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 ستاديار، گروه الهیات، دانشگاه رازی: اجمال فرزند وحي

 دانشگاه ايالمدانشجوی دکتری، گروه علوم قرآن و حديث،  مینا يعقوبي:

 

 ای قرآن کريم رشته یانمدوفصلنامه تخصصي پژوهشهای 

 147- 180، ص 1392سال چهارم، شماره دوم، پائیز و زمستان 

 5/3/1392تاريخ دريافت مقاله: 

 25/6/1392تاريخ پذيرش مقاله: 

 

 چکیده

عنوان يک معضل اخالقي و فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن، از ديدگاه اسالم هم به 

 شیود  ايیپ پديیده ناشیي از برخیي عوامیل شخصیي، اقتصیادی،         مثابه يک چالش قانوني در نظر گرفته میي  هم به

مقتضای ايپ عوامل، راهکارهای ديپ برای پیشگیری و مبارزه بیا ايیپ مسی له     به سیاسي است  فرهنگي، قضايي و

ند تقوا، صبر، ايمان به معاد، احساس مسی ولیت اتتمیاعي و       نیز دربردارنده راهکارهای غیررسمي و دروني مان

و راهکارهای رسمي همچون: راهکارهای سیاسي، اقتصادی، فرهنگي و قضايي خواهد بود  در ايپ پیژوهش بیا   

ع(، بیه شیرو و تبیییپ عوامیل فسیاد و      ) بررسي و تعمق در متون اسالم يعني قیرآن کیريم و احاديیث معصیومیپ    

کیه اسیالم بیا يیک      آيد طورکلي از نتايج ايپ تحقیق به دست مي ه با آن پرداخته شده است  بهراهکارهای مبارز

ها و بسترهای بروز فساد اداری داشته و در صورت بیروز نییز برخیورد    تانبه، سعي در از بیپ بردن زمینه ديد همه

 نمايد قاطع با آن را توصیه مي

 کارهای مبارزه با فساد راه فساد، عوامل سیستمي، لهمقاب حديث، و قرآن اداری، فساد :ها کلیدواژه

 

 

                                                                                                                                 
   :نویسنده پاسخگوFarzandwahy@Yahoo.Com 
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 مقدمه -1

 يکیديگر  بیا  بیایيي  معنیايي  قرابیت  از کیه  اسیت  آمیده  عمیل  بیه  اداری فسیاد  از متعددی تعاريف

 قاعیده  از خیار   را مزايايي که است ضداتتماعي رفتار مظاهر از يکي فساد :مثال عنوان به  برخوردارند

 شیراي   بهبیود  قیدرت  مقابیل  در و دهید میي  خیود  مرتکبیپ به قانوني و اخالقي هنجارهای برخالف و

 از دسته آن رفتارهای مجموعه به اداری فساد(  29 :1383 ربیعي،) نمايدمي تضعیف را سايريپ زندگي

 را شده پذيرفته عرف و ضواب  غیرسازماني، منافع تهت در که شود مي اطالق عمومي بخش کارکنان

 و تهیاني  بانیک  تعريیف  اسیاس  بیر  و( 35 :1375 کلیتگارد، ؛90 :1370 هانتینگتون،) گیرندمي ناديده

 قیدرت ) دولتیي  اختییارات  از سوءاسیتفاده » از اسیت  عبیارت  اداری فسیاد  المللیي،  بیپ شفافیت سازمان

 ( 15 :1389 زادگان، عباس) («خصوصي) شخصي منافع کسب برای( عمومي

 آثیار  ولیي  دارد سیازمان  از خار  در ريشه عمدتاً که است مسائلي مجموعه اداری نیز، فساد علل 

 بیه  کیه      و فرهنگیي  اتتمیاعي،  اقتصادی، سیاسي، نظام قبیل از عواملي  سازدمي متأثر را سازمان آن،

بیر ايیپ     بیود  خواهد دشوار بسیار نیز ها آن کنترل طبیعتاً ،ها آن پیدايي علل بر سازمان کنترل عدم دلیل

 تیرم نییز   قیانون، نیوعي   از تعدی واسطه به اساس، فساد اداری، يک معضل فرهنگي اتتماعي است که

 ايیپ  غییر  در  باشید  تانبیه  همیه  و قوی بسیار بايد اتتماعي مفاسد با برخورد گردد  اصویً مي محسوب

 تديید  راههیای  مرتبیاً  و اسیت  قیوی  بسیار فساد ايجاد های زمینه زيرا  گذاردمي معکوس تأثیر صورت

 خیار   امتیازات کسب دنبال به مس ولیتي و پست هر با افراد و شود مي باز افراد روی بر فساد به ترغیب

 نظريیه  نییز،  تیرائم  بیا  مبیارزه  در زمینیه  امیروزه،  ( 155 :1388پیور،   رفییع ) هستند قانوني های حیطه از

 بیا  تیا  است آن دنبال به نظريه ايپ  است يافته ایويژه اهمیت ترم، از پیشگیری به نهادی چند رويکرد

 علیل  بیا  مبیارزه  چیون  اقیداماتي  قالیب  در عمومي های طرو اترای و مختلف نهادهای دادن مشارکت

 از رسیمي،  کنتیرل  کنیار  در غیررسمي کنترل از استفاده و مجرمانه های فرصت کاهش و ترم ایريشه

 بیا  کیه  گفیت  تیوان  میي  درمجمیوع  بنیابرايپ (  351 :1388 بیگیي،  قورچي) نمايد پیشگیری ترم وقوع

 يافته نظام سیستمي، صورت به بايد دارند؛ گوناگون هایزمینه در ريشه که اداری فساد مانند هايي پديده

 و فسیاد  پديدآورنیده  عوامیل  در اساسیي  اصالحات به ناظر مبارزه، نوع ايپ  نمود مقابله نهادی، چند و

پیذير   تفکییک  يکیديگر  از مفهیوم  دو ايپ که ای گونه به بود؛ خواهد پیشگیرانه اقدامات با آمیخته طبعاً

  باشندنمي
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فساد اداری از ديیدگاه   در تامعه اسالمي که از فرهنگ و قوانیپ اسالمي برخوردار است، بررسي  

آنکیه  رسد  حیال  ع(، ضروری به نظر مي) متون مرتع و اولیه اسالمي يعني قرآن و احاديث معصومیپ

تفحی  در سییره    که به مقایتي متأسفانه پژوهش تامعي در ايپ زمینه به عمل نیامده است؛ تز معدود

 آبیادی  نجیف  دری قربیانعلي  از «علیوی  حکومیت  در فسیاد  بیا  مبارزه» مقاله ازتمله اند علوی پرداخته

که ايپ خیالء  ( 1384) خدمتي ابوطالب از «اداری فساد با مبارزه در( ع) علي حضرت سیره» و( 1379)

سازد  در همیپ راستا در ايپ مقاله ابتدا به بررسیي  انجام چنیپ تحقیقي را نمايان مي پژوهشي، ضرورت

عوامل پديدآورنده فساد اداری و سپس راهکارهای مبارزه با آن از ديدگاه آيات و روايات، پرداختیه  

 شده است 

 

 اداری فساد عوامل -2

راهکارهای اثربخش در حوزه مبارزه با فساد اداری، ابتدا یزم است کیه  به منظور تدويپ و اترای 

علل و عوامل پديدآورنده آن مورد شناسايي قرار گیرد  لذا در ذيل ايیپ مبحیث، بیه برخیي از عوامیل      

 فساد از ديدگاه آيات و روايات اشاره خواهد شد 

 شخصي عوامل -2-1

اقدامات اشخاص در مقام فرد، در تهت دست يازيدن ها، صفات يا عوامل شخصي، ناظر به انگیزه

-فساد اداری است  خصوصیات و انگیزه به عمل نکوهیده خیانت در امانت عمومي و به عبارت ديگر،

میورد   ذکیر سیه   توان از ديدگاه آيات و روايات برشمرد که در ايپ مجال تنهیا بیه  های متعددی را مي

 نمايیم  اکتفا مي

 اولیه نیازهای تأمین -2-1-1

 تیأمیپ  و تهییه  به بستگي بقای يک زندگي انساني، ادامه که است نیازهايي اولیه، نیازهای از منظور

 هیای  هزينیه  مییزان  و تیورم  نرخ به نسبت دولت، کارمند يک دريافتي حقوق میزان چنانچه دارد  ها آن

    و درمیان  مسکپ، پوشاک، خوراک، همچون ای اولیه نیازهای تأمیپ به قادر فرد باشد؛ تر کم زندگي

 تهیت  نامشروع، راههای به يازيدن دست شرايطي چنیپ در  بود نخواهد خويش خانواده و خود برای

 مورد در بسیار اسالمي، روايات در  بود خواهد طبیعي نوعي به و غريزی اقدامي اساسي، نیازهای تأمیپ

 پنیاه  خداونید  بیه  آن شیر   از نییز ( ع) معصیومیپ  حتیي  و اسیت  شده داده هشدار فقر پديده مخرب آثار
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 تیوانگری  و امنییت  و سیالمتي  همچیون  زيستي نیازهای تأمیپ در ناتواني( ع) العابديپ زيپ امام  اند برده

 :گیردد  تباهي و فساد به منجر تواندمي که کندمي معرفي عقل زوال و زندگي در اخالل مايه را کفافي

 فَأَوَّلُهَبا  الْقَلْب ِ  مَشْغُولَ الْعَقْلِ زَائِلَ الْعَيْشِ نَاقِصَ يَزَلْ لَمْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فَقَدَ مَنْ خِصَالٍ خَمْسُ )ع( قَالَ وَ»

 را هیا  آن از يکیي  کیس  هیر  کیه  اند ويژگي پنج :    الرِّزْقِ فِي السَّعَةُ الثَّالِثَةُ وَ الْأَمْنُ الثَّانِيَةُ وَ الْبَدَنِ صِحَّةُ

 اول دارد؛ دغدغیه  دلیش  و پیذيرد؛  میي  زوال عقلیش  دارد؛ کاسیتي  اش زنیدگي  همیواره  باشید؛  نداشته

  (199 :1412 طبرسیي،  ؛194 :75   ،1404 مجلسیي، ) «...روزی گشیايش   سوم امنیت، دوم تندرستي،

 گواه( ع) معصومیپ ساير و( ص) خدا رسول تعالیم در خداوند، از معاش گشايش و حالل روزی طلب

( ص) اکیرم  پییامبر  راسیتا  همییپ  در  باشید  میي  تامعه و فرد برای آن تبعات و مسکنت مس له اهمیت بر

 در کیه  ايپ تويم از پناه مي تو به آينه هر! خدايا بار :غِناكَ في أفتَقِرَ أن بِكَ أعوذُ إنّي اللّهُمَّ» :فرمايند مي

 ( 102 :1411 طاوس، )ابپ« شوم فقر دچار ات، توانگری[ سايه]

-میي  فساد و انحراف آوردن وتود به در مسکنت و نیازمندی شوم آثار با رابطه در( ع) علي امام 

 انگییز  وحشت و زشت[ های]کار به را انسان فقر، ناچاری  :األمر فظيع على تبعث الفقر ضرورة» :فرمايند

 تأمیپ به دستور ضمپ اشتر مالک به خود نامه در حضرت آن(  365 :1366آمدی، تمیمي) «دارد مي وا

 وَ أَنْفُسِهِمْ اسْتِصْلَاحِ عَلَى لَهُمْ قُوَّةٌ ذَلِكَ فَإِنَّ» :دارند مي بیان گونه ايپ را امر ايپ دیيل دولت، کارگزاران

 گیرفتپ  بیا  کیه  :أَمَانَتَبك  ثَلَمُبوا  أَوْ أَمْبرَكَ  خَالَفُوا إِنْ عَلَيْهِمْ حُجَّةٌ وَ أَيْدِيهِمْ تَحْتَ مَا تَنَاوُلِ عَنْ لَهُمْ غِنًى

 اتمام و زنندنمي المال بیت اموال به دست نیازی،بي با و کوشندمي بیشتر خود اصالو در کافي حقوق

 درمجمیوع   (53/البالغیه  نهج) «کنند خیانت تو امانت در يا نپذيرند را فرمانت اگر آنان بر است حجتي

 مُکفیي،  حقیوق  دريافت عدم صورت دولت به عنوان يک فرد انساني، در کارمندان که توان گفتمي

  يابند مي سوق انحراف و فساد سوی به

 طلبي رفاه و خواهي فزون -2-1-2

 قیرار  واسیطه  بیه  کیه  اسیت  آدمیي  فطیری  های گرايش تريپ اصیل از کمال به میل و طلبي نهايت بي

 فیوضیات  و کمایت همه منشا که خود مرتع و مبدأ سوی به حرکت و خويش اصلي مسیر در گرفتپ

 از نیروهیا  ايیپ  اگر اما يابد؛مي دست ابدی و حقیقي آرامش و ثبات به انسان و گرديده ارضا باشد، مي

 تیريپ يافتیه  آرايیش  و مشیاهده  قابل عنصر تريپ نزديک در را خويش متعلق گردند، منحرف خود مسیر

 شیده  اشیاره  مسی له  ايیپ  بیه  عمیران  آل سیوره  14 آيه در  يافت خواهند مادی رفاه و ثروت يعني ها آن
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 الْخَيْبلِ  وَ الْفِضَّبةِ  وَ الذَّهَ ِ مِنَ الْمُقَنْطَرَةِ الْقَناطيرِ وَ الْبَنينَ وَ النِّساءِ مِنَ الشَّهَواتِ حُ ُّ لِلنَّاسِ زُيِّنَ» :اسیت  

 شیهوات  حیب   را میردم  :الْمَبب ِ  حُسْبنُ  عِنْدَهُ اللَّهُ وَ الدُّنْيا الْحَياةِ مَتاعُ ذلِكَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْمُسَوَّمَةِ

 و چهارپايان و نیکو دار نشان های اسب و نقره و طال از هايى همیان و فرزندان و هازن به میل از نفسانى،

 منیزل  خداسیت  نزد و دنیاست( فانى) زندگانى متاع ها ايپ( لیکپ) است، فريب دل و زيبا نظر در مزارع

 ( 14)آل عمران/« نیکو بازگشت

 تُحِبُّبونَ  وَ» :کنید  مي بیان اينگونه را ماديات و مال به انسان دلبستگي و عالقه شدت متعال خداوند 

همییپ معنیا    بیر  ديگیری  آيه در  (20/)فجر« باشید مى دنیا مال به مايل و فريفته سخت و :جَمًّا حُبًّا الْمالَ

« اسیت  بخییل  و فريفتیه  سیخت  دنییا  میال  حیب  بیر  او هم و :لَشَديدٌ الْخَيْرِ لِحُ ِّ إِنَّهُ وَ» :نمايند مي تأکید

  (8/)عاديات

 يیاد  «اتیراف » نام با زدگي رفاه از و «تکاثر» عنوان با خواهي زياده و طلبي فزون از قرآني فرهنگ در

 نخواهید  را حقیقیت  و حیق  نیدای  ديگیر  شود؛ مي گرفتار طلبي رفاه و تکاثر دام در که انساني  شود مي

-همچنان  کشید خواهد کُشي حق و طغیان فساد، انواع سوی به را وی مادی زندگي های تاذبه و شنید

 طلبیي  افزون :الْمَقابِرَ زُرْتُمُ حَتَّى التَّكاثُرُ، أَلْهاكُمُ» :فرمايد مي تکاثر سوره اولیه آيات در متعال خداوند که

 مترفیپ های سرکشي با ارتباط در ؛ و(2-1/تکاثر) «رسیديد قبرها ديدار به که آن تا  ساخت غافل را شما

 و :كافِرُونَ بِهِ أُرْسِلْتُمْ بِما إِنَّا مُتْرَفُوها قالَ إِالَّ نَذيرٍ مِنْ قَرْيَةٍ  في أَرْسَلْنا ما وَ» :فرمايد مي حق پیام برابر در

( رسیوین  بیه ) ديیار  آن عی یاش  ثروتمنیدان  آنکیه  تیز  نفرستاديم ديارى در اى دهنده بیم رسول هیچ ما

  (34/سبا) «کافريم اند فرستاده آن رسالت به را شما آنچه به ما :گفتند

 ايپ به طغیان و فساد با تکاثر، و( خداوند از) استغناء اتراف، میان ارتباط چگونگي کريم، قرآن در

 :است شده ترسیم صورت

 نییاز  بیي  را خیود  کیه  همییپ  کنید  میي  سرکشي انسان که حقا :اسْتَغْنَي رَّآهُ أَن لَيَطْغَي الْإِنسَانَ إِنَّ كَلَّا»

  (6- 7/علق) «پندارد

 در گردانید؛  فیراخ  بنیدگانش  بیر  را روزی خدا اگر و :الْأَرْضِ فِي لَبَغَوْا لِعِبَادِهِ الرِّزْقَ اللَّهُ بَسَطَ وَلَوْ»

  (27/)شوری «کنند مي سرکشي زمیپ

 نَحْبنُ  وَكُنَّبا  قَلِبي   إِلَّبا  بَعْبدِهِمْ  مِبن  تُسْكَن لَمْ مَسَاكِنُهُمْ فَتِلْكَ مَعِيشَتَهَا بَطِرَتْ قَرْيَةٍ مِن أَهْلَكْنَا وَكَمْ»

 ايیپ  و بود کرده مست را ها آن خوش، زندگي( زيرا) کرديم؛ هالکش که شهرها بسیار چه و :الْوَارِثِينَ
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 وارث کیه  میايیم  و انید  نگرفتیه  قرار سکونت مورد آن در اندکي تز ايشان، بعد که آنهاست مسکنهای

  (58/قص ) «هستیم آن

بِمَا يَعْمَلُونَ  وَاللّهُ اللّهِ سَبِيلِ عَن وَيَصُدُّونَ النَّاسِ رِئَاء وَ بَطَرآ دِيَارِهِم مِن خَرَجُواْ كَالَّذِينَ تَكُونُواْ وَالَ»

میردم خیار     بیه  نمايش صرف به و سرمستي حالت با هايشان خانه از که مباشید کساني مانند و :مُحِيطٌ

  (47/انفال) «دارد احاطه کنند؛ مي آنچه به خدا و داشتند بازمي خدا راه از( را مردم) و شدند مي

 معیادل  النعمه بطر» :است کرده تعريف ناسپاسي و نعمت کفران معنای به را بطر عسکری، ابوهالل 

 فبي  الحبد  مجباوزه » :معنای به را آن زمخشری اما ؛(102 :1412 عسکری،) «است النعمه کفر با برابر و

 يیا  مقیام  ثیروت،  لحیا   ، بیه (24 ق: 1399، زمخشیری ) «شیدن  سیرکش  و شیادمان  حد از بیش :المرح

 .است دانسته ديگر چیزهای

 بیه  مییل  شیده  تحريیف  صیور  از کیه  بطیر  و اسیتغنا  تکیاثر،  اتیراف،  کیريم  قرآن ديدگاه از بنابرايپ

 تجیاوز  طغییان،  سوی به باشد؛ که تايگاهي و منصب هر در را انسان نهايت در هستند؛ طلبي نهايت بي

 فسیاد  بیروز  شخصي عوامل از اخیر مورد دو توان مي بحث ايپ درانتهای  دهند مي سوق فساد و حق از

 خداونید   گنجانیید  نفس هوای مفهوم ذيل در را خواهي فزون و منزلت کسب برای تالش يعني اداری

 :دارد مي بیان گونه ايپ را فساد ايجاد بر نفس هوای تأثیر متعال

 عَبنْ  فَهُبمْ  بِبذِكْرِهِمْ  أَتَيْنباهُمْ  بَبلْ  فيهِنَّ مَنْ وَ الْأَرْضُ وَ السَّماواتُ لَفَسَدَتِ أَهْواءَهُمْ الْحَقُّ اتَّبَعَ لَوِ وَ»

 در کیه  هیر  و زمییپ  و آسیمانها  قطعیاً  کیرد؛  میى  پییروى  هیا  آن هوسهاى از حق اگر و :مُعْرِضُونَ ذِكْرِهِمْ

 خیود  يادنامیه  ( )پییروى  از هیا  آن ولیى  ايیم،  داده آنیان  بیه  را شان يادنامه بلکه (!)نه  شد مى تباه آنهاست

  (71/مومنون) «رويگردانند

 سستي در ایمان -2-1-3

 کیه  تامعیه  اداری امیور  در فسیاد  اولي طريق به و فساد هرگونه از را مردم اسالم، الهي های آموزه

 :نمايد مي نهي شدت به است؛ تر گسترده سطحي در مسلمانان حقوق تضییع مثابه به

 مذهبي ايمان رو ازايپ  (60/بقره)« برمداريد فساد به سر زمیپ در و :مُفْسِدينَ الْأَرْضِ فِي تَعْثَوْا ال وَ»

 بیرعکس  و باشید  میي  اداری فساد از بازدارندگي در مهم عاملي ،ها آن به عملي التزام و ها آموزه ايپ به

 امیری  گريیزی،  قیانون  و افسیاد  تیرم،  ارتکاب باشد؛ نداشته وتود مهم ايپ به پايبندی و ايمان چنانچه

 بقیره،  سیوره  ابتیدايي  آيیات  در متعیال  خداونید  تهت همیپ به  شد خواهد تلقي اشکال بدون و آسان
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 ايجیاد  اخالل و کرده دسیسه مسلمیپ امور در و ندارند ايمان يگانه پروردگار به باطپ در که را منافقان 

 بِمُبْْمِنينَ،  هُبمْ  مبا  وَ الْببخِرِ  بِالْيَوْمِ وَ بِاللَّهِ آمَنَّا يَقُولُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ» کند: مي معرفي «مفسد» کنند، مي

 اللَّبهُ  فَبزادَهُمُ  مَبرَضٌ  قُلُبوبِهِمْ   فبي  يَشْعُرُونَ، ما وَ أَنْفُسَهُمْ إِالَّ يَخْدَعُونَ ما وَ آمَنُوا الَّذينَ وَ اللَّهَ يُخادِعُونَ

 مُصْلِحُونَ، نَحْنُ إِنَّما قالُوا الْأَرْضِ فِي تُفْسِدُوا ال لَهُمْ قيلَ إِذا وَ يَكْذِبُونَ، كانُوا بِما أَليمٌ عَذا ٌ لَهُمْ وَ مَرَضاً

 ايمیان  بازپسییپ  روز و خیدا  به ما :گويند مى مردم از برخى و :يَشْعُرُونَ ال لكِنْ وَ الْمُفْسِدُونَ هُمُ إِنَّهُمْ أَال

 خويشیتپ  بیر  تیز  ولیى  بازنید  میى  نیرنیگ  مؤمنان و خدا با  نیستند(  راستیپ) گروندگان ولى ايم؛ آورده

 بیه  آنچه(  سزاى) به و افزود مرضشان بر خدا و است مرضى دلهايشان در  فهمند نمى و زنند نمى نیرنگ

 فسیاد  زمییپ  در :شود گفته آنان به چون و ؛ داشت خواهند(  پیش در) دردناک عذابى گفتند؛ مى دروغ

-12/بقره) «فهمند نمى لیکپ فسادگرانند، آنان که باشید بهوش  اصالحگريم خود ما :گويند مى مکنید،

 و الهیي  ديیپ  نپذيرفتپ واسطه به خود اعمال بر دروني کنترل نداشتپ اينکه بر دارد دیلت آيه ظاهر  (8

 قیرآن  کننیدگان  تکذيب نیز يونس سوره 40 آيه خداوند در  است فساد بروز مهم عوامل از ايماني، بي

 آنیان  از و :بِالْمُفْسِبدينَ  أَعْلَمُ رَبُّكَ وَ بِهِ يُْْمِنُ ال مَنْ مِنْهُمْ وَ بِهِ يُْْمِنُ مَنْ مِنْهُمْ وَ» :اسیت  دانسته را مفسد

 پروردگار و آورد نمى ايمان بدان که است کسى آنان از و آورد مى ايمان( قرآن) بدان که است کسى

 فسیاد،  و ايمیانى  بیى » که است آمده آيه ايپ تفسیر در  (40/يونس)«  است داناتر فسادگران[  حال] به تو

   ،1383 قرائتیى، ) «شیود  مى فساد ى انگیزه ايمانى بى هم و است ايمان مانع گناه هم  يکديگرند مالزم

5: 216 ) 

 :است شده بیان ديگری گونه به ارتباط ايپ کريم قرآن از ديگر ایآيه در 

 الْبأَرْضِ  فِبي  يُفْسِبدُونَ  وَ يُوصَلَ أَنْ بِهِ اللَّهُ أَمَرَ ما يَقْطَعُونَ وَ ميثاقِهِ بَعْدِ مِنْ اللَّهِ عَهْدَ يَنْقُضُونَ الَّذينَ»

 بیه  خداونید  را آنچیه  و شیکنند  میى  آن بسیتپ  از پیس  را خیدا  پیمان که همانانى :الْخاسِرُونَ هُمُ أُولئِكَ

  (27/بقیره ) «زيانکاراننید  کیه  آناننید  پردازنید؛  میى  فسیاد  بیه  زمیپ در و گسلند مى فرموده امر پیوستنش

 خیود،  فطرت و عقل با چون است؛ مس ول خداوند برابر در انسان که است آن بیانگر اللَّه عَهْدَ عبارت»

 کیه  آيید  برمیي  يُفْسِبدُونَ  و يَنْقُضُبونَ  ترکییب  از و کنید  عمل ديپ احکام به که بسته میثاق و عهد او با

 ( 83 :1   ،1383 قرائتي،) «شود مى مفسد تدريج به عهدشکپ،

 کیه  هیا  آن  اسیت  روشپ مطلبى خود ايپ» که شده گفته «الْأَرْضِ فِي يُفْسِدُونَ وَ» تفسیر در همچنیپ

 شفقت و رحم خود، خويشاوندان به نسبت حتى و اند؛ برتافته او اطاعت از سر و کرده فراموش را خدا
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 و خیويش  لیذتهاى  و تويي کام پى در ها آن کرد؟ خواهند معامله چگونه ديگران با است پیدا ندارند؛

 و بیشتر بهره هدفشان  کند نمى فرق ها آن براى شود کشیده تا هر به تامعه  هستند خود شخصى منافع

 ايیپ  کیه  اسیت  پییدا  ندارند، پروا خالفى هیچ از هدف ايپ به رسیدن براى و است؛ تر افزون تويي کام

 ( 155 :5   ،1374 شیرازی، مکارم) «آورد مى وتود به تامعه در فسادهايى چه عمل و فکر طرز

 

 اقتصادی عوامل -2-2

 در دولیت  کارمنیدان  در نیابرابری  احسیاس  آمدن وتود به اداری، فساد بروز عمده دیيل از يکي

 سیط   کیار،  سیختي  کیار،  میدت  طول عملکرد، میزان با متناسب مزايا و حقوق دريافت میزان با رابطه

 سیط   در  است خصوصي بخش در مشابه کارکنان به نسبت يا همکاران ساير به نسبت    و تحصیالت

 مییزان  و ها آن از گیری بهره چگونگي اقتصادی، های فعالیت امکانات به دستیابي در نابرابری نیز کالن

 و نامشیروع  های فعالیت به اقتصادی کنشگران و افراد گرايش عامل آن، محصویت و عوايد بر تملک

 ديیدگاه  از اقتصیادی  عیدالت  از بحیث  رو ازايیپ   باشید  میي  اداری فساد و تقاضای درخواست درنتیجه

  رسد مي نظر به ضروری اتتماعي عدالت مهم های زيرمجموعه از يکي عنوان به اسالم،

 پرحمالی سوره  10خداوند متعال در آيه  ،ها همگاني بودن امکانات مادی برای تمام انساندر باب  

بیه معنیای میردم اسیت و     « أنیام »کلمیه   « و زمیپ را براى مردم نهیاد  : الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنام وَ» :فرمايدمي

 :27   ،1415آلوسي، ) اند ای تعبیر کردهبعضي آن را به انس و تپ و برخي ديگر به معنای هر تنبنده

دهنده عمومیت و اطالق لفظ از تهت دیلت و در نتیجیه برخیورداری عمیوم     (؛ و ايپ تعابیر نشان103

سوره بقره نیز بر همیپ معنا تأکیید   29از امکانات مادی است  در آيه  یمند مردم از حق استفاده و بهره

اوست آن کسى که آنچیه در زمییپ اسیت، همیه را      :جَميعاًما فِي الْأَرْضِ  لَكُمْالَّذي خَلَقَ  هُوَ» :شود مي

 :فرمايند مي فايده عدالت و اهمیت در( ع) امام«  براى شما آفريد

 هرگیاه  :مُعادِيبهِ  خَبذَلَ  وَ مَواِليبهِ  اهللُ نَصَبرَ  العَقبلِ  بِدعائمِ دُعِمَ وَ العَدلِِ قَواعِد عَلى المُلكُ بُنىَ إذا»

 دوسیتانش  خداوند گردد، محکم خرد های ستون با و شده بنا عدالت اصول بر تامعه اداره و حکومت

 .(339 :1366 آمدی، تمیمي)« نمايد مي خوار را دشمنانش و داده ياری را

 بیدون  ايشیان   بودنید  حضیرت  آن خیود  اقتصادی عدالت رعايت در الگو بهتريپ نیز عمل مقام در

 سوم روز در و اعالم را المال بیت تقسیم در تساوی خويش زمامداری دوم روز در وسازشي تأخیر هیچ
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 و سییاخته آگییاه خییود عملکییرد و موضییع از را همگییان ایخطبییه در( ع) امییام  بخشیییدند تحقییق را آن 

 :فرمودند

 بَبيْنَ  دُولَةً أَجْعَلْهَا لَمْ وَ بِالسَّوِيَّةِ يُعْطِي( ص) اللَّهِ رَسُولُ كَانَ كَمَا أَعْطَيْتُ وَ الْعَطَايَا دَوَاوِينَ مَحَوْتُ وَ»

 کیردم  تقسیم مساوات به را آن( ص) خدا رسول مانند و بردم بیپ از را عطايا و حقوق دفاتر و :الْأَغْنِيَاء

 ( 217 -221 :1386 دشتي،)« ندادم قرار توانگران دست در را آن و

 :اند دانسته مردم نیازی بي مايه را عدالت رعايت نیز( ع) صادق امام

 ها آن میان در عدالت اگر شد خواهند نیاز بي مردم که راستي به :بَيْنَهُمْ عُدِلَ إِذَا يَسْتَغْنُونَ النَّاسَ إِنَّ»

  (566 :3   ،1365 کلیني،) «شود مراعات

 بیه  هرگیز  بیرد؛ های اقتصادی رنج نمي نموده و از نابرابری نیازی بي احساس که انساني قطع طور به

  است صادق نیز قضیه ايپ عکس رفت و نخواهد اخالق خالف و قانون خالف اعمال سراغ

 اجتماعي و فرهنگي عوامل -2-3

 نداشیتپ  و تامعیه  يیک  افیراد  سیلوک  و فرهنیگ  در اخالقي های ارزش و هنجارها نبودن نهادينه 

 هم و کرده تر تری فساد انجام در را بزهکاران هم اتتماع، قبال در همگاني مس ولیت از مناسب درک

 کريم قرآن رو ازايپ  نمايدمي منفعل و تفاوت بي ها، شکني قانون و ها ناهنجاری ايپ به نسبت را شاهدان

 بیا  اتتمیاع  برابیر  در همگیان  مسی ولیت  بیر  مسی له،  ايیپ  مخاطرات از صحی  درک با( ع) معصومیپ و

 اتتماعات فروپاشي طبیعي تريان و اندداشته فراوان تأکید منکر از نهي و معروف به امر فريضه ترغیب

 بیه عنیوان مثیال    .اند نموده ترسیم خوبي به را آن برابر در اتتماعي انفعال نقش و رونده پیش فساد اثر بر

را  هیا  آنداده و  قرار سرزنش و توبیخ مورد شدت به را آن کننده ترک يهودی و مسیحي علمای قرآن،

 :داندمي منحرفان ترم شريک سکوتشان، واسطه به

 الهی یون  : چرايَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَاألَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ اإلِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ لَوْالَ»

 آنچه است بد چه راستى دارند؟ بازنمي شان حرامخوارگى و( آلود) گناه گفتار از را آنان دانشمندان، و

 دانشیمندان  کیه  باشید  بیوده  ايیپ  به اشاره است، ممکپ الْإِثْمَ قَوْلِهِمُ به   تعبیر(63/مائده) «دادند مى انجام

 معنى به اينجا در «قول» اينکه يا و گناه اعمال از هم و بازدارند آلود سخنان گناه از هم را مردم موظفند

 نادرسیت  اعتقیادات  و افکیار  بايد نخست فاسد، اتتماع يک اصالو براى دانشمندان يعنى است اعتقاد

 نمیود؛  میذمت  را اصیلى  گناهکیاران  کیه  شیکل  همیان  بیه  قیرآن  آيیه،  پايیان  در و دهند؛ تغییر را ها آن
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: گويید  میى  و داده قیرار  میذمت  مورد را منکر از نهى و معروف به امر کننده ترک و ساکت دانشمندان

 شود مى روشپ ترتیب ايپ به و« دهند مى انجام ها آن که کارى است زشت يَصْنَعُونَ: چه کانُوا ما لَب  ْسَ»

 همان سرنوشت کنند؛ مى ترک را منکر از نهى و معروف به امر بزرگ وظیفه که کسانى سرنوشت که

 نقیل  معیروف  مفسر عباس ابپ از  شوند مى محسوب ها آن ترم شريک حقیقت در و است گناهکاران

 و تیوبیخ  را سیاکت  و نشیناس  وظیفیه  دانشمندان که است اى آيه شديدتريپ آيه ايپ: گفت مى که شده

 ( 447 :4 تلد ،1374 شیرازی، مکارم) کند مى مذمت

انید؛   کرده تفسیر ارتشاء به را آن مفسران اکثر که حرام مال خوردن معنای به السُّحْتَ أَكْلِهِمُ عبارت

 فسیاد  فسیاد،  عیام  مفهیوم  اينکیه  بیر  عالوه بنابرايپ  رود مي شمار به اداری فساد شايع و بارز مصاديق از

 میالي،  فسیاد  وسییله  بیه  ديگیران  حقوق سلب و نقض به مذکور آيه تصري  گیرد؛ برمي در نیز را اداری

 .است نظر مورد بحث بر آيه دیلت دهنده نشان

 قیرار  نکیوهش  مورد اينگونه را منکر از نهي و معروف به امر ترک ديگر، ایآيه در متعال خداوند

 :دهد مي

 مِنْهُمْ أَنْجَيْنا مِمَّنْ قَلي ً إِالَّ الْأَرْضِ فِي الْفَسادِ عَنِ يَنْهَوْنَ بَقِيَّةٍ أُولُوا قَبْلِكُمْ مِنْ الْقُرُونِ مِنَ كانَ ال فَلَوْ»

 نبودنید  خردمنیدانى  شیما  از پیش نسلهاى از چرا پس :مُجْرِمينَ كانُوا وَ فيهِ أُتْرِفُوا ما ظَلَمُوا الَّذينَ اتَّبَعَ وَ

 و داديیم؛  نجاتشیان  آنیان  مییان  از کیه  کسیانى  از انیدکى  تیز  بازدارند؟ زمیپ در فساد از( را مردم) که

  (116/هیود ) «بودنید  بزهکار آنان و رفتند بودند آن در که نعمتى و ناز دنبال به کردند ستم که کسانى

 :11   ،1374 طباطبیايى، ) «رساند مى را توبیخ با آمیخته تعجب که است ای و هال معناى به لوی کلمه»

79 ) 

 ثروتمنیدان  انحرافیات  و هیا  ترم به آيه ايپ در ،فيهِ أُتْرِفُوا ما ظَلَمُوا الَّذينَ اتَّبَعَ وَ عبارت به توته با

 بیه  تیرم،  شناسیي  تامعه فرهنگ در که است شده اشاره برخوردارند؛ نیز احترام و قدرت از که تامعه

 و    اسیت  میرتب   دارنید  که فراوانى نعمت نوع با ظالمان فساد نوع» زيرا باشند؛ مي معروف سفیدان يقه

 فريیاد  را حرمتهیا  و ارزشیها  آشیکار  هتیک  نییز  و میردم  حقیوق  به تجاوز که انجامد مى گناهى به فساد

 بیه  امیر  تیرک  و اتتمیاعي  انسیجام  نبیود  فوق، آيه در همچنیپ(  119 :5   ،1377 مترتمان،) «کند مى

 گرفته قرار توبیخ و تعجب مورد فساد، کننده کنترل و بازدارنده عوامل عنوان به منکر از نهي و معروف

 .است
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 رسیول   اسیت  شیده  تأکیید  منکر از نهي و معروف به امر ترک سوء آثار بر نیز اسالمي روايات در 

 فرمايند: مي( ص) خدا

 میپ  امیت  وقتیي  :تَعَالَى اللَّهِ مِنَ بِوِقَاعٍ فَلْيَأْذَنُوا الْمُنْكَرِ عَنِ النَّهْيَ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرَ تَوَاكَلَتِ أُمَّتِي إِذَا»

 از شديد باليي نزول و خدا با تنگ آماده پس واگذاشتند؛ يکديگر به را منکر از نهي و معروف به امر

 ( 177: 6   ،1365 طوسي،) «باشند او

 فرمودند: علیهماالسالم حسنیپ به وصیت در نیز( ع) علي امام

 :لَكُبم  يُسْبتَجَا ُ  فَلَا تَدْعُونَ ثُمَّ شِرَارُكُمْ عَلَيْكُمْ فَيُوَلَّى الْمُنْكَرِ عَنِ النَّهْيَ وَ بِالْمَعْرُوفِ الْأَمْرَ تَتْرُكُوا لَا»

 بعد و شوند مي مسل   شما بر اشرار صورت ايپ غیر در که نکنید ترک را منکر از نهي و معروف به امر

 هیم ( ع) رضا امام از روايت ايپ مشابه (47 نامه/البالغه نهج)« شود نمي مستجاب کنید، دعا هرچه آن از

 اهمال نقش خوبي به( ع) امیرالمؤمنیپ گهربار درکالم(  118 :16   ،1409 عاملي، حر) است شده نقل

 نمايیان  تامعه امور اداره بر فاسد افراد تسل  و اداری فساد پیدايش بر منکر از نهي و معروف به امر در

 .شود مي

 قضایي عوامل -2-4

 و تخلفیات  بیه  رسییدگي  وظیفیه  رسیمي،  کنتیرل  و نظارت دستگاه تريپ مهم عنوان به قضايیه قوه 

 وقیوع  از پیشیگیری  در انیدازه  چیه  تا تزايي قوانیپ که است واض   دارد عهده بر را مجرمان مجازات

 خوبي به نتواند دلیلي هر به اتتماع، سازی سالم دستگاه ايپ هرگاه  است تأثیرگذار آن با مبارزه و ترم

 میدت،  طیویني  در و نمیوده  فلیج  را تامعیه  بدنیه  تبعییض،  و فساد و ظلم برآيد؛ خود وظايف عهده از

 قیوانیپ  اسیت؛  برخیوردار  اسالمي حکومت از که اسالمي تامعه در  اندازد مي مخاطره به را آن حیات

 از کیفیری  احکیام  و قیوانیپ  ديگر، عبارت به  باشد مي( ع) معصومیپ سنت و قرآن مبنای بر نیز تزايي

 خداوند حکم نشدن تاری مائده، سوره 44 ،45 ،47 آيات در کريم قرآن  است برخوردار الهي منشاء

 سیاز  زمینیه  همچنییپ  و الهي حدود از تجاوز و فسق مايه ايماني، بي و کفر نشانه را ها قضاوت تريان در

 :کند مي معرفي تامعه در فساد و عدالتي بي و ظلم

 کیرده  نیازل  خدا آنچه موتب به که کسانى و :الْكافِرُونَ هُمُ فَأُولئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِما يَحْكُمْ لَمْ مَنْ وَ»

  (44/مائده) «کافرانند خود آنان اند، نکرده داورى
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 کیرده  نیازل  خدا آنچه موتب به که کسانى و: الظَّالِمُونَ هُمُ فَأُولئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِما يَحْكُمْ لَمْ مَنْ وَ» 

  (45/مائده) «ستمگرانند خود آنان اند، نکرده داورى

 حکیم  کیرده  نیازل  خیدا  آنچیه  به که کسانى و: الْفاسِقُونَ هُمُ فَأُولئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِما يَحْكُمْ لَمْ مَنْ وَ»

  (47/مائده)« نافرمانند خود، آنان نکنند،

 کیه  کسیى  زيیرا  اسیت؛  تنبیه  سیه  ايیپ  از يکیى  بیه  اشیاره  فوق، گانه سه تعبیرات از يک هر گويا»

 از و ورزيده کفر و گذاشته پا زير را الهى قانون طرف، يک از کند؛ مى داورى خداوند حکم برخالف

 خار  خود مس ولیت و وظیفه مرز از سوم طرف از و کرده ظلم و ستم گناهى، بى انسان به ديگر طرف

 میرز  از رفیتپ  بییرون  معنیى  بیه  «فسیق » گفتییم  سیابق  در که طور همان زيرا است؛ گرديده فاسق و شده

 ( 399 :4   ،1374 شیرازی، مکارم) «است وظیفه و بندگى

 قیاطع  و صیحی   اتیرای  عیدم  در تعمید  يیا  تسام  که گفت توان مي ظلم فراگیر مفهوم به توته با

 میتهم  بیه  ظلم هم و است نفس به ظلم هم آن، قاضي برای مفسدان و مجرمان با ارتباط در الهي احکام

  است اتتماع به ظلم باشد؛ داشته عمومي تنبه مس له که مواردی در مردم، حقوق نقض واسطه به وهم

 کنترلیي  و بازدارنیدگي  نقش شدن کمرنگ با بلکه، است فساد و ظلم نوعي خود تنها نه ديگر سوی از

 اطمینیان  و اعتمیاد  مجرمیان  زيیرا  شد، خواهد تامعه در قانون نقض و فساد گسترش و بروز باعث آن،

 آن های هزينه و مضرات از بیشتر را خود مجرمانه عمل منافع و يافته رهايي قانون چنگ از که يابند مي

 .دانست خواهند

 آن تبعیات  و آثیار  و غیراصیولي  و ناسالم های داوری مفاسد و مظالم با ارتباط در نیز( ع) علي امام

 :آورند برمي سخپ داد چنیپ ايپ تامعه برای

 لَهَا هَيَّأَ الْمُبْهَمَاتِ إِحْدَى بِهِ نَزَلَتْ فَإِنْ غَيْرِهِ عَلَى الْتَبَسَ مَا لِتَخْلِيصِ ضَامِناً قَاضِياً النَّاسِ بَيْنَ جَلَسَ»

 أَمْبرٌ  عَلَيْبهِ  أَظْلَبمَ  إِنْ وَ...  الْعَنْكَبُبوت  نَسْجِ مِثْلِ فِي الشُّبُهَاتِ لَبْسِ مِنْ فَهُوَ بِهِ قَطَعَ ثُمَّ رَأْيِهِ مِنْ رَثًّا حَشْواً

 بیا  میردم  مییان  در :   الْمَوَارِيثُ مِنْهُ تَعَجُّ وَ الدِّمَاءُ قَضَائِهِ جَوْرِ مِنْ تَصْرُخُ نَفْسِهِ جَهْلِ مِنْ يَعْلَمُ لِمَا بِهِ اكْتَتَمَ

 آيد؛ پیش مشکلي اگر پس  گیرد مي عهده بر را ديگری مشکالت حل و نشیند مي داوری به قاضي نام

 را خود پوچ اظهارات سپس  شود مي آن رفع آماده دروغیپ، نظر و رأی و توخالي و پوچ های حرف با

 آن نداند را حکمي اگر    چسبیده خود تار های بافته و شبهات در که ماندمي را عنکبوتي  کند مي باور
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 مییراث  فريیاد  و توشش در او ظالمانه حکم از گناهان بي خون نشود  آشکار او ناداني تا پوشاند مي را 

  (17 خطبه/البالغه نهج) «است بلند رفتگان باد بر

 اداری و سیاسي عوامل -2-5

 هیای  مجتمیع  اداره کیفییت  بیه  و اسیت  وابسیته  ها انسان اتتماعي رواب  به سیاسي مسائل و سیاست

 و علمییي میديريت  اقتصیادی،  میديريت  اتتمیاعي،  میديريت  نظیامي،  میديريت  هیای  بخیش  در انسیاني 

 و پیچیییده معنییای در اداره: گفییت تییوان مییي بنییابرايپ(  20 :1388 دشییتي،) دارد ارتبییاط     و بهداشییتي

 :1385 محمدی،) شود مي وارد آنجا نیز اداره نهد؛ قدم سیاست تا هر و است سیاست همزاد تديدش

 را اداری فسیاد  بحیث  در ويیژه  بیه  اداره و تیر کلي امری را سیاست برخي است ممکپ که هرچند ؛(22

 در اداره، و سیاسیت  مفیاهیم  میان ناگسستني پیوند و ارتباط واسطه به وتود باايپ  بدانند تزئي و خاص

 نییز  و امیور  اداره کیفییت  مبحیث،  ايیپ  ذيیل  در  انید  شده گرفته نظر در مفهوم يک به دو هر بخش ايپ

 از اداری فسیاد  بیروز  در میؤثر  عوامیل  عنیوان  بیه  سیازمان،  تیاری  مسائل اداره در( مدير) رهبر شراي 

 .گیرد مي قرار بررسي مورد روايات و آيات ديدگاه

 در دولیت  دخالیت » زيیرا   داننید  میي  اداری تمرکیز  را اداری فساد بروز مهم عوامل از يکي امروزه

 رانیت  سیودتويي،  بیرای  زيیادی  های فرصت توزيعي، و تولیدی های نقش ايفای و گری تصدی بخش

 در دولت گسترده های دخالت همچنیپ  آورد مي فراهم عمومي بخش کارکنان توس  اخاذی و تويي

 بیابنید  فرصیت  امیر  متصیديان  کیه  شود مي باعث گوناگون های فعالیت برای مجوز صدور اختیار زمینه

 :1380 نیژاد،  فرهیادی  حسیني و خداداد) «اند داده نشان سبز چراغ که بزنند متقاضیاني انتخاب به دست

40 ) 

 توانید  میي  سیستم تمرکز و عدم تمرکز دو از هرکدام کارگیری به در تفري  و افراط وتود، ايپ با

 و بسیته  کیامالً  شیکل  به اداری تمرکز  گردد کشورها اداری نظام پاشیدگي ازهم و فساد پیدايش باعث

 هیای  نمونه بهتريپ از  شد خواهد نمودار مرکزی حکومت خودکامگي و استبداد قالب در آن، افراطي

 تصیوير  بیه  اينگونیه  را آن کیريم  قیرآن  که نمود اشاره فرعون خودکامه سلطنت به توان مي سیستم ايپ

 :کشد مي

يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا قَبالَ فِرْعَبوْنُ مَبا    يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن »

 در( و) شماسیت  آن  از فرمیانروايى  امیروز  میپ،  قوم : اىأُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ
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 فرعون کرد؟ خواهد حمايت( برسد ما به اگر) خدا بالى از را ما کسى چه(  لى)و مسلطید سرزمیپ ايپ

  (29/غافر) «نیستم راهبر راست راه به تز را شما و نمايم نمى شما به بینم، مى آنچه تز: گفت

 شیده  بیان( ع) موسي حضرت از حمايت در و فرعون آل مؤمپ زبان از آن، بعدی آيات و آيه ايپ

 قیدرت  گونیه  همیه  امروز شما» :که بوده ايپ فرعون آل مؤمپ منظور که دارد وتود احتمال ايپ  است

 و نشیويد؛  قدرت ايپ مغرور ولى گیريد؛ مى( ع) موسى درباره بخواهید تصمیمى هر و داريد دست در

 نديید   تیايز  خیود  بیراى  را سیکوت  اينجیا  در فرعون ولى   «  نکنید فراموش را آن احتمالى پیامدهاى

 شیما  بیه  معتقیدم  کیه  را آنچیه  تیز  مپ گفتم؛ که است همان مطلب: گفت چنیپ کرده قطع را او کالم

 ما فِرْعَوْنُ قالَ»نیست:  غیرازايپ راهى و شود کشته بايد حتماً موسى که معتقدم آن به  دهم نمى دستور

 إِلَّبا  أَهْبدِيكُمْ  ما وَ»«  کنم نمى دعوت پیروزى و حق طريق به تز را شما مپ بدانید و : أَرى ما إِلَّا أُرِيكُمْ

 همیشه که امروز و گذشته در و تاريخ طول در طاغوتها و تباران همه حال است چنیپ و :الرَّشادِ سَبِيلَ

 بیه  ها آن  دهند نمى خود رأی برابر در اظهارنظر اتازه احدى به و پندارند مى خود رأی را صواب رأی

 «اسیت  حماقیت  و تهیل  نهايت ايپ و! ندارند دانشى و عقل مطلقاً ديگران و هستند کل عقل پندارشان

 ( 86 :20   ،1374 شیرازی، مکارم)

 از بحیث  در کیه  اش ظالمانیه  اعمیال  نییز  و فیوق  آيه در وی سخنان در فرعون استبداد و خودرأيي

 خداونید  نییز  تهت همیپ به  است روشپ و واض  گرديد؛ بیان ها آن از ای گوشه اداری فساد مصاديق

 تمرکیز  عیدم  در افیراط  مقابیل،  نقطه در اما کند؛ مي معرفي تجاوز و ظلم و فساد اعالی مثل را او بارها

 گیاه  و ناکارآمید  اقیدامات  و تصیمیمات  بیروز  درنتیجه و مستقل های مديريت تعدد به منجر نیز اداری

 نظیام  فروپاشیي  و گسییختگي  ازهم درنهايت و سازمان کل اهداف با مخالف حتي و يکديگر با متضاد

  گردد مي

 خالفیت  دوران اسیالم،  صیدر  تیاريخ  در اداری سیاختار  فروپاشیي  و تمرکز عدم عملي نمونه يک

 حکومیت  علییه  ديیده  سیتم  هیای  تیوده  انقیالب  و فراگییر  فسیاد  بروز به منجر درنهايت است که عثمان

 پاره آن شیرازه و گسیخته ازهم کامل طور به عثمان زمان در اسالمي دولت اداری ساختار  »شد مرکزی

 از هرکیدام  کیه  بیود  شیده  تشیکیل  خودمختار اعالی حکومت چند از اسالمي وسیع کشور و بود شده

  داشیتند  ای ويیژه  سیاسیي  و اداری سیاختار  و گرفتیه  خیود  سیلطه  زيیر  را زيادی مناطق و نواحي ،ها آن

 حکومیت  و شیام  نیواحي  تمام بر دمشق حکومت ايران، و عراق نواحي تمام بر کوفه حکومت چنانکه
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 و شمالي قسمت دو به نیز حجاز و داشت تسل  اسالمي آفريقای و فلسطیپ و مصر نواحي تمام بر مصر 

 ( 165 :1385 محمدی،) «بود شده تقسیم يمپ و مدينه مرکزيت با تنوبي

 يکي رهبری  نمود اشاره رهبری نقش به توان مي اداری، و سیاسي عوامل بحث های مؤلفه ديگر از

 ایويژه تايگاه و اهمیت از لذا  هاست سازمان از بسیاری های فعالیت انجام برای اصلي های ضرورت از

 رهبیری  بحیث  ضیرورت  و اهمیت اثبات برای زيادی دیيل  است برخوردار مديريتي مباحث میان در

 شراي  در تغییر -2  سازمان طراحي در نارسايي و ضعف -1از:  عبارتند ها آن از برخي که دارد وتود

 سیازمان  اهیداف  بیا  کارکنیان  اهیداف  و نیازها تلفیق -4  سازمان درون در پويايي -3  محی  پويايي و

 ( 21 -211 :1389 ديگران، و پیروز)

 و پويیايي  سیالمت،  در مناسب عملکرد و تدبیر با تواند مي که اندازه همان به سازمان يک در رهبر

 از انحیراف  و فسیاد  هیای  زمینیه  تواند مي ضعیف عملکرد و تدبیر سوء با  باشد داشته نقش آن بالندگي

 اينگونیه  را آن بیر  مترتیب  سیوء  آثیار  و رهبیری  آفیات ( ع) علیي  امیام   آورد فیراهم  را سازمان اهداف

 :شمارند برمي

 إِمَامَبةِ  وَ الْأَحْكَبامِ  وَ الْمَغَبانِمِ  وَ البدِّمَاءِ  وَ الْفُبرُو ِ  عَلَبى  الْبوَالِي  يَكُونَ أَنْ يَنْبَغِي لَا أَنَّهُ عَلِمْتُمْ قَدْ وَ»

 لَبا  وَ بِجَفَائِهِ فَيَقْطَعَهُمْ الْجَافِي لَا وَ بِجَهْلِهِ فَيُضِلَّهُمْ الْجَاهِلُ لَا وَ نَهْمَتُهُ أَمْوَالِهِمْ فِي فَتَكُونَ الْبَخِيلُ الْمُسْلِمِينَ

 وَ الْمَقَاطِعِ دُونَ بِهَا يَقِفَ وَ بِالْحُقُوقِ فَيَذْهَ َ الْحُكْمِ فِي الْمُرْتَشِي لَا وَ قَوْمٍ دُونَ قَوْماً فَيَتَّخِذَ لِلدُّوَلِ الْحَائِفُ

 و ها غنیمت و تان و ناموس بر بخیل نیست سزاوار که دانستید شما همانا :الْأُمَّةَ فَيُهْلِكَ لِلسُّنَّةِ الْمُعَطِّلُ لَا

 حیري   هیا  آن امیوال  در تیا  شیود  دار عهیده  را مسلمیپ امامت و يابد رهبری و ویيت مسلمیپ، احکام

 نییز  سیتمکار  و کشیاند؛  گمراهي به را مسلمانان خود ناداني با تا ندارد رهبری لیاقت نیز نادان و گردد؛

 در کیه  کسي نه و کند قطع را آنان عطاهای و غصب را مردم حق ستم با که باشد مردم رهبر تواند نمي

 بیر  را گروهیي  و کنید میي  مییل  و حییف  آنیان  ثیروت  و اموال در زيرا ندارد؛ عدالت المال بیت تقسیم

 رشیوه  بیا  داوری بیرای  کیه  زيیرا  باشید  امام تواند نمي قضاوت در خوار رشوه و دارد؛ مي مقدم گروهي

 ضیايع  را پییامبر  سنت که کس آن و ؛رساند نمي آن صاحبان به را حق و پايمال را مردم حقوق گرفتپ،

  (131 خطبه/البالغه نهج) «کشاند مي هالکت به را اسالمي امت که زيرا ندارد رهبری لیاقت کند، مي

 را( ص) پییامبر  سینت  نمودن ضايع و ارتشاء عدالتي، بي ظلم، ناداني، بخل،( ع) امیرمومنان بنابرايپ

بیه   و نمیوده  اخیتالل  دچیار  را خیود  تصیدی  تحت های حوزه که داند مي نایيق رهبران های ويژگي از
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 و فسیاد  روا  و گسترش موتب و داده نیز خود زيردستان به را فسادی هرگونه انجام اتازه ترتیب ايپ 

 .گردند مي مملکت اداری امور در عدالتي بي

 

 راهکارهای مقابله با فساد اداری -3

شده، تعییپ و تدويپ راهکارهای مناسب در برخورد با فسیاد، ضیروری    مقتضای عوامل شناسايي به

بنیدی   صیورت ذيیل، دسیته    توان در دو بخش بیه اسالمي را مياست  راهکارهای استنباط شده از منابع 

 نمود:

 اخالق بر مبتني راهکارهای -3-1

 بیه  و گويید  مي سخپ آن آثار و ها ريشه و بد و خوب صفات و ملکات از که است علمي اخالق،»

 فرد در را يک هر آثار و بد صفات با مبارزه راه و نیک صفات ايپ اکتساب های سرچشمه ديگر، تعبیر

 دو بیه  تیوان  میي  را اخیالق (  24 -25 :1   ،1387شیرازی،  مکارم) «دهد مي قرار موردبررسي تامعه و

 اخیالق  پرتیو  در زنیدگي  کتاب از نقل به شیرازی مکارم اهلل آيت  نمود تقسیم اتتماعي و فردی بخش

 بسیتگي  انسیان  اتتمیاعي  زندگي با اخالقي رذائل و فضائل از بسیاری که کرد اعتراف بايد»گويد:  مي

 کیه  هسیتند  اخالقیي  مسائل از بسیاری زيرا باشد؛ داشته عمومیت مس له ايپ که نیست چنان( اما) دارد؛

 مسیائل،  بیر  تیزع  و صبر مثالً است؛ صادق کامالً نیز تنها انسان يک مورد در و دارند؛ فردی تنبه فق 

 و غفلیت  خیود،  هیدف  به فرد يک رسیدن درراه تنبلي و استقامت پیشامدها، برابر در ترس و شجاعت

 کیه  امیور  ايیپ  امثیال  و او پايیان  بیي  های نعمت برابر در کفران و شکر تهان، آفريدگار به نسبت توته

 و فیردی  اخیالق  بیه  اخیالق  تقسییم  اينجیا  از       اند نموده بحث آن از اخالقي کتب در اخالق علمای

 ( 77 – 78 :1   ،1387شیرازی،  مکارم) «گردد مي روشپ اتتماعي اخالق

 در( 215/شیعرا ) فروتنیي  و تواضیع  تیابي،  بیي  و تزع مقابل در( 155/بقره) بردباری و صبر بنابرايپ

 مقابیل  در( 20/و حديید  131/طیه ) دنییاگرايي  از پرهییز  و روی میانیه  و قناعیت  استکبار، و تفاخر مقابل

 مقابیل  در( 14/و نسیاء  11-12/مطففییپ ) آن لیوازم  و معیاد  و توحیید  به توته اسراف، و اتراف تکاثر،

 عنیوان  بیه  کیه  باشیند  مي اسالم در فردی اخالق های ويژگي از همگي الهي، حدود از تجاوز و یقیدی

 کیه  اسیت  آن بحیث  ايپ در سخپ حاصل  کنند مي عمل اداری فساد برابر در دروني، بازدارنده عوامل
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 دروني، های بازدارنده و فردی اخالق تقويت طريق از توان مي را فردی های انگیزه از ناشي اداری فساد 

 .نمود ممانعت و کنترل

 سیفارش  تقیوا  بیه  را آنیان  همیواره  فرمانیداران،  بیه  خیود  هیای  عهدنامیه  و هیا  نامه در( ع) علي امام

 :دادند مي قرار تأکید مورد را خودکنترلي ضرورت و نمودند مي

 آمیدی،  تمیمیي )« ده قورار  خویشوت   بورای  مراقبوی  خوودت  از :رقِيباً نَفسِكَ عَلى نَفسِكَ مِن إجعَل» 

 ضیروری  خیودکنترلي،  بیه  دسیتیابي  تهت را ديني معرفت و ايمان همچنیپ حضرت   آن(235: 1366

 :اند فرموده رابطه همیپ در و دانسته

 خويشیتپ  بیر  حاکم هرگز و : رَبِّك إِلَى الْمَعَادِ بِذِكْرِ هُمُومَكَ تُكْثِرَ حَتَّى نَفْسِكَ مِنْ ذَلِكَ تَحْكُمَ لَنْ»

 نامیه /البالغیه  نهج) «باشي پروردگارت سوی به بازگشت و قیامت ياد به فراوان آنکه تز بود؛ نخواهي

 :فرمايند مي نیز ديگر تای در  (53

 ترتیب، ايپ به  (63: 1366 آمدی، تمیمي) «شد دار خويشتپ يافت، معرفت که کسي :كَفَّ عَرفَ مَن»

 .باشد مي مذهبي ايمان و شناخت به منوط نفس، کنترل و داری خويشتپ

 توته را، انسان فطری و شخصي های خواسته و نیازها به دستیابي صحی  راه( ع) مجتبي حسپ امام

 فرمايند: مي و دانسته تقوا سايه در و متعال خداوند يعني نیازها ايپ حقیقي مقصد و مبدأ به

 اللَّبهِ  طَاعَبةِ  عِبزِّ  إِلَبى  اللَّبهِ  مَعْصِبيَةِ  ذُلِّ مِنْ فَاخْرُ ْ سُلْطَانٍ بِلَا هَيْبَةً وَ عَشِيرَةٍ بِلَا عِزّاً أَرَدْتَ إِذَا وَ» 

 برخیورداری  بیدون  و باشي داشته احترام و عزت طايفه، و عشیره داشتپ بدون خواهي مي : اگرعَزَّوَجَلَّ

 الهیي  عیزت  سیوی  به و شو خار  خدا معصیت ذلت از باشي، داشته شکوه و هیبت مقام، و سلطنت از

  (285 :11   ،1408 )محدث نوری« کپ حرکت

 بیا  ارتبیاط  در و برخوردارنید  اتتماعي صبغه از بیشتر اخالقي مسائل شد؛ بیان ابتدا در که همانطور

 نیوع  ايیپ  از هیايي  نمونیه      و ظلم عدل، انصاف، داری، امانت تعهد، ايثار، انفاق،  يابند مي معنا ديگران

 .روند مي شمار به مسائل

 کیار  خیود  منیافع  بیرای  تنهیا  ،هیا  آن تیريپ  ابتیدايي  حتیي  ها، فرهنگ تمام در مردم که است روشپ

 ضروری بقا تضمیپ و همکاری ترويج تهت رفتاری استانداردهای که کنندمي درک ها آن  کنند نمي

 در تیالش  بیرای  مسی ولیت  احسیاس  از شیکلي  دارای همیواره  تامعیه،  يک افراد عقايد رو ازايپ  است

 اخالقیي،  فلسیفه  زمینیه  در اظهارات مشهورتريپ از يکي در  »است تامعه اعضای ديگر سعادت تهت
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 را ديگیران  رفیاه  و کنید  عمیل  خود شخصي منافع اساس بر کس هر اگر که داشت اظهار هابز توماس

(  114 :1389 میر،  هُس) «شد خواهد کوتاه و وحشیانه انگیز، نفرت کننده، کسل زندگي انگارد؛ ناديده

 رود؛ مي شمار به اتتماعي اخالق نوعي که ديگران و اتتماع قبال در مس ولیتي احساس چنیپ بنابرايپ،

 دهد، مي قرار اخالقي تنگنای در تامعه، اضرار قیمت به شخصي طلبي منفعت در را سازمان افراد تنها نه

 و واکینش  بیه  وادار و نمیوده  حسیاس  اعمیالي،  چنییپ  ارتکیاب  قبیال  در نییز  را اتتماع افراد ساير بلکه

 آنیان  در تمعي اخالق شدن دروني و افراد شدن اتتماعي سیر چنانچه اگر پس  نمايد مي گیری موضع

 راههیای  تیريپ  هزينیه  کیم  و تريپ مهم و تريپ ابتدايي از يکي اتتماعي نظارت باشد، شده انجام خوبي به

 انسیجام  و اتحیاد  و مسلمیپ میان عمیق پیوند از توبه، سوره در متعال خداوند  بود خواهد فساد با مقابله

 و معیروف  بیه  امیر » فريضیه  با اتتماع، ايپ قبال در آنان مس ولیت از و «ویيت» مفهوم با آنان اتتماعي

 :نمايد مي تعبیر «منکر از نهي

 الصَّ ةَ يُقيمُونَ وَ الْمُنْكَرِ عَنِ يَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِياءُ بَعْضُهُمْ الْمُْْمِناتُ وَ الْمُْْمِنُونَ وَ»

 زنیان  و میردان  : وحَكبيمٌ  عَزيبزٌ  اللَّبهَ  إِنَّ اللَّبهُ  سَيَرْحَمُهُمُ أُولئِكَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ يُطيعُونَ وَ الزَّكاةَ يُْْتُونَ وَ

 و دارنید؛  بیازمي  ناپسیند  کارهیاى  از و دارند؛ مي وا پسنديده کارهاى به که يکديگرند؛ دوستان باايمان،

 زودی بیه  خیدا  کیه  آناننید   برنید  مى فرمان پیامبرش و خدا از و دهند؛ مى زکات و کنند مى پا بر را نماز

  (71/توبه) «است حکیم و توانا خدا که داد، خواهد قرار رحمتشان مشمول

 مِبنْكُمْ  لْتَكُنْ وَ» نمايید: مي تأکید اينگونه مس ولیت ايپ انجام وتوب و ضرورت بر ديگری آيه در 

 مییان  از بايید  : والْمُفْلِحُبونَ  هُمُ أُولئِكَ وَ الْمُنْكَرِ عَنِ يَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ وَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ

 آنیان  و بازدارنید؛  زشیتى  از و وادارنید  شايسیته  کار به و کنند دعوت نیکى به( را مردم) گروهى شما،

 وَ رَاعٍ كُلُّكُبمْ : »فرماينید  مي ارتباط همیپ در نیز( ص) اکرم پیامبر(  104/ عمران آل)« رستگارانند همان

، مجلسیي )« هسیتید  خیويش  تمیع  همیه مسی ول   و ناظريد و راهبر همگي شما : رَعِيَّتِه عَنْ مَسْئُولٌ كُلُّكُمْ

1404،   72: 38). 

 تَبرَكَ  مَن» :کنند مي بیان اينچنیپ اتتماعي هر برای را فريضه ايپ ضرورت و بداهت( ع) علي امام

 انکیار  زبانش و دست و قلب با را که منکَر کسى :الْأحياءِ بَينَ مَيِّتٌ فَهُوَ ولِسانِهِ ويَدِهِ بِقَلبِهِ الْمُنكَرِ إنكارَ

 (181 :6   ،1365 طوسي،)« زندگان میان است اى مرده نکند،
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 را تامعیه  در منکیر  از نهیي  و معیروف  بیه  امیر  کارکردهیای  و ثمرات حديثي، در نیز( ع) باقر امام 

 الصُّبلَحاءِ،  وَمِنهبا ُ  األنبيباءِ،  سَببيلُ  المُنكَبرِ  عَنِ وَالنَّهيَ بِالمَعروفِ األمرَ إنَّ» :فرمايند مي و شمارند برمي

 األرضُ، وَتَعمُبرُ  المَظبالِمُ،  وتُبرَدُّ  المَكاسِب ُ،  وتَحِبلُّ  المَبذاهِ ُ،  وتَأمَنُ الفَرائضُ، تُقامُ بِها عَظيمَةٌ فَريضَةٌ

 صیالحان  شیوه و پیامبران روش و راه منکر از نهى و معروف به امر :األمرُ وَيَستَقيمُ األعداءِ، مِنَ وَيُنصَفُ

 درآمدها و گردد مى امپ ها راه شود  مى پا بر آن واسطه به فرايض ديگر که است بزرگى فريضه و است

 از حیق ( ظلیم  بدون) و شود مى آباد زمیپ گردد، برمى صاحبانش به شده پايمال حقوق و شود مى حالل

  (56 :5   ،1365 کلیني،)« پذيرد مى سامان کارها و شود مى گرفته دشمنان

 سیط   چیه  هیر » کیه  گرفت نتیجه توان مي اخالق، بر مبتني راهکارهای بحث مجموع از درنهايت،

 خطیر  عیالوه  بیه   شید  خواهید  بیشتر اداری فساد اخالقي و رواني های هزينه باشد؛ بایتر عمومي اخالق

 تخلیف،  میوارد  کشیف  صیورت  در نییز   رفیت  خواهید  بیای  آن از ناشیي  هیای  هزينیه  و تنبییه  و کشف

 فضیايل  از تری پايیپ سط  از تامعه که بود خواهد زماني از بایتر متخلفان برای آن حیثیتي های هزينه

 ( 41 :1380 نژاد، فرهادی حسیني و خداداد) «است برخوردار اخالقي

 قانون بر مبتني راهکارهای -3-2

 يک به تامعه، يک در گروهي و فردی اهداف پیشبرد و ثبات و نظم برقراری منظور به طورکلي به

 غیررسیمي  نظیارت  تحیت  يیا  کیه  اسیت  نییاز  تامعیه  آن اکثريیت  اتفیاق  مورد اصول و ضواب  سلسله

 اتیرا  بیه  و شیده  تقويیت  رسیمي،  نهادهیای  کنتیرل  واسیطه  بیه  يیا  اخالقیي  موازيپ قالب در و اتتماعي

 و فیردی  اخیالق  بیر  صیرف  تکیه اتتماعي، های نظام پیچیدگي و گسترش تهت به امروزه  آيد درمي

 مجیالس  مانند تخصصي بسیار اتتماعي مؤسسات وسیله به بايست مي اصول ايپ و نبوده کارساز تمعي

   قرارگیرد موردحمايت     و انتظامي نیروهای ها، دادگاه گذاری، قانون

 قیوانیپ  تیدويپ  و گیذاری  هدف ريزی، برنامه نیازمند کالن، تا خرد سطوو از تامعه يک مديريت

 رو ازايپ  پذيرد مي انجام رسمي نهادهای وسیله به ها آن اترای ضمانت و تألیف که است درشت و ريز

 سیسیتم  از برخیورداری  تهیت  بیه  اداری، فساد وتودآورندهبه قضايي و اقتصادی سیاسي، عوامل همه

 راهکارهیا،  ايیپ   گرفیت  خواهنید  قیرار  قیانون  بیر  مبتني راهکارهای ذيل در قانوني، و رسمي مديريت

 و نهادهیا  طريق از تنها که باشد مي مذکور های حوزه در تزئي گاه و کلي های مشي خطي کننده تعییپ

 بیه  ادامیه  در  بیود  خواهد برداری بهره و اترا قابل رسمي، ضواب  تدويپ وسیله به نیز و ذيرب  مس وین
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 روايیات  و کیريم  قیرآن  ديیدگاه  از اداری فسیاد  قیانوني تهیت مقابلیه بیا     مجموعه راهکارهای بررسي

 .پردازيم مي

 اداری و سیاسي راهکارهای -3-2-1

 هیای  حوزه در شراي  تغییر نیز و قوانیپ اصالو به ناظر فساد، با مبارزه اداری و سیاسي راهکارهای

 نظام کلي ساختار  است خرد سط  در ها سازمان اداره همچنیپ و کالن سط  در تامعه اداره به مربوط

 ايپ از برخي ذيل در  بود خواهد راهکارها نوع ايپ موضوع اداری فرايندهای و تشکیالت و حکومت

  شود مي بیان راهکارها

 اداری تمرکز عدم در تعادل -3-2-1-1

 سیاسیي،  مختلیف  هیای  عرصیه  در دولت های دخالت و نفوذ گستردگي اداری، مفاسد از بحث در

 بیا  اداری و حکیومتي  ساختار چنیپ از و دانند مي فساد بروز عوامل تريپ اصلي از يکي را     و اقتصادی

 اترايیي  مختلیف  امیور  در هايش دخالت گستره که دولتي مقابل، در  برند مي نام متمرکز دولت عنوان

 نییز  و معايیب  و مزايیا  از دو هیر  اداری، تمرکز عدم و تمرکز  شود مي نامیده غیرمتمرکز باشد، محدود

 منجیر  اداری تمرکیز  در افراط شد؛ بیان نیز قبالً که همچنان  برخوردارند خود به مخصوص طرفداران

 سیاسي، آزاد های فعالیت در محدوديت ايجاد با و شده تامعه از هايي بخش حقوق تضییع و استبداد به

 عیدم   سیازد  میي  فیراهم  را اداری فسیاد  ازتملیه  فسیاد  هرگونیه  بروز های زمینه    و اقتصادی اتتماعي،

 درنهايت و محلي و خرد های مديريت استقالل به منجر درازمدت در نیز مملکت امور اداره در تمرکز

 زوال همان آن نتیجه که شد خواهد مرکزی مديريت با و يکديگر با آنان منافع و آراء برخورد و تضاد

 .اداری است فساد و

 نشیان ( ع) علیي  امیام  سیاله  پینج  خالفیت  و( ص) اکیرم  پییامبر  دوران در اسیالمي  حکومت بررسي

 نیروهیای  و مکیان  زمیان،  عامل سه به بستگي مملکتي، امور اداره در تمرکز عدم يا تمرکز که دهد مي

 ديگیر  عبیارت  بیه (  137 :1389 همکیاران،  و پییروز  ؛174 :1385 محمیدی، ) است داشته موتود اداری

 و امییپ  کیارگزاران  دسیت  بیه  اسیالمي  مختلیف  هیای  ايالت اداره برای یزم بسترهای و شراي  چنانچه

 و دادند مي تام اختیار مديريتي، مختلف های حیطه در خود فرمانداران به ايشان آمد؛ مي وتود به معتمد

 مملکیت  تمیام  در اداری مسائل پیگیر مدام اينصورت غیر در  نمودند مي ايفا را نظارتي نقش تنها خود

 در ديگیر  عبیارت  بیه   گرديید میي  صیادر  و اخیذ  حکومیت  مرکیز  در مختلف تصمیمات و بوده اسالمي
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 میذکور  داری حکومیت  شییوه  دو از که برگزيدند؛ را متعادل سیستم اداری، روش دو ايپ کارگیری به 

 مثبیت  های ويژگي از يکي کريم قرآن  نمودند مي استفاده امور اداره برای شراي ، به توته با و توأمان

 « داديیم  قیرار  میانه امتى را شما :وَسَطا أُمَّةً جَعَلْناكُمْ» :کند مي معرفي تعادل و روی میانه را اسالمي تامعه

 ايشیان  سییره  و روش :القَصبدُ  سِبيرَتُهُ » :فرماينید  میي ( ص) اکرم پیامبر درباره( ع) علي امام  (143/بقره)

  (49 خطبه/البالغه نهج) «بود روی میانه و تعادل

 مرجعیت قدرت از مدیران برخورداری -3-2-1-2

 يیا  مسیتقیم  که است اعمالي از عبارت نفوذ و ديگران بر نفوذ اعمال توانايي از است عبارت قدرت

 رهبیران  اختییار  در معمیویً  مرتعیت قدرت  شود مي ديگران نظرات يا رفتار در تغییر باعث غیرمستقیم

 مناسیب  و مطلیوب  ديگیران،  نظیر  در که دارند هايي ويژگي رهبران اغلب زيرا گیرد؛ مي قرار سازماني

 و هیا  ارزش باورهیا،  تا کوشند مي و کنند مي قبول مرتع و الگو عنوان به را ها آن ديگران بنابرايپ است؛

   شوند او همانند تا نمايند تبعیت رفتارش و عملکرد از و دهند تغییر او خواسته طبق را خود های نگرش

 خداوند      باشد مجاز و نداشته منعي اسالمي، نگرش در قدرت نوع ايپ از استفاده رسد مي نظر به

 آنیان  از الگوپیذيری  و تبعییت  بیه  نییز  را مردم ديني، رهبران به مرتعیت قدرت اعطای بر عالوه متعال

  فبي  لَكُبمْ  كبانَ  لَقَبدْ »فرمايد:  مي( ص) اکرم پیامبر بودن اسوه مورد در کريم است؛ قرآن کرده دعوت

 (21/احیزاب ) «نیکوسیت  سرمشیقى  خیدا  رسیول (  بیه  اقتیدا ) در شما براى قطعاً: حَسَنَة أُسْوَةٌ اللَّهِ رَسُولِ

 و وای اهیداف  با که بانفوذ و قدرتمند رهبراني يا رهبر وتود بنابرايپ(  179 :1388 ديگران، و شفیعي) 

 در را هیا  آن اعمیال  و گذاشیته  تأثیر خود کارگزاران بر بتوانند اسوه، و الگو مقام در مناسب، رفتارهای

 است  آن پیشرفت و سازمان سالمت در مهم بسیار عوامل ازتمله دهند، سوق سازمان اهداف تهت

 میدارا،  و رفیق  تقیوا، : باشیند  برخیوردار  ذيل های ويژگي از بايد اثربخش رهبران اسالمي، منابع در

 و قیدرت  کیافي،  دانیش ( 235 :1389 همکاران، و پیروز) صدر سعه خوبي، با بدی دفع و محبت، الفت

 داری خزانیه  بیرای  درخواسیت  هنگیام  بیه ( ع) يوسف حضرت: مثال عنوان به  داری امانت و کارآمدی

 ايیپ  هاى خزانه بر مرا : عَليم حَفيظٌ إِنِّي الْأَرْضِ خَزائِنِ  عَلى  اجْعَلْني» :فرمودند سامان آن پادشاه به مصر،

 خیود  دیيیل  نییز ( ع) شیعیب  حضیرت    دختر(55/يوسف)  «هستم دانا نگهبانى مپ که بگمار، سرزمیپ

 خَيْرَ إِنَّ اسْتَأْجِرْهُ أَبَتِ يا» :کند مي بیان وی داری امانت و قدرت را( ع) موسي کارگیری به پیشنهاد برای
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 اسیتخدام  کیه  اسیت  کسیى  بهتیريپ  چراکیه  کیپ،  اسیتخدام  را او پدر، اى : الْأَمين الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنِ

  (26/قص ) « است اعتماد درخور(  هم و) نیرومند هم کنى؛ مى

 انسیان  فطیری  هیای گیرايش  از و موردپسند همواره رفتاری و اخالقي مکارم ازآنجاکه گفت، بايد

 يکیديگر  بیا  وی کیردار  و گفتیار  و بیرده  بهیره  خود منش در فضايل ايپ از مديری چنانچه است؛ بوده

 اهیداف  پیشیبرد  در الگیو  يک عنوان به و گذاشته مثبت تأثیر خود کارمندان بر باشد؛ داشته خواني هم

 نیوع  ايیپ  ايجیاد  ظرفییت   داشیت  خواهد مؤثری بسیار نقش فساد، و خطاکاری از پیشگیری و سازمان

 دسیت  بیه  بیرای  میديران  کیه  دارد تیود  و ای گسیترده  طیور  به اسالمي های آموزه و فرهنگ در منش،

 گیرند  بهره آن از توانند مي رهبری، و مرتعیت قدرت آوردن

 کارگزاران درگزینش دقت -3-2-1-3

 شی ون  اداره خطییر  مسی ولیت  تملیه  آن از و هیا  مسی ولیت  واگیذاری  خصیوص  در متعیال  خداوند

 شیما  بیه  خیدا  :أَهْلِها  إِلى الْأَماناتِ تَُْدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ»فرمايید:   مي شايسته افراد به اسالمي مملکت

 ارتبیاط  در کیه  آن ذيیل  و آيه   ايپ (58/نساء)« کنید رد  ها آن صاحبان به را ها سپرده که دهد مى فرمان

 کیه  است آن دهنده نشان تمعاً اولواألمر، آيه کنار در گرفتپ قرار همچنیپ و باشد مي قس  به داوری با

 است  اسالمي تامعه اداره و رهبری امانت بلکه نیست آن عام معنای تنها امانت، از منظور

ع(، ) رنجور نموده بیود، امیام علیي   تانبه، تامعه اسالمي را  دوران خلیفه سوم که فساد همه پس از

تمله، حذف عناصر  از اداری زدند  امور های مربوط بهحوزه ای درناچار دست به اصالحات گسترده

-همیپ راسیتا نییز توصییه    در مديران یيق  و کارگزاران استخدام و گزينش فاسد حکومت سابق و نیز

 مُحَابَباةً  تُوَلِّهِمْ لَا وَ اخْتِبَاراً فَاسْتَعْمِلْهُمُ عُمَّالِكَ أُمُورِ فِي انْظُرْ ثُمَّ»فرماندار خود در مصر نمودند:  هايي به

 الْبُيُوتَباتِ  أَهْبلِ  مِبنْ  الْحَيَباءِ  وَ التَّجْرِبَةِ أَهْلَ مِنْهُمْ تَوَخَّ الْخِيَانَةِ وَ وَ الْجَوْرِ شُعَ ِ مِنْ جِمَاعٌ فَإِنَّهُمَا أَثَرَةً وَ

 أَبْلَغُ وَ إِشْرَاقاً الْمَطَامِعِ فِي أَقَلُّ وَ أَعْرَاضاً أَصَحُّ وَ أَخْلَاقاً أَكْرَمُ فَإِنَّهُمْ الْمُتَقَدِّمَةِ الْإِسْلَامِ فِي دَمِالْقَ وَ الصَّالِحَةِ

 بیا  و بگمیار  کارشیان  بیه  آزمايش از پس و بینديش؛ کارمندانت امور در سپس: نَظَراً الْأُمُورِ عَوَاقِ ِ فِي

 و ستمگری نوعي زيرا نکپ؛ وادار مختلف های کار به را آنان ديگران، با مشورت بدون و شخصي میل

 بیاتقوا  و پیاکیزه  خانداني از باحیا و باتجربه مردمي میان از را دولتي کارگزاران  است امانت در خیانت

 تیر  محفو  آبرويشان و تر گرامي آنان اخالق زيرا کپ؛ انتخاب دارند؛ درخشاني سابقه مسلماني در که

  (53 نامه/البالغه نهج) «است    بیشتر آنان نگری آينده و کمتر شان ورزی طمع و
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 کارکنان منزلت ارتقاء و رعایت -3-2-1-4 

 تبیییپ  بیه  کارکنیان  تايگیاه  از انید  توانسیته  کمتیر  هیا  سیازمان  میديران  کیه  دهید  مي نشان تحقیقات

 حیائز  دارنیده  نگیه  عامیل  عنیوان  بیه  دسیتمزد  و حقوق اگرچه  بپردازند آنان واقعي نیازهای و ها خواسته

 و رشید  و فزاينیده  مسی ولیت  کیار،  انجام برای قدرداني موفقیت، کسب چون عواملي اما است؛ اهمیت

 نیازهای سلسله به مادی نیازهای تأمیپ از بعد کارکنان زيرا  روند مي شمار به انگیزشي عوامل از توسعه

 ( 7 :1382 نسب، فروغي کريمیان و) کنند مي پیدا احتیا  خوديابي و احترام تعلق، مانند بایتر

 بیه  متعیال  خداونید  را کرامیت  ايپ و است برخوردار ذاتي کرامت از انسان از ديدگاه قرآن کريم،

 آدم فرزنیدان  میا  راستي به و :الْبَحْر وَ الْبَرِّ فِي حَمَلْناهُمْ وَ آدَمَ  بَني كَرَّمْنا لَقَدْ وَ» :است فرموده عنايت وی

 دیيیل  کريم قرآن»  (70/اسراء) «برنشانديم( مرکبها بر) دريا و خشکى در را آنان و داشتیم؛ گرامى را

 چگیونگي  دیيیل  ايیپ  کلییه  محیور  کیه  کنید  مي مطرو انسان کرامت و عزت خصوص در را متعددی

 خلقتیي  بیا  و صیورت ( 3/تغابپ) زيباتريپ و( 4/تیپ) بهتريپ در انسان قرآن، نظر در  است انسان خلقت

 الهیي  نفخیه  پیذيرش  شايسیتگي  دلییل  همییپ  به و شده آراسته( 29/حجر) معتدل و( 11/اعراف) کامل

 طبیعیت،  و آفرينش در همگي ها انسان ايپ بر عالوه(  102 :1389 کوشکي،) «است يافته را( 9/سجده)

 :نِسباء   وَ كَثيبراً  رِجباالً  مِنْهُمبا  بَثَّ وَ زَوْجَها مِنْها خَلَقَ وَ واحِدَةٍ نَفْسٍ مِنْ خَلَقَكُمْ الَّذي» :هسیتند  يکسان

 وزنیان  میردان  دو، وازآن آفريید  او از( نییز ) را تفیتش  و آفريید  واحیدى  نفیس  از را شیما  که( کسي)

  (1/نساء) «کرد پراکنده بسیارى

 انجییام و پییذيرش آن پیشییرفت و بقییاء یزمییه کییه اتتمییاعي نظییام در کییه اسییت دلیییل همیییپ بییه

 متفیاوتي  ارزشیي  تايگیاه  از اتتمیاعي  قرارداد واسطه به ها مس ولیت ايپ و است های مختلف مس ولیت

 امیام   شیود  انگاشیته  ناديیده  يیا  و رفته سؤال زير نبايد هرگز انسان ذاتي شرافت و کرامت برخوردارند؛

 قَلْبَبكَ  أَشْبعِرْ  وَ» :فرماينید  میي  اشیتر  مالیک  به زيردستان کرامت رعايت و حفظ با ارتباط در( ع) علي

 إِمَّبا  صِبنْفَانِ  فَإِنَّهُمْ أَكْلَهُمْ تَغْتَنِمُ ضَارِياً سَبُعاً عَلَيْهِمْ تَكُونَنَّ لَا وَ بِهِمْ اللُّطْفَ وَ لَهُمْ الْمَحَبَّةَ وَ لِلرَّعِيَّةِ الرَّحْمَةَ

 أَيْبدِيهِمْ  عَلَبى  يُْْتَى وَ الْعِلَلُ لَهُمُ تَعْرِضُ وَ الزَّلَلُ مِنْهُمُ يَفْرُطُ الْخَلْقِ فِي لَكَ نَظِيرٌ إِمَّا وَ الدِّينِ فِي لَكَ أَخٌ

 وَ عَفْبوِهِ  مِبنْ  اللَّهُ يُعْطِيَكَ أَنْ تَرْضَى وَ تُحِ ُّ الَّذِي مِثْلِ صَفْحِكَ وَ عَفْوِكَ مِنْ فَأَعْطِهِمْ الْخَطَإِ وَ الْعَمْدِ فِي

 ابْتَلَباكَ  وَ أَمْبرَهُمْ  اسْبتَكْفَاكَ  قَد وَ وَلَّاكَ مَنْ فَوْقَ اللَّهُ وَ فَوْقَكَ عَلَيْكَ الْأَمْرِ وَالِي وَ فَوْقَهُمْ فَإِنَّكَ صَفْحِهِ

 چونیان  هرگیز  مبیادا   باش مهربان و دوست همه با و ده قرار خويش دل پوشش را مردم با مهرباني : بِهِم
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 و تیو  ديني برادر ای دسته: اند دسته دو مردم زيرا  داني غنیمت را آنان خوردن که باشي شکاری حیوان

 عیار   آنیان  بر هايي علت يا میزند سر آنان از گناهي اگر  باشند مي آفرينش در تو همانند ديگر دسته

 گییر؛  آسیان  آنیان  بیر  و ببخشیای  را آنیان  گردنید؛  مي مرتکب اشتباهي ناخواسته، و خواسته يا شود مي

 تیو  از تیو  امیام  و برتر آنان از تو همانا  گیرد آسان تو بر و ببخشايد را تو خدا داری دوست که آنگونه

 تیو  بیه  را مصیر  میردم  امیور  انجیام  که است وایتر داد مصر فرمانداری را تو که کس آن بر خدا و برتر

  (53 نامه/البالغه نهج) «است داده قرار تو آزمودن وسیله را آنان و واگذارده

 در احتیرام  و فروتنیي  فرهنگ ترويج و اداری قوانیپ بطپ در انساني شأن و منزلت به توته بنابرايپ

 توانیايي  خودبیاوری،  سازمان، به تعلق برابری، احساسات تقويت و کارکنان با مديران مناسبات رسمي

 خالصیي  اقیدامات  بیر  را راه و شده خاطر امنیت و شغلي رضايت موتب آنان، در    و پیشرفت و رشد

 نمايد  مي سد است، فسادآمیز ديگر عبارت به و هنجارشکني و گريزی قانون با توأم بعضاً که تويانه

 بازرسي و نظارت -3-2-1-5

ينید کنتیرل نشیان داده شیده     آرابرت ماکلر تعريفي از کنترل ارائه داده که در آن عناصر اصیلي فر 

 است:

نظام وار بیرای تعیییپ اسیتانداردهای عملکیرد بیرای       مديريت کنترل، تالشي است سیستماتیک و»

، طراحي سیستم بازخورد اطالعات، مقايسه عملکرد واقعي با اسیتانداردهای از  شده يزیر اهداف برنامه

و  هیا  آنمشخ  کردن اينکه آيا انحرافاتي وتود دارد يا نیه و تعیییپ مییزان اهمییت      پیش تعییپ شده،

ای بسییار میؤثر و بیا    اطمینان از اينکه همه منابع شرکت، به شییوه  حصول انجام اقدامات اصالحي برای

)پییروز   «اهداف شرکت، مورداستفاده قرار گرفته است به يابي حداکثر کارايي ممکپ، در تهت دست

 ( 267: 1389همکاران، و 

 نظیارت   اسیت  برخیوردار  بیایيي  اهمییت  و تايگیاه  از اسالمي فرهنگ در کنترل، و نظارت اصل

 شهادت و انسان اعمال بر     و( 41/نساء) پیامبران ،(10-12/انفطار) فرشتگان ،(98/عمران آل) خداوند

  باشد مي قبیل ايپ از قیامت، روز در آنان

وَ  الصِّبدْقِ  أَهْلِ مِنْ الْعُيُونَ ابْعَثِ وَ أَعْمَالَهُمْ تَفَقَّدْ ثُمَّ»فرمايند:  مي خود فرماندار به( ع) علي حضرت 

 تَحَفَّبظْ  وَ. بِالرَّعِيَّبةِ  الرِّفْقِ وَ الْأَمَانَةِ اسْتِعْمَالِ عَلَى لَهُمْ حَدْوَةٌ لِأُمُورِهِمْ السِّرِّ فِي تَعَاهُدَكَ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ الْوَفَاءِ

 بِبذَلِكَ  اكْتَفَيْبتَ  عُيُونِبكَ  أَخْبَارُ عِنْدَكَ عَلَيْهِ بِهَا اجْتَمَعَتْ خِيَانَةٍ إِلَى يَدَهُ بَسَطَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنْ الْأَعْوَانِ مِنَ
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 فساد اداری، عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات 

 

 وَسَبمْتَهُ  وَ الْمَذَلَّبةِ  بِمَقَبامِ  نَصَببْتَهُ  ثُبمَّ  عَمَلِهِ مِنْ أَصَا َ بِمَا أَخَذْتَهُ وَ بَدَنِهِ فِي الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ فَبَسَطْتَ شَاهِداً 

 بیر  وفاپیشیه  و راسیتگو  تاسوساني و کپ بررسي را کارگزاران رفتار سپس :التُّهَمَة عَارَ قَلَّدْتَهُ وَ بِالْخِيَانَةِ

 خواهید  رعییت  با مهرباني و داری امانت سبب آنان، کار از تو پنهاني بازرسي و مراقبت که بگمار آنان

 گیزارش  و زد خیانیت  بیه  دسیت  آنیان  از يکیي  اگر و کپ مراقبت سخت نزديکت همکاران از و بود؛

 کپ کیفر تازيانه با را او کرده، قناعت گواهي مقدار همیپ به کرد، تأيید را خیانت آن هم تو تاسوسان

 طیوق  و بشیمار  خیانتکار و دار خوار را او سپس گیر، پس باز او از دارد اختیار در که اموال از آنچه و

  (53 نامه/البالغه نهج) «بیفکپ گردنش به بدنامي

 نیواحي  در خیود  کارگزاران با( ع) حضرت مکاتبات در «عَنکَ بَلَغَنی»: نظیر هايي عبارت از استفاده

 مأمور عنوان به را ایعده ايشان که است آن بیانگر نیز( 63 و 43، 71،40 های نامه/البالغهنهج) مختلف

 .بودند داده قرار کارگزاران، اعمال گزارش و نظارت مس ول مخفي،

 اقتصادی راهکارهای -3-2-2

و لوازم تولید، ارائه تسهیالت و فراهم نمودن بسیترهای رشید و توسیعه     عدالت در توزيع امکانات

های متقاضي عرصه کیار و تیالش و نییز عیدالت در امیور مالییاتي و        اقتصادی برای همه افراد و گروه

را کیاهش   یدکنندهدهندگان، تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تول مراعات حال خرا 

ی ايپ نوع عدالت اقتصادی به تهت نیاز بیه اصیالحات بنییاديپ، سیخت و در عییپ      خواهد داد  برقرار

است  زيرا در شرايطي که همه افراد متقاضي کار و تولید، بتوانند از امکانات و تسهیالت  یتحال بااهم

ديگر نیازی به دور زدن قیانون و توسیل بیه فسیاد اداری نخواهید بیود         ؛خود برخوردار شوند یازموردن

هیای   یتمس ولبا اشاره به فراهم نمودن بسترهای کار و تولید در زمیپ، آبادسازی آن را از  کريم قرآن

او خیدايى   :فيهبا  أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْبأَرْضِ وَ اسْبتَعْمَرَكُمْ   هُوَ» فرمايد:مي شمارد و يبرممهم انسان در ايپ دنیا 

از سیوی    (61هیود/ ) «تپ آن برگماشیت است که شما را از زمیپ بیافريد و براى عمیارت و آبیاد سیاخ   

کیه خواهیان   دانسته اسیت  ، حق همه مردمي را های الهي از نعمت یمند ديگر آزادی و عدالت در بهره

در هیچ مقامي حق انحصاری کیردن   کس یچهکه  نمايد يمو تأکید  باشند کار و تالش و سازندگي مي

)اى  :الطَّيِّباتِ مِبنَ البرِّزْقِ   أَخْرَ َ لِعِبادِهِ وَ  زينَةَ اللَّهِ الَّتيقُلْ مَنْ حَرَّمَ » و تحريم امکانات الهي را نیدارد: 

پیاکیزه را چیه کسیى     های یزيورهايى را که خدا براى بندگانش پديد آورده و )نیز( روز پیامبر( بگو:

 ( 32)اعراف/« ؟است حرام گردانیده
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بیرای تیأمیپ معیاش خیانواده هیر نیوع        تانشیپ بر حق پیامبر )ص( و خلیفه مسیلمیپ، ضیمپ آنکیه   

ديگران را نیز به کار و تالش و سازندگي در تامعه تشويق نموده  ؛نمودندزحمتي را بر خود هموار مي

(  بیه  149 :5،   1365کلینیي،  ) عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ مْلِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا غِنًى لَكُ تَعَرَّضُوا فرمودند:و مي

شويد  ايشان در ستايش  نیاز يب ؛واسطه آن از آنچه که در دست ديگران است تا به آوريد یتجارت رو

« خدا صاحب حرفه امیپ را دوسیت دارد  :الْمُحْتَرِفَ الْأَمِينَ حِ ُّاللَّهَ يُ إنَّ» و تشويق صنعتگران فرمودند:

 یسیاز  سیالمي در فیراهم  (  البته اقدامات حضرت )ع( به عنوان حیاکم ا 134 :17،   1409حر عاملي، )

منظیور آسیودگي خیاطر و       ايشان بیه شد يهای کالمي محدود نم بسترهای کار و سازندگي، به تشويق

تامعه، در فرامیپ حکومتي خود به کارگزاران، به رعايت احترام و انصاف  یدکنندگانتسهیل امور تول

وَ تَفَقَّبدْ أَمْبرَ   »دهنید:  شرو میي  يخوب نسبت به آنان، تأکید و سفارش بسیار نموده و دیيل ايپ امر را به

بِهِبمْ   بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّبا  الْخَرَا ِ

فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَا ِ  رُكَنْ نَظَلِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَا ِ وَ أَهْلِهِ وَ لْيَكُ

وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَبمْ   الْخَرَا ِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَ َ الْخَرَا َ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَ َ الْبِلَادَ

قٌ أَوْ لَّا قَلِيلًا فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْ ٍ أَوْ بَالَّبةٍ أَوْ إِحَالَبةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَبا غَبرَ    يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِ

ضِ مِبنْ إِعْبوَازِ   إِنَّمَا يُْْتَى خَرَا ُ الْبأَرْ  وَيَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ...  نْأَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَ

 :رانْتِفَباعِهِمْ بِبالْعِبَ   لَّبةِ قِ وَأَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَبنِّهِمْ بِالْبَقَباءِ   

زيیرا بهبیودی مالییات و     ؛باشد دهندگان یاتوارسي کپ که صالو مال یا گونه را به المال یتمالیات و ب

 ؛اصیالو نشیود   دهندگان یات، عامل اصالو امور ديگر اقشار تامعه است؛ و تا امور مالدهندگان یاتمال

خور مالیات و مالیات دهندگانند  بايد تیالش   زيرا همه مردم نان ؛کار ديگران نیز سامان نخواهد گرفت

؛ و گیردد  يخیرا  تیز بیا آبیاداني فیراهم نمی      خرا  باشید کیه    یآور زمیپ بیشتر از تمع يتو در آبادان

شهرها را خیراب و بنیدگان خیدا را     ؛کس که بخواهد خرا  را بدون آباداني مزارع به دست آورد آن

پیس اگیر میردم شیکايت کردنید از سینگیني مالییات يیا          ؛نابود و حکیومتش تیز انیدکي دوام نییاورد    

يیا   هیا  یالبشیدن زمییپ در سی   هیا يیا کمیي بیاران يیا خیراب        يا خشیک شیدن آب چشیمه    يزدگ آفت

همانیا ويرانیي زمییپ بیه       خشکسالي، در گرفتپ مالیات به میزاني تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد    

کشاورزان، به تهت غارت امیوال از طیرف زمامیداراني     گدستيتهت تنگدستي کشاورزان است و تن
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نهج البالغه/نامه ) «گیرند يعبرت نماست که به آينده حکومتشان اعتماد ندارند؛ و از تاريخ گذشتگان  

53)  

های تولید و  زمینه یساز شود که اگر عدالت اقتصادی در فراهم از کالم امام )ع( چنیپ برداشت مي

ای از نظیام اداری سیالم و باثبیات و تامعیه     ؛ها و حقوق عمومي، برقرار شود نیز عدالت در اخذ مالیات

درآمیدها در مییان کارکنیان     توزيیع  در عیدالت  بیر ايیپ، رعايیت    عالوه برخوردار خواهیم بود  يمترق 

  داد خواهید  افیزايش  را سیازمان  کارايي و سالمت و داده کاهش را فساد ارتکاب های انگیزه ادارات،

 ال وَ عُنُقِبكَ   إِلى مَغْلُولَةً يَدَكَ تَجْعَلْ ال وَ: »فرمايید  مي اقتصادی عدالت رعايت با ارتباط در کريم قرآن

 دسیتى  گشاده(  هم) بسیار و مکپ زنجیر گردنت به را دستت و: مَحْسُوراً مَلُوماً فَتَقْعُدَ الْبَسْطِ كُلَّ تَبْسُطْها

  (29/اسراء) «مانى تاى بر زده حسرت و شده تامالمت منما

 نظامي کارگزاران حقوق رعايت با رابطه در اشتر، مالک به خود حکومتي فرمان در( ع) علي امام 

 تَضُبمَّنَّ  لَبا  وَ أَبْلَى مَا مِنْهُمْ امْرِئٍ لِكُلِّ اعْرِفْ ثُمَّ» :کنند مي سفارش چنیپ آنان، های شايستگي با متناسب

 مَبا  بَلَائِهِ مِنْ تُعْظِمَ أَنْ إِلَى امْرِئٍ شَرَفُ يَدْعُوَنَّكَ لَا وَ بَلَائِهِ غَايَةِ دُونَ بِهِ تُقَصِّرَنَّ لَا وَ غَيْرِهِ إِلَى امْرِئٍ بَلَاءَ

 و رنیج  دقییق،  ارزشییابي  يک در و :عَظِيما كَانَ مَا بَلَائِهِ مِنْ تَسْتَصْغِرَ أَنْ إِلَى امْرِئٍ ضَعَةُ لَا وَ صَغِيراً كَانَ

 نگذاشیته و  ديگری حساب به را کسي رنج و تالش هرگز و کپ؛ شناسايي را آنان از يک هر زحمات

 را کیوچکش  کیار  کیه  نگیردد  موتیب  کسیي  بزرگیي  و شیرافت  تا مشمار؛ ناچیز را او خدمت ارزش

  (53 نامه/)نهج البالغه« بداني ناچیز را او کار بزرگ که شود باعث کسي گمنامي يا شماری؛ بزرگ

 اجتماعي-فرهنگي راهکارهای -3-2-3

 لیذا  نیسیت؛  آسیان  و محتمیل  همیواره  ،ها آن توس  آن شناسايي و فساد با مردم مواتهه ازآنجاکه

 نقیش  توانید  میي  عمومي رساني اطالع اداری، فساد با مبارزه در اتتماعي نظارت از گیری بهره منظور به

 مجرمان برای تری وسیع حیثیتي هزينه به منجر عمومي، رساني اطالع  نمايد ايفا فرآيند ايپ در را واسطه

 برخیورد  و دقییق  رسیدگي برای قضايي و نظارتي های دستگاه و ها دولت بر نیرومندی فشار عامل نیز و

 تريپ مهم خطابه و منبر از استفاده اخیر، های دوره تا حتي و اسالم صدر در  بود خواهد مفسديپ با قاطع

 .رفت مي شمار به عمومي رساني اطالع شیوه

 میردم  سازی آگاه و عمومي افکار بیداری در همواره خود حکومت کوتاه دوران در( ع) علي امام

 هیای  شخصییت  هیم  و فرسیتاد  میي  آنیان  برای بیدارکننده های نامه هم حضرت آن  نمودند تالش بسیار
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 هیای  فتنیه  از را مردم شده، حساب های سخنراني با تا کرد مي اعزام آنان سوی به را معروف و نام خوش

 :نوشت کوفه مردم برای ای نامه در ايشان  سازند آگاه سیاسي

 از ایگونیه بیه  نامیه  ايپ در را شما مپ همانا : كَعِيَانِه سَمْعُهُ يَكُونَ حَتَّى عُثْمَانَ أَمْرِ عَنْ أُخْبِرُكُمْ فَإِنِّي» 

 امام فرزندش سپس و( 1 نامه/ البالغه نهج) «باشد ديدن همانند شنیدن که سازم مي آگاه عثمان ماترای

 248 :1388 دشیتي، ) فرمود اعزام کوفیان بسیج و آگاهي برای را ياسر عم ار و اشتر مالک ،(ع) مجتبي

 خطبیه  در خالفیت  غصیب  موضوع با رابطه در حضرت آن های افشاگری از توان مي همچنیپ(  247 -

 قیس بپ اشعث و( 84 خطبه) عمروعاص مفاسد به نسبت افشاگری نیز و( 3 خطبه/البالغه نهج) شقشقیه

 .برد نام( 19 خطبه)

 رسیاني  اطالع به نیاز و مختلف های سلیقه و ها گرايش وتود با امروزی پیچیده و گسترده دنیای در

 و گروهیي  هیای  رسیانه  نییز  تهیت  همییپ  به  بود نخواهد کارساز تنهايي به خطابه و منبر به اکتفا سريع،

یزم   انید  گرفته برعهده را دنیا های ملت عموم حتي و تامعه يک مردم به خبررساني وظیفه مطبوعات،

ای ضروری برای شاخ  مذکور اسیت کیه میورد تأکیید آيیات و      زمینه به ذکر است که آزادی بیان،

ع( نیز خود پاسیدار آزادی  ) زيرا انسان مخاطب انبیاء، انساني آزاد است و امام علي روايات قرار دارد؛

هیای   تهیت نقیض آزادی  تريپ اقدامي در  چه در ابتدای حکومت و چه در طول آن، کوچک بودند و

 ( 84 :1392حسپ آهنگری،  دلشاد تهراني و)مردم، انجام ندادند 

 قضایي راهکارهای -3-2-4

 قیانوني،  گريزراههیای  نمیودن  مسیدود  زمیان،  نیازهیای  بیا  متناسیب  و دقییق  قیوانیپ  تیدويپ  و تهیه

 قضايي، کارگزاران و قضات منزلتي و مالي تأمیپ قضاوت، امر در متخص  و صال  افراد کارگیری به

 بیر  نظیارت  مفسیديپ،  و مجیرمیپ  بیا  مماشیات  بدون و قاطع برخورد تهت یزم بسترهای سازی فراهم

 وظیايف  انجام در قضايي، دستگاه تايگاه ارتقاء تهت بنیادی راهکارهای ازتمله     و قضايي دستگاه

 خیوبي  بیه  تمهییدات  ايیپ  همیه  اشیتر،  مالیک  بیه ( ع) علیي  امیرمومنیان  حکومتي منشور در  است خود

 لَبا  مِمَّبنْ  نَفْسِبكَ  فِبي  رَعِيَّتِكَ أَفْضَلَ النَّاسِ بَيْنَ لِلْحُكْمِ اخْتَرْ ثُمَّ» است: گرفته قرار تأکید و موردتوته

 لَا وَ عَرَفَهُ إِذَا الْحَقِّ إِلَى ءِ الْفَيْ مِنَ يَحْصَرُ لَا وَ الزَّلَّةِ فِي يَتَمَادَى لَا وَ الْخُصُومُ تُمَحِّكُهُ لَا وَ الْأُمُورُ بِهِ تَضِيقُ

 وَ بِبالْحُجَجِ  آخَبذَهُمْ  وَ الشُّببُهَاتِ  فِي أَوْقَفَهُمْ وَ أَقْصَاهُ دُونَ فَهْمٍ بِأَدْنَى يَكْتَفِي لَا وَ طَمَعٍ عَلَى نَفْسُهُ تُشْرِفُ

 يَزْدَهِيهِ لَا مِمَّنْ الْحُكْمِ اتِّضَاحِ عِنْدَ أَصْرَمَهُمْ وَ الْأُمُورِ تَكَشُّفِ عَلَى أَصْبَرَهُمْ وَ الْخَصْمِ بِمُرَاجَعَةِ تَبَرُّماً أَقَلَّهُمْ
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 تَقِلُّ وَ عِلَّتَهُ يُزِيلُ مَا الْبَذْلِ فِي لَهُ افْسَحْ وَ قَضَائِهِ تَعَاهُدَ أَكْثِرْ ثُمَّ قَلِيلٌ أُولَئِكَ وَ إِغْرَاءٌ يَسْتَمِيلُهُ لَا وَ إِطْرَاءٌ 

 اغْتِيَبالَ  بِذَلِكَ لِيَأْمَنَ خَاصَّتِكَ مِنْ غَيْرُهُ فِيهِ يَطْمَعُ لَا مَا لَدَيْكَ الْمَنْزِلَةِ مِنَ أَعْطِهِ وَ النَّاسِ إِلَى اجَتُهُحَ مَعَهُ

 قضیاوت  بیرای  را خود نزد فرد برتريپ مردم، میان از سپس: بَلِيغاً نَظَراً ذَلِكَ فِي فَانْظُرْ عِنْدَكَ لَهُ الرِّجَالِ

 را او يکیديگر  بیا  مخالفیان  برخیورد  و نیاورد؛ ستوه به را ها آن فراوان، مراتعه که کساني  کپ انتخاب

  نباشد دشوار او برای آگاهي، از پس حق به بازگشت و نکند پافشاری اشتباهاتش در  نسازد خشمناک

 از شیبهات  در و ندهید؛  رضیايت  انیدک  تحقیقي با مطالب شناخت در و کند؛ کپ ريشه دل از را طمع

 شیاکیان  پییاپي  مراتعیه  در و باشید؛  بیشتر همه از او اصرار دلیل، يافتپ در و کند عمل تر بااحتیاط همه

 همه از خصومت فصل در حقیقت، شدن آشکار از پس و شکیباتر همه از امور کشف در  نشود خسته

 چنییپ  و نسیازد  منحیرف  را او زبیاني  چرب و ندهد؛ فريب را او فراوان ستايش که کسي  باشد تر برنده

 او بیه  آنقیدر  و بینديش او های قضاوت در بیشتر چه هر قاضي، انتخاب از پس  اند اندک بسیار کساني

 را او آنقیدر  منزلیت  و مقیام  نظیر  از و نباشید؛  نیازمنید  میردم  به و گردد؛ برطرف او نیازهای که ببخش

 در  باشید  امیان  در تیو  نیزد  در آنیان  توط یه  از تا نکنند طمع او در نفوذ به تو، نزديکان که بدار گرامي

  (53 نامه/البالغه نهج) «بنگر نیک دادم که دستوراتي

 ارتقیاء  تهیت  دقییق  تیدابیر  و قضیايي  دسیتگاه  در اداری فساد از پیشگیری منظور به یزم تمهیدات

 :نمود استنباط توان مي( ع) امام نوراني کالم از را، آن و اثربخشي کارايي

 در تفقیه  « ندهد رضايت اندک تحقیقي با مطالب شناخت در و :أَقْصَاهُ دُونَ فَهْمٍ بِأَدْنَى يَكْتَفِي لَا وَ»

 قالیب  در و شییعه  فقیه  در زمیان،  نیازهای و روز مسائل با مطابق تديد احکام استنباط و اسالمي احکام

 کوتاهي بنابرايپ  است نموده باز تديد قضايي مسائل حل برای را راه حکومتي، احکام و ثانوی احکام

 پیچییدگي  و گسیتردگي  از کیه  اداری مفاسید  بیا  مبیارزه  فیراروی  را بسییاری  مشیکالت  زمینه، ايپ در

 بیرای  اسالمي احکام اصول کنار در دانش و حکمت از استفاده  داد خواهد قرار برخوردارند؛ بسیاری

 در( ع) علیي  امام های نوآوری ويژه به  رود مي شمار به( ع) معصومیپ سیره از مردم، قضايي مسائل حل 

 .است برخوردار بسیاری شهرت از که قضاوت

 مسی له  بیه  نگری تانبه همه و کیفری قوانیپ تدويپ در يعني احتیاط« الشُّبُهَاتِ فِي أَوْقَفَهُمْ وَ» عبارت

 زيیرا   نمايید  مسیدود  را آن زدن دور و قیانون  از سوءاسیتفاده  راههیای  توانید  مي اداری، فساد و تخلف

 را ديگیری  يکیي،  يیا  کرده پیدا تداخل يکديگر در قانون دو تا شود مي باعث گاه مسائل به تزءنگری
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 اداری مفاسد در ويژه به  بود خواهد قانون از گريز برای راحتي و مناسب دستمايه مس له ايپ  نمايد رفع

 .نمايد مي آسان را ها راه گريز يافتپ و قانون بر اشراف توانايي قدرت، و پول که

 مِبنَ  يَحْصَبرُ  لَبا  وَ الزَّلَّبةِ  فِي يَتَمَادَى لَا وَ الْخُصُومُ تُمَحِّكُهُ لَا وَ الْأُمُورُ بِهِ تَضِيقُ لَا مِمَّنْ»بنابر عبارت 

 لیج  نشیدن،  خشمناک مراتعه، از نیامدن ستوه به« طَمَعٍ عَلَى نَفْسُهُ تُشْرِفُ لَا وَ عَرَفَهُ إِذَا الْحَقِّ إِلَى ءِ الْفَيْ

 صیفات  تمله از     و نورزيدن طمع اشتباه، موارد در حق به بازگشت اشتباه، در پافشاری عدم نکردن،

 بیرای  افیراد  کیارگیری  بیه  و استخدام فرآيند در بنابرايپ  است( ع) امیر حضرت کالم در قضات بايسته

 .است ضروری مربوط، معیارهای و ضواب  اساس بر اقدام قضاوت، حساس منصب

 وظیفیه  الهیي،  احکام اترای در قاطعیت« الْحُكْمِ اتِّضَاحِ عِنْدَ أَصْرَمَهُمْ وَ»همچنیپ با توته به عبارت 

 را آن موتوديیت  و مجرمیپ، ماهییت  با مماشات و زمینه ايپ در سستي و است؛ قضايي دستگاه اساسي

 در عوامیل اخیتالل   از نییز  تهیت  همیپ به  برد خواهد سؤال زير است عدالت اترای و دادگستری که

 .است شده داده هشدار ها آن به نسبت و نهي شدت به خواری، رانت و ارتشاء مانند مس ولیت ايپ

 لَبدَيْكَ  الْمَنْزِلَةِ مِنَ أَعْطِهِ وَ النَّاسِ إِلَى حَاجَتُهُ مَعَهُ تَقِلُّ وَ عِلَّتَهُ يُزِيلُ مَا الْبَذْلِ فِي لَهُ افْسَحْ وَ»عبارت 

 اشیاره دارد بیه اينکیه تیأمیپ    « عِنْبدَك  لَبهُ  الرِّجَالِ اغْتِيَالَ بِذَلِكَ لِيَأْمَنَ خَاصَّتِكَ مِنْ غَيْرُهُ فِيهِ يَطْمَعُ لَا مَا

 از قشر ايپ میان در اداری فساد ارتکاب های انگیزه آنان، منزلت و شأن ارتقاء و قضايي کارکنان معاش

 .داد خواهد کاهش را کارمندان

 و کنتیرل  وظیفیه  نیوعي  بیه  خیود  قضیايي  دستگاه که هرچند «قَضَائِهِ تَعَاهُدَ أَكْثِرْ ثُمَّ» نظر به عبارت 

 همواره و نبوده نیاز بي بازرسي و نظارت از اداری، نهاد يک عنوان به اما دارد؛ را تامعه امور بر نظارت

 بیروز  از قضیايي،  کارگزاران عملکرد ارزيابي و مستمر نظارت  باشد مي فساد به شدن آلوده معر  در

 .نمايد مي تلوگیری دستگاه ايپ در فساد

 

 گیری نتیجه -4

 خوبي به اسالمي داری ديپ های مؤلفه چنانچه که آيد مي دست به تحقیق ايپ های يافته از درمجموع

 گرايیي  میادی  و دنییاطلبي  از ناشي که فساد شخصي عوامل از بسیاری درآيد، عمل به مسلمانان توس 

 سیاسیي،  اقتصیادی،  عوامیل  ماننید  بیرونیي  عوامل که هم صورتي در و کرد نخواهد بروز اصویً است،

 اعتقیادی  مبیاني  سیازد،  فیراهم  فساد انواع به گرايش برای را زمینه و آورده فشار افراد بر    و اتتماعي
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 آسیتانه  قناعیت،  و صیبر  همچیون  عملیي  تعلیمات کارگیری به و معاد و متعال خداوند به ايمان همچون 

 تعالیم ايپ، بر عالوه  داشت خواهد باز فساد ارتکاب از و داده افزايش را افراد دروني ظرفیت و تحمل

 توصییه  را قضیايي  اثیر  کیم  و خشیپ  سیريع،  برخورد هرگز ،(ع) معصومیپ سیره و کريم قرآن وحیاني

 عیدالت  و قسی   اصیل  مبنیای  بیر  و بشردوسیتانه  و الهیي  ديید  از برخیورداری  تهت به بلکه اند، نکرده

 هیای  ريشیه  بیردن  بییپ  از در سعي و گرفته نظر در را اداری فساد بروز های زمینه و ابعاد تمام اتتماعي،

  اندداشته آن بنیاديپ
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 منابع

 قرآن کريم

 تحقیق علیى عبیدالبارى عطیی ،      روو المعانى فى تفسیر القرآن العظیم(   ق 1415)  آلوسى، محمود

 : دارالکتب العلمیه  ، بیروت چاپ اول

 .دارالذخائر انتشارات: قم  اول، چاپ الدعوات  مهج. ق( 1411)ابپ طاوس، علي بپ موسي 

چییاپ هفییتم، قییم:  مییديريت در اسییالم (  1389)پیییروز، علییي آقییا؛ خییدمتي، ابوطالییب و ديگییران 

 دانشگاه  پژوهشگاه حوزه و

: دفتر تبلیغیات   قم  چاپ اول، و دررالکلم   غررالحکم(  1366)تمیمي آمدی، عبدالواحد بپ محمد 

 اسالمى حوزه علمیه 

: مؤسسیه آل البییت يحییاء     قیم   چیاپ اول، وسائل الشییع    . (ق 1409حر عاملي، محمد بپ حسپ )

 التراث 

هیای   (  بررسیي فسیاد اداری و روش  1380)خداداد حسیني، سیید حمیید و فرهیادی نیژاد، محسیپ      

  37 -53 دوره پنجم، شماره يک،مدرس علوم انساني،  فصلنامه کنترل آن 

، مجله حوزه و دانشگاهع( در مبارزه با فساد اداری  ) (  سیره حضرت علي1384خدمتي، ابوطالب )

  45 شماره

  فصیلنامه حکومیت   مبیارزه بیا فسیاد در حکومیت علیوی      ( 1379)قربیان علیي    آبادی، دری نجف
  17شماره  اسالمي،

 چاپ اول، قم: انتشارات مشهور  ع( و اقتصاد،) امام علي ( 1386دشتي، محمد )

چاپ سوم، قم: موسسه فرهنگیي تحقیقیاتي    ع( و مسائل سیاسي ) امام علي(  1388) دشتي، محمد

 ع( ) امیرالمؤمنیپ

توزيع فقر يا توزيیع عیدالت از ديیدگاه     ( 1392) مهدی حسپ آهنگری، مصطفي و تهراني، دلشاد

  37شماره  پژوهشهای نهج البالغه،  نهج البالغه

چاپ دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنیگ و   باد فساد زنده(  1383)ربیعي، علي 

 ارشاد اسالمي 
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ترتمه محمد دشتي، چیاپ اول، قیم: سیب      البالغه  نهج(  1383)رضي، ابوالقاسم علي بپ الحسیپ  

  النبي

  چاپ دوم، تهران: شرکت سهامي انتشار سرطان اتتماعي فساد (  1388)رفیع پور، فرامرز 

 بیروت: دارالمعرفه  اساس البالغه،ق(   1399)بپ عمر  زمخشری، محمود

 رفتیار سیازماني بیا رويکیرد اسیالمي،     (  1385شفیعي، عباس؛ خدمتي، ابوطالب و علي آقا پییروز ) 

 چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

،  چیاپ پینجم   ترتمه محمدباقر موسیوی همیداني،   تفسیر المیزان   (1374)  طباطبايى، محمدحسیپ

 قم مدرسیپ حوزه علمیه   : دفتر انتشارات اسالمى تامعه قم

، قیم: انتشیارات    چیاپ چهیارم     مکیارم األخیالق  ق(   1412الديپ حسپ بیپ فضیل )  طبرسي، رضي

 شريف رضى 

 : دار الکتب ايسالمیه  ، تهران چاپ چهارم   تهذيب األحکام(  1365طوسي، محمد بپ حسپ )

 ايیران  ستايشیگری در نظیام اداری معاصیر    (  1390) زاده، مرتضیي عباس زادگان، محمد و رضايي

 چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگي 

 قم: مؤسسه النشرایسالمي  معجم الفروق اللغوي  ق(   1412عسکری، ابوهالل )

 : مرکز فرهنگى درسهايى از قرآن  ، تهران چاپ يازدهم تفسیر نور    ( 1383)  قرائتى، محسپ

مجموعیه  هیا    یم، مباني و چیالش   پیشگیری چند نهادی از ترم، مفاه(1388)قورچي بیگي، مجید 
 رويکرد چند نهادی به پیشگیری از وقوع ترم(،) مقایت نخستیپ همايش ملي پیشگیری از وقوع ترم

 محمد فرتیها و همکاران، چاپ اول، تهران 

های احترام به کارکنان در محی  کار  روش ( 1382)کريمیان، احمدرضا و فروغي نسب، رتبعلي 

  9- 6، 55شماره  مديريت  توسعه. و خار  از آن

 : دار الکتب ايسالمی   تهران  چاپ چهارم،  الکافي (  1365کلیني، محمد بپ يعقوب )

  313ترتمه نیکو سرخوش، پیام يونسکو، شماره  توان کرد  چه مي  (1375)کلیتگارد، رابرت 

 ، مشهد: بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى  چاپ اول تفسیر هدايت   (  1377مترتمان )

 : مؤسس  الوفاء بیروت  لبنان بحار األنوار ق(   1404)مجلسي، محمدباقر 

مؤسسه آل البیت يحیاء   چاپ اول، قم:   مستدرک الوسائل  (ق 1408)محدث نوری، میرزا حسیپ 

  التراث
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 : دار الکتب ايسالمی   تهران  چاپ اول،  نمونه تفسیر (  1374)محمدی، عبدالعلي 

چاپ اول، قم: انتشارات  درآمدی بر ساختار اداری حکومت اسالمي   (1385محمدی، عبدالعلي )

 مرکز تهاني علوم اسالمي 

 .طالب قم: انتشارات علي بپ ابي اخالق در قرآن (  1387)محمدی، عبدالعلي 

محسپ ثالثي، ترتمه   سیاسي در توامع دستخوش دگرگوني  سامان (1370)هانتینگتون، سامويل 

  تا: انتشارات علم يب

  ترتمه سید محمد اعرابي و داود ايزدی، چاپ سوم، اخالق در مديريت(  1389)هُس مر، ال  تي 

 تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگي 
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