
 

 

  167-195 :1393، بهار و تابستان 1شماره  ،22، سال پژوهشی مدیریت اسالمی  دو فصلنامه علمی ـ
  

  احادیث و قرآن دیدگاه از اداري فساد بررسی
  * مهدي اکبر نژاد

  ** مینا یعقوبی
  *** فرزاد غالمی
  21/5/93: پذیرش نهایی        14/2/92 :دریافت مقاله

  
  چکیده

 مبناي بر توصیفی ـ تحلیلی  روش از گیريبهره و شیوه اسنادي  کارگیريبه با این پژوهش
. است پرداخته اداري فساد مسئله بررسی به شیعه روایی متون تریناصلی و کریم قرآن محتواي
 در انحراف و اخالل هرگونه ایجاد از است عبارت که شد تبیین دیدگاه این از اداري فساد ماهیت
 در اداري فسادهاي آشکار گونه از برخی به چنینهم ؛اسالمی حکومت بایسته عملکرد و اهداف
 به پاسخگویی ادامه در. است شده اشاره تزویر و تقلب گرایی، رابطه ،ارتشا همچون متون این

 قالب در پدیده این با مبارزه راهکارهاي نهایتاً و ،فساد فردي و عمومی پیامدهاي تحقیق، سؤاالت
 نشان این پژوهش نتایج. شده است بنديدسته قضایی و فرهنگی اقتصادي، سازمانی، راهکارهاي

 تعالی  در حکومت اهمیت و جایگاه به توجه با اداري فساد مسئله طرح بودن نو رغمبه که داد
 یک اسالم کلی طوربه واست  شده پرداخته مهم این به اسالمی منابع در انسان و اخروي مادي
  .دارد اداري فساد با مبارزه راهکارهاي و هازمینه به سامانمند و نگر جانبه همه دیدگاه
اداري، فساد اداري از  فساد با مبارزه راهکارهاي ،اداري فسادهاي گونه اداري، فساد :ها واژه کلید

  .نظر قرآن و حدیث
  
  
  
  
  

  
  m_akbarnezhaad@yahoo.com                                        ایالم              دانشگاه دانشیار * 

  ایالم دانشگاه حدیث، و قرآن علوم رشته دکتري دانشجوي: نویسنده مسئول **
yaghoobi.mina@gmail.com 

  fgholami.ir@gmail.com      آزاد اسالمی واحد ایالم دانشگاه دولتی، مدیریت دکتري دانشجوي ***
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  مقدمه و بیان مسئله
 درنوردیده را مکان و زمان مرزهاي فساد، هايگونه ترینعمومی از یکی عنوان به اداري فساد
پدیده،  این. شودمربوط می خاصی جامعۀ به نه و دارد تعلق خاصی زمان به نه ویژگی این با است و

، 1مائورو(اقتصادي تأثیرگذار است  رشد بر منفی بسیاري به همراه دارد از جمله اینکه پیامدهاي
 سرمایه سطح ؛)2003دیگران،  و 2ژائو(سازد  می روروبه مانع با را خارجی گذاري سرمایه ؛)1995
، 3هاستد(برد  می بین از را خصوصی و دولتی نهادهاي به نسبت اعتماد   و دهدمی کاهش را انسانی
 اما). 2013 ،4سائه و ارتیمی(کرد  پیدا ظهور 1960 سال در آن علمی مفهوم به اداري فساد). 2002
 نهادهاي بویژه المللی بین نهادهاي در دغدغه این تحریک و اداري فساد به توجه تاریخی سابقه
 کنفرانس نیز حاضر حال در). 3 :1389 ربیع، یزدانی و(گردد می بر 1966 سال به اقتصادي و پولی
 ترینعمده سازي، شفاف المللی بین کنفرانس شوراي نظارت تحت فساد، با مبارزه المللیبین

 و متخصصان 1983 سال از کنفرانس این. است عمل در فساد با مبارزه طرفدار جهانی اجالس
 با مبارزه درباره ها یافته و اطالعات عرضه و نظر تبادل براي را فساد به مربوط مسائل صاحبنظران

گیري از کشورهاي مختلف جهان، ضمن بهره). 1389 زادگان، عباس(کند می جمع هم دور فساد
پردازند؛ نتایج این مطالعات به بررسی فساد اداري، در چارچوب قوانین و فرهنگ جامعه خویش می

ارها و ارزشهاي زا و از سوي دیگر در هنجزیرا فساد از یک سو در بروکراسیهاي پیچیده و آسیب
غلط اجتماعی ریشه دارد که هر دوي اینها بسته به نظر قانونگذاران و نیز بسته به سبک تعامالت 

 و پژوهشها ایران، کشور در متأسفانه. اجتماعی مردم در جوامع مختلف، متفاوت خواهد بود
 نیز اسالمی هايپژوهش سهم میان این از است؛ آمده عمل به باره فساد اداري در معدودي مطالعات

اسالم به این دلیل  دیدگاه از ايچنین مسئله بررسی. است شمارانگشت حتی و محدودتر بسیار
هاي دینی سرچشمه طور کلی از احکام و آموزهما به جامعه فرهنگ و حکومت که اهمیت دارد

دین اسالم،  گیري از مهمترین منابعدر همین راستا این پژوهش در صدد است تا با بهره .گیردمی
  .، ابعاد مختلف این مسئله را مورد بررسی قرار دهد)ع(یعنی قرآن کریم و سیره معصومین

  
 

1- Mauro 
2- Zhao 
3- Husted 
4- Ertimi & Saeh  
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  اهداف پژوهش
  تبیین ماهیت فساد اداري از دید قرآن و احادیثـ  1
  هاي فساد اداري در متون اسالمیشناسایی گونهـ  2
  هاي دینیتعیین پیامدهاي فساد اداري بر مبناي آموزهـ  3
  )ع(ارائه راهکارهاي مبارزه با فساد اداري با استفاده از آیات و سیره معصومینـ  4
  

  سؤاالت پژوهش
  :دهد پاسخ سؤاالت این به تا است آن این پژوهش بر

 ماهیت فساد اداري از دیدگاه اسالم چیست؟ـ  1

 هاي فساد اداري در قرآن و حدیث کدام است؟گونهـ  2

 دید منابع دینی چیست؟ پیامدهاي فساد اداري ازـ  3

  کارهاي مبارزه با فساد اداري بر مبناي آیات و روایات چیست؟راهـ  4
  
  تحقیق روش

روش تحلیل  هدف مقاله پیش رو بررسی فساد اداري بر مبناي آموزه هاي اسالمی است که از
 این منابع. تحلیلی براي بررسی سؤاالت پژوهش استفاده شده استـ  اسنادي به شیوه توصیفی

 حدیثی معتبر منابع سایر و) متقدمین دوره(اربعه  کتابهاي البالغه، نهج کریم، قرآن شامل پژوهش،
 آیات متن از تازه برداشتی تواند می قرآن محتواي تحلیل. است بوده بحاراالنوار مانند شیعه متأخر

 و تعداد ترتیب، از حتی مثال عنوان به بگیرد؛ قرار قرآن از برداشتی تأیید براي مؤیدي یا و بفهماند
 نشده ذکر آیات متن آشکارا در که یافت دست قرآن از جدیدي معانی به توان می آیات موقعیت
 برداشت نوعی به موضوعی چنین مطالعه منظور به روایات و آیات در پژوهش دلیل، همین به است؛
هاي الزم به موضوع، زمینهدر این پژوهش در وهله نخست با مطالعه ادبیات مربوط . نیاز دارد خاص

فساد و مترادفات  براي ورود به تحقیق فراهم شد؛ سپس با مراجعه به منابع بر مبناي کاربرد کلیدواژه
وار، فَحشاء، ظلم، بغی،تعدي و: آن همچون ثو، بخَل، عور، د ب بل، ثُ و متضادهاي آنها مانند ... خَ

هاي حوزه در... همچون، احتکار، کنز، استئثار، غش و و نیز منهیات اسالمی... عدل، قسط، اصالح و
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در قرآن کریم و ) ع(مربوط به اداره جامعه و نیز حوزه اصالحات اجتماعی پیامبران و معصومین
منظور پاسخگویی به سؤاالت بندي و تحلیل آنها بهمتون روایی به فیش برداري از مطالب و دسته

کارگیري در به. مبارزه با فساد اداري پرداخته شده است هايها و شیوهخود یعنی ماهیت، گونه
 از راستا این در و شود استناد مفهوم ظاهر به امکان حد تا که شده است آیات و روایات، سعی

ها به عمل محقق تمام تالش خود را براي گردآوري همه شواهد و نمونه .شد استفاده معتبر تفاسیر
  .استقراي تام را  ندارد آورده است اما ادعاي دستیابی به

  
  بحث و بررسی

هاي اسالمی در ساختار فرهنگی و اجتماعی و نیز سامانه مدیریتی پس از درك جایگاه آموزه
کشور، و ضرورت تحقیق چالش مدیریتی فساد اداري بر اساس معارف و اصول اسالمی در ادامه به 

  .پرداخت بررسی سؤاالت این پژوهش از دیدگاه قرآن و روایات خواهیم
  اداري فساد ماهیت ـ 1

 معناي به  rumpere التین فعل ریشه از corruption معادل انگلیسی زبان در فساد واژه
 رفتار است ممکن چیز این شود؛می نقض یا شکند می چیزي فساد در بنابراین است؛ شکستن
 رفتار از ايگونه فساد). 1380 نائبی، و صفري(باشد  اداري مقررات غالباً یا قانونی شیوه یا اخالقی
 عمومی قدرت از استفاده سوء با غیرقانونی و ناصحیح طور به آن در که است دولتی مقامات
). 1997 ،1النگست و هارست استفان( کنند می غنی را نزدیکانشان و خود آنها، به شدهواگذار
منافع  کسب براي ـ عمومی قدرتـ دولتی  اختیارات از استفاده سوء اداري، فساد استاندارد تعریف

 زادگان، عباس(است  جهان در عمومی توافق مورد تعریف، این). 1967 ،2ناي(شخصی است 
. اما فساد در زبان عربی به معناي خارج شدن شیء از حالت اعتدال است؛ کم باشد یا زیاد ).1389

بنا ). 1412راغب اصفهانی، (فساد در نفس، بدن و هر چیزي که از اعتدال خارج شود، کاربرد دارد 
راغب (به تعریف لغوي، فساد با ظلم مترادف است؛ زیرا ظلم نیز به معناي خروج و تجاوز از حق 

توان از این رو می). 1414ابن منظور، (و قرار دادن شیء در غیر مکان آن است ) 1412اصفهانی، 
 جامعه، اداره اسالمی، نهاد رهنگف در. گیردگفت که اصالح و عدل، هر دو در مقابل فساد قرار می

 
1 - Stapenhurst & Langseth 
2 - Nye 
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 و محکم کار معناي  به لغت در حکم. است حکم ریشه از حکومت .شود می خوانده »حکومت«
 معناي  به حکومت و) 1412 اصفهانی، راغب( اصالح، براي بازداشتن و منع و) تا بی مهیار،(استوار

بنابراین، اساس نظام اداري جامعه اسالمی  ).ق1414 منظور، ابن( است ستم و ظلم از فرد جلوگیري
قرآن کریم نیز بر  آیات. بر مبناي عدل و اصالح است که هر دو در تضاد ماهوي با فساد قرار دارد

قَد ": کندتأکید می اساسی بودن عنصر عدالت در حکومت الهی نَا لَ نَا أَرسلْ نَات رسلَ ی نَا بِالْب لْ نزَ هم وأَ عم 
تَا الْکانَ ب یزَ الْم و وم قُ یل النَّاس ط سق  آشکار دالیل با را خود پیامبران) ما( براستى): 25/حدید("بِالْ
  .دارند برپا را عدالت مردم تا آوردیم فرود را ترازو و کتاب آنها با و کردیم روانه
به آن عدل است مراد به انزال میزان انزال اسباب آن است و امر به إعداد آن و نزد بعضى مراد "

 ")است(اعداي دین ) در برابر(که مستلزم سیاست مدنی است و سبب انتظام امور و موجب آن دفاع 
  ).187: 1336کاشانی، (

نَّا":در آیات دیگر آمده است نَا إِ نزَلْ یک أَ تَاب إِلَ قِّ الْکبِالْح کُمتَح نَ لی ا النَّاسِ ببِم اكأَر ه  والَ اللّ
ن ینَ تَکُ ن ا لِّلْخَآئیم به مردم میان تا کردیم نازل تو بر حق به را کتاب این ما): 105/نساء("خَص 

  .مباش خیانتکاران جانبدار زنهار و کنى است، داورى آموخته تو به خدا آنچه) موجب(
ود یا" او نَّا د نَاك إِ ۀً جعلْ یفَ ی خَلضِ فکُم الْأَرنَ فَاح ی قِّ النَّاسِ ب را تو ما داوود اى): 26/ص("بِالْح 

 سوره بعدي هايآیه در. کن داورى حق به مردم میان پس گردانیدیم؛) جانشین و( خلیفه زمین در
 حق، بر اساس حکومت و پرداخته،) ع(داود حضرت خطیر مسئولیت  این از تمجید به »ص«

م":است شده دانسته فساد مصداق آن، عکس و صالح عمل مصداق ذینَ نَجعلُ أَ وا الَّ نُ وا آم  وعملُ
اتحالینَ الصد س فْ ی کَالْمضِ فشایسته کارهاى و گرویده که را کسانى) مگر(): 28/ص("الْأَر 

  دهیم؟قرار می زمین در مفسدان چون اند کرده
نَّ ا": چنین اشاره شده استدر روایات اسالمی نیز به جایگاه عدل در اداره جامعه این لَ إِ د لْع

ه ان یزَ ی مف ه قِّ فَلَا تُخَالفْ ۀِ الْح إِقَامل ه بنَص قِ و ه فی الْخَلْ ضَع ي و ذ ه الَّ بحانَ س ه انُ اللَّ یزَ ی  مف ضْه و لَا تُعارِ
ه لْطَانخلق  عدالت میزان خداوند سبحان است که در میانهمانا ): 224: ق1410تمیمی آمدي،(" س

 ،با او مخالفت بنابراین درباره میزان خداوند است؛ و براى برپایى و قوام حق نصب فرمودهقرار داده 
  .یدکنو با سلطنت او معارضه ن

"ظامدلُ ن دهنده حکومت استعدل، سازمان): 46: همان( "األَمرَة  الع.  
یاسۀ العدل" معیار سیاست، عدل است): 702: همان (  "مالك الس. 
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دلِ " ى العولِفالد بات ه و ثُ ۀِ اللِّ سنَّ داء بِ در عدالت، اقتدا به سنت خداوند و ): 479: همان( " اَإلقت
 .برقراري دولتهاست

مسلمین در جهت  کار اصالح قوام و معادل اسالم در حکومت که گفت توانمی در مجموع
و  لغوي معناي به توجه با فساد کهدرحالی بر مبناي عدالت است اخروي آنها و دنیوي مصالح
 نوع هر به اداري فساد اساس، همین بر. دارد قرار امر این مقابل نقطه در درست قرآنی آن، کاربرد
 ايگونه به گیرد؛ انجام ايانگیزه هر و صورتی هر به و کسی هر جانب از که شود می اطالق عملی

 منحرف خویش صحیح مسیر از را آن یا ایجاد، و اخالل دولتی نهادهاي عملکرد و اهداف در که
  .کند

  اداري فساد هايـ گونه 2
    هاي مختلفی، شناسایی و تقسم بندي پژوهشگران، فساد اداري را در قالب انواع و گونه

 را آن معادل که آیات قرآن و روایات اسالمی نیز به انواعی از فساد اشاره شده است در. اندکرده
 امانت، در خیانت رشوه، دریافت قبیل از مفاسدي. کرد مشاهده توانمی جامعه اداري سامانه در

هاي  سرمایه اتالف خواري، ربا فروشی، گرایی،کمرابطه احتکار، معامله، در غش و تقلب
 ذیل به در. ... و اسراف کنز، تکاثر، شخصی، اموال از بیت المال سهم پرداخت عدم خدادادي،

  :شوداحادیث اشاره می و قرآن با استفاده از اداري مفاسد ترینشدهشناخته و رایجترین از برخی
  ـ ارتشا 1 ـ 2

 باطلی اجراي یا حق کردن باطل منظور به که است چیزي براى معموالً رشوه استعمال مورد
 غیر یا مستقیم(قبول  یا گرفتن" جزا، حقوق اصطالح در ارتشا). 1375 طریحی،(شود  مى داده

 ماموران و مستخدمان از یک هر سوي از مال تسلیم یا وجه پرداخت سند یا مال یا وجه) مستقیم
 و سازمانها به که امري ندادن یا دادن انجام منظور به... و مسلح نیروهاي و گانه سه قواي یا دولتی
 کار به واژه این کریم قرآن متن در). 29 :1380 احمدي، شاملو(" مربوط است  الذکر فوق ادارات
 حرام معناي به که شده بیان مائده سوره  63 و 62 ،42 آیات در بار سه سحت کلمه اما است؛ نرفته

 ذیل در مفسران معموالً که است حرام کسب مصداقهاي از یکی ارتشا. است حرام کسب نوع هر یا
 است آمده المسیر زاد تفسیر در که سحت، معانی انواع تقسیم در .اندکرده بیان را آن سحت تفسیر

 بر در نیز را رشوه که است عامی مفهوم دیگري آن و گرددمی بر رشوه به مورد دو معنی سه از
 سحت مختلف، و متعدد أسناد بیان با نیز البیان جامع روایی تفسیر صاحب ).1422 جوزي، ابن( دارد
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 و 42 آیات بررسی از ارتشا با برخورد چگونگی اما). 1412 طبري،(است  دانسته رشوه معناي به را
 صاحبان و نخبگان قاطع برخورد لزوم بر  63 آیه در مثال عنوان به آید؛می دستبه مائده سوره 63

هاهم ال لَو ": شودمی تأکید ارتشا مالی فساد جمله از و فساد گونه هر با جامعه ونَ ینْ یانب بار و الرَّ الْأَح 
نْ ع هِم لو ثْم قَ هِم و الْإِ أَکْل ت حالس س ئْ بِ وا ما لَ ونَ کانُ نَع صدانشمندان، و الهیون چرا :)63/ مائده( "ی 
     انجام آنچه است بد چه راستی دارند؟ نمى باز حرامخوارگیشان و) آلود(گفتارگناه  از را آنان
  .دادندمی

وةَ و إِیاکُم":فرمایندمی رشوه تحریم باب در نیز) ص(خدا رسول شْ ها الرِّ نَّ فْرِ محض فَإِ  لَا و الْکُ
شَم ی ب احةِ صو شْ ۀِ رِیح الرِّ نَّ کنید؛ حذر آن از که رشوه بر باد را شما :)274 :1404 مجلسی،( "الْج 
 حدیثی در چنینهم. کرد نخواهد استشمام را بهشت بوي رشوه صاحب و است محض کفر زیرا

اشی" :دهندمی قرار لعن مورد را ارتشا طرف سه آمیز، عتاب شی و الرَّ تَ هما الْماشی و الْمرْ ینَ ب 
ون ونُ لْعملعونند سه هر آنها، بین واسطه و گیرنده رشوه و دهنده رشوه :)156 :1363 شعیري،( "م.  
        سخن چنین جامعه در ارتشا شوم آثار باب در البالغه نهج  79 نامه در نیز) ع( علی امام

د أَما" :گویندمی عا بنَّم هلَک فَإِ نْ أَ کَانَ م لَکُمب هم قَ نَّ وا أَ نَع م قَّ النَّاس الْح هو تَرَ وهم و فَاشْ ذُ باطلِ أَخَ  بِالْ
هو د تَ  حق دلیل که بدان رسیدند؛ هالکت به شما از پیش ملتهاي همانا! درود و خدا یاد از پس :"فَاقْ
 آنان و بردند باطل راه به را مردم و آوردند دست به دادن رشوه با را دنیا پس نپرداختند؛ را مردم

  .کردند اطاعت
 که اند پرداخته خواري رشوه با برخورد به قاطعیت با نیز عمل در) ع(معصومین این، بر عالوه
البالغه،  نهج نک، نمونه براي(است  موجود روایی منابع در برخوردها این محکمترین گزارش
  ).224 خطبه

  گرایی رابطه ـ 2 ـ 2
ب و عصبیت هاي واژه با عربی زبان در خود قوم و خاندان به گرایش یا خویشاوندگرایی تعص 

 خویشاوندان و دوستان که معناست این به مدیریت علم در گرایی رابطه). تا بی مهیار،(شود می بیان
 و دهند قرار نظر مد سازمان با را خویشاوندي و دوستی است ممکن سازمان، از خارج در مدیر
 این از گاهی). 1382 دیگران، و خدمتی( گیرد تعلق آنها به ايویژه امتیازات که باشند داشته انتظار

 ارتباطات از که معنوي و مادي استفاده نوع هر یعنی شود؛می تعبیر »خواري رانت« به ویژه امتیازات
 دیگران که چیزي دلیل آن به و بگیرد  صورت اطرافیان توسط مدیر موقعیت و جایگاه و ویژه
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  ).1387 امیري،(دهند  اختصاص خود به بتوانند آسانی به ندارند را آن به دسترسی امکان
 تقوا و ایمان معیار است؛ شده تعیین معیار انسانی روابط و گرایشها دوستی، براي کریم قرآن در

ها یا":طلبی منفعت و هاتعصب نه ی ذینَ أَ وا الَّ نُ وا ال آم تَّخذُ وانَکُم و آباءکُم تَ یاء إِخْ ل نِ أَو وا إِ بتَح اس 
فْرَ نْ و الْإیمانِ علَى الْکُ م مه لَّ تَو ی نْکُم م کولئ ونَ هم فَأُ مو پدران شما ایمان، اهل اى :)23/ توبه("الظَّال 

 را آنان شما از کس هر و برگزینند ایمان بر را کفر آنها اگر بگیرید دوست نباید را خود برادران
  .ستمکارند شک بى کسانى چنین گیرد، دوست

وا ال و":فرمایددر آیه دیگر می نُ لَى تَرْکَ ذینَ إِ وا الَّ ظَلَم کُمس تَم نْ لَکُم ما و النَّار فَ ونِ م د نْ اللَّه م 
یاء ل و ونَ ال ثُم أَ نْصرُ  بدانها و دوست و همدست ظالمان با نباید هرگز) مؤمنان شما( و :)113/ هود("تُ
 هیچ خدا جز حال آن در و گرفت خواهد همرا  شما) آنان کیفر( آتش نه گر و باشید دلگرم
 متعال، خداوند این، بر عالوه. کرد نخواهد شما را یارى کسى هرگز و داشت نخواهید دوستى

: پذیردنمی گیرد صورت که هرکس جانب از را استحقاق و شایستگی هايزمینه بدون تبارگرایی
"و تَلى إِذ اب  راهیمب به إِ ر ماتنَّ بِکَل ه نِّی قالَ فَأَتَم نْ و قالَ إِماماً للنَّاسِ جاعلُک إِ تی م ینالُ ال قالَ  ذُر ی 

دي ه مینَ عاو و فرمود امتحان امورى به را ابراهیم خدا که هنگامى) آر یاد به( و :)124/ بقره( "الظَّال 
 کرد عرض ابراهیم. برگزینم خلق پیشوایى به را تو من گفت او به خدا آورد؛ جاى به را همه

 نخواهد ستمکار مردم به من عهد) زیرا دهم؛ مى باشند، شایسته اگر( فرمود .چطور من فرزندان
 و فرمایدمی بیان را جامعه اداره و رهبري جایگاه حساسیت و اهمیت هم آیه، این در خداوند. رسید
 داشتن نسبت و خویشاوندي نیز نهایت در. کندمی نهی فاسد و ظالم مردمان نشستن کرسی به از هم
 گراییرابطه گونه این از آشکارا و داندنمی ایشان جانشینی و امامت براي کافی دلیل را خدا پیامبر با

 حضرت همچون الهی پیامبران دیگر با ارتباط در مداري قوم دفع و طرد نوع این. کندمی نهی
 این به نیز اسالمی روایات در. شودمی دیده...  و او همسر و) ع(لوط حضرت وي، پسر و) ع(نوح

 ایشان شد، سؤال عصبیت درباره) ع(سجاد امام از مثال عنوان به است؛ شده پرداخته مهم موضوع
یۀُ": دادند پاسخ بِ صی الْعت ثَم الَّ ها یأْ لَیا عه ب احرَى أَنْ صلُ یالرَّج ار ه شرَ مو یراً قَ یارِ منْ خَ مٍ خو  و آخَرِینَ قَ
سی نَ لَ ۀِ می بِ صأَنْ الْع بحلُ یالرَّج ه مو بِیۀِ منَ لَکنْ و قَ صینَ أَنْ الْع علُ یالرَّج ه مو  حر( "الظُّلْمِ علَى قَ

 را خود خاندان اشرار فرد که است این رود،می شمار به گناه که گرایی قوم :)373: 1409 عاملی،
. نیست عصبیت خویش، خاندان داشتن دوست صرف و بداند دیگر قوم نیکان و برگزیدگان از بهتر
  .دهد یاري ظلمی انجام بر را قومش کسی که است این تبارگرایی و تعصب اما
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 رسایی بیان اسالم، دیدگاه از دهنده رانت و خوار رانت عمل مذمت در نیز) ع(صادق امام
ن": دارند م بصتَع أَو بصتُع لَه ع قَۀَ خَلَ ب انِ رِ نْ الْإِیم م ه نُق قوم که کسی :)307 :1365 کلینی،("ع 

 از را ایمان آویز گردن گیرد،می صورت او نفع به کار این که کسی یا و کندمی) جا بی(مداري
  .است کشیده بیرون خود گردن

  تزویر و ـ تقلب  3 ـ 2
 و تقلب بحث مجموعه زیر در توانمی پیونددمی وقوع به امروزه را که اداري مفاسد از بسیاري
 خیانت، و تزویر و تقلب معناي به لغت در غش". داد جاي غش یعنی آن دینی تعبیر و کالهبرداري

 را نامرغوب جنس فروشنده، اینکه یا کردن مخلوط بد جنس با را خوب جنس یعنی اصطالح در و
دشتی،  حسینی( "نفهمد خریدار و مشتري که ايگونهبه کند عرضه مرغوب کاالي صورت به

       روي بازار صحنه در و تجاري معامالت در تنها تقلب و غش که دانست باید). 610 :1376
 شامل را تدلیسی و کالهبرداري و تزویر نوع هر که دارد عام معنایی اصطالح، این بلکه دهد؛نمی
 با دهد روي مدیریتی مناصب صاحبان و دولت کارمندان کاري حوزه در مفسده این اگر و شودمی

 از استفاده سوء با است ممکن دولتی مدیران و کارمندان. شودمی یاد آن از اداري فساد عنوان
 و تقلب جعل، به...  و کارامد نظارتی قوه نبودن و اداري مقررات پیچیدگیهاي همچون موقعیتی
 کریم قرآن در غش واژه. کنند اقدام دیگران یا خود نفع به تصدي تحت منافع جلب براي تدلیس

 آن از محرمات الهی از یکی عنوان به و خوردمی چشم به بسیار اسالمی روایات در اما نیامده است،
  :ذیل روایات مانند است؛ شده نهی

نْ" :فرمودند) ص(اکرم پیامبر م ش سلماً غَ ی مف اء عٍ أَو شرَ یب س ی نَّا فَلَ م شَرُ و حی م و ۀِ یامی ق ع الْ م 
ود هی  از نماید فریبکاري خود مسلمان برادر با فروش و خرید در کس هر :)13  :1413 بابویه، ابن("الْ

  .شد خواهد محشور یهود قوم با قیامت روز در و نیست ما
ن":که است شده روایت) ص(حضرت آن از باز م ش سلم أخاه غَ الم اللّه نَزَع   نه ع رَکهب ،ه رِزق 
د وأفس علَیه ،ه تَ ه إلى ووکَلَه معیشَ دغلکارى خود مسلمان برادر به که هر :)364 :1404 مجلسی،( "نفس 

 خودش به را او و گرداند تباه وى بر را زندگیش و بگیرد او روزى از را برکت خداوند دارد، روا
  .واگذارد
داع دینَ ال": فرمایند می رابطه همین در نیز) ع(علی امام  :)780: 1410آمدي، تمیمی( "لخُ
  .ندارند ایمان پیشه، نیرنگ انسانهاي
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 نام همین به ايسوره کریم قرآن در. است فروشی کم معامله، در غش مصداقهاي از یکی
 ویلٌ":است داده قرار عتاب مورد را فروشان کم کوبنده، لحنی با آن آیات  اولین در که هست

فینَ فِّ ذینَ للْمطَ وا إِذَا الَّ تالُ ونَ النَّاسِ علَى اکْ وفُ تَ س ی إِذا و موه نُوهم أَو کالُ زونَ و سرُ  :)1تا 3/مطففین("یخْ
 و گیرندمی کامل طور به را خود حق کنند،می وزن خود براي وقتی که آنان! فروشان کم بر واي
  .گذارندمی کم کنند، وزن دیگران براي خواهندمی که گاه آن

 .ممکن است روي دهد فعالیتی عرصه هر و صنف هر در و تعمیم پذیر، ايمسئله فروشی کم
 جمله از خود مقاصد به دستیابی منظوربه رجوع ارباب برابر در یا و مسئولیت در اهمال و کاري کم

  .رودمی شمار به اداري شایع مفاسد
  ـ پیامدهاي فساد اداري3

تواند در دو دسته جمعی و فردي رسانی آن میپیامدهاي فساد اداري با توجه به گستره آسیب
در ذیل ابتدا چهار مورد از پیامدهاي عمومی و سپس دو مورد از پیامدهاي فردي فساد، . جاي گیرد

  :بیان خواهد شد
 پیامدهاي عمومی ـ 1 ـ 3

 ـ تضعیف نظام سیاسی 1 ـ 1ـ  3

آژانس (اندازد فساد اداري با سلب اعتماد مردم، مشروعیت سیاسی حکومتها را به مخاطره می
هاي ؛ زیرا نظام اداري هر کشور، ابزار اجراي سیاستها و برنامه)2000، 1توسعه بین الملل آمریکا

رود و بروز فساد گسترده در آن، عالوه بر جلوگیري از تحقق اهداف مورد حکومت به شمار می
اعتباري آن در میان تواند به بیکند و در نهایت مینظر، نگرش مردم را نسبت به حکومت منفی می

اعتصابها و شورشهاي داخلی و بعضاً نیز فروپاشی نظام سیاسی هر کشور از نتایج . عموم منجر شود
اهالك و نابودي اقوام فاسد و ستمگر به دلیل رفتار منافی حق و . ضعی خواهد بودطبیعی چنین و

نا ": رودعدالت آنها یکی از سنتهاي حتمی الهی به شمار می شَأْ نْ ۀً و أَ مظال ت ۀٍ کانَ نْ قَرْی نا م مص وکَم قَ
وماً آخَرین ها قَ د عستمکار بودند، درهم شکستیم )  اهلش(و چه بسیار از شهرهایى که ): 11/انبیاء( " ب

در آیات دیگري نیز به این سنت مهم اشاره شده است؛ از .  و پس از آنان قومى دیگر پدید آوردیم
، سوره عنکبوت، 59، سوره قصص، آیه 48و  45، سوره حج، آیات 102جمله در سوره هود، آیه 

 
1 - USAID 
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  ... .و  54، سوره انفال، آیه 31آیه 
ه" :گذارندحقیقت مهم صحه می روایات اسالمی نیز بر این لْطَانی سف ارنْ ج م   انَه ود أَکْثَرَ ع و
ه د أَرکَانَ ه و انَهی نْ ب اللَّه مد هر کس که در حکومت خویش ستم ): 647:  1410تمیمی آمدي، ( "ه

  .کرد هاي ملکش را  ویران خواهدپیشه کند و دشمنانش زیاد گردند، خداوند، اساس و پایه
"هور ج ه ن جار، أهلَکَ هر کس که ستم روا دارد، ظلمش او را نابود خواهد ): 582: همان ("م
 .نمود

ده" جورٍ و دلٍ أو ج ن ع ها م عیها فَما أود نُ راع ۀِ خَزائ ی الرَّع دلهاي مردمان، ): 505: همان( "قُلوب
  در آنها به ودیعه بگذارند، همان را  هاي حاکمانشان است؛ پس هر آنچه از عدل یا ظلمگنجینه

  .یابندمی
، )ع(امام حسین. در مبارزه با جور حکام نیز دلیلی دیگر بر این امر است) ع(سیره معصومین

 راً وطب ال راً وشأج خرُأم نّی لَإ": کنندهدف قیام خود را علیه حکومت  فاسد یزید اینگونه بیان می
 نِی عانهو عروفالمبِ رَن آمأ ریدأي دج ۀِمأی ف صالحِاإل بِلَطَجت لرَما خَنَّإماً ظال ال داً وفسم ال
رِنکَالم سیرةِبِ سیرُاَ و جدبِأ ي وی عأ بنِ لیانگیزه من از قیام: )329: 44،ج1404مجلسی،( "بِبی طال، 

. اصالح  امت جدم است ،بلکه هدف من از این حرکت ؛شرارت، خوشگذرانی، فساد و ستم نیست
ن است که به خوبیها و رواها فرمان دهم و از بدیها و نارواها باز دارم و به سیره جدم ایقصد من 
 .مکنرفتار ) ع(و پدرم علی بن ابی طالب) ص(رسول خدا

 ـ تخریب سامانه اقتصادي 2ـ 1ـ 3

اصل اساسی و هدفی اولیه در تشکیل حکومت  طور که قبال بیان شد برقراري عدالت،همان
منظور از . یابدترین مصداق عدالت هم در عدالت اقتصادي نمود میبرجسته. رودالهی به شمار می

گیري از امکانات جامعه عدالت اقتصادي در اسالم، این است که همه کسانی که توانایی و عزم بهره
دیگري دارند، بتوانند بدون هیچ گونه جلوگیري  براي کار و تولید و هر نوع فعالیت اقتصادي

غیرقانونی و یا تبعیضی در راستاي اهداف خود اقدام کنند؛ زیرا قرآن کریم تصریح می کند که 
و الْأَرض " :منابع و امکانات زمین، آفریده خداوند و براي استفاده همگان قرار داده شده است

نام ها للْأَ ضَع به معناي مردم است و بعضی آن » أنام«کلمه. ین را براى مردم نهادو زم : )10/الرحمن("و
در آیه ). 103 : 1415آلوسی، ( اي تعبیر کرده اندرا به انس و جن و برخی دیگر به معناي هر جنبنده

ذي خَلَقَ لَکُم ما فی الْأَرضِ جمیعاً" :شودسوره بقره نیز بر همین معنا تأکید می 29 آن اوست  :"هو الَّ
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هاي قرآنی، انسانها آموزه ،عالوه بر این طبق.کسى که آنچه در زمین است، همه را براى شما آفرید
توانند منافع بیشتري از امکانات الهی به دست آورند و به تناسب میزان تالش و کوشش خود، می

متعال  خداوند. اصوالً عدالت در اسالم هم به همین معناست؛ یعنی اعطاي حق به هر صاحب حقی
ه فَضَّلَ بعضَکُم على":به این اختالف در روزي انسانها اشاره کرده است ی   و اللَّ ضٍ فعب

  .است و خدا رزق بعضى از شما را بر بعضى دیگر فزونى داده :)71/نحل("الرِّزقِ
نا": فرمایدخداوند در آیه دیگر می مس بک نَحنُ قَ ر ت محونَ ر مس قْ ی مه ی  أَ ف مه هم معیشَتَ نَ ی ب

ب ر ت محر ا وخْرِیضاً سعب مه تَّخذَ بعضُ ی ل جاترضٍ دعقَ بو هم فَ نا بعضَ فَعر یا و نْ یاةِ الد ا الْحمرٌ می ک خَ
ونَ عمجمعاشِ ) وسایل(کنند؟ ما  آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم مى:)32/زخرف("ی 

درجات، باالتر از بعضى  )نظر(ایم و برخى از آنان را از  آنان را در زندگى دنیا میانشان تقسیم کرده
را در خدمت گیرند و رحمت پروردگار تو از  )دیگر(ایم تا بعضى از آنها بعضى  قرار داده )دیگر(

  . اندوزند بهتر است آنچه آنان مى
سانِ إِالَّ ما سعى" :گرددمیانسان براز دیدگاه قرآن، منشأ این اختالف به خود  نْ س للْإِ نْ لَی  "و أَ

  .و اینکه براى انسان جز حاصل تالش او نیست :)39 /نجم( 
ی هایهمچون زکات، خمس، مالیات و دستوردر نهایت نیز دین اسالم از طریق وضع احکامی 

توانایی دي را بپردازد که کند که حقوق افرابه ثروتمندان توصیه می... همچون انفاق، صدقه و 
دارند تا به این وسیله، ثروتهاي همگانی به صورت انحصاري و تنها بین عده فعالیت اقتصادي ن

به این ترتیب، فقر و فاصله طبقاتی در جامعه و آسیبهاي ناشی از . معدودي دست به دست نگردد
ه اءأَف ما": فرمایدخداوند متعال در همین رابطه می. شودآن کمتر می ه  على اللَّ ول سنْ ر لِ مه قُرى أَ   الْ

ه ولِ و فَللَّ لرَّسل ي و ذ بى ل قُرْ تامى و  الْ الْی  ساکینِ و الْم نِ و بیلِ اب الس ونَ ال کَی ۀً یکُ ولَ نَ د ی ب یاء ن  الْأَغْ
نْکُم از و خدا آنِ از گردانید پیامبرش عاید ها قریه آن ساکنان) دارایىِ( از خدا آنچه: )7/حشر( "م 
 تا است ماندگان راه در و بینوایان و یتیمان و ) وى( نزدیک خویشاوندان به متعلّق و) او( پیامبر آنِ
  .نگردد دست به دست شما توانگران میان

بنابراین، عدالت اقتصادي در اسالم به معناي برابري در دسترسی به امکانات و زیرساختهاي 
نیز عدالت توزیعی متناسب با نوع و میزان فعالیت اقتصادي و در نهایت رسیدگی به اقتصادي و 
با توجه به جایگاه ویژه دولت در سامانه . پذیر و پر نمودن شکافهاي طبقاتی استاقشار آسیب

. تواند در روند هر یک از انواع این عدالت، اختالل و مانع ایجاد کنداقتصادي،  فساد اداري، می
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گونه اشاره به نقش حکومت و نظام اداري فاسد در تخریب بنیادهاي اقتصاد جامعه این) ع(لیامام ع
اب": فرمایدمی تَى خَرَ نَّما یؤْ لَاةِ علَى   إِ و فُسِ الْ نْ اف أَ شْرَ ها لإِ وِز أَهلُ عا ینَّم ها و إِ له ازِ أَ و نْ إِعضِ مالْأَر

عِ مبِ  الْج هِم نِّ وء ظَ س روب بِالْع هِم فَاع ۀِ انْت قَاء و قلَّ ب همانا ویرانی زمین به دلیل  ):53نهج البالغه، نامه("الْ
تنگدستی مردم به دلیل غارت اموال به دست زمامدارانی است که به آینده  تنگدستی مردم است و

العمرانِ  آفَۀُ": اندچنین فرمودهگیرند؛ همو از تاریخ گذشتگان عبرت نمی حکومتشان اعتماد ندارند
ور السلطانِ آفت آبادانی، ستم حکمرانان است؛ و در جاي دیگر ):280:  1410تمیمی آمدي، ( "ج

 :دهندکنند و نسبت به آنها، هشدار میبه ممانعتها و تبعیضهاي اقتصادي دستگاه اداري اشاره می

بغی أَنْ یکُونَ الْ" نْ لَا ی نَّه تُم أَ ملع د ۀِ و قَ امإِم کَامِ والْأَح مِ وغَانالْم و اءمالد وجِ و فُرُ الی علَى الْ و
تُهمه هِم نَ الو ی أَمونَ ف تَکُ یلُ فَ خب ینَ الْ ملس الْم  ...فائلَا الْح م  و و ونَ قَ ماً دو ذَ قَ تَّخ لِ فَی و لدنهج البالغه، (  "ل

ها و احکام مسلمین، ید که سزاوار نیست بر ناموس و جان و غنیمتهمانا شما دانست): 131خطبه 
و نه کسی که ... دار شود تا در اموال آنها حریص گرددبخیل والیت یابد و امامت مسلمین را عهده

کند و گروهی را بر در تقسیم بیت المال عدالت ندارد؛ زیرا در اموال و ثروت آنان، حیف و میل می
 .داردیگروه دیگر، مقدم م

  ـ انحراف اخالق جمعی 3 ـ 1ـ  3
رفیع پور، ( دانندپژوهشگران اغلب، فرهنگ عمومی جامعه را مهمترین عامل بروز فساد می

اي برخوردار رسد که فرهنگ و فساد اداري از رابطه متقابل و دوسویهبه نظر می). 264: 1387
داري نقش اساسی دارد، تقاضاي طور که فرهنگ در ایجاد فساد ااست؛ به عبارت دیگر، همان

قانونی همچون پرداخت رشوه از سوي کارکنان اداري نیز موجب آلوده شدن افراد جامعه  رفتار غیر
خواري یکی دیگر از این مفاسد است ویژه. و تضعیف و تخریب اخالق و فرهنگ آن خواهد شد

ئثار ": فرمایدبطه میدر همین را) ع(امام علی. که پیامدهاي اخالقی بدي در اجتماع دارد ستاال
ۀَ،  الف یوجِب الفُرقَ ختاالو ،الف ختاال ۀَ، والبِغضَۀُ توجِب الحسد یوجِب البِغضَ و ،د س الح ب یوجِ

الذُّلُّ لَّ، و ب الذُّ الضَّعف یوجِ و ،الضَّعف ب الفُرقَۀُ توجِ ۀ و النِّعم هاب ولَۀِ وذَ والَ الدز ی ابن اب("یوجِب
حسادت مى آورد و حسادت، دشمنى و دشمنى ، اختالف و  انحصارطلبى،): 334: 1404الحدید، 

اختالف، پراکندگى و پراکندگى، ضعف و ضعف، زبونى و زبونى، زوال دولت و از میان رفتن 
  . نعمت
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چنین در بیانی رسا به پیامد اخالقی و اجتماعی حکومت فاسد بنی امیه در جامعه آن حضرت هم
ه و عظُمت ": کنندگونه اشاره میمی، ایناسال ب اک هلُ مرَ الْج ب کر و ذَه آخلُ ماطب لک أَخَذَ الْ د ذَ نْ فَع

نیقُ در فَ ه ورِ و قُ عِ الْعب الَ السی رُ صه الَ الدص ۀُ وی اع الد قَلَّت ۀُ وی ومٍ  الطَّاغ باطلِ بعد کُظُ و  الْ اخَى النَّاس و تَ
ل دقِ فَإِذَا کَانَ ذَ لَى الصوا ع باغَضُ ذبِ و تَ وا علَى الْکَ ابتَح ینِ ولَى الدوا ع هاجرُ ورِ و تَ فُج ک کَانَ علَى الْ

یضاً و کَانَ ام غَ یض الْکرَ تَغ ضاً وی ئَام فَ یض اللِّ ف یظاً و تَ یظاً و الْمطَرُ قَ د غَ ولَ لک الزَّمانِ ذئَاباً و  الْ هلُ ذَ أَ
وساطُه أُکَّالًا  باعاً و أَ س ه ینُ لَاطأَکَالًا(س ( ت تُعملَ اس و بذ دقُ و فَاض الْکَ الص غَار اتاً و وأَم اؤُه قَرَ و فُ

وقُ فُس قُلُوبِ و صار الْ شَاجرَ النَّاس بِالْ انِ و تَ س ودةُ بِاللِّ الْم بِس باً و لُ جع فَاف الْع باً و س فَرْوِ   نَ بس الْ الْإِسلَام لُ
وبا قْلُ پس در آن هنگام که امویان بر شما تسلط یابند، باطل بر جاى ): 108نهج البالغه، خطبه ( "م

دعوت کنندگان  ،خود استوار شود و جهل و نادانى بر مرکبها سوار، و طاغوت زمان عظمت یافته
ور شده، باطل پس  روزگار چونان درنده خطرناکى حمله. و بى مشترى خواهند شد ،ندكبه حق ا

تها سکوت، نعره مى گذارند و در  مردم در شکستن قوانین خدا دست در دست هم مى ؛کشد از مد
گردند و در دروغ پردازى با هم دوست و در راستگویى دشمن  جدا شدن از دین متّحد مى

رسد، فرزند با پدر دشمنى ورزد و باران خنک کننده، گرمى  زگارى مىچون چنین رو. یکدیگرند
مردم آن  ؛شوند نیکان و بزرگواران کمیاب مى ؛کنند پست فطرتان همه جا را پر مى ؛و سوزش آورد

تهیدستان طعمه آنان و مستمندان چونان مردگان  ؛روزگار چون گرگان و پادشاهان چون درندگان
تظاهر به دوستى  ،با زبان ؛شود بندد و دروغ فراوان مى راستى از میانشان رخت بر مى ؛خواهند بود

آیند و اسالم را  کنند و از پاکدامنى به شگفت مى به گناه افتخار مى ؛دارند اما در دل دشمن هستند
 .پوشند چون پوستینى واژگونه مى

 سازي سلطه بیگانگانـ زمینه 4 ـ 1 ـ 3

لیل فساد اداري، نظام سیاسی و شاکله اقتصادي جامعه تضعیف، و انحراف ددر موقعیتی که به
اخالقی در عرصه اجتماعی ریشه دوانده است، احتمال طمع ورزي و سوء استفاده بیگانگان و 

هاي تاریخی نشان به عنوان نمونه، واقعیت ؛دشمنان در جهت سلطه بر ملت، دور از ذهن نخواهد بود
ان با استفاده از حربه فساد اداري، توانست حکومت عظیم عثمانی و برخی دهد که دولت انگلستمی

نفوذ و ). 23،46،243: 1،1972هنله(دیگر از کشورهاي اسالمی را ناکارامد کند و به زانو درآورد 
دنبال اي که آثار استعماري آن، تا کنون نیز پیامدهاي جبران ناپذیري براي کشورهاي منطقه بهسلطه
 

1 - Henle  
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تسلط دشمنان بر مومنان نهی  است که قرآن کریم از فراهم سازي زمینه این در حالی داشته است؛
نْ یجعلَ اللَّه للْکافرینَ": فرمایدکند و میمی بیالً  و لَ نینَ سؤْملَى الْمو خداوند هیچ ): 141/نساء( "ع

  .گاه براى کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد کرد

دلیل نگرانی خود را از شورش و هجوم امصار تحت تسلط حکومت اسالمی به) ع(علی امام
گونه با مردم  کرد، اینفساد کارگزاران این ایاالت و خطر جدي که مملکت اسالمی را تهدید می

نی آسى":گذارنددر میان می نَّ لَک و  فُج ا وه هاؤُ فَ ۀِ س الْأُم هذ رَ هأَم یلنْ ی لًا و أَ و د الَ اللَّهذُوا م تَّخ ی ها فَ ار
ام یکُم الْحرَ ف شَرِب د ي قَ ذ هم الَّ نْ نَّ م باً فَإِ ینَ حزْ ق فَاس باً و الْ ینَ حرْ حالالص لًا و و باده خَ ی   عاً ف د ح د لج و

ضخَ تَّى رح ملس ی نْ لَم م مه نْ إِنَّ م لَامِ وخُالْإِسضَائ افکُم... . ت لَه علَى الْإِسلَامِ الرَّ طْرَ لَى أَ نَ إِ و د   أَ لَا تَرَ قَ
تقَص تَ وى  انْ لَى ممالککُم تُزْ ت و إِ حت تُ د افْ لَى أَمصارِکُم قَ لَى بِلَادکُم تُغْزَى  و إِ نهج البالغه، نامه ( "و إِ

ت، حکومت را به دست آورند، آنخرد لکن از این اندوهناکم که بى): 62 گاه ان و تبهکاران این ام
مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگى کشند با نیکوکاران در جنگ، و با 

زیرا از آنان کسى در میان شماست که شراب نوشید و حد بر او جارى شد و  ؛فاسقان همراه باشند
بینید که مرزهاى  آیا نمى  ....هایى به او عطا گردید ناحق بخششکسى که اسالم را نپذیرفت اما ب

شما را تصرّف کردند و شهرها را گشودند و دستاوردهاى شما را غارت کردند و در میان شهرهاى 
  .شما آتش جنگ را بر افروختند

 ـ پیامدهاي فردي 2 ـ 3

 ـ کیفر قضایی 1 ـ 2 ـ 3

هاي رفتارهاي غیر قانونی شهروندان، برخوردهاي کنندهها و کنترلاز جمله مهمترین بازدارنده
هر فردي که در سامانه اداري، تصمیم به عمل خالف . مناسب و بموقع دستگاه قضایی جامعه است

 برخی از این رفتارها در قالب تخلف اداري جاي . باید منتظر پیامد آن نیز باشدقانون بگیرد، می
تذکرات، جبران خسارات و تنبیهات متناسب در نظر گرفته  گیرد که در همان سامانه اداري،می

شود و در آنجا مورد برخی دیگر از رفتار خالف نیز به مراکز قضایی ارجاع داده می.  خواهد شد
پیدایش سوء سابقه، پرداخت غرامت مالی، طردشدگی اجتماعی، .  گیردبررسی و پیگیري قرار می

تواند دامنگیر دهاي سنگین دادرسی قضایی است که میحبس و حتی مجازات مرگ از جمله پیام
توان به مجازات یک  نیروي اطالعاتی متخلف، در دوران مفسد اداري شود؛ به عنوان نمونه، می

 إذا" :اشاره کرد که آن حضرت در این باره به حاکم اهواز چنین نوشتند) ع(حکومت امام علی
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تابی قَرَأت ک نَح ۀَ ابنَ فَ رمنِ هوقِ عالس ، فه لنّاسِ وأوقل ، نه اسج و وناد یه ب ، علَ اکتُ أهلِ إلى و کلمع 
ۀٌ فیه تَأخُذك وال ، فیه رأیی تُعلمهم فلَ هلَک ، تَفریطٌ وال غَ تَ ند فَ ع ،ه لُک اللّ ۀٍ أخبثَ وأعزِ  ، عزلَ
واُعیذُك ه ن بِاللّ م ککانَ فَإِذا. ذل وم ۀِ ی عمالج نَ فَأَخرِجه جنِ، م الس به ۀً واضرِ وطا، وثَالثینَ خَمس س 

ن األَسواقِ، إلَى بِه وطُف أتى فَم لَیهع د شاه ع فَحلِّفه بِ م ،هد ادفَع شاه و ن إلَیه م ه بِ کسما م هِد ه شُ یه، بِ  علَ
هانا السجنِ إلَى بِه ومر قبوحا منبوحا، م احزِم م و یه الةِ وقت وأخرِجه بِحزامٍ، رِجلَ ل وال ، الصتَح ینَه ب 
ینَ ن وبم أتیه مٍ یطعشرَبٍ أو بِم سٍ أو ملبفرَشٍ، أو م ع وال مد دا تَ دخُلُ أح ی ن إلَیه مم قِّنُه دد  یلَ اللَّ
یه رَجوی ن. الخُلوص دا أنَّ عندك صح فَإِ أح نَه قَّ ه یضُرُّ ما لَ سلما، بِ م به سه بِالدرةِ، فَاضرِ تّى فَاحبِ ح 
،توب ر یمجنِ أهلِ بِإِخراجِ و ی السیلِ ف جنِ صحنِ إلى اللَّ فَرَّجوا الس تَ ی یرَ ل ۀَ ابنِ غَ رمأن إلّا ه تَخاف 
ه وتَ م هتُخرِج ع فَ جنِ أهلِ م حنِ، إلَى الس فَإِن الص أَیتر ۀً أوِ طاقَۀً بِه طاعاست به الثینَ بعد فَاضرِ وما ثَ ی 
ۀً وطا وثَالثینَ خَمس س عدۀِ ب الثینَ الخَمس الثَّ ولى، و ب االُ اکتُ و بِما إلَی لتی فَعوقِ، ف نِ الس وم اختَرت 
عدنِ ب ع ، الخائ اقطَ نِ و نِ ع الخائ خواندى، را امنامه که هنگامى): 532:  1385نعمان بن محمد، ("رِزقَه 
 و نما زندانى سپس و دار باز کار، از مردم) حقوق( خاطر به را او و کن برکنار بازار از را هرمه ابن
 هرمه، ابن درباره. نما ابالغ آنان به را نظرم و بنویس کارگزارانت به و عمومى کن اعالن را آن خبر

 خواهم برکنارت شیوه بدترین به هم من و شوى هالك خداوند، نزد که نکنى کوتاهى یا غفلت
 35 و آربیرون زندان از را او شد، جمعه که هنگامى. دهممى پناه خدا به را تو کار، این از که کرد

 همراه به را او آورد، شاهد و کرد شکایت او از کسى اگر. بچرخان بازارها در و بزن او بر تازیانه
 او تا ده فرمان. بپرداز او به آورده است شاهد که را طلبى هرمه، ابن درآمد از و ده سوگند شاهدش

 نماز وقت و ببند را پاهایش طنابى با ببرند؛ زندان به سرش بر کشیدن فریاد و زشتى و خوارى با را
 مگذار. مشو مانع آورد، اندازى زیر و لباس آشامیدنى، غذا، برایش کسى اگر. آور بیرون را او

 شد روشن برایت اگر. سازد امیدوارش آزادى به یا کند تلقین اىچاره او به تا شود وارد او بر کسى
 و نما تأدیب تازیانه با را او رساند،مى زیان مسلمانى به است که کرده القا او به را مطلبى کسى که

 بیاورند؛ زندان حیاط به هواخورى براى را زندانیان شبها که بده دستور و نماید توبه تا کن زندانى
 به زندانیان با همراه شبها نیز را او که باشى داشته شدنش تلف از ترس اینکه مگر را، هرمه ابن جز

 35 بر افزون دیگر، تازیانه 35 روز، سى از پس دیدى، توان و طاقت او در اگر. بیاور زندان حیاط
 آن از پس را کسى چه اینکه و بنویس بازار را در کارت گزارش من براى. بزن او بر قبلى تازیانه
  .کن قطع هم را خائن هرمه ابن حقوق. برگزیدى خائن
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نهج البالغه و نیز در  53 ،71 ،43 ،26هاي هاي دیگري از انواع مجازات قضایی در نامهنمونه
 .، قابل مالحظه است119: 41 ، و کتاب بحاراالنوار، ج396: 1 ج کتاب دعائم االسالم،

 ـ عقوبت اخروي 2 ـ 2 ـ 3

ت اسالمی، فساد اداري به منزله گذار از اخالق، تعدي از حدود شرعی، ضایع در جامعه و دول
نمودن حق الناس و جلوگیري از تحقق حکومت عدل الهی است که خداوند متعال پیامبران خود را 

توان انتظار داشت که بنابراین، می. یکی پس از دیگري به منظور استقرار آن، مبعوث نموده است
. ذو ابعاد بودن این مسئله، پیامدهاي اخروي آن نیز بسی گسترده و سنگین باشد دلیل حساسیت وبه

د ": سؤال فرمود) ص(از پیامبر اکرم) ع(علی تَ عرٍ مائامٍ جۀُ إِم لَ نْزِ ا مم ی وأُم و ت نْ بِی أَ ه بِأَ ولَ اللَّ سا ری
بِأَم یهِم ف قُم ی لَم و ه ت ی رَعل لُحصی الَىلَمتَع ه و مادرم به فداي شما،  پدر) ص(اي رسول خدا: رِ اللَّ

کند و دستور خداوند را در میان جایگاه پیشواي ستمگر متجاوزي که براي مردمش اصالح نمی
و: آورد، چیست؟ حضرت پاسخ دادندآنها به اجرا در نمی اباً ی ۀٍ منْ أَشَد النَّاسِ عذَ عب أَر ع ابِ ر وقَالَ ه م

انٌ هم سلْطَ ابِع ر سِ و نَ و قَاتلِ النَّفْ و رْعف و یس لب یامۀِ إِ ق او چهارمین  ): 287:  1406ابن بابویه، ( "جائر  الْ
ابلیس، : از چهار تنی است که شدیدترین عذاب را در میان مردم در روز قیامت خواهند داشت

نیز در نامه به یکی از ) ص(پرورده رسول. است فرعون، قاتل نفس و چهارمین آنها حاکم ظالم
در مسئولیت اداري چنین را فرمانداران خود، سنگینی محاسبه و عذاب اخروي ناشی از خیانت 

ت إِمامک": شوندیادآور می یصع و کب ر ت قَد أَسخَطْ تَه فَ ت فَعلْ نْ نْ کُ نْک أَمرٌ إِ ی علَغَنب قَد د فَ عا بأَم 
تَک ت أَمانَ أَخْزَی و  ترَّدج نَّک نی أَ دیک   الْأَرض  بلَغَ ی ت ا تَحم ت دمیک و أَکَلْ ذْت ما تَحت قَ فَأَخَ

سابِ النَّاسِ نْ ح م ظَمأَع ه ساب اللَّ نَّ ح سابک و اعلَم أَ ح لَی ع إِ ز بعد ا): 40نهج البالغه، نامه ( "فَارفَ
درود خداوند، درباره تو به من جریانی گزارش شده است که اگر انجام داده باشی، پروردگارت را 

به . ايخود را به رسوایی کشیده) فرمانداري(اي و امانت اي؛ امامت را عصیان کردهبه خشم آورده
اي و از نمودهاي تصاحب اي و آنچه توانستهمن خبر رسیده است که تو زمینهاي آباد را ویران کرده
فوراً حساب خویش را برایم بفرست و . ايبیت المال که زیر دستت بوده است به خیانت خورده

  .تر استبدان که حساب خداوند از حساب مردم سخت
توان مالحظه آن حضرت در نهج البالغه می  53و  26هاي قریب به چنین مضمونی را در  نامه

 .کرد
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  فساد اداريـ  راهکارهاي مقابله با  4
؛ لذا در این )1388رفیع پور، (اند نامیده» سرطان اجتماعی«برخی از پژوشگران، فساد اداري  را 

هاي درمان و به عبارت دیگر، راهکارهاي مبارزه با بخش با تتبع در آیات و روایات به دنبال راه
دیگر، جنبه پیشگیرانه برخی از این راهکارها جنبه درمانی و کنترلی و برخی . فساد اداري هستیم

  .در ذیل به چهار راهکار اساسی اشاره خواهد شد.  دارد
  سازمانی ـ راهکارهاي 1ـ  4

      منظور از راهکارهاي سازمانی، اقدامات و تمهیداتی است که در ساختار اداري صورت 
 .گیردپذیرد و در ارتباط مستقیم با  مسئله فساد قرار میمی

  فاسد عناصر برکناري  ـ 1 ـ 1 ـ 4
 سازي کن ریشه براي دولتها از برخی شد، فراگیر و دواند ریشه ابعاد همه در اداري فساد وقتی

 اداري نظام وجود آنجا که از. شوندمی متوسل دولت کارمندان گروهی اخراج و محاکمه به فساد
 ادارات در جمعی دسته پاکسازیهاي ،است دولت سیاسی قدرت اساسی ارکان از یکی مطلوب
 جمله از ؛)1386لطیفیان، (افتد می اتفاق دیگر گروه به گروه یک از قدرت جایی جابه از بعد اغلب
 حکومت گرفتن دست به از پس) ع(علی امام اقدامات به توانمی پاکسازیها و برکناریها نوع این

دلیل این امر را از بیان مبارك  .کرد اشاره سوم خلیفه دوران فاسد کارگزاران برکناري در اسالمی
): 367: 1410تمیمی آمدي، ( "دولۀ األوغاد مبنیۀ على الجور و الفساد":توان دریافتحضرت می

 .حکومت  انسانهاي کم عقل و پست فطرت بر اساس ستم و فساد بنا شده است

لَّی": فرمایندمی در کالمی مشابه )ع(حضرت آن و لُ تُ األراذ لِال األحداثُ و و لیلُ دها د  و إنحاللُ
ها نشانه رسیده، دوران به تازه و ناکس اشخاص یافتن حکومت :)345 :1366 آمدي، تمیمی( "إدبار 

 لزوم بر اشتر مالک به فرمان خود در است؛ به همین دلیل دولت آن گرد عقب و رفتن بین از
نَّ" :نمایندمی تأکید پیشین، حکومت فاسد عناصر برکناري ائک شَرَّ إِ رزنْ و ارِ کَانَ م شْرَ بلَک للْأَ  قَ
نْ و وزِیراً م مه نَّ فَلَا الْآثَامِ فی شَرِکَ ونَ هم بِطَانَۀً لَک یکُ نَّ انُ فَإِ و ۀِ أَعثَم انُ و الْأَ و اجِد أَنْت و الظَّلَمۀِ إِخْ و 
مه نْ رَ می نْ الْخَلَف خَ مم ثْلُ لَهم هِمائ آر م وه فَاذ یس و نَ یه لَ هم مثْلُ علَ هم و آصارِ ارِ زو ه و أَ نهج( "آثَام 

 آنان گناهان در و بوده بدکاران وزیر تو از پیش که است کسی تو وزیر بدترین :)53 نامه البالغه،
 همسان و گنهکاران یاور زیرا باشند؛ تو راز محرم افرادي چنین مبادا پس است؛ داشته شرکت

 را آنان نفوذ و آرا و افکار که داري بهتري جایگزینان آنها براي تو کهحالی در هستند ستمکاران

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 185 /  فساد اداري از دیدگاه قران و احادیثبررسی 

 

  .ندارند دوش بر را مشکالتشان و گناهان بار ولی دارند،

  کارگزاران درگزینش ـ دقت 2 ـ 1 ـ 4
 و متعهد نیروهاي کارگیريبه و گزینش به نوبت قبلی، فاسد عناصر جمعی پاکسازي از پس
  صورت روابط اساس بر که استخدامی فساد کلی طور به. رسدمی سابق افراد جاي به متخصص

 خصوص در متعال خداوند. رودمی شمار به اداري فساد مهم دالیل از یکی ضوابط، نه گیردمی
    شایسته افراد به اسالمی مملکت شئون اداره خطیر مسئولیت جمله آن از و مسئولیتها واگذاري

نَّ": فرمایدمی ه إِ نْ یأْمرُکُم اللَّ وا أَ تُؤَد لى الْأَمانات ها  إِ له  که دهد مى فرمان شما به خدا :)58/ نساء( "أَ
  .کنید رد آنها صاحبان به را ها سپرده

 آیه کنار در گرفتن قرار چنینهم و است قسط به داوري با ارتباط در که آن، ذیل و آیه این
 بلکه نیست آن عام معناي امانت در اینجا تنها از منظور که است این نشاندهنده جمعاً اولواالمر،

 و ضوابط اشتر، مالک به خود نامه عهد نیز در) ع(امام .است اسالمی جامعه اداره و رهبري امانت
ورِ فی انْظُرْ ثُم " :کنندمی بیان گونهاین را حکومت عامالن گزینش شیوه أُم کالمع م ه تَعملْ اس  فَ
باراً ت هِم لَا و اخْ لِّ اةً تُوابحم ثَرَةً و هما أَ نْ جِماع فَإِنَّ بِ م رِ شُعو الْج ۀِ و یانَ الْخ خَّ وو هم تَ نْ لَ مه بۀِ أَ  و التَّجرِ
اءی نْ الْحلِ مه وتَات أَ ی ب دمِ و الصالحۀِ الْ قَ دمۀِ إِسلَامِالْ فی الْ تَقَ الْم مه نَّ م فَإِ صح و أَخْلَاقاً أَکْرَ  و أَعرَاضاً أَ
عِ فی أَقَلُّ طَاماقاً الْم شْرَ بلَغُ و إِ بِ فی أَ اق و ورِ ع امور در سپس :)53 البالغه، نامه نهج( "نَظَراً الْأُم 

 با مشورت بدون و شخصی میل با و بگمار کارشان به آزمایش از پس و بیندیش کارمندانت
. است امانت در خیانت و ستمگري نوعی زیرا نکن؛ وادار مختلف هاي کار به را آنان دیگران،

 در کن که انتخاب تقوا با و پاکیزه خاندانی از حیا با و تجربه با مردمی میان از را دولتی کارگزاران
 ورزیشان طمع و ترمحفوظ آبرویشان و ترگرامی آنان اخالق زیرا دارند؛ درخشانی سابقه مسلمانی
  ... .است بیشتر آنان نگريآینده کمتر و

  منزلت آنان ارتقاي کارکنان و شئون حفظـ  3ـ  1ـ  4
 عنایت وي به متعال خداوند را کرامت این و است برخوردار ذاتی کرامت از انسان  اصوالً

قَد و":است فرموده نا لَ نی کَرَّم ب  م آد و مناه برِّ فی حملْ بحر و الْ  فرزندان ما براستى و :)70/ اسراء( "الْ
 دالیل کریم قرآن". برنشاندیم) مرکبها بر( دریا و خشکى در را آنان و داشتیم گرامى را آدم

 چگونگی دالیل این تمام محور که کندمی مطرح انسان کرامت و عزت خصوص در را متعددي
 با و صورت) 3/ تغابن(زیباترین  و) 4/ تین(بهترین  در انسان قرآن، نظر در. است آفرینش انسان
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 پذیرش شایستگی دلیل همین به و شده آراسته) 29/ حجر(معتدل  و) 11/ اعراف(کامل  خلقتی
 در همگی انسانها این بر عالوه). 102: 1389 کوشکی،(  "است یافته را) 9/ سجده(الهی  نفخه

ذي" :هستند یکسان طبیعت، و آفرینش قَکُم الَّ نْ خَلَ فْسٍ م دةٍ نَ واح قَ و ها خَلَ نْ ها م جو ز ثَّ وما به  منْ
ساء و کَثیراً رِجاالً او از) نیز( را جفتش و آفرید واحدى نفس از را شما که) کسی(: )1/ نساء( "ن 
مناسبات اجتماعی و بویژه دلیل در  همین کرد؛ به پراکنده بسیارى زنان و مردان دو، آن از و آفرید

 با ارتباط در) ع(علی امام .کار اداري، مراعات احترام و شرافت انسانها ضروري است در محیط
شْعرْ و": کنند کهتوصیه می اشتر مالک همین مسئله به بک أَ ۀِ الرَّحمۀَ قَلْ ی لرَّع ل ۀَ وبحالْم مه  اللُّطْف و لَ

هِم ونَنَّ لَا و بِ هِم تَکُ لَیعاً عب ضَارِیاً س من تَ هم تَغْ هم أَکْلَ نَّ فَانِ فَإِ نْ ا صأَخٌ إِم ی لَکینِ فالد ا ویرٌ إِم نَظ ی لَکف 
فْرُطُ الْخَلْقِ ی مه نْ لَلُ م هم تَعرِض و الزَّ تَى و الْعلَلُ لَ دیهِم علَى یؤْ ی أَیف دمالْع الْخَطَإِ و هِم طنْ فَأَعم 
وِك فْ ع و کفْح ثْلِ صي مذ ضَى و تُحب الَّ نْ تَرْ یک أَ طعی ه وِه منْ اللَّ فْ ع و هفْح ص نَّک هم فَإِ وقَ الی و فَ و 
یک الْأَمرِ وقَک علَ وقَ اللَّه و فَ نْ فَ م لَّاك و د و فَاك قَ تَکْ اس مه تَلَاك و أَمرَ هِم اب  نامه البالغه، نهج(" بِ

 هرگز مبادا. باش مهربان و دوست همه با و ده قرار خویش دل پوشش را مردم با مهربانی :)53
 برادر ايدسته: اند دسته دو مردم زیرا دانی؛ غنیمت را آنان خوردن که باشی شکاري حیوان چونان
 بر علتهایی یا زندمی سر آنان از گناهی اگر. هستند آفرینش در تو همانند دیگر دسته و تو دینی
 آنان بر و ببخشاي را آنان گردند،می مرتکب اشتباهی خواسته، نا و خواسته یا شودمی عارض آنان
 و برتر، آنان از تو همانا. گیرد آسان تو بر و ببخشاید را تو خدا داري دوست که گونهآن گیر؛ آسان
 مردم کارهاي که است واالتر داد مصر فرمانداري را تو که کس آن بر خدا و برتر، تو از تو امام
  .است داده قرار تو آزمودن وسیله را آنان و واگذارده تو به را مصر

 احترام و فروتنی فرهنگ ترویج و اداري قوانین درون در انسانی شأن و منزلت به توجه بنابراین
 خودباوري، سازمان، به تعلق برابري، احساس تقویت و کارکنان با مدیران رسمی مناسبات در

 اقدامات بر را راه و شود خاطر امنیت و شغلی رضایت موجب تواند، می...و پیشرفت و رشد توانایی
  .است فسادآمیز دیگر عبارت به و شکنی هنجار و گریزي قانون همراه با اغلب ببندد که جویانهانتقام
  مناسب تنبیه و تشویق نظام ـ برقراري 4 ـ 1ـ  4
 خود توان تمام با متعهد که و فعال کارکنان :هستند کارکنان از دسته دو معموالً سازمانی هر در

مسئولیت بی و انگار سهل کارکنان کنند و دسته دیگر،می تالش سازمان اهداف به دستیابی جهت در
 هايراه از یکی. کنندکه با کوتاهی در وظایف خود، حقوق مردم، مراجعان و سازمان را تضییع می
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 از چنین روشی استفاده. است مناسب تنبیه و تشویق از استفاده ها،گروه این در انگیزه کنترل و ایجاد
 از. است کریم قرآن تربیتی هاي شیوه جمله از بندگی و انسانیت مسیر در انسانها هدایت براي

است  مربوط تنبیه عامل به آیه ششصد و تشویق به آیه سیصد حدود قرآن کریم، آیات مجموع
فرموده  صالح عمل و ایمان به تشویق براي کریم قرآن نمونه، عنوان به ؛)158: 1378 قمی، نادري(

شِّرِ و ": است ذینَ ب وا الَّ نُ لُوا آممعو حاتالنَّ الص هم أَ نَّات لَ ري جنْ تَج ا مه ت هار تَح  و :)25/ بقره("الْأَنْ
 خواهد باغهایى را ایشان که ده مژده اند، داده انجام شایسته کارهاى و آورده، ایمان که را کسانى

ا" :فرماید می مفسدان و محاربان تنبیه براي یا و .است روان جویها آنها)  درختان( زیر از که بود نَّم  إِ
اء ذینَ جزَ ونَ الَّ ب ه یحارِ ه و اللَّ ولَ سر نَ و و عی یسضِ فا الْأَر ادس نْ فَ تَّلُوا أَ و یقَ وا أَ ب و یصلَّ ع أَ قَطَّ  و أَیدیهِم تُ
مه نْ أَرجلُ م لَافخ و ا أَ و فَ نَ ینْ ضِ مالْأَر کل هم ذَ ي لَ یا فی خزْ نْ الد و مه اب الْآخرَةِ فی لَ ذَ ع یم ظع" 

 فساد به زمین در و جنگند مى او پیامبر و خدا)  دوستداران( با که کسانى سزاى :)33/ مائده(
 خالف در پایشان و دست یا گردند آویخته دار بر یا شوند کشته که نیست این جز کوشند، مى

 در و دنیاست در آنان رسوایى این، گردند؛ تبعید سرزمین آن از یا شود بریده یکدیگر جهت
  .داشت خواهند بزرگ عذابى آخرت
اشتر بخوبی  مالک به )ع( امام علی نامه حوزه اداري را دردر  هدایتی شیوه این کارگیري به

نَّ لَا و" :توان مالحظه کردمی ونَ نُ یکُ س حالْم ی وس الْم ء كنْد ۀٍ ع لَ نْزِ بِم اءو نَّ س لک فی فَإِ یداً ذَ تَزْه 
هلِ انِ لأَ س ی الْإِحانِ فس الْإِح رِیباً ود هلِ تَ م و الْإِساءةِ لَىع الْإِساءةِ لأَ لْزِ هم کُلا أَ نْ ا مم م لْزَ سه أَ  نهج(" نَفْ

 نیکوکاري در نیکوکاران زیرا نباشند؛ یکسان نظرت در بدکار و نیکوکار هرگز :)53 نامه البالغه،
 کردارشان اساس بر را آنان از کدام هر پس گردند؛می تشویق بدکاري در بدکاران و رغبت بی

  .ده پاداش
اصلْ و " :در بخش دیگري از همان نامه می فرماید ی ونِ فس ح نَاء هِم الثَّ ی دید و علَ ا تَعلَى مب وو أَ  ذَ

لَاءب هم الْ نْ نِ الذِّکْرِ کَثْرَةَ فَإِنَّ مس حل هِم الزُّ أَفْعه  و :)53 نامه البالغه، نهج(  "النَّاکل تُحرِّض و الشُّجاع تَ
 تکرار زیرا برشمار؛ را آنان مهم و سخت کارهاي و کن تشکر آنان از و یاد خوبی به را آنان پیوسته
      تشویق را حال بی افراد و تهییج را شجاع و دلیر افراد آنان، خوب کارهاي از تشکر و سپاس

  .کندمی
) ع(حضرت علی. کرد تنبیه از دیگر نکاتی است که باید به آن توجه بر فضیلت و برتري تشویق
جرِ": در این رابطه فرموده است ی ازس الْم ابِ ء ن بِثَو س حرا بدکار :)177 حکمت البالغه، نهج( "الْم 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1393بهار و تابستان ، 1، شماره 22سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  188

  !ده آزار نیکوکار، به دادن پاداش با )در درجه اول(
  بازرسی و نظارتـ  5 ـ 1 ـ 4
 نیز را عملکرد ارزیابی و عمل، فساد بروز قوي  مانع عنوان به کنترل و نظارت اصل که آنجا از

 آل(خداوند  نظارت. است برخوردار بسیاري اهمیت و جایگاه از اسالمی فرهنگ در کندآسان می
 در آنان شهادت و انسان رفتار بر... و) 41/ نساء(پیامبران  ،)10تا12/ انفطار(فرشتگان  ،)98/ عمران
 جریان به توانمی زیردستان، کار بر کنترل و نظارت مصداقهاي از. است قبیل این از قیامت، روز

قَّد و" :کرد اشاره وي، غیبت علت از) ع(سلیمان حضرت شدن جویا و هدهد غیبت فَ یرَ تَ  ما فَقالَ الطَّ
یى ال لأَر د هد الْه م نَ کانَ أَ بینَ م الْغائ  ه نَّ ذِّب ذاباً لَأُعدیداً ع و شَ ه أَ نَّ حلَأَذْب و نِّی أَ یت یأْ سلْطانٍ لَ بینٍ بِ م" 

 یا بینم نمى را هدهد که است شده چه مرا گفت و شد پرندگان)  حالِ( جویاى و :)20و 21/ نمل(
 دلیلى اینکه مگر برم مى را سرش یا کنم مى عذاب سخت عذابى به را او قطعاً .است غایبان از شاید

 بازار بر مستقیم نظارت در) ع(امیرالمؤمنین و) ص(خدا رسول عملی سیره. بیاورد من براى روشن
  ).161 :1365 کلینی،(است  مسئله این اجراي اهمیت گواه نیز مسلمین

قَّد ثُم "کند کهسفارش می خود فرماندار به) ع(علی حضرت فَ ونَ ابعث و أَعمالَهم تَ ی نْ الْعلِ مه  أَ
دقِ الص و فَاءو هِم الْ لَینَّ ع هم السرِّ فی تَعاهدك فَإِ ورِ أُمةٌ لو د ح مه تعمالِ علَى لَ ۀِ اس  الرِّفْقِ و الْأَمانَ
ۀِ ی بِالرَّع .فَّظْ و نَ تَحانِ م و نْ الْأَع د فَإِ أَح مه نْ طَ م سب هد لَى ی یانَۀٍ إِ خ ت عتَما اجه ه بِ لَیع كد بار عنْ  أَخْ
کون ی ع تی فَ تَ لک اکْ داً بِذَ شَاه ت بسطْ ه فَ ی ۀَ علَ وب قُ ی الْعف ه ن دب و ذْتَه صاب بِما أَخَ نْ أَ م ه لمع ثُم تَه بنَص 
قَامِ ۀِ بِم لَّ ه و الْمذَ تَ مسۀِ و یانَ بِالْخ و ه تَ قَلَّد ارۀ ع مه  را کارگزاران رفتار سپس :)53 البالغه، نامه نهج("التُّ

 کار از تو پنهانی بازرسی و مراقبت که بگمار آنان بر پیشه وفا و راستگو جاسوسانی و کن بررسی
 و کن مراقبت سخت نزدیکت همکاران از و بود خواهد رعیت با مهربانی و امانتداري سبب آنان،
 همینبه کرد تأیید را خیانت آن هم تو جاسوسان گزارش و دست زد خیانت به آنان از یکی اگر

 پس باز او از دارد اختیار در که اموال از آنچه و کن کیفر تازیانه با را او و کن قناعت گواهی مقدار
  .بیفکن گردنش به بدنامی طوق و بشمار خیانتکار و دار خوار را او سپس گیر؛

نی نظیر عبارتهایی از استفاده  نواحی در خود کارگزاران با) ع(حضرت مکاتبات در عنک بلَغَ
 عنوان به را ايعده ایشان که است این بیانگر نیز) 63 ،43 ،40 ،71 هاي البالغه، نامه نهج(مختلف 

  .بودند داده قرار رفتار کارگزاران، گزارش و نظارت مسئول مخفی، مأمور
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 برقراري عدالت اقتصاديـ  2ـ  4

. ندهستنده خدمات به مردم، سازمانها و سایر نهادهاي دولتی کنعرضهکارمندان دولت، عمدتاً 
به . وندرمی شماربهو حقوق بگیر دولت  رندطور مستقیم در تولید اقتصادي نقشی نداهاز این رو ب

مدها بر حسب اهمین دلیل، عدالتی که در ارتباط با آنان باید صورت بگیرد، عدالت در توزیع در
  مدها، انگیزه هاي ارتکاب فساد را کاهش ارعایت عدالت در توزیع در. است یشانهایشایستگ

اعطاي پاداش و جزاي متناسب با . و سالمت وکارایی سازمان را افزایش خواهد داد ددهمی
نْکُم " :روداستحقاق و شایستگی افراد از سنتهاي قطعی الهی به شمار می لٍ ملَ عاممع نِّی ال أُضیع أَ

نْ ذَ نْثىم من عملِ هیچ صاحب عملى از شما را از  :)195 /آل عمران( " بعضُکُم منْ بعض  کَرٍ أَو أُ
 .کنم مرد یا زن، که همه از یکدیگرید، تباه نمى

رعایت حقوق کارگزاران نظامی  بارهدر فرمان حکومتی خود به مالک اشتر، در) ع(امام علی
بلَى و لَا ": کنندش میمتناسب با شایستگی هاي آنان چنین سفار هم ما أَ ف لکُلِّ امرِئٍ منْ ثُم اعرِ

ف امرِئٍ نَّک شَرَ وعد لَا ی و هلَائۀِ بونَ غَای د نَّ بِه قَصرَ یرِه و لَا تُ لَى غَ نَّ بلَاء امرِئٍ إِ نْ تَضُمم مظلَى أَنْ تُع  إِ
یراً و لَ غانَ ص ه ما کَ لَائیمابظا کَانَ عم هلَائنْ ب رَ مغتَص س نْ تَ و  :)53نامه  ،نهج البالغه( "ا ضَعۀُ امرِئٍ إِلَى أَ

در یک ارزشیابی دقیق، رنج و زحمات هر یک از آنان را شناسایی کن و هرگز تالش و رنج کسی 
ی موجب و ارزش خدمت او را ناچیز مشمار تا شرافت و بزرگی کس ررا به حساب دیگري نگذا

د که کار کوچکش را بزرگ شماري یا گمنامی کسی باعث شود که کار بزرگ او را ناچیز شون
 .بدانی

عدالت در توزیع امکانات و لوازم  ،مدها میان کارکنان دولتاعالوه بر عدالت در توزیع در
هاي وهه تسهیالت و فراهم نمودن بسترهاي رشد و توسعه اقتصادي براي همه افراد و گرعرضتولید، 

متقاضی  عرصه کار و تالش، و نیز عدالت در امور مالیاتی و مراعات حال خراج دهندگان، تقاضا 
قرآن کریم در باب . براي فساد اداري از سوي مردم و نهادهاي تولید کننده را کاهش خواهد داد

    ات الهیو تحریم امکان استئثار و نفی هرگونهآزادي و عدالت در بهره مندي از نعمتهاي الهی 
ۀَ اللَّه الَّتی" :فرمایدمی م زینَ نْ حرَّ قِ  قُلْ منَ الرِّز م بات ی باده و الطَّ عل اى پیامبر(: )32 /اعراف( "أَخَْرج (
روزیهاى پاکیزه را چه کسى حرام ) نیز(زیورهایى را که خدا براى بندگانش پدید آورده، و  بگو

  .است گردانیده
نْ ":استناد کرد) ع(توان به کالم امیرمؤمنان علیدر گرفتن مالیات نیز میدر مورد عدالت  یکُ و لْ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  

 1393بهار و تابستان ، 1، شماره 22سال   دو فصلنامه علمی ـ  پژوهشی مدیریت اسالمی/  190

لَّا بِالْع درك إِ لَا ی کأَنَّ ذَلاجِ ل تجلَابِ الْخَرَ ی اسف نْ نَظَرِكلَغَ مب مارةِ و منْ نَظَرُك فی عمارةِ الْأَرضِ أَ
یرِ عمارةٍ اج بِغَ و علَّۀً  طَلَب الْخَرَ قَلًا أَ ا ثو نْ شَکَ یلًا فَإِ لَّا قَل قم أَمرُه إِ تَ س ی لَم و ادب الْع لَکه بِلَاد و أَ أَخْرَب الْ

 مه نْ ع فْت فَّ ش خَ ها عطَ ها غَرَقٌ أَو أَجحف بِ تَمرَ ۀَ أَرضٍ اغْ و إِحالَ و بالَّۀٍ أَ قطَاع شرْبٍ أَ وِ انْ و أَنْ بِما تَأَ رْج
مه زمین بیشتر از جمع آوري خراج  یباید تالش تو در آبادان :)53نهج البالغه، نامه( "یصلُح بِه أَمرُ

د و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به شوباشد که خراج جز با آبادانی فراهم نمی
 ؛حکومتش جز اندکی دوام نیاورد و کندمی دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود

ها یا پس اگر مردم شکایت کردند از سنگینی مالیات یا آفت زدگی یا خشک شدن آب چشمه
کمی باران یا خراب شدن زمین در سیالبها یا خشکسالی، در گرفتن مالیات به میزانی تخفیف ده تا 

  .... امورشان سامان گیرد
  فرهنگی ـ راهکارهاي 3 ـ 4

هکارهاي فرهنگی مجموعه اقداماتی است که در راستاي بهسازي و بازآفرینی منظور از را
به فراخور بحث به سه فرایند مهم در این . اخالق فردي و نیز مناسبات اجتماعی، باید صورت پذیرد

  :شودزمینه اشاره می
  ـ ضرورت خودسازي 1 ـ 3 ـ 4

تعهد  یاکه از آن به خود کنترلی  کندوظیفه کنترل درونی را ایفا می در افراد اخالقاصوالً 
از این رو تقویت پرواي الهی، ضامن اجراي اخالق و کنترل درونی . شودتعبیر می نیزدرونی 

 يازهاین بهی بابیدست حیصح شیوه) ع(یمجتب حسن امام. رودنیرومندي در این زمینه به شمار می
 مقصد و مبدأ به توجهدر  کشاندرع میبه سوي رفتار خالف قانون و ش را ی را، که گاهی افرادانسان
  :ندیفرمایم و دانندمی تقوا هیسا در و متعال، خداوندی عنی ازهاین نیای قیحق
إِذَا و تداً أَر یرَةٍ بِلَا عزّ ش ع ۀً وب ی انٍ بِلَا ه نْ فَاخُْرج سلْطَ لِّ م ۀِ ذُ ی صعم ه لَى اللَّ ۀِ عزِّ إِ طَاع لَّ اللَّهجو  عزَّ

 داشته احترام و عزت فه،یطا و رهیعش داشتن بدونی خواهیم اگر :)285: 1408 ،ينور محدث(
 خارج خدا تیمعص ذلت ازی باش داشته شکوه و بتیه مقام، و سلطنت ازي برخوردار بدون وی باش
  .کن حرکتی اله عزتي سو به و شو

هاي درونی فساد، اشاره شده است؛ از جمله آیات مربوط به در آیات فراوانی نیز به بازدارنده
/ شعرا(استکبار و تفاخر جاي به یفروتن و تواضع ،)155/ بقره( کمبودها برابر در يبردبار و صبر
) 20/دیحد ؛131/ طه( اسراف و اتراف تکاثر، به جاي ییاگرایدن از زیپره و اقتصاد و قناعت ،)215
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و 12/ نیمطفف( الهی حدود از تجاوز و القیدي با رویارویی در آن لوازم و معاد و دیتوح به الزام و
   .)14/ ونساء 11

  ـ ترویج امر به معروف و نهی از منکر 2 ـ 3 ـ 4
 .رودبه شمار می فساد هاي مقابله بانظارت اجتماعی یکی از مهمترین و کم هزینه ترین راه

قرآن کریم در . شودنظارت اجتماعی در اسالم با عنوان امر به معروف و نهی از منکر شناخته می
د و":فرمایداین باره می ۀٌ ی أُم نْکُم نْ م تَکُ ونَلْ ع  نْکَرِ و نِ الْم نَ عو ه نْ ی و وف ونَ بِالْمعرُ یرِ و یأْمرُ لَى الْخَ إِ

حفْل الْم مه کولئ به نیکى دعوت ) مردم را(و باید از میان شما، گروهى  :)104/ آل عمران( "ونَأُ
  .کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند

  در جامعهرا نهی از منکر و در حدیثی، ثمرات و کارکردهاي امر به معروف ) ع(امام باقر
بیلُ األنبیاء ، وماألم إنَّ" :فرمایندو می شمارندمیبر نکَرِ س نِ المع هی النَّ و عروفرَ بِالمنهاج  ، لَحاءالص

ۀٌ  ظیمۀٌ ع هافَریضَ تَعمرُ األرض  بِ و ، مظالالم وتُرَد ، ب کاسلُّ الموتَح ، ب ذاه نُ الم أم تُقام الفَرائض ، وتَ
نَ  م فنص یو ،األمراألعداء قیم راه و  ،معروف و نهى از منکره امر ب: )56 :1365کلینی، ( "، ویستَ

 ؛شود و فریضه بزرگى است که دیگر فرایض به واسطه آن بر پا مى، روش پیامبران و شیوه صالحان
زمین آباد  ؛گردد شود و حقوق پایمال شده به صاحبانش برمى و درآمدها حالل مى ،ها امن راه
  .پذیرد شود و کارها سامان مى رفته مىحق از دشمنان گ) بدون ظلم(شود و  مى

  ـ اطالع رسانی عمومی 3 ـ 3 ـ 4
 بر نیرومندي فشار عامل نیز و مجرمان، براي وسیعتري حیثیتی هزینه به عمومی، رسانی اطالع

 منجر خواهد مفسدان با قاطع برخورد و دقیق رسیدگی براي قضایی و نظارتی هاي دستگاه و دولتها
اطالع رسانی عمومی مستقل و آزاد، که در کوتاهترین زمان، دقیقترین اخبار را به شد؛ لذا سامانه 

بایسته است که . رسدآگاهی عموم برساند به منظور افشاي مفاسد اداري، ضروري به نظر می
حمایتهاي الزم از این صنف اجتماعی به عمل آید تا بتواند نقش خود را در این راستا بخوبی ایفا 

 امام. اي قائل استاسالم براي اطالع رسانی عمومی، اهمیت ویژه. رفتار فساد نشودکند و خود گ
 بسیار مردم سازي آگاه و عمومی افکار بیداري در همواره خود، حکومت کوتاه دوران در) ع(علی
 هاي شخصیت هم و فرستادمی آنان براي کننده بیدار هاي نامه هم حضرت آن. کردند تالش

 هاي فتنه از را مردم شده، حساب سخنرانیهاي با تا کردمی اعزام آنان سوي به را معروف و خوشنام
نِّی" :نوشت کوفه مردم براي  اي نامه در ایشان. سازند آگاه سیاسی بِرُکُم فَإِ نْ أُخْ رِ عانَ أَمثْمتَّى ع ح 
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ونَ ه یکُ عمه س انی عثمان ماجراي از ايگونهبه نامه این در را شما من همانا :)1 نامه البالغه، نهج(  "کَع 
 عمار و اشتر مالک ،)ع(مجتبی امام فرزندش سپس و باشد؛ دیدن همانند شنیدن که سازممی آگاه
 افشاگریهاي از توانمی چنینهم ؛)1388 دشتی،(فرمود  اعزام کوفیان بسیج و آگاهی براي را  یاسر
 نیز و) 3 خطبه البالغه، نهج( شقشقیه خطبه در خالفت غصب موضوع درباره حضرت آن

  .برد نام) 19 خطبه(قیس بن اشعث و)  84 خطبه( عمروعاص مفاسد به نسبت افشارگري
  قضایی راهکارهاي ـ 4 ـ 4

 سازي سالم و پاالیش در خود وظیفه تواندمی صورتی در اسالمی در جامعه قضایی دستگاه
 تدوین و تهیه. باشد برخوردار الزم صالبت و سالمت از خود  که رساند انجام به بخوبیرا  اجتماع
 و صالح افراد کارگیريبه قانونی، هايگریزراه بستن زمان، نیازهاي با متناسب و دقیق قوانین

 بسترهاي سازي فراهم قضایی، کارگزاران و قضات منزلتی و مالی تأمین قضاوت، در متخصص
 از...  و قضایی دستگاه بر نظارت مفسدان، و مجرمان با مماشات بدون و قاطع منظور برخوردبه  الزم
 در. است خطیرآن وظایف اجراي در دستگاه این جایگاه ارتقاي براي بنیادي راهکارهاي جمله
 تأکید و توجه مورد بخوبی تمهیدات این تمام اشتر، مالک به) ع(علی امیرمؤمنان حکومتی منشور
تَرْ ثُم" :است گرفته قرار ینَ للْحکْمِ اخْ أَفْضَلَ النَّاسِ ب کت ی عی رف کنْ نَفْس میقُ لَا م تَض بِه ور الْأُم لَا و 

ه وم تُمحکُ الْخُص ى لَا وادتَم ی یلَّۀِ ف فَی منَ یحصرُ لَا و الزَّ لَى ء الْ ا الْحقِّ إِ شْرِف لَا و عرَفَه إِذَ فْسه تُ  علَى نَ
عٍ طَم ی لَا وف تَ نَى یکْ مٍ بِأَده ونَ فَ د اهأَقْص و مه فَ وقَ هات فی أَ الشُّب و مه ذَ هم و بِالْحججِ آخَ برُّماً أَقَلَّ  تَ

ۀِ عاج هم و الْخَصمِ بِمرَ برَ ص شُّف علَى أَ ورِ تَکَ الْأُم و مه رَمص یه لَا نْمم الْحکْمِ اتِّضَاحِ عنْد أَ ه زْدی اء طْرَ  و إِ
یلُه لَا تَم س ی اء ئک و إِغْرَ یلٌ أُولَ قَل رْ ثُمأَکْث داهتَع ه قَضَائ و حس ه افْ لِ فی لَ ذْ ا الْبزِیلُ می ه قلُّ و علَّتَ  معه تَ

ه تُ اجلَى ح ه و النَّاسِ إِ طنَ أَع ۀِ م لَ نْزِ الْم کید ع لَا ما لَ طْمی یه ف رُهی نْ غَ م کت نَ خَاص أْمی ل کل یالَ بِذَ ت  اغْ
ه الرِّجالِ دك لَ لک فی فَانْظُرْ عنْ یغاً نَظَراً ذَ لفرد برترین مردم، میان از سپس :)53 نامه البالغه، نهج( "ب 
 برخورد و نیاورد ستوه به را آنها فراوان، مراجعه که کسانی. کن انتخاب قضاوت براي خود را نزد

 از پس حق به بازگشت و نکند پافشاري اشتباهاتش در نسازد؛ خشمناك را او یکدیگر با مخالفان
 اندك تحقیقی با مطالب شناخت در و کند کن ریشه دل از را طمع نباشد؛ دشوار او براي آگاهی،
 بیشتر همه از او اصرار دلیل، یافتن در و کند عمل تر احتیاط با همه از شبهات در و ندهد رضایت

 شدن آشکار از پس و شکیباتر همه از امور کشف در نشود؛ خسته شاکیان پیاپی مراجعه در و باشد
 چرب و ندهد فریب را او فراوان ستایش که کسی. باشد تر برنده همه از خصومت فصل در حقیقت
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 در بیشتر چه هر قاضی، انتخاب از پس. اندکند بسیار کسانی چنین و نسازد منحرف را او زبانی
 و نباشد نیازمند مردم به و گردد برطرف او نیازهاي که ببخش او به قدرآن و بیندیش او قضاوتهاي

 توطئه از تا نکنند طمع او در نفوذ به تو نزدیکان که بدار گرامی را او قدرآن منزلت و مقام نظر از
  .بنگر نیک دادم که دستورهایی در. باشد امان در تو نزد در آنان

  
  نتیجه گیري

حکومت از دیدگاه اسالم در برقراري قسط و عدالت اجتماعی به عنوان بستر تعالی  معنوي 
که اخالل در  بردبا توجه به این موضوع، می توان به ماهیت فساد اداري پی. افراد نقشی اساسی دارد

از . داردآن را از اهداف مورد نظر باز اي کهعملکرد  بایسته نظام اداري جامعه اسالمی است به گونه
، فساد اداري، پیامدها و آسیبهاي بسیاري، هم براي )ع(دید قرآن کریم و احادیث معصومین

آورد؛ از جمله اینکه موجب خسران مرتکبان فساد و هم براي جامعه در ابعاد مختلف به بار می
عیف نظام سیاسی و تخریب سامانه شود و با تضدنیوي و کیفر قضایی، و نیز عقوبت اخروي می

کند، فرهنگ جامعه را دگرگون اقتصادي و ترویج انحرافات اخالقی، عدالت اقتصادي را زایل می
با . سازد و حکومت اسالمی را در معرض فروپاشی و نفوذ و سلطه بیگانگان قرار خواهد دادمی

توان مت پنجساله آن حضرت، میدر دوران حکو) ع(دقت در منابع اسالمی و بویژه سیره امام علی
هاي مسئله از  نگري در برخورد با فساد اداري دست یافت که همه زمینهجانبهبه الگوي جامع و همه

سازوکارهاي اداري گرفته تا بسترهاي فرهنگی ـ اجتماعی، سیاستهاي اقتصادي و سامانه قضایی را 
  .گیردمیدر بر

اد اداري به عنوان مانعی در تحقق کمال انسانی و مدینه توان گفت که فسبنابراین در مجموع می
فاضله الهی، مورد توجه و اهتمام ویژه اسالم است و با توجه به اتخاذ رویکرد سامانمند در مبارزه 

هاي فساد اداري دارد و تنها به برخورهاي ها و زمینهبا فساد اداري، اسالم سعی در از بین بردن ریشه
  .کندبسنده نمی قضایی در این زمینه

  
   فارسی منابع

  .قرآن کریم
  .النبی سبط: قم). 1383( دشتی محمد ترجمه. البالغه نهج
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: بیروت. 27ج. تحقیق على عبدالبارى عطیۀ. روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم). 1415(آلوسى، سید محمود 
  . دارالکتب العلمیه

: قم.  تحقیق ابراهیم، محمد ابوالفضل. 20ج. شرح نهج البالغۀ).  1404( اهللا هبۀابن أبی الحدید، عبد الحمید بن 
  . اهللا المرعشی النجفی آیۀ مکتبۀ

  .دار الشریف الرضی للنشر: قم.  ثواب األعمال و عقاب األعمال).  1406 (ابن بابویه، محمد بن على
مؤسسه انتشارات اسالمى وابسته به جامعه : قم. 4ج. من ال یحضره الفقیه.  )1413(على  بن محمد بابویه، ابن

 . مدرسین حوزه علمیه قم

:  بیروت. 1ج.  عبدالرزاق المهدي. زاد المسیر فى علم التفسیر. )ق1422( ابن جوزى، ابوالفرج عبدالرحمن بن على
  .دار الکتاب العربی

  .دار صادر:  بیروت. 12ج.  لسان العرب ).1414(  ابن منظور، محمد بن مکرم
: قم. مدیریت اسالمی؛ تحلیلی مدیریتی بر فرمان امام علی علیه السالم به مالک اشتر). 1387(امیري، علی نقی
  .فجر والیت

دارالکتب : قم.   تحقیق سید مهدى رجائى .  غرر الحکم و درر الکلم). 1410(تمیمى آمدى، عبد الواحد بن محمد
  .اسالمیه
دفتر : قم. درایتی  تحقیق مصطفى.  تصنیف غرر الحکم و درر الکلم).  1366(محمد  بن الواحد عبد آمدى، تمیمى

  . تبلیغات
  .دفتر همکاري حوزه و دانشگاه: قم. مدیریت علوي). 1382(خدمتی، ابو طالب؛ آقا پیروز، علی؛ شفیعی، عباس 

  .التراثمؤسسه آل البیت إلحیاء :  قم. 15ج. وسائل الشیعۀ). 1409(حر عاملی، محمد بن حسن 
  .انتشارات دانش: قم. 7ج.معارف و معاریف). 1376( حسینی دشتی، مصطفی

  ).ع(موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین: قم. چ سوم. و امور سیاسی) ع(امام علی). 1388( دشتی، محمد
دارالعلم : دمشق. 1ج.تحقیق عدنان صفوان. المفردات فی غریب القرآن ). 1412(حسین بن محمد، راغب اصفهانى
  .الدار الشامیۀ

  .شرکت سهامی انتشار: تهران. چ دوم.سرطان اجتماعی فساد). 1388(پور، فرامرز   رفیع
  .انتشار سهامی شرکت: تهران. توسعه و تضاد). 1387( فرامرز پور،  رفیع

  .نشر دادیار: بی جا. فرهنگ اصطالحات و عناوین جزایی). 1380(شاملو احمدي، محمد حسین 
  . انتشارات رضى: قم. جامع األخبار). 1363(تاج الدین  شعیرى،

مجموعه مقاالت دومین . رویکردهاي مختلف در مبارزه با فساد). 1380(صفري، سعید؛ نائبی، حمید رضا 
 .انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. همایش علمی و پژوهشی نظارت و بازرسی در کشور

    .دار المعرفه:  بیروت .6ج.  جامع البیان فى تفسیر القرآن).  1412( طبرى، ابو جعفر محمد بن جریر
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   .کتابفروشى مرتضوى:  تهران. 1ج. تحقیق سید احمد حسینى. مجمع البحرین)  1375(طریحى، فخر الدین
  .نشر نی: تهران. بنیادهاي علم سیاست). 1389(عالم، عبدالرحمن، 

 .دفتر پژوهشهاي فرهنگی: تهران. چ دوم. فساد اداري). 1389(عباس زادگان، محمد عباس

کتابفروشى محمد : تهران. چ سوم. 9ج.  تفسیر منهج الصادقین فى الزام المخالفین). 1366( کاشانى، مال فتح اهللا
  . حسن علمى

  .انتشارات عابد: تهران. سیاست مطلوب قرآن کریم جستاري در مبانی). ش1389( کوشکی، محمد صادق
 .دار الکتب اإلسالمیۀ:  تهران .الکافی). 1365( یعقوبکلینی، محمد بن 

: 4ش  .دو فصلنامه دانش و توسعه. عوامل موثر در فساد اداري و راههاي مبارزه با آن). 1386(لطیفیان، احمد
 . 5تا 24

  .مؤسسۀ الوفاء بیروت:  لبنان. بحار األنوار). 1404( مجلسی، محمد باقر
 .مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث  :قم. 11ج. مستدرك الوسائل) 1408(محدث نوري، میرزا حسین

   2/1نرم افزار جامع التفاسیر نور   .فارسى -فرهنگ ابجدى عربى). بی تا(مهیار، رضا
موسسه آموزشی و پژوهشی امام : تهران. قدرت در مدیریت اسالمی). 1378(نادري قمی، محمدمهدي 

  ).ره(خمینی
  .مؤسسۀ آل البیت علیهم السالم: قم. فیضى  تحقیق آصف. 2ج.   دعائم اإلسالم).   1385( نعمان بن محمد مغربى
  . دانشجویان دانشگاه پیام نور ورامین.  مقاله فساد اداري) 1389(یزدانی، اکرم؛ ربیع، لیال

www.masaelejari.blogfa.com . 
 

 منابع انگلیسی
Ertimi & Mohamed Ali Saeh .(2013) The Impact of Corruption on Some Aspects of the 

Economy, International Journal of  Economics and Finance. 5( 8) 1-8. 
Helne, Hans (1972):Der neue Nahe Osten. Frankfurt/M.:Suhrkamp. 
Husted, B. (2002) “Culture and international anti-corruption agreements in Latin 

America”, Journal of Business Ethics, Vol. 37, 403-12. 
Mauro, P. (1995) “Corruption and growth”, Quarterly Journal of Economics, Vol. 109. 681-

712. 
Nye, J. S. (1967), “Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis”, 

American Political Science Review 61(2), 417–27. 
Stapenhurst, F. and P. Langseth.(1997) The role of the public Administration in Fighting 

corruption. International Journal of public sector Management, 10(5) 
USAID( 2000) anti- corruption program, what is corruption? Anti corruption index oct. 
Zhao, J.H., Kim, S.H. and Du, J. (2003) “The impact of corruption and transparency on 

foreign”, direct investment: an empirical analysis”, Management International Review, 
Vol. 43 . 41-62. 

  
|||  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.masaelejari.blogfa.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

