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فصلنامه علمی دانش انتظامی شرق تهران
ماهيت رشوه در فقه و حقوق
محمد حشمتی 1رضا حشمتی 2احمد مکالیی 3
صفحه 47-82

تاریخ دریافت1400/05/20 :
تاریخ پذیرش1400/06/25 :

چکيده :
رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسيار پرداخته شده لکن هيچگاه تعریف دقيقی از آنها
ارائه نشده است؛ در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمين و چه معاصرین به این
مسئله پرداختم و از سوي دیگر از دید قوانين و حقوق داخلی این قضيه را مورد بررسی قرار گرفته و در دنباله
بحث به بيان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردي را که در حقوق ما
بدانها اشاره نشده است وسواي این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه
جدیدي از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و از جنبه هاي اقتصادي و روانشناسی رشوه نيز
غافل نشدم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختيار خواننده قرار گيرد بدین اميد که مخاطب با مطالعه
این مقاله به یک دید کلی در این زمينه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحليل درستی از این دو پدیده شوم و
علل آنها داشته باشد.

واژگان کليدي  :رشــوه  ،ارتــشاء  ،راشــی  ،رایــش  ،مرتــشی

 1کارشناسی مدیریت دانشگاه امام مهدی (عج)
 2سطح دو حوزه علمیه

 3کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی سمنان
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مقدمه
یکی از بزرگترین مشکالت و معضالت جوامع بخصوص جوامع در حال رشد و توسعه تخلفات و جرائم
کارکنان خصوصا" رشوه و ارتشاء می باشد  ،رشوه و ارتشاء به عنوان یک معضل اجتماعی در هر جامعه مورد
بحث و بررسی بوده و می باشد  ،رشوه بالیی عظيم است که از قدیم االیام دامنگير بشر بوده و امروز با شدت
بيشتري ادامه دارد و در بسياري از کشورها ریشه دوانده و زیانهاي زیادي را به بار آورده است و بر همين اساس
باید گفت رشوه و ارتشاء یکی از بزرگترین موانع اجراي عدالت اجتماعی می باشد .و با توجه به گستردگی آن
در جهان ،کشور ایران نيز از این قضيه مستثنی نمی باشد و نيروي انتظامی یکی از سازمانهاي کشور است که
با توجه به نوع مأموریت و ارتباط مستقيم و مستمر با مردم به طور جدي با این آسيب مواجه گردیده و با رشد
و سازمان یافته تر شدن این جرائم ،این جرم نيز رشد یافته و گاها" به صورت سازمان یافته و شبکه اي صورت
می پذیرد .با نگاهی به گذشته پدیده رشوه مشخص می گردد که رشوه خواري در در نظام اداري و نيروهاي
تأمين کننده امنيت در هر عصر و زمانی کم و بيش وجود داشته است  .گسترش روز افزون این معضل اجتماعی
در جامعه باعث شده است که در نظام اداري ومجریان عدالت از جمله کارکنان ناجا بيشتر در معرض این آسيب
قرار گيرند و این مسئله سبب گردیده است که ضمن خدشه دار شدن چهره این سازمان و کارکنان آن زحمات
و تالشهاي شبانه روزي آنها در نزد افکار عمومی نادیده گرفته شده و دچار آسيب و لطمه گردد و مردم بعضا
با نگاهی منفی به نظام اداري کشور و نيروي انتظامی و کارکنان آن نگاه کنند.
لذا با توجه به عزم قاطع و جدي مسئوالن رده باالي نظام و از طرفی فرماندهان انتظامی در رابطه با مبارزه و
برخورد با رشوه و ارتشاء در سطح کشور به نظر می رسد شناخت علل و عوامل بروز این پدیده زشت و شناسایی
شيوه ها و راهکارهاي پيشگيري از آن در سطح ناجا یک ضرورت است تا بتوان از شيوع این پدیده جلوگيري
یا حداقل آن را کاهش داد.
هدف از نگارش این مقاله در وراي تبيين برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء  ،رایش و ارتشاء پاسخ به چند
سوال کليدي ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی براي برون رفت از بحران یا به تعبيري اپيدمی رشوه و رشوه خواري
در نظام اداري است  .سواالتی از قبيل  :چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات
بسيارسنگين خبري از کاهش ارتکاب این جرایم نيست ؟ چرا شکست سياست هاي کيفري دولت ؟ و هزاران
چراي دیگر که ما در این مجال اندک یاراي پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بيان چند راهکار
علمی و عملی براي اقدامی عاجل دراین زمينه بسنده می کنيم .که البته اینها همه نظریه و نيازمند قرارگرفتن
در بوته عمل هستند.
تعريف و تاريخچه
دربادي امرالزم دیدم به بيان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه اي از
این جرم کهن را بيان می داریم:
کتب لغت
 1ـ رشوه چيزي است که براي باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده میشود.
2ـ رشوه دستمزد و حقالسعی است که قرار داده میشود که رشوه را جعل مینامد.
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 3ـ استعمال رشوه بيشتر در مواردي است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسيدن به باطل است.
4ـ رشوه اعطاي مال به حاک م یا غير اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی
اراده میکند وادار کند.
 5ـ رشوه رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه .راشی ،کسی است که براي دستيابی به باطل ،بذل
مال و هزینه میکند .مرتشی ،گيرنده مال است و رایش ،کسی است که دالل و کارچاقکن معامله است.
ترمينولوژي حقوق
رشوه  :دادن مالی است به مأمور رسمی یا غيررسمی دولتی یا بلدي به منظور انجام کاري از کارهاي اداري و
قضائی ،ولو این که آن کار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد؛ خواه مستقيم آن مال را دریافت کند یا به واسطه
شخصی دیگر آن را بگيرد .این شخص واسطه را در فقه «رایش» گویند و دهنده مال را «راشی» و گيرنده مال
را مرتشی خوانند ...و شرط تحقق رشوه ،تبانی و توافق گيرنده و دهنده براي دادن و گرفتن رشوه است.
شاید بتوان جرایم « رشاء » و « ارتشاء » را از قدیمی ترین جرایم تاریخ کيفري بشر دانست .سابقه تاریخی این
دو جرم ،به زمان تشکيل اولين دولت ها و ساختار دیوان ساالري در سطح جهان باز می گردد ؛ یعنی از زمان
پيدایش اولين مجموعه هاي بشري وزندگی اجتماعی که این نوع زندگی که با در کنار هم قرار گرفتن انسان
ها وبه تبع آن تزاحم حقوق و نزاع بر سرمنافعشان همراه بود سبب مراجعه به اشخاص ثالث شد که این امرزمينه
را براي بروز «ارتشاء» و «رشاء» فراهم آورد .هر کدام از طرفين ،براي اینکه حتما به نتيجه مطلوب خود برسند،
راههاي فرعی دیگري ،غير از ارائه اسناد و شواهد ،پيش گرفتند :یکی براي احقاق حقش ،و دیگري براي اثبات
باطلش .داوران و قضات هم ،بدليل دارا بودن خصایص بشري ،همچون طمع و دنيادوستی ،زمينه را براي ارضاي
حوایج خود مهيا دیدند … و بدین سان ،دو جرم «رشاء» و «ارتشاء» پا بر عرصه وجود نهادند…!
حکومتها نيز چون این جرایم را مخل نظم و موجب بی اعتمادي مردم به حاکميت می دانستند ،مجازاتهاي
بسيارسنگينی براي آنها درنظر گرفتند .به عنوان مثال ،هرودت مورخ بزرگ یونانی در کتاب خود آورده است
که کمبوجيه ،دومين پادشاه هخامنشی ،دستور داد تا سيسامنس ،یکی از قضات بزرگ را به جرم دریافت رشوه
اعدام کنند ،پوست از تنش جدا کنند ،و آن پوست را بر مسند قضاوت پهن کنند .سپس پسر آن قاضی را به
جاي او منصوب کرد و به او یادآوري کرد که بر چه جایی نشسته است! از اردشير و داریوش نيز داستانهاي
مشابه همين نقل شده است.
در قوانين ج زایی معاصر جهان نيز ،به طور مفصل به این جرم توجه شده است .کنوانسيونهاي بين المللی متعدد
مربوط به مبارزه با فساد اداري مؤید این مدعاست (همچون کنوانسيون  OECDدر سال  ،1997یا کنوانسيون
مربوط به فساد اداري استراسبورگ )1999
در دوران پس از ظهور اسالم نيز مبارزه با فساد مالی کارگزاران حکومتی ،مورد توجه جدي قرار گرفت .نمونه
بارز آن در سيره عملی اميرالمؤمنين علی عليه السالم است .ایشان در نامه مشهور خود به مالک اشتر می
فرمایند …« :اگر یکی از آنان دست به خيانتی گشود ،و گزارش جاسوسان تو بر آن خيانت ،هم داستان بود،
بدین گواه بسنده کن ،و کيفر او را با تنبيه بدنی بدو برسان ،و آنچه بدست آورده بستان ،سپس او را خوار بدار
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و خيانتکار شمار ،و طوق بدنامی در گردنش درآر ».این نمونه هایی از سير تطور رشوه ورشوه خواري وموضع
گيري حکومت ها درقبال آن درطول تاریخ بود.
بررسي علل رشوه از منظر فقهي  ،حقوقي
حقوقی← حقوق ایران
رشوه یک عنوان کلی است که خود دربرگيرنده سه عنوان ذیل است است:
الف ) رشاء ب ) رایش ج ) ارتشاء
الف ) رشاء
در ابتدا به بيان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتيب به عنصر مادي  ،معنوي وقانونی این جرم می
پردازیم :
تعريف کلي
رشاء در لغت به معناي پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غير قانونی ( اعم
ازاینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستيابی غير قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غير قانونی باشد ) کاري است
که انجام دهنده آن را نيز راشی می نامند .در مورد جرم رشاء ني ز مطابق اصول کلی حقوق جزا و مانند سایر
جرایم سه عنصر وجود دارد که درذیل به ترتيب آنها را بيان می داریم
 .1عنصر مادي
عنصر مادي یا " کالبد جرم" که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نيرویی است که میخواهد در
عالم خارج چيزي را تغيير دهد و از سوي علماي حقوق عمل مجرمانه ناميده میشود .زمانی جرم انجام شده یا
کامل محسوب می شود که تغيير صورت حاصل شده باشد .اجراي جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک
عمل انجام گيرد و یا در طول زمان وبا تحقق چند عمل .براي اینکه جرمی وجود خارجی پيدا کند ،پيدایش
عنصر مادي ضرورت دارد  ،زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی براي ارتکاب جرم کافی نيست و اگر سياست
جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند ،در واقع بازگشت به دوران دادگاههاي تفتيش عقاید یا همان
انگيزاسيون است ،که البته این امر با موازین شرع مقدس اسالم ونيز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.
عنصر مادي جرم رشاء
پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت راشی می بایست اقدام به دادن یکی ازموارد مذکور در باال نماید تا مرتکب
جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می تواند با مباشره یا توسط شخص دیگري انجام دهد؛ صرف
پيشنهاد رشوه ،نمی تواند مشمول مقر رات کيفري رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فيزیکی مبنی بر دادن و
گرفتن صورت گرفته باشد .چه این پيشنهاد از سوي راشی باشد ،چه از سوي مرتشی.؛ در تحقق رشوه فقط
مال وچيزهاي در حکم مال مالک می باشد و نه چيزهاي غير مالی ،بحث در مورد ماليت داشتن نيز به قدر
کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته وتنها ذکراین مورد کافی است که مال آن چيزي است که در عرف
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عقال درازاي آن پول پرداخت شود واز این نکته نيز نباید غافل شد که مال می بایست مشروعيت نيز داشته
باشد یعنی شارع مقدس آن را قابل تمليک و تملُک بداند .البته گاهی عمل پرداخت به گونه اي غيرازدادن مال
به طور مستقيم به طرف مقابل( مرتشی ) است که این فرض درماده  590بيان شده است  :اگر رشوه به صورت
وجه نقد نباشد بلکه مالی بالعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قيمت معموي یا ظاهرا" به قيمت معمولی و
واقعا" به مقدار فاحشی کمتر از قيمت به مستخدمين دولتی اعم از قضائی واداري بطور مستقيم یا غيرمستقيمی
منتقل شود یا براي همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قيمت ازمستخدمين و مامورین مزبور مرتشی
وطرف معامله راشی محسوب می شود .
این ماده به صراحت معمالت صوري که براي پرداخت رشوه صورت می گيرد را بيان نموده وجاي هيچ نوع
شک و شبهه اي را در این مورد باقی نگذاشته است ،ونيز در معامالت غير نافذ درصورتی که مالک آن را تنفيذ
نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفيذ همان زمان عقد محسوب می گردد البته انجام
معامله اي که داراي شرایط صحت عقد نيست ،را نمی توان انتقال مالکيت دانست.
ازماده فوق الذکراین مطلب نيزاستفاده می شود که جرم رشاء جرمی است فعلی که تنها با فعل مثبت محقق
می شود ونيزجرمی مقيد است یعنی صرف پرداخت جرم نيست و باید از سوي مرتشی قبول صورت گيرد تا
بزه رشاء محقق شود.
در مورد جرم رشاء ماده  592اشعارمی دارد که  :هرکس عالما" و عامدا" براي اقدام به امري یا امتناع از انجام
امري که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (  ) 3قانون تشدید ارتشاء  ،اختالس وکالهبرداري مصوب
 1376/9/15مجمع تشخيص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسليم مالی رامستقيم
یا غيرمستقيم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات عالوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه
تا سه سال ویا تا (  ) 74ضربه شالق محکوم می شود .
تبصره  -در صورتيکه رشوه دهنده براي پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شکایت
نمایداز مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وي مسترد می گردد .
ازاین ماده چند نکته در مورد عنصر مادي جرم رشاء به دست می آید  :اول :مال مورد رشاء باید مال خود راشی
باشد دوم :دادن چک بال محل به عنوان رشوه سبب تحقق جرم رشوه می شود سوم :دادن چک سفيد امضاء را
نمی توان سبب تحقق جرم رشاء دانست چون چيزي پرداخت نشده است.
عنصر معنوي
عنصر معنوي یا همان روح جرم که در تمامی جرایم عمدي می بایست در کنارجسم جرم یاهمان عنصر مادي
وجود داشته باشد .جرم رشاء نيز از این مورد مستثنی نيست و راشی نيز می بایست داراي قصد در فعل و نتيجه
باشد تا عمل رشاء حادث شود از سوي دیگر باید اقتران زمانی ميان عمل مرتکب وقصد او وجود داشته باشد
یعنی اگراقدام به دادن مالی به یک کارمند نمایيد و بعداً از آن کارمند تقاضاي انجام کاري را بکند جرم رشاء
محقق نمی شود؛البته در نظري شيخ انصاري دراین باره که در بخش فقهی مطرح می شود نيز حائز اهميت
است.

ماهيت رشوه در فقه و حقوق

52

عنصر قانوني
موضوع مجازات راشی در مقررات کيفري ایران از موضوعاتی است که امروزه توجه حقوقدانان کيفري را به خود
معطوف داشته است در این مجال به خاطر پرهيزاز اطاله کالم تنها به سيرتحول عنصر قانونی بعد ازتصویب
قانون تشدید مجازات مرتکبين اختالس،ارتشاء و کالهبرداري مصوب  1367مجمع تشخيص مصلحت نظام نمی
پردازیم
همانطور که می دانيم تا سال  1367ابهام و اشکال چندانی در خصوص مجازات راشی وجود نداشت اما پس از
اینکه در تاریخ  1367/9/15قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداري از طرف مجمع
تشخيص مصلحت نظام اسالمی به تصویب رسيد در این خصوص اب هامی بوجود آمد که تاکنون نيز رفع نشده
است ابهام مورد نظر مربوط به تبصره  2ماده  3قانون مذکور است که مقرر ميدارد:
«در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه
راشی به وسيله رشوه امتيازي تحصيل کرده باشد این امتياز لغو خواهد شد ».آنچه موجب ابهام گردید حکمی
بود که در تبصره مذکور در خصوص مال ناشی از ارتشاء مقرر گردیده است و براي درک بهتر موضوع اشاره اي
به وضعيت و تکليف مال ناشی از ارتشاء در قوانين قبلی و نيز فقه شيعه ضروري است.
مطابق ماده  146قانون مجازات عمومی « :در هيچ موقعی اشياء یا وجوهی که راشی به عنوان رشوه داده است
به او مسترد نخواهد شد ،وجوه و اموال مزبور به منفعت خزانه دولت ضبط ميشود» پس مطابق ماده مذکور مال
مورد ارتشاء به نفع دولت ضبط ميشد و تنها استثناءي که در این خصوص وجود داشت تبصره ماده اول قانون
ارتشاء مصوب دوم تيرماه  1307بود که مقرر ميداشت:
«هر گاه ثابت شود که راشی براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده وجه یا مالی که به رشوه داده
شده به او مسترد ميگردد».
حضرت امام خمينی (ره) در خصوص وضعيت مال ناشی از ارتشاء ميفرمایند:
«… و یجب عل المرتشی اعادتُها الی صاحبها» یعنی بر مرتشی واجب است که مالی را که از راشی اخذ کرده
است به صاحب آن مسترد نماید.
مرحوم شهيد اول (ره) نيز در این خصوص ميفرمایند:
«و تحرم الرشوه فتجب اعادتها» یعنی رشوه حرام است و اعاده آن واجب است .پس همانطور که اشاره شد از
نظر فقهاي شيعه مال ناشی از ارتشاء ميبایست به راشی مسترد گردد.
قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران در اصل  49مقرر ميدارد:
«دولت موظف است ثروتهاي ناشی از ربا ،غصب ،رشوه … ،را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم
نبودن او به بيت المال بدهد ،این حکم باید با رسيدگی و تحقيق و ثبوت شرعی بوسيله دولت اجراء شود ».در
قانون تعزیرات حکم صریحی در این خصوص مقرر نشده بود و بدین دليل دو تصور متضاد وجود داشت:
 -1تصور اول این بود که با توجه به نظر فقهاي شيعه و مخصوصاً نظر حضرت امام خمينی(ره) در تحریر الوسيله
و نيز اصل  49قانون اساسی مال ناشی از ارتشاء ميبایست به صاحب آن (راشی) مسترد گردد و در تأیيد این
نظر به قسمت اخير ماده  65قانون تعزیرات که در مقام بيان مجازات مرتشی مقرر ميدارد»… عالوه بر تأدیه
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آنچه گرفته است…» استناد ميشد و استدالل ميشد که متبادر از لفظ «تأدیه» ،استرداد مال ناشی از ارتشاء
به صاحب آن ميباشد.
 -2تصور دیگر که به نظر ما با واقعيت انطباق بيشتري دارد تصوري است که ناشی از تبصره ماده  592قانون
تعزیرات ميباشد ،مطابق تبصره مذکور« :هرگاه ثابت شود که راشی براي حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن
وجه یا مالی بوده تعقيب کيفري ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد ميگردد ».بنابراین با توجه به قسمت
اخير تبصره مذکور مشخص می شود که از نظر قانونگذار اصل بر عدم استرداد مال ناشی از ارتشاء است و مال
موصوف می بایست به نفع دولت ضبط شود و تنها استثناء موجود نيز موردي است که در تبصره ماده  592به
آن اشاره شده است و اگر منظور قانونگذار این بود که در کليه موارد مال ناشی از ارتشاء به صاحب آن مسترد
شود لزومی به ذکر موضوع در تبصره ماده  592نبود و در واقع تبصره ماده  592قانون تعزیرات همانند تبصره
ماده  1قانون ارتشاء در مقام بيان یک استثناء است.
در صورتيکه به این نظر معتقد باشيم با مشکل دیگري مواجه ميشویم و آن عبارت از موضوع مخالفت قانون
عادي (تبصره ماده  592قانون تعزیرات) با شرع و قانون اساسی (اصل  )49ميباشد که به نظر ما با توجه به
اینکه قانون مذکور به تأیيد شوراي نگهبان رسيده و مخالف شرع یا قانون اساسی اعالم نشده است این اشکال
خودبخود مرتفع ميباشد و بحث بيشتر در این خصوص نيز در اینجا ممکن نيست و فرصت بيشتري می طلبد.
پس از وضع تبصره  2ماده  3قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداري ،تبصره  2ماده
 60قانون خدمات وظيفه عمومی اصالحی  1368/9/8نيز در خصوص مال ناشی از ارتشاء حکم مشابهی را مقرر
داشت بموجب تبصره مذکور:
«اموالی که رشوه داده شده به عنوان جریمه ضبط ميگردد و هرگاه ثابت شود که راشی براي حفظ حقوق حقه
خود ناچار از دادن رشوه بوده ،وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد ميگردد».
پس از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداري با عنایت به اینکه در تبصره 2
ماده  3قانون موصوف ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر در خصوص مجازات راشی هنوز هم قابليت
اجرایی دارد یا اینکه ضبط مال ناشی از ارتشاء و لغو امتياز مکتسبه موضوع تبصره  2ماده  3تنها مجازاتی است
که براي راشی مقرر گردیده است بين حقوقدانان اختالف نظر حاصل شد و دو نظر کامالً متفاوت ارائه گردید:
الف– گروه ی معتقدند که قانونگذار در تبصره  2ماده  3قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و
کالهبرداري مجازات راشی را صرف اً ضبط مال ناشی از ارتشاء و لغو امتياز مقرر کرده است و چون به مجازات
دیگري اشاره نکرده است و مجازات حبس وشالق مطابق ماده  592ق.م.ا در حق راشی اعمال می شود.
درماده  8قانون تشدید مجازات تصریح شده که کليه قوانين مغایر با این قانون ملغی است درحالی که ماده592
بعد ازاین قانون تصویب شده وبا توجه مصوبات مجلس توان نقض مصوبات مجمع را ندارد پس باید با توجه به
قانون تشدید و ماده  592ق.م.ا اقدام به تعيين مجازات کرد و با توجه به نقش مخرب راشی در تحقق جرم و
شيوع فساد اداري و به مصداق قاعده«الجمع مهما امکن اولی من الطرح» بهتر است که مقررات قانون تعزیرات
و قانون تشدید مجازات را توأم ًا بپذیریم .
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ب– در مقابل ،گروهی معتقدند که قانونگذار در قانون تشدید مجازات اصو ًال نظري به مجازات راشی نداشته و
صرف ًا در مقام تشدید مجازات مرتشی بوده است و قانون تعزیرات به تنهایی الزم االجراء است .زیرا همانطور که
از نام این قانون هم برمی آید قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختالس و کالهبرداري نظر مقنن برتشدید
مجازات مرتشی است ودراین حالت که مجازات مقرر در ماده  592براي راشی مجازات شدیدي است لذا اعمال
اي مجازات توجيه عقلی نيز دارد ،از سویی موخ رالتصویب بودن قانون مجازات اسالمی خود دليل دیگري است
ازسویی مصالح اجتماعی و اینکه غالباً راشی موجبات آلوده شدن کارمندان دولت را فراهم ميکند و نقش او در
تحقق جرم بسيار اساسی است و در مواردي که راشی از معافيت مقرر در تبصره  5ماده  3استفاده ميکند چون
از تمام یا قسمتی از تعزیر نيز معاف ميگردد اگر معتقد باشيم که مجازات دیگري در خصوص وي قابل اعمال
نيست به اعتقاد ما اعتقادي است باطل،هرچند که احکام مشابه این ماده در تبصره ماده 592وماده 591آمده
است زیرا در خصوص قسمت اول تبصره  5ماده  3یعنی فرضی که راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع
بزه آگاه سازد ،ازتعزیر مالی معاف شده و در مورد امتياز نيز طبق مقررات عمل ميشود و بدیهی است در مواردي
که اخذ امتياز حق راشی بوده لکن مشاراليه بدليل تسریع در کار و به اصطالح «اولویتی» انجام دادن کار اقدام
به پرداخت رشوه می نماید به راحتی ميتواند بعد از رسيدن به مقصود خود با گزارش موضوع کارمند نگون
بخت را در معرض مجازاتهاي شدید قرار دهد و خود نيز از تعزیر مالی معاف ميگردد و چون امتياز نيز حق او
بوده است طبعاً ابقاء می شود و با وجود نقش مهمی که در تحقق جرم داشته است نه تنها مجازات نمی شود
بلکه از دستگاه عدالت نيز طلبکار می شود.
و بدیهی است که عدالت اجتماعی به هيچ وجه چنين نتيجه ناگواري را نخواهد پذیرفت ،البته در این خصوص
ممکن است استدالل شود که معافيت مقرر نشأت گرفته از سياست کيفري خاصی است که قانونگذار مدنظر
داشته است بدین توضيح که قانونگ ذار هدفش این بوده است که با ایجاد انگيزه در راشی او را به افشاء جرم
تشویق و ترغيب نماید اما به نظر ما این موضوع را نباید پذیرفت و از نظر جرم شناسی اصوالً تدابير باید بگونه
اي باشد که از وقوع جرم جلوگيري کند نه اینکه پس از وقوع جرم آن را کشف نماید و به تعبير دیگر تدابير
باید «بازدارنده» از وقوع جرم باشد نه کشف کننده آن و قانونگذار می بایست تدابيري اتخاذ کند که از وقوع
جرم ارتشاء جلوگيري کند نه تدابيري که باعث کشف جرم ميگردند و به نظر ما این معافيت قبل از اینکه بتواند
نقش پيشگيري داشته باشد ،جرم زا و موجب افزایش جرم می باشد ،مضاف ًا به اینکه در بسياري از موارد پرداخت
کنندگان رشوه از افشاء موضوع بدليل مشکالت بسياري که این امر براي آنان بوجود می آورد خودداري می
کنند و بدیهی است که قياس موضوع با معاذیر قانونی که فرضاً در باب جعل مقرر شده است نيز صحيح به نظر
نمی رسد.
نکته حائزاهميت در اینجا این است که با توجه به نظریه مشورتی اگر مرتشی بنا به علل غير شخصی از مجازات
معاف شود وبرائت حاصل نماید راشی نيز قابل مجازات نيست ،ونکته دیگر اینکه مطابق ماده  30ق.م.ا جرم
رشاء قابل تعليق می باشد .
نکته دیگري که اشاره بدان ضروري می نماید این است که اداره حقوقی در خصوص اخذ تأمين از راشی با توجه
به ميزان مجازات او معتقد است که تأمين باید بگونه اي باشد که موجب سلب آزادي و بازداشت راشی نگردد
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به نظر ما این نظریه با این کليت به هيچ وجه صحيح نيست زیرا ضوابط و مالکهایی که در خصوص متناسب
بودن قرار تأمين در ماده  130قانون آئين دادرسی کيفري ذکر شده است منحصر به ميزان مجازات نيست و
الزم است به سایر فاکتورها نيز توجه شود به عنوان نمونه اگر بيم تبانی راشی با مرتشی یا مطلعين وجود داشته
باشد هيچ مانعی براي صدور قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمين است وجود ندارد یا اگر فرض ًا
بعد از وقوع جرم مرتشی وجه مورد ارتشاء را به راشی مسترد کرده باشد اخذ وثيقهاي برابر با ميزان مال ناشی
از ارتشاء یا اخذ کفيل معتبر از راشی هيچ منع قانونی ندارد و به نظر ما نظر اداره حقوقی را باید بر موردي
حمل کرد که بيم هيچگونه تبانی و فرار و … وجود ندارد و مال مورد ارتشاء نيز یا در ید مرتشی است یا اینکه
کشف گردیده است.
نتيجه گيري:
با توجه به مطالبی که تاکنون بيان کردیم نتيجه این ميشود که عليرغم دالیل قوي و معتبري که در خصوص
الزم االجراء بودن مقررات قانون تعزیرات ارائه شده است و مجازات مقرر در ماده  592می بایست بر راشی بار
شود و از سوي دیگر دادگاهها عالوه بر محکوم کردن راشی به مجازات فوق الذکر ونيز مجازات ضبط مال و لغو
امتيازمندرج در قانون تشدید می توانند از مجازات تتميمی موضوع ماده  19قانون مجازات اسالمی استفاده و
راشی را به آن نيز محکوم نمایند.
ب ) رایش
این واژه اصطالح فقهی جرمی است در ارتباط با رشوه خواري که قانونگذار درماده  593ق.م.ا به آن اشاره کرده
است  :هرکس" عالما وعامدا " موجبات تحقق جرم ارتشاءاز قبيل مذاکره  ،جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه
یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود .
عنصر مادي
این جرم عملی است که ازسوي غير راشی و مرتشی صورت می گيرد و قيد هر کس در بردارنده این مفهوم
است که این جرن از سوي کارمند و غير کارمند قابل تحقق است و در واقع نوعی معاونت در جرم ارتشاء است
که قانونگذاردراین ماده به طور خاص آن را جرم انگاري نموده است و براي آن مجازات تعيين کرده است ،وبنا
به نص ماده  593ق.م.ا شامل اعمالی از قبيل  :مذاکره  ،جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند
پرداخت وجه می باشد که با توجه به قيد ( از قبيل) این موارد حصري نيست وشامل موارد دیگر هم می شود.
عنصر معنوي
این جرم با توجه به قيد (عالم ًا وعامداً ) در زمره جرایم عمدي است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروري
است  .یعنی می بایست عمد در فعل ( سوء نيت عام ) و قصد نتيجه ( سوء نيت خاص ) احراز شود تا بتوان
شخص را به ارتکاب این جرم مجازات نمود ،از سوي دیگر مبحث تقارن ميان فعل وعمل مجرمانه نيز باید وجود
داشته باشد.
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عنصر قانوني
دراین ماده مقنن براي شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتی برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور
نموده است که از نظر اصول کلی حقوقی این امر چندان پسندیده نيست ،از سوي دیگرمجازات را هم بنا به
ذیل مجازات مندرج در ماده  592ذکر کرده است که البته خود محل ایراد است زیرا مجازات ضبط مال ناشی
ال مجازات تعيين می کرد و
از ارتشاء منطق ًا در مورد شخص رایش قابل اعمال نيست و بهتر بود مقنن یا مستق ً
یا اگرهم نمی خواست اینگونه عمل کند بهتر بود اینگونه ذکرمی کرد که  ( :مرتکب به مجازات حبس ویا شالق
مندرج در ماده  592محکوم می شود ) ؛ دراین ماده یک نکته دیگرهم وجود دارد و آن اینکه عنصر قانونی این
ماده مرکب است یعنی جرم انگاري در این ماده و نوع وميزان مجازات در ماده دیگري ذکر شده است.
ج ) ارتشاء
طرف سوم جرم مورد بحث ما کسی نيست جز مرتشی یا همان دریافت کننده رشوه که یک کارمند دولت صرف
نظرازپایه و مقامی اداري است؛ که البته بيشتر حساسيت ها نيز در مورد اوست؛این جرم نيز با توجه به تعاریف
حقوق جزاي اختصاصی داراي سه عنصر متشکله یعنی عنصر مادي  ،عنصر معنوي  ،عنصر قانونی است که در
این مجال به تبيين هر یک از عناصر می پردازیم :
الف) عنصر مادي
جرم ارتشاء یا رشوه خواري که مرتکب در آن وجهی را از دیگري براي انجام کاري یا عدم انجام کاري در یافت
می کند در این مورد صدر ماده  3قانون تشدید مجازات مرتکبان اختالس  ،ارتشاء و کالهبرداري اشعار می
دارد (( :هر یک از مستخدمين و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداري یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهاي انقالبی
و بطور کلی قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح یا شرکتهاي دولتی یا سازمانهاي دولتی وابسته به دولت
و یا مامورین به خدمات عمومی خ واه رسمی یا غير رسمی براي انجام دادن یا انجام ندادن امري که مربوط به
سازمانهاي مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسليم مالی را مستقيما یا غير مستقيم قبول
نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم
از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده یا نبوده باشد
و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتيب زیر مجازات می شود )) .....
از این ماده چند نکته به دست می آید اول آنکه مرتکب موضوع این ماده یقينا کارمند دولت و یا سازمان هاي
وابسته به دولت می باشد و اشخاصی را که در موسسات غير دولتی فعاليت دارند شامل نمی شود و در صورت
بروز چنين تخلفی از سوي آنها نمی توان به مقررات این ماده توسل جست و باید به سایر مقررات نظر نمود تا
بتوان عمل وي را مشمول یکی از آن قوانين دانست ،که البته این خود از نقاط ضعف قانونگذاري است زیرا با
توجه به رشد بخش خصوصی در سال هاي اخير ما نيازمند اصالح قوانين خود در این زمينه هستيم؛
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نکته بعدي اینکه ذکر عبارت " مامورین رسمی " پس از قيد عبارت" مستخدمين دولتی " این مفهوم را می
رساند که دایره شمول این ماده عالوه بر کارمندان دولت اعم از رسمی  ،پيمانی و قراردادي شامل افرادي که
در استخدام دولت نبوده اما به نحوي با دولت همکاري دارند نيز می شود مانند سربازان وظيفه .
البته با توجه به قانون مجازات نيروهاي مسلح مصوب  1382افراد نظامی از شمول این ماده خارج و با توجه به
مقررات آن قانون مجازات می گردند که در ماده  118مرتشيان نظامی را مشمول مقررات خاص خود قرار داده
است و مجازات آنها را به سه دسته تقسيم کرده است و حبسهاي  1تا  5سال 2 ،تا  10سال و  3تا  15سال و
جزاي نقدي معادل وجه دریافتی و نيز تنزیل درجه تا اخراج در نظر گرفته است.
عالوه بر این مورد با توجه قوانين خاص دیگري گروه هاي دیگري نيزازشمول این ماده خارج می شوند که در
ذیل به آنها اشاره می کنيم :
بر اساس قانون خدمت نظام وظيفه عمومی اصالح  1368نيز ،دریافت رشوه براي معاف کردن از سربازي توسط
هر شخصی(حتی غير نظامی و غير دولتی) ،مشمول حبس از یک تا پنج سال شده است .و اگر فرد مذکور
کارمند دولت و یا نظامی باشد ،این مجازات به  3تا  7سال افزایش می یابد .در مورد پزشکان نيز ماده 539
مقرر می دارد  :هرگاه پزشک گواهی خالف واقع صادر کند،به حبس از  6ماه تا  2سال یا  3تا  12ميليون ریال
جزاي نقدي و نيز جریمه معادل مبلغ دریافتی محکوم می گردد .در این ماده تمایزي ميان پزشکان کارمند
دولت و غير آن صورت نگرفته است و شامل همه اطباء می گردد.
در مورد قضات و رشوه گرفتن آنها ماده  589ق.م.ا اشعار می دارد که  « :در صورتی که حکام محاکم به واسطه
ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند عالوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به
مجازات مقدار زائدي که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد » .
واین مجازاتی است که عالوه بر مجازات ماده  3قانون تشدید مرتکبين اختالس ،ارتشاء و کالهبرداري بر قضات
بار می شود.
دریافت هر نوع پورسانت در معامالت داخلی و خارجی نيز ممنوع است .بر اساس ماده واحده قانون «ممنوعيت
اخذ پورسانت در معامالت خارجی» ،مصوب  ، 1372/4/27هر نوع دریافت پورسانت از طرف خارجی منجر به
حبس از  2تا  5سال و مجازات نقدي معادل مبلغ دریافتی می گردد .در معامالت داخلی و خارجی نيز بر اساس
ماده  603ق.م.ا دریافت هر نوع مبلغ موجب جریمه نقدي معادل مال دریافتی می گردد ،و اگر در کيفيت
معامله تاثير گذاشته باشد ،حبس از  6ماه تا  5سال به دنبال خواهد داشت.
ماده  588ق.م.ا مقرر می دارد  «:هر یک از داوران و مميزان و کارشناسان ،اعم از اینکه توسط دادگاه معين شده
باشد یا توسط طرفين ،چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفين اظهارنظر یا اتخاذ تصميم نماید،
به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ریال محکوم و آنچه گرفته است به
عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد ».این ماده یک نکته بسيار مهم دارد وآن این است که
منظور از" داوران و مميزان و کارشناسان" آنهایی است که کارمن د دولت نيستند زیزا اگز کارمند دولت باشند
مشمول ماده  3قانون تشدید می شوند .
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موضوع رشوه ،باید «مال» باشد .در مقررات به این مساله تصریح نشده است ولی از عبارات «وجه»« ،مال»،
«سند»« ،مال بالعوض» … ،می توان آنرا استنباط نمود .بر این اساس ،نمی توان تبانی طرفين را مبنی بر
انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی متفاوت را مصداق رشوه دانست؛ به این صورت که دو کارمند توافق کنند
تا در ازاء انجام خدمت یکی ،دیگري نيز خدمت دیگري را در اداره خود ارائه کند .اگر این خدمات جنبه مالی
داشته باشد ،مثل اولویت در پرداخت وام دولتی ،می توان آنرا به نحوي «پرداخت غير مستقيم» دانست .ولی
در مواردي که هيچ جنبه مالی وجود نداشته باشد ،راه حل چيست؟ به نظر می رسد که مقررات ایران در این
زمينه ساکت است .ولی می توان با ساري و جاري دانستن برخی مقررات ،براي برخی مصادیق این نوع از رشوه
محمل کيفري مهيا کرد.
قانونی وجود دارد به نام « قانون مجازات إعمال نفوذ بر خالف حق و مقررات قانونی» مصوب آذر  .1315بر
اساس ماده  2این قانون  -که برخی مواد آن هنوز به طور صریح نسخ نشده است آمده است که :
«هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمين مذکوره در ماده یک دارد ،سوء استفاده نموده ،و در
کارهاي اداري که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی بر خالف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند ،از یک ماه
الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد».
ماده  3آن قانون نيز بيان می دارد که :
«مستخدمين دولتی یا شهرداري یا کشوري یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا
تصميمات اداري خود تأثير دهند ،به محروميت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می شوند ،و در
صورتی که اقدام یا تصميم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد ،محکوم به انفصال ابد از خدمات
دولتی خواهند شد؛ مگر آنکه این عمل مشمول قوانين دیگر جزایی باشد».
می توان مفاد این دو ماده را بدليل عدم شمول مقررات فعلی بر رشوه غير مالی ،همچنان ساري و جاري دانست
و مورد استناد قرار داد .بر اساس این مواد ،هر نوع إعمال نفوذي ،چه از طریق پرداخت وجه نقد باشد ،چه از
طرق دیگر ،ممنوع است و مستوجب کيفر است .بخش مربوط به رشوه مادي بدليل وجود مقررات خاص الحق
در این زمينه ،طبيعتاً منسوخ تلقی می شوند ،لکن در مورد رشوه غير مادي ،می توان بر این اساس ،همچنان
مورد تعقيب کيفري قرار داد.
ولی به هر حال این مقررات هم تمام مصادیق رشوه غير مادي را پوشش نمی دهد و همچنان خالء قانونی
مشهود است .کما اینکه که نمی توان پيشنهاد مامور دولتی را به برقراري رابطه جنسی در ازاي خدمات را
مشمول این مقررات دانست .در حالی که در مقررات بسياري از کشورها (همچون آمریکا ،انگلستان و ایتاليا)
هر نوع مابه ازایی مشمول مقررات کيفري ارتشاء شناخته شده است.
نکته دیگر آنکه که شمول عنوان ارتشاء بر عمل ،هيچ ارتباطی به قانونی یا غير قانونی بودن «عوض» رشوه
ندارد .یعنی اینکه اگر به ازاي عمل قانونی مبلغی را دریافت کند  ،یا به ازاي عمل غيرقانونی ،هيچ تاثيري در
وصف مجرمانه نخواهد داشت.
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ماده  594ق.م.ا و نيز تبصره  3ماده « 3قانون تشدید» براي شروع به جرم «ارتشاء» تعيين تکليف کرده اند و
بيان داشته اند که مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد .در صورتی که مجازات اصلی ،انفصال دائم
از خدمات دولتی باشد« ،قانون تشدید» مجازات شروع به جرم را  3سال انفصال تعيين کرده است.
در مورد اعمال الزم براي صدق عنوان «شروع به ارتشاء» اختالف است .اقليتی قائل به این هستند که براي
تحقق شروع به جرم ،رد پيشنهاد آن کافی است و پيشنهاد دهنده ،شروع کننده است .لکن حقوقدانان بيشتري
قائل به این هستند که شروع به جرم باید مبتنی بر توافق طرفين نسبت به پرداخت رشوه باشد ولی در نهایت
تبادل اموال محقق نشده باشد .و اال نمی توان صرف پيشنهاد را بر اساس مقررات فعلی ،شروع به جرم ارتشاء
دانست.
عنصر رواني
در ارتشاء که یک جرم عمدي است احراز سوء نيت بسيار ضرورري است بدین نحو که هم سوء نيت عام ( عمد
در فعل ) و هم سوء نيت خاص ( قصد نتيجه ) می بایست مشخص شود ،پس باید علم و عمد مرتشی در
دریافت رشوه و سوء استفاده از موقعيتش محرز شود .
عنصر قانوني
مواد قانونی در مورد جرم ارتشاء همانا مواد 3و 4قانون تشدید مجازات مرتکبين اختالس  ،ارتشاء و کالهبرداري
است که اشعارمی دارند :
((ماده  3ـ هر یک از مستخدمين و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداري یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهاي
انقالبی و بطور کلی قواي سه گانه و همچنين نيروه اي مسلح یا شرکتهاي دولتی یا سازمانهاي دولتی وابسته
به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غير رسمی براي انجام دادن یا انجام ندادن امري که
مربوط به سازمانهاي مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسليم مالی را مستقيما یا غير مستقيم
قبول نم اید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است
ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده یا نبوده
باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتيب زیر مجازات می شود .
در صورتيکه قيمت مال یا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال
و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا باالتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم
خواهدشد و بيش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت
مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر
کل یا همطراز مدیر کل یا باالتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد
شد.
در صورتی که قيمت مال یا وجه ماخوذ بيش از دویست هزار ریال تا یک ميليون ریال باشد مجازات مرتکب دو
تا پنج سال حبس به عالوه جزاي نقدي معادل قيمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا
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 74ضربه شالق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایين تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجاي انفصال
دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قيمت مال یا وجه ماخوذ بيش از یک ميليون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس
به عالوه جزاي نقدي معادل قيمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا  74ضربه شالق
خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایين تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال
موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره  1ـ مبالغ مذکور از حيث تعيين مجازات و یا صالحيت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا
به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره  -2در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و
چنانچ ه راشی به وسيله رشوه امتيازي تحصيل کرده باشد این امتياز لغو خواهد شد .
تبصره  -3مجازات شروع به ارتشاءحسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي که در
اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بينی شده است در شروع به ارتشاءبجاي آن سه سال انفصال تعيين می شود )
و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نيز محکوم خواهد شد .
تبصره  -4هر گاه ميزان رشوه بيش ا ز مبلغ دویست هزار ریال باشد  ،در صورت وجود دالیل کافی  ،صدور قرار
بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهيچ یک از مراحل رسيدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
همچنين وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسيدگی وتعيين تکليف
نهایی وي از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسيدگی وتعيين تکليف نهایی وي از خدمت تعليق
کند .به ایام تعليق مذکور در هيچ حالت  ،ه يچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره  -5در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از
تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشی در ضمن تعقيب با
اقرار خود موجباب تسهي ل تعقيب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وي
بازگردانده می شود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده  4ـ کسانيکه با تشکيل یا رهبري شبکه چند نفري به امر ارتشاءو اختالس و کالهبرداري مبادرت ورزند
عالوه بر ضبط کليه اموال منقول و غير منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال
مذکور در مورد اختالس و کالهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد  ،به جزاي نقدي معادل مجموع
آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم ميشوند و در صورتيکه مصداق
مفسد فی ا الرض باشند مجازات آنها  ،مجازات مفسد فی االرض خواهد بود)) .
که در ماده  3وتبصره هاي آن مجازات مرتشی و بخشی از مجازات راشی ذکر شده است ،که با توجه به ميزان
مال مورد رشوه وسمت مرتشی نيزان مجازات متفاوت است که این سبک قانونگذاري در مجموعه قوانين ما بی
سابقه است.
یرخی حقوقدانان ایراد گرفته اند که چون مجمع تشخيص مصلحت نظام این قانون را تصویب نموده و چون
تصویب در وظایف مجمع نيست لذا این مصوبه مجمع را نمی توان یک قانون الزم االجرا دانست(دکتر دادبان )
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 ،البته در این مجال فرصتی براي پرداختن به این موضوع نيست و بحث درباره آن را به علماي حقوق عمومی
می سپاریم و هدف از طرح آن در اینجا تنها آشنایی ذهن خوانندگان با این شبهه بود.
نکته دیگر آنکه مطابق ماده  30ق.م.ا جرم ارتشاء و شروع به ارتشاءغير قابل تعليق است .
در این ماده رهبري شبکه و تشکيل باند را ازکه از علل مشدده نوعی براي تشدید مجازات است که نوع و ميزان
مجازات نيز ذکر شده است هرچند که ماده  45ق.م.ا به بيان این مسئله پرداخته و سردستگی و رهبري را از
علل مشدده دانسته است .در حالی که علل مشدده مجازات براي مرتشی ذکر شده است هيچ گونه معاذیر یا
علل مخففه همانند آنچه که برا ي راشی پيش بينی شده است براي مرتشی پيش بينی نشده است ودر مقابل
هيچ گونه علل مشدده اي براي راشی همانگونه که برا ي مرتشی ذکر شده است ذکر نشده و شاید این خود
یکی از نقاط ضعف این قانون باشد که مستلزم بازنگري ویژه قانونگذارمی باشد.
در مورد طرق اثبات رایی ازشعبه  2دیوان عالی کشور وجود دارد که عيناً ذکر می گردد :
راي شعبه دوم دیوان عالی کشور:
نظر به کليات و اصول و موازین فقهی و قانونی در خصوص احصاء طرق اثبات جرم و جنایت (اقرارو شهادت و
علم قاضی ) و تعيين وتقيد هر یک به شرایط و قيود خاصی که در محل خود مذکور است الزم است در هر
یک از موارد و نظایر این طرق با رعایت قيود معتبره ملحوظ گردد و در صورت عدم تحقق طریق اثباتی یا
شرایط آن قابل تمسک و استناد نمی باشد و در مانحن فيه آنچه را که از مجموع محتویات پرونده استنباط می
شود طریق اثباتی جرم انتسابی عبارت است از اقرار متهم که در همان مراحل اوليه تحقيق اقرار وي مقيد بوده
نه مطلق به این صورت که گفته است وج وه موضوع اتهام را به عنوان قرض الحسنه اخذ کرده است و اضافه بر
عدم جواز تجزیه اقرار حجيت آن منحصر است در محدوده همان اقرار و الزم و ملزوم آن را اثبات نمی کند و
در نتيجه اصل اخذ وجه ثابت است ليکن اینکه بابت انجام کاري گرفته شده باشد که مربوط به وظيفه اداري
گ يرنده باشد فاقد دليل اثباتی است و در قانون استنادي دادگاه احراز این قيد آمده است و بدیهی است که در
خصوص اثبات جرم و جنایت با وجود شک در اصل آن یا شرط و قيد معتبر اصال برائت حاکم است مگردراینکه
دليل قاطعی از قبيل اقرار یا شهادت معتبر یا علم قاضی حاصل شده از طریق عادي و متعارف در قبال آن اقامه
شود و با توضيحی که داده شد طرق مزبور منتفی است و اضافه بر آن فرضا" که اصل رشاءوارتشا قابل احراز
باشد هر جند در تبصره  2ماده استنادي دادگاه ضبط اصل وجه رد و بدل شده ار تعزیرا" تجویز نموده است
ليکن باعنایت به اینکه مورد ر ا از قبيل تعزیر مطرح ساخته است اصول و مقررات دادرسی ا یجاب می کند که
قبل از صدور حکم تعزیري تحقيقات کافی با رعایت اصول و ضوابط آیين دادرسی از فرد مورد تعزیربشود
درصورتی که از راشی هيچگونه تحقيقی نه در دادسرا و نه در دادگاه انجام نگرفته و در محدوده کيفرخواست
نيز نيامده است لذا توجها" به مراتب باال راي مورد اعتراض کال" نقض و پرونده جهت رسيدگی مجدد به دادگاه
همعرض محل وقوع اتهام ارجاع می گردد.
این شرح مجملی از جرایم رشاء  ،رایش و ارتشاء در حقوق کيفري ایران بود.
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فقهي ← استفتائات فقهاي متقدم و متاخر
رشوه از جمله مواردي است که هم در قرآن کریم وهم دراحادیث و روایات و نيز در منابع فقهی گوناگون و نيز
در مبانی عقلی از آن یاد شده است که در این قسمت به ذکر این موارد می پردازیم و پس ازآشنایی با مبانی
چهارگانه تحریم رشوه به سراغ اقسام رشوه در فقه و استدالالت فقها در مورد آن می رویم:
کتاب
1ـ آیه  188سوره بقره میفرماید « :و ال تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلو فریقا من
اموال الناس باالثمر و انتم تعلمون» :اموالتان را در بين خود به باطل نخورید و آنها را براي حکام و فرمانروایان
نفرستيد ،که بخشی از اموال مردم را به ناروا بخورید ،در حالی که واقعيت امر بر شما پوشيده نيست .حضرت
عالمه طباطبایی در تفسير آیه نوشتهاند« :ادالء (مصدر تدلوا) در چاه کردن دلو براي کشيدن آب است و منظور
از آن در آیه مبارکه رشوه دادن به حاکمان و نيز این کنایه لطيفی است که حکم مورد نظر رشوهدهنده را به
منزله آب ته چاه قلمداد کرده که به وسيله دلو رشوه ،کشيده می شود .فریق قسمت جداشده از چيزي است».
ایشان همچنين اضافه میکند:
کلمه «تدلوا» از نظر ادبی دو احتمال دارد :یکی آنکه عطف بر «تأکلوا» و مجزوم به نهی باشد .در این صورت،
جمله اخير ،مستقال از رشوه دادن نهی میکند .احتمال دیگر آنکه در محل نصب بوده و عامل نصب (اَن) ،مقدر
باشد و «واو» پيش از آن هم براي عطف نبوده ،بلکه به معناي «مع» باشد .تقدیر آن چنين میشود« :مُعُ َانْ
ُتدْلوا)؛ بنابراین ،همه آیه روي هم رفته ،یک کالم (جمله) است که براي یک منظور بيان شده و آن نهی از این
است که رشوهدهنده و رشوه گيرنده با هم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و .»...نقل از تفسير
الميزان ،عالمه محمدحسين طباطبائی ،ج  ،3ص  71به بعد.
ت و »...مفسرین «اکالون للسحت» را به
ن لِ ْلکِذْبِ ،اکالونِ للسْح ِ
2ـ آیه  42از سوره مائده مقرر میدارد« :سمّاعو َ
رشوهخواران تفسير کردهاند.
حسن بصري گوید :بنیاسرائيل چنين بودهاند :هنگامی که دو نفر از آنان به نزد حاکم میآمدند ،یکی از آن دو
در آستينش رشوه بود ،که آستين را میگشود ،قاضی کالم او را شنيده و به نفع او حکم میکرد و خداوند با
ن لِلسْحت».
ن للکذِبِ ،أکالو َ
عزت و جالل ،این آیه را فرو فرستاد« :سُماعو َ
3ـ آیه  63از سوره مائده میفرماید« :و ا ْکلِهّم السّحتَ لبئس ما کانوا یصْنعون».
که منظور رشوه در حکم است .تفسير الميزان ،ج  ،10ص .209
توضيح درباره کلمه «سحت»
«سحت» به ضم «س» بر وزن «جْفت» در اصل به معناي جدا کردن پوست و نيز به معنی شدت گرسنگی
است ،پس به مال حرام و نامشروع مخصوصا رشوه اطالق شده است .مال مسحوت؛ یعنی برده شده و از بيخ
کنده شده است ،چون مال حرام و رشوه ،برکت و صفا را از جامعه انسانی میبرد ،همانگونه که کندن پوست
درختان ،سبب از بين رفتن طراوت و پژمردگی آن می شود .چنان که این کلمه سه بار در قرآن در سوره مائده
آیات  42و  62و  63استعمال شده است.
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سنت ( احاديث و روايات )
 -1حضرت امام صادق (ع) در این زمينه میفرماید« :رشوه در قضاوت کفر به خداوند متعال است زیرا هنگامی
که قاضی رشوه می گيرد ،مجبور است که رعایت حق و عدالت را نکند و جانب حقيقت و راستی را نگه ندارد و
به نفع مجرم و ظالم رأي بدهد و این جز انتخاب باطل و کفر بر عدل و توحيد معناي دیگري ندارد».
درمورد این حدیث ذکر یک نکته ضروري به نظر می رسد وآ ن این است که ذکر عنوان قضاوت و قاضی به
خاطر مبتال به بودن آن است ونه به این دليل که فقط رشوه دادن به قاضی حرام وکفرآميزاست که متاسفانه
در آراء اکثر فقهاي ماتقدم به این امرتوجه نشده است وآنان تنها با توجه به ظاهر فقط رشوه دادن به قاضی را
مشمول عنوان حرام دانسته اند .
 -2پيامبر اکرم (ص) درباره رشوه دهنده ،رشوه گيرنده و واسطه بين آنها که باعث این کار شود ،میفرمایند:
« خداوند متعال رشوه گيرنده ،رشوه دهنده و شخص واسطه بين آنها را از رحمت خود دورمی گرداند».
در حدیث بيشتر جنبه معنوي کيفر رشوه دهنده ورشوه گيرنده مورد بحث قرار گرفته است البته این حدیث
یک نکته برجسته دارد و آن این است که دو را مشمول مجازات دانسته است که از حدیث می توان به وحدت
مالک رسيد .
اجماع (نظرات فقها)
فقهاي متقدم
1ـ آیت اهلل سيدمحمد کاظم طباطبایی یزدي ،نویسنده کتاب «عروقةالوثقی» میفرماید :رشوه ،مالی است که
راشی به قاضی می پردازد تا حکم به باطل و به نفع او کند .یا حکم به نفع دهنده مال صادر کند؛ چه حکم ،حق
و چه باطل باشد و یا طریق مخاصمه و دعوي یا راه دفاع را به راشی بياموزد که بر خصم (طرف دعوي) پيروز
شود.
2ـ شهيداول در کتاب «لمعه» می فرماید :رشوه ،مالی است که قاضی از دو طرف دعوي یا یکی از آن دو یا از
شخص ثالثی می گيرد تا به صدور حکم اقدام کند یا راهگشایی یکی از اطراف دعوي شود ،تفاوت نمیکند که
در برابر بذل مال (رشوه) قاضی به حق حکم کند یا به باطل.
3ـ مرحوم حاج شيخ محمد حسن نجفی ،صاحب کتاب «جواهرالکالم» میفرماید« :رشوه مطلق جعل نيست،
بلکه بين رشوه و جعل« ،عموم من وجه» است و نيز رشوه بذل مال براي خصوص باطل نيست .همان گونه که
صاحب قاموس آقاي فيروزآبادي ،رشوه را مطلق جعل معرفی میکند ،ابن اثير در کتاب «النهایه» رشوه را بذل
مال براي رسيدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه میداند.
4ـ شهيد ثانی(ره) در روضه فرموده اند:
رشوه گرفتن قاضی مالی از متداعين یا یکی از آن دو یا از فرد ثالث تا حکم صادر کند یا راهگشاي برخی از
طرف حکم شود ،تفاوتی نمیکند که براي بذل مال به حق یا به باطل حکم کند.
5ـ مرحوم سيدجواد عاملی در «مفتاح الکرامه» ،می فرماید :رشوه در نظر علماي شيعه ،مالی است که اعطا
می شود براي حکم و فرقی نمیکند که حکم به حق باشد یا باطل.
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فقهاي متاخر
در این قسمت به بيان نظرات فقهاي معاصر ومن جمله مقام معظم رهبري می پردازیم :
مسائل شرعی است که مطابق با فتاواي حضرت آیتاهللالعظمی خامنهاي مدظلهالعالی تهيه ،تنظيم و منتشر
.شده است
:از پيامبر اکرم(ص) نقل شده است
ب الرشوة ریحَ الجنة
).(1إیاکم و الرشوة فإنها محضُ الکفرِ و ال یشم صاح ُ
.از رشوه بپرهيزید که کفر خالص است و صاحب رشوه بوى بهشت را استشمام نمیکند
مبحث اول -حرمت رشوه
.حرمت رشوه ،فی الجمله از واضحات دین اسالم است که شيعه و سنی به آن معتقد است
 .با توجه به تفاوت حکم رشوه در باب قضا و غير باب قضا ،مناسب است هر کدام جداگانه مطرح شود
)رشوه در باب قضا (حکم1.
:رشوه به قاضی به یکی از صورتهاي زیر است
چه حکم به حق باشد و چه باطل؛ مثال راشی میگوید«:من )(2الف) رشوه براي صدور حکم به نفع راشی،
».نمیدانم این خانه ملک کيست ،ولی می خواهم شما طوري حکم کنی که این خانه مال من بشود
ب) رشوه براي صدور حکم حق؛ راشی به قاضی پول می دهد تا هر چه حق است ،حکم کند؛ اگرچه به ضرر او
.باشد
ج) رشوه براي صدور حکم باطل؛ راشی به قاضی میگوید « :این پول را بگير و حکم باطل را صادر کن»؛
.حکمی که هم قاضی و هم راشی میدانند باطل است
.حرام است )(3رشوه در هر سه صورت ،هم بر راشی و هم بر مرتشی
استثنایی از حرمت رشوه
چنانچه راشی مضطر باشد ،رشوه براي او به عنوان ثانوي حرام نيست .فرضا اگر میداند که تنها با دادن رشوه،
).به حق مسلم خود می رسد ،در اینجا دادن رشوه جایز است(.گرچه براي گيرنده جایز نيست
)رشوه براي شئون متعلق حکم (نه خود حکم
اگر براي برخی از شئون قضا ،نه اصل قضا و انشاء حکم ،رشوه داده شود ،مثال راشی بخواهد حکمش که به
حق صادر شده ،ابالغ نشود ،یا بعد از آنکه ابالغ شد ،اجراء نشود ،یا مثال با رشوه دهی از قاضی بخواهد که با
استفاده از یک مستمسک قانونی ،اجراي حکم را به تعویق بياندازد ،مثل تجدید نظرهایی که گاهی بیضابطه
انجام میگيرد و پرونده را به مراحل متعدد و چرخههاي تمام نشدنی میاندازد ،در این موارد نيز رشوه حرام
.است
همچنين رشوه براي فعاليت هاي قبل از صدور حکم نيز حرام است؛ فرض کنيد متهمی به قاضی رشوه دهد تا
دالیل اطمينانآور را جمع آوري نکند؛ این رشوه بر حکم نيست ،اما رشوه بر مقدماتی است که میتواند منتهی
همچنين از آنجا که دادستان و بازپرس به قاضی کمک میکنند تا حقيقت را به درستی .به صدور حکم شود
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تشخيص دهد ،فرض کنيد اگر راشی به دادستان رشوه دهد تا دالیل جرم را درست تبيين نکند ،این هم
.مشمول حکم رشوه به قاضی است
خروج از عدالت قاضی در صورت گرفتن رشوه ،از عدالت خارج میشود.
. 2رشوه در غير باب قضا
رشوه در غير باب قضا ،مانند باب قضا نيست که مطلقا حرام باشد .بلکه مواردي از آن جایز است؛ مثال اگر
راشی به فروشندهاي رشوه دهد تا جنسی را به او بفروشد و او را به عنوان مشتري انتخاب کند ،نه دیگري را،
چنين رشوه اي حرام نيست.
موارد حرمت رشوه در غير باب قضا
موارد قدر متيقن حرمت رشوه در غير باب قضا که محققا حرام است ،عبارتاند از:
الف) اگر رشوه براي انجام دادن کار حرام باشد ،خواه این کار حرام ،ظلم یا خيانت در امانت یا تفویت حق و یا
محرمات دیگري باشد ،که در این صورت عالوه بر حرمت خودِ آن عمل که رشوه براي آن داده میشود ،دادن
و گرفتن این رشوه هم محرم دیگري است.
مثال:
. 1رشوهاي که وکيلی براي خيانت به موکل خودش میگيرد؛ مثال کسی را وکيل کردهاند که جنسی را بخرد.
وکيل باید جنس را به قيمت عادالنهاش بخرد ،درحالیکه به او رشوه میدهند تا جنس را گرانتر ازقيمت
واقعیاش بخرد یا مأمور خرید ادارهاي است و کسی به این مأمور پول میدهد تا در فاکتور ،گرانتر از آن
مقداري که هست ،بنویسد .یا در مناقصهاي به عامل فروش رشوه میدهد تا جنس را به او بفروشد .درحالیکه
خریداري که به قيمت بيشتر بخرد هم وجود دارد .یا به مأمور ماليات رشوه میدهد تا از مقدار ماليات کم
کند و مثال به جاي100ميليون 50 ،ميليون بنویسد :تمام این موارد رشوه در امر حرام و خيانت در امانت
است.
. 2رشو ه دادن ،براي گرفتن حق مسلم دیگري؛ مثال کسی که در امتحان کنکور رتبه پایينی آورده ،رشوه دهد
تا نامش را در بين رتبههاي برتر بگنجانند که الزمه اش این است که یک نفر یک پله از رتبه خود تنزل کند یا
از ورود به دانشگاه محروم شود .تفویت حق او بشود .یا در مسابقة ورزشی به داور رشوه دهند تا برنده را بازنده
و بازنده را برنده اعالم کند که این ظلم است.
ب) رشوه براي انجام دادن کاري؛ چه حالل باشد و چه حرام ،که به دو صورت است:
یک -یک عمل حاللی است که هم از راه حرام به دست می آید وهم از راه حالل؛ مثال ورود در مناقصه یا
مزایدهاي که راشی میخواهد اینکار به هرصورت ممکن انجام گيرد ومیگوید« :میخواهم این جنس را براي
من بخري یا بفروشی؛ چه ازطریق قانونی وچه غيرقانونی».
دو -خودِ عمل ،احتمال دارد حالل یا حرام باشد .لکن راشی می خواهد آن عمل محقق شود؛ مثال
میگوید«:این خانه یا این جنس را براي من به دست بياور ».درحالیکه احتمال دارد واقعا ملک خودش باشد
و احتمال هم دارد که ملک دیگري باشد؛ یعنی امري است محتمل بين حرام و حالل که براي آن رشوه
میدهد.
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ج) رشوه بر امري که مرتشی موظف به انجام دادن آن است.
د) بذل رشوه و اخذ آن به فساد منت هی شود .چه موظف به انجام دادن آن باشد و چه نباشد؛ مثال انسان به
مأمور حکومتی که وظيفه اش ارائه خدمات است ،رشوه دهد تا همان خدمات را به او بدهد؛ مثال مأموري که
موظف است کاري را انجام دهد ،براي انجام دادن آن کار ،رشوه بگيرد و اگر رشوه نگيرد ،آن را انجام نمی-
دهد()4.
پولی که کمپانیها و شرکتها به خریدار اجناسشان براي تشویق میپردازند
وقتی کسی از کمپانیها و شرکتهاي بزرگ خرید عمده میکند ،مبلغی را به حساب وي واریز میکنند و
فرقی هم نمیکند چه کسی و براي کجا خرید میکند؟ در واقع میخواهند این شخص را براي خرید
هميشگی از آنها تشویق کنند :آیا این عمل رشوه و حرام است؟
در چنين موردي یکی از دو نوع تعامل وجود دارد:
الف) فردي از طرف اداره وکيل خرید است؛ مثال وزارت آموزش و پرورش ،شخص خبرهاي را که خارج از
محيط اداره است وکيل میکند تا هزار تن کاغذ براي اداره تهيه کند و دستمزدي هم به او میدهد »» .در
این صورت اگر مشتري از شرکتی که خرید کرده ،تشویقی بگيرد ،این مال اشکال ندارد.
ب) گاه مأمور اداره عامل خرید است و اداره براي کارهاي گوناگون ،موظفينی دارد .از جملة این موظفين،
کسی است که مأمور خرید نيازمنديهاي اداره است »»در این صورت نيز اگر مأمور اداره پولی بگيرد،
اشکالی ندارد .اما آن وجه تشویقی براي اداره است نه آن مأمور؛ زیرا او هم جزو این اداره و نماینده این اداره
است.
نکته
اگر فروشنده بگوید که من کاري ندارم شما از طرف جایی مأمور خریدي ،یا براي خودت خرید میکنی ،در
هر حال من این پول را به حساب شما می ریزیم ،در این صورت هم تصرف در آن پول حرام است؛ چون
مشتري واقعی آن اداره است ،نه این مأمور .بنابراین نه گرفتنش براي آن اداره ،به عنوان رشوه ،حرام است و
نه تصرف آن اداره در این پول حرام است.
مبحث دوم ـ هديه
فرق بين رشوه و هديه
رشوه آن مال یا شبه مالی است که درمقابل انجام یا ترک کاري داده می شود؛ مثال گاه براي صدور حکمی یا
کسب مقامی رشوه می دهند و گاه براي سکوت کردن و برمال نکردن حقی .بنابراین در معناي رشوه ،معاوضه
با انجام کار یا ترک کاري مندرج است.
اما در هدیه اصل براین است که این مال یا شبه مال ،به طور مجانی به طرف مقابل اعطا شود؛ هرچند هر
عمل عاقل همراه با غرضی عقالیی است و در هدیه دادن هم چنين است؛ مثال به همسر ،فرزند یا
خویشاوندانش به خاطر محبتی که به آنها دارد ،هدیه میدهد یا اینکه میخواهد خيرش را به دیگري برساند.
گاهی هدیه دادن از روي محبت نيست ،بلکه به خاطر امري معنوي ،هدیه میدهد؛ مثال به مؤمنی به خاطر
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ایمان او ،یا به عالمی به خاطر علم او هدیه می دهد .بنابراین غرض و هدف از دادن این هدیه ،تجليل از علم یا
تقواي آن فرد است.
گاهی هم غرض این است که محبت کسی را به خود جلب کند تا اگر زمانی به او محتاج شد ،نيازش برطرف
شود .اینجا هم مال را مجانی می دهد ،اما غرض او از این بذل مال این است که کاري در حقش انجام شود .اما
چون این پول در مقابل آن کار نيست و مجانا داده میشود ،در اینجا هم رشوه نيست.
هديه صوري
گاهی صورت امر هدیه ،ولی باطن آن رشوه است؛ مثل کسی که شب قبل از صدور حکم پروندهاش ،هدیهاي
را به قاضی اعطا کند و بگوید این را براي مخارج خانواده و گشودن گره زندگیتان به شما هدیه کردم؛ چراکه
هر دو می دانند این پول در برابر حکم فرداست یا مثال جنسی قيمتی مثل الماس یا طالیی را براي خانم
قاضی هدیه می برد .این کار اگرچه ظاهرش هدیه است ،باطن آن رشوه است؛ چراکه در حقيقت براي قاضی
است .اینها مسلما رشوه و حرام است.
حکم هدیه به قاضی
اگر اعطا واقعا به قصد هدیه باشد؛ یعنی در آن مقابله مالحظه نشده باشد ،حکم آن تابع قصد مُهدي() 5و
مُهدياليه() 6است ،و چون مُهدياليه هميشه قصد مُهدي را نمیداند ،بنابراین حکم او هميشه با مُهدي یکی
نيست .ازاینرو بحث هر یک جداگانه مطرح میشود.
. 1حکم هدیه با توجه به قصد مُهدي:
الف) قصد مُهدي حکم و قضاوت قاضی نيست؛ مثال چون مرد مؤمنی است یا از خویشاوندان اوست ،به وي
هدیه میدهد دادن و گرفتن این هدیه اشکالی ندارد.
ب) غرض مهدي یک غرض فاسدي است؛ مثال می خواهد محبت قاضی را به خود جلب کند تا حکم به نفع او
صادر شود »» دادن و گرفتن این هدیه حرام است ،هرچند منجر به نتيجه هم نشود.
. 2حکم هدیه با توجه به قصد مُهدياليه:
الف) مُهدياليه عالم به قصد مُهدي است:
یک -قاضی هدیه را قبول میکند با این قصد که طبق نظر و ميل مُهدي رفتار کند »»این هدیه قطعا حرام
است.
دو -قاضی قصدش این است که پول را از اوبگيرد و کار خالفی انجام ندهد »»با توجه به حرمت دادن هدیه،
گرفتن آن نيز بر قاضی ،به دليل اعانت بر اثم حرام است.
ب) مهدياليه جاهل یا غافل از قصد مهدي است »»گرفتن هدیه براي قاضی اشکال ندارد ،اما بذل آن براي
دهندة هدیه حرام است.
مالکيت مهدياليه یا مرتشی نسبت به هدیه یا رشوه
با توجه به اینکه رشوه معامله ي فاسد است ،بنابراین در ملک مرتشی نيز داخل نمیشود .در هدیه ،در
مواردي که از لحاظ حکم مثل رشوه است ،مال به مهدياليه منتقل نمیشود؛ یعنی تا عين این مال باقی
است ،همچنان در ملک مُهدي و راشی است و میبایست به او برگردد.
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ضمان مرتشی در صورت تلف شدن مال
در صورت تلف شدن مال ،ذمة مرتشی به عوض-که مثل یا قيمت است -مشغول میشود .فرقی هم ندارد که
تلف ،با تفریط باشد یا بدون تفریط؛ چون ید ،ید امانی نيست.
وظيفه دستگاه هاي مسئول
در صورتیکه تقاضاي رشوه از طرف قاضی باشد ،شخص وظيفه دارد به عنوان نهی از منکر ،به مسئوالن
گزارش دهد و آنها هم وظيفه دارند درباره صحت و سقم این گزارش رسيدگی کنند .بررسی مسئوالن نيز باید
بهگونهاي باشد که موجب اطمينان شود؛ حتی اگر پولهایی را عالمتگذاري کرده و به آن شخص بدهند تا به
قاضی بدهد ،صِرف اینکه این پول از دست این شخص که مدعی رشوه گيري قاضی است ،به دست قاضی
برسد ،دليل نمی شود که این قاضی را به عمل ارتشاء متهم کرد .بلکه باید معلوم شودکه واقعا به قصد رشوه
گرفته است یا به عنوان دیگر؛ چراکه ممکن است این فرد با قاضی دشمنی داشته و در عين حال طلبی هم
داشته و با این کار در حقيقت طلب خ ود را داده باشد و قاضی هم به قصد طلب خودش ،آن را بگيرد .یا
قاضی از او قرض خواسته و او پول عالمتگذاري شده را به قاضی قرض بدهد .پس در چنين موردي باید
گزارش ،قابل وثوق و اعتماد باشد.
مبحث سوم :اجرت قاضي
اجرت قضاي قاضی باید از بيتالمال تأمين شود .ازاینرو نمی تواند از طرفين دعوا اجرتی بگيرد؛ چه اجرت بر
اصل قضا باشد و چه بر مقدمات و مؤخرات قضا.
فرق بين رشوه و اجرت
اجرت حقی است که مستأجر باید به عامل و اجير ،در قبال کاري که برایش انجام میدهد ،بپردازد؛ مثال در
مورد قضاوت ،قاضی به طرفين دعوا بگوید :من براي قضاوت پول میگيرم .و هر دو قبول میکنند که هزینة
قضاوت را بين خودشان تقسيم کنند ،یا یکی از آنها که داعی قويتري دارد ،پول را میدهد ،یا فرد ثالثی براي
رفع اختالف بين اینها ،آن پول را به قاضی میدهد؛ این اجرت است .یعنی قرار دادن پول در مقابل قضاوت به
حق.
اما اگر قاضی اجرتش را از دستگاه قضایی یا بيت المال میگيرد و راشی نگران باشد که قاضی حکم به ناحق
بدهد ،به همين دليل پولی به او بدهد و از او بخواهد که به ق حکم کند ،در اینجا این پول در مقابل آن عملی
نيست که او انجام میدهد ،بلکه چيزي اضافه بر آن است .در واقع او می خواهد کيفيت آن حکم را با این پول
تأمين کند ،نه اصل حکم را؛ یا می خواهد جلوي به دام رشوه افتادن قاضی یا غرضورزي در امر قضا را بگيرد.
پس رشوه با اجرت فرق میکند؛ هرچند در هر دو به قاضی پول داده میشود و هر دو هم طالب حکم به حق
اند؛ چرا که پولی که قاضی در اجرت می گيرد ،امري معمول و متعارف است .ولی در مورد رشوه ،از آنجا که
قاضی از بيتالمال ارتزاق می کند ،مأموریت دارد که این قضاوت را انجام دهد و قضا وظيفه اوست .در حالیکه
راشی رشوه می دهد تا مطمئن شود که حکم به حق صادر شود.
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مبحث چهارم :معامله محاباتي
هميشه رشوهاي که به قاضی داده می شود ،از قبيل پول و جنس نيست؛ گاهی با قاضی معاملهاي میشود که
متضمن سود فراوان براي جلب نظر اوست؛ مثال جنسی را ارزانتر از قيمت بازار به قاضی میفروشد .البته باید
این تفاوت قيمت جنس با بازار به طور واضح مشخص باشد .یا جنس قاضی را به چند برابر قيمت واقعی آن
میخرد.
در معامله محاباتی فرقی نمی کند که قاضی فروشنده باشد یا خریدار ،یا معامله بيع باشد یا اجاره یا  ...؛ مثال
قاضی را براي مشاوره حقوقی و امثال آن به چند برابر اجرت عملش اجير کنند.
معامله محاباتی چند صورت دارد :
. 1قصد او از این معامله همان محابات "یعنی رانت دادن" است.
مثال :فرض کنيد قاضی به انگشتري خيلی عالقهمند باشد وفروشنده نيز چنانچه قصد تغييرحکم قاضی را
نداشت ،براي فروش آن انگشتر با وي وارد معامله نمیشد .ولی براي اینکه حکم قاضی را جلب کند ،این معامله
را انجام می دهد .در این صورت اصل معامله به عنوان محابات است ،اگر چه جنس را به قيمت هم بفروشد.
 . 2اصل معامله محاباتی نيست؛ فرض کنيد طرف دعوا شغلش فروش ملک و ماشين باشد .اما زمانیکه قاضی
به عنوان مشتري پيش او میآید ،این جنس را ارزانتر از آنچه به دیگران میدهد ،به او بدهد .فرض کنيد خانة
 50ميليونی را به او  20ميليون بفروشد .قصد او از این ارزان فروشی این است که در حکم قاضی تأثير بگذارد.
بنابراین قصد معامله را دارد ،اما آن محابات به خاطر جلب حکم قاضی به نفع خود است.
. 3نوع سوم مانند نوع دوم ،اصل معام له را قصد دارد ،ولی محابات آن در مقابل حکم قاضی نيست و با قاضی
هم شرط نکرده است که این سود را در مقابل آن حکم بدهد .بلکه می خواهد دل قاضی را نسبت به خود نرم،
و محبت او را به خود جلب کند تا اگر به خاطر پروندهاي به قاضی مراجعه کرد ،قاضی طبق ميل او حکم دهد.
. 4معامله صوري است ودر واقع می خواهد پولی را به دست قاضی برساند .ولی چون از پيامدهاي برمال شدن
این قضيه میترسد ،معاملهاي صوري انجام میدهد .
در سه قسم اول ،قصد جدي براي معامله وجود دارد ،منتها این قصد در هر سه قسم ناشی از غرض محاباتی
است ،نه اینکه اصال قصد جدي معامله را ندارد .ولی در این قسم اصال قصد معامله وجود ندارد.
معامله در همه این اقسام حرام و باطل است.
()1بحاراالنوار ،جلد  ،101صفحه 274
( )2رشوه دهنده
( )3رشوه گيرنده
( )4دو فساد در اینجا وجود دارد :یکی فساد آن مأمور ،و دوم فساد نظام اجتماعی .اینکه مأموري احساس کند
می تواند براي انجام دادن وظيفه اش ،رشوه بگيرد ،خود موجب فساد این مأمور است و از اعظم فساد هاست و
از فساد مردم عادي نيز باالتر است .فساد دیگر ،فساد در کارهاست؛ زیرا هرگاه در تشکيالت حکومتی رشوه
رایج شد ،دیگر خدمات به راحتی به مردم نمیرسد؛ چون همه براي انجام کار ،منتظر رشوهاند .بنابراین به
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کسانیکه میتوانند رشوه بدهند خدمترسانی میشود و آنان که نمیتوانند رشوه بدهند ،از خدمات محروم
می شوند؛ هرچند آن کار فی نفسه عمل حرامی نباشد و از خدمات معمولی باشد.
( )5هدیه دهنده
( )6گيرنده هدیه
( )7معامله محاباتی ،یعنی معاملهاي که درضمن آن ،یکی از متعاملين نسبت به دیگري یک محابات ومالحظهاي
انجام بدهد؛ مثال قيمت را کم بگيرد ،یا جنس را بيشتر و بهتر از آنچه در مقابل قيمت است بدهد.
اقسام رشوه
 1ـ رشوه به قاضی که آن را رشوه در حکم می نامند
سخن در ماهيت فقهی رشوه بوده که مصداق بارز و مورد اتفاق آراي آن را موضوع رشا و ارتشاء در حکم قضا
دانسته و تاکنون آنچه عنوان شد ،در این زمينه بوده است.
2ـ رشوه در غير حکم
بحث در موردي است که رشوه به غير قاضی و یا حاکم یا مدیرکل یا استاندار ،مالی میدهند تا با حمایت او
ظلم کرده یا مرتکب عمل خالفی شوند و یا به خواسته نامشروع و غيرقانونی خود برسند .براي مثال؛ براي وارد
کردن کاالي خاص که پرسود است یا صادر کردن متاعی یا دایر کردن کارخانهاي یا به چنگ آوردن زمين
مناسبی ،اقدام میکند ،ليکن براي رسيدن به هدف ،مواجه یا مشکالت و پشت سر گذاشتن مراحل و رعایت
مقررات ویژه اي است و طی طریق از راههاي قانونی با وقت و هزینه هاي زیادي همراه است و خالصه ،رعایت
طرق قانونی ،مانع آن سود سرشار میشود .در چنين ميدانی به مقامات دولتی یا شهرداريها یا رؤساي بانکها
به منظور وام بيشتر و سهلالوصولتر ،رشوه می دهد تا مثال قانون و مقررات را نادیده بگيرد .خالصه سریعتر و
راحتتر به مقصود برسد.
آیا رشوه در غير مورد قضا و حکم ،چون رشوه در خصوص حکم ،با توجه به اینکه عنوان رشوه در غير قضاء
هم صدق میکند ،حرام است؟ یا حرمت اختصاص به قضاء داشته و در غير آن صادق نيست؟
درکتب تفسيرمانند طریحی ،ابن اثير ،مصباح المنير و ...همچنين تعاریف برخی از فقهاي نامداري چون عالمه
کدکنی در کتاب القضاء دادن مال در غير محل حکم و قضا را نيز شامل میشود.
نظر شيخ انصاري:
ازنظرات مطروحه در کتب «مصباحالمنير» و «النهایه» این گونه استفاده میشود که عنوان رشوه در غير مورد
حکم هم جریان دارد پس همچنان حرام است.
مثال :کسی مال به دیگري میدهد که گيرنده ،مشکل او را پيش امير ،حل کند و کار او را با ميانجیگري فيصله
دهد .پس اگر کار او صرفا حرام یا مخلوطی از حرام و حالل باشد ،ليکن راشی به انگيزه انجام کل کار (حالل و
حرام) مال را پرداخت کند .همانا ظاهر در حرمت رشوه است ،اما نه تحت عنوان رشوه .چون دليلی بر تحقق
عنوان رشوه نداریم .مگر بعضی اطالقاتی که (از اخبار و تفاسير این لغت استفاده میشود) منصرف به رشوه در
حکم قضاء است .بلکه دلي ل بر حرمت در رشوه به امير و عوامل او از باب اکل مال بباطل است [اکل مال بباطل:
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(فقهمدنی) و آن عبارت است از این که مال کسی بدون مجوز قانونی به دیگري منتقل شود یا در اختيار او قرار
گيرد .در فقه این امر را تحت اصطالح «اکل مال بباطل» بيان میکنند و آن را از مدلول آیه «وال تأکلوا اموالکم
بينکم بالباطل »...گرفته اند .در اصطالحات جدید از همين معنی ،تعبير به «دارا شدن بدون جهت» و گاهی
تعبير به دارا شدن غيرعادالنه شده است] .به هر حال ،حرمت در این مورد به علت فساد است و نه اینکه نفس
بده و بستان حرام (حرمت تکليفی) با شد .از این رو در توجيه حرمت باید گفت ،مال پس از قبض از طرف
مرتشی (مبذول له) همچنان در ملک راشی باقی بوده و قهرا تصرف گيرنده (با توجه به فساد معامله) حرام و
ممنوع است.
آري ممکن است براي حرمت این نوع از رشوه ،به نحوي اطالقاتی که در اعطاي هدیه به والة و عمال و کارگزاران
ظلمه وارد شده ،استدالل کرد.
اُجورالقضات
در کتاب ارجمند «مکاسب» ،موضوعی که مطرح می شود ،عبارت است از تفاوت هدیه و رشوه و همچنين مسئله
اجور قضات است.
اما نظر به اینکه موضوع اجور و حقالسعی قضات امروزه از بيتالمال تأمين میشود ،مخالفتی در این باره
نيست؛ بنابراین ،از بررسی آن خودداري می کنيم و تنها مطلبی که قابل توجه است ،همانا گرفتن وجه یا مال
از طرفين تحت عنوان اجر و دستمزد است که نه تنها امروزه مورد پيدا نمیکند ،بلکه در صورت وقوع چنين
مسئله اي قضيه همان حالت رشاء و ارتشاء را به خود میگيرد.
شهيد اول در کتاب «لمعه دمشقيه» میفرماید« :و یجوز ارتزاق القاضی من بيتالمال مع الجاجة و ال یجوز
الجعل من الخصم» قاضی براي معيشت خود در صورت نياز میتواند از بيتالمال استفاده کند ،ولی جایز نيست
که با تخاصم (براي ارتزاق) چيزي بگيرد.
و همچنين شيخ طوسی در کتاب «خالف» اجرت گرفتن قاضی را براي حکم مطلقا جایز نمیداند.
شهيدین لمعه و روضه نيز می گویند :دستمزد یا جعل جایز نيست ،چون در معناي رشوه است.
مرحوم محقق حلی در کتاب «شرایعاالسالم» می گوید :این مسئله خالفی است ،برخی از فقها در فرض فقير
بودن قاضی و واجب نبودن قضا بر او ،گرفتن اجرت را جایز میدانند و اال حرام میشمارند.
نقل از «تحریرالوسيله» امام خمينی:
براي کسی که قضاوت بر او متعين نيست ،ارتزاق از بيتالمال هرچند بی نياز باشد ،جایز است و در صورت
بی نيازي ترک آن بهتر است .البته در این باره نظریات دیگري نيز هست که از آوردن آنها خودداري میکنيم.
تفاوت رشوه با جعل
فرق بين رشوه و جعل ،که از طرفين حکم یا از هر کدام بگيرند ،بنا بر قول جوازش ،برخی گفتهاند که فرض از
رشوه آن است که حکم براي بخشنده بکند بخصوصه .خواه بر حق باشد و خواه بر باطل .و اما غرض از جعل
همان حکم کردن است بر وجه معتبر؛ خواه براي دهنده آن باشد یا از براي آن دیگر ،چه این محل تهمت
نمیباشد برخالف رشوه.

ماهيت رشوه در فقه و حقوق

72

تفاوت رشوه و هديه:
رشوه در مکاسب تعریف نشده و همان گونه که دیدیم و با توجه به نظر مشهور ،شاید بهترین تعریف از آیتاهلل
سيدمحمد کاظم طباطبایی یزدي باشد .بدین بيان:
«هی ما یبذله للقاضی فی ليحکم له بالباطل و ليحکم له حقا کان او باطال .او ليعلمه طریق المخاصمه حتی
یغلب علی خصمه».
یعنی رشوه مالی است که راشی به قاضی میدهد که حکم به باطل ،به نفع وي یا اینکه به نفع او حکم کند؛
چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و یا طریق دفاع و مخاصمه را به دهنده مال بياموزد که بر خصم خود (طرف
دعوي) پيروز شود.
مرحوم شيخ انصاري هدیه را به صورت زیر تعریف کرده است:
« ...هی ما یبذله علی وجهه الهبة ليورث المودة الموجبه للحکم له حقا کان او باطال».
یعنی  :هدیه عبارت است از مالی که شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی میدهد تا در ضمير قاضی نسبت
به وي محبت و دوستی ایجاد شده و در نتيجه به نفع او حکم کند .اعم از آنکه حکم به حق یا باطل باشد .در
تفاوت بين هدیه و رشوه شيخ انصاري چنين میگوید:
«و الفرق بينها و بين الرشوة :ان الرشوه تبذل الجل الحکم و الهدیه تبذل ال یراث الحب المحرک له علی الحکم
علی وفق مطلبه و.» ...
تفاوت بن هدیه و رشوه این است که رشوه به خاطر حکم داده می شود ،ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودت
در دل قاضی اعطا می شود تا همين رابطه دوستی محرک قاضی بر حکم (صدور رأي) مطابق ميل و مراد شخص
شود.
توضيح آنکه رشوه از آغاز براي جلب نظر قاضی داده میشود تا حکم به نفع راشی صادر کند .در حقيقت رشوه
عوض و ثمن حکم است .در رشوه قاضی مجانی حکم نمیکند! ولی هدیه نوعی تمليک و اهداي مجانی است و
مستقيما در عوض حکم قاضی نيست ،بلکه شایق و محرک محبت و لطف است .لطفی که منجر به حکم میشود.
حکمی که به نفع دهنده مال خاتمه و فيصله پيدا میکند!
آنجا که هدیه حرام است .شيخ در ادامه میفرماید ...« :فالظاهر حرمتها ألنها رشوة او بحکمها بتنقيح المناط و...
» .حال اگر قاضی یا مبذول له از قراین دریافت که این هدایا به چه منظور است ،اینها براي حکم به نفع طرف
است .در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند ،زیرا که اینها یا مستقيما رشوه هستند (در
دید عرف هم این گونه است ،ولو لغت نباشد) یا در حکم رشوه هستند و به تنقيح مناط حراماند؛ یعنی مناط
رشوه که اخذ جعل (عوض) است .للحکم بر نفع طرف و ...در این هدایا هم هست ،پس آنها حرامند.
بررسي علل رشوه از منظر اجتماعي
رشوه یک مفهوم آشناي اجتماعی وفرهنگی است که سواي هر پدیده اجتماعی دیگري به عنوان یک پدیده
بدون حد و مرز درسراسر جهان گسترش یافته است؛ و بدون اغراق در هر جامعه اي که رگه هایی از حضور
دولت و نظام اداري در آن وجود داشته باشد به چشم می خورد ؛ آفتی که به مثابه یک سندرم حاد هر نظام
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اداري را آلوده کرده و شاید به جرات بتوان گفت که هيچ سازمانی از آن مصون نيست ؛ حال شاید بپرسيد چرا
این موارد را درمبحث اجتماعی رشوه مطرح نمودم؟!
از بيان مطالب فوق یک هدف مد نظرم بود وآن عنوان نمودن ميزان نفوذ رشوه خواري در نظام اداري جوامع
است که این نظام اداري خود از بزرگترین عوامل تشکيل دهنده زیر ساخت هاي یک جامع می باشد؛ در برخی
کشورها مانند ایاالت متحده بنا به حضور گسترده بخش خصوصی درعرصه هاي اجتماعی و انجام حجم
گستردهاي ازوظایف تصدي گري دولت توسط این بخش که خود منجر به حضور کم رنگ تر دولت در جامعه
شده است،زیرا حجم عمده کارهاي جامعه همانا اَعمال تصدي گري است و دولت تنها به اِعمال اَعمال حاکميتی
می پردازد که مرتبط ونشات گرفته از قدرت عمومی است که تنها در اختيار دولت است و البته قشر کمتري از
مردم به این طریق د رگير نظام اداري جامعه می شوند؛ در حالی که در کشوري با ساختار غالب دولتی و نه
تمام ًا دولتی مانند کشورما مردم در چيزي بيش از  80%امور خود مجبوربه رجوع به بخش هاي دولتی هستند
واین امر با توجه به عبارت {نظام اداري خود از بزرگترین عوامل تشکيل دهنده زیر ساخت هاي یک جامع می
باشد} خود شاهدي بر این مدعاست که جامعه ما جامعه اي با ساختار دولتی است واین امر خود ضریب رشوه
خواري را در آن افزایش می دهد .
در این مجال ذکر این مورد ضروري به نظر می رسد که جوامع هریک به فراخور نوع و سطح فرهنگشان داراي
ساختارهاي گوناگونی هستند  ،فرض ًا جامعه ایاالت متحده آمریکا از اقوام و مليت هاي مختلفی از سراسر دنيا
تشکيل شده است که این نفاوت در خرده فرهنگ ها خود به نوعی سبب بروز نگرش هاي مختلفی نسبت به
پدیده هاي اجتماعی و من جمله رشوه شده است در کشور ما نيز با توجه به خرده فرهنگ هاي وجود داراي
نگرش هاي گوناگون نسبت به پدیده هاي اجتماعی و من جمله رشوه است،البته نباید از یک عامل مهم دیگر
که در امر رشوه اهميت زیادي دارد غافل شد و آن پایگاه اجتماعی مشاغل خاص و اهميت آنها در جامعه است
که احتمال تحقق رشوه در مورد اینگونه مشاغل را افزایش می دهد  ،مشاغلی ازقبيل قضاوت،پزشکی
قانونی،نيروهاي انتظامی و.....
ازمطالب فوق چند مورد به ذهن خطور می کند :
اول  :نگرش جامعه به هرعملی در شکل گيري و گسترش آن نقش به سزا دارد من جمله در رشوه و رشوه
خواري دوم  :شکل گيري شخصيت اجتماعی انسان در اعمال آینده آنها نقش عمده دارد فرض ًا فردي که در
یک محيط اجتماعی که رشوه خواري را امري مذموم می داند رشد کند وشخصيت اجتماعی اش بر این منوال
ال به سوي رشوه نمی رود حداقل
شکل بگيرد یقيناً اگردرآینده نيزبه مناصبی برسد در صورتی که نگویيم اص ً
می توانيم بگویيم بسيار دشوارتراز دیگرانی که داراي چنين شخصيتی نيستند به سوي رشوه گرایش ميابد سوم
 :آمار نشان داده است که در جوامعی که ساختار فرهنگی آنان به گونه اي به سوي دین واعتقادات مذهبی
گرایش واقعی ونه ظاهري دارد آماررشوه دادن و رشوه خواري در این جوامع بسيار پایين تراز سایر جوامع است
چهارم  :شکل گيري فرهنگ رشوه در جوامع که از عوامل مختلفی از جمله رواج آن  ،عدم مبارزه جدي با آن
و  .....نشات می گ يرد و شکسته شدن قبح آن در نزد افراد آن جامعه سبب گسترش هر چه بيشتر این پدیده
شوم می شود دکتر عباس توسلى ،جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در این باره می گویند  (( :پيشينه
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تاریخى و عوامل متزلزل کننده ارزشها را از عوامل عمده رشوه خوارى مى داند .او مى گوید« :یکى اینکه آیا آن
اعتقادکه رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو محکوم و مطرودند در جامعه اعتبار خود را از دست داده است؟
البته در مورد بسيارى از افراد ممکن است این طور باشد .همين که فساد ادارى به وجودآمد و افراد از طریق
رشوه توانستندکار خودشان را راه بيندازند ،قبح آن مى ریزد و در واقع مى بينيم که یک کار معمولى مى شود
و هيچ کس هم نسبت به آن اعتراضى نمى کند)).
جعفر حبيب زاده دانشيار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس که اخيراً پژوهشى با عنوان «رشوه از دیدگاه حقوق
کيفرى ایران و فقه» کرده مى گوید« :بررسى هاى ابتدایى آمارى ح اکى از این است که در جامعه اسالمى ما
قبح اجتماعى و اخالقى این پدیده شوم کم رنگ شده است ».وى مى افزاید« :در سالهاى اخير عدم چاره
اندیشى علمى منطبق بر واقعيات اجتماعى براى مقابله با رشوه ،باعث افزایش آمار وقوع این بزه و از بين رفتن
قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعى شده است ،به نحوى که دیگر کسى در برخورد
با این موضوع رنگش را نمى بازد ،بلکه با رضا و رغبت رشوه مى دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه
مى گيرد و براى توجيه خود به وجود تبعيض هاى ناروا ،مشکالت اقتصادى در ابعاد مختلف آن تمسک مى
کند.
پنجم  :دستگاه عریض و طویل دولتی از یک سو و وجود ساختار بروکراتيک در ادارات دولتی خود عامل موثر
دیگري در شکل گيري رشوه خواري در جامعه است ششم  :شاید دليلی که در خيلی از تحقيق ها در مورد
رشوه خواري به آن پرداخته نشده است وجود پاگاه ها وطبقات اجتماعی مختلف در جامعه است که افرادي که
در این طبقات هستند براي رسيدن به طبقه باالتردست به هرعملی حتی دریافت رشوه نيز می زنند ،در این
باره دکتر توسلى مى افزاید :وقتى افراد مى بينند که زندگيشان تأمين نيست و حتى حقوقى که مى گيرندممکن
است یک سوم هزینه زندگى شان را هم تأمين نکند و بعد هم مى بينند که افرادى یک شبه به ثروتهاى
هنگفتى دست پيدا مى کنند ،در واقع آن اخالق مذهبى ،انسانى و ایرانى که باید وجود داشته باشد تا جلوى
این کارها را بگيرد در آن نابهنجاریها به کاستى گرایش پيدا مى کند ،متزلزل مى شود و افراد متأسفانه به این
کارها دست مى زنند.
با تفاسير فوق وبا با امعان نظر به نظرات کارشناسان وتحقيقات ميدانی در این مورد می توان به نقش مهم و
متقابل اجتماع بر رشوه خواري و رشوه خواري بر اجتماع پی برد .
در این مورد یکی از شاخه هاي مهم علوم اجتماعی که متخصصان آن به تحقيقات گسترده اي در این مورد
دست زده است حوزه فرهنگ سازمانی است که در اینجا برخی ازدست آوردهاي آنها را که دررابطه با نقش
فرهنگ سازمانی در پيشگيري از بروز فساد اداري ( رشوه ) است بيان می کنيم :
اصطالح فساد اداري که آن را در برابر سالمت اداري به کار می برند ،مدت زیادي است که مورد توجه
اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تالش کرده اند با ارا ئه تعاریف منطبق با اصول
سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههاي دولتی
را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعيتهاي ش غلی ،براي نفع شخصی دانست .پيامدهاي فساد اداري نيز در
قالب معضالت و ناهنجاریهایی همچون سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلی ،ارتشاء و اختالس ،کالهبرداري ،پارتی
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بازي ،بی عدالتی ،باج خواهی ،ایجاد نارضایتی براي ارباب رجوع (ذینفع ها) ،سرقت اموال و دارائيهاي سازمان،
فروش اطالعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بــــه صورت فردي ،گروهی و سازمــــان یافته پدیدار
می گردد .عوامل و زمينه هاي گوناگونی وجود دارند که می تواند موجب پيدایش و گسترش و ترویج فساد
اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوند .برمبناي این عوامل و زمينه ها می توان راههایی را شناسایی کرد که اثر
بيشتري در کاهش و حذف پدیده فساد اداري در سازمان دارند.چون سازمان ها از خرده سيستم هاي گوناگونی
تشکيل شده اند که یکی از مهمترین آنها خرده سيستم منابع انسانی است .بر همين اساس در مبارزه با پدیده
فساد اداري ،تمرکز بر روي عوا ملی که مستقيمــ ًا به بُعد منابع انسانی سازمان مربوط می شود ،می تواند تاثير
بيشتري در کاهش یا حذف فساد اداري در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگري همچون
شفافيت قوانين اداري و ...دراین زمينه موثرند .فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده اي که نقش گرفته از سياستها
و رویکردهاي مدیران رده باالي سازمانی است ازجمله عواملی است که نقش مهمی در پيشگيري از بروز فساد
در ادارات و سازمانها دارد .صاحبنظران نسبت فرهنگ سازمانی به سازمان را ،همچون نسبت شخصيت به فرد
می دانند که نقش مهمی در شکل گيري رفتار (فردي و سازمانی) دا رد .از آنجا که فساد اداري (و انواع دیگر
آن همچون فساد اقتصادي ،سياسی و )...می تواند تاثير زیادي بر روي حرکت توسعه جامعه بگــذارد و بنابر
اهميتی که فرهنگ سازمانی  -به عنـــــوان یکی از مهمترین عوامل پيشگيري کننده از بروز فساد اداري -
دارد ،فرهنگ سازمانی به دليل ماهيت اثرگذاري قوي که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضاي سازمان داشته
باشد ،نقش مهمی در کنترل درونی رفتارهاي کارکنان و پيشگيري از بروز فساد اداري دارد .فرهنگ سازمانی
که پيوندي نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد ،عامل مهمی در شکل دهی به رفتار سازمانی محسوب می
شود و از نقش مهمی در پدیدآوردن دگرگونی در رفتارهاي نامطلوب و ایجاد ثبات در رفتارهاي موردنظر سازمان
برخوردار است .فرهنگ سازمانی درقالب مجموعه اي از باورها و ارزشهاي مشترک که بر رفتار و اندیشه هاي
اعضا و سازمان اثر می گذارد ،می تواند به عنوان سرچشمه اي براي دستيابی به محيط سالم اداري و یا فضایی
که ترویج کننده فساد اداري است به شمار آید.
تعاریف  :فرهنگ سازمانی همچــون دیگر پدیده هاي سازمانی به صورتهاي مختلف تعریف شده است .در این
رابطه ادگار شاین ،یکی از برجسته ترین اندیشمندان رفتار سازمانی معتقد است که :فرهنگ سازمانی عبارت از
آداب ،رسوم و اخالقيات است .فرهنگ سازمانی ارزشهایی که به طور علنی اعالم شده اند را شامل می شود.
فرهنگ سازمانی ،انباشته اي از آموخته هاي مشترک در طول تاریخ مشترک است و آن اشاره به استحکام
ساختاري و الگویی بودن و تکامل سازمان دارد (شاین .)1997 ،فساد اداري در جامعه مصرفی امروز ،رشد بی
رویه نيازهاي مادي وگرایش انسانها به برطرف ساختن هرچه بيشتر نيازهاي مادي سرعت بيشتري گرفته و در
این ميان پول ،حرف اول را می زند .براي انسانی که امکان افزایش درآمد بيشتر برایش ميسر نيست و راههاي
مشروع کسب درآمد ب يشتر نيز بر او بسته است ،چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نيازهاي روبه رشد
زندگی فائق آید؟ تحقيقات گوناگون صورت گرفته بر روي ميزان نياز و درآمد افراد جامعه بویژه کارکنان،
حکایت از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سالهاي اخير ،نه تنها سطح درآمد نتوانسته
بر سطح نيازهاي مادي غلبه کند ،بلکه همان طور که نمودار شماره یک نشان می دهد ،از حرکتی نزولی (نسبت
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به رشد نيازهاي مادي) برخوردار شده است .با شکل گيري چنين شرایطی ،طبيعی به نظر می رسد که در
عرصه رقابتهاي اجتماعی ناعادالنه ،افراد تالش کنند ت ا ازطریق مسيرهاي غيرمعمول و غيرقانونی به مقاصد و
اهداف شخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی براي بروز فساد در جامعه است .افزایش فاصله
طبقاتی در کشور را می توان به حرکت پله هاي برقی تشبيه کرد .براي درک بهتر علت گرایش به فساد ،عده
اي را تصور کنيد که بر روي یک پله برقی که به طرف باال می رود ،ایستاده اند و به راحتی به طرف باال
(برخورداري از رفاه و فرصتهاي اجتماعی عالی) می روند که این پله برقی فقط براي عده معدودي از افراد جامعه
است .بقيه مردم که اکثریت آن را تشکيل می دهند نيز می خواهند به آن مرتبه باال برسند ،اما راهی ندارند به
جز اینکه از روي پله برقی دیگري که به طرف پایين می آید با فعاليت و سرعت بسيار بيشتر حرکت کنند اما
هرگز به آن نمی رسند مگراینکه خود را از این قاعده خارج کنند .وضع کارمندان دولت و کارگران در جامعه
امروز ایران شبيه به حرکت بر روي پله برقی از نوع دوم است .کارمندان و کارگران با همسران و فرزندانشان در
مقابل خود ،افراد زیادي را می بينند که در رفاه کامل از پله هاي دستيابی به رفاه استفاده می کنند .ازسوي
دیگر ،مرتباً ازطریق تبليغات ،جنبه هاي گوناگون یک زندگی مرفه به آنها معرفی می شود .بنابراین ،احساس
عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرشها و ذهنيات آنها موجب می شود که اعتقاد به نظام اجتماعی (به قول
دورکهایم :وجدان جمعی) کاهش یابد و به عبارت دیگر ،کنترل روانی افراد بر روي رفتار خود کم شود .که این
امر سبب می شود که شخص رو به اخذ رشوه بياورد.
راهکارها براي پيشگيري از اين پديده شوم
 .تجربيات به دست آمده از اجراي این برنامه ها نشانگر این است که براي حذف یا کاهش این پدیــده شوم در
نظام اداري کشور ،نيازمند برنامه هایی هستيم که با تاثير بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ
سازمانی (به عنوان پدیده اي که به طور مستقيم از فرهنگ جامعه تاثير می پذیرد) ،پيشگيري از بروز فساد
اداري را هدف قرار دهد ،به جاي آنکه از طریق طراحی رویه هاي تنبيهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند.
همانگونه که در دنياي پزشکی تاکيد بر این است که پيشگيري بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه
کمتر و سریعتر می تــوان به مقصود رسيد ،در اینجا نيز تاکيد می کنيم که فرهنگ سازمانی این قابليت را
دارد که بتواند مانع از بروز بسياري از جریانات توأم با فساد اداري گردد .فرهنگ سازمانی از کارکـــردهاي
گوناگونی برخوردار است .و می تواند با معرفی الگوي رفتاري مطلوب به کارکنان ،رفتار آنان را کنترل کند.
فرهنگ سازمانی ازطریق تثبيت شيوه هاي مطلوب انگيزش ،به رفتار کارکنان جهت می دهد .همچنين
فــــرهنگ سازمانی ازنظر اجتماعی به عنوان چسبی به حساب می آید که می تواند ازطریق ارائه استاندارد
مناسب (در رابطه با آنچه که بای د اعضاي سازمان انجام دهند یا بگویند) اجزاي سازمان را به هم متصل می
کند .اهميت فرهنگ سازمانی در شکل دادن به رفتار کارکنان و القاي تعهد درونی در آنان به حدي است که
استانلی دیویس در کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی خود ،به مجموعه آن نام سازمان غيررسمی را می دهد که
می تواند باعث شود در افراد نوعی تعهد و احساس مسئوليت نسبت به چيزي به وجود آید که آن چيز ،بيش از
منافع شخصی فرد است .درعين حال ،برنامه هایی وجود دارند که متمرکز بر فرهنگ جامعه بوده و به منظور

Formatted: Font: 14 pt, Bo
14 pt, Bold

Formatted: Font: 14 pt, Bo
14 pt, Bold

77

فصلنامه علمی دانش انتظامی شرق تهران

پيشگيري از ایجـــاد فساد طراحی شده اند .ازجمله این برنامه ها ،طرح ميثاق سالمت است که سازمان جهانی
شفافيت آن را مطرح کرده و هدف آن محفوظ نگه داشتن تعامالت همگانی از فساد است .در اصل ميثاق
سالمت ،یک سوگند نامه الزم االجرا بين سازمانهاي دولتی (به عنوان ارائه دهندگان خدمات) و موسسات و
افراد (به عنوان مراجعه کنندگان به دولت) است ،به طوري که آنها رشوه ندهند و دولت و اجزاي آن رشوه
نگيرند.
بررسي علل رشوه از منظر اقتصادي
در مباحث اقتصادي همواره پاي پول در ميان است عاملی موثر درشکل گيري فعاليت هاي اجتماعی ؛ بی شک
شاید بتوان گفت که از هردري که پول و مسائل اقتصادي وارد می شود ازدر دیگررشوه و رشوه خواري وارد می
شود ؛ مالزمت وهمراهی این دو آنچنان است که تصوراین مسئله که در جایی فعاليت اقتصادي صورت گيرد و
خبري از رشوه نباشدغيرممکن است .در شرائط کنونی جامعه ما وبا توجه به معضالت اقتصادي ونابسامانی در
گردش هاي مالی جامعه مسئله رشوه نيز گ سترش یافته در واقع افراد براي به دست آوردن موقعيت هاي مالی
حاضربه پرداخت مبلغی به عنوان رشوه هستند .
دکتر بهروز هادى زنوزي  ،اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در واقع دخالت دولت در اقتصاد را مسبب
گسترش رشوه خوارى و پدیده هاى مشابه در جامعه مى داند .به عقيده وى ،عامل دیگر پيچيدگى قوانين و
رویه هاى ادارى وعدم شفافيت آنهاست .عامل سوم بى توجهى به شایسته ساالرى در گزینش مناصب و مشاغل
دولتى است و از ميان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى است .از ميان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى،
کاهش مزد وحقوق واقعى کارکنان دولت ،قوه قضایيه  ،نيروهاى انتظامى و ...باعث مى شود که آنان هم آلوده
به رشوه خوارى بشوند .اگر رشوه خوارى گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتى
بر آنان نباشد ،خود این عامل موجب تشویق دیگران به رشوه خوارى خواهد شد .گسترش چشمگير رشوه
خوارى در سالهاى اخير ممکن است یک زنگ خطر باشد .در چنين وضعيتى مبارزه با رشوه خوارى نيز پيچيده
و مبتنى بر شنا خت عوامل گسترش دهنده و راههاى کاستن از آثار آن بر روابط پاک اجتماعى و اقتصادى است.
اصالح قوانين اقتصادى و ادارى و بازگشایى فضاى رقابت براى همه بویژه بخش خصوصى یکى از راههاى مبارزه
جدى با رشوه است .از مطالب فوق به این نتيجه رسيدیم که اقتصاد ورشوه رابطه متقابل دارند و یعنی هم رشوه
بر اقتصاد اثر می گذارد و هم اقتصاد و شرایط مالی بر رشوه از اینرو مبارزه با رشوه خواري مستلزم برنامه ریزي
همزمان درهردوعرصه است.
بررسي علل رشوه از منظر روانشناسي
رشوه نيز همانند سایر جرایم ازسوي یک انسان ویا به تعبير حقوقی از سوي یک شخص حقيقی صورت می
گيرد ؛ انسان این پيچيده ترین آفریده خلقت که به جرات می توان گفت که هنوز و پس ازگذشت قرن ها و
شناسایی بسياري از جنبه هاي ناپيداي او همچنان موجودي ناشناخته است ؛ موضوع بحث ما نيز همين پچيده
ترین آفریده خلقت است موجودي با ظرافت هاي بسيار گاهی آنچنان پاک که گویی قدیس و گاهی آنچنان
پليد که گویی اهریمن است.
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رشوه نيزکه دردسته جرایم جاي دارد نيازمند انجام اعمالی با خوي شيطانی است .در تحقق آن هم راشی و هم
مرتشی هر دو گناهکاروداراي روح و روانی آلوده هستند ؛ تحقق این عمل تنها از سوي افرادي با روانی نا سالم
صورت می گيرد که دردرون خود همواره در حال جنگ وستيز هستند؛ نتيجه این نبرد چيزي جزافکاري آشفته
وروحی خسته نيست؛ البته ميان راشی و مرتشی از نظر وضعيت رفتاري و روان شناختی اختالفات و تشابهاتی
وجود دارد هردوافرادي هستند که می خواهند از ساده ترین و سریع ترین راه به هدف خود برسند از سوي
دیگرهردو دچار نقص فرایند هاي شناختی هستند که سبب شده است که درک درستی از محيط وافراد پيرامون
خود نداشته باشند ونسخه تمام کارها را در بی قانونی ببينند؛ با این اوصاف این افراد داراي تفاوت هایی نيز
هستند من جمله اینکه افراد رشوه دهنده معموال ازآن دسته افرادي هستند که دوست دارند از دیگران به هر
قيمتی در راه منافع خود بهره برداري کنند در مقابل افراد رشوه گير نيز معموال افرادي ضعيف النفس هستند
که درازاي مبالغی ناچيز( البته در مقایسه با آن چيزي که می فروشند که همانا شرفشان است ) تن به انجام
هر کاري می دهند و معموال افرادي دنباله رو وفاقد قوه تصميم گيري هستند و معموال در دوران کودکی و
نوجوانی نيز هيچگاه نقش هاي کليدي یا رهبري را بر عهده نگرفته اند واین ضعف روانی در مراحل بعدي رشد
نيزبرآنها تاثيرگذاشته است  ،اکثر اینها چنين وانمود می کنند که با این عمل زیرکی خود را نشان داده اند در
حالی که برعکس نه تنها اینگونه نيست بلکه درواقع سرپوشی برناتوانی ها وحقارت هاي شخصيتی آنهاست .
نتيجه گيري و ارائه راهکار
تمام مباحث مطروحه فوق تنها به یک منظوروآن ارائه راهی به منظور حل این معضل است ازمباحث فقهی
مطروحه در باال به این نتيجه رسيدیم که از نظر فقهی وشرعی مشکلی در مجازات راشی و مرتشی نيست
وتمامی فقهاي بزرگ بر این امر اتفاق نظر دارند درزمينه قوانين و مقررات نيز هر چند که اقداماتی صورت
گرفته اما داراي ایراداتی است که باید نسبت به رفع آنها اقدام نمود من جمله تجميع قوانين در این مورد که
مصوبات مجمع تشخيص و مجلس باید جمع شده و فقط یک مجموعه مدون که جامع و مانع باشد تنقيح شود
مورد دیگرخالء در مجازات راشی است که از نظر موازین حقوق جزا غير قابل پذیرش است ومی بایست نسبت
به تعيين مجازات متناسب براي راشی اقدام کرد  ،نکته دیگرعدم جرم انگاري نسبت به بخش خصوصی است
که با توجه به افزایش قلمرو عملکرد آنها در جامعه نيازمند بازنگري وتعيين تکليف مقتضی است مورد بعدي
آنکه در مورد راشی معاذیر قانونی براي تخفيف یا عدم اجراي مجازات لحاظ شده در حالی که این ابزار تشویقی
که از لوازم کاربردي سياست بازدارندگی کيفري است در مورد مرتشی اعمال نشده است از سویی برخی موارد
که در حقوق سایر کشورها نيز بيان شده در حقوق کشور ما مورد بی توجهی قرارگرفته است مانند مثالی که
در مورد دندان پزشکان درهمين مقاله بيان شد ازسوي دیگر قانون فعلی صرف مال را براي تحقق رشوه مد
نظر قرار داده است در حالی که در برخی قوانين پراکنده سفارش و اعمال نفوذ فاميلی ( که اکنون در دادگستري
به معضلی بدترازرشوه مالی تبدیل شده است ) مورد امعان نظر مقنن واقع شده بود که اکنون نياز به اصالح
قوانين و الحاق این موارد به قانون جدید به شدت احساس می شود  ،از سوي دیگر حجم باالي قوانين خود
معضلی بزرگ در تشدید ميزان رشوه در جامعه است در هر حال و با تمام این تفاسير باید این نکته را نيز
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متذکر شد که شدت مجازات به تنهایی مانع ارتکاب جرم در آینده نيست بلکه همانطور که سزار بکاریا گفته :
حتميت در اجراي مجازات اهميت دارد و نه شدت مجازات که متاسفانه در جرایمی مانند رشوه در پاره اي
موارد این حتميت در اجراي مجازات را نمی بينيم
درمورد جنبه اجتماعی نيز بسيار بحث ش د و حتی جنبه رفتار سازمانی نيز مورد بحث قرارگرفت در کل باید
گفت که ضعف شخصيتی و درست اجتماعی نشدن عامل موثري در شکل گيري شخصيت افراد رشوه دهنده و
رشوه گير دارد که این امر باید به وسيله آموزش روش صحيح تعامل با دیگران و شناسایی حقوق فردي و منزلت
اجتماعی خویش صورت پذیرد ،در مقوله آموزش یک ارگان بسيار سازنده وجود دارد که همانا رسانه ملی است
که باید با توليد و پخش برنامه هاي هدفمند و منطقی فرهنگ مذموم شماردن رشوه را در جامعه توسعه ببخشد
نه اینکه با پخش برنامه ها و سریال هایی که در آنها افراد در آغاز زندگی داراي تمامی شرایط یک زندگی ایده
آل هستند دنيایی غير واقعی در برابر جوانان ما ترسيم کند که سبب گرایش آنها به راه هاي ميانبراز جمله
رشوه شود.
رشوه از دید اجتماعی هم مسئله اي بغرنج است که تالطمات و فشارهاي اقتصادي درجامعه عامل اصلی پيدایش
آن محسوب می شود که این امر شاید تا  85%در کاهش رشوه موثر باشد چگونه می توان از کارمندي که حتی
براي کرایه تاکسی رفتن به محل کارش هم دچار تشویش و نگرانی است توقع داشت که دست به دریافت هاي
غير قانونی از دیگران نزند .که چه صحيح مولی متقيان فرمودند که " :از هردري که فقر وارد شود از در دیگر
الجرم کفر وارد می شود" لذا باید دانست که هيچ مجازاتی براي انسان مستاصل باز دارنده نيست از اینرو شاید
بتوان گفت که یکی از بهترین راهکار هاي اقتصادي حل بحران رشوه از منظر اقتصادي عالوه بر کاهش تورم
در جامعه اجراي صحيح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل موثري در رفع تبعيضات و کاهش
دریافت رشوه از سوي کارمندان است.
در تمام موارد فوق یک عامل اصلی وجود دارد که نمی توان از آن غافل شد و آن مرتکب رشوه یا همانا انسان
است مخلوقی که می توان با تقویت ظرفيت شناختی وي از او موجودي ساخت که به هيچ وجه آرمان هاي و
ا رزش هاي عالی را زیر پا نگذاشته و همواره در تحقق آنها گام بردارد که البته این امر نيازمند آموزشی مستمرو
مداوم است که باید از اولين روز زندگی فرد به او داده شود .
در جمع بندي نهایی باید گفت که رشوه یک پدیده مستقل که تنها به یک نهاد مربوط باشد نيست بلکه یک
آ فت اجتماعی و همه گير است که نيازمند یک برنامه همه جانبه براي مقابله با آن است.
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 .18تحریرالوسيله امامخمينی ،مرکز نشر آثار حضرت امام (ره)
 .19جواهر الکالم ،شيخ محمد حسن(صاحب جواهر)
مقاالت :
 .1محمودي ،مهدي «،نقش فرهنگ سازمانی در پيشگيري ازبروزفساد اداري» ،سایت صنایع ومعادن ایران
 .2گروه گزارش روزنامه ایران «،رشوه حرام رایج »،بهمن ماه 1383
 .3گروه اجتماعی روزنامه شرق «،نظرات فقها درمورد رشوه» ،دیماه 1382
 .4مروستی ،یحيی «،توضيحی در مساله رشاء وارتشاء» ،سایت قوانين
 .5توضيحی در مسئله رشاء و ارتشاء،هيات تحریریه1344،
 . 6تحليلی از فساد و فساد زدائی،دکتر فرج اهلل ناصري،مجله حقوقی دادگستري1355،
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 .7نشریه آموزشی سازمان قضائی نيروهاي مسلح – ش  – 7مقاله آقاي ناصر رسایی نيا
 .8نگرشی بر مجازات راشی ،حميد دلير،سایت قوانين1372 ،
قوانين :
 .1قانون مجازات اسالمی ،تاليف جهانکير منصور ، 1385 ،نشر دیدار
 . 2قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء اختالس و کالهبرداري ،تاليف جهانگير منصور ،1385 ،نشر دیدار
 .3قانون مجازات نيروهاي مسلح ،تاليف جهانگير منصور ،1384 ،نشر دیدار
 .4قانون آئين دادرسی کيفري ،تاليف جهانگير منصور ،1383 ،نشر دیدار
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The nature of bribery in jurisprudence and law
Mohammad Heshmati Ahmad Mokalaei
Abstract:
Bribery and bribery are among the crimes that have been widely
covered but have never been precisely defined; In this article, from a
jurisprudential point of view and according to the opinion of most
jurists, both early and contemporary, I have dealt with this issue. On
the other hand, this issue has been examined from the perspective of
domestic laws and laws. Foreign law I paid special attention to the
causes of things that are not mentioned in our law and beyond these
issues from a social point of view and especially the culture of
organizational behavior which is a new branch of organizational
management examined the phenomenon of bribery and neglected
economic and psychological aspects of bribery I was not able to
provide the reader with a complete collection of various dimensions
in the hope that the audience will get an overview by reading this
article; And then he can be a correct analysis of these two
phenomena and have their causes.
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