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چکیده:
رشوه از جرائم عمومی و داری دو طرف«راشی»و«مرتشی»است .پرسش اصلی پژوهش« ،راهكارهای مبارزه
با فساد اداری و ارتشاء از منظر جرم شناسی و بر اساس ارزشهای اسالمی» است که برای ارائة پاسخ،از
دیدگاه جرم شناسی و رویكرد ارزشهای اسالمی با تأکيد بر نظریة محدودیتها مبتنی بر مدیریت
گلوگاه های فساد اداری ،چارچوب نظری تحقيق قرار داده شد.در این پژوهش ،از روش استنباطی استفاده
شده است.
بر اساس مطالعات انجامشده،نبود قوانين مشدده و بازدارنده  ،انحصارگرایی ،عدم پاسخگویی ،فقدان
شایستهساالری در گزینشها ،نبود مسئوليتپذیری اجتماعی در شهروندان ،و نبود شفافيت در نظام
اداری ،عوامل گلوگاهی فساد اداری و ارتشاء و اخاذی واختالس هستند.
با توجه به عوامل یادشده ،راهكارهایی که برای مبارزه با فساد اداری و ارتشاء بهدست آمد ،عبارتاند از:
تصویب قوانين کار آمد و راهگشا ،تقویت نظارت درونی (تقوا) و نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از
منكر)؛ افزایش سالمت کارگزاران نظام اداری؛ نهادسازی؛ شفافيتگرایی؛ توجه به معيشت کارکنان ؛ ترویج
فرهنگ وظيفهشناسی؛ و احيای حس مسئوليتپذیری اجتماعی.
کلمات کلیدی  :رشا ،ارتشا ،مال الرشا ،قضا ،فساد اداری ،پاسخگویی ،ارزشهای اسالمی ،راهكار ،تئوری

محدودیتها ،شفافيت.
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مقدمه
فساد اداری ،پدیدهای نوین نيست؛ پيدایش و گسترش آن ،قدمتی به اندازة تاریخ اجتماعات بشری و تاریخ
سازمان ها و نهادها دارد .فساد ،از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع از دستيابی به اهداف ،و از موانع
اساسی رشد و تكامل آنها بهشمار میآید .به همين دليل ،همواره کسانی که به فكر سالمت نظام اجتماعی
بشر و رشد و تكامل آن بودهاند ،در اندیشة پيشگيری و مبارزه با این پدیدة شوم اجتماعی افتادهاند.
پيامبران الهی و اوليای حق ،در این ميان نقش بسيار برجستهای داشتهاند .آنان مبارزه با فساد و تباهی و
برقراری قسط و عدل در جامعه را سرلوحة برنامههای تبليغی خود قرار داده و در این راه ،جاننثاریهای
فراوانی از خود نشان دادهاند.
سياست جنایی کشورها در مقابله با بزهكاری در جنبههای مختلف تقنينی ،قضایی و اجرایی ،با آرمانها و
دیدگاههای فرهنگی جامعه ارتباط تنگاتنگ دارد.به این لحاظ فقط مبارزه قانونی ،قضایی و پليسی با
بزهكاری برای از بين بردن ریشه های این پدیده اجتماعی کافی نيست و همراه با آن ،اتخاذ و اجرای
سياستهای فرهنگی و اجتماعی بر اساس قواعد اخالقی و انسانی حاکم بر جامعه ضرورت دارد.تسری نقش
تخریبی بعضی از جرائم به کسانی که مستقيما طرف جرم واقع نشدهاند(بزهكار و بزه دیده)و باالتر از آن،
ایجا د تزلزل در بنيانهای نظام سياسی بر کسی پوشيده نيست که از مصادیق آن جرائم میتوان به رشوه
اشاره کرد.شيوع این جرم نه فقط موجب وارد شدن ضرر به طرفين جرم(بزهكار و بزه دیده)میگردد ،بلكه
موجب اختالل در نظام اداری و اجرایی و مآال به هم خوردن ساختار نظام اجتماعی و اقتصادی و روابط
بين آحاد جامعه و اساس نظام سياسی و اقتدار و مشروعيت حاکميت میشود و نظام ارزشی و اخالقی
جامعه را مختل می کند.از این رو ،متوليان امور جامعه باید با همكاری اندیشمندان و مصلحان و با بهره
گيری از تمامی اهرمهای قانونی و دستاوردهای علمی علوم مختلف ،برای ریشه یابی و مبارزه با این پدیده
شوم برنامه جامعی ارائه دهند و فقط و استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی اکتفا نكنند..از آنجا که رشوه
خواری ناشی از وجود نقيصه و ضعف در کارکرد نهادهای اجتماعی است ،در مبحث جرائم عليه آسایش
عمومی مطرح میشود و به لحاظ تقسيم بندی از مصادیق جرم عمومی است که تعقيب آنها به شكایت
شاکی خصوصی نياز ندارد .در سالهای اخير عدم چاره اندیشی علمی منطبق بر واقعيات اجتماعی و برای
مقابله با رشوه باعث افزایش شدید آمار وقوع این بزه و از بين رفتن قبح این عمل و ارتكاب آن به عنوان
یک اقدام مت عارف اجتماعی شده است؛به نحوی که دیگر کسی در برخورد با این موضوع رنگش را نمیبازد
و شقيقههایش ورم نمیکند ،بلكه با رضا و رغبت رشوه می دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه
می گيرد و برای توجيه وجدان خود به وجود تبعيضهای ناروا ،مشكالت اقتصادی ،کثرت ثروتهای باد آورده
و در یک کالم ،به بنودن عدالت اجتماعی و اقتصادی در ابعاد مختلف آن تمسک میکند.بررسی عوامل
مؤثر بر شيوع رشوه مستلزم تحقيق ميدانی مستقلی است و ما نيز در اینجا قصد بررسی آن را نداریم ،لكن
توجه متوليان امور جامعه را به دو عامل مشكالت اقتصادی خانواده و اعمال تبعيض در سطوح مختلف
جامعه در زمينههای مختلف جلب می کنيم و اینكه با یک بررسی ابتدایی آماری متوجه میشویم در
جامعه اسالمی ما قبح اجتماعی و اخالقی این پدیده شوم از بين رفته است.یكی از دالیل این وضعيت
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توجيه شرعی آن است و این اعتقاد که بعضی برای محدود کردن دایره شمول ادله حرمت رشوه به باب
قضا و عدم صدق عنوان مذکور در سایر ابواب به ادله شرعی تمسک میکنند.در نتيجه با متداول شدن
اصطالحات نو ظهوری مانند حق التسریع ،پول چای ،پاداش ،شيرینی ،هدی ،هبه و جبران کسری حق
الزحمه واقعی عامل ،چنين استدالل میشود که چون به لحاظ شرعی در روابط اداری رشوه مصداق ندارد،
لذا حاالت مذکور حرام نيست و در نتيجه قبح اخالقی و اجتماعی هم ندارد.
هر چند قانونگذار جمهوری اسالمی استدالل مذکور را مردود دانسته و احكام رشوه را در همه ابواب از
جمله باب قضا جاری دانسته است ،لكن به منظور رد ادعای مذکور در این مقاله عالوه بر تحليل حقوقی
رشوه به دنبال اثبات آن هستيم که ادله حرمت شرعی رشوه اختصاص به باب قضا ندارد و اگر چنين
برداشتی وجود دارد به دالیل دیگری است که آن دالیل را مردود میدانيم.
از نظر لغوی ،رشوه اسم مصدر و اصطالحا ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است و به سه
شكل رشوه ،رشوه ،رشوه ،به کار رفته استرشا»از مصدر«یرشی»به معنای رشوه دادن و«إرتشا»مصدر
ثالثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول رشوه کردن است.اسم فاعل آن در باب ثالثی
مجرد« ،راشی»و در باب افتعال« ،مرتشی»است.
تغيير وزن کلمه مزبور موجب تغيير معنای آن می شود؛یعنی اگر کلمات هموزن رشوه را به کسر بخوانيم
به معنای هيأت وضع در معنای مربوط است ،مانند جلوه و رشوه که هيأت را میرساند؛اگر به فتح بخوانيم
به معنای دفعه در آن معنا است؛مانند جلسه که به معنای یک مجلس است ،و اگر به ضم بخوانيم مصدر و
اسم است[.] 2وجه تسميه رشوه به کود این است کشاورز با دادن کود به زمين آن را برای زراعت و باروری
آماده میکند و در مقام مقایسه ،راشی مانند کشاورز با دادن«مال الرشا»نظر مرتشی را به حود جلب
میکند تا خواسته او را انجام دهد.وجه تسميه رشوه به طناب آن است که ریسمان را برای بيرون آوردن
آب از چاه به دلو می بندند و در اینجا نيز راشی برای رسيدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب(رشا)را
به او میبندد و او را در اختيار خود در میآورد.
در تعریف رشوه گفتهاند«:الرشوة ما یعطيه الشخص للحاکم و غيره ليحكم له أو یحمله علی ما یرید و
الرّشوه قلّما تستعمل إال فيما یتوّصل به إلی إبطال حق أو تمشية باطل»[]4؛یعنی روشوه چيزی است که
شخص آن را به حاکم یا غير او میدهد تا به نفع او حكم کند یا او را بر آنچه میخواهد وادار سازد.رشوه به
کار برده نمیشود مگر در آنجا که به و سيله آن به ابطال حق یا رسيدن به باطل دسترسی حاصل شود.به
تعبير مذکور در مصباح المنير«هی ما یعطيه الشخص للحاکم أو غيره ليحكم له او یحمله علی ما
یرید»[»]5؛یعنی رشوه چيزی است که شخص به حاکم یا غير آن می دهد تا به نفع او حكم کند یا به
واسطه آن گيرنده رشوه را بر آنچه اراده میکند وادارد.
ابن اثير میگوید«:إنّها الوصلة الی الحاجة بالمصانعة»[»]6؛یعنی رشوه چيزی است برای رسيدن به مقصد
از راه زد و بند همان طور که معانی متعددی که برای رشوه گفتهاند بر میآید رشوه دارای معنای عام
بوده ،شامل همه ابواب ،از جمله باب قضا میشود و نمیتوان به لحاظ معنای لغوی آن را به باب خاصی
محدود کرد.لذا خواه رشوه را فعل راشی بدانيم یا موضوع آن به حساب آوریم ،در همه ابواب جاری است و
همان طور که در المنجد آمده است«ما یعطی إلبطال حق أو إحقاق باطل«[ .]1رشوه چيزی است که برای
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از بين بردن حق یا اثبات باطل داده می شود که اختصاص به باب قصا ندارد چه بسا درعرف موجود غلبه
آن در باب غير قضا باشد.بر این اساس به رغم آنكه در غالب کتابهای فقهی از جمله لمعتين[ ،]7سرائر[،]6
عروة الوثقی[ ،]8تحریر الوسيله[]9و تكملة المنهاج[ ،]10رشوه در باب قضا به کار رفته ،به نظر ما چنیین
حصری با معنای لغوی رشوه سازگار نيست و با توجه به معنای عام آن در لغت ،رشوه عبارت است
از «:توافق اراده دو شخص درباره اینكه یكی از آنها چييزی را به دیگری بدهد تا نفعی به وی برساند و
دیگری در برابر آن کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند که در حيطه وظایف و مأموریت او است»بنا بر
این موقعيت شغلی و اجتماعی مرتشی در وقوع جرم اثری ندارد.

از نظر حقوقی معادل رشوه در زبان انگليسی » «briberyو در زبان فرانسه » «corruptionاست و
در فرهنگهای لغت انگليسی[]11و قانون جزای فرانسه()1992و قبل از آن نيز طرف رشوه اعم از قضات،
مأموران به خدمات عمومی و ادارات ملی و محلی است که در حقوق ایران و مصر[]13 ،12نيز همين روش
اتخاذ شده است.عالوه بر بحث باال در این مقاله به موضوع وحدت یا استقالل دو عنوان رشا و ارتشا و نيز
تعيين تكليف«مال الرشا»بر اساس اصل  49ق.ا.خواهيم پرداخت.
گفتار اول :چیستی فساد اداری
فساد پدیده ای پيچيده و چندوجهی است و اَشكال ،عوامل و کارکردهایی متنوع در زمينههای مختلف
دارد .پدیدة فساد ،از یک عمل کوچک خالف قانون گرفته تا عملكرد نادرست یک نظام سياسی و اقتصادی
در سطح ملی را شامل میشود .در نتيجه ،تعریف فساد ،از اصطالحات گستردة «سوءاستفاده از قدرت
عمومی» و «فساد اخالقی» گرفته تا تعریفهای قانونی خاص فساد بهعنوان «عمل رشوهخواری ،که یک
کارمند دولتی مرتكب میشود» یا «مبادلة منابع محسوس» ،همه را در برمیگيرد & (Jens Chr

Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 9).
ارائة تعریفی واحد ،کامل و جامع از اصطالح «فساد اداری» ،کاری بسيار سخت و دشوار است؛ زیرا-
گذشته از آنچه در بند پيشين مطرح شد -فساد اداری ،یک شیء ،رفتار ،یا نهاد نيست که بتوان مصادیق
آن را نشان داد و به سادگی آن را تعریف کرد؛ بلكه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در «نمود»های
آن میتوان یافت و از طریق نشانه ها و عوارضش آن را شناخت .همچنين فساد اداری ،ابعاد مختلفی دارد و
اندیشمندان و دست اندرکاران امور سياسی و اداری با رویكردهای مختلف و رقيبِ هم به مطالعه آن
ال در مقابل تعریفهای دیگر قرار دارد یا ناظر
پرداختهاند .بنابراین ،هر تعریفی را که در نظر بگيریم ،یا کام ا
به یک یا تعدادی محدود از ابعاد این پدیده است؛ ازاینرو ،نمیتواند بيانگر تمامی ویژگیها و مشخصات
ال از پدیدهها و مفاهيم نزدیک به آن متمایز سازد .بدینترتيب ،بدون درگير شدن با
آن باشد و آن را کام ا
تعاریف مختلف این اصطالح ،مستقيماا به تعریف موردنظر می پردازیم ،اما پيش از آن ،معنای لغوی واژة
فساد و معادل انگليسی آن را از نظر میگذرانيم.
واژة «فساد» از ریشة «فسد» به معنای جلوگيری از انجام اعمال درست و سالم است .معادل انگليسی آن،
»«Corruptionاز ریشة التينی» ، «corruptusبهمعنای شكستن و نقض کردن است .چيزی که
شكسته یا نقض میشود ،می تواند قوانين و مقررات یا قواعد اداری باشد .بدین معنا ،فساد یعنی هر

پدیدهای که مجموعهای را از اهداف و کارکردهای خود بازدارد (تانزی ،1378 ،ص  182و ).183
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تعریف عام و کلی بانک جهانی و سازمان شفافيت بينالملل از فساد اداری -تقریباا در سطح جهانی پذیرفته
شده -عبارت است از :سوءاستفاده از اختيارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع خصوصی ،تحت
تأثير منافع شخصی یا روابط و عالیق خانوادگی(World Bank, 1997, p. 102).
گفتار دوم :اَشکال فساد اداری
فساد اداری ،مظاهر و شكلهای زیادی دارد که برخی از آنها عمومی و جهانیاند و برخی نيز برخاسته از
ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی جوامعاند و از جامعهای به جامعة دیگر تفاوت میکند .پژوهشی که در این
زمينه انجام شده ،برخی از اشكال و مظاهر اصلی فساد را بر اساس تعدادی از ویژگیها مشخص کرده است
(Amundsen, 1999, Paper 99:7).
بند )1رشوه)(Bribery
رشوه ،وجهی (پول یا اشيای دیگر) است که طی یک رابطة آلوده و فاسد گرفته یا داده میشود .نفس
گرفتن یا دادن رشوه ،تخلف است و باید آن را جوهر فساد دانست .رشوه مبلغ ثابت ،درصدی خاص از یک

ق رارداد ،یا هر نوع مساعدت پولی دیگر است که معموالا به مأمور حكومتی پرداخت میشود.
واژههای مترادف زیادی برای واژة «ارتشا» وجود دارد؛ مانند پورسانت ،کميسيون ،پاداش ،بخشش،
شيرینی ،انعام ،پول چایی و رایگانی که همگی بيانگر نوعی فساد مرتبط با پول ،و مزایایی هستند که به
کارکنان شرکت های خصوصی ،مأموران حكومتی یا سياستمداران پرداخت میشود .اینها پرداختیهایی
هستند که برای انجام سریعتر ،راحتتر یا مطلوبتر کارها و خواستهها در الیههای حكومت و نظام
بوروکراسی داده یا گرفته میشوند(Jens Chr & Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 15).
ادله شرعی جرم انگاری رشوه :
الف)قرآن
مشهورترین دليل قرآنی حرمت رشوه آیه  188سوره بقره است که میفرماید«:ال تاکلوا اموالكم بينكم
بالباطل و تدلوا بها الی الحكم لتاکلوا فریقا من اموال الناس باالثم و انتم تعلمون»:مال یكدیگر را به ناحق
مخورید و کار را به محاکم قضات نيفكنيد که به وسيله رشوه و زور ،پارهای از مال مردم را بخورید با اینكه
شما بطالن دعوای خود را میدانيد.
یكی از مصادیق بارز«تدلوا بها الی الحكام»رشوه در باب قضا است و شامل هر مالی میشود که برای صدور
حكم به قاضی پرداخت میگردد.امام باقر(ع)میفرماید«:علم ا...أنّه سيكون فی هذه االمّة حكّام یحكمون
بخالف الحقّ فنهی...تعالی المؤمنين ان یتحاکموا إليهم و هم یعلمون انّهم ال یحكمون بالحق».از این روایت
و روایت مشابه دیگری که با همين مضمون از امام(ع)نقل شدهاند فهميده میشود که آیه مربوط به حكّام
ناا هل است و غالب مفسران هم کلمه حكام را به قضات تعبير کردهاند.به نظر عالمه طباطبایی اجتماع عام
و خاص معتقد است «:آیه به مقتضی تصریح مندرج مربوط به آن است که مالی برای ابطال حق یا اثبات
باطل داده شود .ادالء ،مصدر تدلوا ،به معنای در چاه کردن دلو برای کشيدن آب است که در اینجا منظور
از آن رشوه دادن به حكام است و این کنایه لطيفی است که حكم مورد نظر رشوه دهنده را به منزله آب
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ته چاه قرار داده است که به وسيله رشوه که به منزله دلو است کشيده میشود.در «تدلوا»دو احتمال
است.اول اینكه عطف به«تاکلوا»و مجزوم به نهی است که در این صورت جمله اخير مستقال از رشوه دادن
نهی می کند.دوم آنكه در محل نصب قرار گرفته و عامل نصب آن مقدر است و«واو»قبل از آن برای عطف
نيست ،بلكه به معنای«مع»است که در تقدیر«مع أن تدلوا» میشود.در این صورت ،معنای تمام آیه روی
هم رفته یک کالم است که برای یک منظو ر بيان شده و آن نهی از این است که رشوه دهنده و گيرنده با
هم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند.قسمتی را رشوه گيرنده به طور باطل بخورد و قسمتی را
هم رشوه دهنده از روی گناه تصرف کند»
از تعابير باال چنين فهميده می شود که مالک مورد نظر آیه برای بيان حرمت عمل راشی همان سازش
بين او و مرتشی برای ناحق خوردن مال دیگری است و این معنا اختصاص به باب رشوه در حكم و عمل
قاضی در گرفتن چيزی برای ابطال حق یا اثبات باطل ندارد ،بلكه این خصوصيت یعنی ابطال حق و اثبات
باطل به وسيله هر کس که از طریق گرفتن چيزی از دیگری صورت بگيرد ،و در هر بابی واقع شود،
مصداق تحقق رشوه است.لذا بعضی از مفسران ،حكام را به طبقه حاکم تعبير کردهاند ،نه فقط قضات و
میگویند«:طبقه سودجو با خوردن اموال عمومی به باطل بنيه میگيرد...این طبقه برای حمایت خود
اموالی را به چاه حكام سرازیر مینمایند تا آنكه خود قدرت مییابد و قشر حاکم شكل میگيرد ،در این
مرحله سهم خاصی از اموال مردم را برای نگهداری و سلطه خود و قشر حاکم و به عنوانهای گوناگون جدا
می کنند و بيش از باطل خوری دست به ستم و سرمایه سوزی دیگران باز میکنند»[.]15از آنجا که
«سحت»به هر مال کسب شده از حرام می گویند و رشوه نيز یكی از مصادیق آن است ،لذا آیات وارد در
باب حرمت«سحت»نيز مستند حرمت رشوه به حساب میآیند.از آن جمله این آیات ،آیه  41سوره
مانده(اکالون السحت)است که مفسران در تفسير آن گفتهاند«:سحت و أسحت»هر دو به معنای متعددی
آمدهاند(هالک کردن).سحت  ،یعنی کار حرامی که باعث ننگ صاحب آن است ،نيز از همين باب است.گویا
دین و شرافت او را میبرد«.أکّالون السحت»یعنی چيزی را که دینشان را از بين میبرد ،میخورند،
پيامبر(ص)فرمود:هر گوشتی که از سحت بروید آتش بدان اولویت دارد.رشوه هم سحت ناميده شده
است.بنا بر این هر مالی که از حرام به دست آید «سحت»است و سياق آیه میرساند که منظور از سحت
است»
رشوه
همان
در روایت است که امام رضا(ع)فرمود «:مقصود از اکالون السحت ،کسی است که حاجت برادر دینی خود را
به جا آورده و سپس هدیه او را میپذیرد».شيخ انصاری در مورد روایت باال میگوید«:هر چند این روایت
به گرفتن هدیه ،نه رشوه ،اشاره دارد ،لكن باید توجه داشت که اخذ هدیه توسط قاضی حرام است ،زیرا یا
مصداق رشوه است و یا به تنقيح مناط ،حكم آن را دارد .مؤید این نظر روایت«هدایا العمال السحت»است
که داللت قطعی بر حرمت هدیه گرفتن توسط حكام دارد....البته برای این روایت توجيهاتی است که طبق
برخی از آنها روایت را محمول بر ظاهر آن(حرمت)کردهاند.بر اساس توجيه دیگر ،حمل بر مبالغه بر رجحان
اجتناب از قبول هدایای اهل حاجت شده است تا مبدادا به گرفتن رشوه گرفتار شود»[.]16عالوه بر آیه
باال ،آیه  61و  62سوره مائده(اکلهم السحت لبئس ماکانوا یعلمون)...داللت بر حرمت سحت و رشوه که از
مصادیق آن است ،دارند.

127

فصلنامه علمی دانش انتظامی شرق تهران

ب)سنت:
روایات متعددی در باب حرمت رشوه وارد شده است.از جمله روایت سماعه از امام صادق(ع) که
فرموده«:الرّشا فی الحكم هو الكفر باللّه»[.]17همچنين روایت جابر از امام باقر(ع)که فرمود« :لعن رسول
ا(...ص)...رجال احتاج النّاس إليه لفقهه فسئلهم الرّشوه»[.]16در این روایت رشوه در کنار زشتترین و
خيانت آميزترین اعمال یعنی زنا و تجاوز به ناموس برادر دینی قرار گرفته است که حكایت از شدت زشتی
و منع آن دارد.هر چند ظاهر رویات اول ،رش وه در حكم است ،اما ظاهر روایت دوم داللت بر حرمت رشوه
برای کسانی دارد که عالم به فقه هستند و برای پاسخگویی به نيازهای مردم از آنها رشوه میگيرند.با توجه
به اینكه مراجعه به فقها و دانشمندان اسالمی اعم از آن است که به خاطر رفع خصوصيت باشد و شامل
استفسار برای پاسخگویی به مسائل روزمرّه هم می شود ،لذا روایت اخير عام است و به غير باب قضاهم
قابل تسری است ،هر چند قابل تعميم به دانشمندان سایر علوم نيست.
ل من األمام فهو سحت و السحت أنواع کثيره منها ما
در روایت عمار از امام باقر(ع)آمده است«:کلّ شی ء غ ّ
اصيب من أعمال الو الة الظلمه منها اجور القضاة و...فامّا الرّشا یا عمّار فی األحكام فانّ ذلک الكفر باللّه
العظيم و برسوله»[.] 16در این روایت ،مصادیق سحت نام برده شده که از جمله آنها اجرت قاضی و
رشوهای است که قاضی میگيرد.از این روایت که اشاره به «الوالة الظلمه»دارد و نيز روایت منقول از امام
رضا(ع)که قبال آوردیم ،فهميده می شود که عنوان رشوه عام بوده ،اختصاص به باب قضا ندارد و شامل

هدیه هم میشود.
خليفه دوم و عایشه نيز از پيامبر(ص)نقل میکنند که ایشان رشوه دهنده ،رشوه گيرنده و واسطه بين آنها
را لعنت کرده است[]18که داللت بر حرمت عمل آنها دارد.اصبغ بن نباته از علی (ع)نقل میکند که
فرمود «:هر حاکمی که در را بر روی خود ببنددو به حاجتهای مردم رسيدگی نكند روز قبامت خداوند خود
را از او و نيازهایش در پرده می دارد و او به حاجتهای خود نخواهد رسيد و اگر مالی ره به عنوان هدیه
بگيرد مرتكب جنایت شده است و اگر رشوه بگيرد مشرک است»[]18این روایت هم اختصاص به باب قضا
ندارد.احادیث باال عالوه بر داللت بر حرمت رشوه ،داللت بر تعميم عنوان مذکور به غير باب قضا
دارند.روایات دیگر اثر وضعی رشوه را مطرح میکنند.از جمله پيامبر(ص)فرمود«:هيچ قومی نيست که
رشوه در ميانش ظاهر شود ،مگر به ترس گرفته شوند».شيخ انصاری در تفسير این روایت میگيود که
اضطراب روحی که راشی و مرتشی به آن گرفتار می شوند ،مجازات دنيوی و معجل آنها است که مطابق با
آنچه گرفتهاند و برادران دینی خود را به رنج و تعجب افكندهاند بر آنها اعمال میشود[ .]16صيرفی
میگوید که حفض اعور به امام(ع)عرض کرد«:کارمندان خليفه از ما مشک و ظرف آب میخرند و بعد
اشخاص را وکيل می کنند که آن اجناس را از ما تحویل بگيرند.ما به آنها رشوه میدهيم تا به ما ستم
نكنند»امام(ع)فرمود«:هر کاری که برای اصالحمال خود انجام دادی اشكال ندارد».آنگاه امام مدتی ساکت
ماند و بعد فرمود«:هنگامی که تو رشوه می دهی کمتر از آن شرط و عهدی که کردهای
میگيری؟»گفت:بلی ،امام فرمود«:رشوهات فاسد است»[.]18این روایت نيز به صراحت میرساند که رشوه
فقط مالی که به قاضی میدهند نيست ،بلكه اگر بهمأموران حكومتی که مجری دستورات حكومت هستند
نيز مالی داده شود ،عنوان رشوه پيدا میکند.
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ج)اجماع
شيخ انصاری میگوید «:رشوه حرام است در جوامع المقاصد و مسالک ادعای اجتماع مسلمين بر حرمت
رشوه دشه است که کتاب و سنت بر آن داللت میکند»[.]16در جواهر الكالم ضمن تأیيد نظر محقق حلی
مبنی بر حرمت رشوه برای مرتشی ،مستند آن ،اجماع منقول و محصل ذکر گردیده و در موردی که راشی
طلب حكم به باطل کند نيز اقدام او از باب اعانت بر اثم حرام محسوب گردیده است.لذا اگر راشی برای
احقاق حق واقعی خود رشوه دهد و تنها راه رسيدن به حق هم رشوه باشد اقدامش حرام نيست ،در حالی
که عمل مرتشی در این حالت حرام است[.]19اما محقق و فاضل چنين شرطی را نياوردهاند و سایر فقها
نيز با تأکيد بر حرمت عمل مرتشی نسبت به حرمت عمل راشی اختالف نظر دارند.لذا تحصيل اجماع در
مورد عمل مرتشی حاصل است و ادله هم بر آن داللت دارند ،اما در مورد عمل راشی محل تردید
است.مرحوم کنی دليل حرمت رشوه را هر دو نوع اجماع دانسته[]5و مرحوم طباطبایی به اجماع مسلمين
تمسک کرده است و حرمت رشوه را از ضروریات دین میداند.به نظر ایشان رشا در صورتی که برای طلب
حكم به باطل باشد از باب اعانت بر اثم حرام است و اگر برای احمقاق حق باشد به دليل نفی ضرر و حرج
در اسالم حرام نيست[.]8در مقابل این نظر ،مرحوم آشتيانی رشوه را مطلقا حرام میداند ،هر چند تحصيل
حق متوفق بر آن باشد .البته بحث ما در اینجا بررسی حكم رشوه اضطراری نيست؛لكن به نظر میرسد
عالوه بر نفی ضرر و حرج ،ادله اضطرار هم میتواند مانع حرمت رشوره باشد.در توجيه این روش که قوانين
و شرایع مجازات راشی را به شدت مجازات مرتشی قرار ندادهاند و در حالت اضطرار او را تعقيب نمیکنند،
آمده است«:مرتشی با اخذ رشوه حقيقت و شرافت خود را میفروشد.پرو بال فرشته عدالت را میسوزاند و
کفه ایفای وظيفه یا شاهين قضا را به ضربات سهمگين انحراف از موازین امانت به طرف ناحق و به جانب
بيدادگر متمایل می کند ،ولی رشوه دهنده طالب حاجت است و برای پيشبرد مقصود خود به این حربه
برنده متوسل میگردد و چه بسا ذی حق هم باشد و با علم به حقانيت خود خویش را ناچار از ارتكاب این
بزه می بيند و اگر مرتشی تسليم نشود و راشی بداند که در مزاج زمامدار یا دادرس ،رشوه سازگار نيست
قطعا به زیان خود به پرداخت رشوه مبادرت نخواهد کرد»
به رغم نظر فوق از نظر جرم شناسی متوليان امور جامعه نمیتواننند با استناد به عدم حرمت رشوه
اضطراری از رسيدگی به امور زیر دستنان و توجه به امور معيشتی آنها و اصالح ومدرس علوم انسانی »
شماره ( 17صفحه کنترل رفتار اجتماعی افراد ،خواه در مقام مأمور دولت و خواه در مقام قاضی غفلت
کنند و زمينه ترویج فساد اداری را از طریق توجيه رشوه اضطراری فراهم سازند.لذا دانشمندان اهل سنت
معتقدند از نظر ایشان ،اصحاب ،تابعان و علمای امت بر تحریم رشوه به هر شكل و عنوان اجماع کردهاند و
از آنان مدارکی در دست است که بر اجرا و تفسير آنچه در قرآن و سنت آمده است مبادرت میورزیدند و
میکوشيدند تا حد ممكن سياست دور کردن مردم از رشوه را به اجرا گذارند.حرمت رشوه خصوصا در
مورد مرتشی از بدیهيات حكم عقل است؛زیرا عالوه بر به هم زدن مجاری عادی امور ،باعث تجری افراد،
بيهودگی و پوچی سيستم اداری و جمع شدن ثروت در دست افرادی میشود که تنبلی پيشه کردهاند و
برای اداره امور زندگی خود به جا ی اشتغال به کارهای مفيد و ملّد به امر واسطگی و داللی و کارچاق کنی
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میپردازند.هيچ عاقلی چنين شيوه و منشی را تأیيد نمی کند و در مقابل به سالم سازی محيط اجتماعی از
این شيوههای نابخردانه رأی میدهد.
مصادیق رشوه
رشوه مبتنی بر توافق اراده و فرد است که یكی از آنها چيزی را به دیگری میپردازد یا تعهد به انجام دادن
کاری برای او می کند تا او را به انجام دادن یا ترک یكی از وظایفش وادارد و دیگری (کارگزار)با پذیرش آن
چيز یا تعهد با شغل خود به سوداگری میپردازد اقدام هر دو مشمول عنوان رشوه میشود؛لكن نسبت به
آن کس که رشوه می دهد جنبه ایجابی دارد و به همين لحاظ در زبان عربی عمل او را«رشا»میگویند و
نسبت به آن که رشوه دریافت می کند حالت انفعالی دارد که در عربی عمل او را «ارتشا»میگویند.راشی و
مرتشی هم اسم فاعل از رشا و ارتشا است.از نظر حرمت عمل همان طور که گفتيم ،حرمت ارتشا اجماعی
است[] 9 ،23و حرمت رشا در غير موارد اضطراری قطعی است و در موردی که کسی از باب اضطرار رشوه
پرداخت کند ،اختالف نظر است.مقنن جمهوری اسالمی در ماده  591ق.م.ا.در این باره چنين اعالم نظر
کرده است«:هر گاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقيب
کيفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد».این نظر منطبق بر نظر امام خمينی(ره)است.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا رشا و ارتشا یک جرم واحد و مشمول عنوان رشوه
هستند یا دو جرم متفاوت و متعددند؟اگر جرم واحدی باشند اقتضا دارد که به این نظر قائل شویم که در
این جرم دو فاعل تبرئه کننده موضوعی(عوامل موجهه جرم)که پدید آید وصف مجرمانه را از عمل هر دو
می زداید.بر این اساس راشی و مرتشی دو طرف یک جرم هستند که اقدام آنها از دو عنصر پرداخت و
دریافت(پذیرش)تشكيل شده که تحقق رشوه منوط به تحقق دو عنصر مذکور است.
به عبارت دیگر ،رشوه تام االجزاء مبتنی بر توافق اراده دو شخص است ،یكی صاحب کار که هدیه یا
جایزهای را به کارمند می پردازد تا او را به انجام یكی از وظایفش یا ترک یكی از آنها وادار کند و دیگری
کارگزار که هدیه یا جایزه را میپذیرد و با شغل خود تجارت میکند.هدیه دادن از طرف راشی ،و پذیرفتن
از جانب رشوه خوار ،ارتشا است.بر این اساس رشوه جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و
لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد.الزمه این نظر آن است که بگویيم رشوه یک ماهيت بسيط دارد و
راشی و مر تشی فاعل اصلی جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید
مساوی باشد.الزمه این نظر آن است که بگویيم رشوه یک ماهيت بسيط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی
جرم واحدند یا کارگزاری که شغل فروشی می کند(مرتشی)فاعل اصلی و راشی به دليل تشویق مرتشی و
توافق با او شریک محسوب می شود.در این صورت ،شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده یا نگرفتن
هدیه و جایزه تحقق پيدا می کند.ممكن است راشی را معاون جرم بدانيم که در این صورت مجازات او بر
اساس قاعده معاونت در جرم تعيين میشود که با فاعل اصلی (مرتشی)یكسان نيست ،اما در هر دو حالت
مذکور ،تأثير علل تبرئه کننده موضوعی(علل موجهه جرم)در مورد هر دو یكسان است؛یعنی در شرایطی
که عمل فاعل اصلی ،جرم به حساب نياید ،اقدام شریک یا معاون او هم واجد وصف مجرمانه نخواهد بود.
در مقابل نظر فوق نظر دیگری وجود دارد که معتقد است رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است ،یكی
جرم رشا و دیگری جرم ارتشا.معنای این تفكيک آن است که هر یک از این دو جرم بدون نياز به اثبات
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وجود هر رابطه ای ميان آنها و مستقل از یكدیگر ،خواه از حيث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات،
مستحق مجازات است.فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمیشود ،بلكه یک جرم مستقل است
و مجازات او نيازمند به مجازات مرتشی نيست وشروع به جرم در هر یک از آنها به طور مستقل بررسی
می شود.مجرد وعده یا پرداخت چيزی از طرف راشی ،در حالتی که به دليل عامل خارجی مورد پذیرش
کارگزار واقع نمیشود ،شروع به جرم ر شا است.همچنين ممكن است نسبت به کارمند شروع به ارتشا واقع
شود ،ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد.در نظریه اخير ،بررسی ارکان و عناصر
تشكيل دهنده هر جرم و مسئوليت هر یک از مرتكبان به طور مستقل انجام میشود.
از نظر قوانين مشاهده میشود قانونگذار فرانسه در قانون مجازات قدیم برای هر یک از جرائم مذکور احكام
خاصی وضع کرده است.مجازات رشوه گيرنده در ماده  177و  178و  181تا  183و مجازات رشوه دهنده
در ماده  179و  180پيش بينی شده بود که حاکی از آن است که قانونگذار فرانسه نظریه انفكاک را
پذیرفته بود.
با ای نكه قانون مذکور برای هر دو جرم یک مجازات تعيين کرده ،بعضی از مفسران قانون مجازات فرانسه از
جمله گارو ،شوو ،هيلی ،بالنش و گارسون از نحوه نگارش قانون چنين برداشت کردهاند که قانونگذار
خواسته است عمل راشی و مرتشی را دو جرم مستقل محسوب کند؛هر چند عده دیگری این روش را مورد
انتقاد قرار داده و گفته اند که با منطق و اصول حقوقی همخوانی ندارد.ایشان معتقدند کسی که پيشنهاد
رشوه میدهند و آن کس که آن را میگيرد دو طرف یک جرم هستند و لذا باید مجازات واحدی داشته
باشند؛زیرا کاری که هر دو در ارتكابش شریک بودهاند از دو عنصر پيشنهادو پذیرش تشكيل شده است و
رشوه تام واقع نمیشود ،مگر پيشنهاد پذیرفته شود.
به نظر میرسد ماده 11-432قانون مجازات فرانسه مصوب  1992که ذیل عنوان ارتشا آورده است«:در
خواست یا قبول مستقيم یا غير مستقيم هر گونه پيشنهاد...توسط مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا
نمایندگان منتخب مردم بدون اینكه چنين اختياری داشته باشند ،مستوجب حبس و جزای نقدی
است»[]25و ماده  433-1که ذیل رشا آورده است«:ارائه مستقيم یا غير مستقيم هر گونه پيشنهاد،
وعده...به مقامات دولتی مأمور خدمات عمومی یا نمایندگان منتخب مردم بدون اینكه چنين حقی برای
شخصی وجود داشته باشد متوجب حبس و جزای نقدی است»[]25و ماده  433-2که مقرر
داشته «:درخواست یا قبول مستقيم یا غير مستقيم هر گونه پيشنهاد ،وعده و...با انگيزه سوء استفاده از
نفوذ واقعی یا فرضی خود به منظور به دست آوردن امتياز...از مأموران یا سازمانهای دولتی مستلزم حبس
و جزای نقدی است»[] 25حاکی از آن است که قانونگذار جدید فرانسه مانند قانون قدیم عناوین ارتشا و
رشا را مستقل دانسته است؛زیرا همان طور که مشاهده میشود عالوه بر تفكيک متن قانونی برای هر یک
از آنها؛صرف ارائه یا درخواست که مبتنی بر اراده یک طرف جرم است ،بدون آنكه نياز به توافق دیگری
داشته باشد را به اقتضای مورد ،رشا و ارتشا دانسته و تحقق هيچيک از آنها را وابسته به تحقق دیگری
ندانسته است.
قانونگذار مصر باری هر یک از راشی و مرتشی احكام خاص وضع نكرده است ،بلكه در ابتدا در ماده  103و
 105تا  107قانون مجاز ات ماهيت رشوه را تعریف کرده و سپس در ماده  108مجازات رشوه را در رابطه
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با راشی ،مرتشی و واسطه بين آنها بيان کرده است.در نتيجه در مقررات مصر راشی شریک جرم مرتشی
نيست ،بلكه در کنار او فاعل اصلی جرم به حساب میآید.
ظاهرا قانون مجازات لبنان نظریه فاعل اصلی و شریک را پذیرته و ماده  144قانون مجازات دانمارک و
 293قانون بولونی و وجه غالب ماده  103قانون مصر و مواد  114تا  119قانو کویت هم این نظر را
پذیرفتهاند.
در مقررات ایران بنا بر ظاهر ،متون قانونی راجع به رشا و ارتشا متفاوت است و ماده  3قانون تشدید
مصوب  1367در مورد ارتشا و ماده  592ق.م.ا.در مورد راشی است که مجازات آنها نيز تفاوت دارد.عالوه
بر آن از ظاهر ماده  591و تبصره  592ق.م.ا.که پرداخت رشوه اضطراری را موجب معافيت از مجازات
دانسته است ،استنباط می شود که عناوین مذکور دارای شرایط خاص خود هستند و احكام مستقلی
دار ند.از نظر فقهی نيز بعضی از فقها حرمت عمل راشی را از باب اعانت بر اثم دانستهاند و معتقدند اگر
راشی مكره باشد یا رسيدن به حق متوقف بر پرداخت رشوه باشد عمل او حرام نيست ،در حالی که بر
مرتشی حرام است[.]8بنا بر این چنين استنباط میشود که از نظر فقهی و مقررات کيفری ایران عناوین
رشا و ارتشا مستقل از یكدیگر هستند و شرط تحقق هر یک از آنها ،تحقق عنوان مقابل آن نيست .برابر
آئين نامه مصادیق رشوه عبارتند از :
ماده  -1کارکنان و مسئوالن دستگاه های اجرایی که مطابق بندهای ذیل مبادرت به اخذ وجه و یا مال
نمایند یا سند پرداخ ت وجه یا تسليم مالی را دریافت کنند یا موجبات جلب موافقت و مذاکره و یا وصول
و ایصال مال یا سندپرداخت وجه را فراهم نمایند .با توجه به بند ( )17ماده ( )8قانون رسيدگی به
تخلفات اداری – مصوب  – 1372پرونده آنان به هيئت های رسيدگی به تخلفات اداری برای اعمال
مجازات مناسب ارجاع خواهد شد.
الف – گرفتن وجوهی به غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است.
ب – اخذ مالی بال عوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قيمت معمول یا ظاهراا به قميت معمولی و واقعاا به
مقدار فاحش کمتر از قيمت.
ج -فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قيمت به طور مستقيم یا غير مستقيم به ارباب رجوع بدون
رعایت مقررات مربوط.
د -فراهم نمودن موجبات ارتشاءاز قبيل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند
پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هإ -اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسليم مال از ارباب رجوع به طور مستقيم یا
غيرمستقيم برای انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد.
و -اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود  ،از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام
بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئوليتی که من غير حق صورت گرفته باشد و همچنين پاداش و
قائل شدن تخفيف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج
از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفيف گردد.
بند )2اختالس)(Embezzlement
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اختالس ،دزدیدن منابع توسط افرادی است که بر این منابع دست دارند؛ و زمانی اتفاق میافتد که
کارمندان خائن ،به سرقت این منابع از کارفرمایان خویش اقدام میکنند .این پدیده زمانی بسيار اهميت
پيدا میکند که کارمندان بخش عمومی ،از نهادهای عمومیای که در آن استخدام شدهاند و از منابعی که
باید در راستای منافع عمومی از آنها استفاده کنند ،اقدام به دزدی نمایند.
اختالس ،از نظر صریح قانون ،فساد اداری بهشمار نمیآید؛ بلكه در تعریفی گستردهتر از فساد میگنجد .از
نظر قانونی ،فساد اداری عبارت است از مبادلة بين دو فرد که یكی عامل حكومتی و دیگری شهروند است،
در جایی که عامل حكومتی ،فراتر از محدودیتهای قانونی و مقرراتی میرود تا منفعت شخصی خودش را
ف شهروند وجود ندارد.
در شكل رشوه تأمين کند؛ اما اختالس ،دزدی قلمداد میشود؛ زیرا در آن ،طر ِ
وقتی اختالس صورت میگيرد ،منافع عمومی به خطر میافتد؛ اما هيچ دارایی شخصی سرقت نمیشود و
شهروندان ،از حقوق قانونی برای محاکمه برخوردار نيستند(Ibid, p. 15-16).
بند )3کالهبرداری)(Fraud
کالهبرداری جرمی اقتصادی است که دربردارندة برخی از انواع حيلهگری ،خدعه و فریب است.
کالهبرداری ،دستكاری یا تحریف اطالعات ،واقعيتها و تخصص توسط مأموران بخش عمومی است که
واسطة بين سياستمداران و شهرونداناند و بهدنبال کسب منافع شخصی میباشند .این پدیده زمانی اتفاق
می افتد که یک مأمور بخش عمومی (عامل) که مسئول انجام دستورها و وظایف محوله از جانب مافوقش
است ،جریان اطالعات را به سمت منفعت شخصی خودش دستكاری میکند.
کالهبرداری ،واژهای حقوقی و عام است که پدیده هایی بيشتر از رشوه و اختالس را تحت پوشش قرار
میدهد؛ مثالا وقتی عامالن و نمایندگان دولتی درگير شبكههای تجاری غيرقانونی میشوند ،جعل اسناد
میکنند ،درگير قاچاق میشوند و وارد دیگر جرمهای اقتصادی سازمانیافته میگردند ،همگی مصداق
کالهبرداری قرار میگيرند(Ibid, p. 16).
بند )4اخاذی یا باجگیری
باجگيری عبارت است از به دست آوردن پول و اشيای دیگر با استفاده از اجبار ،خشونت یا تهدید به
استفاده از قدرت .هرجا که پول بهصورت خشونتآميز بهدست آید ،باجگيری و اخاذی صورت گرفته است
و برای کسی که قدرت انجام آن را دارد ،معاملة فاسدی بهشمار میآید.
چنين فعاليتهای فاسدی ،ممكن است بهصورتهای گوناگون واقع شود؛ یكی اینكه بهصورت باجگيری از
پایين باشد .این نوع باجگيری زمانی است که نيروهای غيردولتی برای بهدست آوردن امتيازات شغلی،
نپرداختن ماليات ،و آزادی از مجازاتهای قضایی قادر به اعمال نفوذ بين اعضای دولت و سازمانهای
حكومتی از طریق تهدید ،ترساندن و ترور باشند .گاهی ممكن است باجگيری از باال صورت بگيرد؛ جایی
که دولت ،خود بزرگترین مافياست .این مسئله زمانی اتفاق میافتد که برای مثال ،دولت و بهطور خاص،
سرویسهای امنيتی و گروههای شبهنظامی آن ،از افراد ،گروهها و صاحبان کسب و کار پول دریافت کنند.
بهعالوه ،کارمندان ادارات مختلف ممكن است از شهروندانی که بهعنوان ارباب رجوع ،مشتری ،مریض یا
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دانشآموز مدرسه به دولت مراجعه میکنند ،زیرميزیها و هدایایی را اخذ کنند .این اقدامها ممكن است
به اشكال غيررسمی ماليات ،تعبير و تفسير شوند(Ibid, p. 17).
بند )5پارتیبازی
پارتیبازی بهعنوان آخرین شكل فساد ،نوعی از سوءاستفاده از قدرت است که در فرایند خصوصیسازی و
توزیع جانبدارانة منابع دولتی ،بدون توجه به اینكه این منابع در محل اول چگونه جمعآوری شدهاند،
بهکار میرود .پارتیبازی ،تمایل طبيعی انسان به جانبداری از دوستان ،خویشاوندان و دیگر افراد نزدیک و
مورد اعتماد است .این پدیده ،تا جاییکه توزیع فسادآميز منابع را به نمایش میگذارد ،رابطهای نزدیک با
فساد اداری دارد .بهعبارت دیگر ،پارتیبازی روی دیگر سكة فساد اداری است که به انباشت منابع
میانجامد.
مأمورین حكومتی و سياستمدارانی که به منابع دولتی و قدرت تصميمگيری درخصوص توزیع این منابع
دسترسی دارند ،تمایل شدید به پارتیبازی دارند تا امتيازاتی را به افرادی خاص ببخشند .در بسياری از
کشورهای استبدادی و نيمهدموکراتيک ،پارتیبازی یكی از مكانيسمهای سياسی اساسی بهشمار میآید .در
بسياری از نظامهای غيردموکراتيک ،رئيسجمهور از حقوق اساسی جهت نصب مقامهای ردهباالی نظام
برخوردار است .این حق قانونی و عرفی ،بهصورتی گسترده زمينه را برای پارتیبازی فراهم میسازد.
بند )6خویشاوندساالری
خویشاوندساالری شكل ویژهای از پارتی بازی است که طی آن ،مدیر یک اداره اقوام و اعضای فاميل خود
(همسر ،برادر و خواهر ،فرزند ،عمو و )...را بر دیگران ترجيح میدهد .بسياری از رؤسای خودمختار
میکوشند از طریق قرار دادن اعضای خانوادة خود در پستهای کليدی سياسی ،اقتصادی و امنيتی ،اقتدار
خود را تثبيت کنند(Ibid, p. 14-18).

عوامل و راهکارهای پیشگیری
مبحث اول  -عوامل موثر در شکل گیری فساد و ارتشاء:
عوامل فرهنگی و محیطی
عوامل شخصیتی
عوامل اداری و سازمانی
عوامل فرهنگی و محیطی:
هر چه سطح اخالقی عمومی باالتر باشد هزینه های روانی و اخالقی فساد اداری بيشتر خواهد شد چرا که
فرد در اثر ارتكاب به عمل خالف ،رنج بيشتری متحمل شد از طرف دیگر هر چه سطح اخالق کارمندی در
محيط کار باالتر باشد ،خطر کشف ،تنبيه و هزینه های حيثيتی آن افزایش می یابد و شرمسازی مرتكبين
فساد بيشتر خواهد شد.
گفتار اول عوامل شخصیتی:
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در تمام کشور ها به ویژه کشور های توسعه یافته ،برای پست های اداری و سازمانی شرایط احراز معرفی
می گردد که انتخاب و انتصاب افراد بر مبنای آن شرایط صورت می گيرد در محتوای شرایط احراز
موقعي ت های اداری و دولتی ،بخشی به ویژگی های شخصيتی مدیر اختصاص داده شده است علت آن نيز
به اهميت و نقش ویژگی های شخص مدیران در رفتارهای سازمانی بر می گردد که از خود نشان می
دهند.
گفتار دوم عوامل اداری و سازمانی:
چيزی که در نظام اداری کنونی واقعيت دارد این است که واحد های اداری معموالا با تعداد زیادی از
قوانين و مقررات غير واقعی و یا غير ضروری مواجه هستند وابهامات موجود در رویه های اداری و
استاندارد های جاری کار ،امكان هر گونه تصميم و اقدامات خود سرانه را به کارگزاران آنها می دهند.
بعالوه اینكه ،فرآیند های پيچيده و چند الیه امور اداری نيز عامل تشویق مراجعان ،به پيشنهاد رشوه برای
تسریع کار هستند ،از طرفی پایين بودن حقوق کارکنان هم دليل کاهش تدریجی قدرت مقاومت و هم
عادت بعدی آنان به قبول این پيشنها د ها است.
همانطور که عوامل به وجود آورنده فساد در جامعه از گسترده باالیی برخوردار است ،آثار و نتایج ناشی از
فساد در جامعه نيز بسيار گسترده است فساد همچون غده ای سرطانی است که آسيب های بسياری را بر
حامعه و کشور وارد می آورد صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حكومت ،ممانعت از ثبات سياسی و
اقتصادی و پيوستگی اجتماعی و ممانعت از تو سعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از
جمله این موارد هستند عالوه بر آنچه اشاره شده می توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود فساد
اداری در جامعه نام برد.
گفتار سوم آثار ناشی از وجود فساد اداری و ارتشاء
تضعیف ساختار اداری
تخریب مشروعیت حکومت وحاکمیت قانون
کاهش احترام به قانون اساسی
از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی
کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد موسسات و سازمان ها
افزایش هزینه زندگی سالم
کاهش بهره وری
گفتار چهارم نظریهها دربارة پیامدهای فساد اداری
ادبيات علمی در زمينة فساد اداری ،شاهد دو مكتب رقيب و متعارض در خصوص اثرات فساد بر کارایی و
اثربخشی نظام اداری و توسعة اقتصادی است :مكتب کارآمدی( لف ،بایلی ،هانتينگتون و لوئی )و مكتب
ناکارآمدی فساد.
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بند  )1مکتب کارآمدی
مكتب کارآمدی فساد اداری ،با تأکيد بر ناکارآمدی قوانين و نهادها در کشورهای در حال توسعه ،فساد
اداری را روشی برای غلبه بر ناکارآمدی قوانين و مقررات میداند و معتقد است که فساد ،نقش روغن را
برای چرخهای خشک نظام بوروکراسی ایفا میکند ،و رشد اقتصادی و سرمایهگذاری را تسهيل مینماید.
بنابراین ،طرفداران مكتب کارآمدی ،فساد را هزینة کسب و کار میدانند که منفعت آن بيش از هزینة آن
میباشد .به هر روی ،فساد از نظر اثرگذاری ،خنثی نيست .ادعاهای زیادی هست مبنی بر اینكه فساد
اداری ،پدیدهای کامالا بد و منفی نيست و آثار مثبت نيز دارد.
بند. )2مکتب ناکارآمدی
گرچه مكتب کارآمدی فساد ،بر مبنای برخی استداللهای تئوریک ارائه شده است ،اما نتایج پژوهشهای
بسياری که در سالهای اخير در زمينة اثرات فساد اداری انجام شده ،استداللهای مكتب کارآمدی فساد
را با چالش مواجه کرده و بيانگر این حقيقت است که فساد ،حرکت به سمت توسعه را کند میکند
(علیزاده ثانی ،و فانی ،تأثير فساد اداری بر ،...ص )18
افزون بر این ،در دهههای اخير شواهد فراوانی بهدست آمده است که نشان میدهد فساد اداری ،در تمام
زمينهها اثرات نامطلوبی را بر جای میگذارد  (Theobald, 1990).فساد ،تأثيری منفی ،زیانآور و
محرومکننده بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی ،عملكرد نظام اداری ،و کارایی و توسعة سياسی کشورها
دارد .استمرار و دوام فساد در یک کشور ،به بروز مشكالت اقتصادی و بر باد رفتن منابع عمومی میانجامد؛
کارایی عملكرد دولت را کاهش میدهد؛ بر اخالق عمومی در زمينة خدمات عمومی تأثير منفی میگذارد؛
تالشها برای اصالحات اداری و مقياسهای حسابرسی را با مشكل مواجه میسازد؛ و نابرابریهای
اجتماعی و اقتصادی را افزایش میدهد  (United Nations, 1990).همچنين فساد اداری ،بیثباتی و
توسعهنيافتگی سياسی را افزایش میدهد  (Ouma, 1991, v. 11, n.5, p. 473-489).بهطور
خالصه ،فساد مانع رشد اقتصادی میشود؛ شور کارآفرینی را فرو مینشاند؛ باعث سوءاستفاده از منابع
کمياب ملی میگردد؛ تواناییهای اداری را ضعيف میسازد؛ به فروپاشی سياسی کمک میکند؛ و ثبات،
دموکراسی و انسجام ملی را ازبن ویران میسازد(Mohabbat khan, 2010).
گفتار پنجم انواع و سطوح فساد
مطالعة فساد در جوامع مختلف نشانگر آن است که فساد بيشتر در دو سطح صورت میگيرد (ربيعی،
 ،1383ص  .) 31-30سطح کالن و سطح خرد .فساد در سطح کالن ،بيشتر به نخبگان سياسی ،مدیران
عالیرتبه و مقامات ارشد دولتها مربوط میشود .تعبير دیگر از این سطح فساد ،فساد «یقهسفيدان» است.
به همين ترتيب ،سطح خرد فساد که به فساد «یقهآبیها» معروف است ،عبارت است از مبادالت ،معامالت
و بدهبستانهای فاسدی که در سطح کارمندان ردهپایين و در ارتباط مستقيم با ارباب رجوع صورت
میگيرد.
نقش عوامل سياسی و کالن در ایجاد فساد اداری ،بسيار مهم است .بسياری بر این باورند که فساد ،بيشتر
در دستگاه دولت ،هم در سطح کالن (بين مسئوالن عالیرتبه) و هم در سطح خرد (بين کارمندان ردههای
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پایين) مطرح می گردد .بدیهی است بدون کنترل فساد کالن ،امكان کنترل فساد خرد وجود ندارد .فساد
اداری در رده های ميانی و پایين نظام اداری ،تا حد زیادی به ميزان فساد در بين ردههای باالی نظام،
یعنی سياستگذاران و کارمندان عالیرتبه بستگی دارد .وقتی بخشی از هيأت حاکمه فاسد باشد ،برای
دستيابی به درآمدهای فاسد ،از یک سو به کمک مدیران ميانی نيازمند است و از سوی دیگر ناچار است
نهادهای حسابرسی و نظارتی ،مانند مطبوعات ،دستگاههای قضایی و سازمانهای بازرسی را تضعيف کند
(نصرتی ،1377 ،ص  .)129در یک محيط سياسی فاسد ،کارمندان ردههای ميانی که مرتكب فساد اداری
میشوند ،کمتر نگران کشف جرم و تنبيهاند؛ چون غالب اا ميان مسئوالن ردهباال و مدیران ميانی ،نوعی تبانی
برای چشمپوشی متقابل ایجاد میشود .همين امر ،مبارزه با فساد را سخت میکند .بر اساس رویكرد
مبتنی بر تئوری محدودیتها ،گلوگاه فساد ،فساد اداری در سطح مسئوالن عالیرتبه است که باید به
کنترل آن اولویت داده شود.

مبحث دوم ) راهکار های پیشگیری و مقابله با فساد و ارتشاء در نظام اداری کشور
گام بعدی پس از شناخت عوامل وگلوگاه های بروز فساد اداری ،پيگيری مجدانه راهكار هایی پيشگيرانه،
باز دارنده و بهبود بخش در چارچوب برنامه های ميان مدت و بلند مدت می باشد در این راستا راهكار
هایی در قالب راهكار های کالن و خرد در ذیل مطرح می گردد.
الف)راهكار های کالن
✓ ) 1پیشگیری از طریق اصالح و بهسازی نظام اداری و آموزش
✓ ) 2مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد
✓ ) 3مدیریت موثر برنامه مقابله با فساد
✓ ) 4تصویب قوانین کار آمد و راهگشا در مقابله با فساد
ب) راهكار های خرد
بند  )1راهکار های اداری و مدیریتی:
✓ تمرکز زدایی از اداره امور کاهش تصدی های دولتی
✓ ایجاد اصالحات در ساختار نظام ها ،روش ها و رویه های انجام کار و ارائه خدمات به مردم
✓ ایجاد اصالحات در نظام نظارت و بازرسی و بهینه سازی فرآیند نظارت و کنترل
✓ استقرار نظام احقاق حقوق و تامین خسارت ارباب رجوع
✓ توسعه مدیریت و توسعه کیفی نیروی انسانی
✓ تقویت فرهنگ مشارکت جویی و مشارکت پذیری در دستگاه های اجرایی
✓ افزایش پاسخگویی دستگاه ها در مقابل مردم ،نهاد های مدنی و نهاد های نظارتی قانونی
✓ ایجاد اصالحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری
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بند )2راهکار های فرهنگی ـ اجتماعی:
✓ افزایش اگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص برنامه ها و دستاورد های مقابله با فساد
✓ احیا و آموزش ارزش های اخالقی و انضباط اجتماعی
✓ تقویت فرهنگ مسئولیت خواهی و نقد پذیری دولت
✓ بهبود نظام تامین اجتماعی
بند)3راهکار های سیاسی ـ مدنی:
✓ تقویت نهاد های مدنی در نظارت بر نهاد قدرت ودستگاه های اجرایی
✓ توسعه مشارکت مردمی در مقابله با فساد ونظارت بر دستگاه های اجرایی
✓ تقویت نقش و جایگاه مطبوعات آزاد و مستقل در مقابله با فساد
✓ سیاست زدایی از نظام اداری و انتخاب مدیران براساس شایستگی
✓ اصالح قوانین و مقررات کیفری و جزایی برای برخورد موثر با عوامل فساد
بند)4راهکار های اقتصادی:
✓ کاهش مداخالت دولت در امور اقتصادی
✓ رقابتی نمودن فعالیت های اقتصادی و معامالتی دولتی و حذف امتیازات و رانت های مختلف
✓ کاهش و حذف انحصارات دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیری هر نوع انحصارات
دولتی در امور اقتصادی و مقابله با شکل گیبری هر نوع انحصار
✓ بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دولت
✓ اصالح ساختار شرکت های دولتی و تسریع در تکلیف و واگذاری شرکت هایی که تداوم فعالیت
های آنها به صورت دولتی ضرورت ندارد.
✓ شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی ( بخش دولتی و بخش خصوصی )
✓ تقویت نظارت دولتی بر فعالیت های اقتصادی کشور ( کاهش تصدی در زمینه های اقتصادی و
افزایش جانبه های حاکمیت و نظارت دولت)
مبحث سوم) راهکارهای مبارزه با فساد اداری بر اساس ارزشهای اسالمی
جستو جوی راهكارهای دینی و ارزشی برای مبارزه با فساد اداری ،از آنرو اهميت دارد که جامعة ما
جامعهای اسالمی است و در چنين جامعهای ،الگوها و راهحلهایی میتوانند پاسخگو باشند که با فرهنگ و
ارزشهای حاکم بر آن تناسب و سازگاری داشته ،و بهعبارت بهتر ،از ارزشهای دینی و اسالمی نشئت
گرفته باشند .ما در این بخش کوشيده ایم راهكارهای مبارزه با فساد اداری و ارتشاء را بر اساس ارزشهای
اسالمی ا ستخراج کند .به بيان دیگر ،با مطالعه در نظام ارزشی اسالم ،راهكارهای عملی و اجرایی برای
پيشگيری از فساد اداری و مبارزه با آن طرح شود.
در زمينة فساد اداری و راهكارهای مبارزه با آن ،رویكردها و چارچوبهای تحليلی مختلف وجود دارد.
هریک از این رویكردها ،مزایا و معایب خاص خود را دارد که در این گفتار ،جای بحث دربارة آن نيست.
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چارچوب نظری مورد استفادة ما در این بخش« ،تئوری محدودیتها» است که ایدة اصلی آن بر مدیریت
گلوگاهها استوار است .این نظریه بهمنظور رسيدن به بهينگی در افزایش بهرهوری و سوددهی ،کاهش
ضایعات و زمان پِرت و هزینههای زاید ،حداکثر کردن کارایی و کارآمدی ،مطرح شد.
به موجب تئوری محدودیتها ،هر سيستم ،دست کم دارای یک محدودیت است که سيستم را از رسيدن
به سطوح باالی عملكرد باز میدارد .بر اساس این تئوری ،بيشتر معلولهای نامطلوب سيستم ،از تعداد
اندکی علت اصلی تأثير میپذیرد و در درازمدت باید به حذف علتهای اصلی مشكل بپردازیم .بر اساس
این تئوری ،مبارزه با فساد اداری زمانی جوابگوست که بكوشيم گلوگاههای فساد اداری را در جامعه و

نظام اداری مشخص کنيم و راهكارها را معطوف به آنها شناسایی و ارائه نمایيم.
مدل تحليلی تحقيق بر مبنای تئوری محدودیتها این است که تالش میشود ابتدا عوامل کليدی و
گلوگاه های فساد اداری بازشناسی شود؛ سپس با مطالعه در منابع دینی و ارزشی ،راهكارهای مبارزه با این
عوامل کليدی ارائه و تحليل خواهد شد.
گفتار اول :عوامل کلیدی فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن
فساد اداری و هر نوع انحراف در رفتار اجتماعی و اداری ،در تعامل سه عنصر اساسی اتفاق میافتد،
گلوگاه ها و عوامل اصلی فساد در جامعه را نيز باید در بستر و زمينة این سه عنصر شناسایی کرد:
1.حاکمان و دارندگان قدرت و نفوذ؛
2.مردم و وضعيت فرهنگی ،ارزشی و رفتاری حاکم بر جامعه؛
3.سيستم حكومتی و اداری تنظيمکنندة روابط ميان دو عنصر پيشگفته.
در بعد حاکمان و دارندگان قدرت ،عامل اصلی فساد ،به استناد شواهد پژوهشی و مشاهدات عينی
پژوهشگر ،قدرتطلبی بیحدوحصر زمامداران امور ،و پاسخگویی کم یا عدم پاسخگویی آنهاست .در بعد
مردمی ،خاموشی وجدان عمومی و فقدان مسئوليت اجتماعی را میتوان منشأ اصلی فساد تلقی کرد .در
بعد سيستمی و ساختاری نيز ابهام در قوانين ،مقررات ،رویههای اداری و فرایندها ،و فقدان شفافيت،
برجستهترین عامل میباشند .معادلة ساده زیر ،رابطة فساد و عوامل تعيينکنندة گلوگاهی آن را بيان
میکند:
فساد = (انحصارقدرت +پنهانکاری) ـ (پاسخگویی ،شایستهساالری ،مسئوليت اجتماعی و شفافيت)
طبق این رابطه ،فساد اداری با انحصار قدرت و پنهانکاری رابطة مثبت ،و با پاسخگویی ،شایستهساالری،
مسئوليت اجتماعی و شفافيتگرایی رابطة منفی دارد .به این معنا که هرچه انحصار قدرت مأموران دولتی
و پنهانکاری آنها در تصميمگيری بيشتر شود ،فساد بيشتر میشود.در مقابل ،هرچه پاسخگویی و
مسئوليت اجتماعی در شهروندان افزونتر باشد و هرچه سيستم اداری ،قوانين و روابط کاری کارکنان و
شد.
خواهد
کمتر
فساد
ميزان
باشد،
شفافتر
مراجعان
بنابراین ،برای کاهش فساد در جامعه باید تالش شود ميزان انحصار قدرت در توليد و توزیع کاالها و
خدمات کاهش یابد ،از قدرت تصميمگيرندگان کاسته شود و سيستم حسابرسی نيز بهبود پيدا کند
(Yousif Khalifa, 2003, p. 695).تا اینجا صورتمسئله روشن است .قضية مهم این است که
چگونه میتوان به این ایده ها دست یافت؟ راهكارهای دستيابی به چنين مقصدی کداماند؟ در ادامه ،تالش
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میکنيم نشان دهيم که با استفاده از آموزههای دینی و بر اساس ارزشهای اسالمی ،میتوان راهكارهایی
برای حل مشكالت یادشده و مبارزه با فساد اداری ارائه داد.
راهكارهای موردنظر برای مبارزه با فساد اداری را در سه بخش بر محور سه عنصر یادشده ،دستهبندی و
تدوین می کنيم .نكتة قابل توجه اینكه برخی از راهكارها ،کارکردی دوگانه دارند :یكی اینكه هم برای
حاکمان و دارندگان قدرت و منصب سياسی و ادار ی قابل استفاده است و هم برای مردم و ارباب رجوع؛
دیگر اینكه ممكن است راهكاری ،هم در پيشگيری از فساد اداری نقش و تأثير داشته باشد و هم بتوان از
آن بهعنوان راهی برای مبارزه با فساد استفاده کرد.
نكتة آخر اینكه راهكارهایی که ارائه میشوند ،معطوف به عوامل گلوگاهی فساد اداریاند و در صورت وجود
این عوامل در جامعه ،این راهكارها می توانند بدون توجه به اینكه فساد در چه کشوری اتفاق افتاده باشد،
قابل استفاده باشند.
الف) راهکارهای مربوط به حاکمان و صاحبان قدرت
راهكارهایی که در این بخش ارائه میشوند ،در موارد دوم و سوم نيز قابل استفادهاند ،زیرا تقسيم و
بخشبندی حاضر ،اعتباری ،و نتيجة یک تحليل و طبقهبندی ذهنی پژوهشگر است و حاکی از تقسيمی
عقلی و منطقی که دایر بين نفی و اثبات است ،نمیباشد.
بند  )1تقوا و خودکنترلی(درونی)
خودکنترلی ،بهمعنای نظارت و مواظبت فرد بر اعمال و رفتار خویش ،و در نتيجه انجام دادن وظایف بهنحو
مطلوب و پرهيز از انحراف و تخلف شغلی و اداری است .خودکنترلی و نظارت بر اعمال و رفتار خود ،جزو
آموزههای اصيل اسالمی است (غررالحكم ،حدیث  .)2429در ادبيات قرآنی ،مسئلة خودکنترلی با عنصر
«تقوا» پيوندی ناگسستنی یافته است .به عبارت دیگر ،بيان قرآنی و اسالمی خودکنترلی ،در مفهوم ارزشی
«تقوا» تجسم یافته است .این واژه ،در اصل از مادة «وقایه» بهمعنای نگهداری یا خویشتنداری است .به
تعبير دیگر ،نيروی کنترل درونی است که انسان را در برابر طغيان شهوات حفظ میکند .تقوا ،از قدرت
بازدارندگی و نيروی حرکتی پرتوانی برخوردار است که ماشين وجود انسان را از پرتگاهها حفظ ،و از
سستیها و خطاها بازمیدارد (مكارمشيرازی ،1374 ،ج  ،1ص )79
حقيقت تقوا همان احساس مسئوليت درونی است و تا این احساس نباشد ،انسان بهدنبال هيچ برنامة
سازندهای حرکت نمیکند (همان ،ج  ،17ص  .)188اما خميرمایة چنين احساس مسئوليتی ،دو چيز
است .1 :یاد خدا؛ یعنی توجه به مراقبت دائمی خداوند و حضور او در همهجا و همه حال؛  .2توجه به معاد
و دادگاه عدل خداوند و نامة اعمالی که هيچ کار کوچک و بزرگی نيست ،مگر آنكه در آن ثبت میشود .به
همين دليل ،توجه به این دو اصل مبدأ و معاد ،سرلوحة برنامههای تربيتی پيامبران و اوليای الهی قرار
داشته و تأثير آن در پاکسازی فرد و اجتماع ،کامالا چشمگير است (همان ،ج  ،23ص )540
باید توجه داشت که تقوا دارای شاخههای گوناگونی است :تقوای مالی و اقتصادی؛ تقوای جنسی و
اجتماعی؛ تقوای سياسی؛ و . ...آنچه در اینجا بيشتر موردنظر است ،تقوای کاری است ،که معادل
خویشتن داری و خودکنترلی در کار است؛ یعنی کنترل خویش هنگام انجام دادن کار ،و پرهيز از روابط
سوء اجتماعی با دیگران .ازآنجاکه امام علی(ع) کارگزاران خود را بهطور ویژه به رعایت تقوای فراوان
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سفارش میکند ،می توان استنباط کرد که دیدگاه ایشان در اینجا بيشتر ناظر به تقوا و خودکنترلی در
عرصة کار و کارگزاری است ،و کارگزار موظف به خودکنترلی در همة کارها ،بهویژه در امر حكومت و
مدیریت است؛ اگرچه این سفارشها ،در شكلی دیگر ،همة افراد و عرصهها را فرا میگيرد.
راههای ایجاد تقوا و خودکنترلی در آموزههای دینی
با مطالعه در آموزههای دینی ،راه های زیادی برای ایجاد و توسعة تقوا و خودکنترلی در افراد و انسانها
قابل استخراج است که برخی از آنها بهاختصار معرفی میشوند.
 -1اصالح جهانبینی افراد جامعه
حسابدهی و پاسخگویی ،باعث کاهش درجه و ميزان فساد میشود .این امر ممكن است به روشهای
مختلفی بهدست آید که مهم ترین و تأثيرگذارترین روش ،ایجاد خودکنترلی و خودنظارتی در افراد است.
در یک جهانبينی و نگرش سكوالریستی ،معموالا حسابدهی و پاسخگویی از طریق بررسیها و
کنترلهای اعمال شده بر افراد از طرف جامعه ،جهت دستيابی به نتایج مشخصی چون امانتداری ،کارایی
و برابری بهدست میآید .این نوع از پاسخگویی ،بسيار پرهزینه است و کاستیهای فراوانی دارد که
نمونههای زیادی از آن را میتوان در مشكالت اجتماعی و اقتصادیای که جوامع مدرن با آن مواجهاند،
آشكارا مشاهده کرد.
با مراجعه به آموزههای دینی درمییابيم که باالترین شكل پاسخگویی ،پاسخگوییای است که از درون
افراد ناشی می شود ،نه از بيرون و جامعه .برای رسيدن به این نوع از پاسخگویی درونی ،باید جهانبينی
افراد را توسعه داد؛ تا جاییکه از مرز زندگی ایندنيایی بگذرد و زندگی اخروی و جاودانی را نيز شامل
شود .این ،در واقع مشخصة اصلی جهانبينی اسالمی است .آموزههای اسالمی ،راهنمای انسانها در تمامی
ابعاد زندگی سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،زیستمحيطی و ...است و در ترغيب و تحریک انسانها
به انجام کارهای پسندیده و رویگردانی از کارهای ناپسند بسيار قویتر و نيرومندتر از هر جهانبينی
غيردینی میباشد؛ زیرا:
اوالا ،اصولی که از دو منبع معتبر قرآن و سنت استخراج میشوند ،با طبيعت انسان سازگاری دارند؛
چنانکه قرآن کریم میفرماید « :آیا آن خدایی که خلق را آفریده است ،عالم به اسرار آنها نيست؟ و حال
آنكه او بر باطن و ظاهر همة امور عالم آگاه است» (ملک .)14 :همينطور ،انسانی که در این جهانبينی
تربيت مییابد ،از بهترین ویژگی های فردی برخوردار است؛ زیرا قرآن کریم وی را به درستی و شایستگی
در کار فرا میخواند.
ثانياا ،برخی از اصول ارایه شده توسط قرآن و سنت ،اساس اا در راستای محافظت افراد از افتادن در دام هواها،
هوسها و فزونطلبی قرار دارند .برخی دیگر از این اصول و آموزهها ،انسانها را قادر میسازند تا از دانشها
و تجربيات بهدستآمده ،در جهت پيشرفت زندگی مادی و معنوی خود هردو بهرهبرداری کنند.
در نتيجه ،بر اساس آموزه های دینی ،نخستين گام برای مبارزه با فساد اداری و دیگر بيماریهای اجتماعی
مدرن ،تزریق جهان بينی صحيح در جامعه است؛ همچنين عمل به اصول اسالمی بهطور کامل ،برای
هدایت انسان به سمت صلح و شكوفایی حقيقی باید تشویق شود .پاسخگویی و مسئوليتپذیریای که از
درون انسان بجوشد ،مؤثرتر و ماندگارتر از پاسخگوییای است که از نظارت بيرونی ناشی میشود.
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. -2ایمان به معاد و حسابدهی در آن
ایمان و پایبندی به آموزههای اسالمی ،عامل بسيار مهمی در ایجاد خودکنترلی در انسان است .هرچه
ایمان به حقایق دینی و باورهای اسالمی قوی باشد ،پایبندی به نظام ارزشی ـ که مراقبت درونی جزئی از
آن است ـ نيز بيشتر ،و در نتيجه خودکنترلی ،شدیدتر میگردد.
در ميان باورها ،ایمان به معاد ،عاملی بسيار قوی در پایبندی به ارزشها ،و در نتيجه خودکنترلی است.
باور به اینكه فردای قيامت از همة اعمال سؤال خواهد شد و انسان مسئول اعمال و رفتارهای خویش
است ،همچنين باور به حسابرسی و پاداش و کيفر الهی ،تأثيری شگرف بر انسان میگذارد و او را
خودکنترل میسازد .اعتقاد به معاد ،مسئوليت آفرین است؛ تقوا و خودکنترلی را در افراد پرورش میدهد و
از آلوده شدن آنها به حرام و معصيت الهی جلوگيری میکند (خدمتی و دیگران ،1381 ،ص )84
 -3اهتمام به انجام فرایض و ترك محرمات
ارزش هر انسانی ،در قانونمندی او نهفته است و هرگونه تخلف و قانونشكنی ،شخصيت و ارزش انسان را
پایين می آورد .بنابراین ،انسانی باتقواست که خود را در عمل به قوانين اسالم متعهد کرده و از قانونشكنی
مبرا باشد؛ بهعبارت دیگر ،از تمام محرمات پرهيز کند و به همة فرایض و واجبات عمل نماید .پيامبر
اکرم(ص) در این زمينه میفرماید« :عابدترین مردم کسی است که به فرایض دینی عمل کند ،و باتقواترین
اشخاص کسی است که از تمام محرمات دوری گزیند» (مجلسی1402 ،ق ،ج  ،11ص  ،195ح .)14
بنابراین ،یكی از شيوه های رسيدن به تقوا ،محترم شمردن قوانين اسالم است تا در سایة آن ،حقوق خدا و
مردم را به رسميت بشناسيم و از حدود مقرر تجاوز نكنيم.
 -4توجه به حضور خداوند در هستی
یكی دیگر از شيوه های کسب تقوا ،توجه به حضور خدا در هستی است .هر انسان مسلمانی وظيفه دارد که
خدا را همه جا حاضر و ناظر خود بداند .در این صورت است که از هرگونه خالف و گناه مصون میماند.
قدرت ایمان به خدا و یاد او در ریشهکن کردن گناه ،از همة قدرتها نيرومندتر است .از همينروست که
در آیات و روایات بر نقش توجه به حضور خداوند در بازداری از گناه و انحراف بسيار تكيه شده است؛ برای
نمونه ،قرآن کریم میفرماید:
«آیا انسان نمیداند که خداوند همه اعمالش را میبيند؟» (علق)14 :
. -5توجه به ارزش و کرامت انسان
یكی از اعتقادهای اسالمی که زمينه ساز تحقق خودکنترلی است ،مسئلة ارزش و کرامت انسان است؛ زیرا
اگر انسان قدر و منزلت و جایگاه رفيع خود را بهتر بشناسد ،دیگر به امور پست و آلوده شدن به زشتیها
رضایت نمیدهد .برعكس ،شخصی که برای خودش ارزش و منزلتی قائل نيست؛ به هر ذلتی تن میدهد؛
چنين شخصی ،خود از شر اعمالش در امان نيست و بالطبع ،دیگران نيز از شر او در امان نيستند؛ چنانکه
امام هادی(ع) میفرمایند« :هرکسی که در نزد خودش پست و بیارزش است ،پس تو از شر او در امان
نباش» (ابنشعبه ،1363 ،ص )362
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انسان ،موجودى است که روح خدا در او دميده شده است؛(حجر )29 :و فرشتگان بر او سجده
کردند؛(حجر ) 30 :او تنها موجودى است که خداوند در آفرینش او خود را ستوده؛(مؤمنون )14 :و او را
موجودى فناناپذیر قرار داده است (مجلسی ،1402 ،ج  ،6ص  .)249ارزش انسان بهشت است ،نه کمتر؛ و
خداوند انواع فضيلتها و کرامتها را به او مرحمت کرده است (اسراء .)70 :اگر انسان به این کرامتها و
مقامات توجه کند ،هرگز خود را به کارهاى زشت آلوده نخواهد کرد.
بند )2کنترل و نظارت اجتماعی (بیرونی)
شكی نيست که ایجاد پاسخگویی و مسئوليتپذیری درونی که از جهانبينی اسالمی ناشی میشود،
بهترین شيوه برای مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن است .نهادینهسازی سيستم ارزشی در جوامع امروزی،
فرایندی بلندمدت است؛ بنابراین ،مسئوليتپذیری درونی باید با مسئوليتپذیری بيرونی مبتنی بر کنترل
و نظارت سيستمی تكميل شود تا افراد را از رفتاری غيرعادالنه با یكدیگر بازدارد.
بر اساس آموزههای دینی ،یكی از وظایف اجتماعی اساسی انسانها ،نظارت بر اعمال و رفتار همدیگر و
حساسيت و توجه به عملكرد یكدیگر می باشد .اساس نظارت بيرونی و اجتماعی در اسالم ،در مفاهيم «امر
به معروف» و «نهی از منكر» قرار داده شده است .به تعبير دیگر ،تعبير و بيان قرآنی و حدیثی نظارت
اجتماعی در اسالم ،واژههای امر به معروف و نهی از منكر است.
از دیدگاه اسالمی ،انسان موجودی اجتماعی است و بسياری از عوامل رشد و تكامل یا عقبماندگی و
سقوط وی ،در روابط اجتماعیاش با دیگران قرار دارد؛ ازاینرو ،حساسيت به این روابط ،و تالش در جهت
سالمسازی جامعه ،از وظایف اصلی انسانهاست .از این روست که آیات و روایات بسياری ،از جهات متعدد و
متنوعی ،بر این وظيفة اجتماعی ،دینی و سياسی تأکيد نموده و ابعاد مختلف آن را گوشزد کردهاند .علت
برتری امت اسالمی بر امت های دیگر ،عمل به همين فریضه دانسته شده است :امر به معروف را بهمنزلة
یک سازوکار نظارت اجتماعی ،میتوان چهار گونه دستهبندی کرد:
1.نظارت مسئوالن بر مردم؛  .2نظارت مردم بر مسئوالن؛  .3نظارت مردم بر مردم؛  .4نظارت مسئوالن بر
مسئوالن.
در جوامع امروزی برای هریک از انواع نظارت بيرونی ،سازوکارهایی وجود دارد .نظارت مسئوالن بر مردم،
خود را از طریق قوانين و مقررات نشان میدهد .نظارت مردم بر مسئوالن ،بيشتر از طریق مطبوعات و
رسانهها قابل پيگيری است.
در انجام وظيفة امر به معروف نسبتبه مسئوالن ،میتوان گفت که در حكومت و نظام اسالمی ،مردم دو
نقش و وظيفة اساسی دارند :یكی مشورت دادن به مسئوالن در تصميمگيرى است که دليل آن ،این آیات
قرآن کریم استَ « :و شاوِرْ ُهمْ فِی الْأَمْرِ» و «أَمْرُهُ ْم شُورى بَيْنَهُمْ»؛ نقش دوم جامعه در امور حكومتى
نسبتبه مسئوالن نظام اسالمى ،مراقبت ،پاسدارى و نگهبانى از اجراى قوانين است .مردم موظفاند که
هرجا خللى در اجراى قانون ببينند ،تذکر دهند و اگر مفيد واقع نشد ،اعتراض کنند .این وظيفه ،امر به
معروف و نهى از منكر است که خداوند در قرآن صریحاا به آن امر مىکند (آلعمران)104 :
بند )3سالمت کارگزاران نظام اداری و حکومتی
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هر نظام اداری و حكومتی برای اینكه بتواند امور جامعة خود را بهدرستی اصالح کند ،باید از کارگزاران
شایسته و متعهد بهره گيرد .در ميان همة حكومتها ،تاکنون هيچ حكومتی ،مانند حكومت اميرالمؤمنين
علی(ع) درخصوص امور کارگزاران خود حساسيت و دقت به خرج نداده است .این واقعيت را میتوان از
نامهها و خطبه های گوناگون حضرت به کارگزاران و واليان حكومتی در ابعاد مختلف سياسی ،اقتصادی و
دینی جستوجو کرد .در همة نامهها و عهدنامههای حضرت به کارگزاران ،مسئلة رعایت تقوا و ترس از
خدا و توجه به آخرت دیده میشود.
در اندیشة سياسی اسالم ،کسانی که از امكانات و اموال و اختيارات حكومتی بهرهمند میشوند ،باید صفات
و ویژگی هایی داشته باشند تا بتوانند وظيفة خود را بهدرستی انجام دهند؛ در غير این صورت ،باعث تباهی
امور میشوند .علی(ع) هيچگاه در عزل و نصب های خود ،مسئلة رفاقت و خویشاوندی را مدنظر قرار
نمی داد و روش سياستمداران دنياپرست را که تنها در راستای بقای حكومت خود عمل میکردند ،نداشت؛
بلكه تنها به رضای خدا میاندیشيد و مصلحت مردم را در نظر میگرفت .در اندیشة سياسی حضرت ،هيچ
خطری برای جام عة اسالمی بيشتر از خطر بر سر کار آمدن افراد فاقد اهليت و کمصالحيت نيست .به
همين دليل ،هنگام گماردن مالکاشتر نخعی به حكومت مصر ،در نامهای به مصریان چنين هشدار داده
است:
من بيم دارم که نابخردان و نابكاران ،زمام امور مملكت را به دست گيرند و مال خدا را دستبهدست
بگردانند و بندگان او را بردگان خود گيرند و با صالحان به دشمنی برخيزند و فاسقان را حزب خود قرار
دهند (نهج البالغه ،ص .)1050
حضرت مرتباا مردم را به مسئلة کارگزاران توجه میدادند و میفرمودند که مبادا زمامداران بیاهليت بر سر
کار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کشانند؛ چراکه اگر حساسيت مردم به چگونگی رفتار کارگزاران از
بين رود ،آنگاه افراد بیلياقت و فاقد صالحيت در مراتب زمامداری قرار میگيرند و جامعه را به تباهی
میکشانند (مجلسی1402 ،ق ،ج  ،69ص )176
نتيجه آنكه اگر در نظام اداری و حكومتی از افراد سالم و متعهد استفاده شود ،و از طرفی نظارت مستمر
برای تداوم حسن سلوک و تعامل مطلوب با مردم نيز حاکم باشد ،یقيناا می توان به اقامة عدل و قسط در
جامعه اميدوار بود .بدیهی است تنها در این صورت است که میتوان اميدوار بود مردم به نظام حكومتی
جامعه اقبال کنند و در رفع فساد و تخلف ،با کارگزاران همكاری و همگامی نمایند.
بند. )4مبارزه با انحصارگراییها و انحصارطلبیها
چنان که گفته شد ،در بخش عوامل فساد مربوط به حاکمان و قدرتمندان ،انحصارطلبی و در قبضه گرفتن
قدرت و اقتدار سياسی و اداری ،یكی از عوامل اصلی و گلوگاهی فساد اداری است .ازآنجاکه انحصارگرایی و
انحصارطلبی دارای آثار سوء اجتماعی بسياری است و نقشی برجسته در فساد و سقوط حكومت و نظام
اداری دارد ،در ادبيات دینی توجه خاصی به آن شده و احادیث فراوانی به جریانشناسی شكلگيری ،آثار و
عواقب ،و راههای مبارزه با آن پرداختهاند.
معادل عربی انحصارطلبی ،واژة «استئثار» است .استئثار ،از ریشة «أثر» ،در مقابل «ایثار» و بهمعنای
« مقدم داشتن خود یا وابستگان و هواداران خود بر دیگران در تأمين نيازها و خواستها» است (ابنمنظور،
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 ،1410ص  .)8نكتة قابل توجه اینكه انحصارطلبی ممكن است دو شكل داشته باشد :الف) انحصاری که
تجاوز به حقوق دیگران نيست و تنها اقدامی است برخالف ایثار که ارزشی اخالقی است؛ ب) انحصاری که
افزون بر مخالف بودن با ایثار ،تجاوز به حقوق دیگران نيز هست (محمدی ریشهری ،1384 ،ص .)208
عوامل زیادی در انحصارطلبی انسانها نقش دارند؛ همچون بیاعتنایی به حقوق مردم ،بیرغبتی به مكارم
اخالقی ،حرص ،بخل و خست؛ اما اصلیترین عوامل و ریشههای انحصارطلبی ،خودخواهی ،بیایمانی یا
ضعف ایمان است .اگر ایمان ،خودخواهی ذاتی انسان را مهار نكند ،انسان بهطور طبيعی انحصارطلب
میشود و همه چيز را برای خود و وابستگان خود میخواهد .به فرمودة امام علی(ع)« :هر کس به
فرمانروایی رسد ،انحصارطلبی پيشه کند» (نهج البالغه ،حكمت )160
یكی از بهترین روشهای مبارزه با انحصار طلبی زیردستان ،دوری کردن مسئوالن ردهباال از انحصارطلبی
است؛ چنانکه پيشوایان دینی ما چنين بوده و چنين کردهاند .از ابواسحاق سبيعی نقل شده است که
علی(ع) در بيت المال چيزی باقی نمیگذاشت (و همه را ميان مردم تقسيم میکرد) ،مگر آنچه را که در
آن روز نمیتوانست تقسيم کند؛ و میفرمود« :ای دنيا! دیگری را بفریب»؛ و هيچ چيزی از فیء را به
انحصار خود درنمیآورد و چيزی را به خویشاوندان و نزدیكانش اختصاص نمیداد (قرطبی ،1415 ،ج 3
ص )210
روش دیگر مبارزه با انحصارطلبی ،توجه در گمارش افراد است؛ چنانکه حضرت میفرماید« :دربانان و
اطرافيان خود را از نيكان برگزین و کسانی از آنها را که امتيازخواه و متجاوز و فاقد انصافاند ،از خود دور
گردان و به احدی از کسان خود و اطرافيانات قطيعه ای وامگذار و به آنان اجازه مده که ملكی را برای
خویش گيرند» (دعائم االسالم ،ج 1ص )367
بند  )5عدم تبعیض در برخورد با فساد
یكی از اصول اساسی در مبارزه با فساد اداری ،برخورد یکسان و بدون تبعيض با مرتكبان آن است .رسول
خدا(ص) در مقابل تالش عده ای برای جلوگيری از قطع دست زنی از اشراف که مرتكب سرقت شده بود،
فرمودند« :آنان که پيش از شما بودند ،تنها به سبب چنين تبعيضهایی هالک شدند؛ زیرا حدود را بر
ناتوانان اجرا میکردند و قدرتمندان را رها میساختند .بنیاسرائيل تنها به این سبب هالک شدند که
حدود را در خصوص فرودستان اجرا میکردند و بزرگان را معاف میساختند( ».دلشاد تهرانی ،1372 ،دفتر
دوم) در جای دیگر فرمودهاند« :امتهای پيش از شما به این علت هالک شدند که حد را دربارة فرودست
اجرا میکردند و بزرگ را رها میساختند .به آن کس که جان محمد در دست اوست سوگند که اگر
دخترم فاطمه نيز چنين کرده بود ،دست او را قطع میکردم» (همان)
ب) راهکارهای مربوط به نظام اداری سالم و کارآمد
در دنيا نظام های اداری مختلفی وجود دارد که نوع ساختاردهی این نظامها و کم و کيف ارتباط اجزا و
عناصر سازنده و فرایندهایشان با هم متفاوتاند و عناصر تشكيلدهندة آن ،از نظر کارآمدی و ميزان
برقراری روابط سالم و بهدور از فساد ،در درجه های مختلف قرار دارند .آنچه که در این بخش بدان خواهيم
پرداخت ،راهكارهای پيشگيری و مبارزه با فساد در این نظام بر اساس مبانی ارزشی اسالم است.
بند )1توسعة زیربنایی (نهادسازی)
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ایجاد محيط زیربنایی مؤثر ،یكی از راهكارهای مهم جلوگيری از فساد است .این تالش برای نهادسازی را
میتوان با تمرکز بر مسائل زیر به ثمر رساند:
شایستهساالری :استخدام مأموران دولتی باید بر اساس دو معيار اصلی شایستگی و درستكاری باشد؛
آنگونهکه در قرآن کریم آمده است« :قالت یا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوی االمين» (قصص:
).26
حقوق کافی  :حقوق و مزایای پرداختی برای مستخدمان دولتی باید مكفی و حداقل برابر حقوق دریافتی
همقطاران آنها در بخش خصوصی باشد تا بهروری آنها افزایش پيدا کند و کمتر در معرض وسوسه فساد
قرار بگيرند .در کالمی از پيامبر اکرم(ص) نقل شده است« :خداوند در روز قيامت به سه کس نظر
نمی کند :انسان آزادی که شخص آزادی را بفروشد؛ و انسان آزادی که خودش را بفروشد؛ و مردی که
پرداخت دستمزد کارگر را آنقدر به تأخ ير اندازد که رطوبت عرق ناشی از کار او خشک شود» (متقی
هندی ،1405 ،ج  ،16ص )35
شفافيت :در خصوص ميزان صالحيتی که به کارمندان بخش عمومی داده میشود ،باید قوانين و مقررات
شفاف وجود داشته باشد تا از احتمال درگير شدن در فساد کاسته شود و زمينة ارزیابی عملكرد کارکنان
فراهم گردد.
رسانه و مطبوعات آزاد :رسانهها و مطبوعات آزاد بر مسائل مهم و حساس تمرکز میکنند؛ اطالعات
موردنياز برای افزایش آگاهی و مشارکت عمومی را در سطح گسترده منتشر مینمایند؛ و خطاکاریها و
سوء عملكردها را افشا میکنند .همة این نهادها هنگامی که در کنار هم قرار میگيرند ،باید محيطی را
ایجاد کنند که در آن ،مردم مسئوليت اعمالشان را بپذیرند و سيستم نظارت و ارزیابی به کاهش فساد،
ع
رونق و شكوفایی بيشتر ،و ثبات افزونتر جامعه بينجامد؛ چنانکه قرآن کریم یادآوری میکند« :وَلَوْ َال دَفْ ُ
ع
اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ األَرْضُ وَلَكِنَّ اللّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ» (بقره .)251 :و نيز «وَلَوْلَا دَفْ ُ
اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُ ِّدمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ یُ ْذ َکرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ کَثِيراا( »...حج).40 :
آموزش :آخرین و نه کمارزشترین راهكار و سازوکار برای نهادینهسازی در جامعه ،بهرهگيری از نظام
آموزش است .نظام آموزش در هر جامعه نقشی عمده و اساسی در شكلدهی ارزشهای مؤثر بر رفتار افراد
دارد .همينطور ،آنچه که به فرزندانمان آموزش میدهيم و چگونگی آموزش آنها ،سهمی در نقشهای
متفاوتی که این افراد در جامعه ایفا میکنند (پدر ،کارمند اداره ،تاجر و )...دارد .بدینترتيب ،انتظار میرود
که نظام آموزشی در یک جامعة اسالمی ،مبلّغ و منتقلکنندة نظام ارزشی اسالم به تمامی گروهها و در
همة مكانها باشد تا افراد تربيتشده در این نظام ،بتوانند در نقشهای مختلف اجتماعیای که بر عهده
میگيرند ،بهصورت بهرهور و اخالقی عمل کنند.
بند. )2شفافیتگرایی
شفافيت ،یكی از مفاهيم کليدی مطرح در مباحث مربوط به فساد و سالمت اداری میباشد که عبارت
است از آشكار بودن مبنای تصميمات حكومتی و سازوکارهای حاکم بر توزیع قدرت و درآمد .شفافيت
به عنوان مؤثرترین ابزار مبارزه با فساد اداری ،برای استقرار دولتی کارا و ایجاد جامعهای پایدار بهکار
میرود .بهعبارت دیگر ،فرایند شفافسازی گشایش امور غيرامنيتی و نظامی برای افراد است؛ بهگونهایکه
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رسانهها ،سياستها ،فرهنگ ها ،تصميمات و ...قابل عرضه به افكار عمومی باشند تا مردم بتوانند دربارة آنها
به قضاوت بنشينند.
شفافيت و شفافيتگرایی ،از مقولههای موردتأکيد و توجه در آموزههای دینی است .دین مبين اسالم که
حكومت را امانتی در دست حاکمان و کارگزاران حكومت میداند ،نظارت بر چگونگی استفاده و نگهداری
از این امانت و ضرورت پاسخگویی در قبال آن را از مسلمات مبانی سياسی اسالم بهشمار میآورد .به
همين علت است که امام علی(ع) خطاب به مالکاشتر ،ضرورت پاسخگویی در مقابل مردم را بدین صورت
بيان میفرمایند:
برای کسانی ک ه به تو نياز دارند ،زمانی معين کن که در آن ،فارغ از هر کاری به آنان بپردازی .برای دیدار
با ایشان به مجلس عام بنشين؛ مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد .و برای خدایی که آفریدگار
توست ،در برابرشان فروتنی نمای و بفرمای تا سپاهيان و یاران و نگهبانان و پاسبانان به یک سو شوند تا
سخنگویشان بیهراس و بیلكنت زبان ،سخن خویش بگوید؛ که من از رسولاهلل(ص) بارها شنيدم که
می گفت :پاک و آراسته نيست امتی که در آن امت ،زیردست نتواند بدون لكنت زبان ،حق خود را از
قویدست بستاند( ...نهج البالغه ،نامه )53
بند )3شایستهساالری در نصب و عزلها
شایستگی در لغت بهمعنای «داشتن توانایی ،مهارت ،دانش ،لياقت و صالحيت »(Oxford, 1993, p.
( 235است؛ و در اصطالح ،بسته به کار و قلمرو شغلی فرد معنا مییابد .هر کاری توانایی ،مهارت و لياقت
ویژهای را میطلبد و در مجموع ،شایستگی فرد را برای امر برعهدهگرفته میرساند.
شایستهساالری در گزینش و نصب افراد و مدیران دستگاههای اجرایی ،یكی از مهمترین راهكارهای مبارزه
با فساد اداری است که در ادبيات دینی بر آن بسيار تأکيد شده است .برای نمونه ،قرآن کریم از زبان
دختران شعيب آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسی به شبانی میگویند «او را
به خدمت بگير؛ زیرا قوی (شایسته برای شبانی) و درستكار است» (قصص.)26 :
بند )4توجه به معیشت کارکنان
یكی از عوامل مهمی که باعث میشود انسانها به ورطة فساد و تباهی کشيده شوند ،احتياج و نيازمندی
است .طبيعت آدمی بهگونهای است که احتياج و نياز او را به رفع آن نيازمندیها تحریک میکند و هرچه
این نياز بيشتر باشد ،قدرت تحریكی آن نيز بيشتر خواهد بود (رضائيان .)1385 ،از همين رو ،فقر و نداری
در آموزههای دینی همسایة دیواربهدیوار کفر معرفی شده است؛ چنانکه پيامبر اکرم(ص) میفرماید« :کاد
الفقر أن یكون کفراا»(محمدی ری شهری ،1387 ،ج  ،8ص )86
اگر از کارکنان و مدیران سطوح مختلف نظام انتظار میرود وظایف خود را به شكل مطلوب و دور از
هرگونه کم کاری و خيانت انجام دهند ،باید آنها را از لحاظ زندگی مادی تأمين کرد .اگر ميزان دریافتی
کارکنان با مخارج زندگی متوسط آنها برابری نداشته و پایينتر از آن باشد ،کارکنان با دلسردی به انجام
کارشان مبادرت خواهند ورزید؛ کار را با اتقان و استحكام انجام نخواهند داد و کمکاری ،خيانت و تعدی به
اموال عمومی را پيشه خود خواهند ساخت.

147

فصلنامه علمی دانش انتظامی شرق تهران

اميرمؤمنان علی(ع) مسئلة تأمين زندگی و بهبود وضعيت معيشتی کارکنان را از وظایف سازمان میداند و
به مدیران گوشزد میکند که بهطور جدی به این امر توجه کنند .حضرت خطاب به مالکاشتر میفرماید:
« ثم أسبغ عليهم االرزاق؛ فإن ذلک قوت لهم علی استصالح أنفسهم غنی لهم عن تناول ما تحت ایدیهم ،و
حجه عليهم إن خالفو أمرک أو ثلموا امانتک» (نهج البالغه ،نامه )53
ج) راهکارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاکم
راهكارهایی که در این بخش ارائه میشوند ،جنبة فرهنگی و اجتماعی دارند .هرچند بهکارگيری
راهكارهایی که در ادامه ارائه میشوند ،دشوار ،زمانبر و نيازمند فعاليت و تالش جمعی و همگانی است ،اما
در بلندمدت میتواند ثمرات بسيار ارجمندی داشته باشد.
بند. )1افزایش زمینههای مشارکت مردم در امور اجتماعی
مشارکت اجتماعی ،بر گسترش روابط بين گروهی داللت دارد و درگير ساختن مردم در فرایندهای
اجتماعی مختلف را هدف قرار میدهد .مشارکت اجتماعی به آن دسته از فعاليتهای ارادی داللت دارد که
از طریق آنها اعضای یک جامعه در امور مختلف شرکت میکنند و بهصورت مستقيم یا غيرمستقيم در
شكل دادن حيات اجتماعی مشارکت دارند (محسنیتبریزی ،1369 ،ص )108
در دین اسالم ،مشارکت و تعاون ،یكی از آموزههای اصلی است؛ چنانکه خداوند در قرآن کریم میفرماید:
«وَ تَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی وَالَ تَعَاوَنُواْ عَلَی اإلِثْمِ وَالْ ُعدْوَانِ» (مائده .)2 :اگر این اصل در جامعه نهادینه شود
و مردم بدون توجه به روابط شخصی ،نژادی و خویشاوندی ،با آنان که به انجام کارهای سازنده و مثبت
اقدام میکنند همكاری و همياری نمایند ،بسياری از ناهنجاریهای اجتماعی حل میشود و جامعهای
سرشار از تعاون به وجود میآید.
با مطالعه در منابع و آموزههای دینی ،میتوان راهكارهایی را برای جلب مشارکت عمومی مطرح کرد:
نيكوکاری :حض رت علی(ع) در زمينة افزایش اعتماد مردم به سيستم و نظام ،میفرماید« :هيچ وسيلهای
برای جلب اعتماد والی به رعيت ،بهتر از نيكوکاری به مردم و تخفيف ماليات و عدم اجبار به کاری که
دوست ندارند ،نيست .پس در این راه آنقدر بكوش تا به وفاداری رعيت ،خوشبين شوی که این
خوشبينی ،رنج طوالنی مشكالت را از تو برمیدارد» (نهج البالغه ،نامه )53
برخورد نيک :تأثير برخورد نرم و متواضعانه با مردم به اندازهای است که خداوند متعال از آن بهعنوان
ویژگی اخالقی مثبت پيامبرش یاد میکند و خطاب به وی میفرماید« :فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُم وَ لَو
کُنتَ فَظًّ اا غَلِيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّوا مِن حَولِکَ( »...آل عمران.)159 :
شنود مؤثر :پيامبر اکرم(ص) به گفتار مردم آنقدر توجه داشت که بعضی در غياب آن حضرت میگفتند:
او گوش است؛ یعنی هرچه دیگران میگویند ،میپذیرد« :کسانی از آنان ،پيامبر را اذیت و آزار میدهند و
میگویند او گوش است (توبه)61 :
بند )2احیای حس مسئولیتپذیری اجتماعی
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یكی از اصول اجتماعی بنيادی موردنظر دین اسالم ،اهتمام مسلمانان و مسئوليتپذیری آنان نسبتبه
همدیگر است که از آن به «تكافل اجتماعی» (یعنی مسئوليت و تكاليفی که اعضای جامعه نسبت به
همدیگر دارند) نيز تعبير شده است.
احادیث زیادی در این زمينه وجود دارند که اهميت این اصل را میرسانند؛ مانند این روایت که
پيامبر(ص) که میفرماید« :من اصبح و لم یهتم بامور المسلمين فليس بمسلم» (کلينی ،1362 ،ص
 .)239این حدیث و احادیث فراو ان دیگر ،تأکيداتی روشن ،صریح و قاطعی بر مسئوليت انسانها نسبتبه
همدیگر و جامعه پيرامونیشان هستند.
بند )3ترویج فرهنگ وظیفهشناسی و وجدان کاری
در تعریف وجدان کاری گفته شده است« :حالت ثابت درونی که شخص را به انجام دقيق کار با ميل و
رغبت و اشتياق ترغيب میکند» (منطقیسعادتی ،1375 ،ص  .)41وجدان کاری و وظيفهشناسی ،یكی از
عوامل فرهنگی مؤثر جهت مبارزه با فساد و انحراف اجتماعی بهشمار میآید .میتوان گفت که بين وجدان
کاری و فساد ،رابطه ای معكوس وجود دارد؛ به این معنا که با فقدان وجدان کاری ،فساد و انحرافات
افزایش خواهند یافت و وجود آن میتواند باعث کاهش فساد اداری در سازمانها شود .بدینترتيب ،ضعف
وجدان کاری از مهمترین ریشههای فرهنگی و اجتماعی فساد اداری است (حكيمی)1385 ،
در قرآن کریم ،از وجدان کاری به نفس لوامه تعبير شده است که در صورت انجام کار زشت ،انسان را
نكوهش میکند (قيامه)2 :
با تقویت پایبندی انسانها به اصول و ارزشهای دینی و باورهای انسانی ،و همچنين در سایة استفاده از
تجربههای بشری ،میتوان به تقویت و گسترش فرهنگ وجدان کاری در سازمانها اقدام نمود.
❖ نتیجه گیری:
رشوه پرداخت وجه یا مال یا قبول تعهد از طرف راشی به نفع کارمند دولت است.این جرم مبتنی بر عمل
مجرمانه دو طرف راشی و مرتشی است.در عين حال تحقق وصف مذکور برای هر یک از راشی و مرتشی به
طور مستقل امكان پذیر است و الزم نيست هر دو عنوان در خارج توأم با هم واقع شوند.به لحاظ حكمی،
رشوه اختصاص به باب قضا ند ارد و از معنای لغوی و نيز ادله شرعی حرمت آن چنين استنباط میشود که
تخصيص عنوان مذکور به باب قضا ،بدون دليل و ترجيح بال مرجع است ،چه موضوع رشوه عام بوده ،عالوه
بر وجه نقد هر گونه تعهدی را که موجب انتفای مرتشی شود شامل میشود.بر اساس اصول کلی حقوق و
با توجه به قواعد مربوط به ضمان و مسئوليت مدنی ،مال الرشا باید به راشی برگردد و در صورتی که
قانونگذار قصد تعزیر راشی را معادل آنچه پرداخت کرده داشته باشد باید آن را به عنوان مجازات مستقل
پيش بينی کند ،نه آنكه مال الرشا را به عنوان تعزیر ضبط کند.مبارزه با فساد  ،ارتشاء و انحرافات
اجتماعی ،یكی از اصول و اهداف اساسی دین مبين اسالم است .بر این اساس ،آموزههای دینی ،سرشار از
راهكارها و راهحلهای پيشگيری از بروز فساد در جامعه و مبارزه با آن میباشد؛ چنانکه پيامبران الهی و
پيشوایان دین ،در عمل نيز اهتمام جدی به این امر داشتهاند .بهاقتضای چارچوب نظری تحقيق که
«تئوری محدودیتها» است ،راهكارهای عرضهشده ،معطوف به عوامل گلوگاهی فساد اداریاند .بر این
مبنا ،مشخص شد که فساد اداری ،حاصل وجود و تعامل عواملی چون انحصارطلبی ،پنهانکاری و عدم
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شفافيت ،فقدان شایستهساالری و مسئوليت اجتماعی شهروندان است.راهكارهایی که متناسب با عوامل
یادشده و بر اساس ارزشهای اسالمی برای مبارزه با فساد استخراج شدهاند ،در سه دسته طبقهبندی ،و در
جدول ( )1نشان داده شدهاند.

❖ منابع:
•
•

المنجد فی اللغة و االعالم ،بيروت ،دارالشروق.1986 ،پ
شفایی،

محسن،

«رشوه

و

اقسام

آن»،

مجله

کانون

وکال،

س

،9

ش

جابری عربلو ،محسن ،فرهنگ اصطالحات فقه اسالمی ،تهران ،امير کبير ،1363 ،ص .105

•

طریحی ،فخر الدین ،مجمع البحرین ،تحقيق از سيد احمد حسينی ،مكتبة مرتضویه ،بیتا

•

ذو المجدین ،زین العابدین ،فقه و تجارت ،دانشگاه تهران ،1366 ،ص .37

•
•

سنگلجی ،محمد ،قضا در اسالم ،دانشگاه تهران ،1338 ،ص .95
خمينی ،سيد روح اهلل ،تحریر الوسيله ،قم ،اسماعيليان ،بیتا ،ج  ،2ص .406

•

خویی ،سيد ابو القاسم ،مبانی تكملة المنهاج ،نجف ،مطبعة اآلداب ،بیتا ،ج  ،1ص .6

•

عبد الملک ،جندی ،الموسوعة الجنائيه ،ج  ،4بيروت ،دار احياء التراث العربی ،بیتا ،ص  3و  6و .7

•

امين بک ،احمد ،شرح قانون العقوبات االهلی ،القسم الخاص ،قاهره ،دار الكتب المصریه ،1924 ،ص .1

•

طباطبایی ،سيد محمد حسين ،تفسير الميزان ،ترجمه محمد تقی مصباح یزدی ،بنياد علمی و فكری عالمه طباطبایی،

•

تهران ،1370 ،ج  ،2ص  ،69و ج  ،5ص 517-518

•
•

طالقانی ،سيد محمود ،تفسير پرتوی از قرآن ،چ  ،3تهران ،شرکت سهامی انتشار ،ج  ،1ص .76
انصاری ،شيخ مرتضی ،المكاسب ،قم ،منشورات دار الذخائر 1411 ،ه.ق ،ص .118-122

•
•

نجفی ،محمد حسن ،جواهر الكالم ،تهران ،دار الكتب االسالميه 1398 ،ه.ق ،ج  ،40ص .146 ،131
آشتيانی ،ميرزا محمد حسن ،کتاب القضاء ،قم ،انتشارا هجرت ،1362 ،ص  38و .39

•

حبيبزاده ،محمد جعفر و سيد مصطفی محقق داماد « ،اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران» ،دانشور،

،53-54

ص

51

و

.53
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•

طباطبایی ،سيد علی ،ریاض المسائل ،قم ،مؤسسه آل البيت 1404 ،ه.ق ،ص .394

•
•

محقق حلی ،شرایع االسالم ،تهران ،انتشارات استقالل ،بیتا ،مجلد  3و  ،4ص .869
محمد جعفر ،علی ،قانون العقوبات ،بيروت ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزیع ،1995 ،ص .18

•

ابن منظور ،محمدبن المكرم المصری ،لسان العرب ،بيروت ،دار صادر1410 ،ق.

•

ابنشعبه ،تحفالعقول عن آلالرسول ،قم ،چاپ علی اکبر غفاری ،قم .1363

•

اميری ،علینقی  ،1383نگاهی جامع به خود کنترلی در سازمان ،فرهنگ مدیریت ،شماره .7

•

آقا پيروز ،علی ،و دیگران ،مدیریت در اسالم ،چ دوم ،قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1384 ،

•

بازشناسی مولفههای موثر بر اختالس در ایران ،نشریه مجلس و پژوهش ،ش  ،25خرداد و شهریور .1377

•

تانزی ،ویتو ،مسئله فساد ،فعاليت های دولتی و بازار آزاد ،ترجمه بهمن آقایی ،اطالعات سياسی -اقتصادی ،شماره 149و  ،150بهمن و اسفند .1378

•

تقوی ،مهدی ،فصلنامه اندیشه صادق ،مرکز تحقيقات دانشگاه امام صادق(ع) ،شماره .9-8

•

حكيمی ،عبدالمومن ،فساد اداری افغانستان؛ عوامل بروز و راهبردهای مقابله با آن ،قابل دسترسی در سایت دین گستر.
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•

خدمتی ،ابوطالب و همكاران  ،1381مدیریت علوی ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

•

دلشاد تهرانی ،مصطفی  ،1372سیره نبوی (منطق عملی) ،دفتر دوم ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

•

ربيعی ،علی  ،1383زنده باد فساد ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی؛ سازمان چاپ و انتشارات.

•

رضائيان  ،1385علی ،مبانی رفتار سازمانی ،تهران ،سمت.

•

قرطبی،یوسفبن عبداهلل 1415ق ،االستیعاب فی معرفت االصحاب ،تحقيق علیمحمد معوض و عادل احمد عبدالموجود ،بيروت ،دارالكتب العلميه.

•

کلينی ،محمدبن یعقوب ،اصول کافی ،چ چهارم ،تهران ،دار الكتب االسالميه.1362 ،

•

متقی هندی ،علی بن حسام الدین 1405ق  ،کنزالعمال ،بیجا ،موسسه الرساله.

•

محسنی تبریزی ،عليرضا  ،1369بررسی زمینه های مشارکتی روستاییان و ارتباط آن با ترویج کشاوزری ،تهران ،معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت
جهاد سازندگی

•

محمدی ریشهری ،محمد  ،1384دانشنامه ميزان الحكمه ،ترجمه حميدرضا شيخی ،قم :موسسه دار الحدیث.

•

مكارم شيرازی ،ناصر و دیگران  ،1374تفسیر نمونه ،تهران ،دارالكتب االسالميه.

•
•

منصورنژاد ،محمد ،فلسفه نظارت ،فصلنامه حكومت اسالمی ،سال نهم ،شماره .33
منطقی سعادتی ،محسن ،گامی به سوی نهادینه کردن وجدان کاری در سازمانها ،ماهنامه معرفت ،تابستان.
Preventive strategies to combat corruption and bribery from the
perspective of criminal law and criminology
Gholamreza Kazemi
Abstract
Bribery is a common crime and has two sides, Rashi and Mortashi. The main
question of the research is "Strategies to fight corruption and bribery from the
perspective of criminology and based on Islamic values". In this research, the
inferential method has been used.
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According to studies, the lack of strict and deterrent laws, monopoly, lack of
accountability, lack of meritocracy in elections, lack of social responsibility in
citizens, and lack of transparency in the administrative system are the causes
of corruption, corruption and extortion.
According to the mentioned factors, the strategies that were obtained to fight
against corruption and bribery are: passing effective and effective laws,
strengthening internal control (piety) and social control (enjoining the good
and forbidding the evil); Increasing the health of administrative system agents;
Institution building; Transparency; Attention to staff livelihoods; Promoting a
culture of conscientiousness; And reviving a sense of social responsibility.
Keywords: bribery, bribery, bribery, judiciary, corruption, accountability,
Islamic values, solution, theory of limitations, transparency.

