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تاريخ دريافت مقاله1392/3/5 :
تاريخ پذيرش مقاله1392/6/25 :
چکیده
فساد اداری با انواع و اشکال مختلف و تبعات سوء آن ،از ديدگاه اسالم هم به عنوان يک معضل اخالقیي و هیم
بهمثابه يک چالش قانوني در نظر گرفته مي شود .ايی پديیده ناشیي از برخیي عوامیل شخصیي ،اقتصیادی ،فرهنگیي،
قضايي و سیاسي است .بهمقتضای اي عوامل ،راهکارهای دي برای پیشگیری و مبارزه با ايی مسیهله نییز دربردارنیده
راهکارهای غیررسمي و دروني مانند تقوا ،صبر ،ايمان به معاد ،احساس مسهولیت اجتماعي و  ...و راهکارهای رسمي
همچون :راهکارهای سیاسي ،اقتصادی ،فرهنگي و قضايي خواهد بود .در اي پیژوهش بیا بررسیي و تعمی در متیون
اسالم يعني قرآن کريم و احاديث معصومی (ع) ،به شرح و تبیی عوامل فسیاد و راهکارهیای مبیارزه بیا آن پرداختیه
شده است .بهطورکلي از نتايج اي تحقی به دست ميآيد که اسالم با يیک ديید همیهجانبیه ،سیعي در از بیی بیردن
زمینهها و بسترهای بروز فساد اداری داشته و در صورت بروز نیز برخورد قاطع با آن را توصیه مينمايد.
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 -1مقدمه
تعاريف متعددی از فساد اداری به عمل آمده است که از قرابت معنايي بااليي با يکديگر برخوردارنید.
به عنوان مثال :فساد يکیي از مظیاهر رفتیار ضیداجتماعي اسیت کیه مزايیايي را خیار از قاعیده و بیرخال
هنجارهای اخالقي و قانوني به مرتکبی خود ميدهد و در مقابل قدرت بهبیود شیراي زنیدگي سیايري را
تضعیف مينمايد (ربیعي .)29 :13۸3 ،فساد اداری به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومي
اطییال مییيشییود کییه در جهییت منییافع غیرسییازماني ،ضییواب و عییر

پذيرفتییهشییده را ناديییده مییيگیرنیید

(هییانتینگتون90 :1370 ،؛ کلیتگییارد )35 :1375 ،و بییر اسییاس تعريییف بانییک جهییاني و سییازمان شییفافیت
بی المللي ،فساد اداری عبارت است از «سوءاستفاده از اختیارات دولتي (قدرت عمومي) برای کسب منیافع
شخصي (خصوصي)» (عباس زادگان.)15 :13۸9 ،
علل فساد اداری نیز ،مجموعه مسائلي است که عمدتاً ريشه در خیار از سیازمان دارد ولیي آثیار آن،
سازمان را متأثر ميسازد .عواملي از قبیل نظام سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي و  ...که بیه دلییل عیدم
کنترل سازمان بر علل پیدايي آنها ،طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار خواهید بیود .بیر ايی اسیاس ،فسیاد
اداری ،يک معضل فرهنگي اجتماعي است که بهواسطه تعدی از قانون ،نوعي جرم نیز محسوب ميگیردد.
اصوالً برخورد با مفاسد اجتماعي بايد بسیار قوی و همهجانبه باشد .در غیر اي صورت تأثیر معکیوس میي-
گذارد .زيرا زمینه های ايجاد فساد بسیار قوی است و مرتباً راههای جديد ترغیب به فساد بیر روی افیراد بیاز
ميشود و افراد با هر پست و مسهولیتي به دنبال کسب امتیازات خار از حیطههای قانوني هستند (رفیع پور،
 .)155 :13۸۸امروزه ،در زمینه مبارزه با جرائم نیز ،نظريه رويکرد چند نهادی به پیشگیری از جیرم ،اهمییت
ويژهای يافته است .اي نظريه به دنبال آن است تا با مشارکت دادن نهادهیای مختلیف و اجیرای طیرح هیای
عمومي در قالب اقداماتي چون مبارزه با علل ريشیهای جیرم و کیاهش فرصیتهیای مجرمانیه و اسیتفاده از
کنترل غیررسمي در کنیار کنتیرل رسیمي ،از وقیوع جیرم پیشیگیری نمايید (قیورچي بیگیي.)351 :13۸۸ ،
بنابراي درمجموع ميتوان گفت که با پديدههايي مانند فساد اداری که ريشه در زمینههای گوناگون دارند؛
بايد به صورت سیستمي ،نظام يافته و چند نهادی ،مقابله نمود .اي نوع مبارزه ،ناظر به اصالحات اساسیي در
عوامل پديدآورنده فساد و طبعاً آمیخته با اقدامات پیشگیرانه خواهد بود؛ به گونیه ای کیه ايی دو مفهیوم از
يکديگر تفکیکپذير نميباشند.
در جامعه اسالمي که از فرهنگ و قوانی اسالمي برخوردار است ،بررسي فساد اداری از ديدگاه متون
مرجع و اولیه اسالمي يعني قرآن و احاديث معصومی (ع) ،ضروری به نظر میيرسید .حیال آنکیه متأسیفانه
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در سییره علیوی

پرداختهاند .ازجمله مقاله «مبارزه با فساد در حکومت علوی» از قربانعلي دری نجف آبادی ( )1379و «سییره
حضرت علي (ع) در مبارزه با فساد اداری» از ابوطالب خدمتي ( )13۸4که ايی خیالء پژوهشیي ،ضیرورت
انجام چنی تحقیقي را نمايان مي سازد .در همی راستا در اي مقاله ابتدا به بررسي عوامل پديدآورنده فساد
اداری و سپس راهکارهای مبارزه با آن از ديدگاه آيات و روايات ،پرداخته شده است.
 -2عوامل فساد اداری
به منظور تدوي و اجرای راهکارهای اثربخش در حوزه مبارزه با فساد اداری ،ابتدا الزم است که علیل
و عوامل پديدآورنده آن مورد شناسايي قرار گیرد .لذا در ذيیل ايی مبحیث ،بیه برخیي از عوامیل فسیاد از
ديدگاه آيات و روايات اشاره خواهد شد.
 -1-2عوامل شخصي
عوامل شخصي ،ناظر به انگیزه ها ،صفات يا اقدامات اشخاص در مقام فرد ،در جهت دست يازيیدن بیه
عمل نکوهیده خیانت در امانت عمومي و به عبارت ديگر ،فسیاد اداری اسیت .خصوصییات و انگییزههیای
متعددی را مي توان از ديدگاه آيات و روايیات برشیمرد کیه در ايی مجیال تنهیا بیه ذکیر سیه میورد اکتفیا
مينمايیم.
 -1-1-2تأمین نیازهای اولیه
منظور از نیازهای اولیه ،نیازهايي است که ادامه بقای يک زندگي انساني ،بستگي به تهیه و تأمی آن ها
دارد .چنانچه میزان حقو دريافتي يک کارمند دولت ،نسبت به نرخ تورم و میزان هزينه های زندگي کم تر
باشد؛ فرد قادر به تأمی نیازهیای اولییه ای همچیون خیورا ،،پوشیا ،،مسیک  ،درمیان و ...بیرای خیود و
خانواده خويش نخواهد بود .در چنی شرايطي دست يازيدن به راههیای نامشیروع ،جهیت تیأمی نیازهیای
اساسي ،اقدامي غريزی و بهنوعي طبیعي خواهد بود .در روايات اسالمي ،بسیار در مورد آثار مخرب پديیده
فقر هشدار داده شده است و حتي معصومی (ع) نیز از شرّ آن به خداوند پناه برده اند .امام زي العابدي (ع)
ناتواني در تأمی نیازهای زيستي همچون سالمتي و امنیت و توانگری کفیافي را مايیه اخیالل در زنیدگي و
زوال عقل معرفي ميکند که ميتواند منجر به فساد و تباهي گیردد« :وَ قَالَ (ع) خَمْسُ خِصَالٍ مَنْ فَقَدَ مِنْهُنَّ
وَاحِدَةً لَمْ يَزَلْ نَاقِصَ الْعَيْشِ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشْغُولَ الْقَلْبِ فَأَوَّلُهَا صِحَّةُ الْبَدَنِ وَ الثَّانِيَةُ الْأَمْنُ وَ الثَّالِثَةُ السَّععَةُ فِع
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الرِّزْقِ  :...پنج ويژگياند که هر کس يکي از آن ها را نداشته باشد؛ همواره زندگياش کاستي دارد؛ عقلش
زوال ميپذيرد؛ و دلش دغدغه دارد؛ اول تندرستي ،دوم امنیت ،سوم گشايشِ روزی( »...مجلسیي،1404 ،
194 :75؛ طبرسي .)199 :1412 ،طلب روزی حالل و گشايش معاش از خداوند ،در تعیالیم رسیول خیدا
(ص) و ساير معصومی (ع) گواه بر اهمیت مسهله مسکنت و تبعات آن برای فرد و جامعه ميباشد .در همی
راستا پیامبر اکرم (ص) ميفرمايند« :اللّهُمَّ إنّ أعوذُ بِكَ أن أفتَقِرَ ف غِناكَ :بار خیدايا! هیر آينیه بیه تیو پنیاه
ميجويم از اي که در [سايه] توانگریات ،دچار فقر شوم» (اب طاوس.)102 :1411 ،
امام علي (ع) در رابطه با آثار شوم نیازمندی و مسکنت در به وجود آوردن انحرا

و فساد ميفرمايند:

«ضرورة الفقر تبعث على فظيع األمر :ناچاریِ فقر ،انسان را به کار[های] زشت و وحشیتانگییز وا میي دارد»
(تمیمي آمدی .)365 :1366،آن حضرت در نامه خود به مالیک اشیتر ضیم دسیتور بیه تیأمی کیارگزاران
دولت ،داليل اي امر را اي گونه بیان ميدارند« :فَإِنَّ ذَلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِصْلَاحِ أَنْفُسِهِمْ وَ غِنًعى لَهُعمْ عَعنْ
تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ وَ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثَلَمُوا أَمَانَتَك :که با گرفت حقو کافي در اصالح
خود بیشتر ميکوشند و با بينیازی ،دست به اموال بیت المال نميزنند و اتمام حجتیي اسیت بیر آنیان اگیر
فرمانت را نپذيرند يا در امانت تو خیانت کنند» (نهج البالغه .)53/درمجموع ميتیوان گفیت کیه کارمنیدان
دولت به عنوان يک فرد انساني ،در صورت عدم دريافت حقو مُکفیي ،بیه سیوی فسیاد و انحیرا

سیو

مييابند.
 -2-1-2فزونخواهي و رفاهطلبي
بينهايت طلبي و میل به کمال از اصیلتري گرايشهای فطری آدمي است که بهواسطه قرار گرفت در
مسیر اصلي خويش و حرکت به سوی مبدأ و مرجع خود که منشا همه کماالت و فیوضات مي باشید ،ارضیا
گرديده و انسان به ثبات و آرامش حقیقي و ابدی دست مييابد؛ اما اگر اي نیروها از مسییر خیود منحیر
گردند ،متعل خويش را در نزديکتري عنصر قابلمشاهده و آرايش يافتهتري آنهیا يعنیي ثیروت و رفیاه
مادی خواهند يافت .در آيه  14سوره آل عمران به اي مسهله اشاره شده اسیت« :زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّعهَوا ِ
مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنينَ وَ الْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِعكَ مَتعاعُ
الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ :مردم را حبّ شهوات نفسانى ،از میل به زنها و فرزندان و همیانهايى
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از طال و نقره و اسب های نشان دار نیکو و چهارپايان و مزارع در نظر زيبا و دل فريب است( ،لییک ) ايی هیا
متاع زندگانى (فانى) دنیاست و نزد خداست منزل بازگشت نیکو» (آل عمران.)14/
خداوند متعال شدت عالقه و دلبستگي انسان به مال و ماديات را اينگونه بیان مي کند« :وَ تُحِبُّونَ الْمعالَ
حُبًّا جَمًّا :و سخت فريفته و مايل به مال دنیا میىباشیید» (فجیر .)20/در آيیه ديگیری بیر همیی معنیا تأکیید
مينمايند« :وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديدٌ :و هم او بر حب مال دنیا سخت فريفته و بخیل است» (عاديات.)۸/
در فرهنگ قرآني از فزون طلبي و زياده خواهي با عنیوان «تکیاثر» و از رفیاه زدگیي بیا نیام «اتیرا » يیاد
مي شود .انساني که در دام تکاثر و رفاه طلبي گرفتار مي شود؛ ديگر ندای ح و حقیقت را نخواهید شینید و
جاذبه های زندگي مادی وی را به سوی انواع فساد ،طغیان و ح کُشي خواهد کشید .همچنانکیه خداونید
متعال در آيات اولیه سوره تکاثر مي فرمايد« :أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ ،حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقعابِرَ :افیزون طلبیي شیما را غافیل
ساخت تا آن که به ديدار قبرها رسیديد» (تکاثر)2-1/؛ و در ارتباط با سرکشي های مترفی در برابر پیام ح
مي فرمايید« :وَ ما أَرْسَلْنا ف قَرْيَةٍ مِنْ نَذيرٍ إِالَّ قالَ مُتْرَفُوها إِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ :و میا هیی رسیول بییم
دهندهاى در ديارى نفرستاديم جز آنکه ثروتمندان عیّاش آن ديار (به رسوالن) گفتند :ما به آنچه شما را بیه
رسالت آن فرستادهاند کافريم» (سبا.)34/
در قرآن کريم ،چگونگي ارتباط میان اترا  ،استغناء (از خداوند) و تکیاثر ،بیا فسیاد و طغییان بیه ايی
صورت ترسیم شده است:
«كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَ  :حقا که انسان سرکشي مي کند همی که خود را بیي نییاز پنیدارد»
(عل .)6- 7/
«وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِ الْأَرْضِ :و اگر خدا روزی را بر بندگانش فیراخ گردانید؛ در زمیی
سرکشي ميکنند» (شوری.)27/
«وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَ ْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيال وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ :و
چه بسیار شهرها که هالکش کرديم؛ (زيرا) زنیدگي خیوش ،آن هیا را مسیت کیرده بیود و ايی مسیکنهای
آنهاست که بعد ايشان ،جز اندکي در آن میورد سیکونت قیرار نگرفتیه انید و میايیم کیه وارث آن هسیتیم»
(قص

.)5۸/
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«وَالَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرآ وَ رِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّعهِ وَاللّعهُ بِمَعا يَعْمَلُعونَ
مُحِيطٌ :و مانند کساني مباشید که از خانه هايشان بیا حالیت سرمسیتي و بیه صیر

نمیايش بیه میردم خیار

ميشدند و (مردم را) از راه خدا بازميداشتند و خدا به آنچه ميکنند؛ احاطه دارد» (انفال.)47/
ابوهالل عسکری ،بطر را به معنای کفران نعمت و ناسپاسي تعريف کرده اسیت« :بطیر النعمیه معیادل و
برابر با کفر النعمه است» (عسکری)102 :1412 ،؛ اما زمخشری آن را به معنیای« :مجاوزه الحد فع المعرح:
بیش از حد شادمان و سرکش شدن» (زمخشری ،)24 : 1399 ،به لحیا ثیروت ،مقیام يیا چیزهیای ديگیر
دانسته است.
بنابراي از ديدگاه قرآن کريم اترا  ،تکاثر ،استغنا و بطر که از صور تحريف شیده مییل بیه بیي نهايیت
طلبي هستند؛ در نهايت انسان را در هر منصب و جايگاهي که باشد؛ به سوی طغیان ،تجاوز از حی و فسیاد
سو مي دهند .درانتهای اي بحث مي توان دو مورد اخیر از عوامل شخصي بروز فسیاد اداری يعنیي تیالش
برای کسب منزلت و فزون خواهي را در ذيل مفهوم هوای نفس گنجانید .خداوند متعال تیأثیر هیوای نفیس
بر ايجاد فساد را اي گونه بیان ميدارد:
«وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَ ِ السَّماوا ُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُعمْ عَعنْ ذِكْعرِهِمْ
مُعْرِضُونَ :و اگر ح از هوسهاى آن ها پیروى مىکیرد؛ قطعیاً آسیمانها و زمیی و هیر کیه در آنهاسیت تبیاه
مىشید( .نیه!) بلکیه يادنامیهشیان را بیه آنیان دادهايیم ،ولیى آن هیا از (پییروى) يادنامیه خیود رويگرداننید»
(مومنون.)71/
 -3-1-2سستي در ایمان
آموزه های الهي اسالم ،مردم را از هرگونه فساد و به طري اولي فساد در امور اداری جامعه که بیه مثابیه
تضییع حقو مسلمانان در سطحي گستردهتر است؛ بهشدت نهي مينمايد:
«وَ ال تَعْثَوْا فِ الْأَرْضِ مُفْسِدينَ :و در زمی سر به فساد برمداريد» (بقره .)60/ازاي رو ايمیان میذهبي بیه
اي آموزه ها و التزام عملي به آن ها ،عاملي مهم در بازدارندگي از فساد اداری مي باشد و بیرعکس چنانچیه
ايمان و پايبندی به اي مهم وجود نداشته باشد؛ ارتکاب جرم ،افساد و قانون گريیزی ،امیری آسیان و بیدون
اشکال تلقي خواهد شد .به همی جهت خداوند متعال در آيات ابتدايي سوره بقره ،منافقان را که در بیاط
به پروردگار يگانه ايمان ندارند و در امور مسلمی دسیسه کرده و اخالل ايجیاد میي کننید« ،مفسید» معرفیي
مي کند« :وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنينَ ،يُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ معا

فساد اداری ،عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات

65

يَخْدَعُونَ إِالَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ ،ف قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ ،وَ
إِذا قيلَ لَهُمْ ال تُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ ،أَال إِنَّهُمْ هُعمُ الْمُفْسِعدُونَ وَ لكِعنْ ال يَشْععُرُونَ :و
برخى از مردم مىگويند :ما به خدا و روز بازپسی ايمان آوردهايم؛ ولى گروندگان (راستی ) نیستند .با خدا
و مؤمنان نیرنگ مىبازند ولى جز بر خويشت نیرنگ نمىزنند و نمیىفهمنید .در دلهايشیان مرضیى اسیت و
خدا بر مرضشان افزود و به (سزاى) آنچه به دروغ مىگفتند؛ عذابى دردنا( ،در پیش) خواهند داشیت؛ و
چون به آنان گفته شود :در زمی فساد مکنید ،میىگوينید :میا خیود اصیالحگريم .بهیوش باشیید کیه آنیان
فسادگرانند ،لیک نمىفهمند» (بقره .)۸-12/ظاهر آيه داللت دارد بر اينکه نداشت کنترل دروني بیر اعمیال
خود به واسطه نپذيرفت دي الهي و بي ايماني ،از عوامل مهم بیروز فسیاد اسیت .خداونید در آيیه  40سیوره
يونس نیز تکذيب کنندگان قرآن را مفسد دانسته است« :وَ مِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ ال يُؤْمِنُ بِهِ وَ رَبُّكَ
أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدينَ :و از آنان کسى است که بدان (قرآن) ايمان مىآورد و از آنان کسى است که بدان ايمیان
نمىآورد و پروردگار تو به [حال] فسادگران داناتر است» (يونس .)40/در تفسیر ايی آيیه آمیده اسیت کیه
«بىايمانى و فساد ،مالزم يکديگرند .هم گناه مانع ايمان اسیت و هیم بیىايمیانى انگییزهى فسیاد میىشیود»
(قرائتى.)216 :5 ،13۸3 ،
در آيهای ديگر از قرآن کريم اي ارتباط به گونه ديگری بیان شده است:
«الَّذينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِ الْأَرْضِ أُولئِعكَ
هُمُ الْخاسِرُونَ :همانانى که پیمان خدا را پس از بست آن میىشیکنند و آنچیه را خداونید بیه پیوسیتنش امیر
فرموده مىگسلند و در زمی به فساد مىپردازند؛ آنانند که زيانکارانند» (بقره« .)27/عبارت عَهْدَ اللَّه بییانگر
آن است که انسان در برابر خداوند مسهول است؛ چون با عقل و فطرت خود ،با او عهد و میثا بسته که بیه
احکام دي عمل کند و از ترکیب يَنْقُضُونَ و يُفْسِدُونَ برميآيد که عهدشیک  ،بیهتیدريج مفسید میىشیود»
(قرائتي.)۸3 :1 ،13۸3 ،
همچنی در تفسیر «وَ يُفْسِدُونَ فِ الْأَرْضِ» گفته شده که «اي خود مطلبى روش است .آن ها که خدا را
فراموش کرده و سر از اطاعت او برتافته اند؛ و حتى نسبت به خويشاوندان خود ،رحم و شفقت ندارند؛ پیدا
است با ديگران چگونه معامله خواهند کرد؟ آنها در پى کامجويي و لذتهاى خويش و منافع شخصى خود
هستند .جامعه به هر جا کشیده شود براى آن ها فر نمىکند .هدفشیان بهیره بیشیتر و کیامجیويي افیزونتیر
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است؛ و براى رسیدن به اي هد

از هی خالفى پروا ندارند ،پییدا اسیت کیه ايی طیرز فکیر و عمیل چیه

فسادهايى در جامعه به وجود مىآورد» (مکارم شیرازی.)155 :5 ،1374 ،
 -2-2عوامل اقتصادی
يکي از داليل عمده بروز فساد اداری ،به وجود آمدن احساس نابرابری در کارمندان دولت در رابطه با
میزان دريافت حقو و مزايا متناسب با میزان عملکرد ،طول مدت کار ،سختي کیار ،سیط تحصییالت و...
نسبت به ساير همکاران يا نسبت به کارکنان مشابه در بخش خصوصي است .در سط کالن نیز نابرابری در
دستیابي به امکانات فعالییت هیای اقتصیادی ،چگیونگي بهیره گییری از آن هیا و مییزان تملیک بیر عوايید و
محصوالت آن ،عامل گرايش افراد و کنشگران اقتصادی به فعالیت های نامشروع و درنتیجیه درخواسیت و
تقاضای فساد اداری میي باشید .ازايی رو بحیث از عیدالت اقتصیادی از ديیدگاه اسیالم ،بیه عنیوان يکیي از
زيرمجموعههای مهم عدالت اجتماعي ضروری به نظر ميرسد.
در باب همگاني بودن امکانات مادی برای تمام انسانها ،خداوند متعال در آيه  10سیوره الیرحم میي
فرمايد« :وَ الْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنام :و زمی را براى مردم نهاد» .کلمه «أنام» به معنای مردم است و بعضي آن را
به انس و ج و برخي ديگر به معنای هر جنبنیدهای تعبییر کیردهانید (آلوسیي،1415 ،

)103 :27؛ و ايی

تعابیر نشان دهنده عمومیت و اطال لفظ از جهت داللت و در نتیجه برخورداری عموم مردم از ح استفاده
و بهرهمندی از امکانات مادی است .در آيه  29سوره بقره نیز بر همی معنا تأکید ميشود« :هُوَ الَّعذ خَلَعقَ
لَكُمْ ما فِ الْأَرْضِ جَميعاً :اوست آن کسى که آنچه در زمی است ،همه را براى شیما آفريید» .امیام (ع) در
اهمیت و فايده عدالت ميفرمايند:
«إذا بُنىَ المُلكُ عَلى قَواعِد ِالعَدلِ وَ دُعِمَ بِدعائمِ العَقلِ نَصَرَ اهللُ مَواِليهِ وَ خَذَلَ مُعادِيهِ :هرگاه حکومیت و
اداره جامعه بر اصول عدالت بنا شده و با ستون های خرد محکم گردد ،خداونید دوسیتانش را يیاری داده و
دشمنانش را خوار مينمايد» (تمیمي آمدی.)339 :1366 ،
در مقام عمل نیز بهتري الگو در رعايت عدالت اقتصادی خود آن حضیرت بودنید .ايشیان بیدون هیی
تأخیر وسازشي در روز دوم زمامداری خويش تساوی در تقسیم بییت المیال را اعیالم و در روز سیوم آن را
تحق بخشیدند .امام (ع) در خطبهای همگان را از موضع و عملکرد خود آگاه ساخته و فرمودند:

فساد اداری ،عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات

67

«وَ مَحَوْ ُ دَوَاوِينَ الْعَطَايَا وَ أَعْطَيْتُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) يُعْطِ بِالسَّعوِيَّةِ وَ لَعمْ أَجْعَلْهَعا دُولَعةً بَعيْنَ
الْأَغْنِيَاء :و دفاتر حقو و عطايا را از بی بردم و مانند رسول خدا (ص) آن را به مساوات تقسیم کردم و آن
را در دست توانگران قرار ندادم» (دشتي.)217 -221 :13۸6 ،
امام صاد (ع) نیز رعايت عدالت را مايه بينیازی مردم دانستهاند:
«إِنَّ النَّاسَ يَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَيْنَهُمْ :بهراستيکه مردم بي نییاز خواهنید شید اگیر عیدالت در مییان آنهیا
مراعات شود» (کلیني.)566 :3 ،1365 ،
به طور قطع انساني که احساس بي نیازی نموده و از نابرابری های اقتصادی رنج نميبرد؛ هرگز به سیراغ
اعمال خال

قانون و خال

اخال نخواهد رفت و عکس اي قضیه نیز صاد است.

 -3-2عوامل فرهنگي و اجتماعي
نهادينه نبودن هنجارها و ارزش های اخالقي در فرهنگ و سلو ،افیراد يیک جامعیه و نداشیت در،
مناسب از مسهولیت همگاني در قبال اجتماع ،هم بزهکاران را در انجام فساد جری تر کرده و هم شاهدان را
نسبت به اي ناهنجاریها و قانونشکنيها ،بيتفاوت و منفعل مينمايد .ازايی رو قیرآن کیريم و معصیومی
(ع) با در ،صحی از مخاطرات اي مسهله ،بر مسهولیت همگان در برابر اجتماع با ترغییب فريضیه امیر بیه
معرو

و نهي از منکر تأکید فراوان داشتهاند و جريان طبیعي فروپاشي اجتماعات بر اثر فساد پیش رونیده و

نقش انفعال اجتماعي در برابر آن را بهخوبي ترسیم نمودهاند .به عنوان مثال قرآن ،علمای مسیحي و يهودی
تر،کننده آن را به شدت مورد توبیخ و سرزنش قرار داده و آنها را بیهواسیطه سکوتشیان ،شیريک جیرم
منحرفان ميداند:
«لَوْالَ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَاألَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ اإلِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَعانُواْ يَصْعنَعُونَ :چیرا الهیّیون و
دانشمندان ،آنان را از گفتار گناه (آلود) و حرامخوارگىشان بازنمي دارند؟ راستى چه بد است آنچه انجیام
مىدادند» (مائده .)63/تعبیر به قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ ممک است ،اشاره به اي بوده باشد که دانشمندان موظفند میردم
را هم از سخنان گناهآلود بازدارند و هم از اعمال گناه و يا اينکه «قول» در اينجا به معنى اعتقاد اسیت يعنیى
دانشمندان براى اصالح يک اجتماع فاسد ،نخست بايد افکار و اعتقادات نادرست آنها را تغییر دهند؛ و در
پايان آيه ،قرآن به همان شکل که گناهکاران اصلى را مذمت نمود؛ دانشمندان ساکت و تر،کننده امر بیه
معرو

و نهى از منکر را مورد مذمت قرار داده و مىگويد« :لَبِهْسَ ما کانُوا يَصْنَعُونَ :چه زشت است کارى

که آن ها انجام مىدهند» و به اي ترتیب روش مىشود کیه سرنوشیت کسیانى کیه وظیفیه بیزر

امیر بیه
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معرو

و نهى از منکر را تر ،مىکنند؛ سرنوشت همان گناهکاران است و در حقیقت شريک جرم آن ها

محسوب مىشوند .از اب عباس مفسر معرو

نقل شده که مىگفت :اي آيه شديدتري آيیهاى اسیت کیه

دانشمندان وظیفهنشناس و ساکت را توبیخ و مذمت مىکند (مکارم شیرازی ،1374 ،جلد .)447 :4
عبارت أَكْلِهِمُ السُّحْتَ به معنای خوردن مال حرام که اکثر مفسران آن را به ارتشیاء تفسییر کیرده انید؛ از
مصادي بارز و شايع فساد اداری به شمار ميرود .بنابراي عالوه بر اينکه مفهوم عام فساد ،فساد اداری را نیز
در برمي گیرد؛ تصري آيه مذکور به نقض و سلب حقو ديگران به وسیله فساد مالي ،نشیان دهنیده داللیت
آيه بر بحث مورد نظر است.
خداوند متعال در آيهای ديگر ،تر ،امر بیه معیرو

و نهیي از منکیر را اينگونیه میورد نکیوهش قیرار

ميدهد:
«فَلَوْ ال كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِ الْأَرْضِ إِالَّ قَليالً مِمَّعنْ أَنْجَيْنعا مِعنْهُمْ وَ
اتَّبَعَ الَّذينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فيهِ وَ كانُوا مُجْرِمينَ :پس چیرا از نسیلهاى پییش از شیما خردمنیدانى نبودنید کیه
(مردم را) از فساد در زمی بازدارند؟ جز اندکى از کسانى که از میان آنان نجاتشیان داديیم؛ و کسیانى کیه
ستم کردند به دنبال ناز و نعمتى که در آن بودند رفتند و آنان بزهکار بودنید» (هیود« .)116/کلمیه لیوال بیه
معناى هال و اال است که تعجب آمیخته با توبیخ را مىرساند» (طباطبايى.)79 :11 ،1374 ،
با توجه به عبارت وَ اتَّبَعَ الَّذينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فيهِ ،در اي آيه به جرم ها و انحرافات ثروتمندان جامعیه
که از قدرت و احترام نیز برخوردارند؛ اشاره شده است که در فرهنگ جامعهشناسي جیرم ،بیه يقیهسیفیدان
معرو

مي باشند؛ زيرا «نوع فساد ظالمان با نوع نعمت فراوانى که دارند مرتب اسیت ...و فسیاد بیه گنیاهى

مىانجامد که تجاوز به حقو مردم و نیز هتیک آشیکار ارزشیها و حرمتهیا را فريیاد میىکنید» (مترجمیان،
 .)119 :5 ،1377همچنی در آيه فو  ،نبود انسجام اجتماعي و تر ،امر بیه معیرو

و نهیي از منکیر بیه

عنوان عوامل بازدارنده و کنترلکننده فساد ،مورد تعجب و توبیخ قرار گرفته است.
در روايات اسالمي نیز بر آثار سوء تر ،امر به معرو

و نهي از منکر تأکید شیده اسیت .رسیول خیدا

(ص) ميفرمايند:
«إِذَا أُمَّتِ تَوَاكَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْ َ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلْيَأْذَنُوا بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى :وقتي امت م امر بیه
معرو

و نهي از منکر را به يکديگر واگذاشتند؛ پس آماده جنگ با خدا و نزول باليي شديد از او باشیند»

(طوسي.)177 :6 ،1365 ،
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امام علي (ع) نیز در وصیت به حسنی علیهماالسالم فرمودند:
«لَا تَتْرُكُوا الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْ َ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُوَلَّى عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُم :امیر بیه
و نهي از منکر را تر ،نکنید که در غیر اي صورت اشرار بر شیما مسیلّ میيشیوند و بعید از آن

معرو

هرچه دعا کنید ،مستجاب نميشود» (نهج البالغه/نامه  )47مشابه اي روايت از امام رضا (ع) هیم نقیل شیده
است (حر عاملي .)11۸ :16 ،1409 ،درکالم گهربار امیرالمؤمنی (ع) بیه خیوبي نقیش اهمیال در امیر بیه
و نهي از منکر بر پیدايش فساد اداری و تسل افراد فاسد بر اداره امور جامعه نمايان ميشود.

معرو

 -4-2عوامل قضایي
قوه قضايیه به عنوان مهم تري دستگاه نظارت و کنترل رسمي ،وظیفه رسیدگي به تخلفات و مجیازات
مجرمان را بر عهده دارد .واض است که قوانی جزايي تا چه اندازه در پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه بیا
آن تأثیرگذار است .هرگاه اي دستگاه سالمسازی اجتماع ،به هر دلیلیي نتوانید بیهخیوبي از عهیده وظیايف
خود برآيد؛ ظلم و فساد و تبعیض ،بدنه جامعه را فلج نموده و در طیوالني میدت ،حییات آن را بیه مخیاطره
مي اندازد .در جامعه اسالمي که از حکومت اسالمي برخوردار است؛ قوانی جزايیي نییز بیر مبنیای قیرآن و
سنت معصومی (ع) مي باشد .به عبارت ديگر ،قوانی و احکام کیفری از منشاء الهي برخوردار است .قیرآن
کريم در آيات  44 ،45 ،47سوره مائده ،جاری نشدن حکم خداوند در جريان قضیاوتهیا را نشیانه کفیر و
بي ايماني ،مايه فس و تجاوز از حدود الهي و همچنی زمینه ساز ظلم و بي عدالتي و فساد در جامعیه معرفیي
ميکند:
«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ :و کسانى که به موجب آنچه خدا نازل کرده داورى
نکردهاند ،آنان خود کافرانند» (مائده.)44/
«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ :و کسیانى کیه بیه موجیب آنچیه خیدا نیازل کیرده
داورى نکردهاند ،آنان خود ستمگرانند» (مائده.)45/
«وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ :و کسانى که به آنچه خدا نازل کرده حکیم نکننید،
آنان خود ،نافرمانند» (مائده.)47/
«گويا هر يک از تعبیرات سهگانه فو  ،اشاره به يکى از اي سه جنبه اسیت؛ زيیرا کسیى کیه بیرخال
حکم خداوند داورى مىکند؛ از يک طر  ،قانون الهى را زير پا گذاشته و کفر ورزيده و از طیر
به انسان بىگناهى ،ستم و ظلم کرده و از طر

ديگیر

سوم از مرز وظیفه و مسیهولیت خیود خیار شیده و فاسی
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گرديده است؛ زيرا همان طور که در ساب گفتیم «فس » به معنى بیرون رفت از مرز بندگى و وظیفیه اسیت»
(مکارم شیرازی.)399 :4 ،1374 ،
با توجه به مفهوم فراگیر ظلم مي توان گفت که تسام يا تعمد در عدم اجیرای صیحی و قیاطع احکیام
الهي در ارتباط با مجرمان و مفسدان برای قاضي آن ،هم ظلم به نفس است و هم ظلم به متهم وهم بهواسطه
نقض حقو مردم ،در مواردی که مسهله جنبه عمومي داشته باشد؛ ظلیم بیه اجتمیاع اسیت .از سیوی ديگیر
نه تنها خود نوعي ظلم و فساد است بلکه ،با کمرنگ شدن نقش بازدارنیدگي و کنترلیي آن ،باعیث بیروز و
گسترش فساد و نقض قانون در جامعه خواهد شد ،زيرا مجرمان اعتمیاد و اطمینیان میي يابنید کیه از چنیگ
قانون رهايي يافته و منافع عمل مجرمانه خود را بیشتر از مضرات و هزينههای آن خواهند دانست.
امام علي (ع) نیز در ارتباط با مظالم و مفاسد داوری های ناسالم و غیراصولي و آثار و تبعیات آن بیرای
جامعه اي چنی داد سخ برميآورند:
«جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَخْلِيصِ مَا الْتَبَسَ عَلَى غَيْرِهِ فَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْعدَ الْمُبْهَمَعا ِ هَيَّعأَ لَهَعا
حَشْواً رَثًّا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ فَهُوَ مِنْ لَبْسِ الشُّبُهَا ِ فِ مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُو  ...وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اكْتَتَمَ بِعهِ
لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِ نَفْسِهِ تَصْرُخُ مِنْ جَوْرِ قَضَائِهِ الدِّمَاءُ وَ تَعَجُّ مِنْهُ الْمَوَارِيثُ :...در میان مردم بیا نیام قاضیي بیه
داوری مينشیند و حل مشکالت ديگری را بر عهده ميگیرد .پس اگر مشکلي پیش آيد؛ با حر های پوچ
و توخالي و رأی و نظر دروغی  ،آماده رفع آن ميشود .سپس اظهارات پوچ خود را باور ميکند .عنکبوتي
را ميماند که در شبهات و بافتههای تار خود چسبیده ...اگر حکمي را نداند آن را میيپوشیاند تیا نیاداني او
آشکار نشود .خون بي گناهان از حکم ظالمانه او در جوشیش و فريیاد مییراث بیر بیاد رفتگیان بلنید اسیت»
(نهجالبالغه/خطبه .)17
 -5-2عوامل سیاسي و اداری
سیاست و مسائل سیاسي به رواب اجتماعي انسانها وابسته است و به کیفیت اداره مجتمعهای انساني در
بخش های مديريت نظامي ،مديريت اجتماعي ،مديريت اقتصادی ،مديريت علمیي و بهداشیتي و  ...ارتبیاط
دارد (دشتي .)20 :13۸۸ ،بنابراي مي توان گفت :اداره در معنای پیچیده و جديدش همزاد سیاست اسیت و
هر جا سیاست قدم نهد؛ اداره نیز آنجا وارد مي شود (محمدی)22 :13۸5 ،؛ هرچند که ممک اسیت برخیي
سیاست را امری کليتر و اداره به ويژه در بحث فساد اداری را خاص و جزئي بدانند .بااي وجیود بیهواسیطه
ارتبیاط و پیونیید ناگسسیتني میییان مفییاهیم سیاسیت و اداره ،در ايی بخیش هییر دو بییه يیک مفهییوم در نظییر

فساد اداری ،عوامل و راهکارهای مقابله با آن از منظر آیات و روایات

71

گرفته شده اند .در ذيل اي مبحث ،کیفییت اداره امیور و نییز شیراي رهبیر (میدير) در اداره مسیائل جیاری
سازمان ،به عنوان عوامل مؤثر در بروز فساد اداری از ديدگاه آيات و روايات مورد بررسي قرار ميگیرد.
امروزه يکي از عوامل مهم بروز فساد اداری را تمرکز اداری مي دانند .زيیرا «دخالیت دولیت در بخیش
تصدیگری و ايفای نقشهای تولیدی و توزيعي ،فرصیتهیای زيیادی بیرای سیودجويي ،رانیت جیويي و
اخاذی توس کارکنان بخش عمومي فراهم مي آورد .همچنی دخالت های گسترده دولت در زمینه اختییار
صدور مجوز برای فعالیت های گوناگون باعث مي شود که متصديان امیر فرصیت بیابنید دسیت بیه انتخیاب
متقاضیاني بزنند که چراغ سبز نشان دادهاند» (خداداد حسیني و فرهادی نژاد.)40 :13۸0 ،
با اي وجود ،افراط و تفري در بهکارگیری هرکدام از دو سیستم تمرکز و عدم تمرکز ميتواند باعیث
پیدايش فساد و ازهم پاشیدگي نظام اداری کشورها گردد .تمرکز اداری به شکل کامالً بسته و افراطیي آن،
در قالب استبداد و خودکامگي حکومت مرکیزی نمیودار خواهید شید .از بهتیري نمونیههیای ايی سیسیتم
ميتوان به سلطنت خودکامه فرعون اشاره نمود که قرآن کريم آن را اينگونه به تصوير ميکشد:
«يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِ الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُعمْ
إِلَّا مَا أَرَ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ :اى قوم م  ،امروز فرمانروايى از آنِ شماست (و) در ايی سیرزمی
مسلطید و(لى) چه کسى ما را از بالى خدا (اگر به ما برسد) حمايت خواهد کرد؟ فرعون گفت :جیز آنچیه
مىبینم ،به شما نمىنمايم و شما را جز به راه راست راهبر نیستم» (غافر.)29/
اي آيه و آيات بعدی آن ،از زبان مؤم آل فرعون و در حمايت از حضرت موسي (ع) بیان شده است.
اي احتمال وجود دارد که منظور مؤم آل فرعون اي بوده که« :شما امیروز همیه گونیه قیدرت در دسیت
داريد و هر تصمیمى بخواهید درباره موسى (ع) مىگیريید؛ ولیى مغیرور ايی قیدرت نشیويد؛ و پیامیدهاى
احتمالى آن را فراموش نکنید .»...ولى فرعون در اينجا سکوت را براى خیود جیايز نديید .کیالم او را قطیع
کرده چنی گفت :مطلب همان است که گفتم؛ م جز آنچه را که معتقدم به شما دستور نمیىدهیم .بیه آن
معتقدم که موسى حتماً بايد کشته شود و راهى غیرازاي نیسیت« :قالَ فِرْعَوْنُ ما أُرِيكُمْ إِلَّا ما أَر  :و بدانیید
م شما را جز به طري ح و پیروزى دعوت نمىکنم»« .وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ :و چنی اسیت حیال
همه جباران و طاغوتها در طول تاريخ و در گذشته و امروز که همیشه رأی صواب را رأی خود مىپندارنید
و به احدى اجازه اظهارنظر در برابر رأی خود نمىدهند .آن ها به پندارشان عقل کل هستند و ديگران مطلقاً
عقل و دانشى ندارند! و اي نهايت جهل و حماقت است» (مکارم شیرازی.)۸6 :20 ،1374 ،
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خودرأيي و استبداد فرعون در سخنان وی در آيه فو و نیز اعمال ظالمانه اش که در بحث از مصیادي
فساد اداری گوشه ای از آن ها بیان گرديد؛ واض و روش است .به همی جهت نیز خداوند بارها او را مثل
اعالی فساد و ظلم و تجاوز معرفي ميکند؛ اما در نقطه مقابل ،افراط در عدم تمرکز اداری نیز منجر به تعدد
مديريت های مستقل و درنتیجه بروز تصمیمات و اقدامات ناکارآمد و گاه متضاد با يکديگر و حتي مخالف
با اهدا

کل سازمان و درنهايت ازهمگسیختگي و فروپاشي نظام ميگردد.

يک نمونه عملي عدم تمرکز و فروپاشي ساختار اداری در تاريخ صیدر اسیالم ،دوران خالفیت عثمیان
است که درنهايت منجر به بروز فساد فراگیر و انقالب توده هیای سیتم ديیده علییه حکومیت مرکیزی شید.
«ساختار اداری دولت اسالمي در زمان عثمان بهطور کامل ازهمگسیخته و شیرازه آن پاره شده بود و کشور
وسیع اسالمي از چند حکومت اعالی خودمختار تشکیل شده بود کیه هرکیدام از آن هیا ،نیواحي و منیاط
زيادی را زير سلطه خود گرفته و ساختار اداری و سیاسي ويژه ای داشتند .چنانکه حکومیت کوفیه بیر تمیام
نواحي عرا و ايران ،حکومت دمش بر تمام نواحي شام و حکومت مصر بر تمام نواحي مصر و فلسیطی و
آفريقای اسالمي تسل داشت و حجاز نیز به دو قسمت شمالي و جنوبي بیا مرکزيیت مدينیه و يمی تقسییم
شده بود» (محمدی.)165 :13۸5 ،
از ديگر مؤلفه های بحث عوامل سیاسي و اداری ،مي توان به نقش رهبری اشاره نمیود .رهبیری يکیي از
ضرورت های اصلي برای انجام فعالیت های بسیاری از سازمان هاست .لیذا از اهمییت و جايگیاه ويیژهای در
میان مباحث مديريتي برخوردار است .داليل زيادی برای اثبات اهمییت و ضیرورت بحیث رهبیری وجیود
دارد که برخي از آن ها عبارتند از -1 :ضعف و نارسايي در طراحي سازمان -2 .تغیییر در شیراي و پويیايي
محی  -3 .پويايي در درون سازمان -4 .تلفی نیازها و اهدا

کارکنان با اهدا

سازمان (پیروز و ديگران،

.)21 -211 :13۸9
رهبر در يک سازمان به همان اندازه که میي توانید بیا تیدبیر و عملکیرد مناسیب در سیالمت ،پويیايي و
بالندگي آن نقش داشته باشد .با سوء تدبیر و عملکرد ضعیف مي تواند زمینه های فساد و انحرا

از اهدا

سازمان را فراهم آورد .امام علي (ع) آفات رهبری و آثار سوء مترتب بر آن را اينگونه برميشمارند:
«وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِ أَنْ يَكُونَ الْوَالِ عَلَى الْفُرُوجِ وَ الدِّمَاءِ وَ الْمَغَانِمِ وَ الْأَحْكَامِ وَ إِمَامَعةِ الْمُسْعلِمِينَ
الْبَخِيلُ فَتَكُونَ فِ أَمْوَالِهِمْ نَهْمَتُهُ وَ لَا الْجَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ وَ لَا الْجَافِ فَيَقْطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ وَ لَا الْحَعائِ ُ لِلعدُّوَلِ
فَيَتَّخِذَ قَوْماً دُونَ قَوْمٍ وَ لَا الْمُرْتَشِ فِ الْحُكْمِ فَيَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَ يَقِ َ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ وَ لَعا الْمُعَطِّعلُ لِلسُّعنَّةِ
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فَيُهْلِكَ الْأُمَّةَ :همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل بر نیاموس و جیان و غنیمیت هیا و احکیام مسیلمی ،
واليت و رهبری يابد و امامت مسلمی را عهده دار شود تا در اموال آن ها حري

گردد؛ و نادان نییز لیاقیت

رهبری ندارد تا با ناداني خود مسلمانان را به گمراهي کشاند؛ و ستمکار نیز نمي تواند رهبر مردم باشد که با
ستم ح مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند و نه کسي که در تقسیم بیت المال عدالت نیدارد؛ زيیرا
در اموال و ثروت آنان حیف و مییل میيکنید و گروهیي را بیر گروهیي مقیدم میيدارد؛ و رشیوهخیوار در
قضاوت نميتواند امام باشد زيرا که برای داوری با رشوه گرفت  ،حقو مردم را پايمال و ح را به صاحبان
آن نميرساند؛ و آنکس که سنت پیامبر را ضايع ميکند ،لیاقت رهبری ندارد زيرا که امیت اسیالمي را بیه
هالکت ميکشاند» (نهجالبالغه/خطبه .)131
بنابراي امیرمومنان (ع) بخل ،ناداني ،ظلم ،بي عدالتي ،ارتشیاء و ضیايع نمیودن سینت پییامبر (ص) را از
ويژگيهای رهبران ناالي ميداند که حوزههای تحت تصدی خود را دچار اختالل نموده و بیه ايی ترتییب
اجازه انجام هرگونه فسادی را به زيردستان خود نیز داده و موجب گسترش و روا فسیاد و بیي عیدالتي در
امور اداری مملکت ميگردند.
 -3راهکارهای مقابله با فساد اداری
بهمقتضای عوامل شناسايي شده ،تعیی و تدوي راهکارهای مناسب در برخورد با فساد ،ضروری اسیت.
راهکارهای استنباط شده از منابع اسالمي را ميتوان در دو بخش بهصورت ذيل ،دستهبندی نمود:
 -1-3راهکارهای مبتني بر اخالق
«اخال  ،علمي است که از ملکات و صفات خوب و بد و ريشه ها و آثار آن سخ مي گويد و به تعبییر
ديگر ،سرچشمه های اکتساب اي صفات نیک و راه مبارزه با صفات بد و آثار هر يک را در فیرد و جامعیه
موردبررسي قرار مي دهد» (مکارم شیرازی .)24 -25 :1 ،13۸7 ،اخال را مي توان به دو بخیش فیردی و
اجتماعي تقسیم نمود .آيت اهلل مکارم شیرازی به نقیل از کتیاب زنیدگي در پرتیو اخیال میي گويید« :بايید
اعترا

کرد که بسیاری از فضائل و رذائل اخالقي با زندگي اجتماعي انسان بستگي دارد؛ (اما) چنان نیست

که اي مسهله عمومیت داشته باشد؛ زيرا بسیاری از مسائل اخالقي هستند که فق جنبیه فیردی دارنید؛ و در
مورد يک انسان تنها نیز کامالً صاد است؛ مثالً صبر و جزع بر مسائل ،شجاعت و ترس در برابر پیشامدها،
استقامت و تنبلي درراه رسیدن يک فرد به هد

خود ،غفلت و توجه نسبت بیه آفريیدگار جهیان ،شیکر و
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کفران در برابر نعمتهای بيپايان او و امثال ايی امیور کیه علمیای اخیال در کتیب اخالقیي از آن بحیث
نموده اند  . ...از اينجا تقسیم اخال به اخال فردی و اخال اجتماعي روش مي گیردد» (مکیارم شییرازی،
.)77 – 7۸ :1 ،13۸7
بنابراي صبر و بردباری (بقره )155/در مقابل جزع و بي تابي ،تواضیع و فروتنیي (شیعرا )215/در مقابیل
تفاخر و استکبار ،قناعت و میانهروی و پرهیز از دنیاگرايي (طه 131/و حديد )20/در مقابل تکاثر ،اتیرا

و

اسرا  ،توجه به توحید و معاد و لوازم آن (مطففی  11-12/و نساء )14/در مقابل القیدی و تجاوز از حدود
الهي ،همگي از ويژگيهای اخال فردی در اسالم ميباشند که بهعنوان عوامل بازدارنده درونیي ،در برابیر
فساد اداری عمل مي کنند .حاصل سخ در اي بحث آن است که فساد اداری ناشي از انگیزه های فردی را
ميتوان از طري تقويت اخال فردی و بازدارندههای دروني ،کنترل و ممانعت نمود.
امام علي (ع) در نامهها و عهدنامههای خود به فرمانداران ،همواره آنان را به تقوا سفارش میينمودنید و
ضرورت خودکنترلي را مورد تأکید قرار ميدادند:
«إجعَل مِن نَفسِكَ عَلى نَفسِكَ رقِيباً :از خودت مراقبی برای خویشتت قترار ده» (تمیمیي آمیدی:1366 ،
 .)235آن حضرت همچنی ايمان و معرفت ديني را جهت دستیابي بیه خیودکنترلي ،ضیروری دانسیته و در
همی رابطه فرمودهاند:
«لَنْ تَحْكُمَ ذَلِكَ مِنْ نَفْسِكَ حَتَّى تُكْثِرَ هُمُومَكَ بِذِكْرِ الْمَعَعادِ إِلَعى رَبِّعك :و هرگیز حیاکم بیر خويشیت
نخواهي بود؛ جز آنکه فراوان به ياد قیامت و بازگشت به سوی پروردگارت باشي» (نهج البالغیه/نامیه .)53
در جای ديگر نیز ميفرمايند:
«مَن عَرفَ كَ َّ :کسي که معرفت يافت ،خويشت دار شید» (تمیمیي آمیدی .)63 :1366 ،بیه ايی ترتییب،
خويشت داری و کنترل نفس ،منوط به شناخت و ايمان مذهبي ميباشد.
امام حس مجتبي (ع) راه صحی دستیابي به نیازها و خواسته های شخصي و فطری انسیان را ،توجیه بیه
مبدأ و مقصد حقیقي اي نیازها يعني خداوند متعال و در سايه تقوا دانسته و ميفرمايند:
«وَ إِذَا أَرَدْ َ عِزّاً بِلَا عَشِيرَةٍ وَ هَيْبَةً بِلَا سُلْطَانٍ فَاخْرُجْ مِنْ ذُلِّ مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَى عِزِّ طَاعَعةِ اللَّعهِ عَزَّوَجَعلَّ:
اگر مي خواهي بدون داشت عشیره و طايفه ،عزت و احترام داشته باشي و بیدون برخیورداری از سیلطنت و
مقام ،هیبت و شکوه داشته باشي ،از ذلت معصیت خدا خیار شیو و بیه سیوی عیزت الهیي حرکیت کی »
(محدث نوری .)2۸5 :11 ،140۸
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همانطور که در ابتدا بیان شید؛ مسیائل اخالقیي بیشیتر از صیبغه اجتمیاعي برخوردارنید و در ارتبیاط بیا
ديگران معنا مي يابند .انفا  ،ايثار ،تعهد ،امانت داری ،انصا  ،عدل ،ظلم و  ...نمونه هايي از اي نوع مسیائل
به شمار ميروند.
روش است که مردم در تمام فرهنگ ها ،حتي ابتدايي تري آن ها ،تنها برای منافع خود کار نمیي کننید.
آن ها در ،ميکنند که استانداردهای رفتاری جهت ترويج همکاری و تضمی بقا ضروری است .ازاي رو
عقايد افراد يک جامعه ،همواره دارای شکلي از احساس مسیهولیت بیرای تیالش در جهیت سیعادت ديگیر
اعضای جامعه است« .در يکي از مشهورتري اظهارات در زمینه فلسفه اخالقي ،توماس هیابز اظهیار داشیت
که اگر هیر کیس بیر اسیاس منیافع شخصیي خیود عمیل کنید و رفیاه ديگیران را ناديیده انگیارد؛ زنیدگي
کسلکننده ،نفرتانگیز ،وحشیانه و کوتاه خواهید شید» (هُیس میر .)114 :13۸9 ،بنیابراي  ،چنیی احسیاس
مسهولیتي در قبال اجتماع و ديگران که نوعي اخال اجتماعي به شمار ميرود؛ نیه تنهیا افیراد سیازمان را در
منفعت طلبي شخصي به قیمت اضرار جامعه ،در تنگنای اخالقي قرار مي دهد ،بلکه ساير افراد اجتماع را نییز
در قبال ارتکاب چنی اعمالي ،حساس نموده و وادار به واکنش و موضع گیری مي نمايد .پس اگیر چنانچیه
سیر اجتماعي شدن افراد و دروني شدن اخال جمعي در آنان به خوبي انجام شده باشید ،نظیارت اجتمیاعي
يکي از ابتدايي تري و مهم تري و کم هزينه تري راههای مقابله با فساد خواهد بود .خداوند متعال در سیوره
توبه ،از پیوند عمی میان مسلمی و اتحاد و انسجام اجتماعي آنان با مفهوم «واليت» و از مسهولیت آنیان در
قبال اي اجتماع ،با فريضه «امر به معرو

و نهي از منکر» تعبیر مينمايد:

«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنا ُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقيمُعونَ الصَّعالةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيعزٌ حَكعيمٌ :و میردان و زنیان باايمیان،
دوستان يکديگرند؛ که به کارهاى پسنديده وا مي دارند؛ و از کارهاى ناپسند بیازمي دارنید؛ و نمیاز را بیر پیا
مىکنند و زکات مىدهند؛ و از خدا و پیامبرش فرمان مىبرند .آنانند که خیدا بیه زودی مشیمول رحمتشیان
قرار خواهد داد ،که خدا توانا و حکیم است» (توبه.)71/
در آيه ديگری بر ضرورت و وجوب انجام اي مسهولیت اينگونه تأکید مينمايد« :وَ لْتَكُنْ مِعنْكُمْ أُمَّعةٌ
يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِعكَ هُعمُ الْمُفْلِحُعونَ :و بايید از مییان شیما،
گروهى (مردم را) به نیکیى دعیوت کننید و بیه کیار شايسیته وادارنید و از زشیتى بازدارنید؛ و آنیان همیان
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رستگارانند» (آل عمران .)104 /پیامبر اکرم (ص) نیز در همی ارتباط ميفرمايند« :كُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ
عَنْ رَعِيَّتِه :شما همگي راهبر و ناظريد و همه مسهول جمع خويش هستید» (مجلسي.)3۸ :72 ،1404 ،
امام علي (ع) بداهت و ضرورت اي فريضه را برای هر اجتماعي اينچنی بیان مي کنند« :مَن تَرَكَ إنكارَ
الْمُنكَرِ بِقَلبِهِ ويَدِهِ ولِسانِهِ فَهُوَ مَيِّتٌ بَينَ الْأحياءِ :کسى که منکَیر را بیا قلیب و دسیت و زبیانش انکیار نکنید،
مردهاى است میان زندگان» (طوسي)1۸1 :6 ،1365 ،
امییام بییاقر (ع) نیییز در حییديثي ،ثمییرات و کارکردهییای امییر بییه معییرو

و نهییي از منکییر در جامعییه را

برمي شمارند و مي فرمايند« :إنَّ األمرَ بِالمَعروفِ وَالنَّه َ عَنِ المُنكَرِ سَبيلُ األنبياءِ ،وَمِنهعاجُ الصُّعلَحاءِ ،فَريضَعةٌ
عَظيمَةٌ بِها تُقامُ الفَرائضُ ،وتَأمَنُ المَذاهِبُ ،وتَحِلُّ المَكاسِعبُ ،وتُعرَدُّ المَظعالِمُ ،وَتَعمُعرُ األرضُ ،وَيُنصَع ُ مِعنَ
األعداءِ ،وَيَستَقيمُ األمرُ :امر به معرو

و نهى از منکر راه و روش پیامبران و شییوه صیالحان اسیت و فريضیه

بزرگى است که ديگر فرايض به واسطه آن بر پا مىشود .راهها ام مىگردد و درآمیدها حیالل میىشیود و
حقو پايمال شده به صاحبانش برمىگردد ،زمی آباد مىشود و (بدون ظلم) ح از دشمنان گرفته مىشود
و کارها سامان مىپذيرد» (کلیني.)56 :5 ،1365 ،
درنهايت ،از مجموع بحث راهکارهای مبتني بر اخال  ،مي توان نتیجه گرفت که «هر چه سط اخیال
عمومي باالتر باشد؛ هزينه های رواني و اخالقي فساد اداری بیشتر خواهد شد .به عالوه خطر کشف و تنبیه و
هزينه های ناشي از آن باال خواهد رفت .نیز در صورت کشف موارد تخلف ،هزينیه هیای حیثیتیي آن بیرای
متخلفان باالتر از زماني خواهد بیود کیه جامعیه از سیط پیايی تیری از فضیايل اخالقیي برخیوردار اسیت»
(خداداد حسیني و فرهادی نژاد.)41 :13۸0 ،
 -2-3راهکارهای مبتني بر قانون
به طورکلي به منظور برقراری نظم و ثبات و پیشبرد اهدا

فیردی و گروهیي در يیک جامعیه ،بیه يیک

سلسله ضواب و اصول مورد اتفا اکثريت آن جامعه نیاز است که يا تحت نظارت غیررسیمي اجتمیاعي و
در قالب موازي اخالقي يا به واسطه کنترل نهادهای رسمي ،تقويت شده و بیه اجیرا درمیي آيید .امیروزه بیه
جهت گسترش و پیچیدگي نظام های اجتماعي ،تکیه صر

بر اخال فردی و جمعي کارساز نبیوده و ايی

اصول مي بايست به وسیله مؤسسیات اجتمیاعي بسییار تخصصیي ماننید مجیالس قیانون گیذاری ،دادگیاه هیا،
نیروهای انتظامي و  ...موردحمايت قرارگیرد.
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مديريت يک جامعه از سطوح خرد تا کالن ،نیازمند برنامه ريزی ،هد گذاری و تدوي قیوانی ريیز و
درشت است که تألیف و ضمانت اجرای آنها بهوسییله نهادهیای رسیمي انجیام میيپیذيرد .ازايی رو همیه
عوامل سیاسي ،اقتصادی و قضايي بهوجودآورنده فساد اداری ،بیه جهیت برخیورداری از سیسیتم میديريت
رسمي و قانوني ،در ذيل راهکارهای مبتني بر قانون قرار خواهند گرفت .اي راهکارها ،تعیی کننیده خطیي
مشي های کلي و گاه جزئي در حوزه های مذکور مي باشد که تنها از طري نهادها و مسیهوالن ذيیرب و نییز
به وسیله تدوي ضواب رسمي ،قابل اجرا و بهره برداری خواهد بود .در ادامه به بررسي مجموعه راهکارهای
قانوني جهت مقابله با فساد اداری از ديدگاه قرآن کريم و روايات ميپردازيم.
 -1-2-3راهکارهای سیاسي و اداری
راهکارهای سیاسي و اداری مبارزه با فساد ،ناظر به اصیالح قیوانی و نییز تغیییر شیراي در حیوزه هیای
مربوط به اداره جامعه در سط کالن و همچنی اداره سازمان ها در سیط خیرد اسیت .سیاختار کلیي نظیام
حکومت و تشکیالت و فرايندهای اداری موضوع اي نوع راهکارهیا خواهید بیود .در ذيیل برخیي از ايی
راهکارها بیان ميشود.
 -1-1-2-3تعادل در عدم تمرکز اداری
در بحث از مفاسید اداری ،گسیتردگي نفیوذ و دخالیت هیای دولیت در عرصیه هیای مختلیف سیاسیي،
اقتصادی و  ...را يکي از اصلي تري عوامل بروز فساد مي دانند و از چنی ساختار حکومتي و اداری با عنوان
دولت متمرکز نام مي برند .در مقابل ،دولتي که گستره دخالت هايش در امور مختلف اجرايي محدود باشد،
غیرمتمرکز نامیده ميشود .تمرکز و عدم تمرکز اداری ،هر دو از مزايا و معايب و نیز طرفیداران مخصیوص
به خود برخوردارند .همچنان که قبالً نیز بیان شد؛ افراط در تمرکز اداری منجر به استبداد و تضیییع حقیو
بخش هايي از جامعه شیده و بیا ايجیاد محیدوديت در فعالییت هیای آزاد سیاسیي ،اجتمیاعي ،اقتصیادی و...
زمینه های بروز هرگونه فساد ازجمله فساد اداری را فراهم ميسازد .عدم تمرکز در اداره امیور مملکیت نییز
در درازمدت منجر به استقالل مديريت های خرد و محلي و درنهايت تضاد و برخورد آراء و منافع آنیان بیا
يکديگر و با مديريت مرکزی خواهد شد که نتیجه آن همان زوال و فساد اداری است.
بررسي حکومت اسالمي در دوران پیامبر اکرم (ص) و خالفت پنج ساله امام علي (ع) نشان مي دهد که
تمرکز يا عدم تمرکز در اداره امور مملکتي ،بستگي به سیه عامیل زمیان ،مکیان و نیروهیای اداری موجیود
داشته اسیت (محمیدی174 :13۸5 ،؛ پییروز و همکیاران .)137 :13۸9 ،بیه عبیارت ديگیر چنانچیه شیراي و
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بسترهای الزم برای اداره ايالت های مختلف اسالمي به دست کارگزاران امی و معتمد بیه وجیود میي آمید؛
ايشان به فرمانداران خود در حیطههای مختلف مديريتي ،اختیار تام ميدادند و خود تنها نقش نظارتي را ايفا
مينمودند .در غیر اينصورت مدام پیگیر مسائل اداری در تمام مملکت اسالمي بیوده و تصیمیمات مختلیف
در مرکز حکومت اخذ و صادر ميگرديد .بیه عبیارت ديگیر در بیهکیارگیری ايی دو روش اداری ،سیسیتم
متعادل را برگزيدند؛ که از دو شیوه حکومت داری مذکور توأمان و با توجیه بیه شیراي  ،بیرای اداره امیور
استفاده مي نمودند .قرآن کريم يکیي از ويژگیي هیای مثبیت جامعیه اسیالمي را میانیه روی و تعیادل معرفیي
مي کند« :جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطا :شما را امتى میانه قرار داديم» (بقره .)143/امیام علیي (ع) دربیاره پییامبر اکیرم
(ص) ميفرمايند« :سِيرَتُهُ القَصدُ :روش و سیره ايشان تعادل و میانهروی بود» (نهج البالغه/خطبه .)49
 -2-1-2-3برخورداری مدیران از قدرت مرجعیت
قدرت عبارت است از توانايي اعمال نفوذ بر ديگیران و نفیوذ عبیارت از اعمیالي اسیت کیه مسیتقیم يیا
غیرمستقیم باعث تغییر در رفتار يا نظیرات ديگیران میي شیود .قیدرت مرجعییت معمیوالً در اختییار رهبیران
سازماني قرار مي گیرد؛ زيرا اغلب رهبران ويژگي هايي دارند که در نظر ديگران ،مطلوب و مناسیب اسیت؛
بنابراي ديگران آن ها را به عنوان الگو و مرجع قبول مي کنند و ميکوشند تا باورها ،ارزش ها و نگرش هیای
خود را طب خواسته او تغییر دهند و از عملکرد و رفتارش تبعیت نمايند تا همانند او شوند.
به نظر مي رسد استفاده از اي نوع قدرت در نگرش اسیالمي ،منعیي نداشیته و مجیاز باشید . ...خداونید
متعال عالوه بر اعطای قدرت مرجعیت به رهبران ديني ،مردم را نیز به تبعیت و الگوپذيری از آنیان دعیوت
کرده است؛ قرآن کريم در مورد اسوه بودن پیامبر اکرم (ص) ميفرمايید« :لَقَدْ كانَ لَكُمْ ف رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ
حَسَنَة :قطعاً براى شما در (اقتدا به) رسول خدا سرمشقى نیکوست» (احزاب( )21/شفیعي و ديگران:13۸۸ ،
 .)179بنابراي وجود رهبر يا رهبراني قدرتمند و بانفوذ که با اهدا

واال و رفتارهای مناسب ،در مقام الگو

و اسوه ،بتوانند بر کارگزاران خود تأثیر گذاشته و اعمال آن ها را در جهیت اهیدا

سیازمان سیو دهنید،

ازجمله عوامل بسیار مهم در سالمت سازمان و پیشرفت آن است.
در منابع اسالمي ،رهبران اثربخش بايد از ويژگي های ذيل برخوردار باشند :تقوا ،رف و مدارا ،الفیت و
محبت ،دفع بدی با خوبي ،سعه صدر (پیروز و همکاران )235 :13۸9 ،دانش کیافي ،قیدرت و کارآمیدی و
امانت داری .به عنوان مثال :حضرت يوسف (ع) به هنگام درخواست برای خزانهداری مصیر ،بیه پادشیاه آن
سامان فرمودند« :اجْعَلْن عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّ حَفيظٌ عَليم :مرا بر خزانههاى اي سرزمی بگمار ،کیه می
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نگهبانى دانا هستم» (يوسف .)55/دختر حضرت شعیب (ع) نیز داليل خود برای پیشنهاد به کارگیری موسي
(ع) را قدرت و امانت داری وی بیان ميکند« :يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْ َ الْقَوِ ُّ الْأَمين :اى پدر،
او را استخدام ک  ،چراکه بهتري کسى است که استخدام مىکنیى؛ هیم نیرومنید (و هیم) درخیور اعتمیاد
است» (قص

.)26/

بايد گفت ،ازآنجاکه مکارم اخالقي و رفتاری همواره موردپسند و از گرايشهیای فطیری انسیان بیوده
است؛ چنانچه مديری از اي فضايل در منش خود بهره برده و گفتیار و کیردار وی بیا يکیديگر هیمخیواني
داشته باشد؛ بر کارمندان خود تیأثیر مثبیت گذاشیته و بیه عنیوان يیک الگیو در پیشیبرد اهیدا

سیازمان و

پیشگیری از خطاکاری و فساد ،نقش بسیار مؤثری خواهد داشت .ظرفیت ايجاد اي نوع منش ،در فرهنیگ
و آموزه های اسالمي به طور گسترده ای و جود دارد که مديران برای بیه دسیت آوردن قیدرت مرجعییت و
رهبری ،ميتوانند از آن بهره گیرند.
 -3-1-2-3دقت درگزینش کارگزاران
خداوند متعال در خصوص واگذاری مسهولیت ها و از آن جمله مسیهولیت خطییر اداره شیهون مملکیت
اسالمي به افراد شايسته مي فرمايد« :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمانا ِ إِلى أَهْلِها :خدا به شما فرمیان میىدهید
که سپردهها را به صاحبان آن ها ردّ کنید» (نساء .)5۸/اي آيه و ذيل آن کیه در ارتبیاط بیا داوری بیه قسی
مي باشد و همچنی قرار گرفت در کنار آيه اولواألمر ،جمعاً نشان دهنده آن است که منظور از امانیت ،تنهیا
معنای عام آن نیست بلکه امانت رهبری و اداره جامعه اسالمي است.
پس از دوران خلیفه سوم که فساد همهجانبه ،جامعه اسالمي را رنجور نموده بود ،امام علیي (ع) ،ناچیار
دست به اصالحات گستردهای در حوزههای مربوط بیه امیور اداری زدنید .از جملیه ،حیذ

عناصیر فاسید

حکومت ساب و نیز گزينش و استخدام کارگزاران و میديران اليی  .در همیی راسیتا نییز توصییههیايي بیه
فرماندار خود در مصر نمودند« :ثُمَّ انْظُرْ فِ أُمُورِ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلْهُمُ اخْتِبَاراً وَ لَا تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً وَ أَثَرَةً فَإِنَّهُمَعا
جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَ الْخِيَانَةِ وَ تَوَخَّ مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَ الْحَيَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبُيُوتَا ِ الصَّعالِحَةِ وَ الْقَعدَمِ فِع
الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنَّهُمْ أَكْرَمُ أَخْلَاقاً وَ أَصَحُّ أَعْرَاضاً وَ أَقَلُّ فِ الْمَطَامِعِ إِشْرَاقاً وَ أَبْلَغُ فِ عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَعراً:
سپس در امور کارمندانت بینديش؛ و پس از آزمايش به کارشان بگمار و با میل شخصي و بدون مشورت با
ديگران ،آنان را به کار های مختلف وادار نک ؛ زيرا نوعي ستمگری و خیانت در امانت اسیت .کیارگزاران
دولتي را از میان مردمي باتجربه و باحیا از خانداني پاکیزه و باتقوا که در مسلماني سیابقه درخشیاني دارنید؛
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انتخاب ک ؛ زيرا اخال آنان گراميتر و آبرويشان محفو تر و طمعورزیشان کمتر و آينیدهنگیری آنیان
بیشتر است( »...نهج البالغه/نامه .)53
 -4-1-2-3رعایت و ارتقاء منزلت کارکنان
تحقیقات نشان مي دهد که مديران سازمان ها کمتر توانسته اند از جايگاه کارکنان به تبیی خواسیته هیا و
نیازهای واقعي آنان بپردازند .اگرچه حقو و دستمزد به عنوان عامیل نگیه دارنیده حیائز اهمییت اسیت؛ امیا
عواملي چون کسیب موفقییت ،قیدرداني بیرای انجیام کیار ،مسیهولیت فزاينیده و رشید و توسیعه از عوامیل
انگیزشي به شمار ميروند .زيرا کارکنان بعد از تأمی نیازهای مادی به سلسیله نیازهیای بیاالتر ماننید تعلی ،
احترام و خوديابي احتیا پیدا ميکنند (کريمیان و فروغي نسب.)7 :13۸2 ،
از ديدگاه قرآن کريم ،انسان از کرامت ذاتي برخوردار است و ايی کرامیت را خداونید متعیال بیه وی
عنايت فرموده است« :وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَن آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِ الْبَرِّ وَ الْبَحْر :و به راستي ما فرزندان آدم را گرامیى
داشتیم؛ و آنان را در خشکى و دريا (بر مرکبها) برنشانديم» (اسراء« .)70/قرآن کريم داليیل متعیددی را در
خصوص عزت و کرامت انسان مطرح مي کند که محور کلیه اي داليل چگونگي خلقت انسیان اسیت .در
نظر قرآن ،انسان در بهتري (تی  )4/و زيباتري (تغاب  )3/صورت و با خلقتي کامل (اعیرا  )11/و معتیدل
(حجر )29/آراسته شده و به همی دلیل شايستگي پذيرش نفخه الهي (سجده )9/را يافته اسیت» (کوشیکي،
 .)102 :13۸9عالوه بر اي انسان ها همگي در آفرينش و طبیعت ،يکسان هستند« :الَّذ خَلَقَكُعمْ مِعنْ نَفْعسٍ
واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجاالً كَثيراً وَ نِساءً( :کسیي) کیه شیما را از نفیس واحیدى آفريید و
جفتش را (نیز) از او آفريد وازآن دو ،مردان وزنان بسیارى پراکنده کرد» (نساء.)1/
به همی دلیل است که در نظام اجتماعي که الزمه بقاء و پیشرفت آن پیذيرش و انجیام مسیهولیت هیای
مختلف است و اي مسهولیت ها به واسطه قرارداد اجتماعي از جايگاه ارزشي متفاوتي برخوردارند؛ کرامیت
و شرافت ذاتي انسان هرگز نبايد زير سؤال رفته و يا ناديده انگاشته شود .امام علي (ع) در ارتباط با حفظ و
رعايت کرامت زيردستان به مالک اشتر مي فرمايند« :وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْ َ بِهِمْ
وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِ الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيعرٌ لَعكَ فِع الْخَلْعقِ
يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْعوِكَ وَ صَعفْحِكَ
مِثْلِ الَّذِ تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَ وَالِ الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَعكَ وَ اللَّعهُ
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فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ وَ قَد اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَ ابْتَلَاكَ بِهِم :مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قیرار ده و بیا همیه
دوست و مهربان باش .مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشي که خوردن آنان را غنیمت داني .زيیرا میردم
دو دستهاند :دستهای برادر ديني تو و دسته ديگر همانند تو در آفرينش ميباشیند .اگیر گنیاهي از آنیان سیر
میزند يا علت هايي بر آنان عارض مي شود يیا خواسیته و ناخواسیته ،اشیتباهي مرتکیب میي گردنید؛ آنیان را
ببخشای و بر آنان آسان گیر؛ آنگونه که دوست داری خدا تو را ببخشايد و بر تو آسان گییرد .همانیا تیو از
آنان برتر و امام تو از تو برتر و خدا بر آن کس که تو را فرمانداری مصر داد واالتیر اسیت کیه انجیام امیور
مردم مصر را به تو واگذارده و آنان را وسیله آزمودن تو قرار داده است» (نهج البالغه/نامه .)53
بنابراي توجه به منزلت و شیأن انسیاني در بطی قیوانی اداری و تیرويج فرهنیگ فروتنیي و احتیرام در
مناسبات رسمي مديران با کارکنان و تقويت احساسات برابری ،تعل به سازمان ،خودباوری ،توانايي رشد و
پیشرفت و ...در آنان ،موجب رضايت شغلي و امنیت خاطر شده و راه را بر اقیدامات خالصیي جويانیه کیه
بعضاً توأم با قانونگريزی و هنجارشکني و به عبارت ديگر فسادآمیز است ،سد مينمايد.
 -5-1-2-3نظارت و بازرسي
رابرت ماکلر تعريفي از کنترل ارائه داده که در آن عناصر اصلي فرآيند کنترل نشان داده شده است:
«مديريت کنترل ،تالشي است سیستماتیک و نظام وار برای تعیی استانداردهای عملکرد بیرای اهیدا
برنامهريزیشده  ،طراحي سیستم بازخورد اطالعات ،مقايسه عملکرد واقعي با اسیتانداردهای از پییش تعییی
شده ،مشخ

کردن اينکه آيا انحرافاتي وجود دارد يا نیه و تعییی مییزان اهمییت آنهیا و انجیام اقیدامات

اصالحي برای حصول اطمینان از اينکه همه منابع شیرکت ،بیه شییوهای بسییار میؤثر و بیا حیداکثر کیارايي
ممک  ،در جهت دستيابي به اهدا

شرکت ،مورداستفاده قرار گرفته اسیت» (پییروز و همکیاران:13۸9 ،

.)267
اصل نظارت و کنترل ،در فرهنگ اسالمي از جايگاه و اهمیت بااليي برخوردار است .نظیارت خداونید
(آل عمران ،)9۸/فرشتگان (انفطار ،)10-12/پیامبران (نساء )41/و  ...بر اعمال انسان و شهادت آنان در روز
قیامت ،از اي قبیل ميباشد.
حضرت علي (ع) به فرماندار خود مي فرمايند« :ثُمَّ تَفَقَّدْ أَعْمَالَهُمْ وَ ابْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ وَ الْوَفَاءِ
عَلَيْهِمْ فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِ السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدْوَةٌ لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَ الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ .وَ تَحَفَّظْ مِنَ الْعأَعْوَانِ
فَإِنْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بَسَطَ يَدَهُ إِلَى خِيَانَةٍ اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِذَلِكَ شَاهِداً فَبَسَطْتَ عَلَيْهِ

۸2
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الْعُقُوبَةَ فِ بَدَنِهِ وَ أَخَذْتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبْتَهُ بِمَقَامِ الْمَذَلَّةِ وَ وَسَمْتَهُ بِالْخِيَانَةِ وَ قَلَّدْتَعهُ عَعارَ التُّهَمَعة:
سپس رفتار کارگزاران را بررسي ک و جاسوساني راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبیت و بازرسیي
پنهاني تو از کار آنان ،سبب امانت داری و مهرباني با رعییت خواهید بیود؛ و از همکیاران نزديکیت سیخت
مراقبت ک و اگر يکي از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تأيید کرد ،بیه
همی مقدار گواهي قناعت کرده ،او را با تازيانه کیفر ک و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پیس
گیر ،سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طو بدنامي به گردنش بیفک » (نهج البالغه/نامه .)53
استفاده از عبارت هايي نظیر« :بَلَغَنی عَنت َ» در مکاتبیات حضیرت (ع) بیا کیارگزاران خیود در نیواحي
مختلف (نهجالبالغه/نامه های  43 ،40،71و  )63نیز بیانگر آن است کیه ايشیان عیدهای را بیه عنیوان میأمور
مخفي ،مسهول نظارت و گزارش اعمال کارگزاران ،قرار داده بودند.
 -2-2-3راهکارهای اقتصادی
عدالت در توزيع امکانیات و لیوازم تولیید ،ارائیه تسیهیالت و فیراهم نمیودن بسیترهای رشید و توسیعه
اقتصادی برای همه افراد و گروه های متقاضي عرصه کار و تالش و نیز عدالت در امور مالییاتي و مراعیات
حال خرا دهندگان ،تقاضا برای فساد اداری از سوی مردم و نهادهای تولیدکننده را کیاهش خواهید داد.
برقراری اي نوع عدالت اقتصادی به جهت نیاز به اصالحات بنیادي  ،سخت و در عی حال بااهمیت اسیت.
زيرا در شرايطي که همه افراد متقاضي کار و تولید ،بتوانند از امکانات و تسهیالت موردنیاز خود برخوردار
شوند؛ ديگر نیازی به دور زدن قانون و توسل به فساد اداری نخواهد بود .قیرآن کیريم بیا اشیاره بیه فیراهم
نمودن بسترهای کار و تولید در زمی  ،آبادسازی آن را از مسهولیتهای مهم انسان در اي دنیا برميشیمارد
و ميفرمايد« :هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فيها :او خدايى است کیه شیما را از زمیی بیافريید و بیراى
عمییارت و آبییاد سییاخت آن برگماشییت» (هییود .)61/از سییوی ديگییر آزادی و عییدالت در بهییرهمنییدی از
نعمت های الهي را ،ح همه مردمي دانسته است که خواهان کار و تالش و سیازندگي میيباشیند و تأکیید
مينمايد که هی کس در هی مقامي ح انحصاری کردن و تحريم امکانات الهي را ندارد« :قُلْ مَعنْ حَعرَّمَ
زينَةَ اللَّهِ الَّت أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّبا ِ مِنَ الرِّزْقِ( :اى پیامبر) بگو :زيورهايى را که خدا براى بندگانش پديد
آورده و (نیز) روزیهای پاکیزه را چه کسى حرام گردانیده است؟» (اعرا .)32/
جانشی بر ح پیامبر (ص) و خلیفه مسلمی  ،ضم آنکه برای تأمی معاش خانواده هر نیوع زحمتیي را
بر خود هموار مينمودند؛ ديگران را نیز به کار و تالش و سازندگي در جامعه تشوي نموده و ميفرمودنید:
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تَعَرَّضُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِنَّ فِيهَا غِنًى لَكُمْ عَمَّا فِ أَيْدِ النَّاسِ (کلیني .)149 :5 ،1365 ،به تجیارت رویآوريید
تا به واسطه آن از آنچه که در دست ديگران است؛ بينییاز شیويد .ايشیان در سیتايش و تشیوي صینعتگران
فرمودند« :إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْتَرِفَ الْأَمِينَ :خدا صاحب حرفه امی را دوست دارد» (حر عاملي:17 ،1409 ،
 .) 134البته اقدامات حضرت (ع) به عنوان حاکم اسالمي در فیراهمسیازی بسیترهای کیار و سیازندگي ،بیه
تشوي های کالمي محدود نميشد .ايشان بهمنظور آسودگي خاطر و تسهیل امور تولیدکنندگان جامعه ،در
فرامی حکومتي خو د به کارگزاران ،به رعايت احترام و انصیا

نسیبت بیه آنیان ،تأکیید و سیفارش بسییار

نموده و داليل اي امر را بهخوبي شرح ميدهند« :وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ بِمَا يُصْعلِحُ أَهْلَعهُ فَعإِنَّ فِع صَعلَاحِهِ وَ
صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ وَ لْيَكُنْ
نَظَرُكَ فِ عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِ اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَعارَةِ وَ مَعنْ طَلَعبَ
الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلًا فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلًعا أَوْ عِلَّعةً أَوِ انْقِطَعاعَ
شِرْبٍ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَ َ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ...
وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَعنِّهِمْ
بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَر :مالیات و بیتالمال را بهگونهای وارسي ک که صالح مالیاتدهنیدگان باشید؛
زيییرا بهبییودی مالیییات و مالیییاتدهنییدگان ،عامییل اصییالح امییور ديگییر اقشییار جامعییه اسییت؛ و تییا امییور
مالیاتدهندگان اصالح نشود؛ کار ديگران نیز سامان نخواهد گرفت؛ زيیرا همیه میردم نیانخیور مالییات و
مالیات دهندگانند .بايد تالش تو در آباداني زمی بیشتر از جمعآوری خرا باشد که خرا جز بیا آبیاداني
فراهم نميگردد؛ و آن کس که بخواهد خرا را بدون آباداني مزارع بیه دسیت آورد؛ شیهرها را خیراب و
بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندکي دوام نیاورد؛ پس اگر مردم شکايت کردند از سینگیني مالییات
يا آفتزدگي يا خشک شدن آب چشمهها يا کمي باران يا خراب شدن زمی در سیالبها يیا خشکسیالي،
در گرفت مالیات به میزاني تخفیف ده تا امورشان سامان گیرد . ...همانا ويراني زمیی بیه جهیت تنگدسیتي
کشاورزان است و تنگدستي کشاورزان ،به جهت غارت امیوال از طیر

زمامیداراني اسیت کیه بیه آينیده

حکومتشان اعتماد ندارند؛ و از تاريخ گذشتگان عبرت نميگیرند» (نهج البالغه/نامه .)53
از کالم امام (ع) چنی برداشت مي شود که اگر عدالت اقتصادی در فراهمسازی زمینههای تولید و نییز
عدالت در اخذ مالیاتها و حقو عمومي ،برقرار شیود؛ از نظیام اداری سیالم و باثبیات و جامعیهای مترقّیي
برخیوردار خیواهیم بیود .عییالوه بیر ايی  ،رعايیت عییدالت در توزيیع درآمیدها در مییان کارکنییان ادارات،
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انگیزه های ارتکاب فساد را کاهش داده و سالمت و کارايي سازمان را افزايش خواهد داد .قرآن کیريم در
ارتباط با رعايت عدالت اقتصادی مي فرمايد« :وَ ال تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَ ال تَبْسُعطْها كُعلَّ الْبَسْعطِ
فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً :و دستت را به گردنت زنجیر مک و بسیار (هم) گشیادهدسیتى منمیا تامالمیتشیده و
حسرتزده بر جاى مانى» (اسراء.)29/
امام علي (ع) در فرمان حکومتي خود به مالک اشتر ،در رابطیه بیا رعايیت حقیو کیارگزاران نظیامي
متناسب با شايستگي های آنان ،چنی سفارش مي کنند« :ثُمَّ اعْرِفْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى وَ لَا تَضُعمَّنَّ بَلَعاءَ
امْرِئٍ إِلَى غَيْرِهِ وَ لَا تُقَصِّرَنَّ بِهِ دُونَ غَايَةِ بَلَائِهِ وَ لَا يَدْعُوَنَّكَ شَرَفُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ صَغِيراً
وَ لَا ضَعَةُ امْرِئٍ إِلَى أَنْ تَسْتَصْغِرَ مِنْ بَلَائِهِ مَا كَانَ عَظِيما :و در يک ارزشیابي دقی  ،رنج و زحمات هیر يیک
از آنان را شناسايي ک ؛ و هرگز تالش و رنج کسي را به حسیاب ديگیری نگذاشیته و ارزش خیدمت او را
ناچیز مشمار؛ تا شرافت و بزرگي کسي موجب نگردد که کیار کیوچکش را بیزر
کسي باعث شود که کار بزر

شیماری؛ يیا گمنیامي

او را ناچیز بداني» (نهج البالغه/نامه .)53

 -3-2-3راهکارهای فرهنگي-اجتماعي
ازآنجاکه مواجهه مردم با فساد و شناسايي آن توس آن ها ،همواره محتمل و آسان نیست؛ لذا به منظور
بهره گیری از نظارت اجتماعي در مبارزه با فساد اداری ،اطالع رساني عمومي میي توانید نقیش واسیطه را در
اي فرآيند ايفا نمايد .اطالع رساني عمومي ،منجر به هزينه حیثیتي وسیع تری برای مجرمان و نیز عامل فشیار
نیرومندی بر دولت ها و دستگاه های نظارتي و قضیايي بیرای رسییدگي دقیی و برخیورد قیاطع بیا مفسیدي
خواهد بود .در صدر اسالم و حتي تا دوره های اخیر ،استفاده از منبر و خطابه مهم تري شییوه اطیالعرسیاني
عمومي به شمار ميرفت.
امام علي (ع) در دوران کوتاه حکومت خود همواره در بیداری افکار عمومي و آگاه سازی مردم بسیار
تالش نمودند .آن حضرت هم نامههای بیدارکننده برای آنان ميفرستاد و هیم شخصییتهیای خیوشنیام و
معرو

را به سوی آنان اعزام ميکرد تا با سخنرانيهای حسیابشیده ،میردم را از فتنیههیای سیاسیي آگیاه

سازند .ايشان در نامهای برای مردم کوفه نوشت:
«فَإِنِّ أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ عُثْمَانَ حَتَّى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِعه :همانیا می شیما را در ايی نامیه بیهگونیهای از
ماجرای عثمان آگاه مي سازم که شنیدن همانند ديدن باشد» (نهج البالغیه /نامیه  )1و سیپس فرزنیدش امیام
مجتبي (ع) ،مالک اشتر و عمّار ياسر را برای آگاهي و بسییج کوفییان اعیزام فرمیود (دشیتي- 24۸ :13۸۸ ،
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 .)247همچنی مي توان از افشاگری های آن حضرت در رابطه با موضوع غصب خالفت در خطبیه شقشیقیه
(نهج البالغه/خطبه  )3و نیز افشاگری نسبت به مفاسد عمروعاص (خطبه  )۸4و اشعث ب قیس (خطبیه )19
نام برد.
در دنیای گسترده و پیچیده امروزی با وجود گرايش ها و سیلیقه هیای مختلیف و نییاز بیه اطیالعرسیاني
سريع ،اکتفا به منبر و خطابه بیه تنهیايي کارسیاز نخواهید بیود .بیه همیی جهیت نییز رسیانه هیای گروهیي و
مطبوعات ،وظیفه خبررساني به مردم يک جامعه و حتي عموم ملت های دنیا را برعهیده گرفتیه انید .الزم بیه
ذکر است که آزادی بیان ،زمینه ای ضروری برای شاخ

مذکور است که میورد تأکیید آيیات و روايیات

قرار دارد؛ زيرا انسان مخاطب انبیاء ،انساني آزاد است و امام علي (ع) نیز خود پاسدار آزادی بودنید و چیه
در ابتدای حکومت و چه در طول آن ،کوچکتري اقدامي در جهت نقض آزادیهای مردم ،انجام ندادند
(دلشاد تهراني و حس آهنگری.)۸4 :1392 ،
 -4-2-3راهکارهای قضایي
تهیه و تدوي قوانی دقی و متناسب با نیازهای زمان ،مسدود نمودن گريزراههای قانوني ،بیه کیارگیری
افراد صال و متخص

در امر قضاوت ،تأمی مالي و منزلتیي قضیات و کیارگزاران قضیايي ،فیراهم سیازی

بسترهای الزم جهت برخورد قاطع و بدون مماشات با مجرمی و مفسدي  ،نظارت بیر دسیتگاه قضیايي و ...
ازجمله راهکارهای بنیادی جهت ارتقاء جايگاه دستگاه قضايي ،در انجیام وظیايف خیود اسیت .در منشیور
حکومتي امیرمومنان علي (ع) به مالک اشتر ،همه اي تمهیدات به خیوبي موردتوجیه و تأکیید قیرار گرفتیه
است« :ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِ نَفْسِكَ مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا
يَتَمَادَ فِ الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَ ْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ وَ لَا يَكْتَفِ بِأَدْنَى فَهْعمٍ
دُونَ أَقْصَاهُ وَ أَوْقَفَهُمْ فِ الشُّبُهَا ِ وَ آخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ وَ أَقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ وَ أَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّع ِ
الْأُمُورِ وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُكْمِ مِمَّنْ لَا يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ وَ لَا يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ وَ أُولَئِكَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُعدَ
قَضَائِهِ وَ افْسَحْ لَهُ فِ الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَا يَطْمَععُ
فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَكَ فَانْظُرْ فِ ذَلِكَ نَظَراً بَلِيغاً :سپس از مییان میردم،
برتري فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب ک  .کساني که مراجعه فیراوان ،آن هیا را بیه سیتوه نییاورد؛ و
برخورد مخالفان با يکديگر او را خشمنا ،نسازد .در اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حی پیس از
آگاهي ،برای او دشوار نباشد .طمع را از دل ريشهک کند؛ و در شناخت مطالب با تحقیقي اند ،رضیايت

۸6
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ندهد؛ و در شبهات از همه بااحتیاط تر عمل کند و در يافت دلیل ،اصرار او از همه بیشتر باشد؛ و در مراجعه
پیاپي شاکیان خسیته نشیود .در کشیف امیور از همیه شیکیباتر و پیس از آشیکار شیدن حقیقیت ،در فصیل
خصومت از همه برندهتر باشد .کسي که سیتايش فیراوان او را فريیب ندهید؛ و چیربزبیاني او را منحیر
نسازد و چنی کساني بسیار اند ،اند .پس از انتخاب قاضي ،هر چیه بیشیتر در قضیاوت هیای او بینیديش و
آنقدر به او ببخش که نیازهای او برطر

گردد؛ و به مردم نیازمند نباشد؛ و از نظر مقام و منزلیت آنقیدر او

را گرامي بدار که نزديکان تو ،به نفوذ در او طمیع نکننید تیا از توطهیه آنیان در نیزد تیو در امیان باشید .در
دستوراتي که دادم نیک بنگر» (نهج البالغه/نامه .)53
تمهیدات الزم بهمنظور پیشگیری از فساد اداری در دستگاه قضايي و تدابیر دقی جهت ارتقاء کارايي و
اثربخشي آن را ،از کالم نوراني امام (ع) ميتوان استنباط نمود:
«وَ لَا يَكْتَفِ بِأَدْنَى فَهْمٍ دُونَ أَقْصَاهُ :و در شناخت مطالیب بیا تحقیقیي انید ،رضیايت ندهید» .تفقیه در
احکام اسالمي و استنباط احکام جديد مطاب با مسائل روز و نیازهای زمان ،در فقه شیعه و در قالب احکیام
ثانوی و احکام حکومتي ،راه را برای حل مسائل قضايي جديد باز نمیوده اسیت .بنیابراي کوتیاهي در ايی
زمینییه ،مشییکالت بسیییاری را فییراروی مبییارزه بییا مفاسیید اداری کییه از گسییتردگي و پیچیییدگي بسیییاری
برخوردارند؛ قرار خواهد داد .استفاده از حکمت و دانش در کنار اصول احکام اسالمي بیرای حیلّ مسیائل
قضايي مردم ،از سیره معصومی (ع) به شمار مي رود .به ويژه نوآوری های امام علي (ع) در قضیاوت کیه از
شهرت بسیاری برخوردار است.
عبارت «وَ أَوْقَفَهُمْ فِ الشُّبُهَا ِ» يعني احتیاط در تیدوي قیوانی کیفیری و همیه جانبیه نگیری بیه مسیهله
تخلف و فساد اداری ،ميتواند راههای سوءاستفاده از قانون و دور زدن آن را مسدود نمايد .زيرا جزءنگری
به مسائل گاه باعث مي شود تا دو قانون در يکديگر تداخل پیدا کرده يا يکي ،ديگیری را رفیع نمايید .ايی
مسهله دستمايه مناسب و راحتي برای گريز از قانون خواهد بود .به ويژه در مفاسد اداری که پیول و قیدرت،
توانايي اشرا

بر قانون و يافت گريز راهها را آسان مينمايد.

بنابر عبارت «مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الْأُمُورُ وَ لَا تُمَحِّكُهُ الْخُصُومُ وَ لَا يَتَمَادَ فِ الزَّلَّةِ وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَ ْءِ إِلَى
الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَ لَا تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَى طَمَعٍ» به ستوه نیامدن از مراجعه ،خشمنا ،نشیدن ،لیج نکیردن ،عیدم
پافشاری در اشتباه ،بازگشت به ح در موارد اشتباه ،طمع نورزيدن و  ...از جمله صیفات بايسیته قضیات در
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کالم حضرت امیر (ع) است .بنابراي در فرآيند استخدام و به کارگیری افراد برای منصب حساس قضاوت،
اقدام بر اساس ضواب و معیارهای مربوط ،ضروری است.
همچنی با توجه به عبارت «وَ أَصْرَمَهُمْ عِنْدَ اتِّضَعاحِ الْحُكْعمِ» قاطعییت در اجیرای احکیام الهیي ،وظیفیه
اساسي دستگاه قضايي است؛ و سستي در اي زمینه و مماشات با مجرمی  ،ماهییت و موجوديیت آن را کیه
دادگستری و اجرای عدالت است زير سؤال خواهید بیرد .بیه همیی جهیت نییز از عوامیل اخیتالل در ايی
مسهولیت مانند ارتشاء و رانتخواری ،بهشدت نهي و نسبت به آنها هشدار داده شده است.
عبارت «وَ افْسَحْ لَهُ فِ الْبَذْلِ مَا يُزِيلُ عِلَّتَهُ وَ تَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاسِ وَ أَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْكَ مَا لَعا
يَطْمَعُ فِيهِ غَيْرُهُ مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَأْمَنَ بِذَلِكَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَك» اشاره دارد به اينکه تأمی معاش کارکنان
قضايي و ارتقاء شأن و منزلت آنان ،انگیزه های ارتکاب فساد اداری در میان اي قشر از کارمندان را کاهش
خواهد داد.
نظر به عبارت «ثُمَّ أَكْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ» هرچند که دستگاه قضايي خود به نوعي وظیفه کنتیرل و نظیارت
بر امور جامعه را دارد؛ اما به عنوان يک نهاد اداری ،از نظارت و بازرسي بي نیاز نبوده و همواره در معیرض
آلوده شدن به فساد مي باشد .نظارت مستمر و ارزيابي عملکیرد کیارگزاران قضیايي ،از بیروز فسیاد در ايی
دستگاه جلوگیری مينمايد.
 -4نتیجهگیری
درمجموع از يافته های اي تحقی به دست مي آيد که چنانچه مؤلفه هیای ديی داری اسیالمي بیهخیوبي
توس مسلمانان به عمل درآيد ،بسیاری از عوامل شخصي فساد که ناشي از دنیاطلبي و مادی گرايي اسیت،
اصوالً بروز نخواهد کرد و در صورتي هم که عوامل بیروني مانند عوامل اقتصادی ،سیاسیي ،اجتمیاعي و...
بر افراد فشار آورده و زمینه را برای گرايش به انواع فساد فراهم سیازد ،مبیاني اعتقیادی همچیون ايمیان بیه
خداوند متعال و معاد و به کارگیری تعلیمات عملي همچون صبر و قناعت ،آستانه تحمل و ظرفییت درونیي
افراد را افزايش داده و از ارتکاب فساد باز خواهد داشت .عالوه بر اي  ،تعالیم وحیاني قرآن کیريم و سییره
معصومی (ع) ،هرگز برخورد سريع ،خش و کم اثر قضايي را توصیه نکرده اند ،بلکه به جهت برخورداری
از ديد الهي و بشردوستانه و بر مبنای اصل قس و عدالت اجتماعي ،تمام ابعاد و زمینه های بروز فساد اداری
را در نظر گرفته و سعي در از بی بردن ريشههای بنیادي آن داشتهاند.
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دلشاد تهراني ،مصطفي و حس آهنگری ،مهدی ( .)1392توزيع فقر يا توزيیع عیدالت از ديیدگاه نهیج
البالغه .پژوهشهای نهج البالغه ،شماره .37
ربیعي ،علي ( .)13۸3زندهباد فسیاد .چیا دوم ،تهیران :سیازمان چیا و انتشیارات وزارت فرهنیگ و
ارشاد اسالمي.
رضي ،ابوالقاسم علي ب الحسی ( .)13۸3نهجالبالغه .ترجمه محمد دشتي ،چا اول ،قم :سب النبي.
رفیع پور ،فرامرز ( .)13۸۸سرطان اجتماعي فساد .چا دوم ،تهران :شرکت سهامي انتشار.
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زمخشری ،محمود ب عمر ( .) 1399اساس البالغه ،بیروت :دارالمعرفه.
شفیعي ،عباس؛ خدمتي ،ابوطالب و علي آقا پیروز ( .)13۸5رفتار سیازماني بیا رويکیرد اسیالمي ،چیا
دوم ،قم :پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
طباطبايى ،محمدحسی ( .)1374تفسیر المیزان .ترجمه محمدباقر موسیوی همیداني ،چیا پینجم ،قیم:
دفتر انتشارات اسالمى جامعه مدرسی حوزه علمیه قم.
طبرسي ،رضيالدي حس ب فضل ( .) 1412مکارم األخال  .چیا چهیارم ،قیم :انتشیارات شیريف
رضى.
طوسي ،محمد ب حس ( .)1365تهذيب األحکام .چا چهارم ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه.
عباس زادگان ،محمد و رضاييزاده ،مرتضي ( .)1390ستايشگری در نظام اداری معاصیر ايیران .چیا
اول ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگي.
عسکری ،ابوهالل ( .) 1412معجم الفرو اللغوي .،قم :مؤسسه النشراالسالمي.
قرائتى ،محس ( .)13۸3تفسیر نور .چا يازدهم ،تهران :مرکز فرهنگى درسهايى از قرآن.

قورچي بیگي ،مجید ( .)13۸۸پیشگیری چند نهادی از جرم ،مفاهیم ،مباني و چالشها .مجموعه مقاالت
نخستی همايش ملي پیشگیری از وقوع جرم ( رويکیرد چنید نهیادی بیه پیشیگیری از وقیوع جیرم) ،محمید
فرجیها و همکاران ،چا اول ،تهران.
کريمیان ،احمدرضا و فروغي نسب ،رجبعلي ( .)13۸2روش های احترام به کارکنیان در محیی کیار و
خار از آن .توسعه مديريت .شماره .9- 6 ،55
کلیني ،محمد ب يعقوب ( .)1365الکافي .چا چهارم ،تهران :دار الکتب اإلسالمی.،
کلیتگارد ،رابرت ( .)1375چه ميتوان کرد .ترجمه نیکو سرخوش ،پیام يونسکو ،شماره .313
مترجمان ( .)1377تفسیر هدايت .چا اول ،مشهد :بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى.
مجلسي ،محمدباقر ( .) 1404بحار األنوار .لبنان :مؤسس ،الوفاء بیروت.
محدث نوری ،میرزا حسی ( .) 140۸مستدر ،الوسائل .چیا اول ،قیم :مؤسسیه آل البییت إلحییاء
التراث.
محمدی ،عبدالعلي ( .)1374تفسیر نمونه .چا اول ،تهران :دار الکتب اإلسالمی.،
محمدی ،عبدالعلي ( .)13۸5درآمدی بر سیاختار اداری حکومیت اسیالمي .چیا اول ،قیم :انتشیارات
مرکز جهاني علوم اسالمي.
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محمدی ،عبدالعلي ( .)13۸7اخال در قرآن .قم :انتشارات علي ب ابيطالب.
هانتینگتون ،سامويل ( .)1370سامان سیاسي در جوامیع دسیتخوش دگرگیوني .ترجمیه محسی ثالثیي،
بيجا :انتشارات علم.
هُس مر ،ال .تي ( .)13۸9اخال در مديريت .ترجمه سیید محمید اعرابیي و داود ايیزدی ،چیا سیوم،
تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگي.

