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 بررسی ابعاد معنایی رشوه در آیات و روایات

 یو نقش آن در رکود اقتصاد

 2ی امیر مقدم متقو   1ر رسول بازیا

 9 یعلی صیادانو 

  :چكیده

باعث شده تا محتوا و  ها یژگیوباشد؛ لذا این متن قرآن، متنی پویا و قابل انعطاف مید آنجایی که بی تردیز ا

نیز سخنی نو و تازه  ها زمانمضمون آیات قرآنی عالوه بر اینكه فرهنگ زمان نزول خود را انعكاس نماید، براي تمامی 

قرآنی مفهوم تازه و نویی استخراج نمود  يها عبارتو  ها واژهتوان با تأمل و کاوش ژرف در از این رو می. داشته باشد

آنیم تا عالوه ر ارتقاء دهد، در این نوشتار ب يآدمی را هم در بعد دنیوي و هم در بعد اُخرو یاعکه حیات فردي و اجتم

به خوبی تبیین و  يآثار اجتماعی و اقتصادي این پدیده مضر اقتصاد ت،در قرآن و روایاه بر برسی ابعاد معنایی رشو

 .                          راهكارهاي مقابله با آن ارائه گردد

 .هرشو ا،ارتش ت،روایا ن،قرآ :واژگان کلیدی

 .ندانشجوي کارشناس ارشد مترجمی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهرا. 1

 .ناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم آذربایجا. 2

 .ندانشجوي دکتراي زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهرا. 9

 

:مقدمه
 

در اسالم رشوه دهنده و رشوه گیرنده به شدت محكوم و . یكی از مبانی اقتصاد اسالمی مبارزه با پدیده رشوه است

یكى از بالهاى بزرگى که از . حرام و نارواست شود یممستحق آتش معرفی شده و پولی که از این راه تحصیل 

 نیتر بزرگبشر شده و امروز با شدت بیشتر ادامه دارد، بالى رشوه خوارى است که یكى از  ریگ دامن ها زمان نیتر میقد

به  د،باید حافظ منافع طبقات ضعیف باش قاعدتاًقوانین که  شود یمموانع اجراى عدالت اجتماعى بوده و هست و سبب 

 . به کار بیفتد د،را محدود کن ها آنسود مظالم طبقات نیرومند که باید قانون 
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، مانع بزرگی برد یماجتماعی و اقتصادي آن را از بین ت شیوع رشوه خواري در یك کشور، عالوه بر این که امنی

هاي مفید و خالقیت و ارائه طرح ابتكار وعمل کننده به جاي  يروهاینو است بر سر راه سازندگی؛ زیرا کارگران 

 .بی دردسر است حساب و که درآمدي بی آورند یممعاش خود، به رشوه خواري روي  نیتأمسازندگی، در جهت 

باید در خدمت  را که ها آنو  دهد یمجامعه را به هرز  و تالشگررشوه خواري، همانند رباخواري، نیروهاي فعال 

که آنان به جاي  شود یمآورد و موجب تفاوت بار میعار و بی، بیباره شكمپرور، جامعه باشند تنبل، تن و رشدشكوفایی 

 .به تخریب اقتصادي بپردازند يتوسعه اقتصاد

هاي آن و سپس به بیان آن از دیدگاه قرآن و خانوادهدر این مقاله نخست به بررسی معناي لغوي رشوه و هم

 .پردازیممین به عوامل گرایش به رشوه خواري و راهكارهاي مقابله با آس پردازیم و سپروایات و احادیث می

  :معنای لغوی رشوه

 ( ۰۵ص  1۵، ج ه12۵۰، الزبیدي. )پردازد یماحقاق باطل  ایو چیزي است که انسان براي ابطال حق  :ـ رشوه1

  (226ص  2، ج ه1933 ر،ابن اثی. )ترسیدن به خواسته از راه غیر قانونی اس :ـ رشوه2

 (16۰3ص  2م، ج  1373 ن،معی. )شود یمچیزي است که براي انجام مقصود به کسی داده : ـ رشوه9

  :ریشه یابی

  :به معناهاي زیر آمده است «رشاء»و  ،کسر راء گرفته شده و بهبا الف ممدوده  «رشاء» :از ماده «رشوه»: واژه

      (2۰3ص ، م 1361، ثعالبی. )هـ ریسمان چا9   (9۵7ص  1ج ، 2۵۵7شرتونی، . )وـ ریسمان دل2  .ـ ریسمان1

 (932ص  2ج ، ه2۵۵3 ،یطبران. )دـ ریسمان بلن9

شود، و به وسیله رشوه براي تناسب رشوه با ریسمان در این است که به وسیله ریسمان آب از چاه بیرون آورده می

 (  266 ص 2، ج ه1933 ر،ابن اثی. )شود یمی یجو چاره ،ها خواسته

 :دینی یها آموزهرشوه در 

اخذ رشوه را به مثابه یك عمل زشت، نفرت انگیز و گناه بزرگ  ه،مكتب انسان ساز اسالم به عنوان یك جریان زند

را از رشوه گرفتن و واسطه گري بین دهنده و گیرنده به شدت نهی کرده است؛  ها انسانو نابخشودنی، معرفی کرده و 
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لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه » (بَینَهُما یَمشِی الَّذي والرَّائِشَ والمُرتَشِیَ الرَّاشِیَ اهللُ لَعَنَ): ندیفرما یم( ص)پیامبر اکرم 

نفوذ  يا جامعهاست که اگر در  يا رهیکبرشوه در زمره گناهان  . (۰9ص  ،ه1339، بیهقی)« گیرنده و واسطه بین آن دو باد

رفتن اعتماد عمومی را به دنبال داشته و به تدریج  نیاز بکند، مفاسد فراوانی از قبیل بی عدالتی، یاس و ناامیدي ضعفا و 

دینی، رشوه به شدت تقبیح شده و به رشوه خوار و رشوه  يها آموزهبه همین دلیل در . پاشد یمشیرازه اجتماع را فرو 

 .وعده عذاب الهی داده شده است ه،دهند

 بِها تُدْلُوا وَ بِالْباطِلِ بَیْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ تَأْکُلُوا ال؛ و استفاده شده است« اکل به باطل»باره از تعبیر  نیدر اقرآن کریم  در

 خود میان در( ناحق و) به باطل را یكدیگر اموال و؛ تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَ بِالْإِثْمِ النّاسِ أَمْوالِ مِنْ فَریقاً لِتَأْکُلُوا الْحُكّامِ إِلَى

 که حالى در ندهید، قُضات به( رشوه عنوان به) را آن( از قسمتى) گناه، به مردم اموال از بخشى خوردن يبرا؛ و نخورید

مضارع از باب « کلمه تدلو»: سدینو یمعالمه طباطبایی در ذیل آیه فوق چنین   (133/بقره. )(است گناه کار، این) دیدان یم

به معناي آویزان کردن دلو در چاه است براي بیرون کشیدن آب و این کلمه را به عنوان کنایه در « ادال»افعال است و 

مَثَل رشوه  فهماند یماست لطیف که  يا هیکناو این  کنند یمدادن رشوه به حُكّام تا بر طبق میل آدمی رأي دهند، استعمال 

حكم حاکم را به سود خود جلب کند و با مادیات، عقل و وجدان او را بدزدد، مَثَل کسی است که  خواهد یمدهنده که 

 (7۰، ص 2ج  ه، 1976طباطبایی، ). کشد یمبا دلو خود، آب را از چاه بیرون 

به طور « سحت». استفاده شده است «لِلسُّحْتِ أَکّالُونَ لِلْكَذِبِ سَمّاعُونَ»سوره مائده، از تعبیر  92همچنین در آیه 

در روایات اسالمی نیز شاهد مقابله شدید و . تو یكی از مصادیق آن، رشوه اس شود یمکلی به مال و کسب حرام اطالق 

خداوند لعنت کند رشوه »: دیفرما یم( ص) اکرم امبریپ. با موضوع رشوه خواري هستیم( علیهم السالم)جدي معصومان 

آن حضرت در حدیث دیگري (. 3ص  ،29 ج ا،ت ی، بمجلسی)« هاست آنگیر و رشوه پرداز و کسی که واسطه میان 

« کفر محض است و صاحب رشوه هرگز بوي بهشت را احساس نخواهد کرد ن،که آ دیزیبه پرهاز رشوه »: دیفرما یم

 (۰29همان، ص )

همانا این ! اي علی»: دیفرما یم، کنند یمکه حوادث آینده را براي ایشان بازگو ( ص)از قول پیامبر ( ع) یامام عل

غفلت زا حالل  يها هوسحرام خدا را با شبهات دروغین و ... شوند یممردم به زودي با اموالشان دچار فتنه و آزمایش 

عامله است، حالل می م« که هدیه است و ربا را که نوعی ؛ شراب را به بهانه این که آب انگور است و رشوه راکنند یم

 (1۰6، خطبه ش. ه 1933، البالغه نهج)شمارند 

  :رشوه از دیدگاه قرآن

را تصدیق  و رسولاي کسانی که خدا »؛ (133/بقره) بِالْباطِلِ بَیْنَكُمْ أَمْوالَكُمْ تَأْکُلُوا الو... ا یا ایُّها الَّذیِن آمَنُو -1 

 «باطل نخورید را بهاموال یكدیگر  ،. .. دیا کرده
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مطلق مصرف کردن است، اگر چه خوراکی نباشد، و در مورد واژه باطل اقوالی  «خوردن»در این آیه منظور از 

 :هست

 .است و ظلمربا، قمار، و هر درآمدي از رهگذر اغفال مشتري حاصل گردد  :ـ منظور1

البته این معنی شامل هدایایی که بر طبق موازین اخالقی  ،معاوضه خوردن مال دیگران بدون استحقاق و :ـ مقصود2

 .شود ینم د،و اسالمی باش

طبرسی، . )دنیست مصرف کننل در راهی که حالو ـ منظور این است که مالی را بر وجه نامشروع به دست آورند 9

 (۰3ص  9ج 

، کاشانی;. )تبه حقوق دیگران اس و تجاوزربا، قمار، کم فروشی  :روایت شده که منظور از باطل( ع)امام باقر  و از

 (93 ص 9ج ؛ م 1339، طبرسی :9۵3 ص 1م، ج  1363

، دهیفااشیاء بی  و فروشخالصه اینكه هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معامالت ربوي، معامالت نامشخص، خرید 

و اگر در  صادق است ها آن بر همه «باطل»: و عنوان، رندیگ یموسائل فساد و ابزار گناه، همه در تحت این واژه جاي 

 .معناي انحصار نیست و بهبه عنوان بیان مصداق است  ،تفسیر شده و قمار و رشوهبرخی از روایات لفظ باطل بر ربا 

 پیدا دستاویزى) تا دهند یم گوش( تو سخنان به) دقت با ها آن؛ (92/ مائده)لِلسُّحْتِ  أَکّالُونَ لِلْكَذِبِ سَمّاعُونَ -2 

 .خورند یم حرام مال بسیار و د؛نماین تكذیب( را آن و کنند

و  «سَحَتَ» :شود یممانی که گفته ز. تاس «استیصال» :و آندر اصل براي یك معنی وضع شده است  «سحت»

 .نابود و ریشه کن کرد :یعنی «أَسحَتَ»

 .نمود را مستأصلخداوند کافر  :یعنی «سَحَتَ اهللُ الكافِرَ»

 «سحت»؛ لذا به مال حرام از این جهت شود یماست گفته  و عاربه هر مال حرامی که موجب ننگ  «مال سحت»

. کند یماز این جهت که صاحبش را به عذاب بنیان کن دچار  ای؛ و و دوام ندارد شود یم مستأصلگویند که زود می

بكار رفته  67و  99 -92آیات  ه،سه بار در سوره مائد «سحت»در قرآن کریم لفظ . (299, 11ج  م، 1396، فخر ،يراز)

 .است
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  :رشوه از دیدگاه روایات

  :روایت شده که فرمود( ع) نیرالمؤمنیاماز  -1 

اجرت زن بد  ،سگ ،پول میته»؛ «مِ، وأَجرُ الكَاهِنِوَةُ فی الحُكْشْوالرِّ ،بُ و مَهرُ البَغِیِّالكَلْ ،مِنَ السُّحْتِ ثَمَنُ المِیتَةِ»

؛ ندیگو یم «سحت»ر کسب حرامی و پستی را ه« باشد یمهمه از مصادیق سحت  ،کاهن و اجرترشوه در قضاوت  ،کاره

تجارت را  و امر سازد یمیرا اقتصاد را ریشه کن ؛ زندیگو یمرشوه را سحت . سازد یمزیرا دین و مروت را ریشه کن 

 (932ص  ،6ج م،  1397، حمد، مرضا دیرش. )دکن یمفاسد 

 :روایت شده که فرمود( ص)از رسول اکرم  -2

جز این که مبتالي وحشت  شود ینمدر میان هیچ قومی رشوه رایج  :«قَوْمٍ یَظهَرُ فِیهِم الرشا إلَّا أَخَذُوا بِالر عْبِ ما مِنْ»

 (2۵۰ص  9، ج م 1399ل، احمد حنب ،ابوعبداهلل) .دگردن یم و اضطراب

 :فرمود(  ص)م رسول اکر -9

ل که رشوه را به نام هدیه حال رسد یمزمانی براي مردم فرا »؛ «یَأتِی علی النَّاسِ زَمانٌ یَستَحِل  فیه السُّحْتُ بِالهِدیَةِ»

 «می شمارند

 :فرمود( ص)پیامبر گرامی اسالم  -9

 2ج ، م 1339بن حجر،، ایالعسقالن. )«رشوه دهنده و رشوه گیرنده در آتش هستند»؛ «الرَّاشِی و المُرتَشِی فی النَّارِ»

,293) 

کننده سحت  ییگو شیپو اجرت  ،پول شراب و میته ،پول سگ ولگرد ،اجرت بدکاره» :فرموده( ع)امام باقر -۰

 (69ص  12ج  م، 1363خ، ی، شیالعامل حر) «.است

اجرت  ،خمر ،سگ ،پول میته !اي علی» :است که فرموده( ع) نیرالمؤمنیامبه ( ص)از وصایاي رسول اکرم -6

 (69ص  12ج  ،همان)« باشد یمکاهن از مصادیق سحت  و اجرترشوه در قضاوت  ،بدکاره
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رشوه در حكم، اجرت  :ابواب سحت هشت است» :عامه روایت شده که فرموده قیاز طر( ع)منان ؤم از امیر-7

 «کاهن پول میته و شراب و سگ و اجرت حجام و ،(پول گرفتن براي به هم رسانیدن حیوانات)بدکاره، اجرت فحل 

  (9۵2ص , 2م، ج  1362متقی، ،يهند)

 :خوانیمدر کتاب فتوح البلدان بالذري چنین می

با دشمنان اسالم و   کمك به کفار قریش در جنگ خندق و( ص)ر یهودیان خیبر بر اثر عهدشكنی با پیغمب که نیهم

دست خالی از میدان نبرد برگشتند، رسول   همكاري خائنانه با مهاجمین از خیانتشان طرفی نبستند و مانند کفار قریش

د مسلمانان و یهودیان درگرفت؛ یهودیان از میدان جنگ فرار کردن  ه طرف خیبر عزیمت نمود و جنگ میانب( ص)م اکر

به س از مدتی تسلیم شدند؛ در نتیجه امالکشان ، پهاي خودشان پناه بردند و در محاصره مسلمانان قرار گرفتند و به قلعه

که در کارهاي کشاورزي تخصص  ها آناي از  عده .مسلمانان مصادره شد و مقرر گردید یهودیان خیبر تبعید شوند نفع

تبعید معاف باشند و مانند سابق به همان کارهاي کشاورزي مشغول شوند و یشنهاد کردند که از پ( ص)ر داشتند به پیغمب

دار شوند  کسانی نبودند که بتوانند کارهاي عمرانی را عهده آن روزمسلمانان بمانند؛ چون در میان مسلمانان   در خدمت

کشاورزي سرگرم باشند و   یشنهاد یهودیان کشاورز را پذیرفت و مقرر شد که مانند گذشته به کارهايپ( ص)م رسول اکر

به کشاورزان باشد و بعالوه در صورت فعالیت   متعلق ها نخلستاننصف درآمد ملكی از محصول زمینی و از محصول 

بد اهلل ع( ص)ا موقع برداشت محصول رسید پیغمبر خد که نیهم .اداش و جایزه نیز بگیرندپ( ص)م بیشتر از رسول اکر

عبد . نصف محصول به کشاورزان تسلیم شود د،فرمود و دستور داد که مطابق قراردا بن رواحه را مأمور وصول درآمد

که هر   را مخیر ساخت ها آناللّه مطابق دستور عمل کرد و هر قسمتی از محصول را به دو سهم متساوي تقسیم کرد و 

طابق دستور اسالم م: لی عبد اللّه گفتو د،خواهند بگیرند؛ یهودیان مبلغی رشوه به عبد اللّه پیشنهاد کردنقسمتی را که می

و از طرف دیگر چون عمل مسلمان باید مقرون به  د،تواند رشوه بگیرد و حرام بخورحرام است و مسلمان نمی  رشوه

یهودها این  که نیهم !بردارم المال تیب به نفعحتی یك مثقال زیاد از سهم شما   دهمعدالت باشد به خود حق نمی

اساس چنین ر یعنی ب «بهذا اقامت السماوات و االرض» :گفتند د،شناسی و امانت را از عبد اللّه مشاهده کردن وظیفه

و زمین را  ها آسماننظم و قاعده است که   و زمین پاي برجا مانده و همین ها آسمانعدالت و نظم و انضباطی است که 

 (999 م، ص 1396ن، بوالحس، أيبالذر) !کنداداره می

 :عوامل گرایش به رشوه و رشوه خواري  

دلیل گرایش به این گناه کبیره، ضعف ایمان و عدم آراستگی به زیور تقوا و پرهیزگاري  نیتر مهم: ایمان ضعیف 

شخص با ایمان به دلیل توکل باالیی که به رحمت الهی دارد، مطمئن است که خداوند مشكالت اقتصادي او را به . است
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همچنین شخص باتقوا از نیروي قناعت . و دیگر نیازي به دست یازیدن به گناه رشوه ندارد کند یمنحو احسن برآورده 

 .بخشد یمافتادن در دام رشوه رهایی  جهیدر نتورزي برخوردار است و همین نیرو، وي را از حرص و طمع و 

انسان، داراي غریزه منفعت طلبی است و همواره در راستاي منافع خود حرکت : سودجویی و منفعت طلبی   

به پول بیشتر در معامالت، فرار  یابی دستکار، عالقه به زراندوزي و  از نوبتاموري مانند انجام سریع و خارج . کند یم

به این  ها آن یابی دستمنفعت طلبی افراد دارد و رشوه از ابزار  زهیدر غریشه ر. ..از مجازات یا فرار از پرداخت مالیات و

 .اهداف استه گون

رشوه در ادارات  يها نهیزممالی یكی از  نیتأمپایین بودن سطح حقوق کارکنان و عدم : مشكالت اقتصادي کارکنان 

 .است

کارمندان ادارات به رشوه خواري وجود قوانین دست و پاگیر در ادارات نیز از عمده دالیل گرایش : موانع اداري

 .است

رشوه  قیاز طرگاه قبح رشوه براي شخص روشن نیست؛ اما اغلب قبح آن معلوم است و به تدریج که افراد  :جهل

. کند ینمو دیگر کسی نسبت به آن اعتراض  زدیر یم، قبح آن نیز فرو سازند یمبه آسانی مشكالت خود را مرتفع 

 (99ص  ـ،ه 1937رابی، ، سیوجدان)

و  ندیآ یمب و فضایل انسانی به حسا ها ارزشاساس  ،ایمان و معنویت ،اخالق: حرص دنیا و دوري از معنویت

مادي، به خصوص  ذیلذاچشم پوشی و بی اعتنایی به برخی ب و سب شوند یمانسان  یدامن پاکباعث فداکاري، عفت و 

فقدان ایمان، دوري از معنویت و بی توجهی به توحید و معاد،  ،در طرف مقابل. گردند یماعمال نامشروع و خالف قانون 

 نحل سوره کریم در در قرآن که نان، چدهند یماساس هر جرم و جنایت از جمله ضایع نمودن حقوق دیگران را تشكیل 

 که ها آن براي الْحَكِیمُ؛ الْعَزِیزُ وَهُوَ األَعْلَىَ الْمَثَلُ وَلِلّهِ السَّوْءِ مَثَلُ بِاآلخِرَةِ یُؤْمِنُونَ الَ لِلَّذِینَ»: به آن اشاره شده است 6۵ آیه

 «.است حكیم و قدرتمند او و است عالی صفات خداوند براي و زشت صفات ندارند، ایمان آخرت سراي به

اجتماعی، نقش به سزایی دارد، فقر و  يها بیآسو  ها يناهنجاراز جمله عواملی که در : عدم تعادل دخل و خرج

، یاد شده کند یمدینی نیز از فقر به عنوان مرگ بزرگی که دنیا و آخرت انسان را نابود  يها آموزهدر . تنگدستی است

کارمندان و مدیران را به عنوان عامل مؤثر در  ،عدم تعادل دخل و خرج کارگران یکارشناسان علوم اجتماع؛ لذا است

 .کند یمشیوع رشوه خواري، معرفی 

 تواند یمعاملی است که  نیتر مهم، يا جامعهقدرت و صحت عمل قوه قضاییه در هر : ضعف در اجراي قانون

که در  گردد یمبر  ییها یینارسابرخی از عوامل قانون گریزي و نظم ستیزي به . سالمت و بقاي جامعه را تضمین کند

ضعف نظام در اعمال جدي و قاطعانه قانون و باز بود منفذهاي فرار از آن، باعث . دستگاه قضایی و توابع آن وجود دارد
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زیان و آسیبی که از این طریق بر . شود یمو تشویق آنان به ادامه و گسترش خالفكاري  کاران خالفجري شدن 

، موجبات جذب پردازند یمو بهاي سنگینی که بابت قانون گرایی خویش  دیآ یمشهروندان پایبند به قانون وارد 

دیگر جامعه را فراهم  يها بخشناخواسته آنان به صف قانون شكنان و تسري فرهنگ قانون گریزي و نظام ستیزي در 

   .(1۰ ،ه1933 ،ها زندان کل اداره. )آورد یم

 :آثار و پیامدهای رشوه خواری از لحاظ اقتصادی

بـالى رشوه  د،بشر شده و امروز با شدت بیشتر ادامه دار ریگ دامن ها زمان نیتر میقدیكى از بالهاى بزرگى که از 

موانع اجراى عدالت اجتماعى بوده و آثار و پیامدهاي منفی فراوانی را بر جاي  نیتر بزرگخوارى است که یكى از 

که اجماالً به چند نمونه آن  گذارد یمسیاست، اقتصاد و فرهنگ، بر جاي  يها حوزههنگفتی را در  يها نهیهزو  نهد یم

 :شود یماشاره 

محبوبیت و مشروعیت حكومت و قانون را از  ،شیوع رشوه و فساد اداري :پایمال شدن حق مردم و شیوع فساد -1

و  ها يخالفكارمتوجه شوند که با پرداخت رشوه، حقوق شهروندي پایمال شده و  ،هرگاه جامعه و مردم. برد یمبین 

مختلف جریان پیدا کرده است، اعتماد و اطمینانشان را نسبت به قوانین و متولیان قانون از  يها حوزهدر  ها یشكنقانون 

 ییها راهو  ها روزنههمیشه دنبال  ،خالف کار و قانون ستیز ،در این میان افراد سودجو، فرصت طلب ،دست خواهند داد

 .هستند تا بتوانند با اعمال خالف قانون، منافع شومشان را به دست آورند

اگر از رشوه خواري و فساد اداري جلوگیري نشود، در اندک زمانی تسري : ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادي-2  

، شود یمجلوگیري  ،یو خارجبلند مدت داخلی  يها يگذاردر نتیجه، از سرمایه . پیدا کرده و فراگیر خواهد شد

، افراد به جاي ایجاد روند یمو رویكردهاي فناوري به بیراهه  ها تیارجح، گردد یمدر مسیر نادرست هدایت  استعدادها

در  ها شرکت، با در گیر شدن شوند یمپر سود کشانده  يها پروژهدر روستاها به سمت ... مراکز آموزشی و درمانی و 

و دولت نیز با افزایش مالیات، فشار بر اقشار آسیب پذیري  کند یمدر آمد دولت کاهش پیدا  ،غیر قانونی يها تیفعال

 .جامعه را بیشتر خواهد کرد

 راه حل چیست؟

 :براي رفع معضل فساد اداري و پدیده رشوه خواري، توجه به امور ذیل، مشكل گشا خواهد بود

اجتماعی، زاییده و  يها بیآسو  ها يناهنجاربخش اعظمی از مشكالت، : اخالقی و اعتقادي يها هیبنتقویت -1

هرگاه انسان از نظر اخالقی و اعتقادي، تربیت سالم داشته و به این مرحله از . معلول تربیت غلط و آموزش ناسالم است

و کیفر  شود یمه عدل الهی دقیقاً محاسبه در دادگا ،باورمندي نایل شده باشد که اعمال کوچك و بزرگ و خوب و بد او

و پاداش متناسب با آن، بلكه شدیدتر و قوي تر را به دنبال خواهد داشت، دست و پاي خود را جمع خواهد کرد و هر 
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انسانی بیشتر شود، ضریب اعتماد و اطمینان و درستكاري  و اخالققدر این باور و اعتقاد نسبت به احكام الهی و اسالمی 

 .ن آحاد جامعه، سیر صعودي پیدا خواهد کرددر بی

بزه  متخصصین باشد،¬می مردم دل در اعتقادي مبانی تحكیم وسیله، نیمؤثرتر خواري رشوه و رشوه با مبارزه براي

 اخالقی و اجتماعی مفاسد کلیه با مبارزه در حربه نیمؤثرتر ایمان زیرا برافروزید؛ دل در را ایمان چراغ»: اندگفته یشناس

 (1۵96 ,2 ج م، 2۵۵۰، یدرضار، سهادیانف)« .است

 يها فاصلهمعلول  ،مثل شیوع رشوه خواري ،اجتماعی يها یینارسابخشی از مشكالت و : کاهش فاصله طبقاتی-2

با استفاده از  يا عده، هرگاه افراد جامعه متوجه شوند که خورد یمم مختلف اجتماعی به چش يها ردهطبقاتی است که در 

باد  يها ثروتاقتصادي و به دست آوردن  يها عرصهپارتی بازي و رشوه دهی، مناصب دولتی را تصاحب کرده و در 

و به سمت و  افتند یم، آنان به طمع اند دهیبخشسر و سامان  شان یزندگراه صد ساله را طی کرده و به  ه،یك شب ،آورده

در جامعه پیاده شود، قطعاً « عدالت اجتماعی»؛ ولی در صورتی که شوند یم دهیکشسوي خالفكاري و قانون ستیزي 

 .  ، حل و فصل خواهد شدها یینارساخیلی از مشكالت و 

  :ـ اعطاي حقوق کافی به کارمندان9

اي که باید در گزینش کارگزاران منظور شود، به اعطاي حقوق پس از تبیین نكات برجسته( ع)علی  مؤمنانامیر 

، که فراخی روزي به آنان توان دهد که در اصالح فراخ دارپس روزي آنان را »: فرمایددهد و میآنان فرمان میکافی به 

نیاز گردند، و در صورت مخالفت با فرمان و یا خیانت به خویشتن بكوشند، و از اموالی که در تحت اختیارشان هست بی

 (9۰2، ه 1933، البالغه نهج)« .امانت تو حجتی باشد بر آنان

 : ـ نظارت بر کار کارمندان دولت9

دهد که والی شخصاً کارهاي کارمندان دولت را تحت مراقبت داشته باشد، و آنگاه دستور می( ع) یعل مؤمنانامیر 

همواره کارهاي آنان را تحت نظر و مراقبت داشته باشند؛ حضرت در ادامه  کند کهبراي آنان از افراد امین مراقب نصب 

 :ندفرمایمی

نهایی تو بر  مراقبتآنگاه دقیقاً بر کارهاي آنان مراقبت کن، و از افراد امین و وفادار بر آنان جاسوس بگمار، که »

 (99۰ص  ،همان)« .باشدبر رعایت امانت و شفقت بر رعیت می ها آنامور آنان موجب گرایش 

 ـ مجازات  مفسدان ۰
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آسایش کارمندان،  نیتأم ش،که اگر پس از این همه دقت در گزین دهدبه والی مصر فرمان می( ع)علی  مؤمنانامیر 

 .سازد برمالو مراقبت رفتار آنان، خیانت آنان ثابت شد، شدیداً آنان را مجازات کند و خیانت آنان را 

شد، به این گواهی بسنده  داستان هماگر یكی از آنان دست به خیانتی گشود، و گزارش جاسوسان تو بر آن خیانت »

بر خاک مذلت  او راکن، او را با تنبیه بدنی به کیفر خود برسان، بر آنچه از طریق خیانت به دست آورده مواخذه کن، 

  (996همان، ص )« .ندازیببشمار، و ننگ اتهام را بر گردنش  کار انتیخبنشان، او را 

 : نتیجه

اجتماعی خاصی شكل گرفت؛ اما افق معرفی –هرچند در دوره فرهنگی معین و بافت تاریخی  یو قرآنمتون دینی 

این  ت،و از آنجایی که متن قرآنی یك متن دینی و مقدس اسد و ایدئولوژیكی آن محدود به زمان تولید خود باقی نمان

ود و احكام خود را از آن استخراج با اقبال بیشتري از سوي مسلمانان روبرو ش يا دورهسبب شده است تا در هر  امر

 .رشوه از جمله موانع رونق اقتصادي است که در قرآن و روایات به آن اشاره شده است ،کنند

 ،برد یم میان از را آن اخالقی و حقوقی اقتصادي، امنیت که این بر عالوه جامعه، یك در خواري رشوه شیوع

 ارائه و خالقیت ابتكار، جاي به امر، مسئوالن و کارگزاران اگر چه توسعه؛ و سازندگی راه بر سر است بزرگی مانع

 رکود ورطه به جامعه و ایستد بازمی حرکت از توسعه و تولید موتور آورند، روي خواري رشوه به مفید، يها برنامه

-پی می ی، پس از بررسی علل و عوامل وجود این پدیده شوم در جامعه اسالمغلتد یم در اخالقی سقوط و اقتصادي

مقابله با این  به منظوربه ارائه راهكارهایی  یدین يها آموزهآیات قرآنی و  بر طبقتوان بریم که در جامعه اسالمی می

  . پدیده پرداخت
 

 :مآخذمنابع و 
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