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  چكيده

ها، مديران و پژوهشـگران را  هاي اخير توجه بسياري از دولت سالي است كه در از مسائل مهم قتصاديفساد ا
 روايي و قرآني هاي نقش آموزهدر همين ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسي . به خود معطوف ساخته است

با توجه به هـدف،  بندي كلي تحقيقات، بنيادي و اين پژوهش در طبقه. انجام گرديد اقتصادي فساد كاهش در
استفاده شده و تحليلي توصيفي اي  جمع آوري اطالعات نيز از روش كتابخانه براي. شود كاربردي محسوب مي

 از جلوگيري نفس؛ تزكيه سازي؛ در زمينه پيشگيري از فساد اقتصادي نظير آگاههاي اين پژوهش،  يافته. است
 انتخـاب . 3دقيق،  نظارت. 2 معامالت، در فساد از يريپيشگ براي الزم تمهيدات .1(فساد  هاي زمينه پيدايش

دهـد   نشـان مـي  ...) جامعـه و  در نـابرابري  و فقـر  دادن كـاهش . 4كشـور،   اداره براي متخصص و متعهد افراد
اسـاس آيـات و   برو . شـود  هاي ديني در زندگي باعث كاهش بـروز فسـاد اقتصـادي مـي     كارگيري اين آموزه به

 هـاي  ارزش و اخالقيـات  معنويات، احياي پيشگيري از بروز مفاسد اقتصادي، امر در مسأله ترين روايات، اصلي
  .است اقتصادي فساد با مبارزه فرهنگ اشاعه نيز و ديني

  

  .قرآن و روايات، فساد، فساد اقتصادي :كليديواژگان

  .JEL :D73 ،D79 ،Z12 ،Z19بندي  طبقه
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  مقدمه
شود و در اين بـاره   فساد اقتصادي در جامعه مطرح و تاكيد ميچندي است كه لزوم مبارزه با پديده 

ز ا. خورد هاي بسياري از بزرگان و مسووالن ديني و حكومتي كشور به چشم مي ها و سفارش همايش
شويم كه فالن مسئول يا فالن شخصي  هاي گروهي مطلع مي گاهي از طريق رسانهطرفي هر از چند 

هان و جامعه نبوده است، به جرم فساد مالي مجازات و جريمه شده و كه هيچ نام و نشاني از او در اذ
  .شود مي

نيـز  فساد اقتصادي با ابعاد گوناگون باعث ايجاد اخالل در نظام اقتصادي يـك كشـور گرديـده و    
موجب از بين رفتن عـدالت اجتمـاعي، افـرايش فاصـله طبقـاتي، سـلب اعتمـاد عمـومي و افـزايش          

 .شوداز مردم در اثر تكاثر ثروت عده قليلي مي محروميت و فقر توده كثيري

مباني نظام اقتصادي اسالم اشارات مكرري را در نفي و مبارزه با معضل فسـاد اقتصـادي و ارائـه    
با توجه به اين كه فساد باعث ايجـاد  . دارد) ع(آن در سيره حكومتي ائمه معصومين الگوهاي عملي از

شـود؛ بررسـي   اقتصـادي مـي   و رفاه اقتصادي اسالم نظير عدالتاختالل در تحقق اهداف كالن نظام 
مهم  كاهش فساد اقتصاديها بر اقتصادي در آيات و روايات و نيز بررسي نقش اين آموزهمفهوم فساد 
 تأكيـد  پيشـگيري  هـاي  روش روي اسـاس  از بايد اقتصادي مفاسد با مبارزه ؛ البته دررسد به نظر مي

 مبـارزه  امـر  در اجرايي هايروش و درمان سراغ بايد كننده پيشگيري مسائل به توجه از پس و شود
 اشـاعه  نيـز  و ديني هايارزش و اخالقيات معنويات، احياي پيشگيري، امر در مسأله تريناصلي. رفت

 تقويـت  دنبـال  بـه  بايد سپس و است كه هدف تحقيق حاضر است؛ اقتصادي فساد با مبارزه فرهنگ
 مفهـوم فسـاد  : بنابراين در تحقيق حاضـر بـه دنبـال ايـن مسـاله هسـتيم كـه        .باشيم بيروني عوامل

هـاي دينـي بـه     روايات را مورد بررسي قرار داده و سپس نقشي كـه آمـوزه   و قرآن منظر از اقتصادي
توانند داشته باشند را مورد بررسـي قـرار    عنوان عوامل دروني در كاهش بروز فسادهاي اقتصادي مي

روش تحليلي توصيفي به دنبال بررسي اين فرضيه هسـتيم كـه   ر با استفاده از به همين منظو. دهيم
 و آيـات  ثانيـا، براسـاس  . شـود  مي اقتصادي فساد بروز كاهش باعث ديني هاي آموزه از پيروي اوال،« 

ات  معنويـات،  احيـاي  اقتصـادي،  مفاسد بروز از پيشگيري امر در مسأله ترين اصلي روايات، و اخالقيـ 
  .»است اقتصادي فساد با مبارزه فرهنگ اشاعه نيز و ينيد هاي ارزش
  

  پيشينه تحقيق. 1

هـا و پيامـدها و در نهايـت تـدوين      هاي بسياري به منظور شناسايي و تعريـف، يـافتن علـت    پژوهش
هـا بـه    هاي مبارزه با معضل فساد اقتصادي صـورت گرفتـه اسـت؛ هـر يـك از آن      ها و برنامه سياست

. تر به نگرش اسالمي در اين خصوص پرداخته شـده اسـت   اند اما كم بررسي زوايايي از بحث پرداخته
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كنون تحقيق مستقلي انجام نشده است و موضـوع  ساد اقتصادي در قرآن و روايات تاا در موضوع فلذ
حاضر يك موضوع با پيشينه محدود است اما برخي از تحقيقاتي كه در زمينه فساد اقتصادي و مالي 

  :باشند انجام شده است از قرار زير مي
» اقتصـادي و چگـونگي مبـارزه بـا آن    فسـاد  «اي با عنـوان   در مقاله) 1382(فر و شفيعي محنت

شاخص فساد مالي در كشورهاي مختلف را مورد بررسي قرار داده و اوضاع كشور ايران نيـز در بـين   
هـاي   در ادامه تحقيـق بـه علـل فسـاد در كشـور، شـكل      . اين كشورها مورد تحقيق قرار گرفته است

هـاي  به عالوه ديـدگاه . خته شده استهاي مبارزه با فساد پردا مختلف فساد، آثار ناشي از آن و روش
گيـري شـدت آن و    مختلف پيرامون فسـاد، تجربـه كشـورهاي موفـق در مبـارزه بـا فسـاد و انـدازه        

  .پيشنهادهايي در راستاي اصالحات اقتصادي و برنامه ملي مبارزه با فساد نيز ذكر شده است
لي و ضرورت مبارزه بـا  فساد مادر كتاب فساد مالي ابتدا به تعريف ) 1386(نيا  دادگر و معصومي

ايشان فساد مالي را به معناي سوء استفاده از مقام و موقعيـت اجتمـاعي بـه منظـور     . اندآن پرداخته
هـاي مختلـف، نقـش و نمودهـاي متفـاوتي پيـدا        دانند كه به لحـاظ جنبـه   كسب منافع شخصي مي

است و به دنبال معنا و مصـاديق   اين كتاب با رويكردي علمي به مطالعه اين پديده پرداخته. كند مي
فساد مالي و سپس يافتن علت بروز آن و تبيين راهكارهاي مناسب علمي ديني جهت مقابلـه بـا آن   

  .است
تـاثير اقتصـاد   ) يك تحليـل تجربـي  (در مقاله فساد و اقتصاد زيرزميني) 2006( 1اشنايدر و درهر

شـود كـه    در اين مقاله چنين فـرض مـي  . كننداد و عكس آن را تجزيه و تحليل ميزيرزميني بر فس
كه در كشورهاي كـم  شوند در حالي فساد و اقتصاد زيرزميني در كشورهاي پردرآمد جانشين هم مي

 70گروهـي متشـكل از   كشـور و   120هاي مقطعي بـين   ها در داده فرضيه. درآمد مكمل هم هستند
اند كـه   د و نتايج حاصله نشان دادهمورد آزمون قرار گرفتن 2002تا  1994اي از سال كشور، در دوره

  اقتصاد زيرزميني، فساد را در كشورهاي پردرآمـد كـاهش، ولـي در كشـورهاي كـم درآمـد افـزايش        
تر، فساد و اقتصاد زيرزميني را توأم با هم  گيرانه در ضمن نتيجه شده است كه قوانين سخت. دهدمي

  .دهد افزايش مي
بر ايـن  » شناسي جرم اقتصادي يا فساد اقتصاديمفهوم«در مقاله با عنوان) 1390(مي مقدماعظ

تـرين   انگاري مشـخص آن يكـي از اصـلي    كند كه عدم تعريف جرم اقتصادي و جرم مطالب تاكيد مي
هـاي   هاي مبارزه با مفاسد و جرايم اقتصادي است لذا به كليه اعمالي كه در اثر آن به فعاليـت  چالش

ز بين بردن كاال و خدمات زيـان برسـاند را جـرايم اقتصـادي     دست شدن و ا  به  توليد، توزيع و دست

                                                                                                               
1.schneider & dreher  
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... م وجرايم اقتصادي آثار و پيامدهاي متعدي دارند كه بر اقتصـاد و سياسـت، اجتمـاع، نظـا    . گويند
  .موثر هستند
 بـه  »گيري فسـاد اقتصـادي  طراحي شاخص بومي براي اندازه« در مقاله) 1393(كريمي و عزتي

اسـالمي   -هـا و فرهنـگ ايرانـي    گيري فساد اقتصـادي مبتنـي بـر ارزش    تدوين شاخص اندازه دنبال
هـاي فسـاد اقتصـادي، روش تحليـل      روش تجزيه و تحليل در تدوين شـاخص در اين مقاله  .هستند

ارائه چند : هاي اصلي اين مقاله عبارت است از نوآوري. منطقي با استفاده از روش تحليل محتوا است
دوم . نجش فساد است كه با فرهنگ و مقررات ايـران منطبـق باشـد   اسالمي براي س -يرانيشاخص ا

دهندگي وضعيت فسـاد   شود و قدرت توضيح گيري مي زمان اندازه كه چند بعد فساد به صورت هماين
شـود كـه اعتبـار     كه يك شاخص تركيبي از ابعاد مختلـف فسـاد ارائـه مـي    سوم اين. يابد افزايش مي
  .دارد هاي موجود به شاخص تبيشتري نسب

سـعي  » هـاي مبـاره بـا آن   بررسي فساد اقتصـادي و راه « اي با عنوان در مقاله) 1393(ميانرحي
كرده است مسئله فساد و عوامل آن را مورد بررسي قرار دهد و همچنين پيامدهايي كه فساد در پـي  

ايست ب ضمنا بيان نموده است كه از جمله مسائل مهمي كه مي. خواهد داشت نيز مطرح نموده است
كن كردن آن  هاي مبارزه با اين آفت جامعه و ريشه ها مورد توجه قرار گيرد راه ريزي شركت در برنامه

  .است كه در اين تحقيق به آن پرداخته شده است
تر بـه   اند و كم ها به بررسي زوايايي از بحث پرداخته دهد هر يك از آن هاي فوق نشان مي پژوهش

تحقيق حاضر به دنبال آن است كه پس . اند اين تحقيق است، پرداختهنگرش اسالمي كه مورد توجه 
از تعريف فساد اقتصادي از منظر منابع ديني، به اين نكته تاكيد كند كه فرامين اسـالمي بـه نحـوي    

دهد بـه عبـارت ديگـر اهتمـام اسـالم در بحـث        است كه اگر اجرا گردد فساد اقتصادي اصال رخ نمي
  .ي نسبت به درمان آن بيشتر استپيشگيري از فساد اقتصاد

  
  مفهوم شناسي فساد و مفاسد اقتصادي. 2

براي اين كه مفهوم فساد اقتصادي بهتر تبيين شود ابتدا تعاريف مختلفي كه از سـوي انديشـمندان   
  .گيرد اقتصادي مطرح شده بررسي شده و سپس اين مفهوم در منابع ديني مورد كاوش قرار مي

  در ادبيات اقتصادي اقتصاديتعريف فساد  -1-2

باشـد كـه شـامل    در زبان انگليسي مي Corruptionفساد اقتصادي در اين پژوهش معادل اصطالح 
  .است.... اداري، مالي، حسابداري، بانكي و مفاسد در حوزه امور اقتصادي اعم از مفاسد

معـادل  . معناي جلوگيري از انجام اعمال درسـت و سـالم اسـت     به» فسد«از ريشة » فساد«واژة 
شـده و   نـابود ، شـده  فاسـد معنـاي    ، به»corruptus«از ريشة التيني »Corruption«انگليسي آن، 
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 علـوم  زمينه در corrupt كلمه معناي آكسفورد انگليسي لغت فرهنگ در .است شده گرفته شكسته
 كلمـه  معنـاي  و اسـت و نقـض كـردن    كـردن  تحريـف  كردن، فاسد، دادن رشوه معناي به اجتماعي

corruption توانـد قـوانين و مقـررات يـا      شود، مي چيزي كه شكسته يا نقض مي. است اخالق زوال
اي را از اهداف و كاركردهاي خود  اي كه مجموعه بدين معنا، فساد يعني هر پديده. قواعد اداري باشد

  ).183 -182ص ،1378تانزي، (بازدارد 
تقريبـاً در  اقتصـادي كـه   الملـل از فسـاد    شفافيت بـين   و كلي بانك جهاني و سازمانعريف عام ت

بـراي  ) قـدرت عمـومي  (سوءاستفاده از اختيارات دولتي : عبارت است از ،سطح جهاني پذيرفته شده
 ,World Bank(كسب منافع خصوصي، تحت تأثير منافع شخصي يـا روابـط و عاليـق خـانوادگي     

1997, p. 102.( سـاد اقتصـادي را بـه    توان تعاريف متداول ارائـه شـده پيرامـون ف   به طور كلي مي
  :بندي نمودصورت زير دسته

، كليتگـارد و همكـاران   1)2000(المللـي بـويژه بانـك جهـاني      هاي بين اكثر محققين و سازمان -1
، لمبـزدرف  6)1989(، هايـدنهايمر  5)1989(، وان كالورن 4)2003(، پارك 3)2005(، پپيز 2)2000(
، نـاي  8)1997(، جانسـتون  )1989(، هـانتينگتون  )2003(المللـي شـفافيت    بين ، سازمان7)1999(
اسـتفاده از   سـوء «ترين تعريف،  ترين و معروف فساد اقتصادي را در ساده 10)2008(، النگ 9)1989(

جايي بـراي  ه عبارت ديگر، در اين تعريف، هيچب. اند در نظر گرفته» قدرت عمومي براي سود شخصي
  .بخش خصوصي در نظر گرفته نشده است

و گـروه   11)1998(المللي مثل برنامه عمـران سـازمان ملـل     هاي بين برخي محققين و سازمان -2
بـه  » خـواري  رشـوه «را بـه عنـوان متـرادف    » فساد اقتصادي«واژه  12چند منظوره فساد شوراي اروپا

بـه عبـارت   . برنـد  گردد، به كـار مـي   داخت ميمنظور شامل شدن هر نوع رشوه كه مطالبه شده يا پر
  .شود ديگر، ساير مصاديق فساد اقتصادي را در اين تعريف ناديده گرفته مي

                                                                                                               
1.World Bank 

2.Klitgaard, et al 

3.Pepys 

4.Park 

5.Van Klaveren 

6.Heidenheimer 

7.Lambsdorff 

8.Johnston 

9.Nye 

10.Lange 

11.UNDP 

12.GMC 
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، برنامـه عمـران سـازمان    1)1987(المللي، مثل اطلس  هاي بين اي از انديشمندان و سازمان عده -3
خود يا اطرافيان و دفـاع از   پرستي، حمايت كردن از نيز فساد اقتصادي را قوم و خويش) 1998(ملل 

گـردد كـه    با دقت در تعاريف موجود در سه مـورد فـوق، مالحظـه مـي     اند خود و ديگران تعبير كرده
دريافـت رشـوه    -2نفع شخصـي مسـتقيم،    -1تاكيد دارد، سه انگيزه  2)1995(چه تانزي همانند آن

ترين اركان  به عنوان اساسيكمك به دوستان و خويشاوندان  -3نقدي يا غيرنقدي از شخص ثالث و 
 .شوند تعاريف فساد اقتصادي تلقي مي

؛ كميسـيون آفريقـا   4)2000(، ولفنسـان 3)2000(هـا مثـل هـوپ    برخي از انديشمندان و سازمان -4
) 2004(، ويندسور)1975(، بنفيلد7)2004(؛ ويندسور6)2005(؛ آناند، آشفورث و جاشي5)2005(

فساد 8
(

  اجتماعي تعريـف كـرده و آن را بـه عنـوان يـك بيمـاري بـين       فساد اقتصادي را از بعد اخالقي و 8
شده يا انحـراف    فرهنگي يا بازتاب يك شكست اخالقي يا جدا شدن از هنجارهاي اجتماعي پذيرفته

هـا مـورد تاكيـد     اند كه دستيابي به منـافع شخصـي غيرقـانوني در آن    نامطلوب اجتماعي تلقي كرده
ل عادي شدن فساد اقتصادي، برخي از مصاديق آن در زمـره  درحالي كه ممكن است به دلي. باشد مي

  .شده هم قرار گرفته باشند  هنجارهاي اجتماعي پذيرفته
 9)2008(و ماريـا ) 1998(ن از قبيل كميسيون مستقل ضد فسـاد ها و انديشمندا برخي سازمان -5

در . دانند دولتي ميفساد اقتصادي را انجام اعمال اداري به شكل ناقص و غيرصادقانه توسط مأموران 
كاري هدفمند د، انجامحالي كه فساد اقتصادي، ضرورتاً شامل عدم صداقت نيست، بلكه در اغلب موار

  .است، بصورتي كه قانون آن را ممنوع كرده باشد

نيز فساد اقتصادي را نتيجه انحصاري كـردن   10)2008(از انديشمندان از قبيل آلپاسالن اي عده -6
گيري بـدون داشـتن مسـئوليت نسـبت بـه انجـام آن        قدرت توام با اقدام به تصميماستفاده از  و سوء
اين تعاريف . باشد استفاده شامل به كار بردن استانداردهاي غيراخالقي و غيرقانوني مي  سوء. دانند مي

هـاي اخالقـي اسـت و معمـوالً      دهد كه فساد افتصادي شامل انحـراف از ارزش  ها نشان مي و مترادف
هاي فردي، گروهـي و سـازماني كـه در فسـاد اقتصـادي درگيـر        در مورد اخالقيات يا ارزش سؤاالتي

هاي  به برخي جنبه در مجموع، اغلب تعاريف ارائه شده از فساد اقتصادي .آورد شوند، به وجود مي مي

                                                                                                               
1. Atlas 

2. Tanzi 

3. Hope 

4. Wolfensohn 

5. Commission on Africa 

6. Anand, Jashi & Ashforth 

7. Windsor 

8. Banfield, Windsor  

9. Independent Commission Against Corruption & Maria 

10. Alpaslan & et al. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             6 / 26

http://mieaoi.ir/article-1-572-en.html


  71                    1396 زمستان ،بيستم و يكمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

ر ادبيـات فسـاد اقتصـادي وجـود     خالي يـك تعريـف جـامع و مناسـب د    كنند و جايفساد اشاره مي
  ).136-135، ص1395وي، خدي(دارد
  در اسالم تعريف فساد اقتصادي -2-2

 داند چه اين خارج شدن كـم باشـد چـه   هر چيز از اعتدال ميراغب در مفردات خود فساد را خروج 
چه كـه  اين معناي لغوي فساد است اما آن) 636ق، 1412راغب، (زياد و صالح بر ضد آن خواهد بود

اصطالحي و واژگان مترادف با فساد اقتصـادي در فرهنـگ اسـالمي    جا مدنظر ما است معناي در اين
 .است

»  احاديـث  و قـرآن  ديدگاه از اداري فساد بررسي«در مقاله با عنوان ) 1393(اكبرنژاد و همكاران
گونـه تعريـف   با استفاده از مفهوم حكومـت و دولـت در اسـالم فسـاد اداري از منظـر اسـالم را ايـن       

 هـر  و يصـورت  هـر  بـه  و يكسـ هر جانب از كه شوديم اطالق يعمل نوع هر به اداري فساد: اند نموده
 از را آن ايـ  و جـاد، يا اخـالل  يدولت نهادهاي عملكرد و اهداف در كه ايگونه به رد؛يگ انجام ايزهيانگ
  ).172، ص1393اكبرنژاد،( كند منحرف شيخو حيصح ريمس

مـدعي شـده    فقر و فسـاد در سـيره نبـوي    مبارزه بادر تحقيقي با عنوان  )1388(پرور  اسماعيل
 دادنهـدر ، رويكـج ، گنـاه ، سـتم  نوع هر و دارد ايگسترده دامنه، فساد، قرآني ديدگاه از«است كه 

 :اسـت  آمـده  نمونـه  تفسـير  در ،بـاره  ايـن  در. گيـرد مـي بـر  در را ديگـران  بـه  رساندن زيان و منابع

، 10ج ،1374مكـارم شـيرازي،  (»اسـت  فسـاد  از ايگونـه ، هاتفريط و افراط همه و هانابساماني تمام«
 ).201ص

هاى اقتصـاد اعـم از تخصـيص منـابع، توليـد،      شرع مقدس تمامى آن چه را كه در تمامى بخش
ها با مصالح واقعى جامعه اسالمى و افراد آن سازگار نيست موجب فساد توزيع، مصرف و ساير قسمت
گونه فعاليتى كه با احكـام شـرع منافـات دارد موجـب     كه هرنتيجه اين: دانسته و تحريم نموده است

  ).139، ص1386نيا، دادگر و معصومي(فساد است و بايد با آن مبارزه شود 
انـد  رد اسالمي به مفهوم فساد پرداختههايي كه با رويكچه بيان شد در اغلب پژوهشاساس آنبر

فساد در اسالم را مورد بررسـي قـرار    اگرچه در حوزه اقتصاد بيان فرموده بودند اما اغلب مفهوم كلي
تـوان تعريـف زيـر را     كه مراد از فساد اقتصادي بهتر مشخص شود مـي جا براي ايناند لذا در اين داده

اي اقتصـادي زنـدگي   هـ ايجاد زمينه نظام اقتصادي اسالم، از غاييكه هدفبا توجه به اين :ارائه نمود
هاي اقتصادي الزم بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف عـالي       است و زمينه) رفاه عمومي( گوارا براي همه

صـورت اهـداف ميـاني نظـام      چـه از منـابع اسـالمي بـه    آن. باشـند  همان اهداف اقتصادي مياني مي
  عـدالت، امنيـت و بـارور كـردن اسـتعدادهاي طبيعـت      :  توان استنباط كرد، عبارتند از اقتصادي مي

اموري را كه همة مردم به آن نيـاز دارنـد را چنـين بيـان      )ع(در روايتي امام صادق). رشد اقتصادي(
ب  : كنند مي صـالْخ لُ ودالْع نُ وا الْأَمهطُرّاً إِلَي النَّاس تَاجحي اءق، 1404ابـن شـعبه حرانـي،    (ثلَاثَةُ أَشْي
). رشـد اقتصـادي  (امنيـت، عـدالت و سرسـبزي    : ؛ همة مردم به سه چيز نيازمنـد هسـتند  )320ص
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ابراين هر فعاليت اقتصادي كه منجر به تأمين اين اهداف شود اصالح و هر فعاليتي كه تحقق ايـن  بن
 .شد خواهد شمرده افساد اهداف نظام اقتصادي را مورد خدشه قرار دهد،

  
  وضعيت فساد اقتصادي ايران در مقايسه با ساير كشورها. 3

كشـورهاي   فسـاد اداري و اقتصـادي   الملـل در مـورد   گزارش ساالنه سازمان شـفافيت بـين  اساس بر
اي اختصـاص   بـه هـر كشـور نمـره    اين گزارش . كند بندي مي را از لحاظ فساد اقتصادي رتبهمختلف 

در  اين گزارش. كند تغيير مي) كامال فاسد(تا صفر ) به طور كلي فاقد فساد( 100دهد كه از نمره  مي
ــال  ــي 2013س ــان م ــان      نش ــه در مي ــد ك ــورد ب 177ده ــور م ــارك كش ــورهاي دانم ــي، كش  ررس

هـاي   ، نيوزيلند، فنالند، سوئد، نروژ، سنگاپور، سوئيس، هلنـد، اسـتراليا و كانـادا رده   )از صد 91نمره(
در مورد بـدترين كشـورهاي جهـان هـم،     . ترين كشورهاي جهان را در اختيار گرفتند يك تا ده سالم

اسـت و پـس از آن كشـورهاي    فاسـدترين كشـور جهـان     8براساس اين گزارش، سـومالي بـا نمـره    
   .اند شمالي، افغانستان، سودان، سودان جنوبي، ليبي، ازبكستان، تركمنستان و سوريه قرار گرفته كره

امتيـاز، يكصـد و چهـل و چهـارمين كشـور از نظـر فسـاد         25بندي، ايران با كسب  اين رتبه در
ه اسـت،  معرفي شـده بـود   133رده  2012كه اين رتبه در سال  اقتصادي و اداري معرفي شده است

يران در اساس اين گزارش ابر 1.بندي تنزل داشته است در اين رده 2012بنابراين كشورمان در سال 
با كشورهايي چون اوكراين،  27قرار دارد و با كسب شاخص  ويكم و سي در رده صد 2015سال در 

 27ايران نيـز   2014سال تياز ام .نپال، نيكاراگوئه و پاراگوئه در يك رديف قرار گرفته است كامرون،
همچنـين   2.ه اسـت بـود  28ايـران داراي شـاخص    2012و در سـال   25رقـم   2013و درسال  هبود
بـوده   79كشور دنيا از لحاظ وضعيت فساد  134رتبه ايران بين  2003اساس اين گزارش در سال بر

اسـاس  بر جهـان رتبه ايران از منظـر شـاخص فسـاد در    )55-54: 1387سرا،  همدمي خطبه( 3.است
 :در جدول زير آمده است المللي شفافيت هاي سازمان بين گزارش

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  سال

  131  136  144  133  120  146  168  141  131  105  93  ايرانرتبه

 )/https://www.transparency.org(المللي شفافيت  هاي سازمان بين گزارش: منبع

                                                                                                               
  http://donya-e-eqtesad.com/3080 :، كدخبر1392آذر  13روزنامه دنياي اقتصاد، . 1
  http://www.asriran.com/fa/news/447291  ، 447291 ، كد خبر1394بهمن  8حليلي خبري عصر ايران، سايت ت. 2
 نيز كشور آن شاخص يا نمره به بايست مي شود، مي مقايسه سال دو در كشور هر در فساد وضعيت وقتي شود توجه بايد البته. 3

 عـدد  تغييـرات  و نيسـت  كشـور  آن در فسـاد  وضـعيت  شـدن  بدتر يا و بهتر معناي به لزوما كشور آن بندي رتبه زيرا شود، توجه
 اطـالع  منـابع  سـال  هـر  در است ممكن زيرا. باشد محاسبات انجام روش و گيري نمونه در تغيير علت به است ممكن نيز شاخص
 هـاي  پژوهش مركز. ( دهند ارائه متفاوتي نظرات و كنند تغيير دهندگان پاسخ از برخي يا و شوند حذف منابعي يا اضافه جديدي
  )8: 1387 اسالمي، شوراي مجلس اقتصادي

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             8 / 26

http://mieaoi.ir/article-1-572-en.html


  73                    1396 زمستان ،بيستم و يكمترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره  –فصلنامه علمي 

  علل پيدايش فساد اقتصادي. 4
 و مشـخص  جامعه يك در مالى و اقتصادي مفاسد شيوع چرايى زمينه در توان مى زيادي را هاىعلت
 كلـى  دسـته  پنج در را هاآن توانمى شود، توجه علل اين به كافى دقت و تأمل با اگر كه نمود تبيين
  .كرد بندى اقتصادى طبقه فرهنگى و فردي، اجتماعي، سياسى، علل
  علل فردي -1-4

ضـعف ايمـان و سسـت بـودن     تـوان   يكي از داليل بروز فساد اقتصادي از سوي افـراد جامعـه را مـي   
  كننـد كـه    اشـاره مـي   2و ديويـد ريـزمن   1زيگمـون فرويـد   .ها دانستدر هر يك از آن باورهاي ديني

يكي . شوند نامشروع ميها داراي يك نوع سيستم كنترل دروني هستند كه مانع انجام كارهاي انسان
هاي مذهبي است كه اگر در يك جامعـه وجـود داشـته باشـد مـانع       ترين اين عوامل پايبندياز مهم

لذا عاملي . تر از هر سيستم كنترل ديگر است تاثير اين سيستم كنترل دروني قوي. شود انحرافات مي
اي مذهبي و اخالق مبتنـي  ه كند تضعيف پايبندي كه كارهاي نامشروع را در يك جامعه تسهيل مي

  .)32ص ،1386 پور، رفيع(بر مذهب است 
از  )26 : ص (»غفلـت از روز جـزا  «و  )19 : حشـر  (»فراموش كـردن خداونـد  «، نيز در قرآن كريم

شك، اگر انسان، خداي خويش را فرامـوش كنـد و از عـذاب    بي. اندعوامل پيدايش فساد معرفي شده
بنـابراين، ضـعف ايمـان و    . د، به هر كار خالفي دست خواهد زدروز قيامت ترسي در دل نداشته باش

  .ترين عامل مبتال شدن انسان به فساد استبودن باورهاي ديني، نخستين و مهمسست 
  علل اجتماعي -2-4

 و پادشـاهان  دانشـمندان،  يعني خواص؛ انحراف دارد، اجتماعي جنبه بيشتر كه فساد از جمله عوامل
 تـوان  نمي هرگز شود، آلوده فساد به گروه اين دامن اگر. است جامعه اثرگذار و قدرتمند عناصر ديگر
 در ؛ خداونـد )55، ص1388پرور، ( داشت دامنيپاك و نفس سالمت انتظار جامعه آن مردم عموم از

 ماننـد  قـوم،  آن بزرگـان  برجسـته  نقـش  بـه  كنـد، مي ياد فاسد قومي سرنوشت از هرگاه كريم،قرآن
 برخـي  در. نـد كمـي  اشـاره  نيز نظر مورد قوم انحراف در سامري و باعورا بلعم قارون، هامان، فرعون،
 تباهي و فساد به را جاآن شوند، دياري و شهر وارد پادشاهان هرگاه است شده تأكيد كريمقرآن آيات
  ).34:نمل(كشانندمي

 فسـاد  و صالح با را خود امت افراد بودن فاسد يا صالح آميز،حكمت كالمي در )ص( اعظم پيامبر
 امـت  همه باشند، كار درست و صالح من امت از گروه دو اگر :است فرموده و دانسته مرتبط گروه دو

                                                                                                               
1. Freud 

2. Riesman 
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 دانشمندان گروه، دو آن. شد خواهند فاسد من امت همه باشند، فاسد هاآن اگر و شوندمي صالح من
  ).37ق، ص1389صدوق، (هستند  حاكمان و
  سياسيعلل -3-4

 حـاكم  و مطـرح  سياسـى  احـزاب  به انتساب مسؤليت، و مقام از استفاده سوء زياد، اختيارات داشتن
 پاسـخگو  و مسـئوالن  عملكـرد  در شـفافيت  عـدم  كشـور،  باالى رده مسئوالن و مديران فساد كشور،
 هـاى زمينـه  و هـا علت زمره در توانمى را ديگر علل بسيارى و عمومى افكار و جامعه قبال در نبودن
  .ذكركرد جامعه يك در آن شيوع و مالى فساد عارضه گيرى شكل سياسى
 مسـئله  هـم  آن و مـورد  يـك  در را مـالى  مفاسـد  گيـرى شـكل  سياسـى  علـل  رسـد مى نظر به

 يكديگرنـد  ملزوم و الزم فساد و قدرت در انحصار كه چرا كرد، خالصه توانمى سياسى انحصارگرايى
 منطقـى  و مشـروع  هاىخواسته شود، گسترده قدرت در نابجا هاىتصدي و سياسى انحصارات اگر و

 در مـالى  فسـاد  عارضـه  به جامعه ابتالء آغاز امر اين و ماند خواهد پاسخ بدون جامعه وسيع قشرهاى
  ).60-59، ص1386نيا،  دادگر و معصومي(بود  خواهد گسترده سطح
  فرهنگيعلل -4-4

 فرهنگ نيز آن و شده موجب را مالى فساد بدهد، دست از را الزم بيدارى و توجه جامعه فرهنگ اگر
 جلـوه  مشـكوك  و مـبهم  را پديـده  ايـن  بـا  مبارزه امر در مهم اقدامات و كرد خواهد مسخ را جامعه
 مشـكل  بسيار عمومى اعتماد بازيابى صورت اين در رفت؛ خواهد بين از عمومى اعتماد و داد خواهد
 موجب مستبدانه نيز و گران و كُند بينىپيش غيرقابل و غيررسمى هاىرويه شدن حاكم. بود خواهد
  ).68همان، ص(بود  خواهد مالى فساد شيوع

توان به آن اشاره كرد بحث جهل و نـاداني و نيـز    از جمله عوامل ديگري كه در علل فرهنگي مي
د، ن و منافقان و افراد مفسـ كريم بارها از اين عامل ياد شده است و كافرادر قرآن. باشد تدبيري مي بي

بـه دليـل اهميـت و     )100 : انعـام  ؛ 13 :بقـره ( انـد خبر از حقيقت معرفي شدههايي جاهل و بيانسان
انـد، آمـوزش و بـاال    ي پيامبران كه مصلحان بزرگ تـاريخ گستردگي دامنه جهل، يكي از وظايف اصل

لَ    :فرمايـد امبر گرامي اسالم در اين باره ميپي ؛)2:جمعه( بردن سطح دانش بشر بوده است مــن عم
صلحا يماكَثرَ م فسدا يلَي غَيرِ علم كَانَ مكسي كه بدون علم و آگـاهي  ؛ )44، 1 :ق1407كليني،  ( ع

  .آوردمور شود، فساد و تباهي به بار ميكه مايه اصالح اعمل كند، بيش از آن
  علل اقتصادي -5-4

هـا  ادي معرفي نمـود كـه از جملـه آن   توان به عنوان علل اقتصادي فساد اقتص هاي زيادي را مي علت
  :عبارتند از
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  اقتصاد رانتي. الف

گرايانـه   هـاي تصـدي  هاي دولتي دارد؛ به عبارت ديگر مجموعـه فعاليـت   اصوال فساد ريشه در فعاليت
اقتصادي دولت در مواردي كه با انحصار، قدرت و اختيارهاي دولتي همراه باشد باعـث اشـاعه فسـاد    

نجامد اما اسازي حجم دولت به كاهش دامنه و عمق معضل فساد در جامعه بي كوچكشايد . شود مي
هـاي اقتصـادي دولـت نيسـت بلكـه نحـوه عملكـرد و روش         مشكل اصلي در كميت و ميزان فعاليت

  ).11، ص1387محمدي،  قرباني و صديق(هاي دولتي نيز بسيار حائز اهميت است  فعاليت
 نداشـته  وجـود  رقابـت  و باشد انحصارگر قدرتمندترين يا و گرانحصار تنها دولت كه اقتصادى در
. نماينـد  استفاده سوء خود دوستان و نزديكان يا و خود نفع به توانندمى راحتى به آن كاركنان باشد،
 گفـت  تـوان مـى  واقع در«: شد خواهد كم اصالحى و مطلوب نقش ايفاى براى آن توان صورتاين در
 منتقـل  بـازار  به دولت قدرت آن جريان در كه هستيم دولت سازى خصوصى شاهد حالت اين در كه
   »زنـد مـى  لطمـه  نيـز  بـازار  عملكـرد  بـه  نهايـت  در امر اين. رسدمى خود كاركنان به بلكه شود،نمى

  ).184: 1378تانزي، (
  عمومى بخش در دستمزدها سطح بودن پايين. ب

 عمـومى  بخـش  در دسـتمزدها  سـطح  بـودن  پـايين  هاي فساد اقتصادي،علت ترينمهم ديگر ازيكى
 تحقيقاتى .كنند طى خود معاش تأمين در را غيرقانونى هاىراه افراد شودمى باعث كه است) دولتى(

 فسـاد  ميـزان  بـا  حـدى  چه تا دولتى بخش در دستمزد و حقوق سطح دهد مى نشان كه شده انجام
 دسـتمزد،  و حقـوق  سـطح  بـودن  پـايين  كـه  اسـت  آن تحقيقـات  اين اصلى بحث دارد؛ ارتباط مالى

 هـاى فعاليـت  انجـام  بـا  را خـود  درآمـدهاى  كه كندمى مجبور را دولتى مسئوالن و مديران مقامات،
 يـك  در. دهند افزايش و كرده كامل مالى، هاىاستفاده سوء و اختالس و اخاذى رشوه، مانند فاسدى
 دولتـى  بخـش  در دسـتمزد  و حقـوق  كـه  شـد  حاصل نتيجه اين كشور، 28 از متشكل آمارى نمونه

ــبت ــه نس ــش ب ــى بخ ــأثير داراى خصوص ــوق ت ــاده ف ــى الع ــر منف ــطح ب ــاد س ــالى فس ــت م   : اس
 ».يابـد مـى  بهبود دو ضريب با مالى فساد شاخص شود، برابر دو عمومى بخش دستمزدهاى چنانچه«
  )55، ص1381رهبر، (

  تورم. ج

تواند يكـي از عوامـل بـروز     نيز ميدهد تورم و كاهش قدرت خريد مردم  برخي از تحقيقات نشان مي
 و تـورم  دولـت،  بودجـه  كـه  دهد مى نشان شده انجام مطالعه يك نتايج نيز ايران در. فساد مالي شود

ــر ــه از جنــگ مجــازى متغي ــايى جمل ــه متغيره ــزايش در اســت ك ــالى فســاد اف ــؤثر م   هســتند م
 دولـت،  بودجـه  افـزايش  ؛)129-126، ص1377هاي اقتصادي مجلس شوراي اسالمي،  دفتر بررسي(

 مفاسـد  افـزايش  باعـث  چشمگيرى بطور كشور در هافعاليت از اعظمى بخش بودن دولتى به باتوجه
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 جـو يـك  ايجـاد  باعـث  نيـز  فزاينـده  تـورم . اسـت  شـده  جعـل  و ارتشاء اختالس، هاىپرونده و مالى
 شـود مـى  باعث مسئله اين و دهدمى افزايش كارمند يك رجحان در را تنزيل نرخ و شده نااطمينانى

 هـاى موقعيـت  و امكانـات  از اسـتفاده  سـوء  نهايـت  خود، مطلوبيت كردن حداكثر براى كارمندان كه
  .نمايند را موجود
  طلبي ثروتمندان و گسترش اقتصاد زيرزميني نفع. د

ئـوري  اسـاس ت هـا بر  انـد كـه انسـان    ود نشـان داده اساس تحقيقات خبر) 1993( 1لويتدكه و شوايتزر
تحت شـرايطي كـه فردگرايـي و نفـع فـردي      ) اساس منافع شخصيگيري بر تصميم(عقالنيگزينش 

گرايـي حـاكم شـود از فسـاد حـذر       شوند و در شرايطي كـه جمـع   گسترش يابد به فساد متمايل مي
گرايانـه هـر دو    هاي جمع هاي فردگرايانه و محرك كنند اما در شرايطي كه فرد تحت تأثير محرك مي

ــوي محــرك  ــه س ــد ب ــه   باش ــرد گرايان ــاي ف ــي  ه ــل م ــاد متماي ــذا فس ــع شخصــي و ل ــردد و نف   گ
  ).34، ص1386پور،  رفيع(

بر اين نظر است كه فساد به طور » دادن و گرفتن«ن در مقاله خود تحت عنوا) 1995( 2استرك
هـا در پـي   آن. گردد داران و قدرتمندان اقتصادي در يك جامعه آغاز مي شده از جانب سرمايه  حساب

بيشتر خود هستند و كوشش دارند از طرق مختلف و غيرقانوني به مواهب بيشـتر دسـت    نفع هرچه
نامـد   كننـده مـي   ها را انسان تطميع استرك با استفاده از نظرات آقاي بوسوين، اين گونه انسان. يابند

  آيـد كـه در آن افـراد مواهـب اجتمـاعي       اي بـه وجـود مـي    كه در اين فرآيند به تدريج يـك جامعـه  
گذارنـد و   مـي ...) حـزب و   اقوام، هم(را فقط در اختيار اشخاص نزديك به خود ...) ا، منافع و ه پست(

اسـاس نظـر اسـترك    اما اين رفتار بر موفقيت و دستيابي به مواهب و اهداف، تابع داشتن پارتي است
  ).36همان، ص(مغاير مسيحيت است 

  فقر و نيازمندي. ه

توانند به تبيين فساد كمك كننـد و علـل آن را شناسـايي     هايي كه در سطح كالن مي از بين تئوري
هر دو اين . باشد كه هر دو وجوه اشتراكي با هم دارند كنند، تئوري اميل دوركيم و روبرت مرتون مي

ها اند كه موجب نارضايتي افراد و تمايل آن عدم ارضاء نياز بنا شده -2توليد نياز  -1ها بر پايه  تئوري
توان به صورت فشرده  نظرات دوركيم را مي. شود مثال رشوه گرفتن و امثال آن ميبه كارهاي خالف، 
اي به يـك ثـروت    هاي اقتصادي و يا رشد سريع اقتصادي باعث دستيابي عده بحران: چنين بيان كرد

. در واقع به قيمت فقر عده زياد ديگـر در جامعـه اسـت     دستيابي به ثروت يك عده. شود ناگهاني مي
ها آرزوهايي به وجـود  كنند و در آن شاهده وضعيت خوب ثروتمندان احساس نياز بيشتر ميفقرا با م

                                                                                                               
1. Luedtke & Schweitzer 

2. Streck 
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جـا كـه   از آن. شود ها غيرقابل تحمل ميترتيب فقر براي آنبدين. آيد كه قبل از آن نداشته بودند مي
شـوند،   زمان نظام ارزشي و هنجاري سـنتي و معمـول، بـه سـرعت دگرگـون مـي       در اين فرآيند هم

شوند قدرت تأثيرگذاري خود  توجيهات معمول كه موجب رضايت از وضعيت موجود و تحمل آن مي
خـورد و   دهند لذا در پي مشاهده فقر خود و ثروت ديگران تعـادل افـراد بـه هـم مـي      را از دست مي

شوند و  ها از وضعيت موجود ناراضي ميبدين ترتيب آن. شود پذيرش اين وضعيت برايشان دشوار مي
  ).26، ص1386پور،  رفيع(آورند  كارهاي خالف روي ميبه 

باشد، اين فرآيند در كارهاي بعـدي   ها پيدايش نيازها مي جا كه هسته اصلي همه نارضايتياز آن
در اين فرآيند پيدايش نيازها چنـد متغيـر   . تري مورد بررسي قرار گرفت دانشمندان به صورت دقيق

  :ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد
مهم آن . وجود فقير و ثروتمند و يا نابرابري براي به هم خوردن نظام يك جامعه كافي نيست. 1

بنـابراين  . توانند وضعيت خوب ثروتمندان را مشاهده نمايند يا خير است كه آيا افراد فقير جامعه مي
  در كنار وجود فقر عامل موثر ديگر است، » مشاهده ثروت«

هاي توليد و فروش محصـوالت خـود بايـد     ي به كار انداختن چرخداري برا اساسا نظام سرمايه. 2
 1فرآيندي كه آقاي دوزنبري. است» نمايش ثروت«در مردم نياز توليد كند و اين توليد نياز از طريق 

اين نمايش امروز عالوه بر قشر ثروتمند از طرق ديگر نظير تبليغـات و  . نامد مي 2آن را تأثير نمايشي
  كند،  گيرد و فرآيند توليد نيازها را تشديد مي ون و ماهواره نيز انجام مييا مشاهدات تلويري

هـا خـود را فقـط بـا عـده خاصـي       كه نشان دادند انسان 4و مخصوصا آقاي فستينگر 3استوفر. 3
به عبارت ديگر يـك فقيـر معمـوال خـود را بـا يـك ثروتمنـد مقايسـه         . و نه با همه كنندقايسه ميم

بـه همـين   . كند دي كه تقريبا مشابه وضعيت او يا كمي بهتر را دارند، مقايسه ميكند بلكه با افرا نمي
كند كه افراد در آن خود را بـا ديگـران مقايسـه     ترتيب مرتون فرآيند آنومي را معطوف به قشري مي

  كنند،  مي
  .آيد به وجود مي 5»محروميت نسبي«بعد از اين مقايسه احساس . 4
وضـعيت خـود تـالش     آيـد و او بـراي بهبـود    حساس نياز به وجود مـي جا به بعد در او ااز آن. 5
هـاي نيمـه    هاي مشروع، مسـدود و يـا محـدود باشـند او راه     اساس تئوري مرتون راهكند و اگر بر مي

  ).31-28ص: همان(كند  پذيرد و آن را توجيه مي مشروع و بعدها كامال نا مشروع را مي

                                                                                                               
1. Duesenbarry 

2. Demonstration Effect 

3. Stoufer 

4. Festinger 

5. Relative Deprivation 
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ق، 1410، آمدي تميمـي (، »تنگدستي«ده و از مسائلي چون دين نيز به اين نكته توجه كر پيشوايان
اتصال الفـراغ  () 419، ص74ق، ج1403مجلسي، ( »بيكاري دايمي«، )العسر يفسد االخالق( ،)47ص

  .اندمل فساد ياد كردهبه عنوان عوا) مفسده
  عدالتي و تداول ثروت بين ثروتمندان بي. و

اي سالم تاكيد شده است، ايجاد قسط  هاي ديني براي داشتن جامعهاز جمله سفارشاتي كه در آموزه
ترين هدف مأموريتي پيامبران در دستور كار لذا ايجاد عدالت به عنوان مهم. و عدالت در جامعه است

اي تحقق يابد كه اقتصاد در گردش آزاد و سالمي باشد  تا شرايط به گونه) 25:حديد(قرارگرفته است 
گونـه نباشـد برخـي از افـراد     و اقتصاد مطلوب و مناسبي برخوردار شـوند و ايـن   و همگان از آسايش

از نظر قرآن هرگونه  )7:حشر( جامعه از ثروت و آسايش برخوردار شده و ديگران از آن محروم باشند
 بنـابراين، برپـايي عـدالت و قسـط،     ت؛ عدالتي عامل بدبختي و شقاوت انسان در دنيا و آخرت اسـ بي

هاي انساني در دستور گيري از حضور مستقيم توده و بهره) 25:حديد(ا مديريت قدرتمند بايست بمي
هاي عدالت، عدالت اقتصادي است؛ چرا كـه رعايـت عـدالت در امـور      ترين جلوهاز مهم. كار قرارگيرد

تواند شـرايط و بسـتر الزم و مناسـب را بـراي رسـيدن انسـان و        اقتصادي و انصاف در اين حوزه مي
بـه هـر حـال،    ). 35:؛ اسـراء 86 - 85:؛ هـود 85:اعراف(ه به سعادت دنيوي و اخروي فراهم آوردجامع

هاي قرآني، عدالت، بنياد و پايه سالمت اقتصادي و بستر رسيدن انسـان و جامعـه بـه    براساس آموزه
 .سعادت دنيوي و اخروي يعني امنيت و آرامش و آسايش است

از سوي گونه كه سالمت اقتصادي در جامعه مرهون عدالت از جمله عدالت اقتصادي است، انهم
براين، ريشه مفاسد اقتصـادي را  بنا. باشدترين عامل مفاسد اقتصادي ميعدالتي و ظلم، مهمبيديگر 
  .عدالتي و ظلم افراد جامعه يا خود جامعه جستبايست در بيمي

منـدي همگـان از    دريافت كه گردش سالم اقتصـادي و بهـره  توان سوره حشر مي 7براساس آيه 
هـاي اقتصـادي اسـالم    ها و سياسـت ن هدف از عدالت اقتصادي و برنامهتريثروت و مواهب الهي مهم

گيـرد  د و نيت انجام مـي ، به اين قص»ءفي«و » انفال«است؛ چرا كه اعمال قوانين خاص چون مساله 
ان به ثروتمندان وت در ميان بخشي از افراد جامعه كه از آنكه از انباشت ثروت و همچنين گردش ثر

عـدالت اسـت، جريـاني    جريان سالم اقتصادي كه مبتني بر پس. شود، جلوگيري شودو اغنياء ياد مي
بنابراين، هرگونـه محـدوديت    ؛كند مندي افراد انساني جلوگيري مي است كه از هرگونه فساد در بهره

اد شناخته شـده و بـا آن   هاي انساني، به معناي فسوت در ميان تودها نقص در گردش ثريا اختالل ي
 .شودمقابله مي
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كند، با انباشـت  كار يا اتراف يا اسراف مقابله ميگونه كه با اقتصاد ربوي يا احتاز اين رو خداوند همان
اسـت كـه   ها از مصاديق مفاسد اقتصـادي  كند؛ زيرا همه اين ثروت در بخشي از جامعه نيز مقابله مي

  .سازدو يا بخشي از افراد را محروم مي دهد هاي مردم را نمي مندي به توده اجازه بهره
برهمين اساس، مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستور كار پيامبران و مديران جامعه اسالمي قـرار  

رگونـه  سـالم بـا ه  در ا )152:؛ انعام29:؛ نساء130:؛ آل عمران279و  278و  188 :بقره( ؛گرفته است
، غصب اموال و تصرف بيرون از دايره )183تا  181و 177:؛ شعرا35:اسراء(فروشي فروشي يا گرانكم

و مانند آن به عنـوان فسـاد اقتصـادي    ) 130:آل عمران(، ربا )29:؛ نساء188:بقره(مالكيت و رضايت 
اني از مواهب الهي و ندي همگمترين مانع بهرهشود؛ زيرا اين گونه رفتارهاي اقتصادي مهم مقابله مي

توان ريشه فساد را در همان عـدالت گريـزي   در همه اين موارد مي. گرفتن در مسير كمالي استقرار
اصول عقاليي و زيرا قانون مبتني بر گريزان، قانون گريزان ماهري نيز هستند؛ وجو كرد؛ عدالت جست

مند شود؛ امـا   ه شكل طبيعي بهرهدهد تا هر كسي در هر موقعيتي بتواند از زندگي ب شرعي اجازه مي
خالف قـانون، ثـروت را بـراي خـود     با تغيير موقعيت خود در جامعه بـر خواهند تا  مي قانون گريزان، 

از نظـر اسـالم و قـرآن، چـون هـدف،      . شان محروم سـازند  محدود سازند و ديگران را از حق طبيعي
خالف ايـن اصـل بـه عنـوان فسـاد      همه جامعه است، هرگونـه رفتـاري بـر   گردش سالم اقتصادي در 

شـود؛ زيـرا ثـروت    ين رو حتي با كنز ثروت برخورد مياز ا. شودتصادي شناسايي و با آن مقابله مياق
شـود بلكـه مـانع جـدي در سـر راه رشـد       از گردش سالم اقتصاد در جامعه مـي اندوزي نه تنها مانع 

ه توبـه  سور 35و  34در آياتي از جمله خداوند . كندو او را گرفتار اتراف و اسراف ميشود شخص مي
البتـه مـراد از   . كنـد  لزوم مقابله با پديده نادرست ثروت اندوزي تاكيد مـي سوره حشر، بر 7و نيز آيه 

اي است كه مانع سالمت اقتصادي و خـروج از دايـره عـدالت و     جا ثروت اندوزيثروت اندوزي در اين
  .شودمانند آن مي اتراف و اسراف و

  
  اي پيشگيري از فساد اقتصاديه راه -5

روز بر عمـق و   توجهي به اين مسئله، روزبه مبارزه با فساد، بسيار الزم و ضروري است و در صورت بي
جا كـه مـا   از آن. ريزي و راهكارهاي مناسب نياز دارداين امر مهم، به برنامه. شوددامنه آن افزوده مي

حل مشكالت فردي و اجتمـاعي خـود را    الهي باشيم و راهها بايد پيرو مكتب پيامبران  در همه زمينه
ترين الگوهاي مبارزه با فساد را نيز بايد در سيره و سنت  ها بيابيم، بهترين و كاملدر كالم و مرام آن
 فسـاد  پيشگيري ازراهكارهاي مناسب براي  برخي .جست وجو كنيم )ص(اعظم  آنان، به ويژه پيامبر

  :عبارتند از ها اشاره شده استبه آن اقتصادي كه در منابع ديني
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  سازيآگاه -1-5

هدف اصـلي در  . ترين راهكار مقابله با فساد است رساني دقيق، درست و كامل، نخستين و مهماطالع
ها و بستن راه هرگونه عذر و بهانه بر افراد مفسد و تبه كـار اسـت؛ زيـرا تـا      اين راهكار، زدودن ناداني
  آگاه نباشد، برخـورد بـا او بـه دليـل انجـام دادن آن كـار درسـت نيسـت        وقتي فرد از حرمت كاري 

  .)80: 1388پرور، (
هاي دين، به عنوان اصلي كلي و زيربنايي، همواره مورد توجـه رسـول   سازي و آموزش آموزهآگاه

اي از مسـجد را بـه   د مسـجد پيـامبر شـد و گوشـه    نقل است روزي عربي بيابـاني وار . بود )ص(خدا 
 )ص(خـدا   رسـول نمازگزاران به سوي وي هجوم بردند تا او را ادب كننـد، ولـي   . وده كردنجاست آل

روا   «: آنان را از اين كار بازداشت و فرمـود  سـال تُع روا و سـي وا و لِّمـ؛ آمـوزش  )568: 1382پاينـده،  ( ع
  .»دهيد و آسان بگيريد و سختي در دين روا مداريد

هاي زندگي هر فرد بايد به دقت اجرا شود؛ يعنـي كودكـان   ، از نخستين سال»آگاه سازي« اصل
در اين باره نقل شده است روزي . هاي دين را بياموزنددوران كودكي بايد احكام و آموزه نيز از همان
ناپسند  از روش رالزمان،واي به حال فرزندان آخ«: به چند كودك نگريست و فرمود )ص(پيامبراكرم 
 : هـا؟ حضـرت فرمـود   آيا از روش ناپسند پـدران مشـرك آن   ! خدا رسول اي: سؤال شد» پدران آنان

آموزند و اگر خود آن كودكان هـم   نه، از پدران مؤمن كه به فرزندان خود چيزي از احكام دين نمي«
 بـه درآمـد نـاچيزي از سـوي      وكنند  ها را منع ميبه دنبال فراگيري اين مسائل بروند، پدرانشان آن

ــي آن ــت م ــا قناع ــده ــد    . كنن ــن بيزارن ــز از م ــان ني ــزارم و آن ــي بي ــين مردم ــن از چن ــا م   »همان

  ).164ص، 15ق، ج1408محدث نوري، (
  تزكيه نفس -2-5 

تزكيه نفس، بـه معنـاي اصـالح جـان و روان     . است» تزكيه نفس«راهكار ديگر براي مقابله با فساد، 
اهكار به ايـن دليـل اسـت كـه در     اهميت اين ر. سازي آن از عاليق بيهوده دنيوي است انسان و پاك

بلكه ميل به برخي امـور ناشايسـت،    يست،بسياري از موارد، دليل آلوده شدن فرد به فساد، ناآگاهي ن
هـاي رسـالت   تهذيب و تزكيه افراد، يكي از هـدف كريم، قرآن در .شود سبب انحراف او از راه حق مي

و در كنار تعليم و تربيت و بلكه مقدم بـر آن معرفـي و بـه آن تـوجهي ويـژه شـده        )ص(پيامبراكرم 
هاي باطل در پيدايش گنـاه و فسـاد   ت نيز از نقش اثرگذار گرايشااحاديث و رواي در ).2 :جمعه(است

ه دربار )ص(براي مثال، رسول خدا ؛ها تأكيد شده استسخن به ميان آمده و بر ضرورت مبارزه با آن
ب الـدنيا رأس كُـلَّ خَط   « :فرمايـد هـا مـي  حبت دنيا در گمراهي انساننقش م ؛ حـدنيادوسـتي،   يئـه

   ).131، ص2ق، ج1407كليني، ( »سرچشمه همه گناهان است
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پرسـتي،   هـاي گونـاگون مـادي و در امـوري چـون پـول      دنيا در قالب ميل و عالقه بـه لـذت   محبت
 از. كشـاند ود و مردم را به فساد و تباهي مـي شاهر ميخوابي ظبارگي، تنبلي و پر طلبي، شكم رياست

ايشان . هشدار مي داد ها به مسلمانان همواره درباره گرفتار شدن در اين دام )ص(رو، رسول خدا اين
ن   اَلدينار :فرمايدهاي نامشروع ميتي و ميل به گردآوري ثروت از راهپرسدرباره پول لَكا مـاَه مهروالد

هـاي پـيش از شـما را بـه     و درهـم، انسـان   دينـار  ).316، ص2همان، ج( كانَ قَبلْكُم و هما مهلكاكُم
  .هالكت رساند و با شما نيز چنين خواهدكرد

ها را به بدي هاي باطل وجود دارد و نفس اماره، همواره آنهمه افراد، زمينه پيدايش خواسته در
اي جـز تزكيـه و تهـذيب نفـس و     ه رستگاري و سعادت، چـاره بنابراين، براي رسيدن ب. خواندمي فرا

  .مبارزه با هواهاي نفساني نيست

  هاي فساد جلوگيري از پيدايش زمينه -3-5

سازي، بـه معنـاي محـدود كـردن     مانع. است» سازيمانع«فساد،  پيشگيري ازاز ديگر راهكارها براي 
در اين مرحله براي به حداقل رساندن امكان پيدايش فسـاد، بايـد در   . استهاي پيدايش فساد  زمينه

 اقتصـادي توان اميدوار بود كه مفاسد با پيگيري اين راهكار مي .برابر هر نوع خالفي مانعي ايجاد كرد
سـازد، در  فساد را به طور كامـل ريشـه كـن نمـي    اگرچه اين روش، . در جامعه به شدت كاهش يابد

  .د بسيار مؤثر استمقابله با فسا
  

  تمهيدات الزم براي پيشگيري از فساد در معامالت. 1

هاي اقتصـادي اسـالم   براي مثال، در برنامه ؛اي داشته باشد سازي ممكن است شكل بسيار سادهمانع
آمده است هرگاه پول يا جنسي را به كسي قرض داديد، براي اين كار شـاهد بگيريـد يـا از بـدهكار     

 سـت ين كارِ به ظاهر ساده، نوعي پيشگيري از پيدايش مشكالتي است كه ممكـن ا ا. مدرك بخواهيد
  .در اين زمينه پديد آيد

 مداينـه و قـرض نيـز   به اين آيه، آيه دين، تداين يا . است قرآناز  سوره بقره 282 آيهآيه تداين 
بـراي   سندداراست و راجع به لزوم كتابت  قرآنترين متن را در بين آيات  اين آيه طوالني. گويندمى
يـا نسـيه يـا اجـاره و هـر       فـروش خريد و پـيش ، پيشمعامله سلفمعني سلم ه تداين ب. باشد مي وام

 ايـن آيـه اصـول و روش انجـام قراردادهـا و ديـون       . دار باشـد  اى كه يكى از عوضين آن مـدت  معامله

 بـراى  سـند،  تنظـيم  مـورد  در آيـه  اين در كه دقيقى احكام .نمايد ين ميدار را از نظر قرآن تبيمدت
 مجيـد،  قـرآن  آيـه  تـرين  طوالنى در مراحل، تمام در جزئيات ذكر با هم آن است، شده ذكر معامالت
 مخصوصا دارد، هاآن كار نظم و مسلمين اقتصادى امور به نسبت قرآن، كه است عميقى توجه بيانگر

 و خوانـدن  سـواد  حتـى  كه گشت نازل اى مانده عقب جامعه در آسمانى كتاب اين كهاين به توجه با
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 و بـود،  نرفتـه  مكتـب  به و بود نخوانده درسى قرآن، اين آورنده حتى و بود كم بسيار آن، در نوشتن
ديگـر   سـوى  از مسـلمين  اقتصـادى  نظام اهميت و سو، يك از قرآن عظمت بر است دليلى خود اين
  ).390، ص2، ج1374مكارم شيرازي، (
  
  نظارت دقيق. 2

 هـا  ه با عمل با آنك دارد وجود نظارت مورد در زيادى رهنمودهاى و روشن ديني دستوراتدر منابع 
 داراى كـه  كـرد  اسـتخراج  دينى منابع از توانمى كه نظارتى نظام. نمود مبارزه مالى فساد با توانمى
   :بخشهاست اين

  ، نظارت هر فرد بر اعمال خود )الف

  ، نظارت عمومى )ب

 .نظارت دولت اسالمى)ج

 از بود عبارت كه اول راهبرد همان به گرددمىاين در حقيقت بر :نظارت هر فرد بر اعمال خود) الف(
فسـيرى اهللاُ عملَكُـم و    او قُلِ اعملُـو  :ببيند خود اعمال بر ناظر را خدا بايد مومن فرد هر. تزكيه نفس

ــونَ        ــتُم تَعملُ ــا كُنْ ــئُكُم بِم ــهادةِ َفينَبِ ــبِ و الشَّ مِ اْلغَيــال ــى ع ــتُرَدونَ ال س ــونَ و ــولُه و المؤمنُ سر  

  مومنـان  و رسـول  و خداونـد ) بدانيـد  ولـى ( دهيـد  انجام خواهيدبگو كه هر عملى مى؛ )105: توبه(

 غيب عوالم به نسبت كه خدايى سوى به زودى به و بينندمى را آن) هستند السالم عليهم اومه مراد(
اَلَم يعلم بانّ : يا .كرديدگشت و او به شما خبر خواهد داد كه چه مى خواهيد باز است عالم شهادت و

الهى يكى از اهداف اصلى انبياء  بيند؟ مى را او خداوند كه داندآيا اين انسان نمى )14: علق( اهللا يرى
 گـر موعظه كه انسانى. است خود مراقب دائماً شده تزكيه انسان. كنند تزكيه را هااين بوده كه انسان

 مكـانيزم  تـرين  كامـل  و بهترين كنترلى خود. ندارد تاثيرى او در ديگران موعظه باشد نداشته درونى
  .است افراد كنترل براى

 به و باشد خود كار دنبال به هركس كه نيست اى جامعه اسالمى مطلوب جامعه :نظارت همگانى) ب(
و در برابـر مسـئوالن حكـومتى     يكـديگر  قبـال  در افـراد  تـك تـك  بلكـه  باشد، نداشته كارى ديگران

و الْمؤمنُونَ و الْمؤمنات : كريم اين مسئوليت را گوشزد فرموده استقرآن .دارند زيادى هاىمسئوليت
بعضى از مردان مومن و زنـان  ... )71: توبه( يأمرُونَ بِالْمعروف و ينْهونَ عنِ اْلمنكْرِبغْضُهم اَولياء بعض 

 براسـاس .نماينـد مـى  نهـى  منكـر  از و كنند مى امر معروف به را هامومن بر يكديگر واليت دارند، آن
 همـه  حقيقـى  ولـى  كه خداوند كه اين مگر ندارد واليت ديگران بر كس هيچ قرآنى مسلم هاىآموزه
ين آيه خداوند اجازه داده كه هنگامى كه معروفى ا در. نمايد واگذار آنان به را حق اين است هاانسان

ترك شد يا منكرى انجام شد ديگران اعمال واليت نمايند و دستور به انجـام معـروف و تـرك منكـر     
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در صورت امكان خود بـا آن   همه مردم موظفند مفاسد ياد شده را شناسايى كنند وبنابراين  .بدهند
 با بخواهند اسالمى دولت از شوديبرخورد نمايند و در مواردى كه دخالت آحاد موجب هرج و مرج م

 .نمايد مقابله آن
. ترين وظايف دولت اسالمى نظارت بر عملكرد مسئوالن حكومتى استيكى از مهم :نظارت دولت) ج
پيـامبر  . خصوصى نظـارت نمايـد  تمامى عامالن بخشولت اسالمى همچنين وظيفه دارد برعملكرد د

در  )ع(حضرت علي . ندكردمى گوشزد آنان به را مردم تخلفات و رفتندشخصاً به بازار مى )ص( اكرم
. داشتند بازار در مردم اقتصادى بررفتار دقيقى نظارت زياد، هاىزمان حكومت خود با وجود گرفتارى

 بـا  را آنـان  رفتـه، مـى  بازارهـا  تـك تك به شدندمى حاضر خود سركار مردم كه صبح ابتداى در مثال
-مردم در اين هنگام دست از كار كشيده به سخنان ايشان گوش مى. كردندمى نصيحت بلند صداى

 دروغ بپرهيزيد، خوردن قسم از. بترسيد عزيز و بزرگ خداى از تجار گروه اى«: گفتندمى امام. دادند
 وفـا  را وزن و كيـل  حـق  نشويد، نزديك ربا به كنيد، رفتار انصاف به مظلومان با نكنيد، ظلم نگوئيد،
   »د، اجنــاس مــردم را كمتــر از آن چــه هســت بــر نداريــد و در زمــين فســاد نكنيــد         كنيــ

  .كردآن گاه گريه شديدى مى )6، ص7ق، ج1407شيخ طوسي، (
در نامـه خـود بـه    ) ع(علـي . دارد عهـده  به وظايف مهمي را در اين زمينه اسالمى دولت بنابراين

 ).53نامه  ق،1414رضي، سيد(اين موارد را يادآور شده استمالك اشتر برخي از 

گـاه فسـادى از آنـان سـر     داشتند و هرعملكرد مسئولين حكومتى نظارت دقيقى خود حضرت بر
 :مثال. فرمودندمى گوشزد آنان به زدمى

 بـه  او كـار  ايـن  گزارش بود خريده دينار هشتاد به را اىشريح قاضى كه قاضى حضرت بود خانه. 1
 ).3همان، نامه(د به او خشمگينانه نگاه كردند و طى بياناتى او را توبيخ كردن) ع(امام . رسيد حضرت

: نوشـتند  اىعباس در بصره بود نامـه هنگامى كه قائم مقام عبداهللا بن حضرت براى زياد بن ابيه. 2
 چيـز  مسـلمانان  المـال بيـت  در تـو  كـه  رسـد  خبر من به اگر كه خورممى قسم صادقانه خدا به من

تـو را سـبك و ذليـل و خـوار      كه گيرممى سخت تو بر چنان آن اىكرده خيانت را بزرگى يا كوچك
-مـى  تـو  از اىالمال را به گونـه از اين است كه تو را از مقامت بركنار كرده اموال بيتكنايه (بگرداند 

 ).20همان، نامه(بيفتي  گدايى به كه گيرم

در مقابل مصقَلَة بن هبيرَة كه يكى از عامالن حضرت بود و اموالى را بين اقوامش تقسيم كـرده  . 3
داديـد   او بـه  را الزم تـذكرات  و نوشـتند  وى بـراى  را اى العمل شديد نشان دادنـد و نامـه   بود عكس

  ).42همان، نامه(
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 اداره كشور براي متعهد و متخصصافراد  انتخاب. 3

 از بايـد  هـم  متصديان. شوند امور متصدى باتدبير و عادل مديران حتماً بايد فساد پيشگيري از براى
راز و نشيب امتحان طهارت و آلوده نشدن خود به زرق ف در هم و باشند برخوردار باال مديريت قدرت

گونـه كـه در   فرصت، همانسالمى مسئوليت است نه تصدى امور در نظام ا. و برق دنيا را داده باشند
اين سمتى كه در دست تو قرار گرفتـه طعمـه   : به يكى از عامالنش آمده است) ع( المؤمنيننامه امير

لذيذى نيست كه از آن بهره ببرى بلكه امانتى است در گردن و تو بايد پاسخگوى مافوق خود باشـى  
 ).5نامه  ق،1414سيد رضي، (

 از پس را هاسپس در امور كارگزاران خود بينديش و آن :تآمده اسنيز در نامه حضرت به مالك 
 مگمار، كارى به مشورت بدون آنان به كمك براى و خود ميل به را ها آن هرگز بگمار، به كار آزمودن

ميـان صـاحبان تجربـه و حيـا و از      از را آنـان . اى شده خيانت و ظلم مرتكب صورت اين غير در زيرا
 ديگـران  از تـر كريمانـه  اخالقى آنان زيرا كن انتخاب اسالم در قدمان راسخ از و شايسته هاى خاندان
 و شـوند مـى  گرفتـار  طمـع  دام در تـر كـم  هاآن. برخوردارند بهترى اجتماعى وجهه و آبرو از و دارند
بعـد از آن نيـز دو    ).53نامـه   ق،1414رضـي،  سـيد (انديشـند  مى تصميماتشان پيامدهاى در بيشتر

 :فرموده استسفارش به مالك 

 و شـود مى مفاسد ارتكاب از هابه اندازه كافى به آنان حقوق بده كه هم موجب پاك ماندن آن. 1
 هاماموريت از تخلف براى اىبهانه ديگر هم و دهند اختصاص خود به را مردم اموال ندارند نيازى هم
 .ندارند تخلفات ارتكاب و

 سـخنان  ادامـه  از بگمـار  آنـان  بر وفا با و صادق جاسوسانى و كن رصد را هامرتباً كارهاى آن. 2
 آنـان  بـه  ابتدا در رسيد تو به مسئولين تخلفات از گزارش كه صورتى در كه شودمى استفاده حضرت
رسـى  تـا د  ببرى را هاآن آبروى لزوم صورت در و كنى مجازاتشان بايد كردند خيانت اگر و بده تذكر

  ).همان(ن باشد براى ديگرا
امور در زمان ما اهميت بيشترى دارند زيرا روابط اقتصادى بسيار پيچيـده شـده اسـت و در     اين

همه امور امكان استفاده سوء توسط مديران فراهم است، مثال در خريدهايى كه توسط دولـت چـه از   
 يـا  دارد وجـود  كالنـى  هاىپورسانت گرفتن امكان گيردبازار خارجى و چه از بازار داخلى صورت مى

 هـا قيمت كاهش يا افزايش روى زيادى تاثير و شودمى گرفته اقتصادى عامالن توسط كه صميماتىت
 استفاده سوء مورد نااليق مسئوالن توسط تواندمى دارد خاص هاىبخش در يا اقتصاد كالن سطح در

نظـارت  اهى جز توجه به صالحيت مـديران و مسـولين اقتصـادى و    ر فساد با مبارزه براى. شود واقع
  بــه آن تصــريح شــد وجــود نــدارد    ) ع( دائمــى بــر رفتارهــاى آنــان كــه در تعلــيم علــوى      

  ).176، ص1386نيا،  دادگر و معصومي(
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  كاهش دادن فقر و نابرابري در جامعه. 4

اند كه نابرابري فاحش در حقـوق و دسـتمزد كاركنـان و مـديران      محققان در تحقيقات خود دريافته
معتقد است كه كم بودن ميزان فساد مـالي در   1مثال اسر اليندبك. شود ميسبب افزايش فساد مالي 

برابـر ميـانگين    15تـا   12سوئد تا حدودي به اين دليل است كه حقوق مديران و مقامات بلندپايـه،  
  ).1387محمدي،  قرباني و صديق(حقوق كارگران صنعتي است 
حال نيازمندان خيلي تأكيـد شـده   اشتر نيز در خصوص رسيدگي به  در عهدنامه علوى به مالك

 وجـود  با و مارقين و قاسطين و ناكثين سوى از تحميلى هاىخود حضرت با آن همه گرفتارى. است
 عمـل  اى گونـه  بـه  كـرديم،  مشـاهده  حضـرت  كالم در كه پائين طبقات قبال در متمكنين تفاوتىبى

كوفه هـيچ كـس بـاقى نمانـده     در« :بود شده فراهم كوفه در همه براى قبولى قابل زندگى كه كردند
 از برخـوردارى  زمـان  آن در( خـورد مى گندم از آنان ترينپائين برد،مگر اين كه در نعمت به سر مى

و از آب گوارا ) دارد مناسب مسكن( نشيندمى سايه در و) شدمى محسوب مناسب قوت يك از گندم
د زمينـه بـروز   وريشـه كـن شـ   هنگامى كه فقر ؛ پس )327، ص40ق، ج1403مجلسي، (» آشامدمى

 .بسيارى از مفاسد خود به خود از بين خواهد رفت

  هاي مبارزه با فساد اقتصادي راه -4-5

جـا نيـاز   در هر جامعه سالمي كه در آن حتي احتمال فساد وجود ندارد يا كم است و به ظاهر در آن
سيستم كنترل بيروني قوي حال يك هوشياري كامل و يك باشد، بايد در عين رل بيروني نميبه كنت

) 1964( 2اساس تئوري اتكينسونبر. ي خيال كار خالف به سرش نزندوجود داشته باشد تا كسي حت
ارزش بـه دسـت آوردن آن پـول    : زند كه وقتي يك شخص به يك عمل خالف مانند رشوه دست مي

سيسـتم كنتـرل    بـر ايـن اسـاس   . برايش زياد و انتظار دستگيريش كم و انتظار موفقيتش زياد باشد
اوال احتمال كشف كـار خـالف، يعنـي حضـور سيسـتماتيك      : بيروني بايد داراي دو خصوصيت باشد

كه شخص خاطي بداند كه به احتمـال بسـيار     هاي كنترل كننده بايد بسيار زياد باشد به طوري نيرو
باشـد تـا بـراي    ثانيا ميزان مجازات براي يك كار خالف بايد بسيار سنگين . زياد مجازات خواهد شد

  ).33-32، ص1386پور،  رفيع(بسيار پرهزينه و پرضرر تلقي شود  شخص خاطي
تـرين  ايـن مرحلـه از مهـم   . با مفسدان اسـت آخرين راهكار جامع مبارزه با فساد، برخورد عملي 

توان آن را تعطيل يا حذف كـرد، بلكـه   رود و در هيچ شرايطي نمياركان مبارزه با فساد به شمار مي
ايـن رو، اگـر    از ؛هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي دانسـت    ل و متمم ديگر فعاليـت راهكار را بايد مكماين 

  .نتيجه خواهد ماند مسئوالن مبارزه با فساد، از اين راهكار غافل شوند، ديگر راهكارها بي

                                                                                                               
1. Lindbeck, Assar. 

2. Atkinson 
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 تنبيه و مجازات، به ظاهر، تلخ و دردناك است، ولي چون بـا هـدف اصـالح و تعـالي جامعـه صـورت       

گـاه  بر همين اسـاس، آن . داردن است و آثار مثبت فراواني در پييرد، سازنده و نتيجه آن، شيريگمي
ن به عنوان امـري حيـات   گويد، از آاز قصاص و مجازات مجرمان سخن مي كريمكه خداوند در قرآن

ا در قصـاص و  و لَكُم في القصاص حياةٌ يا اُولي االلباب؛ و بـراي شـم  «: فرمايدكند و ميبخش ياد مي
بنـابراين، فلسـفه    )179: بقـره (» !است، اي خردمندان] ايدوباره[جرمان، حيات و زندگي مجازات م

  .تنبيه و مجازات مجرمان، حفظ سالمت اجتماع و آسايش و امنيت عمومي است
در همه اين موارد، . ، موارد بسياري از تنبيه و مجازات نقل شده است)ص(سيره پيامبر اعظم  در

تاريخ آمده اسـت در فـتح مكـه، زنـي از اشـراف       در. آن حضرت با شدت و قاطعيت عمل كرده است
فرمان قطع دست  )ص(وقتي جرم وي اثبات شد، رسول خدا . قريش از قبيله بني مخزوم دزدي كرد

ين حكم، افراد مختلفي به وساطت آمدند تا آن حضـرت را از مجـازات   پس از صدور ا. او را صادر كرد
اي سرشناس و محترم اسـت و  اسطه ها اين بود كه دزد از قبيلهو رسخن بيشت. آن زن منصرف كنند

محـال اسـت كـه    «: در پاسـخ فرمـود   )ص(رسول خدا . شودات او، مايه شرمساري آن قبيله ميمجاز
گفتيـد او دزد اسـت و   يك قبيله گم نام بود، همه شـما مـي  ن زن از اگر اي. قانون اسالم تعطيل شود

 :در ميان مردم حاضـر شـد و در يـك سـخنراني فرمـود      )ص(سپس رسول خدا . »بايد مجازات شود
ر اجراي قانون خـدا تبعـيض   هاي گذشته بدان دليل سقوط كردند و منقرض شدند كه دو ملت اقوام

گر ضعيف بخشيدند و اشد، او را ميرتمندان جرمي مرتكب مييكي از قد يعني هرگاه. شدندقائل مي
 هدر اجراي عدالت دربـار ! سوگند به خدايي كه جانم در دست اوست. شدو زيردست بود، مجازات مي

حتي اگـر فاطمـه دختـر محمـد نيـز      . كنم، هرچند از خويشاوندان خودم باشدكس سستي نميهيچ
  ).152، ص5تا، ج خاري، بيب( دزدي كند، دست او را قطع خواهم كرد

آمده است عبارتند ) ع( حضرت امير سيرهمجازات متخلفين در مواردي كه در خصوص برخى از 
 :از

 و ديانـت  اهل كه اين مگر كردندحضرت كسى را به مقامى منصوب نمى: در استيعاب آمده است. 1
مـى  نامـه  او به فوراً شدمى گزارش حضرت به خيانتى هانآاز  يكى از كه هنگامى و باشد دارىامانت

 بـه  رسـيد  تـو  بـه  مـن  نامه كه هنگامى: فرمودندمى سپس و كردندمى نصيحت ابتدا را او و نوشتند
 آسـمان  به را خود مبارك دست سپس و كنم تعيين تو جاى به را كسى كه وقتى تا بده ادامه كارت
 بـه  ظلـم  دسـتور  هـا آن بـه  مـن  كه دانىمى تو خداوندا: داشتندمى عرضى الهى درگاه به كرده بلند

، 4ق، ج1421شـهري،   ري محمـدي (كننـد  تـرك  را حقـى  امنگفتـه  هـا آن به و امنداده را مخلوقاتت
 .كنار كردن آن مقام اقدامى حتمى بودبنابراين بر ؛)151ص
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به حضرت گزارش رسيد كه صـاحب صـد هـزار درهـم     . اشعث بن قيس استاندار آذربايجان بود. 2
: المال برگردانى اشعث گفـت به او فرمودند بايد آن را به بيتحضرت او را احضار كردند و . شده است

 المـال به بيـت  را آن اگر سوگند خدا به: فرمودند حضرت. اممن در زمان عثمان آن را به دست آورده
 .بياورد سرت به خواهدمى باليى هر كه زنممى را تو شمشير همين با برنگردانى

. مـالى شـده اسـت    دهرمه كه مامور بود در بازار اهواز مرتكب فسـا به حضرت خبر رسيد كه ابن. 3
وى را بر كنار كن و در برابر مـردم او را نگهـدار سـپس او را بـه     : حضرت به رفاعه نوشتند و فرمودند

در اين راه گرفتار هيچ غفلتى . بيفكن و اين حكم را به همه عامالن حكومتى و مردم اعالم كنزندان 
روز جمعه او . مشو و تفريط مكن والّا نزد خداوند هالك خواهى شد و خودت را نيز عزل خواهم نمود

لى غصب نموده كسى مااز هر .ضربه شالق بزن و او را در بازارها بگردان 35را از زندان بيرون بياور و 
 .ن هرمه بگير و به او برگردان و او را با حالت ذلت به زندان برگردانبو شاهد اقامه كرد مال او را از ا

در راه انجام اين مهم با موانع بسيار زيادى مواجه بودند كه برخى از اين موانـع در  ) ع( امام على
شـهري،   محمـدي ري : ر ك بـه ( شدهكتب تاريخى آمده است و برخى نيز از زبان خود حضرت نقل 

و بسيارى از اقداماتى كه در نظر ايشان بود در اثر اين موانع انجام نشد، امـا  ) 125-122، 4: ق1421
 .نمودند تنبيه را خاطيان و گرداندند باز را رفته اموال داشت امكان كه جاتا آن

 

  گيري نتيجه

از . توجه به فساد در سه دهه اخير و در مقياس جهاني، به صورت چشمگيري افـزايش داشـته اسـت   
ها، حداقل در سطح شـعار و تبليغـات، فسـاد     تمامي اديان توحيدي و از ديدگاه همه حكومت  ديدگاه

امروزه فسـاد اداري و مـالي بـه يـك     . به عنوان يك پديده مذموم در نظر گرفته شده است اقتصادي
شـود و هـيچ    هاي بسياري مي ها آگاهند كه فساد باعث آسيب دولت. عضل جهاني تبديل شده استم

طور كه نتايج و پيامدهاي آن نيز بنا بـر نـوع سـازمان سياسـي و     شناسد، همان م نميحد و مرزي ه
اين پديده در دنياي امروز و به ويـژه در كشـورهاي   . اقتصادي و سطح توسعه يافتگي، گوناگون است

ت جامعه، مطرح شـده و صـدمات   ترين عوامل در سر راه پيشرف درحال توسعه، به عنوان يكي از مهم
گـزارش  اسـاس  بر .ناپذيري را بر روي سرعت حركت چرخ توسعه جامعـه ايجـاد كـرده اسـت    جبران

را از لحـاظ  كشورهاي مختلف كه  الملل در مورد فساد اداري و اقتصادي ساالنه سازمان شفافيت بين
بررسي روند حركتـي  . كند نيز ايران از جايگاه مناسبي برخوردار نيست بندي مي اقتصادي رتبه فساد

هـاي   موضـوع حقـوق  . دهنده حركت ما به سمت فساد بيشتر بوده است سال اخير نشان 11ايران در 
نجومي و نامتعارف در چندماه اخير نيز شكل جديـدي از فسـاد اقتصـادي و اداري را نمايـان كـرده      

اي زشت و ناپسند است اما ايـن مسـأله در كشـور مـا بـه       البته مساله فساد مالي در هر جامعه .است
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نْ   «) ع(به قول امام صادق . تر است دليل اسالمي بودن و داشتن حاكميت ديني زشت ن مـ سـإِنَّ الْح
د قَبِـيح و إِنَّـه منْـك أَقْـبح؛      كُلِّ أَحد حسنٌ و إِنَّه منْك أَحسنُ لمكَانك منَّا و إِنَّ الْقَبِ نْ كُـلِّ أَحـم يح 

كه منتسب به ما (همانا خوبي از همگان نيك است و از تو )350، ص47ق، ج1403عالمه مجلسي، (
ناپسندتر؛ چون با مـا   )كه منتسب به ما هستي( تر و زشتي از همه ناپسند است و از تو نيك )هستي
 .ن وظيفه دارند در مبارزه و كاهش اين پديده شوم اهتمام جدي بورزنـد بنابراين همگا. »داريپيوند
قـرآن  آيـات  براسـاس  را اقتصادي فساد تحقيق حاضر نيز با اين هدف كه زواياي مختلف موضوع 

اهللا عليهم اجمعين مورد بررسـي قـرار دهـد و در واقـع روي      روايات حضرات معصومين سالم كريم و
ساد اقتصادي در منابع ديني مطرح شـده اسـت تمركـز كنـد، سـامان      راهكارهايي كه براي كاهش ف

بـروز فسـاد    هاي ديني در زنـدگي باعـث كـاهش    كارگيري آموزه به يافت و اين نتيجه حاصل شد كه
پيشـگيري از بـروز مفاسـد     امـر  در مسـأله  تـرين  اساس آيات و روايات، اصـلي و بر. شود اقتصادي مي

 اقتصادي فساد با مبارزه فرهنگ اشاعه نيز و ديني هايارزش و اخالقيات معنويات، احياي اقتصادي،
يعني اگر هر فرد جامعه خود را ملتزم كند كه اين سـه مـورد فـوق را بـا تمـام جزئيـاتش در       . است

بنـا بـر آيـات قـرآن     جـايي كـه   اما از آن. زندگي اجرا كند ما اصال شاهد فساد اقتصادي نخواهيم بود
 رهواميان اين دو جنبه وجـودي انسـان همـ   ي مادي و ملكوتي و بعد ودي است دوكريم، انسان موج
شود و در برخـي ديگـر   عد مادي بر بعد ملكوتي چيره ميها بكه در برخي از انسان. كشمكش هست

انسان چيره شـود و راه  تي كه اين صفات مادي و حيواني بردر صورلذا . جنبه ملكوتي بر جنبه مادي
عملي از سوي ساير افراد جامعه  هاي اي نيست جز اينكه با برخورد پيش گيرد چاره فساد اقتصادي را

اقتصادي به صـورت جـدي دنبـال     فساد با مبارزه و حتي دولت) نظير امر به معروف و نهي از منكر(
  .شود زيرا در غير اين صورت فساد اين افراد سبب فاسد شدن ساير افراد جامعه خواهند شد
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  منابع

 .آلـه  و عليـه  اهللا صـلى  الرسول آل عن العقول تحف ،)ق1404(على بن حسن حرانى، بهشع ابن .1
  .مدرسين جامعه قم،

 ،16شـماره  ،4دوره .اقتصادي فساد يا اقتصادي جرم شناسي مفهوم ،)1390(مجيد مقدم، اعظمي .2
  .كارآگاه ترويجي علمي مجله

 و قـرآن  ديـدگاه  از اداري فسـاد  بررسـي  ،)1393( فـرزاد غالمـي   يعقوبي، مينا مهدي، اكبرنژاد، .3
  .اسالمي مديريت ،1شماره ،22 دوره .احاديث

 و عليـه  اهللا صـلى  رسـول  حضرت قصار كلمات مجموعه(الفصاحه نهج ،)1382(ابوالقاسم پاينده، .4
 .دانش تهران، دنياى ).آله

 صدا اسالمي هايپژوهش مركز قم، .نبوي سيره در فساد و فقر با مبارزه ،)1388( اسماعيل پرور، .5
  .دفترعقل سيما، و

شـمارة   .ييترجمـه بهمـن آقـا    ،و بازار آزاد يدولت يها تيفعال ،، مسئله فساد)1378(تويو ،يتانز .6
 .ياقتصاد -ياسياطالعات س ،150و 149

 .اإلسالمي الكتابقم، دار .الكلم درر و الحكم غرر ،)ق1410(محمد بن الواحد عبد آمدى، تميمى .7

 راهبردهـاي  و اسـالم  ديـدگاه  از معنـوي  زنـدگي  سـبك  اقتصادي ابعاد ،)1395(سعيد خديوي، .8
  .دكتري رساله اسالمي، انديشه و فرهنگ پژوهشگاه قم، .مشهد شهر در آن سازي نهادينه

 .تهران، كانون انديشه جوان. ، فساد مالي)1386(دادگر، حسن و غالمعلي معصومي نيا .9

 بـر  مـؤثر  هـاى مؤلفـه  بازشناسـى  ،)1377(اسـالمى  شـوراى  مجلـس  اقتصادى هاىبررسى دفتر .10
  .پژوهش و تهران، مجلس ،25 شماره. ايران در اختالس

 الـدار  ، دارالعلـم  بيروت، .القرآن غريب في المفردات ،)ق1412(محمد بن حسين اصفهانى، راغب .11
  .الشاميه

 شـماره  چهاردهم، سال .آن با مبارزه هايراه و اقتصادي فساد بررسي ،)1393(نرگس رحيميان، .12
  .اقتصادي مجله ،10و 9
  .هجرت قم، .البالغة نهج ،)ق1414(حسين بن محمد الرضى، .13
  .انتشار سهامي شركت تهران، .فساد اجتماعي سرطان ،)1386(فرامرز پور، رفيع .14
 ،1ج .مـالى  فسـاد  عارضـه  بازشناسـى  ،)1381(پـور  زال غالمرضا ميرزاوند، اهللا فضل فرهاد، رهبر، .15

 .تهران دانشگاه اقتصاد دانشكده دانشگاهى تهران، جهاد

 نشـر  قـم،  .السـالم  عليـه  طالـب  ابـى  بـن  علـى  االمـام  موسـوعة  ،)ق1421(محمـد  شهرى، رى .16
  .دارالحديث
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  .صدوق مكتبه تهران، .خصال ،)1362(قمي بابويه ابن صدوق، شيخ .17
 فسـاد  گيـري  انـدازه  بـراي  بـومي  شـاخص  طراحـي  ،)1393(كريمي بهمن گلنار مرتضي، عزتي، .18

  .كالن و راهبردي هاي سياست فصلنامه ،6شماره ،2دوره. اقتصادي
. ، راهكارهاي مبارزه با فساد اقتصـادي در ايـران  )1387(قرباني، عادل، ميرفرهاد صديق محمدي .19

 .تهران، موسسه تحقيقاتي تدبير اقتصاد

  .اإلسالميه الكتبدار تهران، .الكافي ،)ق1407(اسحاق بن يعقوب بن محمد كلينى، .20
بيـروت، دار إحيـاء   . ، بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار)ق1403(مجلسى، محمدباقر  .21

 .التراث العربي

و  27شـماره  . مبارزه با آن يو چگونگ يفساد اقتصاد ،)1382(يعيشف اريشهر ،وسفي ،فر محنت .22
 .هاي اقتصادي ي، ماهنامه بررسي مسائل و سياستمجله اقتصاد ،28

 .اإلسالميه الكتبتهران، دار .نمونه فسيرت ،)1374(ناصر شيرازى، مكارم .23

 آل قم، مؤسسـه  .المسائل مستنبط و الوسائل مستدرك ،)ق1408(تقى محمد بن حسين نورى، .24
 .السالم عليهم البيت
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