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 مقدمه

 به تا گذشته از جوامع تمام بين در نابهنجار و اجتناب غيرقابل يپديده عنوان به فساد
 است، نهفته اختيار از ميزاني كه هرجايي در رسد يم نظر به و است داشته وجود امروز
 خاص جرمي يادار فساد .شود تلقي اجتناب غيرقابل امر يكعنوان تواند بهمي فساد، وجود
 كه است گوناگوني انواع داراي جرم نيا. يابد مي ارتكاب دولت كارمندان توسط كه است

دين مبين  دراز سوي ديگر . است اختالس و ارتشاء ليقب از مالي جرايم ها آن از بخشي
 انحراف، و يآلودگ هرگونه و رذايل از يدور و گناه از پيشگيري يبرا طوركلي، به اسالم،

 درنتيجه و جامعه در ياخالق يها  ارزش ايياح موجب هك شده بيني پيش هايي دستورالعمل
  .شود يم جرم و گناه از ارگزارانك و ارمندانكخصوص به مردم، يدور

 و جامعه انتيص يبرا هيسرما ترينبزرگ خود، ،ياخالق و ياعتقاد و يمانيا هايارزش
 حساب به فساد و فتنه يها شهير با مبارزه راه نيبهتر و است فساد و انحراف از يريجلوگ

 مسائل يروبر  گذاري سرمايه ،يملت و دولت هر يبرا گذاري سرمايه نيبهتر لذا. ديآ يم
 وجدان تيتقو و ها انسان يزنده و داريب وجدان ياياح و يتيترب ،ياخالق ،يمعنو ،يفرهنگ

 مبارزه و تيمعنو و كيپا و تقوا و پذيري مسئوليت و پذيري نظم و ياجتماع انضباط و يارك
 يشهوان التيتما و يزراندوز و طلبي فرصت و بازي پارتي و امتيازطلبي و ياخالق رذايل با
 در فاسد جوامع معرفي با  موشكافانه شكليبه كريم قرآن .است يپرستجاه و پرستي مال و

 حضرت قوم تياكح است؛ پرداخته مهم اين به آنان فسادهاي يادآوري و پيشين اقوام
. است يادشده آن از بارها ميرك قرآن در هك است يموارد از يكي ،)السالم عليه( بيشع

 يزندگ بود، برخوردار نيريد يتمدن از هك نيمد شهر در )السالم عليه(ب يشع حضرت
 قوم نيا افراد. بود پرستيپول بود، آمده گرفتار آن در قوم نيا هك يمفاسد از يكي. ردك يم
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. بردند يم بهره يمال سوءاستفاده يبرا يروش هر از بودند، برخوردار يمال نكتم از هك
 در هك بود قرارگرفته نيا بر آنان عادت و داشت رونق شدت به جامعه آن در يفروش مك

 در عمل نيا. دهند ليتحو ترمك ،فروش زمان در و گرفته  ليتحو شتريب جنس، ديخر زمان
 جامعه نيا اقتصاد هك تجار و فروشندگان طبع، طور به و بود شده عيشا اريبس آنان انيم

 به بيشع حضرت. ردندك يم استفاده روش نيا از گرانيد از شتريب شد، يم اداره آنان دست به
 و ْلُتمك إِذَا لَكياْل أَوفُوا و«: فرمودند  امر آنان به و پرداختند قوم نيا افراد حتينص و ارشاد

 مانهيپ حق د،ينك يم مانهيپ كه هنگامي و ؛1ليتَأْوِ أَحسنُ و رٌيَخ كذل مِيالْمستَق بِالْقسطَاسِ زِنُوا
» .است وتريكن عاقبتش و بهتر شما يبرا نيا! دينك وزن درست يترازو با و ديينما ادا را

 و اءهميأَْش النَّاس تَبَخسوا الَ و«: داد يم قرار خطاب وردم را آنان بارها حضرت آن نيهمچن
 فساد به زمين در و نگذاريد كم يچيز مردم اموال از و ؛2نَيمفْسد الْأَرضِ يف َتعثَوا الَ

 نيبكمرت و شده فساد موجب اعمال، ليقب نيا هك شود يم استفاده ريتعاب نيا از» .نكوشيد
  .شوند يم شمرده فساد هلا زين ياعمال نيچن

 آنان اما. داد ادامه را خود موعظه و حتينص ،دلسوزي با بيشع حضرت سال، نيچند
 آباؤُنَا عبدي ما كنَْترُ أَنْ كتَأْمرُ كصالَُت أَ بيُشع اي«: داشتند يم اظهار حضرت آن جواب در
لَ أَنْ أَونَْفع نَا يفالوا أَمم َل كإِنَّ نَشَاءأَْنت ليالْحم يالرَّشدستور تو به نمازت آيا! شعيب يا ؛3د 
 اموالمان در خواهيم مي را آنچه يا ؛كنيم ترك ،پرستيدند مي پدرانمان را آنچه كه دهديم

 هك شود يم استفاده اتيآ از فراز نيا از »!يهست ايفهميده و بردبار مرد كه تو !ندهيم؟ انجام
 مردم و است بوده عبادت اهل يو هك بوده نيا خود قوم انيم در حضرت آن بارز يژگيو
 عبادت و نماز به را ياديز وقت حضرت، آن هك نمودند يم مشاهده خود دگانيد با زين

 به نسبت يچندان اهتمام قوم آن مردم حضرت، آن برخالف. دهد يم اختصاص خداوند
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 آن. بودند مانده باقي كمشر و پرست بت هم معموالً و نداشتند نماز و خداوند عبادت
 درمورد آن، نارك در رد،ك يم دعوت ديتوح به را خود قوم مردم هك حال درعين حضرت

 هياول اهداف تحقق عدم دهد يم نشان امر نيا. نمود يم حتينص را آنان زين يمال فساد
 جامعه. ابدين دست يواقع ديتوح به و بردارد گام فساد سوي به  جامعه تا شود يم موجب

 خود حق به دنيرس يبرا افراد ،شده تأمين آن در هياول تيامن هك است يا جامعه لح،صا
 و بوده گرانيد چپاول معرض در اموالشان بدانند جامعه افراد كه زماني. باشند داشته نانياطم

 نيچن گريد و افتاد خواهند گرانيد بيفر ركف به زين آنان رد،يگ يم قرار سوءاستفاده مورد
رجوعي كه در يك اداره از او رشوه طلب ارباب .ديد نخواهد را يمال تيامن يرو يا جامعه

 در يريگ رشوه تدريج به و شد خواهدتبديل  ريگ رشوه يك به زين او خود نده،يآ در ،شودمي
  .افتاد خواهد خطر به جامعه در يمال تيامن و ندك يم دايپ رواج مردم انيم

 برحذر اعمال گونه نيا از را خود قوم مردم ات نمود تالش اديز انيسال بيشع حضرت
 نفع به مردم حقوق ياَدا و سالم دادوستد هك فرمود يم يادآوري آنان به ،رو ازاين. دارد

 گران،يد حقوق از يمال هايسوءاستفاده ازطريق يافراد هك است نكمم هرچند و آنهاست
 سخنان نيا .ديرس نخواهد امانج به ارك نيا ،درنهايت نيكل ند،ينما يآور جمع را ياموال
 آن هك ديشك آنجا به ارك يحت و امدين خوش آنان مذاق به بيشع حضرت گونه حتينص

 إِنَّا و تَقُولُ مما راًيثك نَفَْقه ما بيشُع اي« :داشتند اظهار داده، قرار ديتهد مورد را حضرت
 از يبسيار! شعيب يا ؛1زٍيِبعزِ نَايعَل أَْنت ما و كاَلرَجمَن كرهُط الَ لَو و فاًيَضع نَايف كَلَنرَا

) خاطر به( اگر و ؛يابيم مي ضعيف خود، ميان در را تو ما و ؛فهميم نمي ما ،گويي مي را آنچه
 آنان خواسته» .يندار يقدرت ما برابر در تو و ؛كرديم مي سنگسار را تو نبود، كوچكت قبيله

 مند بهره ياقتصاد يآزاد از آنان و ديننما آنان ارك در يدخالت هك بود نيا بيشع حضرت از
 و شاندك يم فساد به را جامعه ،يآزاد نيا هك آورد يبرم اديفر حضرت آن يول. باشند
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  1.شد خواهد آنان خود گردن وبال آن، يامدهايپ
هاي كاربردي خود را در تواند زمينهقرآني مي -آنچه از پس بيان اين داستان تاريخي

 ازفساد اداري  موضوع. ويژه در حوزه اداري استه امروزي پيدا كند، بحث از فساد بهجامع
 و هستند ارتباط در آن با حقوقي هاي نظام و جوامع تمامي كه است روز مهم موضوعات

 اداري، فساد با مقابله .است نموده معطوف خود به نيز به شكل جدي را شناسان جرم ذهن
 زيرا كند؛ توجه آن به بايد حاكميت كه است اساسي مسائلجمله  از و انكارناپذير ضرورتي

 خصوصاً فساد، انواع و است حاكمان به مردم اعتماد ها حكومت سياسي سرمايه ترين مهم
 فساد با مبارزه راهكارهاي جويوجست پس. كند يم دار خدشه را اعتماد اين اداري، فساد

 ديني منشأ با خواه جوامع، در حاكمان يسو از عمومي اعتماد جلب براي تالش و اداري
 اداري، فساد جرايم روزافزون افزايش به توجه با سويي از و است الزم ،حكومت يا غير آن

 اي اسالميدر جامعه اسالمي حقوق و فقه ديدگاه از جرايم اين از پيشگيري هاي راه بررسي
 معناي دو جرم، از پيشگيري در استفاده از اصطالح .گرددمي برخوردار اي ويژه اهميت از

 اقدامات از وسيعي طيف خود، موسع معناي در مفهوم اين. شود  مي اراده مضيق و موسع
 اين در. گيرد برمي در را جرم ارتكاب عوامل كردن خنثي راستاي در غيركيفري و كيفري

 مضيق معناي در و است؛ پيشگيري دهد، كاهش را بزهكاري و باشد جرم عليه چه هر معنا،
 ريتداب و يوضع پيشگيرانه اقدامات شامل هك است توجه مورد غيركيفري تدابير فقط آن،

 .شود مي ياجتماع پيشگيرانه
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  پيشگيري -1-1

  پيشگيري مفهوم -1-1-1

به حفظ  تقدم منع، دفع، گير، دفع جلوگيري،عمل پيش معناي به لغت در 1پيشگيري
به  را پيشگيري اصطالح، در 2.است آمده گرفتن را مرض يجلو و صحت حفظ صيانت،
 شود گفته اگر واست  نظران صاحب بينش بر مبتني كه اند نموده تعريف مختلفي يها صورت

 گزاف است، شده ارائه پيشگيري از بندي طبقه و تعريف شناسي، جرم نظران صاحب تعداد به
  .نيست

 جنايي سياست هاي اقدام مجموعه به باديابرندآ نجفي دكتر ديدگاه از پيشگيري
 اقدامات، آن از يجزئ الاقل يا انحصاري هدف و غايت كه كيفري هاي اقدام استثناي به

 از مراد گسن مونديرنظر  از 3.باشد جرايم از اي مجموعه وقوع امكان كردن محدود
 ديحدت آن، يلك ريغ اي يانحصار تيغا كه است 4ييجنا استيس تيفعال هر پيشگيري

 دشوار اي ساختن الوقوع نكرمميغ يقازطر ييجنا اعمال مجموع رخداد انكام حدود
 آن ياجرا اي فركي ديتهد به كه اين بدون است، آوردن نييپا را آن وقوع احتمال اي نمودن
 نرخ از هك دهد نشان آن نتيجه و شود اعمال هك اي رويه هر سخن، ديگر به 5.شوند متوسل

 در را يريشگيپ گراهام جان. دانست پيشگيري توان مي را رويه آن ،شده استهك اريكبزه
 اي حذف يبرا اقدامات يبرخ اركابت و جرم خطر يابيارز و صيتشخ ،ينيب شيپ يمعنا
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  »پيشگيري«فرهنگ لغت دهخدا و فرهنگ معين، ذيل . 2
دانشگاه تربيت مدرس، نيمسال اول  شناسي، مقطع دكتري، علي حسين نجفي ابرندآبادي، جزوه درس جرم. 3

  753، ص 80-1379
4. Politique criminelle 
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 عنوان واژه اين تعريف در جرايم از پيشگيري المللي بين زكمر 1.است  پنداشته آن اهشك
 و ردنك مشخص يقازطر ناامني شونت،خ اري،كبزه اهشك باعث هك عملي هر«: دارد مي
  ».است جرايم از پيشگيري ؛شود يعلم روش به التكمش اين نندهكايجاد عوامل ردنك حل

 ،ينيب شيپ« صورت به واژه اين ،پيشگيري يعال يشورا تأسيس قانون در ايران، در
 اي بردن انيم از يبرا الزم يها اقدام و ريتداب اتخاذ و جرم وقوع خطر يابيارز و ييشناسا

  .است شده فيتعر »ها آن اهشك
 از هدف گرديده است،ارائه  پيشگيري مفهوم از كه فييتعار تمامي بنابراين، در

در پايان ذكر اين نكته نيز  .است ياجتماع و يفرد تيامن حفاظت و پاسداري از ،پيشگيري
شناسي  و جرمهاي اسالم و در مطالعات حقوقي  در آموزه پيشگيريكه  رسد يمالزم به نظر 

باشد؛ هدف  ها، شباهت در هدف مي هايي است؛ ازجمله شباهت هاي و تفاوت داراي شباهت
هاي ارتكاب آن  در هر دو مطالعات كاهش جرم و هزينه پيشگيرانهكارگيري اقدامات  از به

. از ارتكاب جرم و درمان بزهكار است پيشگيرياست و شباهت ديگر توجه به هر دو بعد 
 :از اند عبارتشناسي  هاي اسالم و مطالعات حقوقي و جرم موجود نيز در آموزههاي  تفاوت

هاي اسالم قدمتي بسيار نسبت به مطالعات حقوقي و  در آموزه پيشگيريبحث  -1
بر هاي اسالم عالوه در آموزه پيشگيرانهكارگيري تدابير  هدف از به - 2. شناسي دارد جرم

ازگشت انسان در مسير رشد و تعالي و قرار گرفتن هاي ارتكاب آن، ب كاهش جرم و هزينه
تنها به منع از ارتكاب كار  پيشگيرياسالم  ازنظر -3. باشد در راه عبوديت خالق هستي مي

است كه در  پيشگيرانهشود، بلكه تشويق به كارهاي صحيح نيز خود اقدام  خالف ختم نمي
ي و اسوه پروري نيز يك الگوساز -4. شناسي به آن كم توجه شده است مطالعات جرم

شناسي و  ها و مطالعات جرم از جرم در اسالم است كه در بحث پيشگيرينمونه شاخص 
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حتي در ديگر مكاتب به آن پرداخته نشده است؛ انسان اگر در زندگي الگوي صحيح و 
كند؛ قرآن كريم  درست براي خويش انتخاب نمايد كمتر به سمت ارتكاب جرم سوق پيدا مي

و شيوه زندگي حضرت را براي مؤمنان ) عليه و آله و سلم اهللا صلي(رامي اسالم پيامبر گ
 انَك لمنْ ةٌحسَن ةٌأُسو اللَّه رسولِ يف مكَل انَك لََقد« :دارد نمايد و بيان مي اسوه معرفي مي

 سرمشق خدا پيامبر يزندگ در شما يبرا يقين به 1؛راًيثك اللَّه رَكذَ و اْلĤخرَ ومياْل و اللَّه رْجوي
 ياد بسيار را خدا و دارند بازپسين روز و خدا رحمت به اميد كه ها آن يبرا بود، ينيكوي

از جرم و بازپروري بزهكاران  پيشگيرياين نشان از توجه اسالم به مباحث  و» .كنند مي
  .باشد مي

  پيشگيري انواع -1-1-2

 مختلف معيارهاي با را پيشگيري انتو مي حال گرديد، ارائه پيشگيري از كه تعريفي با
 ندارد، جزا حقوق نسبت به طوالني چندان سابقه اگرچه شناسي جرم علم. نمود بندي تقسيم

 هاي مدل اين كه اند داده انجام پيشگيري از مختلفي هاي بندي تقسيم شناسانجرم لكن
 علم به نسبت شناسانجرم اين هاي تعريف و اتينظر از ناشي بندي تقسيم در مختلف

 ذكر از نظر صرف اكنون. است عناصر ،پيشگيري اهداف براساس يا و شناسي جرم
 بيان به نگارنده عرصه، اين نظران ديدگاه صاحب براساس مختلف هاي بندي تقسيم
  2.پردازد مي پيشگيري كلي بندي تقسيم

  سن معيار براساس پيشگيري -1-1-2-1

 سن براساس پيشگيري ،انهپيشگير اقدامات ترين مهم شايد و ترين قديمي از يكي
 مختلف هاي دوره به دارد كه ييبسزا اهميت دليل به شناسي جرم مطالعات در سن. باشد مي

                                                                                                                                              
 21/احزاب. 1

شناسي استاد دكتر نجفي ابرندآبادي در  گردد، برگرفته از جزوات درس جرم ارائه مي زيربندي كه در  تقسيم. 2
 .باشد ها و مقاطع مختلف مي سال
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 به اطفال روي بر مطالعات بين يندرا. است گرديده مشخص آن تبعات و است شده تقسيم
  1.دارد اي ويژه اهميت اطفال خاص طبيعت و آنان پذيري شكل توانايي دليل

  خاص و معا پيشگيري -1-1-2-2

رود؛  مي كاربه زا جرم عوامل عليه كه گردد مي اطالق اقدامات از اي مجموعه به عام پيشگيري
ها، ساختن مسجد و نشر معارف  خانه يب، تهيه مسكن براي درآمدكمك مالي به افراد فاقد  مانند

 خاص ريپيشگي .ارتكاب جرم شوند مرتكبتر  شود افراد كم ديني كه همه اين اقدامات باعث مي
شود؛ براي مثال مجهز نمودن  مي گرفته كارهب خاص جرم يك براي كه است اقداماتي از اي سلسله

خاص براي جرم سرقت از  پيشگيريهاي مداربسته از سوي پليس، يك  اماكن تجاري به دوربين
  .باشد اماكن تجاري مي

  فعال پيشگيري انفعالي، پيشگيري -1-1-2-3

 ديدگي بزه معرض در تا شود مي داده هشدار و راخطا جامعه به انفعالي پيشگيري در
 جامعه به هشدار. گردد مي هوشيار بزهكاري به نسبت جامعه ديگر عبارت به نگيرد، قرار
 پيوستن وقوع به از پيشگيري براي روشي نوع يك جرم، از خويش داشتن نگه مصون براي
 به نسبت جامعه به شداره دادن به انفعالي پيشگيريبرخالف  فعال پيشگيري. باشد مي جرم

 مقابله يينهدرزم مثبتي و عملي اقدامات پيشگيري نوع اين در بلكه نكرده، اكتفا جرم وقوع
  2.شود مي داده انجام جرم با

  پزشكي الگوي براساس پيشگيري -1-1-2-4

 پيشگيري سطح سه در پيشگيري است، معروف پزشكي الگوي به كه پيشگيري از مدل اين
 ياد اوليه پيشگيري به آن از كه نخست پيشگيري. است گرديده بندي قهطب سوم و ثانويه اوليه،
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 هاي محيط در زا جرم واحوال اوضاع بردن بين از آن هدف كه شود مي اقداماتي شامل گردد، مي
 توسعه نظير اقداماتي سلسله يك ،پيشگيري از نوع اين در كه اي گونه به. است اجتماعي و فيزيكي
 منظور جرم كاهش براي خانواده نهاد اصالح و درآمد ترعادالنه زيعتو ي،سوادآموز و فرهنگ
 از تر اهميت حائز بيماري، آمدن وجودبه از جلوگيري نيز پزشكي علم در كماآنكه. است گرديده

 گفته دليل همين به. گردد پرداخته آن درمان به سپس و گردد بيماري دچار فردي كهاست  اين
 كه شود مي اقداماتي شامل دوم، سطح يا ثانويه پيشگيري .است ماندر از بهتر پيشگيري شود مي
 كه ييدرجا ديگر يانب به. كند مي مداخله دارد، قرار جرم وقوع آستانه در كه خطرناكي حاالت در

 به پا ثانويه پيشگيري پيوندد، به وقوع به جرم است قرار و است مساعد بزهكاري براي زمينه
 سوم پيشگيري پزشكي، الگوي براساس پيشگيري از سطح خرينآ و سومين. گذاردمي عرصه

 اعمال خطرناك حالت انفجار و بحران آثار مهار براي كه است تدابيري يرندهدربرگ كه باشدمي
 است، شده تبديل مجرميت حالت به خطرناك حالت و شده محقق جرم كهزماني يعني شوند، مي

 گرفته كارهب آن آثار كردن خنثي منظور به مجرميت، لتحا استمرار از جلوگيري مقابل در اقداماتي
  .است جرم تكرار از يريجلوگ سوم، پيشگيري طوركلي به پس .شود مي

 پيشگيري لكن شود، مي مطرح پيشگيرانه شناسي جرم در دوم و اول سطح پيشگيري
  .دارد كاربرد باليني شناسي جرم در سوم سطح

  2غيركيفري پيشگيري ،1كيفري پيشگيري -1-1-2-5

 باشد؛ مي قوه قضائيه برعهده و داشته كيفري ماهيت دهطورگستربه كيفري پيشگيري
 كه نمود بيان توان مي يگرد عبارت به يا و باشند مي مجرمان پيشگيري نوع اين مخاطبان
 وها  رفتارانگاري  جرم با جرم از پيشگيرانه اقدامات. است بزهكارمدار كيفري پيشگيري

 جرم تكرار از پيشگيري راستاي در اغلب و مجرمانه رفتارهاي اين مرتكبين دادن كيفر
 انجام جرم وقوع از قبل كه است اقداماتي بر ناظر غيركيفري پيشگيري .گيرد مي انجام

                                                                                                                                              
1. Punitive prevention. 
2. Non- punitive prevention. 
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 ،ياقتصاد تيماه يدارا هك غيرقهرآميز و گربغيرسركو يها اقدام به توسل يعني شود؛ مي
 ساختن گرا قانون و ريپذ جامعه منظور به ،هستند... و يآموزش ،يوضع ،ياجتماع ،يفرهنگ
 خود غيركيفري پيشگيري. جرم وقوع از يريجلوگ براي جرم يها آماج از حفاظت و افراد

  .شود مي ميتقس يوضع و ياجتماع گونه دو به
تقسيم  2وضعي پيشگيريو  1اجتماعي پيشگيريخود به دو قسم  غيركيفري پيشگيري

 آمدن وجودبه در مختلفي هاي علت كه است باور اين بر ناظر اجتماعي پيشگيري؛ شود يم
 تا ببرد بين از اقداماتي ازطريق را زا جرم عوامل اين بايد جامعه لذا هستند،مؤثر  جرم

 به است، مشخص نامش از كه گونه همان وضعي، پيشگيري دراما ؛ نپيوندد وقوع به جرمي
 3عمل به انديشه از گذر فرآيند در هك طوري به شود، مي پرداخته جرم وقوع از قبل وضعيت

  .نينجامد مجرمانه عمل به مجرمانه انديشه اين تا گردد مي ايجاد اخالل

  )بخش يآزاد( بخش ييرها پيشگيري دفاعي، پيشگيري -1-1-2-6

به  از و كند مي دفاع خود از جرم مقابل در جامعه كه معناست اين به دفاعي پيشگيري
 خاتمه آن به و كرده جلوگيري مجرم طرد و رتعب رعب، ايجاد ازطريق جرم آمدن وجود

 به شود، مي ياد نيز بخش يآزاد پيشگيري به آن از كه بخش ييرها پيشگيري 4.دهد يم
 كه اي گونه به گيرد، مي صورت مجرم ادغام و جذب درصدد كه گردد مي اطالق اقداماتي

  .آيد مي بيرون مجرمانه دنياي از و شود مي آزاد جرم تبعات از مجرم
ذكرشده  هاي پيشگيري انواع از برخي. است مضيق و موسع مفهوم دو داراي ،پيشگيري

 مضيق مفهوم از گرفته نشأت ديگر برخي و پيشگيري از موسع مفهوم از گرفته نشأت باال در
 در پيشگيري. باشد مي مفهوم دو هر از تلفيقي نمايانگر نيز برخي گاهي و است پيشگيري از

. شود مي دهد كاهش را آن و گيرد مي صورت جرم عليه كه عملي ره شامل موسع، مفهوم
                                                                                                                                              
1. Social prevention. 
2. Situational prevention. 
3. Acting out. 

  .اي شبيه پيشگيري فعال است اندازه پيشگيري دفاعي تا. 4



  23 �كليات : فصل اول

 خسارت ترميم و گرانه سركوب هاي واكنش مجازات، قبيل؛ از يريتداب و اقدامات كليه لذا
 آن مجدد ارتكاب يا جرم اوليه ارتكاب از مانع كه است اقداماتي ازجمله عليه مجني

 جرم ارتكاب از عام بازدارندگي و بمرتك به نسبت خاص، بازدارندگي شامل و گردد مي
  .شود  مي فردي هر توسط

 اقدامات از وسيعي طيف كه است غيركيفري و كيفري پيشگيري از اعم ؛پيشگيري اين
 يشناس جرم موضوع كه آن قيمض مفهوم در پيشگيري 1.گيرد مي دربر را فريكيغير و كيفري

 از عبارت ،است مفهوم نهميچارچوب  در پيشگيرانه شناسي جرم و است پيشگيرانه
 زين و زا جرم عوامل كردن محدود يا حذف ازطريق هك است تدابيري و اقدامات مجموعه

 فرصت خودنوبه  به هك ياجتماع و يكيزيف يها  طيمح مطلوب و مناسب تيريمد اعمال
 نيا 2.كند مي تالش ياركبزه مهار و نترلك يبرا نند،ك يم جاديا جرم ابكارت يبرا يمناسب

  .است شده ناميده غيركيفري پيشگيري ،پيشگيري از نامع
 انجام را كاري بخواهد اينكه از قبل هميشه و است حسابگر موجودي بالفطره انسان

 زيان كار آن اگر درنتيجه ،نيست ريسك اهلاصوالً  و سنجد مي را كار آن زيان و سود دهد،
 محافظت خود هاي داشته از يزن طرفي از زند؛ نمي عمل آن به دست باشد، داشته او براي
 مستثنا قاعده اين از و هستند انسان نيز مجرمين. دهد نمي را آن به تعرض اجازه و كرده

به  محافظت جرم ارتكاب سبيل از و ببريم باال را جرم ارتكاب هزينه اگر لذا نيستند،
 ذهن شود گفته اگر نيست اغراق پس. نمود جلوگيري جرم ارتكاب از توان مي ،يمآور عمل
 يوضع پيشگيري طرح اما؛ آشناست وضعي پيشگيري سازوكار باخودكار  صورت به بشر

 »شيرنك« و »ويه يم« ،»كالرك« همچون كساني توسط فني و يعلم يا نظريه عنوان به
 جرايم از برخي به مربوط را جرم از وضعي پيشگيري كالرك،. افتي توسعه و شد مطرح

                                                                                                                                              
  .است» انريكوفري«شناسي كه داراي اين بينش بود،  نخستين جرم. 1
علوم جنايي، مجموعه مقاالت علوم جنايي در تجليل ز جرم، ابرندآبادي، پيشگيري عادالنه احسين نجفيعلي. 2

  .569، ص )1383انتشارات سمت، : تهران(، از مقام استاد دكتر محمد آشوري
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. گردد يم جرم ارتكاب خطرات افزايش يا و جرم يها فرصت كاهش موجب كه دانست مي
 اريبس الكاش به معطوف اقدامات«: كند مي ترسيم چنين را جرم از يوضع پيشگيري كالرك

 انكام حد سر تا ميمستق طيمح كاري دست اي يطراح ت،يريمد متضمن و جرم خاص
 خطرات شيافزا و جرم ابكارت يها  فرصت از استنك منظور به ،يدائم و هدفمند صورت به

 پيشگيري هدف او نظر به» .شود كادرا نيمجرم از يعيوس گستره توسط كه ينحو به آن،
  .است جرم ارتكاب يها موقعيت و ها فرصت كاهش خاص، روشي عنوان به وضعي

 تحقق امكان سلب آن غايي هدف كه گيرد يبرم در را تدابيري وضعي پيشگيري بنابراين
 يا ها آماج به دسترسي كردن سخت ازطريق آن نمودن شوارد حداقل، يا مجرمانه فعل

: است آمده چنين وضعي پيشگيري از ديگري تعريف در .است بالقوه ديدگان بزه از محافظت
 مهار درصدد جرم، پيرامون شرايط و محيط بر تسلط با مدارموقعيت يا وضعي پيشگيري«

 در» 1.است جناييپيش وضعيت از زداييجاذبه و آماج جذابيت كاهش ازطريق جرايم آمار
 پس است، برخوردار ييبسزا اهميت از جرم پيراموني شرايط و محيط به توجه تعريف، اين

 عوامل و مجرمانه هاي جاذبه از تا انديشيد تدابيري بايد تعريف، اين به توجه با
  .شود كاسته محيط كننده تحريك

 در مداخله با هك شود مي رييتداب مجموعه شامل پيشگيري نوع نيادرواقع 
 است افرادي به نسبت جرم ارتكاب از ردنك منصرف دنبال به جرم، يرامونيپ واحوال اوضاع

 بنابراين 2.ناميد احتمالي بزهكاران را ها آن توان مي و هستند مجرمانه انديشه داراي كه
 تند كههس جرم وقوع از قبل طيشرا و واحوال اوضاع به ناظر يوضع پيشگيرانه يها  اقدام
 غايي هدف ديگر عبارت به. دارد يبازم عمل انجام از جرم ابكارت آستانه در را مجرم

  .است جرم ارتكاب يها فرصت كاهش وضعي، پيشگيري
                                                                                                                                              

 .14علي حسين نجفي ابرندآبادي، ص . 1

، )حسين نجفي ابرندآباديترجمه علي(، »روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل بزهكاري«ريموند گسن، . 2
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 مدار دهيد بزه و ندهيآ به ناظر ،يوضع پيشگيري پذيرفت، توان مي گرديد، بيانازآنچه 
 سبب اقداماتي با تواند مي و رددا پررنگي نقش پيشگيري اين در ديده بزه چراكه است،

 باعث امر اين كه شود »جرم ابكارت خطرات شيافزا« و »جرم سيبل از زداييجاذبه«
 آماج اي دهيد بزه به نسبت خود مجرمانه شهياند ساختن يعمل از شخص گردد مي

  1.شود منصرف شده يتحما
 از نوع ناي در كه طوري به. است جرم شناسيعلت بر مبتني اجتماعي پيشگيري

و  دارند نقش جرم تكوين در مختلفي عوامل كه پذيرفت را واقعيت اين بايد پيشگيري
 ياجتماع پيشگيري در بنابراين؛ نمايند خنثي را زا جرم عوامل اين بايد اجتماعيعوامل 

 و فرداصالح  به منجر كه يطيمح و يفرد اصالحات و راتييتغ جاديا با شود مي سعي
  .نمود يريجلوگ هميشگي و پايدار نحو به جرم ابكارت از گردد، مي جامعه
 سطح در مردم يفرهنگ و ياقتصاد ،ياجتماع حقوق تأمين با تر شيب پيشگيري اين
 با شود يم تالش مجرمانه، يرفتارها از جلوگيري يبرا درواقع 2.شوديم محقق جامعه
 كه شوند هماهنگ ياجتماع قواعد با جامعه اعضاي ،ياجتماع پيشگيرانه ريتداب به توسل

 ميان از آن نتيجه و است يفرهنگ و ياقتصاد ،ياجتماع مسائل يافتن بهبوددرگرو  امر اين
  .باشد مي جرم ارتكاب هاي زمينه برداشتن

 گردد، مي فساد آمدنبه وجود  باعث كه است عواملي ازجمله اندوزي ثروت و طمع اگرچه
 و آن ناگوار عواقب و فساد ماهيت از مردم آگاهي عدم كه است انكارناپذير واقعيت اين لكن

 ترين مهم از يكي آن، با مقابله و فساد ابكارت از پيشگيري يها  وهيش از آنان ناآگاهي همچنين
 ارتكاب زمينه ها يناآگاه اين. است جامعه در آن گسترش و استمرار فساد، وقوع ياجتماع عوامل
 متحمل اي بكمرتآنچه  دانند ينم اصالً اي آن ينمرتكب از برخي زيرا نمايد؛ مي تسهيل را فساد

                                                                                                                                              
مجله ، )ترجمه رضا پرويزي(، »پيشگيري وضعي از جرم«دنيس رز بنام؛ آرتور لوريسيو و روبرت داويس، . 1

  .147): 1379(32، قضايي و حقوقي دادگستري
  .569، پيشين، ص پيشگيري عادالنه از جرمعلي حسين نجفي ابرندآبادي، . 2
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 بكمرت هك يرفتار بودن حيقب به اعتقاد عدم ليدل به كه اين اي است فساد قيمصاد از شوند يم
 را فساد ابكارت است نكمم موارد از يبرخ  در يحت و دهند يم انجام را آن يراحت به شوند، يم

  2- 1.آورند حساب به يزرنگ و كيريز ينوع
 ياجرا در الزم شرط جامعه، يعموم آگاهي سطح افزايش هك داشت توجه ديبا تهالب

 و هيته آن با مبارزه و فساد از پيشگيري تيمحور با هك است ياجتماع ريتداب از ياريبس
تنها  نه ييتنها به آگاهي افزايش زيرا كند، نمي كفايت ييتنها به الزم شرط اما شود؛ يم نيتدو
 خود و گشته جامعه مختلف اقشار در يديناام و ينيبدب وجبم بلكه يستگشا ن گره
 توأم بايد شيافزا نيا درنتيجه، پس. گردد مي فاسد يرفتارها ابكارت و شيافزا ساز ينهزم
 را فساد سيبل كه باشد ريفراگ و جامع يلكش به فساد ضد هاي برنامه و اقدامات گريد با

 كافي شرط همان ينا باشد؛ جامعه اعضاي توسط به آن كني يشهر درصدد و داده قرار هدف
  3.نمايد تأمين را موردنظر هدف تواند مي الزم شرط كنار در كه است

 لكن گردد، مي تقسيم مختلفي انواع به پيشگيري اگرچه گرفت نتيجه توان مي پس
 پيشگيري. است وضعي پيشگيري اجتماعي و پيشگيري ،پيشگيري در بندي تقسيم ترين رايج

 نقش جرم آمدن وجودبه در اجتماعي محيط و جامعه كه است معتقد باور اين رب اجتماعي
 بهبودمانند  افراد عمومي اجتماعي هاي محيط اصالح با شود مي سعي رو ازاين دارد، بسزايي

 از... و كار محل خانواده،مانند  آنان شخصي محيط همچنين و اقتصاد و سياست فرهنگ،
 به آن از كه بزهكاري ماقبل وضعيت به وضعي پيشگيري در. نمود جلوگيري جرم ايجاد

                                                                                                                                              
كنوانسيون سازمان ملل متحد « خصوصبهالمللي مختلف؛  است كه در اسناد ملي و بين شايد به همين دليل. 1

سازي همه اقشار جامعه، چه كارمنداني  رساني و آگاه ، معروف به كنوانسيون مريدا، اطالع»براي مبارزه با فساد
از نخستين باشند،  كه در معرض ارتكاب فساد قرار دارند و چه افرادي كه در معرض قرباني شدن مي

  .شوند هاي مبارزه با فساد محسوب مي  اولويت
2. Pope; J. The Ti source Book; Berlin; Transparency International;1996; p 32. 
3. The Global program against corruption; un Anti-corruption toolkit; united nation 
office on drugs and crime; Third Edition; vienna, September 2004, p19. 
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 پيشگيري. نپيوندد وقوع به جرمي تا شود مي تالش و شود مي ياد عمل به انديشه از گذر
 شخصي به نسبت توجه اگرچه است؛ مدار ديده بزه باشد، مدار بزهكار كه آن از بيش وضعي

 مؤثر زماني اقدامات اين ازير است، اهميت داراي دارد، قرار بزهكاري معرض در كه
  .نمايد خودداري جرم ارتكاب از فرد كه باشد مي

  پيشگيري مراحل -1-1-3

 و مطالعه با ياً؛ثان و هدف داراي ؛اوالً كه است موفق زماني اي پروژه و عمليات هر
 نيز پيشگيري بحث همچنين و شناسانهجرم مطالعات. نمايد اجرا به شروع قبلي ريزي برنامه

 نمود، جرمي به نسبت پيشگيري به شروع كه آن از قبل بايد پس ،ستين مستثنا قاعده اين از
 و نمود ريزي برنامه مراحل همان براساس سپس و برشمرد را آن مراحل تحقيق، و مطالعه با

  .نهاد عمل ميدان به پا آخر در
 مراحل شناسانجرم شناسي، جرم يدرزمينه تجربيات و علوم گسترش با امروزه

  .اند نموده تقسيم مرحله هفت به پيشگيري نوع يا و جرم نوع از فارغ را پيشگيري عملياتي

  بزهكاري وضعيت يها يژگيو و حجم تحليل -1-1-3-1

 اين. است جرم نمودن تحليل ،پيشگيري عمليات مراحل سلسله از مرحله نخستين
 به نسبت بايد پس آيد،به عمل پيشگيري جرمي از است الزم اگر كه معناست اين به مرحله

 اين. گردد مشخص جرم آن ويژگي و خصوصيات تا آيدعملبه  نيز مطالعه جرم آن
  :گردد مي مطرح بعد سه در مطالعات
 يك تواند مي جغرافيايي فضاي. است بزهكاري جغرافيايي فضاي روي بر مطالعه اول؛

 مانند جرمي از پيشگيري براي: مثال طور به. باشد استان يك حتي و شهر يك يا محله
 تا نمود مطالعه را پيوندد مي وقوع به جرايم اين كه هايي مكان بايد فالگيري، يا و رمالي
 تكرار وفور به آنجا در جرايم اين كه دارند ويژگي چه شهرها يا و محله اين شود ديده
  .گردد مي
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 ديده بزه و بزهكار شامل كه آن دهنده تشكيل اركان و جرم خود به نسبت مطالعه دوم؛
  .شود مي

 يبازه در جرم يك در كه اي گونه به معين، اي دوره در جرم تحوالت بررسي سوم؛
  .است گرديده ايجاد يتغييرات چه مشخص زماني

  پيشگيري آماج انتخاب -1-1-3-2

 معمول روش مانند مرحله اين فرآيند. باشدمي مدنظر جرم سيبل مرحله اين در
 است، خطر و ريسك ريپيشگي مبناي پزشكي در كه طور همان. است پزشكي پيشگيري

 دو اين شباهت مثالي ذكر با. دهيم مي قرار پيشگيري كارسرلوحه  را مبنا همين نيز اينجا
 متخصصين و ينمحقق از متشكل تيمي: مثال طور به. گردد مي آشكار بيشتر پيشگيري نوع

 پس مادرزادي، هاي ناشنوايي آمار كاهش و ناشنوا كاندكو شنوايي هدف با پزشكي عرصه
 6 ،9 ينسن با كودك سه براي شنوايي حلزون كاشت و ساخت به مااقد بررسي، و مطالعه زا

 سنين در شنوايي حلزون كاشت كه رسيدند نتيجه اين به مدتي از پس نمودند، ساله 12و 
 و داده گسترش را تحقيق اين درنتيجه كند؛ مي عمل بهتر كودكان شنوايي برگشت در تر پايين
 اين و شود مي ناشنوا كودكان شنوايي بازگشت باعث شنوايي حلزون اشتك كه نمودند اعالم
 عمل توان مي درنتيجه. داشت خواهد بهتري نتايج شود، انجام تر پايين سنين در هرچه عمل

. داد تسري شرايط، داشتن درصورت ناشنوا كودكان بقيه به كودك سه از را حلزون كاشت
 پزشكي پيشگيري با پيشگيري از مرحله اين اهتشب لكن بود طوالني اگرچه ذكرشده مثال

 را است پيشگيري از ما هدف همان كه جرم سيبل مرحله اين در پس. گرديد آشكار
  .دهيم مي تسري را عمل آن موفقيت درصورت سپس و نموده انتخاب
 ،سال كهن  مردان و زنان گردد مشخص مطالعه با و باشد سرقت ،پيشگيري آماج اگر
 داده بانك عابر كارت آنان از اي عده به لذا گيرند، مي قرار ديدگي بزه معرض در بيشتر

 آنان از سرقت كاهش باعث عمل اين اگر ننمايند، حمل خود با نقد پول ديگر تا شود مي
 بانك عابر كارت سال كهن افراد تمام به تا شود مي انديشيده دولت توسط تدابيري گردد،
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 اهميت از مرحله اين در آمده دست به نتايج بررسي و مختلف هاي روش انتخاب. شود داده
 پزشكي پيشگيري مانند مرحله اين كه است دليل همين به شايد و است برخوردار بسزايي

 باشد نداشته مطلوبي نتايج ها روش برخي است ممكن زيرا باشد مي خطر و ريسك بر مبتني
  .نمود بيني پيش را آينده قبل از شود نمي هميشه و

  شناختيجرم نظريه نتعيي -1-1-3-3

 را خطر علت هم كه را تئوري مفيدترين و بهترين بايد آماج تعيين از پس مرحله اين در
  .گردد انتخاب كند، ارائه را پيشگيري مؤثر راهكارهاي هم و نمايد تحليل خوبي به

  پيشگيري اهداف -1-1-3-4

. است پيشگيري اهداف كردن مشخص ،پيشگيري مراحل سلسله از چهارم مرحله
 نمود بيان توان مي حتي و باشد مي هدف با همراه هميشه عملي هر به نسبت يريپيشگ

 باعث كه است هدف تحقق انگيزه اين و كشاند مي خود دنبال به را پيشگيري هدف،
 هدف ترين مهم اگرچه. استشده  گرفته نام پيشگيري كه شود مي اقداماتي نمودن عملياتي

 نوع از فارغ پيشگيرانه اقدام هر لكن است كاريبزه از عاري ايجامعه وجود ،پيشگيري
 دنبال به يا و باشد مي جرم وقوع عدم باهدف يا ديده، بزه و بزهكار مكاني، شرايط جرم،

 اجرا يدرست به اگر كوچك و دقيق اهداف كه نمود توجه بايد البته. است جرم نرخ كاهش
 گذاري اهداف در يدبا پس. نيست دسترس از دور مهم هدف تحقق بلندمدت در گردد

  .نگر آرمان نه بود بين واقع ،پيشگيري

  پيشگيري نوع انتخاب -1-1-3-5

 پيشگيري به گردد مي تقسيم پيشگيري رايج صورت به گرديد، بيان قبالً كه طور همان
 يا گردد، مي انجام پيشگيري درراستاي كه اقداماتي عمده لذا. وضعي پيشگيرياجتماعي و 

 جهت مانند اقداماتي با را جامعه شرايط توان مي كه است جامعه وضعيت و شرايط به ناظر
 ازدواج شرايط كردن فراهم و شغلي هاي فرصت ايجاد جوانان، فراغت اوقات به دادن
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 اين در كه است بزهكاري از قبل وضعيت به ناظر يا و داد تغيير مطلوب وضعيت به جوانان
 انديشه گذر كردن قطع براي بيرتدا ديگر و ممنوعيت جريمه، مانند اقداماتي از مرحله

 از هدف و امكانات جرم، نوع به توجه با پس. نمود اقدام مجرمانه عمل به مجرمانه
  .كرد انتخاب را پيشگيري نوع توان مي پيشگيري

  پيشگيري براي صالح مرجع و مقام تعيين -1-1-3-6

 داشته مجري يك تواند نمي پذيري انعطاف حال درعين و گستردگي دليل به پيشگيري
 ولي است انتظامي نيروي وظيفه پيشگيري كه است اين پيشگيري درباره شاخص نگاه. باشد
 دار عهده و شود وارد تواند مي كيفري پيشگيري يدرزمينه انتظامي نيروي نمود توجه بايد

 بلكه ندارد كيفري جنبه فقط پيشگيري گرديد بيان كه طور همان اما باشد پيشگيري
 اجازه پليس اقدامات اين اجراي در افراد بودن مختار دليل به كه ددار نيز ديگري هاي جنبه
 آن بيم باشيم، است جامعه در امروزه شعار كه همگاني پيشگيري به قائل اگر. ندارد ورود

 بايد يجهدرنت .گيرد قرار تجاوز مورد افراد حقوق يراحت به شعار اين لقاي تحت كه رود مي
 و صالح مرجعي تواند مي اما باشد داشته واحدي مجري تواند نمي پيشگيري اگرچه پذيرفت

 هاي دستگاه هم تا باشد داشته پيشگيري ساماندهي و ريزي برنامه نظارت، منظوربه متولي
  .نمايند اقدام آن كاهش و جرم با مبارزه درراستاي مردم عموم نيز و انتظامي نيروي اجرايي،

  پيشگيري علمي ارزيابي -1-1-3-7

 شده تعبير پيشگيري از علمي ارزيابي به كه مرحله ينگرو آخردر گذشته مراحل تمامي
 بهره جرم نرخ كاهش درراستاي مختلفي هاي روش از پيشگيري ازآنجاكه. باشد مي است،

 چه اينكه. شود گذاشته ارزيابي مرحله به ها روش اثربخشي ميزان بايد ناگزير گيرد، مي
 تحقيق اين در آن به پرداختن كه است يلسؤا خود دهد؟ انجام را ارزيابي اين بايد مرجعي

 داليل به گاهي دولتي هاي ارگان كه گردد بيان بايد خالصه طور به لكن. نيست مجال
 بهتر لذا نباشد؛ چنين امر واقع اگرچه دهند، مي گزارش خود از خوب هاي ارزيابي مختلف
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 نتايج ارائه نضم تا گيرد قرار امر متخصصين برعهده پيشگيري از ارزيابي كه است آن
 ضروري نكته اين بيان پايان در. شود پرداخته نيز آن بررسي و مطالعه به واقع و صحيح

 كفايت تنهايي به ارقام و اعداد به نبايد پيشگيري ازآمده  عمل به هاي ارزيابي در كه است
 معايب و محاسن بر مطالعه بلكه است، مهم شاخصي خود ارقام و داعدا اگرچه ؛نمود

  .شود استفاده نيز بعدي هاي پيشگيري در آمده دست به تجربه تا دارد اهميت بسيار ريپيشگي

  اداري فساد -1-2

  اداري فساد مفهوم -1-2-1

. است عربي لغت شناسي، ريشه فساد ازلحاظ. است 1تباهي معناي به لغت در فساد واژه
  2.است گرديده بيان آن ضد و صالح نقيض معناي به »فسد« ريشه از كلمه اين

است  نموده استفاده صالح و فساد واژه هردو از منافقين خصوصيات بيان در ريمك قرآن
 به كه يهنگام و 3؛الْأَرضِ قَالُوا إِنَّما نَحنُ مصلحونَ يلَ لَهم لَا تُْفسدوا فيوإِذَا ق«: فرمايد مي و

 راغب، مفردات »!ايم كننده اصالح فقط ما: گويند مي! نكنيد فساد زمين در: شود گفته آنان
 را آن و زياد يا باشد كم خواه دانسته، اعتدال حالت از شئ شدن خارج معناي به را فساد

 شامل بودن جامع دليل به است، كرده بيان فساد از راغب كه تعريفي 4.داند مي ضدصالح
  .رسد نسبت به ديگر تعاريف، كامل باشد شود و به نظر مي مي فساد از بيشتري مصاديق
و لَوِ اتَّبع الْحقُّ أَهواءهم لََفسدت السماوات و الْأَرض و منْ « :مانند آياتي در كريم قرآن

در كهيكسان همه و زمين و ها آسمان ،كرد يم يپيرو ها آن يها هوس از حق اگر و 5؛ِهنَّيف 
إِالَّ  ةٌآلهِهما يانَ فكلَو « آيه و است شده تعبير تباهي به فساد كه» .شدند يم تباه هستند ها آن

                                                                                                                                              
  .»فساد«، ذيل قاموس قرآن. 1
 .»فسد«، ذيل المحيط في اللغة؛ »فسد«، ذيل لسان العرب. 2

  .11/بقره. 3
  .»فسد«مفردات ألفاظ القرآن، ذيل . 4
  .71/مؤمنون. 5
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 جز زمين، و آسمان در اگر) كه درحالي( 1؛صفُونَياللَّه لَفَسدتَا َفسبحانَ اللَّه رب اْلعرْشِ عما 
 و نظمي بي به فساد كه» .خورد يم هم به جهان نظام بود، يديگر خدايان يگانه، خداوند

 يدونَ علُوا فيرِينَ لَا ينَجعلُها للَّذ ةُاْلĤخرَالدار  كتْل« آيه نيز و است شده ذكر دگرگوني
ا الْأَرادلَا َفسبضِ واقاْلعةُو تَّقْلمقرار يكسان يبرا) تنها( را آخرت يسرا اين ،)يآر( 2؛نَيل 

 ارانپرهيزگ يبرا نيك عاقبت و ؛ندارند را زمين در فساد و جويي يبرتر اراده كه دهيم يم
 گرفت نتيجه توان مي است،كاررفته  به عصيان و سركشي معناي به آن در فساد كه» .است
 نقض به منجر كه است اعتدال و طبيعي حالت از خروج فساد، واژه معني از متيقن قدر

  .شود مي صالح
 و ديگران حقوق تضييع جنگ، كفر، ظلم، قتل، توانمي فساد لغوي معناي به توجه با 

 مصاديق از ،اند صالح ضد همگي كه را اسالمي مقررات و قوانين و الهي احكام در اخالل
  3.برشمرد فساد

 التين زبان در آن ريشه كه است فساد معادل »Corruption« كلمه انگليسي، زبان در
»rumpere« زيچ نيا. شود يم نقض يزيچ فساد، در زيرا باشد؛ مي »شكستن« معناي به 

 حقوقي فرهنگ در 4.باشد يادار مقررات اي و يقانون يوهش اي ياخالق رفتار است نكمم
 دادن قصد به رفتاري انجام«: است آمده چنين »Corruption« واژه توضيح در بلك

 سوي از سمت يا جايگاه از استفاده ديگران، حقوق و رسمي وظايف با مخالف امتيازي

                                                                                                                                              
  .22/انبياء. 1
  .83/قصص. 2
  .29): 1385(9، مجله فقه و حقوق ،»افساد في االرض چيست، مفسد في االرض كيست؟«حسينعلي باي، . 3
مجموعه مقاالت دومين همايش هاي مختلف در مبارزه با فساد،  سعيد صفري و حميدرضا نائبي، رويكرد. 4

انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران، : تهران(، چاپ اول، علمي و پژوهشي نظارت و بازرسي در كشور
  .145، ص )1380
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  »1.ديگران حقوق برخالف ديگري، يا و خود براي منافعي تحصيل براي مأمور يا امين

 مانند هاييصورت  به دهد، مي رخ سازماني فرآيندهاي و سازمان در فساد كه هنگامي
 به ورود از قبل و فساد واژه تعريف از بعد. شود مي نمايان 3قانوني و 2سياسي اداري، فساد

 اداري سادف تعريف با مرتبط كه چند نكاتي است الزم اداري، فساد عنوان به اي پديده تعريف
 پندارند مي اداري فساد همچون عملي را اداري تخلف اي عده. گردد بيان باشد، مي

 داشتن دليل به لكن دارند ارتباط يكديگر با جهات برخي از اگرچه واژه دو اين كه درحالي
 توان مي را اداري تخلف طوركلي به. دانست يكديگر معادل را ها آن توان نمي مختلف مفاهيم

 از نامشروع استفاده و وظايف انجام قانوني و صحيح هاي شيوه از انحراف نوع هر« به
 در اشتراك نكته يك توان مي اداري فساد بررسي و مطالعه با. نمود تعريف »4شغلي موقعيت

 نكته آن نمود؛ و پيدا آن عوامل و انگيزه نوع، از فارغشده  انجام اداري فسادهاي همه بين
 مشخصي علت داراي انجامد مي وقوع به هستي جهان اين در كه يا پديده هر كه است اين

 به كه هنگامي پس باشد، نمي مستثنا قاعده اين از پديده يك عنوان به نيز اداري فساد است،
 كه شويم مي مواجه »تخلف« نام به اي واژه بابگرديم  اداري فساد دادن رخ علت دنبال
 فساد علت تخلف ديگر عبارت به. باشد مي مولمع و علت رابطه اداري، فساد با آن رابطه
 فساد به منجر تخلفي هر كه دانست بايد البته. است تخلف معلول اداري فساد و اداري
 تخلف اگرچه كار محل به ورود در تأخير مانند تخلفات برخي زيرا گرددنمي اداري

                                                                                                                                              
1. Brayan, A.Garner, Black’s Law Dictionary of America, 2004, p. 371. 

اهداف شخصي و نامشروع و همچنين به  راستايتوان به هرگونه سوءاستفاده از قدرت در  فساد سياسي را مي. 2
. ها، هنجارهاي رسمي و مدون، اصول اساسي اخالقي و مقررات دولتي تعريف نمود انحراف و يا تخطي از نرم

(Andvig, Jens. and Odd-Helge Fjeldstad," Corruption, A Review of Contemporary Research" 
2000, p.11.Web/url: http/www. cmi.ne).  

مداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حكومت  آميز به نفع سياست منظور از فساد قانوني، وضع قوانين تبعيض. 3
  .است

  .2، ص پايگاه نشر مقاالت حقوقي ،»ريتفاوت تخلفات اداري و فساد ادا«شهناز سراج، . 4
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 برابر اختالس اب را آن تواننمي لكن باشدمي نامطلوبي آثار داراي و گرددمي محسوب
 استمرار و تكرار اداري فساد در طرفي از نمود، تعبير اداري فساد به را دو هر و دانست

 و نشود تكرار بار چند عمل يك تا و باشد مي جرم ايندهنده  تشكيل اركان ازجمله عمل
 چنين اين تخلف در كه يدرحال دانست فساد را عمل آن توان نمي نباشد، ديگر شرايط داراي

 توان مي منطقيازنظر . داد نسبت آن هب را تخلف واژه توان مي آن انجام بار يك با و باشد مين
 فساد هر كه طوري به دانست؛ مطلق خصوص عموم رابطه اداري، فساد با را تخلف رابطه
 منجر برخي و گردد مي اداري فساد به منجر تخلفات برخي ولي است تخلف علتش اداري

  .رددگ نمي اداري فساد به
 فساد درخصوص پرداخت؛ اداري فساد تعريف به توانمي فوق نكات بيان از پس اكنون

 قرار همگان موردقبول كه واحدي تعريف لكن است، گرديدهارائه  تعاريفي اگرچه اداري
 تعريف جايهب اسناد برخي در كه باشد دليل همين به شايد و است نگرديده بيان هنوز گيرد
  1.اند نموده اكتفا يادار ادفس مصاديق ذكر به آن،

 فساد«: كرد تعريف چنين اين را اداري فساد 1932 سال در ژسنتوريا بار اولين براي
 تعريف» 2.است شخصي نفع براي دولت قدرت از غيرقانوني استفاده معناي به اداري
 و شده گرفته قرار الفاظ غالب در بار نخستين براي اداري فساد كه جهت ازاين شده ارائه

 تعريف اين ديگر طرف از اما باشد؛ مي اهميت داراي است شده تعريف پديده يك عنوان به
 داراي گردد، مي ارائه موضوعي به نسبت بار اولين براي كه ديگري تعريف هر مانند

                                                                                                                                              
تر در  كه با هدف ايجاد هماهنگي بيش 2003كنوانسيون حقوق مدني درخصوص فساد، مصوب اول نوامبر . 1

گونه تعريف  ، فساد اداري را اين2ي اروپايي عليه فساد تدوين گرديده است، در ماده  هاي حقوقي كشورها  نظام
طور مستقيم يا  اعطا يا پذيرش رشوه يا هر امتياز غيرقانوني ديگر، بهدرخواست، پيشنهاد، «: كرده است

هاي محوله به گيرنده شود يا امتيازات يا   غيرمستقيم كه موجب مخدوش شدن انجام صحيح وظايف يا مسئوليت
  .»عوايد غيرقانوني براي او داشته باشد

 .84، ص )1382،نشر صدرا: تهران(، يافته فراملي جنايت سازمانصادق سليمي، . 2
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 به اداري فساد كردن محدود گردد؛ مي مشخص زمان گذر با كهاست  نواقصي و ها كاستي
 هاي كاستي ازجمله اداري فساد از مضيق تعريف ارائه و دولت قدرت از غيرقانوني استفاده
  .باشد مي فوق تعريف
 نموده بيان كلي و عام تعريفي يادار فساد از 1الملل نيب تيشفاف  سازمان و يجهان كبان
 منافع سبك يبرا) يعموم قدرت( يدولت اراتياخت از سوءاستفاده: از است عبارت كه است

 را فساد رداليم گونار 2.يخانوادگ قيعال و روابط اي يشخص منافع ريتأث تحت ،يخصوص
 گوناگون يها لكش تمام به فساد ،يو نظر به دهد؛ يم قرار مطالعه مورد يتر عيوس يمعنا در

 اطالق قابل يشغل تيموقع و مقام از نامشروع استفاده و يشخص قدرت اعمال اي انحراف
  3.است

وجود آمدن فساد اداري صر مهمي در بهقدرت عن هستندنظران معتقد  صاحب يبرخ
  است،

 »4يشخص نفع خاطر به يدولت قدرت ازسوءاستفاده «به  را يادار فساد دليل به همين

                                                                                                                                              
يك سازمان فعال در زمينه جامعه مدني است ) Transparency International(الملل،  سازمان شفافيت بين. 1

اين سازمان . ، مدعي رهبري مبارزه عليه فساد در كشورهاي جهان است1993كه از زمان تأسيس خود در سال 
كند تا  برلين، اعالم كرده است كه تالش مي نمايندگي در سراسر جهان و يك دبيرخانه در 90با بيش از 

وكارها و جوامع  ها، كسب هاي جهاني را در زمينه تبعات منفي فساد ارتقاء بخشد و با همكاري با دولت آگاهي
كارگيري راهكارهاي مؤثر مبارزه با فساد گام بردارد اين سازمان هرساله در  ريزي و به پايه راستايمدني در 

بندي امتيازها از  در اين رتبه. پردازد ها مي دي كشورهاي جهان براساس ميزان فساد اداري آنبن گزارش به رتبه
بسيار «شود كه از فساد  شود و بر اين اساس امتياز ده متعلق به كشوري فرض مي صفر تا ده در نظر گرفته مي

  .است» بسيار فاسد«شود كه  است و امتياز صفر براي كشوري در نظر گرفته مي» پاك
2. World Bank (1997), World Development Report, Washington: Oxford University 
Press. 

 .14، ص )1383هاي فرهنگي،  انتشارات دفتر پژوهش: قم(، فساد اداريزادگان،  محمد عباس. 3

4. Rose-Ackerman, Susan, Corruption and Government, Cambridge University press, 
1999, p.91. 
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 ارها،ك مات،يتصم ها،طرح مجموعه« از عبارت را اداري فساد نيز اي عده. اند ردهك فيتعر
 بر مكحا نيقوان و شورك يعموم يمش خط برخالف اداره طيمح در هك يروابط و برخوردها

 منافع يتباه موجب و وندديپ يم وقوع به جامعه منافع و اهداف و يادار امور انيجر
  »1.شود يم اداره يهودگيب و مسخ و يعموم
 فساد توان مي ،نظران صاحبو  پژوهشگران توسط گرديده ارائه تعاريف به توجه با
تحت  يها بخش در شاغل افراد توسط كه عملي استمرار و تكرار به تعريف نمود را اداري

 با مرتبط اما شاغل غير اشخاصحتي  يا يردولتي و خصوصي،غعمومي،  ،مديريت دولت
 كاال پول، دريافت مانند( يماد هدف با شغلي موقعيت از سوءاستفاده درراستاي شاغل افراد

 قوانين يرتغي يا نقض به منجر كه) خويشاوندي روابط مانند( يرماديغ يا) ديگر چيز هر يا و
 اركاني يادار اداري فساد گرفت نتيجه توان مي شده ارائه يفاز تعر .گردد اداري ضوابط و

 داشتن -3 شغلي موقعيت وجود - 2 عمل تكرار و استمرار -1: از اند عبارت كه باشد مي
. گردد اداري ضوابط و قوانين تغيير يا نقض به منجرشده  انجام عمل- 4 انگيزه يا هدف

 فساد شيوع و گرفتن شكل اركان از كه عمل تكرار واستمرار  ذكر دليلبه رحاض تعريف
 داشتن، شاغل افراد با ارتباط داراي اما غيرشاغل و شاغل افراد درنظرگرفتن، باشد مي

 تحت مديريت دولت، عمومي، يها بخشفساد اداري در  و نيز انواع غيرمادي حتي اهدافي
  .باشد ميومانع  جامع گذشته تعاريف به نسبت خصوصي و غيردولتي

  آن تبيين و اداري فساد رويكردهاي -1-2-2

رد يكرو شش براساس ياسيس نظام نوع هر از فارغ را يادار فساد توان يم طوركلي، به
 -  ارفرماك ،ييجورانت ،ينسب تيمحروم ده،يفا - نهيهز رويكرد: از نداكه عبارت

 استلزامات ردها،يكرو  اين ازهركدام . نمود نييتب ياخالق رديكرو و رويپ يحام ،كارگزاريرغ

                                                                                                                                              
انتشارات مركز آموزش : تهران(. نظام اداري الزم شرط توسعه، ارتقاي سالمت نظام اداريمحمد قدسي، . 1

 .167-166 صص، )1379مديريت دولتي، 
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 اشاره ها آن به ادامه در هك دارند گريديك با ها يپوشانهم يبرخ البته و خود خاص ياسيس
  .شود يم

  دهيفا – نهيهز رديكرو -1-2-2-1

 همواره پستي، و موقعيت هر در افراد كه است اين بر فرض دهيفا - نهيهز رديكرو در
 تن يزماناصوالً  و نندك يم بررسي و ليتحل دهيفا - نهيزه اريمع يمبنا بر را خود يها نشك

 در فساد. باشد بيشتر شيها نهيهز به نسبت آن از حاصل منافع هك دهند يم عمل آن اقدام به
 غيرقانوني، اقدامي عنوان به لكن باشد مي فايده و سود داراي آن مرتكب براي اگرچه يادار

 و آبرو دادن دست از و ينقد مهيجر ،ازخدمت فصالان اي قيتعل بازداشت، مانند هايي هزينه
 نيا شدت و تيفكي .دارد همراه به را شود يم يادار فساد بكمرت هك يارمندك تيثيح

 شناسايي منظوربهربط  ذي هاي دستگاه با مردم همكاري ازجمله يمختلف عوامل به ها نهيهز
 ييقضا دستگاه تيقاطع ي،نظارت و بازرسي هاي سازمان يسازوكارها ميزان فساد، كشف و

 اداري فساد زشتي و قبح ميزان ،يعموم اركاف وها  رسانه يتحساس ن،يمفسد با برخورد در
 و يريگيپ در ييقضا نظام اگر. دارد يبستگ افراد شغلي موقعيت و جامعه افراد ميان در

 الزم ياثربخش از ينظارت يارهاكسازو باشد، ريگ آسان و انگار سهل يادار مفسدان مجازات
 گسترش و وقوع در استمدارانيس اي و نباشند برخوردار فساد موارد ييشناسا و شفك در

 شيافزا فساد وقوع احتمال و اهشك آن به ابكارت يهانهيهز باشند، داشته دست فساد
  1.ابدي يم

 را فساد براي تقاضا كه است زيان و سود ميزان فايده، -  هزينه رويكرد در ن،يبنابرا
 باشد، ينههز كم داشتن، فايده يندر ع اداري فساد اگر ديگر، يانب به. دهدمي افزايش يا كاهش
 ديگر جرم اين ارتكاب آن، هزينه افزايش درصورت اما يابد يم شيافزا آن ابكارت احتمال
 كه نمود توجه نكته اين به بايد. گردد مي آن كاهش باعث درنتيجه و باشد نمي صرفه به مقرون

                                                                                                                                              
1. Jain, A, K. "power, politics and corruption" in the political economy of corruption, 
op. cit, p. 7. 
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 توزيع: ازجمله داليلي به بنا گاهي و باشدنمي ثابت هميشه ها هزينه يتاهم و اعتبار
 دولت به افراد اعتمادي بي و جوامع در بسيار طبقاتي فاصله آمدن وجودبه ثروت، ناعادالنه

  .شود مي اداري فساد ارتكاب هزينه شدن ارزان باعث كشور قضايي دستگاه و

  ينسب تيمحروم رديكرو -1-2-2-2

 هايگروه و جامع افراد جانب از ينشكوا را يادار فساد ،ينسب تيمحروم رديكرو
 هكگونه  آن آنان توقعاتشان، و منافع نندك يم احساس هك داند مي ياسيس نظام به ياجتماع

 افراد شرايط، يندر ا. شود ينم داده پوشش حاكم سياسي نظام سوي از است، انتظار مورد
 خود نفع به آن ضعف نقاط از و عدول هشد يرفتهپذ ياسيس يندهايفرآ از نندك يم يسع

  1.نندك يبردار بهره
 احساس مناسب، هاي سياست و برنامه تدوين با تا بكوشند بايد ها دولت درنتيجه،

 هاي گروه و افراد بين در را سياسي و اجتماعي اقتصادي، هاي زمينه در نسبي محروميت
 فرهنگي و سياسي اقتصادي، هاي زمينه در نابرابري وجود ازآنجاكه. دهند كاهش جامع

 هاي برداشت و غلط باورهاي از توان مي آن منطقي توجيه با لكن باشد مي ناپذير اجتناب
  .كاست مختلف

 دست ها آن به محروميت احساس و گيرند مي قرار نابرابري معرض در افراد كه هنگامي
 نشده توجيه يا و يردبپذ ار آن نتوانسته فرد اما است منطقي دليل به يا نابرابري اين دهد؛ مي

 يزبان ،يقوم ،ياسيس مالحظات در ريشه كه است غيرمنطقي دليل به نابرابري اين يا است،
 انجام براي توجيهي باشد كه هرچه نابرابري اين دليل است؛ داشته مسائل قبيل اين از و

اند  گرفتهقرار نابرابري معرض در كه كساني ازسويطلبانه  فرصت و آميز مخاطره رفتارهاي
 به توجه ساالري، شايسته بر مبتني استخدامي نظام ثروت، عادالنه توزيع پس. شود مي

 توانندمي شغلي هاي موقعيت در ها آن ارتقاي و انتصاب در افراد يردهاكعمل و ها توانمندي

                                                                                                                                              
1. Mbaku, j, m. "Bureaucratic corruption in Africa: The futility of cleanups", Cato 
Journal, No. 1, Vol. 16, 1996. 
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  .باشند مؤثر ياجتماع هاي گروه و افراد ينسب تيمحروم احساس اهشك در
 اهشك به منجر ينابرابر و تيمحروم احساس اهشك نسبي، محروميت رويكرد براساس

  .شود مي طلبانه فرصت و آميزمخاطره يرفتارها

  ييجو رانت رديكرو -1-2-2-3

 يها يابيمك جاديا و منابع صيتخص شدن ياسيس هك است دهيا بر يمبتن ييجو رانت رديكرو
 را رانت جاستخرا يها فرصت ،يمورد مقررات و نيقوان وضع ازطريق دولت، توسط يساختگ

 نيا به يابيدست يبرا يروش يادار فساد و كند مي فراهم مردم و انيمجر استمداران،يس يبرا
كارمندان  به رشوه پرداخت و كند مي جاديا را ييها رانت دولت، توسط اقتصاد ميتنظ. هاست رانت

 درواقع 1.شدبا يم ها رانت نيا به يدسترس يها وهيش از يكي اقتصادند، ميتنظ يمتولكه قاعدتاً 
 منابع صيتخص اركسازو هكاند  دولت ارمندانك نيا شود، يم ياسيس منابع، صيتخص هكيزمان

 يانحصار هاي يتبه موقع مربوط حقوق دنبال به هك ييها گروه و افراد نيبنابرا؛ بود خواهند
 هك يا شده ياسيس يبازارها از را ها آن ديبا. شوند يم جاديا دولت توسط هك هستند يسودآور

  .نندك يداريخر شوند، مي نترلك ارمندانك توسط
 مربوطه يمجوزها و يانحصار يها تيموقع هكاند  واقف تهكن نيا بر دولت ارمندانك

 يسع نيبنابرا؛ دارد يا مالحظه قابل يمازادها ابند،ي يم دست ها آن به هك يافراد يبرا
 تانزي 2.دهند انتقال خود به را ها رانت از يبخش آنان از رشوه يتقاضا ازطريق تا نندك يم

 فساد اصلي هاي زمينه از يكي دولت، توسط ساختگي هاي يابيكم ايجاد است معتقد
 يندهايفرآ و ها بخشنامه قواعد، در تيشفاف عدم كه داشت توجه بايد البته. است اقتصادي

 ورهايكش در امر اين كه نندك يم فراهم فساد يبرا يمناسب بستر خدمات و االهاك عرضه
  .باشد مي رايج بسيار توسعه درحال

                                                                                                                                              
1. Mbaku, J, M. "corruption and rent seeking", in Borner, s. Paldam, M (eds.), The 
Political Dimension of Economic Growth, London, Macmillan, 1998, p. 201. 
2. "corruption", op. cit, p. 599. 
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 دولت، توسط ساختگي كميابي ايجاد همچون عواملي ،ييجو رانت رديكرو يمبنا بر پس
 لذا. گردد مي يادار فساد به منجر ،ها آن شفافيت عدم و منطقي توجيه بدون مقررات فراواني

 مبهم قوانين صالحا به نسبت و حذف رازائد  قوانين بايد اداري فساد كاهش درراستاي
 كارمندان توسط شخصي تفسير يا يسردرگم به منجر تا كوشيد آن سازي شفاف درراستاي

 تالش آن تخصيص رويه شدنشفاف  و عمومي منابع مديريت به نسبت سپس و نگردد
  .نمود

  1ارگزاركريغ - ارفرماك رديكرو -1-2-2-4

 يمحتوا هك شود يم يناش ينجاازا يادار فساد ارگزار،ك ريغ -  ارفرماك رديكرو در
 ها آن يها استيس و ها برنامه انيمجر و) ارفرماك( استمدارانيس نيب يارگزاركقرارداد 

 يشخص يبردار بهره و ريتفس مشمول ،يعموم منافع تأمين درخصوص) ارگزارانك(
 نيب 2ارگزارك – ارفرماك قرارداد به هك يارمندك رد،يكرو نيا در درواقع،. شود مي ارگزارانك

 ضيتفو يعموم ارياخت از. است شده ملزم) مردم غيرمستقيم طور به( استمدارانيس و خود
 هك دارد هيتوص نيا به اشاره رديكرو نيا. كند مي يبردار بهره يشخص انتفاع درراستاي شده،

زمان  هر ن،يبنابرا» 3.ديده انجام را آن خودتان رد،يگ انجام درست يارك ديخواه يم اگر«
 زيآم مخاطره يرفتارها بروز انكام. شوند ضيتفو منابع صيتخص به جعرا ها يريگ ميتصمكه 

 فساد يمقدار انتظار ديبا همواره ارگزاركريارفرماغك رديكرو براساس. داشت خواهد وجود
 ارمندانك و استمدارانيس نيب يارگزارك رابطه. ميباش داشته را يعموم بخش در ياقتصاد
 از يكي حداقل هك انجامد يم يادار فساد به و شود يم آميز مخاطره يزمان) ارگزارانك( دولت

  :باشد برقرار ريز طيشرا
                                                                                                                                              

): 1384(29، فصلنامه مطالعات راهبردي، »تحليل نهادي فساد اداري«محمد خضري، : متن زير برگرفته از. 1
520-521.  

2. Principal – Agent. 
3. Bailey, S.J. Local Government Economics; Principales and Practices, London, 
Macmillan, 1999, p. 103. 
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 خود آنچه با ارگزارانك ارك تيماه و ردكعمل از استمدارانيس برداشت و اطالعات: يك
  .نباشد متقارن دارند، ها آن

 از استمدارانيس. باشد نداشته وجود ييهمنوا  نارگزاراك و مداران استيس اهداف نيب :دو
 و منافع عمل در است نكمم ها آن اما نندك دنبال را يجمع منابع خواهند يم ارگزارانشانك
  1.رنديبگ يپ را خود اتين

 اديز مافوق مقامات و استمدارانيس يبرا ارگزارانك ردكعمل بر نظارت يها نهيهز :سه
  2.دهند انجام را يارآمدك نظارت نتواند هك يا گونه به باشد،

  .سربزند ارگزارانك از) يمنش جك( يخالقا مخاطرات :چهار
 با آنان يگانگيب ارمندان،ك نيب در ياجتماع هيسرما اهشك چون يعوامل ان،يم نيا در

 ،يزندگ يها نهيهز با نامتناسب پرداخت آنان، مربوطه سازمان و اداره زين و ارك نوع
 نظام ودنب مخدوش ،يعموم بخش در ها انتصاب و ارتقا ستميس در يعدالت يب احساس

 در را يادار فساد درنتيجه و يمنش جك نهيزم توانديم آن نبودن ردمحوركعمل و ينشيگز
  .ندك فراهم يعموم بخش ارمندانك

 و يآمار نظام نبود زين و يعموم بخش نييپانسبتاً  تيفكي و ازحد يشب يگستردگ
 نيب اطالعات افكش ديتشد بهفقط  نه آن، به راجع بهنگام و شفاف يرسان اطالع

 نظارت هكبل انجامد، يم يعموم بخش ردكعمل به راجع ها آن ارگزارانك و استمدارانيس
 ياقدامات رد،يكرو نيا براساس. سازديم نهيپرهز اريبس و لكمش زين را ينهاد و يحسابدار

 نسبتاً و محور استحقاق يدستمزدها و حقوق پرداخت ،يعموم بخش ردنك كوچك چون
 ها، انتصاب و ارتقا ارمندان درك يارك يها يتوانمند و ها تيصالح قرار دادن اريمع ،يافك

                                                                                                                                              
1. Walker, B. “Monitioring and motivation in principal – agent relationships: some 
issues in the case of local authority services”, Scottish Journal of Political Economy, 
Vol. 47, No. 5, 2000, pp. 525 – 529. 

، ص )1375انتشارات وثقي، : تهران(، چاپ اول، )هاي مبارزه شعوامل مؤثر و رو(فساد اداري نادر حبيبي، . 2
108.  



  بررسي مباني فقهي و حقوقي پيشگيري از جرايم فساد اداري � 42

 سال يك طول در شيخو ردكعمل از ييها گزارش انتشار به يياجرا هاي دستگاه اجبار
 لكمش ليتعد در توانند يم اند، داشته يبهتر ردكعمل هك ييها دستگاه از ليتجل و يمال

  .شوند واقع ثرمؤ يادار فساد درنتيجه و ارگزارك -كارفرما 

  رويپ –يحام رديكرو -1-2-2-5

 – حامي روابط از متشكل ساختار يك در اداري فساد رو،يپ –يحام رديكرو براساس
 و باشند مي قدرت داراي كه هايي گروه و سياستمداران آن در كه شود مي دهي سازمان پيرو
 قدرت و نفوذ از دارند سعي كه خصوصي هاي گروه و افراد با عمومي، بخش كارمندان نيز

 اين. دارند ارتباط نمايند، استفاده ها آن اهداف تأمين درراستاي بانفوذ افراد و سياستمداران
 كه هايي گروه و سياستمدارانتوجه  جلب و حمايت دليل به كارمندان تا گردد مي منجر امر

 تأمين و حفظ درراستاي جامعه، افراد به خدمت يجا به باشند مي سياسي قدرت داراي
 سوي از حامي رابطه يك اينجا در كه بردارند گام نفوذ يذ هاي گروه و سياستمداران منافع

 ايجاد باشند مي ها آن اوامر پيرو كه عمومي بخش كارمندان با نفوذ ذي افراد و سياستمداران
 داراي افراد و مداران سياست همان بازتر قلمرو در بلكه نيست، كار پايان اين البته گردد؛ مي

 خصوصي بخش در ديگر افراد اهداف و منافع تا نمايند مي ايفا را پيرو نقش ودخ قدرت،
  .شوند برخوردار افراد اين حمايت از آن ازاي در و گردد فراهم

 نمايند مي يسع نفوذ يذ هاي گروه و استمدارانيس پيرو، –حامي ساختار يك ايجاد براي
 را ها آن يها استيس و ها برنامه تا ندنك دهي سازمان را ييها گروه و افراد خود رامونيپ تا
 در. بردارند گام ها آن منافع و اهداف درراستاي و دهند قرار مدنظر شتريب يعموم بخش در
 روابط براساس يدولت يها مساعدت و يعموم منابع صيتخص ،يقدرت ساختار نيچن

 براي ندارا سرمايه مانند يخصوص هاي گروه و افراد. گرفت خواهد صورت رويپ - يحام
 استمدارانيس نظر تا كنند مي سعي غيره، و مجوز وام، مانند دولتي، هاي مساعدت از استفاده

 در كمك و امتياز دادن پول، پرداخت: ازجمله اقداماتي ازطريق را نفوذ يذ هاي گروه و
  .نمايند جلب خويش، بودن شرايط واجد دادن نشان براي انتخاباتي مبارزات
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 اداري فساد كاهش درراستاي كمكي تنها نه سياسي قدرت تارساخ رويكرد، اين در 
 اقدامات بنابراين،؛ گردد مي اداري فساد گسترش باعث خود سياسي، قدرت بلكه كند، نمي

  .شود تأمين خاصي افراد منافع تا است خاصي گيري جهت با همراه شده گرفته صورت
 ربط، ذي هاي دستگاه و دولت در ثباتي بي وجود رويكرد، اين براساس درنتيجه،

 دستگاه بودن قاطع غير ،يعموم بخش يزدگ ياستس مقررات، و قوانين پايين حاكميت
 قوانين همچون داليلي به مطبوعات و رسانه ضعيف عملكرد دارانه، جانب برخورد يا قضايي
 و اداري فساد به منجر كه است مواردي ازجمله همه سخت، شرايط تحميل و سنگين

 حداقل به يا برود بين از مذكور علل بايد پديده اين با مبارزه براي لذا گردد؛ مي آن گسترش
  .برسد ممكن

  ياخالق رديكرو -1-2-2-6

 هاي موقعيت و ها پست در افراد هاي ويژگي ترين مهم ازجمله درستكاري و داري امانت
 ارگزارانك هك افتد يم اتفاق يزمان يادار فساد اخالقي، رويكرد منظر از. باشد مي شغلي

. نباشند اركدرست و دار امانت يافراد المال، تيب زين و يعموم ارياخت به نسبت يدولت
 امر اين شوند، مي گرفته كار به مشاغل در منحرف و منش كج افراد كه هنگامي ديگر، بيان به

 نيا در ن،يبنابرا؛ نمايد مي فراهم اداري فساد ايجاد و متوالي هاي تخلف براي را زمينه
 ياخالقازنظر  هك گرفت ارك به يدولت مناصب در را يارگزارانك و افراد بتوان اگر رديكرو

  .شود يم يريجلوگ زين يادار فساد از باشند، اركدرست و امين
 هستند، رويكرد اين محور افراد: گفت توان مي و دارند مهمي نقش افراد رويكرد، اين در
 و است داده رخ بسيار آن در اداري دفسا كه كشورهايي. هستند قوانين مجريان ها آن چراكه

 در درستكار افراد گرفتن قرار كه دارند باور را اين بر است، گشته ها دولت براي معضلي
 آن مجريان كه دارد متداول مقرراتي و قوانين تدوين از بيشتر اثري شغلي، هاي موقعيت

. نمايند مي نقض يا هزد دور را قوانين راحتي به و نداشته درستكاري به اعتقادي هيچ خود
 بنياد آن بر يافته توسعه كشورهاي سياسي نظام كه دارد وجود جديدي انديشه مقابل، در
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 اگر يحت هك شود برپا ينظام تا است آن بر تالش انديشه، اين مبناي بر است؛ شده گذاشته
 دمهص نتوانند گرفتند، قرار اموررأس  حتي و شغلي هاي موقعيت در هم اركردرستيغ افراد
 انديشه دو اين بررسي و نقد براي مجالي تحقيق، اين در البته 1.بزنند عموم به يچندان
 امين را ها آن و نمايند اصالح را افراد تواند نمي نظامي وقتي نمود توجه بايد لكن باشد نمي

 ذاتاً كه را مهم هاي يتموقع و مشاغل خواهد مي سازوكاري چه با نمايد، تربيت درستكار و
 افراد پذيرد مي كه نظامي گريسوي داز ببرد؟ يناز ب را نمايند مي حمل فساد نطفه خود در

 نمايد، نمي درستكار افراد جذب به توجهي و نمايند خدمت جامعه عموم به آن در منحرف
 در اخالق كه نمايد مي مطرح را اي انديشه چرا دارد، اگر دارد؟ اخالق به اعتقادي خود آيا
  .ندارد جايي اخالقي يكردرو در دوم انديشه نمود ادعا توان مي پس ندارد؟ ييجا آن

 نمود يسنت و يا رهيعش ياسيس يها نظام در شتريب ياقتصاد فساد به ياخالق رديكرو
 كه چنانهم اساس ينبر ا. شود  يتيثيح يبرخورد فساد با تا گردد مي باعث امر همين و دارد
 خانواده لك يآبرو تا گذارند يم سرپوش گريديك يها ياستك و بيمعا بر خانواده ياعضا
 ختنير و فساد يافشا از تا نندك يم يسع زين يا رهيعش نظام در دولت ارگزارانكشود،  حفظ
 شيخو يمعنو و ياخالق تيمشروع بر هك ييها ومتكح در. نندك يخوددار گريديك يآبرو

 و يياجرا نيمسئول دانند، يم جامعه يمعنو و ياخالق يها ارزش حافظ را خود و ردهك تأكيد
 فساد به مربوط اخبار و يمعرف مردم به صادق و اركزيپره يافراد عنوان به يدولت ارگزارانك

  2.شود يم سانسور شدت به آنان يادار
 هاي يشياند مصلحت دليل به فساد با مبارزه براي همواره رد،يكرو نيا در نيبنابرا
 فساد، كاهش درراستايشده  انجام اماتاقد و بوده روبرو مشكل با جناحي و گروهي

 نگاه تا شود سعي بايد مشكالت، قبيل اين از رهايي براي. داشت نخواهد را الزم اثربخشي

                                                                                                                                              
  .145-140همان، صص . 1

2. Jain, A.K. “Controlling power and politics, in The Political Economy of Corruption, 
op.cit, p. 214. 
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 را اخالقي هاي ارزش بتوان تا شود برداشته اخالقي رويكرد به نسبت يثيتيح و دارانه جانب
 نظام درستكار، افراد تربيت و مدت طوالني ريزي برنامه با و داد رواج جامعه در درستي به

 اي برايوسيله اخالقي رويكرد درواقع،. نمود ايجاد سالم اي جامعه و فساد از عاري اداري
  .جامعه در فساد سانسور براي توجيهي نه است، اصالح و تربيت

  اداري فساد پيشينه -1-2-3

 و استه درآمد مختلفي اشكال به امروزه اگرچه ستين نينو يا دهيپد ذاتاً ،يادار فساد
 نيا انگريب باستان، يها تمدن خيتار مطالعه است؛ گرفته خود به يافته سازمان گيري جهت
 مهم مسائل از يكي زين نونكا و داشته تمدن اندازه به يقدمت يبشر جوامع در فساد هك است

 با پيش ها قرن از ها، دولت و ها حكومت. باشد يم جهان يشورهاك انيم در ياساس و
 نيز باستاني متون در و اند بوده رو روبه دولتي كارگزاران و كاركنان ادهسوءاستف مشكل

 نگران هميشه ها حكومت دهد، مي نشان كه است شده پديده اين به متعددي اشارات
 خود شغلي امتياز و موقعيت از دولتي كارگزاران و منصبان صاحب شخصي سوءاستفاده

  .اند بوده
 وزير نخست به متعلق پيش سال 2300 به علقمت سندي در فساد، مكتوب تاريخ در

 و اختالس براي مختلف روش چهل درخصوص »گوپتا چاندرا« نام به هند مناطق از يكي
 اياالت از يكي وزيران نخست از يكي »گاتيليا«. دهدمي هشدار دولت منابع از سوءاستفاده

 اگر كه گونه همان ؛دارد مي اعالم اي نوشته در پيش سال 2000 حدود در هندوستان شمالي
 امكان است، ناپذير اجتناب آن چشيدن شود، ريخته فردي زبان نوك بر سم يا عسل اي ذره

 در. نچشد را شاه ثروت از كمي مقدار حداقل و باشد داشته المال سروكار بيت با كسي ندارد
 رزي مبلغي فساد، هاي وسوسه برابر در مسئوالن مقاومت افزايش منظور به باستان چين

  1.كردند مي پرداخت ها آن به ضد فساد نداي عنوان،

                                                                                                                                              
  .75نادر حبيبي، پيشين، ص . 1
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 يها جنگ و داشته دنبال به يبشر جوامع يبرا ياريبس يها يپديده، نابسامان اين
 ختنير هم در و هاسازمان رفتن نيب از م،كحا يها تمدن هيعل اميق و ها خشونت درپي، پي

 عوامل از عوامل، ريسا نارك در فساد درمجموع،. است بوده فساد از يناش شهيهم جوامع،
 و ظهور عوامل با رابطه در »خلدون ابن« هك اي گونه به است، بوده ها تمدن يفروپاش مهم

 فساد و ريتبذ اسراف، ها ومتكح زوال و يفروپاش ياصل عامل: است معتقد ها تمدن سقوط
 ر،اعصا و قرون يط در 1.باشد يم مانكحا و مرداندولت جانب از يومتكح دستگاه در

 وجود فساد گسترش قلمرو و قدرت از جاهب و درست استفاده نيب يوسكمع رابطه همواره
 افتهي يم اهشك فساد زانيم شد، يم استفاده مطلوب طور به قدرت از هكيزمان. است داشته
 از ياريبس يركف دغدغه و ها دولت گيرگريبان ها، زمان تمام در فساد موضوع. است

 خود ياله يمدك تابك در چهاردهم، قرن در دانته است؛ بوده ياسيس رانكمتف و شمندانياند
 دهيعق به. دهد يم قرار جهنم اعماق در يبند درجه ازنظر را آن و ردهك توجه فساد مسأله به
 يتقوا و لتيفض و سست افراد ياخالق نيمواز آن، يط هك است يانيجر فساد ،»ياولكيما«

 در شتريب ،يزگاريپره و تقوا از يعار و فيضع فرادا هك رو ازآن و رود يم نيب از آنان
 كمك با و يركف رهبران تيهدا افراد، نيا نترلك با ديبا رند،يگ يم قرار فساد معرض
  2.ردك يريجلوگ لكمش نيا بروز از ناظر هاي دستگاه

 زمينه شود،مي تفويض دولت كارمندان همه به قانون طبق كه اختياراتي و هامسئوليت 
 يجرايم كه متعددي اضافي هاي هزينه. كند مي فراهم تعدادي سوءاستفاده براي را مساعدي

 كنند،مي تحميل دولت و جامعه به نيستند جديدي جرايم كه جعل و ارتشاء اختالس، نظير
 پديده به اخير هاي دهه در اقتصادي و اجتماعي سياسي، علوم كارشناسان كه شده باعث

 .دهند نشان توجه آن با مقابله براي هزينه كم و مؤثر يها روش ابداع و اداري تخلفات

                                                                                                                                              
  .26، ص )1386انتشارات بهينه، : تهران(، شناسي معهمباني جاخلق،  اكبر نيك منصور وثوقي و علي. 1
  .www.ict.gov.ir، »تأملي بر موضوع فساد اداري«منش،  كامران كياني. 2
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 فساد كه دهد مي نشان خوبي به مختلف هاي كشور در اي رسانه و مطبوعاتي هاي  گزارش
 همچنين و يافته توسعه هاي كشور در و توسعه نبوده  حال هاي در كشور مختص اداري

  1.دارد سابقه نيز سابق كشورهاي سوسياليستي
 ياساس موانع از و اهداف به يابيدست از جوامع و نهادها بازماندن ياصل املعو از فساد،

  نظام سالمت ركف به هك يسانك همواره ل،يدل نيهم به. ديآ يم به شمار ها آن املكت و رشد
 شوم پديده نيا با مبارزه و پيشگيري انديشه در اند، بوده آن املكت و رشد و بشر ياجتماع
 اريبس نقش عرصه، اين پيشگامان عنوان به حق، ياياول و ياله امبرانيپ. اند افتاده ياجتماع

 را  جامعه در عدل و قسط يبرقرار و يتباه و فساد با مبارزه آنان. اند داشته يا برجسته
 خود از يفراوان يها ينثار جان راه، نيا در و داده قرار خود يغيتبل يها برنامه سرلوحه

  .اند داده نشان
 و است شده تلقي مذموم آن مظاهر به وابستگي و دنيا به گرايش اسالم، مبين دين در
لي اهللا عليه و ص(اكرم  پيامبر. است گرديده داري امانت و تقوا درمورد بسياري هايتوصيه

 مقابل در 2.است ها رنج همه ريشه و ها فتنه سرآغاز دنيا به بستگي دل: فرمايد مي) آله و سلم
 اند، نموده خود پيشه را تقوا و اند زيسته مادي تعلقات و ها بستگي لد اين از فارغ كه كساني
  .اند قرارگرفته احترام و تكريم مورد

 مصاديقي با كه قدرت و موقعيت از مالي سوءاستفادهي  درزمينه معتبري و متعدد روايات
 د،شو مي مشخص ها اين امثال و رشوه دريافت المال، بيت از اختالس هديه، دريافت همچون

) لي اهللا عليه و آله و سلمص( اكرم پيامبر روايت به توان مي آن ازجمله كه است شده وارد
 كفر رشوه زيرا باشيد؛ برحذر رشوه از«: فرمودند كه نمود اشاره رشوه دريافت درمورد

                                                                                                                                              
نشر : تهران(، چاپ پنجم، هاي جهان سوم شناسي سياسي فساد در دولت جامعه! زنده باد فسادعلي ربيعي، . 1

 12، ص )1383پ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، سازمان چا

2 .»بح  أْسْنيا رتَنِ  الدلُ  اْلفأَص نِ  وحغرر الحكم و درر الكلمعبد الواحد بن محمد تميمي آمدي، (  »الْم،  
  ) 139ق، ص  1410 دار الكتاب اإلسالمي، : قم  رجائي، سيد مهدي،: مصحح
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  »1.رسد نمي گيرندهرشوه مشام به بهشت بوي و است محض
آن  2.اند ناميده مشرك را رشوه گيرنده و خائن را هديه گيرنده نيز )السالم عليه( يعلامام 
 درامانت يانتخ از را او خود، كارگزاران و عمال از يكي به اي نامه در) السالم عليه( حضرت

  :فرمايد مي و كند مي زد گوش او به را آن عقاب و دارد مي حذر بر
و  خود و) بورزد خيانت همواره( بچربد خيانت در و دارد خوار را امانت كهكس  آن«

 و آورده فرود خود جان به را رسوايي و دنياخواري در حقيقت به پس ندارد، پاك را دينش
  »3.استگناهكاران  ديگر از خوارتر و تر ذليل آخرت در او

 فساد آن بارز مصاديق از يكي كه فساد با مبارزه اسالم مقدس دين منظر از درنتيجه،
 انبياء بعثت اهداف از يكي متعال خداوند ت؛اس برخوردار بسزايي اهميت از است، اداري
 درازي دست به منجر اداري فساد كه جهت ازآن و 4نمايد مي بيان قسط اقامه را السالم عليهم

 از يكي آن با مبارزه شود، مي مردم حقوق به تجاوز و المال بيت به كارگزاران و كارمندان
 .است قسط اجراي مصاديق

                                                                                                                                              
1 .» و ةَالرِّإِياكمْشو  باحص لَا يشَم اْلكفْرِ و ضحا مةِفَإِنَّهالرِّْشو  نَّةِرِيحبحار محمدباقر بن محمدتقي مجلسي، (» اْلج

 )374ق، ص   ه 1408انتشارات دارالرضا، : بيروت ،)عليهم السالم(األطهار  األئمةلدرر أخبار  الجامعةاألنوار 

  )345ص  پيشين،محمدباقر بن محمد تقي مجلسي، (» فَهو مشْرِك رِشْوةًلًا و إِنْ أَخَذَ كانَ غُلُو هديةًأَخَذَ إِنْ «. 2
 .26، نامه البالغه نهج. 3
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 يعني شود؛ مي انجام جرم وقوع از قبل كه است اقداماتي بر ناظر غيركيفري پيشگيري
 ،يفرهنگ ،ياقتصاد تيماه يدارا هك غيرقهرآميز و گربغيرسركو يها اقدام به توسل

 و افراد ساختن گرا قانون و ريپذ جامعه منظور به هستند،... و يآموزش ،يوضع ،ياجتماع
 دو به خود غيركيفري پيشگيري. جرم وقوع از يريجلوگ براي جرم يها آماج از حفاظت

  .شود مي ميتقس يوضع و ياجتماع گونه
 و پيدايش اجتماعي، به علل پيشگيريدر اين فصل سعي شده است پس از تبيين 

 در ارياد فساد از اجتماعي پيشگيرانه جامعه و همچنين تدابير در اداري فساد گسترش
وضعي عنوان مبحث دوم  پيشگيري. اسالم و نظام جمهوري اسالمي ايران پرداخته شود

اسالم و نظام جمهوري  در وضعي پيشگيرانه آن به تدابير يادامهباشد كه در  فصل حاضر مي
  .شودميوضعي پرداخته  پيشگيرانه اقدامات معايب و اسالمي ايران و در پايان به مزايا

  عياجتما پيشگيري -2-1

 المللي بين مركز است؛ شده ارائه جرم از اجتماعي پيشگيري از متعددي تعاريف
 چيزي هر« :است كرده تعريف نحو اين به را جرم از اجتماعي پيشگيري جرم، از پيشگيري

 جرم هشد شناخته علل آميز موفقيت گيريهدف ازطريق را ناامني و خشونت بزهكاري، كه
 نيز اسالمي شوراي مجلس حقوقي و قضايي كميسيون ،»1دهد كاهش ،)علمي طرق از(

 است عبارت اجتماعي پيشگيري«: است كرده تعريف زير صورت به را اجتماعي پيشگيري
 و نهادها و ها دولت اجتماعي اقتصادي، فرهنگي، آموزشي، هاي روش و تدابير از

 براي فيزيكي محيط و اجتماعي محيط سازي سالمي  درزمينه واردمي غيردولتي هاي سازمان
: گويد مي خود كتاب در »ساتن« آقاي» .جرم وقوع اجتماعي عوامل كاهش يا حذف

 رفتارها، نوع بر تأثير مدعي كه است اي برنامه هر حاضر درحال اجتماعي پيشگيري

                                                                                                                                              
1. Palmary, (2001), p3. 
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 1.گردند مي تلقي جرم ارتكاب زمينه داراي كه است ييها در گروه فردي انضباط و ها ارزش
 ور حمله رفتاري عوامل از دسته آن به اجتماعي پيشگيري«است  معتقد »گسن ريموند«

  »2.گردند مي بزهكاري به منجر كه شود مي
 پيشگيري«: نمايد مي چنين تعريف اين را اجتماعي پيشگيري ابرندآبادي نجفي دكتر

 و جامعه اصالح به منجر كه است محيطي و فردي اصالحات و تغييرات ايجاد اجتماعي،
  »3.شود مي هميشگي و پايدار صورت به جرم از جلوگيري هب منجر و فرد

 از اجتماعي پيشگيري براي را زير تعريف توانيم مي فوق هاي تعريف در نظر دقت با
 درراستاي است اقداماتي و تدابير مجموعه جرم، از اجتماعي پيشگيري: دهيم ارائه جرم

 همچنين و اقتصاد و سياست ،فرهنگ بهبود مانند افراد عمومي اجتماعي هاي محيط اصالح
 عوامل خطر كاهش يا حذف هدف با... و كار محل خانواده، مانند آنان شخصي محيط

  .جرم محيطي و اقتصادي و اجتماعي
 توانند مي كه است استوار هايي گروه و اشخاص بسيج بر اساساً پيشگيري از شكل اين

ياري  سالم جوامع يجادا و پايدار يهتوسع در عمومي مشاركت موانع رفع درخصوص
 و اجتماعي منسجم هاي سياست از پيروي شامل عموماً پيشگيري، راهبرد اين. رسانند
 جامعة منافع و شده تبديل نهادي بين هاي برنامه به توانند مي كه است اي توسعه هاي برنامه
 شهري، طراحي وپرورش، آموزش اشتغال، هاي بخش قبيل از كنند، تأمين را تر بزرگ

 بستر در. دادگستري و پليس اجتماعي، محروميت رفع جوانان، از حمايت بهداشت، كن،مس
 كه هستند هايي آن اجتماعي يهتوسع هاي برنامه و ها سياست ترين مناسب امنيت، و نظم

 كمك اجتماعي محروميت و آميز خشونت رفتارهاي و بزهكاري بروز به كه( را خطر عوامل
                                                                                                                                              
1. Sutton,A(1994),Crime Prevention:promise or threat.Australion&New Zealand joumal 
of criminiology, p27. 

  .130، پيشين، ص شناسي كاربردي جرمريموند گسن، . 2
شناسي، مقطع كارشناسي ارشد، مجتمع آموزش عالي قم،  علي حسين نجفي ابرندآبادي، جزوه درس جرم. 3

  .1270، ص 1381-82نيمسال دوم 
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  .ندده قرار هدف مورد) كنند مي
 از اجتماعي هاي نظام و ها دولت تمامي آرزوي جرم از عاري و امن اي جامعه ايجاد

 درراستاي پيراموني محيط روي بر بررسي و مطالعه. باشد مي و بوده امروز به تا گذشته
 لذا. است اجتماعي پيشگيري اهداف ترين مهم ازجمله قوانين، با جامعه افراد كردن هماهنگ

 ايجاد درصدد و دارد توجه بزهكاري ماقبل وضعيت به كه وضعي يشگيريپ به ورود از قبل
 پرداخته اجتماعي پيشگيري به ،باشد مي مجرمانه عمل به مجرمانه انديشه از اختالل

  .شود مي

  جامعه در اداري فساد گسترش و پيدايش عوامل -2-1-1

 در كندوكاو براي ليكن دارد ادارات و ها سازمان با تنگاتنگ ي رابطه اگرچه اداري فساد
كرد،  بسنده ادارات و ها سازمان ساختار بررسي به تنها نبايد آن، گسترش و پيدايش علل
  .نمود شروع آن افراد و جامعه از است نياز پديده اين پيدايش علل بررسي براي بلكه

 از قبل و ندارد توجه آدمي اعمال وقوع علل به اسالم اندازه به عالم اديان از يكهيچ
 معصومين و قرآن اندرزهاي جهت ازاين كند، نمي بيني پيش را آن عوارض انجامش

 موجب ها آن با مخالفت كه شمرد طبيعي و تغييرناپذير قانون و قاعده بايد را )السالم عليهم(
  1.گشت خواهد ضرر و زيان

 برخي كه نمايند مي ايفا نقش اداري فساد گيري شكل و آمدن وجودبه در مختلفي علل
 بسياري وباشد  مي خويش خاص شرايط و عرف با اجتماعي هاي نظام معدود به مختص

باشد  مي يكسان جوامع تمام در خاص، اجتماعي و سياسي نظام گرفتن نظر در بدون ديگر
  .است متفاوت اي جامعه هر در آن كيف و كم البته كه

 م برد،نا ها آن از اداري فساد گسترش و پيدايش در توان مي كه عواملي ازجمله 

                                                                                                                                              
، ص )1361انتشارات مؤسسه بعثت، (، چاپ اول، يابي جرم در اسالم پيشگيري و ريشهعباسعلي محمودي، . 1

124.  
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  :از اند عبارت

  فرهنگي و اخالقي -2-1-1-1

 فساد پيدايش علل بررسي عرصه نظرانصاحب بين در شود گفته اگر نباشد اغراق شايد
 اداري، فساد گسترش و پيدايش در فرهنگي و اخالقي عوامل نقش به نسبت اداري
  .دارد وجود نظر اتفاق

 در فرهنگ و اخالق 1.است عادت و طبع وخو، خلق مفهوم به خلق جمع لغت در اخالق
 ها، ارزش اگر هك اي گونه به. باشد مي آن جامعه هاي ارزش ترين مهم ازجمله اي جامعه هر

 انه،يگرا يماد يها ارزش بر كيمت اجتماع افراد بر مكحا يباورها و ديعقا هنجارها،
 الزم يردهاكارك و انسجام از ياجتماع يساختارها و باشد انهيگرا مصرف و انهيفردگرا

 امديپ و داشته دنبال به را ياجتماع و يفرهنگ نظام ضعف و يارآمدكنا نباشند، برخوردار
 2.بود خواهد ادارات و ها سازمان در سطوح اجتماع ازجمله همه در فساد يريگ لكش آن،
 جوامعي به نسبت مراتب به آن جامعه افراد است، يافته تعالي و رشد اخالق كه جوامعي در
 و مادي هاي ارزش به يا و است شده سپرده فراموشي به آن در قياخال هاي ارزش كه

 افراد در اخالق تغيير داشت توجه بايد. باشند مي تكامل داراي اند، گرديده تبديل دنيوي
 وجود به باعث امر همين و گردد مي آن جامعه در جديد هاي ارزش ايجاد به منجر جامعه
 نيز اخالق و تربيت در وپرورش آموزش قشن. شود مي آن جامعه در جديد فرهنگ آمدن
 محل عنوان به مدرسه گردد؛ مي توجهي كم نقش اين به نسبت يگاه كهباشد  مي مؤثر بسيار
 فرهنگ و اخالق گسترش و آموزش متوليان از يكي معه،جا ناساز آينده تربيت و تعليم
 عملكرد به نسبت كه رئيسي يا گردد مي اداره در تخلفي مرتكب امروز كه كارمندي. هست

 زند، مي دامن اداره در فساد گسترش به توجهي بي همين دليل به و است تفاوت بي كارمندان

                                                                                                                                              
  .»اخالق«، ذيل فرهنگ فارسي عميد. 1
  .6): 1388/خرداد(138، ماهنامه معرفت، »فساد اداري در ايران«مهدي قادري، . 2
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 شود مي چگونه پس اند؛ حضورداشته درس كالس هاي نيمكت پشت در روزي همه و همه
 حائز نقش از ليكن شود زده فرهنگ و اخالق از سخن و باشيم فساد با مبارزه مدعي
  نگفت؟ چيزي پرورشو آموزش اهميت
 براي بودن شايسته شخص و داري امانت درستكاري، درس شود مي ها درس الي البه در
 نيز عالي مراكز و ها دانشگاه. باشد نشده گنجانده درس كتاب در اگرچه كرد مشق را جامعه

 بين دراين پرورشوآموزش نقش ليكنهستند  سهيم جامعه سازي فرهنگ در خود ي نوبه به
  .است تر پررنگ بسيار

 مشتمل كه 1فردي اخالق مفهوم ميان اخالق، حوزه در غربي نظران صاحب و نويسندگان
 به افراد كه 2اي حرفه اخالق با خاص محيط دادن قرار مدنظر بدون ها انسان وخوي خلق بر

  3.اند شده تفكيك به قائل نمايند مي كسب را آن شغلي محيط در و شغل تناسب
 اجتماعي هاي بيماري و مشكالت بيشتر كه است محور معتقد اخالق ندي عنوان به اسالم

 آن بر كه شود مي ناشي فردي هوس و هوي بر تمركز و ديگران حقوق به اعتنايي بي از
 به توصيه را انسان متعال خداوند كريم قرآن آيات جاي جاي در رو ازاين 4.نيست پاياني
 .كند مي منكر از نهي و معروف امربه سفارش و طمع از پرهيز تقوا،

 و دارد مي حذر بر حرام عمل ارتكاب از و نمايد مي تقوا به توصيه نيز) السالم عليه( علي امام
 كار ارتكاب به نسبت رغبتي بي و گيري گوشه همچون زهدي، و گيري گوشه هيچ«: فرمايند مي

  »5.نيست حرام

                                                                                                                                              
1. Morality. 
2. Ethics. 

، )1390نشر ميزان،: تهران(، چاپ اول، هاي جنايي مقابله با آن اداري و سياست-فساد ماليليال دادخدايي، . 3
  .215-214صص 

 :، سايت راسخون به نشاني»عوامل بروز فساد اداري از ديد اسالم«اله دعايي و يوسف رمضاني، حبيب . 4
www.rasekhoon.net.  24/10/1394تاريخ مراجعه.  

  .113، حكمت البالغه نهج. 5
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 گردد مي جوامع فرهنگ و قاخال در انحراف يا و رفتن بين از باعث كه داليلي ازجمله
 ضعف: از اند عبارت يابد، مي تجلي اداري فساد قالب در ادارات و ها سازمان در آن نتيجه كه

 حسنه، هاي سنت جاي به ها بدعت از پيروي كوركورانه، تقليدهاي آخرت، و خدا به ايمان
 در ها شارز شدن رنگ كم جامعه، و خانواده در صحيح تربيت عدم خانوادگي، انحرافات

 و ادارات و ها سازمان مديران ويژه به و كارمندان ميان در صحيح اخالق نبود و ها سازمان
 جز متخلفين بين در اينتيجه و دارد اخالق و فرهنگ در ريشه كه ديگر داليل بسيار

 1ياجتماع تيمسئول فقدان و يعموم وجدان يخاموش مردم، بين در و اداري فساد گسترش
  .دندار همراه به

 از توان مي جامعه، در درست فرهنگ و صحيح اخالق گسترش و ايجاد با درنتيجه،
 سطح چه هر بسا چه نمود؛ جلوگيريباشد  مي اداري فساد آن ازجمله كه جرايم از بسياري
 چراكه شد خواهد بيشتر اداري فساد اخالقي و رواني هاي هزينه باشد باالتر عمومي اخالقي

 سطح چه هر ديگر طرف از شد متحمل بيشتري رنج  خالف، عمل به ارتكاب اثر در فرد
 آن حيثيتي هاي هزينه و تنبيه كشف، خطر  باشد، باالتر كار محيط در كارمندي اخالق

  2.شد خواهد بيشتر فساد مرتكبين شرمساري و يابد مي افزايش

  سازماني و اداري ساختار -2-1-1-2

 توسعه، حال در و يافته توسعه كشورهاي دودسته بين مقايسه در امروزه، فساد، پديده
 مواردي ازجمله سازماني و اداري ساختار علل و 3.است دوم دسته كشورهاي يرگيبانگر

 امروز واقعيت. است گرديده اداري فساد بروز موجب توسعه درحال كشورهاي در كه است
 كهباشد  مي ناكارآمد و دست و پاگير و بسيار هاي نامه آيين و قوانين وجود اداري، نظام

                                                                                                                                              
فصلنامه ، »هاي اسالمي راساس ارزشراهكارهاي مبارزه با فساد اداري ب«علي حسني و عبدالحميد شمس، . 1

  .87): 1391/پاييز و زمستان(1، هاي مديريتي اسالم و پژوهش
  .18/10/1394تاريخ مراجعه  .www.bazresi.ir :سايت سازمان بازرسي كل كشور به نشاني. 2
  .18): 1375/آذر(313، ونسكومجله پيام ي، »فساد و دموكراسي«دوناتال دال پورتا، . 3
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 فساد اداري به زدن دامن و گسترش جز اي نتيجه ننموده، بلكه تسريع را اداري امور تنها نه
 كه نيست اداري ساختار در ضعف تنها بسيار و قوانين ها نامه وجود آيين البته .است نداشته
 در واحد رويه نبود و قوانين و ها نامه آيين در ابهام بلكه گردد، مي اداري فساد به منجر

 كارمندان سوي از خودسرانه اقدامات و تصميمات انجام باعث خود نوبه به نيز ادارات
  .است اداري نظام ساختار ضعف از نشان نيز امر اين كه شود مي

يكي از وظايف حساس و اصلي در هر سازمان و  عنوان بهاصل بازرسي و نظارت، 
يك  يها برنامهر ساختار و عملكرد و ب توان يمآن  يلهوس بهو نهاد و ارگان است كه  مؤسسه

 عدمبنابراين  1.مجموعه، نظارت كرد و نقاط قوت و ضعف و اعتدال يا انحراف آن را فهميد
 در. اداري فساد گسترش و ايجاد در است ديگري عامل اداري نظام در كنترل و نظارت
 ها آن اجراي زمان زا ها برنامه و ها گيري تصميم ارزيابي«: است آمده كنترل و نظارت تعريف

 اصالح و برنامه هاي هدف به نسبت عمليات انحراف از جلوگيري براي الزم اقدامات و
 ترين مهم ازجمله كه كشور در نظارتي نهادهاي وجود با» 2.آمده وجود به احتمالي انحرافات

 اساسي قانون 174 اصل طبق آن وظيفه كهباشد  مي كشور كل بازرسي سازمان آن
 در قوانين صحيح اجراي و امور جريان حسن بر نظارت ايران المياس جمهوري

 به ادارات در فساد هم هنوز چرا گردد مي مطرح سؤال اين ،3باشد مي اداري هاي دستگاه
 هم آن سازمان يك دوش بر را تقصيرها تمام توان نمي واقع به دهد؟ مي ادامه خود حيات

 است اقداماتي از بخشي تنها نظارت زيرا هاد؛ن كشور كل بازرسي سازمان مانند به سازماني

                                                                                                                                              
نشر آويژه، : قم(، با مخالفان سياسي عصر خويش) ع(شيوه برخورد امام علي محمدجواد حيدري كاشاني، . 1

  .148، ص )1392
  .120، ص )1391انتشارات سمت،: تهران(، چاپ بيست و سوم، اصول مديريتعلي رضائيان، . 2
قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح براساس حق نظارت «: دارد مقرر مي 174اصل . 3

زير نظر رييس قوه قضائيه تشكيل » سازمان بازرسي كل كشور«هاي اداري سازماني به نام  قوانين در دستگاه
  ».كند حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي. گردد مي
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 در اگرچه تنهايي به اقدام اين و است گرديده بيني پيش اداري فساد با مبارزه درراستاي كه
 تنهايي به تواند نمي پديده اين كني ريشه و قاطع مبارزه در ليكن باشد مؤثر بتواند فساد كشف

 شرط ولي است؛ الزم شرط اگرچه تنهايي به نظارت ديگر، عبارت به. گيرد قرار مثمرثمر
 كارمندان كه اي گونه به است نظارت همراه به مناسب هاي واكنش كافي شرط .باشد نمي كافي
 نظارت داشت توجه يدبا 1.شوند مناسب تنبيه متخلف كارمندان و تشويق درستكار و منظم

 به نسبت نيز خود اداره يا سازمان يك رئيس كه نيست اين از نافي نظارتي هاي دستگاه
 يكديگر كارها به نسبت كارمندان حتي يا و باشد داشته نظارت خويش كارمندان كارهاي
 مثال، براي. نيايد پيش خودشان كارهاي در اخاللي جايي تا البته باشند، داشته نظارت

 شود قائل تفاوتي خاطي كارمند يك با ساعي، كارمند يك كار بين نتواند نظام يك كه وقتي
 رويه نيز ساعي كارمند كه شد خواهد باعث كند، اقدام سريع تنبيه و تشويق موقع به و

نظارتي  هاي چشم از كند كه مشاهده كارمند وقتي طرفي، از. گيرد پيش در را تفاوتي بي
 تمايل غيرمتعارف هاي كانال از خود امور انجام سمت به كه است ممكن است پنهان سيستم

  .آورد روي ادفس انواع به و پيداكرده
 نظام ساختار در ضعف آن دليل عمده البته كه دليلي هر به اداري بوروكراسي امروزه

 براي حدي تا و رايج امري خصوصي و دولتي از اعم ادارات و ها سازمان در است اداري
 امر اين از رهايي براي افراد برخي كه جايي تا است؛ گشته) قبول قابل نه(تحمل  قابل عموم

 هديه، قالب در نفوذ ذي افراد يا و كارمندان به مبالغي پرداخت به حاضر كارهايشان مانجا و
 لذا. نهاد عمل اين بر توان نمي رشوه جز نامي البته كه اند شده ديگر اسم هر يا و الزحمه حق

 زيادي حد تا آن هاي كاستي و ضعف جبران و سازماني و اداري ساختار عوامل به توجه
  .نمايد جلوگيري اداري فساد گسترش و جاداي از تواند مي

                                                                                                                                              
روزنامه ، »هاي مبارزه با آن و چگونگي فساد اداري و راهشناسي از علل  تحليل جامعه«ابوالقاسم مودودي، . 1

 .8، ص 27/1/81، همبستگي
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 زيردست كه افرادي و خويش عملكرد بر نظارت به توصيه همواره اسالم هاي آموزه در
 در) السالم عليه( علي حضرت. است شده هستند، شخص سرپرستي تحت ديگر عبارت به يا

 مراقبت رگزاران،كا كار بر نظارت به نمايد مي توصيه را اشتر، او مالك به معروف خود نامه
 كارهاي در دقت با شرايط، اين رعايت از پس«: فرمايند مي و نزديكان و ياران به نسبت
 براي) تو به نسبت( وفادار و گو راست افراد از پنهاني و سرّي مأموران و كن رسيدگي ايشان

 موجب تو طرف از ايشان، كارهاي پنهاني رسيدگي همانا كه بفرست آنان اعمال بررسي
 و مواظب. گردد مي رعيت، با ماليمت و مدارا و امانت بردن كار به در ها آن شدن داده قسو

 ارتكاب براي را دستش ايشان از يكي هرگاه پس باش، خود نزديكان و ياران مراقب
 گردآمده تو نزد در خيانت آن بر تو سرّي مأموران هاي گزارش و باشد گشوده خيانتي
  »1...است فيكا تو براي شاهد همين باشد،

  يساالر ستهيشا به توجه عدم -2-1-1-3

 و اداري هاي پست براي يافته، توسعه كشورهاي در خصوص به و كشورها از بسياري در
 اين احراز درگرو افراد انتصاب و انتخاب كه گيرد مي قرار انتخاب مبناي شرايطي سازماني

 عدالت رعايت جبمو خود نوبه به ساالري شايسته رعايت كه ازآنجايي .باشد مي شرايط
  .باشد مي اهميت حائز اداري فساد با مبارزه به آن براي توجه گردد، مي

 هاي رده و مديريتي باالي هاي رده ميان فرقي افراد انتصاب براي ساالري شايسته رعايت در
 اگرچه گردد، مالك ها انتصاب در ساالري شايسته اصل بايد بلكه ندارد، وجود كارمندي پايين

 در فساد به گرايش براي قوي بسيار اي انگيزه مديران، بين در و باال هاي رده در سادف ارتكاب
  2.نمايد مي ايجاد پايين هاي رده

                                                                                                                                              
1 .»ي السك فداهفَإِنَّ َتع َليهِمع فَاءالْو قِ ودلِ الصنْ أَهيونَ ماْلع ثعاب و ماَلهمأَع َتَفقَّد ثُم مورِهأُمةٌرِّ لودلَي  حع مَله

اجتَمعت ِبها عَليه عنْدك  خياَنةٍو تَحفَّظْ منَ الْأَعوانِ فَإِنْ أَحد مْنهم بسطَ يده إَِلي  ِبالرَّعيةِو الرِّفْقِ  الْأَماَنةِ استعمالِ
  .)374-375، ص 53، نامه البالغه نهج(» أَْخبار عيونك اكَتَفيت بِذَلك شَاهداً

  .19): 1375/شهريور(153، ونقل ماهنامه صنعت حمل، »نيافتگي فساد پرور است سعهتو«ناصر فكوهي، . 2
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 عوامل كه نمود توجه بايد كه گردد مي ياد شخصيتي عوامل به ساالري شايسته عوامل از گاهي
 اخالقي فردي، هاي ويژگي شامل شخصيتي عوامل. است ساالري شايسته عوامل از اعم شخصيتي

 چون عواملي بلكه باشد نمي ها ويژگي اين به منحصر ساالري شايسته ليكنباشد  مي فرهنگي و
رعايت  عدم كه داشت توجه بايد البته. باشد مي دخيل عوامل ديگر و سابقه و تخصص تجربه،
 اي پديده با مبارزه در ساالري شايسته نقش شدن رنگ كم به منجر نيز اداري و ساختاري عوامل
  .شود مي اداري فساد چون

 ميان اسالم، ازنظر« است؛ برخوردار خاصي جايگاه از نيز اسالم در ساالري شايسته
 خود حاكمان، اگر. دارد وجود تنگاتنگي رابطه مردم، فساد و حاكمان و حكومت فساد
 وكنند  مي پيدا گرايش فساد به نيز مردم ،»ملوكهم دين علي الناس« اصل بنابر باشند، فاسد

 نيز آنان اگر و كشاند خواهند فساد وسوي سمت به نيز را حاكمان باشند، فاسد مردم اگر
 سر بر را فاسد رؤساي و دارندميبر ميان از را صالح حاكمان...  و شورش با كنند، مقاومت

 روشن آن، درستي تأملي، اندك با كه انكار غيرقابل است اصلي اين،. نشاند خواهند كار
 حضرت اميرالمومنين »1.يافت توان مي اصل اين براي را فراواني شواهد تاريخ، در. شود مي

 سرلوحه را ساالري شايسته اسالمي، جامعه حاكم و مسلمين امام عنوان به) السالم عليه( علي
 را حكومتي مناصب در پست و فرومايه افراد داشتن مقدم و اند داده قرار خود حكومت

  :فرمودند مي و دانستند مي دولت انحطاط نشانه
 افراد چسبيدن؛ فروع به كردن؛ ضايع را اصول: است ها دولت انحطاط نشانه چيز، چهار«

  »2.زدن كنار را بافضيلت افراد داشتن؛ مقدم را پست و فرومايه
  :نويسند مي اشتر مالك به ادامه در حضرت آن

                                                                                                                                              
  .، پيشين»عوامل بروز فساد اداري از ديد اسالم«حبيب اله دعايي و يوسف رمضاني، . 1
» .تضييع األصول و التمسك بالفروع و تقديم األراذل و تأخير االفاضل: يستدلّ علي ادبار الدول بأربع«. 2
ات اسالمي حوزه غدفتر تبلي: ، چاپ اول، قمغررالحكم و دررالكلملواحد بن محمد تميمي آمدي، عبدا(

  .)156، ص 1366علميه،
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 كاربه آزمايش با را آنان سپس بينديش، خود دستگاه كاركنان و عمال درباره آنگاه«
 كه مكن كاري متصدي دوستانت، سفارش يا خودكامگي با و خود ميل با را ايشان و گمار

 ظلم هاي شعبه از اي مجموعه) آزمايش بدون و خودخواهي و ميل روي از انتخاب( دو آن
 و يفشر و صالح هاي خاندان از باحيا و باتجربه افراد خود، عمال ميان از. است خيانت و

 اخالقشان) صفات اين با( اينان راستي به كه برگزين باشند، مي قدم پيش اسالم در كه كساني
 و كمتر ورزي، طمع به توجهشان و تر صحيح شرفشان، و عرض و نيكوتر و تر گرامي

  »1.است ديگران از رساتر كارها عاقبت در نظرشان

  اقتصادي -2-1-1-4

 اداري فساد گسترش و ارتكاب رد تقوا و فرهنگ اخالق، سطح بودن پايين اگرچه
 آتيه و زندگي براي الزم، هاي بيني پيش فقدان«معتقدند  برخي ليكن است، انكارناپذير

 تأثير فساد ايجاد در نكند را او زندگي تكافوي كه حقوقي خصوص هب و دولت كاركنان
  »2.دارد بسزايي

 كه است مواردي رديگ از ،ها آن كارهاي با كارمندان دستمزد و حقوق نبودن همسان
 در مهم و حساس گاه مشاغلي گرفتن برعهده با كه افرادي. گردد مي اداري فساد بروز باعث

 ايران اسالمي جمهوري نظام سربلندي براي را خود تالش تمام دولتي نهادهاي و ها سازمان
 كوتاهي محولهامور  انجام در اي ذره نيز اهميت كم مشاغل در حتي و دهند مي انجام

 آن دار عهده كه شغلي با ها آن دستمزد و حقوق بين گردد مي مشاهده متأسفانه نمايند، ينم
 در(دولت  و جامعه بر را خساراتي گاهي تناسب عدم اين. ندارد وجود تناسبيباشد  مي

 را امر اين. است سخت بسيار آن كردن جبران كه نمايد مي تحميل) كشور بر اعم معناي
                                                                                                                                              

1 .» ثُم لِّهِملَا تُو اراً وباْخت مْلهمَتعك فَاسالمورِ عي أُماةًانْظُرْ فابحم  أََثرَةًو وبِ الْجنْ ُشعم اعا جِممفَإِنَّه ياَنةِرِ واْلخ  و
فَإِنَّهم أَكرَم أَخْلَاقاً و أَصح  اْلمَتقَدمةِو اْلقَدمِ في الْإِسَلامِ  الصالحةِو الْحياء منْ أَهلِ الْبيوتَات  التَّجرِبةِتَوخَّ مْنهم أَهلَ 

أَب عِ إِشْرَافاً وطَامي الْمأََقلُّ ف رَاضاً وورِ نَظَراًأَعبِ الْأُماقوي ع374، ص 53، نامه البالغه نهج(» .َلغُ ف(.  
  .40، ص )1388انتشارات جنگل،: تهران(، چاپ اول، مبارزه با فساد اداري راهبردهايغالمرضا ذاكر صالحي، . 2
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 دلسوز افراد چه كه نمود مشاهده كشور امنيتي هاي پرونده نيز و اريخت در توان مي راحتي به
 و حقوق از نارضايتي آن ازجمله كه داليلي به بعدها ليكن بودند، نظام در گذاريخدمت و

 اجانب براي جاسوسي و خود شغلي اسرار نمودن و معامله افشا به اقدام بود، خود دستمزد
 فساد به زدن دست براي توجيهي او، بر شغل محوله با دستمزد كارمند تناسب عدم. نمودند
 از قدري تا توان مي شغل با دستمزدها سازي همسان و ريزي برنامه كمي با اما ندارد اداري

 در و دارد مستقيم رابطه شغلش با كارمند مزايا و حقوق ايجاد .نمود جلوگيري امور اين
 با كارمند مزايا و حقوق تناسب يگرد عبارت به است، چشمگير بسيار اداري فساد كاهش

 كه است طبيعي. دهد مي كاهش اداري فساد ارتكاب به نسبت را كارمند انگيزه وظايفش
 كارمند براي اخراج از ناشي هزينه باشد بيشتر دولتي استخدام يمزايا و حقوق هرقدر
 دولتي بخش در اگر 1.يابد مي كاهش اداري فساد ارتكاب براي او انگيزه و بود خواهد بيشتر
 رابطه بقاي و ماندن درراستاي است حلي راه فساد باشد، پايين دستمزدها و حقوق ميزان
 كه 3كارمندان، مزاياي و حقوق راه سر بر است مانعي مالي، منابع محدوديت البته 2.شغلي

 عوامل ديگر از .بينديشند اي چاره مانع اين رفع براي كشوري مسئولين و مردان دولت بايد
 تورم اقتصادي، ثباتي بي به توان مي دارند نقش اداري فساد بروز در كه قتصاديا

 در هادرآمد ناعادالنه توزيع و مردم خريد قدرت كاهش اقتصادي، ركود افسارگسيخته،
  4.نمود اشاره جامعه

 پرداخت به نسبت) و سلم آله و عليه اهللا صلي( محمد حضرت اسالم گرامي پيامبر
 اهتمام بسيار داده انجام را آن شخص و است شده سپرده او به ريكا كه كسي دستمزد

                                                                                                                                              
  .122نادر حبيبي، پيشين، ص . 1

2. Rose-ackrman,op.cit,72. 

  .122نادر حبيبي، پيشين، ص . 3
  .2شهناز سراج، پيشين، ص . 4
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  1.فرمودند نهي مزد تعيين از قبل) كارگر( اجير گرفتن كارهب از ايشان كه جايي تا داشتند
 را كارگزاران دستمزد پرداخت و داشتند توجه نكته اين به نيز) السالم عليه( علي امام
 :فرمودند مرقوم لذا ،دانستند مي المال بيت به تخيان و درازي دست از نيازي بي موجب

 ايشان، براي امر اين كه ساز كامل و كن فراوان را آنان زندگي گذران وسيله و رزق سپس«
 آنان بودن نياز بي براي است موجبي و آرند صالح به را خود كارهاي آن با كه است نيرويي

 در است قاطعي جواب نيز ؛ وباشد مي اختيارشان در كه چيزهايي و اموال به درازي دست از
  »2.ورزند خيانت و آورند وارد رخنه تو امانت در يا كنند مخالفت تو امر با اگر ،ها آن مقابل

 به هك ندارد يادار نظام در ييها عارضه جاديا جز اي نتيجه يادشده عوامل به توجه عدم
 نان،كارك زشيانگ اهشك ،يشغل تيرضا اهشك: ازجمله شود؛ يم گر جلوه گوناگون الكاش

 و خالقيت اهشك نان،كارك نيب در يسرخوردگ و يارك محافظه هيروح ت،يشخص جمود
 و ناسالم رقابت ،يادار انضباط بر يرمنطقيغ زكتمر امور، انجام در سرعت اهشك ،ينوآور

 ها آن عوارض همراه وركمذ عوامل و علل. سازمان در ياعتماد يب و ينيبدب جو جاديا
  3.شود يم يادار فساد به منجر درنهايت هك سازند يم فراهم را يادار خلفاتت موجبات

  اسالم در اداري فساد از اجتماعي پيشگيرانه تدابير -2-1-2

 را مطلب اين مؤيد دارد؛ توجه اصالح و درمان از شيب پيشگيري به اسالمي نظام
 )السالم عليهم( هدي ائمه از وارده اسالمي روايات و كريم قرآن آيات در وضوح به توان مي

 همواره مجازات برعالوه تربيتي هاي شيوه نيز الهي مكاتب ديگر در البته نمود، مشاهده
                                                                                                                                              

انتشارات نورالزهراء : قم(، چاپ اول، )ترجمه سيداحمد احمدزاده(، االخالقمكارمبن فضل طبرسي، حسن. 1
  .93، ص )1390، )س(
 حجةٌم عنْ َتنَاولِ ما تَحت أَيديهِم و َلهم علَي استصلَاحِ أَْنفُسهِم و غًني َله قُوةٌثُم أَسبِغْ عَليهِم الْأَرزاقَ فَإِنَّ ذَلك «. 2

 .)374، ص 53، نامه البالغه نهج(» .عَليهِم إِنْ خَاَلفُوا أَمرَك أَو ثَلَموا أَماَنَتك

مجموعه مقاالت همايش توسعه نظام ها،  رضا نجاري، علل تخلفات اداري و چگونگي پيشگيري از آن. 3

  .95-96، صص )1379ش مديريت دولتي، مركز آموز :تهران(، اداري
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 پرداخته مهم اين به مفصل طور به اخالق دين عنوان به اسالم لكن است بوده تأكيد مورد
     ياخالق محاسن اتمام را خود بعثت ييغا هدف اسالم يگرام رسول كهجايي تا است

وجود به هاي زمينه و عوامل به پيشگيري بحث به ورود از قبل خاطر نيهم به ؛1داندمي
 خويش سعي قدر به نگارنده توسط گذشته بحث در كه است شده توجه جرم و گناه آورنده

 نهينهاد انسان وجود در هك را ييارهاكراه آن با مقابله براي سپس و شد پرداخته آن به
 جرم از پيشگيري در املكمت و بديلبي نقشي هك راهكارهايي. تاس ردهك ارائه را شوندمي
  .ندك مي ايفا اسالمي جوامع سطح در

 ها آن به عمل و است ساز انسان هك يامكاح و ها برنامه ياجرا به فيلكت نارك در اسالم در
 است،  بزه و گناه ابكارت از عامل ترين بازدارنده خود هك كند مي مجهز مانيا سالح به را انسان

 توجه زين دهد سوق گناه ابكارت سمت به را فرد است نكمم هك  اجتماعي مسائل و معضالت به
 هك ياله ميتعال و يهست خالق به راسخ مانيا و ينيد هايآموزه با حيصح ييآشنا 2.است شده

 به عشق و مالك به شوق و اراده يروين و يعاطف و يعقل ياستعدادها هماهنگ رشد آن هدف
 خلق، خدمت ثار،يا حرّيت، يعني تيانسان يواال مقام به دنيرس و جويي حقيقت و لتيفض
 ،يعلم يعال مدارج در ريس و وششك و يسع تعاون، دلي، پاك و تيميصم خلوص، ،ياركفدا

 و پست ياشهياند در ريس از را يآدم است، عتيطب زاليال يروين بر سلطه و ائناتك رموز شفك
 منجالب در سقوط دروغ، ر،يتبذ ظلم، به شيگرا و دهيوهكن ردارك ات،يمنه ل،يرذا ،كناپا
 و باشد استوار يعلم يمبنا بر هك يمذهب حيصح پرورش ،يآر. دارد بازمي تيجنا و انتيخ

  3.است گناه و جرم ابكارت از بازدارنده عامل ترين بزرگ امل،ك مانيا داشتن
                                                                                                                                              

1 .»كارِمم مالُتَم عثت382، ص 68محمدباقر بن محمد تقي مجلسي، پيشين، ج (» االَخالق  إنَّما ب(.  
پيشگيري غيركيفري در سياست جنايي «اكبر وروايي، ابوذر علي اكبري سفيد داربن و حسين سميعي سنوز، . 2

  174): 1392/تابستان(2، يفصلنامه انتظام اجتماع، »اسالم
، )1386انتشارات دانشگاه تهران، : تهران(چاپ هشتم، ، )شناسي جنايي جامعه(شناسي  مباني جرمنيا، مهدي كي. 3

  239، ص 2ج 
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 انسان آن پرتو در تا دهد مي نشاط و هدف يزندگ به ،يديتوح بيني جهان با اسالم نيد
 كارگيري به و اسالم ياخالق دستورات جيترو. ابدي دست شيآسا به جامعه و آرامش به

 ياجتماع يريشگيپ عنوان به آن از هك است يزيچ همان يزندگ عرصه در آن هاي توصيه
 ياجتماع و يفرد عبادات نارك در ياسالم فاضله اخالق جيترو به اهتمام. شود مي ادي

 تا دهد قرار مي جامعه يرو شيپ اسالم ييجنا استيس هك است اي هزينه كم اقدامات ازجمله
  1.ندك ميترس را يريشگيپ نمونه نيارآمدترك

 خود به را ياسالم ميتعال از توجهي قابل بخش جرم از پيشگيري مبحث ،ترتيب اين به
 فساد از اجتماعي يپيشگير هاي مؤلفه ترين مهم به قسمت اين در كه است داده اختصاص

  .شود مي پرداخته اسالم منظر از اداري

  يخداباور و تقوا فرهنگ -2-1-2-1

 تقويت جرم، از پيشگيري براي لذا گيرد، مي سرچشمه وي اعتقادات از آدمي اعمال
 بر يكتا خداوند دانستن ناظر و تقوا به اسالم در .است مهم بسيار جامعه در باورهاي ديني

 تقوا تقويت و ايجاد موجب كه عواملي ازجمله و است شده يفراوان انسان تأكيد اعمال
 آن، در دهيحساب و معاد به يمانا جامعه، افراد بيني جهان اصالح: از نداعبارت گردد مي

 به توجه نيز و هستي در خداوند حضور به توجه محرمات، ترك و فرايض انجام به اهتمام
  .انسان كرامت و ارزش
 اي ملكه خود براي صالح عمل و ايمان با كه است كسي قيمت كريم، قرآن فرهنگ در
 مصون) شيطان( بيروني و) نفس هواي( دروني هاي آسيب از را او تا سازد مي فراهم نفساني

  2.دارد
                                                                                                                                              

، »سوي پيشگيري اجتماعي از وقوع جرم اي به هاي اسالمي؛ دريچه آموزه«جواد صالحي و الهام صادقي راد، . 1
  11): 1390/بهمن و اسفند(62و  61، سال ششم، ماهنامه مهندسي فرهنگي

مركز نشر اسراء، : قم(، )علي اسالمي: تنظيم و ويرايش(، )تفسير قرآن كريم(تسنيم عبدالّله جوادي آملي، . 2
  .132، ص 2، ج )1378
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 امر اين كه دارد وجود ناگسستني رابطه تقوا واژه با خودكنترلي بين قرآني ادبيات در
. است تقوا نماي تمام آيينه خودكنترلي تيعبار به. است اسالمي اصيل هاي آموزه جزو
 تعريف شيخو رفتار و اعمال بر فرد مواظبت و نظارت يمعنا به توان مي را ينترلكخود
 محول انسان به كه است وظايفي انحراف دوراز به و صحيح دادن انجام آن نتيجه كه نمود
  .نمود هاشار اداري و شغلي وظايف به توان مي وظايف آن ازجمله كه است شده

 به انسان نباشد، احساس نيا تا و است يدرون تيمسئول احساس همان تقوا قتيحق
 دو ،يتيمسئول احساس نيچن هيرمايخم اما 1.كندنمي تكحر اي سازنده برنامه چيه دنبال

 همه و جا همه در او حضور و خداوند يدائم مراقبت به توجه يعني خدا؛ ادي. 1: است زيچ
 يبزرگ و وچكك ارك چيه هك ياعمال نامه و خداوند عدل دادگاه و ادمع به توجه. 2 حال؛

 معاد، و مبدأ اصل دو نيا به توجه ل،يدل نيهم به. شود مي ثبت آن در هكآن مگر ست،ين
 فرد سازي پاك در آن ريتأث و داشته قرار ياله ياياول و امبرانيپ يتيترب يها برنامه سرلوحه

  2.است ريچشمگ امالًك اجتماع و
 انسان به متعال خداوند دليل همين به است شده اي ويژه توجه مهم اين به كريم قرآن رد

 از است كران بي خلقت اين از جزئي انسان كه هستي خالق عنوان به او كه نمايد مي يادآوري
 َخلَْقنَا لََقد و« :فرمايد مي لذا است، تر نزديك او به قلبش رگ از و آگاه آدمي هاي وسوسه

 آفريديم را انسان ما 3؛ديالْورِ حبلِ منْ هيإَِل أَْقرَب نَحنُ و نَْفسه ِبه تُوسوِس ما نَعلَم و ْنسانَالْإِ
 خدا ياد همچنين و» !تريم يكنزد قلبش رگ از او به ما و دانيم يم را او نفس يها وسوسه و

 دست و او شدن بينا عثبا است، شيطان هاي وسوسه اسير انسان كه مواقعي در كردن
 منَ طَائف مسهم إِذَا اتَّقَوا نَيالَّذ إِنَّ« :فرمايد مي رو ازاين شود، مي گناه ارتكاب از كشيدن

                                                                                                                                              
  188، ص 17، ج )1374دارالكتب االسالميه،: تهران(، تفسير نمونهناصر مكارم شيرازي و ديگران، . 1
  540، ص 23ان، ج هم. 2
  16/ق. 3
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 شيطان يهاوسوسه گرفتار كه يهنگام پرهيزگاران 1؛مبصرُونَ هم فَإِذَا رُواكَتذَ طَانِيالشَّ
 در) و بيننديم را حق راه او، ياد پرتو در( و ؛افتنديم) او كيفر و پاداش و خدا( ياد به شوند،

 و دارد بازمي جرايم ارتكاب از را انسان تقوا و خداباوري لذا» .شوند يم بينا هنگام اين
) را اعمالش همه( خداوند كه ندانست او آيا 2؛يرَي اللَّه بِأَنَّ علَمي أََلم« است معتقد كه كسي

 و ياقتصاد اخالقي، روحي، هاي بحران مقابل در را خويش نفس تواند مي »!؟بيند يم
  .كند كنترل اجتماعي
 معصومين نيز و )و سلم آله و عليه اهللا صلي( محمد حضرت اسالم گرامي پيامبر سيره

پيغمبر  از حديثي در. است بوده جريان در منوال همين بر اعصار تمام در )السالم عليهم(
 هر جا بداند كه است اين انسان ايمان برترين«: خوانيم مي )سلم و آله و عليه اهللا صلي( اسالم
 از بدتر چيز هيچ« :فرمايند مي )السالم عليه( صادق امام رابطه اين در» 3.اوست با خدا باشد
 از يكي به نيز )السالم عليه( كاظم موسي امام همچنين و» 4.كند نمي تباه را انسان قلب گناه

 ارتكاب درحال را تو خداوند كه اين از بپرهيز عزيزم، فرزند« :فرمايند مي خود فرزندان
 طاعتي درحال را تو تعالي خداي كه اين از بپرهيز و است كرده منعت آن از كه ببيند معصيتي

  »5.نيابد است ساخته مأمورت آن به را تو كه
 و رشد اسالمي، جامعه حاكم و مسلمين امام عنوان به )السالم عليه( علي حضرت

 فساد با مبارزه براي خويش مديريتي سيره سرلوحه را خداباوري و تقوا فرهنگ رشگست
 بر مروري با. قراردادند اداري فساد با مبارزه در زمينه آن ازجمله و ها زمينه تمامي در

                                                                                                                                              
  201/اعراف. 1
 14/علق. 2

العظمي مرعشي نجفي،  اهللا كتابخانه عمومي آيت: قم(، الدرالمنثور في التفسير بالماثورالدين سيوطي،  جالل. 3
  171، ص 6، ج )ق  ه 1404

  481، ص )ق  ه 1414،دار الثقافةمؤسسه : قم(، چاپ اول، االماليشيخ طوسي، . 4
  408، ص 4، ج )ق  ه 1413انتشارات نشر اسالمي،: قم(، چاپ دوم، من ال يحضره الفقيه شيخ صدوق،. 5
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 منانمؤ امير وقفه بي تالش و جديت از توان مي وضوح به حضرت سخنان و ها برنامه
 حكومتي كارگزاران بين در ايمان تقويت و گسترش استايدرر )السالم عليه( علي حضرت

 و دستورات بيان از قبل خويش كارگزار به هانامه از يكي در حضرت .نمود درك را
 چنين و نمايد مي دعوت الهي دستورات به پايبندي و تقوا به را او حكومتي، هايفرمان
 كه او كارهاي از آنچه درمورد خدا، ناخشنودي از پرهيز به را او من«: فرمايند مي مرقوم

 نه كهييجا در دهم، مي فرمان است، پنهان و پوشيده كه او اعمال از هرچه و است نهان
 يافته او جز بكند، را انسان امر كفايت كه ديگري كسي نه و دارد وجود خدا از غير شاهدي

 انجام را الهي وامرا اطاعت از چيزي آشكار و ظاهر در كه دهم مي فرمان او به نيز و شود مي
 و پنهان هركس) بدان كه( ؛ وبزند سر وي از آن مخالف عملي نهان، و باطن در كه ندهد

 ادا را الهي امانت كسي چنين حقيقت، به پس نباشد مختلف او، گفتار و كردار و او آشكار
  »1.است داده انجام خدا براي خالص را عبادت و كرده

 جاي جاي در بلكه باشد، نمي فوق نامه به مختص فقط ها توصيه و نگارش شيوه اين
 نامه در كه چنان. گردد مي مشاهده خداباوري ترويج و تقوا به توصيه حضرت كلمات
 شده آورده گردد، مي ياد اشتر مالك عهدنامه به آن از كه اشتر مالك به حضرت معروف

 امر آن به خدا كه ار چه هر(كند  پرهيز خدا ناخشنودي از تا دهم مي فرمان او به« :است
 كارها ديگر بر را خدا از بري فرمان و )نمايد حذر فرموده، نهي آنچه و دهد انجام كرده

 و فريضه و واجب امور از كرده امر آن به خود كتاب در خداوند كه را آنچه و برگزيند
 آن، از كردن پيروي به جز كس، هيچ كه اموري. نمايد پيروي پسنديده، و مستحب كارهاي

 امور، آن ساختن تباه و انكار با جز كس هيچ و رسد نمي سعادت به و گردد نمي بخت نيك
 دست و قلب با را سبحان خداي كه اين سپس. كند نمي پيدا شوم عاقبتي و شود نمي بدبخت

                                                                                                                                              
1 .»أَم و وَنهكيلَ دلَا و و َغيرُه يثُ لَا َشِهيدح هلمع ياتَخف و رِهرِ أَمرَائي سف ي اللَّهِبَتقْو رُهلَ ِبشَيأَممأَنْ لَا يع رُه  ء

 الْأَماَنةَتُه َفقَد أَدي ه فيما َظهرَ فَيخَالف إِلَي غَيرِه فيما أَسرَّ و منْ لَم يْختَلف سرُّه و علَانيُته و فعلُه و مقَاَلاللَّ َطاعةِمنْ 
 أَخَْلص ةَوادب327، ص 26، نامه البالغه نهج(» اْلع(  
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 اجرا را او اوامر ديگر، اعضاي و دست با بياورد ايمان او به دل با( كند، ياري خود، زبان و
 كه) برساند مردم به را دستورهايش و بگويد را او ذكر زبان با بجنگد، نانشدشم با و كند

 از اطاعت با( را او كه را كه هر كردن ياري تحقيق، به است، بزرگ او نام كه خداوند همانا
. است گرفته عهده به دارد، عزيز را او كه را كسي داشتن عزيز و كند ياري) دستورهايش

 و بشكند را خود نفس شهواني، و شيطاني تمايالت هنگام در كه دده مي دستور او به ديگر،
 نفس، راستي به كه بازدارد را آن عقل، فرمان از سرپيچي و سركشي وقت در و سازد حقير
 انسان و كرده رحم خدا كه مواردي در مگر كند، مي امر زشت و بد اعمال به بسيار را انسان

  »1.نمايد حفظ اماره، نفس شر از را
 :فرمودند مي و نمودند مي خودكنترلي به خاصي توجه همچنين )السالم عليه( علي ماما

 صحيح راه )السالم عليه( يمجتب حسن ؛ امام»2.ده قرار خويشتن براي مراقبي خودت از«
 يحقيق مقصد و مبدأ به توجه را، انسان فطري و يشخص هاي خواسته و نيازها به يدستياب

  :فرمايند مي و دانسته تقوا هيسا در و عالمت خداوند يعني نيازها نيا
 بدون و يباش داشته احترام و عزت فه،يطا و عشيره داشتن بدون خواهي مي اگر«

 شو خارج خدا معصيت ذلت از ،يباش داشته شكوه و هيبت مقام، و سلطنت از برخورداري
  »3.كن حركت ياله عزت سوي به و

                                                                                                                                              
ها و طَاعته و اتِّباعِ ما أَمرَ ِبه في كتَاِبه منْ فَرَائضه و سَننه الَّتي لَا يسعد أَحد إِلَّا بِاتِّباع أَمرَه ِبَتقْوي اللَّه و إِيثَارِ«. 1

إِنَّه جلَّ اسمه قَد َتكفَّلَ ِبنَصرِ منْ لَا يْشَقي إِلَّا مع جحودها و إِضَاعتها و أَنْ ينْصرَ اللَّه سبحاَنه ِبقَْلِبه و يده و لسانه َف
بِالسوء إِلَّا ما  أَمارةٌنَّ النَّفْس نَصرَه و إِعزَازِ منْ أَعزَّه و أَمرَه أَنْ يكسرَ َنْفسه عنْد الشَّهوات و يزَعها عنْد الْجمحات فَإِ

اللَّه مح367-366، صص 53مه ، ناالبالغه نهج(» .ر(  
  )235عبدالواحد بن محمد تميمي آمدي، پيشين، ص (» إجعل من َنفسك علي َنفسك رقيباً«. 2
زا مير(» اللَّه عزَّوجلَّ َطاعةاللَّه إَِلي عز  معصبيةبِلَا سلْطَانٍ فَاخْرُ منْ ذُلِّ  هيبةًو  عشيرَةٍو إِذَا أَردت عزّاً بِلَا «. 3

، ج )ق  ه 1408مؤسسه آل البيت االيحياء التراث، : ، چاپ اول، بيروتمستدرك الوسائلحسين محدث نوري، 
  285، ص 11
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 بشر زندگي براي متعال خداوند جانب از كه مقرراتي و قوانين و خدا به اعتقاد و ايمان
 به اندازي دست از را او و دهد مي قرار زندگي صحيح مسير در را انسان است، شده وضع
 باشد، ترمتقن و ترقوي آدمي ايمان قدر هر بنابراين دارد؛ مي مصون انحراف و فساد

 مستثنا قاعده اين از زني اداري فساد. بود خواهد بيشتر فساد ارتكاب به نسبت او مصونيت
 هاي ارزش به ها آن باور و باشد بيشتر اداري كاركنان اعتقاد و ايمان قدر هر و باشد نمي

 كاهش مراتب به كاركنان سوي از اداري فساد آمدن وجودبه احتمال باشد، تر عميق ديني
 ايجاد آن، با همبارز و اداري فساد بروز از پيشگيري اصلي هاي راه از يكي بنابراين يابد؛ مي

 ها، سازمان مسئولين و كارمندان باألخص و جامعه در خداباوري و تقوا فرهنگ ترويج و
  1.باشد مي نهادها و ادارات

 و افراد سالمت در ديني ورسوم آداب و مذهب تأثير درخصوص كه تحقيقاتي تمام تقريباً
 ايمان كه محيطي در كه كند مي تأييد گرفته صورت رفتاري و رواني اختالالت از جلوگيري

 انسان زيرا است تركم رفتاري و رواني هاي ناهنجاري و اختالالت دارد، وجود مذهبي
 را آن كه درصورتي تنها و دهد مي قرار ارزيابي مورد را آن عملي هر انجام از پيش باتقوا

  .كند مي آن انجام به اقدام ببيند الهي و انساني معيارهاي با مطابق

  حسنه اخالق ترويج -2-1-2-2

 سخن آن آثار و ها ريشه و بد و خوب صفات و ملكات از كه است يعلم اخالق،«
 بد صفات با مبارزه راه و نيك صفات نيا اكتساب هايسرچشمه گر،يد به تعبير و گويد مي

  »2.دهد مي قرار موردبررسي جامعه و فرد در را كي هر آثار و
 نظام مثابه به يفرد اخالق نمود؛ يمتقس ياجتماع و فردي بخش دو به توان مي را اخالق

                                                                                                                                              
، شناسي علوم انسانيروش، »در مبارزه با فساد اداري) ع(سيره حضرت علي «ابوطالب خدمتي، . 1

  30): 1384/زمستان(45
  25-24، صص 1، ج )1387نتشارات علي بن ابي طالب، ا: قم(، اخالق در قرآنناصر مكارم شيرازي، . 2
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 عمل هستند، يرونيب هاي كننده نظارت هك سيپل و قانون مقابل در ،يدرون يقو كننده نظارت
 از ارآمدترك و تر قوي مراتب به هك است يررسميغ كننده نظارت ينوع زين ياجتماع اخالق. كند مي

 بحث در كه است اجتماعي اخالق ردعملك بارز نمونه منكر از نهي و معروف امربه است؛ قانون
  .شود مي پرداخت آن به وضعي پيشگيري

 يفرد و ياجتماع اخالق رعايت اخالقي، رذايل و فساد از عاري اي جامعه داشتن يبرا
 تيمكحا مقابل، نقطه در. است الزم جامعه در آن ترويج براي تالش و يمساو طور به

 به بزرگ و كوچك هاي بزهكاري از ياريبس عامل ،ياخالق وجدان عدم و ياخالق ليرذا
 هايدرجه با ،ياركبزه و تيجنا هك دهد مي نشان يشناختروان     قاتيتحق. آيد مي شمار

 و شوند مي بكمرت ومانكمح هك يجرم نوع نيب يحت و است همراه ياخالق استدالل نييپا
 برابر در يمهم نعقا تواند مي فاضله اخالق. دارد وجود رابطه ها آن ياخالق رشد مرحله
 ياخالق يروين يك برابر در تنها يبشر شهوات. باشد ها خودبيني و ها خودپرستي ها، شهوت
 و فرم است مكح جنگ قانون باشد، نداشته وجود ياخالق اقتدار اگر. ايستدبازمي معتبر
  1.گيرد مي خود به مزمن يحالت حاد، لكش به اي پنهان صورت به جويي ستيزه

 ديبا« :گويد مي اخالق پرتو در يزندگ كتاب از نقل به )دام ظله( شيرازي ارممك اهللا آيت
 دارد؛ يبستگ انسان ياجتماع يزندگ به ياخالق رذايل و ليفضا از بسياري كه كرد اعتراف

 هستند اخالقي مسائل از بسياري رايز باشد؛ داشته عموميت مسأله نيا كه نيست چنان) اما(
 و صبر مثالً است؛ صادق كامالً نيز تنها انسان كي درمورد و دارند؛ فردي جنبه فقط كه

 كي رسيدن درراه يتنبل و استقامت پيشامدها، برابر در ترس و شجاعت مسائل، بر جزع
 برابر در كفران و شكر جهان، دگاريآفر به توجه نسبت و غفلت خود، هدف به فرد

 بحث آن از ياخالق كتب در قكه علماي اخال امور نيا امثال و او پايان بي هاي نعمت
  »2.گردد مي روشن ياجتماع و اخالق فردي اخالق به اخالق تقسيم ازاينجا. اند نموده

                                                                                                                                              
  13جواد صالحي و الهام صادقي راد، پيشين، ص . 1
  78-77، صص 1، پيشين، ج اخالق در قرآنناصر مكارم شيرازي، . 2
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 گرامي امبريپ كند؛ مي دعوت يكن اخالق به را افراد يكايك اخالقي ديني عنوان به اسالم
 از همه ها اين. داند مي ياخالق ارمكم ردنك املك را خود شدن ختهيبرانگ از هدف اسالم
 اخالق به را خود هك يسك رايز؛ دارد تياكح جامعه و فرد سعادت در اخالق بارز نقش

 انكار ترين اساسي از را اخالق اسالم عتيشر. شود مي جرم بكمرت ندرت به بيارايد، ويكن
 برخورد شدت به ريمس نيا از انحراف با و كوشد مي آن از تيحما در و داند مي اجتماع

  1.است گرفته نظر در مجازات اخالقي ضد يرفتارها از ياريبس يبرا هك اي نهگو به. كند مي
 جيترو به هيتوص با عيوس اندازي چشم در جانبه همه نگاهي با نيز اسالم ييجنا استيس

 و جهان در ييجنا استيس معمول هاي نظام از تر پيش را يعيرف هاي گام فاضله اخالق
 به يابيدست يبرا تالش به ها انسان قيتشو .است برداشته الهي مكاتب ديگر از تر بيش

 ييسو از و خواند فرامي شيخو الوهيت املكت سمت به را شانيا ،ييسو از ياخالق ارمكم
 در ياخالق ليرذا سمت به شانيا تكحر از مانع نظير بي و آگاهانه يجهت رييتغ در گريد

 اسالم ترتيب اين به. گردد مي ياركبزه ورطه در شانيا فروافتادن درنهايت و نخست درجه
 پرورش با هكبل رود؛ نمي نشانه را ها بزهكاري تيدرنها و ها ناهنجاري و ليرذا تنها

 صورت ليرذا سمت به زشيخ يحت هك شود مي آن از مانع ها، انسان در ياخالق محسنات
  .رود مي نيب از جرم شيدايپ علل و ها زمينه اي جامعه نيچن در و رديگ

 را بردباري و صبر كريم قرآن در و قرارداشته متعال خداوند توجه وردم فردي اخالق
 و اْلخَوف منَ ء يبَِش مكَلَنبلُونَّ و«: فرمايد مي و شمارد برمي فردي اخالق هاي ويژگي از يكي

 با را شما همه يقين به 2؛نَيالصاِبرِ بشِّرِ و الثَّمرَات و الْأَنُْفسِ و الْأَموالِ منَ نَْقصٍ و الْجوعِ
 و ؛كنيم يم آزمايش ها يوهم و ها جان و ها مال در كاهش و يگرسنگ ترس، همچون يامور

 منَ كاتَّبع لمنِ كجنَاح اخْفض و« يفروتن و تواضع همچنين و» .صابران به ده بشارت
                                                                                                                                              

مؤسسه الرساله، : بيروت(، چاپ دوازدهم، التشريع الجنايي االسالمي مقارناً بالقانون الوضعيعبدالقادر عوده، . 1
  208، ص 1، ج )ه ق 1413

  155/بقره. 2
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نؤْمو» .فرودآر كنند يم يروپي تو از كه يمؤمنان يبرا را خود) عطوفت( پروبال و 1؛نَياْلم 
 منْهم أَزواجاً ِبه متَّعنَا ما يإَِل يكَنيع َتمدنَّ الَ و« ييدنياگرا از پرهيز و روي ميانه قناعت،

 مواهب به را خود چشمان هرگز و 2؛يأَبَق و رٌيَخ كرب رِزقُ و هيف ا لنَْفتنَهميالدْن ةِاياْلح ةَزهرَ
تا ؛دنياست يزندگ) ناپايدار( يها گل ها ينا ؛مدوز ،يما داده آنان از ييها گروه به هك يماد 

 ةُايالْح أَنَّما اعَلموا« و» .است ماندگارتر و بهتر پروردگارت يروز و ؛بيازماييم آن در را آنان
 فَّاركاْل أَعجب ثيَغ مثَلِكالْأَوالَد و أَموالِاْل يف اثُرٌكَت و مكَنيب تَفَاخُرٌ و ةٌَنيزِ و لَهو و لَعب ايالدْن

اُتهَنب يِهي ُثمج َفرّاً َفَترَاهصم طَاماً ونُيك ُثمح و رَ يفخĤةِاْل ذَابع يَشدد رَ وغْفنَ ةٌمم اللَّه و 
- تجمل و يسرگرم و يباز تنها دنيا يزندگ انيدبد 3؛اْلُغرُورِ متَاع إِالَّ ايالدْن ةُاياْلح ما و رِضْوانٌ

 يهمانند باران است، فرزندان و اموال در طلبي افزون و شما ميان در يفخرفروش و يپرست
 اي گونه به شود يم خشك سپس ،برد فرومي سرور و يشگفت در را كشاورزان محصولش كه
 سرعت همين به نيز ادني يآر. (شوديم كاه به تبديل سپس ؛بيني يم زردرنگ را آن كه
 يچيز دنيا يزندگ و ؛ياله يرضا و آمرزش يا است شديد عذاب آخرت، در و) گذرد يم

  .است برشمرده فردي اخالق هاي ويژگي ديگر از را» .نيست فريب متاع جز
 حضرت. است بشر ييايدن سعادت هيدستما اخالق) السالم عليه( يعل امام دگاهيد از

 به انيآدم است الزم بازهم نباشد، يترس آن از و اعتقاد امتيق و خدا به اگر« :فرمايند مي
 توجه شانيا» 4.است آنان يرستگار و ييرها هيما امر نيا رايز آورند؛ روي درست اخالق

 امير هاي سفارش. داند مي جامعه و فرد سالمت باعث را نفس يحسابرس و يخودساز به
 تحمل، ،يهمراه و يهمدل ثار،يا زهد، وا،محت ،يخودساز نهيزم در) السالم عليه( مؤمنان

 و جامعه و فرد ياخالق پرورش درراستاي آز، و ياپرستيدن از زيپره ويژهبه و عفاف صبر،
                                                                                                                                              

  215/شعراء. 1
  131/طه. 2
  20/حديد. 3
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  .دارد ياركبزه از يريشگيپ در مهم نيا هك است ينقش
 خود منافع براي تنها ،ها آن ترين ابتدايي يحت ها، فرهنگ تمام در مردم كه است روشن

 و همكاري جيترو منظوربه رفتاري استانداردهاي كه كنند مي درك ها آن. ندكن نمي كار
 احساس از يشكل داراي همواره جامعه، كي افراد ديعقا رو ازاين. است ضروري بقا تضمين

 از يكي در« .است جامعه اعضاي گريد سعادت درراستاي تالش براي مسئوليت
 هركس اگر كه داشت اظهار هابز وماست اخالق، فلسفهي  درزمينه اظهارات نيمشهورتر
 كننده، كسل يزندگ انگارد؛ دهيناد را گرانيد رفاه و كند عمل خود يشخص منافع براساس

 اخالق سطح چه هر«كه  است دليل همين به و» 1.شد خواهد كوتاه و وحشيانه انگيز، نفرت
 عالوه به شد يدخواه بيشتر اداري فساد ياخالق و يروان هاي هزينه باشد؛ باالتر يعموم
 موارد كشف درصورت نيز. رفت خواهد باال آن از يناش هايهزينه و تنبيه و كشف خطر

 سطح از جامعه كه بود خواهد يزمان از باالتر متخلفان براي آن يحيثيت هايهزينه تخلف،
  »2.است برخوردار ياخالق ليفضا از تريپايين

 در االصول علي يابد، پرورش و ترويج اخالقي فضائل اي جامعه هر در اگر پس
 موارد بيشتر در ازآنجاكه و شويم؛ مي بزهكاري و اخالقي رذايل كاهش شاهد بلندمدت
 با توانند مي ها دولت بنابراين است، هاي فردي انگيزه از يناش اداري فساد ارتكاب

 يجلوگير آن گسترش از و كنترل را مهم اين فردي، اخالق تيتقو درراستاي ريزي برنامه
  .آورند عمل به

  آموزش و علم كسب -2-1-2-3

 و علم تا است يهيبد و است پذير امكان آگاهانه و ياراد رفتار با تنها يبالندگ و رشد
                                                                                                                                              

دفتر : تهران(، چاپ سوم، )ترجمه سيد محمد اعرابي و داود ايزدي(، اخالق در مديريتآلتي هس مر، . 1
  114، ص )1389هاي فرهنگي،  پژوهش

فصلنامه ، »هاي كنترل آن بررسي فساد اداري و روش«نژاد، سيدحميد خداداد حسيني و محسن فرهادي. 2

  41): 1380(1، دوره پنجم، مدرس علوم انساني
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 معرفت و آموخت ديبا پس گردد،نمي حاصل مطلوب مالك به اراده و ليم نباشد، معرفت
 آغاز را ياملكت تكحر و نهاد يزندگ ريمس در گام ،يآگاه يرو از و ردك سبك را الزم

 در تكحر و است يكيتار و ظلمت در تكحر رتيبص و علم بدون تكحر هكچرا رد؛ك
 هك است يمسافر مانند يآگاه بدون كننده عمل« .است بيراهگي و يگمراه به رو يكيتار

 هر در آموزش نظام» 1.ندهد يسود راه، از يدور جز تشكحر شتاب و رود مي راههيب
 طور همين. دارد افراد رفتار بر مؤثر هاي ارزش دهيكلش در اساسي و عمده نقشي جامعه
 هاي نقش در سهمي ،ها آن آموزش چگونگي و دهيم مي آموزش فرزندانمان به آنچه

 بردن باال و آموزش آموزي، علم لذا دارد؛كنند  مي ايفا  جامعه در افراد اين كه متفاوتي
  .باشد مؤثر جرم اهشك در تواند مي مختلف هاي جنبه از ياجتماع و يفرد هاي آگاهي
 به حيصح دهي جهت و ها انسان انيم در طبيعي فرا زهيانگ جاديا نيد رسالت ترين مهم
 و يهدفمند به ،يزندگ روزمره يازهاين تأمين برعالوه كه طوري به است روزانه هاي تالش
 هاي انشد تمام ياسالم فرهنگ در رو ازاين. ندك اقدام يهست مقصود به يابيدست يبرا تالش

 جامعه، ازين و الزم مقدار به شده هيتوص و است تياهم يدارا يبشر يزندگ يبرا موردنياز
 ياپرستيدن به را انسان هك يعلم هر قرآن، يلك نگاه در. نندك اقدام آن يريفراگ يبرا مردم
 نوش و شيع و خواب طرف به را او شعور و فهم و بسپرد اتيماد چنگال به و دهد سوق

 يگمراه و ضاللت جز يزيچ دهد، قرار اتيماد به وصول تنها را او يينها هدف و شاندكب
 بالندگي و رشد باعث نمايد، مي تشويق را ها انسان آن كسب براي اسالم كه علمي ست؛ين

: فرمايد مي و داند مي فراوان خير را آن متعال خداوند و گردد مي جهل از دوري و افراد
 2؛الْأَْلبابِ أُولُوا إِالَّ رُكذَّي ما و راًيثك راًيَخ يأُوت فََقد ةَمكاْلح ؤْتي منْ و اءَشي منْ ةَمكاْلح يؤْتي«

 داده دانش كس هر به و ؛دهد يم) باشد شايسته و( بخواهد كس هر به را حكمت و دانش
 متذكّر) و كنند ينم درك را حقايق اين( خردمندان، جز ؛ واست شده داده يفراوان خير شود،

                                                                                                                                              
  507، ص 4شيخ صدوق، پيشين، ج . 1
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 امبرشيپ به قرآن در خداوند هك است يحد در علم؛ مقام عظمت و تياهم» .گردند ينم
 أُولُوا رُكتَذَي إِنَّما عَلمونَي الَ نَيالَّذ و عَلمونَي نَيالَّذ يستَوِي هلْ ُقلْ...« :دهد مي دستور
 متذكر خردمندان تنها! ؟اند يكسان دانند ينم كه يباكسان دانند يم كه يكسان آيا: بگو 1؛الْأَْلبابِ

 رساند مي واال هاي مقام به را يآدم معرفت و دانش هك باره دراين ميرك قرآن» .شوند يم
 ِبما َتعملُونَ اللَّه و درجات اْلعْلم أُوتُوا نَيالَّذ و مكمْن آمنُوا نَيالَّذ اللَّه رَْفعِي...« :فرمايد مي
 شده داده آنان به علم كه را يكسان و اند آورده ايمان كه را شما از يكسان دخداون 2؛رٌيَخِب

  .»است آگاه دهيد يم انجام آنچه به خداوند و ؛بخشد يم يعظيم درجات
 يمسلمان هر بر آموختن دانش« :فرمايند مي علم به گذاري ارزش مقام در اسالم امبريپ

 از را آدمي ناآگاهي و ناداني »3.دارد تدوس را دانش نندگانك طلب خدا، همانا است واجب
 هكچرا بازايستد؛ تكاملي مسير ادامه از آدمي شود مي باعث و دارد بازمي كرامت كوي
 يتباه و انحطاط سوي به هكبل ست،ين يبالندگ سوي به تكحر رتيبص و علم بدون تكحر

 است آگاهي و علم معد نمايانگر اي گونه به زند، مي سر انسان از مجرمانه رفتار وقتي. است
  .است كشانده تباهي به را شخص كه

 هنگام در بندگان اگر« :فرمايند مي رابطه اين در )السالم عليه( علي حضرت مؤمنان امير
 تقسيم درباره حضرت آن» 4.گمراه نه و شدند مي افرك نه ايستادند؛ مي باز راه ادامه از ينادان

 طور به را خدا كه رباني عالم: هستند دسته هس مردم« :فرمايند مي علم ازنظر ها انسان
 گام جهل از خود رهايي راه در كه علمي طالب و شاگرد ديگري و بشناسد شايسته

 طرف به وروند  مي صدايي هر دنبال به گوسفندوار كه نادان مردمان ديگر، دسته دارد، برمي
                                                                                                                                              

  9/زمر. 1
  11/مجادله. 2
، چاپ چهارم، الكافيمحمد بن يعقوب كليني، (» .اْلعلْمِ بَغاةَأَلَا إِنَّ اللَّه يحب عَلي كلِّ مسلمٍ  َفرِيَضةٌطَلَب اْلعلْمِ «. 3

  .)30، ص 1ق، ج   ه 1407،اإلسالميةدار الكتب : تهران
، عيون الحكم و المواعظعلي بن محمد ليثي واسطي، (» لو أن العباد حين جهلوا وقفوا لم يكفروا و لم يضلّوا«. 4

  .)416، ص 1376دارالحديث،: بيرجندي، قم تحقيق حسين حسني



  77 �پيشگيري غير كيفري : فصل دوم

 ستون به و جويند نمي روشنايي علم، نور از .شوند مي راغب و متمايل بوزد، كه بادي هر
 است، همراه و قرين عمل با علم« :فرمايند مي همچنين و» 1.برند نمي پناه استواري، و محكم

 عمل خود عمل به بايد(پردازد  مي) خود هاي دانسته به عمل(عمل  به دانست، كه هر پس
 نزد از ه،وگرن) ماند مي باقي(داد  را آن جواب عمل اگر پس زند، مي صدا را عمل علم،) كند
  »2.رود مي و كند مي كوچ آن

 يبرا و ندك عمل آن به و اموزديب علم هك سك هر« :فرمايند مي )السالم عليه(صادق  امام
 گويند مي و خوانند مي ميعظ را او ها آسمان وتكمل در ،دهد ميتعل گرانيد به را خدا آن

  »3.داد ميتعل گرانيد به خدا يبرا و ردك عمل خدا يبرا آموخت خدا يبرا
 توجه و تربيت و تعليم بخش در گذاري سرمايه با ها دولترود  مي انتظار ترتيب، بدين

 كارشان عواقب از افراد ناآگاهي و ناداني در ريشه كه ها بزهكاري و رذايل آن، به ويژه
 اي ويژه توجه آموزش و آموزي علم بحث به اسالم لذا نمايد؛ پيدا گيري چشم كاهش دارد،
 اسالم ارزشي نظام كننده منتقل و مبلّغ اسالمي، جامعه يك در آموزشي نظام تا است نموده

 در بتوانند نظام، اين در شده تربيت افراد و باشد ها مكان همه در و ها گروه تمامي به
  .كنند عمل اخالقي و ور بهره صورت به گيرند، مي برعهده كه اي اجتماعي مختلف هاي نقش

  مديريت و مسئوليت به نسبت كارگزاران نگرش در تحول -2-1-2-4

 كه چنانهم است، خويش پيرامون به او نگرش تأثير تحت انسان عملكرد و رفتارها
 و دانش با معرفت، انسان ديگر، عبارت به اوست؛ دانش و معرفت تأثير تحت او نگرش

                                                                                                                                              
1 .» ِبيلِ  َثَلاَثةٌالنَّاسَلي سع لِّمَتعم ي وانبر مالاةَِفعالنَّج  كلِّ رِيحٍ لَم عيلُونَ مقٍ يمكلِّ نَاع اعأَْتب اععر جمه و

ثكنٍ وأوا إَِلي ريلْج لَم لْمِ ويئُوا ِبنُورِ اْلعَتض433، ص 139، حكمت البالغه نهج(» .يقٍيس(.  
2 .»و هابلِ فَإِنْ أَجمبِالْع فتيه لْماْلع لَ ومع ملنْ علِ فَممقْرُونٌ بِاْلعم لْمقَالَ عليه السالم اْلع وْنهلَ عتَحإِلَّا ار  «
  .)480، ص 358، حكمت البالغه نهج(
انتشارات : تهران(چاپ هشتم، ) ترجمه احمد آرام(، الحياةو علي حكيمي، محمدرضا حكيمي؛ محمد حكيمي . 3
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 افرادي. شود مي او رفتار آمدن وجودبه باعث او نگرش و سازد مي را خود نگرش آگاهي
 حتي اي و هستند كارمند هستند، مدير كه اين از فارغ گيرند، مي قرار اداري هاي پست در كه

 يك نگرش نوع چراكه است؛ اهميت حائز كلي قانون اين به توجه هستند، آبدارچي
 البته. شود مي او خاص عملكرد و رفتار آمدن به وجود موجب خويش پست به كارگزار
 به ها آن نگرش نوع و هاست آن آگاهي و دانش معرفت، تأثير تحت نيز مديران نگرش

  .كند مي تعريف ها آن معرفت نوع و ميزان را مديريت
 اگر كند؛ مي قفل را اداري فساد درب كه باشد كليدهايي از يكي تواند مي مسأله اين به توجه

 اينبنابر باشد، گرانهچپاول نگرشي خود شغلي هايپست به نسب دولتي كاركنان و مديران نگرش
 بهترين فرصت اين از بايد ها آن و آورده روي ها آن به كه دانند مي فرصتي را خود اختيار در مقام

 است صورت اين در كنند؛ خويش غيرمشروع و مشروع منافع به يابي دست درراستاي را استفاده
 وجودبه دولت هاي سازمان و ادارات در اقتصادي و اداري مفاسد اقسام و انواع از بسياري كه
 و سازماني وظايف به عمل براي فرصتي را مقام و پست كارمندان و مديران اگر لكن آيد، مي

 امكان و زمينه صورتاين در بدانند، كشور بالندگي و رشد درراستاي اهداف سازماني كردن محقق
  .يابد مي كاهش زيادي حد تا اداري فساد

 در و نموده توجه مهم اين به خويش حكومتي سيره در )السالم عليه( علي مؤمنان امير
 از كه اند برداشته اساسي هاي گام هايشان به موقعيت نسبت كارگزاران نگرش تغيير راستاي

 حضرت آن. نام برد هامسئوليت به كارگزاران نگرش به نسبت اسالم ديدگاه به توان مي آن
 را خويش نگرش هك است كرده گوشزد خويش كارگزاران به را نكته اين مختلف موارد در

 آوردن دستبه براي فرصتي را آن و دهند تغيير دارند اختيار در كه مقامي و پست به نسبت
 قرارگرفته ها آن اختيار در كه بشمارند الهي امانتي را آن بلكه ندانند، خود شخصي منافع
 هب اي نامه در السالم عليه علي حضرت دهند؛ انجام درستي به را محوله وظايف تا است

 همانا و...« :نويسد مي چنين او به خطاب و پردازد مي مهم مسأله اين به »قيس بن اشعث«
 گردن و ذمه بر كه است امانت آن بلكه نيست، تو براي خوراكي و طعمه يمنزله به تو شغل
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 فرمان آنان بر كه را مردمي سرپرستي ،باشد مي تو فوق كه كسي طرف از تو و شده نهاده تو
  »1.داري  برعهده ار راني مي

 چنين اهواز ي منطقه در خويش جانب از وبصمن قاضي به ديگر اي نامه در حضرت
 خيانت آن به هركس كه است امانتي حكومت، و امارت اين بدان كه! رفاعه اي«: نويسند مي

  »2.باشد او بر قيامت روز تا خدا لعنت كند،
به  آنان نگرش تغيير باعث كارگزاران، در كاري وجدان و شناسي وظيفه حس وجود

 انحراف و فساد با مبارزه منظوربه مؤثر عوامل از يكي درنتيجه، و شغلي هاي موقعيت
 احساس و گردد مي ايجاد شخص در كاري وجدان وقتي زيرا آيد؛ مي شماربه ياجتماع

 اين هرچقدر و گردد مي او به محوله كارهاي دادن انجام درست باعث كند، مي مسئوليت
 كاهش نهادها و ها سازمان در مراتب به اداري فساد شود، نهادينه بيشتر افراد در لهمسأ
 و يانسان يباورها و ينيد هاي ارزش و اصول به ها انسان يبنديپا تيتقو با. يابد مي

 وجدان فرهنگ گسترش و تيتقو به توان مي ،يبشر هاي تجربه از استفاده سايه در نيهمچن
  .نمود اماقد ها سازمان در يارك

  اداري نظام در ساالري شايسته -2-1-2-5

 داليل از يكي ضوابط، نه گيرد مي صورت روابط براساس كه استخدامي فساد طوركلي به
 بتوان كه اين براي اداري نظام و حكومت هر در بنابراين ؛رود مي شماربه يادار فساد مهم

 مند بهره متعهد و ستهشاي كارگزاران از بايد نمود، اصالح درستي به را خود امور جامعه
 شايسته ،3صالحيت دانش، مهارت، توانايي، داشتن« معناي به لغت در يستگيشا .گرديد

                                                                                                                                              
  )312، ص 5، نامه البالغه نهج(» و أَنْت مستَرْعي لمنْ فَوقَك أَمانَةٌو لَكنَّه في عنُقك  بِطُعمةٍو إِنَّ عملَك لَيس لَك «. 1
محمدباقر محمودي، (» القيامةاهللا الي يوم  لعنةفعليه  خيانةها  فمن جعل االمارة امانةاَنّ هذه و اعلم يا رفاعه «. 2

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، : ، تهرانالبالغه نهج السعاده في مستدرك نهج
  )32، ص 5، ج 1376

1. Oxford,1993,p235. 
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 معنا شخص شغلي قلمرو و كار به بسته ساالري شايسته اصطالح، در. است» 1لياقت و بودن
 دفر شايستگي درمجموع، و طلبد مي را اي ويژه لياقت و مهارت توانايي، كاري هر. يابد مي
  .رساند مي گرفته برعهده امر براي را

 مند بهره حكومتي اختيارات و اموال امكانات، از كه كساني اسالم، سياسي يانديشه در
 تا باشند داشته هايي ويژگي و صفات بايد گيرند، مي برعهده را پستي طوركلي به و شوند مي

 و افراد نصب و گزينش رد ساالري شايسته دهند؛ انجام درستي به را خود وظيفه بتوانند
 در هك است يادار فساد با مبارزه يارهاكراه ترين مهم از يكي اجرايي، هاي دستگاه مديران

 ها مسئوليت يواگذار درخصوص متعال خداوند. است شده تأكيد اريبس آن بر ينيد اتيادب
 إِنَّ« :يدفرما مي شايسته افراد به اسالمي مملكت شئون اداره خطير مسئوليت جمله آن از و

رُي اللَّهكأْموا أَنْ مُتؤَد انَاتا يإَِل الْأَمهلبه را ها امانت كه دهد يم فرمان شما به خداوند 2؛...أَه 
 قرار همچنين و است قسط به يداور با ارتباط در كه آن ذيل و آيه اين» .بدهيد صاحبانش

 تنها اينجا در امانت از منظور كه ستا اين دهنده نشان جمعاً اولواألمر، آيه كنار در گرفتن
 حضرت داستان در 3.است اسالمي جامعه اداره و يرهبر امانت بلكه نيست آن عام يمعنا

 پدر به خطاب هك است آمده بيشع دختران زبان از ميرك قرآن نيز )السالم عليه( موسي
 منِ رَيَخ إِنَّ رْهاستَأِْج أَبت اي...«: گويند مي يشبان به يموس حضرت استخدام درخصوص
رْتتَأْجيالْقَوِ اس تواني يم كه را يكس بهترين زيرا كن، استخدام را او! پدر يا 4؛نُيالْأَم 
  .»)است مرد همين او و( باشد درستكار و نيرومند كه است كس آن يكن استخدام

 علي مؤمنان امير علوي حكومت مانند حكومتي هيچ تاكنون ها حكومت همه ميان در

                                                                                                                                              
  »شايستگي«، ذيل فرهنگ عميد. 1
  58/ءنسا. 2
مديريت ، »بررسي فساد اداري از ديدگاه قرآن و احاديث«مهدي اكبرنژاد؛ مينا يعقوبي و فزراد غالمي، . 3

 185): 1393/بهار و تابستان(1، اسالمي

  26/قصص. 4
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 حساسيت خود كارگزاران گزينش درخصوصباشد  مي معنا تمام به ديني حكومتي كه )السالم عليه(
 و رفاقت مسأله خود، هاي نصب و عزل در گاه هيچ حضرت. است نداده خرج به دقت و

 و حكومت بقاي براي كه را دنياپرست مداران سياست روش و داند نمي قرار مدنظر را خويشاوندي
 هيچ حضرت، سياسي انديشه در. دانستند مي مردود را زدند مي عملي هر به دست قدرت خويش

 صالحيت كم و اهليت فاقد افراد آمدن كار سر بر خطر از بيشتر اسالمي جامعه براي خطري
 مبادا كه فرمودند مي و دادند مي توجه كارگزاران لزوم شايستگي به را مردم مرتب حضرت .نيست

 حساسيت اگر چراكه كشانند؛ تباهي به را مردمان و جامعه و آيند ركارس بر اهليت بي زمامداران
 مراتب در صالحيت فاقد و لياقت بي افراد آنگاه رود، از بين كارگزاران رفتار چگونگي به مردم

 خود عهدنامه در نيز )السالم عليه( امام 1.كشانند مي تباهي به را جامعه و گيرند مي قرار زمامداري
 درباره آنگاه« :كنند مي بيان گونه اين را حكومت عامالن گزينش شيوه و ضوابط ،اشتر مالك به

 با و خود ميل با را ايشان و گمار كار به با را آنان سپس بينديش، خود دستگاه كاركنان و عمال
 و ميل روي از انتخاب(دو  آن كه مكن كاري متصدي دوستانت، سفارش يا خودكامگي
 خود، عمال نميا از. است خيانت و ظلم هاي شعبه از اي مجموعه) يشآزما بدون و خودخواهي

 باشند، مي قدم پيش اسالم در كه كساني و شريف و صالح هاي خاندان از باحيا و باتجربه افراد
 شرفشان، و عرض و نيكوتر و تر گرامي اخالقشان) صفات اين با( ينانا راستي به كه برگزين
  »2.است ديگران از رساتر كارها عاقبت در نظرشان و كمتر رزي،و طمع به توجهشان و تر صحيح

 متعهد و سالم افراد از كارآمد و دقيق ضوابط تعيين با اداري نظام و حكومت در اگر پس
 و ادارات در فساد كاهش و جامعه در قسط و عدل اقامه به توان مي يقيناً شود، استفاده
 تمامي و اسالمي هاي حكومت براي اسالم برنامه همان اين بود؛ اميدوار دولتي هاي سازمان

                                                                                                                                              
  176، ص 69محمدباقر بن محمدتقي مجلسي، پيشين، ج . 1
و  اْلخياَنةِفَإِنَّهما جِماع منْ ُشعبِ الْجورِ و  أََثرَةًو  محاباةًتباراً و لَا تُولِّهِم ثُم انْظُرْ في أُمورِ عمالك فَاسَتعمْلهم اْخ«. 2

هم أَكرَم أَخْلَاقاً و أَصح فَإِنَّ اْلمَتقَدمةِو اْلقَدمِ في الْإِسَلامِ  الصالحةِو الْحياء منْ أَهلِ الْبيوتَات  التَّجرِبةِتَوخَّ مْنهم أَهلَ 
  )374، ص 53، نامه البالغه نهج(» .أَعرَاضاً و أََقلُّ في الْمطَامعِ إِشْرَافاً و أَبَلغُ في عواقبِ الْأُمورِ نَظَراً
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  .گردد مي تشكيل جامعه افراد حقوق حفظ و خرد عقل، پايه بر كه است هايي حكومت

  اقتصادي عدالت -2-1-2-6

 شوند، دهيشك يتباه و فساد ورطه به ها انسان شود مي باعث هك يمهم عوامل از يكي
 آن رفع به را او ازين و اجياحت هك است اي گونه به يآدم عتيطب. است يازمندين و اجياحت

 خواهد شتريب زين آن يكيتحر قدرت باشد، شتريب ازين نيا هرچه و كند مي كيتحر ها نيازمندي
 است؛ شده يمعرف فرك ديوار ديواربه همسايه ينيد هاي آموزه در يندار و فقر رو، نيهم از بود،

  1.»فراًك ونيك أن الفقر ادك«: ايندفرم مي )و سلم آله و عليه اهللا صلي( رمكا امبريپ كه چنان
 ي وسيله به مستمندان نياز رفع دزدي، مانند اموال عليه جرايم از پيشگيري طرق از يكي

 كه شود مي موجب زمان طول در احسان و انفاق از خودداري چون است، احسان و انفاق
. گردد مي رافانح موجب و شده بيشتر يكديگر از و اغنيا مستمندان نفرت و طبقاتي فاصله

 الحسنه قرض هاي وام پرداخت با بايد مردم نياز رفع براي كه دارد تأكيد اسالم طرفي از
 وام پرداخت نمود؛ جلوگيري جامعه در طبقاتي شكاف ايجاد از مردم و حكومت توسط

 ضروري نيازهاي رفع براي نيازمند اشخاص تا يابد توسعه بايد الحسنه قرض ازطريق
 توليد، لوازم و امكانات توزيع در عدالت. نگردند خالف اعمال رتكابا به ناچار خويش
 و افراد همه يبرا ياقتصاد توسعه و رشد يبسترها نمودن فراهم و تسهيالت عرضه
 خراج حال مراعات و مالياتي امور در عدالت نيز و تالش و كار عرصه متقاضي هاي گروه

 خواهد كاهش را توليدكننده ينهادها و مردم يسو از يادار فساد يبرا تقاضا دهندگان،
 هرگونه نفي و الهي هاي نعمت از يمند بهره در عدالت و يآزاد باب در كريم قرآن 2.داد

 و لعباده أَْخرَج يالَّت اللَّه ةَنيزِ حرَّم منْ قُلْ« :فرمايد مي الهي امكانات تحريم و استئثار

                                                                                                                                              
  89، ص 8شهري، پيشين، ج محمد محمدي ري. 1
 189مهدي اكبرنژاد؛ مينا يعقوبي و فرزاد غالمي، پيشين، ص . 2
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 و آفريده خود بندگان يبرا كه را ياله هاي ينتز يكس چه: بگو 1؛...الرِّزقِ منَ باتيالطَّ
  .»!است؟ كرده حرام را پاكيزه هاي يروز

 دولتي ينهادها ساير و ها سازمان مردم، به خدمات كننده عرضه طورگستردهبه دولت، كارمندان
 مارش به دولت بگير حقوق و ندارند نقشي ياقتصاد توليد در مستقيم طور به رو ازاين. هستند

 هادرآمد توزيع در عدالت بگيرد، صورت بايد آنان با ارتباط در كه عدالتي دليل، همين به. روند مي
 را فساد ارتكاب هاي انگيزه ها،درآمد توزيع در عدالت رعايت. است هايشان شايستگي برحسب
 اسبمتن يجزا و پاداش ياعطا داد؛ خواهد افزايش را سازمان كاراييو  سالمت و دهد مي كاهش

 الَ يأَنِّ ربهم لَهم فَاستَجاب«: رود مي شماربه الهي قطعي هاي سنت از افراد شايستگي و استحقاق با
يأُضلَ عملٍ عامْن عكمنْ مرٍكذَ م فرمود و( ؛پذيرفت را هاآن درخواست پروردگارشان، 2؛...يأُنَْث أَو:( 
 رانيمد و نانكارك از اگر» .كرد نخواهم ضايع مرد، يا باشد زن را، شما از يكس هيچ عمل من

 و كاري كم هرگونه از دور و مطلوب لكش به را خود فيوظا رود مي انتظار نظام مختلف سطوح
 با نانكارك يافتيدر زانيم اگر. ردك تأمين يماد يزندگ ازلحاظ را ها آن ديبا دهند، انجام انتيخ

 انجام به يدلسرد با نانكارك باشد، آن از تر پايين و نداشته يبرابر ها آن متوسط يزندگ مخارج
 و انتيخ كاري، كم و داد نخواهند انجام امكاستح و اتقان با را ارك د؛يورز خواهند مبادرت ارشانك

  .ساخت خواهند خود شهيپ را يعموم اموال به يتعد
 را نانكارك يشتيمع تيوضع بهبود و يزندگ تأمين مسأله )السالم عليه( يعل مؤمنان امير

. نندك توجه امر نيا به طورجدي به هك كند مي گوشزد رانيمد به و داند مي سازمان فيوظا از
 را آنان زندگي گذران وسيله و رزق سپس«: فرمايند مي اشتر مالك به خطاب حضرت
 به را خود كارهاي آن با كه است نيرويي ايشان، براي امر اين كه ساز كامل و كن فراوان
 كه چيزهايي و اموال به يازيدن دست از آنان بودن نياز بي براي است موجبي و دآرن صالح
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 كنند مخالفت تو امر با اگر ،ها آن مقابل در است قاطعي جواب نيز و ؛باشد مي اختيارشان در
  »1.ورزند خيانت و آوردند وارد رخنه تو امانت در يا

 او دروني كنترل بر بيروني، كنترل و بزهكار مجازات از قبل اسالمي، نظام در كه آن نتيجه
 طوركلي به اسالم لذا است، گرديده توجه جمعي اراده با اجتماعي پيشگيري تدابير قالب در
 را هايي دستورالعمل انحراف، و يآلودگ هرگونه و رذايل از يدور و گناه از پيشگيري يبرا

 درنتيجه و جامعه در يقاخال يها  ارزش ايياح موجب هك است نموده بيني پيش انسان براي
 با هادولت 2.شود يم جرم و گناه از ارگزارانك و ارمندانك خصوصاً مردم، يدور

 بروز از توانند مي جامعه در تدابير اين آموزش و نشر به نسبت گذاري سرمايه و ريزي برنامه
 در تر جامع معناي به و نهادها ها، سازمان ادارات، يها يرو كج از بسياري و اداري فساد
 سرمايه رفتن از بين اش نتيجه كه زيادي هاي هزينه متحمل تا نمايند؛ جلوگيري كشور

  .نشوند است، ملي هاي سرمايه و انساني

 اسالمي جمهوري در از فساد اداري اجتماعي پيشگيرانه تدابير -2-1-3

  ايران

 معاصر خيتار ياسيس و ياجتماع طيمح و يسنت يادار ساختار يها يژگيو به ينگاه
 المال، تيب به يانداز دست قاجار دوران در است؛ بوده ياريبس يادار مفاسد نشانگر انريا

 به حاضر يدولت مأموران شتريب. داشت وجود وفور به يمال يها سوءاستفاده زين و يريگ باج
 مشغول ياندوز ثروت به و داشته مبادرت امر نيا به زين يمحل مانكحا و بودند رشوه گرفتن
 مردم از بودند پرداخته خود مقام ديخر يبرا هك را يمبالغ فرصت، نينخست در هاآن. بودند

                                                                                                                                              
 حجةٌَلهم علَي استصلَاحِ أَْنفُسهِم و غًني َلهم عنْ َتنَاولِ ما تَحت أَيديهِم و  قُوةٌثُم أَسبِغْ عَليهِم الْأَرزاقَ فَإِنَّ ذَلك «. 1

  )374، ص 53، نامه البالغه نهج(» عَليهِم إِنْ خَاَلفُوا أَمرَك أَو ثَلَموا أَماَنَتك
المللي،  محمد نوذري فردوسيه، سياست جنايي اسالم در قبال فساد اداري و مطالعه تطبيقي با موازين بين. 2

  40، ص 1390رساله دكتري، دانشگاه تهران، 
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 منتسب يخاص القاب به رشوه، پرداخت با افراد يبرخ دوران نيا در 1.ردندك يم طلب
  2.شد يم داده زين زيرمميغ اشخاص به يحت القاب نيا. نبودند آن ستهيشا هرگز هك شدند يم

 علت به جامعه ايران بودن ريفق همچون داليلي به مهم اين اول پهلوي دوران در اگرچه
 كاهش نسبتاً 3داليل ديگر و ينفت يهادرآمد وجود عدم ازجمله خاص يهادرآمد نبودن

 يراسكبورو نييپا مراتب سلسله در كه طوري به نرفت ميان از كامل طور به لكن نمود، پيدا
 يها لكش در ويژه به يدارا فساد دوم يپهلو دوره در 4.داشت وجود ينظام و يادار

 يهادرآمد شيافزا 1342 تا 1332 يها سال نيب. افتي شيافزا يخوار رشوه و اختالس
 در. ردك دتريشد و تر گسترده را يادار فساد يتاتوريكد رشد و يخارج يها كمك ،ينفت

 يا گسترده سطح در را يادار فساد رسماً هيريخ امور پوشش ريز يپهلو اديبن دوران نيا
 خاندان يمال منابع و ثروت شيافزا يبرا شده  ينهاد و مطمئن يمجرا يك به و داد اجرو

  5.ديگرد مبدل يپهلو
 اوايل خاص اوضاع دليل به كوتاه وقفه يك از پس نيز اسالمي انقالب پيروزي از بعد
 قوانين ايران اسالمي يجمهور در نظام 6.شد نمايان مختلف اشكال به فساد دوباره انقالب،

 تصويب به يادار و ياقتصاد مختلف ابعاد در فساد با مبارزه درخصوص متنوعي مقررات و
 جرم وقوع از قبل ي مرحله هك اول ي مرحله در ؛باشد مي مرحله دو به ناظر كه است رسيده
است  نموده ينيب شيپ فساد وقوع از پيشگيري منظور به را ييابزارها گذار قانون است،

                                                                                                                                              
  842، ص 6ج  ،)1365انتشارات اسالميه، : تهران(، )ترجمه گروهي از نويسندگان(، تاريخ تمدنويل دورانت، . 1
  127، ص 1، ج )1357، ]بي نا[انتشارات : تهران(، تاريخ بيداري ايرانياناالسالم كرماني،  ناظم. 2
  399، ص )1380انتشارات شيرازه، : تهران(، )ترجمه منوچهر صبوري(، نظام پهلوي در ايرانهمايون كاتوزيان، . 3
  254، ص )1380انتشارات سخن، : تهران(، رن ايرانها؛ بوروكراسي مد شناسي سازمان جامعهمنوچهر صبوري، . 4
  256ـ  254همان، صص . 5
، فصلنامه »فساد اداري و راهكارهاي مناسب براي مبارزه با آن«رفتار، پور و طيبه نيكرحمت اهللا قلي. 6

  46): 1385/پاييز(53، مجلس و پژوهش
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 يك با كند مي يسع مربوط يدولت هاي دستگاه ازطريق نيمچنه و) اجتماعي پيشگيري(
 ؛)وضعي پيشگيري(د ينما يريجلوگ جرايم از دسته نيا وقوع از يقانون و جامع نظارت
 شده وضع اداري فساد با مبارزه براي ايران اسالمي جمهوري در كه قوانيني مفاد ازجمله

  :از اند عبارت دارند اجتماعي پيشگيري رويكرد و است

  ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون -2-1-3-1
 ژهيو هاي برجستگي از گوناگون ليدال به رانيا ياسالم يجمهور ياساس قانون
 مسلمان مردم هك است يهاي ارزش و ها آرمان تجسم كه اين ها آن ترين مهم و است برخوردار

 انقالب هيانيب را آن يبهشت تركد ديشه اهللا آيت ،يرو نيهم از. اند بوده آن تحقق يپ در رانيا
  1.نمايد تعبير مي ياسالم

از وقوع جرم در جمهوري اسالمي ايران برعهده  پيشگيريدرباره اين موضوع كه وظيفه 
نظر وجود دارد، لكن قانون اساسي  باشد، بين حقوقدانان اختالف كدام قوه يا دستگاهي مي

 طوركلي به جرم وقوع از پيشگيري جمهوري اسالمي ايران به مطلب پرداخته است؛ وظيفه
 شده نهاده قوه قضائيه برعهده ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 156اصل  5بند  طبق
 قسمت از 3.شود حاصل يدسترس مهم آن به مناسب سازوكارهاي كارگيري به با تا 2است
 خبرگان مراد كه نمود توجه بايد البته شود؛ مي استنباط غيركيفري پيشگيري 5بند  اول

                                                                                                                                              
هاي آيت  بنياد نشر آثار و انديشه: تهران(، چاپ چهارم، مباني نظري قانون اساسيسيدمحمد حسيني بهشتي، . 1

  8، ص )1390الّله شهيد دكتر بهشتي،
اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و قوه قضائيه قوه. 2

رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل  -1: دار وظايف زير استعهده
 -2. كند ي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين ميدعاو

كشف جرم و  - 4. نظارت بر حسن اجراي قوانين -3. هاي مشروع احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي
ام مناسب براي اقد - 5. تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسالم

  .پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمين
، 2، ج )1386نشرميزان،: تهران(، چاپ هجدهم، حقوق اساسي جمهوري اسالمي ايرانسيدمحمد هاشمي، . 3

  462-461صص 
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 نه است پيشگيري امر متولي قوه قضائيه كه است بوده اين 5بند  اول قسمت از گذار قانون
  1.دهد تشكيل منظوربدين را كميسيوني و نمايد گذاري سياست كه ترتيب اين به آن، مجري
 و همه براي كار امكانات شرايط تأمين اساسي، نيازهاي تأمين لزوم به اساسي قانون در
 اداري جرايم كاهش و اداري فساد از پيشگيري درراستاي هريك كه اقدامات ديگر

 مقرر ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 43اصل  لذا باشد؛ راهگشا و مؤثر تواند مي
 برآوردن و محروميت و فقر كردن كن ريشه و جامعه اقتصادي استقالل تأمين براي« :دارد مي

 براساس ايران اسالمي جمهوري قتصادا او، آزادگي حفظ با رشد، جريان در انسان نيازهاي
  :شود مي استوار زير ضوابط
 وپرورش آموزش درمان، بهداشت، ،كپوشا ،كخورا ن،كمس: ياساس يازهاين تأمين -1

  .همه يبرا خانواده لكيتش يبرا الزم اناتكام و
 دادن قرار و املك اشتغال به دنيرس منظور به همه يبرا ارك اناتكام و طيشرا تأمين -2

 ،يتعاون لكش در ندارند، ارك ليوسا يول ارندك به قادر هك يسانك همه ارياخت در ارك لياوس
 و افراد دست در ثروت تداول و زكتمر به نه هك گريد مشروع راه هر اي بهره بدون وام راه از

. درآورد مطلق بزرگ يارفرماك يك صورت به را دولت نه و شود يمنته خاص هاي گروه
 يك هر در شورك اقتصاد يعموم ريزي برنامه بر مكحا هاي ضرورت تيرعا با ديبا اقدام نيا

  .رديگ صورت رشد مراحل از
 باشد چنان ارك ساعت و محتوا و لكش هك صورتيبه شورك ياقتصاد برنامه ميتنظ -3

 و ياسيس ،يمعنو يخودساز يبرا يافك توان و فرصت ،يشغل تالش برعالوه فرد هر هك
  .باشد داشته اركابت و مهارت شيافزا و شورك يرهبر در الفع تكشر و ياجتماع
 از يريجلوگ و نيمع يارك به افراد اجبار عدم و شغل انتخاب يآزاد تيرعا -4
  .يگريد ارك از كشي بهره

  .و حرام باطل معامالت گريد و ربا و اركاحت و انحصار و ريغ به اضرار منع -5
 گذاري،سرمايه مصرف، از اعم اقتصاد، به مربوط ونيش همه در ريتبذ و اسراف منع -6

  .خدمات و عيتوز د،يتول

                                                                                                                                              
  737شناسي، پيشين، ص علي حسين نجفي ابرندآبادي، جزوه درس جرم. 1



  بررسي مباني فقهي و حقوقي پيشگيري از جرايم فساد اداري � 88

  .شورك اقتصاد شرفتيپ و توسعه يبرا اجياحت نسبت به ماهر افراد تيترب و فنون و علوم از استفاده - 7
  .شورك اقتصاد بر گانهيب ياقتصاد سلطه از يريجلوگ –8
 تأمين را يعموم يازهاين هك يصنعت و يدام ،يشاورزك داتيتول شيافزا بر تأكيد -9

  ».برهاند يوابستگ از و برساند ييفاكخود مرحله به را شورك و ندك
 همه در عمومي آگاهي سطح بردن باال اخالقي، فضايل رشد براي مساعد محيط ايجاد

 كه است وظايفي ازجمله سطوح، تمام در همه براي وپرورش آموزش همچنين و ها زمينه
 در مؤثري نقش كه است نموده ايران اسالمي جمهوري دولت برعهده اساسي قانون 3اصل

  1.نمايد مي ايفا اداري فساد از اجتماعي پيشگيري

                                                                                                                                              
دولت جمهور اسالمي ايران موظف است براي نيل : دارد رر ميقانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مق 3اصل . 1

ايجاد محيط مساعد براي رشد  -1: كاربردبه اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي امور زير به
هاي  باال بردن سطح آگاهي -2. فضايل اخالقي براساس ميان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي

 –3. هاي گروهي و وسايل ديگر هاي با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه در همه زمينهعمومي 
تقويت روح -4. بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي وپرورش و تربيت آموزش

اكز تحقيق و هاي علمي، فني، فرهنگي و اسالمي ازطريق تأسيس مر بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه
محو هرگونه استبداد و خودكامگي و  -6. طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب -5. تشويق محققان

مشاركت عامه مردم در تعيين  -8. هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون تأمين آزادي - 7. انحصارطلبي
ت ناروا و ايجاد امكانات عادالنه براي رفع تبعيضا -9. سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش

 -11. ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيالت غيرضرور -10. هاي مادي و معنوي همه، در تمام زمينه
تقويت كامل بنيه دفاع ملي ازطريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقالل و تماميت ارضي و نظام اسالمي 

ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف  برايادالنه بر طبق ضوابط اسالمي ريزي اقتصادي صحيح و ع پي -12. كشور
تأمين خودكفايي  -13. هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه ساختن هر نوع محروميت در زمينه

جانبه افراد از زن و  تأمين حقوق همه -14. ها در علوم و فنون صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اين
توسعه و تحكيم برادري  -15. د و ايجاد امنيت قضايي عادالنه براي همه و تساوي عموم در برابر قانونمر

تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسالم، تعهد  - 16. اسالمي و تعاون عمومي بين همه مردم
  .دريغ از مستضعفان جهان برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمايت بي
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 مصوب يدولت شغل يك از شيب يتصد تيممنوع قانون -2-1-3-2

11/10/1373  

 كه است ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 141 اصل بر تأكيدي قانون اين تصويب
 توانند نمي دولت ارمندانك و رانيوز جمهور، رئيس نانمعاو جمهور، رئيس«: دارد مي مقرر

 اي تمام هك مؤسساتي در گريد شغل هرنوع داشتن و باشند داشته يدولت شغل يك از شيب
 يشورا مجلس يندگينما و است يعموم مؤسسات اي دولت به متعلق آن هيسرما از يقسمت
 تيعضو اي عامل تيريدم و استير زين و يحقوق مشاوره و يدادگستر التكو و ياسالم

 و ادارات يتعاون هاي شركت جز ،يخصوص هاي شركت مختلف انواع مديره هيأت در
 يقاتيتحق مؤسسات و ها دانشگاه در يآموزش هاي سمت. است ممنوع آنان يبرا مؤسسات

  ».است مستثنا مكح ن،يا از
 يدولت شغل يك از شيب يتصد تيممنوع قانون واحده ماده 5بند  طبق همچنين

 و گردد مي محكوم يك سال تا ماه 6 از موقت خدمت انفصال به قانون اين از متخلف«
 مزاياي و حقوق جز به است داشته آن را تصدي زمان يك در كه مشاغلي از دريافتي وجوه
 وجوه استرداد برعالوه دوم، مرتبه در تكرار درصورت. گردد مي مسترد وي اصلي شغل

  ».گردد مي محكوم مشاغل از دائم انفصال به تبصره اين موضوع
 فساد بروز و خاص اي عده اختيار در دولتي مشاغل انحصار از قانوني چنين وضع با بنابراين،

 پيشگيري درراستاي گذاري قانون اقدام از جنبه يك خود اين و شود مي جلوگيري اداري و مالي
  .است جرم از

  09/05/1384 مصوب جرم وقوع از پيشگيري قانون -2-1-3-3

 طور به كه اسالمي انقالب از پس قانون اولين عنوان به توان مي جرم وقوع از پيشگيري انونق از
 كاهش و مبارزه براي مناسب سازوكار ارائه درصدد و پردازد مي جرم از پيشگيري بحث به خاص
 اجراي در جرم وقوع از پيشگيري عالي شوراي قانون، اين 3ماده  طبق. برد نام است، جرايم
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 شوراي زير، وظايف اجراي در« :دارد مي مقرر ماده اين گردد؛ مي تشكيل آن به حولهم وظايف
 و وظايف چارچوب در ملي كار تقسيم ـ 1:شود مي تشكيل جرم وقوع از پيشگيري عالي

 بين همكاري توسعه و هماهنگي براي مناسب تدابير اتخاذ و كشور گانه سه قواي هاي مأموريت
 ملي هاي برنامه و يياجرا هاي سياست راهبردها، تعيين ـ 2 پيشگيري امر در مسئول هاي دستگاه

 تصويب و بررسي ـ 3 نظام كلي هاي سياست و قوانين چهارچوب در جرم وقوع از پيشگيري
 و دولتي نهادهاي و مردم مشاركت هاي زمينه ايجاد فرهنگ، گسترش براي كالن هاي برنامه

 براي تصميم اتخاذ و بررسي ـ 4 ها آن از حمايت و جرم وقوع از پيشگيري امر در غيردولتي
 ها طرح اجراي نتايج ارزيابي و اجتماعي هاي آسيب كاهش جرم، وقوع علل و ها زمينه شناسايي

 اتخاذ ـ 5 زمينه اين در مسئول نهادهاي عملكرد پيگيري و سنجش پيشگيري، ملي هاي برنامه و
 و اصالح و آنان خانواده و محكومان و يدگاندبزه از حمايت درراستاي موردنياز هاي سياست
  ».شرافتمندانه زندگي از آنان برخورداري و محكومان پذيري جامعه

 كاهش منظوربه تصميم اتخاذ و فرهنگ گسترش براي ريزي برنامه ماده، اين 4 و 3بند 
 نمايد مي بيان جرم وقوع از پيشگيري عالي شوراي وظايف ازجمله را اجتماعي هاي آسيب

 آن به جرم وقوع از پيشگيري قانون كه است اجتماعي پيشگيرانه اقدامات هردو كه
  .است پرداخته

 مصوب فساد با مقابله و اداري نظام سالمت يارتقا قانون -2-1-3-4

29/02/1390  

 همه در فساد با مبارزه درراستاي مؤثري و مهم نقش امروز به تا گذشته از ها دولت
 به جايگاه توجه با ها دولت برخي دارند؛ اداري ادفس يدرزمينه خصوص به و ها زمينه

 بدون ديگر برخي و اند نموده ايفا را نقش اين احسن نحو به دسترس در امكانات و خويش
 امكانات ساير و قدرت از حدومرز بي استفاده به تنها آينده، و جامعه شرايط به توجه

 با مقابله و اداري نظام سالمت يتقاار قانون 7ماده . اند برداشته قدم اندوزي مال درراستاي
 همكاري با است موظف دولت« :دارد مي بيان پيشگيري امر در دولت نقش به توجه با فساد
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 و اسالمي منابع براساس اداري نظام سالمت يارتقا و سازي فرهنگ منظور به قوا ساير
 قانون اين تصويب از پس ماه شش ظرف دنيا روز تجربيات و علوم توسعه با متناسب

  ».نمايد تدوين را »نظام كارگزاران اي حرفه اخالق منشور«
 و اداره آن داخلي قوانين از ها سازمان و ادارات برخي در اگرچه اي حرفه اخالق

 و اسالمي منابع بر  تكيه با نظام كارگزاران اي حرفه اخالق منشور تهيه لكنباشد  مي سازمان
 تواند مي كشور، سطح در ايران اسالمي مهوريج دولت توسط دنيا روز تجربيات و علوم
 و باشد ياسالم جامعه ايران در دولت اجتماعي پيشگيرانه اقدامات ترين مهم از يكي

 قرار دارند را اداري فساد با مبارزه دغدغه كه كشورهايي ديگر براي سرمشقي همچنين
  .گيرد

 31ماده  كه است اي فهوظي قانون اين رساني اطالع و عمومي آموزش هاي برنامه ياجرا
 هاي وزارتخانه و سازمان عهده بر فساد با مقابله و اداري نظام سالمت يارتقا قانون

 زيرا است؛ مؤثر بسيار جرم از اجتماعي پيشگيري درراستاي كه است گذاشته صالح ذي
 گيرد؛ مي قرار فساد منجالب در كافي دانش نداشتن و ناآگاهي اثر در افراد از بسياري

 و فرهنگ هاي وزارتخانه ايران، اسالمي جمهوري صداوسيماي سازمان« :ماده اين ساسبرا
 آموزش و درمان بهداشت، فناوري، و تحقيقات علوم، وپرورش، آموزش اسالمي، ارشاد

 هاي برنامه اجرا درراستاي اند موظف تبليغي و فرهنگي و آموزشي نهادهاي ساير و پزشكي
 ابالغ اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد ازطريق كه قانون ينا رساني اطالع و عمومي آموزش

  ».آورند عملبه را الزم اقدامات گردد، مي

  14/12/1395مصوب  توسعه ششم برنامه قانون -2-1-3-5

 مجموعه به ايران، اسالمي جمهوري فرهنگي و اجتماعي اقتصادي، توسعه هاي برنامه
 شود مي تنظيم وقت دولت توسط و الهس پنج صورت به كه شود مي گفته مدتي ميان هاي برنامه

 شده است سعي قانون برنامه ششم توسعه، در. رسد مي اسالمي شوراي مجلس تصويب به و
 باال و صنعت و اقتصاد توسعه منظوربه كاربردي هاي برنامه تدوين و ها زيرساخت اصالح با
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 و مالي فساد در مؤثر عوامل پيدايش از غيرمستقيم طور به بازدهي، و اشتغال سطح رفتن
  .شود جلوگيري اقتصادي
اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا، برقراري عدالت  هاي كشور، راه جويي در هزينه صرفه

اين  30الي  28هايي از تدابيري است كه در مواد  در نظام پرداخت و رفع تبعيض نمونه
مكلف به اجراي آن قانون به منظور اصالح نظام اداري، شفافيت و مبارزه با فساد، دولت 

 كه است موادي ، ازجمله119الي  113، 104الي  92، 66الي  63 همچنين مواد. باشد مي
 و تعالي اشتغال، و تحصيل متقابل يرابطه تنظيمبراي  قانون برنامه ششم توسعه در

 قضايي، خدمات به مردم آحاد دسترسي براي برابر فرصت ايجاد نيز و فرهنگي سازي مقاوم
 اقدامات اين كه است نهاده ربط ذي هاي دستگاه عهده دولت، قوه قضائيه و بر را تكاليفي

  .دارد پيشگيرانه جنبه

 يياجرا يها دستگاه در رشوه با مبارزه و پيشگيري نامه نييآ -2-1-3-6

  )رانيوز هيأت( 22/12/1383 مصوب

 ققتح براي نامه آيين اين 1)16( ماده موضوع هاي دستگاه كليه«قانون اين 2ماده  طبق
  :نمايند اقدام بايد مي ذيل موارد به انجام نسبت نامه آيين اين اهداف

 كوتاه و اصالح ، مردم به مناسب رساني اطالع خدمات انجام مراحل سازي شفاف ـ الف
 انجام ، اداري فناوري توسعه گردد، مي ارائه مردم به كه خدماتي هاي انجام روش نمودن

 و مديريت سازمان طرف از كه هايي دستورالعمل سبراسا مراجعان و مردم از نظرسنجي
 نظام در رجوع ارباب جلب رضايت و مردم تكريم طرح( گردد، مي صادر كشور ريزي برنامه
  .) اداري هاي روش و ها سيستم اصالح به مربوط مصوبات و اداري

                                                                                                                                              
،  قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي) 160(هاي مذكور در ماده  كليه دستگاه«: دارد مقرر مي 16ماده . 1

ها  ، بانك ـ و نيروي انتظامي و كاركنان قوه قضائيه 1383اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ـ مصوب 
  ».باشند مه مينا ها مشمول اين آيين ، نهادهاي عمومي غيردولتي و شهرداري دولتي هاي و بيمه



  93 �پيشگيري غير كيفري : فصل دوم

 شده مطلع لكام طور به نامه آيين اين مفاد از ربط ذي كاركنان كه نحوي به كاركنان آموزش ـ ب
  .باشند
 مديران ، استانداران ها، سازمان رؤساي و وزرا طرف از بازرسان يا بازرس انتخاب ـ ج

  ها، عامل شركت
 طرق به الزم هاي نظارت انجام براي استاني واحدهاي كل مديران ها، سازمان رؤساي

  . محوله هاي مأموريت و وظايف حيطه در گزارش ارائه  و تهيه و مقتضي
 و نموده گزارش را نامه آيين اين 1)1( ماده موضوع تخلفات كه اشخاصي ويقتش ـ د

 كه اي نامه آيين مطابق باشد، شده نامه آيين براساس قطعي حكم به صدور منجر آنان گزارش
  .رسد مي وزيران هيأت تصويب به كشور ريزي و برنامه مديريت سازمان پيشنهاد به

 حقوقي و حقيقي اشخاص با قرارداد در جراييا دستگاه براي فسخ حق بيني پيش ـ ه

                                                                                                                                              
نمايند  هاي اجرايي كه مطابق بندهاي ذيل مبادرت به اخذ وجه و يا مال كاركنان و مسئوالن دستگاه«: 1ماده . 1

ايصال مال  يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را دريافت كنند يا موجبات جلب موافقت و مذاكره و يا وصول و
اداري ـ مصوب  قانون رسيدگي به تخلفات) 8(ماده ) 17(ه به بند يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايند، با توج

. هاي رسيدگي به تخلفات اداري براي اعمال مجازات مناسب ارجاع خواهد شد ـ پرونده آنان به هيأت 1372
اخذ مالي بالعوض يا به مقدار  -ب.  غيراز آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است گرفتن وجوهي به -الف

فروش  -ج.  مقدار فاحش كمتر از قيمت تر از قيمت معمولي يا ظاهراً به قيمت معمولي و واقعاً به رزانفاحش ا
.  رعايت مقررات مربوط رجوع بدون طور مستقيم يا غيرمستقيم به ارباب تر از قيمت به مالي به مقدار فاحش گران

ول و ايصال وجه يا مال يا سندپرداخت فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبيل مذاكره جلب موافقت يا وص -د
طور  رجوع به اخذ يا قبول وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مال از ارباب -ه. رجوع وجه از ارباب

اخذ  -باشد؛ و مستقيم يا غيرمستقيم براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به دستگاه اجرايي مي
بدون رعايت  شود ازجمله هرگونه ابراء يا اعطاي وام خواري تلقي مي رشوه هرگونه مال ديگري كه در عرف

و قائل شدن  غيرحق صورت گرفته باشد و همچنين گرفتن پاداش ضوابط يا پذيرفتن تعهد يا مسؤوليتي كه من
از ضوابط كه  تخفيف و مزيت خاص براي ارايه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت يا حمايتي خارج

  ».جب بخشودگي يا تخفيف گرددمو
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 مرتكب قرارداد طرف اجرايي دستگاه تشخيص به كه مواردي در مذكور حق اعمال منظور به
  ».شود نامه آيين اين) 1( ماده بندهاي اعمال از يكي

 و كاركنان آموزش ، مردم به مناسب رساني اطالع خدمات انجام مراحل سازي شفاف
 اجتماعي پيشگيري اقدامات ازجمله دهند مي گزارش را اداري خلفاتت كه اشخاصي تشويق

 رشوه با مبارزه و پيشگيري نامه نييآ كه باشد مي ماده اين د و ب الف، بندهاي در كه است
  .است نموده اتخاذ را آن خوبي به يياجرا هاي دستگاه در

 :نموده مقرر ميمرد مشاركت و عمومي آگاهي افزايش براي نامه آيين 14ماده  همچنين
 وزارت ، اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت كشور، ريزي برنامه و مديريت سازمان«

 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت ، فناوري و تحقيقات ، علوم وزارت وپرورش، آموزش
 آگاهي افزايش راستاي در اند مكلف ايران اسالمي جمهوري صداوسيماي سازمان و پزشكي
 مورد هاي روش اصالح براي در شده انجام هاي فعاليت و مقررات و نقواني از مردم عمومي

 هاي برنامه اصالح و ريزي برنامه موجود، معضالت رفع براي مردم مشاركت جلب و عمل
 و دولت كارگزاران ، دانشجويان ، آموزان دانش براي)  سازي فرهنگ( اسالمي معارف آموزشي

 و ذهني نگرش و گرايش تغيير و رفتاري هاي تمهار افزايش منظور به جامعه افراد كليه
 هاي دستگاه. دهند انجام را الزم اقدامات فسادستيزي فرهنگ مناسب بسترهاي ايجاد

  1».باشند مي كشور ريزي برنامه و مديريت سازمان با همكاري به مكلف يادشده

  08/07/1386 بمصو يشورك خدمات تيريمد قانون -2-1-3-7

 اداري فساد با مبارزه در دولتي هاي دستگاه يياجرا فياوظ و ارهاكراه به قانون اين در
 اسالمي جمهوري اساسي قانون 44 اصل هاي سياست اجراي براساس. است شده اشاره

                                                                                                                                              
نامه برعهده دبيرخانه ستاد ارتقاي سالمت نظام اداري و مقابله  مسئوليت پيگيري اين آيين 15براساس ماده . 1

جمهور و ستاد ارائه خواهد  با فساد نهاده شده و عالوه بر آن دبير ستاد يادشده گزارشي از پيشرفت كار به رئيس
  .نمود
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 و تعاوني بخش يتوسعه براي الزم اقدامات است مكلف دولت قانون اين 13 ماده ،1ايران
 هاي تصدي امور« :دارد يم مقرر لذا دهد؛ انجام را غيردولتي عمومي مؤسسات و خصوصي
 قانون) 30( ام سي و) 29( نهم و بيست اصول رعايت با خدماتي و فرهنگي ، اجتماعي

 و نهادها و خصوصي و تعاوني بخش توسعه ازطريق ايران اسالمي جمهوري اساسي
 استفاده با و دولت حمايت و نظارت با و شده صالحيت تعيين غيردولتي عمومي مؤسسات

  :گردد مي انجام يلذ هاي شيوه از
 عمومي مؤسسات و نهادها و خصوصي و تعاوني بخش از الزم هايحمايت اعمال -1

  . وظايف اين مجري غيردولتي
  .غيردولتي عمومي مؤسسات و نهادها و خصوصي و تعاوني بخش از خدمات خريد -2
 غيردولتي عمومي مؤسسات و نهادها و خصوصي و تعاوني بخش با مشاركت -3

  . فيزيكي منابع و تجهيزات و امكانات واگذاري اجاره، ازطريق
 و نهادها و خصوصي و تعاوني بخش به دولتي واحدهاي مديريت واگذاري -4

  . خدمات سرانه هزينه از بخشي يا و تمام پرداخت با غيردولتي عمومي مؤسسات
  ».اجرايي هاي دستگاه توسط ماده اين موضوع دولتي واحدهاي اداره و ايجاد -5

                                                                                                                                              
ريزي  تصادي جمهور اسالمي ايران بر پايه سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي با برنامهنظام اق«: 44اصل . 1

بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ، صنايع مادر، بازرگاني خارجي، معادن . منظم و صحيح استوار است
تلگراف و رساني، راديو و تلويزيون، پست و  هاي بزرگ آب بزرگ، بانكداري، بيمه، تأمين نيرو، سدها و شبكه

صورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت  ها است كه به آهن و مانند اين تلفن، هواپيمايي، كشتيراني، راه و راه
شود كه مكمل  بخش خصوصي شامل آن قسمت از كشاورزي، دامداري، صنعت، تجارت و خدمات مي. است

كه با اصول ديگر اين فصل مطابق جايي مالكيت در اين سه بخش تا. هاي اقتصادي دولتي و تعاوني است فعاليت
باشد و از محدوده قوانين اسالم خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه 

تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط هر سه بخش را قانون معين . نشود موردحمايت قانون جمهوري اسالمي است
  ».كند مي
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 رعايت همچنين و اجرايي هايدستگاه كارمندان و مديران گذاريخدمت اصل به توجه
 كشوري خدمات مديريت قانون 25ماده  كه است ديگري گام اداري و اسالم اخالق موازين

 مردم آشنايي به مكلف را اجرايي هاي دستگاه قانون اين 26 ماده 1.است نموده اتخاذ را آن
 تدبير افراد انتصاب در ساالري شايسته رعايت 2.است نموده خويش تكاليف و حقوق با

 راستاي در هركدام كه است پرداخته آن به 3قانون اين 41 و 28مواد  كه است ديگري
  .نمايد مي ايفا بديل بي ينقش نهادها و ها سازمان در اداري فساد كاهش

 يهجر 1404 افق در رانيا ياسالم يجمهور انداز چشم سند -2-1-3-8

  يشمس

 يهااستيس درخصوص نظام مصلحت صيتشخ مجمع مصوبات شامل هك سند نيا در
 و امور و شورك عمده و مهم مسائل به است، يرهبر معظم مقام يازسو يابالغ نظام، يلك

. است شده تأكيد رد،يگ قرار نيمسئول و رانيمد ارك ي سرلوحه در ديبا هك ييها برنامه
 جغرافيايي فرهنگي، مقتضيات با متناسب يافته، سعهتو انداز، چشم اين افق در ايراني ي جامعه

                                                                                                                                              
، خدمتگزاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخالق  هاي اجرايي رمندان دستگاهمديران و كا«: 25ماده . 1

نمايند وظايف  اسالمي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود ادا نموده و منشور اخالقي و اداري كه امضا مي
  ».ها انجام دهند ي آنهاي قانون خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته

هاي اجرايي  اند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاه هاي اجرايي مكلف دستگاه«: 26ماده . 2
ويژه صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران سطح آگاهي عمومي  آشنا نموده و ازطريق وسايل ارتباط جمعي به

  ».را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند در اين زمينه را ارتقاء داده و اطالعات الزم
منظور تأمين حقوق مردم و مراجعان، رضايت و عدم رضايت مردم از  دولت مكلف است به«: 28ماده . 3

مندي از ساير امتيازات استخدامي و  انتصاب و تمديد قراردادهاي استخدامي و بهره ،عملكرد كارمندان را در ارتقا
ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به  نامه ها، شيوه نامه ت و تنبيهات لحاظ نموده و كليه آييناعمال تشويقا

ورود به خدمت و تعيين صالحيت «: 41ماده / ».نمايد عنوان يك عامل مؤثر منظور كارمندان دولت را به
، تشكيالت  زهاي صادرهباشند براساس مجو هاي اجرايي مي استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاه
  ».شود ها انجام مي مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت
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: بر تأكيد با انقالبي و ملي اسالمي، هايارزش و اخالقي اصول بر متكي و خود تاريخي و
 و ها انسان حقوق و كرامت حفظ مشروع، هاي آزادي اجتماعي، عدالت ديني، ساالري مردم
 امنيت رفاه، سالمت، از برخورداري است؛ گشته معرفي قضايي و اجتماعي امنيت از مند بهره

 خانواده مستحكم نهاد ،درآمد مناسب توزيع برابر، هاي فرصت اجتماعي، تأمين غذايي،
 جامعه هاي ويژگي ديگر از مطلوب زيست محيط از مند بهره و تبعيض فساد، فقر، دوراز به

 مؤمن، ثارگر،اي پذير، مسئوليت فعال، همچنين و باشد مي انداز چشم اين افق در ايراني
 اجتماعي، سازگاري و تعاون ي روحيه انضباط، كاري، وجدان از برخوردار رضايتمند،

 هاي ويژگي از بودن ايراني به مفتخر و ايران شكوفايي و اسالمي نظام و انقالب به متعهد
 تدابير همه و همه كه است ايران اسالمي جمهوري مقدس نظام گذارانخدمت فرد منحصربه
 جرم از عاري اي جامعه داشتن و اداري فساد با مبارزه درراستاي اجتماعي هپيشگيران

  .باشد مي

 رهبري معظم مقام سوي از اداري نظام كلي يها استيس ابالغ -2-1-3-9

31/01/1389  

 از پس كه اداري نظام كلي هاي سياست ابالغ با) بركاته دامت( يا خامنه اهللا آيت حضرت
 را ها سياست اين مخاطبان كليه است، شده يينتع نظام مصلحت تشخيص مجمع با مشورت
 در را آن پيشرفت و تهيه آن شدن عملياتي براي ي رامشخص بندي زمان نمودند تا موظف
  .نمايند گزارش معين زماني فواصل

    با كه است گرديده ابالغ و بيني پيش لهمعظم توسط سياست اين در كه اقداماتي
 اجرايي هاي دستگاه معضالت از بسياري تواند مي يياجرا عمليات و مناسب ريزيبرنامه

  :از اند عبارت نمايد، حل را اداري فساد يدرزمينه
 ارج و انساني كرامت و اسالمي هاي ارزش بر مبتني سازماني فرهنگ سازي نهادينه -1
  .اجتماعي و انساني هاي سرمايه به نهادن
  .انساني عمناب ارتقاي و خدمت تداوم جذب، در محوري عدالت -2
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 نيروي جذب منظور به انساني منابع گزينش هاي روش روزآمدي و معيارها بهبود -3
 و اي سليقه هاي نگرش و ها نظري تنگ از پرهيز و شايسته و متعهد توانمند، انساني

  .اي غيرحرفه
  .مديران ارتقاي و نصب در اسالمي اخالق بر مبتني ساالري شايسته و گراييدانش -4
 و تخصص دانش، سطح ارتقاي و بهسازي و انساني منابع معنوي رشد زمينه ايجاد - 5

  .آنان هاي مهارت
 توانمندي، عملكرد، بر تأكيد با خدمات جبران و پرداخت نظام در عدالت رعايت -6

 و اقتصادي شرايط به توجه با معيشت حداقل تأمين و شاغل و شغل هاي ويژگي و جايگاه
  .اجتماعي

 و يافته توسعه كمتر هاي استان در متخصص نيروهاي نگهداري و بجذ سازي زمينه - 7
  .محروم مناطق
 از گيري بهره و بگيران مستمري و بازنشستگان معيشت تأمين و عزت و كرامت حفظ -8

  .ها آن مفيد تجارب و نظرات
  .اداري نظام در افراد زندگي و كار بين تعادل ايجاد و خانواده استحكام به توجه -9

 درراستاي اداري نظام تشكيالت ساختن منطقي و سازي متناسب سازي،بكچا - 10
  .انداز چشم اهداف تحقق

 اثربخشي، افزايش رويكرد با سازماني و اداري تمركز عدم و پذيريانعطاف - 11
  .كشوري خدمات كيفيت و سرعت
 و تسريع منظور به اداري هاي روش و فرآيندها در كارايي و اثربخشي به توجه - 12
  .كشوري خدمات ارائه در تسهيل
  .اداري مقررات و قوانين تنقيح و تنظيم در روزآمدي و شفافيت محوري،عدالت - 13
 منظور به اداري هاي دستگاه اثربخش تعامل و هماهنگي همسوسازي، نگري، كل - 14
  .انداز چشم و فرابخشي اهداف تحقق
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 مطلوب ارائه منظور به آن اتالزام آوردن فراهم و الكترونيك اداري نظام توسعه - 15
  .عمومي خدمات
 و دانش مديريت اصول كارگيري به ازطريق اداري نظام كردن بنيان دانش - 16

  .اسالمي هاي ارزش مبناي با اطالعات، سازي يكپارچه
 اعتماد و رضايتمندي سطح ارتقاي منظور به كيفي و نوين برتر، رساني خدمات - 17

  .مردم
 اداري نظام و مردم متقابل تكاليف و حقوق به نسبت بخشي آگاهي و سازي شفاف - 18

  .صحيح اطالعات به مردم مند ضابطه و آسان دسترسي بر تأكيد با
  .اداري نظام در مردمي هاي ظرفيت از استفاده و جذب براي سازي زمينه - 19
 و گوييپاسخ اجتماعي، و اداري پذيري مسئوليت فرهنگ اشاعه گرايي، قانون - 20
  .ها فعاليت كليه در فردي و اي سليقه برخورد از اجتناب و شهروندان و رجوع ارباب تكريم
 داري، امانت خودكنترلي، فرهنگ اجتماعي، انضباط كاري، وجدان سازي نهادينه - 21
  .المال بيت حفظ و زيستي ساده جويي، صرفه

 دي،اقتصا اجتماعي، رواني، امنيت براساس اداري مناسبات و روابط تنظيم - 22
  .جامعه آحاد نسبي رفاه نيز و فرهنگي بهداشتي،

 در حقوقي و حقيقي اشخاص بر وارده هايخسارت جبران و مردم حقوق حفظ - 23
  .اداري نظام در مقررات و قانون خالف اقدامات و تصميمات در تقصير يا قصور اثر

 حاصال ازطريق آن در اخالقي هاي ارزش رشد و اداري نظام سالمت ارتقاي - 24
 مؤثر نظام كارگيري به و فرهنگي امكانات از گيري بهره اداري، و قانوني فرآيندهاي
  .تخلفات با برخورد و پيشگيري

 و اداري نظام در كنترل و نظارت هايشيوه و ساختارها هماهنگي و كارآمدسازي - 25
  .اطالعات سازييكپارچه

 پويايي منظور به مستمر بهبود و فرهنگ اشاعه و ابتكار و نوآوري روحيه از حمايت - 26
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  .اداري نظام
 نظام سالمت يارتقا به گذشته از بيش ايران اسالمي جمهوري مقدس نظام بنابراين،

 راستا همين در است؛ ورزيده اهتمام اداري فساد هرگونه با عيار تمام مبارزه و كشور اداري
 شدن عملياتي با كه ستا شده تدوين نگر آينده و صريح هاي سياست و ها برنامه قوانين،

 و منطقه در شايسته الگويي كه آورد پديد اداري نظام آينده در توان مي جامعه در ها آن
  .باشد جهان

  وضعي پيشگيري -2-2

 مختلف تدابير بستن كارهب رغمبه كه واقعيت اين گرفتن نظر در با وضعي پيشگيري
 بزهكاري حذف عمالً و هستيم ديدگي بزه و بزهكاري شاهد بازهم اجتماعي، پيشگيري
 مشرف وضعيت تغيير درصدد بزهكاري، ماقبل وضعيت گرفتن نظر در با و است غيرممكن

 هايشيوه از يكي شناسي جرم در. است مجرم ضرر به جرم معادله تبديل و جرم بر
 سعي كه است جديدي رويكرد پيشگيري اين است؛ وضعي پيشگيري جرم، از پيشگيري

 پيشگيري طرح بپردازد، جرم از پيشگيري تبيين به ديده بزه يا جرم آماج بر اتكا با دارد
 نفر سه توسط كه است انگليسي تأسيسي اصالتاً، علمي نظريه يك عنوان به جرم از وضعي

 و كالرك است؛ يافته توسعه و شده مطرح »كرنيش« و »هيو مي« ،»كالرك« هاي نام به
و كالرك و كرنيش نيز  1980سال در  1»مطراحي عاري از جر«در كتابي با عنوان  هيو مي

به  2»بزهكاري يدور نماي انتخاب معقول درزمينه: منطق بزهكار«در كتاب ديگري با نام 
  .، به طرح و تحليل آن پرداختند1986سال 

 برخي ؛ است  شده  ارائه  گوناگوني  هاي برداشت و ها تعريف  وضعي  پيشگيري  درخصوص
 از خارج در جرم شناسيعلت را جرم از وضعي يشگيريپ كشورمان شناسان جرم از

 غيركيفري اقدامات از است عبارت وضعي پيشگيري كه معتقدند و انددانسته مجرم شخصيت

                                                                                                                                              
1. Design Out Crime. 
2. The Reasoning Criminal; Rational Choice Perspective on Offending. 
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 بزهكار كه نحوي به برد، مي باال را بزه انجام هزينه و زندمي برهم را جرم معادله كه است
 بيان وضعي پيشگيري درخصوص سنگ ريموند 1.كند مي نظر صرف جرم ارتكاب از بالقوه

 قرار نظر مطمح را تيجنا و جرم ماقبل واحوال اوضاع و طيشرا يوضع پيشگيري: داردمي
 منظور به ياعمال با خواه جرم، ابكارت هاي موقعيت ليتقل يبرا ياعمال با خواه دهد،مي
 هاي يتموقع تهديد را وضعي پيشگيري نهايي هدف او 2ارانكبزه يبرا خطر ميب شيافزا

 متضمن خود معناي ترين وسيع در رهيافت اين كند، مي اضافه و داند مي جرم ارتكاب
 هاي قسمت و كردن محدود به اقدام را وضعي پيشگيري ،»ژرژپيكا« 3.است گسترده مساعي
  4.داند مي بالقوه مجرمين براي فرصت اين تحقق كردن تر مشكل با جرم ارتكاب

 بر كه اينظريه خالصه طور به و جنايي عمل ويايپ نظريه، وضعي پيشگيري مبناي
 پيشگيري نوع اين. باشد مي داده تمركز فعل به انديشه از گذار فرآيند در جناييپيش نقش
 جرم ارتكاب هاي فرصت تهديد به منجر كه است جرم از قبل هاي وضعيت تغيير بر مبتني

 را شرايط دارد، سعي لقوهبا مجرمين براي ها فرصت اين تحقق كردن تر مشكل يا و
 كم دست يا نباشد مجرمانه رفتار ارتكاب موقعيت، آن به پاسخ كه نمايد ايجاد اي گونه به

 ازنظر مرتكبين هاي سابقه و ها انگيزه به پرداختن البته. يابند تقليل هايي پاسخ چنين
 مناسب هاي شرو اتخاذ و افراد شناسايي در ها آن از و نمانده دور رويكرد اين طرفداران

 منظور جرم از پيشگيري راستاي در دخالت براي مناسب) موقعيت( مكان و زمان و

                                                                                                                                              
جلدي، ، مجموعه دو)به كوشش شهرام ابراهيمي(، مباحثي در علوم جناييعلي حسين نجفي ابرندآبادي، . 1
  498، ص )1382(
  130، پيشين، ص شناسي كاربردي جرمريموند گسن، . 2
مجله تحقيقات ، »روابط ميان پيشگيري وضعي و كنترل بزهكاري«علي حسين نجفي ابرندآبادي، . 3

  19): 1382(33-32،حقوقي
دانشگاه شهيد  انتشارات: تهران(، )ترجمه علي حسين نجفي ابرندآبادي(، شناسي كاربردي جرمژرژ پيكا، . 4

  10، ، ص)1386بهشتي،
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  1.شود مي شايان استفاده
 كه است تدابيري و ها اقدام مجموعه شامل وضعي پيشگيري كرد بيان توان مي طوركلي به

 اين. است متمايل )جرم شرف وضعيت(جرم  پيراموني شرايط و محيط بر تسلط به سمت
 جنايي پيش هايوضعيت يعني بزهكاري ماقبل هاي وضعيت كاهش ازطريق سو يك از امر
 خطرات افزايش با ديگر ازسوي و شودمي انجام كند،مي تسهيل مساعد را جرم وقوع كه

 هاي آماج از حمايت با بيشتر وضعي پيشگيري بنابراين؛ بزهكاران دستگيري و شناسايي
 يا افراد ديدگي بزه از پيشگيري دنبال به فني تدابير اعمال و بالقوه ديدگان بزه نيز و جرم
 آن نتيجه بزهكاري كاهش غيرمستقيم طور به درنهايت كه است بزهكاران برابر در آماج

  .بود خواهد

  اسالم در از فساد اداري وضعي پيشگيرانه تدابير -2-2-1

   گروه دو به توان مي را بزهكاري پديده مقابل در جامعه اقدامات اسالم مكتب در
 و گيرد مي صورت بالقوه جرايم از پيشگيري هدف با كه اقداماتي نخست: كرد بنديطبقه

 در. گيرد مي قرار قاضي تصميم مبناي كه گذشته در ارتكابي اعمال به نسبت واكنش ديگري
 تياهم دوم درجه در اجتماعي يريشگيپ از پس يوضع پيشگيري اسالم ييجنا استيس

 بزهكار. گردد مي يتلق حل راه نيآخر عنوان به يفركي پيشگيري هكنيا ماك دارد؛ قرار
 اي ريشه و اجتماعي پيشگيري تدابير همه وجود با و است گيرنده تصميم كه شخصي عنوان به

 مبين دين دستورات و تعاليم در. شود كنترل بايد بگيرد جرم ارتكاب به تصميم تواند مي
 و هدايت مسير در ها انسان دادن قرار و سازي گفرهن زمينه در تالش برعالوه اسالم

 ارتكاب به مصمم فرد بازداشتن راستاي در اي بازدارنده غيركيفري راهكارهاي رستگاري،
 اين گاهي شود؛ مي ياد وضعي پيشگيري تدابير به آن از كه است شده گرفته نظر در بزه

                                                                                                                                              
1. Cornish.D.B&Clarke.R.v(1987).understanding crime Displacement:AnAppliction of 
Rational choice Theory. Criminology vol. 25,No.4(933-947). 
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  1.شود مي منتهي نيز افراد به نسبت هايي محدوديت ايجاد به هاراهكار
 به توان مي اسالم، يفقها نظرات و اسالمي معتبر متون در روايات و آيات به مراجعه با

 اسالمي منابع در يافت؛ دست پيشگيري نوع اين درخصوص اسالم جنايي سياست ديدگاه
 بررسي و مورد بحث مفصل طور به بزهكاري با مقابله شيوه يك عنوان به وضعي پيشگيري
 حتي و اسالم صدر از پيشگيري نوع اين راهكارهاي و تدابير از سياريب. است قرارگرفته

 )و سلم آله و عليه اهللا صلي( اسالم گرامي پيامبر رهنمودهاي و و روايات آيات در
 پيامبر زمان به ها آن تاريخ كه نهادهايي و ها تأسيس از بسياري. قرارگرفته است موردتوجه

 حسبه، نهاد منكر، از نهي و معروف امربه مانند، گردد بازمي) و سلم آله و عليه اهللا صلي(
 تدابير از اي مجموعه يكديگر، كنار در آن مشابه موارد از بسياري و بازدارنده جرايم تعيين

 اهللا صلي( اسالم پيامبر از پس هاي دوره در 2.دهد مي تشكيل را وضعي پيشگيرانه ارزنده
 علي حضرت مؤمنان امير خالفت چندساله هكوتا دوران در خصوصبه )و سلم آله و عليه

 اسالمي هاي حكومت در و گرفت صورت اقدامات اين يدرزمينه تحوالتي نيز )السالم عليه(
  3.يافت تكامل حسبه مانند نهادهايي

 مفصل طور به بزهكاري با مقابله شيوه يك عنوان به وضعي پيشگيري اسالمي منابع در
 بيان با وضعي پيشگيري از فقها عبارات در عموماً. تاس گرفته قرار بررسي و بحث مورد
 دهنده نشان كه است يادشده 4»الفاعل تعجيز« مانند تعابيري در آن تعريف با و المنكر دفع

 نمونه عنوان به است؛ بزهكاري كاهش براي مباحث گونه اين به نسبت اسالم توجه عمق
 منكر دفع معناي« :دارد مي بيان صخصواين در )عليه تعالي اهللا رضوان( خويي اهللا آيت

                                                                                                                                              
، ج )ه ق 1414ث،انتشارات مؤسسه آل البيت الحياء الترا: بيروت(، وسائل الشيعهمحمد بن حسن حرّعاملي، . 1

  29-20، صص 18
سازمان انتشارات پژوهشگاه : تهران(، چاپ اول، پيشگيري وضعي از بزهكاريسيدمحمود ميرخليلي، . 2

  46، ص )1388فرهنگ و انديشه اسالمي،
  399، ص )1382نشر ميزان،: تهران(، دادرسي در حقوق اسالميمحمدحسين ساكت، . 3
  ناتوان كردن فاعل. 4
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 اختيار به خواه. است خارج در آن ايجاد و مجرمانه عمل انجام از مرتكب كردن ناتوان
 نهي كه درحالي نشود منصرف مجرمانه عمل انجام از يا بكشد مجرمانه عمل از دست خود

  »1.نيست شرع مقرر مراتب طبق بازداشتن و كردن منع جز چيزي منكر از
 در كه شخصي تا است گرديده اشاره آن به اسالم هايآموزه در كه تدابيري ازجمله

 ،باشد مي مستعد شخص ازسوي جرم ارتكاب تحقق زمينه يا دارد قرار جرم ارتكاب آستانه
  :از اند عبارت نشود جرم مرتكب و گردد منصرف خويش تصميم از

  2كنترل و نظارت -2-2-1-1

 اتيرفتار و ن و اعمال بر مداوم و قيقد امل،ك نظارت ،ياله ثابت هاي سنت از يكي
 اعمال، تمام بر دقيقاً ا،يدن نيا در متعال خداوند. هاست آن يابيارز و يبازرس و ها انسان
 روز در هك است املك و قيدق نظارت نيهم يمبنا بر و دارد نظارت ها انسان اتين و گفتار

 فركي و پاداش و دهد يم قرار سنجش و يابيارز مورد را انسان يارهاك يهمه امت،يق
 قرآن در توان مي وضوح به را مطلب اين ند؛ك يم نييتع ها آن از يك هر يبرا را مناسب
 هدي ائمه همچنين و )و سلم آله و عليه اهللا صلي( اسالم گرامي پيامبر كالم كريم،

                                                                                                                                              
  181، ص 1، ج )1371انتشارات غدير،: تهران(، چاپ سوم، مصباح الفقاههسم موسوي خويي، سيدابوالقا. 1
باني و نيز نظارت در لغت عبارت است ازنظر كردن، نگريستن به چيزي، مراقبت، تحت نظر داشتن، ديده. 2

راي عمليات و در اصطالح به معناي؛ مراقبت از اج) »نظارت«لغتنامه دهخدا، ذيل (حراست، معنا شده است 
منظور حصول اطمينان از جريان قانوني و صحيح امور  سازماني و اداري براي رسيدن به اهداف تعيين شده و به

ها براي رسيدن  پذيرد به اين معنا كه نظارت ضمانت اجراي برنامه تحقق اهداف ياد شده صورت مي راستايو در 
، قانونمندي، تعيين صحت و يا تنظيم است و در كنترل در لغت به معناي رسيدگي، آزمايش. به هدف است

حصول  برايهاي اداري و اجرايي، نوعي اقدام اصالحي را  اصطالح به معناي فرآيندي است كه در آن دستگاه
هاي اعضاي سازمان،  توان از منابع و فعاليت ازطريق كنترل مي. دهند اطمينان از اهداف، مورد توجه قرار مي

علي آقا پيروز و ابوطالب . (نيل به اهداف سازمان به دست آورد راستايبخشي را در حداكثر كارايي و اثر
  ).315، ص 1394پژوهشكده حوزه و دانشگاه، : ، زير نظر سيدمهدي الواني، قممديريت در اسالمخدمتي، 
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 سألهم اين متعدد آيات در كريم بارها قرآن در سبحان خداوند. نمود مشاهده )السالم عليهم(
 اعملُوا قُلِ و« :باشد مي بندگانش كارهاي بر ناظر و شاهد او كه نمايد مي گوشزد انسان به را

يرَيَفس َل اللَّهمكعم و وُلهسر نُونَ وؤْماْلم ونَ وُترَدمِ يإَِل سالبِياْلَغ ع و ادُئيَف ةِالشَّهكَنبا مبِم 
 و! بينند يم را شما اعمال مؤمنان، و او فرستاده و خداوند! كنيد عمل: بگو 1؛َتعملُونَ نُْتمك

 عمل آنچه به را شما و ؛شويد يم بازگردانده آشكار، و نهان يدانا سوي به ،زودي به
  .»!دهد يم خبر ،كرديد يم

 ياسالم بيني جهان از هك يدرون پذيري مسئوليت و گويي پاسخ جاديا هك ستين كيش
 سازي نهادينه. است مدرن جوامع در مفاسد با مبارزه يبرا وهيش نيبهتر شود، مي يناش
 يدرون پذيري مسئوليت ن،يبنابرا است؛ بلندمدت ينديفرا ،يامروز جوامع در يارزش ستميس
 از را افراد تا شود ليمكت يستميس نظارت و نترلك بر يمبتن يرونيب پذيري مسئوليت با ديبا

 دو يا عامل دو بين كه است اي رابطه كنترل و نظارت. داردباز گريديك با رعادالنهيغ يرفتار
 كار حاصل كه است طوري رابطه اين محتواي و ماهيت گردد؛ مي برقرار سازمان و نظام
 كننده كنترل سازمانِ يا عامل اهداف يا ها خواسته راستاي در شونده كنترل نظامِ يا عامل يك

  2.شود مي داده سوق
 غيررسمي و يرسم طريق دو به تواند يم بزهكاري معرض رد افراد كنترل و نظارت

 اختيارات از استفاده با حاكميت و شود يم انجام دولت توسط اول روش: گيرد صورت
 و نظارت عنوان به تدابير اين از زند؛ يم دست بالقوه بزهكاران كنترل براي اقداماتي به خود،
 غيررسمي مراقبت و نظارت رسمي، كنترل و نظارت مقابل در. شود يم برده نام رسمي كنترل

 حكومتي هاي دستگاه و دولت از تر پررنگ مردم نقش كه دارد وجود مردمي يا ردولتييغ و
 اسالمي هاي آموزه براساس كنترل و نظارت شيوه نوع دو اين بررسي به ادامه در. است
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  71، ص )1372قم، دفتر تبليغات اسالمي،(، مديريت اسالميمحمدحسن نبوي، . 2
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  .شود مي پرداخته
  رسمي كنترل و نظارت :الف

 سياسي و اجتماعي فردي، زندگي جهات تمامي به كامل و جامع ديني عنوان به اسالم
 و احوال بر كنترل و نظم برقراري لزوم و نظارت بر دليل همين به و دارد توجه ها انسان
 بيروني و دروني ابعاد در كنترل و نظارت سازوكار اسالم در. است وان كردهاتأكيد فر امور
 و سياسي نيروهاي دادن قرار ارچوبچ در براي كه اين آن و است داشته اصلي هدف يك

 كند تقويت را كنترل و نظارت سيستم امكان حد تا اجرايي نهادهاي و ها دستگاه و اجتماعي
 و اجرايي هاي دستگاه و نهادها مردم، يعني جامعه؛ اصلي كانون سه منظور همين به و

 درراستاي كامالً كه گيرند مي قرار يكديگر كنار در اي گونه به رهبران و سياسي مديريت
 حكومت در »2حسبه« نهاد ايجاد و بيني پيش 1.دارند برمي قدم بشري منافع و الهي اهداف

 جنايي سياست تاريخ در موجود نهادهاي از يكي حسبه است؛ تدابير اين ازجمله اسالمي
 ترين مهم. باشد مي وضعي پيشگيري اجراي درراستاي آن هاي فعاليت حوزه كه است اسالم
 اسالمي دولت در احتساب نهاد رسد مي نظر به و است نظارت و كنترل حسبه، دكاركر
 امور جريان حسن و اسالمي دولت اجرايي و اداري وظايف انجام بر مراقبت متكفل

 انجام درراستاي و بوده غيرشرعي اعمال و ضرري اقدامات از منع و پيشگيري اقتصادي،
 برخورد اداري نحو به ولي بوده ورداربرخ قضايي شبه صالحيت نوعي از وظيفه اين
 به را آن يا و نموده مي ايفا شخص اسالمي حاكم گاهي را حسبه انجام وظيفه 3است كرده مي

  .است كرده مي محول مورداطمينان اشخاص
                                                                                                                                              

  40نوذري فردوسيه، پيشين، ص محمد . 1
سبه كه اسم آن است به معني مزد و پاداش به كار رفته حخواهي و واژه احتساب در لغت به معناي پاداش. 2

؛ حسبه در اصطالح حقوق اسالمي به مفهوم دستور دادن به كار )»احتساب«، ذيل مفردات ألفاظ القرآن(است 
پيشگيري وضعي از  سيد محمود ميرخليلي،. (ناپسند استخوب و پسنديده و بازداشتن از كار زشت و 

  )297، پيشين، ص بزهكاري
  300، پيشين، ص پيشگيري وضعي از بزهكاريسيد محمود ميرخليلي، . 3
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 ياتيح عناصر و ياصل انكار از ر،يمد ياصل فيوظا از يكي عنوان به نظارت و نترلك
 هاي راه و سازمان اهداف ،يزير برنامه وظيفه انجام با رانيمد. است ارآمدك و سالم مديريت

 و حيصر دستورات ،ينيد يها آموزه و منابع در. نندك يم مشخص را ها آن به يابيدست
 و يجد امل،ك نظام يك داشتن به مسلمان رانيمد و دارد وجود نظارت درمورد يروشن

و  آله و عليه اهللا صلي( اسالم گرامي پيامبر. اند شده سفارش سازمان بر نترلك يبرا عادالنه
 مرد و امت مسئول امام پس. هستيد يكديگر مسئول و نگهبان شما همه« :فرمايند مي )سلم

 منصب در شما همه پس. است فرزندان و خانه امور بر مسئول زن و خانواده مسئول
  »1.كنند مي كار شما نظر زير كه هستيد كساني مسئول مديريت،

 از نهيمد بازار در )و سلم آله و عليه اهللا صلي( رمكا امبريپ هك است شده لنق ،يتيروا در
 يوح ازطريق خداوند. ديپرس را آن متيق و آمد خوشش فروخت  يم يا فروشنده هك يجنس

 اجرا را دستور آن حضرت. فروبرد االك آن ظرف داخل در دست هك داد دستور امبريپ به
 است، شده جاسازي ينامرغوب جنس ظرف، نيريز قسمت در هك فرمود مشاهده و ردك

 جمع جايك را آنان زدن گول و مسلمانان به خيانت هك نميب يم: فرمود فروشنده به حضرت
» 3.ستين زيجا زدن گول و غش ما نيد در« :فرمايند مي اسالم گرامي پيامبر 2!يا ردهك

 لشكري هرگاه خدا رسول« :فرمودند حضرت كه است نقل السالم عليه رضا امام از همچنين
 مورد افراد از يكي گرفت،  مي عهده به را آن مسئوليت فرماندهي، و كردند مي اعزام را

  »4.دهد گزارش پيامبر به را كارهايش تا فرستاد  مي او با را اعتمادش
 خوبي به ،)السالم عليه( علي حضرت امير مؤمنان يتيريمد رهيس به ياجمال ينگاه با

                                                                                                                                              
كلكم راع و كلكم مسئول فاالمام راع و هو مسئول و الرجل راع اهله و هو مسئول و المراه راعيه علي بيت «. 1

  )208، ص 2كليني، پيشين، ج (» مسئول عن رعيته ها و علي ولده فكلكم زوج
  161، ص 5كليني، پيشين، ج . 2
 90، ص 4، ج )ق  ه 1413مؤسسه الرساله، : بيروت(، كنز العمالالدين هندي،  متقي بن حسام. 3

، ج )ق  ه 1413،الصفوةانتشارات دار: بيروت(، چاپ دوم، )عليه السالم(مسند االمام الرضا عزيزاهللا عطاردي، . 4
  76، ص 1
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 برد؛ پي آن اهميت و جايگاه و حضرت حكومت در كنترل و ارتنظ شيوه به توان مي
 هك ييجا تا ردندك يم يسع همواره و داشتند نترلك و نظارت وهيش به يخاص اهتمام حضرت

 بارز يها نمونه از يكي. باشند داشته نظارت ردستانيز ردكعمل بر شخصاً خود دارد، انكام
 يشگيهم و هرروزه نترلك و نظارت توان يم را السالم عليه يعل امام ميمستق نظارت و نترلك
 در السالم عليه باقر امام حضرت. برشمرد آن تجار و فروشندگان و وفهك بازار بر شانيا

 )السالم عليه( طالبياب بن يعل امير مؤمنان«: نديفرما يم شانيا ينظارت روش و رهيس نييتب
 يا انهيتاز كه درحالي زد يم سر وفهك يبازارها يكايك به صبح هرروز هك داشت عادت

 يا: فرمود يم بلند يصدا با و ستاديا يم يبازار هر در. داشت همراه به بهيس نام به دوشاخه
 از معامله در يريگ آسان با و ديبطلب يكين و ريخ خداوند از دادوستد از شيپ تاجران
 و) زنديبگر شما از تا دينفروش گران( ديشو يكنزد دارانيخر به و دييجو تكبر خداوند

 از و ديزيبپره خوردن قسم و گفتن دروغ از و ديده شيآرا يبردبار و علم نتيز به را خود
 يكنزد يرباخوار به و ديينما رفتار انصاف به مظلومان با و گيريد كناره ستم و ظلم
  »1.دينشو

سيره  در حكومتي امور به نسبت مسلمين حاكم شخصي كنترل و نظارت وجود برعالوه
 عهده بر حضرت كه غيرمستقيم صورت به كنترل و نظارت ،)السالم عليه( علي مؤمنان امير
 مأمور ار،ك نيا يها نمونه از يكي است؛ داشته وجود نيز گذاشتند مي قرار مورداطمينان افراد

 از يكي هك عبك بن كمال به حضرت آن. است مهم ارك نيا يبرا عبك بن كمال ردنك
 عراق به تا داد دستور او به و نوشت يا نامه بود، »التمر نيع« همنطق در شانيا فرمانداران

 را خود ارك جهينت و ندك نظارت منطقه آن در السالم عليه امام ارگزارانك ردكعمل بر و برود
 خود خدمت حوزه بر« :است نيچن يو به شانيا نامه از يقسمت برساند؛ شانيا اطالع به
 به منطقه را عراق نيسرزم تمام ارانتي از يگروه مراهه به خود و بده قرار نيجانش را يسك
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 بر و ديشو ايجو ها آن مسئوالن و ارگزارانك اعمال و رفتار يچگونگ از و ديبگرد منطقه
  »1.ديباش داشته نظارت آنان روش و رهيس

 رفتار نحوه و ردكعمل بر تا دادند يم دستور خود ارگزارانك به همواره حضرت آن
 :دهند يم دستور گونه اين اشتر كمال به مثالً. باشند داشته نظارت خودشان ردستانيز
 در و» 2.نك يبررس را آنان يارهاك باوفا، و گو راست يمخف مأموران گماشتن با سپس«

 داري امانت و نيد به هك را زهكيپا و ستهيشا يگروه هك است نيا من نظر« :فرمايند مي ادامه
 ازآنچه و نندك پرسش يومتكح ارگزارانك و عمال تاررف از تا بفرست يدار نانياطم آنان
  ».ندينما سؤال و شيتفت دهند، يم انجام شهرها در

 بر نظارت وجود به نسبت توصيه برعالوه حضرت شد متوجه توان مي خوبي به پس
 آن خود. اند نموده توجه نيز مهم اين انجام براي درستكار و امين افراد انتخاب به كارگزاران،

 باخبر خود مأموران حاالت از يگريد مكحا هر از شيب ومتشكح دوران در نيز حضرت
 تجسس و ارمندانك حال و وضع به يدگيرس يبرا را اعتماد مورد افراد از يگروه و شد يم

 كوچك و بزرگ اخبار تمام هك بود گماشته مختلف يشهرها در خود امور يچگونگ از
  3.رساندند يم يو اطالع به را ها آن

  غيررسمي كنترل و نظارت :ب
 به خاصي توجه اسالم جامعه، در حسبه مانند كنترل و نظارت نهادهاي وجود برعالوه

 داشته جرم كاهش هدف با عام و همگاني نظارت راستاي در انساني جامعه و مردم نقش
 در اگر اما باشد؛ تفاوت بي آن به نسبت مدني جامعه كه كند مي پيدا شيوع وقتي فساد. است

 از بسياري دهند، نشان واكنش حرامي فعل ارتكاب و قبيح امر به نسبت جامعه مردم
                                                                                                                                              

  118 ، ص)ق  ه 1399، المعرفةانتشارات دار : بيروت(، الخراجيعقوب بن ابراهيم قاضي ابو يوسف، . 1
2 .»َليهِمع فَاءالْو قِ ودلِ الصنْ أَهيونَ ماْلع ثعاب و ماَلهمأَع َتَفقَّد 374، ص 53، نامه البالغه نهج(» ثُم( 

عليه (مباني حقوق اداري در عهدنامه مالك اشتر با توجه به دوران خالفت حضرت علي صادق شريفي، . 3

  122، ص 1373نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، ، پايان)السالم
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 بين از گردند مي جامعه معضل و كالن فسادهاي به تبديل توجهي بي با كه خرد فسادهاي
 كنترل و نظارت هاي روش مؤثرترين از يكي 1»منكر از نهي و معروف امربه« .رفت خواهد

 وقوع از پيشگيري يدرزمينه منكر از نهي و معروف امربه همگاني تكليف است؛ غيررسمي
 برابر در سمت و طبقه هر در را شهروندان آحاد آن، برابر در العمل عكس ابزار و جرايم

  .است داده قرار مسئول يكديگر
 است؛ برخوردار مؤثري كارايي از شرعي، حكم صورت به منكر از نهي و معروف امربه

 با رويارويي به فعال شركت و حضور با وكنند  مي شرعي تكليف احساس مردم زيرا
 جامعه ديني هنجارهاي از پاسداري در و خيزند برمي ها شكني قانون و اجتماعي هاي آسيب

 اجتماعي هاي روي كج و فساد گسترش مانع وكنند  مي عمل خود شرعي وظيفه به اسالمي
 اشاعه از و كنند پاسداري ها نيكي و ها فضيلت از اند موظف مردم ديگر بيان به. گردند مي

 و ولي اسالمي، جامعه آحاد اسالمي هاي آموزه در نمايند؛ جلوگيري اجتماعي مفاسد
 منكر از نهي و معروف امربه وظيفه يكديگر به نسبت و اند شده شمرده يكديگر سرپرست

 بندگانش هدهع بر حكمي را منكر از نهي و معروف امربه كريم قرآن در منان خداوند دارند،
 عنِ نْهونَي و بِاْلمعرُوف أْمرُونَي بعضٍ اءيأَول بعضُهم اْلمؤْمنَات و اْلمؤْمنُونَ و« :است داده قرار
 از ينه و معروف امربه ؛يكديگرند) ياور و يار و( يول باايمان، زنان و مردان 2؛... رِكاْلمْن

 :فرمايد مي و است برشمرده اسالمي امت ها ويژگي لهازجم را تكليف و» .كنند يم منكر

                                                                                                                                              
به معناي كار » نكر«از ماده » منكر«. پسنديده استبه معناي كار خوب و » عرف«از ريشه » معروف«واژه . 1

معروف؛ يعني دستور  داران به معناي كارهايي كه خداوند از آن راضي نباشد؛ بنابراين امربه ناپسند و در عرف دين
توان گفت  تر مي با نگاهي كلي. ي زشت و ناپسند ي خير و نهي از منكر؛ يعني بازداشتن از كارها دادن به كارها

گيرد تا  منظور اثر گذاشتن بر ديگري صورت مي معروف و نهي از منكر عبارت است از هرگونه تالشي به بهامر
، تدوين و ترين فريضه بزرگمحمد تقي مصباح، . (وي را به انجام كار واجبي وادار يا از كار حرامي بازدارد

  )15، ص 1389،)ره(مؤسسه آموزش و پژوهشي امام خميني : نگارش قاسم شبان نيا، قم
  71/توبه. 2



  111 �پيشگيري غير كيفري : فصل دوم

 يامت بهترين شما 1؛...رِكاْلمْن عنِ َتنْهونَ و بِاْلمعرُوف تَأْمرُونَ للنَّاسِ أُْخرِجت ةٍأُم رَيَخ نُْتمك«
» .كنيد يم منكر از ينه و معروف امربه) كهاين چه( ؛يدا شده آفريده ها انسان سود به بوديدكه

 مردم همواره« :فرمايند مي )و سلم آله و عليه اهللا صلي( محمد حضرت اسالم گرامي پيامبر
 سخن شود نمي »2...كنند مي منكر از نهي و معروف امربه كه مادامي اند بختي نيك و خوبي در
 مسلمين، امام از حرفي از حرفي لكن باشد ميان در منكر از نهي و معروف امربه از
 زندگي سراسر نباشد؛ ميان در )السالم عليه( علي حضرت زمين روي عادل و يرالمؤمنينام

 در. باشد مي منكر از نهي و معروف امربه ندادهنده بزرگوارش فرزندان و حضرت پربركت
 از نهي و معروف امربه« :فرمايند مي حضرت كه است شده نقل) السالم عليه( علي از روايتي
 و ظالمان با مخالفت و ديدگان ستم حقوق استرداد راههم به است اسالم به دعوت منكر،
  »3.خودش درمورد آن صرف و خود محل از ميغنا گرفتن و المالبيت تقسيم

 ايشان كه است برخوردار حضرت نزد اهميتي چنان از منكر از نهي و معروف امربه انجام
 و معروف امربه« :فرمايند مي )السالم عليهم( حسين امام و حسن امام به خويش وصيت در

 فرمان شما بر انگيزان شر و بدان فروگذاريد، را آن اگر كه نكنيد ترك را منكر از نهي
 كالم در و» 4.شد نخواهد مستجاب دعايتان اما پردازيد مي كردن دعا به آنگاه راند، خواهند

 خود، بقل و زبان و دست با مردم از بعضي« :كهباشد  مي زمينه اين در مؤمنان امير از ديگر
 صفات و ها خصلت همه كسي، چنين پسباشد  مي منكر كار شمارنده زشت و انكاركننده

 را زشت كار خود، قلب و زبان با ديگر، بعضي. دارد جمع خود، در كامل طور به را نيك

                                                                                                                                              
  110/آل عمران. 1
  353، ص 21محمد بن حسن حرّعاملي، پيشين، ج . 2
3 .»رُوفعرَ بِالْمأَنَّ الْأَم   مِ وظَالالْم در علَامِ مإِلَي الْإِس اءعنْكرِ دنِ الْمي عالنَّه خَالَفَةِوم  مِ وةِالظَّالمسالْغنايم  الْفَي ق و ء و

  )126، ص 16محمد بن حسن حرّعاملي، پيشين، ج (» ها ها في حقّ ها و وضع أَخْذ الصدقَات منْ مواضع
» ...جاب َلكملَا َتتْرُكوا الْأَمرَ بِالْمعرُوف و النَّهي عنِ الْمْنكرِ َفيولَّي عَليكم أَشْرَاركم ثُم تَدعونَ فَلَا يسَت«. 4
  )362، ص 47، نامه الغهالب نهج(
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 دو به كسي چنين پس پردازد، نمي آن از جلوگيري و انكار به خود دست با اما كند مي انكار
 ايشان، از اي پاره. ست داده ازدست را خصلت يك و يازيده دست يكن خصال از خصلت

 كه كند مي ترك را خود زبان و دست با انكار و نمايد مي انكار خود قلب با را زشت عمل
 به و فرونهاده است، خصلت سه ترين گرامي و ترين شريف كه را خصلت دو كسي چنين
 خود دست و قلب و زبان با را، زشت ارك انكار مردم، از ديگر برخي. است زده چنگ يكي
 و نيك كارهاي همه. زندگان ميان در است اي مرده منزله به كسي چنين كه كند مي ترك
 آب اندكي همچون جز منكر، از نهي و معروف امربه با سنجش مقام در خدا، راه در جهاد
 آمدن سر منكر، از نهي و معروف امربه راستي، به و باشد نمي آب، پر درياي جنب در دهان
 ها، اين همه از باالتر و بهتر و كند نمي كسر و كم را روزي و سازد نمي نزديك را عمر مدت

 )السالم عليه( علي امام» 1.ستمگر پيشوايي نزد در است حق و عدل سخن آوردن زبان بر
 را انهيگو حق تلخ زبان كه آن و زديبپره گوها قربان بله از تا ندك يم هيتوص اشتر كمال به زين

 واجب حقوق از« :فرمايند مي السالم عليه صادق امام. سازد يكنزد خود به رند،يگ يم كار به
  »2.كنند نصيحت را يكديگر كه است اين مؤمن بر مؤمن
 مقابل در يهمگان دفاع عنوان با ركمن از ينه و معروف امربه از يگاه يفقه منابع در

                                                                                                                                              
ْلبِه فَذَلك عَليه السلَام في كلَامٍ آخَرَ َله يجرِي هذَا الْمجرَي فَمْنهم الْمْنكرُ للْمْنكرِ ِبيده و لسانه و َقو قَالَ «. 1

 قَْلِبه و هانسْنكرُ بِلالْم مْنهم الِ اْلَخيرِ وصخلُ لَتكمسالْم الِ اْلَخيرِ وصنْ خَلَتينِ مك ِبخَصستَمك مفَذَل هالتَّارِك ِبيد و
 َضيعَلةًمنَ الثََّل َخصَلَتينِ ماْلخَص أَشْرَف ي َضيعك الَّذفَذَل هانسل و هالتَّارِك ِبيد و ْنكرُ ِبقَْلِبهالْم مْنهم ك وستَم و اث
ا و الِْجهاد في هم تَارِك لإِْنكارِ الْمْنكرِ بِلسانه و قَْلِبه و يده فَذَلك ميت الْأَحياء و ما أَعمالُ اْلبِرِّ كلُّهو مْن ِبواحدةٍ

و إِنَّ الْأَمرَ بِالْمعرُوف و النَّهي عنِ الْمنْكرِ  في بحرٍ لُجي كنَْفَثةٍسِبيلِ اللَّه عنْد الْأَمرِ بِالْمعرُوف و النَّهي عنْ الْمْنكرِ إِلَّا 
 ك كلِّهنْ ذَلأَفَْضلُ م قٍ ونْ رِزانِ ملَا يْنقُص لٍ ونْ أَجانِ مةُلَا يقَرِّبمر كلائامٍ جإِم نْدلٍ عدحكمت البالغه نهج(» . ٍع ،

  .)483، ص 366
، ]بي نا: [، بمبئيصحيح بخاريابوعبداهللا محمد بن اسماعيل بخاري، (» صحهيجب للمومن علي المومن ان ينا«. 2

  .)، باب النكاح3ه ق، ج  1257
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 را آن و نموده ريتعب ياجتماع دفاع به آن از زين يبرخ 1.است يادشده يشخص مشروع دفاع
 از نشان همه كه 2.اند نموده عنوان است مشروع دفاع همان منظور هك يفرد دفاع مقابل در

 وظيفه اين انجام با كهباشد  مي جامعه و اسالمي هاي آموزه در تكليف اين پراهميت جايگاه
 جلوگيري آن تكرار نيز وباشد  مي آمدن وجودبه شرف در كه اداري فسادهاي از توان مي

 به را فريضه اين است، واردشده منكر از نهي و معروف امربه وظيفه درباره كه اخباري. نمود
 ديگر قسمي و ندارد خاصي سازمان و قدرت به احتياج كه قسمي كند، مي تقسيم قسم دو
 غيررسمي كنترل و نظارت همان اول قسم 3دارد؛ سلطه و قوه و سازمان به نياز آن انجام كه
 سلطه و قوه به نياز كه منكر از نهي و معروف امربه از قسم آن اما گرديد، بيان كهباشد  مي

 مشاهده است، شده بيني پيش اسالم جنايي سياست در كه حسبه نهاد در توان مي را دارد
  .است حكومتي پشتوانه با منكر از نهي و معروف امربه نوع يك حسبه عبارتي به. نمود

 امل،ك جامع، ينظام رد،ك استخراج ينيد منابع از توان يم هك كنترلي و نظارت نظام
 مديران و كارگزاران بر مرجع سه اسالمي هاي آموزه در زيرا است؛ فرد منحصربه و عادالنه

 مقابل در اسالمي حكومت كارگزاران ديگر عبارت به يا و دارند نظارت اسالمي حكومت
 از شده مطرح نظام يگستردگ و تيجامع كه اين توجه قابل نكته. اند لمسئو مردم و امام خدا،

 آن در يرو ادهيز و افراط به سفارش و هيتوص يمعنا به نظارت، و نترلك يبرا اسالم جانب
 شدن انجام درست يبرا تالش و فراوان دقت يمعنا به هكبل ست،ين ازحد بيش يريسختگ و

 و اهداف تأمين به قادر سازمان نترل،ك امر به يهتوج يب با هك گونه همان رايز است، آن
 توانست نخواهد دها،يتهد و هافرصت مقابل در و بود نخواهد خود يها برنامه ياجرا

 و يطلب استقالل هيروح ز،ين آن در افراط و يرو ادهيز با دهد، نشان مناسب العمل سكع
                                                                                                                                              

  501، ص 1عبدالقادر عوده، پيشين، ج . 1
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد : تهران(، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسالمعليرضا فيض، . 2

  307، ص )1370اسالمي،
  78ذري فردوسيه، پيشين، ص محمد نو. 3
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 نظارت، و نترلك قابلم در سازمان نانكارك و خورد خواهد ضربه افراد يخواه يآزاد
  .ردك خواهند مقاومت

  ها سازمان با مردم مشاركت -2-2-1-2

 ارتكاب عدم به نسبت وضعي پيشگيرانه اقدامات از ديگر يكي كنترل، و نظارت برعالوه
 از اعم( ربط ذي هاي سازمان و نهادها با مردم مشاركت اسالم، در جرايم كاهش و جرم

) مافوق اشخاص يا و است شده محول ها آن بر داريا فساد با مبارزه وظيفه كه هايي دستگاه
 مشاركت اگر كه است هداد توجه موضوع اين به كريم قرآن در متعال خداوند ؛باشد مي

 و شد نخواهد حاصل مطلوب نتيجه هرگز نگيرد، صورت از پيشگيري امر در مردم عموم
 لََفسدت بِبعضٍ بعضَهم النَّاس اللَّه دْفع الَ لَو و« :گرفت خواهد را جا همه فساد و جرم

ضرا زمين ،كرد ينم دفع ديگر يبعض يلهوس به را مردم از يبعض خداوند، اگر و 1؛...الْأَر 
  .»گرفت يم فرا فساد

 و شكايت به مردم ترغيب و تشويق مجرمانه، رفتارهاي كردن پرخطر هاي راه از يكي
 و عمومي اعتماد نقش. است آنان ميان در فرهنگي چنين ايجاد و جرايم نمودن گزارش
 ارزيابي عوامل ترين مهم شمار در و است ساز سرنوشت اداري دستگاه براي مردم رضايت
 قبول و پذيريستم بسياري روايات و آيات در. دارد قرار اداره، و سازمان عملكرد

 الَ و َتْظلمونَ الَ... « است؛ گرفته قرار مذمت و تقبيح مورد بزهكاري حد در ديدگي بزه
 حفظ بر اصرار وجود با اسالم؛ »شود يم ستم شما بر نه و كنيد يم ستم نه 2؛ُتْظَلمونَ
 درمورد ديگران، به احترام و ادب رعايت و عمومي آرامش حفظ اخالقي، سجاياي

 دارد؛ متفاوت ديدگاهي جامعه، در ستمكار ظلم و ستم كردن علني و زدن فرياد ديدگي، بزه
 انَك و ُظلم منْ إِالَّ الْقَولِ منَ بِالسوء الْجهرَ اللَّه حبي الَ« :است آمده كريم قرآن در چهچنان

                                                                                                                                              
  251/بقره. 1
  279/بقره. 2



  115 �پيشگيري غير كيفري : فصل دوم

اللَّه معاًيس لاظهار را) ديگران ي( ها يبد خود، سخنان با يكس ندارد دوست خداوند 1ماً؛يع 
 آيه اين تفسير در ؛»داناست و شنوا خداوند،. باشد شده واقع ستم مورد كه كس آن مگر ؛كند

 هاي ستم و ها بدي ذكر و ظالم عليه كردن صحبت »بالسوء جهر« از مقصود: است شده گفته
 نيز مردم گزارش و سخن شنيدن 2؛باشد مي ستمكار نامناسب رفتار به گويي پاسخ نيز و او

 علي حضرت مؤمنان كه اميرباشد  مي حكومت مسئولين و حاكمان وظايف از يكي
 يا حاجت كه به كساني را خود وقت از قسمتي« :فرمايند مي رابطه اين در )السالم ليهع(

 پرداختن از اي، اختصاص داده آنان به كه وقتي آن در را خود كه بده اختصاص دارند تظلمي
 در) نپردازي ديگري كار هيچ به كار اين جز( باشي ساخته فارغ و آسوده ديگر، كارهاي به

 براي و نشيني مي آنان كار به رسيدگي براي) شوند وارد بتوانند همه كه( عمومي مجلسي
 و و محافظان وياران سپاهيان كني مي تواضع آنان، برابر در آفريده، را تو كه خدايي رضاي

 گويد، بدون مي سخن تو با كه ها آن از كس آن تا نمايي مي دور ايشان از را خود پاسبانان
 در )و سلم آله و عليه اهللا صلي( خدا رسول از من همانا كه بگويد سخن زبان، لكنت و ترس

 و واهمه بدون مردم، آن ميان در نتواند، ضعيف مردمي كه: گفت مي كه شنيدم مورد چندين
  »3.ديد نخواهد رستگاري روي هرگز) قومي چنين( بگيرد، قوي از را حقش زبان، گرفتگي

 مسئولين به ضروري مواقع در مردم عامه كه است اياداره اسالم ازنظر سالم اداره پس 

                                                                                                                                              
  148/نساء. 1
  298، ص )1367انتشارات دانشگاه تهران،: تهران(، تفسير جوامع الجامعامين الدين ابوعلي طبرسي، . 2
3 .»جم مَله سلتَج ك وَشخْص يهف مماً ُتفَرِّغُ َلهسْنك قم اتاجذَوِي الْحلْ لعاج ي والَّذ لَّهل يهف اَضعاً َفَتتَوامساً عل

فَإِنِّي سمعت  خََلقَك و ُتْقعد عْنهم جنْدك و أَعواَنك منْ أَحرَاسك و شُرَطك حتَّي يكلِّمك مَتكلِّمهم َغيرَ مَتعتعٍ
ها حقُّه منَ اْلقَوِي َغيرَ  لَا يؤْخَذُ للضَّعيف في أُمةٌنْ ُتقَدس رسولَ اللَّه صلي اهللا عليه واله يقُولُ في َغيرِ موطنٍ َل

لك أَكنَاف رحمته و يوجِب مَتَتعتعٍ ثُم احتَملِ اْلخُرْقَ مْنهم و الْعي و نَح عْنهم الضِّيقَ و الْأََنف يبسط اللَّه عَليك بِذَ
طَاع ابذَارٍَلك ثَوإِع الٍ ومي إِجف َنعام يئاً ونه َطيتا أَعم طأَع و ه378، ص 53، نامه البالغه نهج(» .ت(  
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 در 1.بگذارند ميان در آنان با را خود مشكالت يا شكايات بتوانند تا باشند داشته دسترسي
 اداي غالب در ديدگان بزه حقوق از حمايت مردمي، مشاركت برعالوه اسالم جنايي سياست
 حرمت و شهادت اداي وجوب مسأله متعددي روايات و ياتآ است؛ شده توصيه  شهادت

 قرآن در سبحان خداوند ،حقوق حفظ درراستاي كه است گرفته قرار مورداشاره را آن ترك
 و...« :شوند مي خوانده شهادت اداي براي كه وقتي كند مي كردن امتناع از نهي را شهود كريم

 ،كنند يم دعوت) ادتشه يادا يبرا( را شهود كه يهنگام و 2؛...دعوا ما إِذَا الشُّهداء أْبي الَ
 معرفي گناهكار را كند مي شهادت كتمان كه را كسي ادامه در و» .نمايند يخوددار نبايد
 را شهادت و 3؛...َقلْبه آثم فَإِنَّه ُتمهايك منْ و ةَالشَّهاد ُتمواكَت الَ و... « :فرمايد مي و نمايد مي

 علي امام از سخني در» .است گناهكار شقلب كند، كتمان را آن كس هر ؛ ونكنيد كتمان
 امتناع شهادت اداي از شود مي خوانده گواهي به كه كسي« :كه است شده بيان )السالم عليه(

 در كه است آن همسايه حق« :است آمده) السالم عليه(سجاد  امام از سخني در »4.كند
 را او ديدن ستم مهنگا و بشماري محترم را او حضورش هنگام و كني حفظ را او وي غياب
  »5.كني ياري

  بازدارنده جرايم تعيين -2-2-1-3

 يا ارزشي مثبت يا منفي بار و است خنثي اجتماعي ازنظر خود خودي به كه عملي گاهي
 جرم زمينه تا شود مي شناخته جرم شود، جرم يك موجب تواند مي ولي ندارد ارزشي ضد

 و اسباب كنترل بزهكاري، با بلهمقا هاي روش ترين مهم از يكي. شود برداشته ميان از اصلي
                                                                                                                                              

 31، البالغه هاي نهج پژوهش فصلنامه، »البالغه اداره سالم به روايت نهج«اصغر پورعزت، علي. 1
  84): 1390/تابستان(
  282/بقره. 2
  283/بقره. 3
  53، ص 3ين، ج شيخ صدوق، پيش. 4
  623، ص 2همان، ج . 5
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 جز چيزي اش نتيجه كه امري هر از جلوگيري معناي به »ذرايع سد« است؛ جرم مقدمات
 مقدمات انگاشتن جرم. است برداشته گام مهم اين راستاي در نيست، مجرمانه فعل تحقق
 هاي زمينه و ها فرصت كاهش باعث همه و همه حرام، مقدمات تحريم و مجرمانه رفتار

 وضعي پيشگيري هاي آموزه برخي بر بودن منطبق ليلد به عنوان اين ؛باشد مي جرم ارتكاب
 واجب آن رفع مانند را منكر دفع اسالم. باشد مي بسط و شرح قابل نيز شناسي جرم ازنظر

 تحقق از پيشگيري در تدافعي هايراهكار شامل منكر رفع وجوب ادّله زيرا دانسته،
  1.شود يم نيز جنايات و منكرات
 اسالم انحراف، ابتداي در مجرم نمودن متوقف و جرايم ارتكاب زمينه بردن از بين براي

 جلوگيري ديگر جرايم ارتكاب از تا است نموده انگاري جرم را مقدماتي اعمال برخي
 يراهبرد محدودكننده، ينيتأم اقدام عنوان به بزهكاري موقعيت و فرصت بردن بين از. نمايد
 ي،تأمين اقدام نيا از منظور و ؛است شده واقع موردتوجه يوضع يشگيريپ در هك است

 از سوءاستفاده با فردي كه درصورتي. است معيني شغل از فرد موقت يا دائم نمودن محروم
 جرم آن تكرار از وي نمودن محروم با است ممكن بزند، جرم ارتكاب به دست خود شغل

 مشابه اقدام به زدن دست از را سايرين كه اين دليل به عمل اين كه آيد عمل به جلوگيري
 مجرم از را جرم تكرار فرصت و زمينه عالوه به. شود يم تلقي پيشگيري نوعي به ،دارد بازمي
 با شديد برخورد دارد؛ اسالمي هاي آموزه در ريشه ،شيوه اين اعمال 2.كند يم سلب

 پيامبر سيره در اند گشته خويش موقعيت از سوءاستفاده و فساد مرتكب كه كارگزاراني
 داشته وجد )السالم عليهم( معصومين ائمه و )و سلم آله و عليه اهللا صلي( اسالمي گرامي
 از يكي كه رسيد گزارش و سلم آله و عليه اهللا صلي اسالم پيامبر به وقتي نمونه براي است؛

 چرا: فرمودند او به و برآشفت حضرت است، پذيرفته هديه عنوان به اي رشوه فرماندارانش
                                                                                                                                              

بي [دارالكتاب، : قم(، الطالب الي اسرار المكاسب هدايةتبريزي، ميرزا فتاح بن محمد علي بن نور اهللا شهيدي . 1
  34، ص ])تا
  186، پيشين، ص پيشگيري وضعي از بزهكاريسيدمحمود ميرخليلي، . 2
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. بود هديه گرفتم آنچه: كرد عرض عذرخواهي با پاسخ در او گيري؟ يم نيست تو حق آنچه
 آيا نبودي محل آن زمامدار من طرف از و نشستي يم خود خانه در اگر فرمود حضرت

 را او و دادند المال بيت به و گرفتند را هديه داد دستور سپس دادند؟ يم اي هديه تو به مردم
 براي كيفري اقدام نوعي خاطي كارگزار بركناري كه نيست شكي. كردند بركنار ركا از

 بود ممكن بسي نداشت، وجود كيفر اعمال اندازه همين اگر كه داشت توجه بايد لكن اوست،
 او هاي اقدام متوجه ديگران كه هنگامي و شود يديگر فسادهاي مرتكب شخص آن
  .ماند نمي ريپيشگي براي راهي هيچ كيفر جز ،شدند مي

 وضع راستاي در لذا و است نموده درك خوبيبه را مطلب اين اسالم جنايي سياست
 و جامعه در فساد جبران غيرقابل گاهي و مخرب آثار از تا است هدرآمد بازدارنده جرايم

 در وضعي پيشگيرانه شده بيني پيش اقدامات، تدابير اين همه و نمايد ها جلوگيري دستگاه
  .اسالم است

  ايران اسالمي جمهوري در از فساد اداري وضعي پيشگيرانه تدابير -2-2-2

 در هك بوده يبشر يزندگ در مهم و ياساس موضوعات از يكي همواره جرم از پيشگيري
 مجازات غالباً گذشته جوامع در. است دهيگرد اعمال مختلف يها وهيش به خيتار طول

 و شدت و شد يم يتلق مجرم تر حيصح ريتعب به و جرم هيعل راهكار مبارزه تنها عنوان به
 يك مهم يها هدف ازجمله.  دانستند يم ياركبزه اهشك موجب را آن ياجرا در تيقاطع

 و گسترش گرچه. است جرم ابكارت يها فرصت بردن نيب از آمد، ارك ييجنا استيس
 حدود و ضابطه فاقد اگر بزهكارانه يها فرصت با مقابله در تيمكحا اراتياخت توسعه

 يفرد يهايآزاد و حقوق افتادن مخاطره به همچون يبزرگ مفاسد است نكمم باشد ينيمع
 رفع در مناسب و يقانون يها حلراه گرفتن شيپ در انكام اما باشد، داشته يپ در را

 مانع شدن يقانون و مند ضابطه و دارد وجود باشد، يم جرم ابكارت مقدمه هك ييها تيموقع
  .است سوءاستفاده از

 به تصميم رغمبه مجرم آن در كه است وضعيتي ايجاد وضعي، پيشگيري از فهد
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 امر سه با پيشگيري نوع اين. گردد ناتوان خود قصد نمودن محقق از مجرمانه، عمل ارتكاب
 عنوانبه بزهكار. جرم ارتكاب محيط و واحوال اوضاع و ديده بزه بزهكار،: است مرتبط
 پديده عليه كيفري مبارزه هدف ،تاريخ طول در همجرمان عمل وقوع جريان اصلي محور

 محور عنوان به بزهكار هميشه عمومي دادگستري و انساني دوره در. است بوده مجرمانه
 و مصاديق كه است معتقد گسن ريموند 1.است شده واقع موردتوجه بزهكاري و شرارت

 شود، مشهور وانعن اين با آنكه از پيش مديدي هاي مدت جرم از پيشگيري علل هاي روش
 جديدي عنوان جرم از وضعي پيشگيري رسد، مي نظر به ديگر بيان به. است داشته وجود
  2.نامند مي جرم از پيشگيري را آن عامه يا پليس آنچه بر است

 قوانين تصويب به توجه با ايران اسالمي انقالب پيروزي از پس كه اقداماتي ازجمله
  :از اند عبارت است شده انجام ارياد فساد از وضعي پيشگيري درراستاي

  رسمي كنترل و نظارت ينهادها ايجاد -2-2-2-1

 توجه مهم اين به اسالمي انقالب پيروزي از پس آن، پيامدهاي و فساد گسترش به نظر
 نهادهاي ايجاد با تا شد انديشه تدابيري ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در و گرديد
 قانون 174اصل  طبق. آيد عمل به جلوگيري معضلي چنين گسترش از كنترل و نظارت

 انيجر حسن به نسبت قوه قضائيه نظارت حق براساس ،3رانيا ياسالم يجمهور ياساس
 لك يبازرس سازمان« نام به يسازمان يادار هايدستگاه در نيقوان حيصح ياجرا و امور

 كل رسيباز سازمان تشكيل قانون. گردد يم لكيتش قوه قضائيه سيرئ نظر ريز »شورك
 اين وظايف حدود 7/5/1375 تاريخ در آن اصالحيه و 19/7/1360مصوب  كشور

                                                                                                                                              
  16نيا، پيشين، ص مهدي كي. 1
  14، پيشين، ص »بط ميان پيشگيري وضعي و كنترل بزهكاريروا«ريموند گسن، . 2
براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در «: 174اصل . 3

. گردد زير نظر رييس قوه قضائيه تشكيل مي» سازمان بازرسي كل كشور«هاي اداري سازماني به نام  دستگاه
  ».كند ن سازمان را قانون تعيين ميحدود اختيارات و وظايف اي
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 كل بازرسي سازمان وظايف درراستاي قانون اين 2ماده . است نموده مشخص را سازمان
  :باشد مي زير شرح به سازمان وظايف« :دارد مي بيان كشور

 و انتظامي و نظامي ينيروها و ادارات و ها وزارتخانه كليه مستمر بازرسي -  الف 
 اسناد دفاتر و ها آن به وابسته مؤسسات و ها شهرداري و دولتي هاي شركت و مؤسسات

 از قسمتي يا تمام كه هايي سازمان و انقالبي نهادهاي و المنفعه عام مؤسسات و رسمي
 يا نظارت ها آن بر انحاء از نحوي به دولت يا است دولت به متعلق آنان سهام يا سرمايه

 ها آن نام ذكر مستلزم ها آن به نسبت قانون اين شمول كه هايي سازمان كليه و نمايد مي مكك
  .منظم برنامه براساس است

 به يا و قضايي عالي شوراي دستور برحسب العاده فوق هاي بازرسي انجام - ب
 تقاضاي به بنا يا و اسالمي شوراي مجلس اساسي قانون 90 اصل كميسيون درخواست

 سازمان رئيس نظر به كه ديگري مورد هر يا و ربط ذي اجرايي هاي دستگاه مسئول يا وزير
  .شود داده تشخيص ضروري قضايي عالي شوراي و

 درخصوص مالي و اداري سوءجريانات و ها نارسايي و تخلف موارد اعالم -  ج
 به) رسد مي وزيران هيأت تصويب به ها آن فهرست كه ( انقالبي نهادهاي و ها وزارتخانه

 وزارتخانه وزير به دولت به وابسته و دولتي هاي شركت و مؤسسات درخصوص و وزير نخست
 درخصوص و كشور وزير به ها آن به وابسته مؤسسات و  ها شهرداري درخصوصو  ربط ذي

 و قضايي عالي شوراي به دادگستري واحدهاي مربوط و تابعه هاي سازمان و ادارات
  ».دارايي و اقتصادي امور وزارت به دولت از يرك بگكم غيردولتي مؤسسات درخصوص

 از استفاده و زمان هزينه، صرف نيازمند كنترل و نظارت كار كه يستن پوشيده كسي بر
 جرم وقوع از پيشگيري امر متولي قوه قضائيه كه چنانهم لكن است، بسياري انساني منابع
 ادارات در آميز فساد اقدامات بسياري از تواند مي حكومت در سازماني چنين وجود ،است

  .باشد مصون آن پيامدهاي از جامعه تا نمايد جلوگيري ها سازمان و
 اساسي قانون 55اصل  براساس »كشور محاسبات ديوان« نام به ديگر نهادي بيني پيش
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 كشور بودجه از كه هايي دستگاه به نسبت حسابرسي منظوربه 1ايران اسالمي جمهوري
 نيا يراز ؛باشد مي مالي و اداري فساد از جلوگيري براي مناسب اهرمي نمايند، مي استفاده

 اسناد به يدگيرس و ردكعمل با آن سهيمقا و يدولت هاي شركت بودجه نترلك ازطريق وانيد
 در يمؤثر نقش رهگذر نيا از و دينما يم نظارت ها تكشر گونه اين ردكعمل بر ،كمدار و
 با 11/11/1361 مصوب محاسبات ديوان قانون 1ه ماد صدر. دينما يم فاءيا فساد شفك

 اصول به توجه با كشور محاسبات ديوان هدف« :دارد مي بيان 20/5/1370 اصالحات
 نظارت و كنترل اعمال از است عبارت ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در مندرج
 هاي فعاليت و عمليات كنترل - الف: ازطريق المال بيت از پاسداري منظور به مالي مستمر

 از نحوي به كه هايي دستگاه ساير و دولتي هاي شركت مؤسسات، ها، وزارتخانه كليه مالي
 و شده مصرف وجوه حسابرسي و بررسي -  ب. كنند مي استفاده كشور كل بودجه از انحاء

 بودجه در شده تعيين مالي هاي باسياست ارتباط در اعتبار تأمين منابع ساير و هادرآمد
 تهيه -  ج. مربوطه هايدستگاه از مأخوذه محاسباتي و عملياتي گزارش به توجه اب مصوب

 شوراي مجلس به آن ارائه و خود نظرات انضمام به بودجه غتفري گزارش تدوين و
 جهت ازاين وباشد  مي مقننه قوه يمال نترلك بازرس كشور محاسبات ديوان» .اسالمي
  2.تاس اسالمي شوراي مجلس نظر زير مستقيماً

                                                                                                                                              
هاي دولتي و ساير  ها، مؤسسات، شركت هاي وزارتخانه ديوان محاسبات به كليه حساب«: 55اصل . 1

دارد رسيدگي  كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي دستگاه
اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف  نمايد كه هيچ هزينه يا حسابرسي مي

آوري و گزارش تفريغ  ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع ديوان محاسبات، حساب. رسيده باشد
اين گزارش بايد در دسترس . نمايد بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسالمي تسليم مي

  ».وم گذاشته شودعم
سازمان و اداره امور آن . باشد ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسالمي مي«: 54اصل . 2

  ».موجب قانون تعيين خواهد شد ها به در تهران و مراكز استان
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 درراستاي مقننه قوه نظارتي بازوي تنها كشور محاسبات ديوان كه داشت توجه بايد البته
 بيان ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 76اصل  براساس چراكه باشد؛ نمي فساد با مبارزه

 اين بر» .دارد را ر شوك امور تمام در تفحص و قيتحق حق ياسالم يشور مجلس« :دارد مي
 موضوعي هر به نسبت تفحص و تحقيق حق مقننه قوه جايگاه در اسالمي ورايش مجلس اساس

 مختص اسالمي شوراي مجلس سوي از حق اين اعمال دارد؛ را دستگاهي هر در اي جنبه هر با
 گردد، مي اعمال حق اين اي مسأله آمدن وجود به از قبل وقتي لكن باشد، نمي خاصي زمان به

. آيد عمل به جلوگيري فساد آمدن وجود به از تا باشد وضعي شگيريپي ابزارهاي از يكي تواند مي
 شده اشاره آن به اساسي قانون 76اصل  در كه تفحصي و تحقيق حق كه است اين توجه قابل نكته

 :كند مي بيان نگهبان شوراي موضوع همين در نمايندگان؛ حق نهباشد  مي مجلس حقوق از است،
» .ندارند را حق اين نمايندگان و است اسالمي شوراي جلسم حقوق از 76اصل  در مذكور حق«

 اجراي لكن نمايند، مطرح را تفحص و تحقيق طرح توانند مي نمايندگان از هريك اگرچه بنابراين،
 از جلوگيري و مبارزه در دولت يبسزا نقش دليل به همچنان 1.دارد مجلس تصويب به نياز آن

 نمايندگان اساسي قانون 89 و 88 اصول وفق ستكار،در كارگزاران و پاك دولت وجود و فساد
 استيضاح و سؤال دولت وزراي از يك هر و جمهور رئيس از توانند مي اسالمي شوراي مجلس
  .باشد مي دولت به نسبت كنترل و نظارت نحوي به خود اختيار اين كه نمايند

 تحضر اسالمي انقالب معظم رهبر سوي از اي ماده هشت فرمان صدور پيرو
 با مبارزه ضرورت بر مبني 10/2/1380 تاريخ در) بركاته دامت( اي خامنه العظمي اهللا آيت
 در مسئوالن يجد عزم عنوان به »اقتصادي مفاسد با مبارزه ستاد« ها، زمينه تمامي در فساد

 فساد شهير دنيانكخش به موظف و ديگرد لكيتش يعلو نظام با ومتكح فاصله ردنك مك
 گانه سه يقوا جانبه همه اقدام ازطريق باره دراين گشا گره و قاطع عمل و ياقتصاد و يمال

                                                                                                                                              
فرهنگ و سازمان انتشارات پژوهشگاه : تهران(، چاپ اول، نظارت و نهادهاي نظارتيمحسن ملك افضلي، . 1

  188، ص )1382انديشه اسالمي،
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  :از اند عبارت ستاد اهداف. شد هييقضا و هيمجر قوه دو مخصوصاً
 سالمت يارتقا در) يالعال مدظله( انقالب معظم رهبر يها ماده هشت فرمان ياجرا -1
  .فساد با مبارزه و يادار نظام

 ينهادها تيظرف ثركحدا از يريگ بهره درراستاي قوه سه انيم يهماهنگ يبرقرار -2
 با مبارزه و يادار نظام سالمت يارتقا امر در ،يفرهنگ و ييقضا و ينيتقن ،ينظارت ،يياجرا
  .فساد
 سه اول نيمعاون حضور با ياقتصاد مفاسد با مبارزه يهماهنگ ستاد جلسات لكيتش -3
 مصوبات رساني اطالع قوه، سه ينظارت هاي دستگاه يرؤسا و مجلس ندگانينما وزرا، قوه،

  .ها آن ياجرا يريگيپ و
 جاديا و شورك ياقتصاد و يادار نظام فسادخيز يها گلوگاه يساز سالم و ييشناسا -4
 يها نهيزم يبرقرار و وكار كسب يفضا ليتسه با توأم ها آن در نظارت يارتقا و تيشفاف

  .ياقتصاد توسعه و رشد و ياقتصاد تيامن
 جامعه سطح در نظام فساد با مبارزه اقدامات اسكانع ،يادار سالمت يساز رهنگف -5

  1.الملل نيب و
 نيا تيفعال لكن گرفت، خود به فساد با مبارزه درراستاي اي تازه خيز ستاد اين اگرچه

 تا است داشته همراه به را يانتقادات و است نبوده پررنگ چندان نونكتا تأسيس بدو از نهاد،
 با برخورد در نهاد نيا ييتوانا عدم واسطه به نظران صاحب و نيمتخصص از يا عده هك يحد

 زين گريد يا عده 2.اند دهيگرد آن انحالل خواهان آن، يارآمدكنا كالم يك در و فساد معضل
                                                                                                                                              

ـ مسؤوليت اجراي اين : كند بيان مي 32ماده » سالمت نظام اداري و مقابله با فساد يقانون ارتقا«با تصويب . 1
ربط  هاي مشمول با وزير و باالترين مقام دستگاه ذي قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در دستگاه

هاي اند با اتخاذ تدابير و سازوكارهاي مناسب، از حداكثر ظرفيت واحدها و بخش ه مكلفاست و افراد يادشد
  .هاي مربوط به كنترل اجراي اين قانون استفاده نمايندنظارتي و ساير بخش

  سياست روزرضا باقري، انحالل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به دليل ناكارآمدي، . 2
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 يا شهير حل خواهان ستاد، نيا در التكمش از يا پاره وجود بر گذاري صحه ضمن
  1.اند شده آن تيفعال روند ادامه و ستاد نيا التكمش

 مبارزه در جديدي فصل »فساد با مقابله و اداري نظام ارتقاي سالمت قانون« تصويب با
 كنترل و نظارت به موظف را ديگري هاي دستگاه و نهادها كه گرديد آغاز اداري فساد با

 و راهبردي نظارت و ريزي برنامه هاي معاونت« مذكور قانون 8 ماده الف بند نمود؛ مي
 از پيشگيري منظور به نمايد مي مكلف را» جمهور رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه
 و استقرار و اطالعات سازي شفاف راهكارهاي و ها سياست تدوين به فساد، گيري شكل

 هاي دستگاه هاي فعاليت نمودن مستند و امور استانداردسازي و اطالعاتي هاي نظام تقويت
 و مردم عموم به الزم رساني اطالع عمليات، كليه جامع و شفاف ضبط و ثبت براي اجرايي

. نمايد اقدام كشور اطالعاتي و نظارتي هاي دستگاه اطالعاتي نيازهاي تأمين همچنين
اقتصادي  هايفعاليت بر نظارت اعمال به مكلف نيز »دارايي و اقتصادي امور وزارت«

 با مقابله و اداري نظام سالمت ياارتق قانون 9 ماده ؛باشد مي حقوقي و حقيقي اشخاص
  :است مكلف دارايي و اقتصادي امور وزارت« :نمايد مي تصريح مهم اين به نسب فساد

 اشخاص اقتصادي هاي فعاليت بر نظارت اعمال به خود قانوني وظايف اجراي در ـ الف
 جعمرا به اصالحي پيشنهادهاي همراه به را سوءجريان هرگونه و اقدام حقوقي و حقيقي

  .نمايد منعكس ربط ذي
 و مالياتي اطالعات جامع نظام قانون اين تصويب از پس سال دو حداكثر ظرف ـ ب
 اشخاص به معوق هاي يبده و واخواستي هاي سفته و بالمحل هاي چك اطالعات پايگاه
  .نمايد اندازي راه را قانون اين) 2( ماده) ج( و) ب( ،)الف( بندهاي در مذكور
 قانون در مذكور تجار نيز و حقوقي اشخاص اعتباري بندي رتبه عاتياطال پايگاه ـ ج

                                                                                                                                              
وگو با دكتر  هاي مافيايي موفقيتي نداشته است، گفت ادي در زدن ريشه شبكهستاد مبارزه با مفاسد اقتص. 1

  346، شماره يا لثارات الحسينكوچك زاده، 
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  ».دهد قرار اشخاص و اعتباري مؤسسات دسترس در را آن و نمايد اندازي راه را تجارت
 لكن ،باشد مي جا به و مهم بسيار اگرچه فساد از پيشگيري در نظارتي هاي دستگاه نقش
 بودن دارا و الزم نيقوان وجود رغم به هك دهد يم نشان كشور كنترل نظام بررسي
 شورك نترلك نظام در الزم انسجام هنوز نترل،ك نظام در ليطو و ضيعر هاي دستگاه
 و اداري نظام سالمت يارتقا قانون در كه است دليل همين به شايد و 1شود ينم مشاهده

 مقامات، كليه اداري، فساد با مبارزه براي نظارتي نهادهاي وجود از فارغ فساد، با مقابله
  2.باشند مي نظارت به موظف دولتي، هاي سازمان در واحد هر مستقيم سرپرستان و مديران
 پيشگيري ابزارهاي از يكي عنوان به رسمي كنترل و نظارت كه نيست پوشيده كسي بر

 كشور هاي دستگاه و ادارات ها، سازمان در اداري فساد كنترل براي مناسبي اهرم وضعي،
 جرم ارتكاب خطر قانوني، پشتوانه با رسمي نهادهاي چنين وجود با راكهچ ؛باشد مي

 به آن ارتكاب درنتيجه كه منافعي از جرم ارتكاب منافع كه جايي تا رفته باال كارمندان
 جرم مرتكب و شده منصرف خود مجرمانه انديشه از شخص لذا و شده كمتر آورد مي دست
  .گردد نمي

  مردمي مشاركت -2-2-2-2

 جهان مشهور و بزرگ هاي انقالب ديگر با مختلفي جهات از ايران ياسالم انقالب
 قانون 6اصل  كه است مردمي مشاركت هاي جلوه ها آن ترين مهم از يكي كه است متمايز

                                                                                                                                              
  .238، ص )حكومت(برنامه مبارزه با فساد و ارتقاي سالمت در نظام اداري . 1
اين ) 2(ماده ) الف(هاي دولتي بند  مقامات، مديران و سرپرستان مستقيم هر واحد در سازمان«: 15ماده . 2

تناسب مسؤوليت و سرپرستي خود موظف به نظارت بر واحدهاي تحت سرپرستي، پيشگيري و مقابله با  قانون به
واحدهاي حقوقي، . باشند صالح مي فساد اداري، شناسايي موارد آن و اعالم مراتب حسب مورد به مراجع ذي

ظف به پيگيري موضوع تا حصول نتيجه هاي مربوط مو بازرسي و حراست و حفاظت پرسنل دستگاه
  ).سالمت نظام اداري يقانون ارتقا(».باشند مي
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 3اصل  هشتم بند طبق همچنين ،1است گرديده اشاره آن به ايران اسالمي جمهوري اساسي
 آوردن فراهم درراستاي را خود امكانات همه  ايران اسالمي جمهوري دولت اساسي قانون
 شيخو يفرهنگ و ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس سرنوشت نييتع در مردم عامه تكمشار
 نيازهاي دادن قرار سرلوحه همچنين و مردمي مطالبات به بيشتر چه هر توجه. آورد فراهم
 است حياتي و مهم مسائل از يكي كشور كالن هاي ريزي  برنامه و ها گذاري سياست در آنان

 دامت( يرهبر معظم مقام جانب از چه و) عليه تعالي اهللا رضوان(راحل  امام سوي از چه كه
 در) عليه تعالي اهللا رضوان( ينيخم امام است؛ شده گوشزد كشور مسئولين به بارها) توفيقاته

 از تيبانيپش براي را مردم شما، و اند مطلع دولت وضع از مردم امروز« :فرمايند مي رابطه اين
 و ادارات از يك هر و بكند كار تواند نمي مردم پشتيباني بدون دولت داريد، الزم خود

 راضي را مردم خدا براي كه باشند داشته مدنظر را مسأله اين بايد ها وزارتخانه
  2»...دارند نگه

 موفقيت مردمي، مشاركت به توجه بدون و تنهايي به نظارتي نهادهاي به توجه
 زمينه ايجاد و مردم عموم به توجه لذا داشت؛ نخواهد فساد با مبارزه يدرزمينه گيري چشم
 ماده. بود خواهد مؤثر جرايم با مبارزه در جامعه هاي زمينه تمام در ها آن مشاركت براي
 :دارد مي مقرر و است نموده به توجه فساد با مبارزه و اداري نظام ارتقاي سالمت قانون 10

 نهاد مردم هاي سازمان تقويت و توسعه درباره را الزم تمهيدات است موظف كشور وزارت«
 و نظام مصالح رعايت با فساد هاي شاخص سنجش و فساد با مبارزه و پيشگيريي  درزمينه

 مجلس به را آن ساالنه گزارش و آورد فراهم مربوط مقررات و قوانين چهارچوب در
  ».نمايد ارائه اسالمي شوراي

                                                                                                                                              
عمومي اداره شود، از راه  يآرا يدر جمهوري اسالمي ايران امور كشور بايد به اتكا«: دارد مقرر مي 6اصل . 1

ها، يا از راه  ينجمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، اعضاي شوراها و نظاير ا انتخابات، انتخاب رييس
  ».گردد پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي همه

انتشارات مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني : قم(، چاپ پنجم، صحيفه اماماهللا موسوي خميني،  سيد روح. 2
 56، ص 16، ج )1389، )ره(
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 مشاركت از ديگري جلوه مقاومتي، اقتصاد درراستاي تعاوني و صيخصو بخش به توجه
 اين به توسعه ششم برنامه اليحه از موادي در كهباشد  مي دولت سوي از آن حمايت و مردمي

 :دارد مي مقرر كهباشد  مي اليحه اين 11 ماده 1 بند آن ازجمله است؛ شده مهم پرداخته
 اقتصاد در تعاوني و خصوصي بخش سهم سترشگ و اقتصاد نشد مردمي اجراي درراستاي«
 تمامي به هزينه بهينه مديريت و خدمات كيفي سطح ارتقاي و وري بهره افزايش منظور به و

 قبيل از( هستند خدماتي و فرهنگي اجتماعي، وظايف دارد  عهده كه اجرايي هاي دستگاه
 و هنري فرهنگي، آموزشي، مراكز بخشي، توان و بهزيستي مراكز درماني، و بهداشتي واحدهاي

 در شود مي داده اجازه) پروري دام و كشاورزي نهادهاي و خدمات دهنده ارائه مراكز و ورزشي
 به نسبت گردد، مي تعيين ربط ذي دستگاه توسط كه خدمات كيفي استانداردهاي چارچوب

  ».نمايند اقدام) خدمات توليد بجاي( تعاوني و خصوصي بخش از خدمات خريد

  كارمندان و رجوع ارباب رتباطا كاهش -2-2-2-3

ها،  رجوع و كارمندان و حتي مديران دستگاه مستقيم بين اربابارتباط امكان برقراري 
رجوع براي  در شرايطي كه ارباب. گردد باعث به وجود آمدن و گسترش فساد اداري مي

نمايد،  مينمايد و با كارمند مسئول ارتباط برقرار  انجام كارهاي خويش به اداره مراجعه مي
شود تا كارمندي كه قصد سوءاستفاده از موقعيت شغلي خويش را دارد  موقعيتي فراهم مي

 بوروكراسيناچار براي رهايي از  رجوع برآيد و شخص نيز به درصدد گرفتن وجه از ارباب
اداري و حل مشكلش، اين پيشنهاد را بپذيرد؛ ناگفته نماند كه هميشه اين كارمند نيست كه 

رجوع نيز به كارمندان  اوقات ارباب برد، بلكه بعضي شرايط به نفع خويش سود مياز اين 
  .نمايند مي... پيشنهاد پرداخت وجوهي با عناوين هديه، شيريني و 

 پيشگيرانهدر جمهوري اسالمي ايران، اقدامي  1»دولت الكترونيك«اندازي  ايجاد و راه

                                                                                                                                              
و ارتباطي براي تحويل خدمات دولتي به هاي اطالعاتي  آوري دولت الكترونيك شامل استفاده از فن«. 1

اين كار مستلزم تحويل خدمات دولتي به شهروندان ازطريق فرآيندهاي سازماني . باشد ها مي شهروندان و بنگاه
سايت وزارت ورزش و جوانان، مركز فناوري اطالعات، ارتباطات و (».باشد هاي جديد مي آوري جديد و فن

  .)15/12/1394تاريخ مراجعه  .www.ictec.msy.gov.ir: تحول اداري به نشاني



  بررسي مباني فقهي و حقوقي پيشگيري از جرايم فساد اداري � 128

رجوع با كارمندان  ن كاهش ارتباط اربابآ يباشد كه نتيجه رفع اين مشكل مي برايوضعي 
در همين راستا، دولت محترم به پيشنهاد . شود ادارات و جلوگيري از فساد اداري مي

هاي كلي نظام اداري ابالغي مقام معظم  ريزي و بودجه و در اجراي سياست سازمان برنامه
المي ايران، قانون اساسي جمهوري اس 138اصل و به استناد ) دامت توفيقاته( يرهبر

برنامه دوم اين . تصويب نمود 4/10/1393را در تاريخ » برنامه جامع اصالح نظام اداري«
  .باشد مصوبه، توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري مي

هاي توسعه دولت الكترونيك و  راهبردها روش درراستايبرنامه دوم » ج«بند 
  :دارد هوشمندسازي اداري، مقرر مي

هاي اجرايي، مبتني بر نقشه راه توسعه دولت الكترونيك مصوب  م كليه دستگاهاقدا -1
 يختارو شوراي عالي فناوري اطالعات در  10/6/1393 يختارشوراي عالي اداري در 

11/6/1393.  
گيري از  ارائه به مردم و بهره الكترونيكي كردن خدمات با اولويت خدمات قابل -2

  .مشاركت آنان
  1.دولت همراه حركت به سمت -3
هاي اداري متناسب با الزامات توسعه دولت  انجام اصالحات ساختاري و رويه -4

  .الكترونيك
رساني  اطالع :الف: رعايت اولويت براي توسعه دولت الكترونيك به ترتيب -5

  .دريافت اطالعات :ج. ها ارائه فرم :ب. الكترونيكي
گذاري  ستعالمات و اشتراكسازي سازوكارهاي تبادل اطالعات، ا يكپارچه -6
  .هاي اجرايي هاي اطالعاتي بين دستگاه بانك

 زهيانكم ستميس و برود انيم از كاغذبازي شود، متحول يسنت يادار نظام كه درصورتي
 كارمندان و رانيمد با رجوع ارباب ارتباط اهشك با هك داشت انتظار توان يم شود نيگزيجا

                                                                                                                                              
1. Mobile Government 
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 نمودن زهيانكم درواقع 1.ابدي اهشك شدت به مقررات و نيقوان از سوءاستفاده و فساد دولت،
 حداقل به زين و رجوع ارباب و دولت نانكارك و يادار مراتب سلسله نيب ارتباطات يبرقرار

 يها  تيفعال انجام سرعت شيافزا برعالوه نان،كارك به رجوع ارباب ميمستق مراجعه رساندن
 مهم عوامل از يكي نقش دولت، و مردم يراب يادار امور انجام يها نهيهز اهشك و يادار

 است رجوع ارباب و ارمندك نيب يحضور ارتباط وجود هك يادار يها تيفعال انجام در فساد
 ياز طرفي نيز توسعه دولت الكترونيك، موجبات دسترس 2.رساند يم حداقل به را

ه در سير رشد و آورد تا افراد جامع يم فراهم اطالعات را آزاد انيجر به مردم ازپيش بيش
هاي  آگاهي از اوضاع اجتماعي خود قرار گيرند؛ اين امر باعث مستند شدن غالب فعاليت

گردد تا امكان سوءاستفاده از سوي كارگزاران به  دولتي و شفافيت در امور اجرايي مي
  .حداقل ممكن برسد

  وضعي پيشگيرانه اقدامات معايب و مزايا -2-2-3

 است؛ معايبي و ها مزيت داراي جرم، با بارزهم براي شده ارائه پيشگيري روش هر
 وضعي پيشگيري مزاياي ازجمله .باشد نمي مستثنا قاعده اين از نيز وضعي پيشگيري

  :از اند عبارت

  مردم مشاركت -2-2-3-1

 از  مراقبت با  جامعه  ياعضا. كند مي  طلب را  جامعه افراد  تكمشار  يوضع  پيشگيري
  يكيزيف  موانع جاديا و  اطياحت  تيرعا و  ديگران ريكتح  عدم گران،يد و خود  اموال و خود

 قرار فساد با مبارزه بر مردم اراده وقتي. ندينما يم  تكمشار  جرم از  يوضع  پيشگيري در
 جرم از پيشگيري در ييبسزا تأثير نمايند، اقدام مهم اين به نسبت خود نيز مردم و گيرد

                                                                                                                                              
: تهران(، چاپ اول، )هاي مبارزه با آن ها و راهبرد علل، زمينه(فساد مالي سرا، ابوالفضل همدمي خطبه. 1
  226، ص )1383پژوهشكده مطالعات راهبردي، 

  34]: تا بي[64، نامه بانك و اقتصاد ههفت،  »هاي مبارزه با فساد مالي و اداري روش«سينا روشني، . 2
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 اقشار حضور فرصت و توجه مردم كتمشار به وضعي پيشگيري اقدامات در كه دارد
  .است شده فراهم مختلف

  بالقوه مجرمين نمودن منصرف -2-2-3-2

  ميجرا  اهداف و  آماج  كه درصورتي  هك  است نيا ،يوضع  پيشگيري گريد  يايمزا  ازجمله
 خطر و بروند  نيب از  جامعه  سطح در  جرم  ابكارت هاي  فرصت و شوند  محافظت  سختي به

 ذهن در را مجرمانه عمل انديشه كه كساني ابد،ي  شيافزا زين  نيبكمرت  يريدستگ شيافزا
هاي  فرصت و  اناتكام جاديا  درصورت و گشته منصرف خود تصميم از پرورانند مي خود

 خواهند  اقدام  مشروع و  يقانون طرق از درآمد  سبك  به  بالقوه  نيبكمرت از  ياريبس  مشروع 
  .ردك

  مجرمانه عمل وقوع در ريتأخ -2-2-3-3

 تصميم از را مجرمين تواند نمي كامل طور به وضعي پيشگيرانه اقدامات كنيم قبول اگر
  به  مجرمانه  عمل  ارتكاب الاقل وضعي،  پيشگيري  هاي شيوه  اعمال با سازد، منصرف خود

 ديگر مزيت خود كه شود مي بالقوه مجرمين از زمان گرفتن باعث عمل  اين  كه افتد مي تأخير
 اقدام عدم به منجر افتادن تأخير به همين موارد برخي در حتي. است وضعي گيريپيش

  .گردد مي مجرمانه

  اجرا و طراحي سهولت -2-2-3-4

 عوامل شناخت مستلزم آن اجراي و طراحي كه اجتماعي پيشگيري تدابير برخالف
 است، گوناگون نهادهاي مشاركت و دقيق ريزي برنامه و جرم تكوين در اجتماعي يهپيچيد

 تنهايي به نهادي يا فرد هر و است اجرا و طراحي قابل آساني به وضعي پيشگيرانه اقدامات
  .كند اجرا را تدابير اين تواند مي

  وضعي پيشگيري يها كيتكن سريع بازدهي -2-2-3-5

 احتراز و جرم مستقيم عوامل بر آن تمركز جرم، از وضعي پيشگيري هاي ويژگي از يكي
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 كه شود مي سبب خصوصيت اين. است الواسطهمع و ذهني عوامل و علل به پرداختن از
  .بدهد نتيجه سرعت به وضعي پيشگيري امر در گذاري سرمايه هرگونه

  بودن گرا عمل و كاربردي -2-2-3-6

 و است جامعه در انحرافات و جرم هاي ريشه خشكاندن درصدد اجتماعي پيشگيري
 بر مبتني بيشتر و دهد مي قرار گيري هدف مورد را جرم عوامل اي ريشه طور به لزوماً

 زماني گذشت مستلزم آن، تأثير سنجش و مشاهده طبعاً و است شناختي جامعه نظريات
 ميزان تعيين جرم، عوامل و علل تنوع سبب به نيز ارزيابي درصورت حتي و بوده مديد

 علل با وضعي پيشگيري راهبردهاي اما است، پيچيده بسيار امري شده، اعمال تدابير موفقيت
 با مقارن تقريباً زماني از صرفاً را بزهكاري هپديد و ندارند كاري بزهكاري تدرازمد
 قرار خود عمل يهحوز در بالقوه، بزهكار در ارتكاب اراده گيري شكل و گيري تصميم

 بسيار وضعي پيشگيري در جرم عوامل و علل جستجوي يهدامن دليل همين به. دهند مي
  .رسد مي نظر به تر گرانه عمل و كاربردي نوعاً و است اجتماعي پيشگيري از محدودتر

  اجتماعي پيشگيري كننده تكميل -2-2-3-7

 اجتماعي پيشگيري كه دارند اذعان نيز اجتماعي پيشگيري قرص پروپا طرفداران حتي
 همواره و نيست جرم از ناشي مشكالت ههم حل به قادر خود ذاتي خصوصيات دليل به

 طبعاً است، كارسازتر ها آن براي يشگيريپ از ديگري هنسخ كه دارند وجود مواردي
 آنان. كند مي كمك خأل پوشاندن به موارد قبيل اين در وضعي پيشگيري راهكارهاي

 داروي مثابه به را وضعي پيشگيري و شفابخش داروي عنوان به را اجتماعي پيشگيري
  .دانند مي ضروري كامل نسخة يك در را ها آن هردوي وجود و كرده قلمداد مسكن
پرداخته  وضعي پيشگيري معايب به وضعي پيشگيرانه اقدامات مزاياي بيان از بعد

  :از اند عبارت كه شود يم
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  بودن دارم فرصت -2-2-3-8

 درمورد تر دقيق بيان به يا پوشاند مي را يجرايم فقط وضعي پيشگيري كه معني اين به
 جرايم ازجمله جرايم از بسياري كه درحالي هستند، مدارفرصت كه است اعمال قابل يجرايم
 هايكشش و احساسات تابع باشند، »مدار فرصت« آنكه از تر بيش آميز، خشونت و شديد

 و مهم آنچه اداري جرايم درمورد كه گرديد يادآور را نكته اين بايد البته 1.هستند دروني
 و آن به حمله بودن ضرر كم يا بودن ضرر بي هدف، بودن سودمند است مرتكب مطلوب
 جرايم اصطالحاً يجرايم چنين به كه است موردنظر سود بودن الوصول سهل همچنين

  .شود مي گفته »ابزاري و طريقي« يا »سودمدار«
 يا موضعي اقدامات ازطريق پيشگيري امكان عدم( احتمالي چنين كه است اين حقيقت

 تصميمي هيچ زيرا ؛است احتمال و فرض بر مبتني باشد، واقعي آنكه از بيش )وضعي
 اجرا نيز واحد درآن و گردد نمي اتخاذ آني يجرايم چنين ارتكاب درمورد خصوصاً

 مرتكب تصميم بر و كرده عوض را چيزها از بسياري تواند مي زمان عامل همين. شود نمي
 پيشگيري در تواند مي امر همين كه گرداند ممتنع را آن يافتن فعليت كم دست يا بگذارد تأثير

  .باشد مؤثر بسيار منظور جرم وقوع از

  2جرم جايي هجاب -2-2-3-9

  وضعي  پيشگيري  اساس ، حقيقت در.  است  جرم  جاييهجاب ، وضعي  پيشگيري ديگر  عيب
  يك  رفتن  بين از با  كه  است  اين  مسأله اما است، جرم  ارتكاب  فرصت  كاهش يا  حذف

  به ، بالقوه  مجرم  ستا  ممكن و رود نمي  بين از  ارتكاب ديگر مؤثر  عوامل يا  انگيزه  فرصت
 در ، بنابراين؛ باشد  ديگري  جرم يا  جرم  همان  ارتكاب  براي ديگر  مناسب  فرصت  دنبال

 از هرگاه كه معنا بدين هستيم؛ مواجه جرم جاييجابه   نام به اي پديده با وضعي پيشگيري
 جرمانهم هدف بزهكار گيرد، صورت حفاظت بزهكاران هجمه مقابل در خاصي سيبل يك

                                                                                                                                              
  298-297): 1380(34-  33،مجله تحقيقات حقوقي، »مباني نظري پيشگيري وضعي از جرم«علي صفاري، . 1

2. Displacement of criminality 
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 زمان بزهكار گاهي. شود مي ظاهر مختلف اشكال به جايي جابه اين. دهد مي تغيير را
 كند، مي تغيير جرم وقوع محل انتخاب گاهي ،)موقتي جاييهجاب( كند مي انتخاب را ديگري
 و) آماجي جايي جابه( نمايد مي انتخاب را تري هزينه كم و تر سهل هدف مجرم مواقع برخي

  .نمايد مي تغيير مجرمانه عمل وقوع براي بزهكار تاكتيك و يوهش زماني نيز

  سنگين اقتصادي هزينه -2-2-3-10

 از  استفاده زيرا نمايد؛ مي تحميل افراد و جامعه بر را زيادي هزينه وضعي پيشگيري
 و  است برخوردار  بااليي  هزينه از  هميشه  وضعي  پيشگيري  براي جديد  هاي آوري فن

 هاي دوربين كنترل و نظارت منظوربه اي اداره در وقتي.  است  گذاري سرمايه  مستلزم
 تجهيزات خريد براي اداره بودجه از استفاده باعث امر اين گردد، مي نصب مداربسته

 و تحمل قابل آن هاي مزيت با توجه با هزينه مقدار اين دولتي هاي دستگاه در لكن،. گردد مي
  .باشد مي مصلحت به

  محوري انسان جاي به ابزارمحوري -2-2-3-11

 به جرم، هاي ريشه و عوامل و علل به پرداختن با اجتماعي پيشگيري كه رسد مي نظر به
 نيازهاي به پرداختن با اجتماعي پيشگيري درواقع. دارد ويژه توجه ديدگان بزه و بزهكاران
 در داري خويشتن روح و مثبت خصوصيات تكامل و اقناع و رشد دنبال به بالقوه بزهكاران

 نيست تفاوت بي بالقوه بزهكار سرنوشت و وضعيت به نسبت اجتماعي پيشگيري. است آنان
 كه درحالي است جامعه و بالقوه بزهكار بين برنده - برنده بازي يك گيري شكل دنبال به و

 و نيست بالقوه بزهكاران درون در جرم هايريشه خشكاندن دنبال به وضعي پيشگيري
 مانع ايجاد دنبال به صرفاً و ندارد خود كار دستور در نيز را آنان دائمي اصالح براي تالش

 و تر انساني اجتماعي پيشگيري كه رسد مي نظر به دليل همين به. است جرم مسير اجراي در
  .است وضعي پيشگيري از تر بشردوستانه
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  پيشگيرانه آثار بودن موقتي و مقطعي -2-2-3-12

 در تزلزل ايجاد ريقازط جرم از بازدارندگي اصوالً وضعي پيشگيري عملكرد
 نوعاً و است عمل به مجرمانه انديشه گذار مسير در انصراف يا انحراف بروز يا گيري تصميم
 در عميق تحولي گاه هيچ و است معين موقعيتي و وضعيت به ناظر و دارد موقتي تأثيري

 تمحرومي كه نيست معلوم و كند نمي ايجاد وي بزهكارانه تمايالت و بزهكار شخص هانديش
 شدن برطرف از پس طبعاً و سازد متحول را وي رفتاري الگوهاي بتواند بزهكار موقت
 چيزي زيرا باشد خود همجرمان هانديش ساختن عملي دنبال به فرد جرم، مانع عوامل

. اند شده سركوب موقت طور به تمايالت اين بلكه نشده وي همجرمان تفكرات جايگزين
  .دارد ماندگارتري و پايدار يهبازدارند رتأثي اجتماعي پيشگيري كه درحالي

  شهروندي حقوق با تعارض -2-2-3-13

 شكل به را ها محله و شهرها وضعي، پيشگيري اقدامات گسترش كه معتقدند برخي
 كه بهايي ليكن شود جرم كاهش به منجر است ممكن كار اين. آورد درمي مستحكم دژهاي

 هبهان به خصوصي حريم و شهروندي حقوق. باالست بسيار شود مي پرداخت آن براي
 هاي نظارت انواع افزايش. گيرد مي قرار ها حكومت كنترل تحت شدت به جرم از پيشگيري

 مدام را شهروندان آزادي حق فيزيكي، مختلف موانع و مداربسته هاي دوربين و رسمي
 تدابير اين اجراي در افراط ضايعات كه رسد مي نظر به وكنند  مي محدودتر و محدودتر

  .نباشد جرم از ناشي خسارات از كمتر زيچي

  مجرمين اصالح در تأثير عدم -2-2-3-14

 نوعي حقيقت در و برد نمي بين از را جرم هاي وسوسه هميشه براي پيشگيري شيوه اين
است تأثيرگذار گيرد قرار موردحفاظت هاسيبل وقتي تا و است نسّكم.  

  ها آماج انواع همه درشمول ترديد -2-2-3-15

 آماج و موضوع انسان مثال، براي دهد قرار مي هدف ار خود خاص آماج هر جرمي
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 عليه جرايم آماج اسناد مالي يا و اموال بوده عمدي وجرح ضرب ايراد و قتل چون يجرايم
 تقسيم عمده گروه دو به ها آماج. هستند امانت در  خيانت و برداريكاله سرقت، مانند اموال

 و كرامت قبيل از كه معنوي و فكري هاي آماج و فوق مثال مانند مادي هاي آماج: شوند مي
 ترديد گونه هيچ مادي هاي آماج درخصوص .باشد مي غيره و شرافت و حيثيت و شخصيت

 اين معنوي هاي آماج درمورد اما است نگرديده مطرح وضعي پيشگيري درمورد ايرادي و
 و ها فرصت تا نمود بيني پيش را جرايم گونه اين وقوع توان نمي و ندارد وجود امكان

 چگونه كه است تصور قابل دشواري به زيرا؛ و تغيير يابند گرديده شناسايي قابل ها موقعيت
  .گيرد قرار وضعي پيشگيري اقدامات موضوع بتواند غيرمادي هاي آماج

 لكن ،باشد مي معايب داراي هم و مزايا داراي هم وضعي پيشگيرانه اقدامات بنابراين،
 دليل به معايب قبيل اين از بسياري است، اداري فساد با مبارزه كه ما بحث موضوع درمورد
 و دهندهادامه بايد را وضعي پيشگيري. گردد مي مرتفع مهم اين در دولت دخالت و اهميت
 فساد با مبارزه درراستاي جامعه امكانات تمام از بتوان تا دانست اجتماعي پيشگيري مكمل

 .گرديد مند بهره
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 يا بزه پديده و است انساني جامعه ثبات و بقا اوليه و اصلي عناصر از امنيت و نظم
 به را خويش اولويت حقوقي يها نظام اكثر امروزه. آيد مي شماربه آن آفات از بزهكاري
، آن مضيق عنايم در را »پيشگيري« مفهوم همواره و اندنموده معطوف غيركيفري پيشگيري

 توجه كه است نشده باعث امر اين لكن برند، مي كاربه است غيركيفري اقدامات بر ناظر كه
 غيركيفري اقدامات بستن كاربه وجود با امروز دنياي در بلكه نگردد، كيفري پيشگيري به

 پيوستن وقوع به درحال جرايم باز ،ها سازمان وها  دولت سوي از جرم با مبارزه براي
 پيشگيرانه تدابير كنار در حقوقي يها نظام تا است گرديده باعث امر همين و باشد مي

  .دنبپرداز خالف اعمال براي مجازات بيني پيش و انگاري جرم به ،غيركيفري
 مخاطبان باشد؛ مي قوه قضائيه برعهده و داشته كيفري ماهيت عمدتاً كيفري پيشگيري

 پيشگيري كه نمود بيان توان مي يگرد عبارت به يا و باشند مي مجرمان پيشگيري نوع اين
 دادن كيفر وها  رفتار انگاري جرم با جرم از پيشگيرانه اقدامات. است بزهكارمدار كيفري

 .گيرد مي انجام جرم تكرار از پيشگيري درراستاي اغلب و مجرمانه رفتارهاي اين مرتكبين
اختصاص دهد تا  انگاري رمنگارنده سعي نموده است مبحث اول فصل حاضر را به ج

انگاري فساد اداري در اسالم و  و نيز جرم گذار قانون گفتمان محتوايي و شكلي يها ويژگي
در مبحث دوم به مجازات و ذيل آن . اسالمي ايران در ذيل آن توضيح داده شود يجمهور

 اداري، مجازات فساد اداري در اسالم و جمهوري فساد جرايم مجازات يها به ويژگي
  .شود اسالمي ايران پرداخته مي

  1انگاري جرم -3-1

 گرفتن نظر در با گذار قانون آن موجب به كه شود مي اطالق فرآيندي به انگاري جرم
 ترك يا فعل خود، موردقبول نظري مباني بر يهتك با و جامعه اساسي هاي ارزش و هنجارها

 انگاري جرم اساس، ناي بر كند مي وضع كيفري اجراي ضمانت آن براي و ممنوع را فعلي
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 علوم و سياسي فلسفه حقوق، فلسفه همچون يرساختيز علوم بر مبتني و پسيني امري
 همراه افراد زندگي در محدوديت ايجاد باانگاري  جرم كه ييازآنجا 1.است اجتماعي

 و  اهداف از  خارج و  ضابطه  بدون انگاري جرم نبايد كه نمود توجه نكته اين به بايد باشد، مي
  تطبيق   انگاري، جرم مقوله در مسائل ترين ياساس از يكي. باشد افراد و  جامعه  هاي ضرورت

 وها  ارزش تحول، با منطبق قوانين كه يدرصورت است؛  جامعه  تحول با  قوانين  دائمي
  قضايي  دستگاه كار  تراكم  موجب و آيد مي وجود به  كيفري  تورم نباشد، جامعه هنجارهاي

  مبارزه شود مي يادآور. شود مي  سرعت  فداي  دقت ، رسيدگي در  باعجله طرفي از و  گردد مي
  البته. كرد  تلقي  ستيزي جرم اكسير  يگانه و  جرم  عليه  مبارزه ابزار تنها نبايد را گرانه سركوب

 بايد و  است  ضروري و  الزم موارد از  بسياري در و  نداشته  منفي  جنبه  هميشه  انگاري جرم
  2.گيرد  صورت هستند،  تري قوي  اجراي  ضمانت نيازمند  كه امور  برخي  به  نسبت

 آن جامعه يها ارزش از حمايت باهدف حقوقي نظام و جامعه هر در انگاري جرم
 ييها ارزش به نسبتانگاري  جرم كيفري، تورم از جلوگيري دليلبه لكن گيرد، مي صورت

 ضد عملي عنوان به اداري فساد. گيرد مي صورت است ربرخوردا بااليي حساسيت از كه
 شمار به جرم با اداري، فساد درمورد انگاري جرم باشد؛ انگاري مي جرم مستلزم ارزشي
 منافع به و گيرد مي صورت دولت كارگزاران توسط كه يفسادآلود اعمال كليه آوردن
  .گردد مي محقق رساند مي زيان عمومي

 آن بردن بين از و فساد كاهش به كمكي تنها نه اداري سادف زمينه در قوانين تعدد
 به آسوده خيالي با قوانين كثرت اين از سوءاستفاده با برخي شود مي موجب بلكه كند، نمي

 در گذاري قانون ازآنجاكه. گردند تطميع خويش نفع به آن منافع از و زده دامن اداري فساد
 به قوانين بايد لذا باشد، مي جرم با مبارزه ورمنظبه بجا و معقول امري حقوقي يها نظام
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 بتوانند مخاطبان و مجريان كارگزاران، كه يطور به. باشد ابهام هرگونه از خالي علمي، لحاظ
 باعث كه است نويسي قانون ديگر ويژگي قوانين يسادگ 1.كنند درك خوب را قوانين

 يك هر قوانين اجراي ليتقاب و بودن دسترس قابل شود؛ مي آن اجراي و درك در سهولت
 به كيفري حقوق چراكه نمايند، مي ايفا ييبسزا نقش ومانع جامع قانون ايجاد در خود نوبه به

 داشته وجود آن اجراي امكان عمل در كه باشد مؤثر فساد با مقابله در تواند مي شرطي
  .شود مي اي فايده يب و عبث امري گذاري قانون باشد، يرازاينغ اگر و باشد

  گذار قانون قانون در گفتمان محتوايي و شكلي يها يژگيو -3-1-1

 مردم و دارد ياديز يها مشابهت گريهمد باها  انسان يها خواسته دانيم مي هك طور همان
 شتريب منافع جلب يبرا ،بنابراين؛ ندهست طالب را يمشابه يزهايچ يشوب كم جامعه يك در
 هك افتنديدر خلقت آغاز از اما ،گيرد يدرم ها انسان نيب اختالفات انات،كام از يمند بهره و

 روابط بر را يقواعد ديبا ناچار و ستين يرپذ امكان ييزورگو و آشوب با اجتماع يبقا
 قانون را قواعد نيا مجموع امروز ما و دينما برقرار ،اند جامعه عضو هك جهت ازآن اشخاص،

  .ندارد انكام قوقح و قانون بدون ي جامعه يك يبقا تصور ،يجهدرنت. ناميم يم
 همه نمونه، عنوان به است؛ بوده انديشمندان موردتوجه همواره گذاري قانون لزوم و اهميت
 را كلي اصل اين مطلوب، حكومتي نظام درباره آنان ينظرها اختالف رغم به يوناني فيلسوفان

 مصلحت رعايت امكان تنها عنوان به قانون حكومت بايد ،مطلوب حكومتي نظام كه پذيرند مي
 بيشترين كردن فراهم كه رود مي پيش آنجا تا قوانين در افالطون. باشد شهروندان همه عمومي
 2.داند مي گذاري قانون اصلي هدف را شهروندان براي ممكن متقابل دوستي بيشترين و سعادت
 بر قانون تفوق و حاكميت ،خوب حكومت يها شاخصه ترين مهم از كه است معتقد نيز ارسطو
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 كه است آن مهم بلكه ،دارد شكلي چه حكومت كه نيست مهم او نظر به. است شهر و هجامع
 باشد ثابت تواند نمي قانون كه پذيرد مي ارسطو البته. ببرد كار به قانون طبق را شده تفويض قدرت

  1.كند تغيير واحوال اوضاع برحسب كه است الزم و
 امروزه دليل همين به و است گذاري قانون جريان مهم مراحل از يكي نويسي قانون

 ضرورت امروزه. است آمده در خويش خاص قواعد با فن و علم يك عنوان به نويسي قانون
 ازجمله. شود رعايت قانون محتوايي و شكلي مسائل گذاري قانون در نمايد مي ايجاد

 به نتوا مي نمايد، رعايت خود گفتمان در بايد گذار قانون كه قانوني هر شكلي يها ويژگي
  :كرد اشاره زير موارد

  بودن منجز و ساده صريح، -3-1-1-1

 از هدف چون. رود مي كاربه چندپهلو و پيچيده مبهم، قوانين برابر درها  وصف اين
 طوري بايد قوانين است، اجتماع افراد رفتار و اعمال تنظيم و راهنمايي قانون، حاكميت

 آگاهي آن از مردم يجهدرنت تا باشند چندپهلويي و ابهام از خالي و فهم قابل كه شوند تنظيم
 جهت و كرده تنظيم آن براساس را خود زندگي تا دريابند را گذار قانون منظور و يافته

 باقي كاغذ روي بر تنها مبهم و پيچيده قوانين است نموده ثابت همواره تجربه. ببخشند
 لحاظ به بايد قانون يك بنابراين، است؛ مشكلي بسيار كار آن آوردن در اجرا به و مانند مي

 كارگزاران، كه يطور به باشد؛ ابهام هرگونه از خالي و گردد تدوين آسان و ساده عملي
  2.كنند درك يخوب به را آن بتوانند مخاطبان و مجريان
 كه شود تصويب نحوي به قانون اگر كه رود مي شماربه انكار يرقابلغ اصل يك اين

 اجراي و اعمال يطوركل به يا و آورده فراهم ار متن از متفاوت يها برداشت موجبات
 هموار را فساد بروز مسير سازد، متكي آن مجريان تصميم و اختيار استنباط، به را قانون
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  1.كرد خواهد
 را گذار قانون اراده جامعه افراد اكثريت تا شود مي موجب قوانين در سادگي و صراحت

 شود مي موجب كه است مبهمي قوانين دوجو اداري، فساد معضالت از يكي. بشوند متوجه
 كند مي ارائه قانون از تفسير نوع يك رجوع ارباب از سوءاستفاده نيت با اداره يك كارمند تا
 راه را خود اداري كار تا كند بيان قانون آن از متفاوت تفسير رجوع ارباب ديگر طرف از و

 خود شود، مي بيان اشخاص سوي از كه قوانين از متفاوت تفسير در سردرگمي اين بياندازد؛
 كارمند بين حتي يا و رجوع ارباب و كارمند بين فسادآلود رابطه يريگ شكل براي عاملي

  .اداري فساد يعني امر همين و گردد مي اداره آن با اداره
 زمينه كننده فراهم عموماً گزينشي اختيارات كه كشورهايي در جهاني بانك پيشنهاد به

 قابل آساني به كه كنند تصويب روشني و واضح قوانين بايدها  ارلمانپ است، سوءاستفاده
 اين ،يجهدرنت. نگذراند باقي بحثي جاي اجرا قابليت براي و شده اعمال سادگي به بوده، فهم

 جاي ابهام، دليلبه ها آن مقررات كه گيرند مي قرار قوانيني از دسته آن مقابل نقطه در قوانين
  2.گذارد مي باقي مجري يها دستگاه براي را تفسير و بحث

  بودن اجرا قابل -3-1-1-2

 قانون يك. برد نام را اجرا قابليت بودن دارا توان مي قانون، ديگر شكلي يها ويژگي از
 بايد نمود، اجرا جامعه در را آن نتوان ولي باشد شده تنظيم كامل و دقيق هم چقدر هر اگر
 جامعه در را آن توان مي باشد داشته رااج قابليت قانوني وقتي. دانست عقيم را قانون آن

 را يزيآم مسالمت زندگي قوانين پرتو در جامعه افراد شود مي باعث امر اين و نمود عملياتي
 اجراي در سرعت نمودن مشاهده با سودجو افراد طرفي از نمايند؛ تجربه يكديگر كنار در
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 قانون خالف عمل ارتكاب از قانون دستان در شدن گرفتار ترس از ناخواه خواه قوانين،
  .گردد مي منصرف و كشيده دست

 نوع ازجمله مختلفي شرايط به بستگي باشند، داشته اجرا قابليت بتوانند كهآن براي قوانين
 يك زدن دور براي تالش گاه دارند؛ قانون مجريان و مكان و زمان جامعه، شرايط ،نويسي قانون
 است ممكن حتي يا و بدهد دست از را خود بودن يياجرا قابليت قانون آن شود مي موجب قانون
 وجود درهرحال لكن آورد؛ فراهم را فساد موجبات قانون يك نرسيدن تصويب به براي تالش
 شيوع و اداري تخلفات آمدن وجود به از زيادي حد تا نيزها  سازمان و ادارات در اجرا قابل قوانين
  .نمايد مي جلوگيري اداري فساد

  ودنب دسترس قابل -3-1-1-3

 شود، فراهم) افراد از بخشي( عموم براي منافعي قانون، موجب به است قرار اگر
 اين به تا هستند؛ آگاه خود، جديد حقوق از نفع يذ افراد كه كنند تضمين بايد انگذار قانون
 هم( دعوي اقامه يسازوكارها همچنين. يابد كاهش منابع اين از سوءاستفاده امكان وسيله

 كالسيك نمونه. باشد دسترس قابل همگان براي بايد) عام قوانين در هم و خاص قوانين در
  1.كرد ذكر عمومي خدمات تأمين زمينه در توان مي را فساد ضد قانون

 هستند خبر يب آن از افراد كه است متنوعي قوانين وجود اداري فساد يها علت از يكي
 در راحتي به قانوني وقتي شوند؛ مي اداري فساد جرايم مرتكب امن اي يهسا در يراحت به و

؛ آورد مي فراهم افراد براي سهولت به را آن از استفاده و آن به مراجع امكان باشد و دسترس
 سطح بردن باال برعالوه كه است مزيتي جامعه، در قوانين بودن دسترس در امكان بنابراين

 كه سودجو افراد فادهسوءاست امكان خويش، حقوق با آنان شدن آشنا و جامعه افراد دانش
  .برد مي بين از را نمايند مي سوءاستفاده جامعه در قوانين كثرت و پراكندگي از
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  اجرا ضمانت وجود -3-1-1-4

 اجرايي منظوربه قوي اجراهاي ضمانت وجود ،گذار قانون گفتمان شكلي اصول از يكي
 تجاوز زا جلوگيري وسيله اجرا ضمانت« .باشد مي افراد سوي از آن نقض و قوانين نمودن

 مدني، كيفري، مانند انواعي داراي اجرا ضمانت 1».است آن رعايت به اجبار و حق به
 و رعب داشتن اثر در كيفري اجراي ضمانت كه است بديهي. باشد مي اداري و يانضباط

 ييبسزا اهميت از اجراها ضمانت ديگر به نسبت اجرا در قاطعيت همچنين و وحشت
  .باشد مي برخوردار
 لكن باشد، نمي كافي تنهايي به قوانين نمودن اجرايي براي اجرا ضمانت ودوج اگرچه

 كاهش و جرم ارتكاب هزينه بردن باال موجب مناسب، اجراي ضمانت از قانون برخورداري
 اجراهاي ضمانت ازجمله نيز تعليق و توبيخ پرونده، در درج شفاهي، تذكر. گردد مي جرايم
 اداري، فساد جرايم در البته گردد؛ مي اعمال متخلف كارمندان به نسبت كه است اداري

 به كه اداري متخلفين عكسبر باشند، مي ارتباط در كيفري يها اجرا ضمانت با بيشتر مرتكبين
  .گذارد مي ظهور عرصه به پا اداري اجراهاي ضمانت و با اداري قوانين و مقررات نقض دليل
 و داخلي حيثيت و امنيت با آن باطارت و فساد موضوع حساسيت و اهميت به توجه با

 و چگونگي اما؛ اند بوده برخوردار اجرا ضمانت از مربوطه قوانين هميشه معموالً الملليبين
 ميزان و كشور هر حقوقي نظام قانون، مجريان به كه هستند يا جداگانه موضوعات اجرا، نحوه
  2.دارد بستگي كشور آن فرهنگي و اجتماعي فضاي و مربوطه يها دستگاه در فساد رشد

 نمايد، رعايت قانون تدوين در بايد گذار قانون كه شكلي يها ويژگي برعالوه
  :از اند عبارت كه نمايد رعايت بايد خويش گفتمان در نيزرا  محتوايي يها ويژگي
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  جرم ارتكاب هزينه بردن باال -3-1-1-5

 هر انجام يبرا همواره رو ينازا باشد، مي گر محاسبه موجودي انسان كه گذشت قبالً
 عملي ارتكاب از قبل وقتي انسان بسا چه و نمايد مي محاسبه را آن زيان و سود كاري

 ارتكاب به دست شود، مي نصيبش كه است سودي از بيش آن عواقب و زيان شود متوجه
 ارتكاب هزينه تا گردد تنظيم يا گونه به بايد جزايي قوانين محتواي حال. ننمايد دراز عمل
  .گردند منصرف خويش قصد از دارند را جرم ارتكاب قصد كه كساني و برده باال را جرم

  دولت دخالت سطح كاهش -3-1-1-6

  1:گذارد مي تأثير فساد روند بر جنبه چند از دولت شدن بزرگ
 و قدرت اعمال باعث طور ينهم و اختيارات حيطه گسترش موجب دولت گيربز اوالً؛

  .گردد فسادآميز رابطه ايجاد و هسوءاستفاد براي مهمي امر خود كه شود مي نفوذ
 باعث امر اين و بشود نيرو استخدام به نياز تا گردد مي موجب دولت گستردگي ثانياً؛

 افرادي كاذب، هزينه صرف برعالوه درنتيجه و شود مي بندي جناح و بازي پارتي گيري شكل
 و گيرد مي رارق مناسب شغلي يها موقعيت در باشند نمي برخوردار مناسبي شايستگي از كه
  .گردد مي ساالري شايسته رعايت عدم موجب دولت دليل بدون گستردگي يگرد عبارت به

 اقتصادي و سياسي ساخت رأس در برجسته و نخبه مديران معموالً ازآنجاكه ثالثاً؛
 و مديريت موجب خود خودبه دولت بزرگي بنابراين گيرند، نمي قرار يافتهن توسعه يها دولت
  .شود مي آن از ناشي فسادهاي بروز و دولتي يها بخش ضعيف اداره

 و ادارات با افراد بين ارتباط كاهش باعث كه قوانيني تدوين بحث، موضوع با ارتباط در
 داشتن يجهدرنت افراد تا شود مي موجب الكترونيكي دولت گسترش طرفي از و گردد سازمان
  .شود كاسته اداري فساد آمار از ادارات در تر كمرنگ حضور
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  1زداييمقررات -3-1-1-7

 بنابراين گردد، مي فساد آمدن وجود به موجب خود قوانين كثرت وجود همواره
 و نمايد گير وپا دست مقررات زدودن بر سعي همواره خويش گفتمان در بايد گذار قانون

 باعث امكان حد تا بايد بلكه يدفزايب قوانين ديگر تعدد بر نشود باعث قانون يك تصويب
  .گردد قوانين و راتمقر شفافيت
 گذارقانون گفتمان محتوايي و شكلي يها ويژگي از ييها نمونه گرديد، بيان آنچه

 حد در نگارنده كه است بديهي البته باشد؛ مي اداري فساد با مرتبط قوانين وضع درراستاي
 كه باشد نيز ديگري هاي يژگيو است ممكن كه نموده گردآوري را موارد اين خويش وسع

 فساد قوانين محتوايي و شكلي يها ويژگي رعايت درهرحال. است مانده پوشيده ارندهنگ از
  .است اجتماعي معضل اين با مبارزه براي مؤثري عامل خود اداري،

  اسالم در اداري فساد انگاري جرم -3-1-2

 تا است داده قرار آزاد خويش زندگي مسير انتخاب در را انسان همواره سبحان خداوند
 ظلم مسير در يا بردارد گام سعادت و درستي تكامل، مسير در كه نمايد ابانتخ خود انسان

 به نيل براي و است ناپذير يريس موجودي ذاتاً انسان. كند حركت ديگران حقوق به تعدي و
 باشد مشروع ها آن به رسيدن وسيله و اهداف اين خواه زند، مي كاري هر به دست اهدافش

 بدين تا شود مشخص انسان براي مرزي و حد بايد هك است اينجا در پس نامشروع؛ يا
  .گردد مشخص يشها خواسته حدود و كنترل را خويش لوامه نفس ترتيب

 شود؛ پرداخته جرم تعريف به است شايسته اسالم، در انگاري جرم مقوله به ورود از قبل
 به را مجر لغوي تعريف اصفهاني راغب 2.باشد مي بزه و خطا گناه، معناي به لغت در جرم

 عن ةالّثمر قطع: الجرْم أصل« :دارد مي بيان و داند مي درخت از ميوه كردن جدا معناي
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 صدر اسماعيل. است شده گرفته استعاره ناپسند كار هر اكتساب براي واژه اين و »1الشجر
 كرده تصريح آن حرمت به مقدس شارع كه فعلي ترك يا فعل هر به كند مي تعريف را جرم

  2.باشد نموده تعيين آن براي مجازاتي يا
 را آن شارع كه است قولي گفتن يا فعل دادن انجام از عبارت كريم، قرآن زبان در جرم

 از است عبارت گناه يا جرم ،ديگر عبارت به؛ است داده قرار كيفر آن براي و كرده منع
 به افترا درمورد جرم كريم، قرآن آيات از يكي در مقدس؛ شارع نواهي و اوامر با مخالفت

 ذباًك اللَّه يعَل ياْفَترَ ممنِ أَْظَلم َفمنْ« :است آمده و شده رفته كار به الهي آيات انكار و خدا
ك أَوذَّب Ĥيِبهات ي الَ إِنَّهحونَ ْفلرِمجدروغ خدا بر كه كس آن از است ستمكارتر يكس چه 3؛اْلم 

  .»شد نخواهند رستگار مجرمان نيقي به! كرد؟ تكذيب را او آيات يا بسته،
 آله و عليه اهللا صلي(امبر يپ و است يكتا خداوند مختص يگذار قانون اسالم، انديشه در

 يقانون آن و دهيرس شانيا به يوح ازطريق هك است مردم به خدا قانون ابالغ واسطه )سلم و
 وجود نيز گريدي قوانين اصلي، قوانين اين كنار در. است شده وضع شهيهم يبرا هك است
 يحقوق قواعد رشته يك آن از مراد و شوند مي محسوب فرع اصلي قوانين به نسبت كه دارد

 جنبه هك است يادار و يسازمان مقررات شامل و است خداوند امكاح ياجرا نحوه به راجع
 را مختلف هايزمان و مكان در واحوال اوضاع با قيتطب تيقابل اوالً، يول نداشته؛ يشگيهم
 اسالم يسازمان مقررات. هستند ياسالم امت يعموم مصالح تيرعا متضمن اً،يثان و نددار

 قانون هك ياسالم ومتكح سيرئ توسط شود، يم دهينام يسازمان و يادار نيقوان امروز هك
 و يادار مراجع و يعرف قواعد يو نيبنابرا؛ شود يم وضع اندازد، يم انيجر به را خدا
  4.ندك يم يگذار انيبن يشرع راجعم نارك در را يعرف ييقضا
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 آن ازجمله كه است متعددي اصول بر مبتني اسالم جنايي سياست در گذاريقانون
 جامعه در عدالت اجراي هدف با ها انسان منفعت و مصلحت سعادت، خير، تأمين به توان مي

. نمود اشاره اسالمي امت ناموس و مال جان، عقل، ديني، يها ارزش از حراست و
 خالف اعمال آن در كه گردد مي اطالق فرآيندي به انگاري جرم گرديد اشاره كه گونه نهما

 در مجازات اعمال اين مرتكبين براي و شود مي اعالم ممنوع جامعه يها ارزش و هنجارها
 انگاري جرم اداري فساد با مبارزه زمينه در اسالم كه اعمالي ازجمله. شود مي گرفته نظر

  :از نداعبارت است نموده

  وظايف و اختيارات از حكومت كارگزاران سوءاستفاده -3-1-2-1

 واسطه به كه است يآدم فطري يها شيگرا ترين يلاص از كمال به ميل و يطلب نهايت يب
 همه منشأ كه خود مرجع و مبدأ يسو به حركت و شيخو ياصل مسير در گرفتن قرار

 دست ابدي و يحقيق آرامش و ثبات به انسان و دهيگرد ارضا ،باشد يم فيوضات و كماالت
 متعلق گردند، منحرف و نشود گرفته قرار درست مسير در نيروها نيا اگر اما ؛يابديم

 ،يطلب فزون ،يعني ها آن نيترافتهي شيآرا و مشاهده قابل عنصر ترين يكنزد در را شيخو
 و تاس شده توجه مسأله اين به بارها كريم قرآن در. افتي خواهند مادي رفاه و ثروت

 قرآن در نمونه براي است؛ نموده گوشزد انسان به را اميالي چنين عواقب متعال خداوند
 منَ الشَّهوات حب للنَّاسِ نَيز« :است شده آورده انسان دنيوي مادي عاليق به نسبت كريم

اءالنِّس و ننَياْلب و قَْنَطرَ رِيالَْقنَاطنَ ةِاْلمبِ مالذَّه و ةِضَّاْلف لِياْلَخ و موسةِاْلم امِ والْأَْنع و رْثالْح 
كذل تَاعم ْن ةِاياْلحايالد و اللَّه هْندنُ عسبِ حĤت 1؛اْلمو زنان) قبيل( از ،يماد امور محب 

 نظر در زراعت، و چهارپايان و ممتاز يها اسب و نقره و طال از فراوان اموال و فرزندان
 وسايل ها ينا) يول ؛شوند تربيت و آزمايش آن، پرتو در تا( ؛است شده داده هجلو مردم

 و واال يزندگ و( نيك سرانجام و ؛)باشد ينم ينهاي هدف و( است دنيا يزندگ گذران
 كه است جايي تا ماديات به انسان بستگي دل و عالقه اين و» .خداست نزد ،)جاويدان
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 دوست بسيار را ثروت و مال و 1؛جماً حباً اْلمالَ ونَتُحب و« :فرمايد مي سبحان خداوند
  .»)شويد يم مرتكب يزياد گناهان آن خاطرهب و( داريد

 رو ينازا. باشد مي شايسته كارگزاران داشتن درگرو محور عدالت و شايسته حكومتي داشتن
 را مهم اين و ودندنم مي اي يژهو توجه كارگزاران عزل و نصب به نسبت) السالم عليه( علي حضرت

 در خويش، مقام و پست از حكومت كارگزاران سوءاستفاده. كردند مي توصيه نيز خود واليان به
 مسئوليت، و پست به همواره حضرت نگرش است؛ شده واقع نفي مورد شدت با علوي حكومت
 و است مردم به يگزار خدمت اداري، نظام وجودي بود؛ زيرا كه فلسفه مي گزارانهخدمت نگرشي

 نظام در اصل يك عنوان به امر اين. خادمان مردم هستند مراتب، تمام در كاركنان و كارگزاران همه
 اداري نظام كاركنان و كارگزاران باشد، داشته وجود احساسي چنين كه مادام و است مطرح اداري

 نعمتي را خود موقعيت و جايگاه بلكه داشت، نخواهند فرمان فرمايانه و مالكانه رفتار مردم با
 براي گونه ينارا  مسألهاين ) السالم عليه(علي  امام. است مردم به خدمت وسيله كه دانند مي
  :نمايند كه تبيين مي »انصاري عبداهللا جابرابن«

هاي مردم به  هاي خدا فراوان در اختيار او بوده باشد، نيازمندي اي جابر، هركس نعمت«
ها به آنچه بر او واجب گرديده قيام و اقدام كند، آن  ن نعمتگردد؛ پس هر كه در آ او افزون مي

كه در آن به آنچه واجب است، و باقي ماندن قرار داده است و آنرا در معرض هميشه بودن 
  »2.قيام و اقدام نكند، آن را در معرض از ميان رفتن و فاني شدن، گذاشته است

 مسئوليتشان و مقام از گزارانشانكار نبودند مايل وقت يچه) السالم عليه( علي حضرت
 تا نمايند سوءاستفاده حضرت جايگاه از ديگران دادند نمي اجازه حتي و نمايند سوءاستفاده

 نمايند خريد اشخاصي از بازار، از خريد هنگام كه داشتند آن بر سعي همواره ايشان كه جايي
 همچنين و بگذارند؛ فرق ديگران و ايشان بين فروشنده مبادا تا شناختند نمي را حضرت كه

 رابطه اين از ،ها آن با وآمدش رفت خاطر به حتي اصحاب، و ياران كه دادند نمي اجازه امام
                                                                                                                                              

  20/الفجر. 1
ب عرََّضها للدوامِ و اْلبقَاء ها بِما يِج يا جابِرُ، منْ كثُرَت نعم اللَّه علَيه كثُرَت حوائج النَّاسِ إِلَيه فَمنْ قَام للَّه في«. 2

  )482، ص 364، حكمت البالغه نهج(» .ها بِما يجِب عرََّضها للزَّوالِ و اْلَفنَاء و منْ لَم يقُم في
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  1.بگذارد ديگران به نسبت خود امتياز و برتري حساب به را آن و كنند سوءاستفاده
 ضرتح مؤمنان امير كه باشد مي اين براي همه عمل در احتياط و رفتار در دقت همه ينا
 امكان رفتارها نوع اين مبادا كه بودند نگران اسالمي جامعه حاكم) السالم عليه( علي

 فعاليت اقتصادي و مالي امور در كه كساني و مديران براي را اقتصادي و مالي سوءاستفاده
 را كالني ثروت اجتماعي، و سياسي مسئوالن حمايت تحت بتوانند  ها آن و سازد  فراهم دارند،

 سوءاستفاده. دهند قرار ياندوز ثروت براي اي وسيله را سياسي رهبران و آورند دستبه
 كسب براي كارگزاران موقعيت از ديگران سوءاستفاده نيز و خويش يها موقعيت از كارگزاران

 و جوامع رنج موجب و است داشته وجود تاريخ طول در همواره كه است آفتي خويش، منافع
 به خدمتگزارانه نگرشي و باال روحيه كه افرادي. شود مي خود باها  حكومت نمودن درگير
 روي فساد به و گشته انحطاط دچار ناخواه يا خواه ندارند، خويش شغلي موقعيت و پست

 بيان خويشاوندانش و سوم خليفه درباره) السالم عليه( علي امام كه طوري همان. آورد مي
 خواستند كه آنچه المال بيت از و آوردند جومه بهاري علف بر گرسنه شتران مثل كه كنند مي

 دليل به كه را آرزويشان«: فرمايند مي زبير و طلحه مثل سودجويي افراد درمورد اي. خوردند
...  ترسيدم كه نبخشيدم تحقق خاطر اين به بود، نموده غلبه ايشان بر حرصشان و دنيا دوستي

  .»2...بگردانند دست به دست خود ميان را مسلمانان مال
 يا نامه طي ايشان رسيد، »ابيه ابن زياد« خيانت خبر) السالم عليه( علي حضرت به وقتي

 خدا به« :فرمودند مرقوم لذا نمودند، خبر با كارش عواقب از خبر صحت درصورت را زياد
 اي كاند به مسلمانان ميغنا در هك رسد خبر من به اگر هك راست يسوگند خورم، مي سوگند

 دوشت بر اليع نهيهز بار و يمان يهما كم هك رميگ سخت تو بر چنان ،يا ردهك انتيخ اريبس
  3».يشو خوار و ريحق و ندك ينيسنگ

                                                                                                                                              
 324، ص 40محمدباقر بن محمد تقي مجلسي، پيشين، ج . 1

 376، ص 1ج  محمدباقر محمودي، پيشين،. 2

3 .»مإِنِّي أُقْس نْ فَي وم ي أَنَّك ُخنْتلََغننْ بقاً َلئادماً صقَس َليك  بِاللَّهنَّ عكِبيراً لَأَشُد يراً أَوغينَ َشيئاً صملسالْم ء
  )322، ص 20، نامه البالغه نهج(» .تَدعك قَليلَ الْوفْرِ َثقيلَ الظَّهرِ ضَئيلَ الْأَمرِ و السلَام شَدةً
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 كهاست  اين منزله به مسلمين حاكم و امام عنوان به حضرت يها عتاب و ابخط اين تمام
 واهخ خويش مقام و اختيار از كارگزاران سوءاستفاده هرگونه اسالم حكومتي يانديشه در
 در يرناپذ تخلف قانوني اين و گشته تلقي جرم ديگران، يا خود براي منافع كسب راستاي در

  .باشد مي حضرت آن كارگزاران توسط مملكت امور اداره

  1ارتشاء و رشاء تجريم -3-1-2-2

 است اداري و اقتصادي فساد عرصه در جرايم بارزترين از يكي ارتشاء و رشاء جرايم
                                                                                                                                              

عاريف مختلفي از رشاء و ارتشاء در آثار حقوقدانان داخلي و خارجي ارائه شده است كه بسته به تفاوت ت. 1
ها و خصوصياتي از اين جرايم اشاره  حقوقدانان، هر يك به جنبه يهاي حقوقي كشورهاي مختلف و آرا  نظام

ام كاري برخالف وظيفه و يا صدور واژه رشوه به معناي چيزي است كه براي ضايع كردن حقي يا انج«. اند نموده
كاررفته  گاهي واژه رشوه به معناي كود و خاشاك نيز به. شود حكمي برخالف حق و عدالت به كسي داده مي

درخصوص ارتباط معناي لغوي و اصطالحي رشوه نيز گفته شده است، ) »رشوه«نامه دهخدا، ذيل  لغت(» .است
سازد، پرداخت رشوه نيز نظر مرتشي را  مر كشت و زرع آماده ميطور كه كود و خاشاك زمين را براي ا همان

، رشوه در حقوق كيفري اسالم و ايرانعوض نورزاد، . (سازد براي انجام امور مورد خواسته راشي آماده مي
رشوه، دادن مالي است به مأمور «؛ در تعريف ديگري از رشوه آمده است كه )16، ص 1383نشر آريان، : تهران

كه آن كار مربوط به شغل  منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضايي ولو اين غيررسمي دولتي بهرسمي يا 
اين شخص . واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد گيرنده مال نباشد، خواه مستقيماً آن مال را دريافت كند و يا به

كند كه  فرق نمي. مرتشي خوانند واسطه را در فقه رايش گويند و دهنده مال را راشي نامند و گيرنده مال را
كند كه كاري كه براي  گيرنده مال توانايي انجام كاري را كه براي آن رشوه گرفته داشته باشد يا خير و فرق نمي

: ، چاپ ششم، تهرانترمينولوژي حقوقمحمدجعفر جعفري لنگرودي، (» .راشي بايد انجام شود حق او باشد يا نه
همچنين در تعريف ديگري رشاء و يا رشوه دادن را به دادن وجه يا مال ) 335 ، ص1372انتشارات گنج دانش، 

يا سند تسليم وجه يا مال به مأموران دولت يا كاركنان شاغل در نهادهاي عمومي و يا ساير اشخاص مصرح در 
گرفتن را به معني   وهيا رش ها و ارتشاء   انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان متبوع آن برايقانون 

اخذ وجه يا مال يا سند تسليم وجه با مال از سوي مأموران دولت يا كاركنان نهادهاي عمومي مندرج در قانون، 
حسين . (اند ها تعريف نموده  براي انجام يا عدم انجام وظايف مرتبط با اداره يا سازمان محل اشتغال آن

 )365و  364، صص 1380نشر ميزان، : ، تهرانعموميجرايم عليه امنيت و آسايش ميرمحمدصادقي، 
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 از رشوه دريافت و پرداخت. است شده تبديل اجتماعي تمعضال از يكي به امروزه كه
 و شود مي ياد زشتي و كراهت با آن از همواره و بودهها  انسان تنفر مورد گذشته روزگاران

 و گرديده اجتماعي تعادل و نظم خوردن برهم باعث يافته، شيوع امر اين كه هرجايي در
  .است تماد شدهاع سلب موجب و متزلزل را درستي و عدالت يها پايه

 كه باشد نمي معنا آن به اين لكن، است نشده ذكر صراحت به كريم قرآن در رشوه لفظ
 عمل كريم قرآن در منان خداوند اتفاقاً است؛ نگرديده بيان مجيد قرآن در رشوه حرمت
 و« :فرمايد مي لذا نمايد، مي نكوهش را آن عاملين و شمارد مي زشت و پليد را يخوار رشوه

 ؛1عملُونَي انُواك ما َلبِْئس السحت لِهمكأَ و الْعدوانِ و الْإِْثمِ يف سارِعونَي منْهم راًيثك يَترَ
 و بد چه. كنند يم شتاب حرام، مال خوردن و يتعد و گناه در كه بيني يم را آنان از يبسيار

 كلمه از رشوه حرمت بيان براي آيه اين در خداوند ؛»دادند يم انجام كه يكار است ناپسند
 به نيز و پوست جدا كردن معني به جفت وزن بر سحت« است، نموده استفاده »سحت«

 است؛ شده گفته) رشوه( مخصوصاً نامشروع مال هر به پس است؛ گرسنگي شدت معناي
 نكند كه طور همان برد، مي انساني اجتماع از را بركت و طراوت و صفا اموال گونه ينا زيرا

 آيه اين درباره نمونه تفسير در »2.گردد مي آن خشكيدن يا و پژمردگي باعث درخت پوست
 اهداف يسو به گويا كه دارند مي بر گام ستم و گناه راه در ها آن چنان آن« :خوانيم مي

 پيشي يكديگر از كنند مي سعي حيا و شرم گونه يچه بدون و روند مي پيش يزيافتخارآم
 گناه هرگونه معني هم و است آمده كفر معني به هم »اثم« كلمه كه اشتد وجه بايد. گيرند

 ناهانيگ معني به را آن مفسرين بعضي است، گرفته قرار عدوان مقابل در اينجا در چون ولي
 به آن زيان كه عدوان برخالف ،اند كرده تفسير شود مي انسان خود متوجه تنها ها آن زيان كه

 ذكر قبيل از اصطالح به اثم ذكر از بعد عدوان ذكر كه هست نيز احتمال اين. رسد مي ديگران

                                                                                                                                              
 62/مائده. 1

 386، ص 4ناصر مكارم شيرازي و ديگران، پيشين، ج . 2
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 قبالً ،ترتيب ينا به. باشد اخص ذكر قبيل از ها آن از بعد سحت اكل ذكر و خاص از بعد عام
 كه اهميتي خاطر به بزرگ گناه روي سپس و كند مي مذمت گناه هرگونه خاطر به را ها آن

 و رشوه از اعم حرام اموال خوردن ديگري و مگريست يكي. گذارد مي انگشت ،اند داشته
 :است آمده عمل اين از نهي و رشوه حرمت بيان درباره نور آيات از ديگر آيه در »1آن غير

»اَل لُواكتَأْ الَ ووكأَمم كَنيبلِ ماطبِالْب لُوا وا ُتديإَِل بِه تَأْ امِكالْحنْ قاًيَفرِ لُواكلالِ موالنَّاسِ أَم 
 يبرا ؛ ونخوريد خود ميان در) ناحق و( باطله ب را يكديگر اموال و 2؛تَعَلمونَ أَْنُتم و بِالْإِْثمِ

 ندهيد، قضات به) رشوه عنوان به( را آن) از يقسمت( گناه، به مردم اموال از يبخش خوردن
  .»)است گناه كار، اين( دانيد مي كه درحالي

 حكومت گيري شكل و بعثت زمان از) سلم و آله و يهعل اهللا صلي( اسالم گرامي پيامبر
 بين و مسلمين جامعه در ارتشاء ورشاء  رواج ما همواره بركاتشان با عمر پايان تا اسالمي

 بر عمل اين از را مسلمين مختلف طرق به تا داشتند سعي و نمودند مي مبارزه مسلمانان
 گيرندهرشوه و دهندرشوه درمورد) و سلم آله و عليه اهللا صلي( خدا رسول. دارند حذر
 »3.هاست آن انيم واسطه هك يسك و پردازرشوه و يرگ رشوه ندك لعنت خداوند« :فرمايند مي

 گرفتن رشوه از« :فرمايند مي و شمارد يبرم محض كفر را گرفتن رشوه حضرت همچنين و
 حضرت» 4.كند ينم استشمام را بهشت يبو گير رشوه و است محض فرك آن هك دينك يدور

 يخوار رشوه و يرباخوار به آنان يابتال و امت ندهيآ از) و سلم آله و عليه اهللا صلي( محمد
  :فرمايند مي) السالم عليه( يعل به خطاب و دهند مي خبر

                                                                                                                                              
  445، ص 4همان، ج . 1
  188/بقره. 2
الحكم و  مدينةالبحار و  سفينةشيخ عباس قمي، (» .َلعنَ اللّه ُالراشي والمرَتشي والرائش الذي يمشي بيَنهما«. 3

 )360، ص 3، ج ]بي تا[انتشارات اسوه، : ، قمراآلثا

محمدباقر بن محمدتقي مجلسي، (» .الجنَّةِرِيح  الرّشوةِفإّنها محض الكفرِ، وال يشُم صاحب  والرّشوةَإياكم «. 4
 )274، ص 12پيشين، ج 
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 بر يمنت را بودندار  يند و گردند يم شيآزما ثروتشان با من از پس مردم نيا يعل يا«
 امان در را خود خشمش و قدرت از و دارند رحمتش ظارانت حال ينباا و دهند مي قرار خدا

 به را شراب ،شمارند يم حالل را غفلت يهاهوس و نيدروغ شبهات با را او حرام بينند يم
  »1.دانند يم حالل تجارت اسم به را ربا و هيهد بنام را رشوه   ،ذينب نام

 حكومت استقرار ملزو ،)السالم عليه( مؤمنان امير حضرت انديشه مهم اصول از يكي
 داخلي، امنيت برقراري زيرا؛ است اجتماعي نظام يافتن سامان و مردم امور انتظام براي

 فساد، دفع و ومرج هرج از جلوگيري عمومي، بودجه وصول نظم، و اجتماعي توازن
 قانوني، مقررات و احكام اجراي و قضايي دستگاه فعاليت متجاوزان، و دشمنان با جنگيدن

  .گشت نخواهد ميسر حكومت تشكيل با جز كه است اموري از
 همها  آسيب اين. بود گشته دچار گوناگوني يها آسيب به) السالم عليه( يعل حضرت زمان جامعه

 مباني در هم و بود آمده پديد دنيا و دين به آنان نگرش نوع و مردم اييشهاند و اعتقادي مباني در
 و فساد ،جامعه آن در. بود نمايانده را خود آنان نيروا و روحي يها خصلت و رفتاري و اخالقي
 افتاده دور او اهداف و) و سلم آله و عليه اهللا صلي(اسالم  پيامبر سنّت از مردم بود، شده آشكار بدعت
 مالي فساد. بود نموده رخ اسالمي حكومت در جاهلي يها عصبيت و ييگرا قوم و نژاديتبعيض. بودند
 و ظلم به اسالمي شهرهاي در ناشايست واليان. رفت مي يغما به يسادگ به نانمسلما المال يتب و رايج
 و اسالم دين آينده از نگراني و همه ينا. بودند شده مستولي مردم امور بر و آورده رو زراندوزي و ستم

 حضرت، آن 2.انداخت چاره فكر به را) السالم عليه( يعل امام كه بود عواملي از مسلمانان، سرنوشت
 همت آن اصالح به داشت خود زمان جامعه انحرافات از كه شناختي با رسيد، خالفت به ينكها از سپ

                                                                                                                                              
بِدينهِم علَي ربهِم و يتَمنَّونَ رحمتَه و يأْمنُونَ سطْوَته و  يا علي إِنَّ اْلقَوم سيْفَتنُونَ بعدي بِأَموالهِم و يمنُّونَ«. 1

 اتهبِالشُّب هرَاملُّونَ حتَحةِيسباْلكاذ  اءوالْأَه يةِواهالس  تحالس و رَ بِالنَّبِيذلُّونَ اْلخَمتَحيةَِفيسديعِ ِبالْها بِاْلبالرِّب و «
 )180، ص 155، خطبه البالغه نهج(

، حكومت اسالمي، »علي عليه السالم، كارگزاران حكومت و راهكارهاي اصالحات«جهانبخش ثواقف، . 2
  150): 1380/زمستان(4
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 ديني، حكومت استقرار با و گردد استوار دين مباني بر جامعه مديريت و حكومت اساس تا گماشت
 گيرند؛ قرار حقيقي كمال راه در و انساني شايسته زندگي مسير در مردم و يافته تحقق اسالمي عدالت
 بين در رشوه با مبارزه اسالمي، جامعه حاكم عنوان به) السالم عليه( علي حضرت اقدامات ازجمله

 علل از يكي ايشان. نمودند مي مبارزه گيرنده رشوه و دهنده رشوه با دِج به ايشان. بود نظام كارگزاران
 يها ملت همانا« :فرمودند مي و داشتند مي بيان رشوه با دنيا آوردن دست به را پيشين يها ملت هالكت

 به دادن رشوه با را دنيا پس نپرداختند، را مردم حق كه جهت بدان رسيدند، هالكت به شما از پيش
  »1.كردند اطاعت آنان و بردند باطل راه به را مردم و آوردند دست

 منافق »قيس بن اشعث« كه حلوايي ظرف پذيرش از حتي) السالم عليه( مؤمنان امير
 او و كرد امتناع آورد وي براي كاري انجام طلب به رشوه عنوان به درواقع اما هديه مرس به
 نكرده درك آيا بفريبي؟ مرا كه يا آمده خدا دين راه از آيا«: گفت و قرارداد عتاب مورد را

 اين: گفتم) اشعث( او به ...« يا» بفريبي؟ مرا خواهي مي راه اين از كه ؟اي يوانهد يا فهمي نمي
 نه: گفت اشعث است، حرام پيامبر يتب اهل ما بر دو هر كه صدقه؟ يا زكات يا است يههد

 اگر سوگند خدا به... بگريند تو بر مرده بچه زنان گفتم. است هديه بلكه صدقه، نه و زكات
 پوست كه كنم نافرماني را خدا تا بدهند من به هاست آسمان زير در آنچه با را يماقل هفت

  »2...كرد نخواهم چنين بگيرم، ناحق به اي مورچه ندها از را جويي
 همين به و شود مي ديگران حق در ظلم و حق ابطال موجب رشوه حضرت، ديدگاه از

                                                                                                                                              
1 .»مأَخَذُوه و هقَّ فَاْشتَرَوالْح وا النَّاسَنعم مأَنَّه َلكمنْ كانَ َقبَلك ما أَهفَإِنَّم دعا بأَم هولِ فَاْقتَداطالبالغه نهج(» بِاْلب ،

  )402، ص 79نامه 
أَو َقيئها َفقُلْت أَ  حيةٍَشنْئُتها كأَنَّما عِجنَت بِرِيقِ  معجوَنةٍفي وِعائها و  ِبملُْفوَفةٍو أَعجب منْ ذَلك طَارِقٌ طَرََقنَا «. 2

َفقُلْت هبَِلْتك اْلهبولُ أَ عنْ  هديةٌلك محرَّم عَلينَا أَهلَ اْلبيت َفقَالَ لَا ذَا و لَا ذَاك و لَكنَّها فَذَ صدَقةٌأَم  زكاةٌأَم  صَلةٌ
بِما تَحت أَفْلَاكها عَلي أَنْ  بعةَالسأَم َتهجرُ و اللَّه لَو أُعطيت الْأَقَاليم  ِجنَّةٍدينِ اللَّه أََتيَتني لَتخْدعني أَ مخَْتِبطٌ أَم ذُو 

َتقْضَمها ما لعلي و  جرَادةٍفي فَمِ  ورَقةٍما َفعْلُته و إِنَّ دْنياكم عنْدي لَأَهونُ منْ  َشعيرَةٍأَسُلبها جِلْب  َنمَلةٍأَعصي اللَّه في 
 يمٍ يْفنَي وَقي لَذَّةٍَلَنع265- 264، صص 215، خطبه البالغه نهج(» .لَا َتب( 
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 امام. است دانسته جرم و نموده تحريم آن گيرنده چه و دهنده براي چه را رشوه عمل دليل
 فرك قضاوت، در رشوه« :نمايند مي بيان قضاوت در رشوه بيان در) السالم عليه( صادق

  »1.خداست به دنيورز
 امنيت به زدن ضربه و ها آن بودن كالن حيث از اقتصادي جرايم ممنوعيت با ارتباط در فقهي منابع
 پيچيده اداري، روابط توسعه اقتصادي، تحوالت پيرو جرايم از دسته اين رايز ندارد؛ صراحت اقتصادي

 در ليدل نيهم به. اند شده مطرح دست ينازا سائليم و سرمايه گردش تجاري، هاي فعاليت شدن
 را رشوه فقها اكثر. دارد وجود نظر دو و است اختالف رشوه موضوع درخصوص فقهي يها كتاب

 يهتوج» باطل به مال اكل حرمت«قاعده  با را ابواب ساير در رشوه حرمت و دانند مي قضا باب مختص
 درمورد را دادن رشوه كه آن رغم به ايشان فهميد توان مي انصاري، شيخ آراي در تفحص با 2.كنند مي

 قاضي غير به رشوه پرداخت حرمت لكن شمارد، مي حرام را دو هر و داند مي يكي قاضي غير و قاضي
 است، )فساد(وضعي  اثر داراي چون است معتقد بلكه داند، نمي شرعي رشوه عنوان صدق باب از را

 در تصرف هرچند داند؛ نمي حرام را قضا غير باب در رشوه خود نفس ،درنتيجه و شود مي شمرده حرام
 به و شود نمي خارج راشي مالكيت از مال باطل، عقد با است معتقد و شمرد مي حرام را الرشا مال

  4. است باطل به مال اكل مصداق و حرام مال، آن در او تصرف لذا و 3گردد نمي منتقل مرتشي
 امروزي، شكل به اجتماعي يها سازمان و اداري تشكيالت ودوج عدم دليل به درگذشته اگرچه

 تا است شده باعث امر همين شايد و است داده مي رخ افراد بين قضا مقام در رشوه پرداخت غالب وجه

                                                                                                                                              
 )127، ص 5محمد بن يعقوب كليني، پيشين، ج (» .الرِّشَا في الْحكمِ َفهو اْلكفْرُ بِاللَّه اْلعظيمِ«. 1

  130محمد نوذري فردوسيه، پيشين، ص . 2
  130همان، ص . 3
القات المنصرف إلي الرشا في الحكم بل ألنه لعدم الدليل عليها عدا بعض اإلط الرشوةفالظاهر حرمته ال ألجل «. 4

هنا ألجل الفساد فال يحرم القبض في نفسه و إنما يحرم التصرف ألنه باق علي  الحرمةأكل للمال بالباطل فتكون 
كنگره : قم(، چاپ اول، )الحديثة -ط(و البيع و الخيارات  المحرمةكتاب المكاسب شيخ انصاري، (»ملك الغير

  )122، ص 1ج ): ه ق 1415، يخ اعظم انصاريجهاني بزرگداشت ش
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 غني منابع و اسالم دين جامعيت به توجه با لكن بدهند، قضا باب در رشوه حرمت به يرأ فقها بيشتر
 بتوان كه رسد مي نظر به بعيد باشد، مي آخرت و دنيا اين در بشريت تسعاد براي همه كه اسالمي
 آله و عليه اهللا صلي( اسالم گرامي پيامبر از منقول خبر چراكه نمود؛ قضاوت به مختص را رشوه حرمت

 در سحت، و است سزاوارتر بدان آتش باشد، رويانده را آن سحت كه گوشتي هر« :فرمود كه) سلم و
  .اند كرده تأكيد نظر اين بر هم فقها و است رشوه يمعنا بودن عام ديدگاه مؤيد ،»است رشوه حكم

 به انصراف امير، و والي كه شود مي فهميده نيز »1نباته بن اصبغ« روايت از همچنين
 را حكومت اجرايي امور مصادر كليه بلكه ندارد، كند، مي خصومت رفع كه كسي و قاضي
 در آن ظهور حكومت، اجرايي ابواب در رشوه تر بيش شيوع به توجه با و شود مي شامل

 »الحاكم يراه بما التعزير« قاعده در هم تعزيرات باب در كه چنان است؛ اولي قاضي غير
 عالوه به  . قاضي نه است، جامعه اداره متولي و اسالمي حكومت والي حاكم، از منظور

 كند اقتضا مصلحت اگر است، يواقع و نوعي مفاسد و مصالح تابع اسالم احكام ازآنجاكه
 حرمت ادله مشمول هم را اجرايي امور در رشوه پرداخت عمومات، به تمسك با توان مي

  2.دانست رشوه
 و جامعه در انحراف و فساد رشد موجب اسالمي، جامعه در آن رواج و رشوه وجود
 و خوار رشوه افراد وجود اسالمي جامعه هاي آفت از يكي درواقع. شود مي افراد نارضايتي

 منع كار اين از را مردم) السالم عليهم( ائمه و نبوي سيره و اسالم دين كه است دهنده رشوه
 نيا جهينت و يخوار رشوه حرمت بر داللت اسالم در ارتشاء و رشاء از ديشد ينه و اند كرده

  .است مجرمانه عمل نيا ميتجر حرمت،

                                                                                                                                              
كان غلوال و إن  هديةو عن حوائجه و إن أخذ  القيامة  يوم  عنه  اهللا  احتجب  الناس  حوائج  عن  احتجب  أيما وال«. 1

  )92، ص 17 محمد بن حسن حرّعاملي، پيشين، ج(».فهو مشرك الرشوةأخذ 
  131، پيشين، ص فردوسيهمحمد نوذري . 2
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  1المال تيب در يرقانونيغ تصرف -3-1-2-3

 ناحيه از المال بيت امور اداره آن، تبع به و )و سلم آله و عليه اهللا صلي( پيامبر متحكو دوران گرچه
 مدينه به محدود آن مصارف و المال بيت كننده ينتأم منابع طرفي از و بود سال ده به محدود حضرت، آن
 و تقسيم نگهداري، و حفظ گردآوري، در حضرت آن شيوه حال ينباا ولي است، بوده آن اطراف و

 آن عملي و علمي سيره كه ينا چه. است خاصي جايگاه داراي خود خاص موارد در آن مصرف
  .باشد مي مسلمانان مالي امور اداره در وي مديريتي و سياسي قدرت قطعي حضور از نشان حضرت

 ي جنبه در خصوصاً المال بيت از حفاظت براي )و سلم وآله عليه اهللا صلي( اكرم پيامبر
 كار به مختلفي عملي و تبليغاتي يها شيوه مردم، توسط آن حريم رعايت و حقوق احقاق

 خود وظايف با را آنان كنند، رعايت را المال بيت حقوق مردم كه آن براي حضرت آن برد، مي
 و تفصيل گاه و كرد مي ابالغ را شرعي حكم اصل گاه. كرد مي آشنا المال بيت درخصوص

 و احكام تعليم به ينگار نامه با اوقات يبعض در و 2.كرد مي بيان را شرعي حكم جزئيات
 والي -  »هذيم سعد« يسو به نامه ارسال مثل پرداخت، مي المال بيت به نسبت مردم فيوظا

                                                                                                                                              
به معناي خانه دارايي و خزينه مال است؛ و در اصطالح به    ،»مال«و » بيت«المال مركب از دو واژه بيت كلمه. 1

نحوي در آن حق دارند، استعمال گاهي به معناي اموال عمومي و حكومتي و هر آنچه كه مردم به: آيد دو معنا مي
معناي اول قائم به اموال است و . شود ميشود و گاهي به معناي مكاني كه اموال عمومي در آن نگهداري  مي

المال و استعمال آيد كه لفظ بيت با نگاهي در منابع روايي و تاريخي به دست مي. معناي دوم قائم به مكان است
بلكه اين اصطالح در چند دهه بعد از . آن در زمان پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله وسلم وجود نداشته است

السالم رواج يافته است؛ بنابراين اگر اين اصطالح در حكومت علي عليه زماناً در وفات آن حضرت، خصوص
شود، از باب  زمان حاضر در مورد اموال عمومي در زمان پيامبر اكرم صلي اهللا عليه وآله وسلم به كار برده مي

اهللا عليه وآله وسلم و  حكايت از معناي آن خصوصاً معناي اول آن است، نه اين كه اين لفظ در گفتار پيامبرصلي
؛ احمد »بيت المال«، ذيل لغت نامه دهخداو  المنجد(صحابه در زمان حكومت آن حضرت استعمال شده باشد 

، ج 1369المعارف تشيع،  دائرةي  انتشارات مؤسسه: ، قمالمعارف تشيع دائرةصدر حاج سيد جوادي و ديگران، 
 )379، ص 4، ج 1352انتشارات جهان، : ، تهرانسالميهالمعارف اال دائرة؛ محمد ثابت فندي، 553، ص 3

  8، ص 11، پيشين، ج حرّعامليمحمد بن حسن . 2
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 و زكات كه است شده داده دستور مردم به و شده تشريح زكات احكام آن در كه -  جذام
 در حضرت آن يها يوهش از ديگر يكي 1.دهند تحويل حضرت آن فرستاده به را خمس

 اداي خوب آثار ذكر و ثواب به بشارت آن، حقوق احقاق و المال بيت حريم از حفاظت
 و تمرد از مسلمانان انذار گاه و است آن امثال و زكات خمس، مثل المال بيت حقوق

 حقوق اداي عدم سوء آثار ذكر و المال بيت حقوق به نسبت خود فوظاي انجام از سرپيچي
 يكي به خاصي، ي نقطه درها  غنيمت يآور جمع از بعد و خيبر فتح از بعد پيامبر 2.است آن
 و نخ اگرچه و آورده دست به غنيمت كه مسلماني هر بر: بگو كه داد دستور رزمندگان از

 قيامت روز در و دنياست در ننگ مايه خيانت، زيرا دهد تحويل را آن بايد باشد سوزني
  3.شود مي جانش بر آتش

 پيامبر رحلت از پس حكومت دستگاه و اسالمي جامعه شرايط گذشت، كه نانچ اما
 و مايه دون افراد كه جايي تا گشت متحول بسيار) و سلم آله و عليه اهللا صلي( اسالم گرامي
 كه درحالي گيرند؛ دست در را قدرت و يابند راه حكومتي مناصب به توانستند پست

 حكومت بدنه در افرادي چنين وجود. نداشتند را مناصبي چنين گرفتن عهده بر شايستگي
 آشنايان و خويشاوندان نفع به آن به يدراز دست و المال بيت اموال شدن وميل يفح موجب

 و نزديكان به المال بيت اموال بخشش سوم، خليفه زمان در كه است معروف. است شده
 خالفت دوم روز در) مالسال عليه( علي حضرت دليل همين به. است بوده فراوان متنفذان،

  :فرمايد مي چنين هجري، 35 سال در خود،
يافتم كه به تحقيق با آن زناني به عقد زناشويي  به خدا قسم آن مال را چنين مي«

                                                                                                                                              
دار الكتب العلميه، : بيروت(، )محمد عبدالقادرعطا: محقق(، الطبقات الكبري، )ابن سعد(محمد بن سعد . 1

 270، ص 1، ج ])بي تا[منشورات محمد علي بيضون، 

  8، ص 11پيشين، ج محمد بن حسن حرّعاملي، . 2
ابراهيم آبياري؛ : مصححين(، )ي ابن هشام سيره(البن هشام  السيرة النبوية، )ابن هشام(عبدالملك بن هشام . 3

 373، ص 3، ج ])بي تا[، المعرفةانتشارات دار : بيروت(، )مصطفي سقا و عبدالحفيط شبلي
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آن را به مسلمانان  ينهآهر ) بازهم(درآمده و كنيزاني با آن خريداري شده بودند، 
آن را  چيز يچهو گشايشي است و  در عدل و دادگري وسعت يراست بهپس . گردانيدم برمي

كه اجراي عدالت، او را در تنگنا قرار دهد و نتواند ) آن فرمانروا( كس آنو  برد از ميان نمي
و دشوارتر  تر تنگاز راه جور و ظلم براي او  ييجو چارهاز اين راه به تدبير امور بپردازد، 

  »1.خواهد بود
 و عليه اهللا صلي( اكرم پيامبر يهسير) المالس عليه( علي اميرالمؤمنين حكومت زمان در

 اين فوري تقسيم نيز و عمومي اموال از برخورداري در مردم دانستن مساوي در) و سلم آله
 نماز آن در و كرد مي جاروب اموال تقسيم از پس را المال بيت مكان ايشان. شد احيا اموال

 كه است چيزي مسلمين المال يتب از نابجا برداشت و سوءاستفاده مسأله لكن 2.خواند مي
. شود مي محسوب ها آن كشيدن انحراف به براي راهي و كند مي تهديد را كارگزاران همواره

 ملي يها ثروت و عمومي اموال در مسئولين از بعضي خيانت شاهد بسيار تاريخ، طول در
 زيادي موارد در البته. است بوده خيانتگران مجازات و محاكمه گواه بارها تاريخ و يما بوده
 مصون دنيوي مجازات از اند بوده برخوردار قوي پشتوانه از كنندگان اختالس كه هم

  .اند مانده
 علي امام با مقابله براي زبير و طلحه كه يافت اطالع بصره، والي عباس بن عبداهللا وقتي

 در و رفت همك به و برداشته را المال بيت از زيادي مقدار اند شده بصره راهي السالم عليه
 شديداً را او و نوشت او به اي نامه يافت آگاهي جريان اين از وقتي امام. شد ساكن آنجا

                                                                                                                                              
1 .»النِّس ِبه جتُزُو قَد ُتهدجو لَو اللَّه لِ ودي اْلعفَإِنَّ ف ُتهدلَرَد اءالْإِم ك ِبهلم و ةًاءعس  رولُ فَالْجداْلع َليهنْ ضَاقَ عم و

 )23، ص 15، خطبه البالغه نهج(» .عَليه أَْضيقُ

، 1 ، ج)ه ق 1389، مطبعة الحيدريةانتشارات : نجف(، چاپ دوم، تاريخ ابن الورديعمربن مظفر ابن وردي، . 2
  180، ص )1370، ]بي جا: [قم(، تاريخ الخلفاء؛ عبدالرحمان بن ابي بكر سيوطي، 221ص 
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  1.كرد سرزنش و داده قرار اعتراض مورد
 حراست و حفظ براي چقدر كه دهد مي نشان )السالم عليه( علي امام روش و سيره اين

 خيانت درمورد مسامحه و ظهمالح گونه هيچ و بودند قائل اهميت مسلمين المال بيت از
 اي نامه در اخالقي، و تربيتي حركت يك در حضرت آن. دانستند نمي روا را آن به كنندگان

 رعيت، چه و والي چه انسان، كه كند مي گوشزد چنين اصفهان والي ،»سليم بن مخنف« به
 اين در گرا و گردد مسترد بايد شود طلب حق، از زياده آنچه و باشد قانع خود حق به بايد

 خداوند ناحيه از آخرت، عالم در ،طلب يادهز انسان نگيرد، صورت امر اين فاني، دنياي
  :شود مي بوده، او حق ازآنچه بسياري استرداد به محكوم يوتعال تبارك
 و است روشن حقي و معين سهمي كني، مي جمع كه زكاتي اين در تو براي بدان«

 به بايد هم تو دهيم، مي را تو حق ما كه گونه همان داري؛ ضعيفان و مستمندان از شريكاني
 از كه دشمن همه، از بيش رستاخيز روز در نكني، چنين اگر. باشي وفادار آنان حقوق

 او از و باشند او دشمن ماندگان، راه در و ورشكستگان و بدهكاران و اند محروم حقشان
  »2.كنند شكايت
 علي حضرت و) و سلم وآله عليه اهللا صلي( اسالم گرامي پيامبر يسيره در آنچه تمام

 و باشد مي خواص سوي از آن چپاول از جلوگيري و المال بيت از حفاظت براي) السالم عليه(
 و ناروا شخصي، استفاده هرگونه اسالم بينش در تا است گشته موجب المال بيت بر تعدي همين
 مسلمين حاكم شخص تا ها آن ينتر يينپا از حكومت كارگزاران سوي از المال بيت در بيجا

  .گردد انگاري جرم و نهي آن ارتكاب
                                                                                                                                              

، ج )ق 1404مطبعة خدماتي و چاپي، : تهران(، البالغه شرح نهج، )ابن ميثم بحراني(كمال الدين ميثم ابن علي . 1
  143، ص 5
2 .» هذي هإِنَّ لَك ف َقةِوداَلص فْرُوضاً ويباً ملَ  نَصأَه شُرَكاء لُوماً وعقّاً مكَنةٍحسذَوِي  م فَاءُضع فُّوك  َفاَقةٍووإِنَّا م و

 موماً يونْ أَكثَرِ اَلنَّاسِ خُصلْ فَإِنَّك مإِالَّ تَْفعو مقُوَقهح فِّهِمقَّك فَوةِحياماَْلُفَق اَلْق اَللَّه نْدع همنْ خَصمي لؤْسب و و رَاء
  )327ص   ،26، نامه البالغه نهج(» .اَلْمساكينُ و اَلسائلُونَ و اَلْمدفُوعونَ و اَلْغَارِمونَ و ابنُ اَلسِبيلِ
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  المال بيتدولتي به  مقامات و كارگزاران خيانت -3-1-2-4

 بارز نماد ييگرا تجمل و است دنياپرستي برجسته هاي جلوه از يكي پرستي، مال
 رخ به با آنان كه رساند مي باور اين به را ما انبياء مخالفان به نگاهي .است دوستي مال

 در برتري مالك تنها كه اين از غافل شمردند مي برتر را هوادارانشان و خود ثروت، كشيدن
 امامان كه راهي همان است؛ پارسايان منش و روش همانا و زيستي  ساده تقوا، اسالم،

 هاي وسوسه برابر در آنان. كردند ترسيم اسالم تاريخ صحيفه در) السالم عليهم(معصوم 
 توانستند مي ينكها با آنان. نشدند تزوير و زور زر، تسليم گاه هيچ و يستادندا مردانه دنيوي،
 بودند، امامت و رهبري جايگاه در چون ولي شوند، مند بهره دنيا مواهب از ديگران همچون

 طول در متأسفانه. آيندگان براي باشند سرمشقي تا گذشتند نيز زندگي ضروريات از حتي
 سيره و باشند اخالقي هاي ارزش پاسدار و اسالم بيدار چشم بايد كه كساني تاريخ

 روي گرايي تجمل و ياندوز ثروت به صبرانه بي گيرند، پيش در را) السالم عليهم( ينمعصوم
 و ياگراييدن به دوستي مال ،يجتدر به كه آنجابه  تا نشناختند باز بيراهه از را راه و آوردند

 .است انجاميده ها ارزش شدن سست ،يترنهاد و سودجويي و يران شهوت به ياگراييدن
 گوشزد را ماديات به بستگي دل و وابستگي خطر همواره) السالم عليهم( يتب اهل ،رو ينازا

  .اند برشمرده نيز را تعلق اين از خروج يهاراهكار و كرده
 اسالم، دينندارد؛ زيرا  اشكالي هيچ باشد اعتدال حد در اگر زيبايي و زينت از استفاده

 را... و مناسب لوازم و اسباب و طبيعت هاي يباييز و زينت از استفاده و است اعتدال يند
 فيما وابتَغِ«: فرمايد مي قرآن لذا است؛ نموده، سفارش و توصيه آن به بلكه داده اجازه تنها نه

آتَاك الَلّه ّاررَ الدخĤال ةَاْلو تَْنس كيبنَ نَصا مّْنيالد سأَحا نْونَ َكمسأَح الَلّه كال إَِليغِ وَتب 
ادي الَْفسضِ فإِنَّ الْأَر ال الَلّه ّبحينَ يدفْسرا آخرت يسرا داده، تو به خدا آنچه در و 1؛اْلم 
 و ؛كن ينيك كرده ينيك تو به خدا كه گونه همان و ؛مكن فراموش دنيا از را ات بهره و ؛بطلب

                                                                                                                                              
 77/ قصص. 1
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 از بسياري ولي» .ندارد دوست را مفسدان خدا كه مباش فساد يتجوجس در زمين در هرگز
 به رو گوناگون هاي بهانه به و گيرند مي پيش در را افراط راه زندگي، جريان در مردم

 و روي يادهز از را مسلمانان بالفاصله كريم قرآن خاطر همين به آورند، مي ييگرا تجمل
 زِيَنتَكُم ُخذُوا يابني آدم«: گويد مي و كند مي ينه و داشته بر حذر حد، از تجاوز و اسراف

ْندُكلِّ ع ِجدسم ُكلُوا و وا واْشرَب رِفُوا ال وُتس ال إَِنّه ّبحينَ يرِفسزينت! آدم فرزندان يا 1؛اْلم 
 و بخوريد) ياله يها نعمت از( و ؛برداريد خود با ،يمسجد هر به رفتن هنگام در را خود

  .»دارد ينم دوست را مسرفان خداوند كه نكنيد اسراف يول اشاميد،بي
! مسعود ابن اي«: فرمايند مي »مسعود ابن« به) و سلم آله و عليه اهللا صلي(اكرم  پيامبر

 و ها خانه و... خورند مي را رنگارنگ و پاكيزه هاي طعام كه آيند مي اقوامي من، از پس
 دنيا براي آنان همت تمام. كنند مي تزيين يورآالتز هب را مساجد و كنند مي بنا هايي كاخ

 تالششان و دينارهاست و ها درهم به آنان شرف. اند كرده اعتماد و بسته دل آن به كه است
 خودشان به و خيزد برمي آنان از  فتنه كه هستند بدها بدترين آنان. است شكم براي
 اين از دسته يك كه يافت اهيمدرخو كنيم، دقت خوب سخنان اين به اگر »2.گردد برمي

 گرايان تجمل است، داده خبر آنان وجود از) و سلم آله و عليه اهللا صلي( يامبرپ كه اقوامي
  .ندارند دنيا جز هدفي خود زندگي در كه هستند

) السالم يهمعل(معصومين  و دوري از تجمالت در روايات وارده از روي يانهمتوجه به 
) گفتار بيهوده( وقال يلقخداوند «): السالم عليه(فرموده امام رضا باشد؛ به  مي مأنوسبسيار 

) السالم عليه(كاظم  امام» 3.دارد و تباه سازي اموال و درخواست كردن فراوان را دوست نمي
 از را خود) اموال و( ها نعمت كند، قناعت و باشد داشته روي ميانه كه كسي«: فرمايند نيز مي

                                                                                                                                              
 31/ اعراف. 1

 294، ص 3محمدرضا حكيمي؛ محمدحكيمي و علي حكيمي، پيشين، ج . 2

، ترجمه صادق تحفت العقولابو محمد حرّاني، (» المال و اكثره السؤالان اهللا يبغض القيل و القال و اضاعه «. 3
  )326، ص 1382نشر آل علي، : حسن زاده، قم
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 و( دهد مي دست از را ها نعمت كند، تبذير و اسراف كه كسي ل،مقاب در. داد نخواهد دست
  »1.)شود مي ديگران محتاج

از  معهجا نانخبگ و مسئوالن بايد مي افراطي گرايي تجمل از مردم دادن پرهيز از پيش
 اسالمي، ديدگاه در .بگرايند زيستيساده به زيور و بگزينند يدور ناشايست سيره ينا

 از و باشد جامعه ضعيف و متوسط سطح هم بايد رفاه از يبرخوردار ازنظر مسئوالنزندگي 
 جوامع از حكومت بخشي در مسئوليت منصب به رسيدن ،ينبنابرا؛ پرستي بپرهيزندتجمل

 چون ييها بهانه به توان نمي و باشد نمي بيشتر رفاه به وصول متضمن دين، ازنظر اسالمي
 يبرخوردار يبرا يجواز... و منصب اسيتحس تالش، مردم، عامه به نسبت دانش فزوني
  2.دانست المال بيت حاكم از قشر تر فزون

. بودند حساس بدان) السالم عليه( علي امام كه بود مسائلي از نظام مقامات گرايي تجمل
 مسئوالن تخلفات وها  جرم كتمان و الپوشاني درصدد هرگز   ،)السالم عليه( علي حضرت

 مجازات و شود اثبات و عيان يمسئول جرم اگر كه نشدند باور اين بر گاه يچه و نبودند نظام
 قوام و دوام برعكس بلكه ريزد؛ مي دشمن آسياب به آب و شوند مي بدبين مردم   ،گردد

  .دانستند مي گناهكار مسئوالن مجازات و عدالت شديد اجراي در را جامعه و حكومت
 و اشراف به و گرفته فاصله ها ارزش از بصره فرماندار »حنيف  بن عثمان« ازآنكه پس

 توبيخ نامه) السالم عليه(امام  ماند دور محروم طبقات از و بود آورده روي رنگينشان سفره
 هك دادند گزارش من به   ،فيحن پسر يا: يردقرار گ همه تا عبرت نويسد مي وي به آميز
 يشبه سو سرعت به تو و دفراخوان   شيخو يمهمان به را تو   ،بصره داران يهسرما از يمرد

 تو يجلو درپي يپ غذا از پر يها اسهك و آوردند تو يبرا رنگارنگ يها يخوردن   ،يشتافت
 و   ،شده محروم ستم با ازمندانشانين هك يريبپذ را يمردم يمهمان كردم ينم گمان ،نهادند يم

                                                                                                                                              
  235، ص 4محمدرضا حكيمي؛ محمد حكيمي و علي حكيمي، پيشين، ج . 1
اي هانتشارات مركز تحقيقات رايان: ، اصفهانگرايي از منظر قرآن كريمباز تعريف تجملجو، مهدي عارفي. 2

  43، ص ]بي تا[قائميه اصفهان، 
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 سفره دامك سر بر و ؟ييجاك در نك شهياند ،اند شده دعوت سفره سر بر ثروتمندانشان
  1؟خوري يم

   ،موقعيت و ثروت صاحبان كه بود نكته اين به ناظر) السالم عليه( يعل حضرت تذكر اين
 ايجاد فكر به عمدتاً   ،آنان با دوستي و دادن مهماني و دولتي مقامات به شدن نزديك با

  .باشد امر اين به حواسشان بايد مسئوالن و هستند خاص هاي يمند بهره براي ييها كانال
 حساب يب دينبا مسئوالن و رانيمد ييدارا و اموال هك موضوع نيا بر حضرت آن

 نمايد يم دكيتأ زين رد،يگ قرار جامعه توجه مورد جد به ديبا شيافزا هرگونه و ابدي شيافزا
 ،يزمامدار دوره طول در را خود يها ييدارا شيافزا هرگونه »أصبغ بن نباتة« تيروا در و
   :فرمايند مي و داند يم نيمسلم امور در تانيخ قيمصاد از

 از اگر. بينيد يم هك است نيهم ام بنه و بار و شدم شما نيسرزم وارد ها لباس نيا با« 
  »2.بود خواهم ارانكانتيخ از من پس روم، رونيب بودم، آمده آنچه جز با شما نيسرزم

 نظام كارگزاران از ييك سوءاستفاده بر مبني ييها گزارش كهاين از بعد همچنين حضرت
 تا كند گزارش دقيقاً را كارهايش حساب صورت خواست او از فوراً كرد، دريافت را

 را خود پروردگار باشي، كرده چنان اگر هك است دهيرس خبر من به تو از«: شود رسيدگي
 دهيرس خبر من به. يا كرده انتيخ خود امانت در و ينافرمان را خود امام و آورده خشم به
 انتيخ به يداشت ارياخت در آنچه و گرفته توانستي يم را آنچه و برداشته راها  نيزم شتك هك

 يحسابرس هك بدان و بفرست من يبرا را اموال زودتر حساب چه هر پس. يا خورده

                                                                                                                                              
زِّ و َلكنْ هيهات أَنْ و لَو شئْت الَهتَديت اَلطَّرِيقَ إَِلي مصفَّي هذَا اَلْعسلِ و ُلبابِ هذَا اَْلقَمحِ و نَسائجِ هذَا اَْلَق«. 1

منْ الَ طَمع َله في اَْلقُرْصِ و الَ عهد لَه  اَْليمامةِو َلعلَّ بِالْحجازِ أَو  اَلْأَْطعمةِيغْلبني هواي و يقُودني جشَعي إَِلي تََخيرِ 
  )359-358، صص 45، نامه البالغه نهج(» ...بِالشِّبعِ أَو أَِبيت مبطَاناً و حولي بطُونٌ غَرَْثي و أَكباد حرَّي

ها هي فإن أنا خرجت من بالدكم بغير ما دخلت فإنني من  و راحلتي هذه و رحلتي  دخلت بالدكم بأشمالي«. 2
 )325، ص 4محمدباقر بن محمد تقي مجلسي، پيشين، ج (» .الخائنين
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  »1.است تر سخت مردم ياز حسابرس خداوند
 برخي هاي جاريناهن بودند معتقد) السالم عليه( علي حضرت كه دهد مي نشانها  اين همه

 را اعتمادشان و شده بدبين حاكمان و دولتمردان به نسبت مردم شود مي سبب كارگزاران از
 عنوانبه دولتمردان، به نسبت مردم اعتمادي يب كه است مسلم و بدهند دست از آنان به

 عدالت تيرعا عدم حضرت آن نيبنابرا؛ آيد مي شمار به حكومت يتهديدكننده عنصر
 يهيروح و جامعه پذير يبآس اقشار به توجهي يب و جرم را رانيمد يسو زا ياجتماع

  .كند يم محسوب انتيخ را ارگزارانك در يگرياشراف

  جمهوري اسالمي ايران در اداري فساد انگاري جرم -3-1-3

 و عملي هر كيفري تعقيب براي كه دارد اقتضا مجازات و جرم بودن قانوني اصل
 مشخص طور به يعني باشد شده انگاري جرم عمل آن ابتداي در   ،عمل آن مرتكبين مجازات

 شده مشخص آن مجازات و تعريف آن متشكله اركان و مجرمانه عمل مصوب، قوانين در
 از حمايت و موضوع يك به پرداختن گذار قانون زماني دوره يك در است ممكن گاه .باشد
 و مباني داشتن نظر در با رههموا گذار قانون دهد؛ قرار اولويت در را مصلحت و ارزش يك

 تصريح مورد معموالً داليل و مباني اين اما نمايد مي يانگارجرم را يرفتار داليلي،
 جرم يمبنا به صريح يا اشاره توان نمي اصوالً قوانين متن از و گيرد نمي قرار گذار قانون
 كرد؛ تعريف را رمج بايد ابتدا انگاري، جرم تبيين براي 2.داشت گوناگون يرفتارها يانگار
 يا فعل از اعم رفتاري هر« :دارد مي بيان جرم تعريف در اسالمي مجازات قانون 2ماده 
  ».شود مي محسوب جرم است شده تعيين مجازات آن براي قانون در كه فعل ترك

                                                                                                                                              
ك بلََغني أَنَّك ماَنَتأَما بعد َفقَد بلَغَني عنْك أَمرٌ إِنْ كنْت َفعْلتَه َفقَد أَسخَطْت ربك و عصيت إِمامك و أَخْزَيت أَ«. 1

سأَنَّ ح لَماع ك وابسإِلَي ح َفعيك فَاريد تا تَحم أَكلْت يك ومقَد تا تَحم فَأَخَذْت ضالْأَر ترَّدج ظَمأَع اللَّه اب
لَامالس ابِ النَّاسِ وسنْ ح354-353، صص 40، نامه البالغه نهج(» .م( 

مجله ، »انگاري جرايم مانع در حوزه حقوق كيفري ايرانبررسي مباني جرم«حسام عباسي،  نريمان فاخري و. 2

 7): 1390(16و  15، حقوقي عدالت آراء
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كشورهاي  از يكي ايران ،المللي بين و داخلي موجود شواهد و آمار براساس متأسفانه
 شفافيت المللي بين سازمان يلهوس به كه آماري در 1.است جهانباال در داراي فسادپذيري 

 رتبه ايران يافته، انتشار كشورها در فساد شيوع ميزان درمورد ميالدي 2015 سال براي
 ازنظر ايران نمره گزارش اين براساس 2.است آورده دست به كشور 167 بين از را 131

 در يشورك مترك ديشا هك است يدرحال نيا 3.است شده اعالم 27فساد  ادراك شاخص
 و ردهك دكيتأ يادار فساد هيعل مبارزه بر رانيا اسالمي جمهوري اندازه به هك شود افتي ايدن

 شواهد و آمارها ،درواقع. باشد ردهك جلب خود به را سازان ميتصم و مداران ياستس توجه
 در هك يهنگفت يانسان و يمال عمناب زين و اديز يها زحمت وها  وششك رغم به دهند مي نشان

 ن،يبنابرا؛ است آمده دست به يزيناچ و كاند جينتا شده، صرف يادار فساد با مبارزه راه
  4.است رفته هدر ياديز زانيم به ،اند شده نهيهز راه نيا در هك يمل ابيمك منابع

 اسالمي، احكام براساس قوانين تدوين و ايران اسالمي انقالب پيروزي از پس
 قوانين به پيروي از فقه اسالمي در نيز اداري مفسدين با برخورد و اداري فساد انگاري مجر

شد و همين امر باعث گرديد تا در اين مبحث به رويكرد جمهوري اسالمي ايران  گنجانده
 بيشتر اداري فساد بحث اخير يها سال در. فساد اداري پرداخته شود انگاري در قبال جرم

 به مربوط داخلي مقررات و قوانين شدن روز به طرفي است و از شده فتهگر قرار موردتوجه
 به مهم اداري فساد انگاري جرم درمورد آنچه. است يرناپذ اجتناب و الزم امري اداري، فساد
. باشد مي خصوصي و دولتي يها دستگاه كارمندان ميان نشدن قائل تفاوت رسد، مي نظر

                                                                                                                                              
  14/4/84مورخه  www.ghest.netدر مورد فساد، به آدرس  رساني قسطشبكه اطالعبه نقل از . 1
  7/11/94، مورخه خبرگزاري تسنيمبه نقل از . 2
اي از  دهد و براي هر كشور نمره فساد ميزان فساد اداري و اقتصادي در كشورها را نشان ميشاخص ادراك . 3

 .هرچه اين نمره بيشتر باشد داللت بر فساد كمتر است. شود براساس اين شاخص تعيين مي 100صفر تا 

، مطالعات راهبردي، »هاي مبارزه با فساد اداري در ايرانشناسي روشآسيب«محمد خضري، . 4
  814): 1387/زمستان(4
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  :از نداعبارت است، شده گرديده انگاري جرم وانينق در كه اداري فساد مصاديق ازجمله

  ارتشاء و رشاءجرم انگاري  -3-1-3-1

 اسالمي انقالب پيروزي از پس كيفري قانون اولين 1362 مصوب تعزيرات قانون
 قانوني عنصر عنوان به قانون، اين 65 ماده. است پرداخته ارتشاء انگاري جرم به كه باشد مي

 از اعم يرسم مشاغل نيمأمور و نيمستخدم از كي هر« :داشت مي مقرر ارتشاء جرم
 هك يامر ندادن انجام اي دادن انجام يبرا نهادها و ها  يشهردار و ها شورا اي يادار و ييقضا

 سند اي مال اي وجه است، نهادها و ها   يشهردار اي يادار و ييقضا التكيتش به مربوط
 انجام عدم اي انجام خواه است يتشمر مكح در دينما قبول را يمال ميتسل اي وجه پرداخت

 نيمستخدم از يكي يادار ارك به مربوط خواه و باشد شخص يادار ارك به مربوط امر آن
 باشد يرسم مأمور خواه و يرمستقيمغ اي باشد آمده عمل به يماًمستق آن قبول خواه گر،يد
 بوده مؤثر واقعاً گرفته يزيچ آن يبرا هك يامر انجام عدم اي انجام در خواه و يررسميغ اي
 باشد، ردهكن اي ردهك است داده وعده هك يامر انجام عدم اي و انجام به اقدام خواه و نبوده اي

 ومكمح ضربه 74 تا شالق به و شغل از دائم انفصال به است گرفته آنچه هيتأد برعالوه
  ».شد خواهد

 و است دقصا قضات درخصوص تنها رشوه دارند اعتقاد فقها مشهور گذشت هكچنان
 از يا عده اما؛ است اتيروا در معنا، نيا در لفظ نيا استعمال ثرتك ،ها آن ليدل نيتر عمده
 لذا 1.دانند يم يتسرّ قابل زين دولت و ومتكح نانكارك ريسا درمورد را رشوه امكاح فقها

 ازنظر گذار قانون كه است آن دهنده نشان 65 ماده در »مرتشي حكم در« عبارت از استفاده
  .است نموده پيروي فقها مشهور
 يدتأك مورد رشاء انگاري جرم 29/7/1363 مصوب عمومي وظيفه خدمت قانون در

 جعل مانند هايي روش با كه كساني« :دارد مي مقرر قانون اين 60 ماده . گرفت قرار

                                                                                                                                              
  28عوض نورزاد، پيشين، ص . 1
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 واقع، خالف گواهي كذب، شهادت ،نفوذ اعمال ديگران، شناسنامه از استفاده شناسنامه،
 يا خود معافيت موجبات تقلب انواع ديگر و مشمول دادن فريب حقيقت، داشتن مكتوم

 دادگاه توسط معافيت  مورد هر يازا به سازند فراهم عمومي وظيفه خدمت از را ديگران
 »رشوه« كلمه ماده اين در اگرچه» .شوند مي تعزير به محكوم تعزيرات قانون طبق صالحه

 است اعمالي بيان باب از بلكه باشد نمي حصري كرشدهذ مصاديق لكن است، نگرديده بيان
 رشوه پرداخت توان مي لذا دارد؛ مي بيان عمومي وظيفه خدمت از را افراد معافيت موجب كه
  .گنجاند توان مي ماده اين در كه دانست مصاديقي ازجمله را

 ، يتحميل جنگ از پس دوره در ارتشاء و اختالس ، كالهبرداري مثل يجرايم شيوع با
 ، نگهبان شوراي تأييد عدم به با توجه و افتاد جرايم اين مجازات تشديد فكر به گذار قانون
 به 15/9/1367  تاريخ در   كالهبرداري و اختالس ،ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد قانون

 است؛ افتهي اختصاص ارتشاء به آن 3 ماده هك  رسيد نظام مصلحت تشخيص مجمع تصويب
 قوانين به نسبت ،ارتشاء و رشاء جرم شمول دايره به بخشيدن وسعت دليل به ماده اين

 مأمورين و مستخدمين از يك هر« :است شده بيان مذكور ماده در. باشد مي تر كامل گذشته
 يطوركل به و انقالبي نهادهاي يا ها يشهردار يا شوراها يا اداري و قضايي از اعم دولتي
 وابسته دولتي يها سازمان يا دولتي يها شركت يا مسلح نيروهاي ينو همچن گانه سه قواي

 يا انجام دادان براي يررسميغ يا رسمي خواه عمومي خدمات به مأمورين يا و دولت به
 پرداخت سند يا مال يا وجه باشد، مي مزبور يها سازمان به مربوط كه امري ندادن انجام
 كه ينا از اعم است مرتشي حكم در يدنما قبول يرمستقيمغ يا يماًمستق را مالي تسليم يا وجه
 سازمان آن در ديگري مأمور به مربوط آنكه يا بوده ها آن وظايف به مربوط مذكور امر

 نبوده يا بوده وظيفه و حقانيت طبق بر آن انجام و نداده يا داده انجام را كار آن خواه باشد،
 ماده مفاد به توجه با» ...باشد نبوده يا بوده مؤثر آن انجام عدم يا انجام در آنكه يا و باشد

 به منوط ها آن تحقق و باشد مي مطلق جرايم ازجمله رشوه جرم كرد اظهار توان مي ،ذكرشده
 ينكهباا ارتباطي جرم تحقق كند مي تصريح 3 ماده كه چنان باشد؛ نمي خاصي نتيجه تحقق
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  .ندارد باشد نداده يا داده انجام را كار آن مستخدم
 1382 سال در رانيا ياسالم يجمهور مسلح يها روين جرايم مجازات انونق تصويب با

 ارتش، فركي و يدادرس قانون و 1371 مسلح يها روين جرايم مجازات قانون يالغا اعالم و
 براي نظامي هر« :است آمده ماده اين در. شد پرداخته ارتشاء انگاري جرم به 118 ماده در

 مسلح نيروهاي كاركنان از يگرد يكي يا او وظايف از كه امري انجام از خودداري يا انجام
 معمول قيمت از كمتر يا را بالعوض مالي تسليم يا وجه پرداخت سند يا مال يا وجه است

 در نباشد قانون برخالف امر از انجام خودداري يا انجام اگرچه نمايد قبول عنوان هر به
  »...است مرتشي حكم
 مواد ، اسالمي شوراي مجلس سوي از 1375 سال در عزيراتت قانون  تصويب با عالوه به
  . شد داده اختصاص ارتشاء و رشاء جرايم  به آن 825 تا 819

 رشوه موضوع تا شد موجب آن كاركرد حسن بر نظارت و ريااد نظام سالمت اهميت
 در همچنين و دولت كاركنان اداري تخلفات به رسيدگي قانون در گرفتن رشوه و دادن

 گرفته قرار موردتوجه دولت هيأت مصوب هاي نامه يينآ و كشوري مديريت خدمات قانون
  .شود بيان جرم اين از جلوگيري براي راهكارهايي و

 براي و دانسته تخلف را رشوه گرفتن اداري، تخلفات به رسيدگي قانون 8 ماده 17 بند
 وجوهي گرفتن:... است زير قرار به اداري تخلفات«: است كرده تعيين مجازات آن مرتكب

 خواري رشوه عرف در كه مالي هرگونه اخذ يا شده تعيين مقررات و قوانين در آنچه غيرازبه
  ».شود مي تلقي

 22/12/1383 مصوب اجرايي يها دستگاه در رشوه با مبارزه و پيشگيري نامه يينآ در
 ميزان و دولت كاركنان اتهام به رسيدگي نحوه رشوه، مصاديق بيان ضمن نيز وزيران هيأت

 مسئوالن و كاركنان« :است آمده يادشده نامه يينآ 1 ماده در. است شده تعيين آنان مجازات
 سند يا يندمال نما يا و وجه اخذ به مبادرت ذيل بندهاي مطابق كه اجرايي يهادستگاه

 وصول يا و مذاكره و موافقت جلب موجبات يا كنند دريافت را مالي تسليم يا وجه پرداخت
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 قانون) 8( ماده) 17( بند به توجه با نمايند، فراهم را وجه پرداخت سند يا مال ايصال و
 تخلفات به رسيدگي هاي هيأت به آنان پرونده) 1372 مصوب( يتخلفات ادار به رسيدگي

  .شد خواهد مناسب ارجاع مجازات اعمال براي اداري
  . است شده يينتع مقررات و قوانين در آنچه يرازغ به وجوهي گرفتن ـ الف
 قيمت به ظاهراً يا معمولي قيمت از تر ارزان فاحش مقدار به يا بالعوض مالي اخذ ـ ب

  . قيمت از كمتر فاحش به مقدار واقعاً و معمولي
 به غيرمستقيم يا مستقيم طور به قيمت از تر گران فاحش مقدار به مالي فروش ـ ج
  . مربوط مقررات يتبدون رعا رجوع ارباب
 وجه ايصال و وصول يا موافقت جلب مذاكره قبيل از ارتشاء موجبات نمودن همفرا ـ د

  . رجوع ارباب از وجه سند پرداخت يا مال يا
 طور به رجوع ارباب از مال تسليم يا وجه پرداخت سند يا مال يا وجه قبول يا اخذ ـ ه

 اجرايي دستگاه به مربوط كه امري ندادن انجام يا دادن انجام براي يرمستقيمغ يا مستقيم
  .باشد مي

 هرگونه ازجمله شود مي تلقي خواري رشوه عرف در كه ديگري مال هرگونه اخذ ـ و
 صورت غيرحق من كه وليتيئمس يا تعهد پذيرفتن يا ضوابط رعايت وام بدون اعطاي يا ابراء

 ارايه براي خاص مزيت و تخفيف شدن قائل و  پاداش گرفتن همچنين و باشد گرفته
 موجب كه ضوابط خارج از حمايتي يا موافقت هرگونه اعمال و اشخاص هب خدمات

  ».گردد تخفيف يا بخشودگي
 سوءاستفاده و رشوه اخذ«: است آمده نيز كشوري خدمات مديريت قانون 91 ماده در

 و هديه ، مشاوره حق تسهيالت،                               امتياز، هرگونه از استفاده .باشد مي ممنوع اداري مقام از
 كارمندان توسط شغل با مرتبط وظايف و اداري وظايف انجام مقابل در مشابه موارد

 خود ربط ذي دستگاه جز به حقوقي و حقيقي افراد از سطوح تمام در اجرايي يها دستگاه
  ».شود مي محسوب تخلف
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 با و...  و يرينيش هديه، مانند مختلفي عناوين با رشوه دريافت و پرداخت كه يهنگام
 اين ترويج آثار كه نگذشت چندي گرديد، مي پرداخت و دريافت طرفين اهداف ينتأم

 به ها دولت تا شد باعث امر همين گرديد؛ نمايان جامعه بين و حكومت در اداري معضل
 بينم دين با قوانين تطبيق و اسالمي انقالب پيروزي از پس. بيفتند پديده اين با مبارزه فكر

 جمهوري مجازات، و جرم بودن قانوني اصل به توجه با همچنين و اماميه هفق و اسالم
 مرتكبين براي سپس و پرداخت ارتشاء و رشاء انگاري جرم به گام اولين در ايران اسالمي

 به اسالمي جامعه و حكومت در اداري فساد از مصداق اين تا نمود تعيين مجازات آن
  .گردد كن يشهر حتي يا و برسد حداقل

  رم انگاري اختالسج -3-1-3-2

 از مردم يمند بهره و ياجتماع روابط به دنيبخش سامان و جامعه اداره يبرا امروزه
 يك در موجود اموال و ها هيسرما از يميعظ بخش عت،يطب در موجود نعمات و مواهب

 خطرات را ها هيسرما و اموال از دسته نيا رد،يگ يم قرار دولت نانكارك ارياخت در شورك
 اشخاص اموال يادولت  اموال هك رود يم احتمال همواره و دهد يم قرار ديتهد دمور ياديز
 يرقانونيغ استفاده مورد ينوع به است، شده سپرده  دولت ارمندانك به فهيوظ حسب به هك

 به را آن كه ينا اي و شود يشخص يبردار بهره آن از ،موردنظر هدف برخالف و شود واقع
  .ديانم تصاحب يگريد اي خود نفع

 در موجود اموال و هيسرما از دولت ارمندانك يها سوءاستفاده از يريجلوگ منظور به
 يفركي تيحما درصدد گذار قانون ملت، و دولت منافع شتريب چه هر نيتضم و ها آن ارياخت
 و بوده ياجتماع امور يمتول هك را يسانك و است آمده بر ها هيسرما و اموال از دسته نيا از
 نيمواز برخالف تصرف و دخل از هاستآن ارياخت در يعموم يها ييدارا و اناتكام

 نيا. است ردهك ممنوع يگريد اي خود نفع به ها آن تصاحب اي يشخص استفاده و يقانون
 انگاري جرم آن ازجمله هك است آمده قانون در يمختلف نيعناو تحت يفركي تيحما

  .باشد مي اختالس
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 از حق بدون و پنهاني را پولي دزديدن، ربودن، زود ،ربودن معناي به لغت در اختالس
 ،ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد قانون 5 ماده 1.باشد مي برداشتن يااداره يا بنگاه صندوق
 از يك هر« :دارد مي بيان اختالس انگاري جرم و تعريف مقام در كالهبرداري و اختالس
 يهاشركت و مؤسسات و ها يشهردار يا و شوراها يا و ها سازمان و ادارات كارمندان

 كمك به كه مؤسساتي و محاسبات ديوان و  انقالبي نهادهاي يا و دولت به وابسته يا و دولتي
 همچنين و گانه سه قواي يطوركل به و قضايي پايه دارندگان و شوند مي اداره دولت مستمر

 مطالبات يا وجوه يررسميغ يا رسمي از اعم عمومي خدمات به مأمورين مسلح و نيروهاي
 و ها سازمان از يك هر به متعلق اموال ساير يا و بهادار اوراق و اسناد يا سهام يا ها حواله يا

 به نفع است شده سپرده ها آن به وظيفه برحسب كه را اشخاص يا و الذكر فوق مؤسسات
 دخواه مجازات زير ترتيب به و محسوب  مختلس نمايد تصاحب و برداشت ديگري يا خود
  ». ...شد

 بايد زير شرايط اختالس جرم تحقق براي كه باشد مي اين شود، مي استنباط ماده اين از آنچه
  :گردد فراهم

 بنابراين باشد؛ ماده در مذكور مؤسسات كاركنان و كارمندان از بايد مرتكب اوالً؛
 افراد حتي و شوند مي عملي چنين مرتكب كه خصوصي مؤسسات وها  شركت كارمندان

 تصاحب را ها آن و گيرد مي قرار اختيارشان در دولتي اموال انحاء از نحوي كه ديعا
  .هستند خارج ماده اين شمول از و نمايد نمي صدق ها آن بر مختلس عنوان نمايند، مي

 نزد ولي خصوصي اشخاص به متعلق كه اموالي يا دولتي اموال در بايد مرتكب ثانياً؛
  2.شود خيانت مرتكب دهما در مذكور شرح به است، دولت
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 چنانچه پس باشد؛ گرفته قرار كارمند اختيار در وظيفه برحسب بايد مذكور اموال ثالثاً؛
 نظامات يا قانوني مقررات برخالف مال ولي نباشد او به مالي تسليم مقتضي ،مأمور وظيفه
  .شد نخواهد اختالس جرم تحقق موجب آن تصاحب شود، تسليم وي به اداري

 يعني كند؛ تصاحب يا برداشت ديگري يا خود نفع به را مذكور اموال بايد رتكبم رابعاً؛
  1.كند ديگري يا خود مايملك در وارد و انگاشته ديگري يا خود آن از را ها آن كه آن

 قانون نيا كه ينا به يتعنا با«: است داشته بيان ماده اين درباره حقوقدانان از يكي
 در و 1364 مصوب يالهبردارك و اختالس و ارتشاء نيبكمرت مجازات ديتشد قانون(

 ومانع جامع لحاظ هر از.) ديرس نظام مصلحت صيتشخ مجمع ييدتأ به 15/9/1367 خيتار
 در اختالس عنوان با يبحث شد، اصالح راتيتعز قانون هك 1375 سال در دليل نيهم به. بود

 يدولت اموال اختالس جرم يقانون نكر حاضر درحال و دينگرد بيني يشپ ديجد قانون نيا
  »2.باشد يم يالهبردارك و اختالس و ارتشاء نيبكمرت مجازات ديتشد قانون 5 ماده مقررات
 قرار به اداري تخلفات« :است آمده اداري تخلفات به رسيدگي قانون 8 ماده 6 بند در

 و ريادا نظام سالمت يارتقا قانون 1ماده  »الف« بند همچنين و» .اختالس ...: است زير
 اهتمام از نشان همه ؛ كهداند مي فساد مصاديق از يكي را اختالس جرم فساد، با مقابله
 سلب موجب كه است اعمالي چنين با مبارزه براي ايران اسالمي جمهوري گذار قانون
  .گردد مي حكومت از مردم اعتماد

  شغلي وظايف و اختيارات از سوءاستفادهجرم انگاري  -3-1-3-3

از  يريو جلوگ و مقررات قوانين نقض معلول اجتماعي نظمي يب اسفبار وضع مشاهده
 يو گاه مثبت فعل صورت به گاهي هك است قضايي مكمحا و احكام تيكممل قوانين ياجرا

 تعريف در. گيرد يم انجام فعل از ترك ناشي فعل صورت به نيز يو گاه فعل كتر صورت به
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 وظيفه به مربوط كه امري انجام« :تاس شده آورده شغلي وظايف و اختيارات از سوءاستفاده
 قصد با است بوده وي شغلي وظيفه به مربوط كه امري انجام عدم يا نبوده وي شغلي

 وظايف و اختيارات از سوءاستفاده كه دريافت توان مي تعريف اين از» 1.منفعت تحصيل
 ؛ ويابد مي تحقق نيز فعل ترك با بلكه انجامد، نمي وقوع به مثبت فعل صورت به فقط شغلي،

 اين تحقق در خير يا يابد دست منفعت آن به خواه منفعت تحصيل قصد داشتن همچنين
  .است ضروري اداري فساد مصاديق از يكي عنوان به جرم

 يا و مالي منافع كسب با همراه است ممكن شغلي وظايف و اختيارات از سوءاستفاده
 كه يهنگام دهد؛ رخ منفعتي هيچ كسب بدون است ممكن نيز گاهي و پذيرد صورت شخصي

 اداري فساد مصاديق در داخل انجامد، مي وقوع به منفعتي گونه هيچ كسب بدون رفتار اين
 كه )تعزيرات( اسالمي مجازات قانون 807 ماده بنابراين باشد؛ مي مستقلي جرم خود و نبوده
 و تيدول مأمورين و مستخدمين و منصبان صاحب از يك هر چنانچه« :دارد مي بيان

 اوامر اجراي از و نموده سوءاستفاده خود مقام از باشد كه مقامي و رتبه هر در ها شهرداري
 هرگونه يا قضايي مقامات اوامر يا احكام اجراي يا و مملكتي ينقوان اجراي يا دولتي كتبي
 خدمات از انفصال به نمايد جلوگيري باشد شده صادر قانوني مقامات طرف از كه امري
 سوءاستفاده منفعت، قصد عدم دليل به» .شد خواهد محكوم سال پنج تا سال يك از دولتي

 آنچه اما؛ است نموده انگاري جرم مستقل جرم يك عنوان به را شغلي وظايف و اختيارات از
 شده ذكر مسلح نيروهاي جرايم مجازات قانون 125 و اسالمي مجازات قانون 812 مواد در

 و مادي منفعت كسب با همراه شغلي وظايف و اختيارات از سوءاستفاده دليل به است،
  .است شده انگاري جرم اداري فساد مصاديق عنوان به شخصي،

 از يك هر« :است شده آورده )تعزيرات( اسالمي مجازات قانون 812ماده  در
 قهر و جبر به خود شغل از سوءاستفاده با دولتي مأمورين و مستخدمين و منصبان صاحب
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 به فروش به اكراه را ملك يا شود مسلط آن بر حق بدون يا بخرد را سيك حق يا مال
 از حبس مجازات به حق، يا مال قيمت نقدي معادل يا مال عين رد برعالوه كند ديگري

 و» .شد خواهد محكوم ريال ميليون هجده تا شش از نقدي جزاي يا سال سه تا سال يك
 كه يهر نظام« :است شده ذكر مسلح روهايني جرايم مجازات قانون 125 ماده در همچنين

 مال معامله به اكراه را ديگري ،و قهر جبر به خود شغل يا موقعيت لباس، از استفاده سوء با
 يا مثل عين، رد برعالوه شود، مسلط يگريد حق يا مال بر حق، بدون يا نمايد خود حق يا

  ».شود مي محكوم الس پنج تا يكاز  حبس مجازات به مورد، حسب حق يا مال قيمت
 نظام در يسازمان و يانسان يها ارزش و ياسالم فرهنگ ياعتال و اشاعه منظور به

 و ياخالق منشور دولت، ارمندانك عمل و شهياند در هاآن ابعاد ردنك نهينهاد و شورك يادار
 عدم اصل بر منشور اين هفتم بند در است؛ دهيگرد نيتدو دولت ارمندانك يادار

 اراتياخت از دينبا ارمندانك« :است شده بيان ادامه در و يدتأك يشغل يتموقع از سوءاستفاده
. ندينما استفاده يخاص گروه اي يشخص منافع راستاي در خود يسازمان و يشغل گاهيجا و

 مصالح درراستاي و يسازمان فيوظا انجام يبرا فقط ديبا يسازمان و يشغل اراتياخت
 براي ايران اسالمي جمهوري تالش از نشان همه و» .شوند گرفته ارك به يعموم

 براساس آن كردن سو هم و اداري نظام نشأ يترعا نيز و شهروندان به خدمتگزاري
  .است درستي و راستي يها ارزش

  يرقانونيغ جرم انگاري تصرف -3-1-3-4

 تغيير خود ميل به را يزيچ داشتن، عمل اختيار« يمعنا به عربي واژگان در تصرّف
 دست به زدن، كاري به دست« يمعنا به فارسي در و1است آمده» كردن فتارر آن با و دادن

 از است عبارت«حقوق  اصطالح در تصرف 2.است شده ذكر» شدن مالك را يزيچ آوردن،
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 عدوان به يا قانون حدود در مال آن به نسبت بتواند او و باشد كسي اختيار تحت مالي اينكه
 در مقام انسان كه عرفي است اقتداري و تسلط از تعبار«آن  ديگر تعريف» 1.بگيرد تصميم
 عبارت« :است شده آورده يرقانونيغ تصرف تعريف در اما» 2.دارد مالي بر خود حق اعمال

و  است اشخاص و افراد به متعلق كه اموالي(دولت  اموال امناء قانوني بدون مجوز تصرف از
  »3.هستند ها آن نگهداري در امين كه ليمنقو اموال در) دارد نگه مي را ها آن امانت به دولت

 و زيستي امكانات ايجاد منظور به اجتماعي نيازهاي يا طبيعي يها گرايش برحسب انسان
 جوامع تشكيل با 4.شود مي رانده همنوعان يسو به ناخواه خواه حيات، يها دشواري با مبارزه

 تر يچيدهو پ گسترده روز روزبه و دهآم وجود به افراد بين متقابل روابط و اجتماعي روابط انساني،
 با 5.گردد مي اعمال دولتمردان يلهوس به قدرت اين و شود مي ظاهر قدرت جامعه خالل از شود، مي

 و افتد مي دولت دست به حاكميت اعمال و قدرت نوع باالترين انساني جوامع درها  دولت تشكيل
 در با قدرت اعمال برعالوه ر،كشو يك سطح در حقوقي شخصيت ينتر بزرگ عنوان به دولت
 متولي و گذارد مي تأثير جامعه بر افراد دارد سلطه در كه ابزارهايي و وسايل داشتن اختيار

 عنوان به دولتي، مشاغل به ورود با نيز افراد. شود مي عمومي و دولتي وجوه و اموال بر اختيارات
 وها  انگيزه به رسيدن امكان برتر، درتق تمايزهاي از استفاده برعالوه آن كارمندان و مأمورين

  .شود مي فراهم ايشان از برخي براي شخصي مقاصد
 اموال و وجوه به نسبت دولت مأمورين تعديات از يكي عنوان به يرقانونيغ تصرف

 بزه به نگاه. باشد مي برخوردار كيفري اولويت و اهميت از تقنيني نظام در عمومي و دولتي
 و مصداق عنوان به دانان حقوق از برخي منظر از دولتي اموال و وهوج در غيرقانوني تصرف
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 از جرم اين ديگر برخي منظر از 1.است شده بحث و يبند طبقه درامانت يانتخ عناوين از
 عنوان از فصلي را آن نيز برخي و 2باشد مي عمومي آسايش ضد بر مالي جرايم ينتر مهم

 عمومي مجازات قانون 152 ماده از تبعيت به نايشا رسد مي نظر به كه 3دانند مي اختالس
 حقوق كه باشد مي اين است قبول قابل آنچه لكن. اند يدهرس ديدگاه اين به 1304 مصوب
اموال  اگر كه باشد مي مالكيت و اموال عليه جرايم از مباحثي داراي اختصاصي كيفري

 گردد مي تقسيم )يدولت( عمومي و خصوصي اموال به شود بندي يمتقس آن مالكيت برحسب
 عليه جرايم مباحث از سرخطي عمومي و دولتي اموال و وجوه در يرقانونيغ تصرف و

  .باشد تواند مي مالكيت و اموال
 بايد را عمومي و دولتي وجوه و اموال در غيرقانوني تصرف جرم قانوني ركن هرحال به
 و كارمندان از هريك« :ددار مي بيان كه دانست )تعزيرات( اسالمي مجازات قانون 829 ماده

 و دولتي يها شركت و مؤسسات وها  شهرداري يا وها  شورا ياها  سازمان و ادارات كاركنان
 اداره فقيه يول نظر زير كه مؤسساتي وها  بنياد و انقالبي يها نهاد يا و دولت به وابسته يا

 يا و شوند مي اداره دولت مستمر كمك به كه مؤسساتي و محاسبات ديوان و شوند مي
 مسلح نيروهاي همچنين و گانه سه قواي كاركنان و اعضا طوركلي به و قضايي پايه دارندگان

 يا مطالبات يا نقدي وجوه غيررسمي و رسمي از اعم عمومي خدمات به مأمورين و
ها  سازمان از يك هر به متعلق اموال ساير يا بهادار اوراق و اسناد ساير و سهام يا حوالجات

 مورد را است شده سپرده ها آن به وظيفه برحسب كه اشخاصي يا الذكر فوق تمؤسسا و

                                                                                                                                              
تهران، (، چاپ دوازدهم، )جرايم عليه اموال و مالكيت(حقوق كيفري اختصاصي حسين مير محمدصادقي، . 1

 187 ، ص)1384نشر ميزان، 

بررسي تطبيقي اختالس وتصرف غيرقانوني در حقوق كيفري «محمدجعفر حبيب زاده و عباس منصور آبادي، . 2
  4): 1380(27، ماهنامه دادرسي، »ايران

نشر پژوهشكده : تهران(، چاپ اول، كنكاشي در قوانين مالي و محاسباتي كشورسيدحسين حسيني عراقي، . 3
  159، ص )1380امور اقتصادي،
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 داشته ديگري يا خود نفع به را ها آن تملك قصد كه آن بدون دهد قرار يرمجازغ استفاده
  »... و محسوب يرقانونيغ متصرف باشد،

 دو اين و نمايد ايجاد خلط غيرقانوني تصرف و اختالس جرم بين برخي است ممكن
 نفع به را مال مختلس اختالس جرم در كه داشت توجه بايد لكن بدانند؛ جرم يك را لعم

 او اختيار در كه اموالي از مرتكب غيرقانوني تصرف جرم در ولي نمايد مي تصاحب خويش
 داشته را مال آن تصاحب قصد كه آن بدون است كرده يرمجازغ استفاده است شده داده قرار
 يحقوق اداره رو ازاين 1.نيست شرط مرتكب انتفاع ،غيرقانوني تصرف در كه آن مضافاً. باشد

 قانون 5 ماده در آنچه«: دارد يم اشعار 1376 سال -  6166/7 شماره هينظر در قوه قضائيه
 با دارد اختالس عنوان و آمده يالهبردارك و اختالس و ارتشاء نيبكمرت مجازات ديتشد

 جداگانه جرايم است، غيرقانوني تصرف به طمربو هك راتيتعز قانون 598 ماده موضوع
  ».است يباق خود قوت به ركرالذياخ 598 ماده و هستند

 توان مي آن ازجمله كه است شده بيان نيز ديگر قوانين در غيرقانوني تصرفانگاري  جرم البته
 استخدام مجوزهاي درباره كه 1386 مصوب كشوري خدمات مديريت قانون 51 ماده تبصره به

 يها دستگاه در انساني نيروي كارگيري به هرگونه«آمده  كه نمود اشاره است اجرايي يها هدستگا
 پرداخت و باشد مي ممنوع و محسوب قانون خالف ماده اين موضوع مجوزهاي از خارج اجرايي
 عمومي اموال در غيرقانوني تصرف شوند مي گرفته كار به مجوز بدون كه يافراد به وجهي هرگونه

 قبال در تنها يكار اضافه پرداخت« :كند مي ذكر كه قانون همان 99 ماده نيز و» .گردد مي محسوب
 انجام بدون عنوان اين با پرداخت هرگونه و باشد مي مجاز اداري غير ساعات در اضافي كار انجام

 قانون 10 ماده همچنين و ».است عمومي اموال و وجوه غيرقانوني تصرف حكم در اضافي كار
 واگذاري از حاصل وجوه مصرف« :دارد مي بيان كه 1376 مصوب مشاركت اوراق نتشارا ي نحوه

                                                                                                                                              
مجله ، »جرم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي«محمدصالح وليدي و مجيد قنبري، . 1

  37): 1385/تابستان و پائير(5و  4، حقوقي عدالت آراء
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 اموال و در وجوه غيرقانوني تصرف در حكم   ،مربوط يها طرح ياجرا يرغ در مشاركت اوراق
 جهانگردي و گردي يرانا صنعت توسعه قانون 10 ماده تبصره ».شد خواهد محسوب يعموم

 :است شده آورده آن تبصره و ماده اين در نمايد؛ مي اشاره انونيغيرق تصرف به نيز 1370مصوب 
 در عللي به كه اسالمي ارشاد و فرهنگ وزارت به متعلق سياحتي تأسيسات و هاهتل مراكز، كليه«

 شده واگذار شرعي عقود طبق كه اماكني جز به است يگرد يها ارگان و هانهاد وها  سازمان اختيار
 و گيرد مي  قرار مذكور وزارت اختيار در ماه شش ظرف حداكثر طرح اين تحقق براي مجدداً باشد

 و بازگشته اوليه وضعيت به اند يافته كاربري تغيير كه تأسيساتي و ها هتل و سياحتي مراكز تمام نيز
 هرگونه قانوني مهلت پايان در -  تبصره. گيرد مي قرار يجهانگرد و گردي يرانا صنعت اختيار در

 طبق و محسوب دولتي اموال در غيرقانوني تصرف فوق موضوع مراكز و يساتتأس در تصرف
  ».شد خواهد برخورد متصرف  با قانون

  حق برخالف شدن انگاري داراجرم -3-1-3-5

 از آنچه لكن ،)ديون( منفي و مثبت از است اعم دارايي تجارت قانون ازنظر هرچند
 بدون اشخاص مثبت اييدار بر شدن اضافه ،آيد يبرم »حق برخالف شدن دارا« عبارت

 مقام يك براي يجادشدها كالن يها بدهي و ديون وجود البته. است مشروع و قانوني منشأ
 مالي مشكوك مراودات بر اي ينهقر تواند مي شرايطي در نيز، وظيفه تصدي زمان در دولتي

  1.آيد حساب به وي
 وزرا دارايي به يدگيرس به مربوط قانون توان مي داخلي، گذاري قانون سابقه مشاهده با

 ها آن به وابسته مؤسسات وها  شهرداري و لشگري و كشوري از اعم دولت كارمندان و
 اولين عنوان به را شد معروف يا آورده كجا از قانون به بعدها كه 19/12/1337 مصوب

 مسئولين، به نسبت حق برخالف شدن دارا انگاري جرم و جلوگيري زمينه در قانون
 ذكر قانون اين 1 ماده. دانست فرزندانشان و همسران دولت، ستخدمينم و كارمندان

                                                                                                                                              
  143هاي جنايي مقابله با آن، پيشين، ص  اداري و سياست- ليال دادخدايي، فساد مالي. 1
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 از اعم دولت كاركنان ساير و معاونين و وزرا قانون اين تصويب تاريخ از« :نمايد مي
 شهر هاي انجمن يو اعضا ها آن به وابسته يها دستگاه يا ها يشهردار يا لشگري و كشوري

 بنگاه يا سازمان هر كارمندان كليه همچنين و يعموم خدمات به مأمور مؤسسات كاركنان و
 يا دولت به متعلق آن منافع يا سرمايه اكثريت كه يگرد مؤسسه هر يا بانك يا شركت يا

 و است دولت با مؤسسات آن مديريت يا اداره يا نظارت يا و است مذكور مؤسسات ساير
 دارند مي دريافت اشيپاد مذكور مؤسسات از يا دولت خزانه از كه يكسان يهكل همچنين

 صورت هستند مكلف دارند قانوني مستمري وظيفه كه كساني يا بازنشستگان ياستثنا به
 به هستند هاآن واليت تحت قانوناً كه را فرزنداني و خود همسر و خود درآمد و دارايي

 دريافت رسيد و تسليم گرديد خواهد يينتع وزيران هيأت نامه تصويب طبق كه مراجعي
 الذكر فوق مؤسسات از يكي يا دولت خدمت به جديداً كه كارمنداني كليه -  تبصره. دارند
 فرزندان و همسر و خود درآمد و دارايي صورت خدمت به ورود موقع بايد شوند مي وارد
  ».نمايند تسليم را خود قانوني واليت تحت

. است مانده روكمت آن نشدن گذاشته اجرا به دليل به قانون اين عمالً اخير يها دهه در
 داشته توجه مهم اين به اساسي قانون تدوين در اسالمي انقالب پيروزي از پس گذار قانون
 بر مشعر است، نظارتي اصلي كه ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 142 اصل لذا است،

 بيان و باشد نشده افزوده يرمتعارفغ و حق برخالف كشور مقامات دارايي كه باشد مي اين
 فرزندان و همسر و رانيوز ،جمهور يسرئ معاونان ،جمهور يسرئ رهبر، ييدارا« :دارد يم

   ،حق برخالف هك شود يم يدگيرس قوه قضائيه يسرئ خدمت، توسط از بعد و قبل آنان
  ».باشد افتهين شيافزا

 دليل همين به شايد و است ننموده دولتي مستخدمين و كارمندان به يا اشاره مذكور اصل
 و اسالمي موازين گرفتن نظر در با ومانع جامع قانوني تصويب به اخير يها سال در كه بود 

 شد موجب امر همين و گرديد نياز ايران، اسالمي جمهوري خدوم كارگزاران نأش يترعا
 در ايران اسالمي جمهوري كارگزاران و مسئوالن مقامات، دارايي به رسيدگي قانون تا
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  .برسد تصويب به 14/9/1394 تاريخ
 مقامات« :دارد مي بيان اساسي قانون 142 اصل بر يدتأك درراستاي قانون اين 1 ماده

 خود، يها دارايي فهرست اساسي، قانون) 142( دوم و چهل و صد يك اصل در شده تعيين
 ابالغ و تهيه قانون اين ذيل قوه قضائيه توسط كه اي نامه يينآ مطابق را فرزندانشان و همسر

قوه  و دهند مي گزارش قوه قضائيه رئيس به مسئوليت دوره انتهاي و ابتدا در شود، مي
 اقدام حق غير من افزايش عدم بررسي جهت از آنان اموال به رسيدگي به نسبت قضائيه

  ».نمايد مي
 اسالمي جمهوري كارگزاران و مسئوالن مقامات، دارايي به رسيدگي قانون 3 ماده در
 بود هنگرديد ذكر اساسي قانون 142 اصل در كه يارگزارانك و مقامات ،1394 مصوب ايران

 زير مسئوالن و مقامات« :است شده آورده آن يها تبصره و ماده اين در و نمود بيان را
 را خود تكفل تحت فرزندان و همسر خود، دارايي صورت قانون، اين اجراي در موظفند

  :نمايند ماعال قوه قضائيه رئيس به خدمتي هر دوره از بعد و قبل
  رهبري خبرگان مجلس نمايندگان ـ 1
  نظام مصلحت تشخيص مجمع اعضاي ـ 2
  رهبري سوي از منصوب مقامات ـ 3
  نگهبان شوراي اعضاي ـ 4
  مجلس كل مديران و مجلس رئيس معاونان و اسالمي شوراي مجلس نمايندگان ـ 5
 و قوه اين به ابستهو يها دستگاه وها  سازمان رؤساي و قوه قضائيه رئيس معاونان ـ 6

  آنان كل مديران و معاونان
 و اداري عدالت ديوان رئيس و كشور عالي ديوان رئيس كشور، كل دادستان ـ 7

  قضايي پايه دارندگان ساير و ها آن همه معاونان وها  استان دادگستري كل رؤساي
  قوه سه سران مشاوران ـ 8
  رهبري خبرگان مجلس و نظام مصلحت تشخيص مجمع قوه، سه سران دفاتر رؤساي ـ 9
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  ها آن ترازان هم و كل مديران وزرا، معاونان ،جمهور يسرئ ارشد دستيار ـ10
 دولت، هيأت نظام، مصلحت تشخيص مجمع ملي، امنيت عالي شوراي دبيران ـ11
  مجازي فضاي عالي شوراي و فرهنگي انقالب عالي شوراي
  مستشاري هيأت اعضاي و آنان نانمعاو كشور، محاسبات ديوان دادستان و رئيس ـ 12
  ايران اسالمي جمهوري مركزي بانك كل يردب و معاونان ،مقام قائم رئيس، ـ 13
 عمومي مؤسسات و نهادها دولتي، مؤسسات وها  سازمان معاونان و رؤسا ـ 14

  ها آن كل مديران و غيردولتي
 ترازان هم و التربا و تمام سرتيپ درجه از مسلح نيروهاي مسئوالن و فرماندهان ـ15

  ها كالنتري رؤساي و ها آن
 دولتي اعتباري و مالي مؤسسات وها  بانك ،ها بيمه مديره هيأت اعضاي عامل، مديران ـ16

 و ويژه و ارزي شعب رؤساي و مناطق رؤساي ،ها آن به وابسته مؤسسات وها  شركت و
  مناطق يها سرپرست

 تخصصي، يها بورس رؤساي وي، نانمعاو و بهادار اوراق و بورس سازمان رئيس ـ17
  فرا بورس و مناطق
  ملي توسعه صندوق عامل هيأت اعضاي و رئيس ـ18
 تمام شهر شوراي اعضاي و شهرداران فرمانداران، آنان، معاونان و استانداران ـ19
  ها آن معاونان و شهرها كالن مناطق شهرداران و شهرها
 يها نمايندگي رؤساي و منافع حفاظت نمسئوال وها  سركنسول كارداران، و سفرا ـ 20

  كشور خارج در ايران اسالمي جمهوري
 مديرعامل و امناء هيأت ،مديره هيأت عمومي، مجامع در دولت نمايندگان ـ 21
  غيردولتي عمومي مؤسسات و نهادها و دولت به وابسته يا دولتي مؤسسات وها  شركت
 و تجاري آزاد مناطق و ويژه ناطقم بازرسان و مديرعامل و مديره هيأت اعضاي ـ 22
  آنان معاونان
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  كشور گمركات رؤساي و گمرك كل مديران و وي معاونان و گمرك كل رئيس ـ 23
  يزينسر مم و كل مديران معاونان، كشور، مالياتي امور سازمان رئيس ـ 24

 تكفل تحت فرزندان و همسر خود، دارايي است موظف قوه قضائيه رئيس ـ1 تبصره
  .نمايد اعالم كند، مي تعيين رهبري كه مرجعي به خدمت از بعد و قبل را خود

 قانون اين مشمول هستند، مقام قائم داراي مقررات طبق كه مقاماتي مقام قائم ـ 2 تبصره
  ».باشند مي

 و وزرا دارايي به رسيدگي به مربوط قانون صريح نسخ بر دليلي كه آن وجود با اگرچه
 ها آن به وابسته مؤسسات و ها يشهردار و لشگري و ريكشو از اعم دولت كارمندان

 به توجه با كرد اظهار توان مي لكن خورد، نمي چشم به ما حقوقي نظام در 1337 مصوب
 ايران اسالمي جمهوري كارگزاران و مسئوالن مقامات، دارايي به رسيدگي قانون تصويب
 مقامات، يها دارايي به نظارت با رابطه در گذار قانون اراده ينآخر عنوان به 1394 مصوب

  .است گشته ضمني نسخ سابق قانون فرزندانشان و همسران كارگزاران، و مسئولين

  دولتي شغل چند انگاري تصديجرم -3-1-3-6

 وظايف پس از احسن نحو به كارمندان تا شود مي موجب دولتي شغل چند اشتغال به
 دادن جلوه ناكارآمد طرفي از و رجوع ارباب نارضايتي موجب امر اين و برنيايند محوله

 گرفتن باعث شود مي دولتي شغل يك از بيش متصدي شخصي وقتي. شود دولتي دستگاه
 نرخ رفتن باال موجب امر همين و گردد مي ها كرده يلتحص و جوانان از شغلي فرصت

ها  خانواده و دولت يرگيبانگر كه شود جامعه در مشكالت ديگر و ازدواج بيكاري،
 تاريخ در را شغل يك از بيش تصدي ممنوعيت قانون  گذار قانون رو ايناز. گردد مي
 واحده ماده« :است شده ذكر آن يها تبصره و واحده ماده در كه نمود تصويب 11/10/1373
 يك تنها تواند مي شخص هر ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون 141 اصل به توجه با - 

  .شود دار عهده را دولتي شغل
 حكم اين از تحقيقاتي و آموزشي مؤسسات و ها دانشگاه در آموزشي هاي سمت -  1 تبصره 
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  .باشند مي مستثنا
 ثابت پست به مربوط مستمر وظايف از است عبارت شغل از منظور -  2 تبصره 

  .شود مي انجام وقت تمام طور به كه پستي يا و شغل يا سازماني،
 و مديره هاي هيأت عمومي، معمجا عالي، شوراهاي در عضويت و شركت -  3 تبصره 

 و دولت سهام قانوني نمايندگان  عنوان به كه دولتي هاي شركت و مؤسسات شوراهاي
 صورت سازماني شغل يا و پست هاي مسئوليت و وظايف با ارتباط در يا و قانون موجب به

 يا و شركت بابت حقوق دريافت يا پرداخت لكن گردد يمحسوب نم ديگر شغل گيرد مي
  .بود خواهد ممنوع فوق موارد در تعضوي

 سرمايه از قسمتي يا تمام كه مؤسساتي در ديگر دولتي شغل نوع هر تصدي -  4 تبصره 
 وكالت اسالمي، شوراي مجلس يندگينما و است عمومي مؤسسات يا و دولت به متعلق آن

 انواع مديره هيأت در عضويت يا عامل مديريت و رياست و حقوقي مشاوره دادگستري،
 دولت كاركنان براي مؤسسات و ادارات تعاوني يها جز شركت خصوصي هاي شركت
  .است ممنوع

 محكوم سال يك تا ماه 6 از موقت خدمت انفصال به قانون اين از متخلف -  5 تبصره 
 حقوق جز به است داشته آن را تصدي زمان يك در كه مشاغلي از دريافتي وجوه و گردد مي

 استرداد برعالوه دوم، مرتبه در تكرار درصورت. گردد مي ستردم وي اصلي شغل مزاياي و
  .گردد مي محكوم مشاغل از دائم به انفصال تبصره اين موضوع وجوه

 صدر در مذكور مجازات نصف به اطالع درصورت احكام صادركننده و آمر - 6 تبصره 
  .گردند مي محكوم تبصره

 درصورت دولتي هاي دستگاه مالي واحدهاي و حسابي يذ مسئولين -  7 تبصره 
 انفصال به دوم از شغل بودن مطلع درصورت ديگر، شغل بابت مزايا و حقوق پرداخت
  .گرديد خواهند محكوم ماه 6 تا 3 بين موقت خدمت

 هاي دستگاه در ييها سمت به رهبري معظم مقام سوي از مستقيماً كه افرادي -  8 تبصره 
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  .بود خواهند مستثني  قانون ينا مفاد شمول از گردند مي منصوب مختلف
 استفاده عمومي بودجه از نحوي به كه ييها ارگان و نهادها ها، سازمان كليه -  9 تبصره 
 بر قانون شمول كه يمؤسسات و دولت به وابسته و دولتي مؤسسات و ها شركت و نمايند مي
  ».باشند مي قانون اين مشمول است نام ذكر مستلزم ها آن

 شوراي حقوقدان اعضاي با رابطه در واحده ماده اين به نيز ديگر تبصره يك 6/5/1387 تاريخ در
 قواي از هريك در شاغل اشخاص كليه زمان هم عضويت« :گرديد اضافه زير مضمون با نگهبان

 كه دولت به وابسته يا دولتي مؤسسات وها  شركت و ها آن تابعه يها سازمان و مؤسسات و گانه سه
 استفاده كشور كل بودجه از مقدار هر به و بوده نام تصريح يا نام ذكر مستلزم ها آن بر قانون شمول

) 8( تبصره موضوع افراد و) 1( تبصره موضوع آموزشي مشاغل جز به نگهبان شوراي در نمايند، مي
 اين و است ممنوع حقوقدان عنوان به 1373 مصوب شغل يك از بيش تصدي ممنوعيت قانون

 و شود مي نيز اند شده انتخاب قانون اين از قبل كه نگهبان شوراي كنوني ياعضا شامل ممنوعيت
 مستعفي نگهبان شوراي در عضويت از ندهند استعفا قانون اين تصويب از پس ماه دو ظرف چنانچه
  ».شوند مي شناخته

 آورد، مي وجود به جامعه در كه ييها نارضايتي برعالوه دولتي شغل يك از بيش تصدي
 قانون تصويب و شود مي نگاه آن به اداري فساد مصاديق از يكي عنوان به نيز ارياد نظام در

 مجلس سوي از آن، به تبصره يك الحاق قانون نيز و شغل يك از بيش تصدي ممنوعيت
  .باشد مي جا به و مناسب بسيار اداري فساد با مبارزه درراستاي اسالمي شوراي

 انقالب پيروزي از پس كه باشد مي اداري فساد مصاديق از ييها نمونه گرديد بيان آنچه
 گذاري قانون سير در است؛ شده پرداخته آن انگاري جرم به ايران حقوقي نظام در اسالمي

 باشد مي بالتكليف همچنان حكومتي نظام تغيير با كه خورد مي چشم به قوانين برخي ايران
 برد نام نفوذ اعمال از توان مي نمونه براي. است نداده انجام آن به نسبت اقدامي گذار قانون و

 مجازات قانون عنوان با قانوني متن يك تنها اداري فساد مصاديق از يكي عنوان به كه
 پنجاه از بيش كه باشد مي 29/9/1315 مصوب قانوني مقررات و حق برخالف نفوذ اعمال
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 مشخص انونق اين تكليف كنوني نظام در كه است نياز و است مانده مهجور كه است سال
 1390 مصوب فساد با مقابله و اداري نظام ارتقاي سالمت قانون 13 ماده در البته كه گردد

 از كه ورزي لطف و 2گرايي رفيق ،بازي پارتي مانند عناويني يا و 1است شده اشاره آن به
 انگاري جرم ما قوانين در هنوز ،باشد مي حاضر درحال اداري فساد بارز مصاديق ديگر

  .شود مي احساس دِج به امروزه نياز اين و است نگشته
 به توجه با اخير يها سال در خصوص به و اسالمي انقالب پيروزي از پس هرحال به
 يا ماده هشت فرمان اجراي در ايشان همكاري بر قوه سه سران توافق و حكومتي نظام عزم
 كه شود مي دنبال افانهموشك و يرانهگ سخت بسيار اداري فساد با مبارزه رهبري، معظم مقام
 تصويب نيز و 1390 مصوب فساد با مقابله و اداري نظام سالمت يارتقا قانون يبتصو

 مصوب ايران اسالمي جمهوري كارگزاران و مسئوالن مقامات، دارايي به رسيدگي قانون
 مبارزه درراستاي ايران اسالمي جمهوري منسجم حركت از نشان همه قوانين ديگر و 1394

  .است اقتصادي و مالي اداري، اسدمف با

  ضمانت اجراي كيفري عنوان بهتعيين مجازات  -3-2

 اجرا ضمانت از يبرخوردار يحقوق مقررات و امكاح يها يژگيو ينتر مهم از يكي
                                                                                                                                              

اند بدون فوت وقت از شروع يا  هاي مشمول اين قانون موظف ستگاهكليه مسئوالن د«: دارد بيان مي 13ماده . 1
در ) پورسانت(وقوع جرايم مربوط به ارتشاءء، اختالس، كالهبرداري، تباني در معامالت دولتي، اخذ درصد 

معامالت داخلي يا خارجي، اعمال نفوذ برخالف حق و مقررات قانوني، دخالت در معامالت دولتي در مواردي 
عيت قانوني دارد، تحصيل مال نامشروع، استفاده غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در وجوه يا اموال دولتي كه ممنو

ها، تدليس در معامالت دولتي، اخذ وجه يا مال غيرقانوني يا امر به اخذ آن، منظور  يا عمومي و يا تضييع آن
العمل در معامله يا  الزحمه يا حق ، حقنمودن نفعي براي خود يا ديگري تحت هر عنوان اعم از كميسيون، پاداش

مزايده يا مناقصه و ساير جرايم مرتبط با مفاسد اقتصادي در حوزه مأموريت خود بالفاصله بايد مراتب را به 
كننده به جرايم و تخلفات گزارش نمايند، در غير اين صورت مشمول مجازات  مقامات قضايي و اداري رسيدگي

 .شوند مجازات اسالمي ميقانون ) 606(مقرر در ماده 

2. Cronyism 
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 بروز يمختلف يها صورت به ياجتماع مقررات از بخش نيا در اجرا ضمانت. باشد يم
 در. است معتقد قانون يك يبرا گذار انونق هك دارد يارزش و تياهم در شهير هك كند يم

 در. شود يم ظاهر آن كتر اي فعل يك انجام به الزام صورت به اجرا ضمانت موارد يبعض
 ياجرا ضمانت يك هك دهد يم نشان را خود يقرارداد اثر صورت به هك يگريد دموار
 گريد يموارد در و است الزم طيشرا فاقد هك يا معامله بر اثر ترتب عدم مانند است؛ يوضع

  .دارد دنبال به را يخاص مجازات قانون يك نقض و باشد يم يفركي صورت به اجرا ضمانت
 هك است آن يفركي نظام ،يحقوق نظام هر يها بخش ترين يتبااهمو  ينتر حساس

 ياجرا و جرايم اثبات يها وهيش و يدگيرس يچگونگ زين و  و مجازات جرايم ي كننده يينتع
 مهم مصالح با آن ميمستق ارتباط ليدل به يحقوق نظام از بخش نيا تياهم. دباش يم مجازات
 وجود عدم. باشد يم گريد طرف از ها انسان تيشخص و تيثيح با و طرف يكاز ياجتماع

 يك انكار شدن متزلزل و ياجتماع تيامن و نظم در اختالل موجب ارآمدك يفركي نظام يك
  مجازات اعمال و ازاندازه يشب يريگ سخت و خشونت. شد خواهد سالم ياجتماع اتيح
 افراد ياجتماع و يانسان حقوق به يتعد موجب زين يدگيرس در دقت عدم و يرانسانيغ
  .شود يم

 يبند درجه و ياجتماع و يفرد منافع و مصالح به خاص توجه با اسالم يحقوق نظام
 در. است نموده ارائه دوگانه يفركي نظام يك صورت به را خود يفركي نظام ،ها آن نمودن

 ،دهند مي قرار هدف را يريتغيال و ثابت منافع و مصالح هك يجرايم يبرا ،يفركي نظام نيا
 است شده گرفته نظر در» قصاص و حدود« عنوان با يرييتغ يرقابلغ و ثابت يها مجازات

 و انكم و زمان طيشرا از متأثر اي و تر يتاهم كم منافع و مصالح به هك يجرايم يبرا و
 »راتيتعز« عنوان با را يريپذ انعطاف و يرثابتغ يها مجازات است مجرم هاي يژگيو
  1.است نموده نييتع

                                                                                                                                              
 :، آدرس15/5/1395، تاريخ مشاهده خبرگزاري فارسشده از  ، برگرفته»فلسفه مجازات از ديدگاه اسالم«. 1

http://www.farsnews.com  
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 ابكارت از مردم بازداشتن افراد، اصالح ،يعموم منافع يبرا ياسالم فقه در  مجازات
 مقابل در خود از دفاع در آن ساختن توانمند و جرم برابر در جامعه از حمايت جرم،

 جامعه مصلحت تأمين در نياز و ضرورت مقدار از هرگز و اند گرديده تشريع ،ياركبزه
 و بنتام اريا،كب روسو، هك است يچيز همان و است عدالت يمقتضا اين و نندك ينم تجاوز

 اصالح از است عبارت است، يمبتن آن بر اسالم در مجازات آنچه .اند نموده ابراز نيز انتك
 مجرم شخصيت و نأش اسالم رو ازاين جامعه، و او به حسانا و رحمت و بزهكار يتترب و
  1.دهد يم قرار موردتوجه ،يموارد در جز نيز، را

  فساد اداري جرايمهاي مجازات  ويژگي -3-2-1

 يزترينبرانگ چالش از يكي همواره امروز به تا گذشته از اداري فساد مجازات
 واقعي تناسب گاه يچه يادار فساد كه يا گونه به است؛ بوده جرايم اين به مربوط موضوعات

 داليل به امر اين. است نداشته كرده، ينيب شيپ آن براي گذار قانون كه ييها مجازات با
 اداري فساد مرتكبين جايگاه و نقش به توان مي آن ينتر مهم ازجمله كه باشد مي متعددي

 معموالً و ت؛اس مردان دولت و مسئوالن متوجه آن برجسته مصاديق از برخي كه نمود اشاره
 يهچندال هاي مداخله با دارند، يگذار قانون امر در هك ييبسزا تأثير ليدل به گروه نيا

 اين ديگر دليل. كنند جلوگيري سختگيرانه و قاطع قانون يك شدن ظاهر از تا كوشند مي
 ولي دارند؛ طوالني بسيار سابقه يادار فساد جرايم مصاديق از برخي كه ينا رغمبه كه است

 زمان بايد درواقع و است جديد عنواني ،ياقتصاد امنيت با پيوندش و يادار فساد نوانع
 پذير سرزنش شود، مي دانسته مباح عموم نزد در كه يمصاديق از برخي كم كم تا بگذرد

 يريكارگ به. است ناسالم دولت يك خوار، رانت دولت كه نيستند واقف همگان هنوز. شود
 و است ناپسند عملي سپرده، شخص به كه وظايفي انجام در يطفروت افراط با عمومي اموال

                                                                                                                                              
، تاريخ مركز ملي پاسخگويي به سؤاالت ديني، »ها در فقه كيفري اسالم فلسفه مجازات«ناصر قربانيان، . 1

 http://www.pasokhgoo.ir :، آدرس15/5/1395 مشاهده
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 فرهنگ ارتقاي تابع پذيريسرزنش اين ،درواقع. سازد مي فراهم را فساد زمينه يانحصارطلب
 نه نگيرد، شكل پذيريسرزنش فرهنگ اين كهزماني تا و است اطالعات آزادي و عمومي

 بودن پنهاني سوم، دليل. بود نخواهند اطعق مجازاتي، سختگيري در قضات نه و گذار قانون
 اعمال در ولي هستند؛ تأثيرگذار كشف، حوزه در هرچند پنهان جرايم. است يادار فساد

 و نگردد اعالم جرايم وقتي كه است اين در امر اين علت. نيستند تأثير يب نيز مجازات
 نيز مقررشده اتمجاز نيفتد، ها زبان سر اتهامش تا كند تالش پرده پشت نيز مرتكب

 جرم يك براي متناسب و سنگين مجازات تعيين ديگر عبارت به؛ باشد سنگين تواند نمي
 چون پنهاني جرايم از تر راحت شوند، مي آگاه آن از معموالً همگان كه جرمي يا خياباني

  1.است يادار فساد
 كه ستا اين آيد، مي نظر به مهم اداري فساد جرايم مجازات در كه آنچه درهرحال

  :از نداعبارت آن ازجمله كه باشد ييها ويژگي داراي بايد اداري فساد جرايم مجازات

  مجازات تنوع -3-2-1-1

 متخلفان و مجرمان مجازات اسالم باشد؛ در مي مأنوستنوع مجازات در انديشه اسالمي بسيار 
 تر يساسا نوع مجازات، اين: ياخرو مجازات - 1 :است ياساس نوع دو بر ياله ينواه و اوامر از

 در ها انسان آزمايش، مرحله و يدنيو حيات يافتن يانپا از پس هك است اسالم در ها مجازات
بينند  يم پاداش و يفرك او ينواه و اوامر درنتيجه و ياله عدل و متكح ياقتضا به ديگر يسرا

 أَمداً نَهيب و ها ينب أَنَّ لَو تَود سوء منْ عملَت ما و محضَراً رٍيَخ منْ عملَت ما نَفْسٍ لُّك تَجِد ومي«
عداًيب ي وذِّركحم اللَّه هنَفْس و اللَّه وفءر ادبداده، انجام كه ينيك كار هر كس، هر كه يروز 2؛بِالْع 

. باشد يزياد يزمان فاصله داده، انجام كه يبد هركار و او ميان كند يم آرزو و ؛بيند يم حاضر
 بندگان، همه به نسبت خدا ،)حال اين با( و ؛دارد يم برحذر خودش،) ينافرمان( از را شما خداوند

                                                                                                                                              
  148محمد نوذري فردوسيه، پيشين، ص . 1
 30/ آل عمران. 2
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 كس هر پس 1؛رَهي شَرّاً ةٍذَر مثْقَالَ عملْي منْ رَه؛ وي راًيَخ ةٍذَر مثْقَالَ عملْي فَمنْ«و » .است مهربان
) نيز( را آن كرده بد كار ياذره وزنهم كس هر و ؛بيند يم را آن دهد انجام خير كار ياذره وزنهم

: اول نوع :است منقسم نوع دو به نيز يجهان اين يها مجازات: يدنيو يها مجازات - 2» .بيند يم
 مقدمات به  نتايج ربط و مسببات و اسباب و معلول و علت قانون براساس هك يوينكت مجازات

 نوع اين. گردند يم آن دچار حق مسير از انحراف درصورت ها انسان و جوامع و يابد يم تحقق
 بروز آنان، بر دشمنان تسلط ها، ملت ينابود و كهال صورت به و دارد يگوناگون الكاش مجازات

يابد؛ در قرآن كريم نسبت به اين  يم تحقق آن مانند و يخوار و ذلت ،ياقتصاد التكمش و يقحط
 هِمكلمهل جعلْنَا و ظَلَموا لَما نَاهمكأَهَل يالْقُرَ كتْل و« :اشاره شده است گونه يناها  نوع از مجازات

 يبرا و ؛نموديم هالك كردند ستم كهيهنگام را ها آن ما كه است هايي يآباد و شهرها اين 2؛موعداً
: دوم نوع. »)گيرند ينم عبرت يول ،بينند يم چشم با را ها آن. (داديم قرار يموعد هالكتشان

 اعتماد با ياسالم فقيهان و شود يم يبين پيش يجزاي قوانين و ييفرك يها نظام در هك يهاي جازاتم
 هستند، آن ياجرا به لفكم ياسالم جوامع مانكحا و نندك يم استنباط را آن فقه، منابع به

  3.آن مانند و تازيانه زدن ،سارق دست قطع عمد، قتل در قصاص نوع از ييها مجازات
 بار به دولت و جامعه براي را مخربي آثار چه اداري فساد كه نيست يدهپوش كسي بر

 و بازداشته الزم كارايي از را اداري نظام تواند مي مدت يطوالن در مخصوصاً آورد، مي
 تفاوت و اداري فساد مصاديق در تنوع دليل به طرفي از نمايد؛ مشكل دچار را حكومت
ها  مجازات اين. باشد وعمتن نيز اداري فساد جرايم يها مجازات تا كند مي اقتضا مرتكبين،

  .شود بيني پيش قانون در ترين يفخف تا شديدترين از تواند مي
 ناعادالنه حتي يا و نامتناسب نظر به اداري فساد براي اعدام مجازات اول نگاه در شايد

 اخالل به منجر يادار فساد هك شود يم اعمال يدرصورت اعدام مجازات لكن برسد، نظر به
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 براي مناسب اجراهاي ضمانت از ديگر يكي حبس مجازات. بشود شورك ياقتصاد نظام در
 نيز حبس مجازات آيد؛ مي شمار به شوند، مي كالن اداري فساد مرتكب كه است كساني
 مناسبي مجازات خود ي نوبه به مدت يطوالن حبس ميان اين از كه باشد مي مراتب داراي
 از فرار توان جرم وقوع مكان يا مالي و شغلي موقعيت دليلبه كه بزهكاراني براي است

 دسترس از كه ييها مكان در شدن پنهان يا خارج به فرار مانند مختلف طرق به مجازات
 كه بزهكاراني درمورد طوالني هاي مجازات« درواقع. دارند است، دور به تعقيب مراجع

 اما؛ است يرناپذ اجتناب يا حرفه رمينمج درمورد نيز و اند شده سنگيني جرايم مرتكب
 از تر بيش خيلي آن معايب كه است اين بر همگان نظر ،مدت كوتاه هاي مجازات درمورد
 همچنين و مدت يانم يها حبس از توان مي طوالني يها حبس برعالوه» 1.هاست آن مزاياي

 بهره بنابراين باشد، مي گر محاسبه موجودي انسان كه گذشت قبالً. برد بهره نيز مدت كوتاه
 شخص كه منفعتي مقدار از بيش هم آن اداري، فساد مجازات عنوان به نقدي جزاي از بردن

 منفعت كسب و اداري فساد ارتكاب از قبل شخص تا شود مي باعث است، آورده دست به
 ،يادار فساد طبع به توجه با درواقع. نمايد نظر صرف آن ارتكاب از و يشدنديب آن عواقب به

 را مجرمانه رفتارهاي انواع همه در اعمال قابليت كه است اجرايي ضمانت تنها نقدي جزاي
 يادار فساد مجرمين براي اجراها ضمانت ترين مهم از يكي زين اجتماعي هاي مجازات. دارد
 حبس كه يجرايم در وي شأن و مقام رعايت يا مرتكب باالي استعداد دليل به. است

 هاي توانمندي از يريگبهره سبب تواند مي اجتماعي هاي جازاتم داشت، نخواهد موجبي
 اقسام همه مشاهده برعالوه ايران اسالمي جمهوري گذاريقانون سير در 2.گردد مرتكب
 نيز اداري تنبيهات اقسام است، نموده تجلي مجازات قالب در كه اجراها ضمانت

  .شود مي پرداخته ها آن بيان به ادامه در كه است شده بيني يشپ
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  مجازات شدت -3-2-1-2

 تواند به مجازات مي است، جامعه مصلحت تأمينمجرمين  مجازات از هدف ازآنجاكه
 شديد مجازات اعمال يمقتض جامعه مصلحت هرگاه و يابد ضعف و مصلحت شدت ياقتضا
. يابد تخفيف ند،ك اقتضا را مترك مجازات اعمال جامعه مصلحت هرگاه و يابد شدت است،

  .است گرديده تأمين ياسالم ييفرك فقه در تعزير يهتعب با امر اين
 تنوع از مشحون را نهاد نيا خيتار و داشته نقش فريكي تحوالت در همه از شيب آنچه

 انگرينما مختلف يها دوره در موضوع نيا مطالعه. است 1شدت بحث است، ساخته اتينظر
 آن ليتعد درصدد يگاه و فركي وصف نيا رساندن اوج به درصدد يگاه بشر هك است آن

 تيرضا مثل يگريد مباحث ورود از متأثر خود ز،ين وصف نيا تحوالت. است بوده
 2.است ها آن از يبكيتر اي و مجرم اصالح عدالت، جامعه، حفظ و جرم از يبازدار ده،يد بزه

يكي از اصول حاكم بر مجازات اسالمي رعايت  دارد؛ يبستگ جرم شدت به مجازات، شدت
 پروردگار عدالت نتايج باشد كه اين اصل در حقيقت از رم و مجازات ميتناسب بين ج

؛ گردد يم يتلق اصل خالف و گرديده تشريع ضرورت براساس مجازات اين، بر افزون. است
 نظر مطمح بايد جرم و مجازات تناسب و گردد تفاكا الزم قدر به بايد آن اعمال در بنابراين،

  3.گيرد قرار
 را مطلوب ريتأث فركي كه ينا يبرا« :هك است معتقدها  مجازات شدت درمورد اياركب

 و شوديم ديعا جرم از هك باشد يسود از شيب آن، از حاصل رنج است يافك باشد، داشته
 نظر در از جرم حاصل سود ليتحص از يامكنا و فركي يقطع اثر ديبا شتريب رنج نيا يبرا

 موجب فرهاكي شقاوت...  است ستمگرانه يجهدرنت و هودهيب حد، نيا از شيب. شود گرفته
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 از ييرها يبرا او جسارت باشد، شتريب   ،كند يم ديتهد را اركبزه هك يبتيمص هرقدر شود يم
. ندك مبادرت جرم نيچند ابكارت به جرم يك فركي از فرار يبرا كه يطور به شود، شتريب آن
 آن در هك هستند ييها راندو و شورهاك همان ،ها عذاب ينتر موحش يها دوران و شورهاك

 قلم هك دادمنش روح همان رايز است؛ افتهي ابكارت اعمال ينتر وحشتناك و ترين ينخون
 برقراري ولي» 1...گذارد يم شكچاقو و شكپدر فك در غيت   ،نهد يم گذار قانون فك در

 جرايم و مطلق جرايم ميان بايد و نيست شكل يك به همواره مجازات و جرم بين تناسب
 و جرم تناسب گفت بايد عالوه به. گذاشت فرق نيتقن در يرماليغ و مالي جرايم نيز و مقيد

 قانون، در شده بيني يشپ مجازات محدوده در بايد قاضي زيرا است؛ قضايي امري مجازات،
  .ندك نييتع جرم براي را الزم ياجرا ضمانت
 تعيين است، شده رفتهپذي زيادي بسيار حد تاها  مجازات شدت اداري فساد مقوله در

 تر بيش امنيت براي درواقع يادار فساد جرايم مانند سنگيني جرايم براي شديد مجازات
  2.نگردد تضييع خطرناك مجرمان ازطريق ها آن حقوق يا گونه به تا است افراد

  مجازات اجراي 3قطعيت و سرعت -3-2-1-3

اعمال مجازات از  اصل فوريت، اصل حتميت و قطعيت ديگر عبارت بهيا  االجرا الزماصل 
 تر يحتمو  تر يقطعهرچه اجراي مجازات  ديگر عبارت بهاصول پذيرفته شده در حقوق جزاست، 

گذارد؛ زيرا حتمي بودن عقوبتي حتي  شديدتري بر جا مي تأثيرخواهد بود و  يدترمفباشد، 
 جا بهرد، شديدتري از ترس از مجازاتي موحش كه اميد رهايي در آن راه دا تأثيرمعتدل، هميشه 

انطباق » ليس في الحدود نظره ساعه«اين اصل حقوقي در فقه ريشه دارد و با قاعده . گذارد مي
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يا طبيعت امر و به دليل  ضرورت بهناگفته نماند كه اين اصل مهم در برخي موارد بنا . پذير است
اي حكم ها استثنائاتي دارد كه در چنين حالتي اجر تعارض با ديگر اصول حاكم بر مجازات

  1.افتد ضرورتاً به تعويق مي
 مجازات يرگذاريتأث زنجيره شدن كامل باعثها  مجازات اجراي در قطعيت و سرعت

 كه است اين رسد مي به نظر منطقي آنچه مجازات اجراي سرعت درخصوص. شود مي
 درمورد بايد محكوميت مفاد قضايي، مراجع از صادره يآرا شدن قطعي از پس بالفاصله
 و ديشد يها مجازات با مخالف يها شهياند نياول ،يخيتار ازلحاظ. درآيد اجرا به محكوم

 هك است معتقد وكيمنتس. ردك جستجو وكيمنتس آثار در ديبا را فرهاكي افتني تيقطع لزوم
 آن، ياجرا مختلف الكاش و اعدام ازجمله اروپا، در متداول و ديشد يها مجازات نظام
 قضات عوض در و شود دهيبرچ ديبا و شده يم محسوب يزيانگ وحشت يها مجازات بعضاً

 تيقطع با نندك يسع و دهند خرج به يشتريب دقت جرم شفك و قضاوت امر در ديبا
 م،يمال يها مجازات از استفاده و خشن يهامجازات حذف و ها مجازات به شتريب دنيبخش

  2.آورند عمل به يريجلوگ بالقوه مجرمان توسط جرايم ابكارت از
 يادار فساد جرايم از پيشگيري يارهاكراه ينتر مهم از مجازات اجراي قطعيت و سرعت

 لكن است، گذاري قانون توسط يبند زمان قابل مجازات اجراي كه تنيس شكي. شوند يم محسوب
 درخصوص اما؛ گذارد مي قاضي عهده بر را مجازات سريع و وچرا چون يب اجراي گذار قانون معموالً
 را آن جلوي توانند مي قضات هم و يرقانونيغ مصوبات هم و قانون هم مجازات، اجراي قطعيت
  .بگيرند

 ازجهت اما باشد، مي مؤثر جرم از پيشگيري در اگرچهها  مجازات اجراي در قطعيت
 مشروط آزادي و مجازات اجراي تعليق مجازات، از معافيت نهادهاي بيني يشپ قانوني،
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 باعث موضوع اين و گردد آن كامل اجراي يا مجازات اجراي قطعيت عدم به منجر تواند مي
 نگذارد؛ اثر است بايسته كه گونه آن اداري فساد مرتكبين به نسبت مجازات اعمال شود مي

 تنها فوق معاذير كه شود تنظيم سنگين يا گونه به يادار فساد مجازات است شايسته رو ازاين
 رقم معافيت قالب در را اجرا قطعيت عدم باره يك به كه اين نه دهد، كاهش را آن از بخشي

  .بزند
 زندگي سوابق و اجتماعي وضع مالحظه« چون تأثيرگذار قانوني تعابير از برخي

 كه دهد سوق ييسو و سمت به را قاضي توانند مي زين »شديد ندامت اظهار و يهعل محكوم
 ياجرا قطعيت دمع از بخشي اما؛ دينما اقدام مجازات اجراي قطعيت عدم راستاي در

 است، ردهك بيني يشپ گذار قانون نمونه براي است؛ گذار قانون خود عطوفت تابع مجازات
 در اي ندينما مطلع جرم ابكارت از را بيتعق نيمأمور   ،هيقض شفك از قبل مجرم هرگاه
 نيمأمور اي آورند فراهم را نيريسا بيتعق ليتسه موجبات خود اقرار واسطه به بيتعق ضمن

در  دادگاه صيتشخ با نندك ييراهنما و كمك جرم شفك در يمؤثر نحو به را لتدو
. شوند يم معاف حبس مجازات از مورد حسب و شود يم داده متناسب فيتخف آنان مجازات

 و خود معرفي به متهم تشويق اقدام، نيا از گذار قانون منظور رسد مي نظر به اگرچه
 تيقطع عدم موجب درهرحال اما است؛ بوده يشخو مجرمانه عمل جبران نيز و همكاران

 اجراي قطعيت به موارد برخي در گذار قانون درهرحال 1.شد خواهد مجازات ياجرا
 كه است نموده تنظيم را قانون گونه به خويش گذاري قانون در و بوده پايبند مجازات

 نشان خود اين و نباشد ليتقل اي فيتخف ق،يتعل قابل مكمحا ازطريقها  مجازات از يك يچه
  .است قانون يها جنبه تمام به گذار قانون توجه از

  اسالم در اداري فساد مجازات -3-2-2

 از كه است متعددي يمبان و اصول بر مبتني كيفري سياست اسالم، جزايي مقررات در
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 جامعه در عدالت اجراي هدف با ها انسان منفعت و مصلحت سعادت، خير، تأمين جمله آن
. برد نام توان  مي را اسالمي امت ناموس و مال جان، عقل، ديني، ياه ارزش از حراست و

 و امنيت حفظ ضامن و اجتماعي عدالت تأمين موجب اسالمي بينش در مجازات هرچند
 آن و داد تعميم يضداجتماع رفتارهاي همه به آن را نبايد ولي است؛ افراد و جامعه آسايش

  .است ضروري نيز غيركيفري اجرايي هاي ضمانت ساير از يريگ بهره. دانست حل راه تنها را
 تحقق در بايد اسالمي دولت كه است بلندي اهداف از يكي ها انسان شخصيت اعتالي

 را هدف اين مواردي در مجرمان مجازات و مشقت تحميل است ممكن هرچند و بكوشد آن
 آزرده را او روح زندان، به او كردن روانه و جامعه از فرد كردن دور بلكه نكند تسهيل
 و حرمت هتك است ممكن اگرچه نيز و آورد فراهم را وي بيشتر سقوط موجبات ساخته،

 از يا پاره وجود سبب به موارد برخي در است، مجازاتي هر اجراي الزمه كه آبرويي يب
 فاقد را مجازات توان نمي هرحال به اما نگيرد، خود به تربيتي و اصالحي جنبه شرايط،
  .دانست تربيتي و اصالحي ارزش

 عبارت است، آن به مستند اسالمي يها مجازات كه اي ياساس انديشه يا مجازات مبناي
 جزايي فقه كه آن چه باشد؛ مي مبتني آن بر اسالمي شريعت مجموع كه است مبنايي همان از
 و گسترده ابعاد و جوانب داراي شريعت و بوده اسالمي شريعت از جزئي كيفر پديده و

 در شريعت تمامي و ندارد وجود تضاد و تغاير ها آن بين كه است هماهنگي الح يندرع
 مبناي از كه است ضروري بنابراين دارد، ميبر گام هدف يك تحقق درراستاي حقيقت
 در تحقيق و دين دقيق فهم با. دريافت را واحد مبناي آن بايد و باشد برخوردار واحدي

 ةًرحم إِالَّ كأَرسْلنَا ما و« :شناخت را مبنا نتوا مي الهي رسوالن ارسال و بعثت هدف
اَلمْلعنفرستاديم جهانيان رحمت يبرا جز را تو ما 1؛نَيل«.  

 بندگان بر خداوند رحمت باشد، مي آن از بخشي نيز مجازات كه شريعت مبناي بنابراين
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 خداوندي انبج از رحمت است، گرفته فرا را يزچ همه و جا هر آن گستره كه رحمتي است؛
 تواند مي چگونه رحمت كه است باقي سؤال اين طرح جاي حال. است رحيم و رحمان كه

 كه است عذاب و رنج از سخن كيفر در هرچند كه است آن پاسخ گيرد؟ قرار كيفر مبناي
 به مصالح و منافع دارد اقتضا كه است رحمت اين ولي ندارد، سازگاري رحمت با ظاهر به

 تداوم آن افراد و جامعه حيات و گردد دفع آنان از ضررها و مفاسد و برسد جامعه آحاد
 ديني نصوص از مفسده دفع و منفعت و مصلحت جلب يعني آن الزمه و رحمت اين. يابد

 دين كل برخي. اند نموده تصريح بدان نيز دين عالمان از برخي و شود مي برداشت يروشن به
 كه اند كرده تصريح نيز يا پاره 1.مصلحت جلب يا و مفسده دفع ؛اند دانسته مصلحت را

 و 2.است آمده مفاسد كاهش يا تعطيل و مصالح تكميل و تحصيل براي اسالمي شريعت
 در بندگان يها مصلحت و ها حكمت بر شريعت اساس و مبنا كه باورند اين بر ديگر بعضي

  3.شوند مي محسوب حكمت و مصلحت رحمت، عدالت، تماماً كه است معاد و معيشت امر
 ضرر و مفسده رسيده، هاانسان به منفعت كه است آن مقتضي الهي رحمت وقتي بنابراين،

 از عبارت است آن از جزئي نيز كيفر كه شريعت مبناي گفت توان مي گردد، دفع آنان از
  .است آنان از مفسده دفع و آدميان براي مصلحت جلب

 داشتن اختيار در لكن است، نبوده امروزه گستردگي به اداري فساد درگذشته اگرچه

                                                                                                                                              
قواعد االحكام في عبدالسالم سلمي،  عبدالعزيزبن(» .اما درء مفاسد او جلب مصالح: ها مصالح كل الشريعةان «. 1

  )5ه ق، ص  1420العلميه،   انتشارات دارالكتب: ، بيروتمصالح االنام
احمد بن (» .ها ها و تعطيل المفاسد و تفكيك ها و تكميل جائت بتحصيل المصالح كل سالميةاال الشريعةان «. 2

محمد رشاد سالم، چاپ اول، : ، تحقيقةالشيعة و القدريفي نقض كالم  ةالسنة النبويمنهاج تيميه،  عبدالحليم ابن
  )ه ق 1406اإلمام محمد بن سعود اإلسالميه،  جامعة: رياض

و مصالح  رحمةها و  ها علي الحكم و مصالح العباد في المعاش و المعاد و هي عدل كل و اساس مبناها الشريعة«. 3
محمد عبد السالم إبراهيم، : ، تحقيقإعالم الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزيه، (» ها ها و حكم كل كل

 )ه ق 1411، العلميةانتشارات دار الكتب : چاپ اول، ييروت
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 خويش موقعيت از سوءاستفاده به كارگزاران برخي تا گشته موجب موقعيت و قدرت
 است شده گرفته نظر در ييها مجازات اعمال قبيل اين براي اسالم مكتب در لذا و پردازند

 كه ييها مجازات ازجمله. است همراه ييها ضعف و شدت با جرم ارتكاب نوع براساس كه
  :از نداعبارت است، شده بيان اداري فساد براي اسالم در

  1توبيخ -3-2-2-1

 ازجمله سعادت و بندگي مسير در ها انسان هدايت براي تنبيه و تشويق روش از استفاده
 به آيه سيصد حدود كريم، قرآن آيات مجموع ازجمله باشد؛ مي كريم قرآن تربيتي يها شيوه

 و درستكار منظم، كارگزاران وجود 2.است بوطمر تنبيه عامل به آيه صد شش و تشويق
 از گر سوءاستفاده و متخلف افراد وجود همچنين و حكومتي يها دستگاه در دار امانت

 كارگزاران تشويق شيوه اسالمي نظام در تا است گشته موجب طرفي از شغلي يها موقعيت
  .گردد اعمال متخلف كارگزاران تنبيه و درستكار

) السالم عليه( علي حضرت مديريتي يها سياست از حكومت زارانكارگ توبيخ و تشويق
 صورت جامعه در ستم و ظلم و انحراف بروز از جلوگيري و عدالت اجراي منظور به كه بود
 ارائه و خويش كارگزاران عملكرد و رفتار بر مواظبت و نظارت با او. گرفت مي

 از مانع آنان، به فردي سازندگي يها برنامه و اجتماعي اخالق و مديريتي يها دستورالعمل
 منظور به كه اقدامات اين. گرديد مي نفساني يها وسوسه به ايشان آوري يرو و يازدگيدن

 و حكومت يها بنيان تقويت به درمجموع گرفت، مي صورت انساني نيروهاي يساز سالم
  3.انجاميد مي زمامدار به مردم بيشتر اعتماد و جامعه امنيت
 هجري 36 سال در را »زرقي عجالن بن نعمان« كه يوقت )السالم عليه( حضرت آن

                                                                                                                                              
  )»توبيخ«، ذيل فرهنگ فارسي عميد. (نكوهش كردن، سرزنش كردن، نكوهيدن: توبيخ به معناي. 1
مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني : تهران(، قدرت در مديريت اسالميمحمدمهدي نادري قمي، . 2
  158، ص )1378،)ره(
  168جهانبخش ثواقف، پيشين، ص . 3
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 در نمودند، منصوب بحرين فرمانداري به »مخزومي سلمه ابي بن عمر« يجا به قمري
 بودند بحرين فرماندار كه مدتي در او يها تالش از مخزومي سلمه ابي بن عمر به اي نامه

 را زرقي عجالن بن ُنعمان تحقيق به ن،م همانا پس« :فرمودند مرقوم چنين و كرده قدرداني
 آن تصدي از( باشد، تو بر سرزنشي و نكوهشي آنكه يب را تو دست و نمودن والي بحرين بر

 دادي انجام يخوب به را بحرين بر واليت وظيفه تو تحقيق، به و ينههرآ. ساختم كوتاه) ناحيه
 مورد نه و دارد وجود تو به بتنس يبدگمان نه كه بيا من نزد پس كردي، ادا را امانت و

 ينههرآ من ؛ كهباشي مي گناهكار نه و هستي زشتي كار به متّهم نه و گيري مي قرار سرزنش
 تو كه داشتم دوست و ام كرده را شام مردم از ستمگران يسو به رفتن آهنگ ،يراست به و

 به و دشمن با جهاد در من كه هستي كساني از تو همانا كه باشي نبرد در حاضر من همراه
 تعلّق اش اراده و بخواهد خدا اگر جويم، مي پشتيباني و ياري آنان از دين، ستون داشتن پا

  »1.گيرد
 اما« :نمايند مي بيان چنين خويش عامالن از يكي به ديگر اي نامه در ايشان همچنين

 جويم مي نيپشتيبا آنان از دين، داشتن پا به براي من كه هستي كساني از تو همانا پس بعد،
 ،ها آن ياري با و برم مي ميان از و كنم يبرم را گناهكار طغيان و تكبر ايشان، يلهوس به و

  »2. ...بندم مي رود، مي او حمله بيم آن از كه مرزي در را دشمن نفوذ راه دهانه
 و صادق كارگزاران كه طور همان) السالم عليه( علي حضرت مؤمنان امير سيره در
 وظايف از كه عمالي با گردد، مي قدرداني ها آن تالش از و شوند مي ويقتش گذار خدمت

                                                                                                                                              
بنِ عجلَانَ الزُّرقي عَلي اْلبحرَينِ و نَزَعت يدك بِلَا ذَم َلك و لَا َتثْرِيبٍ عَليك  أَما بعد فَإِنِّي قَد ولَّيت النُّعمانَ«. 1

 نْتسأَح اْلوَِلايةَفََلقَد  يتأَد اَنةَوالْأَم الْم تدأَر أْثُومٍ فََلقَدَلا م مٍ وتَّهلَا م لُومٍ ولَا م ينٍ ويرَ إَِلي َفأَْقِبلْ َغيرَ َظنةِسَظلَم 
 و وداْلع ادَلي ِجهع تَْظهِرُ بِهنْ أَسمي فَإِنَّك معم دأَنْ تَْشه تببأَح لِ الشَّامِ وةِأَهإَِقام اللَّه ينِ إِنْ شَاءالد ودمع. «

  )356، ص 42، نامه البالغه نهج(
» الثَّغْرِ الْمخُوف لَهاةَالْأَثيمِ و أَسد ِبه  َنْخوةَالدينِ و أَقْمع ِبه  إَِقامةِهِرُ ِبه عَلي أَما بعد فَإِنَّك ممنْ أَستَْظ«. 2
  )361، ص 46، نامه البالغه نهج(
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 برخورد باشند، مي خود شغلي موقعيت از سوءاستفاده درصدد و نمايند مي تخلف خويش
 كه كاري از تا نمودند مي توبيخ را كارگزاران گونه ينا قدم اولين در حضرت آن. گردد مي

  .ردندبرگ و گشته پشيمان اند داده انجام
 در كه »شيباني هبيره بن مصقله«نام  به خود كارگزاران از يكي به اي نامه در ايشان

 را وي بود، كرده تقسيم خود خويشاوند يها عرب بين را آن و ورزيده تخلف مردم اموال
  :كند مي عتاب بدو و دهد مي قرار نكوهش مورد سخت
 داده انجام را كاري چنين تو اگر كه رسيده من به خبري ،سرزده تو از كه كاري درباره«
. يا ساخته غضبناك را خويش امام و يا آورده خشم به را خود خداي يراست به پس باشي،

 آن، براي و آورده دست به ايشان يها اسب و نيزه را آن كه را مسلمانان غنيمت تو
 خود ياستر و سروري به را تو كه ات يلهقب از اعرابي ميان در شده ريخته آنان يها خون
) را جان( را انسان و شكافت را دانه كه خدايي به قسم پس. يا كرده قسمت ،اند يدهبرگز

 خواري من طرف از ،يقين به و هرآينه باشد، بوده حقيقي و راست خبر اين اگر ينههرآ آفريد
 از( شد خواهد سبك من نزد در ترازويت كّفه ،يقين به و هرآينه و يافت خواهي زبوني و

 حقير و خوار را پروردگارت حقِّ شد، گفته آنچه بنابر). شد خواهد كاسته من نزد تو ارزش
 از صورت اين در كه مكن اصالح دينت، بردن ميان از با را خود دنياي و مشمار

 تو نزد در كه كساني حقّ كه بدان و باش آگاه. بود خواهي عمل جهت از مردم زيانكارترين
 كه افرادي همچون كه است برابر غنيمت اين تقسيم در ند،هست ما نزد كه كساني و هستند

 خود سهم دريافت از پس و آيند مي من نزد در روند، مي رودخانه كنار به برداشتن آب براي
  »1.نيست ايشان از يك يچه ميان تفاوتي و گردند مي خارج

                                                                                                                                              
ء الْمسلمينَ الَّذي حازتْه  سم فَيعْنك أَمرٌ إِنْ كنْت َفعْلتَه َفقَد أَسخَطْت إَِلهك و أَغَْضبت إِمامك أَنَّك َتْقبلََغني «. 1

َلئنْ كانَ  النَّسمةَو برَأَ  اْلحبةَرِماحهم و ُخيوُلهم و أُرِيقَت عَليه دماؤُهم فيمنِ اعتَماك منْ أَعرَابِ قَومك فَوالَّذي فَلَقَ 
اناً ووَلي هنَّ ِبك عقّاً َلتَجِدك حْنياك ذَلد حللَا تُص ك وبقِّ رَتهِنْ بِحيزَاناً فَلَا تَسي منْدفَّنَّ عك  لََتخينقِ دحبِم

 ← عنْدي يرِدونَ ء سواء هذَا الْفَي قسمةِفَتَكونَ منَ الْأَخْسرِينَ أَعمالًا أَلَا و إِنَّ حقَّ منْ قبلَك و قبَلنَا منَ الْمسلمينَ في 
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 كه باشد يم) السالم عليه( علي حضرت كارگزاران از ديگر يكي »عبدي جارود بن منذر«
 مورد چنين داشت، عهده به حضرت طرف از كه امور از يا پاره به نسبت خيانت سبب به

  :گيرد مي قرار سرزنش و توبيخ
 بردم گمان و داد فريب تو درمورد مرا پدرت، نيكي و داري يند ،يراست به پس بعد، اما«

 رسيده، من به تو درباره هك يگزارش با اما پيمايي، مي را او طريقه و روي مي او راه به تو
 را آن و كني نمي رها را خود نفس هواي از يبر فرمان تو كه شدم متوجه ناگهان
 نمودن ويران با و سازي نمي آماده اي يرهذخ و توشه خود آخرت براي و گذاري يفرونم

 هب كند، مي جدا دينت از را تو كه اعمالي ارتكاب با و كني مي آباد را دنيايت خويش، آخرت
 و حقّ رسيده من به تو درباره آنچه اگر هرآينه. دهي مي جايزه و صله ،ات يرهعش و قوم

 حالت و صفت به كس هر و است بهتر تو از كفشت بند و ات خانواده شتر همانا باشد درست
 جلوگيري دشمن هجوم از مرزي در وي، ياري با كه نيست او در شايستگي اين باشد، تو

 يا ببرند باال را او مقام كه باشد داشته شايستگي يا درآيد اجرا به او داماق با كاري يا گردد،
 از اينكه( آيد حساب به امين خيانتي، از جلوگيري براي يا شود، داده شركت امانتي در

 انشاء آور رو من يسو به رسد، مي تو به من نامه اين چون پس). بود ايمن بتوان او خيانت
  »1.اهللا

 حضرت عامل كه يهنگام ،»َنخَعي زياد بن ُكميل« به اي نامه در) لسالما عليه( علي امام
 بود) آيد مي حساب به بغداد نواحي از كه فرات كنار در شهري( هيت ناحيه در) السالم عليه(

                                                                                                                                              
 → ْنهونَ عرديص و َليه356، ص 43، نامه البالغه نهج(» .ع( 

1 .» فَإِذَا أَنْت ِبيَلهلُك ستَس و يهده أَنَّك َتتَّبِع َظَننْت نْك وي مأَِبيك غَرَّن لَاحفَإِنَّ ص دعا بنْك لَا أَمي إَِلي عقا ريمف
دينك و َلئنْ كانَ  بِقَطيعةِداً و لَا ُتبقي لĤخرَتك عتَاداً َتعمرُ دْنياك ِبخَرَابِ آخرَتك و تَصلُ عشيرََتك تَدع لهواك اْنقيا

دلٍ أَنْ يسبِأَه ك فََليسفَتنْ كانَ بِصم ْنك وك خَيرٌ ملَنع عسش ك وللُ أَهمقّاً لَجْنك حي علََغنا بيْنفَذَ  م ثَغْرٌ أَو ِبه
» .فَأَْقِبلْ إَِلي حينَ يصلُ إِلَيك كتَاِبي هذَا إِنْ شَاء اللَّه خياَنةٍأَو يؤْمنَ عَلي  أَماَنةٍِبه أَمرٌ أَو يعَلي َله قَدر أَو يشْرَك في 

  )375، ص 71، نامه البالغه نهج(
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 عبور) بود آن عامل وي كه سرزميني( او سرزمين از كه را دشمن سپاه از كساني جلو و
  :نمايند مي سرزنش چنين ينا را بود نگرفته داشتند، غارت قصد و كردند مي

 قرار او عهده بر كه را اي يفهوظ انسان، ندادن انجام و ساختن تباه يراست به پس بعد، اما«
 ناتواني هرآينه شده گذاشته او غير عهده در كه امري در افكندن رنج به را خود و شده داده

 بر تو بردن غارت ،يراست به. فاسد و گرديده هالكت اييشهاند و عقيده و آشكار و موجود
 جاري عراق شمالي يها كوه از كه است نهري خابور و خابور نهر كنار در شهري( َقرقيسيا

 و فعلي سوريه شمال در ظاهراً آن، محل و ريزد مي فرات به َقرقيسيا، ناحيه در و گردد مي
 يتصد ما كه ييها مكان و مرزها به تو، نكردن توجه و فروگذاشتن و) است بوده عراق مرز
 سپاهيان از گروهي بودن دشمن، هجوم از ها آن حفظ براي و(. گذاشتيم تو عهده به را ها آن
 ،هرآينه ،بازدارد هاآن به حمله از را دشمن تا نيست كسي كه درحالي) دارد ضرورت آن در

 براي تو تحقيق، به پس. است سست و پراكنده فكري و يرأ از برخاسته امري، چنين
 اي يدهگرد پلي منزله به باشند، داشته را دوستانت بر بردن غارت قصد كه دشمنانت از كساني

 كه هستي هيبتي داراي نه) ضعف و سستي از كنايه( يدار نيرومندي شانه نه كه درحالي
 شكننده برهم نه ببندد، را دشمن حمله راه كه باشي مي كسي نه سازد، بيمناك را دشمن
 و دارد نگاه دشمن هجوم از را خود شهر مردم كه آني نه هستي دشمن شكوه و شوكت

 انجام خواسته، وي امير آنچه كه هستي كس آن نه و سازد نياز يب بابت، اين از را ها آن
  »1.دهد

 به نسبت را جرم ارتكاب هزينه اداري، فساد كيفري پيامد عنوان به سرزنش و توبيخ
 پايين بسيار باشند، مي خويش شغلي موقعيت از هسوءاستفاد پي در عامداً كه كساني

                                                                                                                                              
1 .»الْم فَإِنَّ تَْضييع دعا بيك أَماطإِنَّ َتع رٌ وَتبأْي مر رٌ واضزٌ حجي َلعا كفم َتكلَُّفه لِّي وا وم ةَرْءلِ  اْلَغارَلي أَهع

صرْت جِسراً عاع َفقَد قرْقيسيا و َتعطيَلك مسالحك الَّتي ولَّينَاك َليس َلها منْ يمَنعها و لَا يرُد الْجيش عْنها لَرَأْي َش
 ادنْ أَرمةَلاْلَغار  ادلَا س بِ وانِهيبِ الْجلَا م ْنكبِ والْم يدك َغيرَ شَديائلَلي أَوك عائدنْ أَعرٍ  ُثْغرَةًملَا كاس 2«و « ودعل

  )389، ص 61، نامه البالغه نهج(»لَامو لَا مغْنٍ عنْ أَهلِ مصرِه و لَا مجزٍ عنْ أَميرِه و الس َشوكةً
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 يكاربرد و پسنديده روشي مجرمين بازسازي براي كيفري قدم اولين عنوان به لكن آورد، مي
 آيند خود به اندنهاده گام اداري فساد ورطه به ناآگاهانه كه افرادي تا است اسالمي مديريت

  .است اسالم مديريتي شبين عمق از نشان اين و برگردند مسير ادامه از و

  فاسد كارگزاران محروميت از خدمات دولتي -3-2-2-2

 شيخو يمتعال اهداف تحقق در ياسالم نظام يارآمدك و سالمت حفظ ياسالم نظام در
 تيجد و آنان رفتار و اعمال بر نظارت   ،ستهيشا و صالح ارگزارانك از استفاده و نشيگز با

 اي يژهو تياهم و اصالت از   ،نيمسئول نحرافاتا با مقابله و متخلف با عادالنه برخورد در
  .است برخوردار

 آن يها پايه بر تا نيست خانوادگي افتخارات از   ،السالم عليه علي امام نزد حكومت
 و است رفاقت و دوستي به متّكي نه علوي، سيره در حكومت. گردد استوار منزلتي و عزت

 فضايل به دستيابي و پسنديده يها خصلت در پافشاري بلكه نزديكي؛ و خويشي به قائم نه
 ريشه از جلوگيري جامعه، در داد و عدل اشاعه و گمراهي و سركشي از دوري و اخالقي
 دقت دادن قرار دكيتأ مورد برعالوه حضرت آن است؛ آن اركان در فساد و تباهي دوانيدن

 اين از تا. نمايد يم آنان انتيخ با اغماض بدون برخورد به سفارش ارگزاران،ك نشيگز در
 هم و شود جلوگيري مالي و اقتصادي ساختارهاي به سودجو افراد ورود از هم طريق

 )السالم يهعل( يعل امام نيرالمؤمنيام .برسند شيخو عمل يسزا هب الماليتب به خائنان
 دستگاه در موجود انحرافات و فساد با مبارزه دند،يرس حكومت به ينكهازا پس بالفاصله

 رايز دادند؛ قرار خود كار تياولو در را فاسد افراد از يحكومت مناصب شيپاال و يحكومت
 مصلحت به وجه يچه به ،يحكومت كارگزاران انيم در يفاسد و قيناال افراد نيچن وجود
 اين ازجمله. نداشت يسازگار زين حضرت آن منش و روش با و نبود ياسالم امت

) السالم عليه( علي حضرت كه نمود اشاره »سفيان بيا بن معاويه« به توان مي كارگزاران،
 در حضرت نمايند؛ بركنار را او نمودند تالش مسلمين امور زمام گرفتن برعهده از پس

 شام بر وي اميري از من كه بگو معاويه به: گفتند معاويه نماينده به خالفت آغاز همان
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 بيعت از پس همچنين 1.داد اهندنخو رضايت او خالفت به گاهيچه نيز مردم و نيستم خشنود
 و فرستادند بصره به را انصاري حنيف بن عثمان ايشان) السالم عليه( يعل حضرت با مردم

 از يا عده يرخواهيخ ريمس نيا در حضرت، آن 2.برداشتند آنجا از را عامر بن عبداهللا
  .رفتندينپذ حكومتشان تيتثب يبرا كارگزاران، از يبرخ يابقا يبرا را صحابه
 و فاسد كارگزاران با برخورد در ،)السالم عليه( يعل حضرت امير مؤمنان روشن استيس
 يبركنار و حضرت آن خالفت لياوا به منحصر ،يحكومت مناصب از ها آن يبركنار

 يكارگزار زمان در كه خودشان كارگزاران درمورد شانيا. شودينم سوم خليفه كارگزاران
 سوده هيقض موارد، نيا از يكي. كرد يم اعمال را استيس نيهم زين شدند يم فساد مرتكب

 هيمعاو نزد در )السالم عليه( يعل حضرت شهادت از پس كه است »هيهمدان عماره« دختر
 شيها هيكنا خاطر به ن،يصف جنگ در سوده از كه اي ينهك دليل به هيمعاو بعدازآنكه و آمد

 كه اي يوال يبركنار يبرا سوده ستدرخوا مقابل، در. قرارداد خيتوب مورد را او داشت،
 از را ييماجرا ه،يمعاو پاسخ در زين سوده. كرد ديتهد را او بود كرده نصب هيمعاو

 بن يعل نيرالمؤمنيام نزد يمرد درباره« :كرد نقل گونه ينا )السالم عليه( نيرالمؤمنيام
 ستم ما بر مرد آن. بود كرده اتيمال گرفتن سرپرست را او كه رفتم )السالم عليه( طالبياب
 مرا يوقت. است نماز خواندن آماده و ستادهيا كه دميد دم،يرس شانيا خدمت يوقت. كرد يم
 ؟يدار يا خواسته: گفت و آمد من يسو به مدارا و مهر و گشاده يرو با و يستادبازا د،يد

 وت! ايخدا: گفت و ستيگر حضرت آن. گفتم شانيا به را مرد آن ظلم انيجر و ؛يبل: گفتم
 آنگاه. ام نداده را تو حقوق كردن رها و بندگانت بر يستمگر فرمان ها آن به من كه يگواه

... مهربان بخشنده خداوند نام به: نوشت نيچن در آن و درآورد يپوست تكه خود، بيج از
 روانه را يكس تا ده سامان توست، دست در كه را ييكارها ،يخواند را ام نامه كه يهنگام

                                                                                                                                              
انتشارات دار و مكتبه الهالل، : بيروت(، )علي ابوملحم: محقق(، الرسائل السياسيهعمرو بن بحر جاحظ، . 1

  346-345، صص 1، ج )م 2002
  210، ص 5، ج ])بي تا[، ةمكتبة الثقافة الديني: بور سعيد(، البدء و التاريخمطهر بن طاهر مقدسي، . 2
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 فرماندارش به و آوردم را آن من داد، من به را نامه آن آنگاه. والسالم ،بازستاند تو از ميكن
  »1.شد بركنار او و سپردم

  المال بيتنامشروع و بازگرداندن آن به  اموال بازستاندن -3-2-2-3

 ستم به نسبت نبايد مسلمان. دهد مي تشكيل اجتماعي عدالت را اسالمي جامعه اساس
 نيست روا اسالمي عدل و قسط نظام در. باشد تفاوت يب ودش مي وارد مردم بر كه اقتصادي
 ثروت بسياري از شماري. نيازمند و گرسنه گروهي و باشند گذران خوش و پرخور شماري

 بفروشند فخر خود ثروت زيادي به گروهي مسكنت و فقر از شماري و ببرند ياد از را خدا
 بربايند را عمومي يها ثروت نامردماني. كنند زندگي ذليالنه و فروبندند دم فقر از گروهي و
 و فقير بسياري و باشند درد يب و مرفه گروهي. بمانند محروم خود قانوني حق از مردمي و

  2.دردمند
 حكومت دوران در كه رسيم مي نتيجه اين به كنيم مطالعه را اسالمي حكومت دوران اگر
 مواردي و بوده مطرح تر كم مالال بيت از اختالس) و سلم آله و عليه اهللا صلي(خدا  رسول
 دوران در لكن. است شده مطرح زكات يآور جمع هنگام در هديه دريافت و ميغنا درباره
 خاطر به اين و خورد؛ مي چشم بهها  دوران ديگر از بيش المال بيت از اختالس دوم خليفه

. بودند ردهك فتح را بسياري آباد يها سرزمين مسلمانان دوم خليفه دوران در كه است آن
 در امتيازدهي و ديگران بر را صحابه وي دادن برتري يژهو به دوم خليفه حكومتي شيوه

 و كنند سوءاستفاده المال بيت از مختلف مناطق كارگزاران كه بود شده باعث المال بيت تقسيم
  3.زد آنان اموال تقسيم به دست دوم خليفه
 از تن ويك يستب اموال دوم خليفه دهد مي ارائه اميني عالمه كه جامعي گزارش در

                                                                                                                                              
  119، ص 41محمدباقر بن محمد تقي مجلسي، پيشين، ج  .1
  141):1376/بهمن اسفند(84،مجله حوزه، »هاي بادآورده اسالم در برخورد با ثروت«علي اكبر ذاكري، . 2
  187همان، . 3
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 اين بازگرداند؛ المال بيت به را آن از نيمي و كرد تقسيم كامل طور به را خويش كارگزاران
 ابوسفيان، عمروعاص، اشعري، ابوموسي وقّاص،  ابي بن سعد ابوهريره،: از نداعبارت افراد
 حارث، بن نافع حارث، بن يعابوبكرنف ابوعبيده، بحرين، در كارگزاري ،بن ابی سفیان ةعتب

 بن عاصم حرث، بن خالد غالب ابن محتفز، بن بشر معاويه، بن جزء عتيك، بن حجاج
 سلمي، مسعود بن مجاشع كعبي، نضله بن عدي بن نعمان جندب، بن ةسمر صلت، بن قيس
 حتي تقسيم اين در 1.حنفي وهب بن حرث حنفي، محرش بن مريم ابو بجلي، معبد بن شبل
 درخور دارد نقدي خليفه روش اين بر اميني عالمه. است آمده يم حساب به آنان يها كفش

 اختالس المال بيت از اموال اين تمام كه خليفه نزد شده اقامه گواه اگر دانم نمي من«: درنگ
 ييها ثروت آنان كه بود گمان اين بر اگر و كند مصادره را ها آن تمام نبايد چرا است شده
  »2شود؟ تقسيم نصف به نصف آنان اموال تمام كه بود خردمندانه و شايسته آيا دارند نيز

 فرد منحصربه و ديوح را آن توان يم و است خيتار در استثنا كي يعلو حكومت گمان يب
 و گسترده توجه هم قتيحق نيا گواه. آورد شمار به خيتار عطف يها نقطه از و دانست
 از رونيب افراد يحت و يسّن اي عهيش از اعم تيبشر فرزانگان و شمندانياند كه است يفراوان
 ،يكالم مختلف يايزوا از و اند داشته مبذول ساز سرنوشت يول عمر كوتاه دولت نيا به اسالم

 شيپ را يانبوه آثار و اند داده قرار كنكاش و يبررس مورد رهيغ و ينظام ،يخيتار ،ياسيس
 مصادره و مساوات استيس ياجرا با) السالم هعلي(امام . اند نهاده نظر و شهياند ارباب يرو

 يبرا داد نشان و نمود هموار ياقتصاد يواقع اصالحات به دنيرس يبرا را راه نامشروع، اموال
 حفظ و ريفق و محروم مردم انبوه يپا و دست از ينيب خودكم و حقارت ريزنج كردن باز

 مردم، يبرا يا خطابه در. ستين حتسام اعمال و مدارا اهل روي يچه به شان،يا يانسان كرامت
  :نمايند مي بازگو چنين ينا را ليعق انيجر شيخو زبان با حضرت، خود

                                                                                                                                              
عليهم (المعارف فقه اسالمي بر طبق مذهب اهل بيت  دائرةمؤسسه    انتشارات،: قم(، الغديرعلمه اميني، . 1

  276- 271، ص 6، ج )ه ق 1422)مالسال
  276، ص 6همان، ج . 2
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 شده تنگدستي دچار يراست به كه درحالي را عقيل من تحقيق به و هرآينه خدا، به قسم«
 عطا او به را شما گندم از اي يمانهپ من خواست كه بود حد آن تا او تنگدستي ديدم، بود،

 و چسبيده هم به و چركين موهايشان فقر، اثر در كه كردم مشاهده را او كودكان. مايمن
 نزد بازهم عقيل. بود گرديده سياه 1عظلم با آنان رخساره گويي بود، گرد آلود چهرهايشان

 تكرار چندبار را خويش سخن و كرد پافشاري و يدتأك خود درخواست درباره و آمد من
 و فروشم مي او به را خود دين من كه برد گمان وي دادم، فرا گوش او سخن به من. نمود
 قطعه او،) ساختن آگاه( براي پس. گردم مي جدا خود راه از و شوم مي وي منقاد و مطيع
 بگيرد، عبرت آن از تا ساختم نزديك او جسم به را آن سپس كردم، داغ آتش در را آهني
 اثر در كند، مي شيون و ضجه خود، بيماري نجر و درد از بيمار، فردي كه گونه همان وي

 و كرد شيون و ضجه بود، شده پيدا او جسم در ،شده سرخ آهنِ قطعه آن از كه سوزشي
 مانند زنان عقيل، اي: گفتم او به من آنگاه. بسوزد پاره، آهن آن حرارت از بود نزديك
 را آن خود بازيچه عنوان به آن صاحب كه آهني قطعه از آيا بگريند، تو بر مرده بچه مادران

 براي آن، جبروت و عظمت با صاحب و خداوند كه آتشي يسو به مرا و نالي مي كرده، داغ
 كه يتياذ اين از آيا كشاني؟ مي افروخته، بر) گناهكاران كيفر براي و( خود خشم و غضب

  2»ننالم؟ دوزخ آتش زبانه از من و نالي مي رسيد تو به
 خود حالوت خسته يها جان كام در اول لحظه همان در كه اقدام نيا نيريش ثمره نياول

 سر قتيحق نيا برابر در همگان و گشت زدوده ناروا هاي يضتبع كه بود آن داد نشان را

                                                                                                                                              
  .رود كار ميگياهي است كه براي سياه كردن اشيا به. 1
أَلْوانِ منْ َفقْرِهم و اللَّه َلقَد رأَيت عقيلًا و قَد أَملَقَ حتَّي استَماحني منْ برِّكم صاعاً و رأَيت صبياَنه ُشعثَ اْل«. 2

إَِليه َغيتداً فَأَصرَدلَ مَلي اْلقَوع كرَّر ؤَكداً وي منداوع مِ وظْلبِاْلع مهوهجو تدوا سي  كأَنَّميند هي فَظَنَّ أَنِّي أَبِيععمس
 لَه يتمي فَأَحفَارِقاً طَرِيقم هيادق أَتَِّبع ةًويددح ا مَنيُتهأَد ثُم ا وهنْ أَلَمم َنفي دذ ضَِجيج ا فََضجَتبِرَ ِبهيعل همنْ جِس

أَحماها إِنْساُنها لَلعِبه و تَجرُّني إِلَي  حديدةٍكاد أَنْ يحتَرِقَ منْ ميسمها فَقُلْت َله ثَكَلْتك الثَّواكلُ يا عقيلُ أَ َتئنُّ منْ 
ا جرَهجنْ لََظينَارٍ سنُّ ملَا أَئ نَ الْأَذَي ونُّ مأَ َتئ غََضِبها لهار264، ص 215، خطبه البالغه نهج(» .ب(  
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 و مهاجر ،يقرش ريغ بر را يقرش عجم، بر را عرب ،يكس بر را يكس كه آوردند فرود ميتعظ
 تنها يواقع ازيامت. ستين يازيامت ان،يموال بر ار نخست گروندگان اسالم گران،يد بر را انصار

 موجب و است مشاهده قابل گريد جهان در هم آن كه است يتمعنو و تينوران محور بر
 برابر در همگان و بود نخواهد يعموم خزانه از شتريب يبرخوردار و يماد يبرتر و ازيامت

  .اند يكسان شانه يها دندانه همچون ،ياسيس نظام و قانون
) السالم عليه(ر يام حضرت نگاه در جامعه، در تيمحروم و فقر شيدايپ عمده عوامل از

 حجم بر افزودن و ثروت اندوختن به يحكومت كارپردازان و انيوال يدلباختگ و آوري يرو
 سخن نيا در» 1.الجمع يعل ةالوال انفس الشراف ها اهل عوِزي اّنما و«: است شيخو ييدارا
 كه كنند يم ديتأك حضرت است، اشتر مالك به) السالم عليه( يعل امام هعهدنام از يفراز كه

. آورند يرو ثروت يگردآور به معهجا ناريمد كه گردند دستيته يهنگام شهرها، مردم
 يشتيمع رهيس بودند؛ زيستي ساده يارع تمام الگوي مسلمين، حاكم و امام عنوان به حضرت

 انيوال و حاكمان ريسا و داشت كامل اهتمام آن ياجرا به قاًيدق خود كه) السالم عليه(امام 
 حكم كي اعالم در كنند، يمش توان حد در كه خواست يم نيچن زين را شيخو رمجموعهيز

  :است مشهود كامالً استثنا، يرقابلغ ينيد قانون كي و يكل يشرع
 و لباس در( را خود كه است كرده واجب فريضه دادگر، پيشوايان بر خداوند همانا«

 زيست آنان مانند و كنند قياس مستمند و ضعيف مردمان با) قبيل اين از اموري و خوراك
 و بدهند دست از را خود بردباري آن درنتيجه تا( برانگيزد را فقيران فقر، رنج مبادا نمايند،

  »2.)بگردند ناشايست اعمال گرد
 تشويق زيستي ساده به را يردستانز و بودند يستز ساده خود كه طور همان حضرت

 آورده دست به اموال و كرده برخورد شدت به اندوز مال و متخلف كارگزاران با نمودند، مي
                                                                                                                                              

  437، ص 53، نامه البالغه نهج. 1
، البالغه نهج(» .غَ بِالَْفقيرِ َفقْرُهالنَّاسِ كيلَا يَتبي ِبَضعَفةِالْحقِّ أَنْ يقَدروا أَْنفُسهم  أَئمةِإِنَّ اللَّه َتعاَلي فَرَض علَي «. 2

  )244، ص 206خطبه 
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 يعموم اموال به نسبت حضرت كارگزاران از يكي كهيزمان ؛ستاندند يبازم را طريق اين از
 يصلا صاحبان به اموال بازگرداندن به مكلّف را او و دفرستادن اي نامه امام نمود، انتيخ

 برگردان آنان به را مردم اين اموال و بترس خدا خشم از شد، گفته آنچه بنابر« :نمودند ها آن
 و هرآينه بدهد، من به را تو به يافتن دست توانايي خداوند و نكني چنين تو اگر يراست به كه

 قطعاً، و يقين به و شود واقع موردقبول خدا نزد در عذرم كه رسانم مي كيفري به را تو البته،
 به. شود دوزخ وارد كه ينا مگر نزدم، كسي به را آن كه زنم مي تو به شمشيرم اب يا ضربه
 و من ميان بودند، شده مرتكب را آن مانند حسين و حسن ،يا كرده تو آنچه اگر قسم، خدا

 اراده بر دو آن و نداشت وجود من نزد در ايشان به نسبت ماليمت و آشتي براي راهي آنان،
 امر و ستاندم يبازم آنان از را حق كه زمان آن تا كردند نمي يريتأث و گرديدند نمي يروزپ من

  »1.ساختم مي برطرف بود، آمده پيش ايشان) فرضي( ستم از كه را باطلي
 به المال يتب دار خزانه و مسئول از را يگردنبند) السالم عليه(امام  دختر كه يهنگام نيز و
ر يام حضرت سمع به خبرش و نمود آن استرداد در ضمانت شرط و گرفت امانت

 و مؤاخذه مورد چنان را خدا حكومت دار خزانه هم و را خود دختر هم د،يرس) السالم عليه(
  2.است ثابت خيتار در كه داد قرار نكوهش

 ياسيس نظام و عدل حكومت يبرقرار يبرا ؛دهد يم نشان يخيتار ارزشمند يسندها نيا
 ش،يخو كارگزاران نامشروع ييدارا انباشتن و ياندوز ثروت برابر در ،يعلو حكومت ،ينيد

                                                                                                                                              
ك لَأُعذرنَّ إِلَي اللَّه فيك و فَاتَّقِ اللَّه و اردد إِلَي هؤُلَاء اْلقَومِ أَموالَهم فَإِنَّك إِنْ لَم َتفْعلْ ثُم أَمكنَني اللَّه مْن«. 1

ما ما ضَرَبت ِبه أَحداً إِلَّا دَخلَ النَّار و اللَّه لَو أَنَّ الْحسنَ و الْحسينَ فعالً مْثلَ الَّذي َفعلْت  لَأَضْرِبنَّك بِسيفي الَّذي
» .نْ مظْلَمتهِماع» 4«حتَّي اخُذَ الْحقَّ مْنهما و أُزِيح اْلباطلَ  بِإِرادةٍو لَا َظفرَا منِّي  هوادةٌكانَت َلهما عنْدي 

  )355، ص 41، نامه البالغه نهج(
؛ نقل 509-504، ص 3، ج 1383، تهران، انتشارات دريا، )منطق عملي(سيره نبوي مصطفي دلشاد تهراني، . 2
: قم(، )هاشم رسولي؛ محمد حسين آشتياني: مصححين(، )المناقب(مناقب آل ابي طالب ابن شهر آشوب، : از

  108، ص 2، ج ])بي تا[انتشارات عالمه، 



  بررسي مباني فقهي و حقوقي پيشگيري از جرايم فساد اداري � 212

 بر يشرع حجت و مجوز را يهيتوج چيه و ستين تغافل اي و اغماض و گذشت اهل يا ذره
  .پذيرد ينم ياموال نيچن اباحه

 و كنز از را او اهواز كارگزار نجاشي عبداهللا به خود نامه در) ليه اسالمع(صادق  امام
 در و كند كمك فقير و نيازمند مسلمانان به كه دانست او وظيفه و بازداشت يوزاند ثروت

  :فرمودند مرقوم او براي چنين ينا و نبرند سر به فقر و گرسنگي در كساني او پيرامون
 خداوند باشي آيه اين يها نمونه از تا نيندوزي يا نقره و طال كه ورز تالش! عبداهللا اي«

 به را آنان( كنند نمي انفاق خدا راه در و كنند مي اندوخته نقره و الط كه كساني: (فرمايد مي
 براي كه ييغذا اضافه يا و شيريني از چيزي مشمار كوچك و) …)ده بشارت الهي عذاب
 پدرم از من بدان. نشاني يفروم را الهي خشم آن با زيرا ؛كني مي مصرف گرسنه يها شكم

صلي اهللا (خدا  رسول از او. كردند مي نقل) السالم عليه( يرالمؤمنينام از پدرانش از كه شنيدم
 قيامت روز و خدا به ايمان: (فرمود خود اصحاب به روزي كه شنيد) و سلمعليه و آله 

  »1).…باشد گرسنه اش يههمسا و برد پايان به سير را شب كه كسي ندارد
شيخ طوسي  كه انچنشده است؛  يدتأكدر منابع فقهي نسبت به بازستاندن اموال نامشروع 

 و ركبالم النّاس أموال يعل المحتال و« :فرمايند در كتاب نهايه مي) عليه تعالي اهللا رضوان(
 بيالتّأد  هيعل جبي ،كذل ريغ و الكاذبة الرّساالت و الزّور الشّهادات و تبكال ريتزو و الخديعة

 كيل بالعقوبة شهرهي أن للسلطان ينبغي و مالكال يعل كبذل أخذ ما غرّمي أن و العقاب و
شخصي كه  يطوس خيش نگاه از بنابراين» 2.األوقات مستقبل يف مثله فعل عن رهيغ رتدعي

                                                                                                                                              
الَّذينَ يكنزُونَ «: آلتي قال اهللا عزوجل االيةفتكون من اهل هذه  والفّضةيا عبداهللا اجهد ان ال تكنز ذهباً «. 1

 و بضَّةَالذَّهالْف ِبيلِ اللَّهي سا فقُوَنهالَ يْنف والتستصغرن شيئاً من حلو أو فضل طعام تصرفه في بطون ) 34/توبه(» و
انه سمع النبي ) ع(تسكّن بها غضب اهللا تعالي واعلم انّي سمعت أبي يحدث عن آبائه عن اميرالمؤمنين  خالية

محمدباقر بن (» …ما آمن باهللا واليوم اآلخر من بات شبعان وجاره جائع: يقول الصحابه يوماً) ص(رسول الّله 
 )362، ص 72محمد تقي مجلسي، پيشين، ج 

، صص )ق  ه 1400دار الكتاب العربي، : بيروت(، چاپ دوم، في مجرد الفقه و الفتاوي النهايةشيخ طوسي، . 2
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 به را اموال ديبا مجرم هكنيا برعالوه نمايد، اخذ مي... مال ديگران را از راه خدعه و مكر و
 عبرت درس تا ندك ريتعز ساختن شهره با را او تواند يم مكحا بازگرداند خود ياصل گاهيجا
؛ كه كند ينم تيفاك آن يسازيعلن از گيرد يم صورت مجازات هكنيا صرف و باشد گرانيد

  .شود مي پرداختهالبته بحث تشهير در ادامه به آن 

  تشهير -3-2-2-4

 را اين و گيرد يفرام را انيجهان و جهان هك است املك و شامل قانون يك ياله رحمت
 و 1؛...ء يَش لَّك وسعت يرحمت و« :نمود هدهمشا كريم قرآن آيات در وضوح به توان مي

 در لكن باشد، مي الهي رحمتي شامل همواره كه آن با انسان. »گرفته فرا را چيز همه رحمتم
 حمايت براي اسالمي يها آموزه در. شود مي كشانده راه يب به و كرده گم را اصلي مسير مواقعي

 عالوه است؛ شده تبيين را »سرقت حد« او مال زا حمايت براي و »قصاص« انسان، نفس از
 قائل زيادي يتاهم مؤمنان يتشخص و حرمت و آبرو حفظ براي عزيز اسالم امور اين بر

 الَ اللَّه إِنَّ آمنُوا نَيالَّذ عنِ دافعي اللَّه إِنَّ« :فرمايد مي كريم قرآن در يتعال حق كه آنجا تا است
 هيچ خداوند ؛كند يم دفاع اند آورده ايمان كه يكسان از خداوند 2؛ورٍُفك خَوانٍ لَّك حبي

 به انسان چگونه است او مدافع خداوند كه را كسي پس» .ندارد دوست را يناسپاس خيانتكار
 يا و سازد آشكار را عيبش يا كند فاش را رازش و بدرد را اش پرده كه دهد مي جرأت خود

  برساند؟ صدمه يثيتشح به و بريزد را او آبروي و نموده وارد تهمت او به دليل يب
 مهم اين به) و سلم آله و عليه اهللا صلي( محمد حضرت اسالم گرامي پيامبر سيره در
 مؤمن يآبرو و تيثيح حرمت« :است شده آورده ايشان از حديثي در گردد؛ مي توجه بسيار

                                                                                                                                              
721-722  

 156/اعراف. 1

  38/حج. 2
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 خوانيم مي حضرت نآ از ديگري حديث در همچنين» 1.اوست مال و جان حرمت همانند
  »2.مدر را كس يچه پرده« :هك

 از و است شده قائل ارزشها  انسان حيثيت و آبرو براي اسالم كه طور همان حال
 شود مي عملي مرتكب انسان مواقعي در است؛ نموده نهي ديگران توسط آن نمودن دار خدشه

 از جزايي فقه در ت؛اس او آبروي شدن ريخته درنتيجه و ديگران به او معرفي مجازاتش كه
 در شده پذيرفته يها مجازات ازجمله تشهير مجازات. شود مي ياد 3»تشهير« به مجازات اين

 همگان به او جرم اعالن و جامعه افراد به مجرم معرّفي معناي به كه است اسالم كيفري نظام
 حد، مشمول سرقت قذف، كذب، شهادت همچون يجرايم براي اسالمي فقه در 4.است
 وميل يفح و كالهبرداري اختالس، مانند مالي جرايم درخصوص همچنين و قوادي ربه،محا

  .است شده بيني پيش تشهير مجازات ،ها مجازات ديگر برعالوه عمومي، اموال كردن
بر مجازات تشهير، در منابع اسالمي براي مبارزه با مفسدين اداري و اقتصادي، عالوه

                                                                                                                                              
انتشارات : ، قملئالي االخبارمحمدنبي بن احمد تويسركاني، (» .دمه و ماله كحرمةِعرض المؤمنِ  حرمةَانَّ «. 1

  )226، ص 5، ج ]بي تا[مكتبه العالمه، 
دفتر نشر فرهنگ : ، تهرانرهنماي انسانيتمرتضي فريد تنكابني، (» .ال َتخرِقَنَّ علي اَحد ستراً«. 2

 )4، ص 1379اسالمي،

است؛ در لغت به معناي آشكارا كردن، رسوا كردن كسي را و » َشهرَ«تشهير، مصدري از باب تفعيل و از ريشه . 3
؛ و در اصطالح به معناي گسترش و )»تشهير«، ذيل ت نامه دهخدالغ(شهرت دادن رسوايي كسي بيان شده است 

: ، چاپ اول، بيروتمعجم لغه الفقهاءمحمد قلعجي، (باشد  رواج دادن بدي و زشتي عمل كسي بين مردم مي
عبدالقادر عوده در كتاب التشريع الجنايي االسالمي، در بيان مفهوم ). 130ه ق، ص  1405دارالنفائس و النشر، 

اعالن مجازات مجرم و ندا دادن به گناه او در برابر مردم است؛ بااالخص در «: نويسد حي تشهير مياصطال
عوده، (».شود؛ تا او را بشناسند و از او دوري نمايند ها به عنوان امين مردم به مجرم اعتماد مي جرايمي كه در آن

  .)704، ص 1پيشين، ج 
  1، ص 1387، پايان نامه كارشناسي ارشد،ناختي كيفر تشهيروجرم ش حقوقي -تبيين فقهي فاطمه جوان، . 4
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 تعزير و شرعي تعزير: اند گونه دو بر تعزيرات. شده است نيبي پيشنيز  1هاي تعزيري مجازات
 قوانين از متخلفان و خاطيان براي كه است هايي مجازات شرعي تعزيرات از حكومتي؛ منظور

قدس ( امام  حضرت كه چنان. آيند مي در اجرا به محرمات ارتكاب و واجبات ترك مانند شرعي
 با )كرده معين حد آن در شارع كه ييها آن از غير(را  محرّمات از يكي كس هر :دنفرماي مي )سرّه
 2.صغيره يا باشد كبيره گناهان از محرمات آن خواه شود؛ مي تعزير دهد، انجام بودنش حرام به علم

 و نظم حفظ منظور به حكومت طرف از كه است هايي مجازات حكومتي تعزيرات از و منظور
 نوع اين 3.گردد مي تعيين حكومتي نظامات و مقررات از تخلف قبال در اجتماع، مصلحت مراعات
همچنين با  .شده است ناميده »بازدارنده هاي مجازات« )هسرّ قدس( خميني امام تعبيرات در كيفرها

هاي تعزيري خواه شالق باشد يا شالق و  ميزان مجازات» التعزير بما يراه الحاكم«توجه به قاعده 
نمونه بارزي از اجراي ) السالم عليه(علي  حضرتمت حكو. به نظر حاكم بستگي دارد... 

  .باشد هاي تعزيري و تشهير در برخورد با كارگزاران فاسد مي مجازات
  :دارند مي بيان اشتر مالك به خويش نامه در) السالم عليه( مؤمنان امير

 براي را دستش ايشان از يكي هرگاه پس باش، خود نزديكان و ياران مراقب و مواظب«
 آمده گرد تو نزد در خيانت آن بر تو سرّي مأموران يها گزارش و باشد گشوده خيانتي ابارتك

 و گشايي مي او بدني كيفر براي را دستت آن دنبال به و است كافي تو براي شاهد همين باشد،
 در را او سپس رساني، مي مجازات به را او و كني مي مواخذه وي از كرده، كه خيانتي اندازه به

                                                                                                                                              
تعزير يعني كيفري كه در شرع از حيث مقدار مشخص نيست و در مقابل حد است و در فقه بر كيفري اطالق . 1

جواهر شيخ محمدحسن النّجفي، . (اي براي آن تعيين نكرده است شود كه برخالف حد، شارع مقدس اندازه مي

، در »تعزير«جمع » تعزيرات«؛ در مسالك االفهام در تعريف تعزير چنين آمده است كه )254، ص 41، ج الكالم
معناي ادب كردن و در اصطالح شرع عبارت از عقوبتي است كه در غالب موارد در اصل شرع براي آن  لغت به 

  )325، ص 14، ج مسالك األفهامشهيد الثاني، . (اي معين نگرديده است اندازه
 481، ص 2، ج الوسيلةتحرير روح اهللا الخميني،  سيد. 2

 124-123هاي جديد در مسائل حقوقي، دكتر حسين مهرپور، صص  ديدگاه. 3
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 ننگ و نهي مي او بر خيانت داغ و) سازي مي برمال را خيانتش( دهي مي قرار اريخ محل
  »1.افكني مي گردنش به يا قالده همچون را خيانت

 بازار مأمور( »هرمه ابن« خيانت از )السالم عليه( علي حضرت مؤمنان امير كه يهنگام
 خواندي، را ام نامه كه يگامهن«: نوشتند) اهواز حاكم(رفاعه  به كردند، پيدا اطالع) اهواز

 زنداني سپس و بازدار كار، از مردم) حقوق(خاطر  به را او و كن بركنار بازار از را هرمهابن
. نما ابالغ آنان به را نظرم و بنويس كارگزارانت به و كن عمومي اعالن را آن خبر و نما

 بدترين به هم من و شوي هالك خداوند، نزد كه نكني كوتاهي يا غفلت هرمهابن درباره
 او شد جمعه كه يهنگام. دهم مي پناه خدا به را تو كار، اين از كه كرد خواهم بركنارت شيوه

 شكايت او از كسي اگر. بچرخان بازارها در و بزن او بر تازيانه 35 و آر بيرون زندان از را
 كه را طلبي هرمه،ابن درآمد از و ده سوگند شاهدش همراه به را او آورد، شاهد و كرد

 سرش بر كشيدن فرياد و زشتي و خواري با را او ده فرمان. بپرداز او به است آورده شاهد
 غذا، برايش كسي اگر. آور بيرون را او نماز وقت و ببند را پاهايش طنابي با برند؛ زندان به

 يا ارهچ او به تا شود وارد او بر كسي مگذار. مشو مانع آورد، زيراندازي و لباس آشاميدني،
 القا او به را مطلبي كسي كه شد روشن برايت اگر. سازد اميدوارش آزادي به يا كند تلقين
 توبه تا كن زنداني و نما يبتأد تازيانه با را او رساند، مي زيان مسلماني به كه است كرده
 ابن زج بياورند؛ زندان حياط به يهواخور براي را زندانيانها  شب كه بده دستور و نمايد
 زندانيان با همراهها  شب نيز را او كه باشي داشته شدنش تلف از ترس كه ينا مگر را، هرمه

 ديگر، تازيانه 35 روز، سي از پس ديدي، توان و طاقت او در اگر. بياور زندان حياط به
 چه اينكه و بنويس بازار در را كارت گزارش من براي. بزن او بر قبلي تازيانه 35 بر افزون

                                                                                                                                              
بِذَلك  اجتَمعت ِبها عَليه عنْدك أَْخبار عيونك اكَتَفيت خياَنةٍو تَحفَّظْ منَ الْأَعوانِ فَإِنْ أَحد مْنهم بسطَ يده إِلَي «. 1

 َليهع طْتسداً َفبةَشَاهُقوبقَامِ  اْلعبِم َتهبنَص ثُم هلمنْ عم ابا أَصبِم أَخَذَْته و هندي بذَلَّةِفاْلم  َتهمسو يانَةِوِباْلخ  تَهقَلَّد و
 ارةِعم375-374، صص 53، نامه البالغه نهج(»التُّه( 
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  »1.كن قطع هم را خائن هرمه ابن حقوق. برگزيدي خائن ازآن سپ را كسي
باشد؛  مي تأمل قابلنظريه فقها نيز در تبيين مجازات تشهير و تعزير در مقوله فساد اداري 

 و« :گويد يم و دانسته نيتوه و ريتحق با همراه را آن ريتشه مفهوم نييتب در »حّلي فهد ابن«
 الناس حذريل و االكن و ايخز االسواق،ك مجتمعاتهم و لناسا محافل يف به داري بان: ةالشهر

 مجازات ؛اوالً هك دارد را اثر نيا ريتشه بنابراين» 2.انهميصب و نسائهم فسدي الكي مخالطته،
 ؛ثالثاً و شود يم يشخص نيچن رنگين از مردم يدور باعث ؛ياًثان است، مجرم يبرا كيدردنا

 از يخاطرات داشتن با تا دارد يبعد يها نسل به تنسب يتيترب نقش يمجازات نيچن هكنيا
  .نديبجو يتبر عمر همه در جرايم گونه ينازا يموهن يها مجازات نيچن

 جرايم از يبرخ درخصوص )عليه تعالي اهللا رضوان( بيوالتغر يالنف تابك صاحب
 انيم مطلب نيا: گويد يم شود يم مردم اموال از هك ييها سوءاستفاده ازجمله ياقتصاد

 هك يسانك نيچن ديبا و ستين روا مردم اموال وميل يفح هك است ياجماع عهيش يفقها

                                                                                                                                              
1 .»و ال  إذا قَرَات م رأيي فيهمهُتعل كلماكتُب إلي أهلِ علنّاسِ، ول فهوقِ و اوقنِ السع هرمابنَ ه تابي َفَنحك

 فيه ثَ  غَفَلةٌتَأخُذكأخب اهللاِ و أعزُِلك ندع زَلةو ال َتفرطٌ، َفَتهَلكع كن ذلبِاهللاِ م و اُعيذُك . ومةِفَإذا كانَ يعمالج 
و ثَالثينَ سوطاً و ُطف ِبه إَلي األسواقِ، فَمن أتي عَليه ِبشاهد فَحلِّفه مع  َخمسةًخرِجه منَ السجنِ، واضرِبه فَأ

بِحزامٍ و يه شاهده، وادَفع إَليه من مكسِبه ما ُشهِد ِبه علَيه، وِمر بِه إلَي السجنِ مهانا مقبوحا منبوحا، واحزِم رِجَل
 قتو الةِأخرِجهالص  دُخلُ إلَيهدا يع أحفرَشٍ و ال تَدسٍ أو ملبشرَبٍ أو ممٍ أو مطعبِم أتيهن يينَ مو ب يَنهل بو ال تَح

الخُلوص يهرَجو ي داللّد َلقُّلهن يمم. م ضُرُّ ِبهما ي دا َلقََّنهأنَّ أح كندع حفَإِن ص ةِسلماً، فَاضرِبهرتّي ِبالدح فَاحبِسه ،
أالّ أن َتخاف موتَه َفُتخرِجه  هرمةَيتوب، ومر بِإِخراجِ أهلِ السجنِ في اللَّيلِ إلي صحنِ السجنِ ليَتفَرَّجوا َغيرَ ابنِ 

 ِبه أيتحنِ، فَإِن رجنِ إلي الصأهلِ الس عةًأوِ  طاقةًمطاعوما  استثَالثينَ ي عدب ةًفَضرِبهَخمس  عدوطا بو ثَالثينَ س
» .و الثَّالثينَ االُولي، واكتُب إَلي بِما َفعلت في السوقِ و منِ اختَرت بعد الخائنِ، واقَطع عنِ الخائنِ رِزَقه الَخمسةِ

، 2، ج 1382مؤسسة آل البيت عليهم السالم،: تحقيق آصف فيضي، قم دعائم اإلسالم،نعمان بن محمد مغربي، (
  )532ص 

نشر دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه : قم(،  المهذب البارع في شرح المختصر النافعابن فهد الحلي، . 2
  64، ص 5، ج )1407،  مدرسين حوزه علميه قم
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 1.شوند شناسانده مردم به آن برعالوه و برسند مجازات به كننديم ديتهد را يعموم اموال
 يعل والمحتال«: فرمايد يم مضمون نيهم به »مقنعه« در )تعالي عليه اهللا رضوان(د يمف خيش

 مستقبل يف كذل مثل عن ردعهي بما عاقبيو اتلفه ما غرمي   ،عهيوالخد ركلمبا الناس اموال
 مكح مهكح والسلع االموال يف والمدلس   ،الناس منه حذريل الكبالن السلطان شهرهي   ،االحوال
 :است آورده »امكاالح ريتحر« در )عليه تعالي اهللا رضوان( يحل و عالمه» 2.المحتال

 عزري كذل ريوغ... والرساله تبكال ريوتزو   ،عهيوالخد ركبالم ناسال اموال يعل والمحتال«
  »3شهرهيو اخذه ما غرميو   ،رادعا االمام راهي بما عاقبيو

 عصر و ميقد در ريتشه مجازات قيتطب در )عليه تعالي اهللا رضوان( الدين طبسيشيخ نجم
 اعالم ازطريق حاضر رعص در تواند يم مجازات نيا هك كند يم اشاره مطلب نيا به حاضر

 نيا حاضر روزگار در بسا چه و گردد اعمال ونيزيتلو و ويراد اخبار و دجراي ازطريق
 امثال و شهر در گرداندن مثل بوده متداول ميقد روزگار در هك ييها راه از نتوان را مجازات

  4.نمود اقامه آن اهداف با متناسب آن
 فقه در يحت هك است برخوردار يدتأك از آنجا تا مردم يبرا مجرم ييشناسا و ريتشه

 را او مردم تا بخورد شالق و شود مجازات ستادهيا ديبا مجرم شخص هك بوده نيا بر يدتأك
 له، رايتشه قائما، الرجل) ضربيو(« :اللثام آورده شده است شفك در بشناسند و و ننديبب

 در هك رديپذ صورت ستادهيا ديبا گويد يم ليدل نيا به را شالق مجازات هك» 5نكأم وألنه
                                                                                                                                              

  353   ،1، ج )1416المي، انتشارات مجمع الفكر اإلس: قم(، النفي والتغريبالدين طبسي، شيخ نجم. 1
انتشارات ]: بي جا[، )احمد بن محمد صائب خوانساري: تصحيح و كاتب. (المقنعه. شيخ مفيد، محمدبن محمد. 2

 805ه ق، ص  1274دارالطباعه محمد تقي بن محمد مهدي التبريزي، 

ات مؤسسه امام صادق عليه انتشار: قم(، چاپ اول، اإلماميةعلي مذهب  الشرعيةتحرير األحكام عالمه حّلي، . 3
 234، ص 2، چاپ اول، ج )ه ق 1420السالم، 

  205، ص )1416انتشارات حوزه علميه، : قم(، موارد السجن في النصوص و الفتاويشيخ نجم الدين طبسي، . 4
ين، المدرس لجماعة التابعةالنشر السالمي  مؤسسةانتشارات : قم(، كشف اللثام عن قواعد األحكامفاضل هندي، . 5
  559، ص 10، ج ])بي تا[
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 - اداري مفاسد درخصوص ينبنابرا؛ شود يم شناسانده خوب و شود يم دهيد بهتر حال نيا
 خواهان صدا يك عهيش هانيفق است ريدرگ آن با ما ياسالم جامعه امروزه هك ياقتصاد
  .هستند آنان يرسواساز مجازات و و مؤثر و امان يب مبارزه

 عاري يا جامعه آوردن ارمغان به درصدد جامع اي نامهبر و عميق بينش داشتن با اسالم
 نقش حكومت باشد؛ مي يكديگر كنار در افراد يزآم مسالمت زيستن و جنايت و جرم از

 و المال بيت اموال به يانداز دست. نمايد مي ايفا را يا جامعه چنين آمدن وجود به در مهمي
 از را كيفري پاسخ جز معلولي كه تاس ييها علت ازجمله شغلي موقعيت از سوءاستفاده

 و گستردگي اين به اداري يها سازمان درگذشته اگرچه. طلبد نمي صالح يذ مراجع سوي
 حضرت مؤمنان امير حكومت و اسالمي يها آموزه در لكن است، نداشته وجود پيچيدگي

 يها سخپا يخوب به زند، مي موج آن در اسالمي مديريت بارز نمونه كه) السالم عليه( علي
  .است شده بيني پيش اداري فساد با مبارزه براي مناسب كيفري

  جمهوري اسالمي ايران در اداري فساد مجازات -3-2-3

 از و دليل يب عالم در حوادث بروز كه شود مي متوجه الهي، يها سنت شناخت با انسان
 و تلخ حوادث بر قوانيني و سنن بلكه است؛ نبوده خداوند برابر در تسليم لزوم و جبر روي

 بايد شود، حاكم خود سرنوشت بر بتواند انسان اينكه براي و است حاكم روزگار، شيرين
 حاكم الهي، سنن شناخت فايده و هدف ترين مهم بنابراين؛ بشناسد راها  سنت و قوانين اين

 اي يندهآ شناخت، اين پرتو در تا باشد مي تاريخ از يريپذ عبرت و خود سرنوشت بر شدن
  .بزند رقم خود براي سعادت با اههمر و روشن

 وها  خواسته ناحيه در چه وها  شناخت وها  بينش وها  آگاهي ناحيه در چه انسان قلمرو
 ازنظر انسان). حيوانات به نسبت( است تر يمتعال و تر گسترده و تر يعوس بسيها  مطلوب
 جو، ارزش است موجودي انسان. باشد داشته وااليي سطح تواند ها مي مطلوب وها  خواسته

 سود نوع از و مادي كه كند مي جستجو را ييها آرمان ؛خواه مطلوب كمال و خواه آرمان
 و عام ندارد، اختصاص فرزندانش و همسر حداكثر و خودش به تنها كه ييها آرمان نيست،
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 زمان از خاص يا قطعه يا خاص منطقه و محيط به است، بشريت همه يرندهفراگ و شامل
 فوق آرمانش و عقيده ارزش ياناًاح كه است پرست آرمان چنان آن انسان. رددگ نمي محدود

 با خودش آسايش ازها  انسان به خدمت و آسايش گيرد، مي قرار ديگر يها ارزش همه
 چشم بلكه پا در كه است اين مثل برود فرو ديگران پاي در كه خاري گردد، مي تر يتاهم

 آنان اندوه از و شاد ديگران شادي از شود، مي ردد هم ديگران با باشد، رفته فرو خودش
 منافع كه كند مي پيدا بستگي دل چنان آن خود مقدس آرمان و عقيده به گردد، مي اندوهگين

 كه انساني همين لكن 1.نمايد مي آن فداي سهولت به را خود هستي و حيات بلكه خود،
 تسليم با كه كندمي قانون خالف عملي به اقدام يگاه دارد، خود در ييها ويژگي چنين

 نيمجرم و نيمحكوم مجازات داستان. گردد مي ديگران عبرت مجازات، برابر در شدنش
 نتيجه غمگين داستان اين. است سروده را آن بشر خيتار كه است يسرود نيترنانهيغمگ

 اماره نفس به را خود اختيار و نهاده خويش وجدان روي بر پا كه است افرادي اعمال
  .ندا ردهسپ

 جامعه مختلف سطوح در تغييراتي دنيا در ديني و اجتماعي يها انقالب آثار از يكي
 ي جامعه اصلي ي شاكله درواقع كه باشد مي جامعه حكومتي و حقوقي ساختار در ازجمله

 نيز ايران در اسالمي انقالب پيروزي از پس. است داده مي تشكيل را انقالب از پيش
 نوع در برخي كه گرديد عميق تحوالتي و تغيير دچار كشور حقوقي ساختارهاي از بسياري

برخي ديگر مربوط  و شد مي ما حقوقي نظام وارد بار اولين براي و بود فرد منحصربه خود
 نظام در عناوين ديگر با شايد نيز ازاين يشپ كه بود ييها نهاد عملي كارگيريبه و اجرا به

جمهوري  گذار قانون. بود نرسيده اجرا ي مرحله به گاه يچه اما بود موجود كشور حقوقي
پشتوانه تدوين قوانين،  ترين ياصلو  ينتر مهم عنوان بهاسالمي ايران با داشتن فقه اسالمي 

آن  مرتكبين مجازات و اداري فساد با مبارزه با رابطه نمودن مجازات در بيني پيششروع به 

                                                                                                                                              
  12-9، صص )1385انتشارات صدرا، : قم(، انسان و ايمانمرتضي مطهري، . 1
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 باره يندرا شده بيني پيش مستقل وانينق همچنين و مصوب قوانين از مواد برخي نمود؛
  :از نداعبارت

  01/02/1392اسالمي مصوب  مجازات قانون -3-2-3-1

 حفظ در ياساس و مهم گاهيجا كه است نيقوان ينتر مهم از يكي جزا قانون جامعه هر در
 دولت گر توسعه قدرت برابر در يفرد يها يآزاد و حقوق حفظ زين و يعموم تيامن و نظم

 بيني پيش. باشد مي صادق نيز ايران اسالمي جمهوري ي جامعه در لبمط اين و دارد؛
 مجازات قانون در يخوب به گردند، مي اداري فساد مصاديق مرتكب كه كساني مجازات
  .باشد مي نمايان تعزيرات و اسالمي

 )تعزيرات( اسالمي مجازات قانون 807ماده  كه است مجازاتي دولتي خدمات از انفصال
 بيني پيش مستقل جرمي عنوان به ،اند نموده سوءاستفاده خويش شغل از كه انيكارگزار براي
 و دولتي مأمورين و مستخدمين و منصبان صاحب از هريك چنانچه«« :است نموده

 اوامر اجراي از و نموده سوءاستفاده خود مقام از باشد كه مقامي و رتبه هر درها  شهرداري
 هرگونه يا قضايي مقامات اوامر يا احكام اجراي يا و مملكتي ينقوان اجراي يا دولتي كتبي
 خدمات از انفصال به نمايد جلوگيري باشد شده صادر قانوني مقامات طرف از كه امري
  ».شد خواهد محكوم سال پنج تا سال يك از دولتي

 پرداخته منفعت كسب با شغل از سوءاستفاده مجازات بيان به نيز قانون همان 812ماده 
 شغل از سوءاستفاده با كه دولتي مأمورين و مستخدمين و منصبان صاحب از يكهر« :است
 را مالك يا شود مسلط آن بر حق بدون يا بخرد را كسي حق يا مال قهر و جبر به خود
 به حق، يا مال قيمت نقدي معادل يا مال عين رد برعالوه كند ديگري به فروش به اكراه

 ريال ميليون هجده تا شش از نقدي جزاي يا سال سه تا سال يك از حبس مجازات
  ».گردد مي محكوم

 در قضا دستگاه. است پرداخته آن به تعزيرات قانون كه است بعدي موضوع ارتشاء
 از يك هر« :دارد مي بيان 819ماده . نمايد مي ايفا عدالت تحقق در ييبسزا نقش جامعه
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 طرفين، توسط يا باشد شده معين گاهداد توسط كه ينا از اعم كارشناسان و مميزان و داوران
 به نمايد تصميم اتخاذ يا اظهارنظر طرفين از يكي نفع به مال يا وجه اخذ مقابل در چنانچه
 آنچه و محكوم ريال ميليون دوازده تا سه از نقدي مجازات يا سال دو تا ماه ششم از حبس
  ».شد خواهد ضبط دولت نفع به يمؤد مجازات عنوان به است گرفته

 همان كه اسالمي مجازات قانون پنجم كتاب در مرتشي، براي مجازات بيني پيش برعالوه
 آمده قانون اين 823 ماده در است؛ شده تعيين مجازات نيز راشي براي باشد مي تعزيرات

 وظايف از كه امري انجام از امتناع يا امري به اقدام براي عامداً و عالماً هركس«: است
 كالهبرداري و اختالس ،ارتشاء  مرتكبين مجازات تشديد قانون) 3( دهما در مذكور اشخاص
 پرداخت سند يا مالي يا وجه باشد مي نظام مصلحت تشخيص مجمع 1367,9,15 مصوب

 مجازات عنوان به و است راشي حكم در بدهد يرمستقيمغ يا يمرا مستق مالي تسليم يا وجه
 ضربه )74( تا يا و سال سه تا ماه شش از حبس به ارتشاء از ناشي مال، ضبط برعالوه
 و بوده مضطر رشوه پرداخت براي دهنده رشوه كه يدرصورت -  تبصره. شود مي محكوم شالق

 و بود معاف خواهد مزبور حبس مجازات از نمايد شكايت يا دهد گزارش را آن پرداخت يا
  ».گردد مي مسترد وي به مال

 از ارتشاء جرم تحقق موجبات عامداً و عالماً هركس« :است شده بيان 824 ماده در
 را فراهم وجه پرداخت سند مال يا وجه ايصال و وصول يا موافقت جلب مذاكره، قبيل
 به ناظر را ماده اين است آن بهتر» .شود مي محكوم مورد برحسب راشي مجازات به نمايد

 به شروع ود،ش انجام مرتشي سوي از اعمال اين اگر چراكه دانست مرتشي از غير اشخاصي
 بيان كه باشد مي )تعزيرات( اسالمي مجازات قانون 825 ماده شامل و نموده ارتشاء عمل
 مورد آن در مقرر مجازات حداقل مورد هر در ارتشاء عمل به شروع مجازات« :دارد مي

  ».است
 جرم قانوني ركن) تعزيرات( اسالمي مجازات قانون 829 ماده گذشت كه طور همان

 براي گذار قانون كه مجازاتي و باشد مي عمومي و دولتي وجوه و اموال در نيغيرقانو تصرف
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 كاركنان و كارمندان از يك هر« :است شده بيان ماده ادامه در نموده تعيين عملي چنين
 يا و دولتي يها شركت و مؤسسات وها  شهرداري يا و شوراها ياها  سازمان و ادارات
 اداره فقيه يول نظر زير كه مؤسساتي و بنيادها و البيانق نهادهاي يا و دولت به وابسته

 يا و شوند مي اداره دولت مستمر كمك به كه مؤسساتي و محاسبات ديوان و شوند مي
 مسلح نيروهاي همچنين و گانهسه قواي كاركنان و اعضا طوركلي به و قضايي پايه دارندگان

 يا مطالبات يا نقدي هوجو غيررسمي و رسمي از اعم عمومي خدمت به مأمورين و
 ها سازمان از يك هر به متعلق اموال ساير يا بهادار اوراق و اسناد ساير و سهام يا حوالجات

 مورد را است شده سپرده ها آن به وظيفه برحسب كه اشخاصي يا الذكر فوق مؤسسات و
 اشتهد ديگري يا خود نفع به را هاآن تملك قصد آنكه بدون دهد قرار يرمجازغ استفاده
 المثل اجرت پرداخت و وارده خسارات جبران برعالوه و محسوب غيرقانوني متصرف باشد،

 مجازات برعالوه باشد شده منتفع كه يدرصورت و شود مي محكوم ضربه 74 تا شالق به
 كهيدرصورت است همچنين و شد خواهد محكوم انتفاعي مبلغ معادل نقدي جزاي به مذكور

 مصارفي به را آن يا و گردد دولتي وجوه و اموال تضييع موجب طتفري يا اهمال علت به
 اعتبار بر زائد يا معين مورد غير در يا نشده منظور آن براي اعتباري قانون در كه برساند
  ».باشد نموده مصرف

 كالهبرداري و اختالس ،ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد قانون -3-2-3-2

  28/06/1364مصوب 

 رشوه كردن ردوبدل باشد، مي رايج و دهد مي رخ ادارات رد كه فسادهايي نوع بيشترين
 با باشد؛ مي المال بيت اموال از كارمندان اختالس همچنين و كارمند و رجوع ارباب بين

 مجمع سوي از كالهبرداري و اختالس ،ارتشاء مرتكبين مجازات تشديد قانون تصويب
 و اختالس ،شاءارت جرم سه مجازات تشديد بر تمركز و نظام مصلحت تشخيص

  .دانست اداري فساد با مبارزه در مؤثر بسيار را قانون اين توان مي كالهبرداري،
 يالهبردارك و اختالس ،ارتشاء نيبكمرت مجازات ديتشد قانون در مقّنن ييجنا استيس
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 كه ينا ضمن. دينما يم نييتب را شالق و ينقد يجزا حبس، مجازات يريكارگبه از يقيتلف
 نيبكمرت درخصوص ياقتصاد و يمال مقاصد با جرايم در ينقد يجزا مجازات يريكارگ به
 اين 3 ماده 1.است يبازدارندگ و پيشگيري ثيح از تري يشب ريتأث يدارا بزه ردهكنا افراد و

  :دارد مي بيان زير شرح به را مرتشي مجازات ،ارتشاء نمودن انگاري جرم از پس قانون
 انفصال به نباشد ريال هزار بيست از بيش أخوذم وجه يا مال قيمت كه يدرصورت«
 يا يركلمد تراز هم  يا يركلمد مرتبه در مرتكب چنانچه و سال سه تا ماه شش از موقت
 تا مبلغ اين از بيش و شد خواهد محكوم دولتي مشاغل از دائم انفصال به باشد باالتر

 وجه يا مال قيمت معادل نقدي جزاي حبس و سال سه تا سال يك از ريال هزار دويست
 در مرتكب چنانچه و شد خواهد محكوم سال سه تا ماه شش از موقت انفصال و مأخوذ
 از دائم انفصال به موقت انفصال يجا به باشد باالتر يا يركلمد  تراز هم يا يركلمد مرتبه

  .شد خواهد محكوم دولتي مشاغل
 ريال ميليون يك تا الري هزار دويست از بيش مأخوذ وجه يا مال قيمت كه يدرصورت 

 وجه يا مال قيمت معادل  نقدي جزاي عالوههب حبس سال پنج تا دو مرتكب مجازات باشد
 چنانچه ؛ وبود خواهد شالق ضربه هفتادوچهار تا و دولتي خدمات از دائم انفصال و مأخوذ
 انفصال به دائم انفصال يجا به باشد آن تراز هم يا كل مدير از تر پايين مرتبه در مرتكب
  .شد خواهد محكوم سال سه تا ماه شش از موقت

 مرتكب مجازات باشد ريال ميليون يك از بيش مأخوذ وجه يا مال قيمت كه يدرصورت
 از دائم انفصال و وجه مأخوذ يا مال قيمت معادل نقدي جزاي عالوههب حبس سال ده تا پنج

 تر پايين مرتبه در مرتكب نچهچنا و بود خواهد شالق ضربه هفتادوچهار تا و دولتي خدمات
 سال سه تا ماه شش از موقت انفصال به دائم انفصال جاي به باشد آن تراز هم يا يركلمد از

                                                                                                                                              
تهران، (، چاپ اول، )ترجمه دكتر علي حسين نجفي ابرندآبادي(، هاي كيفري  تاريخ انديشهژان پرادل، . 1
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  .شد خواهد محكوم
 است اين از اعم محاكم صالحيت يا و مجازات تعيين حين از مذكور مبالغ - 1 تبصره

مذبور  نصاب بر بالغ مأخوذه  مبلغ جمع و شده واقع دفعات به يا و واحده دفعتاً جرم كه
  .باشد
 نفع به دهنده رشوه تعزير عنوان به ارتشاء از ناشي مال فوق موارد تمامي در - 2 تبصره 

 اين باشد كرده تحصيل يازيرشوه امت يلهوس به راشي چنانچه و شد خواهد ضبط دولت
  .شد خواهد لغو امتياز

 مورد آن در مقرر مجازات لحداق مورد حسب ارتشاء به شروع مجازات - 3 تبصره 
 به شروع در است شده بيني پيش دائم انفصال ارتشاء اصل در كه مواردي در . (بود خواهد
 جرم شده انجام عمل نفس كه يدرصورت و) شود مي تعيين انفصال سال سه آن يجا به ارتشاء

   . شد خواهد محكوم يزن جرم اين مجازات به باشد
 وجود درصورت باشد، ريال هزار دويست مبلغ از بيش رشوه ميزان هرگاه -  4 تبصره

 هيچ در قرار اين و است يماه الزام يك مدت به موقت بازداشت قرار صدور كافي داليل
 پايان از پس تواند مي دستگاه وزير همچنين. بود نخواهد يلتبد قابل رسيدگي مراحل از يك

 خدمت از وي نهايي تكليف تعيين و رسيدگي پايان تا كارمند را موقت بازداشت مدت
 نخواهد تعلق مزايايي و حقوق گونه يچه حالت، هيچ در مذكور تعليق ايام به. كند تعليق
  .گرفت

 از را مأمورين جرم كشف از قبل راشي هرگاه ارتشاء موارد از مورد هر در -  5 تبصره 
 عمل قرراتم طبق يازامت درمورد و شد خواهد معاف مالي تعزير از سازد آگاه بزه وقوع

 را يمرتش تعقيب تسهيل موجبات خود اقرار با تعقيب ضمن در راشي چنانچه ؛ وشود يم
 و شود مي بازگردانده وي به است پرداخته رشوه  عنوان به كه مالي نصف تا نمايد فراهم
  ».گردد مي لغو نيز امتياز

 نموده بيني پيش نيز را مختلس مجازات اختالس، انگاري جرم ضمن قانون همان 5 ماده
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 يا و شوراها يا و ها سازمان و ادارات كارمندان از يك هر« :دارد مي بيان ماده اين است،
 و يانقالب نهادهاي يا و دولت به وابسته يا و دولتي يها شركت و مؤسسات و ها يشهردار
 پايه دارندگان و شوند مي اداره دولت مستمر كمك به كه مؤسساتي و محاسبات ديوان

 عمومي خدمات به مأمورين مسلح و نيروهاي همچنين و گانه سه قواي طوركلي به و قضايي
 و بهادار اوراق و اسناد يا سهام يا ها حواله يا مطالبات يا وجوه غيررسمي يا رسمي از اعم

 كه را اشخاص يا و الذكر فوق مؤسسات و ها سازمان از يك هر به متعلق اموال ساير يا
 نمايد تصاحب و برداشت ديگري يا خود به نفع است شده پردهس ها آن به وظيفه برحسب
  .شد خواهد مجازات زير ترتيب و به محسوب  مختلس

 سال سه تا ماه شش به مرتكب باشد ريال هزار پنجاه تا اختالس ميزان كه يدرصورت
 سال ده تا دو به باشد مبلغ اين از بيش هرگاه و موقت انفصال سال تا سه ماه شش و حبس
 اختالس مال مورد يا وجه رد برعالوه هرمورد در و دولتي خدمات از دائم انفصال و حبس

  .شود مي محكوم آن برابر دو معادل نقدي جزاي به
 محكوم اختالس مجازات به ضمان برعالوه مرتكب عمدي اتالف درصورت -  1 تبصره 
  .شود مي
 ميزان كه يدرصورت باشد نآ نظاير و سند جعل با توأم اختالس عمل چنانچه - 2 تبصره 

 انفصال سال پنج تا يك و حبس سال پنج تا دو به مرتكب باشد ريال هزار پنجاه تا اختالس
 خدمات از دائم انفصال و حبس سال ده تا هفت به باشد مبلغ اين از بيش هرگاه و موقت
 دو دلمعا نقدي جزاي به اختالس مورد مال يا وجه رد برعالوه مورد دو هر در و دولتي
   . شود مي محكوم آن برابر

 مورد مال يا وجه تمام يفرخواستك صدور از قبل اختالس مرتكب هرگاه - 3 تبصره
 و نمايد مي معاف ينقد يجزا از قسمتي يا تمام از را او دادگاه نمايد مسترد را اختالس

  .شد خواهد اجرا او درباره انفصال حكم ولي معلق را حبس مجازات اجرا
 يا مجازات تعيين حيث از اختالس جرايم در مذكور مبالغ نصاب حداقل - 4 تبصره 
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 مبلغ جمع و شده واقع دفعات به يا واحده دفعتاً جرم كه است اين از اعم محاكم صالحيت
  .باشد مزبور نصاب بر بالغ اختالس مورد
 داليل وجود درصورت باشد، ريال هزار صد بر زايد اختالس ميزان هرگاه -  5 تبصره 

 از يك هيچ در قرار اين و است يالزام ماه يك مدت به موقت بازداشت قرار صدور   ،كافي
 كارمند   ،موقت بازداشت از پس تواند مي دستگاه وزير همچنين. بود نخواهد رسيدگي مراحل

در  مذكور تعليق ايام به. كند تعليق خدمت از وي نهايي يفتكل يينتع و رسيدگي پايان تا را
   . گرفت نخواهد تعلق مزايايي و حقوق گونه يچه حالت يچه

 به مكلف دادگاه تخفيف جهات وجود درصورت مذكور موارد كليه در -  6 تبصره
 انفصال حداقل مورد به بنا يزن و حبس حداقل ازلحاظ يك ماده يك تبصره مقررات رعايت
  ».بود خواهد دائم انفصال يا موقت

 اختالس به شروع مجازات« :را بيان نموده استنيز مجازات شروع به اختالس  6 ماده 
 شده انجام عمل نفس كه يدرصورت و بود خواهد مورد همان در مجازات حداقل مورد حسب

 عالوه دولتي مستخدمان. شود مي محكوم جرم آن به مجازات به كننده شروع باشد، جرم نيز
 دائم انفصال باشد به ها آن تراز هم يا و باالتر يا يركلمد مرتبه در چنانچه مذكور مجازات بر
 انفصال سال سه تا ماه شش به باشد تر پايين مراتب در كه يدرصورت و دولتي خدمات از

  ».شوند مي محكوم دولتي خدمات از موقت

  09/10/1382مصوب  مسلح يها روين جرايم مجازات قانون -3-2-3-3

 به نياز ودخ ارضي تماميت و امنيت   ،استقالل حفظ براي دولتي و حـكـومـت هـر
 از پس نيز ايران اسالمي جمهوري. دارد يافته سازمان و مـقـتـدر   ،قـوي مسلح نيروي

 را مسلحي نيروهاي   ،خارجي و داخلي تهديدات دفـع و خـود تـداوم براي استقرار،
   ،اسالمي جمهوري ارتش قوا، كل فرماندهي ستاد ،ها آن ازجمله كه است نموده فراهم
 نيروهاي پشتيباني و دفاع وزارت و انتظامي نيروي   ،اسالمي انقالب پاسداران سپاه



  بررسي مباني فقهي و حقوقي پيشگيري از جرايم فساد اداري � 228

  1.باشند مي مسلح
 دليل به لكن گردد، مي محسوب اداري يها سازمان جزو اگرچه مشاغل برخي
. برسد تصويب به شغل آن مقتضي قوانين تا گردد مي احساس نياز اين شغلي حساسيت
 لذا گردد؛ مي محسوب مشاغل جمله آن از نيز ايران اسالمي جمهوري مسلح نيروهاي
  .پوشاند عمل جامعه نياز اين به مسلح يها روين جرايم مجازات قانون تصويب

 به كاري انجام براي وجه دادن آيد، مي ميان به صحبت رشوه از وقتي همواره اگرچه
 پرداخت رشوه گاهي بلكه باشد نمي راشي هدف فعل انجام هميشه لكن كند، مي خطور ذهن

 در مسلح نيروهاي جرايم قانون 118 ماده نپيوندد؛ وقوع به و شود ترك فعلي تا شود يم
 او وظايف از كه امري انجام از خودداري يا انجام براي نظامي هر« :دارد مي بيان رابطه اين
 تسليم يا وجه پرداخت سند يا مال يا وجه است مسلح نيروهاي كاركنان از يگرد يكي يا

 خودداري يا انجام اگرچه نمايد قبول عنوان هر به معمول قيمت از كمتر يا را بالعوض مالي
  :شود مي محكوم ذيل ترتيب به و است مرتشي حكم در نباشد قانون برخالف امر از انجام

به  باشد ريال) 1 000 000( ميليون يك تا مأخوذ وجه يا مال قيمت هرگاه - الف 
 يك تنزيل و مأخوذ مال قيمت يا وجه لمعاد نقدي جزاي و سال پنج تا يك از حبس
  .رتبه يادرجه 
ده  تا ريال) 1 000 000( ميليون يك از بيش مأخوذ وجه يا مال قيمت هرگاه - ب

 يا وجه معادل نقدي جزاي و سال ده تا دو از حبس به باشد ريال )10000000( يليونم
  .رتبه يا درجه دو تنزيل و مأخوذ مال يمتق

 باشد به ريال) 10 000 000( ميليون ده از بيش مأخوذ وجه يا مال قيمت هرگاه - ج
 از اخراج و مأخوذ مال قيمت يا وجه معادل نقدي جزاي و سال پانزده تا سه از حبس

  ».مسلح نيروهاي 

                                                                                                                                              
  136): 1386/بهار(11،مجله حصون، »نظام جمهوري اسالمي ايرانجايگاه نيروهاي مسلح در «مهدي نظرپور، . 1
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 كمتر را مالي شخص اگر حتي كه باشد مي اين است شده بيان ماده اين در كه ديگر نكته
 گيرنده و باشد مي رشوه حكم در شده كسر قيمت آن بخرد، متعارف و معمول قيمت از

 119 ماده در كه است اداري فساد مصاديق ازجمله نيز اختالس. گردد مي محسوب مرتشي
 و اسناد يا ها حواله يا مطالبات يا وجوه نظامي هر« :است شده پرداخته آن به قانون همان
 ديگري يا خود نفع به شده سپرده او به وظيفه برحسب كه را اموال يرسا يا و لوازم و اشياء

 حسب اختالس مورد مال يا وجه رد برعالوه و محسوب مختلس يدتصاحب نما يا برداشت
  :شود مي محكوم يرمجازات ز به مورد
 ميليون يك تا اختالس مورد مال بهاي يا وجه حيث از اختالس ميزان هرگاه - الف 

 يا وجه برابر دو معادل نقدي جزاي و سال پنج تا يك از حبس به باشد يالر )1000000(
  .رتبه يا درجه يك تنزيل و اختالس مورد مال بهاي

 ميليون يك از بيش اختالس مورد مال يبها يا وجه حيث از اختالس ميزان هرگاه - ب
 و ده سال تا دو از حبس به باشد ريال) 10 000 000( ميليون ده تا ريال) 1000000(

  .رتبه يا درجه دو تنزيل و اختالس مورد مال يبها يا وجه برابر دو معادل نقدي جزاي
 يليونم ده از بيش اختالس مورد مال يبها يا وجه حيث از اختالس ميزان هرگاه -  ج

 برابر وجه دو معادل نقدي جزاي و سال پانزده تا سه از حبس به باشد ريال )10000000(
  .مسلح نيروهاي از اخراج و اختالس مورد مال بهاي يا

به  مرتكب باشد آن نظاير و سند جعل با توأم اختالس عمل چنانچه - 1 تبصره 
  .شود مي محكوم جرم دو هر مجازات

مسلح  نيروهاي به الذكر فوق اختالس مورد اموال اينكه به علم با هركس -  2 تبصره 
سب ح يا اموال استرداد برعالوه نمايد مساعدت آن تضييع در يا خريداري را آن دارد تعلق
  ».شود مي محكوم سال پنج تا يك از حبس به ها آن قيمت يا مثل مورد

 قوانين در باشد؛ مي امور سرلوحه اسالمي رأفت همواره ايران اسالمي جمهوري نظام در
 نيروهاي جرايم مجازات قانون 122ماده . است درك قابل يخوب به مطلب اين نيز موضوعه



  بررسي مباني فقهي و حقوقي پيشگيري از جرايم فساد اداري � 230

 مختلس شخص كه يدرصورت تا است نموده فراهم را انامك اين مهم اين بر اتكا با نيز مسلح
 جزاي از قسمتي يا تمام از را او دادگاه نمايد، مسترد را اختالس مورد مال يا وجه تمام

 يا جه در تنزيل حكم لكن نمايد، معلق را حبس مجازات اجراي نيز و نمايد معاف نقدي
  1.گردد مي اعمال رتبه

 ريال ميليون يك از بيش كه نظامي براي موقت بازداشت قرار صدور بودن الزامي
 يدتأك آن به قانون همان 123 ماده كه دانست مجازات يك خود توان مي را نمايد اختالس

 ريال) 1 000 000( ميليون يك بر زائد كه نظامي هر« :است آمده ماده اين در است؛ نموده
 ماه يك مدت به موقت شتقرار بازدا صدور كافي، يلدال وجود كه يدرصورت كند، اختالس

  ».بود نخواهد يلتبد قابل رسيدگي مراحل از يك هيچ در قرار ينا و است الزامي
 جايي تا آن از پيشگيري و مسلح نيروهاي در اختالس و ارتشاء درمورد گذار قانون

 حبس مجازات كه مواردي در يفرخواستك صدور زمان از كه است نموده يريگ سخت
 هر در« :دارد مي بيان 124 ماده گردد؛ مي معلق خويش شغل از تهمم است، شده بيني پيش
 آن براي حبس كه مجازات قانون اين) 119( و) 118( مواد در مندرج هاي بزه از مورد
. شد خواهد معلق شغل خود از كيفرخواست صدور تاريخ از مرتكب نظامي شده، مقرر

 متهم كه يدرصورت. دارد اعالم بطر يذ سازمان به را يفرخواستك صدور است مكلف دادسرا
 و حقوق و محسوب او جزء خدمت تعليق ايام كند، حاصل برائت قطعي رأي موجب به

  .خواهد كرد دريافت نگرفته تعليقش علت به كه را مدتي مزاياي
باالتر  مقامات و مسلح نيروهاي در مربوط سازمان رئيس يا نيرو فرمانده - تبصره 
 مذكور در - »كاري بدون « وضعيت ،ماهه يك موقت بازداشت پايان از پس توانند مي ينظام

  ».نمايند اعمال دادرسي و رسيدگي پايان تا را - مسلح نيروهاي استخدامي قوانين
                                                                                                                                              

يا مال  چنانچه نظامي مرتكب اختالس قبل از صدور كيفرخواست تمام وجه«: در اين ماده ذكر شده است. 1
نمايد و اجراي مجازات  مي مورد اختالس را مسترد كند، دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف

  ».خواهد نمود  لق ولي حكم تنزيل درجه يا رتبه را درباره او اجراحبس را مع
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 كشور آن نظامي نيروهاي يها فداكاري مديون بسياري حد تا كشوري هر امنيت و نظم
 نيروهاي به جامعه افراد دليل همين به باشد؛ نمي مستثنا قاعده اين از نيز ما كشور. باشد مي

 موقعيت از نظامي اگر حال. بالند مي ها آن يها فداكاري به همچنين و داشته ارادت مسلح
 لباسانهم چهره است، شده جرم مرتكب كه آن برعالوه نمايد، سوءاستفاده خويش شغلي

 آورده قانون همان 125 ماده دليل همين به و نموده رنگ كم عمومي اذهان در نيز را خويش
 را ديگري ،و قهر جبر به خود شغل يا موقعيت لباس، از استفاده سوء با كه يهر نظام« :است
 شود، مسلط يگريد حق يا مال بر حق، بدون يا نمايد خود حق يا مال معامله به اكراه

 پنج تا يكاز  حبس مجازات به مورد، حسب حق يا مال قيمت يا مثل عين، رد برعالوه
  ».شود مي محكوم سال

  23/9/1372 مصوب يادار تخلفات به رسيدگي قانون -3-2-3-4

 اداري فساد عبارتي به باشد؛ مي فرق اداري فساد و اداري تخلف بين كه گذشت قبالً
 منفعت كسب با مكرر صورت به اداري تخلفات كه يهنگام و دارد اداري تخلف در ريشه

 رسيدگي قانون تصويب رو ازاين. گردد مي يادار فساد به تبديل انجامد، مي وقوع به شخصي
 اداري فساد نپيوستن وقوع به همچنين و اداري تخلفات كاهش براي اداري تخلفات به

 ها آن از برخي كه پرداخته اداري تخلفات ذكر به قانون همان 8 ماده. باشد مي مناسب بسيار
  1.است اداري فساد بارز مصاديق از اختالس و رشوه گرفتن مانند،

                                                                                                                                              
اعمال و رفتار  -1: قرار زير است تخلفات اداري به«: دارد قانون رسيدگي به تخلفات اداري بيان مي 8ماده . 1

 رجوع يا انجام ايجاد نارضايتي در ارباب -3نقض قوانين و مقررات مربوط  -2خالف شئون شغلي يا اداري 
 - 6اخاذي  -5ايراد تهمت و افترا، هتك حيثيت  -4ها بدون دليل  ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آن

 - 8تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص  -7اختالس 
يا تكرار خروج از آن  تكرار در تأخير ورود به محل خدمت -9ترك خدمت در خالل ساعات موظف اداري 

 -11تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي، ايراد خسارات به اموال دولتي  -10بدون كسب مجوز 
 ← سرپيچي از اجراي -13ارتباط و تماس غيرمجاز با اتباع بيگانه  -12افشاي اسرار و اسناد محرمانه اداري 
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 :نمايد مي اشاره اداري تنبيهات انواع ذكر به 9 ماده اداري، تخلفات بيان از پس
  :از اند عبارت زير ترتيب به اداري تنبيهات«

  استخدامي پرونده در درج بدون كتبي اخطار -  الف 
  استخدامي پرونده در درج با كتبي توبيخ -  ب
 تا ماه يك از سوم يك تا رحداكث مشابه عناوين يا شغل العاده فوق و حقوق كسر -  ج

                                                                                                                                              
انگاري در انجام وظايف محول  كاري يا سهل كم -14 هاي باالتر در حدود وظايف اداري دستورهاي مقام →

ارائه گواهي يا  -16انگاري رؤسا و مديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر  سهل -15شده 
شده يا اخذ  گرفتن وجوهي غير ازآنچه در قوانين و مقررات تعيين -17گزارش خالف واقع در امور اداري 

تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را  - 18شود  خواري تلقي مي ههرگونه مالي كه در عرف رشو
تعطيل خدمت در اوقات مقرر  -19ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاص كه حق دريافت آن رادارند 

اختفا، نگهداري،  -22رعايت نكردن شئون و شعاير اسالمي  -21رعايت نكردن حجاب اسالمي  -20اداري 
داشتن شغل دولتي ديگر به  - 24استعمال يا اعتياد به مواد مخدر  - 23وزيع و خريدوفروش مواد مخدر حمل، ت

هر نوع استفاده غيرمجاز از شئون يا موقعيت شغلي و امكانات و  -25هاي آموزشي و تحقيقاتي استثناي سمت
دست بردن در  -27دولتي  جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا -26اموال دولتي 

دادن نمره يا امتياز، بر  -28ها  سؤاالت، اوراق، مدارك و دفاتر امتحاني، افشاي سؤاالت امتحاني يا تعويض آن
 سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداري  -30صورت متناوب يا متوالي  غيبت غيرموجه به -29خالف ضوابط 

ها و استراق سمع بدون  ها و محموالت پستي يا معدوم كردن آن كتتوقيف، اختفا، بازرسي يا باز كردن پا -31
كاري و ايراد  پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كارشكني و شايعه - 32مجوز قانوني 

شركت در تحصن،  -33خسارت به اموال دولتي و اعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غيرقانوني 
هرات غيرقانوني، يا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب و تظاهرات غيرقانوني و اعمال فشارهاي اعتصاب و تظا

هاي ضاله كه ازنظر اسالم مردود شناخته  عضويت در يكي از فرقه - 34براي تحصيل مقاصد غيرقانوني  گروهي
يا دادن گزارش ضد عنوان مأمور يا منبع خبري و داشتن فعاليت  همكاري با ساواك منحله به -35اند  شده

ها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري  هايي كه مرامنامه يا اساسنامه آن عضويت در سازمان -36مردمي 
عضويت در  -38ها  هاي محارب يا طرفداري و فعاليت به نفع آن عضويت در گروه -37ها  و فعاليت به نفع آن

  ».تشكيالت فراماسونري
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  سال يك
  سال يك تا ماه يك از موقت انفصال -  د 

  سال پنج تا يك مدت به خدمت جغرافيايي محل تغيير - ه
 در مديريتي و حساس يها پست به انتصاب از محروميت يا و مقام تنزل - و 

  قانون اين مشمول هاي دستگاه و دولتي هاي دستگاه
 دو يا يك مدت به گروه دو يا يك اعطاي در تعويق يا و گروه دو يا يك تنزل -  ز 
  سال

 درمورد دولتي خدمت سابقه سال 20 از كمتر داشتن درصورت خدمت بازخريد -  ح
 30 پرداخت با مرد مستخدمين درمورد دولتي خدمت سابقه سال 25 از كمتر و زن مستخدمين

  رأي صادركننده هيأت تشخيص به خدمت هرسال قبال در مربوط مبناي حقوق روز 45 تا
 براي دولتي خدمت سابقه سال بيست از بيش داشتن درصورت بازنشستگي -  ط

 براساس مرد ينمستخدم يبرا دولتي خدمت سابقه سال 25 از بيش و زن مستخدمين
  گروه دو يا يك تقليل با دولتي خدمت سنوات
  متبوع دستگاه از اخراج - ي
  »قانون اين مشمول هاي تگاهدس و دولتي خدمات از دائم انفصال - ك
 شده گرفته نظر در مجازات آن براي قانون موجب به كه رفتاري آن فقط گذار قانون منظر از
 رابطه اگرچه. نمايد مي جدا جرم از را تخلف كه است چيزي همان اين و 1باشد مي جرم است
 جرم هم كه اختالس مانند است، وجه من خصوص و عموم رابطه جرم، و اداري تخلف بين
 گردد، مي محسوب اداري تخلف جزو اداري تخلفات به رسيدگي قانون 8 ماده در هم و باشد مي

  :از ندا عبارت ها آن ازجمله كه دارند باهم نيز اساسي يها تفاوت اداري تخلف و جرم لكن

                                                                                                                                              
هر رفتاري اعم از فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين «: اسالمي قانون مجازات 2ماده . 1

  ».شود شده است جرم محسوب مي
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 عمومي نظم از دفاع كند، مي توجيه را جرم با مقابله ضرورت جزا حقوق در آنچه - 1
  .است كارمند متبوعه سازمان نظم از تخلف اداري، تخلفات به رسيدگي سبب آنكه حال است،
 اجراي و مجازات به حكم يرانا اسالمي جمهوري اساسي قانون 36 اصل موجب به -2

 صورت دادگستري يعني، عمومي جرايم رسيدگي به صالح دادگاه ازطريق تنها بايد آن
 رسيدگي هاي هيأت صالحيت در كارمندان، اداري تخلفات به رسيدگي كه يدرصورت گيرد،

 اداري، تخلفات به رسيدگي قانون 1 ماده مطابق اينان كه است كارمندان اداري تخلفات به
  .هستند قانون مشمول هاي دستگاه از يك هر در دولت نمايندگان

 خاص تنها تخلفات كه يدرصورت شود، مي شامل را كشور ساكنان كليه ،جرايم قلمرو -3
  .است اداري دانكارمن
 هاي مجازات كه درحالي است، شديد كيفري قوانين در شده بيني پيش مجازات -4

 دادرسي  آيين سبب، همين به. شود مي استخدامي حاالت شامل تنها و بوده خفيف انضباطي
  .است برخوردار زيادي تشريفات از ،جرايم
 يا تعليق توبيخ، مانند دارد متخلف شغل با ارتباط و تناسب انتظامي هاي مجازات -5

 حبس، مثل ندارد وجود كيفر و شغل بين ارتباطي غالباً ،جرايم در ولي اداره، از انفصال
  .نقدي جزاي
  جنايي، پديده كيفري امور در رسيدگي مرجع - رسيدگي مرجعديدگاه  از اختالف -6

 اداري هاي ازاتمج ليكن شوند، مي اداره و يافته تشكيل قانون طبق كه بوده كيفري دادگاه
  .باشند مي خاص قوانين تابع و يافته تشكيل اداره محل در

 معموالً ،گذار قانون يلهوس به تعييني جرايم در - قانوني عنصر ديدگاه از اختالف -7
 و صراحت انضباطي، تخلفات تعريف در كه درحالي گردد، مي تعريف يقاًدق مجرمانه عناصر
  1.است شده سپرده بخشنامه به معموالً تعريف اين و ندارد وجود جنايي پديده تنجيز

                                                                                                                                              
  25/2/95، تاريخ مشاهده روزنامه دنياي اقتصاد، »تفاوت تخلف اداري با جرم«محمد جاسبي، . 1
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  08/07/1386مصوب  كشوري خدمات مديريت قانون -3-2-3-5

 خدمات مديريت قانون كه است جدي يقدر به اداري يها دستگاه در ارتشاء درباره بحث
 91 ماده 1 تبصره است؛ نموده اشاره آن به گرديد بيان حال تابه كه قوانين ديگر مانند نيز كشوري

 مديران مستقيم نظارت برعالوه موظفند اجرايي يها دستگاه« :نمايد مي خاطرنشان قانون نهما
 ماده اين اجرا در متخصص و معتمد بازرسان توسط داخلي مستمر هاي يبازرس انجام ازطريق
 بازرس يك حداقل گزارش به مستند كارمندان از هريك تخلف چنانچه. نمايند مستقيم نظارت
 توانند مي مجاز، مديران و مقامات يا اجرايي دستگاه مقام باالترين برسد مربوطه مدير  تأييد به معتمد
 براي دولتي خدمات از انفصال يا و مشابه عناوين و مزايا                                حقوق، از سوم يك كسر اعمال دستور
 بيان كه ماده همان 2 تبصره به جهتو با» .نمايند صادر متخلف فرد براي را سال يك تا ماه يك مدت

 مدير و معتمد بازرس تأييد به كه ييها گزارش استناد به تخلف اين تكرار درصورت« :دارد مي
 از يكي و ارجاع اداري تخلفات به رسيدگي هاي هيأت به خاطي فرد پرونده برسد مربوطه

 نتيجه توان مي» .شد واهدخ اعمال دولتي خدمات از دائم انفصال و اخراج بازخريد، يها مجازات
 از گرديد بيان 1 تبصره در كه تنبيهاتي گردد، مي رشوه اخذ مرتكب بار اولين براي كه شخص گرفت،
 به خاطي شخص پرونده و گردد مي اعمال اداره همان در و اجرايي دستگاه مقام باالترين سوي
 دوباره خاطي شخص ازسوي عمل اين چنانچه و گردد نمي ارسال اداري تخلفات به رسيدگي هيأت
 ماده 2 تبصره كه را ييها از مجازات يكي تا گردد مي ارسال صالح يذ مراجع به پرونده شود تكرار

ماده  1رسد تبصره  به نظر مي ؛ وگردد اعمال است داشته بيان كشوري خدمات مديريت قانون 91
 مصوب فساد با مقابله و اداري نظام سالمت يارتقا قانون 13 ماده همان قانون استثنايي است بر 91

 از وقت فوت بدون موظفند قانون اين مشمول يها دستگاه مسئوالن كليه« :دارد مي بيان 1390
 درصد اخذ دولتي، معامالت در تباني كالهبرداري، اختالس، ،ارتشاء به مربوط جرايم وقوع يا شروع

 در دخالت قانوني، مقررات و حق برخالف نفوذ اعمال خارجي، يا داخلي معامالت در) پورسانت(
 يا غيرمجاز استفاده نامشروع، مال تحصيل دارد، قانوني ممنوعيت كه مواردي در دولتي معامالت
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 دولتي، معامالت در تدليس ،ها آن تضييع يا و عمومي يا دولتي اموال يا وجوه در غيرقانوني تصرف
 هر تحت ديگري يا خود براي نفعي دننمو منظور آن، اخذ به امر يا غيرقانوني مال يا وجه اخذ

 جرايم ساير و مناقصه يا مزايده يا معامله در العمل حق يا الزحمه حق پاداش، كميسيون، از اعم عنوان
 اداري و قضايي مقامات به را مراتب بايد بالفاصله خود مأموريت حوزه در اقتصادي مفاسد با مرتبط

 ماده در مقرر مجازات مشمول صورت اين غير در ايند،نم گزارش تخلفات و جرايم به كننده يدگيرس
  ».شوند مي اسالمي مجازات قانون) 606(

 نيز آن 4 و 3 تبصره ماده، همان 2 و 1 يها تبصره در مرتشي تكليف و تعيين برعالوه
 را اجرايي يها دستگاه گذار قانون 91 ماده 3 تبصره در است؛ پرداخته راشي وضعيت به

 قضايي مراجع به قضايي حكم صدور و رسيدگي براي را راشي ات است نموده موظف
 اسامي باشد مي موظف سازمان 2ماده همان 4 تبصره استناد به همچنين و 1نمايد معرفي
 يها دستگاه كليه به را اند كرده پرداخت رشوه اجرايي يها دستگاه كارمندان به كه را كساني
 وجود تبصره اين در كه يا نكته. نگردد منعقد اشخاص اين با قرارداد تا دهد اطالع اجرايي

 ياها  شركت مانند حقوقي و حقيقي اشخاص اسامي دادن اطالع علت كه است آن دارد
 با قرارداد عقد عدم است شده اشاره كه طور همان اجرايي، يها دستگاه كليه به پيمانكارها

 بار يك مثال طور به كه يعاد اشخاص اسامي گزارش رسد، مي نظر به لذا و باشد؛ مي ها آن
 تبصره اين استناد به تنها نه دهد، مي رشوه اداره آن كارمند به و است افتاده يا اداره به كارش

  .ندارد نيز توجيهي بلكه باشد، نمي

                                                                                                                                              
اند پرونده افراد  رايي موظفهاي اج دستگاه - 3تبصره «: قانون مديريت خدمات كشوري 91ماده  3تبصره . 1

رسيدگي و صدور حكم قضايي به مراجع  براياجرايي را                                هاي  دهنده به كارمندان دستگاهحقيقي و حقوقي رشوه
  ».قضايي ارجاع نمايند

دهنده  حقوقي رشوه سازمان موظف است اسامي افراد حقيقي و«: قانون مديريت خدمات كشوري 91ماده  4تبصره . 2
  ».هاي اجرايي اعالم نمايد ممنوعيت عقد قرارداد به كليه دستگاه برايهاي اجرايي را  به كارمندان دستگاه
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 مرتكبين مجازات به ايران اسالمي جمهوري گذار قانون نگاه گرديد بيان آنچه بنابراين،
 اوقات گاهي اگرچه اداري فساد ي حوزه در قوانين كثرت. باشد مي آن اعمال و اداري فساد
 اداري فساد گسترش به منجر نيز حوزه اين در قوانين نبود لكن گردد، مي فساد عامل خود
 روزرسانيهب با است نموده سعي همواره ايران اسالمي جمهوري حقوقي نظام لذا شود؛ مي

 قانون تصويب. نمايد ايفا اداري فساد اب مبارزه در مؤثري گام آن ييزدا ابهام و قوانين
 به رسيدگي قانون همچنين و 1390 مصوب فساد با مقابله و اداري نظام سالمت يارتقا

 اين در نيز 1394 مصوب ايران اسالمي جمهوري كارگزاران و مسئوالن مقامات، دارايي
 كه است اين كرد، نبيا اخير قانون با رابطه در توان مي نظر به آنچه البته باشد؛ مي راستا

 ايران، اسالمي جمهوري كارگزاران و مسئوالن مقامات، دارايي به رسيدگي قانون اگرچه
 فرزندان و همسر خود، يها دارايي صورت تا است كرده ملزم را مانظ كارگزاران و مسئوالن
 اين و است ننموده بيني پيش كار اين عدم يبرا اجرايي ضمانت لكن دهند، اطالع را خويش
 از اعم دولت كارمندان و وزرا دارايي به رسيدگي به مربوط قانون در كه است يدرصورت
 اين 19/12/1337 مصوب ها آن به وابسته مؤسسات وها  شهرداري و لشگري و كشوري
 1.است شده بيني پيش اجرا ضمانت

                                                                                                                                              
ها و  قانون مربوط به رسيدگي به دارايي وزرا و كارمندان دولت اعم از كشوري و لشگري و شهرداري 4ماده . 1

هاي  كه در مواعد مقرر صورت اشخاص فوق درصورتي«: 19/12/1337ها مصوب  مؤسسات وابسته به آن
انفصال و محروميت از خدمت از يك  مذكور در اين قانون را بدون عذر موجه تسليم نكردند بار اول به مجازات

تا دو سال و درصورت تكرار به مجازات انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت و مؤسسات مذكور در 
مچنين هر يك از مشمولين مذكور فوق كه صورت دارايي خود يا همسر و يا ه -شوند  اول محكوم مي ماده

كه حيله و تقلبي به  عامداً برخالف واقع تنظيم نمايد اعم از اين  فرزندان تحت واليت قانوني خود را عالماً و
و مؤسسات كاربرد و يا قسمتي از دارايي را كتمان نمايد به مجازات انفصال دائم و محروميت از خدمت دولت 

باشد به  مذكور در اين قانون و ضبط آن قسمت از دارايي كه درصورت قيد نگرديده و متعلق به خود كارمند مي
  ».شود دولت محكوم مي نفع خزانه



 

 



 

  يريگ جهينت

بخشيدن نعمت تعقل با  تعالي يبارانسان با خلقتش گام در مسير تكامل نهاد و خداوند 
نمود؛ آدمي از بدو خلقت همواره در پي  ينمزرا به اشرف مخلوقات  ها آنبر بندگانش 

نيازهاي خويش  تواند ينمانسان هميشه  ازآنجاكهبراي خويش بوده است و  ها ينبهتركسب 
اعث و همين ب نمايد يمنوعان خويش ارتباط برقرار با هم برآورده نمايد، الجرم ييتنها بهرا 

جوامع بشري كوچك شكل پيدا كند و با مرور زمان و تحوالت طبيعي  رفته رفته شود يم
  .جاي خود را به جوامع مدرن امروزي دهد

براي  ها حكومتتشكيل حكومت جزء الينفك جوامع امروزي است و به همين دليل 
تلفي و ادارات مخ ها سازماناعمال قدرت خويش و مديريت نمودن قلمرو حاكميت خود، 

ت و سپردن بخشي از اعمال اادار گيري شكلايجاد نمودند؛ با را با توجه به نياز كشور 
نهاد و ويروسي به نام فساد اداري  ها سازمان، فساد پا به عرصه ها آناختيارات حكومت به 

  .گشت ها دولت يرگ يبانگر
بسياري از افراد  كه نمايد يمبه اشكال مختلفي بروز  هزارچهرهفساد اداري مانند بيماري 

و  شناسند يمفساد اداري  يها نمونهبارزترين  عنوان به، رشوه و اختالس را بين ينازاجامعه 
و دارا  غيرقانونيتصدي چند شغل دولتي، تصرف  ي است كه اعمالي همچوندرحالاين 

 وجود به در مختلفي علل .باشد مينيز اشكال ديگري از فساد اداري  شدن برخالف حق
 و اداري ساختار فرهنگي، و اخالقي عوامل كه دارند نقش آن گسترش و اداري سادف آمدن

  .باشند يم آن ينتر مهم ازجمله اقتصادي عوامل و ساالري شايسته به توجه عدم سازماني،
به همراه دارد كه  ها حكومتبسيار بدي براي جامعه و  يامدهايپفساد اداري  ازآنجاكه

، به ها حكومتشهروندان به  اعتمادي يبنمودن نظام اداري، به مختل  توان يمآن  ازجمله
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جلوه دادن دستگاه قضايي در  ناكارآمدنظام، ايجاد فاصله طبقاتي،  هاي يهسرمايغما بردن 
و برخي ديگر  شده شناختهكه برخي  باشد ميبرخورد با مفسدين و بسيار پيامدهاي ديگري 

با اين معضل كفايت  يشياند چارهها براي از اين پيامد هركدام. اند نشده شناختههنوز 
  .كشور براي مبارزه با آن اقدام نمايند اندركاران دستتا  نمايد يم

به شكل امروزي وجود نداشته است، لكن با مطالعه آيات و  درگذشتهاگرچه نظام اداري 
شده  بيني پيشنتيجه گرفت اقدامات  توان يمروايات و بررسي سيره نبوي و حكومت علوي 

توأمان  غيركيفريمبارزه با فساد اداري شامل تدابير كيفري و  براي تعليمات اسالميدر 
نديشه اسالمي داراي اولويت نسبت به تدابيري كيفري اكه در  غيركيفريتدابير  .باشد مي
ناظر به اقداماتي است كه  يرندهدربرگ نوع اول؛ گردد يمخود به دو نوع تقسيم ، باشد مي

 اخالق گسترش فرهنگ تقوا و خداباوري، ترويج مانند، است جامعه ماعيتغيير شرايط اجت
، مديريت و مسئوليت به نسبت كارگزاران نگرش در تحول، آموزش و علم كسب ،حسنه

اجتماعي ياد  پيشگيريكه از آن به  اقتصادي عدالتو  اداري نظام در ساالري شايسته
كه در آستانه  باشد ميبه وضعيت افرادي  ناظر نوع دوم آن اتخاذ تدابيري است كهو  شود مي

از  كه باشد ميجلوگيري از عملي نمودن انديشه جرم  برايو اين اقدامات  هستندبزهكاري 
 ها سازمان با مردم كنترل، مشاركت و نظارت مانند، شود مي برده  ناموضعي  پيشگيريه آن ب

، به پيروي از اصل غيركيفري پيشگيرانهتدابير  جرايدر كنار ا. بازدارنده جرايم و تعيين
 يها نظاماصلي پذيرفته شده در تمام  عنوان بهقانوني بودن جرم و مجازات كه امروزه 

، سياست جنايي اسالم اعمال فساد اداري را جرم انگاري نموده و براي باشد ميحقوقي 
جرم  لواحوا اوضاعمرتكبين آن مجازات تعيين كرده است كه اين مجازات بسته به شرايط و 

  .باشد ميمختلف 
منابع غني اسالمي،  براساسبا پيروزي انقالب اسالمي ايران و بازنگري قوانين كشور 

در نظر  متنوعي جرايمفساد اداري به طرق مختلف جرم انگاري و براي مفسدين اداري 
قوانين با توجه به نياز جامعه و  يروزرسان بهگرفته شده است و با گذشت زمان شاهد 
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كه اعمال  باشد ميكه وجود دارد اين  يا نكتهاما ؛ يمهست مبارزه با فساد اداري ايدرراست
شده در قوانين جمهوري اسالمي ايران در رابطه  بيني پيش يها مجازاتجرم انگاري شده و 

ي نظام حقوقي ايران از رو اين به دليل برخوردا باشد مي روزتر بهبا فساد اداري متعددتر و 
 .ابع اسالمي استپشتوانه غني من



 

 



 

  هاپيشنهاد

 براي زير، موارد ه شده استدرآوردبه رشته تحرير  اثربا توجه به مطالبي كه در اين 
  :گردد يم مبارزه با فساد اداري و از بين بردن اين معضل جهاني پيشنهاد

 ي، بلكه نيازمند عزم ملباشد مين ييتنها بهمبارزه با فساد اداري كار يك قوه يا نهاد . 1
 پيشگيرانهنسبت به اجراي تدابير  يزير برنامهاتحاد و با  گانه سهاست؛ الزم است قواي 

با جديت اقدام نمايند و تمام شهروندان نيز در اين زمينه با  غيركيفريكيفري با قاطعيت و 
همچنين مناسب . باشند و از هيچ مشاركت و مساعدتي كوتاهي ننمايند صدا يكحاكميت 

  .سانه براي مبارزه با اين معضل استفاده گردداست از ظرفيت ر
جامعه و نظام اداري نباشد، خود  يازموردنقبالً گذشت كه تصويب قوانين متعدد اگر . 2

 يها نظامهمواره نياز  روز به، بنابراين اگرچه تصويب قوانين گردد يمموجب فساد اداري 
نبايد اقدام به تصويب قوانين كه چنين نيازي احساس نگشت ، لكن تا زمانيباشد ميحقوقي 

  .نمود
حقوقي جمهوري اسالمي ايران براي مبارزه با فساد اداري به  نظامقوانين مناسبي در . 3

، لكن برخي از اين قوانين به داليل مختلفي تا به امروز فقط در تصويب رسيده است
به اجرا و حال وقت آن رسيده است كه اين قوانين  خورد يمقانون به چشم  يها كتاب

با ابهاماتي مواجه است  هدرآمداز طرفي نيز برخي قوانيني كه در نظام اداري به اجرا . يددرآ
مزيد بر علت گشته تا  مسألهكه موجب گشته مجريان تفاسير مختلفي از آن نمايند و اين 

نسبت به  صالح يذمسئولين  شود ميفساد اداري به حيات خويش ادامه دهد، لذا پيشنهاد 
  .ابهام و تفسير صحيح قوانين اداري اقدام نمايند زدودن
است مانند  دار عهدهسازمان بازرسي كل كشور با توجه به اختياراتي كه قانوناً . 4
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كشور و  گانه سه، بنابراين همكاري قواي باشد ميو ادارات  ها سازمانچشمان بيدار نظام در 
بارزه و جلوگيري از فساد اداري با اين سازمان تا حد بسياري در م ربط يذ يها دستگاه

  .باشد مي مؤثر
سنگين  جرايمو برخي مواقع با ديگر  كالن اقتصادي هايبا فسادفساد اداري گاهي . 5
؛ اينكه شخصي اسرار محرمانه كشور را در باشد ميجاسوسي و اقدام عليه نظام همراه  مانند

در بسياري از موارد ، برد يمت ملي كشور را به غار يها ثروتو يا  گذارد يماختيار اجانب 
كه يك سازمان دولتي بسيار  سازمان انرژي اتمي مثال عنوان به. ريشه در فساد اداري دارد

اد اداري در امان نيست و بر كسي پوشيده نيست كه رخ دادن از فس ،حساس در كشور است
  بهين توجه فساد اداري در چنين سازماني چه تبعات ناگواري را به همراه دارد، بنابرا

بايد باال برود و در طول خدمت نيز افراد شاغل مورد  ها سازمانو جذب افراد و  ينشگز
تابعيت مضاعف نيز امروزه يك راهكار براي مفسدين كشور شده تا پس . نظارت قرار گيرند

در پناه كشوري ديگر به زندگي خويش ادامه  راحتي بهاز ارتكاب فسادهاي اداري كالن 
دولتي نظارت  يها دستگاهجا دارد نسبت به ورود افراد با تابعيت مضاعف در دهند؛ پس 

 .بيشتري صورت پذيرد
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