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  یاسالم يهابر اساس ارزش يمبارزه با فساد ادار يارهاکراه
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  دهيكچ

ـ اسـت  » ياسالم يهابر اساس ارزش يمبارزه با فساد ادار يارهاكراه«، پژوهش ياصل پرسش  يه بـرا ك
فسـاد   يهات گلوگاهيريبر مد يها مبتنتيمحدود يةد بر نظريكبا تأ ياسالم يهارد ارزشكيپاسخ، رو ةئارا

  ق قرار داده شد.يتحق يچارچوب نظر ي،ادار
  استفاده شده است. ينيد يهااط در پژوهشيت اصل احتيبا رعا ياز روش استنباط ،پژوهش اين در

نبـود   هـا، نشيدر گز يساالرستهيشافقدان گويي، پاسخعدم  ،ييگراانحصاره، شدبر اساس مطالعات انجام
  ند.ايفساد ادار يعوامل گلوگاه ي،ادار نظامدر  شفافيتنبود و  در شهروندان، ياجتماع يريپذتيمسئول

ـ نـد از: تقو ادست آمد، عبارتهب يمبارزه با فساد ادار يه براك ييارهاكراه يادشده،با توجه به عوامل  ت ي
ن نظام ارگزاراكش سالمت يافزا ؛ر)كاز من يامر به معروف و نه( يتقوا) و نظارت اجتماع( ينظارت درون

حـس   يايو اح ي؛شناسفهيج فرهنگ وظيترو ؛ارمندانكشت يتوجه به مع يي؛گراتيشفاف ي؛نهادساز ي؛ادار
  .ياجتماع يريپذتيمسئول

 .تيها، شفافتيمحدود يار، تئورك، راهياسالم يها، ارزشييگو، پاسخي: فساد ادارهادواژهيلك

    

                                            
 hassani57@gmail.com  کابلم النبیین تهیأت علمی دانشگاه خاعضو آموخته و دانش *

    دانشیار مرکز آموزش مدیریت دولتی **
  5/10/1391ـ پذیرش:  8/5/1391دریافت: 

۸۲       ، ،۱۳۹۱پاييز و زمستان سال دوم، شماره اول  

  مقدمه
و  يخ اجتماعـات بشـر  یتـار  ةبه انـداز  یقدمت ،آن گسترشش و یدایست؛ پین نینو ايدهیپد ي،فساد ادار

و  ،بـه اهـداف   یابیبازماندن نهادها و جوامع از دسـت  یاز عوامل اصل ،فساد .ها و نهادها داردخ سازمانیتار
ر سـالمت  کـ ه بـه ف کـ  یسـان کل، همواره ین دلیبه هم .دیآیم شمارهبآنها  املکرشد و ت یاز موانع اساس

شـوم   ةدیـ ن پدیـ و مبـارزه بـا ا   يریـ گشیپـ  ۀشـ یانـد، در اند امل آن بودهکبشر و رشد و ت یاجتماع نظام
انـد. آنـان مبـارزه    داشته ياار برجستهیان نقش بسین میحق، در ا يایو اول یامبران الهیاند. پافتاده یاجتماع

خـود قـرار داده و در    یغـ یتبل يهـا برنامـه  سرلوحۀرا  قسط و عدل در جامعه يو برقرار یبا فساد و تباه
  اند.از خود نشان داده یفراوان يهاينثارجان ،ن راهیا

 ۀه جامعـ کـ  دت داریاهم رو، از آنيمبارزه با فساد ادار يبرا یو ارزش ینید يارهاکراه يجووجست
ه بـا  کـ گـو باشـند   توانند پاسـخ یم ییهاحلالگوها و راه ي،ان جامعهیاست و در چن یاسالم ايما جامعه

و  ینـ ید يهـا از ارزش ،بهتـر عبـارت  بـه  و ،داشـته  يم بر آن تناسب و سازگارکحا يهافرهنگ و ارزش
  نشئت گرفته باشند. یاسالم

اسـتخراج   یاسـالم  يهـا را بر اسـاس ارزش  يمبارزه با فساد ادار يارهاکوشد راهکیم این پژوهش
از  يریشـگ یپ يبـرا  یـی را و اجرا یعملـ  يارهـا کاسالم، راه یگر، با مطالعه در نظام ارزشیان دید. به بکن

  فساد اداري و مبارزه با آن طرح نماید.

  يفساد ادار يستيچ
هـاي  ردهـايي متنـوع در زمينـه   كاركو  عوامـل  ال،كاي پيچيده و چندوجهي است و اَشـ فساد پديده

نظـام   كرد نادرست يـ كخالف قانون گرفته تا عمل كوچكعمل  كمختلف دارد. پديدة فساد، از ي
شود. در نتيجه، تعريف فساد، از اصطالحات گسـتردة  سياسي و اقتصادي در سطح ملي را شامل مي

عنـوان  هاي قانوني خاص فساد بهگرفته تا تعريف» فساد اخالقي«و » استفاده از قدرت عموميسوء«
را در  ، همـه »مبادلة منابع محسـوس «يا » شودب ميكارمند دولتي مرتك كه يكخواري، عمل رشوه«
  .)Jens Chr & Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 9( گيردميرب

 ؛ار سـخت و دشـوار اسـت   يبسـ  ياركـ  ،»يفسـاد ادار «امل و جامع از اصطالح كواحد،  يفيتعر ةئارا
ه بتـوان  كـ سـت  يا نهـاد ن يء، رفتار، يش كي ي،فساد ادار - مطرح شد پيشينگذشته از آنچه در بند  - رايز

ق آن را تنهـا در  يه مصـاد كـ اسـت   يه مفهـوم كرد؛ بلكف يآن را تعر يسادگهداد و بق آن را نشان يمصاد



   ۸۳ هاي اسالميمبارزه با فساد اداري بر اساس ارزشراهکارهاي 

، ابعـاد  يفسـاد ادار  همچنينها و عوارضش آن را شناخت. ق نشانهيافت و از طريتوان يآن م يها»نمود«
بِ هـم  يـ مختلف و رق يردهاكيبا روي و ادار ياسياران امور سكاندرشمندان و دستيد و انددار يمختلف

گـر  يد هـاي فيـ در مقابل تعر امالًكا يم، يريه در نظر بگكرا  يفين، هر تعري. بنابرااندآن پرداختهمطالعه  به
 يانگر تمـام يـ توانـد ب ينمـ  رو،ايـن است؛ ازده ين پديمحدود از ابعاد ا يا تعدادي كيا ناظر به يقرار دارد 

ز سـازد.  يبـه آن متمـا   كيـ م نزديهـا و مفـاه  دهيـ از پد امالًكـ  و آن را اشـد هـا و مشخصـات آن ب  يژگيو
پـردازيم،  يمموردنظر  فيتعر به ماًين اصطالح، مستقيف مختلف ايتعار شدن بار ي، بدون درگترتيببدين

  م.يگذرانيآن را از نظر م يسيفساد و معادل انگل ةواژ يلغو اياز آن، معن اما پيش
 يسـ ياز انجام اعمال درست و سالم است. معادل انگل يريجلوگ يمعنابه» فسد« ةشياز ر» فساد« واژة

 هكـ  ردن اسـت. چيـزي  كستن و نقض كمعناي ش، به»corruptus«از ريشة التيني » Corruption«آن، 
هـر   يعنـ ين معنـا، فسـاد   يباشـد. بـد   يا قواعد ادارين و مقررات يتواند قوانيشود، ميا نقض ميسته كش
  .)183و  182ص ، 1378تانزي، ( داردخود باز يردهاكاركرا از اهداف و  ياه مجموعهك يادهيپد

تقريباً در سـطح جهـاني    - از فساد اداري المللشفافيت بين جهاني و سازمان كانلي بكتعريف عام و 
سـب منـافع   كقـدرت عمـومي) بـراي    ( اختيـارات دولتـي   سوءاستفاده ازعبارت است از:  - پذيرفته شده

  .)World Bank, 1997, p. 102( تحت تأثير منافع شخصي يا روابط و عاليق خانوادگي ،خصوصي

  يال فساد اداركشاَ
اند و برخـي نيـز برخاسـته    ه برخي از آنها عمومي و جهانيكهاي زيادي دارد لكفساد اداري، مظاهر و ش

ه كـ كند. پژوهشـي  اوت مياي به جامعة ديگر تفاند و از جامعههاي اجتماعي و فرهنگي جوامعاز ويژگي
هـا  گـي ال و مظـاهر اصـلي فسـاد را بـر اسـاس تعـدادي از ويـژ       كدر اين زمينه انجام شده، برخي از اشـ 

  .)Amundsen, 1999,  Paper 99:7( رده استكمشخص 
  )Bribery( رشوه. ۱

شـود. نفـس   يا داده مـ يآلوده و فاسد گرفته  ةرابط كي يه طك است گر)يد يايا اشيپول ( يوجه رشوه،
خـاص   يد آن را جوهر فساد دانست. رشوه مبلغ ثابـت، درصـد  يا دادن رشوه، تخلف است و بايگرفتن 

  شود.يپرداخت م يومتكبه مأمور ح ه معموالًكگر است يد پولي ا هر نوع مساعدتيقرارداد،  كياز 
بخشـش،   پـاداش، ون، يسـ يمكپورسانت،  مانند ؛وجود دارد» ارتشا« واژة يبرا ياديمترادف ز يهاواژه

ه بـه  كـ هستند  ييايو مزا ،فساد مرتبط با پول يانگر نوعيب يه همگك رايگاني يي وچا پول انعام، ،ينيريش

۸۴       ، ،۱۳۹۱پاييز و زمستان سال دوم، شماره اول  

 ييهـا ينها پرداختـ يشود. اياستمداران پرداخت ميس يا يومتك، مأموران حيخصوص يهاتكنان شركارك
ومـت و نظـام   كح يهـا هيـ ها در الو خواستهارها كتر ا مطلوبيتر تر، راحتعيانجام سر يه براكهستند 

  .)Jens Chr & Odd-Helge Fjeldstad, 2000, p. 15( شوندراسي داده يا گرفته ميكبورو
  )Embezzlement( اختالس .2

ه كـ افتـد  ياتفـاق مـ   يو زمـان  ؛ن منابع دسـت دارنـد  يه بر اك ي استدن منابع توسط افراديدزد اختالس،
ت يـ اهم ي بسـيار ده زمانين پدينند. اكيش اقدام ميان خويارفرماكن منابع از يبه سرقت ا ،ارمندان خائنك
ه كـ  ياند و از منابعه در آن استخدام شدهك اييعموم ياز نهادها ي،ارمندان بخش عمومكه كند كيدا ميپ

  ند.ينما ينند، اقدام به دزدكاستفاده  ي از آنهامنافع عموم راستايدر  بايد
تـر از فسـاد   ه در تعريفي گستردهكآيد؛ بلشمار نميقانون، فساد اداري بهاختالس، از نظر صريح 

ومتي و كـ ي عامـل ح كه يكگنجد. از نظر قانوني، فساد اداري عبارت است از مبادلة بين دو فرد مي
هـاي قـانوني و مقرراتـي    ومتي، فراتـر از محـدوديت  كه عامل حكديگري شهروند است، در جايي 

شود؛ ند؛ اما اختالس، دزدي قلمداد ميكل رشوه تأمين كخودش را در شرود تا منفعت شخصي مي
خطـر  گيـرد، منـافع عمـومي بـه     زيرا در آن، طرف شهروند وجود ندارد. وقتي اختالس صورت مي

مـه  كشـود و شـهروندان، از حقـوق قـانوني بـراي محا     دارايي شخصي سرقت نميافتد؛ اما هيچ مي
  .)Ibid, p. 15-16( برخوردار نيستند

  )Fraud( يالهبردارک .3

. اسـت ب یـ خدعـه و فر  ي،گـر لـه یاز انـواع ح  یبرخـ  دربردارندةه کاست  ياقتصاد یجرم يالهبردارک
 ی اسـت ها و تخصص توسط مأموران بخش عمـوم تیف اطالعات، واقعیا تحری يارک، دستيالهبردارک
 یزمـان  ایـن پدیـده  باشند. یم یسب منافع شخصکدنبال هند و بااستمداران و شهروندانین سیب ۀه واسطک

ف محولـه از جانـب   یو وظا هاه مسئول انجام دستورکعامل) ( یمأمور بخش عموم کیه کافتد یاتفاق م
  ند.کیم يارکخودش دست یان اطالعات را به سمت منفعت شخصی، جراستمافوقش 

را تحـت   هـایی بیشـتر از رشـوه و اخـتالس    ه پدیدهکاي حقوقی و عام است الهبرداري، واژهک
هـاي تجـاري غیرقـانونی    هکدهد؛ مثالً وقتی عامالن و نمایندگان دولتی درگیـر شـب  پوشش قرار می

یافتـه  هاي اقتصادي سـازمان شوند و وارد دیگر جرمنند، درگیر قاچاق میکشوند، جعل اسناد میمی
  .)Ibid, p. 16( گیرندالهبرداري قرار میکگردند، همگی مصداق می



   ۸۵ هاي اسالميمبارزه با فساد اداري بر اساس ارزشراهکارهاي 

  يريگاجا بي ياخاذ. ۴
د بـه  یـ ا تهدیـ گر با استفاده از اجبار، خشـونت  ید يایدست آوردن پول و اشهعبارت است از بگیري باج

 صـورت گرفتـه   يو اخاذ يریگد، باجیدست آهز بیآمصورت خشونتهه پول بکاستفاده از قدرت. هرجا 
  د.یآیم شماربه يفاسد ۀه قدرت انجام آن را دارد، معاملک یسک يو برا است

صورت ه بهکی اینکهاي گوناگون واقع شود؛ یصورتن است بهکهاي فاسدي، ممچنین فعالیت
دسـت آوردن  ه نیروهاي غیردولتی براي بهکگیري زمانی است گیري از پایین باشد. این نوع باجباج

اي هاي قضایی قادر به اعمال نفوذ بین اعضـ امتیازات شغلی، نپرداختن مالیات، و آزادي از مجازات
گیري ن است باجکومتی از طریق تهدید، ترساندن و ترور باشند. گاهی ممکهاي حدولت و سازمان

ه کافتد ترین مافیاست. این مسئله زمانی اتفاق میه دولت، خود بزرگکاز باال صورت بگیرد؛ جایی 
هـا  اد، گروهنظامی آن، از افرهاي شبههاي امنیتی و گروهطور خاص، سرویسبراي مثال، دولت و به

ن اسـت از  کـ ارمنـدان ادارات مختلـف مم  کعـالوه،  ننـد. بـه  کار پول دریافت کسب و کو صاحبان 
آمـوز مدرسـه بـه دولـت مراجعـه      عنوان ارباب رجوع، مشتري، مریض یـا دانـش  ه بهکشهروندانی 

لیـات،  ال غیررسـمی ما کن است به اشکها ممها و هدایایی را اخذ کنند. این اقدامنند، زیرمیزيکمی
  .)Ibid, p. 17( تعبیر و تفسیر شوند

  يبازيپارت. ۵

فراینــد  ه درکــاســتفاده از قــدرت اســت از ســوء نــوعیل فســاد، کن شــیعنــوان آخــربــه يبــازیپــارت
ن منـابع در محـل اول چگونـه    یه اکنی، بدون توجه به ایمنابع دولت ۀدارانع جانبیو توز يسازیخصوص

ـ انـد شـده  يآورجمع از دوسـتان،   يدارانسـان بـه جانـب    یعـ یل طبیـ ، تمايبـاز یرود. پـارت یار مـ کـ ه، ب
ز منابع را بـه  یع فسادآمیه توزکیی، تا جااین پدیدهو مورد اعتماد است.  کیگر افراد نزدیشاوندان و دیخو
فسـاد   ۀکگر سـ ید يرو يبازیگر، پارتیدعبارت به دارد. يبا فساد ادار کینزد ايگذارد، رابطهیش مینما
  د.انجامیه به انباشت منابع مکاست  يادار

ن یـ ع ایتوز درخصوص يریگمیو قدرت تصم یه به منابع دولتک یاستمدارانیو س یومتکن حیمورأم
خـاص ببخشـند. در    يرا بـه افـراد   یازاتیـ دارنـد تـا امت   يبازید به پارتیل شدیدارند، تما یمنابع دسترس

 یاساسـ  یاسـ یس يهـا میسـ انکاز م یکـ ی يبـاز ی، پارتکیراتکدمومهیو ن ياستبداد يشورهاکاز  ياریبس
جهـت نصـب    یجمهـور از حقـوق اساسـ   سی، رئکیراتکردمویغ يهانظاماز  يارید. در بسیآیم شماربه

۸۶       ، ،۱۳۹۱پاييز و زمستان سال دوم، شماره اول  

 ينـه را بـرا  یزم گسـترده  یصـورت ه، بـ یو عرفـ  ین حق قـانون یا .نظام برخوردار است يباالرده يهامقام
  سازد.یفراهم م يبازیپارت

  يشاوندساالريخو .۶

اداره اقـوام و اعضـاي فامیـل     که طی آن، مدیر یـ کبازي است اي از پارتیل ویژهکخویشاوندساالري ش
دهـد. بسـیاري از رؤسـاي    همسر، برادر و خواهر، فرزنـد، عمـو و...) را بـر دیگـران تـرجیح مـی      ( خود

لیدي سیاسـی، اقتصـادي و   کهاي پست وشند از طریق قرار دادن اعضاي خانوادة خود درکخودمختار می
  .)Ibid, p. 14-18( امنیتی، اقتدار خود را تثبیت کنند

  انواع و سطوح فساد
(ربیعـی،   ردیـ گیدر دو سطح صورت مـ  بیشتره فساد کفساد در جوامع مختلف نشانگر آن است  ۀمطالع
ران ی، مـد یاسـ یبه نخبگـان س  بیشترالن، کالن و سطح خرد. فساد در سطح کسطح  .)31- 30، ص 1383

 »دانیسـف قـه ی«ن سـطح فسـاد، فسـاد    یگر از ایر دیشود. تعبیها مربوط مرتبه و مقامات ارشد دولتیعال
عبارت اسـت از مبـادالت،    ،معروف است »هایآبقهی«به فساد  که ب، سطح خرد فسادین ترتی. به هماست

م بـا اربـاب رجـوع    ین و در ارتباط مسـتق ییپاردهارمندان که در سطح ک يفاسد يهابستانمعامالت و بده
  رد.یگیصورت م

 ،ه فسـاد کـ ن باورند یبر ا ياریار مهم است. بسی، بسيجاد فساد اداریالن در اکو  یاسینقش عوامل س
ارمنـدان  کن یب( رتبه) و هم در سطح خردین مسئوالن عالیب( النکشتر در دستگاه دولت، هم در سطح یب

نتـرل فسـاد خـرد وجـود     کان کـ الن، امکـ نترل فساد کاست بدون  یهیبد .گرددیم ن) مطرحییپا يهارده
ـ  یـ بـه م  يادی، تا حد زين نظام ادارییو پا یانیم يهادر رده يندارد. فساد ادار  يهـا ن ردهیزان فسـاد در ب

 مـه فاسـد  کأت حایـ از ه بخشی یدارد. وقتی رتبه بستگیارمندان عالکگذاران و استیس یعنینظام،  يباال
گـر  ید يازمند است و از سـو ین یانیران میمد کمکسو به کیفاسد، از  يبه درآمدها یابیدست يباشد، برا

 یبازرسـ  يهـا و سـازمان  ییقضا يهامطبوعات، دستگاه مانند ی،و نظارت یحسابرس يناچار است نهادها
ه کـ  یانیـ مهـاي  ارمنـدان رده کفاسـد،   یاسیط سیمح ک. در ی)129، ص 1377(نصرتی،  ندکف یرا تضع

بـاال و  ن ردهان مسـئوال یـ م چـون غالبـاً   ؛نداهیشف جرم و تنبکمتر نگران کشوند، یم يب فساد ادارکمرت
مبـارزه بـا فسـاد را سـخت      امر،ن ید. همشویجاد میمتقابل ا یپوشچشم يبرا یتبان ینوع ی،انیران میمد
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در سـطح مسـئوالن    يفسـاد، فسـاد ادار  گاه ها، گلوتیمحدود يبر تئور یرد مبتنکیند. بر اساس روکیم
  ت داده شود.یاولو آننترل کد به یه باک استرتبه یعال

  يفساد ادار يامدهايپ ةبارها درهينظر
اثـرات فسـاد بـر     خصوصب و متعارض در یتب رقکشاهد دو م ي،فساد ادار ۀنیدر زم یات علمیادب

و  نگتونیهـانت ، یلیبـا ، لـف ( يارآمـد کتـب  ک: ماسـت  ياقتصاد ۀو توسع ينظام ادار یو اثربخش اییارک
  فساد.   يمدآارکتب ناک) و میلوئ

  يارآمدكتب كم .۱

در حال توسـعه، فسـاد    يشورهاکن و نهادها در یقوان يمدآارکد بر نایک، با تأيفساد ادار يارآمدکتب کم
روغـن   ه فسـاد، نقـش  کداند و معتقد است ین و مقررات میقوان يارآمدکغلبه بر نا يبرا یرا روش يادار

ل یرا تسـه  يگـذار هیو سـرما  ي، و رشـد اقتصـاد  کنـد میفا یا یراسکنظام بورو کخش يهاچرخ يرا برا
ـ  کـ دانند یار مکسب و ک ۀنی، فساد را هزيارآمدکتب کداران من، طرفید. بنابرانماییم ش یه منفعـت آن ب

بـر   یمبنـ  هسـت  يادیـ ز يادعاهاست. ین یخنث ي،، فساد از نظر اثرگذاريهر رو باشد. بهیآن م ۀنیاز هز
  د.دارز یست و آثار مثبت نین یبد و منف امالًک يادهیپد ي،ه فساد ادارکنیا

 يمدآاركتب ناكم .۲

ـ ارا کیـ تئور يهـا اسـتدالل  یبرخـ  يبـر مبنـا   ،فسـاد  يارآمدکتب کگرچه م نتـایج  ه شـده اسـت، امـا    ئ
تـب  کم يهـا انجام شـده، اسـتدالل   ياثرات فساد ادار ۀنیر در زمیاخ يهادر سالي که اریبس هايپژوهش

ت به سـمت توسـعه را   که فساد، حرک استقت ین حقیانگر ایرده و بکفساد را با چالش مواجه  يارآمدک
  .)18ص فانی، تأثیر فساد اداري بر...،  وزاده ثانی، علی( ندکیند مک

در  ي،دهـد فسـاد ادار  یه نشان مکاست دست آمده هب یر شواهد فراوانیاخ يهان، در دههیبر ا افزون
آور و انیـ ، زیمنفـ . فسـاد، تـأثیري   )Theobald, 1990( گذاردمی يجا را بر یها اثرات نامطلوبنهیتمام زم
شـورها  ک یاسیس ۀو توسع ییاراک، و يرد نظام ادارک، عمليو رشد اقتصاد يگذارهیننده بر سرماکمحروم

 یبـاد رفـتن منـابع عمـوم     و بـر  يالت اقتصـاد کشور، به بـروز مشـ  ک کیدارد. استمرار و دوام فساد در 
ر یتـأث  یخـدمات عمـوم   ۀنـ یدر زم یبر اخالق عموم ؛ددهیم را کاهش رد دولتکعمل ییاراک انجامد؛می
و  ؛سـازد یل مواجه مـ کرا با مش یحسابرس يهااسیو مق يادار اصالحات يها براتالش ؛گذاردیم یمنف

۸۸       ، ،۱۳۹۱پاييز و زمستان سال دوم، شماره اول  

همچنـین فسـاد اداري،    .)United Nations, 1990( دهـد اقتصادي را افزایش مـی هاي اجتماعی و نابرابري
طـور  . بـه )Ouma, 1991, v. 11, n.5, p. 473-489( دهـد نیافتگی سیاسی را افزایش مـی ثباتی و توسعهبی

اسـتفاده از منـابع   نشاند؛ باعث سـوء ارآفرینی را فرو میکشود؛ شور خالصه، فساد مانع رشد اقتصادي می
نـد؛ و ثبـات،   کمی کمکسازد؛ به فروپاشی سیاسی هاي اداري را ضعیف میگردد؛ تواناییمیاب ملی میک

  .)Mohabbat khan, 2010( سازدویران میبن راسی و انسجام ملی را ازکدمو

  قيتحق يليا مدل تحليچارچوب 
 مختلف وجـود دارد.  یلیتحل يهاردها و چارچوبکیمبارزه با آن، رو يارهاکو راه يفساد ادار زمینۀدر 
آن  ةبحـث دربـار   يجـا  گفتـار، ن یـ ه در اکـ ب خاص خود را دارد یا و معایمزا ،ردهاکین رویاز ا کهری

آن  یاصـل  ةدیـ ه اکاست  »هاتیمحدود يتئور« پژوهش،ن یما در ا ةمورد استفاد ينظرچارچوب  ست.ین
و  يوربهـره  شیدر افـزا  ینگـ یهبـه ب  دنیرسـ  منظـور بـه  هیـ نظر نیـ ها استوار است. اگلوگاه تیریبر مد

  .دشمطرح ي، ارآمدکو  ییاراک کردن ثرکحدا ،دیزا يهانهیرت و هزو زمان پِ عاتیاهش ضاک ی،سودده
کم داراي یک محدودیت اسـت کـه سیسـتم را از    دست ،ها، هر سیستمبه موجب تئوري محدودیت

از  ،هاي نامطلوب سیسـتم معلول بیشتر ،يتئور نیاساس ا . برداردرسیدن به سطوح باالي عملکرد باز می
 .هاي اصـلی مشـکل بپـردازیم   و در درازمدت باید به حذف علت ردیپذیثیر مأتعداد اندکی علت اصلی ت

 ي رافسـاد ادار  يهـا گلوگـاه  بکوشیمه کگوست جواب یزمان ي، مبارزه با فساد ادارين تئوریبر اساس ا
  م.یینماارائه  و ییرا معطوف به آنها شناسا ارهاکو راه کنیممشخص  يدر جامعه و نظام ادار

و  يدیـ لکشود ابتدا عوامـل  یه تالش مکن است یها اتیمحدود يتئور يق بر مبنایتحق یلیمدل تحل
مبـارزه بـا    يارهـا ک، راهیو ارزش ینیسپس با مطالعه در منابع د ؛شود یبازشناس يفساد ادار يهاگلوگاه

  شد. ل خواهدیو تحلارائه  يدیلکن عوامل یا

  مبارزه با آن يارهاكو راه يفساد ادار يديلكعوامل 
، افتـد یاتفـاق مـ   یدر تعامل سه عنصـر اساسـ   ي،و ادار یو هر نوع انحراف در رفتار اجتماع يفساد ادار

  د:کر یین سه عنصر شناسایا ۀنید در بستر و زمیز بایفساد در جامعه را ن یها و عوامل اصلگلوگاه
  مان و دارندگان قدرت و نفوذ؛  ك. حا١
  م بر جامعه؛كحا يو رفتار ي، ارزشيت فرهنگي. مردم و وضع٢
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  .گفتهپيشان دو عنصر يروابط م ةنندكميتنظ يو ادار يومتكستم حي. س٣
 ينـ يو مشـاهدات ع  يفساد، بـه اسـتناد شـواهد پژوهشـ     يعامل اصل ،مان و دارندگان قدرتكدر بعد حا
. در سـت آنها گـويي پاسـخ  عدما يم ك ييگوو پاسخ ،زمامداران امور حصرحدويب يطلب، قدرتپژوهشگر
 يفسـاد تلقـ   يتـوان منشـأ اصـل   يرا م يت اجتماعيو فقدان مسئول يوجدان عموم ي، خاموشيبعد مردم

و فقـدان   ،نـدها يو فرا يادار يهـا هيـ ن، مقـررات، رو يابهام در قوان ي نيزو ساختار يستميدر بعد س .ردك
آن را  يگلوگـاه  ةنندكنييفساد و عوامل تع ةر، رابطيساده ز ةد. معادلنباشين عامل ميترجستهبر ،تيشفاف

  :ندكيان ميب
  )شفافيت و ياجتماع تي، مسئوليساالرستهي، شاگوييپاسخ( ـي) كارانحصارقدرت+ پنهان( = فساد
 ،ییگـو و بـا پاسـخ   ،مثبـت  ۀرابطـ  يارکـ بـا انحصـار قـدرت و پنهـان     يرابطـه، فسـاد ادار   این طبق
ـ یــ. بــه ای داردمنفـ  ۀرابطــ یـی گراتیو شــفاف یت اجتمــاعیمسـئول  ســاالري،شایسـته    چــهه هرکــ ان معن

  شـود. یشـتر مـ  ید، فسـاد ب شـو شـتر  یب يریـ گمیآنها در تصم يارکپنهان و یانحصار قدرت مأموران دولت
  سـتم یو هرچـه س  تـر باشـد  در شـهروندان افـزون   یت اجتمـاع یو مسـئول  ییگـو در مقابل، هرچه پاسـخ 

  متـر خواهـد شـد.   کزان فسـاد  یـ تـر باشـد، م  ن شـفاف انـان و مراجعـ  کارک يارکـ ن و روابط ی، قوانيادار
االهـا و  کع یـ د و توزیـ زان انحصار قدرت در تولید تالش شود میاهش فساد در جامعه باک ين، برایبنابرا

 نـد کاسته شود و سیسـتم حسابرسـی نیـز بهبـود پیـدا      کگیرندگان قدرت تصمیم یابد، ازاهش کخدمات 
)Yousif Khalifa, 2003, p. 695(. ه چگونـه  کـ ن اسـت  یمهم ا یۀمسئله روشن است. قضنجا صورتیتا ا
تـالش   ،انـد؟ در ادامـه  دامکـ  ين مقصـد یبه چنـ  یابیدست يارهاکافت؟ راهیدست  هادهیا این توان بهیم
توان راهکارهـایی  می ی،اسالم يهاو بر اساس ارزش ینید يهااز آموزهه با استفاده کم یم نشان دهینکیم

  داد.ارائه  يو مبارزه با فساد ادار یادشدهالت کحل مش براي
 ،شـده يادرا در سـه بخـش بـر محـور سـه عنصـر        يمبارزه بـا فسـاد ادار   يموردنظر برا يارهاكراه

 يكـ ي :دوگانـه دارنـد   يردكاركـ ارهـا،  كراه از يه برخـ كنيقابل توجه ا ةتكم. نينكين ميو تدو يبنددسته
مـردم   يقابل استفاده است و هم برا يو ادار ياسيمان و دارندگان قدرت و منصب سكحا يهم برا اينكه

ر داشـته  ينقـش و تـأث   ياز فساد ادار يريشگيهم در پ ي،اركن است راهكه ممكنيگر ايد ؛و ارباب رجوع
  د.كرمبارزه با فساد استفاده  براي يعنوان راهآن به از باشد و هم بتوان

نـد و در  ايفسـاد ادار  يشوند، معطـوف بـه عوامـل گلوگـاه    يمارائه  هك ييارهاكه راهكنيآخر ا ةتكن

۹۰       ، ،۱۳۹۱پاييز و زمستان سال دوم، شماره اول  

 يشـور كدر چـه   فسـاد  هكنيتوانند بدون توجه به ايارها مكن راهين عوامل در جامعه، ايصورت وجود ا
  اتفاق افتاده باشد، قابل استفاده باشند.

  مان و صاحبان قدرتكمربوط به حا يارهاكالف) راه

م و يرا تقسـ يـ نـد، ز از قابـل اسـتفاده  يـ شوند، در موارد دوم و سوم نيمارائه  ن بخشيه در اك ييارهاكراه
 يمياز تقسـ  يكاست و حا پژوهشگر يذهن يبندل و طبقهيتحل كي ةجيو نت ي،اعتبار ،حاضر يبندبخش

  باشد.يو اثبات است، نم ين نفير بيه داك يو منطق يعقل
  ینترلک. تقوا و خود1

انجـام دادن   يجـه و در نت يش،نظارت و مواظبت فرد بـر اعمـال و رفتـار خـو     يمعنابه ي،نترلكخود
و نظارت بـر   ينترلكخود .است يو ادار ياز انحراف و تخلف شغل يزنحو مطلوب و پرهبه يفوظا

. در ادبيـات  )2429 یثحـد ، غـررالحکم ( استي اسالم يلاص يهااعمال و رفتار خود، جزو آموزه
ديگر، بيان قرآنـي  عبارت به پيوندي ناگسستني يافته است.» تقوا«نترلي با عنصر كخود ةقرآني، مسئل

 »يهوقا« ةدر اصل از ماد ،واژه ينا تجسم يافته است.» تقوا«نترلي، در مفهوم ارزشي كو اسالمي خود
ه انسـان را در  كاست  ينترل درونك يروين يگر،د يربه تعب .است يداريشتنخو ي يانگهدار يمعنابه

ي برخـوردار  پرتـوان  يتـ كحر يرويني و بازدارندگتقوا، از قدرت  .ندكيشهوات حفظ م يانبرابر طغ
ــ اســت ــازيهــا حفــظ، و از سســتوجــود انســان را از پرتگــاه ينه ماشــك  دارديمهــا و خطاهــا ب

  .)79، ص 1 ج، 1374یرازي، شمکارم(
 يچدنبال هـ احساس نباشد، انسان به ينو تا ا است يدرون يتتقوا همان احساس مسئول حقيقت

 يتي،احساس مسـئول  ينچن يةمايراما خم. )188، ص 17همان، ج ( ندكيت نمكحر ياسازنده ةبرنام
 همـه جـا و  خداونـد و حضـور او در همـه    يتوجه به مراقبت دائم يعنيخدا؛  . ياد١است:  يزدو چ
 يسـت، ن يو بزرگـ  كوچكار ك يچه هك ياعمال ةدادگاه عدل خداوند و ناممعاد و توجه به  .٢؛ حال
 يهابرنامه ةسرلوح ،دو اصل مبدأ و معاد ينتوجه به ا يل،دل ينشود. به هميه در آن ثبت مكآنمگر 

 گيرچشـم  امالًكـ  ،فـرد و اجتمـاع   يسازكآن در پا يرقرار داشته و تأث ياله يايو اول پيامبران يتيترب
  .)540، ص 23همان، ج ( است
و  يجنسـ  يتقوا ي؛و اقتصاد يمال ياست: تقوا يگوناگون يهاشاخه يه تقوا داراكتوجه داشت  ديبا

ه معـادل  كـ اسـت،   ياركـ  ياسـت، تقـوا  مـوردنظر   ترشيبنجا ي. آنچه در ا... و ي؛اسيس يتقوا ي؛اجتماع
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از روابـط   زيـ و پره ،اركهنگام انجام دادن  شيخونترل ك يعني؛ است اركدر  ينترلكو خود يدارشتنيخو
فـراوان   يت تقـوا يـ بـه رعا  طور ويژهبه راارگزاران خود ك يعل ه امامكازآنجا .گرانيبا د يسوء اجتماع

در  ينترلكتر نـاظر بـه تقـوا و خـود    شـ يب اينجـا در  شانيا ديدگاهه كرد كتوان استنباط يم ،ندكيسفارش م
ومـت و  كدر امـر ح  ژهيوارها، بهك ةدر هم ينترلكارگزار موظف به خودكاست، و  يارگزاركار و ك ةعرص

  .رديگيها را فرا مافراد و عرصه ةهم ،گريد يلكدر ش ،هاسفارش نياگرچه ا است؛ تيريمد
  ينيد يهادر آموزه ينترلكخودتقوا و  جاديا يهاراه

هـا  در افـراد و انسـان   ينترلكتقوا و خود ةو توسعجاد يا يبرا ياديز يها، راهينيد يهابا مطالعه در آموزه
  شوند.يم يمعرف اختصاربهاز آنها  يه برخك استقابل استخراج 

  افراد جامعه ینیباصالح جهان .1

 يهـا ن است به روشكمم امرن يد. اشويزان فساد مياهش درجه و مكباعث  يي،گوو پاسخ يدهحساب
در افـراد   يو خودنظـارت  ينترلكجـاد خـود  ين روش، ايارترذرگـ ين و تأثيتـر ه مهمكد يدست آهب يمختلف
هـا و  يق بررسياز طر ييگوو پاسخ يدهحساب ، معموالًيستيوالركو نگرش س ينيبجهان كي. در است

، يدارچـون امانـت   يج مشخصـ يبـه نتـا   يابيجهـت دسـت   ،شده بر افراد از طرف جامعهاعمال يهانترلك
 دارد يفراوانـ  يهـا ياستكنه است و يار پرهزيبس يي،گون نوع از پاسخيا د.يآيدست مهب يبرابر ايي وارك
ه جوامـع مـدرن بـا آن    كـ  اييو اقتصـاد  يالت اجتمـاع كتـوان در مشـ  ياز آن را م ياديز يهاه نمونهك

  رد.كارا مشاهده كآش اند،مواجه
ه از کـ اي اسـت  گـویی گـویی، پاسـخ  ل پاسخکه باالترین شکیابیم هاي دینی درمیبا مراجعه به آموزه

ـ  ییگـو ن نـوع از پاسـخ  یـ دن به ایرس يرون و جامعه. براینه از ب ،شودیم یناش درون افراد د یـ ، بایدرون
را  یو جـاودان  ياخرو یبگذرد و زندگ ییایدننیا یه از مرز زندگکییتا جا ؛افراد را توسعه داد ینیبجهان

 ي، راهنمـا یاسـالم  يهـا اسـت. آمـوزه   یاسـالم  ینیبجهان یاصل ۀصدر واقع مشخ ،نیا .دشوز شامل ین
اسـت و در   ...و یطـ یمحسـت ی، زی، فرهنگـ ی، اجتمـاع ي، اقتصادیاسیس یابعاد زندگ یها در تمامانسان

تـر و  يار قـو یبسـ  ناپسـند  يارهاکاز  گردانیرويده و یپسند يارهاکها به انجام انسان کیب و تحریترغ
  را:یز ؛باشدیم ینیردیغ ینیبرومندتر از هر جهانین

ـ دار يعـت انسـان سـازگار   يد، بـا طب شـون يقرآن و سنت استخراج م ه از دو منبع معتبرك ياصول ،اوالً  ؛دن
سـت؟ و حـال   ي، عالم به اسرار آنها ناست دهيه خلق را آفرك ييا آن خدايآ«د: يفرمايم ميركه قرآن كچنان

۹۲       ، ،۱۳۹۱پاييز و زمستان سال دوم، شماره اول  

 ينـ يبن جهـان يه در اك يانسان ،طورنيهم .)14(ملک:  »امور عالم آگاه است ةه او بر باطن و ظاهر همكآن
و  يرا بـه درسـت   يم ويركـ را قـرآن  يـ ز ؛برخـوردار اسـت   يفـرد  يهـا يژگين ويابد، از بهترييت ميترب
  .خوانديار فرا مكدر  يستگيشا

افـراد از افتـادن   شده توسط قرآن و سنت، اساساً در راستاي محافظت ثانياً، برخي از اصول ارايه
هـا را  هـا، انسـان  قرار دارند. برخي ديگر از اين اصول و آمـوزه  طلبيها و فزوندر دام هواها، هوس

آمده، در جهت پيشـرفت زنـدگي مـادي و معنـوي     دستها و تجربيات بهسازند تا از دانشقادر مي
  برداري كنند.خود هردو بهره

 يهـا يمـار يگـر ب يو د يمبارزه بـا فسـاد ادار   تين گام براينخس، ينيد يهاجه، بر اساس آموزهيدر نت
 ،امـل كطور هب يعمل به اصول اسالم است؛ همچنينح در جامعه يصح ينيبجهان تزريقمدرن،  ياجتماع

ــرا ــدا يب ــ يه ــه ســمت صــلح و ش ــيحق ييوفاكت انســان ب ــد يق ــود. پاســخشــوق يتشــو باي و  ييگ
ه از نظـارت  كـ اسـت   ايييگوثرتر و ماندگارتر از پاسخؤه از درون انسان بجوشد، مك اييريپذتيمسئول

  شود.يم يناش يرونيب
  در آن يدهمان به معاد و حسابيا .۲

 هرچـه اسـت.   در انسـان  ينترلكخـود  جاديدر ا يمهم اريعامل بس ،ياسالم يهاآموزهبه  يبنديپامان و يا
ـ  هكـ   يبه نظام ارزش يبنديپا ،باشد يقو ياسالم يو باورها ينيد قيبه حقا مانيا ي ئـ جز يمراقبت درون

  .گردديم دتريشد ي،نترلكخود جهيتر، و در نتشيب زينـ  است از آن
 يجـه و در نت ،هـا بـه ارزش  يبنـدي در پا يقـو  ياربسـ  يبـه معـاد، عـامل    يمـان باورهـا، ا  يانم در

سـؤال خواهـد شـد و انسـان مسـئول       اعمـال  ةاز هم يامتق يفردا هكيناست. باور به ا ينترلكخود
شـگرف   يريتأث ي،اله يفركو پاداش و  يباور به حسابرس ، همچنيناست يشخو ياعمال و رفتارها

تقـوا و   ؛اسـت  ينآفـر يتاعتقـاد بـه معـاد، مسـئول     سـازد. ينترل مـ كو او را خود گذاردميانسان  بر
 یريجلـوگ  یالهـ  یتبه حـرام و معصـ   هادهد و از آلوده شدن آنيرا در افراد پرورش م ينترلكخود

  .)84، ص 1381(خدمتی و دیگران،  دنکیم
  محرمات كض و ترياهتمام به انجام فرا .۳

شخصـيت و   ،شـكني در قانونمندي او نهفتـه اسـت و هرگونـه تخلـف و قـانون      ،رزش هر انسانيا
ست كـه خـود را در عمـل بـه قـوانين اسـالم       اانساني باتقو ،آورد. بنابراينارزش انسان را پايين مي
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 همـة كنـد و بـه    پرهيـز از تمـام محرمـات    ،ديگـر عبارتبه ؛شكني مبرا باشداز قانون كرده ومتعهد 
عابدترين مردم كسـي اسـت   « فرمايد:در اين زمينه مي رمكاپيامبر . ض و واجبات عمل نمايديفرا

كسـي اسـت كـه از تمـام محرمـات دوري      كه به فرايض ديني عمل كنـد، و بـاتقواترين اشـخاص    
هـاي رسـيدن بـه تقـوا،     يكي از شـيوه  بنابراين، .)14، ح 195، ص 11، ج ق1402(مجلسی،  »گزيند

حقوق خدا و مردم را بـه رسـميت بشناسـيم و از     ،آن ةمحترم شمردن قوانين اسالم است تا در ساي
  .كنيمحدود مقرر تجاوز ن

  يتوجه به حضور خداوند در هست .۴

توجه به حضور خدا در هستي است. هر انسان مسلماني وظيفـه دارد   ،هاي كسب تقواديگر از شيوه يكي
جا حاضر و ناظر خود بداند. در اين صورت است كه از هرگونـه خـالف و گنـاه مصـون     كه خدا را همه

اسـت. از  رومنـدتر  يهـا ن قـدرت  ةاز همـ  ،ردن گنـاه كـ ن كشهياد او در ريمان به خدا و يقدرت ا ماند.مي
از گنـاه و انحـراف    يات بر نقش توجه بـه حضـور خداونـد در بـازدار    يات و روايه در آكروست نيهم
  د:  يفرمايم ميركنمونه، قرآن  برايه شده است؛ يكار تيبس

  )14(علق:  »ند؟يبيه خداوند همه اعمالش را مكداند يا انسان نميآ«
  ارزش و كرامت انسانتوجه به  .۵

ارزش و كرامـت انسـان اسـت؛     ةمسـئل  ،ساز تحقق خودكنترلي استاعتقادهاي اسالمي كه زمينهكي از ي
ديگر به امور پسـت و آلـوده شـدن بـه      ،زيرا اگر انسان قدر و منزلت و جايگاه رفيع خود را بهتر بشناسد

 به هـر ذلتـي   ؛شخصي كه براي خودش ارزش و منزلتي قائل نيست ،برعكس .دهدها رضايت نميزشتي
ديگران نيـز از شـر او در امـان     ،بالطبع و خود از شر اعمالش در امان نيست ،چنين شخصي ؛دهدمي تن

پـس تـو از   ، ارزش استهركسي كه در نزد خودش پست و بي«فرمايند: مي كه امام هاديچنان ؛نيستند
  .)362ص  ،1363شعبه، ابن( »شر او در امان نباش

بـر او سـجده    نفرشـتگا  و )29: حجـر (که روح خدا در او دمیده شده اسـت؛  موجودى است ،انسان
او را  و )14: مؤمنـون (؛تنها موجودى است که خداوند در آفرینش او خود را ستودهاو  )30: حجر(؛کردند

نـه   ،بهشـت اسـت   انسـان ارزش  .)249، ص 6، ج 1402مجلسـی،  ( موجودى فناناپذیر قرار داده اسـت 
اگر انسان بـه ایـن    .)70: اسراء( ها را به او مرحمت کرده استها و کرامتع فضیلتخداوند انوا و کمتر؛

  ها و مقامات توجه کند، هرگز خود را به کارهاى زشت آلوده نخواهد کرد.کرامت

۹۴       ، ،۱۳۹۱پاييز و زمستان سال دوم، شماره اول  

  )يرونيب( ينترل و نظارت اجتماعك. ۲

شـود،  يمـ  يناشـ  ياسـالم  ينـ يبه از جهانك يدرون يريپذتيو مسئول ييگوجاد پاسخيه اكست ين يكش
در جوامـع   يسـتم ارزشـ  يس يسـاز نـه ي. نهاداسـت مبارزه با مفاسد در جوامـع مـدرن    يوه براين شيبهتر

ـ يب يريپذتيبا مسئول ي بايددرون يريپذتيمسئول ،نيبنابرا ؛بلندمدت است ينديفرا ي،امروز  يمبتنـ  يرون
 دارد.گر بازيدكيعادالنه با ريغ يل شود تا افراد را از رفتاريمكت يستمينترل و نظارت سكبر 

هـا، نظـارت بـر اعمـال و رفتـار      انسـان  ياساسـ  يف اجتماعياز وظا يكي، ينيد يهابر اساس آموزه
 ،در اسـالم  يو اجتمـاع  يرونيباشد. اساس نظارت بيگر ميدكيرد كت و توجه به عمليگر و حساسيهمد

ـ يـ ر و بيـ گـر، تعب ير ديـ . به تعبقرار داده شده است» ركاز من ينه«و » امر به معروف«م يدر مفاه و  يان قرآن
  است.ر كاز من يامر به معروف و نه يهادر اسالم، واژه ينظارت اجتماع يثيحد

ــامــل كاز عوامــل رشــد و ت يارياســت و بســ ياجتمــاع ي، انســان موجــوديدگاه اســالميــاز د ا ي
ن يـ ت بـه ا يحساسـ  رو،ازايـن ؛ گـران قـرار دارد  ياش بـا د يدر روابط اجتماع ي،و سقوط و يماندگعقب
ـ . از استهاانسان يف اصلياز وظا ،جامعه يسازو تالش در جهت سالم ،روابط ه آيـات و  كـ روسـت  ني

ابعـاد   نمـوده و اجتماعي، ديني و سياسي تأكيد  ةاين وظيفبر روايات بسياري، از جهات متعدد و متنوعي، 
، عمـل بـه همـين فريضـه     ي ديگـر هـا امـت اند. علت برتري امت اسالمي بر مختلف آن را گوشزد كرده

 گونـه  تـوان چهـار  ي، مـ ينظـارت اجتمـاع  سـازوكار   كيـ  منزلـة دانسته شده است: امر به معروف را بـه 
  رد:ك يبنددسته
نظـارت   .٤ نظـارت مـردم بـر مـردم؛     .٣ ن؛نظارت مردم بـر مسـئوال   .٢ ن بر مردم؛نظارت مسئوال .١

  .نمسئوال رن بمسئوال
ن بـر  وجـود دارد. نظـارت مسـئوال   سازوكارهايي  ي،رونياز انواع نظارت بهريك  يبرا يدر جوامع امروز

ق يـ از طر بيشـتر  ،ندهـد. نظـارت مـردم بـر مسـئوال     ين و مقررات نشان مـ يق قوانيخود را از طر ،مردم
 .است يريگيها قابل پمطبوعات و رسانه

ومت و نظام اسالمی، که در حکتوان گفت به مسئوالن، میدر انجام وظیفۀ امر به معروف نسبت
گیـرى اسـت کـه    ی مشورت دادن به مسـئوالن در تصـمیم  کمردم دو نقش و وظیفۀ اساسی دارند: ی
ی الْـأَمرِ  «دلیل آن، این آیات قرآن کریم است:  فـ مهشاوِر و » و»   منَه یـشُـورى ب مرُه ؛ نقـش دوم  »أَمـ

اقبـت، پاسـدارى و نگهبـانى از اجـراى     به مسئوالن نظام اسالمى، مرجامعه در امور حکومتى نسبت
اند که هرجا خللى در اجراى قانون ببینند، تذکر دهند و اگـر مفیـد واقـع    قوانین است. مردم موظف
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نشد، اعتراض کنند. این وظیفه، امر به معروف و نهى از منکر است که خداوند در قرآن صریحاً بـه  
  .)104عمران: (آل کندآن امر مى

  ومتيكحو  ينظام اداران ارگزاركسالمت . ۳

ارگزاران كـ از  دبايـ  ند،كاصالح  يدرستخود را به ةجامعه بتواند امور كبراي اين يومتكو ح ينظام ادارهر 
ومت اميرالمـؤمنين  كمانند ح ،ومتيكنون هيچ حكتا ،هاومتكح ةو متعهد بهره گيرد. در ميان هم شايسته

تـوان  به خرج نداده است. اين واقعيت را مـي ارگزاران خود حساسيت و دقت كامور  درخصوص علي
، ابعـاد مختلـف سياسـي    درومتي كـ ارگزاران و واليـان ح كـ هاي گوناگون حضـرت بـه   ها و خطبهاز نامه

رعايـت   ةمسـئل  ،ارگزارانكـ هاي حضرت بـه  ها و عهدنامهنامه همةدر . ردكجو واقتصادي و ديني جست
  د.وشمي ديدهو ترس از خدا و توجه به آخرت  اتقو

 دبايـ  ،شوندمند ميهومتي بهركانات و اموال و اختيارات حكه از امكساني كاسالم،  ياسيس ةدر انديش
 ،در غيـر ايـن صـورت    ؛درستي انجام دهنـد خود را به ةبتوانند وظيف تاباشند  داشته هاييصفات و ويژگي

رفاقـت و خويشـاوندي را    ةمسئل ،هاي خودگاه در عزل و نصبهيچ شوند. عليتباهي امور مي باعث
ومـت خـود عمـل    كه تنها در راسـتاي بقـاي ح  كداد و روش سياستمداران دنياپرست را مدنظر قرار نمي

 ة. در انديشـ گرفتميانديشيد و مصلحت مردم را در نظر ه تنها به رضاي خدا ميكبل ؛نداشت ،ردندكمي
ار آمـدن افـراد فاقـد اهليـت و     كر اسالمي بيشتر از خطر بر س ةسياسي حضرت، هيچ خطري براي جامع

اي بـه  در نامـه  ،ومـت مصـر  كبـه ح  اشتر نخعيكمالهنگام گماردن  دليل،صالحيت نيست. به همين مك
  :مصريان چنين هشدار داده است

دسـت  بـه ت را به دست گیرند و مال خـدا را دسـت  کزمام امور ممل ،ارانکه نابخردان و نابکمن بیم دارم 
را بردگان خود گیرند و با صالحان به دشمنی برخیزند و فاسقان را حزب خود قـرار   گردانند و بندگان اوب

  .)1050ص نهج البالغه، ( دهند
اهلیـت بـر   ه مبادا زمامداران بـی کفرمودند دادند و میارگزاران توجه میکمسئلۀ حضرت مرتباً مردم را به 

ه اگـر حساسـیت مـردم بـه چگـونگی رفتـار       کـ چرا ؛شانندکار آیند و جامعه و مردمان را به تباهی کسر 
و گیرنـد  مـی لیاقت و فاقـد صـالحیت در مراتـب زمامـداري قـرار      گاه افراد بیارگزاران از بین رود، آنک

  .)176، ص 69ج ، ق1402مجلسی، ( شانندکجامعه را به تباهی می
و از طرفـی نظـارت    ،دشـو از افراد سالم و متعهد اسـتفاده   یومتکو ح يدر نظام اداره اگر کنتیجه آن

عـدل و   ۀتوان بـه اقامـ  یقیناً می ،م باشدکو تعامل مطلوب با مردم نیز حا كتداوم حسن سلو برايمستمر 

۹۶       ، ،۱۳۹۱پاييز و زمستان سال دوم، شماره اول  

دوار بود مردم بـه نظـام   یتوان امیه مکبدیهی است تنها در این صورت است  .قسط در جامعه امیدوار بود
  ند.ینما یو همگام يارکزاران همارگکبا  ،و در رفع فساد و تخلف کنندجامعه اقبال  یومتکح

  هايها و انحصارطلبيي. مبارزه با انحصارگرا۴

و در قبضـه   يمـان و قدرتمنـدان، انحصـارطلب   كه گفته شد، در بخش عوامل فسـاد مربـوط بـه حا   كچنان
ه كـ آنجا. ازاسـت  يفسـاد ادار  يو گلوگـاه  ياز عوامل اصل يكي ي،و ادار ياسيگرفتن قدرت و اقتدار س

برجسـته در فسـاد و    ياسـت و نقشـ   ياريبسـ  يآثار سـوء اجتمـاع   يدارا يو انحصارطلب ييانحصارگرا
ـ يـ بـه آن شـده و احاد   يتوجه خاصـ  ينيات ديدارد، در ادب يو نظام ادار ومتكسقوط ح بـه   يث فراوان

  .اندمبارزه با آن پرداخته يهاو راه ،، آثار و عواقبيريگلكش يشناسانيجر
 يمعنـا و بـه  »ثـار يا«در مقابـل   ،»أثـر « ةشياز ر ،. استئثاراست» استئثار« ةواژ، يانحصارطلب يمعادل عرب

 اسـت » هـا ازهـا و خواسـت  ين نيگـران در تـأم  يا وابسـتگان و هـواداران خـود بـر د    يمقدم داشتن خود «
ل داشته باشـد: الـف)   كن است دو شكمم يه انحصارطلبكنيقابل توجه ا ةتكن .)8، ص 1410منظور، ابن(

 ياخالقـ  يه ارزشـ كـ ثـار  ياسـت بـرخالف ا   يست و تنها اقـدام يگران نيتجاوز به حقوق د هك يانحصار
محمـدي  ( ز هسـت يـ گـران ن يثار، تجاوز به حقـوق د يه افزون بر مخالف بودن با اك يب) انحصار ؛است
  .)208، ص 1384شهري، ري

ـ به حقوق مرد يياعتنايب همچون ؛ها نقش دارندانسان يدر انحصارطلب ياديعوامل ز بـه   يرغبتـ يم، ب
، ي، خودخـواه يانحصـارطلب  يهـا شـه ين عوامل و ريترياصل اما، حرص، بخل و خست؛ يارم اخالقكم
ـ   كانسان را مهار ن يذات يمان، خودخواهيمان است. اگر ايا ضعف اي يمانيايب  يعـ يطـور طب هنـد، انسـان ب

هـر  : «يامـام علـ   ةفرمود خواهد. بهيخود و وابستگان خود م يز را برايشود و همه چيانحصارطلب م
  ).160(نهج البالغه، حکمت  »ندكشه يپ يرسد، انحصارطلب ييرواس به فرمانك

بـاال از  ن ردهردن مسـئوال كـ  يردسـتان، دور يز يمبـارزه بـا انحصـار طلبـ     يهـا ن روشياز بهتر يكي
نقل شـده   يعيسبابواسحاق اند. از ردهكن ين بوده و چنيما چن ينيان ديشوايه پكاست؛ چنان يانحصارطلب

مگـر آنچـه    ،رد)كيم ميان مردم تقسيو همه را م( گذاشتينم يباق يزيت المال چيدر ب يه علكاست 
ء ياز فـ  يزيچ چيو ه ؛»بيرا بفر يگريا! ديدن يا«فرمود: يو م ؛ندكم يتوانست تقسيه در آن روز نمكرا 

، قرطبـی ( داديانش اختصـاص نمـ  كـ يشـاوندان و نزد يخو بـه را  يزيآورد و چيرا به انحصار خود درنم
  .)210ص  3 ، ج1415



   ۹۷ هاي اسالميمبارزه با فساد اداري بر اساس ارزشراهکارهاي 

 د:يـ فرمايه حضـرت مـ  كـ چنـان  اسـت؛ ، توجه در گمارش افـراد  يگر مبارزه با انحصارطلبيروش د
ازخواه و متجـاوز و فاقـد   يـ ه امتكـ از آنهـا را   يسـان كن و يان برگـز كـ يان خـود را از ن يـ دربانان و اطراف«

وامگذار و به آنان اجـازه   ياعهيت قطاانيسان خود و اطرافكاز  يگردان و به احد ند، از خود دوراانصاف
  .)367ص  1دعائم االسالم، ج( »رنديش گيخو يرا برا يكه ملكمده 

  در برخورد با فساد ضيعدم تبع. ۵

ن آن اسـت.  ابـ كض بـا مرت يسان و بدون تبعـ كي، برخورد يدر مبارزه با فساد ادار ياز اصول اساس يكي
ب سـرقت  كـ ه مرتكـ از اشراف  ياز قطع دست زن يريجلوگ يبرا يادر مقابل تالش عده رسول خدا

 رايـ ز ؛شـدند  كهـال  ييهـا ضيتبعـ  نياز شما بودند، تنها به سبب چنـ  شيه پكآنان « شده بود، فرمودند:
 كسـبب هـال   نيـ تنها به ا لياسرائيساختند. بنيو قدرتمندان را رها م ردندكيحدود را بر ناتوانان اجرا م

دلشـاد  ( ».سـاختند يو بزرگـان را معـاف مـ    ردنـد كيه حدود را در خصوص فرودستان اجـرا مـ  كشدند 
ه كـ شـدند   كعلت هال نياز شما به ا شيپ يهاامت« اند:فرموده گريد يدر جا )دفتر دوم، 1372 ی،تهران

ه جـان محمـد در دسـت    كس ك . به آنساختنديردند و بزرگ را رها مكيفرودست اجرا م ةحد را دربار
  .(همان) »ردمكيرده بود، دست او را قطع مك نيچن زيه اگر دخترم فاطمه نكاوست سوگند 

  ارآمدکسالم و  يمربوط به نظام ادار يارهاکب) راه
يـف ارتبـاط   كم و كـ هـا و  ه نوع ساختاردهي اين نظامكهاي اداري مختلفي وجود دارد در دنيا نظام

ارآمـدي  كدهندة آن، از نظر يلكاند و عناصر تشفرايندهايشان با هم متفاوتاجزا و عناصر سازنده و 
ه در ايـن  كـ هاي مختلف قرار دارند. آنچـه  دور از فساد، در درجهو ميزان برقراري روابط سالم و به
گيري و مبارزه با فساد در اين نظام بر اسـاس مبـاني   ارهاي پيشكبخش بدان خواهيم پرداخت، راه

  است. ارزشي اسالم
  )ينهادساز( ییربنایز ۀتوسع .1
 ينهادسـاز  ين تالش براياز فساد است. ا يريمهم جلوگ يارهاكاز راه يكي ،ثرؤم ييربنايط زيجاد محيا

  ر به ثمر رساند:يل زئز بر مساكتوان با تمريرا م
باشـد؛   ياركو درست يستگيشا يار اصليد بر اساس دو معيبا ين دولتااستخدام مأمور ساالري:شایسته

 »نياالمـ  ير مـن اسـتأجرت القـو   يـ ا أبـت اسـتأجره ان خ  يـ قالـت  «م آمده است: يركه در قرآن كگونهآن
 .)26(قصص: 

۹۸       ، ،۱۳۹۱پاييز و زمستان سال دوم، شماره اول  

حـداقل برابـر حقـوق     ي وفـ كد ميـ با ين دولتامستخدم يبرا يپرداخت يايحقوق و مزاافی: کحقوق 
متـر در معـرض   كنـد و  كدا يـ ش پيآنها افـزا  يباشد تا بهرور يقطاران آنها در بخش خصوصهم يافتيدر

خداونـد در روز قيامـت بـه سـه     «نقل شده اسـت:   رمكامبر اياز پ يالمكرند. در ير بگاوسوسه فساد قر
و  ؛ه خـودش را بفروشـد  كـ و انسان آزادي  ؛ه شخص آزادي را بفروشدكند: انسان آزادي كنمي س نظرك

 كار او خشـ كـ ه رطوبـت عـرق ناشـي از    كـ خير اندازد أقدر به تارگر را آنكه پرداخت دستمزد كمردي 
 .)35، ص 16 ج ،1405متقی هندي، ( »شود

ن و يد قـوان يـ شـود، با يداده مـ  يارمندان بخش عمـوم كه به ك يتيزان صالحيم خصوصدر شفافیت: 
رد كـ عمل يابيارز ةنيشود و زم كاسته ر شدن در فسادياحتمال درگ ازمقررات شفاف وجود داشته باشد تا 

 .گرددفراهم نان كارك
 کننـد؛ ز مـی کـ ل مهـم و حسـاس تمر  ئها و مطبوعات آزاد بر مسارسانهرسانه و مطبوعات آزاد: 

نماینـد؛ و  ت عمومی را در سطح گسترده منتشر میکنیاز براي افزایش آگاهی و مشاراطالعات مورد
 نـار هـم قـرار   که در کـ کنند. همـۀ ایـن نهادهـا هنگـامی     می ردها را افشاکها و سوء عملاريکخطا
شـان را بپذیرنـد و سیسـتم    ت اعماله در آن، مـردم مسـئولی  کـ گیرند، باید محیطی را ایجاد کنند می

تـر جامعـه بینجامـد؛    وفایی بیشـتر، و ثبـات افـزون   کاهش فساد، رونـق و شـ  کنظارت و ارزیابی به 
نَّ    ولَوالَ دفْع اللّه النَّاس بعضَـهم بِـبعضٍ  «ند: کریم یادآوري میکه قرآن کچنان لَکـو ضاألَر تد لَّفَسـ

وامع  « . و نیز)251(بقره:  »اللّه ذُو فَضْلٍ علَى الْعالَمینَ صـ تمدضٍ لَّهعم بِبضَهعب النَّاس اللَّه فْعلَا دلَوو
 .)40(حج:  ...»وبِیع وصلَوات ومساجِد یذْکَرُ فیها اسم اللَّه کَثیرًا

گیـري از  بهـره در جامعـه،   يسـاز نهینهاد يبراسازوکار ار و کن راهیترارزشمکن و نه یآخرآموزش: 
ثر بـر  ؤمـ  يهـا ارزش یدهلکدر ش یعمده و اساس یآموزش در هر جامعه نقش نظام .است نظام آموزش

در  یا، سـهم آموزش آنه یم و چگونگیدهیه به فرزندانمان آموزش مکآنچه  ،طورنیهم .رفتار افراد دارد
، ترتیـب بـدین ) دارد. ...ارمنـد اداره، تـاجر و  کپدر، ( نندکیفا مین افراد در جامعه ایه اک یمتفاوت يهانقش

 یاسـالم بـه تمـام    یارزش نظام ةنندکغ و منتقلمبلّ ی،اسالم ۀجامع کیدر  یآموزش نظامه کرود یانتظار م
مختلـف   يهـا بتواننـد در نقـش   نظـام، ن یـ در اشـده  تیـ هـا باشـد تـا افـراد ترب    انکم همۀها و در گروه

 نند.کعمل  یور و اخالقهصورت بهرهرند، بیگیه بر عهده مک ايیاجتماع

  ييگراتيشفاف .۲

عبـارت   كـه باشـد  يم يمطرح در مباحث مربوط به فساد و سالمت ادار يديلكم ياز مفاه يكي ،تيشفاف



   ۹۹ هاي اسالميمبارزه با فساد اداري بر اساس ارزشراهکارهاي 

 .سـازوكارهاي حـاكم بـر توزيـع قـدرت و درآمـد      است از آشكار بودن مبنـاي تصـميمات حكـومتي و    
اي پايـدار  براي استقرار دولتي كارا و ايجـاد جامعـه   ،ثرترين ابزار مبارزه با فساد اداريؤعنوان مبه شفافيت

 اسـت؛  افـراد  ايگشايش امور غيرامنيتـي و نظـامي بـر    سازيشفاففرايند  ،ديگرعبارت به رود.كار ميهب
مـردم   د تـا نو... قابل عرضه به افكار عمومي باشـ ها، تصميمات ها، فرهنگسياستها، كه رسانهايگونههب

  .آنها به قضاوت بنشينند بارةبتوانند در
دیـن مبـین   اسـت.   ینـ ید يهـا د و توجه در آمـوزه یکتأمورد يهااز مقوله یی،گراتیت و شفافیشفاف

نظـارت بـر چگـونگی     ،دانـد اسالم که حکومت را امانتی در دست حاکمان و کـارگزاران حکومـت مـی   
را از مسلمات مبانی سیاسـی اسـالم    آنگویی در قبال استفاده و نگهداري از این امانت و ضرورت پاسخ

 گـویی در ضـرورت پاسـخ   ،اشـتر مالـک خطاب بـه   به همین علت است که امام علی .آوردشمار میهب
  فرمایند:می مردم را بدین صورت بیان مقابل

فارغ از هر کاري به آنان بپردازي. براي  ،تو نیاز دارند، زمانی معین کن که در آنبراي کسانی که به 
و براي خدایی که  .مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد ؛دیدار با ایشان به مجلس عام بنشین

آفریدگار توست، در برابرشان فروتنی نماي و بفرماي تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسـبانان بـه   
کـه مـن از    ؛سـخن خـویش بگویـد    ،لکنـت زبـان  هراس و بـی گویشان بییک سو شوند تا سخن

ردسـت نتوانـد   گفت: پاك و آراسته نیست امتی که در آن امـت، زی می بارها شنیدم که اهللارسول
  .)53 نامه، نهج البالغه( دست بستاند...حق خود را از قوي ،بدون لکنت زبان

  هادر نصب و عزل يساالرستهيشا .۳

 )Oxford, 1993, p. 235(»یتو صـالح  یاقتمهارت، دانش، ل یی،داشتن توانا« يمعنادر لغت به شایستگی
 اقـت یو ل مهـارت  یی،توانـا  يارکـ . هر یابدیم افرد معن یشغل قلمروار و کبسته به  ،و در اصطالح ؛است

 .رساندیم گرفتهعهدهرامر ب يبرا را فرد یستگیشا ،و در مجموع طلبدیرا م ياژهیو

تـرین  ی از مهـم کـ هـاي اجرایـی، ی  ساالري در گزینش و نصب افراد و مـدیران دسـتگاه  شایسته
یـد شـده اسـت. بـراي     کدینی بـر آن بسـیار تأ  ه در ادبیات کارهاي مبارزه با فساد اداري است کراه

ریم از زبان دختران شعیب آمده اسـت کـه خطـاب بـه پـدر در خصـوص اسـتخدام        کنمونه، قرآن 
شایسـته بـراي شـبانی) و    ( او را به خـدمت بگیـر؛ زیـرا قـوي    «گویند حضرت موسی به شبانی می

  .)26(قصص:  »ار استکدرست
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  ارمندانكشت ي. توجه به مع۴

 يازمنـد یاج و نیده شوند، احتیشک یفساد و تباه ۀها به ورطشود انسانیه باعث مک یمهم از عوامل یکی
د و کنـ یمـ  کیـ هـا تحر يازمنـد یاز او را به رفـع آن ن یاج و نیه احتکاست  ياگونههب یعت آدمیاست. طب
ن رو، فقـر  یاز هم .)1385(رضائیان،  بودشتر خواهد یب ی آن نیزکیشتر باشد، قدرت تحریاز بین نیهرچه ا
 رمکـ ا پیـامبر ه کـ شـده اسـت؛ چنـان    یفـر معرفـ  کوار یـ دواربهید یۀهمسا ینید يهادر آموزه يو ندار

  .)86، ص 8، ج 1387محمدي ري شهري، (»فراًکون کأن یالفقر  ادک«د: یفرمایم
ل مطلـوب و دور  کبه ش خود راف یوظا رودمیران سطوح مختلف نظام انتظار ینان و مدکارکاگر از 
زان یـ رد. اگـر م کـ ن یتـأم  يمـاد  یآنهـا را از لحـاظ زنـدگ    باید، انجام دهندانت یو خ يارکمکاز هرگونه 

 يسـرد نان بـا دل کارکتر از آن باشد، نیینداشته و پا يبرابرآنها  متوسط ینان با مخارج زندگکارک یافتیدر
، يارکـ مکـ و  دادام انجـام نخواهنـد   کو اسـتح  ار را بـا اتقـان  ک ؛دیارشان مبادرت خواهند ورزکبه انجام 

  د ساخت.نشه خود خواهیرا پ یبه اموال عموم يانت و تعدیخ
ف سـازمان  ینـان را از وظـا  کارک یشـت یت معیو بهبـود وضـع   ین زندگیتأم ۀمسئل یمؤمنان علریام

 اشـتر کمال ند. حضرت خطاب بهکنن امر توجه یا ي بهطور جدهه بکند کیران گوشزد میو به مد داندمی
لهـم عـن تنـاول مـا      یاستصالح أنفسهم غن یقوت لهم عل کهم االرزاق؛ فإن ذلیثم أسبغ عل«د: یفرمایم

  .)53(نهج البالغه، نامه  »کأو ثلموا امانت كهم إن خالفو أمریهم، و حجه علیدیتحت ا

  مكحا يو هنجارها يت فرهنگيمربوط به وضع يارهاكج) راه
ـ    یو اجتمـاع  یفرهنگـ  ۀشـوند، جنبـ  یمارائه  ن بخشیه در اک ییارهاکراه  يریارگکـ هدارنـد. هرچنـد ب
 یو همگـان  یت و تـالش جمعـ  یـ ازمنـد فعال یبـر و ن شوند، دشوار، زمانیمارائه  ادامهه در ک ییارهاکراه

  باشد. ي داشتهار ارجمندیتواند ثمرات بسیاست، اما در بلندمدت م
  ياجتماعت مردم در امور كمشار يهانهيش زمي. افزا۱

 ينـدها یسـاختن مـردم در فرا   ریـ داللـت دارد و درگ  یگروه نیبر گسترش روابط ب ی،ت اجتماعکمشار
داللـت دارد   ياراد يهاتیآن دسته از فعال به یت اجتماعکمشار .دهدیقرار ممختلف را هدف  یاجتماع

 میمسـتق ریغ ایـ  میصورت مستقو به کنندمیت کشر مختلفجامعه در امور  کی يآنها اعضا قیه از طرک
  .)108ص ، 1369، یزيتبریمحسن( ت دارندکمشار یاجتماع اتیل دادن حکدر ش

 میرکـ قـرآن  کـه خداونـد در   هاي اصلی است؛ چنانیکی از آموزه ،در دین اسالم، مشارکت و تعاون
دوانِ و تَعاونُواْ علَی الْبرِّ والتَّقْوي والَ تَعاونُواْ علَی اإلِثْـمِ  «فرماید: می الْعـاگـر ایـن اصـل در     .)2مائـده:  ( »و
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د و مردم بدون توجه به روابط شخصی، نژادي و خویشاوندي، بـا آنـان کـه بـه انجـام      شوجامعه نهادینه 
هـاي اجتمـاعی   کنند همکاري و همیاري نمایند، بسـیاري از ناهنجـاري  کارهاي سازنده و مثبت اقدام می

  آید.ن به وجود میاز تعاو سرشاراي شود و جامعهحل می
ت عمـومی  کارهـایی را بـراي جلـب مشـار    کتـوان راه هاي دینی، میبا مطالعه در منابع و آموزه

  رد:کمطرح 
هـیچ  «د: یـ فرمایسـتم و نظـام، مـ   یش اعتمـاد مـردم بـه س   یافـزا  ۀنیدر زم یحضرت علاري: کوکنی
اجبـار بـه    و عدم تخفیف مالیاتو  اري به مردمکوکبهتر از نی ،اي براي جلب اعتماد والی به رعیتوسیله

ه کـ بین شوي خوش وش تا به وفاداري رعیت،کقدر بپس در این راه آن .نیست ه دوست ندارند،کاري ک
  .)53نهج البالغه، نامه ( »داردالت را از تو برمیکرنج طوالنی مش ،بینیاین خوش

ه خداونـد متعـال از آن   کـ اسـت   ايانـدازه بـا مـردم بـه     هبرخورد نرم و متواضعان ریتأث: کبرخورد نی
فَبِما رحمۀٍ منَ اللّـه لنـت   «د: یفرمایم يخطاب به و کند ومیاد یامبرش یمثبت پ یاخالق یژگیعنوان وبه

...کولن حیظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّوا ماً غَلفَظ لَو کُنت م و159آل عمران: ( »لَه(.  
اب آن حضـرت  یـ در غ یه بعضـ کـ قـدر توجـه داشـت    به گفتار مـردم آن  رمکا امبریپشنود مؤثر: 

ت و آزار یـ امبر را اذیاز آنان، پ یسانک«رد: یپذمی ند،یگومیگران یهرچه د یعنی ؛او گوش است :گفتندیم
  .)61(توبه:  ند او گوش استیگویدهند و میم

  ياجتماع يريپذتيحس مسئول ياي. اح۲
بـه  پـذیري آنـان نسـبت   دین اسالم، اهتمام مسلمانان و مسئولیتموردنظر  یکی از اصول اجتماعی بنیادي

یعنی مسئولیت و تکالیفی کـه اعضـاي جامعـه نسـبت بـه      ( »تکافل اجتماعی«همدیگر است که از آن به 
  .نیز تعبیر شده است) همدیگر دارند

 روايـت كـه  د ايـن  د؛ ماننـ نرسـان د كه اهميت اين اصل را ميناحاديث زيادي در اين زمينه وجود دار
 .)239ص  ،1362 ،ینـی کل( »من اصبح و لم يهتم بامور المسلمين فلـيس بمسـلم  : «ديفرمايه مك پيامبر
بـه  هـا نسـبت  ت انسـان يبر مسـئول  يح و قاطعيروشن، صر يداتيكگر، تأيث فراوان ديث و احاديحداين 
  .هستند شانيرامونيگر و جامعه پيهمد

 ياركو وجدان  يشناسترويج فرهنگ وظيفه. ۳

و  یـل ار بـا م ک یقه شخص را به انجام دقک یحالت ثابت درون«اري گفته شده است: کدر تعریف وجدان 
ی کـ شناسـی، ی اري و وظیفـه ک. وجدان )41، ص 1375سعادتی، (منطقی »ندکیم یبترغ یاقرغبت و اشت
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ه بـین  کـ توان گفـت  آید. میشمار میاز عوامل فرهنگی مؤثر جهت مبارزه با فساد و انحراف اجتماعی به
اري، فسـاد و  کـ ه بـا فقـدان وجـدان    کـ وس وجود دارد؛ به این معنـا  کاي معاري و فساد، رابطهکوجدان 

هـا شـود.   ناهش فسـاد اداري در سـازما  کـ توانـد باعـث   انحرافات افزایش خواهند یافت و وجود آن می
 اسـت هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی فسـاد اداري     تـرین ریشـه  وجـدان کـاري از مهـم   ، ضعف ترتیببدین

 .)1385(حکیمی، 

انسـان   ،ار زشتکه در صورت انجام ک است شده رینفس لوامه تعب به يارکاز وجدان ، میرکدر قرآن 
  .)2(قیامه:  ندکمیوهش کرا ن

  هـاي دینــی و باورهـاي انســانی، و همچنــین در  ارزش هـا بــه اصــول و بـا تقویــت پایبنـدي انســان  
  اري درکــتــوان بــه تقویــت و گســترش فرهنــگ وجــدان  هــاي بشــري، مــیســایۀ اســتفاده از تجربــه

  ها اقدام نمود.سازمان

  يريگجهينت
ی از اصول و اهداف اساسی دین مبین اسالم است. بر کمبارزه با فساد و انحرافات اجتماعی، ی

هاي پیشگیري از بروز فساد در جامعه حلارها و راهکهاي دینی، سرشار از راهآموزهاین اساس، 
ه پیامبران الهی و پیشوایان دین، در عمل نیز اهتمام جدي به این کباشد؛ چنانو مبارزه با آن می

ارهـاي  کراه اسـت،  »هاتئوري محدودیت«ه کنظري تحقیق چارچوب  اقتضايبهاند. امر داشته
ه فسـاد  کـ اند. بر این مبنـا، مشـخص شـد    شده، معطوف به عوامل گلوگاهی فساد اداريعرضه

اري و عدم شـفافیت، فقـدان   کاداري، حاصل وجود و تعامل عواملی چون انحصارطلبی، پنهان
  ساالري و مسئولیت اجتماعی شهروندان است.شایسته
مبـارزه بـا فسـاد     يبـرا  یاسـالم  يهـا ارزشو بـر اسـاس    یادشدهه متناسب با عوامل ک ییارهاکراه

  .اندنشان داده شده )1( و در جدول ي،بند، در سه دسته طبقهاندهاستخراج شد
 جهینت و مبارزه يریشگیپ يارهاکراه یعوامل گلوگاه يفساد ادار یعناصر تعامل

 مان و دارندگان قدرت و نفوذکحا
 انحصار قدرت

 انیانحصارگرانترل از باال و برخورد با ک

 اهش فسادک

 یش نظارت اجتماعیافزا
 ینترلکتقوا و خود ییگوفقدان پاسخ

 مهکحا يو هنجارها یت فرهنگیوضع

 یوجدان عموم یخاموش
 یت مردم در امور اجتماعکمشار يهانهیش زمیافزا

 يارکو وجدان  یشناسفهیج فرهنگ وظیترو

 یاجتماع يریپذتیفقدان مسئول 
 یاجتماع يریپذتیحس مسئول يایاح

 یش اعتماد اجتماعیافزا
 )ییربنایز ۀتوسع( ينهادساز

 یضعف اخالق عموم
 ط بازدارندهیمح کیجاد یا

 ض در برخوردهایعدم تبع
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 جهینت و مبارزه يریشگیپ يارهاکراه یعوامل گلوگاه يفساد ادار یعناصر تعامل

 مان و مردمکان حایننده روابط مکمیتنظ يادار نظام

 هادر عزل و نصب يساالرستهیشا يساالرستهیفقدان شا

 

 ن و مقرراتیقوان يسازشفاف و ساده تیعدم شفاف
 ارمندانکشت یتوجه به مع ن بودن معاشاتییپا

 نترل و نظارتکستم یفقدان س
 یش نظارت اجتماعیافزا

 ت در برخورد با متخلفانیقاطع
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