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 دهيچک
، از فسـاد یکه موجـب بازدارنـدگ یپرداختن به عواملشود؛ یمحسوب م یاسینظام س ییاجرا يبازو، هر جامعه ينظام ادار

 ینـیکـرد دیبـا رو، ن مقالهیداشته باشد. ا یاسیبه نظام س ییسزاهتواند کمک بیم، گرددیم يدر سطوح مختلف نظام ادار
اط در یـت اصـل احتیـو بـا رعا یو اسـتنباط یفیبـه روش توصـ و، ین علیرالمؤمنیام يو گفتار يره رفتاریبخصوص س

    باشد.یمباز دارندگی از فساد در نظام اداري افتن عوامل ی درصدد، ینید يهاپژوهش
توان در دو سـطح خـرد و کـالن یفساد را م یکلطوربه، صورت گرفته است يکه از فساد ادار یف متفاوتیبا توجه به تعار

حکومـت و  ياصـالح سـاختار ادار بـرايشـان یا گفـت:تـوان یم یره و اقوال علیبا مراجعه به س .قرار داد یمورد بررس
عوامـل ، يو رفتـار یکه عبارتند از: عوامل روانـ اندحداقل پنج سطح از عوامل را مورد اهتمام قرار داده، از فساد يریجلوگ

 .يعوامل اقتصاد ی واسیعوامل س، یو اجتماع یعوامل فرهنگ، یسازمان

  .کارگزار، حکومت، يره علویس، نهج البالغه، یاسالم يهاارزش، يفساد ادار، تیریمد ها:کلیدواژه
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  مقدمه
 .باشـدیآن م ییاجرا يبازو عنوانبه يمرهون سالمت نظام ادار يادیز تا حد یاسیس يهانظام يماندگار

بـا ، روازایـندارد. بسـتگی  يزان کارآمـد بـودن نظـام اداریبه م، در عرصه اجرا یاسیس يهانظام ییکارآ
ز یـآن ن يبه بقـاء و مانـدگار، يتوان عالوه بر کارآمد نمودن نظام اداریم، ينظام ادار يهابیشناخت آس

و از ، بـه اهـداف یابیدستز از عوامل اصلی بازماندن نهادها و جوامع ا، فساد، سوي دیگررد. از ککمک 
 سـالمت نظـامدرپـی همواره کسانی که ، . به همین دلیلرودشمار می موانع اساسی رشد و تکامل آنها به

گیـري و مبـارزه بـا ایـن پدیـدة شـوم اجتمـاعی پیشبه دنبـال ، اندرشد و تکامل آن بوده، اجتماعی بشر
اند. آنان مبارزه با فساد و تبـاهی اي داشتهقش بسیار برجستهدر این میان ن، الهی. پیامبران و اولیاي اندبوده

ــه ــدل در جامع ــراري قســط و ع ــه و برق ــرار دادهرا ســرلوحۀ برنام ــی خــود ق ــن راه، هاي تبلیغ ، در ای
  .)81- 104 ص 1391، یحسن(اند هاي فراوانی از خود نشان دادهنثاري جان

رفتـه شـده یپذ يهـاارزش براسـاس یدبا، گرددیاصالح جوامع ارائه م يکه برا ییهاحلراه ازآنجاکه
متناسـب بـا الگوهـا و ، یاصـالح يهـاحـلسـت راهیبایز مـیـن یدر جامعه اسـالم، در آن جامعه باشد

باشـد یمـ يفساد ادار ی مااز معضالت جامعه اسالم یکیامروزه ، دیتردیارائه گردد. ب یاسالم يهاآموزه
اقـدامات ، از فسـاد يریدر جلـوگ، ن درمـانیبهتـر ازآنجاکه .است شدهها و ادارات سازمانر یبانگیکه گر

کـه بازدارنـده از فسـاد را  یاسـالم يهـاحـلراهیـد با، باشدین مشکل میبرون رفت از ا برايرانه یشگیپ
 بیـتاهل يو رفتار یقول ةرین پژوهش با مراجعه به سیا، رواینشوند. از یو معرف ییهستند شناسا يادار

 ن پرسـشیـپاسـخ بـه ابراي  یحلراهارائه  درصدد ین علیرالمؤمنیام بخصوص، عصمت و طهارت
ک ابعـاد مختلـف یتفکبه ، در این مقاله» ست؟یچ ياز فساد ادار يریجلوگ يهاکارراهعوامل و « که است

  .شده استارائه کاري راهک یهر  يبرا پرداخته شده و سپس ينظام ادار

  يفساد ادارف يتعر
گسـتره  يدارا، فسـاد اداري چراکـهکاري بس دشوار است؛ » فساد اداري«از اصطالح ، ارائۀ تعریفی واحد

. سـتین ممکـن یبـه سـادگ، کـه شـامل همـه آنهـا گـردد، جامع یفیان تعریاست که ب یفراوان یمصداق
را  آن قیمصـاد، يادار هـا و عـوارض فسـادق نشـانهیـاز طر، يف مفهوم فساد اداریا تعرباید ب، روازاین
یـا ، ردیـگیهاي دیگـر قـرار مـیا کامالً در مقابل تعریف، ارائه شودهر تعریفی که ، ص داد. بنابراینیتشخ

هـا و توانـد بیـانگر تمـامی ویژگینمی، روایـناز .شـودیاز ابعـاد ایـن پدیـده مـ يناظر به تعداد محدود
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بـدون ، ترتیببـدین اهیم نزدیک بـه آن متمـایز سـازد.ها و مفمشخصات آن باشد و آن را کامالً از پدیده
  پردازیم.مستقیماً به تعریف موردنظر می، درگیر شدن با تعاریف مختلف این اصطالح

معناي جلوگیري از انجام اعمال درست و سالم است. معادل انگلیسـی به» فسد«از ریشۀ » فساد«واژة 
معناي شکسـتن و نقـض کـردن اسـت. چیـزي کـه  به، »corruptus«از ریشۀ التینی » Corruption«، آن

فسـاد یعنـی هـر ، تواند قوانین و مقررات یا قواعد اداري باشـد. بـدین معنـامی، شودشکسته یا نقض می
  .)178- 189 ص، 1378، يتانز(اي را از اهداف و کارکردهاي خود بازدارد اي که مجموعهپدیده

 يبـرا ی/ دولتـيارات اداریـاز اخت یرقـانونیاسـتفاده غ :از است عبارت »يفساد ادار«اما در اصطالح 
ن و ضـوابط مـدون یاز قوان يافرض شده است که مجموعه یضمن طوربه، فین تعری. در اینفع شخص

کـه  يآنگاه هرگونه رفتار ادار .کنندین مییرا تع يمجاز ادار يهاتید که چارچوب فعالنوجود دار يادار
 ازآنجاکـهشود. اما یم یتلق يفساد ادار، باشد یزه ارتکاب آن انتفاع شخصیانگن بوده و ین قوانیر با ایمغا

زمـان  لهـا در طـون ارزشیـک جامعـه ایهر جامعه متفاوت است و در  یو اخالق یفرهنگ يهاارزش
مـردم  یعمـوم يهـادگاهیـد با توجـه بـه دیبایرا م يفساد ادار :ن معتقدندااز محقق یبرخ، کنندیر مییتغ

  )15و14ص، 1375، یبیکرد (حبف یتعر
و » يک و اداریـفسـاد بوروکرات«ی کـیشـود: یم میز فساد بر دو نوع تقسیات مرسوم توسعه نیدر ادب

بـه هـر نـوع ، ياما فساد ادار». از فساد است ياک ناظر بر جنبهیکه هر ییهايمجموعه ناهنجار«ي گرید
، یمـؤمن(رد یـصـورت گ يجهـت منـافع فـرددر  یکه از امکانات عمـوم شوداطالق می يااستفادهسوء

و  یدر امـوال دولتـ یرقـانونیفساد عبارت است از: هرنـوع تصـرف غ، گرید یفیدر تعر. )49ص، 1380
، یارات و قدرت در جهت اسـتفاده از امکانـات مـالیاز اخت یر قانونیت و استفاده غیاز موقع استفادهسوء

 يهـارانـت، ياخـاذ، رشـوه، اخـتالس :اسـت يادیـق زیمصـاد يداراایـن تعریـف که البته  ی.فساد مال
، گـریان دیـبـه ب. )114ص، 1380، یسیرئ( ...(بدون داشتن حق) و ر حقیافت وجوه من غیدر، ياقتصاد
 دینا دور کنـد. بـیـخود بـاز دارد و  يک مجموعه را از اهداف و کارکردهایکه  يادهیهر پد یعنیفساد 

رفتـه شـده و یم پذیاسـت کـه بـا مفـاه ياقتصاد يرفتارها يریشکل گ یفساد به معن، در اقتصاد، بیترت
  .)166ص، 1380، یتهران يهادو(اهداف آن مکتب ناسازگار باشد 

  انواع و سطوح فساد
سـطح  :گیـردنشانگر آن است که فساد بیشتر در دو سـطح صـورت می، مطالعۀ فساد در جوامع مختلف

رتبـه و مقامـات ارشـد مـدیران عالی، نخبگان سیاسـیبیشتر به ، کالن و سطح خرد. فساد در سطح کالن
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سـطح ، است. به همین ترتیـب» سفیدانیقه«فساد ، شود. تعبیر دیگر از این سطح فسادها مربوط میدولت
هاي بسـتانمعـامالت و بده، مبـادالت :عبـارت اسـت از، معروف است» هاآبییقه«خرد فساد که به فساد 

، یحسـن(گیـرد پایین و در ارتباط مستقیم با ارباب رجـوع صـورت میفاسدي که در سطح کارمندان رده
دولـت  يهـاتیـو چرخه فعال یمات دولتیکه در اتخاذ تصم یافراد با توجه به نقش. )81ـ104 ص 1391

  اند:م شدهیرمجموعه تقسیبه سه ز، کنندیفا میا

  رتبه دولتيران عاليو مد ياسيرهبران س
ک یـرا در  یاسـیاسـت کـه قـدرت س يگروه معدود افراد، رتبهیران عالیو مد یاسیمنظور از رهبران س

ص یو تخصـ ياسـتگذاریس، يگـذارنه قـانونیرا در زم يمات مهم کشوریکشور در دست دارند و تصم
 کنند.یمنابع اتخاذ م

 يکارمندان شاغل در نظام ادار

در اسـتخدام  يا قـراردادیـ یمرسـ طوربـهکـه  هستند یکسان، ين سطح از افراد در نظام اداریمنظور از ا
در چـارچوب  یف مشخصـیوظـا، ن افـرادیـهستند. به ا یدولت يهانهادها و شرکت، مؤسسات، ادارات

 شود.یمحول م ين اداریها و قواندستورالعمل

 رشاغليو شهروندان غ ين در بخش خصوصيشاغل

، کـارانیب، بازنشسـتگان ریرشاغل نظیو افراد غ ین در بخش خصوصیه شاغلیشامل کل، ر مجموعهین زیا
، ن گـروهیـد. انباشـیاز کارافتادگان) م، کودکان، دارل و افراد تحت تکفل (زنان خانهیافراد شاغل به تحص

اسـتگذاران و کارمنـدان یشـاوندان سیاسـت کـه خو یهیبد .دنشویقسمت اعظم افراد جامعه را شامل م
 .)24و 23ص، 1375، یبیحب(آن هستند  يز اعضایدولت ن

  نيرالمؤمنياز منظر ام يفساد ادار
ن یـپـس از ا .ن شدینشخانه امبر اکرمیست و پنج سال پس از رحلت پیب، ین حضرت علیرالمؤمنیام

 یکـیرا بر عهده گرفت.  یجامعه اسالم يحکومت و رهبر، و اصرار مردم یبا اقبال عموم، یمدت طوالن
 أت حاکمـه و انحرافـاتیـمردم از فساد موجـود در ه به ستوه آمدن، مؤمنان ریاقبال مردم به ام عللاز 

در  موجـودبـود. انحرافـات و فسـاد بـه  یجـاهل يهابه بازگشت به سنت ياآوردن عده يو رو موجود
 ةدر دورعثمـان  .دیفه سوم بـه اوج خـود رسـیدر زمان خل یحکومت و زمام داران و کارگزاران حکومت
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خـود  .کردیت نمیرعا همظواهر را حتی را مرتکب شد. او  ياریها و اشتباهات بسخالف، خالفت خود
را در  یفراوانـ يو اقتصـاد يمفاسد ادار، وين نگرش یا .پنداشتیار مردم میالمال و اختتیرا صاحب ب

  د:یفرمایم عثمانت یان موقعیدر ب ر مؤمنانیداشت. ام یپ
و خـوردن  آوريجـز جمـع یهمّـ، به پا خواست و همانند شتر پرخـور و شـکم برآمـده یباألخره سوم

که بهاران بـه  ياچون شتران گرسنهاش برخاستند. آنها هميبه همکار، او يالمال نداشت. بستگان پدرتیب
ـت يبرا، اهان را ببلعندیگ یبیفتند و با ولع عجیعلفزار ب امـا ، ن برآوردنـدیخوردن اموال خدا دسـت از آس

و ثـروت  یشـکمبارگ، او کارش را تباه ساخت و سـرانجام ستیش پنبه شد و کردار ناشایهاعاقبت بافته
  ).3خطبه ، یدرضیابد نابودش ساخت (س يبرا، ياندوز

با انبوهی از مفاسد و انحرافـات در نظـام اداري و ، به حکومت رسید هنگامی که امیرالمؤمنین، بنابراین
 روزهاي حکومت آغـاز کـرد. امـامایشان مبارزه با این مفاسد را از همان نخستین حکومتی مواجه بود. 

، بـا صـراحت بـه بخشـی از سیاسـت اصـالحی خـویش اشـاره کـرده، در دومین روز از حکومت خود
  فرماید:می

ت المـال بـاز یـبـه ب، ه کـردیـهد يرا که از اموال خداونـد یوتد و هر ثریرا که عثمان بخش ینید هر زمیبدان
ۀ زنان شـده یکه مهر یدر حال، ابمیها را بن ثروتیرد و اگر اان نبیاز م يزیحقوق گذشته را چ چراکهگردد؛ یم
اسـت و هـر آن کـس کـه  یشـیعدالت را گشا چراکهگاهش بازگردانم؛ یبه جا، ع شده باشدیا در شهرها توزی

  ).269ص، 1ج، 1404، دیالحد ی(ابن اب تر خواهد بودستم بر او تنگ، ش تنگ باشدیعدالت برا
دن بـه عـدالت یمبارزه با مفاسد و تحقـق بخشـ يبرارا  یعلعزم جدي که صراحت  آنگاه، بزرگان قوم

هـا در مقابل مخالفـت، اما آن حضرت .دندنمورا آغاز  یاعتراض و اشکال تراش، مشاهده کردند یاجتماع
اگـر  !خـدا قسـم « و فرمـود: تأکیدکار  ۀشتر بر ادامیت بید نکرد و با قاطعیامد و تردیها کوتاه نو اعتراض

). 38ص، 7ج، 1404، دیـالحد یابـن ابـ( »آنان را بر راه روشن استوار خواهم داشـت، بمانم و سالم باشم
بـا آن حضـرت  ياریبس يهاز مخالفتیو برخورد با کارگزاران فاسد ن یدر مورد مبارزه با فساد استخدام

شان در مبـارزه یطع او قا يم جدیک نتوانست تصمیچ یه اما، شد یفراوان يهاصورت گرفت و مقاومت
  .)30ص، 1384، یخدمت( دین کار منصرف نمایر دهد و آن حضرت را از اییبا فساد را تغ

  يعوامل بازدارنده فساد ادار
  يو رفتار يعوامل روان. ١

در دو  نیرالمـؤمنیکه حضـرت ام باشندیم يمربوط به حوزه رفتار در نظام ادار، عوامل بازدارنده یبرخ
 دهند:یرا ارائه م ییهاکارراهزیر نه یزم
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 ینید يمان و باورهایت ایالف. تقو

ـاي  هاي پیشگیري و مبارزه با فساد اداري در سیرة مدیریتی حضرت علـییکی از راه ـان و باوره تقویـت ایم
دهـد کـه نشان می، ها و رهنمودهاي آن حضرتدینی کارگزاران حکومتی است. مروري کوتاه بر برخی از نامه

 ورزیدند.تا چه اندازه به مسئلۀ تقویت ایمان و ترویج باورهاي دینی کارگزاران اهتمام میایشان 
  :فرمایندمین یاز کارگزاران و مأموران خود چن یکیبه  يادر نامه، یمؤمنان عل ریام

کـس چ یدر آنجا که جز خدا ه، یو اعمال مخف یدهد به تقوا و ترس از خدا در امور پنهانیاو را فرمان م
را  یالهـ يهـااز اطاعـت یز به او فرمان داده که برخـیست و نیل نیر از او وکیغ يو احد، شاهد و گواه

د بداند) آن کس که پنهـان و یدهد. (و بایکه در پنهان خالف آن را انجام م یدر حال .آشکارا انجام ندهد
ا کـرده و عبـادت را خالصـانه را اد یامانت اله، کردار و گفتارش با هم مخالفت نداشته باشد، آشکارش

  .)26نامه ، یدرضیس( انجام داده است
ش را بـه کـارگزار خـود یخـو یتیریو مد یحکومت ياز آنکه دستورهاپیش  حضرت علی، در این نامه

را در  يزکـاریکوشد کـه تقـوا و پرهیم، کردهدعوت  یاله يبه دستورها يبندیاو را به تقوا و پا، ارائه کند
هـا و از نامـه ياریشـان در بسـیروش ا ؛سـتین نامـه نیـوه منحصـر بـه این شـیـالبتـه ا نه کند.یاو نهاد

 .ن بـوده اسـتیز چنـیـن و... يفرمانـدهان لشـکر، فرمانداران، استانداران، گر به کارگزارانید يرهنمودها
او ، یتیریاز ارائه دستورها و مقـررات مـدپیش شان یا، در نامه معروف آن حضرت به مالک اشتر کهچنان

  د:یفرمایم، کردهخداوند متعال دعوت  يو متابعت از دستورها یاله يرا به تقوا
ن یـا .اشتر در فرمانش به او صـادر کـرده اسـت حارثبن مالکبه  یاست که بنده خدا عل ين دستوریا

از تـرس ، دار کشور مصر قرار داده است ... (نخست) او را به تقوارا زمام ينوشته که و یفرمان را هنگام
مثل واجبات و ، که در کتاب اهللا آمده است يدر راه اطاعت خدا به متابعت از امر يثار و فداکاریخدا و ا

ند و جـز بـا یبیصداقت نم يچ کس جز با متابعت آنها رویکه ه ییدهد؛ همان دستورهایها فرمان مسنت
ـیدهد که (آیم به او دستور .شودیواقع نم یع کردن آنها در شقاوت و بدبختیانکار و ضا ن) خـدا را بـا ی

 و...د ینما ياریشده است که او را  یکس ياریخداوند متکفل  چراکهد؛ ینما ياریقلب و دست و زبانش 
 يهـاخود را در هم بشکند و به هنگام وسوسـه يجانابه يهاها و خواستهدهد که هوسیو به او دستور م

 یرحمـت الهـ اینکـهمگر ، داردیوا م يانسان را به بدرا نفس اماره همواره یز ؛کند يشتن داریخو، نفس
  .)53نامه ، یدرضیشامل حال او شود (س

 يمحورب. حق

، در اداره امـور مـردم يدانست و با مداهنه و سازشکاریحکومت خود را اقامه حق م ۀفلسف، یامام عل
بـر ، کـرده ن وصـلهیدادن نعلـ يت مشـهور برتـریـبه شدت مخالف بـود. حکا، است ياست امویکه س
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ابوطالـب و بن لیـحضـرت بـا بـرادرش عق ين مـاجرایهمچنـ ن معناست.یناظر و شاهد بر ا یحکمران
است کـه  نیرالمؤمنیام ياز حق محور يگرینمونه د، ک کردن آن به بدن برادرشیگداختن آهن و نزد

هرگـز  یولـ ،کانشان داشـتندیشان و نزدیخصوص خوبه، که نسبت به همه مردم یبا وجود مهر و عطوفت
  ند.نمای يشاوندیمهر و محبت خو يرا فدا ين حق محوریحاضر نشدند تا ا

 شـهیعااران حضـرت بـه جهـت حضـور یـاز  یکـی، یحارث همدان یدر جنگ جمل وقتهمچنین 
 نیرالمـؤمنیت امیـد نسـبت بـه موقعیـدچار لغزش و ترد، در سپاه مقابل ریطلحه و زب امبر) وی(همسر پ

نگاهـت را بـه زیـر « د:یـفرمایمـ گونـهاین، از خـود يداربه او بدون جانـب حضرت در پاسخ، شودیم
به همین جهت سرگردان شدى! تو حق را نشناختى تا اهـل آن را  ؛افکندى و باالى سرت را نگاه نکردى

  .)262حکمت، یدرضی(س» یو باطل را نشناختى تا پیرو باطل را بشناس، بشناسى

  يتيريو مد يعوامل سازمان. ٢

ان یـبـه ب، يرفتـار يهـاسـازينهیعـد زمدر ضمن اذعان بـه بُ یز امام علین یتیریو مد یبعد سازماندر 
  که عبارتند از:، زندپردامی ياز فساد در نظام ادار يرین جلوگیاصالح و همچن يبرا ییهاکارراه

 نش کارگزاران صالح و توانایالف. گز

هـاي کارراهین تـرمهمیکـی از ، هاي اجرایـیسـتگاهساالري در گزینش و نصب افراد و مدیران دشایسته
، در قـرآن کـریم، مبارزه با فساد اداري است که در ادبیات دینی بر آن بسیار تأکید شده است. براي نمونه

بـه شـبانی  آمده است که خطاب به پدر در خصوص استخدام حضرت موسـی شعیباز زبان دختران 
 ؛)26(قصص: » او را به خدمت بگیر؛ زیرا قوي (شایسته براي شبانی) و درستکار است«گویند می

ها باشـد یستگیشا براساسد یبا، ینش کارگزاران در نظام اسالمیگز، نیرالمؤمنیدگاه امین از دیهمچن
د در یـباکـارگزاران  ییتخصص و توانـا، یاصالت خانوادگ، یت اخالقیها. صالحیوابستگ براساسو نه 

 براسـاسهـا را حـق ندارنـد پسـت یران در نظـام اسـالمیمسئوالن و مد .ردینش مورد توجه قرار گیگز
کـه  بسـپارند یمردم را به کسان يحق ندارند کارها . آنهام کنندیتقس یاسیا سیو  یخانوادگ يهایوابستگ

حـق ندارنـد  .رندات بسـپیمسـئول، که بداخالق است یحق ندارند به کس .محرومند یاز اصالت خانوادگ
 ينـد (محمـدیواگـذار نما، ستیو نشاط الزم برخوردار ن ییکه از تخصص و توانا یامور مردم را به کس

  ند:یفرمایممالک اشتر حضرت در عهد نامه ، روازاین) 2ـ35 ص، 1379، شهريري
آنچه خـدا او را بـه انجـام آن  يدااز ا یحق دارند و وال یافتن امورشان بر والیهر کدام به اندازه سامان 

بـر  ییبایو شک يمدارحق يبرا یدن از خدا و آمادگیطلب ياریو  یفقط با سخت کوش، ملزم ساخته است

٦٤      ، ١٣٩٣زمستان ، پاييز و ٩سال چهارم، شماره اول، پياپي 

قـرار ده کـه از  یفرمانده سپاه خود را کسـ، نیخارج خواهد شد. بنابرا، ا بزرگیخواه کوچک باشد ، آن
ر بـه خشـم یـترند؛ همانان که دمیتر و حلتر و پاكر خواهیخ، نظر تو نسبت به خدا و فرستاده او و امام تو

قدرتمندنـد؛ ، زورمنـدان يمهرباننـد و در برابـر، فانیرند و نسبت به ضـعیپذیعذر م یند و به راحتیآیم
آورد. آنگاه بـا افـراد بـا یآنان را به زانو در نم یآورد و ناتوانیدر نم يآنها را از پا، همانان که مشکالت

م و یکـر يهـاسپس بـا انسـان، صالح و خوش سابقه ارتباط برقرار کن يهال و خاندانیاصت و یشخص
کـه  يافراد، ان آنهایاز م هستند... و یکین يهاآنها کانون کرامت و شعبه چراکه ؛و بزرگوار یشجاع و سخ

را اخالق آنهـا یز ؛نیبرگز، اندشگامیپ، ف هستند و در اسالم آوردنیشر يهاا و از خاندانیبا تجربه و با ح
اعتمـاد  یان آنها بر کسـانیشتر است... و از میآنها ب ينده نگریتر و طمع آنها کمتر و آلیبهتر و تبار آنها اص

تـو از خـدا و  يل فرمـانبرداریدل، نیترند؛ امعروف يدارتر و به امانتخوش آوازه، ان مردمیکن که در م
ـتردگ یکی، مور خودک از ایمردم است. در رأس هر  يبرا یرخواهیخ او ، کـار یاز آنان را بگمار که گس

به آن ، یباشد و تو از آن غافل باش یبیان تو عیشان نسازد. اگر در منشیآن را پر ياریرا ناتوان نسازد و بس
  .)53نامه ، یدرضیشد (س یبازخواست خواه

 کارگزاران فاسد يب. برکنار

مبارزه با فسـاد و انحرافـات موجـود ، دندیبه حکومت رسنکه یاز ا پسبالفاصله  ین امام علیرالمؤمنیام
را یـقـرار دادنـد؛ زکار خـود ت یاز افراد فاسد را در اولو یش مناصب حکومتیو پاال یدر دستگاه حکومت

 یچ وجه به مصـلحت امـت اسـالمیبه ه، یان کارگزاران حکومتیدر م يق و فاسدین افراد ناالیوجود چن
 ياعـده یرخواهیر خین مسیدر ا، . آن حضرتنداشت يز سازگاریننبود و با روش و منش آن حضرت 

اسـت روشـن یرفتنـد. البتـه سیت حکومتشـان نپذیـتثببراي ، از کارگزاران یبرخ يابقا ياز صحابه را برا
منحصـر ، یآنها از مناصب حکـومت يدر برخورد با کارگزاران فاسد و برکنار، یرمؤمنان حضرت علیام

، شان در مورد کـارگزاران خودشـانیا .شودیکارگزاران عثمان نم يحضرت و برکنارل خالفت آن یبه اوا
، ن مـواردیـاز ا یکـیکـرد. یاست را اعمال مـین سیز همیشدند نیمرتکب فساد م يکه در زمان کارگزار

ه آمـد و بعـد از یـدر نزد معاو یاست که پس از شهادت حضرت عل همدانیهعماره دختر سوده ه یقض
خ یاو را مورد تـوب، ش داشتیهاهیبه جهت کنا، نیدر جنگ صف سوده که از يانهیه به جهت کیآنکه معاو

د کـرد. یـه نصب کرده بـود او را تهدیکه معاو يایوال يبرکنار يبرا سودهدرخواست ، در مقابل .قرار داد
  نقل کرد: گونهاین نیرالمؤمنیرا از ام ییماجرا، هیز در پاسخ معاوین سوده

رفتم که او را سرپرست گرفتن مالیات کرده بود. آن مـرد  ابیطالببن دي نزد امیرالمؤمنین علیدرباره مر
، دیدم که ایستاده و آمادة خواندن نماز است. وقتی مرا دیـد، کرد. وقتی خدمت ایشان رسیدمبر ما ستم می

اي داري؟ گفتم: بلی؛ و جریان باز ایستاد و با روي گشاده و مهر و مدارا به سوي من آمد و گفت: خواسته
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ظلم آن مرد را به ایشان گفتم. آن حضرت گریست و گفت: خدایا! تو گـواهی کـه مـن بـه آنهـا فرمـان 
ـتی در آورد و درآن تکـه پو، ام. آنگاه از جیب خودستمگري بر بندگانت و رها کردن حقوق تو را نداده س

کارهـایی را کـه در دسـت ، ام را خوانديبه نام خداوند بخشنده مهربان... هنگامی که نامه«چنین نوشت: 
مـن آن را ، آنگاه آن نامه را به مـن داد». والسالم، سامان ده تا کسی را روانه کنیم از تو باز ستاند، توست

 ).119ص، 41ج، 1403، جلسی(م آوردم و به فرماندارش سپردم و او برکنار شد

  با مدارا موأت تیقاطع .ج
دگاه یـاز رفـق و مـدارا برخـوردار باشـند. از د، تین قاطعید در عیکارگزاران حکومت با، يدر نظام علو

انبـار یاداره امـور مـردم ز يحساب هم برایچنانچه نرمش ب .ت استیریآفت مد، خشونت مطلق، امام
حضـرت در ، روایـنازت را با هم جمـع کنـد. یان نرمش و قاطعیمؤفق است که بتواند م یتیریمد .است
  سد:ینویم گونهایناز کارگزاران خود  یکیبه  يانامه

، انـدت کـردهیر و ستم تو شکایتحق، خشونت، يریگاز سخت، شگان منطقه تویبزرگان و زراعت پ، اما بعد
ـتم چراکه ؛افتمیک شدن یسته نزدیشا نه آنان را، دمیشیو من درباره آنان اند  ؛مشرکند و نه سزاوار ترد و س

و رفتـارى ، اى از مدارا همراه با انـدکى سـختى بپـوشپس براى آنان جامه .میامان بستهیبا آنان پ چراکه
ـیار بعیـد و دور ، نه آنان را بسیار قریب و نزدیک آر، مخلوط از نرمى و شدت با آنان داشته باش و نه بس

 .)19نامه ق، 1414، یدرضی(س اگر خدا بخواهد، گردان

 نظارت عملکرد کارگزاران يبرا یالتیجاد تشکیو ا يد. انضباط ادار

ن و مقـررات از یقـوان يسـن اجـرانظـارت بـر حُ، ينظام اداریکل طوربهدولت و  یف اصلیاز وظا یکی
منـافع  دلیـلبـه ، یقـانون يهاتیاز محدود ياریاست. بسگوناگون ها و امور تیشهروندان در فعال سوي

گـردد. یاو مـ يهانهیا کاهش هزیش منافع یافزا موجبشوند که نقض آنها یل میک فرد تحمیجامعه به 
کنـد مردم مداخلـه  یدر زندگ، ه قانون شکنانین و حفظ حقوق جامعه و تنبیقوان ياجرا يد برایدولت با

 .)63ص، 1375، یبی(حب
دي اجتمـاعی اسـت و بسـیاري از عوامـل رشـد و تکامـل یـا انسان موجـو، از دیدگاه اسالمی

حساسیت بـه ایـن ، رواش با دیگران قرار دارد. ازایندر روابط اجتماعی، ماندگی و سقوط ويعقب
هاسـت. آیـات و روایـات از وظـایف اصـلی انسان، سـازي جامعـهو تالش در جهت سالم، روابط

ابعاد مختلـف آن را ، دینی و سیاسی تأکید نموده، بر این وظیفۀ اجتماعی، از جهات متعدد، بسیاري
عمل به همین فریضه دانسته شده اسـت ، هااند. علت برتري امت اسالمی بر سایر امتگوشزد کرده

  ).81ـ104 ص، 1391، حسنی(
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طرفدار جدي نظم و انضـباط بـود و ، در امور حکومتی ویژهبه، نیز در امور فردي و اجتماعی مؤمنان امیر
کرد که انضباط اداري را در کارها فراموش نکنند. آنها باید تـالش کننـد هـر رگزاران خود مکرر توصیه میبه کا

  کنند:بیان می گونهاینحضرت ، مالک اشتردر نامه به ، روکاري در وقت مقرر خود انجام شود. ازاین
ـتاب کـردن در  يکار هر روز را در همان روز انجام ده که هر روز کار مخصوص خـود را دارد... از ش

کـه  يا لجاجت در امـوری، که امکان آن فراهم شده ییدر کارها یا سستی، دهیکه وقت آنها نرس ییکارها
خود انجـام ده و  يرا در جا يز؛ هر کاریبپره، که روشن و واضح است ییدر کارها یا سستی، مبهم است

  .)53نامه ، یدرضی(س» آور يرا به موقع خود آن به جا يهر امر
بلکـه ، شـدیشان نمیا يهاهیتنها منحصر در توص، د توجه داشت که اهتمام حضرت به نظم و انضباطیبا

 يضـرور یو مـأموران مخفـ یالت اطالعـاتیق تشـکیـرا از طر یمراقبت از کارمندان نظام اسالمایشان 
بـه حقـوق مـردم تجـاوز ، ه بر مسند قدرتیا با تکیکنند و  یف کوتاهیمبادا در انجام وظا که دانستیم

کـه ، سیقـبن اشـعثبه کارگزاران متخلف مانند  یشانا يهاو نامه، نهین زمیامام در ا يهاند. بخشنامهینما
ق یـدر کوفه از طر بر آنان هجوم برد و امام ولیدبن خالدب داد و سبب شد تا یمامه فریقوم خود را در 
 گونـهاین هیـادبن ابیـزخطاب به  يان حضرت در نامهیهمچن .مطلع شدنداز آن خود  یمأموران اطالعات

  ند:یفرمایم
از او حـذر کـن  .اى برایت فرستادهنامه، و سست کردن عزمت تْدَرَآگاه شدم که معاویه براى لغزاندن خِ

آید تا به وقت تردید او شیطان است که از مقابل و پشت سر و از راست و چپ به جانب انسان مىکه بى
  )؛44نامه ، یدرضیاش را بدزدد (سو عقل ساده، بر او هجوم آرد، غفلتش

درت ناظر بر عملکـرد کـارگزاران او در قـ یرومند اطالعاتیالت نیک تشکایجاد یاز  یحاک، این موضوع
 يبرخوردار بودند که گزارش آنـان مبنـا یاز چنان عدالت و وثاقت، حکومت امام یاست. مأموران اطالعات

  .)2ـ35 ص، 1379، شهريري يمحمد(کارگزاران بود  يه اداریق و تنبیاست تشویس ياجرا
تـا در فرسـتادند یبه نقاط مختلف مـ، ژهیبازرس و مأمور و عنوانبهرا  یحضرت کسان، زمینهن یدر ا

 زمینـهن یـالزم را در ا يهـایق و تفحص کنند و آگاهیمورد عملکرد و رفتار کارگزاران آن حضرت تحق
شـان و یاز کـارگزاران ا یکیکه ، کعببن مالکبه  امام، شان اطالع دهند. از جملهیبه دست آورند و به ا

عـراق بـرود و بـر عملکـرد ۀ منطقا به نوشتند و به او دستور دادند ت يانامه، ن التمر بودیع ۀفرماندار منطق
اطـالع شـان یخـود را بـه اطـالع ا یبازرسـۀ نتیجکارگزاران در آن منطقه نظارت و کنترل داشته باشد و 

  ن است:یچنمالک از نامه آن حضرت به  ی. قسمتدهند
د یبرورون یارانت بیاز  ین ساز و خود به همراه گروهیرا جانش یکس، شی) خوۀمنطق( يانجام کارها يبرا
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رفتار و عملکرد کارگزاران و عمـال آنـان  یو از چگونگ، دین عراق را منطقه به منطقه بگردیو تمام سرزم
  .)1404ابی الحدید، ابند (یکن یره و روش آنان را بررسید و سیا شویجو

  يو اجتماع يعوامل فرهنگ. ٣

 يزیـاز فسـاد طـرح ر يریجلوگ يکه برا ییکنار ساختارهاحکومت خویش در  نیرالمؤمنیحضرت ام
 یو اجتمـاع یفرهنگـ يهـانـهیجاد زمیابراي ، ز غافل نبودهین یو اجتماع یاز عوامل فرهنگ، نموده بودند

 اند:را ارائه داده ییهاکارراه، يمبارزه با فساد در نظام ادار

 يت و وجدان کاریر نگرش کارگزاران نسبت به مسئولییالف. تغ

مبـارزه بـا فسـاد و انحـراف اجتمـاعی براي یکی از عوامل فرهنگی مؤثر ، شناسیوجدان کاري و وظیفه
اي معکوس وجود دارد؛ به این معنا کـه بـا رابطه، بین وجدان کاري و فساد :توان گفتآید. میشمار میبه

کـاهش فسـاد موجب تواند فساد و انحرافات افزایش خواهند یافت و وجود آن می، فقدان وجدان کاري
هاي فرهنگـی و اجتمـاعی ین ریشهترمهمضعف وجدان کاري از ، ترتیبها شود. بدینزماناداري در سا

امـه تعبیـر نفس لوّ ز از وجدان کاري بهیدر قرآن کریم ن .)81ـ104 ص، 1391، یفساد اداري است (حسن
و سـوگند بـه (نفـس لوّامـه و) « :کنـدانسـان را نکـوهش می، شده است که در صورت انجام کار زشت

 .)2 :هامی) (قگر (که رستاخیز حقّ استان بیدار و مالمتوجد
، از آن يریشـگیو پ يدر مبارزه بـا فسـاد ادار رمؤمنانیام یاصل ياز راهبردها یکی، رسدیبه نظر م

در مـوارد ، ت و حکومـت بـوده اسـت. آن حضـرتیریران و کارگزاران نسبت به مدیاصالح نگرش مد
 یش را نسبت بـه پسـت و مقـامیکه نگرش خو نمودهش گوشزد یخون نکته را به کارگزاران یمختلف ا
بلکـه آن ، خود ندانند یبه دست آوردن منافع شخص يبرا یر دهند و آن را فرصتییتغ، ار دارندیکه در اخت

انجـام دهنـد.  یف محولـه را بـه درسـتیار آنها قرار گرفته است تا وظایبشمارند که در اخت یاله یرا امانت
  سد:ینوین میخطاب به او چن، پرداختهن مسئله مهم یبه ا، سیبن قاشعثبه  يانامه در رمؤمنانیام

» اسـت بـر گـردن تـو یبلکـه امـانت، سـتیچپاول) ن يبرا یو فرصت(طعمه ، که در دست توست يکار«
ک کـارگزار یـ عنوانبـهرا  اشـعثکند تـا نگـرش یحضرت تالش م، ن نامهیدر ا .)5نامه ، یدرضی(س

قـت رهنمـون سـازد کـه ین حقیـر دهد و او را به اییتغ، ار اوستیکه در اخت یپست و مقامبه ، یحکومت
ف محولـه را بـه نحـو یدر دستان اوست تا بتوانـد وظـا یتنها امانت، که به او داده شده ياریقدرت و اخت

  .)24ـ43 ص 1384، یابد (خدمتیبه اهداف مورد نظر دست  تا احسن انجام دهد
اهـواز  ۀدر منطقـ، شیمنصوب از جانب خو یبه قاض يگرید يادر نامه، رمؤمنانین حضرت امیهمچن

٦٨      ، ١٣٩٣زمستان ، پاييز و ٩سال چهارم، شماره اول، پياپي 

، انـت کنـدیاست که هر کس به آن خ یامانت، ن امارت و حکومتی! بدان که ارفاعه يا« سد:ینوین میچن
  .)531ص، 2ج، 1385، یمغرب(»امت بر او باشدیلعنت خدا تا روز ق

 یب. کنترل و نظارت اجتماع

شفاف و ارزشـمند اسـت. در ، ار حساسیبس، یجامعه در رابطه با کنترل و نظارت اجتماع فه مردم ویوظ
، از منکر و نقـد عملکـرد حکّـام و کـارگزاران و انتقـاد سـالم یبحث امر به معروف و نه، يفرهنگ علو

، یف الهـیـک تکلیـو  یفه شـرعیک وظی عنوانبه، مردم يامور از سو يریگیمؤثر و نظارت و پ، هسازند
 یمباحث مربوط به موضوع امر به معـروف و نهـ :د بتوان گفتیشا .قرار گرفته است تأکیدواره مورد هم

از ، یو زمامـداران جامعـه اسـالم یرخـواهیحت و خیو نص یاز منکر و نظارت بر امر کارگزاران حکومت
اصـل بـه ، که در بحث حقوق متقابـل حـاکم و مـردم ییبرخوردار است. تا جا یت خاصیو عنا یژگیو

فـه اسـت یسه وظ«فرمودند:  امبر اسالمیت شده است. پیهمواره عنا، ن اصلیبودن ا ینحت و طرفینص
، خـدا انجـام بدهـد ينکه کارها را بـرایانت روا نخواهد داشت: ایهرگز در آن خ، که قلب انسانِ مسلمان

 .)378 ص، 1385، ی(مغرب» رخواه زمامداران و جماعت مسلمانان باشدینکه همواره خیا
  شمارد:حقوق هر یک را چنین بر می، کند. آنگاهمردم را و حاکم را داراي حق معرفی می، امیرالمؤمنین

حق حاکم بر مردم و حـق مـردم بـر ، ده است از حقوقیکه خداوند متعال واجب گردان يزین چیتربزرگ
الفـت  يرا برا ینظم، قین طریده و از ایواجب گردان يگریک را بر دیکه خداوند هر یحاکم است؛ واجب

مگـر ، شـوندیشان قرار داده است. پس مردم اصالح نمنیت دع عزّیشان قرار داده است و مایا یو دوست
  .)216خطبه ، یدرضیمردم ...(س يداریمگر به پا، گردندیله اصالح حاکمان و حاکمان اصالح نمیبوس

  ياسيعوامل س. ٤

عامـل ، بازدارنـده باشـد يجاد فساد در نظام اداریسبت به اتوان نیکه م یار مهمیگر از عوامل بسید یکی
ن عامـل یـاز ا يریـگبهـره يرا بـرا ییارهاکو سـازوداشـت  تأکیدبر آن ز ین یامام عل است که یاسیس

 نموده بودند: یطراح

 ض در برخورد با فسادیو عدم تبع گراییالف: قانون

ان و بـدون تبعـیض بـا مرتکبـان آن اسـت. سیک برخورد، یکی از اصول اساسی در مبارزه با فساد اداري
کـه مرتکـب سـرقت ، اي براي جلوگیري از قطع دست زنی از اشرافدر مقابل تالش عده رسول خدا

  فرمودند:، شده بود
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هایی هالك شدند؛ زیرا حدود را بـر ناتوانـان اجـرا تنها به سبب چنین تبعیض، آنان که پیش از شما بودند
ـبب هـالك شـدند کـه حـدود را در ساختند. بنیکردند و قدرتمندان را رها میمی اسرائیل تنها به این س

  ).81ـ104 ص 1391، (حسنیساختند. کردند و بزرگان را معاف میخصوص فرودستان اجرا می
 :معتقـد بـودیشان دانست. ایار نمیبود که خود را در برابر قانون صاحب اخت يقانون به حداحترام امام به 

، روایـنازگـردد.  یقـانون الهـ يد مـانع اجـرایـتواند و نبایچ کس نمیه .ستیچ کس فراتر از قانون نیه
» حــق بــاز دارد ییشــما را از برپــا یت حــق و مراعــات کســیــمبــادا کــه رعا« فرمودنــد:یحضــرت مــ

  .)754ص ، 1410، آمديیمی(تم
 یاسـیو س یاجتمـاع يبود که فشـارها ايگونهبه نیرالمؤمنیض حضرت امیو عدم تبع گراییقانون

  نقل شده است: قانون گردد. از امام باقر يحضرت در اجراآن توانست مانع ینم
امـا قـوم او ، کـرد ریدستگ، بر او واجب شده بود یاز حدود اله يرا که حد اسدیبناز  يمرد یامام عل

» د.یـنـزد او برو«شان فرمود: یکند. ا یجمع شدند تا وساطت کنند و از امام حسن خواستند آنان را همراه
کـه در قـدرت  ياهر خواسته«آنان نزد حضرت رفتند و خواسته خود را مطرح ساختند. حضرت فرمود: 

انـد. دهیداشتند که به هدف خـود رسـپنیم، انجام خواهم داد. آنان از نزد حضرت خارج شدند، من باشد
و جملـه حضـرت را بـازگو ، میت آمـدیـفقوآنان گفتند: با مپرسید و ـ  نتیجه مالقات راـ  امام حسن

پـس آن » د!یـتـان آمـاده کنیانـه خـوردن رفقیتاز يخودتان را برا«به آنان فرمودند:  کردند. امام حسن
ن در یـبه خـدا سـوگند ا«به آنان گفت: ، ساخت و سپس يرون آورد و حد را بر او جاریحضرت او را ب

  .)443ص، 1385، یقدرت من نبود (مغرب

 گراییتیب. شفاف

، هاي دینی است. دیـن مبـین اسـالمهاي مورد تأکید و توجه در آموزهاز مقوله، گراییشفافیت و شفافیت
بـر چگـونگی اسـتفاده و نظارت ، داندکه حکومت را امانتی در دست حاکمان و کارگزاران حکومت می

شـمار گویی در قبال آن را از مسلمات مبـانی سیاسـی اسـالم بهنگهداري از این امانت و ضرورت پاسخ
مـردم را بـدین گویی در مقابـل ضرورت پاسخ، اشترمالک  خطاب به امام علیدلیل آورد. به همین می

  :فرمایندصورت بیان می
فارغ از هر کاري به آنان بپردازي. براي دیدار ، انی معین کن که در آنزم، براي کسانی که به تو نیاز دارند

با ایشان به مجلس عام بنشین؛ مجلسی که همگان در آن حاضر توانند شد و براي خـدایی کـه آفریـدگار 
در برابرشان فروتنی نماي و بفرماي تا سپاهیان و یاران و نگهبانان و پاسبانان به یک سو شـوند تـا ، توست
ـنیدم کـه  اهللاسخن خویش بگوید که مـن از رسـول، لکنت زبانهراس و بیگویشان بیسخن بارهـا ش

٧٠      ، ١٣٩٣زمستان ، پاييز و ٩سال چهارم، شماره اول، پياپي 

حـق خـود را از ، زیردست نتواند بدون لکنت زبـان، پاك و آراسته نیست امتی که در آن امت«گفت: می
 .)53نامه، یدرضیدست بستاند (سقوي

  يعوامل اقتصاد. ٥

از  یکـیتوانـد یمـ يعامل اقتصـاد، باشند يساز فساد در نظام ادارهنیکه ممکن است زم يابعادعالوه بر 
نـه نفـوذ و یزم، ياقتصـاد يهـا و منفـذهاق اصـالح ضـعفیـتا از طر، دیشمار آن عوامل بهین ایترمهم

آن  يرا بـرا ییو سـاز و کارهـاداشـته  تأکیدن امر یا برز ین یافراد فاسد گرفته شود. امام عل ییسودجو
 اند:نموده يزیرطرح

  یاتیو مال يالف. اصالح نظام ادار
ارائـه کاالهـا و  يهـااصـالح روش، يمبـارزه بـا فسـاد ادار يها بـران روشین و مؤثرتریترمهماز  یکی

م کـار در درون یتقس چگونگیو  ياز خدمات ادار ياریاست. ارائه بس يادار يهاخدمات توسط دستگاه
در  چراکـهنکنـد؛  یرا طـ یروار مراحل مختلفیاب رجوع به صورت زنجد باشد که اربیبا ايگونهبه، اداره

وه قادر است اربـاب رجـوع را بالق طوربه یابیو ارز يریم گیک از مراکز تصمیهر ، يارهیند زنجیک فرای
توان با خـارج نمـودن افـراد از یم، ياصالح ساختار ادار يرشوه تحت فشار قرار دهد. برا براي دریافت

 يبـه اصـالح فسـاد ادار، م ارباب رجوع بـا کارمنـدانیو کاهش ارتباط و برخورد مستق يحالت انحصار
 .)89ص، 1375، یبیکمک نمود (حب

 يهـانییو آداب و آ یبه طرح مسائل اصالح، اتیامر خراج و مال يمنددر مورد نظام نیرالمؤمنیام
اخـذ حـق  ينکه برایاعالم ا، موضوعاعالم ، م ملکیت حریرعا، پردازند و سفارش به تقوایاخذ خراج م

از  و... یشـتر از حـق الهـینگـرفتن ب، ا عـدم آنیـت اقرار فرد در مورد وجود حق خدا یکفا، امخدا آمده
مـؤثر  یات زمـانیـو مال، اند. در نظر امـام خـراجن نمودهییره و گفتار خود تبیاست که امام در س یمسائل
ات دهنده صورت گرفتـه باشـد و او یت حال مالیرعابراي برود و  يرو به بهبود يوضع اقتصادکه است 

  د:یفرمایم مالک اشتربه  حضرت، رواینازات دهد. یاز قبل سود خود مال
ـتیـز ؛ات چنان عمل کن که موجب بهبود حال خراج گزاران گرددی... در مورد مال خـراج و  یرا بـا درس

گران جز بـا بهبـود آنـان سـامان یشود و کار دز اصالح یگران نیوضع د، افتن حال خراج گزارانیسامان 
  .)53نامه ، یدرضیس(مردم در گرو خراج و خراج گزاران است  يرا روزیز ؛ردینپذ

 يط مناسـب در امـر کشـاورزیو شـرا یکـه آبـادان یتا زمـان یعنی ؛است یبر آبادان، شه امام اصلیدر اند
امام بـه عامـل خـود ، نیرد. بنابرایتعلق گ د تا خراج به اویخراج گزار به سود نخواهد رس، ردیصورت نگ
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ن یـا .ستانده شـود یو خراج، دیحاصل آ يبگذار تا از قبل آن سود یدهد که اصل را بر آبادانیدستور م
ن امـر یـامـام بـه ا، روایـن. ازشـودیم یات از در آمد ناشیاخذ مال، نکته قابل توجه است که از منظر امام

رد. ین امـر صـورت پـذیـا، مأمور و با احترام به نظر خراج گزار یکارشناس نظر ياهتمام دارند که بر مبنا
  ند:یفرمایم مالک اشترگر خطاب به ید يدر فرازحضرت 

د و یـایبـه دسـت ن یچون خراج بدون آبـادان، ن باشد تا گرفتن خراجیزم یشتر در آبادانید نظر تو بی... با
ش یخراب و مردم را هالك کند و حکومتش چند روز بـکشور را ، دیخراج مطالبه نما یآنکه بدون آبادان

 یا دگرگـونیـ یا خشکسـالیه آب یا قطع سهمی یا آفت زدگیات یمال ینیاگر مردم از سنگ ؛نید. بنابراینپا
موجـب بهبـود  یکنـیبه آنان تا هر قـدر کـه فکـر مـ، شکوه کردند، یآبیا بین بر اثر غرقاب یوضع زم

  .)همان(ف بده ... یوضعشان خواهد شد تخف

 کارگزاران صالح ياقتصاد يهاازین تأمینب. 

 يبـرا ید کارگزاران دولت از حقوق کـافیبا، ياز فساد ادار يریگشیپ يبرا :معتقد بود امیرمؤمنان علی
و ، یاز بـه اخـذ امـوال عمـومیـاصالح آنان فراهم گـردد و ن ينه برایبرخوردار باشند تا زم یزندگ تأمین
کـارگزاران را  ياقتصـاد يازهـایزنـدگی و ن تـأمینمسـئلۀ  .انت نداشـته باشـندیفساد و خ يبرا يابهانه

. کنـدبـه مـدیران گوشـزد می ين امر را به صورت جدّیداند و ات مییحضرت از وظایف سازمان حاکم
را در  ن کـار آنهـایـرا ایز ؛به آنان بده یآنگاه حقوق کاف«فرماید: می اشترمالک خطاب به يادر نامه ایشان

 یسازد و حجتـیاز مینیب، ر دست آنها استیکه ز یانت در اموالیکند و از خیت میشتن تقویاصالح خو
 .)همان( »انت کنندیا در امانت تو خیکنند و  یچیاگر از دستورات تو سرپ، ه آنهاستیعل

 رانت )(ژه یازات ویز از دادن امتیج. پره

و  یاستفاده خـاص از منـافع عمـوم ين خطر برایتربزرگ، یوالکان ینکه نزدیت به ایبا عنا ر مؤمنانیام
نمـوده و  ین امـر را بررسـیا، مالک اشتراز فرمان خود به  یدر بخش، هستند يژه اقتصادیو يهاتیموقع

  ند:یفرمایم، کرده یرا از آن نهمالک 
و دراز  یاز خـواهیـامتشـان یان ایدارد که در م يک و محرم اسراریاران نزدی، ي... دگر آنکه هر زمامدار

ـباب آن ینان را با بریشه ستم و فساد ایشود. اما تو ریدا میپ يدر روابط اقتصاد یانصاف یو ب یدست دن اس
ن طمع افتد که مالـک یتو به ا ياز سو یو مبادا کس، يواگذار ینیکانت زمیک از نزدیچ یبرکن. مبادا به ه

ـترك خسـارت وارد آورد و بـارش را بـر دوش ا ی ياریگان در آبیگردد تا به همسا ینیآب و زم کار مش
 .)همان( دگران اندازید

٧٢      ، ١٣٩٣زمستان ، پاييز و ٩سال چهارم، شماره اول، پياپي 

طبیعـی در  طوربـهدهند که همواره به والیان هشدار می، شود: اول آنکهاز این فراز چند نکته برداشت می
اطرافیان و نزدیکان حاکم روحیه سودجویی بروز نماید. علت بروز نیز غالباً مقاصد اقتصـادي اسـت کـه 

باشد که ایـن  ايگونهبهباید مواجهه کارگزار ، شود. دوم اینکهالّ به صورت امتیازهاي ویژه آشکار میمعمو
کارگزار بـه هـیچ عنـوان بـه ، در صورت بروز این پدیده، امتیاز خواهی را در ریشه بخشکاند. سوم اینکه

کننده از طمع خویش ناامید شود. چهارم  استفادهسوءرفتار کند که  ايگونهبهفعلیت رسیدن آن را برنتابد و 
باشد که آنان از امتیاز خویشاوندي یـا  ايگونهبهرفتار والی ، اینکه اگر آنان خود امکاناتی را فراهم آوردند

در جهت استفاده بیشتر از منابع عمومی و مشترکات با همسایگان بکـار نگیرنـد و بـار ، نزدیکی که دارند
  ).108ـ124 ص 1385، یفکنند و به آنان خسارت وارد نیاورند (صدرخویش را به دوش دیگران ن

 ه و رشوهیت هدید. ممنوع

ه از مـردم توسـط یـگـرفتن هد، ت اخذ رشوهیعالوه بر ممنوع، يمبارزه با فساد اداربراي  يدر نظام علو
 يازهـایردن نکه از بـرآو يهر زمامدار« ند:ایفرمین میرالمؤمنیز ممنوع بود. حضرت امیکارگزاران دولت ن

و اگـر ، ش فاصـله خواهـد انـداختیازهـایان او و نیم، نیخداوند در روز واپس، خود را پنهان کند، مردم
 .)همان» (مشرك است، ردیانت کرده است و اگر رشوه بگیخ، افت کندیدر ياهیهد

 یفـیو تکل یحرمـت وضـع يرشـوه دادن و گـرفتن دارامسـلم اسـت اینکـه  یاز احکام فقهـآنچه 
 یو محبـت معرفـ یبلکـه سـبب دوسـت، نشده است ياینه تنها حرمت و نه، هیعنوان هد یول .باشدیم

هـا افـراد هسـتند کـه سـازنده عنـوان يهـاتین نیا نیرالمؤمیره امیکالم و س براساس یول است. شده
تواند مـانع ینم، ر نام و عنوانییصرف تغ، ت رشوه پرداخت شودیبه ن ياهیچنانچه هد، نیباشند. بنابرایم

نـدگان حکومـت ینما عنوانبهکه ، زین امر در مورد حاکمان و کارگزاران حکومت نیاز حرمت آن گردد. ا
از گـرفتن  یدر نهـ، نیرالمـؤمنیام .برخـوردار اسـت يشتریت بیاز حساس، شوندیمحسوب م یاسالم
  ند:یفرماینقل م گونهاینرا  ییماجرا، هیهد عنوانبه هرچند، رشوه

، داشتمام را کوبید و در ظرفی سربسته حلوایی آورده بود که آن را ناخوش میاي درب خانهشباهنگام کوبنده
گویی با آب دهان مار یا برگردان معده او آمیخته بود. پس بدو گفتم: آیا این به خاطر پیونـد خویشـاوندي 

اما هدیه است. آنگاه ، . گفت: هیچ کداماست یا زکات و یا صدقه؟ که این دو بر ما خاندان پیامبر حرام است
اي تا از دین خدا مرا بفریبی؟ یا نظام فکـري خـود را از دسـت گفتم: گریه کنندگان بر تو بگریند! آیا آمده

اگر هفت اقلیم زمین را با آنچه در آسمانها ، گویی؟ به خدا سوگنداي؟ یا هذیان میاي؟ یا جن زده شدهداده
  ).215خطبه ، هرگز چنین نکنم (همان، ست جوي را به گناه از موري گیرماست به من بخشند تا پو
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 هاطلبیو انحصار یی. مبارزه با انحصارگرا ه

معنـاي  و بـه» ایثـار«در مقابـل ، »أثـر«از ریشـۀ ، است. استئثار» استئثار«واژة ، »انحصارطلبی«معادل عربی 
اسـت » هانیازهـا و خواسـت تـأمینران در مقدم داشتن خود یـا وابسـتگان و هـواداران خـود بـر دیگـ«

اعتنـایی همچـون بی .ها نقش دارنـدعوامل زیادي در انحصارطلبی انسان. )8ص ، 4ج، 1414، منظور(ابن
ت، حرص، رغبتی به مکارم اخالقیبی، به حقوق مردم ّ هاي و ریشـهین عوامـل تـرمهمامـا  .بخل و خسـ

خودخـواهی ذاتـی انسـان را مهـار ، ایمان است. اگر ایمانایمانی یا ضعف بی، خودخواهی، انحصارطلبی
خواهـد. شود و همه چیز را براي خود و وابسـتگان خـود میطور طبیعی انحصارطلب میانسان به، نکند

  .)160حکمت ، همان» (انحصارطلبی پیشه کند، روایی رسدهر کس به فرمان« به فرمودة امام علی
بـاال از دوري کـردن مسـئوالن رده، زیردسـتان طلبیانحصـار هـاي مبـارزه بـایکی از بهتـرین روش

در بیـت المـال چیـزي بـاقی  ینقـل شـده اسـت کـه علـ ابواسـحاق سـبیعی انحصارطلبی اسـت. از
. توانسـت تقسـیم کنـدمگر آنچه را که در آن روز نمی، کرد)گذاشت (و همه را میان مردم تقسیم مینمی

آورد و ءرا بـه انحصـار خـود درنمـیی؛ و هیچ چیزي از ف»ا بفریباي دنیا! دیگري ر«فرمود: می همچنین
  .)210ص 3ج، 1415، (ابن عبدالبر دادچیزي را به خویشاوندان و نزدیکانش اختصاص نمی

فرمایـد: کـه حضـرت میچنان .توجـه در گمـارش افـراد اسـت، روش دیگر مبارزه با انحصارطلبی
ن و کسـانی از آنهـا را کـه امتیـازخواه و متجـاوز و فاقـد دربانان و اطرافیـان خـود را از نیکـان برگـزی«

اي وامگذار و به آنان اجـازه ات قطیعهاز خود دور گردان و به احدي از کسان خود و اطرافیان، اندانصاف
  .)367ص، 1ج، 1385، ی(مغرب» مده که ملکی را براي خویش گیرند

  يريگجهينت
از فساد در سـازمان  يریجلوگ يشود که حضرت برایاستفاده م گونهاین، ناالمؤمنریره و گفتار امیاز س

مـان یت ایـتقو کـارراه، يو رفتار ی: در عوامل رواناندهل را ارائه دادیذ يهاکارراه، يحکومت و نظام ادار
 ينش کـارگزاران صـالح و توانـا؛ برکنـاریگـز کارراه، یو در عوامل سازمان يمحور؛ حقینید يو باورها

نظـارت عملکـرد  يبـرا یالتیجـاد تشـکیو ا يت تـوأم بـا مـدارا؛ انضـباط اداریـاسد؛ قاطعکارگزاران ف
ت و وجـدان یر نگرش کارگزاران نسبت به مسئولییتغ کارراه، یو اجتماع یکارگزاران و در عوامل فرهنگ

بـا ض در برخـورد یو عدم تبعـ ییگراقانون کارراه، یاسیو در عوامل س ی؛ کنترل و نظارت اجتماعيکار
 ياقتصـاد يازهاین تأمین؛ یاتیو مال ياصالح نظام ادار کارراه، يو در عوامل اقتصاد گراییتیفاسد؛ شفاف

٧٤      ، ١٣٩٣زمستان ، پاييز و ٩سال چهارم، شماره اول، پياپي 

 ییه و رشوه؛ مبارزه بـا انحصـارگرایت هدیرانت؛ ممنوعو ژه یازات ویز از دادن امتیکارگزاران صالح؛ پره
  .یو انحصارطلب

نسبت بـه بخـش  یبازدارندگ عوامل، نیالمؤمنریاد شده در نگاه امیت اصول یبا رعاگفت: توان یم
  ط فراهم خواهد شد.یشرا یشه کن شدن آن در برخین ریو همچن يادار ياز فسادها يادیز

  ده است:آم) 1در پنج قسمت در جدول ( يبازدارنده فساد ادار يهاکارراه
  ):1جدول شماره (

 هاکارراه عوامل بازدارنده ردیف

 ایمان و باورهاي دینیتقویت  روانی و رفتاري 1

 محوريحق

2   
 سازمانی

 گزینش کارگزاران صالح و توانا

 برکناري کارگزاران فاسد

 قاطعیت توأم با مدارا

 انضباط اداري و ایجاد تشکیالتی براي نظارت عملکرد کارگزاران

 تغییر نگرش کارگزاران نسبت به مسئولیت و وجدان کاري اجتماعی و فرهنگی 3

 کنترل و نظارت اجتماعی

 گرایی و عدم تبعیض در برخورد با فاسدقانون سیاسی 4

 گراییشفافیت

5   
  

 اقتصادي

 اصالح نظام اداري و مالیاتی

 نیازهاي اقتصادي کارگزاران صالح تأمین

 پرهیز از دادن امتیازات ویژه (رانت)

 ممنوعیت هدیه و رشوه

 و انحصارطلبی مبارزه با انحصارگرایی
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 يهـامجموعه مصاحبه، »یاز منظر فساد مال یاسالم يعملکرد جمهور«، 1380، داوود، يفرشاد و دانش جعفر، یمؤمن
  .خانه خرد یمؤسسه فرهنگ، تهران، تیدر حاکم یفساد مال

، يو اقتصـاد یاسـیاطالعات س، ترجمه بهمن آقایی، »و بازار آزاد یدولت يهاتیفعال، مسئله فساد«، 1378، ویتو، تانزي
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