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اقتصادي و تبيين راهكارهاي نظارتي مقابله  واكاوي مصاديق فساد
  البالغه هاي نهج با آن با تأكيد بر آموزه

  *حسين بختياري

  چكيده
يكي از منابع غني اسالمي در حوزه عدالتخواهي و تبيين مواضع روشن در برخورد قـاطع  

و البالغه است. نهج البالغه دريايي است بـي كـران   عدالتي كتاب شريف نهجبا فساد و بي
السالم)؛ مذمت نهايت علوم اميرالمومنين(عليهژرف و در عين حال قطره اي از اقيانوس بي

فساد مالي و تصرف بيت المال از موارد مشهود اين كتاب شريف است؛ مواخذه قـاطع بـا   
هاي اقتصادي كارگزاران نظـام  المال و خيانت در مسئوليتانگاري در برخورد با بيتساده

؛ در اين پژوهش ضمن مـرور مصـاديق فسـاد    مشهود استبا متخلفين  اسالمي و برخورد
مفهوم مفاسد اقتصادي را مبتني بر محتواي غني ، السالم)(عليهمالي از نگاه حضرت اميرالمومنين

سـازوكارهاي   ،البالغه واكاوي نموده و با احصاء كليه خطبه هـا و نامـه هـاي مـرتبط    نهج
؛ راهكارهـاي  مـي شـود  گيري و مقابله با فسـاد ارائـه   نظارتي مقابله با فساد در حوزه پيش
مقابله با فسـاد مـالي در    زمينه شكل گيريتواند مبناي اجرايي ارائه شده در اين تحقيق مي

و تحقق عدالت اجتماعي قرار گيرد. در اين پژوهش ضمن احصاء مصاديق  جامعه اسالمي
برخـورد بـا آنهـا در كـالم      فساد مالي و تطبيق آن با عناوين حقوقي جاري كشـور، لـزوم  

 كنترل و شده و نهايتاً راهكارهاي سيزده گانه اي جهت بررسي السالم)(عليهشريف اميرالمونين
 هاي نظارتي قرار گيرد.پيشنهاد شده كه مي تواند سرلوحه سازمانفصاد اقتصادي مقابله با 

  نهج البالغه  راهكارهاي نظارتي،، عدالت اجتماعي، فساد اقتصادي :ها واژهكليد
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  . مقدمه1
فاده هـاي نامشـروع سـتمگران    حكومت اسالمي موظـف اسـت بـا انحصـار طلبـي و اسـت      

كند و نگذارد عده كثيري گرسنه و محروم باشند و در كنار آن ها ستمگران غارتگر و   مبارزه
خوار در ناز و نعمت به سر ببرند. در كالم اميرالمونين(ع) علت قبول حكومت توسـط   حرام

سـالم تعهـد گرفتـه و آن هـا را     ايشان اين است كه خداونـد تبـارك و تعـالي از علمـاي ا    
كرده كه در مقابل پرخوري و غارتگري ستمگران و گرسنگي و محروميت ستمديدگان   ملزم

حكومـت تقريبـاً پـنج سـاله     )؛ 1389:37(امـام خمينـي،    ساكت ننشـينند و بيكـار نايسـتند   
اسـي اسـالم و شـيوه زمامـداري     اي مانـدگار از نظـام سي  (عليه السالم) نمونه  امير  حضرت
بر دين و عدالت و آزادي را به بشريت ارائه داد كـه مـي تـوان بـا واكـاوي بايسـته و        مبتني

 سنجيده آن، رهيافت هايي مطلوب را براي مديريت جامعه در دنياي كنوني به دسـت آورد 
   .)1 :1391(ثواقب، 

له آسيب هاي مخـرب بـر پيكـره حكومـت هـا و      فساد مالي و اقتصادي همواره از جم
، ضـمن ايجـاد   پديـده شـوم  ايـن   متزلزل مي سـازد؛ را  و پايه هاي حكومت دولت ها بوده

نااميدي در مردم منجر به ايجاد شكاف بـين مـردم و دولـت شـده و تـأثيرات مسـتقيم بـر        
فساد مالي  متغيرهاي ثبات و پايداري نظام اسالمي خواهد شد لذا لزوم پرداختن به موضوع

  دارد. اهميت زياديو تبيين سازوكارهاي نظارتي برخورد با آن 
بـراي شناسـايي و برخـورد بـا مفاسـد       و تبيين مولفه هـاي آن،  طراحي سيستم نظارتي

احصـاء انـواع و   باشد كه پـيش نيـاز آن   اقتصادي مسأله اي اساسي در حكومت اسالمي مي
ــاديق ــأله    مص ــابراين مس ــت؛ بن ــادي اس ــد اقتص ــ مفاس ــه آن   اي ك ــق ب ــن تحقي ه در اي
مفاسد اقتصادي و راهكارهاي نظـارتي  احصاء مصاديق و  چيستي انواعاست،  شده  پرداخت

در اين مقاله مبتني بر محتـواي غنـي نهـج البالغـه، مصـاديق مفاسـد       مقابله با آن مي باشد. 
ل و اقتصادي احصاء شده و سپس راهكارهاي پيشنهادي در كالم حضرت امير(ع) براي كنتر

  رفع اين پديده شوم در مصاديق مختلفش ارائه مي شود. 
  

 هاي كنترل آن و شيوه تعريف فساد اقتصادي. 2
و مستندات مربوط به فساد مالي به چشم مي خورد،  متونبا وجود تعاريف بيشماري كه در 

بيشـتر پژوهشـگران،    چندان آسان نيست. موضوعيك تعريف جامع و مانع در اين  انتخاب
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جامعه تعريف كرده و بين فساد سياسي  - مالي را به عنوان يك رابطه خاص حكومتفساد 
فسـاد مـالي    و فساد اداري و نيز فساد كاركردي و فساد ناكاركردي تفاوت قايل مي شـوند. 

نـوان يـك مـأمور يـا مقـام دولتـي       طور متعارف، رفتار نفع طلبانه شخصي است كه بـه ع  به
كـه توسـط بانـك جهـاني، سـازمان       دي فسـاد مـالي  كند. همچنين تعريف كـاركر  مي  عمل
المللي شفافيت مالي و مراجع ديگر ارايـه شـده عبارتسـت از سـوء اسـتفاده از قـدرت        بين

  )211 : 1387عمومي براي كسب منافع خصوصي. (صادقي و ديگران، 
كلي تر مي توان گفت فساد اداري به رفتار آن دسته از كاركنان بخش عمومي  يدر تعريف

و عـرف   ق مي شود كـه بـراي دسـتيابي بـه منـافع شخصـي و غيرسـازماني، قـوانين        اطال
  )1390گيرند.(فرهادي نژاد و لگزيان، شده را ناديده مي  پذيرفته

به نظر مي رسد كه تركيب مناسبي از نظارت و تنبيه مي تواند به كنترل فساد كمك كند. 
كشـورهاي در حـال توسـعه     ازرويكرد نويني كه در سال هاي اخير مورد توجـه بسـياري   

است، مشاركت اعضاي جامعه در سطح محلي بر عملكرد واحدهاي دولتي است.  گرفته  قرار
از سويي، با توجه به نقش ويژه كيفيت و كميت قوانين در بروز فسـاد، برخـي كارشناسـان    
معتقدند مجموعه اي از قوانين و مقررات كارآمد مي تواند كمك قابل تـوجهي بـه كـاهش    

نمايد. در واقع، بسياري از برنامه هاي مبارزه با فساد بر مبناي نهادهاي قانوني و مـالي   فساد
طراحـي مـي شـوند. در ايـن     ، از جمله سيستم قضايي، پليس و دستگاه هاي نظارتي مـالي 

رويكرد فرض بر اين است كه اجراي بهتر قوانين و مقررات منجر به كـاهش ميـزان فسـاد    
ن است كه موسسه هاي مالي و نظارتي، مخصوصـاً در كشـورهاي   خواهد شد. اما مسأله اي

فقير، در انجام وظايف خود ناتوان هستند و خود نيز عمدتاً از فساد رنـج مـي برنـد. يكـي     
ديگر از ابزارهاي كنترل فساد، رسانه ها هستند. رسانه هاي آزاد، مستقل و متعهد مي تواننـد  

  )1390ادي نژاد و لگزيان، نقش مهمي در كنترل فساد ايفا كنند. (فره
اثربخشي روش هاي مقابله با فساد، بر مبناي شرايط هر كشور، متفـاوت خواهـد بـود.    

اي اثربخشي روش هاي مقابله با فساد با توجه به سطح درآمد كشورها براي نمونه، درمطالعه
  )1390بررسي شده است كه نتايج آن در جدول زير آمده است: (فرهادي نژاد و لگزيان، 
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  هاي مبارزه با فساد در كشورهاي پردرآمد و كم درآمد بندي روش رتبه. 1 جدول

رتبه در كشورهاي   روش مبارزه
  پردرآمد

رتبه در كشورهاي كم 
  درآمد

  4  1  تعهد هر چه بيشتر سياستمداران
  1  2  كنترل و نظارت داخلي

  2  3  شفافيت منابع مالي احزاب
  8  4  الگو بودن مديران عالي رتبه
  10  5  تغيير نگرش كاركنان دولت
  6  6  مبارزه با جرايم سازمان يافته

  9  7  شفافيت هرچه بيشتر فعاليت هاي دولت
  5  8  ايجاد موسسات مستقل

  3  9  انتخاب دقيق تر كاركنان دولت
  7  10  منطقي بودن سطح زندگي كاركنان دولت

 

  البالغه مفاسد اقتصادي مبتني بر نهج مصاديقشناسايي . 3
يـك تقسـيم بنـدي از مفاسـد اقتصـادي      با مرور متن و شروح نهـج البالغـه   در اين بخش 

  است. شده  ارائه
  
 طلبيجويي و امتياز رانت 1.3
 ثروت به رانت. است جامعه امكانات و ها فرصت از استفاده سوء معنا، ترين ساده در رانت

. باشد خدمت يا محصول واقعي ارزش از بيشتر كه شود مي گفته پرداختي هر به و بادآورده
 .مـازاد  درآمـد  ايـن  بـه  يـافتن  دسـت  بـراي  جـو  و جسـت  از است عبارت جويي رانت و

  ). 1384  (اسحاقي،
 صاحب كه آشناياني طريق از يا شان اقتصادي و سياسي نفوذ از استفاده با خوارها رانت

 كسـب  بـه  و مـي كننـد   پيـدا  دسـت  مـالي  منـابع  به غيرقانوني صورت به هستند نفوذ اين
  )1395 حبيبي، (ميالني و .پردازند مي  ثروت

نهج البالغه ضمن تأكيد بر حراست از بيت المال، امتيازخواهي نزديكـان   224در خطبه 
  مي شود. نفي

  مي فرمايند: اينحضرت امير(ع) در 
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ن از گنـدم شـما     به خدا سوگند [برادرم] عقيل را در نهايت تهيدست ي ديدم كه يـك مـ
غبـارآلود و رنـگ هـاي تيـره از      تا به او بدهم. كودكانش را بـا موهـاي  مي خواهد   را
ديدم، چنانكه گويي رخسارشان را با نيل [=ماده اي است كه با آن رنگ مي كننـد]    فقر

سياه كرده بودند. عقيل چند بار نزد من آمد و خواسته اش را برايم مكرر بازگفت، و من 
پنداشت كه دينم را به او مي فروشـم، و از   همچنان به او گوش مي دادم، چندان كه او

روش خود كناره مي گيرم و به خواسته او تن مي دهم. در اين هنگام آهـن پـاره اي را   
در آتش گداختم، و به جسم او نزديك ساختم تا از آن پند گيرد. عقيل همانند بيمـاري  

زد. بـه  ه بسـو از حرارت آن فرياد برآورد و ناله كرد و نزديك بـود از آن آهـن گداختـ   
گفتم اي عقيل! مادران داغدار بر تو گريه كنند، آيا تـو از گرمـاي آهـن پـاره اي كـه        او

د ميكشـي، امـا مـرا بـه سـوي      انساني آن را به شوخي گداخته نالـه مـي زنـي و فريـا    
ته اسـت؟ تـو از ايـن درد انـدك     كشاني كه خداي جبار به خشم خود افروخ مي  آتشي
  وزنده دوزخ ناله نزنم؟زني و من از آتش س مي  ناله

 السـالم)  عليـه  علـى(  زمـانى  را خطبـه  ايـن  البالغـه  نهـج  شـارحان  از بعضـى  گفته به
 و بـذل  سـايه  در معاويه كه گرفتند خرده حضرت آن به اطرافيان از بعضى كه فرمودند  بيان

 شـما  كه بود خوب چه و كند مى جذب خود سوى به را افراد المال بيت از فراوان بخشش
. داشـتى  مـى  نگـه  راضـى  را سركش افراد و كاستى مى المال بيت امر در سختگيرى از هم

  )1390  (مكارم شيرازي،. كرد ايراد را سخن اين و برآشفت السالم) امام(عليه
و مسـتحق بـودن فقيـر از    فقـر شـديد    ، از علـل سـه گانـه بـرادرى    بنابراين هيچ يـك  

. او يـا حـد اقـل جزئـى از آن را تـامين كنـد      را وادار كند كه خواسته  امامنتواند   المال، بيت
  )1370، ميثم بحراني بن(ا

 

 ارتشا 2.3
رشوه دادن مالي است به مـامور رسـمي يـا غيـر رسـمي      در تعريف رشوه گفته شده است: 

دولتي يا بلدي بمنظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضائي ولو اينكه آن كار مربـوط بـه   
مستقيما آن مال را دريافت كند و يا بواسطه شخصي ديگر آن شغل گيرنده مال نباشد. خواه 

بگيرد (اين شخص واسطه را در فقه رايش گويند و دهنده مال را راشي نامنـد و گيرنـده    را
نمي كند كه گيرنده مال توانايي انجـام كـاري را كـه بـراي آن      يمال را مرتشي خوانند) فرق
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ند كه كاري كه براي راشي بايـد انجـام شـود    نمي ك يرشوه گرفته داشته باشد يا خير و فرق
  )1380، جعفري لنگرودييا نباشد. ( حق او باشد

شـده و مـاجراي    اشـاره بـه مـذمت دريافـت و پرداخـت رشـوه       224در ادامه خطبـه  
مي شود كه شبي كه قرار بود فرداي آن به پرونـده او رسـيدگي شـود،     تبيينقيس  بن اشعث

  سالم) آورده بود. ظرفي از حلوا براي امام(عليه ال
يكي شـب بـا ظرفـي سربسـته بـه      شگفت تر از اين داستان آن مردي است كه در تـار 

آمد. معجوني در آن ظرف بود كه من آن را خـوش نداشـتم و نمـي خواسـتم،       ديدارم
گويي آن را با آب دهان مار يا زهر كشنده اي كه از مار بيرون مي آيد آميخته بودند. به 

ست يا زكات يا صدقه؟ هر كدام كه باشد بر ما اهل بيت حرام است. او گفتم: اين صله ا
او گفت: هيچ يك از اين ها نيست، بلكه هديه است. گفتم مادرت بـه عزايـت بنشـيند    

در خردت نقصاني پديد آمده، يا ديوانـه اي يـا    اآمده اي از راه دين خدا مرا بفريبي؟ آي
 زيـر  در چـه  هـر  و را عـالم  لـيم اق هفـت  همـه ياوه مي سرايي؟ به خدا سـوگند اگـر   

اي  زه ربودن پوست جوي از دهان مورچهبه من دهند، تا خداوند را به اندااست   آسمان
معصيت كنم چنين نخواهم كرد. دنياي شما در نظر من از برگي كه يك ملـخ آن را در  

نعمت هـاي ناپايـدار و لـذت هـاي      دهان خود مي جود بي ارزش تر است. علي را با
دا پنـاه مـي بـرم، و از او    چه كار؟ از خوابيـدن عقـل و زشـتي لغـزش بـه خـ      دوام  بي

  جويم. مي  ياري

 امتيـاز  اگر ولى ;دهد نمى تكان را آنها رشوه متوسط و كوچك مبالغ كه كسانى بسيارند
 و دسـت  باشـد  بيشـتر  يـا  آنـان  زنـدگى  تمـام  معـادل  كـه  شـوند  قائـل  آنهـا  بـراى  مهمى
 امتيـاز  گرفتن از حدى هيچ در كه كند ادعا تواند مى كسى چه. لغزند مى و لرزد مى  پايشان

 مـن : فرمايـد  مى امام شد؟ نخواهد لغزش گرفتار خالف كار كمترين از حدى هيچ برابر در
  )1390  (مكارم شيرازي، .كند مى ياد آن بر سوگند صريحاً حتّى و هستم شخص آن

  
 خواري زمين 3.3

از جمله مصاديق بارز دست اندازي به انفال، زمين خواري مي باشـد كـه در زمـان حاضـر     
خواري،  فاده از منابع ملي و طبيعي، جنگلهمچون زمين خواري و سوءاست متعدديمصاديق 

رودخانه خواري و كوه خواري را نيز پيدا كرده است و از جمله مفاسد كالن اقتصادي است 
  نامشروع مفسدين شده است؛ سرمايه هايكه منجر به افزايش 
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زمين خواري عبارتست از: مجموعه اقدامات غير قانوني نسبت به اراضي ملي و دولتـي  
گردد.  غير مجاز كاربري اراضي مذكور مي كه در نهايت منجر به تصاحب غيرقانوني و تغيير

  )1396صادقي و رجبعلي،  (ميرمحمد
درس هـاي آموزنـده از نهـج البالغـه اسـت؛      برخورد قاطع با زمين خـواري از جملـه   

حضرت (عليه السالم) راجع به قطايع عثمان، يعني اراضي كه متعلق به عامه مسلمين اسـت  
واهللا لو وجدتـه قـد تـزوج بـه     "و عثمان آن ها را در تيول اشخاص قرار داده بود، فرمودند: 

به عامـه مسـلمين اسـت و     به خدا قسم زمين هايي كه متعلق "النساء و ملك به الماة لرددته
عثمان به اين و آن داده پس خواهم گرفت هر چند آن ها را مهر زنانشان قرار داده باشند يا 

 با آن ها كنيزگاني خريده باشند.
 گيرنـد،  مـى  خـراج  آن از كـه  اسـت  المـال  بيـت  بـه  متعلـق  زمينهاى از عبارت قطائع

 و داشته مى بر آن از را خراج معموال و واگذارد رعيت افراد از برخى به را آن تواند مى  امام
 و اميـه  بنـى  از بسـيارى  گـروه  به عثمان. اند گرفته مى آن از خراج عوض به اندكى درصد
 صـورت  ايـن  بـه  را خـراج  داراى سـرزمينهاى  از فراوان قطائع خود دوستان و ياران ديگر

  )1394  ابن ابي الحديد،( .كرد واگذار
  
 اختالس 4.3

اختالس به برداشت غير قانوني اموال دولتي يا غيردولتي كـه توسـط كارمنـدان و كاركنـان     
 5شود. همچنين تعريف اختالس در مـاده   گيرد، گفته مي يا وابسته به دولت انجام مي دولت

: هـر يـك از   عبارتسـت از زات مرتكبين ارتشاء، اختالس و كالهبـرداري  قانون تشديد مجا
هاي دولتي  ها و مؤسسات و شركت ها و يا شوراها و يا شهرداري كارمندان ادارات و سازمان

و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقالبي و ديوان محاسـبات و مؤسسـاتي كـه بـه كمـك      
قواي سه گانه و همچنين  كلي پايه قضايي و به طورشوند و دارندگان  مستمر دولت اداره مي

نيروهاي مسلح و مأموريت به خدمات عمـومي اعـم از رسـمي و يـا غيررسـمي وجـوه و       
ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهـادار و سـاير امـوال متعلـق بـه هـر يـك از         مطالبات يا حواله

ه به آنها سپرده شده بـه  الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيف ها و مؤسسات فوق سازمان
(مجمـع   .مـي شـوند  نفع خود يا ديگري برداشـت و تصـاحب نمايـد مخـتلس محسـوب      

   )1367تشخيص مصلحت نظام، 
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 اسـت؛  مشـخص اين نوع سوء استفاده از بيت المال نيز در نهج البالغه  بابرخورد قاطع 
امـه را  (برخي مخاطـب ايـن ن  حضرت(عليه السالم) در نامـه اي بـه يكـي از كـارگزارانش    

ضمن مواخذه ايشان به دليل  )عباس و برخي برادرش عبيداهللا بن عباس دانسته اند بن عبداهللا
  )41د: (نامه غارتگري اموال بيت المال و بردن آن به حجاز مي فرماين
اهللا  ا براي خانواده ات مي بري. سبحانواي بر تو گويي ميراث رسيده از پدر و مادرت ر

رسي خدا باكي نداري؟ اي كسي كه نـزد مـا از   اري؟ يا از حسابآيا به قيامت ايمان ند
ــه ايــن آشــامي  ــدان شــمرده مــي شــدي، چگون ــراي خــود خردمن دن و خــوردن را ب

حــرام مــي خــوري و جرعــه اي  شــماري در حاليكــه مــي دانــي لقمــه اي مــي  گــوارا
را امـوال  ن نوشي؟ از مال يتيمان و مستمندان و مومنان مجاهدي كه خداوند اي مي  حرام

به آنان بخشيده و توسط آنان اين شهرها را محفوظ داشته، كنيزها مي خري و بـا زنـان   
بـه سويشـان بـازگردان، كـه اگـر      ازدواج مي كني؟ از خدا بترس و اموال اين مـردم را  

نكني و خداوند مرا بر تو چيره سازد، با تو كاري خواهم كـرد كـه نـزد خداونـد       چنين
ا بـا آن زدم در آتـش شـد، گردنـت     كـه هـر كـس ر    عذرخواه من گردد و با شمشيرم

  . زنم مي  را

  
 تسهيالت و امكانات ةتبعيض در ارائ 5.3

يكي از نقاط ضعف اساسي دولت ها كه در ميان برخي مسـئولين دولتـي در هـر كشـوري     
رواج دارد، تبعيض در ارائه تسهيالت و امكانات مي باشد؛ واگذاري قراردادها و مناقصـات  

نزديكان و بستگان خود يا دادن اطالعات بـه آن هـا جهـت برنـده شـدن در      و مزايدات به 
مناقصات، ارائه امتيازات، تسهيالت، وام ها، منازل سازماني به نزديكان نيز از مصاديق بـارز  
اين بي عدالتي است؛ تبعيض در دستگاه هاي اجرايي ضمن كـاهش انگيـزه افـراد سـالم و     

هم در بخش خصوصي، برخـي رويـه هـاي سـازماني     عدالتخواه هم در دستگاه مربوطه و 
  ناكارآمد مي سازد.همچون اجراي مناقصات و مزايدات را 

تقسيم غنائم ميـان بسـتگان را سـرزنش كـرده و      43نامه در حضرت امير(عليه السالم) 
خطـاب بـه كـارگزار امام(عليـه السـالم) در       در اين نامهكارگزار خود را مواخذه مي نمايد. 

از كاري كه اگـر كـرده باشـي     شدمبا خبر "د: ن(فيروزآباد) اينگونه بيان مي دار اردشير خرّه
تـو غنـائم مسـلمانان را كـه از     خدايت را به خشم آورده و پيشوايت را غضبناك نموده اي. 

ها و اسب هاي آنان گرد آمده و خونشان بر سر آن بر زمين ريخته در ميان باديه نشينان  نيزه
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بر گزيده اند تقسيم مي كني! سوگند به خدايي كه دانه را شـكافت و   قبيله خودت كه تو را
منزلت  خود را نزد مـن كاسـته اي و كفـه     اگر اين خبر حقيقت داشته باشد، آفريدانسان را 

اي. پس حق پروردگارت را سبك مشمار و دنياي خود را بـه بهـاي   اعتبارت را سبك كرده
ين كسان خواهي بود. آگاه باش كه حـق مسـلماناني   نابودي دينت آباد مساز كه از زيانكارتر

ـ    ان بـراي گـرفتن سـهم خـود نـزد      كه نزد تو و ما هستند از تقسيم غنيمت برابـر اسـت. آن
  آيند (سهم خويش را مي گيرند) و مي روند. مي  من

  
 المال و عدم اجراي عدالت اقتصادي ابزاري از بيت ةاستفاد 6.3

كه مردم به دنيا دل بسته اند، معاويه با هدايا و پول هـاي   هنگاميكه به اميرالمونين (ع) گفتند
فراوان آن ها را جذب مي كند شما هم از اموال عمومي به اشراف عرب و بزرگـان قـريش   

المال دست بردار، تا به تو گرايش پيدا كنند حضـرت(ع) بـا   بيت ببخش و از تقسيم مساوي
اجراي  بر ي مردم از بيت المال به شدتارائه نكاتي از عدالت اقتصادي و برخورداري مساو

) 1379(مهدوي دامغاني،  مورد توجه است 126كه در خطبه  نمودندعدالت اقتصادي تأكيد 
آيا به من دستور مي دهيد براي پيروزي خود، از جور و ستم دربـاره  ": خطبه عبارتست از 

تا عمر دارم، و شـب و  امت اسالمي كه بر آن ها واليت دارد، استفاده كنم؟ به خدا سوگند، 
ــوع و غــروب   ــي هــم طل ــرار اســت و ســتارگان از پ ــين   روز برق ــز چن ــد. هرگ ــي كنن م

اي مسـاوي در ميـان مـردم     بـود بـه گونـه    خـودم كـرد، اگـر ايـن امـوال از      نخواهم  كاري
كردم تا چه رسد كه جزو اموال خداست. آگاه باشد بخشيدن مـال بـه آن هـا كـه      مي  تقسيم

روي و اسراف است، ممكن است در دنيا مقام بخشنده آن را باال برد  استحقاق ندارند، زياده
اما در آخرت پست خواهد كرد. در ميان مردم ممكن است گرامي اش بدارند، اما در پيشگاه 
خدا خوار و ذليل است. كسي مالش را در راهي كه خدا اجازه نفرمود مصـرف نكـرد و بـه    

ز سپاس آنان محروم فرمـود و دوسـتي آن هـا را    غير اهل آن نپرداخت جز آنكه خدا او را ا
متوجه ديگري ساخت. پس اگر روزي بلغزد و محتاج كمك آنـان گـردد بـدترين رفيـق و     

در اين خطبه طرد تفكر ماكياوليسم كه مي گويد  "سرزنش كننده ترين دوست خواهند بود.
  هدف وسيله را توجيه مي كند نيز مشهود است.
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 قابله با فساد اقتصاديي نظارتي مراهكارها. 4
در ايـن بخـش ضـمن    با توجه به احصاء مصاديق متعدد فساد اقتصادي در بخش گذشـته،  

بـه   وظايف و استراتژي هـاي مـديريت،  مروري بر مفهوم كنترل و نظارت و جايگاه آن در 
وزه پيشـگيري و هـم در حـوزه    هـم در حـ  راهكارهاي نظارتي جهت رفع فساد اقتصـادي  

  مي شود. تأكيد بر آموزه هاي رفيع نهج البالغه پرداختهاي با  مقابله
مديريت، فرآيند به كارگيري مؤثر و كارآمـد منـابع مـادي و انسـاني در برنامـه ريـزي،       
سازماندهي، بسيج منابع و امكانات، هدايت و كنترل است كـه بـراي دسـتيابي بـه اهـداف      

) تعريـف  1383(رضـائيان،   .گيرد مي صورت قبول مورد ارزشي نظام اساسسازماني و بر 
نظري و عملي (فنـي) مـديريت اسـت    ، پنج قضيه اساسي كه زيربناي مفاهيم كلي مديريت

  )1389نظارت مي باشد(رضائيان، اين مفاهيم كليدي، كنترل و بردارد كه يكي از در
مسأله كنترل به قضيه ارزيابي بر مي گردد. به عبارت ديگر، كنترل، ارزيابي بـراي    اصوالً

يين مقدار تغيير و ميزان انحراف از استاندارد يا موارد از پيش تعيـين شـده اسـت. كنتـرل     تع
الزمه دقت فرآيند است و داللت دارد به برقرار نظم در اجزاي سيستم براي اصالح فرآيند و 

) ارزيابي عملكـرد كاركنـان فرآينـدي بسـيار مهـم و از      1378تطبيق با استاندارد. (تسليمي، 
  )1383(سعادت،  سائلي است كه مسئوالن سازمان با آن روبرو هستند.ترين م حساس

فرآيندهاي كنترل به محدود كردن رفتارهاي سليقه اي شخصي كمك مي كند و آن هـا  
وجـود كنتـرل و بـازخورد    ) 1387را با طرح عقاليي سازمان منطبق نگـه مـي دارد. (هـچ،    

  اتخاذ شده مي شود. به جرح و تعديل سياست هاي اقتصادي و اجتماعي   منجر
اهميت نظارت و كنترل در برخي نظريات مديريتي نيز به خوبي خود را نشان مي دهد. 
مديريت علمي تيلور با تأكيدي كه بر روش و تطابق با استانداردهايي كـه بـه طـور علمـي     
تعيين شده دارد اوج پيروزي كنترل مداري را در نظريـه اداري نشـان مـي دهـد. (ميرزايـي      

  )1386  ني،اهرنجا
در زمان امام علي (عليه السالم) ديوان هاي احتساب يا دايره احتساب وجود داشتند كه 

ــراج   ــوان خ ــي همچــون دي ــه شــعب مختلف ــدها ب ــه بع ــام   (جزي ــوان زم ــات)، دي و مالي
ديوان معادن و اقطاع امالك دولت ها   ديوان نفقه (محاسبات كشوري)،  لشكري)،  (محاسبات

 (مخصوص ثبت اسامي لشكريان و درجات آنـان) تقسـيم شـدند.    دو معدن ها و ديوان جن
  )1381 (شمس،
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ير بســزايي در كــاهش مفاســد ، تــأثياجــراي بهينــه نظــارت و كنتــرل در نظــام اســالم
مقابله بـا   استنباط شده از شروح نهج البالغه در موضوع دارد؛ در ادامه راهكارهاي  اقتصادي

مي باشد  با اين پديده ري و هم در حوزه مقابلهپديده فساد اقتصادي كه هم در حوزه پيشگي
با بهره گيري از آموزه هاي نهج البالغه مـي تـوان راهكارهـايي را هـم در      ؛تبيين مي گردد

حوزه پيشگيري كه ناظر بر اقدامات نرم افزاري پيش از وقوع فساد است و هم راهكارهايي 
را در حوزه مقابله با فساد كه ناظر بر برخورد با متخلفين پس از بروز آن است احصا نمود. 

  ئه مي شود؛زده گانه ارااين راهكارها سيدر اين بخش 
  
 ساالري در انتصابات اصل شايسته توجه به 1.4

انتخاب و انتصاب مسئولين رده هـاي مختلـف اداري و اجرايـي، يكـي از مسـايل مهـم و       
ضروري و از وظايف خطير حكومت اسالمي است؛ چراكه مهمترين عامل داوم يك نظام و 
حكومت، فرزانگي و شايستگي مسئولين و كارگزاران آن نظـام مـي باشـد. (موسـي زاده و     

  ). 1388عدلي، 
نخبـه و برگزيـده اجتمـاع اسـت.     يـري از انـرژي خـالق افـراد     شايسته ساالري بهره گ

ي افـراد را جزيـي از بحـث    علي(عليـه السـالم) مسـئله تـوان، لياقـت و شايسـتگ        حضرت
معتقدند كه هر پستي به   دانند و اين اصل را مهمترين اصل اداره جوامع قرار داده، مي  عدالت

دارد و جـايز نيسـت افـراد     نيـاز  تناسب، به توان، خالقيت، شايستگي و تخصـص خاصـي  
  )1389(مهدي نصراصفهاني و علي نصر اصفهاني،  كدام به جاي ديگري قرار گيرند.هر

 معيارهاي اصلي شايسته ساالري در نهـج البالغـه بـه شـرح جـدول ذيـل مـي باشـد.        
  )1388زاده و عدلي،  (موسي
  
  
  
  
  
  
  



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة علوي پژوهش   40

  البالغه ساالري در نهج . معيارهاي شايسته2جدول 
  ها حكمت  ها نامه  اه خطبه  معيار

  معيارهاي ايدئولوژيك

  تقوا
-62-27-24-16-4 -132 -
113-75-63 -181-172 -

160-156 -187-186 -184-
182 -232-230 -221-189 

233  
-27-26-2531 -47 -53  233 -201-109 -336 -

402-363 -332  

-231 2-102-155- 156-  ايمان
175  31 -53  -217-109-30 -450-

252  
آخرت و اعتقاد به 
  حسابروز

-52 -45-42-41-28 -84 -
82-81-63-62 -195-187 -
186-152 233 -232-212  

-27-21-10-3 59-48-
4-31    

 156-230 2-38-75-86-98-  انديشناكي در باب مرگ
-108-102  31 -27-10 -69    

  عدم تعلق به دنيا
-63 -62-45-42-32 -102 -
98-82-81-80 -172-159-

133-14 -152  68-49-47- -3 -31  -128 -116-100 407  

ياد خدا و استعانت و 
    53-  31- 46-  109-172  بندگي او را نمودن

  ساز معيارهاي زمينه
    10- 53    حسن سابقه

پاكي و صالحيت 
    71- 17- 53    خانوادگي

  معيارهاي تخصصي

  عبرت از پيشينيان
-102-98-84-32 -182-175-

160-159 -234-232-
223—21  

31 -53  359-289-30  

    53    تجربه كاري

 

 خودكنترلي 2.4
هاى اسالمى، تاكيد فراوانى بر مسئله نظارت انسان بر اعمال و رفتـار   در منابع دينى و آموزه

با خودكنترلي عوامل انگيزشي ارتكاب شده است. »  خود كنترلى«خويش و به عبارت ديگر، 
شـخص مـي شـود    فساد رفع مي شود به عبارت ديگر با روانشناسي مفسـدين اقتصـادي م  

حرص و طمع از مهمترين عوامل دروني سوق پيدا كـردن بـه فسـاد اقتصـادي مـي باشـد       
بنابراين با نظارت دروني و خودكنترلي مي توان عوامل دروني ارتكـاب فسـاد را از وجـود    

  انسان ريشه كن كرد.
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اجعـل مـن   فرمايـد:   امير مؤمنان حضرت امام على(ع) در تبيين اين اصل مهم دينى مـى 
در ) 1366(آمـدي،  سك على نفسك رقيبا؛ از خـودت مراقبـى بـر خويشـتن قـرار بـده!       نف

نهج البالغه) ضرورت خودسازي در طليعه اين نامه جاي دارد  53(نامه  عهدنامه مالك اشتر
و مقدم داشتن طاعت خـدا بـر هـر كـاري و پيـروي از آنچـه        تقواو ضرورت پرداختن به 

نت هـاي خـود مـورد توجـه     ده از واجبـات و سـ  خداوند در كتـاب خـود بـدان فرمـان دا    
  است. گرفته  قرار

تاكيد حضرت على(ع) در اين بيان نورانى بر اين نكته است كه اعمـال و رفتـار انسـان    
(خـدمتي،   بايد همواره تحت نظارت خودش باشـد و خـود، عملكـردش را كنتـرل نمايـد.     

تأكيد شده است كلمه تقواسـت.  . در نهج البالغه از جمله كلماتي كه بسيار روي آن )1379
قـين  تقوا به معناي خودنگهـداري مـي باشـد و همـان ضـبط نفـس اسـت و منظـور از مت        

  ). 1356 (مطهري، خودنگهداران مي باشد.
  
 استفاده از عوامل انساني و عيون 3.4

حضرت (عليه السالم) در عهدنامه مالك اشتر، در بخشي كه سـيماي كـارگزاران دولتـي را    
نمايند به لـزوم و اهميـت اسـتفاده از عيـون و عوامـل انسـاني در جمـع آوري        ترسيم مي 

  العات از كارگزاران تأكيد دارند:اط
سپس رفتار كارگزاران را بررسي كن و جاسوساني راستگو و وفاپيشه بر آنان بگمار، كه 

 و بازرسي پنهاني تـو از كـار آنـان، سـبب امانـت داري و مهربـاني بـا رعيـت         تمراقب
بود و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن و اگر يكـي از آنـان دسـت بـه       خواهد

خيانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كرد به همين مقـدار گـواهي   
گير،  كه در اختيار دارد از او بازپس قناعت كرده او را با تازيانه كيفر كن و آنچه از اموال

  ار، و طوق بدنامي به گردنش بيفكن.سپس او را خواردار، و خيانتكار بشم

در اين عبارات ضمن دستور به نظارت پنهاني، حضرت فوايد اين امر مهم را بر شمرده 
و مي فرمايند اين عمل موجب رعايت امانت و مدارا با زيردسـتان مـي شـود. مفهـوم ايـن      

سـتان  جمالت آن است كه اگر عملكرد مسئوالن كنترل نشود امكان خيانت و ظلم بـه زيرد 
  وجود دارد. 
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 تنبيه و مجازات 4.4
 خـائن  كـارگزاران  بـا  دهـد  مـي  فرمـان  او به اشتر مالك عهدنامه در) السالم عليه(علي امام

  :نرسد پايان به عزل با صرفاً و گيرد صورت جدي برخورد
 و زد خيانـت  بـه  دسـت  آنـان  از يكـي  اگر و كن مراقبت سخت نزديكت همكاران از

 گــواهي مقــدار همــين بــه كردنــد، تأييــد را خيانــت آن هــم تــو جاسوســان گــزارش
 او از دارد اختيـار  در امـوال  از كـه  را آنچـه  و كـن،  كيفـر  تازيانـه  با را او كرده،  قناعت
بيفكن  گردنش به بدنامي طوق و بشمار كار خيانت و دار خوار را او سپس گير،  بازپس

  )1384(فالح سلوكاليي، 

عدالت بنا نهـاده شـده اسـت. قـدرداني از نيكوكـار و      بدون ترديد در نظامي كه بر پايه 
(عليه السـالم)   مجازات خالفكار امري ضورري و بايسته است. بر اين اساس، اميرالمومنين

[و نبايد] نيكوكـار  "در سفارش به مالك اشتر بر اين اصل مديريتي توجه داده و فرموده اند: 
كار را در انجام كار نيـك بـي رغبـت، و    و بدكار در برابرت يكسان باشند، كه اين كار نيكو

  "بدكار را در بدي ترغيب مي كند.
 

 جايي كارگزاران عزل و جابه 5.4
 فرمـاني،  طـي  گزيد، برمي مسئوليتي انجام براي را فردي هرگاه) السالم عليه(علي حضرت
 امـور  انجـام  در خيانـت  و كوتـاهي  از و نمـود  مـي  مشـخص  دقيـق  طور به را او وظايف

 سياســت .نمــود مــي ســلب را جــويي بهانــه هرگونــه امكــان بدينوســيله، و داد مــي  بــيم
. اسـت  جـرم  از گيـري  پـيش  سياسـت  كـارگزارانش،  برابـر  در)السالم عليه(  علي  حضرت

 بازرسـي  و مالي تأمين وظايف، كردن مشخص گزينش،( گيري پيش شرايط تمام رو، اين  از
 كـه  اسـت  روشن كرد، تخلفي كسي شرايط، اين تمام با اگر حال. گيرد مي كار به را) دقيق
  )1384(فالح سلوكالئي، .ندارد وجود او با برخورد عدم براي اي بهانه هيچ ديگر

 فاسد كارگزاران عزل و تصفيه داد، انجام السالم عليه علي امام كه مهمي كارهاي از يكي
 نبودنـد  قـادر  شـده،  زيـادي  جنايات مرتكب آنها كه چرا است؛ آنان نمودن بركنار و عثمان
 افـراد  مقابـل،  در و نماينـد،  اجـرا  جامعه در را علوي سيره و سياست و حضرت هاي فرمان

 بـه  كـارگزار،  و اسـتاندار  عنـوان  بـه  را سياستمدار و توانمند اليق، كاردان، صادق، شايسته،
 حكومـت  بـه  را حنَيـف  بـن  عثمـان  جمله، آن از و نمود اعزام اسالمي شهرهاي و ها استان
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 يمـن،  حكومـت  بـه  را عبـاس  بـن  عبداللّـه  كوفـه،  حكومـت  به را شهاب بن عمار بصره،
 طي و گمارد شام حكومت به را حنَيف بن سهل و مصر، حكومت به را عباده سعدبن بن قيس
  )1388نمود.(عين القضاة،  مي گوشزد را آنها وظايف دستوراتي و ها نامه

 

 نظارت عمومي و همگاني 6.4
 گاهي ميپذيرد و صورت آن بر حاكميت درون از كه است حكومتي و رسمي گاهي نظارت،

 را نظـارت  مـي كننـد. ايـن    مشـاركت  آن در جامعه افراد همة كه نظارتي يعني رسمي؛ غير
  مي ناميم.  عمومي و مردمي نظارت

  است: حقوق متقابل مردم و رهبر ذكر شده 34در خطبه 
حقـي داريـد امـا حـق شـما بـر مـن        ن اي مردم من بر شما حقي دارم و شما نيز بر م

مامـاً بـه شـما بـدهم، شــما را     اسـت كـه خيرخواهتـان باشـم و غنيمـت شــما را ت       آن
دهم تا ناآگاه نباشيد و تربيت كنم تا بدانيد. اما حق من بر شما آن است كه بـه    آموزش

خوانم  خواه من باشيد و هرگاه شما را ميبيعت خود وفادار باشيد و در بود و نبودم خير
  فرمان مي دهم اطاعت نماييد. جابت كنيد و هرگاها

  
 گرايي گرايي به جاي رابطه ضابطه 7.4

عدم توجه به نزديكان در تقسيم بيت المال، اجراي عدالت اقتصادي همواره در خطبه هـا و  
اشاره شد، تقسيم غنائم در ميان اهل  43نامه ها مورد تأكيد بوده است؛ همانطور كه در نامه 

 خانواده خود مذمت شده و به تساوي مسـلمين در ايـن زمينـه تأكيـد شـده اسـت.      قبيله و 
همچنين در انتصابات نيز ضوابط مبتني بر احصاء صالحيت ها حاكم بوده و رابطـه گرايـي   

  منتفي است. 
 از آنـان  پيـروى  بـه  مشـروط  كرد، مى تعيين امارات براى كه را افرادى از اطاعت ايشان
 را آنهـا  ورزيدنـد،  مـى  تخلّـف  كه صورتى در و دانست مى حق و قرآن ، اسالم دستورات

عنـوان   بـه  ، بصـره  مـردم  بـه  عبـاس  بـن  عبداللّه معرفى هنگام در حضرت .كرد مى بركنار
  :فرمود آنها جديد استاندار

 انّـى  فـاعلموا  الحقّ عن اوزاع فيكم احدث فان رسوله و اللّه اطاع امره اطيعوا و له فاسمعوا
 و خـدا  از او كه زمانى تا بريد فرمان را دستورش ، شنيده را او سخن پس . عنكم اعزله
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 حـق  مسـير  از يـا  آورد وجـود  بـه  بـدعتى  شما ميان در اگر پس. كند اطاعت رسولش
(ذاكري،  .كرد خواهم عزل شما بر حكومت از را او من كه باشيد مطمئن شود، منحرف

1386(  

  
 گرايي قانون 8.4

قانونمندي و حاكميت قانون، جوهره و روح حكمراني خوب است و بدون آن، حكمرانـي  
كالبدي بدون روح، فاقد پاسخگويي و كارآمدي خواهد بـود. حضـرت امير(عليـه السـالم)     
قانون و حق مداري را مالزم يكديگر مي داند و معتقدند كه مصلحت گرايي ممكـن اسـت   

در راستاي قانونمندي و حق طلبي در عهدنامه مالك باعث انحراف از عدالت و دين شود و 
حق و قانون را درباره كسي كه الزم است اجرا كن، بدون توجه به اينكه "اشتر مي فرمايند: 

  "آن شخص از نزديكانت به شمار آيد
حضرت علي (عليه السالم) در فرمان هاي خود به نمايندگانش بارها تذكر داده است كه 

نون شـكل دهنـد و بـه آنـان     در مسـند مـديريت بـر محـور قـا     حركت هـاي خـويش را،   
كرد كه در جامعه اسالمي، هرگز نبايد ضابطه ها در برابر رابطه ها رنـگ ببـازد و    مي  توصيه

اگر چنين شد، صاحبان نام و نان، قانون را اسير خواسته هاي نفساني خود خواهنـد كـرد و   
  )1392بادي و جامه بزرگي، ضعفا و محرومين حقوقشان پايمال مي شود.( (شاه آ

 

 شناسي داري و مسئوليت امانت 9.4
امانت داري از فضايل مهم رفتاري در زندگي شخصـي، شـغلي و حيـات سـازماني اسـت.      
امروزه امانت داري در تمامي حرفه ها به ويژه كسب و كار جايگاه راهبـردي يافتـه اسـت.    

اسـت. توصـيه بـه امانـت داري در     امانت داري از مهمترين توقعات افراد در تعامل شـغلي  
) در برخـي  1386آموزه هاي ديني از بسامد برخوردار است. (فرامرز قراملكي و همكـاران،  

ترين  يف شده و خيانت نيز به عنوان زشتروايات امانت داري فضيلت آميزترين ايمان توص
  )1378(درايت،  نكوهيده شده است. (افضل االيمان االمانه و اقبح االخالق الخيانه)  رفتار،

  نيز حضرت(عليه السالم) در وصف اخالق كارگزاران مالياتي مي فرمايند:  26در نامه 
كسي كه امانت الهي را خوار شمارد و دست به خيانت آلوده كند خود و دين خـود را  

و درهاي خواري را در دنيا به روي خود گشـوده و در قيامـت خـوارتر و     ساختهپاك 
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دغلكـاري،   خيانت به ملت و رسـواترين  ،همانا بزرگترين خيانت رسواتر خواهد بود و
  دغلبازي با امامان است

 

 زيستي پاكدستي و ساده 10.4
 رهبران و سازمانها عالي مديران روش زندگي كاركنان، رفتار اصالح بر مؤثر عوامل از يكي

 آنـان خـانوادة   و مسـئوالن  سـاده زيسـتي   بـر ) ع(علـي  امـام  دليـل  همـين  به. است جامعه
  ) 1397ورزند. (الواني و اسالم پناه،  مي  تأكيد

انـدار بصـره عثمـان بـن حنيـف در      خطـاب بـه فرم   45حضرت (عليه السالم) در نامه 
  مردم بصره را پذيرفت مي نويسند: هجري كه دعوت مهماني سرمايه داري از 36  سال

رمايه داران از سـ  يكيپس از ياد خدا و درود، اي پسر حنيف، به من گزارش دادند كه 
ت بـه سـوي آن شـتافتي    بصره، تو را بـه مهمـاني خـويش قراخوانـد و تـو بـه سـرع       

هـاي پـر از غـذا پـي در پـي جلـوي        هاي رنگارنگ براي تو آوردند و كاسـه  خوردني
شـان بـا سـتم    نهادند. گمـان نمـي كـردم مهمـاني مردمـي را بپـذيري كـه نيازمندان         تو

ده انـد، انديشـه كـن در كجـايي و     وت ششده و ثروتمندانشان بر سر سفره دع  محروم
سر كدام سفره مي خوري؟ پس آن غذايي كه حالل و حرام بـودنش را نمـي دانـي      بر

  دور بيفكن و آنچه را به پاكيزگي و حالل بودنش يقين داري مصرف كن.

  
 كفاف و قناعت و پرهيز از اسراف 11.4
 امنيت و عدالت تحقّق مسير رد علوي تعاليم مهمترين از متعادل مصرف و اندازه داري اصل

 حـد  به آنكه": "اقتصد من يهلك لن": است فرموده باره اين در حضرت. محسوب ميگردد
  "نگردد. هرگز هالك كند، بسنده ميانه
 اسـراف،  ميكنـد؛  زياد را كم ميانه روي، "الجزيل يفني االسراف ينمي القليل، االقتصاد"
 و قناعـت  بـه  را مـردم  زمينـه  اين در ) همچنين21(حكمت نابود مي سازد. را فراوان منابع

 امنيـت  و عدالت توسعه و گسترش حفاظت، شيوه ها جهت بهترين كه زندگي در بسندگي
نَ  لـك  اكفي الكفاف مع حسن التّدبير": مي خواند فرا مي گردد، قلمداد زمينه ها همه در مـ 

 اسـت  برايت بسنده تر كفاف، با اقتصادي برنامه ريزي يعني نيكو تدبير "االسراف مع الكثير
  )1395(يوسف زاده،  .اسراف با داري بسيار از
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 و اتـراف  و تكـاثر  و تبـذير  و اسـراف  بـا  مبارزه را، خود اصلي اهداف از يكي) ع( امام
 ســيره و) ع( انبيــا ســنت و ســيره بيــان در و داد قــرار المــال بيــت امــر در غــش و غلــول
 آن بـر  و كرد اعالم كريمانه، و بزرگوارانه رفتاري و الهي الگويي ارائه در و) ص(اكرم رسول
  )1386(دري نجف آبادي، .فشرد پاي

  
 حالل طريق مشروع واموال از  ةتهي 12.4

نوع ابتداي خلقت بوده است كه شامل هررزق يكي از مهمترين نيازها و دغدغه هاي بشر از 
آثار تربيتـي بـر ابعـاد    بهره اي از جانب پروردگار به موجودات مي باشد. نحوه كسب رزق 

  مختلف زندگي فردي و اجتماعي افراد بر جاي مي گذارد.
مهمترين اثر تحصيل رزق حالل كه در اراده انسان براي اهتمام ورزيدن به ارزش هـاي  

  پيروي نكردن از اميال و خواهش هاي نفساني مي باشد.   اخالقي و تربيتي موثر است،
دارند كه بايد رعايت كننـد. و بسـياري از مفاسـد     افراد نسبت به يكديگر حقوق متقابل

اقتصادي ناشي از دست اندازي به حقوق ديگران است. افراد جامعه اي كه بـه كسـب رزق   
چون هر كاري كه باعـث ضـرر بـه      حالل بپردازند به مال و سرمايه افراد طمع نمي ورزند،

و اجتمـاعي آن هـا را   رهنگـي  از جملـه امنيـت اقتصـادي، ف     ديگران شود و امنيـت مـردم،  
حرام است و جرم محسوب مي شود. (دهقـاني    انداز و باعث فساد در جامعه شود،  خطر  به

  )1395و هادوي، 
در نامه سوم نهج البالغه وقتي به امام(ع) خبر دادند كه شريح بن حارث، قاضي امام(ع) 

  يد، او را احضار كرده و فرمودند:دينار خر 80خانه اي به 
دادند كه خانه اي به هشتاد دينار خريده اي، و سندي براي آن نوشته اي، و به من خبر 

ــد. (شــريح گفــت آري اي ا   ــرده ان ــاني آن را امضــا ك ــام (ع) گواه ــان(ع)، ام ميرمومن
آلودي به او كرد و فرمود: اي شريح، به زودي كسي به سراغت مي آيد كه به  خشم  نگاه

رسد، تا تو را از آن خانـه بيـرون كـرده و    نوشته ات نگاه نمي كند و از گواهانت نمي پ
تنها به قبر بسپارد. اي شريح، انديشه كن كه آن خانه را با مال ديگران يا با پـول حـرام   

  نخريده باشي، كه آنگاه خانه دنيا و آخرت را از دست داده اي.
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 استفاده از موقعيت شغلياز سوءپرهيز  13.4
توسـط مقـام عمـومي واجـد آن      ه از اختيـار قـانوني  سوءاستفاده از اختيار به معناي اسـتفاد 

است بدون تجاوز از حدود و قلمرو بيروني آن اختيـار، در راسـتاي هـدفي بـه جـز        اختيار
هدف مورد نظر مقنن از اعصاي آن اختيار. در حقـوق عمـومي بـه موجـب اصـل تناسـب       

اي قـدرت و  مسئوليت با اختيارات مقامات و دستگاه هاي حكومتي به هـر ميزانـي كـه دار   
لحـاظ حقـوقي و سياسـي مسـئول     اختيارات قانوني باشند، به همان انـدازه نيـز بايسـتي از    

شده و تحت نظارت قرار گيرند. سوءاستفاده از اختيارات مالزمه اي بس تنگاتنگ با   شناخته
بي حـد و حصـر بـه مقامـات اداري      فساد اداري دارد كه در پي اعطاي صالحيت اختياري

  )1395د. (عبدالمحمدي، وجود مي آي به
در نامه پنجم نهج البالغه كه خطاب به اشعث بن قيس، فرماندارآذربايجان پس از جنگ 

پست هاي دولتي نبايد  هشدارهايي مبني بر اينكههجري در شهر كوفه  36جمل و در سال 
  است. ارائه شده  ،دستمايه سوء استفاده قرار گرفته و نبايد ابزار جمع آوري مالي قرار گيرد

همانا پست فرمانداري براي تو وسيله آب و نان نبوده، بلكه امانتي در گردن تو اسـت،  
بايد از فرمانده و امام خود اطاعت كني، تو حق نداري نسبت به رعيت اسـتبداد ورزي،  
و بدون دستور به كار مهمي اقدام نمايي، در دست تو امـوالي از ثـروت هـاي خـداي     

بـدترين   انه داد آني تا به من بسپاري، اميـدوارم بـراي تـو   بزرگ و عزيز است و تو خز
  زمامدار نباشم. با درود.

  
 البالغه بندي راهكارهاي پيشگيري و مقابله با فساد اقتصادي در نهج . جمع5
 و باورهـا  تـأثير  تحـت  افـراد  رفتارهاي نهج البالغه اي، ديدگاه از شد، ذكر آنچه به توجه با

 در اداري، نظـام  سـالمت  و آنان رفتارهاي اصالح براي لذا. گيردمي  آنها شكل ارزش هاي
ــد اول گــام ــي، باورهــاي و نگــرش هــا باي ــه دين ــي، خــدامحوري، از جمل  آخــرت گراي

  )1397(الواني و اسالم پناه،  .كرد تقويت آنها در را امانت داري و صداقت، پذيري، مسئوليت
با فساد اقتصادي حالت ايجـابي و   با توجه به اينكه بخش عمده اي از روش هاي مقابله

كالت پيشگيري داشته و با انتصابات شايسـته و عـزل و نصـب بـه موقـع بسـياري از مشـ       
 آنچـه  مي شود توجه به كارگزاران نظام اسالمي بسيار حائز اهميت خواهـد بـود؛ از    مرتفع
 و مـؤمن : باشـد  ويژگيهـا  ايـن  داراى بايـد  اسـالمى  كـارگزار  يـك  كه يابيم درمى شد،  نقل
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 باشـد؛  رهبر و مردم خيرخواه باشد؛ امانتدار نباشد؛ دنياپرست و طلب رياست باشد؛  دار دين
 خوش باشد؛ عفيف و باحيا باشد؛ خود كار در تجربه اهل باشد؛ حاكم و رهبر اطمينان مورد
 و خـوب  اخـالق  كـه  باشـد  صالح هاى خانواده از ؛)باشد داشته انقالبى سابقه( باشد سابقه
 كـه  اين بدون باشد، مندى عالقه جهت به نبايد حاكم وسيله به او انتخاب دارند؛ كمتر طمع
 و باشد نداشته صالحيت كه را فردى اگر زيرا باشد؛ شده مشورت او پذيرش و توان درباره
 حتّـى  و آنهـا  بـه  خيانت و ستم باعث نمايد، ماءمور اى منطقه در نباشد مردم   پذيرش قابل
  .شد خواهد منتخب فرد به خيانت و ظلم

 حنيـف،  بـن  عثمـان  بكـر،  ابى محمدبن اشتر، مالك همچون افرادى)  ع( امير حضرت
 از امـا  كنـد،  مـى  انتخـاب  امارت براى را عباس فرزندان و سعد بن قيس ، حنيف بن سهل

 اشـتر  مالك كه زمانى و گزيند برنمى امارت براى را كسى خود فرزندان و نزديك خويشان
 .دهد مى او به اى كننده قانع جواب حضرت كند، مى اعتراض   عباس فرزندان كارگزارى به

  )1386(ذاكري، 
  

 گيري نتيجه. 6
تحليلي و با استفاده از مطالعـات اسـنادي و كتابخانـه اي    - پژوهش حاضر با روش توصيفي

انجام شده است. در اين مقاله ابتدا همه خطبه ها و بعضي از نامه ها و حكمت هاي مـرتبط  
در دو محود فساد اقتصادي و راهكارهاي نظارتي مقابله با فساد اقتصادي مطالعه و بر اساس 

با قـرار دادن مـوارد يافـت شـده     تبط با موضوع فيش برداري شد. سپس واژگان كليدي مر
يكي از عناوين و مصاديق مفاسد اقتصادي و يا راهكارهاي مقابله اي بـه طبقـه بنـدي      ذيل

  موضوعات پرداخته شد. 
 عامـل  يـك  بـه عنـوان   مـي توانـد   افراد در اخالقي و مذهبي كلي پايبندي هاي به طور
 پايبنـدي هـاي   ايـن  كـه  وقتـي  .كند عمل اداري و اقتصادي فساد از جلوگيري در بازدارنده
 حرفـه اي،  و كـاري  اخـالق  بـا  كه نقشي اساسي در پيشگيري از فساد دارند همراه مذهبي
 تواند مي بيشتر باشد افراد در مصرف گرايي و ماديگرايي روحية از كاري، جلوگيري وجدان

  باشد. فساد مؤثر كنترل در
عوامل مختلف فرهنگي، اجتماعي، سياسي، حقوقي و اقتصادي است فساد مالي ناشي از 

تطـور در   كه شناخت فراگير اين عوامل شرط الزم براي طراحي نظام هـاي كنترلـي اسـت.   
كالم اميرالمونين (عليه السالم) و همچنين توجه به سيره حضرت(عليه السالم) نكات مهمي 
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ثر باشد. هـم اكنـون يكـي از نيازهـاي     كه مي تواند در نظام سازي مومشخص مي نمايد را 
ارائه راهكارهاي نظـارتي كـاهش    اساسي نظام اسالمي شناخت مصاديق مفاسد اقتصادي و

ي در مقام پيشگيري از فساد مالي است و گـاهي در مقـام   هباشد كه اين راهكارها گا مي  آن
ي و همچنـين  فساد اقتصـاد ادبيات  ؛ در اين مقاله ضمن مروربا فساد مطرح مي شودمقابله 

فسـاد اقتصـادي و    شناسايي مصـاديق موضوع نظارت و كنترل، موضوع اصلي پژوهش كه 
ــي آن    ــاي كنترل ــه راهكاره ــدي آن و ارائ ــه بن ــه  طبق ــج البالغ ــر نه ــي ب ــد مبتن ــي باش م

  است.  شده  واكاوي
در مقام احصاء مفاسد اقتصادي و طبقه بندي آن، مفاسـد اقتصـادي در شـش طبقـه بـا      

اسـتفاده ابـزاري از    ،زمـين خـواري   ،ي و امتياز طلبـي، ارتشـا، اخـتالس   عناوين رانت جوي
 تبعــيض در ارائــه تســهيالت و امكانــات و المــال و عــدم اجــراي عــدالت اقتصــادي بيــت
بـه عنـوان    ؛است كه بعضاً هر كدام از اين موارد خود شامل شقوق متعددي است شده  ارائه

نمونه تبعيض در ارائه تسهيالت در جامعه امروزي مصـاديق متعـددي همچـون واگـذاري     
را  و غيـره  قراردادها به افرادي خاص، اجراي مناقصات و مزايدات بدون تشريفات قـانوني 

  شامل مي شود.
در ادامه در مقام ارائه راهكارهاي نظارتي و مقابله اي در راستاي كاهش فساد اقتصادي، 

بـر آمـوزه هـاي    مبتنـي  پيشگيري و مقابلـه بـا فسـاد اقتصـادي      سيزده مورد از راهكارهاي
 البالغه ارائه شده است كه مي توانـد مبنـاي طراحـي نظـام هـاي نظـارتي قـرار گيـرد.         نهج
كلي مي توان نهج البالغه را دربرگيرنده تمام اصول و مولفه هايي دانست كـه بـراي     طور به

نظام ارزيابي و   يكي از زيرسيستم هاي اصلي حكمراني خوب، حمراني خوب الزم است و
  نظارت مي باشد كه در اين مقاله سعي شد چارچوب كلي آن ارائه شود.

براي تحقيقات آتي پيشنهاد مي گردد با توسعه تحقيق به ساير منابع اسـالمي، موضـوع   
روايات و سيره ائمه گسترش يافته و مقوله فساد اقتصادي و راهكارهاي احتمالي در آيات و 

معصومين(عليهم السالم) مورد دقت واقع شود و مدل جامع پيشـگيري و مقابلـه بـا فسـاد     
اقتصادي مبتني بر آموزه هاي اسالمي طراحـي شـود. همچنـين مـي تـوان مصـاديق فسـاد        
اقتصادي احصاء شده در اين پژوهش را اولويت بندي نمـود و بـر راهكارهـاي مـرتبط بـا      

  تصادي داراي اولويت بيشتر تأكيد نمود.مصاديق فساد اق
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 ستان، شرح نهج البالغه، ترجمه غالمرضا اليقي، انتشارات ني1394هبةاهللا،  عبدالحميدبن الحديد، ابي ابن

ي در ايــران، رواق انديشــه، جــوي ) نگــاهي بــه پديــده رانــت و رانــت1384اســحاقي، ســيد حســين (
 34تا  21صص   ،45، شماره 1384  شهريور

موسسـه   واليت فقيه حكومت اسالمي (تقرير بيانـات امـام خمينـي(س))،   ، 1389امام خيمني روح اله، 
 ؛1389تنظيم و نشر آثار امام خميني (ره)، چاپ بيست و دوم، 

 ، تحليل فرآيندي خط مشي گذاري و تصميم گيري، انتشارات سمت1378تسليمي محمدسعيد، 
سـال سـوم،   ، پـژوهش نامـه علـوي،    مباني و شاخصه هاي حكومت علـوي ، 1391ثواقب، جهانبخش، 

 25- 1ص  دوم،  شماره
 .ترمينولوژي حقوق، چاپ يازدهم. گنج دانش ، 1380 جعفر،جعفري لنگرودي، محمد 

، 23نشريه حوزه و دانشگاه، شماره  ،انواع كنترل و نظارت در مديريت اسالمي، 1379خدمتي ابوطالب، 
 118- 105ص 

 ، تصنيف غرر الحكم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسالمي1378درايتي، مصطفي و حسين، 
لـوي(ع)، نشـريه حكومـت اسـالمي،     ، مبارزه با فساد در حكومت ع1386، قربانعلي  دري نجف آبادي،

 پنجم، شماره سوم  سال
)، آثار تربيتي رزق حالل با تأكيد بر آيات و روايـات، پژوهشـنامه   1395دهقاني، روشن، هادوي اصغر، (

 24معارف قرآني، سال هفتم شماره 
، )جلـدي  چهـار  دوره) (ع(اميرالمـومنين  البابيط بن علي كارگزاران )، سيماي1386ذاكري، علي اكبر، (
 بوستان كتاب قم

 8ص  ، انتشارات سمت؛مباني سازمان و مديريت، 1383رضائيان علي، 
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 3ص  انتشارات سمت؛ اصول مديريت، ،1389رضائيان، علي، 
ــار ســازماني پيشــرفته)، ، انتظــار عــدالت  و عــدالت در ســازمان(مديريت 1384رضــائيان، علــي،  رفت

 سمت  انتشارت
 ، مديريت منابع انساني، انتشارات سمت1383سعادت، اسفنديار، 

)، نظريه حكمراني خوب از ديدگاه نهج البالغه، فصلنامه 1392شاه آبادي، ابوالفضل، جامه بزرگي آمنه (
 2البالغه، سال اول، شماره پژوهشنامه نهج
 ، مقررات زدايي، انتشارات سمت1381شمس عبدالحميد، 

ررسي اثرات تمركززدايـي مـالي بـر    ب، 1387صادقي، حسين، صباغ كرماني مجيد، شقاقي شهري وحيد، 
 236- 207، ص 85، شماره 43، نشريه تحقيقات اقتصادي، دوره كنترل فساد

)، سوءاستفاده از اختيارات در پرتـو آرا ديـوان عـدالت اداري، پايـان نامـه      1395عبدالمحمدي، فرزانه (
 انشگاه شهيد بهشتي، به راهنمايي محمدحسين زارعي،كارشناسي ارشد د

 حكومت، انتشارات پرتو خورشيد و عقالنيت) ع( علي ، امام1388عين القضات، علي اصغر، 
، اخالق حرفه اي در تمدن ايران و اسالم، پژوهشكده مطالعـات  1386فرامرز قراملكي احد و همكاران، 

 فرهنگي واجتماعي
پيمايشي طولي در زمينـه علـل فسـاد اداري و روش هـاي     ، 1390ن محمد، فرهادي نژاد، محسن، لگزيا

 60- 45ص ،8چشم انداز مديريت دولتي، شماره  )،1378- 1388كنترل آن (
، نشريه )السالم عليه(علي امام منظر از اسالمي دولت كارگزاران )، سيماي1384فالح سلوكاليي، محمد (

 93معرفت، شماره 
 قربـانعلي عـارف،   محمدصادقابن ميثم، ترجمه  شرح نهج البالغه، 1370، انيبن ميثم بحركمال الدين، ا

موسسه چاپ  ، روحاني حبيب اهللاو  نوايي يحيي زاده محمدي مقدم، محمدرضا عطايي، علي اصغر
 و انتشارات آستان قدس رضوي

 ؛كالهبـرداري قانون تشديد مجازات مرتكبين اختالس، ارتشا و ، 1367مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
 1ص 

، جايگاه تشويق و تنبيه در مديريت علوي(عليه السالم) با تأكيد بـر نهـج البالغـه،    1390مرداني، مهدي، 
 31النهج، شماره 
 ، ده گفتار، انتشارات صدرا1356مطهري، مرتضي، 
 انتشارات امام علي بن ابيطالب (ع)  ، پيام اميرالمومنين (ع)،1390 ناصر،  مكارم شيرازي،

عمل، پژوهشـنامه تـاريخ اسـالم،    ، شايسته ساالري در ديوان رسائل از نظر تا 1390تظري، غالمرضا، من
 اول، شماره سوم  سال

، معيارهاي انتخاب و انتصاب مديران با رويكرد شايسته گزيني در 1388موسي زاده زهره، عدلي مريم،  
 نهج البالغه، فصنامه انديشه مديريت، سال سوم، شماره اول



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة علوي پژوهش   52

 الحديد، نشر ني ابى ابن البالغه نهج شرح در تاريخ ، جلوه1379، محمود  دامغاني، ويمهد
 ، مباني فلسفي تئوري سازمان، انتشارات سمت1386ميرزائي اهرنجاني، حسن، 

، تحليل جرم زمين خواري از منظر حقوق كيفري ايران، 1396، رجبعلي اسالم،  صادقي حسين ميرمحمد
 سال هشتاد و يكم، شماره نود و هفتم  مجله حقوقي دادگستري،

، انتشارات الگوي نظارت و كنترل در نظام اداري جمهوري اسالمي ايران، 1383ميرمحمدي سيد محمد، 
 2ص سمت؛

ايران، فصلنامه مطالعات علوم اجتمـاعي،   اقتصاد در رانت ، بررسي1395اصغر؛  حبيبي، عليرضا؛ ميالني،
 1شماره  دوره دوم،
)، شايسته ساالري در مـديريت جامعـه بـا تأكيـد بـر      1389نصر اصفهاني علي، (  مهدي،نصر اصفهاني، 

 انديشه هاي سياسي امام علي(عليه السالم)، معرفت سياسي، سال دوم، شماره دوم، 
تفسيري و پست مدرن، ترجمه حسن دانايي فرد، - ، تئوري سازمان، مدرن، نمادين1387هچ، ماري جو، 
 نشر افكار
علـي(ع)،   امـام  ديدگاه از مطلوب اقتصادي رفتار اصول و جايگاه )، تبيين1395محمدرضا(يوسف زاده، 

 16شماره  پژوهشنامه نهج البالغه، سال چهارم،


