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Administrative procedures and processes can create a suitable ground 

for creating administrative corruption. The solutions provided in each 

legal-political system to fight corruption are different. Special 

conditions prevail in Iran's legal-political system. In this system, 

jurisprudential foundations are considered as one of the basic 

foundations; As a result, religious teachings in different parts have 

special importance. The purpose of the current research, which was 

compiled with the descriptive-analytical method and library tools, is to 

explain the solutions to fight against administrative corruption from the 

point of view of religious education. The findings of the present 

research show that there are elements and topics in religious teachings 

that can take an important step in the fight against administrative 

corruption by relying on ethics and cultivating the power of self-

management. No matter how much there are control tools in a legal-

political system, if managers and executives do not benefit from moral 

health and internal deterrence, said tools will not be effective. 
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. زمینه مناسبی برای ایجاد فساد اداری ایجاد نمایند توانند یمتشریفات و فرآیندهای اداری 
در . سیاسی برای مبارزه با فساد متفاوت است-راهکارهای ارائه شده در هر نظام حقوقی

در این نظام، مبانی فقهی یکی از . سیاسی ایران شرایط خاصی حاکم است-نظام حقوقی
ی ها قسمتو معارف دینی در  ها آموزه؛ در نتیجه، شود یمی اساسی محسوب ها هیپا

-هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی. باشد یمی ا ژهیومختلف آن دارای اهمیت 
است، تبیین راهکارهای مبارزه با فساد اداری از  انجام گرفتهی ا کتابخانهتحلیلی و ابزار 

ی ها آموزهکه در  دهد یمی پژوهش حاضر نشان ها افتهی. باشد یمدیدگاه معارف دینی 
دینی عناصر و موضوعاتی وجود دارد که با تکیه بر اخالق و پرورش قدرت مدیریت نفس 

به هر میزان هم که در یک نظام . گام مهمی در مبارزه با فساد اداری برداشت توان یم
نچه مدیران و مجریان از سیاسی ابزارهای کنترلی وجود داشته باشد، بازهم چنا-حقوقی

نباشند، ابزارهای مزبور کارایی واقعی نخواهند  مند بهرهسالمت اخالقی و بازدارندگی درونی 
 .داشت
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 مقدمه
از آن مکررًا  ییو جزا یکه در حقوق ادار یاز مقوالت یکی
شده  یشتریهم به آن توجه ب ریاخ یها دورهو در  ادشدهی

و  یاست که در دو بعد تخلفات ادار یموضوع فساد ادار
 یخیتار ازنظراگرچه  یبحث فساد ادار. دهد رخ می یفریک

 دیبه سبک جد یادار ینهادها سیبا تأس یدار است ول سابقه
و پا گرفتن  تیاز زمان مشروط زین رانیو در ا داده رخ شتریب

 جیتدر به یعموم یها سازمانو  ها وزارتخانهو  یمدن ینهادها
 ییجو را به فکر چاره ها دولتآن  تبع بهرشد کرده است و 

متعدد  نیامر و وضع قوان نیاز ا یریشگیمقابله با آن و پ یبرا
 ییها زمانبه  دهیپد نیعمده رشد ا یواداشته است ول

 یها فراورده قیدولت خصوصًا از طر یکه درآمدها گردد یبرم
و  المال تیباز  سوءاستفاده جتًایرفته و نت شیرو به افزا ینفت

از  یتوسط بعض یرقانونیغ یدرآمدها یبرا یانداز دست
 نیشتریکه ب ابدی یمرواج  یعموم یو نهادها یکارگزاران دولت

 1354بعد از  یها سالمربوط به  توان میتخلف را  نیرونق ا
ت پژوهش حاضر و ضرور تیبااهمارتباط  در. دانست یشمس

و  رانیا یپس از وقوع انقالب اسالم کهباید عنایت داشت 
خصوصًا در  یکمتر به موضوع فساد ادار یلیسپس جنگ تحم

حاکم بر  یمعنو یها جنبه چراکه میخور یبرمآن  یفریابعاد ک
و کارمندان مجال تخلف از مقررات و  یدولت ینهادها

کارگزاران را کمتر فراهم  تیاز مقام و موقع سوءاستفاده
آمدن  شیو پ یلیجنگ تحم انیپس از پا یول کرد یم

 یادار تخلفاتموضوع  تدریج بهدر اداره کشور  دیجد یها هیرو
 یو دولت یعموم یمربوط به سوء اداره نهادها میو جرا

وضع  باره نیدرا یو مقررات متعدد نیلذا قوان افتیگسترش 
عالوه بر مجازات، نسبت به  ونگزارانقان زعم بهتا  دیگرد

دهم،  یها فصل مثال عنوان به. کارآمد باشد زین یریشگیپ
که از  یقانون مجازات اسالم زدهمیدوازدهم و س ازدهم،ی

و  میعمدتًا به جرا ردیگ یبرمآن را در  ۶4۶ تیلغا 5۷4مادة 
اختصاص دارد که مربوط به کارمندان دولت و  یتخلفات
به  زیخاص ن یمقررات آنگاهو در کنار  ستا یعموم ینهادها

است که حسب زمان و شّدت و ضعف رشد  دهیرس بیتصو
 ینیقوان ییدر کنار مقررات جزا .است شده وضع یادار میجرا

و  یکه جنبة انتظام یو برخورد با تخلفات یجهت بررس زین

دهد تخلفات  اجازه می هیدارد وضع شده و به قوة مجر یادار
و  یرا مورد بررس یو عموم یدولت نیکارمندان و مستخدم

را به  یو تیقرار دهد و در صورت محکوم یادار محاکمة
مقررات  همه نیاهمراه  یول. محکوم کند یادار یها مجازات
 یها بزهجهت مقابله با تخلف و  یو ادار ییقضا یو نهادها

کشورها  شتریمهم است لذا در ب اریبس یریشگینقش پ یادار
 دایپ شیسمت گرا نیبه ا گذار قانونعرف و عقل،  حکم به

اقدام کند که قبل از ارتکاب  یکرده که نسبت به وضع مقررات
 یو معنو یماد یها نهیهز رایاز آن شده ز عتخلف و بزه مان

 نیدادن مجرم خواهد بود و ا فریکمتر از ک اریبس یریشگیپ
 نش،یمقررات گز یها قالبتواند در  می رانهیشگیاقدامات پ

باشد  ها نیااقدامات و امثال  یابیارز ،یآموزش مقررات، بازرس
 ها آن یادار ستمیدر اکثر کشورها و س شیوب کمکه معمواًل 
پرسش اصلی که پژوهش حاضر به دنبال . شود اعمال می

 یها جنبهتعالیم مذهبی و  این است که استپاسخ به آن 
اخالقی و توجه به آخرت چه نقشی در تحوالت اداری و 

در پاسخ به این پرسش مورد که  یا هیفرضمقررات آن دارد؟ 
در  ینقش اساس آنچه یابی قرار خواهد گرفت این است کهارز

کند جنبة  می فایرا ا یو مبارزه با فساد و تخّلف ادار یریشگیپ
است و  یو عموم یکارگزار و مأمور خدمات دولت یمنیخود ا

است به  سریم یو مذهب یمعنو میمهم تنها در پرتو تعال نیا
و  یسفقط به خاطر ترس از بازر یصورت که کارگزار ادار نیا

 که نیاو  یو یتجسس، قانونمند نباشد بلکه اعتقاد درون
 یست و در جهانا او یبرتر از همه ناظر بر کارها یشخص

شود و هرگونه  می یدگیرس یو یبه کارها قًایهم دق گرید
عامل مهم عدم  ،خواهد داشت زین ییایدن یبازتاب یتخّلف
از  هدف .به بزه خواهد بود دنیازیاز مقررات و دست  یتخّط

در امر  یو اخالق یمعنو یخألهانشان دادن  قیتحق نیا هارائ
 انیکه ب یا گونه بهاست  یو وضع مقررات ادار یذارگ قانون

نهاد  تیبدون توّجه به تقو انهیراگ قانونشود نگاه صرف 
 که نیاو  ستین یکاف نیواپس روز  بهوجدان و باور  مان،یا

کند  کارگزار نظارت می رب ها انساندانا و مافوق همة  یبازرس
حقوق  عییخصوصًا اگر با تض یشکن قانونو هرگونه تخّلف و 

با  زین ایدر دن یمردم همراه باشد عالوه بر مجازات ُاخرو
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اداره  مهمخواهد شد از ارکان  قصاص، درخور یبازتاب
 .است یعموم ینهادها

 فساد یشناس مفهوم -1
 در لغت و اصطالح -5-5

أخذ شده و  «ف س د»این کلمه لغتی عربی است و از ریشة 
و این عدم  استخارج شدن چیزی از حالت تعادل  اش یمعن

: 5306ابن فارس، )اعتدال ممکن است اندک یا زیاد باشد 
ولی  (470: 5365؛ اصفهانی، 441: 5369؛ ابن منظور، 413

میزان این عدم اعتدال تأثیری در اطالق فساد به آن ندارد و 
شود که آن مقوله به فساد گراییده است  گفته می درهرصورت

نام دارد، لذا در عربی فاسد و فساد « فساد»و مصدر این واژه 
که چیزی به حالت بطالن و  ندیگو یمی ا مرحلهبه 

بدین ترتیب  (.031: 5350فّیومی، )فروپاشیدن رسیده است 
هم به معنی « مفسده»بوده و « صالح»نقطة مقابل « فساد»
با دقت در  (.0574: 0667زبیدی ) است« ضدمصلحت»

توان برای این کلمه معانی تلف،  ی عربی میها نامه واژه
ابن )کرد اضطراب، سرزنش، صدمه، نابودی و ضرر را استنباط 

بنایشان فارسی که م یها نامه فرهنگ. (413: 5306فارس، 
ی تباه شدن، ظلم و ستم، ها یمعنلغت عربی بوده برای آن 

؛ معین 036: 5405دهخدا، )اند  شرارت و بدکاری ذکر کرده
 (.360: 5439؛ ناظم االطباء 050: 5406

فارسی به معنی حقوق اداری این واژه  یها نامه فرهنگدر 
 اند پرداختهتوجه چندانی نشده و بیشتر به تعریف مدنی آن 

صفتی است در عمل حقوقی که به اعتبار آن : اند گفتهچنانچه 
تواند دارای آثار قانونی باشد مثاًل  صفت، آن عمل نمی

و فساد را  (160: 5404جعفری لنگرودی، )بیع فاسد  ندیگو یم
 .(590: 5430صالح، ) اند دانستهنقطة مقابل صحت 

با دقت در متون قانونی نیز تعریفی برای این مقوله پیدا 
مترتبه بر این حالت  مراتب بهکنیم ولی حقوقدانان با توجه  نمی

فساد اداری یعنی حالتی که کارمند مستخدم »: اند گفتهچنین 
مؤسسات دولتی یا عمومی جهت به دست آوردن سود مادی از 

یا شرع یا اخالق  قانون برخالفموقعیت خود در نهاد مربوطه 
و به این اقدام  (33: 0664شّتار، ) «اجتماعی استفاده کند

شود که باعث بر هم خوردن نظم  فساد گفته می جهت نیبد

عمومی و پایمال شدن اخالق حسنه در روابط اجتماعی 
 .گردد یم

سوء »: اند به آن نظر کرده انهیگرا عملو بعضًا هم از دیدگاه 
نهادهای دولتی از موقعیت خود در جهت جلب استفادة کارمند 

در  .(595: 0664صالح، ) «منافع شخصی یا گروهی و مانند آن
آن را چنین  یساز شفاف یالملل نیبهمین رابطه سازمان 

هر عملی که کارمند نهادهای عمومی به »: تعریف کرده است
اداری خود جهت جلب منافع شخصی یا گروهی  تیموقعاتکای 

 .(56: 0667هالل، ) «فساد اداری خواهد بودانجام دهد 

: اند گفته باره نیدراهم  یا منطقه یها سازمانبعضی از 
مقررات و  برخالفاقدامی که از جانب کارمند نهادهای عمومی »

و یا ترک اقدامات  ردیگ یمنظم عمومی و آداب عرف اداری انجام 
 باهدفقانونی و عرفی الزمه که قانون رعایتش را واجب شمرده، 

نادی، ) «به دست آوردن سود شخصی یا گروهی، فساد خواهد بود
5006 :590). 

الکوم حقوقدان فرانسوی عقیده دارد فساد اداری دارای دو  پیر
مستخدم در  یرقانونیغرفتارهای اول،  :ممیزة مهم است

ا قدرت اداری خویش در جهت منافع شخصی ی یریکارگ به
و دوم، دور زدن قانون از گروهی یا سازمانی مربوط به خود 

 قصد بهطریق تفسیر یا تعبیراتی که مانع از مجازات وی گردد 
 . (09: 0664الکوم، )سوء استفادة شخصی یا گروهی 

 در متون دینی -1-2
 اند انداخته یعیواژه نگاه وس نیبه ا یعلوم اسالم شمندانیاند

احکام  گذاردنپا  ریآن را به هر نوع گناه و ز یا عدهلذا 
اطالق  یو عمل یاعم از نظر ها آنمخالفت با  یو حت یشرع
هم هر نوع  یو گروه (214 :1111احمد حنبل )اند  کرده

را  یجامعة اسالم برعرف معت ای یمخالفت با احکام مسّلم فقه
 که ییازآنجا .(۷1 :1314 ریکث ابن) اند دانستهبه منزلة فساد 

 ،است مین کرآقر یاسالم دیمنبع احکام و عقا نیتر مهم
ن سند مهم یبه مقوله فساد در ا یاجمال یضرورت دارد نگاه

شود که  معلوم می میقران کر اتیبا دقت در آ. میداشته باش
 اقیمختلف و س یبار در معان 54آن  قاتو مشت« فسد»کلمه 

 ی،الجوز ؛121: 1311 ی،عبدالباق)است  کاررفته بهگوناگون 
اشاره  یمعان نیخالصه به عمدة ا طور به .(0۶1 :111۷
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 ،یو نابود بیستم، قتل، هالکت، تخر ت،یمعص: میکن می
 .(121-123 :2442صالح )ُکفر  و سحر ،یقحط

است که پس از  یاستنباط احکام اله یمنبع برا نیدوم سّنت
اهل سّنت آن را به قول و . دارد یانیشا تیاهم مین کرآقر

 یجعفر)کنند  محدود می( ص) اهلل رسول ریفعل و تقر
آن را به  یعشر یاثن انیعیش یول (251 :135۶ ی،لنگرود

 یز تسّرین( السالم همیعل)و حضرت زهرا  گانه دوازدهامامان 
در  هرحال به .(204 :135۶ ی،لنگرود یجعفر)دهند  می
در مواضع مختلف به ( ص)منقول از حضرت رسول  اتیروا

را  لیذ یآن معان یتوان برا شده که می حیمقوله فساد تصر
 ی،بخار)نزاع  ی ونید یبشدن، منحرف شدن،  عیضا: ذکر کرد

 .(0۶4 :1045 ی،البان ؛0۶1 :1042 ی،نیقزو ؛104: 1022

از  تر نهیهز کم یریشگیشد پ انیب زیانچه در مقدمه ننچ
و  تر محکمآثار مترتبه بر آن  که نیامجازات است و هم 

از لوازم مهم نظام  یکیو  استدادن مجرم  فریمؤثرتر از ک
 یاصل سوم قانون اساس 14بند . خواهد بود حیصح یادار

جاد یحکومت را ا فیاز وظا یکی زین رانیا یاسالم یجمهور
 زین 15۶اصل  5دانسته است و در بند  حیصح ینظام ادار

 یرا اقدام مناسب برا هیقوه قضائ یها فهیوظاز  یکی
برشمرده و مسّلم  نیاز وقوع جرم و اصالح مجرم یریشگیپ

بر قانون و اخالق  یو مبتن حیصح ینظام ادار کیاست در 
. و مجازات خواهد بود فریمقدم بر ک رانهیشگیاقدامات پ

خطاب به  زیآم حکمت یدر سخن( ع) یعل نیرالمؤمنیما
الوقایة خیر من قنطار »: دیفرما یم( ع)فرزندش امام حسن 

 یها نهیهزبهتر از  یریشگیپ (24 :2441 ی،قضاع) «عالج
 حیتشر زیرا ن مانهیسخن حک نیدرمان است؛ و علت ا نیسنگ

 ،یآمد) «اذ التََّدبیُر َقبَل الَعَمِل یؤِمُنک ِمَن النَََّدِم»: که دینما یم
و دقت، قبل از اقدام به کار تو را  ینیب شیپ یعنی (241 :1011
 یبه بررس اًلیذ بیترت نیبد. در امان خواهد داشت یمانیاز پش

و  یاز جرم و تخّلف در نظام ادار یریشگیپ گانه سهقواعد 
 .پرداخت میخواه یاصالح سازمان

 پیشگیری از جرم گانه سهبررسی قواعد  -2
 اصلح نشیگز -2-1

 یخدمت بر اساس مبان داوطلبان نیاز ب روین نیبهتر انتخاب
 یها نظاماست که در همة  یامر یو عرف یشرع ،یعقل

 یاست و برا دیآنان مورد تأک یو منظومة استخدام یحقوق
اند  را وضع کرده یمختلف یمطلوب راهکارها نیبه ا دنیرس

و مقررات  یکشور یقانون استخدام زین رانیچنانچه در ا
عقال  یست چراکه همگا کارها نیا ازجملهبا آن  طمرتب

 انیبر انتخاب چند نفر از م ریدا یامر یکه وقت اند القول متفق
 نیا یو برا است یضرور نشیاست امر گز ادیز اریبس یا عّده

 امبریپ. وجود داشته باشد یقیدق یها مالک دیبا زیانتخاب ن
خود  روانیخطاب به پ یامر مهم عقل نیا انیدر ب( ص)اکرم 

 :1041 یقلقشند) «إذا ضیعت األمانة فانتظر الساعة»: دیفرما یم
104) 

به . دیباش یشد منتظر فروپاش دار خدشه یدار امانت که یوقت
 دار خدشهموجب  یچه عامل: پرسد یممخاطب  ام،یپ نیدنبال ا

ِاذا »: دیفرما یم یاکرم در پاسخ و امبریشود؟ پ شدن امانت می
 (111 :1041 ی،غزال) «َاهِلِه َفانَتِظِر السََّاَعه ریَغ یاسنَد ااَلمُر ِال

در . دیباش یمنتظر فروپاش دیبسپار ستهیشا ریغاگر کار را به 
اْسَتعیُنوا َعلی کل َصنعه ِبصاِلِح »: اند فرمودههم  یگرید انیب

 ستهیشا یدر هر فّن و تخصص (113 :1341 ی،نیقزو) «َأْهِلَها
 میقد یدر متون فقه که نیا کما. دیو خبره آن کار را بگمار

امر  یکه ول یکس بر: شده است حیمهم تصر نیا ضرورت به
 نیکه کارگزارانش را از ب استمسلمانان است واجب 

و  یکینزد صرف بهرا  یانتخاب کند و هرگز فرد ستگانیشا
 :1022 ،هیمیابن ت)ندهد  حیترج گرید ستگانیرفاقت بر شا

131). 

 یعل نیرالمؤمنیاست که ام یمقوله به حّد نیبودن ا ریخط
حکومت  یمالک اشتر جهت تصد یکه برا یدر فرمان( ع)

انتخاب کارگزاران فقط به  در»: کند می حیتصر سدینو یممصر 
به آنان اکتفا مکن  ات یگمان خوشو  یو سالمت فکر یزهوشیت

در  یو ظاهرساز یانیب خوشبا  کوشند یمعمواًل اشخاص م چراکه
 ،صالح یصبح) «جلوه دهند ستهیبرابر زمامداران، خود را شا

در ( ع)امام  دیتأک (۷۷ :1011 ،دیالحد یابن اب ؛03۷ :1012
 یو مهارت در کار تیبر موضوع خبرو نشین مرحله از گزیا

 نیالبته جهت رفع ا. شود است که کارمند بر آن گماشته می
الزم  یو درستکار یدار امانتچون  یمهمصفات  ایشبهه که آ
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و  یدار امانتبرتر از  یزیچ یآر: دهد ادامه می ستین
 اریدر کار محّوله هم بس تیوجود ندارد اّما خبرو یدرستکار

را  ها آن یکه کارها و اقدامات قبل دانم یممهم است و الزم 
در  ها آن یستگیتا به شا یقرار ده یمورد دقت و بازرس

 ؛33۷ :1012 ،صالح یصبح) یمنصب محّوله آگاه شو
 .(101 :13۶5 ی،جعفر

 ادیاختبار  عنوان بهکارگزار  تیو خبرو یعمل نشیاز گز امروزه
 یکه عالوه بر تسّلط بر مطالب نظر صورت نیبدکنند  می

را هم مورد سنجش قرار  یدر امور عمل یتبّحر و زانیم
 یدو نهاد یکانون وکال و کانون کارشناسان رسم. دهند می

مورد  ربازیاّما امر اختبار از د ستندین یهستند که اگرچه دولت
چهار  میمسلمانان قد یدر کشوردار .بوده است شان توّجه

و  یعلم تیاصلح از جهت اهل نشیروش جهت اختبار و گز
امتحان . 2ه؛ مصاحب. 1: کارگزار مرسوم بوده است یعمل
منصب  یخصوصًا اگر استخدام برا یسنجش عمل .3ی؛ کتب

و سنجش فرد در  یشیاستخدام آزما .0؛ باشد یمهم و فّن
 ،بهیابن قت ؛511 :1010 ی،طرطوش) یشیدوران خدمت آزما

ذکر شده است  یکشوردار یها روشاز  یکی در .(۷ :2443
را  یاز استانداران مهم قصد داشت از جانب خود کس یکیکه 
تا با  دیبگمارد لذا او را به حضور طلب یا منطقه یتصّد یبرا
در . ابدیگفتگو کند و نقاط ضعف و قوت او را در رودررو یو

 سخپا یو ؟یخوان یمقران  ایآ: کرد سؤالپرسش از او  نیاول
ارث و ماترک را  میعلم تقس ایآ: دیسپس پرس. مثبت داد

و  یاز سوابق ادار ایآ: کرد سؤالباز . یآر: پاسخ داد ؟یبلد
پاسخ آن  بازهمکه  ؟یدار یگذشتگان اطالع کاف یاسیس

 یاستاندار قصد خود را از احضار و نجایدر ا. شخص مثبت بود
 یولنمود  انیخود ب تیمهم در وال یمنصب یتصد یبرا

داوطلب اعالم . رو شد همتفاوت روب یبا پاسخ یشگفت باکمال
اول . ستمیمقام ن نیا یتصد ستهیبه سه علت من شا: کرد

دوم . هستم رو زشت اریبس یکن چنانچه مشاهده می که نیا
در  که آنسوم . در کار خود دارم ازحد شیب یریگ سخت که نیا

 انیب یراحت بهتوانم منظور خود را  و نمی ستمیصحبت روان ن
 ستیمهم ن یبیع ییرو زشت: گفت یاستاندار در پاسخ و. کنم

در مورد . ات یظاهرعمل تو مهم است نه شکل  چراکه
هم خوب است اّما  اریاشد بسهم البته اگر بجا ب یریگ سخت

 رییاگر تغ میبگو دیبا ییتندخودر مورد  یول یکن لشیتعد دیبا
از دقت  (2۶ :1010 ی،طرطوش)کنم  مجازاتت می یروش نده

 میابی یدرم استکه مربوط به قرون قبل  یخیواقعه تار نیدر ا
در درک متقابل دارد  یانیشا تیاهم با داوطلب رودرروبرخورد 

به اخالق  نیمنصف و مز یکه چون فرد مقابل انسان یبه حّد
ول ؤمس یرا هم برا یخود ضعف و کاست زعم بهبوده صفات 

نوع  نیا حال نیدرع یکند ول می انیکننده ب نشینهاد گز
شود  می ریکه امروز از آن به مصاحبه تعب دوطرفه یگفتگوها

 موردنظردر شغل  تر صالحدر انتخاب فرد  ینقش حساس یدارا
 .از آن غافل شد دینبا وجه چیه بهاست که 

و  یو علم یکتب یها آزموناز همة  یاست شخص ممکن
در هنگام مصاحبه و  یول دیآ رونیسربلند ب ینکات فّن یبررس

بروز دهد  یاز خود اعمال و گفتار یابیول ارزؤبا مس ییرودررو
 ازنظرو بتوان او را  ستیانسان متعادل روا ن کیاز  عتًایکه طب

 یبعض که نیا ادچار نقصان دانست کم یخرد و عقل اجتماع
گاه در حل  یاشخاص دانا و دانشمند و متخصص در امور فن

 یاجتماع ای یشخص یاز معضالت ساده زندگ یا پاره
از  اگرچه نانیشناسان آن است که ا روان ریکه تعب مانند یبازم

برخوردار  یجانیهوش ه ای EQاز  یبرخوردارند ول IQهوش 
 یعقل یلذا سنجش قوا (012 :13۶3 ی،ساعتچ) ستندین

 .بدان توجه داشت دیکه با ییها یبررسم از اه یاجتماع

دهد و رمز  مکتب اسالم به نیروی عقل اهمیت وافری می
به حّدی  داند یمافضلیت انسان بر سایر خالیق را نعمت عقل 

شود و به  که انسان فاقد عقل چیزی در حّد حیوان تلقی می
مدد همین قّوة خدادادی است که علوم مختلف بشری پدید 
آمده است لذا با اتکا بر دانش بشری توانسته کاروان انسانیت 

بدین ترتیب است که از شرایط . را تا وضع فعلی رهنمون سازد
افی و دانش مورد نیاز کارگزار مطلوب برخورداری از عقل ک

منبع  نیتر مهمن کریم که اولین و چنانچه به قرآ. ستا
تأکیدات بسیاری بر علم و  ،استنباط احکام است رجوع کنیم

یْرَفِع اللَُّه الََِّذیَن آَمُنوا ِمْنکْم »: مثال عنوان به. عالم شده است
تبة کسانی از خدا ر (11/مجادلهال) «َوالََِّذیَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت

درجات  برحسبشما را که گرویده و کسانی را که دانشمندند 
 .(503: 1311فوالدوند، ) گرداند یمبلند 
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 :دیگو یمیا اینکه در عدم تساوی عالم و غیر عالم 
 ُأوُلو یَتَذکُر ِإنَََّما یْعَلُموَن َن َلاَوالََِّذی یْعَلُموَن الََِّذیَن یْسَتِوی َهْل ُقْل»

با کسانی که  دانند یمبگو آیا کسانی که  (0/الزمر) «اْلَأْلَباِب
فوالدوند )که پند پذیرند  اند خردمندانیکسانند؟ تنها  دانند ینم

( 09/فاطرال) «اْلُعَلَماُء اللََّه ِمْن ِعَباِدِه یْخَشی ِإنَََّما» .(310، 5495
که از پروردگار پروا  اند دانشمنداندر میان بندگان الهی تنها 

 .(349: 5495فوالدوند، )دارند 

در منبع سّنت که دومین مأخذ حقوق اسالمی است بیانات 
 :اند فرمودهآمده است که  باره نیدرا (ص) اهلل رسولمتعددی از 

 (576: 5353نیشابوری، ) «َطَلُب الِعلِم َفریَضٌة َعلی کلَِّ ُمسِلٍم»
همچنین از ایشان در  .علم جویی بر هر مسلمانی واجب است

هر کس راهی را : ارزش و عظمت علم و عالم روایت شده که
شود بپوید پروردگار راه او  که به دانش و فراگیری منتهی می

های خود را زیر  و فرشتگان بال سازد یمرا به بهشت هموار 
و از کردة وی خوشنودند،  گسترانند یمپای جویندة دانش 

در آسمان و زمین است و برای شخص دانشمند هر آنچه 
کنند، برتری  دریا نیز طلب آمرزش می یها یماهحّتی 

، استدانشمند بر عابد همانند برتری ماه بر دیگر ستارگان 
، پیامبران از خود دینار و درهم بر اند امبرانیپعالمان وارثان 

دهند و هر  بلکه اینان دانش را میراث قرار می گذارند ینمجای 
فراوان خواهد برد  یا بهرهدست یابد  کس به این علوم

 .(500: 5005؛ احمد حنبل، 09: 5369ترمذی، )

دانشوران فقهی نیز تسلط و خبرویت ( ص)پیرو بیانات نبوی 
جوینی . اند دانستهکارگزاران را از شروط اساسی برای استخدام 

عقیده دارد شرط  استکه از متبحرین حقوق عمومی اسالم 
مهم کارمند نهاد عمومی علم و آگاهی و تسلط به مبانی 

خذ مأمور أ مثال عنوان به. دشو منصبی است که به او محّول می
باید به جوانب مختلف این امر و دستورات شرعی  ها اتیمال

و حتی  (13۶: 1045جوینی، )مربوطه تسلط کافی داشته باشد 
تسّلط علمی بر کار خود ندارد  کسی را که یریکارگ به یا عده

وقتی انسان  چراکه دانند یمموجب اختالل در نظم عمومی 
 که نیاشود و از  جاهل مواجه با همکاران عالم خود می

تواند همپای آنان حرکت کند دچار حسد و کینه بر آنان  نمی
کند به نحوی در کار ایشان اختالل ایجاد کند  شده و سعی می

و  (213-212: 1111؛ سلیمان، 1۷2 -115: 1041قلقشندی، )
همین کمبود و عقدة حقارت باعث لطمه خوردن به امور 

و از طرفی دیگر وقتی کارمند دانا و مسّلط  گردد یمعمومی 
بین  که نیاو از  نگرد یمخود  تیصالح یببه کار، به همکار 

وی و جاهل تفاوتی نیست دچار سرخوردگی شده و همین امر 
 نیبد. اداری خواهد بود یفسادزای از عوامل خود یک نوبه به
دهد با  امکان می ریبه مد یمصاحبة حضور بیترت

آشنا شود و  یو یو روان یداوطلب و امور روح واحوال اوضاع
به دست  یمطالب یمواجهة حضور نیگاه ممکن است در هم

 .دیآ یبرنم یو کتب یعلم یکه از اختبارها دیآ

 یدار امانت  -2-2 
کارگزار از  یمعنو مانیو ا یدرون زةیشد انگ انیقباًل ب چنانچه

او در عدم تخلف از  یمؤثرتر در کنترل شخص یهر عامل
 نیبر ا یدادن به و یلذا آگاه استمحّوله  فیقانون و وظا

 ریبص یناظر ،یماد یو بازرس یمطلب که عالوه بر حسابرس
 اًلیاست که ذ مؤثر اریبس نگرد یم شیاز همه بر کارها ناتریو ب

 :میکن اشاره می یبه چند نکتة اساس

 امتیروز ق در :شده است که تیروا (ص)اکرم  امبریاز پ -
به  که نیاقدم از قدم بردارد مگر  ستیقادر ن یا بنده چیه

 یدوران عمرش را چگونه سپراواًل : پاسخ دهد سؤالچهار 
 یبود در چه راه فراگرفتهرا که  یدانش ثانیًا کرده است؟

جمع کرد از  ایرا که در دن یاموال و ثروت ثالثًا است؟ کاربرده به
 و رابعًا  به دست آورده و در کجا مصرف نموده؟ یچه راه

صرف کرده  یکار چهرا چگونه و در  اش یبدن یجسم و قوا
 .(134 :1045 ی،آلبان ؛521 :1041 ی،ترمذ)

که در خدمت نهاد مورد  یزمان مدتبداند در  دیکارگزار با لذا
فوق خواهد  یاستخدام قرار دارد مشمول چهار پرسش اساس

. پاسخ مثبت دهد ها آنبه  یبتواند نزد دادگاه اله دیبود و با
خدمت، فراتر از مقررات و  یرکن اساس بیترت نیبد
 .آن است یمعمول، توجه به جنبة ُاخرو یادار یها یابیارز

 ایذار گ قانونکه از جانب  یو شرع یقانون فةوظی به عمل -
از واجبات مهم  یکیبر عهدة انسان قرار داده شده  عتیشر
کردن از  یشانه خال ییدر متون روا که یطور بهاست  یاله
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 ی،غزال) اند دانستهگناه بعد از کفر  نیتر مهمرا  فهیوظ انجام
1041: 101). 

در داستان  مین کرآمهم است که قر یقدر به داری امانت جنبة
از صفات مهم او را  یکی بیبا شع یحضرت موس ییآشنا

به نزد  یموس یکه وقت صورت نیبدکند،  ذکر می داری امانت
 یموس یدامن پاکو  یاز جوانمرد یو و دختران دیرس بیشع

را به استخدام خود  یشرح دادند از پدر خواستند که موس
: ذکر کردند گونه نیارا  شنهادیپ نیا یاساس زةیو انگ درآورد

 «یا َأَبِت اْسَتْأِجْرُه ِإنََّ َخْیَر َمِن اْسَتْأَجْرَت اْلَقِویَُّ اْلَأِمیُن»
 نیبهتر یو چراکهپدر او را استخدام کن  یا (2۶/قصصال)

 درخورو هم  رومندیهم ن: یکن است که استخدامش می یکس
دو رکن قدرت  یعنی. (311 :1311 ،فوالدوند)اعتماد است 

را  یکار درستبودن و  دار امانت زیو ن یکار تیو اهل یبدن
 .مهم مستخدم ذکر کردند صیخصا عنوان به

به  یارچوب مقررات و اصول اخالقانجام کار در چ تیاهم
 لیسب یآن را در حّد جهاد ف( ص)اکرم  امبریاست که پ یحّد

که در  یکس ،(ص)حضرت رسول  شیبنا به فرما. داند یماهلل 
( از لحظة شروع به کار)کند  می فهیوظ انجامچهارچوب حّق 

 نیکند و ا است که در راه خدا جهاد می یا رزمندههمانند 
 :1041 ی،الهند)ادامه دارد  اش خانهبه  یحالت تا بازگشت و

 .(۷5۷ :1045 ی،البان ؛5۶0 :1011 ی،شابورین ؛330

و  فهیاز عمل به وظ یناش یمعنو یها ارزش همه نیاکنار  در
واجب مهم  نیتخلف از قانون و عدم توجه به ا ،یحق مدار

: دیفرما یم باره نیدرا (ص)اکرم  امبریپ. دارد نیسنگ ییجزا زین
از  کاش یاکند  آرزو می شکن قانونخواهد آمد که فرد  یروز

امور مردم  یمتصد یول شد یمپرتاب  نیآسمان به زم
. (53۶ :1111 ،حنبلابن  ؛142 :1011 ی،شابورین) گشت ینم
هستند که  یگروه نیدر روز واپس! مردم یبر امنا یوا

. اند آسمانو  نیزم نیبه آسمان بسته شده و معّلق ب شان دنباله
کار مردم را در  اریاخت گاه چیه کاش یاکنند  آرزو می نانیا

 :1111 ،ابن حنبل ؛32۶ :1311 ی،ثمیه) گرفتند ینمدست 
352). 

به مطالب  یبه امور ُاخرو مانیباا یکارگزار نهاد عموم چنانچه
را در گوش جان خود بسپارد  ها آنتفطن کند و  الذکر فوق

بر  عالوه .خواهد شد یو سهو یعمد یها لغزشکمتر دچار 
به  یبندینا پابودن و  نیعدم ام یها نشانهاز  یکی ها نیا
 یدبودن داوطلب خصوصًا در تص صیرا حر یاله مانیپ

از  یا پارهمطابق  .اند دانسته ریمشاغل حساس و خط
به  دّیمق یداوطلبان خدمات عموم رشیپذ یفقه یها هیتوص

 :است لیدو جنبة ذ

خصوصًا امور  یدیداوطلبان مشاغل حساس و کل رشیپذ -
 صیحر ،یمعطوف به آن باشد که شخص متقاض دیبا ییقضا

 زگاریپره یها انسان راینباشد ز ها منصب نیا یو مشتاق تصّد
و باعث  ریکه خط یگاهیرفتن به جا یو عادل هرگز برا

 :1010 ی،طرطوش) ندارند اقیاست اشت یُاخرو یها عقوبت
متوجه شود که  یو دولت ینهاد عموم یخاطر وقت نیبد (5۶4

کنند که به  می اریتالش و کوشش بس یاشخاص ای یشخص
 دیترد یو تیدر صالح دیحساس برسند با یمنصب یتصّد

 .(144 :1114 ی،ناد)کنند 

از حّکام عصر  یکینقل شده که ( ص) اهلل رسولاز  یتیروا در
 زیچ همهدو نفر در  یخدمتشان عرض کرد که گاه یو

. میرا به خدمت بگمار کی کدام میکن می دیو ما ترد اند یمساو
 نیسوگند به خدا که من در ا: فرمودند( ص)اکرم  امبریپ

ا یآن است  یرا که مشتاق تصد یهرگز کس ریمنصب خط
 :1010 ،مسلم)دهم  قرار نمی دینما یمخود را داوطلب آن 

1050). 

با  یدوست ایبه واسطة قرابت  دینبا یمناصب عموم یتصد -
با نهاد  که نیا واسطه به یحکومت باشد و چنانچه فرد یاهال

و مانند  یاجتماع ،یاسیس ،یاشتراکات قوم کننده استخدام
مذّمت شده است و  اریبس ردیدارد مورد انتخاب قرار گ ها نیا

شده که  نقلحکومت  انیصدر اسالم از متول ینیدر متون د
و بدون داشتن  یشاوندیخو ای یبه واسطة دوست یاگر شخص

به خدا، رسول خدا و  انتیالزم به کار گرفته شود خ طیشرا
 .(۷۷ :1040 ،هیالجوز)همه مؤمنان است 

 توانایی جسمی و روحی -2-3
روحی و  ازنظرسومین رکن اساسی مستخدم آن است که 

جسمی مرتبط با کار محوله دچار کاستی نباشد که در غیر این 
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تواند به طرز  از علمی و عملی توانا باشد نمی هرچندصورت 
چنانچه در بخش قبل هم بیان . کند فهیوظ انجام یا ستهیشا

ن کریم در داستان موسی و شعیب و استخدام موسی شد قرآ
جهت نگهداری گوسفندان شعیب به دو ویژگی امین بودن و 

شخص امین و کاردان اگر  چراکهکند  قدرت بدنی او اشاره می
شغل محّوله از قدرت بدنی و روحی کافی برخوردار  تناسب به

حو به ن فهیوظ انجامنباشد به عّلت این فتور و سستی قادر به 
 .کافی نخواهد بود

به قدرت مادی و قوای جسمی اهمیت  یا اندازه بهن کریم قرآ
 َما َوَأِعّدوا َلُهم» :دیفرما یمدهد که خطاب به مسلمانان  می

و هر چه در  (06/االنفال) «الَخیِل ِرباِط َوِمن ُقوٍََّة ِمن اسَتَطعُتم
فوالدوند، )آماده بسیج کنید  یها اسبتوان دارید از نیرو و 

5495 :593). 

بدین ترتیب کارمند نهادهای عمومی باید از سالمت جسمی و 
روحی کافی برخوردار باشد چنانچه در متون فقهی سیاسی 

از همه  تر مهمگذشته نیز به این موضوع تصریح شده است و 
از  ها یژگیوآنکه الزم است رؤسای حکومت عالوه بر سایر 

برخوردار باشند به این صفت سالمت طبیعی جسمی نیز 
صورت که متناسب با شغل مربوطه توانایی جسمی مطلوبی 

 .انجام دهندکارهای محوله را  یراحت بهداشته باشند و بتوانند 

عالوه بر آن حتی به باالترین منصب حکومتی یعنی رهبری 
کند امام جامعه باید  دولت اسالمی نیز ورود کرده و تصریح می

 که یطور بهباشد  برخوردارو گویایی مطلوب از شنوایی، بینایی 
نماید لذا اگر  یریگ میتصم سرعت بهبتواند در امور مهم جامعه 

وی از قوای جسمانی خوبی برخوردار نباشد انتخاب وی به 
امامت صحیح نیست و حتی اگر بعد از انتصاب نیز دچار 

شود بعید نیست پیمان مردم با وی شکسته  ها نقصان گونه نیا
اند که  از اهل سیاست اسالمی نیز ذکر کرده یا عدهشود و 

امور ظاهری مثل زیبایی و رشادت اندام چون تأثیری در 
. (043: 0664دینوری، )انجام وظایف محوله ندارد الزم نیست 

 یادیز یها راه ،ینید یها گفت در آموزه توان یم تیدرنها
 یدر افراد وجود دارد که به برخ یتقوا و خودکنترل جادیا یبرا
 :شود اشاره می اختصار به ها آناز 

 یتوجه به حضور خداوند در هست -
 یکسب تقوا، توجه به حضور خدا در هست یها وهیاز ش یکی

جا حاضر  دارد که خدا را همه فهیوظ یهر انسان مسلمان. است
از هرگونه خالف و  صورت است که نیدر ا. و ناظر خود بداند

 ایآ»: دیفرما یم مینمونه، قرآن کر یبرا .ماند یگناه مصون م
 (53/علقال) «ند؟یب یکه خداوند همه اعمالش را م داند یانسان نم

 یتوجه به ارزش و کرامت انسان -
 یتحقق خودکنترل ساز نهیکه زم یاسالم یاز اعتقادها یکی

اگر انسان قدر  رایلة ارزش و کرامت انسان است؛ زأاست، مس
به امور  گریخود را بهتر بشناسد، د عیرف گاهیو منزلت و جا

برعکس، . دهد ینم تیرضا ها یپست و آلوده شدن به زشت
 هربه  ست؛یقائل ن یخودش ارزش و منزلت یکه برا یشخص

خود از شر اعمالش در امان  ،یشخص نیچن دهد؛ یتن م یذلت
که  چنان ؛ستندیناز شر او در امان  زین گرانیو بالطبع، د ستین

که در نزد خودش پست و  یهرکس»: ندیفرما یم( ع) یهادامام 
 :5404، حرانی) «است، پس تو از شر او در امان نباش ارزش یب

400). 

 و ترک محرمات ضیاهتمام به انجام فرا -
او نهفته است و هرگونه  یدر قانونمند ،یهر انسان ارزش

 نییو ارزش انسان را پا تیشخص ،یشکن تخلف و قانون
ست که خود را در عمل به ا باتقوا یانسان ن،یبنابرا. آورد یم

مبرا باشد؛  یشکن اسالم متعهد کرده و از قانون نیقوان
و  ضیکند و به همة فرا زیاز تمام محرمات پره گر،ید عبارت به

: دیفرما یم نهیزم نیدر ا( ص)اکرم  امبریپ. دیواجبات عمل نما
عمل کند، و  ینید ضیاست که به فرا یمردم کس نیعابدتر»

 «ندیگز یاست که از تمام محرمات دور یاشخاص کس نیباتقواتر
به  دنیرس یها وهیاز ش یکی ن،یبنابرا. (501 :5364 ،یمجلس)

آن، حقوق  ةیاسالم است تا در سا نیقوانتقوا، محترم شمردن 
و از حدود مقرر تجاوز  میبشناس تیخدا و مردم را به رسم

 .مینکن

 به معاد مانیا -
در  یمهم اریعامل بس ،یاسالم یها به آموزه یبندیو پا مانیا
 ینید قیبه حقا مانیهرچه ا. در انسان است یخودکنترل جادیا

که  یبه نظام ارزش یبندیباشد، پا یقو یاسالم یو باورها
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 جهیدرنتو  شتر،یب زین از آن است یجزئ یمراقبت درون
به معاد،  مانیباورها، ا انیم در. گردد یم دتریشد ،یخودکنترل

 جهیدرنتها، و  به ارزش یبندیدر پا یقو اریبس یعامل
از همة اعمال  امتیق یفردا نکهیباور به ا. است یخودکنترل

 شیخو یول اعمال و رفتارهاؤسؤال خواهد شد و انسان مس
 ،یاله فریو پاداش و ک یباور به حسابرس نیاست، همچن

. سازد یو او را خودکنترل م گذارد یشگرف بر انسان م یریتأث
را در  یاست؛ تقوا و خودکنترل نیآفر تیاعتقاد به معاد، مسؤول

 تیبه حرام و معص ها آنو از آلوده شدن  دهد یافراد پرورش م
 .(93 :5495 ،همکارانو  یخدمت) کند یم یریجلوگ یاله

 گیری جهینت
فساد اداری یکی از موضوعات مهمی است که بیشتر 

و هر یک نیز  اند آندرگیر  یا گونه بهاداری جهان  یها نظام
برای جلوگیری و یا مبارزه با آن راهکارهایی را در 

ارچوب وضع که بیشترین این اقدامات در چ اند گرفته شیپ
قانون و مقررات توسط مراجع مربوطه است و معمواًل ناظران 

کنند ولی  و بازرسانی نیز برای ارزیابی نتایج حاصله تعیین می
حقوقی و اداری و نهادهای  یها نظامکه در  شده دهیدکمتر 

عمومی به نقش اخالق و معنویات در پذیرش و مراحل 
ام حقوقی و اداری در نظ. خدمت کارگزاران توجه شده باشد

اقداماتی شده است که معمواًل در  باره نیدراایران نیز 
وضع قوانین و  صورت بهکیفری و اداری  یها چارچوب

جلوگیری یا مبارزه با  اش یاصلمقررات رخ نموده که هدف 
 میابی یدرم ها نیااین ناهنجاری است ولی با دقت در همه 

مدارانه نشده است  ی معنوی و اخالقها جنبهتوجه کافی به 
اجرای مقررات و حتی نظارت مستمر بر نتایج  که یدرحال

قادر به کاستن یا از بین بردن تخلفات اداری  ییتنها بهحاصله 
پاالیش  درصددتمدن اسالمی از دیرباز  که ییازآنجا. نیست

 یها حل راه عنوان بهنهادهای مدنی از فساد کارگزاران بوده 
ائه کرده است که از آن با نام سه کلید عمدتًا معنوی مطالبی ار

، انتخاب یدار امانتو آن اینکه  میا ادکردهیطالیی اداری 
ی کارگزاران نهادهای عمومی از اصلح و سالمت روحی و روان

 موردتوجهاست که اگر با دقت و مستمرًا  ییها یژگیوم اه
تواند از بروز فساد و تخلفات اداری در نهادهای  قرار گیرد می

پیشگیری  که ییازآنجاعمومی و دولتی جلوگیری نماید و 

از درمان است توجه به این سه راهکار کارگشا  تر مهممقدم و 
 یو اجرا یذارگ قانونادارة امور جامعه  یبرا اگرچه. خواهد بود
اًل بدون مقررات الزم است و اصو یالزم و عقل یقانون امر

 نیصرف تقن یگردش اوضاع نهادها مختل خواهد شد ول
 ینظارت ینهادها دینخواهد بود بلکه در کنار آن با بخش جهینت
 یفحاصله از آن دقت کا جیقانون و نتا یاجرا یبر چگونگ زین

 تیرا که در رعا یاشخاص ایداشته باشند تا اواًل شخص 
برخورد  ها آنکرده و با  ییکنند شناسا می یمقررات سست

الزم  ییکاراچنانچه مقررات مصوب از  ًایثان ؛ندینما یقانون
موجود در متن  یموانع و تنگناها یبه بررس ستیبرخوردار ن

آنان کمک  رییبه اصالح و تغ لهیوس نیبدپرداخته و  نیقوان
محوله را مورد  فیو عامل به وظا مند قانونثالثًا افراد  ؛ وکنند
مورد  یادار یها نظامکه در  یزیاّما چ. ار دهندقر قیتشو

کارگزاران و نقش  یمانیو ا یمعنو یها جنبه قرارگرفتهغفلت 
 نیب یروابط ادار لیاخالق و وجدان در گسترش و تسه

 نیولو با بهتر ییراگ قانون رایز استمراجع و کارگزار 
 زین ینظارت یابزارها نیتر مدرن زیو ن یتیریمد یها وهیش

الزم را  ییکارا اتیاخالق و معنو یهمراه باشد بدون همراه
 کاهد یمرا  یشکن قانونتخلف و  زانیندارد و فقط م

و اعتقاد به حالل و حرام  اتیمعنواگر اخالق و  که یدرحال
ثبت و  یاله شگاهیانسان در پ یرهاتمام رفتا که نیاو  یاله

 اندیبنما نیشود و چن نهیدر وجود کارگزار نهاد گردد یمضبط 
 یاز انجام آن گناه یعبادت است و تخط فهیکه عمل به وظ

خود را وجدانًا صالح به  یشود و اگر کس بزرگ محسوب می
از  یاریکند بس یآن خوددار رشیاز پذ داند ینم یشغل یتصد

 .رود یمرو به کاهش  یادار یهاتخلفات و فساد

داری در استناد به  موارد مربوط به امانت :مالحظات اخالقی
 . متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

توسط نویسنده انجام منحصرًا  نگارش مقاله :سهم نویسندگان
 .ه استگرفت
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که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی
 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است

 منابع و مآخذ
 منابع فارسی. الف

 .ترمینولوژی حقوق (.13۶0)جعفری لنگرودی، محمد جعفر  -
 گنج دانش،  :تهران ،چاپ سوم

حقوقی  یها مکتب (.13۶5) محمدجعفرجعفری لنگرودی،  -
 .گنج دانش :تهران .در حقوق اسالم

 .ترجمه و شرح نهج البالغه (.13۶5) جعفری، محمد تقی -
 ودفتر نشر فرهنگ اسالمی :تهران ،چاپ دوم

: قم. مدیریت علوی .(1311)خدمتی، ابوطالب و همکاران  -
 .وهشگاه حوزه و دانشگاهپژ

سازمان چاپ  :تهران .لغت نامه (.13۶1)دهخدا، علی اکبر  -
 .لغت نامه دهخدا

 ،چاپ دوم .شناسی اصول روان (.13۶3)ساعتچی، محمود  -
 .کبیرامیر :تهران

چاپ  .ن کریمآترجمه قر (.1311)فوالدوند، محمد مهدی  -
 .ن الکریمآدارالقر :تهران ،دوم

 :تهران ،چاپ دوم .فرهنگ معین(. 13۶4)معین، محمد  -
 .کبیرامیر

 :تهران .فرهنگ نفیسی (.1301)ناظم االطباء، علی اکبر  -
 .خیام

 منابع عربی. ب
 .سلسله االحادیث الصحیحه (.1045)آلبانی، محمد ناصر  -

 .مکتبه المعارف :بیروت

چاپ  .غررالحکم و دررالکلم (.1011) ، عبدالواحدآمدی -
 .کتبی :بیروت ،سوم

 .السیاسه الشرعیه .( 1020) ابن تیمّیه، ابوالعباس تقی الدین -
 .دار ابن حزم :بیروت

مؤسسه  :قاهره .المسند (.1111)حنبل، ابوعبداهلل احمد ابن  -
 .قرطبه

 .معجم المقاییس اللغة .(1024) ابن فارس، ابوالحسین احمد -
 .دارالکتب :بیروت

چاپ  .لسان العرب (.1041)ابن منظور، ابوالفضل بن مکرم  -
 .دارصادر :بیروت ،دوم

 :بیروت ،چاپ ششم .المفردات (.1042)اصفهانی، راغب  -
 .دارالتعارف

 :بیروت .صحیح البخاری (.1022)لبخاری، ابوعبداهلل محمد ا -
 .احیاء التراث

 .الوجیز فی القانون االداری (.1112)الطعاوی، سلیمان  -
 .دارالفکر العربی :هرهقا

تحقیق مهدی  .العین (.1315)الفراهیدی، ابوعبداهلل خلیل  -
 .مکتبه الهالل: جا بی، مخزومی

 .االحکام السلطانیه (.1011) الماوردی، ابوالحسن علی -
 .دارالحدیث :تحقیق احمد جاد، قاهره

 .کنزالعمال (.1041) المتقی الهندی، عالء الدین علی -
 .مؤسسه الرساله :تحقیق بکری حیاتی، بیروت

 :بیروت .الصحیحالجامع  (.1041) ترمذی، ابوعیسی محمد -
 .دارالکتب العلمیه

 .النظم االداری فی الشریعه (.1045)جوینی، ابوالعالء  -
 .دارالسالم :بیروت

 .تحف العقول عن آل الرسول( 13۶3) ابن شعبه،حرانی،  -
 .چاپ علی اکبر غفاری: قم

 :بیروت .االمامه و السیاسه (.2443)دینوری، ابن قتیبه  -
 .دارالکتب
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 :بیروت .تاج العروس (.244۷)زبیدی، محمد مرتضی  -
 .دارالکتب العلمیه

 :عمان .الوظیفه العامه (.1111)سلیمان، مختار عیسی  -
 .جامعة االردنیه

الفساد االداری و مجتمع  (.2443)شّتار، سید علی  -
 .مکتب المصریه :مصر .المستقبل

: بیروت ،چاپ پنجم .نهج البالغه (.1012)صالح، صبحی  -
 .داراالضواء

 :ریاض .التعریف بالفساد (.2443)صالح، محمد احمد  -
 .آکادمی نایف

 :بیروت .سراج الملوک (.1010)طرطوشی، ابوبکر محمد  -
 .دارالمصویه

 ،چاپ پنجم .فهرسمالمعجم ال (.1111)عبدالباقی، فؤاد  -
 .دارالذهبی :بیروت

 .االسالمیهتشریفات فی السیاسة  (.2441)عجلونی، عبداهلل  -
 .دارالکتب :بیروت

 :بیروت .التبر المسبوک (.1041)غزالی، ابوحامد محمد  -
 .کتبلدارا

چاپ  .المصباح المنیر (. 1012)فّیومی، احمد بن محمد  -
 .مکتبه العلمیه :بیروت ،سوم

تحقیق عبداهلل رشدیه،  .السنن (.1041)قزوینی، ابن ماجه  -
 .داراالضواء :بیروت

: بیروت .دستور معالم الحکم (.2441)قضاعی، ابوعبداهلل  -
 .مؤسسه الرساله

تحقیق  .صبح االعشی (.1041) قلقشندی، احمد بن علی -
 .دارالفکر :یوسف علی طویل، دمشق

عین  :ترجمه سوزان خلیل، مصر .الفساد (.2443) ، پیرمالکو -
 .الدراسات و البحوث

 .الوفا: قم. االنواربحار (. 1043)مجلسی، محمد تقی  -

چاپ  .شرح نهج البالغه (.2440) معتزلی، ابن ابی الحدید -
 .کتبی بیروت، ،دوم

 :جّده .بعض المفاهیم االداریه (.1114)نادی، فؤاد محمد  -
 .العهد االسالمی

المستدرک علی  (.1011)نیشابوری، ابوعبداهلل محمد  -
 .دارالکتب العلمیه :بیروت .الصحیحین

تحقیق محمد  .السنن (.1010)نیشابوری، مسلم بن حجاج  -
 .دارالنشر :بیروت ،چاپ دوم عبدالباقی، فؤاد

 :مصر .التشریع االداری (.244۷) یهالل، محمد عبدالغن -
 .مرکز تطویر االذاء

 


