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حقوق انتشار برای معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی محفوظ است.
مطالب و نظرات بیان شده الزاما مورد تایید معاونت فرهنگی و اجتماعی نمیباشد و
مسئولیت برعهده صاحب نظر میباشد.
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مقـدمه
المرتَشِ ي في ال ّنا ِر» رشوه دهنده
از دیرباز و بطور مستمر شنیدهایم که «الراشي و ُ
و رشوه گیرنده در آتش جهنم هستند .از جمله آفتهای بسیار مهم در فرآیندهای
اداری و مالی ،مسئله ارتشاء میباشد .از جمله نکات مهم در رعایت اخالق حرفهای
اجتناب از این رفتار ناپسند مالی است .متاسفانه در کشورهای جهان سوم بدلیل
پایین بودن سطوح درآمد ،این پدیده بصورت گسترده و شایع میباشد .پلیدی رشوه
باعث میشود که اموال ناپاک و حرام البته با توجیهات گیرنده رشوه ،وارد چرخه
زندگی شده و مظاهر نکبت بار آن در زندگی افراد و خانوادهها جلوه کند.
با تشکر از همکار محترم جناب آقای دکتر محمد منصور عظیم زاده اردبیلی که
در جمعآوری و تدوین این مجموعه تالش وافری نمودهاند ،سعی بلیغ در این سلسله
جزوات ،ترویج مفاهیم اخالق حرفهای و مقابله با اخالق رذیله اداری است .در این
نوشتار با اتکاء بر منابع اصیل اسالمی ،منشاء حرمت و باطل بودن رشوه ،اقسام آن و
اثر این مفسده بر مسائل اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد .باشد که مورد استفاده
همکاران و بویژه مدیران ارشد و میانی سازمان قرار گیرد .انشاء اهلل

با تشکر و امتنان

معاونت فرهنگی  -اجتماعی
سازمان تامین اجتماعی
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معناشناسی
معنای لغوی

معنای اصطالحی

رشوه لفظی عربی از ریشه « ر ش و» و به
سه صورت :با فتح ،ضم و کسر «راء» به کار
رفته است .این کلمه مفرد است و جمع آن
«رشا» یا « ِرشا» (با ضم یا کسر راء) است
ُ
که در فارسی به معنای پاره و مزد می باشد.
در لغت نامه دهخدا ذیل واژه «رشوه» چنین
آمده است« :رشوه به معنای پاره و مزد است
که پاره را برای برآورده شدن کاری دهند.
آنچه بر کسی دهند تا کارسازی به ناحق
کند و در فارسی قدیم آن را پاره گویند».
بنابر توضیح فرهنگ دهخدا ،قبل از ورود
زبان عربی به ایران ،واژه «پاره» استعمال
می شده است؛ ولی بعد از ورود زبان عربی،
به تدریج کلمه «رشوه» جایگزین لفظ
«پاره» شده است.
معانی دیگری نیز از قبیل طناب ،دراز
کردن گردن جوجه و رشد شاخه حنظل،
برای رشوه بیان شده است که وجه مشترک
متوسل
تمام اقوال یاد شده ،امتداد داشتن و
ّ
توسل و
شدن است؛ زیرا رشوه نیز نوعی ّ
دست درازی برای رسیدن به مقصود بوده
که با همه اقوال ارتباط دارد.

صاحب مجمع البحرین در تعریف رشوه نوشته
ص
استَ « :وال ِرشْ َو ُة ب ِال ْ َک ْس ِر ما یَ ْعطِ ی ِه الشَّ ْخ ُ
ید؛
الْحاک َِم َو َغ ْی َر ُه ل َِی ْح ُک َم ل َ ُه ا َ ْو یَ ْح ِملَ ُه َعلَی ما یُ ِر ُ
رشوه با کسر [راء] چیزی است که فرد به
حاکم یا غیر او میدهد تا به نفع او حکم کند
یا آنچه میخواهد ،آن را انجام دهد».
ابن اثیر نیز در «النهایة» می نویسد« :ال ِرشْ َو ُة
حاج ِة ب ِال ْ ُمصان َ َعةِ؛ رشوه
َوال ُّرشْ َو ُة ال ْ َو ْصلَ ُة اِلَی ال ْ َ
و رشُ وه عبارت است از اینکه کسی با تبانی
و پرداخت چیزی ،به خواسته خود برسد».
محمد جعفر جعفری لنگرودی در تعریف
ّ
رشوه آورده است :رشوه (جزا) دادن مالی
است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی
یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای
اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به
شغل گیرنده مال نباشد .خواه مستقیما آن
مال را دریافت کند و یا به واسطه شخصی
دیگر آن را بگیرد .فرق نمی کند که گیرنده
مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه
گرفته ،داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند
که کاری که برای راشی باید انجام شود،
حق او باشد (بر طبق قانون) یا نه».
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دالیل حرمت رشوه
فقهای عظام ،برای بیان حرمت رشوه از
چهار دلیل :قرآن کریم ،س ّنت ،اجماع و عقل
استفاده کرده اند.
 -1مقابله با رشوه در قرآن کریم
برای اثبات حرمت رشوه از چند آیه
استفاده شده است که ما در این مقال دو
آیه را مورد بررسی قرار می دهیم.
ـل َوت ُْدلُوا
« َوالَ ت َْأ ُک ُلوآا أَ ْم َو ل َ ُکم ب َ ْی َن ُکم ب ِال ْ َبـطِ ِ
اس
ب ِ َهآ إِلَی ال ْ ُح َّکا ِم ل ِ َت ْأ ُک ُلوا َف ِریقًا ّ ِم ْن أَ ْم َو ِل ال َّن ِ
ون »؛ «و اموال یکدیگر را
ب ِاالْ ِءثْ ِم َوأَن ُت ْم تَ ْعلَ ُم َ
به باطل [و ناحق] در میان خود نخورید و
برای خوردن بخشی از اموال مردم به گناه،
[قسمتی از] آن را [به عنوان رشوه] به قضات
ندهید ،در حالی که می دانید {این کار ،گناه
است» }.یعنی :اموال یکدیگر را به باطل (و
ناحق) در میان خود نخورید و برای خوردن
قسمتی از اموال مردم به گناه( ،قسمتی از)
آن را به قضات ندهید .در حالی که میدانید.
در این آیه مسلمانان را از یک عمل بسیار
ناپسند نهی میکند ،به آنان میگوید در
اموال و ثروتهای یکدیگر بدون حق تصرف
نکنند ،و از غیر طریق صحیح ،مالی بدست
نیاورند ،نکند تصرف اموال دیگران و خوردن
آن به ناحق ،آنان را به سوی قضات بکشاند،
و چیزی بعنوان هدیه و رشوه به آنان بدهند،
تا اموال مردم را به ظلم تملک کنند ،زیرا
با این کار دو خالف بزرگ مرتکب شده اند:
خوردن حق دیگران ،و رشوه دادن.

واژه «أکل» با صیغههای گوناگون ،بیش
از صد مورد در قرآن کریم به کار رفته است
و به معنای خوردن است« .أکل مال» در
اینجا کنایه از تملک و تصرف اموال دیگران
به ناحق است .روشن است که «خوردن»،
هیچ خصوصیتی ندارد و تعبیر «أکل» بدان
جهت آمده که خوردن مهم ترین نیاز انسان
است و گرنه هر نوع تصرف و تملکی را چه
به صورت خوردن باشد و چه به صورت
پوشیدن و سکونت در بر میگیرد.
این آیه شریفه ،مسلمانان را از یک عمل
بسیار ناپسند نهی می کند ،به آنان دستور می
دهد در اموال و ثروتهای یکدیگر بدون حق
تصرف نکنند و از غیر طریق صحیح ،مالی به
تصرف اموال دیگران و
دست نیاورند ،نکند ّ
خوردن آن به ناحق ،آنان را به سوی قضات
بکشاند و چیزی به عنوان هدیه و رشوه به
آنان بدهند ،تا اموال مردم را به ظلم تملّک
کنند؛ زیرا با این کار دو خالف بزرگ مرتکب
شده اند :خوردن حقّ دیگران و رشوه دادن.
ع ّ
المه طباطبایی رحمه اهلل در تفسیر این
آیه شریفه میفرماید« :ادالء (مصدر ت ُْدلُوا)
در چاه کردن دلو برای کشیدن آب است و
منظور از آن در آیه مبارکه ،رشوه دادن به
حاکمان می باشد که کنایه لطیف و زیبایی
بر این مطلب است که حکم مورد نظر رشوه
دهنده را به منزله آب ته چاه قرار داده که به
وسیله دلو رشوه ،از آن بیرون کشیده میشود.
«فریق» قسمت جدا شده از چیزی است».
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این آیه شریفه با صراحت میفرماید که اگر
کسانی از طریق رشوه در دادگاه ،حاکم شوند،
مال مورد نزاع بر آنها حرام خواهد بود و حاکمیت
ظاهری در دادگاه ،اموال را حالل نمیکند.
همچنین خداوند در قرآن کریم میفرماید:
ت َفإِن َجآ ُء َ
ِلس ْح ِ
وک
ون لِلْ َک ِذبِ أَ َّک ُل َ
«س َّم ُع َ
َ
ون ل ُّ
ض َع ْن ُه ْم َوإِن تُ ْع ِر ْ
اح ُکم ب َ ْی َن ُه ْم أَ ْو أَ ْع ِر ْ
ض َع ْن ُه ْم
َف ْ
َ
ُ
َ
َ
احکم ب َ ْی َن ُهم
َفلَن یَضُ ُّروک شَ ْی ًئا َوإ ِ ْن َحک ْم َت ف ْ
ین»؛ «آنها بسیار
ب ِالْق ِْسطِ إ ِ َّن اللهَّ َ یُحِ ُّب ال ْ ُمقْسِ طِ َ
به سخنان تو گوش میدهند تا آن را تکذیب
کنند .مال حرام فراوان میخورند .اگر نزد تو
آمدند ،در میان آنان داوری کن یا [اگر صالح
بود] از آنان دوری کن [و آنها را به حال خود
واگذار] و اگر از آنها صرفنظر کنی ،به تو زیانی
نمیرسانند و اگر میان آنها داوری کنی ،با عدالت
داوری کن که خدا عادالن را دوست دارد»
درباره شأن نزول این آیه شریفه ،روایات
متعددی وارد شده که از همه روشنتر ،روایتی
است از امام باقر علیه السالم که خالصهاش
چنین است« :یکی از اشراف یهود خیبر که
دارای همسر بود ،با زن شوهرداری که او هم
از خانوادههای سرشناس خیبر محسوب میشد،
عمل منافی عفت انجام داد .یهودیان از اجرای
حکم تورات (سنگسار کردن) در مورد آنها
ناراحت بودند و به دنبال راه حلّی میگشتند که
آن دو را از حکم مزبور معاف سازند و در عین
حال پایبند بودن خود را به احکام الهی نشان
دهند .این بود که به هم مسلکان خود در مدینه
پیغام فرستادند که حکم این حادثه را از پیامبر
اسالم صلی اهلل علیه و آله بپرسند [تا اگر در
اسالم حکم سبکتری بود ،آن را انتخاب کنند و
در غیر این صورت ،آن را نیز به دست فراموشی
توجه
بسپارند و شاید از این طریق میخواستند ّ
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پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله را نیز به خود
جلب کنند و خود را دوست مسلمانان معرفی
نمایند]؛ به همین جهت ،جمعی از بزرگان
یهود مدینه به خدمت پیامبر صلی اهلل علیه و
آله شتافتند .آن حضرت فرمود :آیا هر چه حکم
کنم ،میپذیرید؟ آنها گفتند :به خاطر همین
نزد تو آمدهایم .در این هنگام از سوی خداوند
متعال حکم سنگباران کردن کسانی که مرتکب
زنای محصنه می شوند ،نازل گردید؛ ولی آنها از
پذیرفتن این حکم [به عذر اینکه در مذهب آنها
چنین حکمی نیامده ،شانه خالی کردند!] پیامبر
صلی اهلل علیه و آله اضافه کرد :این همان حکمی
است که در تورات شما نیز آمده .آیا موافقید که
یکی از شما را به داوری بطلبم و هر چه او از
زبان تورات نقل کرد ،بپذیرید؟ گفتند :آری.
پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود« :ابن
صوریا» که در فدک زندگی میکند ،چگونه
عالمی است؟ گفتند :او از همه یهود به تورات
آشناتر است .هنگامی که وی نزد پیامبر صلی
اهلل علیه و آله آمد ،حضرت به او فرمود :تو را
به خداوند یکتایی که تورات را بر موسی علیه
السالم نازل کرد و دریا را برای نجات شما
شکافت و دشمن شما فرعون را غرق نمود و
در بیابان شما را از مواهب خود بهرهمند ساخت
سوگند میدهم! بگو آیا حکم سنگباران کردن در
چنین موردی در تورات بر شما نازل شده است
یا نه؟ او در پاسخ گفت :سوگندی به من دادی
که ناچارم بگویم :آری ،چنین حکمی در تورات
آمده است .پیامبر صلی اهلل علیه و آله فرمود :چرا
از اجرای این حکم سرپیچی میکنید؟
او در جواب گفت :حقیقت این است که
ما در گذشته این حد را درباره افراد عادی
اجرا میکردیم؛ ولی در مورد ثروتمندان و
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اشراف خودداری می نمودیم .این بود که
گناه مزبور در طبقات مر ّفه جامعه ما رواج
یافت تا اینکه پسر عموی یکی از رؤسای ما
مرتکب این عمل زشت شد و طبق معمول
از مجازات او صرفنظر کردند .در همین
اثنا یک فرد عادی مرتکب این کار گردید.
هنگامی که میخواستند او را سنگباران
کنند ،خویشان او اعتراض کردند و گفتند:
اگر بنا هست این حکم اجرا بشود ،باید در
مورد هر دو اجرا بشود؛ به همین جهت ،ما
نشستیم و قانونی سبک تر از قانون سنگسار
کردن تصویب نمودیم و آن این بود که به هر
یک چهل تازیانه بزنیم و روی آنها را سیاه
کرده و وارونه سوار مرکب کنیم و در کوچه و
بازار بگردانیم .در این هنگام پیامبر صلی اهلل
علیه و آله دستور داد که آن مرد و زن را در
مقابل مسجد سنگسار کنند .و فرمود :خدایا!
من نخستین کسی هستم که حکم تو را زنده
نمودم ،بعد از آنکه یهود آن را از بین بردند».
در فقه القرآن قطب الدین راوندی درباره
ُسحت روایات فراوانی ذکر شده و در همه آنها،
رشوه یکی از مصادیق ُسحت بیان گردیده
ون
است .از جمله در ذیل این آیه شریفه« :ا َ ّکال ُ َ
ِلس ْح ِ
«سحت»
ت» با اشاره به مصادیق متعدد ُ
ل ُّ
در روایات ،که یکی از آنها رشوه است ،مینویسد:
ِیع ذل َِک ب ِ ُع ُمومِها؛ آیه،
« َواالْآیَ ُة ت َُد ُّل َعلَی َجم ِ
همه این موارد را در بر میگیرد ».بنابر این،
واژه سحت عام بوده و همه مصادیق مذکور در
روایات ،از جمله رشوه را شامل میشود.
عالمه طباطبایی رحمه اهلل در تفسیر
گرانسنگ «المیزان» در ذیل آیه شریفه
ِلس ْح ِت»« ،درباره
ون لِلْ َک ِذبِ ا َ ّکال ُ َ
«س ّما ُع َ
َ
ون ل ُّ
مفهوم «سحت» میفرماید »:در «مفردات راغب»

سحت به معنای پوستی است که کنده میشود....
متعدی «هالک
أسحت هر دو به معنای ّ
َس َحت و َ
کردن» استعمال میشوند و سحت که به معنای
کار حرامی است که باعث ننگ صاحب آن است
متعدی است ،که گویا
و نیز از همین باب ،یعنی ّ
دین و شرافت او را از بین میبرد.

ِلس ْح ِ
ت» یعنی چیزی که
«ا َ ّکال ُ َ
ون ل ُّ
دینشان را از بین میبرد ،میخورند و پیامبر
صلی اهلل علیه و آله فرمود :هر گوشتی که
از سحت یا حرام بروید ،آتش بدان سزاوارتر
است .رشوه نیز ُسحت نامیده شده است.
پس هر مالی که از حرام به دست میآید،
سحت نام دارد و سیاق این آیه شریفه
میرساند که منظور از سحت ،همان رشوه
است و با ذکر این ویژگی ،روشن است که
علمای یهود ،گروهی از خود را به نزد پیامبر
اسالم صلی اهلل علیه و آله فرستادند ،و آنان
در این بین رشوهای گرفته بودند تا حکم
خدا را تغییر دهند و چون ممکن بود حکم
آنان باعث ضرر بعضی از آنها گردد ،با رشوه
دادن جلو ضرر خود را گرفتند».
عمار بن مروان از امام باقر (علیه السالم)
پرسید« :سحت» چیست؟ حضرت فرمود:
مقصود رشوه است .آنگاه پرسید :آیا مقصود
رشوه در حکم و قضاوت است؟ حضرت
فرمود« :آن که کفر به خداست».
در کتاب «در المنثور» از حضرت علی
(علیه السالم) از معنی «سحت» سؤال شد،
فرمود« :مقصود رشوه است».
در آیه  29سوره نساء نظیر آیه اول
( 188بقره) آمده است ،در آنجا می خوانیم:
«غیر آنچه از طریق تجارت مشروع و صحیح
بدست می آورید مصرف نکنید».

اخـالق حـرفه ای
مقابله با رشوه

این آیه شریفه با صراحت می گوید:
اگر کسانی از طریق رشوه در دادگاه ،حاکم
شوند ،مال مورد نزاع بر آنها حرام خواهد بود،
و حاکمیت ظاهری در دادگاه ،اموال را حالل
نمی کند ،این حقیقت که با حاکمیت ظاهری
در دادگاه ،کسی مالک واقعی اموال مردم نمی
شود ،در حدیثی با صراحت از پیامبر اکرم
(صلی اهلل علیه و آله و سلم) نقل شده است:
«من بشری هستم همچون شما (و
مامورم از طریق ظاهر میان شما قضاوت
کنم) نزاعی نزد من مطرح می شود ،شاید
بعضی در اقامه دلیل از دیگری نیرومندتر
باشد و من به مقتضای ظاهر دلیلش به سود
او قضاوت کنم ،اما بدانید چنانچه من حق
کسی را برای دیگری قضاوت کردم ،آن
قطعهای است از آتش ،اگر آتش می خواهد
آن را تصرف کند وگرنه آن را رها سازد».
 -2مقابله با رشوه در روایات
س َفق َ
َق َ
َال
ال َس َأل ْ ُت أَبَا َع ْب ِد اللهَّ ِ ع َع ِن ال ْ َب ْخ ِ
ُه َو ال ِّرشَ ا فِي ال ْ ُح ْك ِم .از امام صادق(ع) راجع
به معني بخس سؤال شد حضرت ،فرمود:
همان رشوه است.
روايت يوسف بن جابر است كه ميگويد:
قال ابوجعفر(ع) َق َ
ال ل َ َع َن َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ ص َ ....و
َ
اس إِل َ ْي ِه ل ُِي َف ِّق َه ُه ْم َف َسأل َ ُه ُم ال ِّرشْ َو»
َر ُجلاً ْاح َت َ
اج ال َّن ُ
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روايت ديگر روايت صيرفي از حفص
اعور است كه به امام أَبَا ال ْ َح َس ِن عليه السالم
ميگويد :ما به كارمندان خليفه براي حفظ
اموال خود رشوه ميدهيم َ ...ف َن ْرشُ و ُه َحتَّى
س َما ت ُْصل ُِح ب ِ ِه َمال َ َ
لاَ يَ ْظل َِم َنا َفق َ
ك
َال لاَ ب َ ْأ َ
فرمود :كاري كه براي حفظ و اصالح مال
خود انجام دادي ،اشكالي ندارد .ثُ َّم َس َك َت
َسا َع ًة ثُ َّم َق َ
ال إ ِ َذا أَن َْت َرشَ ْوتَ ُه يَ ْأ ُخ ُذ أَ َق َّل م َِن
ال َف َس َد ْت ِرشْ َوت َ
الشَّ ْرطِ ُقلْ ُت ن َ َع ْم َق َ
ُك
آنگاه امام پس از ساعتي سكوت گفت:
هنگامي كه رشوه ميدهي ،كمتر
از شرط و قراري كه كردهاي از تو
ميگيرند ،گفتم :آري .فرمود :رشوهات
فاسد شد؛ يعني اين رشوه حرام است.
قال رسولاهلل (صلی اهلل علیه و آله و
الراشي و المرتشي في ال ّنار( .الراشي و
سلم)ّ :
المرتشي كالهما في النار).
پيامبر خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
فرمود :رشوه دهنده و گيرنده در آتشند.

النبي (صلی اهلل علیه و آله و سلم) :انه قال:
عن ّ
الراشي و المرتشي و ما بينهما يمشي.
لعن اللهَّ ّ

از پيامبر (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
نقل شده كه فرمود :خداوند ،رشوه
دهنده و رشوهگيرنده و كسى را كه ميان
آن دو راه مىرود ،لعنت كرده است.

يعني پيامبر اسالم (ص) سه طايفه را
لعنت كرده است ...و 3ـ آنكه مردم به علم او
نياز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد.

پيامبر خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
الراشي و المرتشي
فرمود :لعنة اللهَّ على ّ

در خصال صدوق از عمار بن مروان نقل
انواع كثير ٌة و ...و اما
شده است :و
ّ
السحت ٌ
عمار فهو الكفر باهلل العظيم.
الرشاءفي الحكم يا ّ

پيامبر خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم)
ض ال ْ ُك ْف ِر َو لاَ
فرمود :إِيَّا ُك ْم َو ال ِّرشْ َو َة َفإِن َّ َها َم ْح ُ
يح ال ْ َج َّن ِة
يَشَ ُّم َصاحِ ُب ال ِّرشْ َو ِة ِر َ

لعنت خدا بر رشوه ده و رشوه گير باد.
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از رشوه بپرهيزيد كه كفر خالص است
و صاحب رشوه بوى بهشت را نمىشنود.
َو َق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ(صلی اهلل علیه و آله و
الس ْح ِ
ت
سلم) فِي ال ْ َوصِ َّي ِة ل ِ َعل ٍِّي ع يَا َعل ُِّي م َِن ُّ
ب َو ثَ َم ُن ال ْ َخ ْم ِر َو
ثَ َم ُن ال ْ َم ْي َت ِة َو ثَ َم ُن ال ْ َكلْ ِ
ْ
َم ْه ُر ال َّزان َِي ِة َو ال ِّرشْ َو ُة فِي ال ْ ُحك ِم.
پيامبر خدا (ص) فرمود :اى على!
درآمد حاصل از فروش مردار ،سگ،
شراب ،زنا و رشوه يكسان و حرام است.

پيامبر خدا (ص) فرمود :أخذ األمير
الرشوة كفر
الهديّة سحت ،و قبول القاضى ّ

هديه گرفتن امير حرام و رشوه
پذيرفتن قاضي به منزله کفر است.

شاعري بااستفاده از حديث فوق چنين
سروده است:
هديّت ستاند چو فرمانرواى
هر آن چيز باشد بود نارواى
ولى قاضى ار رشوه گيرد ز كس
همينش دليل است بر كفر و بس
امام رضا عليه السالم فرمودَ :ح َّدثَنِي
أَب ِي َع ْن َعل ِِّي ب ْ ِن أَب ِي َطال ٍِب (ع) فِي َق ْو ِل اللهَّ ِ
ت َق َ
ِلس ْح ِ
الر ُج ُل يَقْضِ ي
تَ َعالَى أَ َّكال ُ َ
ون ل ُّ
ال ُه َو َّ
اج َة ثُ َّم يَق َْب ُل َه ِديَّ َت ُه
لأِ َخِ ي ِه ال ْ َح َ

امام رضا عليه السالم فرمود پدرم
از اميرمؤمنان على سالم اهلل عليه
ِلس ْح ِ
ت]؛
درباره آيه شريفه [أَ َّكال ُ َ
ون ل ُّ
«خورندگان حراماند» .آورده است كه
ِ
فرمود :حرام خوار كسى است كه براى
برادرش كارى انجام مىدهد وآن گاه
هديهاش را مىپذيرد»

الراشِ ي َو
امام رضا عليه السالم فرمودَّ :

ُون
ال ْ ُم ْرتَشِ ي َو ال ْ َماشِ ي ب َ ْي َن ُه َما َملْ ُعون َ

رشوه دهنده و رشوهگيرنده و كسى
را كه ميان آن دو راه مىرود ،ملعونند.
امام رضا عليه السالم فرمود :ل َ َع َن اللهَّ ُ
الراشِ َي َو ال ْ ُم ْرتَشِ َي َو ال ْ َماشِ َي ب َ ْي َن ُه َما َو َق َ
ال
َّ
إِيَّا ُك ْم َو ال ِّرشْ َو َة َفإِن َّ َها َم ْح ُ
ض ال ْ ُك ْف ِر َو لاَ يَشَ ُّم
يح ال ْ َج َّن ِة
َصاحِ ُب ال ِّرشْ َو ِة ِر َ

خدا لعنت کند رشوهگیر و رشوهپرداز
و کسی را که دالل میان آنها است؛
از رشوه گرفتن دوری کنید که این
کار بمنزله کفر محض است و شخص
رشوهخوار از رحمت خدا بدور میباشد
و بوي بهشت را نميتواند استشمام کند.

الس ْح ُت
امام صادق عليه السالم فرمودُّ :
َ
ال ال ْ ُولاَ ِة
يب م ِْن أَ ْع َم ِ
ِير ٌة ِم ْن َها َما أُصِ َ
أن ْ َو ٌاع َكث َ
ُ
ُ
َّ
ور ال ْ َف َواجِ ِر
ور الْقَضَ ا ِء َو أ ُج ُ
الظلَ َم ِة َو ِم ْن َها أ ُج ُ
َو ثَ َم ُن ال ْ َخ ْم ِر َو ال َّنب ُ
ِيذ ال ْ ُم ْسك ُِر َو ال ِّربَا ب َ ْع َد
َ
َ
لأْ
ار فِي ا ْح َكا ِم َفإِ َّن
ال ْ َب ِّي َن ِة َفأ َّما ال ِّرشَ ا يَا َع َّم ُ
يم َو ب َِر ُسول ِ ِه
َذل َِك ال ْ ُك ْف ُر بِاللهَّ ِ ال ْ َعظِ ِ
كسب حرام اقسام زيادى دارد،
از جمله آنها مالى است كه از عامالن
حكومتهاى ستمگر گرفته شود و از
جمله آنها مزدهاى قضاوت و مزدهاى
زناكاران و بهاى شراب و نبيذ مستىآور
و ربا كه با شاهد ثابت شود .اى عمار اما
رشوه گرفتن در احكام ،كفر به خداى
بزرگ و پيامبر اوست.
امام صادق عليه السالم فرمود :م ِْن أَ ْك ِ
ل
الس ْح ِ
ت ال ِّرشْ َو ُة فِي ال ْ ُح ْك ِم ازجمله حرام
ُّ
خواري رشوه در حكم و قضاوت است.
امام علي عليه السالم در بخشي از

اخـالق حـرفه ای
مقابله با رشوه

خطبه  131كه بيانگر شرايط رهبر اسالمي
است ،مي فرمايدَ « :و لاَ ال ْ ُم ْرتَشِ ي فِي ال ْ ُح ْك ِم
ُوق َو يَق َ
ِع َو
َف َي ْذ َه َب ب ِال ْ ُحق ِ
ِف ب ِ َها ُد َ
ون ال ْ َمقَاط ِ
ُ
لأْ
ِلس َّن ِة َف ُي ْهل َ
ِك ا َّمة»
لاَ ال ْ ُم َع ِّط ُل ل ُّ
«و رشوهخوار در قضاوت نميتواند
امام باشد زيرا براي داوري با رشوه
گرفتن ،حقوق مردم را پايمال و حق را
به صاحب آن نميرساند».
در نهج البالغه نیز از قول امیرمومنان
علی عليه السالم ،سخنانی در نکوهش و
تحریم رشوه نقل شده است ،از جمله این
خطبه که به نقل از پیامبر اکرم (صلی اهلل
علیه و آله و سلم) فرمود:

ون َح َرا َم ُه ب ِالشُّ ُب َهاتِ ال ْ َكا ِذب َ ِة َو
« َو يَ ْس َتحِ لُّ َ
ُّ
ْ
َ
ون ال َخ ْم َر ب ِال َّنبِي ِذ َو
الساه َِي ِة ف َي ْس َتحِ ل َ
الأْ َ ْه َوا ِء َّ
الس ْح َت ب ِال ْ َه ِديَّ ِة َو ال ِّربَا ب ِال ْ َب ْي ِع».
ُّ

پس محرمات الهی را با شبهات
دروغین و امیال انحرافی خود حالل
میشمارند ،پس شراب را به نام نبیذ
میخورند ،رشوه را به نام هدیه و ربا را
به نام معامله حالل میپندارند.

رواياتي داريم مبني بر اين كه به طور
كل هدايايي كه به والي يا عمال و كارگزاران
حكومت داده ميشود ،سحت و حرام است.
از قبيل روايت اصبغ بن نباته االمام علي
اح َت َج َب
عليه السالم ميفرمايد َ :أَي ُّ َما َو ٍ
ال ْ
اح َت َج َب اللهَّ ُ َع ْن ُه يَ ْو َم
َع ْن َح َوائ ِِج ال َّن ِ
اس ْ
َ
َ
ً
َ
َ
ِ
ِ
ان
ك
ة
ي
د
ه
ذ
خ
أ
ن
إ
و
ه
ئ
الْق َِيا َم ِة َو َع ْن َح َوا
ِجِ
َ
َ ِْ
َ َّ
ُغ ُلولاً َو إ ِ ْن أَ َخ َذ ال ِّرشْ َو َة َف ُه َو ُمشْ ِرك.
امام على عليه السالم :هر والى كه
خود را براى برنياوردن نيازمنديهاى
مردمان پوشيده بدارد ،خدا در روز
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قيامت از او و نيازمنديهايش پوشيده
خواهد ماند .و اگر هديه قبول كند
خيانت (و سرقت) كرده است ،و اگر
رشوه بگيرد مشرك است.
امام علي عليه السالم در نامه به مالك
اشتر يكي از راههاي جلوگيري از رشوه
خواري قاضي را چنين بيان مي دارد« :پس
از انتخاب قاضي هر چه بيشتر در قضاوتهاي
او بينديش و آنقدر به او ببخش كه نيازهاي
او برطرف گردد و به مردم نيازمند نباشد و
از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامي دار
كه نزديكان تو به نفوذ در او طمع نكنند تا از
توطئه آنان در نزد تو در امان باشد»
معاذبن جبل از رسول خدا (صلی اهلل علیه
و آله و سلم) نقل مي كند كه فرمود« :اگر
كسي به شما عطيه و ارمغاني داد ،مادامي كه
عطيه به شمار رفت ،يعني در دادنش جز ثواب
طمعي نداشت ،گرفتن آن حالل است و اما اگر
اسمش عطيه باشد وليكن در واقع رشوه اي
بود كه آن را به طمع دين شما به شما داده
اند ،در آن صورت گرفتن آن حرام است اگرچه
ممكن است اين رشوه ،فقر شما را از بين ببرد
و يا شما را از ترس دشمن ايمني دهد ،با اين
همه با آن فقر و در آن ترس بسر ببريد و راضي
نشويد كه رشوه ،دين شما را تباه سازد».
در زبـان رسول خدا (صلی اهلل علیه و
آله و سلم) خيانت و عملي حرام بيان شده
استَ ( :ه ِديَّ ُة االَْ َمرا ِء ُغ ُل ٌ
ول).
سماعة از امام صادق (علیه السالم) نقل
میکند که فرمود« :الرشا فی الحکم هو الکفر
باهلل»؛ رشوه در قضاوت کفر به خداوند است.
از مجموع اين روایات استفاده میشود
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كه رشوه در آيين مقدس اسالم ،ورشوه در
قضاوت عالوه بر حرمت و عقاب اخروی ،به
مثابه کفر و شرک به خدا تلقی میشود.
 -3موضوع رشوه و نظریه اجماع علما
دلیل دیگری که بسیاری از فقیهان در
اثبات حرمت رشوه به آن استناد کردهاند،
اعم از شیعه و
اجماع همه فرقههای اسالمی ـ ّ
س ّنی ـ است .البته میتوان گفت با وجود دلیل
تمسک به اجماع تنها به عنوان
کتاب و س ّنتّ ،
مؤیّد است ،نه دلیل مستقل که اصطالحا به این
نوع اجماعات ،اجماع مدرکی گفته میشود؛ ا ّما
از آنجایی که برخی از بزرگان فقها به آن استناد
کردهاند ،به نمونههایی از آن اشاره میکنیم:
محقق کرکی در «جامع المقاصد»
مینویسد« :ا َ ْج َم َع ا َ ْه ُل االْ ِْس َ
یم
ال ِم َعلَی ت َْح ِر ِ
ال ِّرشَ ا فِی ال ْ ُح ْک ِم؛ مسلمانان در حرمت رشوه
در حکم ،اجماع کردهاند».
سید محمد جواد عاملی صاحب مفتاح
الکرامة در این باره میفرمایدَ « :ویَ ْح ُر ُم
ِین َک َما
ال ِّرشَ ا فِی ال ْ ُح ْک ِم ...بِا ِْج َما ِع ال ْ ُم ْسلِم َ
الروضَ ِة َو َحاشِ َی ِة
فِی َجام ِِع ال ْ َمقَاصِ ِد َو َقضَ ا َو َّ
االْ ِْرشَ ا ِد َوه َِی ُس ْح ٌت روایات فراوانی داللت
دارد بر اینکه رشوه «سحت» است.
ال خِ َ
بِ َ
الفٍ َک َما فِی ال ْ ُم ْن َت َهی؛ رشوه در
حکم ...به اجماع مسلمانان حرام است؛ همان
طوری که در «جامع المقاصد» و «قضا» و
«روضه» و «حاشیه ارشاد» ذکر شده است و
آن بدون هیچ اختالفی ُسحت است».

 -4مقابله با رشوه از منظر عقل

با توجه به اینکه معموالً رشوهدادن و

گرفتن برای ابطال حق و رسیدن به یک
هدف غیرقانونی و نامشروع صورت میپذیرد،
عقل سلیم به طور مستقل به قباحت و زشتی
آن پی میبرد؛ زیرا درک حسن و قبح افعال،
عقلی است؛ بنابر این ،عقل خوبی عدل و بدی
و زشتی ظلم را اصالتا درک میکند .بر این
اساس عقل میتواند حرمت رشوه را نیز بفهمد؛
زیرا رشوه جز در موارد خاص ،از مصادیق ظلم
و جور و تجاوز به حقوق دیگران است.

وقتی که حاکم و یا هر کارگزار دیگری
حق کسی را به واسطه دریافت رشوه
ّ
ضایع می کند ،یعنی به او ظلم می کند،
عقل سلیم قباحت و زشتی این عمل
(ظلم) را به روشنی درک می کند؛ بنابر
این ،درک قباحت رشوه قبل از اینکه یک
امر شرعی باشد ،یک مسئله عقلی است.

بر همین اساس است که علمایی چون
مقدس اردبیلی از عقل به عنوان دلیل
ّ
مستقل بر حرمت رشوه یاد کرده اند؛ چنان
که در کتاب «مجمع الفائده والبرهان» آمده
استَ « :دل ِی ُل ُه ال ْ َعق ُْل َوال َّنق ُْل ِک َتابا َوا ِْج َماعا
ِین َو ُس َّن ًة؛ علت حرمت رشوه را
م َِن ال ْ ُم ْسلِم َ
میتوان از عقل و نقل از حیث قرآن و اجماع
مسلمین و س ّنت استفاده نمود ».موسوی
سبزواری در «مهذب االحکام» نیز رشوه را
از مصادیق بارز ظلم دانسته و می نویسد:
« َویَ ُد ُّل َعلَی ُق ْبحِ ِه ُح ْک ُم ال ْ َعق ِْل اَیْضا الَِن َّ ُه م َِن
ُّ
الظلْ ِم َفاالَْ ِدل َّ ُة االَْ ْرب َ َع ُة َدال َّ َة َعلَی ُح ْر َم ِت َها؛ حکم
عقل نیز بر قباحت رشوه داللت می کند؛
زیرا از مصادیق ظلم است ،پس ادلّه اربعه بر
حرمت آن داللت دارد».
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حکم پرداخت رشوه
دربارۀ حکم رشوه باید گفت :پرداخت
کردن و دریافت کردن رشوه حرام است
(امام خمینی ،توضیح المسائل المحشی ،ج
 ،۲ص  ،۹۱۳چاپ هشتم ،جامعه مدرسین
قم ،سال  ۱۴۲۴ق؛ بهجت ،محمد تقی،
جامع المسائل ،ج  ،۲ص  ،۴۱۲چاپ اول،
بی ناشر ،قم ،بی تا؛ خامنه ای ،سید علی،
اجوبه االستفتاآت ،ص )۲۷۳

و در حرمت گرفتن رشوه فرقی
نمیکند چه از فرد مسلمان آن را بگیرند
و یا از فرد کافری که مال او محترم است
(توضیح المسائل المحشی از امام الخمینی،
ج  ،۲ص  )۹۱۳و اگر کسی به عنوان رشوه
چیزی را از دیگری بگیرد مالک آن نخواهد
شد و واجب است که مال گرفته را به صاحب
آن برگرداند (همان و اجوبه االستفتاآت ،ص
 )۲۷۳و حق ندارد در آن مال تصرف کند.
(اجوبه االستفتاآت ،ص)۲۷۳
اما تنها در یک صورت پرداخت رشوه
مجاز است و آن در جایی است که فردی
صاحب حق باشد ،ولی برای به دست آوردن
حق خویش هیچ راهی جز پرداخت رشوه
نداشته باشد .اما حتی در همین صورت هم،
گرفتن رشوه برای طرف مقابل جایز نیست
و از حرمت خارج نمی گردد .به عبارت
دیگر ،رشوه گرفتن در تمام صورت ها حرام
است چه برای احقاق حق ،و چه برای ابطال
باطل و چه برای احقاق باطل و چه برای
ابطال حق (توضیح المسائل المحشی االمام

الخمینی ،ج ،۲ص .)۹۸۳

در حرمت پرداخت رشوه دادن
فرقی بین پرداخت مستقیم یا
پرداخت با واسطه نیست؛ چرا که در
حدیث مذکور واسطه در پرداخت نیز
مانند رشوه دهنده و رشوه گیرنده
مورد لعنت است( .نوری ،میرزاحسین،
مستدرک الوسایل ،ج  ،۱۷ص  ،۳۵۵چاپ
اول ،مؤسسه آل البیت ،قم ،بیروت۱۴۰۸ ،؛
مجلسی ،محمد باقر ،بحار االنوار ،ج ،۱۰۱
ص  ،۴۱۲نرم افزار جامع فقه اهل بیت).
همچنین پرداخت رشوه و گرفتن آن
جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل
و زحمت براى دیگران نشود ،چه رسد
به موردى که بدون استحقاق ،باعث
ایجاد مزاحمت براى دیگران شود.
(توضیح المسائل المحشی ،ج  ،۲ص ،۹۸۳
اجوبه االستفتاآت ص )۲۷۴
بنابراین چه وکیل از مال موکلش رشوه
دهد یا خود صاحب مال رشوه دهد حرام
خواهد بود مگر در صورتی که احقاق حق
موکل منحصر به دادن رشوه باشد که دراین
صورت ،جزء استثنائات به حساب آمده و
حرام نخواهد بود.
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فتوای مراجع تقلید پیرامون رشوه
آیات عظام امام خمینی ،بهجت،
خامنهاى ،صافى گلپایگانی ،فاضل لنکرانی،
مکارم شیرازی و نورى همدانی :پرداخت
پول یا اموالى ،از سوى مراجعه کننده،
به کارمندان ادارهها -که وظیفه ارائه
خدمات به مردم را دارند -منجر به فساد
ادارهها خواهد شد که از نظر شرعى حرام
است .گرفتن آن بر دریافت کننده نیز
حرام است و حق تصرف در آن را ندارد.
(امام ،تحریر الوسیله ،ج  ،۲کتاب القضا ،م ۶؛
فاضل ،جامعالمسائل ،ج  ،۱س ۹۷۲؛ مکارم،
استفتاءات ،ج  ،۲س  ۶۶۴و ۶۶۵؛ صافى،
جامع االحکام ،ج  ،۲س ۱۵۴۰؛ خامنهاى،
اجوبه االستفتاءات ،س  ۱۲۴۶و ۱۲۴۷؛
بهجت ،توضیحالمسائل ،متفرقات ،م )۱۶
رشوه حرام است .دریافت کردن و
پرداخت کردن رشوه حرام است .دریافت و
پرداخت رشوه در هر صورت و هر شرایطی،
به هر شکل و عنوانی ،توسط هر شخص
حقیقی و حقوقی ،به هر میزان و مبلغی،
به هر دلیل و مدرکی ،در هر شرایط و
موقعیتی ،با هر هدف و قصدی ،در هر جا و
مکانی ،حرام است و هر دو گناهکار و مجرم
هستند و هر فردی هم که از این موضوع
اگاه است و ساکت مینشیند ،گنهکار و
شریک و مجرم است.
آری از نظر اسالم رشوه تحت هر
شرایطی حرام است .و کام ً
ال روشن و
واضح است که رشوه در قضاوت و یا سایر
امور منفور و برای افراد و جامعه اسالمی

آفت است .امروزه هر فردی به خوبی فرق
رشوه و دستمزد و اجرت را میداند .رشوه،
مالی است که اشخاص از روی ناچاری و
درماندگی و گاهی از سر ترس یا فرار از
قانون و یا برای پایمال کردن حق دیگران
و بردن نفع و سود و  ...به شخصی که در
مسند قدرت است و یا توانایی انجام کاری
را دارند  ،می دهند .مشخص است که هیچ
شخصی بی خود و بی جهت به کسی ،از مال
خود بذل و بخشش نمی کند و همه افراد
فرق بین هدیه و کارمزد و اجرت و رشوه را
بخوبی می داند.
استفتائات کاربردی و صریح در
کسبهای حرام (رشوه)

حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای
(مدظله العالی) -اجوبه االستفتائات
سؤال  .1242بعضى از مشتریان
بانک براى انجام سریع کارهایشان
و دریافت خدمات بهتر ،اموالى را به
کارمندان بانک مىبخشند ،با توجه به
اینکه اگر کارمندان بانک آن کارها را
براى آنان انجام ندهند ،چیزى به آنان
نمىدهند ،آیا دراین حالت ،گرفتن آن
مال جایز است؟
پاسخ :جایز نیست کارمندان در برابر
انجام کار مشتریان که براى آن استخدام
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شدهاند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت
مىکنند ،از مشتریان چیزى بگیرند و
همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در
برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن
تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.
سؤال  .1243بعضى از مشتریان بانک
براساس عادات رایج به کارمندان عیدى
مىدهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه
را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب
انجام نمىشود ،حکم این کار چیست؟
پاسخ :اگر این هدایا منجر به تبعیض
در انجام خدمات بانکى به مشتریان شود و
در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق
دیگران گردد ،مشتریان نباید آن هدایا را به
کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن
آنها را ندارند.
سؤال  .1244چنانچه فردى از باب
تشکر و قدردانى از کارمند ،هدیهاى به
او اهداء کند ،حکمش چیست؟ هرچند
آن کارمند بدون هیچگونه چشم
داشتى ،کارى را انجام داده باشد؟
پاسخ :هدیه در محیط کار و از جانب
ارباب رجوع ،یکى از خطرناکترین چیزها
است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید،
به صرفه دنیا و آخرت شما ،خواهد بود .فقط
در یک صورت ،دریافت آن جایز است و آن،
این است که هدیه دهنده ،با اصرار زیاد و با
امتناع مأمور از قبول ،باآلخره به نحوى آن
را اهداء کند .آنهم بعد از انجام کار و بدون
مذاکره و ح ّتى تو ّقع قبلى.
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سؤال  .1245هدایا اعم از نقدى،
خوراکى و غیره که توسط ارباب رجوع
با رضایت و طیب خاطر به کارمندان
دولت داده مىشوند ،چه حکمى دارند؟
و اموالى که بهصورت رشوه به کارمندان
داده مىشوند اعم از اینکه بر اثر توقع
انجام کارى براى پرداخت کننده باشد یا
خیر ،چه حکمى دارند؟ و اگر کارمند بر
اثر طمع به دریافت رشوه ،مرتکب عمل
خالف قانون شود ،چه حکمى دارد؟
پاسخ :بر کارمندان محترم واجب است که
رابطه آنان با همه مراجعهکنندگان براساس
مقررات و ضوابط خاص اداره باشد
قوانین و ّ
و قبول هرگونه هدیهاى از مراجعهکنندگان
به هر عنوانى که باشد براى آنان جایز نیست
زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق
و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به
قانون و تضییع حقوق دیگران مىشود .اما
رشوه ،مسلم است که براى گیرنده و دهنده
آن ،حرام است و واجب است کسى که آن
را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق
تصرف در آن را ندارد.
ّ
سؤال  .1246گاهى مشاهده مىشود
که بعضى از اشخاص از مراجعهکنندگان
در برابر انجام کارشان تقاضاى رشوه
مىکنند ،آیا پرداخت رشوه به آنان
جایز است؟
پاسخ :هیچیک از مراجعهکنندگان به
ادارات حق ندارند براى انجام کار خود پول یا
خدمتى را بهطور غیرقانونى به کارمند ادارى
که مکلّف به خدمت به مراجعین است،
ارائه دهند ،همچنین کارمندان ادارات هم
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که از نظر قانونى موظف به انجام کار مردم
هستند ،حق ندارند هیچگونه مبلغى را بهطور
غیرقانونى در برابر انجام کار مراجعهکنندگان
درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست
تصرف نمایند ،بلکه باید آن را به
در این مال ّ
صاحبانش باز گردانند.
سؤال  .1247پرداخت رشوه براى
گرفتن حق با توجه به اینکه گاهى
براى دیگران مشکل ایجاد مىکند مث ً
ال
باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت
به افراد دیگر مىشود ،چه حکمى دارد؟

پاسخ :پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز
نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت
براى دیگران نشود ،چه رسد به موردى که
بدون استحقاق ،باعث ایجاد مزاحمت براى
دیگران شود.
سؤال  .1248اگر شخصى براى انجام
کار قانونى خود مجبور به پرداخت
مبلغى به کارمندان یکى از ادارات شود
تا کار قانونى و شرعى او را به راحتى
انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر
این مبلغ را نپردازد ،کارمندان آن اداره
کار او را انجام نخواهند داد ،آیا عنوان
رشوه بر این مبلغ صدق مىکند؟ و آیا
این عمل حرام است یا اینکه اضطرارى
که باعث پرداخت آن براى انجام کار
ادارى او شده ،عنوان رشوه را از آن بر
مىدارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
پاسخ :پرداخت پول یا اموال دیگر از
طرف فرد مراجعهکننده به کارمندان ادارات

که مک ّلف به ارائه خدمات ادارى به مردم
هستند ،و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد
شد ،عملى است که از نظر شرعى حرام
محسوب مىشود و تو ّهم اضطرار ،مج ّوز او
در انجام این کار نیست.
سؤال  .1249قاچاقچیان به بعضى
از کارمندان مبالغى پول در برابر
چشمپوشى آنان از مخالفت و نقض
قانون پرداخت مىکنند و در صورتى
که کارمند درخواست آنان را قبول
نکند تهدید به قتل مىشود .در این
صورت کارمند چه وظیفهاى دارد؟

پاسخ :دریافت هرگونه مبلغى در برابر
تغافل و چشمپوشى از اَعمال خالف قانون
قاچاقچیان جایز نیست.

سؤال  .1250مدیر بخش مالیات
از مأمور محاسبه کننده درخواست
نموده است که از میزان مالیات یکى
از شرکتها مقدارى کم نماید ،باتوجه
به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد،
مشکالت و گرفتارىهاى سختى
براى او پیش خواهد آمد ،آیا اطاعت
از دستور مدیر توسط مأمور مذکور
در چنین مواردى واجب است؟ و آیا
مىتواند در برابر اجراى این دستور
پولى را دریافت کند؟
پاسخ :در اینگونه امور باید مطابق
مقررات قانونى عمل شود و تخلّف
ضوابط و ّ
از آن جایز نیست .اعم از اینکه رایگان باشد
یا در مقابل گرفتن وجه.
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مثالهای طنزدر برخوردهای روزمره در توجیه
دریافت و پرداخت رشوه
اگر در مواردی هنگام رانندگی مستحق
جریمه شدید ،میتوانید جهت تسریع امور و
صرفه جویی در وقت و هزینه ،جریمه را به
صورت نقدی به مامور محترم پرداخت نماید
که انشاهلل این مبلغ سریعتر به دست سازمان
مربوطه برسد!! هیچ نگران نباشد فقط برای
صرفه جویی و تسریع امور مبلغ جریمه را
نقدی و در محل پرداخت کردهاید!!
شما دوست عزیز هم نگران نباشید،
میتوانید مبلغ را در جیب خود گذاشته و
در حین ماموریت جهت انجام وظیفه بهتر
خرج کنید!!
اگر در ادارهایی کار شما انجام نمیشد
و یا کارمندان به آهستگی وظیفه خود را
انجام میدادند با نشان دادن و پرداخت یک
تراول پانصد هزار ریالی انها را به تحرک و
فعالیت وا دارید که انشاهلل کار شما سریع تر
انجام شود!!.
هیچ نگران نباشد این رشوه حرام نیست
چرا که نه به کسی ضرر زدهاید نه حقی
ضایع کردهاید ،فقط برای سرعت دادن و
تحرک بیشتر کارمندان مبلغی را پرداخت
نمودهاید!!.
اگر کار شما در جایی مثال نیروی
محترم انتظامی گیر کرد و احساس کردید
کار مربوط به شما روند کندی را دارد!
میتوانیم جهت تسریع امور مبلغی را به

جناب سرباز و سرکار و سروان و ...بپردازید
تا قلم مبارک را کمی سریعتر روی کاغذ
بلغزانند و مراحل تنظیم سرقت انجام شده
از منزل شما را کمی سریعتر انجام دهند
و یا برای تسریع در امر یافتن مال و سارق
مال خود ،میتوانید مبلغ بیشتری را به تمام
خدم و حشم مربوط و غیر مربوط پرداخت
نمایید تا در اوقات کاری و غیر کاری به
دنبال سارق اموال شما باشند!! هیچ نگران
نباشد این رشوه حرام نیست چرا که فقط
برای رسیدن به حق خود ،مبلغی را به
عنوان هدیه ،کارمزد ،مشتلق و  ...پرداخت
کردهاید!!.
جنابان محترم هم نگران نباشد پول
مورد نظر حالل حالل است ،شما در ازای
دریافت پول ،کار اضافی انجام میدهید و به
نوعی اضافه کاری محسوب میشود!!.
شما کارمندان محترم هم خیالت راحت !
مبلغی را که دریافت کرده اید جهت فعالیت
بیشتر شما است و زمانی که فعالیت بیشتر
انجام میدهید ،مستحق دریافت پاداش هم
هستید که این پاداش را شخص مورد نظر با
میل و رضا پرداخت کرده است!!.
اگر برای دریافت وام از بانکی دچار
مشکل شدید مثال ضامن معتبر نداشتید یا
وثیقه مورد نظر ارزشی کمتر از وام مربوطه
داشت و  ...میتوانید با پرداخت مبلغی به
رئیس یا کارمندان بانک از انها بخواهید که
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کمی با ما کنار بیایند و وام را بدون ضامن
و یا با همان وثیقه اندک به شما دهند!!.
نگران نباشید شما فقط ضامن نداشتید و
وثیقه شما ناچیز بود که با پرداخت مبلغی
آن مورد برطرف شد !!.دوستان بانکدار ما
هم نگران نباشند شما حقی را ضایع نکردید
و پولی که دریافت کردهاید حق الزحمه شما
بوده است!!
اگر در امور ساخت و ساز خود دچار
مشکل شدید و در اتاقهای شهرداری معلق
و سرگردان بودید ،میتوانید جهت تسریع
در کار خود و دریافت مشاوره و کمک،
مبلغی را به یکی از افراد مسئول و یا حتی
غیر مسئول (مثال آبدارچی) با واسطه و یا
بی واسطه پرداخت نماید تا از این بالتکلیفی
نجات پیدا کنید!! نگران نباشید این رشوه
حرام نیست چرا که فقط حق الزحمه و
حقالمشاوره این افراد را پرداخت کرده اید!!
اگر بیماری در بیمارستان دارید و
احساس می کنید پرستاران به خوبی به او
رسیدگی نمی کنند می توانید با پرداخت
مبلغی به پرستاران از آن ها خواهش کنید،
مدت بیشتری را صرف بیمار شما کنند!!
نگران نباشید این نوع رشوه هم حرام نیست
چرا که پرستاران به همه بیماران رسیدگی
میکنند و فقط به بیمار شما به صورت ویژه
رسیدگی میکنند و شایسته است شما
مبلغی را به او پرداخت کنید!!
یا در امور قضاوت و شخص قاضی به
هیچ وجه رشوه پرداخت نشود که شدیدا
حرام است! ..البته در مواردی که حقی
ضایع نشود و یا در قضاوت تاثیری نداشته
باشد ،بالمانع است .البته می توانید مبلغی

را به قضات یا مسئول دفتر و  ...جهت ارائه
مشاوره و راهنمایی پرداخت نماید!! به هیچ
وجه نگران نباشد ،این رشوه حرام نیست
چرا که به کسی ضرر نزدهاید ،فقط برای
دریافت مشاوره مبلغی را پرداخت کردهاید و
واضح و روشن است که حق المشاوره حالل
و مباح است!!

مطالب فوق اگرچه در قالب طنز
مطرح شد اما واضح است که حقیقت
دارد و اگر امروز شاهد این چنین
رشوهها و زیر میزیها و هدیهها و
شیرینیها و پول چاییها و امثال اینها
هستیم ،اگر امروز رشوه همچون یک
آفت بخشهایی از ادارات و موسسات را
فرا گرفته است و چنان نفوذ کرده است
که دیگر کمتر کسی به گناه و حرام
بودن این عمل توجه دارد و اگر امروزه
شاهد این چنین مسائلی هستیم ،قطع ًا
بدانیم که حکم قاطع و صریح اسالم را
در آیات و روایات اجرا نکرده ایم.
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