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 مال حرام و آسیب های اجتماعی
 حمید پورعیسی عضو هئیت علمی دانشگاه گیالن) پژوهشکده گیالن شناسی(

 

بعد از  به نگارش در آمده است. در این نوشتار «مال حرام و آسیب های اجتماعی »این مقاله با عنوان  چکیده:

شود و انسان باید تالش کند بیان مقدمه که به توضیح نیازمندهای انسان که به بخش مادی و معنوی تقسیم می

تا دو کفه ترازوی مادی و معنوی را تساوی برای مطلوبیت زندگی اجتماعی حفظ کند و همت خود را باید برای 

ای هبه بررسی کلید واژه بیان شده است سپسرسیدن به کمال حقیقی و سعادت ابدی و اخروی معطوف بدارد 

(پرداخته شده اجتماعی ناسیشآسیب مال ؛ رزق ؛ مال حرام؛ مال حالل؛ آسیب شناسی ؛ تحقیق که عبارتند از)

.در اهمیت موضع گفته شده است . بعد از تبیین و تشریح و تعریف کلید واژه ها به اهمیت موضوع اشاره شده 

آنکه تاثیر شگرف منفی در زندگی بشر دارد، یکی از مباحث مهم در فقه زندگی  مال حرام به سبباست که  

وعلل و عواملی برای ایجاد ناهنجاری ها و کجروی ها و انحرافات اجتماعی است در پی بیان اهمیت موضوع  است

و  ب استمال خواز نظر اسالم  سطوری از این نوشتار به نظر اسالم در خصوص مال اختصاص داده شده است که

 ی افراطی وحب شدید بهاما آنچه بد است ، عالقهمالکیت خصوصی و شخص مورد احترام و اعتبار اسالم است 

در این نوشتار با استناد به آیات قرآنی و روایات معصومین ازقرآن و  کتب معتبر دینی وروائی و  مال است

   شده است.مستندا بیان تفسیری و گفتارهای از دانشمندان و صاحب نظران 

 

 

 مقدمه

تقسیم می شود.. هیچ انسانی نمی تواند با چشم انسان موجودی اجتماعی ونیازمند است . نیازمندیهای انسان به دو بخش مادی و معنوی 

برسد . او برای رسیده و به جاودانگی ابدی نموده  طی را سعادت راه و رسیده کمال به( روحی –پوشی از یکی از ابعاد وجودی خود )مادی 

و سعی و تالش خود را معطوف به آن نماید چنانچه  کندها و امکانات موجود در روی کره خاکی استفاده به این مرحله باید از همه ظرفیت

قع انسان تالش او نیست. در وا حقیقت انسان چیزی جز سعی و«  لیس االنسان اال ما سعی»فرماید: می  39قرآن کریم در سوره نجم آیه 

او بزودی نتیجه سعی و تالش خود «  اهانّ سعیه سوف یر»بیند. در ادامه آیه فوق آمده استدردنیا و آخرت نتیجه سعی و تالش خود را می

  را خواهد دید.

 تحقیقناسی شواژ ه 

 مال از نظر لغوی و اصطالحی

اموال  جمع مالنویسد :دهخدا می«208ص 5برهان قاطع ج»دل.است به معنی خواهش و توجه و رغبت « بفتح اول»ن از میل آریشه  :مال 

گفته ، یا در تصرف و یدکسی باشدتعه وکاال و ثروت وهرچیزی که درتملک کسی باشد،اماست ودر لغت به معنی خواسته، امالک واسباب،

ملک کسی باشد. آنچه ارزش مبادله آنچه که در  «19984ص جلد سیزدهم،و 3377 ص،3جلد لی اکبر؛ لغت نامه دهخدا،دهخدا، ع»شودمی

   داشته باشد. خواسته . )فرهنگ فارسی معین (.

 مال در اصطالح حقوقی

، ص عدل، مصطفی؛ حقوق مدنی »  تواند از آن استفاده کند وقابل تملک هم باشد، مال است.در اصطالح حقوقی هر چیزی که انسان می

31. » 
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 :مفهوم رزق 

گویند وگاهی به چیزی که خورده گاهی این رزق دنیوی است وگاهی اخروی و نیز بهره و نصیب را رزق می الرزق: عطا و بخشش پیوسته ؛

ترجمه » پادشاه جیره و حقوق سربازان لشکر را پرداخت کرد«اعطی السلطان رزق الجند»شودگردد رزق اطالق میشود و با آن تغذیه میمی

 «307ص  حسین خداپرسته :ترجم –راغب اصفهانی-مفردات الفاظ قرآن کریم

 واژه روزی،

دهخدا،  طور به معنای خوراک روزانه آمده است. به معنای رزقی است که خداوند متعال برای همه افراد زمین عطا کرده است و همین 

 105، ص1جاکبر؛ لغت نامه،

 روزی حالل در قرآن

پوشی از مواهب الهی دعوت نکرده است و فقر را ارزش و نعمت به حساب  چشم به را ما هرگز قرآن که یابیممی در قرآنی آیات به نگاه با  

نیاورده و همیشه آدمی را دعوت به فعالیت نموده است تا از طریق کار و کوشش خود به روزی حالل دسترسی داشته باشد و دستور داده 

ای های پاکیزهاز نعمت» «168بقره /»«پاکیزه بخورید. ای مردم، از آنچه در زمین است حالل و»  است که از روزی حالل و پاکیزه بخورید:

مراد از طیبات، چیزهای حالل و پاکیزه است که خداوند متعال روزی بندگانش در این آیات  «57بقره /»«ایم بخورید.که به شما روزی داده

  قرار داده است و به حالت دستوری آورده است که ازحالل و طیب تناول کنید.

 :در مورد مال نظر اسالم

ی افراطی وحب ، عالقه اما آنچه بد استو مالکیت خصوصی و شخص مورد احترام و اعتبار اسالم است مال خوب است ، از نظر اسالم 

است . خدا زینت هم خوب مال ، زینت دنیا است .  «46 آیهکهف »  الْمالُ وَ الْبَنُونَ زینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا» گوید: قرآن می.مال است شدید به

» نماز جمعه را خواندید ؛  گوید: وقتیدیگرقرآن میدر جای  «6صافات آیه»« السَّماءَ الدُّنْیا ؛ آسمان را زینت کردم  إِنَّا زَیَّنَّا» گوید :می

 جمع جمع ماله وعدّده ؛»که بد است ؛  مال فضل اللّه است ، اما آن چیزی« 10آیه جمعه»« اللَّهِ  فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ 

 « 2آیههمزه » .باشدمی« کردن مال و عالقه ی شدید به مال

 چیست؟مال حرام 

خواه به مصرف خوردن و آشامیدن برسد، خواه  .مال حرام مالی است که از راه نامشروع به دست آید و مطلق تصرّف در آن، حرام است

خوار عالوه بر اینکه گناه بزرگی مرتکب شده است، از مال حرام که در آن تصرّف نموده، نفع صرف پوشاک و مسکن و نظیر آن شود. و حرام

 ( 31.)عصاره دین، آیت اهلل مظاهری، مساله آن مال برکت نداردبرد و نمی

           روايات مال حرام در قرآن و

از آن  اىکند، نمونهطور جدّى از آلوده شدن و نزدیک گشتن به مال حرام نهى مىمردم را به بخش الهى در بسیارى از آیاتکتاب سعادت 

  ناراً وَ سَیَصْلَوْنَ سَعِیرا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ ظُلْماً إِنَّما إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوالَ الْیَتامى:خوانیدصورت مى آیات نورانى را در قرآن بدین

 خورند و به زودى در آتش فروزان در خورند، فقط در شکم خود آتش مى تردید کسانى که اموال یتیمان را به ستم مىبى «10نساء/.»

بِکُمْ رَحِیماً* وَ  تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ ال تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ آمَنُوا ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ.آیند

اى اهل ایمان! اموال یکدیگر را در میان خود «30-29نساء/  .«ذلِکَ عَلَى الَلّهِ یَسِیراً  ناراً وَ کانَ هِ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَْوفَ نُصْلِی

باشد و خودکشى  [ مخورید، مگر آن که تجارتى از روى خشنودى و رضایت میان خودتان انجام گرفتهنامشروع به باطل ]و از راه حرام و

نفس را از روى تجاوز ]از حدود خدا[ و ستم ]بر خود و  همواره به شما مهربان است.* و هر که خوردن مال به باطل و قتل خدا نکنید؛ زیرا

 .است [ درآوریم؛ واین کار بر خدا آسانرا در آتشى ]آزار دهنده و سوزان [ مرتکب شود، به زودى اودیگران

 مال حالل

دهخدا، اکبر؛ لغت  »واژه حالل نیز به معنای جایز و روا آمده است.راه مشروع و قانونی بدست آمده باشد.الل به مالی اطالق می شود که ازح

 راه غیر مشروع بدست می آید.در واقع مال حالل در مقابل مال حرام است که از  «105، ص1نامه، ج

 روزی حالل در روایات 

 روزی بودن حالل و کرده تشویق حالل روزی آوردن دست به برای تالش به را خود پیروان عمل، گفتارو با همواره( ع)معصومین پیشوایان  

کنیم که آن حضرت کسب در ست، مشاهده میا آمده( ص)اکرم پیامبر از که بسیاری روایات در. انددانسته درآمدها دائمی و الزم ویژگی را

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/
http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43872#_ftn3
http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43872#_ftn4
http://www.nooreaseman.com/
http://www.nooreaseman.com/
http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43872#_ftn2
http://pajoohe.com/fa/print.php?UID=43872#_ftn2


 193-184، ص 1395 ، فروردین6، جلد 10علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 4719-2148 
http://www.joih.ir  

3 
 

 ».اندو تالش و کار کردن دراین راه را با جهاد برابر شمرده «9، ص100، جبحاراالنوار»؛ آمد حالل را برای هر مسلمانی واجب دانسته است

فرمایند: هر کسی شب هنگام بر اثر جستجوی حالل، خسته به خواب رود، در روایت دیگری نیز حضرت می  «2059، ص5،جمیزان الحکمه

در روایت دیگری نیز، امام صادق)ع(، به جستجوی روزی حالل امر «184،ص4 ، جاحسان بخش، صادق؛ آثار الصادقین»آمرزیده خفته است.

طوبی لمن ذل نفسه، و طاب کسبه، و در کالم حضرت امیر آمده است  «همان»کنند.فرمایند و آن را کمک و پشتیبان دین معرفی میمی

خوشا به حال کسی که در  (123حکمت نهج البالغه )صلحت سربرته، و حسنت خلیقته، و انفق الفضل من ماله، و امسک الفضل من لسانه. 

پیش خود فروتن باشد و کسب و کارش را پاک و درونش را صالح و خرج و اخالقش را شایسته نمود، از مازاد بر مصرف زندگی انفاق کند و 

 .زبانش را از باده گویی حفظ کرد

 آسیب شناسی

در پزشکی به فرآیند و علت یابی بیماری ها، آسیب . "مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی ها در ارگانیسم  "آسیب شناسی عبارت است از

مطالعه و ریشه یابی بی  "شناسی گویند. در مشابهت کالبد انسانی با کالبد جامعه) نظریه اندام وارگی( می توان آسیب شناسی اجتماعی را 

  تعریف کرد. "نظمی های اجتماعی

 آسیب اجتماعی 

به هر نوع عمل فردی یا جمعی اطالق می شود که در چار چوب اصول اخالقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیر  آسیب اجتماعی 

« .قی و اجتماعی روبه رو می گردد .رسمی جامعه ی محل فعالیت کنشگران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخال

http://www.mardomsalari.com» 

 

 اهمیت موضوع

مال حرام به سبب آنکه تاثیر شگرف منفی در زندگی بشر دارد، یکی از مباحث مهم در فقه زندگی است. احکام بسیاری در منابع اسالمی 

باشد تا زندگی پاک و سالمی در دنیا برای تبیین این مهم وجود دارد؛ چرا که انسان باید در این حوزه بیشترین توجه و دقت را داشته 

کوشند تا از هر راهی بندند و میداشته و مسیر کمالی خود را به خوبی بپیماید.کسانی که دنیاگرا هستند، به مال و منال دنیا دل می

ود حالل و مشروع سازند. پردازند تا مال حرام را برای خهرچند نامشروع آن را به دست آورند و گاه در لباس دین و مذهب، به توجیه می

 های گرایش به آن و آثارش توجه داده است.های حرام، علل و زمینهخداوند در آیاتی از قرآن به مسئله مال

 مصادیقی از مال حرام

ب کرد. کسانی که در مراکز قدرت و تصمیم گیری هستند، در معرض این نوع کس توان به رشوه اشارهاز مهمترین مصادیق مال حرام می

باشند. قاضیان و مسئوالن و کارگزاران حکومت با گرفتن رشوه ممکن است حق کسی را ضایع کرده و یا از حقوق بیت المال به حرام می

از سوره مائده با  42جیب کسانی بریزند که اقدام به سوءاستفاده کرده اند. خداوند کسب مال از راه رشوه را حرام و ننگ آور دانسته و در آیه

کند کسانی که گرفتار کسب حرام و رشوه ردن این مال به سحت، از ننگ و پلیدی آن یاد کرده است. خداوند به صراحت بیان مینام ب

غصب اموال (62و 42)مائده، آیاتکنند. کنند بلکه عار و ننگ را بر خود بار میهستند با این کار نه تنها حرام خواری را بر خود هموار می

 ز طریق ناحق از دیگر مصادیق کسب و تحصیل مال حرام استمردم و تصاحب آن ا

 آثار وضعی حرامخواری ازنظر روایات

یابد. های او نیز ادامه میدر روایات، آثار وضعی حرام خواری، مورد توجه قرار گرفته است. این آثار نه تنها در زندگی حرام خوار بلکه در نسل

عبادت، همراه حرام خواری همانند بنای ساختمان، بر «العباده مع اکل الحرام کالبناء علی الرمل»  :پیامبراکرم)صلی اهلل علیه وآله( فرمود

گیرد و دل فرماید: ای کمیل! زبان از دل سرچشمه میحضرت علی)ع( خطاب به کمیل می(61، ص103.)بحاراالنوار، جهای روان استشن

، به خوبی دقت کن که اگر حالل نباشد، خداوند متعال  شودا آن تغذیه مییابد، پس در چیزی که جسم صفحه جانت ببا غذا قوام می

امام حسین)ع( در خطبه خواری اشاره شده است.در این حدیث، به اثر روانی حرام(275، ص77)بحاراالنوار، جپذیرد. تسبیح و شکرت را نمی

شکم شما از مال حرام پر شده «م من الحرام و طبع علی قلوبکمفقد ملئت بطونک»روز عاشورا به مردمی که به جنگ او آمده بودند فرمود: 

همین گناه باعث شد دست به گناه عظیمی همچون کشتن امام بزنند، به همین جهت در تعالیم دینی برحالل  (8ص 54)بحاراالنوار، ج 

اذا وقعت اللقمه من حرام جوف العبد لعنه کل ملک  »رسول خدا)ص( فرمودند: شده و مقدمه عمل صالح شمرده شده است. خوری تاکید
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کنند تگان زمین و آسمان او را لعنت میای از بندگان خدا قرارگیرد، تمام فرشای حرام در شکم بندههرگاه لقمه« فی السماوات و فی االرض

 کنندیعنی دوری رحمت الهی را از او درخواست می(52)الدعوات، ص

 

 

 مفهوم رشوه

دهنده حکم کند دهند تا به نفع رشدهشوه چیزی است که به حاکم و یا غیر حاکم می. ررشوه خواری استی ممنوع و حرام،ازکسب ها یکی

آمده است: رشوه، آنچه که به  نیز لغت فارسی  کتبدر.«.184، ص 1 مجمع البحرین، ج» خواهد عمل کنددهنده میو یا انچه که رشوه

نامه لغت » کسی را ضایع و باطل کند یا حکم بر خالف حق و عدالت بدهد. خود انجام بدهد یا حقکسی بدهند تا کاری بر خالف وظیفه 

گیرد.گاه جهت صورت می و گرفتن رشوه در موارد مختلف،به اشکال گوناگونی .البته دادن«."رشوه"معین، ذیل واژه  دهخدا و فرهنگ

آن  انجام کاری که قانونا بر عهده او نیست،ولی به لحاظ نفوذ اجتماعی،توان آنجامخارج از نوبت،زمانی به خاطر  تسریع امری و انجام کاری

ابطال حق و اجیا باطلی پولهای هنگفتی،تحت عناوین:حق الزحمه، پولی چای،هدیه و شیرینی رد و   را دارد و در برخی موارد هم جهت

را سرعت  پدیده ناهنجار،انحطاط در جهات مختلف یک جامعه عنوان یک.رشوه خواری و فساد اداری به شودمی بدل و دست به دست

تحت عناوین  )رشوه( های جهانی،شدیدا مورد نکوهش قرار گرفته است.آمار و ارقامی که از داد و ستدهای پولینظام .لذا در کلیه  بخشدمی

از یک تریلیون دالر رشوه  بانک جهانی،همه ساله بیشبراساس تحقیق سازمان  آور و نگران کننده استشود حقیقتا سرساممی مختلف ارایه

شوم،جامعه جهانی را مجبور به عکس العمل کرده و در  .عواقب وخیم این پدیده.شوددر کشورهای غنی و در حال توسعه پرداخت می

«  شناسی و علوم تربیتیرواننشریه:  قدرتی، حسین علی» نتیجه تصویب کنوانسیون پیمان منع رشوه و فساد اداری را سبب شده است.

    «(26تا  23از  -صفحه  4) 64شماره  - 1386مرداد «  اصالح و تربیت

 کریم قرآن در رشوه

مْ یُسارِعُونَ فِی الْإِثْمِ َو وَ تَری کَثِیراً مِنْهُ(42)مائده: «. وع را بسیار خورنداَکّالونَ لِلسُّحْت؛ اموال سحت و نامشر»در قرآن کریم نیز آمده است: 

و بسیاری از آنان را می بینی که در گناه و تعدی و حرام خواری خود شتاب می (62)مائده: کانُوا یَعْمَلُونَ. الْعُدْواِن وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما 

)مائده: کانُوا یَصْنَعُونَ. نَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ ما لَوْ ال یَنْهاهُمُ الرَّبّانِیُّو عاً چه اعمال بدی انجام می دهند.کنند. واق

 دادند. میانجامهچآناستبدچهدارند؟راستیبازنمیگناه)آلود(، حرام خوارگی شانچرا الهیون و دانشمندان، آنان را از گفتار  (63

رشوه را سحت دانسته اند، چنان که علی بن ابراهیم قمی در تفسیر خود از امام صادق علیه السالم و آن حضرت نیز از روایات اسالمی نیز 

، ص 1تفسیر قمی، ج  »و من السُّحت ثمن المیتة و ثمن الکلب و مهر البغی و الرشوة فی الحکم. علی علیه السالم روایت می کند که فرمود:

 علیه السالم چنین روایت می کند: مرحوم صدوق در خصال از امام صادق  «.15و  9، 5، 4، ح 61، ص 5، باب 12؛: وسائل الشیعه، ج 170

 «.26، ح 329الخصال، باب السنة، ص ». ها... فامّا الرُّشاـ یا عَمّارُ فی االحکام فانَّ ذلک الکفر باللّه العظیم و برسولهو السُّحت انواعٌ کثیرةٌ: من

خود نکته قابل توجه اینکه گاهی رشوه در البالی عبارت و عناوین زیبا و فریبنده دیگر انجام و نام هدیه، حق الزحمه، انعام و مانند آن به 

زیبا و فریبنده دیگر انجام و نام هدیه، حق الزحمه، انعام و مانند آن به خود می گیرد، ولی این  ولی این تغییر نام ها به هیچ وجهمی گیرد، 

 موجب تغییر در ماهیت آن نمی شود و پولی که از طریق رشوه به هر نام گرفته شود، حرام و نامشروع است.  تغییر نام ها به هیچ وجه 

 ای رشوه خواریآثار و پیامده

فساد و بی بند و باری اداری در قالب رشوه خواری از جمله آسیب های اجتماعی و اداری است که در توسعه کشورها و آثار و پیامدهای »

 منفی فراوانی را بر جای می نهد و هزینه های هنگفتی را در حوزه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ بر جای می گذارد.

 ثمره شوم پدیده رشوه خواری، تضییع حقوق افراد ضعیف بیچاره و مظلوم است. نیاول- ی باطلـ ابطال حق و احیا1

وضع و اجرای قوانین اجتماعی برای آرامش و امنیت جامعه و جلوگیری از اعمال خالف که زیان   - ـ گسترش فعالیت های غیرقانونی2

در این میان افراد سودجو فرصت طلب خالفکار و قانون ستیز همیشه دنبال روزن هها نبال دارد در نظر گرفته شده است.های فراوانی را به د

 و راه هایی هستند تا بتوانند با اعمال خالف قانون منافع شومشان را به دست آورند.
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رده و فراگیر خواهد اگر از رشوه خواری و فساد اداری جلوگیری نشود در اندک زمانی تسری پیدا ک  - ـ ایجاد شرایط نامطلوب اقتصادی3

شد در نتیجه از سرمایه گذاری های بلندمدت داخلی و خارجی جلوگیری می شود. استعدادها در مسیر نادرست هدایت می گردد. با درگیر 

شدن شرکت ها در فعالیت های غیرقانونی درآمد دولت کاهش پیدا می کند و دولت نیز با افزایش مالیات فشار بر اقشار آسیب پذیری 

  .  امعه را بیشتر خواهد کرد.ج

شیوع رشوه و فساد اداری، محبوبیت و مشروعیت حکومت و قانون را از بین می    - ـ نارضایتی مردم و زیرسؤال رفتن حکومت و قانون4

ارتشا دیگر به  اولین اثر مهمی که جرم ارتشا می تواند داشته باشد بی اعتمادی مردم به حکومت و حاکمان است. مردم در اثر رواج»برد.

چشم ملجأ و مأمن به نظام حکومتی و قضایی نمی نگرند و این باعث می شود تا بزرگترین سرمایه یک دولت که اعتماد عمومی است از 

    http://magazine.mobaleghan.com )ماهنامه اطالع رسانی آموزشی و پژوهشی مبلغان(بین برود. 

 قانون و عدالت اجرای مانع-5

یکی از موانع اجرای عدالت گستری در جامعه اسالمی، آلوده شدن برخی از قضات، کارگزاران، دولتمردان و صاحبان قدرت به رشوه   

توجه به حساسیت و موقعیت کاری افراد، میزان آن خواری می باشد و از دیرباز یکی از مفاسدی است که گریبانگیر جوامع بشری بوده و با 

در نوسان بوده است. رشوه و عدالت، دو دشمن دیرین یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده شوم، بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و 

ی قانون و عدالت نمی هراسند. قانون به حساب می آید. بسیاری از مواقع، متخلّفین و متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع، از اجرا

ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از اجرای آن مأیوس می گردند؛ زیرا می دانند با تهیدستی آنهاکسی به فریادشان نخواهد رسید؛ از 

مندان و طبقه اینرو، این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود؛ زیرا مست

ق متوسّط، قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه، قوانین بازیچه تازه ای در دست اغنیا و اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقو

 آنان )مستمندان و ضعیفان( خواهد شد. 

 

 . فساد اداری 6

پیامدهای فساد اداری )رشوه( به طور عمده در قالب معضالت و ناهنجاریهایی چون: سوء استفاده از موقعیتهای شغلی، اختالس و ایجاد   

در این زمان است که هر کسی می کوشد به نارضایتیهایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط به صورت گروه سازمان یافته آشکار می شود. 

خواری و حرام خواری شتاب گیرد. این چنین وضعیت زشت و رشوه در کارها و امور خیر و هنجاری در کارهای جای تالش و سبقت 

زمینه ای برای رفتارهای هنجاری و قانونی باقی نمی ماند و جامعه ازنظر امنیت  اجتماعی به معنای انحطاط جامعه و فروپاشی آن است؛ 

 هیچ کس به دیگری اطمینان و اعتماد نمی کندروحی و اجتماعی به مرحله بحران می رسد و 

   *ربا از مصادیق مال حرام

راغب اصفهانی؛ مفردات  ابوالقاسم حسین بن محمد بن فضل معروف به ]شدن و فراتر شدن است ربا در لغت به معنی افزون:  معنای ربا

مسلمانش قرضی ی حالل آن است که انسان به برادررباحرام، اصطالح بر دو نوع است، یکی حالل و دیگریودر [ .55، ص 2، ج لفاظ قرآن ا

شخص وام  دهد به این امید که او به هنگام باز پس دادن، چیزی بر آن بیفزاید، بی آن که شرطی در میان این دو باشد، در این صورت اگر

گیرنده چیزی بیشتر به او دهد، این افزایش برای اوحالل است ولی ثوابی از قرض دادن خود نخواهد برد و این همان است که قرآن در 

اما ربای حرام آن است که  «444ص16تفسیر نمونه؛ ج »بیان کرده است)نزد خدا فزونی نخواهد یافت ((39)روم/ «فَال یَربُوا عِنْدَاهلل »جمله؛

، جعفر؛  شریعتمداری »گرداند و این ربای حرام است.از آن که وام گرفته به او باز پسانسان قرضی را به دیگری بدهد و شرط کند که بیش 

  «.25، ص 3، ج لغات قرآن بر اساس تفسیرنمونه،ر شرح و تفسی

    علت حرمت ربا

معنای اکل مال به باطل، آن است که کسی بدون دلیل عقلی و منطقی درآمدی به دست آورد؛ مانند:   ربا، اکل مال به باطل است -1 

فَبِظُلْمٍ مِنَ الّذینَ هادُوا حَرّمْنا عَلَیهِمْ طَیباتٍ أُحِلّتْ لَهُمْ وَ این زمینه فرموده است:)خداوند دردرآمد از راه قماربازی و یا شراب فروشی؛ لذا 

 ؛ وَ أَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ مِنْهُمْ عَذابًا أَلیمًا(بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبیلِ اهللِ کَثیرًا وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَکْلِهِمْ أَمْوالَ النّاسِ بِالْباطِلِ

ای را پس به سزای ستمی که از یهودیان سر زد و به سبب آنکه)مردم را( بسیار از راه خدا باز داشتند، چیزهای پاکیزه»«161و160نساء/»

ا که بر آنان حالل شده بود، حرام گردانیدیم، و)به سبب( ربا گرفتنشان با آنکه از آن نهی شده بودند، و به ناروا مال مردم خوردنشان،و م

 «.ایمکافران آنان عذابی دردناک آماده کرده برای
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ام که خداوند متعال بحث)حرام کند، به حضرت گفتم: مشاهده کردهیکی از اصحاب امام صادق)ع( به نام سماعه نقل می-  مانع کار خیر-2

لئالّ یمتنع :»عرض کردم: خیر. فرمود« دانی؟او تدری لم ذاک؛آیا علتش را می»بودن( ربا را در قرآن مکرر بیان نموده است. حضرت فرمود:

چون ربا مانع کمک به دیگران و انجام کارهای خیر)در جامعه(  «)باب الربا(.146، ص 5الفروع من الکافی، ج» الناس من اصطناع المعروف؛

)ع فرمود: انّما حربم اهلل الربا  امام باقر «49ص 4میزان الحکمة ج» آمده است.« لئالیتمانع الناس المعروف» و در روایتی با تعبیر. «گرددمی

 « 50همان ص.»لئال یذهب المعروف . خداوند ربا را به دلیل اینکه  کارهای خیرو معروف را از بین می برد حرام کرده است

 ربا آثار سوء اجتماعی

 . ربا، بازدارنده از تالش اقتصادی1

الربا حالالً لَتََرکَ الناس التجارات و  انه لو کان:»سؤال کرد. حضرت فرمود یکی از اصحاب امام صادق)ع( به نام هشام، علت حرام شدن ربا را

اگر ربا حالل بود، مردم کار و تالش را   الناس من الحرام الی الحالل و الی التجارات و الی البیع و الشراء ما یحتاجون الیه فحرم اهلل الربا لیفرّ

با را حرام کرد تا اینکه مردم سراغ کار و تالش و معامالت سالم بروند و از حرام به حالل گرفتند(. خداوند، رکردند)و سود پول میرها می

 «50ص 4میزان الحکمة ج«».567، ص 3من ال یحضره الفقیه، ج» .«روی آورند

 . سبب فساد در جامعه2

های انحرافات برایشان ای در جامعه روز به روز فقیرتر بشوند و افراد فقیر بسیار آسیب پذیرند و بیش از دیگران زمینهشود عدهربا سبب می

هاست و این ظلم فراهم است و شاید بدین جهت، گناه ربا از گناهان جنسی زیادتر بیان شده است؛زیرا ربا زمینه ساز بسیاری از آلودگی

چون ربا سبب فساد و  لما فی ذلک من الفساد و الظلم»در بیان علت حرام شدن ربا فرمود:بزرگی به فرد و جامعه است. امام رضا)ع(  بسیار

 «.565همان، ص » «.ظلم می شود

 . کم رنگ شدن انگیزه قرض الحسنه3 

کرده و در عین حال برای تشویق آنان به قرض های مستحبی بسیار سفارش دین مقدس اسالم، مسلمانان را به انفاق و پرداخت صدقه

.ثانیاً، رسد، قرض غالباً به دست نیازمند میهای مستحبی برتر دانسته است؛ زیرا اوالًالحسنه، پاداش قرض الحسنه را از انفاق و صدقه

شود با ماند و مید. رابعاً، اصل مال میکنشود. ثالثاً، برای پرداخت آن کار و تالش بیشتر میماند و تحقیر نمیشخصیتِ گیرنده محفوظ می

ها، کمک به خوبیش کمک به انسان نیازمند،ها را با قرض الحسنه مرتفع کرد. خامساً، در قرض دادن برکاتی چون: پاداآن، مشکالت خیلی

دهند، الحسنه را دارند و نمی اسالم کسانی را که امکانات و توانایی دادن قرضاری مؤمن نهفته است.از طرف دیگر،قضای حاجت و رفع گرفت

بدین کند ورا در افراد کم رنگ میربا این روحیه اسالم برای قرض الحسنه قائل شده،با وجود چنین ارزشی که  بسیار نکوهش نموده است.

 جهت، اسالم شدیداً با ربا مبارزه کرده است.

 . نازل شدن عذاب اجتماعی4

نشانه اینکه خداوند بخواهد قومی را به هالکت برساند، آن است که آشکارا  بقوم هالکاً ظهر فیهم الربا؛اذا أراد اهلل »فرماید:امام صادق)ع( می

 «.123، ص18وسائل الشیعه، ج» «.رباخواری کنند

 ایجاد فاصله طبقاتی-5

تضمین شده و شود؛ زیرا ربا، سودی دستان میتر میان ثروتمندان و تهیگسترش فرهنگ رباخواری در جامعه، سبب فاصله هرچه بیش

 بدون ضرر و زیان است

 کاریرواج بی-6

اندیشد، تنها در رباخوار به سود خود می از آنجا کهکشاند. کند و جامعه را به رکود اقتصادی میربا از عرضه درست کاال جلوگیری می

زا هستند، ولی سود چندان دهد که سودتضمین شده داشته باشد. بنابراین، در منابع زیربنایی و امور کشاورزی که اشتغالمواردی وام می

زان خواهد بلکه علمل بیکاری بسیاری از کشاور شکوفا نخواهد شددر این بخش نه تنها گذاری نخواهد کرد؛ در نتیجه، اقتصاد ندارند سرمایه

 .شد

 تورّم-7

آمدهای رواج ربا در جامعه، تورّم است. در نظام رِبَوی صاحبان صنایع ناچارند برای به دست آوردن سرمایه یا های به هم پیوسته پیاز حلقه

یمت تولیدات دست کم جبران کمبود سرمایه قرض ربایی بگیرند. بدیهی است که این مسأله هزینه تولید را باال برده و به افزایش ق
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رود، در نتیجه سودآوری صنایع در سطح پایین خواهد بود. در این انجامد و چون این افزایش قیمتِ غیر طبیعی به جیب رباخوان میمی

قی وغیرحقیقی های حقیکسر هزینهکند؛زیرا درآمد آنان پس ازگین از صاحبان صنایع دریافتتواند مالیات سنصورت، دولت نیز نمی

کردن حقوق کارمندان خود به چاپ اسکناس شود ومجبوراست برای فراهمرو میبا کمبوددرآمد روبهدر نتیجه، دولت نیز هد بود.ناچیزخوا

 انجامید. جامعه خواهد د که این مسأله به تورّم کاذب دردست بزن

  و اخالقی نابودی جامعه از جهت فرهنگی -8

کند و رفاه میاثر دیگر ربا در جامعه، ویرانی فرهنگی ـ اقتصادی جامعه است. اسالم از انباشت سرمایه در دست شماری اندک جلوگیری 

اند و بر هم زدن هر های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در هر جامعه، به یکدیگر گره خوردهجنبهکند برای همه جوامع تاکید میعمومی 

گیری رو، تصمیمگردد و از اینربا سبب انباشت ثروت در دست گروهی اندک میکشاند.به مرز فروپاشی و نابودی می کدام، جامعه را

 جامعهکاری دررکود اقتصادی و رواج بیچون ربا عامل و گیردبا فشار آنان صورت میقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه،زمینه روند ادر

زند. رواج این صورت، هرکس برای گذران زندگی دست به هر کاری میکه درطبیعی است را درپی دارد.ارگی افراد جامعه فقر و بیچ،است 

چون شخص ربا گیرنده به هر قیمتی می خواهد سود خود را  بار جامعه ربا زده است.آمدهای زیانفروشی، از پیفحشا، دزدی و قاچاق

در جامعه ربازده، اصل، سودآوری است که به هر قیمتی گذاشته می شود مبانی ارزشی و اخالقی را زیر پا و از این تمامی  پرداخت کند

ها و بانک استقراضی در ایران نیز، به بانک جدید شرق وابسته به انگلیس برای نمونهمثال در سطح دولتها و بین المللی  گیرد.صورت می

ها در این دوجا جمع ها این کشور را به فنا کشاندند؛ چون پولاشاره کرد. این دو بانک، مدّت توانها در دوره قاجار میوابسته به روس

زمینه ؛ در233دالت اجتماعى، ص اکبر هاشمى رفسنجانى، ع». چه خواستند کردند.آنبه دست گرفتند و کنترل اقتصاد راها شد. آنمی

 «به بعد. 160نک: رباخوارى، ص هاى خارجى ایران در غارت منابع ملى کشورمان نقش وام

 ربا در سطح بین المللی ابزاری برای استعمارگران است. 9

های نهفته در ها و سرمایههدف از استعمار کشورها در هر زمانی چپاول خزانه چرا کهو کارآمدترین ابزار، اقتصاد است.ترین این روش، مهم

استفاده از ابزارهای اقتصادی است که یکی از آنها پرداخت وام با بهره های باالبه کشورهای و آن کشور است. شیوه جدید، استعمارگران 

ه تعلق می گیرد قدرت پرداخت را  و سود چند برابر بر آن بهره و وام بودهدر آینده از پرداخت آن ناتوان  که چه دولتهای ضعیف است 

پس از جنگ . »خواهندآورند و از آنان امتیاز سیاسی و اقتصادی مییرنده فشار میدر این حالت، وام دهندگان بر کشورهای وام گ ندارند

و این مسأله آنان  چنان باقی ما ندالی ربا همجهانی دوم، کشورهای اسالمی ـ یکی پس از دیگری ـ به استقالل سیاسی دست یافتند، ولی ب

های یهودیان ها و زورگوییجنایتای که در برابرروپا سر به زیر کرد.به گونهن امریکا و اها یهودیاآنصدرمقابل کشورهای رباخوار ودرا درر

  «182ص ، کتجهانى کردن فقر و فالاحمد سیف،» «اندسکوت کرده

 است کم فروشییکی از راههای کسب مال حرام 

در دین مقدس اسالم به شدت نکوهش شده است، تا آنجا که خداوند در قرآن کریم، سوره  کم فروشی در دین مقدس اسالم ، کم فروشی

وَزَنُوهُمْ  النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ، وَ إِذا کالُوهُمْ أَوْ عَلَى   اکْتالُوا إِذَا   الَّذِینَ  لِلْمُطَفِّفِینَ  : وَیْلٌای بدین نام نازل کرده و عامالن آن را نکوهیده است

گیرند، و به مى حق خود را بطور کاملفروشان! آنها که به هنگام خرید،واى بر کم عَظِیمٍ؛ ونَ، أَ ال یَظُنُّ أُولئِکَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍیُخْسِرُ

دردادگاه عدل روز رستاخیز عظیمى برانگیخته خواهند شد،درروز کنند کهآیا آنها گمان نمىگذارند،وزن کم مى فروش ازکیل وهنگام 

از نظر قرآن کم فروشی عمل ظالمانه اقتصادی است که همه تار و پود جامعه را متاثر از فساد و تباهی ( 4 -1آیات )سوره مطففین«خدا

می کند و با سلب امنیت و اعتماد اجتماعی، جامعه را تا مرز سقوط و تباهی پیش می برد و موجبات خشم و غضب الهی را فراهم می 

ز این رو کم فروشی را که در ظاهر عملی مجرمانه ساده و پیش پا افتاده است، به عنوان گناه کبیره معرفی کرده و وعده عذاب آورد. ا

 دوزخ در آخرت و استیصال در دنیا را می دهد. 

 کم فروش ظلم اقتصادی است-1

فروشی به عنوان نوعی ظلم و بی عدالتی در عرصه سوره شعراء بر می آید که کم  183تا  181سوره اعراف و هود و  85از آیاتی چون 

سوره اعراف با اشاره به  85عالمه طباطبایی در ذیل آیه دیگر بخش های آن را متأثر سازد.تواند موجب فساد در جامعه شود و اقتصادی می

( می نویسد: مقصود 110هانی، صواژه بخس که به معنای ناقص کردن چیزی به صورت ظالمانه است )مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصف

از فساد نکردن هر چند که مطلق آن است؛ اما منظور خداوند در این آیه، فسادی است که موجب سلب امنیت در اموال واعراض و مانند آن 

  (187، ص8)المیزان، جشود. 
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    موجب فساد در جامعه می شود-2

شُعَیْباً قالَ یا قَوْمِ  مَدْیَنَ أَخاهُمْ وَ إِلى » :مفاسد اقتصادی کم فروشی می فرماید از سوره هود با اشاره به یکی 86تا  84خداوند در آیات   

*َو یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِْکیالَ  عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحِیطٍ تَنْقُصُوا الْمِکْیالَ وَ الْمِیزانَ إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخافُ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُْم مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ وَ ال

مُؤْمِنِینَ وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ  فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ * بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ  الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ وَ ال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ ال تَعْثَوْا وَ

دیگرى براى  را پرستش کنید که جز او معبود "اللَّه "برادرشان شعیب را فرستادیم، گفت اى قوم من! مدین و به سوى )اهل( «؛بِحَفِیظٍ

خواه شما هستم و من از عذاب روز فراگیر بر شما  شما نیست و پیمانه و وزن را کم نکنید )و دست به کم فروشى نزنید( من خیر

نکاهید و در زمین  لت وفا کنید و بر اشیاء )و اجناس( مردم عیب مگذارید و از حق آنانوزن را با عدا بیمناکم!. و اى قوم من!، پیمانه و

بهتر است اگر ایمان داشته باشید، و من پاسدار شما )و مامور بر  فساد مکنید. سرمایه حاللى که خداوند براى شما باقى گذارده برایتان

عالمه طباطبایی  گیردد اقتصادى که از روح شرک و بت پرستى سرچشمه مىدر این آیه به یکى از مفاس .«نیستم (اجبارتان به ایمان

بعید نیست که از سیاق آیه استفاده شود که جمله التعثوا عطف تفسیری برای نهی قبلی  »سوره هود نیز می نویسد: 85)ره(در ذیل آیه

یل و وزن به این جهت که ارتکاب این ها موجب فساد در یعنی التبخسوا باشد و در نتیجه در این آیه بر نهی از کم فروشی و نقصان در ک

بنابراین، از نظر قرآن، کم فروشی، به عنوان یک ظلم اقتصادی می تواند آثار ( 363، ص10)المیزان، ج «جامعه می شود، تأکید شده است.

 هی را در آن به دنبال داشته باشد.خود را در بخش های دیگر جامعه نیز به جا گذارد و موجب سلب امنیت جامعه شده و فساد و تبا

 اعتماد اجتماعی و اقتصادی می شود امنیت و باعث سلب-3

عمل کم فروشی و دادن جنس کم تر از میزان واقعی آن به مشتری، تأثیرات مخربی در سلب اعتماد اجتماعی به جا می گذارد. این در 

جامعه ای بخواهد به رشد و شکوفایی و تمدن سازی برسد، نیازمند اعتماد حالی است که اعتماد، سرمایه اساسی هر جامعه ای است. اگر 

همه گروه ها و افراد اجتماعی به یک دیگر است. در جامعه ای که کاسب آن با ترازوی عدالت خویش، مقداری از جنس را کم می گذارد و 

ین جامعه ای مهم ترین سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد از آن می دزد و به مشتری به عنوان میزان درست و صحیح تحویل می دهد، در چن

جامعه معنای فساد و فروپاشی جامعه از درون خواهد بود.این و  موجبات سلب امنیت روحی و روانی جامعه می شودو  از میان خواهد رفت

و نیستی درونی در مرحله فروپاشی رو،.از این در دام ظلم و ستم افتاده است که نتیجه آن چیزی جز فساد در جامعه نخواهد بودکم فروش 

 شود.قرار می گیرد وازصفحه روزگار محو می

 خیر و ارزش ها را از جامعه می بردکم فروشی -4 

از نظر قرآن، کم فروشی عامل مهمی در محرومیت انسان از رحمت خداوندی می شود. کسی که بر خالف اصل حاکم بر هستی یعنی 

 عدالت می رود و با میزان و ترازو به فریب میزان و ترازو می رود و با کم گذاری از جنس، ارزش و اعتبار عدالت و میزان را زیر سؤال می

تا  84)هود، آیات آیات ازحمت خداوندی قرار گیرد، بلکه مستحق نفرین و لعن ابدی خداوند در دنیا و آخرت است. برد، نمی تواند تحت ر

 به خوبی روشن می شود که کم فروشی، خیر و ارزش ها را از جامعه می برد و جامعه را با ارزش ها دشمن می کند..  (95

 *کم فروشی اداری و کاری

شود، به این ترتیب ای که هر نوع کم کاری و کوتاهی در انجام وظایف را شامل میشود، به گونهم داده میگاهی مسئله کم فروشی تعمی

شود موقع سر کار خود حاضر نمی دهد، کارمندی که بهگذارد، آموزگار و استادی که درست درس نمیکارگری که از کار خود کم می

اند و در عواقب آن رود، همه مشمول این حکماری دنبال کارهای شخصی خود میساعات کار اددهد ودرلسوزی الزم را نشان نمیدو

 اند.سهیم

ت با عناوین مختلف خود را نمایان سازد . : مال حرام مالی است که از راه غیر مشروع بدست آمده باشد . این امر ممکن اسجه گیریینت

ار یا کم فروشی و یا گران فروشی و قاچاق کاال باشد در هرصورت وجوه گاهی بصورت رشوه ؛ گاهی بصورت ربا و برخی از آن از راه قم

خود آسیب ها و صدماتی را به جامعه انسانی به اندازه تاثیر گذاری مشترک همه آنها حرام بودن و غیر مشروع بودن آن است که همه آنها 

د زد عالوه براینکه در فرایند اقتصادی و اجتماعی جامعه خلل ایجاد خواهند کرد جامعه را دچار انحرافات اقتصادی و اجتماعی و نخواه

 باعث سلبفرهنگی خواهد کرد . آسیبهای همچون رواج فساد در حوزه اقتصادی ؛ ایجاد طبقات اجتماعی و گسترش شکاف طبقاتی؛ 

گردیده و خیر وارزشها را درجامعه از بین می برد. همچنین عاملی برای رواج بیکاری . گسترش بی  صادیاعتماد اجتماعی و اقت امنیت و

کم رنگ شدن بندو باری ها در حوزه اخالق اقتصادی ؛ایجاد تورم ؛از بین بردن استقالل و ایجاد زمینه برای وابستگی اقتصادی و سیاسی ؛

ری ؛ مانع شدن از اجرای قانون و گسترش بی عدالتی و رواج ظلم اقتصادی را در پی خواهد انگیزه فعالیتهای قرض الحسنه ای؛ فساد ادا
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داشت .و این انحرافات اجتماعی که خود ناشی از عدم توجه به اخالقیات انسانی و دستورالعمل ها و آموزه های دینی است خود عاملی برای 
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