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  همقدم
انجام مقصود  رايدهنده ب كه شخص رشوهاست اصطالحي مانوس » رشوه«اصطالح 

دهد و يا خدمتي به او انجام  گيرنده مي خود هر چند بر خالف حق باشد مالي را به رشوه
حقوقي و آيد  بار ميه مفاسدي ب ،طبعاً با اين نوع عملكرد .دهد تا به نفع او اقدام كند مي

 رشوه به جهات مختلف .يابند شود و افرادي به ناحق به امور و اموالي دست مي ضايع مي
حكم فقهي اين گيرد،  قرار ميآنچه در اين نوشتار مورد بررسي  .قابل بررسي است

آيا مختص به باب  ،عملكرد است كه اوالً حكم آن چيست؟ وثانياً به فرض حرمت آن
 ؟قضاء و حكم است و يا در هر موردي هر چند قضاوت نباشد رشوه ممنوع وحرام است

  .غوي واژه رشوه را مالحظه نمودي لبراي روشن شدن مطلب ابتدا بايد معن
حقاق إبطال حق او عطي إليما  :ةالرشوة مثلث«: آورده »رشو«الموارد ذيل ماده  در كتاب اقرب

گانه حرف  ه يعني با حركات سهثكه در اين بيان رشوه مثل. )407، ص1889جوزي، ( »باطل
دادن باطلي داده  كردن حق ديگري و يا حق جلوه اول به معني چيزي است كه براي باطل

در كتاب  ;شهيد ثاني .است فقها و كتب فقهي نيز آمدهتعابير  همين معني در. شود مي
شهيد ثاني، ( »م الرشوة علي القاضي والعاملياتفق المسلمون علي تحر« :مسالك چنين آورده است

اتفاق در  .؛ همه مسلمين به حرمت رشوه بر قاضي و عامل اتفاق دارند)419، ص13، ج1425
بلكه به عنوان  ،اين مورد طبق اين عبارت شهيد ثاني صرفاً اتفاق و اجماع شيعه نيست

 ،طبق اين نقل اصل ،بر فرض اتفاق مسلمين. استاتفاق و اجماع عامه مسلمين ذكر شده 
  .آيد مي شمارحكم حرمت رشوه در شمار ضروريات دين به 

 رشوةفي الحكم و الرشوةفاما  :آمدهنبل حني ابن قدامه در شرح مقنع احمد بن و در مغ
د بن يقال الحسن و سع: قال .)42/مائده( ﴿أَكَّالُونَ للسحت﴾ :قال اهللا تعالي. العامل فحرام بال خالف

ا رشوه در حكم و رشوه عامل و كارگزار بدون اختالف ما .ره هو الرشوةير في تفسيبج
 د بن جبيريسع فرموده حسن و للسحت﴾﴿أَكَّالُونَ حرام است و اينكه خداي متعال 

  .)438صتا،  بي ،ابن قدامه(رشوه تفسير كردند به  را »سحت«
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 م در مورد حكم و قضاوت و هم در رابطه باه »رشوه« ،در بيان اين فقها از فريقين
اين بيان طبق  .عمال و عملكرد آنها كه همراه با اخاذي ناحق باشد اطالق شده استا

 ،در باب قضاوت نيست ،گرفتن كه عنوان رشوه منحصر به حق حسابشود  ميمشخص 
ولين امور به جهت انجام كار مردم با گرفتن ؤبلكه در مواردي هم كه كارگزاران و مس

  .مشروع و مشمول حكم رشوه است، كاري ناكنند ميچيزي حقوقي را تضييع 
نوع موارد تفسير  اكل سحت در قرآن كريم به همين: 7نامنؤمو در حديث زير از امير

ثم يقبل  هو الرجل يقضي الخيه الحاجة ﴿أَكَّالُونَ للسحت﴾: في قوله تعالي 7عن علي: استشده 
شخصي است كه  ،مراد خداوند كه فرموده خورندگان باطل .)219ص ،1380 ،شهري ري( هديته

  .پذيرد ميهديه او را  ،كند و در مقابل ميدهد و مشكل او را حل  ميبراي برادرش كاري انجام 

  رشوه به نام هديه
هر ، هاي خود در مواردي افراد در راستاي اهدافي نامشروع و براي رسيدن به خواسته

اي  اقدام به كارهاي ناشايست نموده و به هر وسيله ،چند باعث تضييع حق ديگران باشد
دانند  ميثر ؤخود م كنند و اگر كسي را در انجام مقصود ميها صرف  هزينه .شوند ميمتوسل 

دهند تا براي حل مشكلشان اقدام  ميچيزي به او  .كنند ميستفاده ا با نام هديه از او سوء
بر  .بدون نوبت و سريع كار او انجام شود با اينكه فرد يا افرادي در نوبت معطل هستند .كند

وع عملكرد ظلم براي او اقدام كند كه اين ن ،كه نبايد انجام گيرد خالف قانون و شرع كاري
چنين  .دهند ميها را به نام هديه به افراد  شود و گاهي اين نوع هزينه ميبه ديگران محسوب 

  .كننده آن رسماً نكوهش شده است كاري در تاريخ نيز سابقه دارد كه عمل
يكي از فرماندارانش كه به او خبر دادند  :خوانيم كه مي 6در تاريخ زندگي پيغمبر

خذ ما ليس أكيف ت«: حضرت بر آشفت و به او فرمود. استاي در شكل هديه پذيرفته  رشوه
لقد «خواهي گفت  گيري؟ او در پاسخ با معذرت مي؟ چرا آنكه حق تو نيست »لك بحق
ارايت لو قعد احدكم في «: فرمود 6پيامير» آنچه گرفتم هديه بود« ؛»رسول اهللا اي ةكانت هدي

اگر شما در خانه بنشينيد و از طرف ما فرماندار ؛ »الناس يهدونه شيئاً؟داره ولم نوله عمالً اكان 
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دهند؟ سپس دستور داد هديه را گرفتند و در بيت  آيا مردم به شما هديه مي ،محلي نباشيد
  .)4، ص1373مكارم شيرازي، (كنار كرد ادند و وي را از كار برالمال قرار د

به نام هديه ظرف حلوايي در خانه حضرت شخصي كه  ن باامنؤمطور برخورد امير همين
واهللا لو اعطيت البالغه آمده كه در قسمتي از آن فرموده  در نهج .آورد و حقيقت آن رشوه بود

؛ به خدا ما فعلته ةاسلبها جلب شعير ةاالقاليم السبعة بما تحت افالكها علي ان اعصي اهللا في نمل
ها است به من دهند تا خدا را نافرماني كنم  سوگند اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمان

  .)460، ص79جتا،  بيدشتي، (اي ناروا بگيرم چنين نخواهم كرد  كه پوست جوي را از مورچه

  تشخيص رشوه از هديه
تفاوت هديه و رشوه بستگي به تشخيص موارد اين  ،طبق آنچه در موارد فوق ذكر شد

شخص به لحاظ موقعيت خاص و جايگاه  در موردي كه. كننده دارد دو و انگيزه اقدام
اقدام امري  ةشود و با انگيز ميمورد توجه خاص واقع  ،ثر در انجام كارهاي اجتماعيؤم

هرچند به عنوان  .شود اين عطيه حرام و مصداق رشوه است ميبه او چيزي داده  ،باطل
هديه پرداخت شود كه مورد يقين و قطعي محرم آن اعطاي در جهت قضاوت ناحق 

مواردي كه عطايا با انگيزه اقدام باطلي  .شود ميه داست كه به قاضي براي حكم ناحقي دا
و اما هديه صرفاً با  .باشد ظاهراً همين حكم را دارد و ظاهر دو حديث مذكور همين بود

اگر شخص در موقعيت خاص نبود و در كه  شود، چنان ميانگيزه احسان پرداخت  قصد و
داشت به او  هم نمي ت و فرض اينكه بخشنده گرفتاري امروز رانقشي نداش ،اقدام ناحق

آن  ،انگيزه است و يا قصد احسان دارد ،تنها محبت شخصعبارت ديگر به  .بخشيد مي
براي تشخيص رشوه از هديه در يك كلمه كوتاه بايد گفت به  .هم بر همين اساس است

در اين  .ار مشكلي نيستگردد و چندان ك ميوجدان و تشخيص خود افراد و طرفين بر 
  :طور كه صاحب جواهر فرموده در دو جهت بايد تحقيق شود همانمورد، 
شود و يا  ميداده  ،آيا رشوه مختص به اموال و اموري است كه به عنوان رشوه .1

و بعد شود  مياو هم ج يشامل اعمال و اقوال مثل مدح قاضي و تعظيم او و انجام حوا
  .رسد ميقوي به نظر  ،رشوهعنوان فرموده عموميت 
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به فرض  ؟شود ميرشوه حرام آيا مختص به حكم است و يا غير حكم را هم شامل  .2
و در  ؟شود ميآيا مختص حكم شرعي است يا شامل احكام عرفي هم  ،اختصاص به حكم

معروف ه غير حكام مثل آمرين بفرض اختصاص به حاكم آيا مختص حكام شرعي است يا 
و آيا مختص به جايي است كه خصومتي در كار باشد و يا شامل موردي گيرد؟  را هم دربر مي

  ؟شود و به جهت احتمال وقوع خصومت و پيشگيري از آن خواهد بود ميهم كه پرداخت 
نجفي، ( »من ذلك في كالم احد من االصحاب لم اجد تحرير الشيء«: صاحب جواهر فرموده

كدام از اين موارد را در كالم فردي از اصحاب  نيافتم بررسي هيچ ؛)147ص ،22ج ،1981
واحد من كتب  وفي غير :نويسد ميچنين  ،فقهابرخي از و بعد از نقل عبارت  )يعني فقها(

في المال النه يدعو الي  ةاذا كان للمهدي خصوم ةاالصحاب انه قيل يحرم علي الحاكم قبول الهدي
له قبل تولي القضاء الن سببها  ةلم يعهد عنه الهديكان ممن  كذا قيل اذاالميل وانكسار قلب الخصم و

  .)147، ص22، ج1981نجفي، ( ...في آخر سحتو في الخبر هدايا العمال غلولوالعمل ظاهراً 
كدام از اين  تعبير صاحب جواهر اين نبود كه هيچ يك از اصحاب را نيافتم كه در هيچ

يك  .يك اين فروع وارد نشدند كفروع وارد شده و تحرير نموده باشد و اينكه فقها در ي
احتمال اين است كه مطلب را به لحاظ بعض متون احاديث در اين موارد روشن فرض 
 :نمودند مثال همين حديث را كه خود مرحوم صاحب جواهر هم به عنوان خبر نقل نموده

است روشن  ،گيرند ميداللتش بر حرمت آنچه را كه كارگزاران به ناحق  »هدايا العمال غلول«
چنين  هم .هر چند به عنوان هديه باشد كه مورد منحصر به باب حكم و قضاء نيست

از آن قبال  يهاي نقل شده كه نمونه 7نامنمؤو امير 6مواردي كه در سيره عملي پيامبر
شود كه شخص به لحاظ  ميردي ااعم از بحث قضاوت است و شامل مو رشوه .ذكر شد

لذا همه مواردي كه مرحوم  .كند ميچيزي دريافت  ،موقعيت خاص كه به او مراجعه شود
  .صاحب جواهر طرح نموده در اين نوع احاديث ذكر شده و حكم آن نيز مشخص است

مثل بيان . فهماند ميفقها هم تعبيري به كار رفته كه عموميت رشوه را برخي در بيان 
حرم علي كل واحد العامل عليهم توالقاضي بين المسلمين و«: مرحوم شيخ طوسي كه فرموده

  .)45ص ،1384 ،ييدادو( »ةمنهم الرشو
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داشتي براي بخشنده  شود صرفا به جهت محبت باشد و هيچ چشم مي اما اگر آنچه اعطا
  .شود مينباشد حكم هديه برآن مترتب 

اساساً در فرهنگ اسالمي هر عملكردي كه باعث جلب محبت و دوستي مشروع 
بر اين  .نشود پسنديده و مورد ستايش است ديگران باشد و موجب تضيع حق ديگري

رفت و آمد و زيارت  ،اخالق نيك و احسان به ديگرانرفتاري،  اساس اموري چون خوش
اين امور  .است» هديه«آنها مورد ستايش قرار گرفته و در شمار همين امور پسنديده عنوان 

از پدرانش از  7توصيه واقع شده و طبق روايت امام رضا در متون ديني مورد توجه و
چيز هديه  ؛)633ص ،1414قمي، ( ةالهدي ءنعم الشي: وارد شده كه فرمود 6رسول خدا
  .كليد برآمدن حوائج است ، وخوبي است

تذهب الضغائن من  ةالهدي ءنعم الشي :خوانيم ميو در جمله ديگري از آن حضرت 
  .برد ميها  ها را از دل كينه ،هديه چيز خوبي است ؛)633، ص1414قمي، ( الصدور
كه  »سوغات«ظاهراً  .شود ميبه اسم تحفه نام برده از هديه گاهي  ،فارسيزبان در 

كه بستگان و  »كادو«و  »چشم روشني«طور  معموالً هديه مسافرين به افراد است و همين
شوند  ميمحسوب  »هديه«همه مصاديقي از  ،دهند مييكديگر ه ها ب دوستان در مناسبت
از امور مذموم و ناپسند و در كه رشوه  ،در مقابل ؛باشند ميپسنديده  و از امور ممدوح و

  .شود مييابي به مقاصد ناحق پرداخته  راستاي دست

  ادله حرمت رشوه
عناوين ديگري كه در كتاب در اما  ،سخني از رشوه نيست ،در قرآن به نحو خاص

 .ه كردان حكم حرمت رشوه را استفادتو ميآمده و ممنوعيت آنها بيان شده 

  رشوه مصداقي از اكل به باطل
 :مانند ،از خوردن اموال ديگران به باطل منع شده اهللاآيات متعددي از كالم قرآن  در

  .)188/بقره( ﴾والَ تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ﴿
اينكه اموال را به . استنهي شده  »به باطلشما بين تان اموال«از خوردن  ،كه در اين تعبير
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حرمت خود خورندگان نسبت داده و در فرض اينكه ملك خود آنها باشد وجهي براي 
مشخص است كه منظور خوردن مال ديگران است كه شيخ  .وجود نداردمندي از آنها  بهره

﴿والَ تلْمزوا اين تعبير نظير آيه  :گويد ميطوسي همين معني را ذيل آيه شريفه ذكر كرده و 
  .است )11/حجرات( نفُسكُم﴾أَ

 الكه به معني  )28/نساء( ﴿والَ تقْتلُوا أَنفُسكُم﴾باشد و مثل  مي ومعناه وال يلمز بعضكم بعضا
  .)138ص ،1409 ،طوسي(باشد  مي يقتل بعضكم بعضاً

باطل . است» حق«در مقابل » باطل«اكل به باطل نهي شده كه عنوان  زدر اين آيه شريفه ا
اسباب شرعي در جواز استفاده از اموال  .شرعي نداشته باشد صحيح و أاست كه منشامري 

و عملكرد رشوه بين راشي و  ،بيعو  صلح ،هبه ،مثل ارث .ديگران محدود و مشخص است
با ظهور نهي در حرمت  .پس باطل خواهد بود ؛كدام از اين موارد نيست مرتشي مصداق هيچ

پس  .رشوه امري باطل و در نتيجه حرام خواهد بودكه آيد  ميدست ه اكل باطل بتعبير كه از 
به نحو عام دال بر حرمت رشوه خواهند  ،در آنها به كار رفتهمانند اين تعابير همه آياتي كه 

له حرمت رشوه از آن قابل ئتعبيري آمده كه به خصوص مس ،بقرهسوره  188در ذيل آيه  .بود
طبق بيان مرحوم فاضل مقداد منظور رشوه  ها الي الحكاملوا بدت چون تعبير وال .استفاده است

  .)381ص ،تا بي ،فاضل(دهيد تا اموال مردم را به باطل بخوريد  مياست كه به حكام 
به معني فرستادن اموالي به سوي  ﴾احلکام تدلوا ا اىل﴿وچون ايشان مطرح نموده كه 

حكام است تا زمينه خوردن اموال طرف خود را به ناحق فراهم كنيد و اين همان 
هر چند در تفسير شريف برهان و تفسير نورالثقلين كه در ذيل آيه . ي استخوار رشوه

طبق حديثي منظور از آيه را موردي تفسير كردن كه . شده استشريفه احاديثي ذكر 
داند  ميه قضات جور مراجعه نمايد و يا موردي كه شخص در دعوا حق خود شخص ب

  .)410ص ،1419 ،بحراني(كند  ميدر عين حال قاضي به نفع او حكم  ؛ وحق با او نيست بي
وجل في  عزهللا قول ا 7هللابي عبداقلت ال: عن ابي بصير قال«: در تفسير نورالثقلين آمده

وجل قد  عز هللافقال يا ابا بصير ان ا .﴾أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ وتدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِوال تأْكُلُوا ﴿كتابه 
 »لكنه عني حكام اهل الجوراما انه لم يعن حكام اهل العدل وحكاما يجورون  ةعلم ان في االم

  .)176ص ،1ج، 1384 ،حويزي(
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حضرت . ال كردمؤمعني آيه س درباره 7امام صادقاز يد وگ بصير ميابو: ترجمه
كنند  ميداند كه در ميان امت، حاكماني كه جور  ميهمانا خداوند  !بصيراي ابو: فرمود

  .وجود دارند و خداوند اراده نكرده حاكمان عدل را لكن قصد كرده حاكمان اهل جور را

  اكل به سحت  ،رشوه
﴿تحلسي مذموم در قرآن كريم آمده كه منافقين به آن به عنوان امر )42/مائده( ﴾أَكَّالُونَ ل

ذكر شده و در تفسيري از  ﴾سماعونَ للْكَذبِ﴿قبيل  اند و در شمار صفاتي از توصيف شده
  .)438ص، 11جتا،  بي ،ابن قدامه( حسن و سعيد بن جبير به رشوه تفسير شده است

گذشته از اينكه . ودش آيه استفاده مي اينبه خصوص از ،تفسير حرمت رشوه ،بنابراين
 ، رشوهممنوعيت اكل به سحت به نحو عام كه در آيه شريفه مطرح استبا توجه به 

  .مشروع نيستچون بدون شك اين نوع استفاده از دارايي ديگران  ؛مصداقي از آن است
 برو در احاديث متعددي هم سحت به رشوه تفسير شده كه در بعضي آنها اين واژه 

عنوان معني سحت  خصوص رشوه اطالق شده و در بعضي ديگر موارد متعددي را به
  .)62ص، 6ج ؛161و 137ص ،18ج ،1391 ،حر عاملي( نموده كه يكي از آنها رشوه است ذكر

  از فساد در روي زمين مصداقي، رشوه
  .)56/اعراف( حها﴾صالإ االرض بعد فسدوا يفت وال﴿ :است قرآن كريم از فساد در زمين نهي فرموده

لي و نظام زمين بر خير و صالح قرار داده شده و از هر نوع ناهماهنگي و وطبيعت ا
  .نهي شده است ،شود مياختالل و فساد در زمين كه به دست بشر ايجاد 

مفسده و مصلحت دو امر متقابل و متضاد  .رود ميواژه فساد در مقابل صالح به كار 
در قرآن كريم  لذا. جهت مفهومي واضح و روشن استتضاد اين دو از  با يكديگرند و

االرض قالوا امنا حنن  ل هلم ال تفسدوا يفياذا قو﴿: اند صالح و فساد مقابل يكديگر واقع شده
گويند ما  مي ،شود بر روي زمين فساد نكنيد ميآنگاه كه به آنها گفته ؛ )11/بقره( ﴾مصلحون

  .اصالح كنندگانيم



  115 �  تحقيقي در رشوه و حكم فقهي آن

 ،مرتشيطرف راشي و هم از طرف رشوه هم از  جاي شبهه نيست كه عملكرد
به عنوان  توان حرمت رشوه را ميلذا  .و بر خالف مصلحت فرد و جامعه است ،مفسده

طبق بيان نسفي در تفسير خود  .اثبات كرد ،سده منهي در قرآن كريممصداقي از مف
طبق اين رشوه  .)20ص ،1ج، تا بي، نسفي( »فساد خروج چيزي از حالت استقامت آن است«

  .خواهد بود...  نوعي اختالل در نظام و ،بيان نيز

  رشوه مصداقي از ظلم
جاي شبهه نيست و در  ،امري ممنوع و موجب كيفر است ،اينكه در قرآن كريم ظلمدر 

موارد مختلف و به جهات گوناگون افراد ظالم مورد توبيخ واقع شده و در موارد بسياري از 
يوم لَا ينفَع الظَّالمني ﴿ :مثل اين آيه شريفه. استعقوبت و كيفر آنان در قيامت خبر داده شده 

دهنده و هم از جانب  رشوه هم از جانب رشوه .)52/غافر( ﴾الدارِمعذرتهم ولَهم اللَّعنةُ ولَهم سوُء 
گيرنده، ظلم است، از طرف راشي براي آنكه باعث تضييع حقوق ديگران است، و از  رشوه

اين ظلم، . برد طرف مرتشي براي آنكه بالمباشره حقوق ديگران را با گرفتن رشوه از بين مي
  .باشد ميظلم به غير كه نياز به توضيح ن از هر دو طرف هم ظلم به نفس است و هم

  اون بر گناه و همكاري در ظلم استرشوه تع
اري مورد توصيه قرار گرفته گو پرهيز ها و در نيكيدر قرآن كريم تعاون و همكاري 

وتعاونواْ علَى الْرب ﴿ :فرمايد مينهي شده است و و ظلم طور از همكاري در گناه  و همين
با توجه به اين  .)2/مائده( ﴾والَ تعاونواْ علَى اِإلثْمِ والْعدوان واتقُواْ اللّه إِنَّ اللّه شديد الْعقَابِوالتقْوى 

طور در  خواري مرتشي را فراهم نموده و همين دهنده زمينه معصيت رشوه كه رشوه
گرفتن  ؛ده استع حقوق ديگران با پرداخت رشوه و جلب رغبت او مساعدت نمويتضي

از . استآيه شريفه از آن منع نموده از اين رو،  .همكاري در گناه و ظلم استرشوه 
او را در  ،رشوه بگيرد ،تضيع حقوق ديگران به نفع راشيبا گيرنده هم اگر  طرف رشوه

 كه ،كار و ظالم است در اين فرض راشي هم گنهزيرا  ؛اين معصيت و ظلم كمك نموده
  . شود ميحرمت عمل هر دو مشخص  ،در آيه ،با نهي از اين نوع تعاون
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  روايات
در خواري منع شده و  پست رشوه ، از عملبه طرق مختلف :در احاديث معصومين

مثل اين حديث  .اند مورد لعن واقع شدهآنها واسطه بين برخي احاديث، راشي، مرتشي و حتي 
 ،1375 ،شهري ري( »الرائش الذي يمشي بينهماالمرتشي ولعن اهللا الراشي و« :6منقول از پيامبر

  .شود ميدو واسطه  گيرنده و آنكه بين آن دهنده و رشوه خداوند لعنت كند رشوه؛ )1085ص
من نظر الي فرج  6لعن رسول اهللا« :نقل شده آمده 7در حديثي كه از امام باقر و

  .)163ص ،18ج، 1391 ،حرعاملي( »ةالرشو رجالً احتاج الناس اليه لتفقهه فسألهموال تحل له  ةامرئ
نها والرشوه فإاياكم « :نقل شده كه فرموده 6در حديث ديگري از رسول خدا

  .)83ص، 1384 ،بحراني( »ةريح الجن ةال يشم صاحب الرشوومحض الكفر 
واما الرشا في الحكم فهو « :خوانيم مي 7قددر بخشي از حديث منقول از امام صا

  .)163ص ،18ج، 1391 ،عامليحر ( »الكفر باهللا
كه  هنقل كرد 7نامنؤماز آباء طاهرينش از امير 7قدمام صادر حديث ديگري ا

ة في الرشوالسحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي و« :حضرت چنين فرمود
  .)89ص ،4ج، 1414 ،قمي( »هنااجرا لكالحكم و

قال ايما وال احتجب عن حوائج الناس  7منينؤاالصبغ ابن نباته عن امير الم ةوفي رواي
 فهو شرك ةان اخذ رشوة كان غلوالً وان اخذ هدي عنه يوم القيامة وعن حوائجه واحتجب اهللا

  .)30ص ،1375 ،انصاري(
كثرت احاديث در رابطه با ممنوعيت رشوه در حدي است كه مرحوم صاحب 

 ،نجفي(» ةاو متواتر ةيضفمستاجماعاً بقسميه ونصوصاً « :ليل حرمت آن آوردهعجواهر در ت
  .)145ص ،22ج، 1981

ذكر شده و به  »ما يكتسب به آداب القاضي«از ابواب  12- 18 عمده احاديث در وسائل
در بخشي از نامه معروف به مالك  7نامنؤاميرم ،لحاظ اهميت و براي پيشگيري از رشوه

 »تقل معه حاجته الي الناسو علتهوافسح له في البدل ما يزيح «: اشتر راجع به قاضي توصيه فرموده
نياز كن كه  به حدي بي يعني در حقوق و مزايا قاضي را؛ )163ص ،18ج، 1391 ،مليعاحر(

  .يعني زمينه گرفتن رشوه براي او فراهم نشود .نيازمند نماند و به مردم محتاج نشود
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كامالً قابل استفاده و جاي  :بنابراين ممنوعيت و حرمت رشوه از احاديث معصومين
گفته شد كه . اي از مجموع احاديث در اين موضوع ذكر شد كه نمونه ،اي در آن نيست شبهه
و شده، رشوه مصداقي از سحت و باطل ذكر  ،روايات با استناد به قرآن كريماز بعضي در 

لحاظ  يت احاديث از جهت سند بهعبعضي از آن به كفر و شرك تعبير كرده بودند و موق
چون طبق تعبير صاحب جواهر مستفيضه و يا متواتره است و در  ؛كثرت آنها مشخص است

  .اين فرض نيازي به بررسي سندي نيست
 

  جهينت
عقالً و شرعاً  ،در روابط اجتماعي هر نوع عملكردي كه باعث تضيع حقوق ديگران باشد

فردي براي رسيدن هرگاه و  .استها  همه انساننزد امري منفور  ،ممنوع است و به عنوان ظلم
 .همين موقعيت را خواهد داشت ،كند ميبه مقصد نامشروع خود از طريق پول و رشوه اقدام 

بلكه اتفاق نظر  ،طور اجماع فقها و همين :داللت آيات قرآن كريم و احاديث معصومين
، بيان افزون بر آن .ضمن مباحث گذشته روشن گرديدبر حرمت رشوه، علماي شيعه و سني 

هر چند رشوه اصطالحاً در كلمات  ،حرمت اين عمل منحصر به مورد قضاوت نيستشد كه 
دهنده قضاوت و  شود تا به نفع رشوه ميبعضي فقها مربوط به جايي است كه به قاضي داده 

دادن به  حسابو هر نوع حق  ،روايات كه در مقاله مطرح شدبرخي بق اطمولي  .حكم كند
هر  ؛همين حكم را دارد ،به نفع شخص اقدام نموده و حقي را ضايع كندديگري براي اينكه 

  .حت و باطل از آن ياد شده بودولي به عنوان كار س ،چند اصطالحاً به آن رشوه نگويند
دادن باطل  كردن حق و يا حق جلوه كه موجب باطل ،معني لغوي رشوه نيز هر نوع اعطا در

اندركاران به  هايي كه گاهي به بعضي دست و بخشش شده بودياد مصداق رشوه باشد، ديگري 
دهنده استفاده كند  و با اين انگيزه كه از پست و سمت او به نفع هديه ،نام هديه پرداخت گردد

هديه با اينكه مورد ستايش واقع شده اگر وسيله  .در احاديث مذموم و ممنوع دانسته شد
گر عنوان هديه نخواهد داشت و در دي ،استفاده باشد و باعث تضيع حقوق ديگران سوء

 .ادعاي هديه نمايد ،يا گيرنده كننده هر چند پرداخت. احاديث به نام رشوه از آن اسم برده شد
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از حديث  كه چنان ،گردد ميها و مقاصد افراد بر تشخيص موارد به انگيزهكه  نيز معلوم شد
كه والي منصوب آن حضرت بعد از گرفتن چنين مالي ادعاي هديه  6منقول از پيامبر

نشستي و در اين سمت نبودي آيا كسي براي شما  ميداشت و حضرت فرمود اگر در خانه 
  .موقعيت اين عملكرد و ممنوعيت آن مشخص گرديد ،آورد مياين هدايا را 

تنها عطاياي  كه نهاز مجموع آنچه كه از عبارات برخي از فقها نقل شد، مشخص گرديد 
اگر برخورد مخصوصي با صاحب منصب مثل احترام ويژه كه  ناحق ممنوع است، بلكه

  .جايز نيستنيز  ،ع حقي از طرف مقابل باشديتضيو كننده  موجب ميل قلبي او نسبت به تعظيم
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