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 اسالم دیدگاه از اداری فساد با هبارزه راهکار بررسی
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 چکیده

 ِیاست ٍ بر پا یلیتحل - یفیتَص سیً كیاسالم است. رٍش تحم ذگاُیاز د یراّکار هبارزُ با فساد ادار یبررس كیتحم يیا ّذف

جْاى  یکطَرّا ِیدر کل ٍبیص کناست کِ  یا ذُیپذ ،یآى است فساد ادار اًگریب كیتحم یّا افتِیکتابخاًِ است ٍ  ی هطالؼِ

است کِ اکثر جَاهغ با آى رٍبرٍ  یهؼضالت از یکیٍ  ذُیّا گرد ّا ٍ سازهاى ّا، هلت دٍلت گریباى گیرٍجَد دارد ٍ اهرٍزُ 

هؼضل  کیبِ  یٍ هال ی. اهرٍزُ فساد اداراست آى در ّر کطَر هتفاٍت یٍ گستردگ ساىی، ًَع، ضکل، هحال باایيّستٌذ. 

ًظام  کی. در ضٌاسذ یّن ًو حذٍهرزی چیٍ ّ ضَد یه یاریبسی ّا بیّا آگاٌّذ کِ فساد باػث آس هبذل ضذُ ٍ دٍلت یجْاً

اهر  يیکِ ا پردازًذ یٍ با ضغل خَد بِ تجارت ه رًذیگ یخذهات بْرُ ه ارائِ خَد در یاًحصار تیفاسذ، کارهٌذاى از هَلؼ یادار

با ّذف  كیتحم يی. اضَد یه یهاًغ رضذ رلابت سالن ٍ ػذالت اجتواػ تَسؼِ، زدى بِ بیػالٍُ بر تضییغ حمَق هردم ٍ آس

 ذگاُیاز د یفساد ادار تیّسؤاالت است کِ ها يیپاسخ دادى بِ ا یدر پ ؛ ٍذیآ یه در ، بِ ًگارشیهفَْم فساد ادار یبررس

 ست؟یچ یٌیهٌابغ د ذیاز د یفساد ادار یاهذّایکذام است؟ پ ثیدر لرآى ٍ حذ یفساد ادار یّا گًَِ ست؟یاسالم چ

 ست؟یچ اتیٍ رٍا اتیآ یبر هبٌا یادار هبارزُ با فساد یراّکارّا
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