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ــریان های هر  ــّی آن. به هر جان و شـ ــه با ِقـ ــّمی اســـت و درهم آمیختـ ــان ماِر سـ ــوه آب دهـ رشـ
کستر دگر می سازد. جامعه ای وارد شود آن را به تّلی از خا

ــوه گیرندگان و  ــد و رشـ ــوه، ویران  گر اســـت و تباهی آفرین. مســـخ  می کند، عقل را می پریشـ رشـ
دهندگان را به جن زدگان مانند و به هذیان گویی دچار.

شیطان و شیطان صفتان، با شگردهای شگفت خود، یا خود، یا با به کارگیری َمّشاطه گران 
گون چهره ها و هر چهره ای با دلربایی های ویژه، درخوِر  گونا چیره دســـت آن را می آرایند، با 
جایگاه و شأن هر جاه مندی. با جاه مند دین دار و عالقه مند به ارزش های دینی، از راه دین 
ــا و چهره آرایی دنیوی و با  ــور دنیا، از راه دنیـ ــدار و عالقه مند به زیب و زیـ ــد دنیامـ ــا جاه منـ و بـ
کار خویش را سامان می دهند و  جاه منِد جاه پرست، از راه جاه و چهره آرایی آن. این سان، 
صاحبان قدرت و نفوذ را در دام های نامرئی خود می افکنند و در َپِس  چهرۀ او، به نخجیرگاه 
ــتگان مسخ شـــده، صید را در تیررِس صیاد و نخجیر، قرار  ــوند و این از بخت برگشـ وارد می شـ

می دهند و او را به مقصد می رسانند.
گسست و از هم فروپاشیدگی در ارکان جامعه پدید می آورد. ُگسل و  پدیدۀ شوم رشوه، 

برای پانگرفتن این پدیده، یا از بیخ و بن برکندن ریشه های سمج و پیش روندۀ آن، همگان 
باید برخیزند بویژه فقیهان طالیه دار، روشن و رصدگر.

ــوه گیری و پیوندزنی بین رشوه ده و رشوه گیر، در هر زمان  ــناخِت چِسانی رشوه دهی و رشـ شـ
ــانه و باریک اندیشانه می بایست  که دقیق و دقیقه شناسـ ــتان  کارسـ کاری اســـت  و برهه ای، 
ــور قرار دادِن راه های پایمال شـــدن حق و حق  جلوه  ــم، با محـ ــد و آن هـ ــه وادی آن وارد شـ بـ

دادن باطل.
گون راه های پایمال شـــدن  گونا ــاحت به  ــه مندان این سـ ــان و اندیشـ کارشناسـ گر فقیهان،  ا
ــیدن به حق خود، آشنایی  ــازی حق مندان از رسـ حق و حق جلوه دادن باطل، و محروم سـ
ــوه دهی و  ــوه گیری و رشـ ــونگرانه به آن بپردازند، به چگونگی رشـ یابند و ژرف کاوانه و همه سـ
ــیدن به این  ــوه گیر در هر روزگاری و راه های پیچاپیچ برای رسـ ــوه ده و رشـ پیوندزنی بین رشـ

هدف شوم، بهتر و دقیق تر آشنا خواهند شد.    

سخــن مجــله
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ــری برای  ــان. تبانی گـ کسـ ــردن حقوق  کـ ــال  ــوه، دور زدن قانـــون اســـت و پایمـ رشـ
رسیدن به ُحطام دنیا از راه های نامشروع.

ج آفرین و از هم فروپاشنده سازه های  ج و مر رشوه، یعنی جریان عفونت گستر، هر
گاران. قانونی جامعه، در همه روز

رشوه، همیشه و در همه حال، بر یک َنَسق، حرکت نمی کند و دامن نمی گسترد 
ــا در هر بازۀ زمانی  گاری و چه بسـ ــه رویارویی با قانون برنمی خیزد. در هر روز و بـ
که  ــد، به گونه ای  کنـ ــد و چهره عـــوض  ــقی بپویـ ــد و بر َنَسـ ــه رنگـــی در بیایـ ــاه، بـ کوتـ
ــوار باشد. از  ــازمان اداری جامعه، سخت دشـ ــایی و اثر انگشـــت آن در سـ شناسـ
ــوه  که رشـ این روی این مقوله، و بحث دربارۀ زوایای آن و رنگ ها و چهره هایی 
گزیر  ــایی چهره های آن نا گی دارد و شناسـ از خود می نمایاند و بروز می دهد، تاز
ــه رصدگری و  ــتی بـ ــناس، آن به آن، بایسـ گاه و زمان شـ ــه فقیه آ کـ کاری  ــاد،  می نمـ

شناسایی آن بپردازد.
ــه  بـ ــه  توجـ ــا  بـ آن،  تشـــکیل دهندۀ  ــر  عناصـ و  ــوه  رشـ ــوم  مفهـ ــتار،  نوشـ ایـــن  در 
ــرد و از قلمرو  کانون بررســـی قرارمی گیـ گردیده، در  ــه برای آن ارائه  کـ تعریف  ها یـــی 
ــوۀ در باب قضاســـت، و یا  ــه آیا تنها  دربرگیرندۀ رشـ کـ ــان می آید  آن، ســـخن به میـ
کارگزاران دولتی را دربرمی گیرد؟ در پرتو دلیل  ها ی فنی و خردپذیر،  ــر،  تمامی  خیـ
که در این مقال به آن  گیر است. بحث بعدی  که قلمرِو آن فرا روشن خواهد شد 
که پس از تعریف دقیق ارکان رشوه: راشی،  ــود، ارکان رشوه است  پرداخته می شـ
ــار  ه ا ی از تعریف  ها ، ســـخن پایانی در  ــۀ قید  ها  و پـ ادانـ

ّ
ح نق ــر ــوه و شـ مرتشـــی و رشـ

چگونگی به حقیقت پیوستِن رشوه، فراروی خوانندگان نها ده می شود.

گان: رشوه، ارکان و عناصر، مصادیق و قلمرو، راشی، مرتشی، مال الرشا و رائش کلیدواژ

   محمد سعید جواهریچکــیـده



درآمد

ــتار در پیـــش داریـــم، همانا ثابت  ــه در این نبشـ کـ ــی را  هدفـ
گیر اســـت و افزون بر  ــوه، فرا که رشـ کردن این مطلب اســـت 
ــزاران حکومتـــی را هم، در  کارگـ ــاب قضا و شـــخص قاضی،  بـ
ــو بحـــث لغوی  ــرد و ایـــن در پرتـ ــتی، دربرمی گیـ ــر رده و پسـ هـ
ــود. از  ــان دقیق اندیـــش، روشـــن می شـ ــا ی فقیهـ و تعریف  هـ
ــوه  که فقیها ن برای رشـ ــا  و تعریف  ها یی  ــه دیدگاه   هـ کـ آن جا
ــمه   ها ی اصلـــی  ــع و سرچشـ ــد، از منابـ ــه داد  ه ا نـ ــد و ارائـ دارنـ
گرفته شده است، خواننده با اطمینان خاطر به این نتیجه 
که بحث، با سیر منطقی و بر  ها نی، به این سرمنزل  می رسد 
ــود.  ــان باورپذیر می شـ ــرای آنـ ــوه، بـ ــری رشـ گیـ ــیده و فرا رسـ
ــه  ــا ی ارائـ ــوه و درنـــگ در تعریف  هـ ــز ســـخن از ارکان رشـ و نیـ
ــده و نقد  ها  و بررســـی قید  ها ، به این نکتۀ مهم رهنمون  شـ
ــوه«  گرفتن آنها  »رشـ کنار هم قرار  ــان با در  که چسـ ــود  می شـ
ــه حقیقت  ج بـ ــَزه در خار ــرعی، َبـ ــرد و از نظر شـ شـــکل می گیـ

می پیوندد.

  مفهوم رشوه
ــرعه  ــا متّشـ ــرعیه، یـ ــوه« دارای حقیقـــت شـ ــون واژۀ »رشـ چـ
کّلی برای بیان معنی و مفهوم  نیســـت، بایستی برابر قاعدۀ 
که فقیها ن ارائه داد  ه ا ند،  آن، به لغت و عرف و تعریف  ها یی 

کرد.  مراجعه 

مفهوم رشوه در منابع لغوی
ــاء در  ــده اســـت. رشـ گرفته  شـ ــاء  ــوه اســـم مصدر و از رشـ رشـ
معانی زیر به کار برده شـــده است: ریسمان،1 ریسمان دلو،2 
کدو و .  که با آن  ریســـمان چاه، ریسمان بلند،3 رشته   ها یی 
گردنش را  ــه،  ــراز درخت می آیـــد4 و هنگامی که جوجـ ــر فـ . . بـ
ــا ن اش قرار  ــا دانه را در د  هـ ــادرش دراز می کند، تـ به ســـوی مـ

دهد.5
ابن اثیر درباره پیوند ریسمان و رشوه می نویسد:

یسمان با رشوه در این است که همان طور که   »وجه تناســـب ر
یسمان آب از چاه بیرون آورده می شود، با رشوه، برای برآورده  با ر

شدن خواسته   ها  چاره جویی می شود.«6 
که  گاه، به صورت اسم عین و به معنای چیزی  واژۀ رشوه، 
گاه، به معنای حدثی و  رشوه داده می شود، به کار می رود و 

مصدری )اخذ و اعطاء و تعاطی(.
که به  کتب لغت برای رشوه تعریف  ها یی یاد شده است  در 

ح زیر می پردازیم:  یادآوری و بررسی آن  ها  به شر
ــرد، آن را با  که فـ ــوه، یعنی »ُجعـــل«7 چیزی  تعریـــف اول: رشـ

شرط خاص به دیگری می پردازد.8 
ــوه را به  ــده تا محقق ثانی، رشـ توجه به این معنی باعث شـ

کند.9 ُجعل و بذل دو سوی دعوا به قاضی، تفسیر 
ــه ُجعـــل، از قبیل  ــوه بـ ــیر رشـ که تفسـ لکـــن حـــق این اســـت 
ــیر،  ــیر و تعریف به اعم اســـت. و این گونه تعریف و تفسـ تفسـ
در اهـــل لغت، امری متعارف اســـت،10 همان گونه در تعریف 
گیاه و روییدنی  گونه ا ی از  ــعدانه،  ــعدانه« می گویند: سـ »سـ
ــذاری تعریف  ها ، جایگاهی  اســـت. تعریف به اعم در ارزش گـ
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ــد، در این  ــوه باشـ گر هر ُجعلی رشـ ــر این که ا ــدارد، افزون بـ نـ
کسی بگوید:                             گر  صورت ا

ــزار درهم  ــد، به او هـ ــه من برگردانـ » هرکـــس فـــالن مال مرا بـ
می دهم.« 

ــوه خواهد بود، درحالی که باطل بودن این سخن،  این رشـ
ــود دارد و آن  روشـــن اســـت.11 البته احتمال دیگری هم وجـ
ــد و  ــه »الـــف« و »الم« در »الُجعل« الف و الم عهد باشـ این کـ
که  ــود و آن ُجعلی اســـت  ــِل خاِص معهـ ــاره به ُجعـ ــرای اشـ بـ
که جعل  ــد؛ زیرا روشـــن اســـت  کار حرام باشـ ــام  در ازای انجـ
کار حالل قرار می گیرد، رشوه نیست.12  که در برابر  و مزدی 

ــژ  ه ا ی از ُجعل و مزد در نظر  گونۀ ویـ که  ــاهد بر این مدعا،  شـ
ــری در صحاح  ــارت جوهـ ــزدی، عبـ ــر ُجعل و مـ اســـت، نه هـ

اللغة است:
که معروف و شناخته شده است.«13   »رشوه چیزی است 

کار  که در برابر انجام  ــوه، چیزی اســـت  که رشـ روشـــن اســـت 
کار روا و حـــالل، در ایـــن  ــام  ــه انجـ ــود، نـ حرامـــی داده می شـ

صورت، تعریف رشوه به ُجعل منعی ندارد.
 تعریف دوم: فیومی می نویسد:

ــم له، او  ــره لیحکـ کم او غیـ ــه الشـــخص الحا ــا یعطیـ ــوة مـ »الرشـ
یحمله علی ما یرید«14 

ــم  کـ ــر حا ــم و غیـ کـ ــه حا ــه شـــخص، بـ ــزی اســـت کـ ــوه، چیـ رشـ
می دهد، تا به سود او حکم کند و یا رشوه دهنده را برای رسیدن 

به خواستۀ مورد نظر، یاری، یا راهنمایی کند. 
ــاج العروس نیز  ــع البحرین15 و در تـ همیـــن مطلب، در مجمـ

آمده است،16 در فروق اللغویة و اقرب الموارد آمده:
کم.«17  »الرشوة ما ُیعطاه الحا

این تعریف بیش از سایر تعریف  ها ، فقیها ن را به سوی خود 
ــانده است.18 با این حال، بایسته است روی نکته   ها یی  کشـ

در این تعریف درنگ شود:
ــوة«،  کلمۀ »ما« مای موصوله و خبر برای »الرشـ  نکتۀ اول: 
گفتار  ها   عام است و افزون بر مال، غیرمال، مانند: رفتار  ها  و 

گاِه رو به رو شدن  را نیز شامل می شود؛ درَمَثل، رشوه ِده، در 
ــود، بلندتر ســـالم  کار به  دســـت او باز می شـ گرِه  که  کســـی  با 
کند یا رفتار َبس فروتنانه داشته باشد، همه و همه در دایرۀ 

گیر مفهوم رشوه قرار می گیرد. فرا
که دو ســـوی  ــود  ــتفاده می شـ ــۀ دوم: از ایـــن تعریف اسـ  نکتـ
گر راشی،  گرفتن و دادن داشته باشند و ا ــوه، باید قصد  رشـ
ــوه جای  ــته باشـــد، صدق رشـ یا مرتشـــی، این قصد را نداشـ
ــا ی »اعطا« و  درنـــگ دارد. ایـــن مطلـــب را، از مفهوم واژه   هـ

»أخذ« به خوبی می توان فهمید.
نکتۀ سوم: این تعریف، هم حکم و داوری شرعی و عرفی را 
گیری اطالقی  گیری، فرا دربرمی گیرد و هم غیر آن را. این فرا
ــود، بلکه سخن  ــه شـ نیســـت تا در بود و نبود اطالق مناقشـ

که یادآور شدیم. روشن فّیومی در مصباح المنیر است 
ــا یرید« فهمیده  ــارت »أو یحمله علی مـ ــا رم: از عبـ ــۀ چهـ نکتـ
ــال در برابر راهنمایی، داخـــل در مفهوم  گرفتن مـ ــود  می شـ

رشوه است. شماری از فقیها ن بر همین َنَسق رفته ا ند.19 
ــا  ــه حـــق یـ ــاره ای بـ ــم: در ایـــن تعریـــف، هیـــچ اشـ ــۀ پنجـ نکتـ
ــده اســـت، از این روی، راشـــی چه  باطـــل بـــودن حکم، نشـ
ــوه اســـت و  گر چیزی بپردازد رشـ ــد ا ــد و چه نباشـ محق باشـ
ایـــن درخور اطالق عبارت اســـت. و فقیها ن ما نیز بر همین 
ــع البحرین، از این نظر  ــد. اّما در نها یۀ ابن اثیر و مجمـ نظرنـ

عدول و به اطالق عبارت، قید زده شده است.
اشـــی مـــن یعطی الذى یعینه علی الباطـــل . . . فأّما ما  »َفالّرَ
یعطی توّصال إلی أخذ حق أو دفع ظلم فغیر داخل فیه.«20 

که چیزی را می دهد، تا دریافت کننده او  کسی است  راشی، 
کارگزاری  را بر امر باطل، یاری برساند؛ اّما کسی که چیزی به 
کوتاه  ــتاند، یا دســـت ظالمی را از او  می دهد، تا حق او را بسـ

کند، داخل در رشوه نیست.
ــتعمل إال فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو  ــَوة قل ما تسـ شـ »و الّرِ

تمشیة باطل «21 
ــا باطلی به  ــود، یـ ــه با آن حقی باطل شـ کـ ــر جایی  ــوه، در غیـ رشـ
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جریان افتد، کم به کار برده می شود.
و شماری این نظر را پذیرفته ا ند.

ــوع بإزاء  ــم هو المال المدفـ ــن المّتصف بالتحریـ ــن مـ »و المتیّقـ
ــوة أیضا عرفا هو هذا  ال  ــم بالباطل بل منصرف لفظ الّرشـ الحکـ

غیر و یشهد له عبارة المجمع«22 
آن چه یقینی است، وصف تحریم، مالی را دربرمی گیرد که در برابر 
حکم به باطل، پرداخت شده باشد. بلکه واژۀ رشوه، در عرف به 
ــراف دارد نه غیر آن. گواه بر این، عبارت مجمع  همین معنی انصـ

است.
ــود  ــتفاده می شـ ــم: از قید )... لیحکم له و...( اسـ نکته ششـ
ــه »الم« یاد شـــده »الم« تعلیل، یا غایت و عاقبت اســـت.  کـ
کم، از آن روست  که: پرداخت مال به حا مفاد آن این است 
ــوٰی را به او  ــا راه پیروزی در دعـ ــود او حکم دهد، یـ ــه به سـ کـ
گاه به روشنی از آن بین رشوه دهنده و  بیاموزد. این شرط، 
گاه، به صورت ذهنی  رشوه گیرنده ســـخن به میان می آید و 

و تلویحی است.
 تعریف سوم: ابن اثیر می نویسد:

»الِرشوة و الُرشوة: الُوصلة الی الحاجة بالُمصانعة«23 
ِرشوه و ُرشوه، دستیابی به خواسته است با مصانعه.

ــده اســـت.24 احتمال  ــری نقـــل شـ همیـــن تعریـــف از زمخشـ
گرفته باشد.  که ابن اثیر، تعریف رشوه را از او  می رود 

ــیدن به خواسته اســـت، با مصانعه.  ــوه رسـ به هر حال، رشـ
کاری برای  ــه معنای انجام  ــه، مصدر باب مفاعله، بـ مصانعـ
ــو انجام دهـــد25 و این  کاری را برای تـ ــم  ــه او هـ کـ ــا آن  ــر، تـ غیـ
ــوه اســـت.در مصباح المنیر، لسان العرب و بحار  کنایه از رشـ

که مصانعة یعنی رشوة.26  االنوار، به روشنی آمده 
در فرهنگ جامع آمده اســـت: صاَنَعه مصانعًة: رشوه داد او 

را.27
ــی  ــازش و تبانـ ــای سـ ــه معنـ ــه، بـ ــه مصانعـ ــه این کـ خالصـ
ع  رشوه ِده و رشوه گیر، برای دستیابی به امری خالف شر

و قانون است.

ــد نکته به دســـت  ــا درنـــگ و دقـــت روی ایـــن تعریف، چنـ بـ
می آید:  

نکتۀ اول: رشوه، ویژۀ قاضی و قضاوت نیست، بلکه هرجا، 
ــا پرداخت آن  ــوه دهنده بخواهد بـ ــرگاه و در هر امری، رشـ هـ
ــوه،  ــد، دربرمی گیرد. بنا  براین، رشـ ــه مقصود خویـــش برسـ بـ
که  کســـی اســـت  ــد آن به قاضی و هر  ــه و ماننـ پرداخـــت وجـ
ــاید، در هر  کســـی به ناروا بگشـ کار  گرهی از  بتواند و بخواهد 

پست و جاه.
نکتۀ دوم: با این تعریف، رشوه، تنها  پرداخت مال نیست. 
گیرند و تبانی هم، با  ــة« و »المصانعة« هر دو فرا واژۀ »الوصلـ
گفتار و رفتار.                                        پرداخت مال ممکن است و هم با غیر مال؛ 
ــوم: واژۀ حاجـــت در تعریـــف ابن اثیر، اطـــالق دارد  ــۀ سـ  نکتـ
ــرد؛ اّما خود ابن اثیر، پس از  ــتۀ روا و ناروا را دربرمی گیـ خواسـ

این تعریف، در ذیل این مطلب یادآور می شود:
ــل . . .  فأّما ما  ــی الباطـ ــی الـــذى یعینه علـ ــن یعطـ ــي  مـ اِشـ الّرَ

َ
» ف

یعطی توّصال إلی أخذ حق أو دفع ظلم فغیر داخل فیه.«28 
ــیدن به حق خود و یا برای دفع ظلم از خود،  ــی برای رسـ گر کسـ ا
ــوه نیست، بلکه رشوه چیزی  مالی بپردازد، داخل در مفهوم رشـ

کند. که رشوه دهنده را در امر باطل یاری  است 
ــتیابی به حق خود، چیزی  گر شـــخص برای دسـ بنابراین، ا
کند، بر آن، رشوه صدق نمی کند، بلکه تخصصًا از  پرداخت 

ج است و خروج موضوعی دارد.29           حکم عام خار
که با  ــوه، به معنای آن مالی است  گاه، رشـ به دیگر ســـخن، 
ــود، مانند: »من السحت الرشوه فی  گرفته می شـ ــوه  نام رشـ
ــوه است. و  که ُســـحت بودن، صفت مال مورد رشـ الحکم« 

گاه بر نفس دادن و ستاندن اطالق می شود، مانند: 
»فأما الرشا فی الحکم فهو الکفر باهلل العظیم« 

ــوه، به طور  کبیره اســـت. رشـ ــاه  گنـ یعنـــی نفـــس ایـــن عمل، 
ــرعیه است. هر چند در ظاهر، برابر  مستقل، از محرمات شـ
که با  باشد با دیگر عنوان  ها ، مانند: هدیه و هبه. بسان ربا، 
ــم و شکل ظاهری آن، مادامی که حقیقت آن مراد  تغییر اسـ
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باشد، حکم تغییر نمی کند.

تعریف رشوه از نگاه فقیها ن
ــد: روی هم رفته، پنج   تعریف اول: محقق ایروانی می نویسـ

احتمال در معنای رشوه وارد شده است:  
ــل  ــق الجعـ ــة مطلـ ــوة خمسـ ــی الرشـ ــوع محتمـــالت معنـ »مجمـ
ــاء و تصّدي  ــراء و الجعـــل علی القضـ ــه أجرة األجـ ــدرج فیـ المنـ
کان أو  ــه  ــی الحکم بالواقع لنفسـ ــل الخصومة و الجعل علـ فصـ
کان أو باطال و الجعل  ــه حقا  لغیره و الجعل علی الحکم لنفسـ

علی الحکم بالباطل«30  
گردد.    که اجرتی در آن درج  1. هرگونه ُجعل 

2. ُجعل بر قضاوت و تصدی آن.
ــا برای  ــد، یـ ــرای خود باشـ ــواه بـ ــه واقع، خـ ــِم بـ ــر حکـ ــل بـ 3. ُجعـ

دیگری.
4. ُجعل بر خود حکم، خواه حکم به حق باشد یا به باطل.

5. ُجعل بر حکم به باطل.
سپس می افزاید:

»و األّول مّما ینبغی القطع ببطالنه  . . . و المتیّقن من بین بقّیة 
المعاني إن لم یکن هو الظاهر هو األخیر«31 

ــن این احتمال  ها ،  یم. از بیـ ــودن آن دار ــع به باطل بـ  و اولـــی، قطـ
ــر احتمال  ها ،  ــم به باطل، از دیگـ ــه معنای ُجعل بر حکـ ــوه بـ رشـ

که به مرتبۀ ظهور رسیده است. قوی تر است 
و می افزاید:

ــوع بإزاء  ــال المدفـ ــم هو المـ ــن المّتصـــف بالتحریـ ــن مـ »المتیّقـ
ــا عرفا هو هذا ال  ــوة أیضـ ــم بالباطل بل منصرف لفظ الّرشـ الحکـ
ــارة المجمع فما عدا  ها  تبقـــی تحت أصالة  ــهد له عبـ ــر و یشـ غیـ

الحّل بل و عمومات صّحة المعامالت«32 
ــه یقینی اســـت، از مّتصف به تحریم، مالی اســـت که در  آن چـ
ــوه،  ــد؛ بلکه لفظ رشـ ــده باشـ ــر حکم به باطل، پرداخت شـ برابـ
ــراف عرفی به این نوع از حکم دارد، همان گونه که عبارت  انصـ
گر کســـی در ظهور  ــاهد بر مدعای ماســـت. ا مجمع البحرین شـ

احتمال اخیر، شک وشبهه کند، باید گفت: احتمال اخیر قدر 
ــه در غیر این مورد،  کـ ــن احتمال  ها  و معانی موجود اســـت  متیّقـ
ــه أصالة الحل مراجعه می کنیم: »أوفوا بالعقود« و »تجارًة عن  بـ
ــر موردها، تحت  ــر حکم به باطل، دیگـ ــراٍض«. غیر از ُجعل بـ تـ

عمومات صحت معامالت قرار می گیرند.
ــه  کـ ــر اســـت  ــان، ســـخن طریحـــی و ابـــن اثیـ ــر ایشـ ــد نظـ مؤیـ

می نویسند:
ــتعمل إال فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو  ــَوة قل ما تسـ شـ »و الّرِ

تمشیة باطل.«33    
ــا باطلی به  ــود، یـ ــا آن حقی باطل شـ ــر جایـــی که بـ ــوه در غیـ رشـ

جریان افتد، کم به کار برده می شود.
ــنی از عبارت ابن اثیر استفاده می شود، آن چه   بلکه به روشـ
ــود، داخل در  ــیدن به حق یا دفع ظلم داده می شـ برای رسـ

مفهوم رشوه نخواهد بود.34        
ــوه »حکم بر  ــز در تعریـــف رشـ ــه نیـ ــازات فرانسـ ــون مجـ در قانـ

خالف قانون« قید شده است.35                 
ــوه، در عرف و لغـــت و نیز در  ــه واژۀ رشـ ــا توجه به این کـ ــا بـ اّمـ
گیر به کار  برده شده  کلمات فقیها ن، در معنای فرا روایات و 

است، زمینه ا ی برای اخذ به قدر متیقن باقی نمی ماند.36
محقق نراقی می نویسد:

مة في معتمد 
ّ

ــر و تصریح والـــدي العال کثـ »مقتضـــی إطالق األ
ــّق و  ــامل للحـ ــو: األول، ]شـ ــرف هـ ــي العـ ــم فـ ــیعة و المتفاهـ الشـ
ــع البحرین و  ــن القاموس و الکنز و مجمـ ــو الظاهر مـ ــل[ و هـ الباطـ

 علیه استعمالها  فیما اعطي للحّق«36 
ّ

یدل
ــر فقیها ن37 و برابر آن چه عرف،  ــای اطالِق عبارت بیش تـ مقتضـ
از واژۀ رشوه می فهمد، این است که: رشوه حکِم به حق و باطل 
ــوه، اختصاص به این ندارد که  برمی گیرد و هرگز مفهوم رشـ را در

کرده باشد. قاضی حکم به باطل 
ــِم به حق  ــه بر آن چه در حکـ ــی افزاید: دلیل این کـ ســـپس مـ
ــۀ  ــود، روایـــت صحیحـ ــوه اطـــالق می شـ ــز، رشـ ــود نیـ داده شـ

محمد بن مسلم از امام صادق)ع( است:
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ــن َمنزله  ل مـ ن یتحّوَ
َ
ــی أ ــَوة علـ شـ ــل الّرِ جـ ــو الّرَ ــل َیرشـ ُجـ ــن الّرَ »عـ

س به«38  
ْ
یْسکنه قال ال بأ

َ
ف

که منزل خود  گر شخص به کسی رشوه بدهد  راوی می پرسد: ا
ــد، چگونه  ــری در جای او ســـکنی گزینـ ــا دیگـ ــد تـ ــرک بگویـ را تـ

است؟
کی نیست. امام فرمود: با

و آن گاه می نویسد:
ــتعمال في غیره  ــتعمال إذا لم یعلم االسـ ــإّن األصل في االسـ »فـ

الحقیقة، کما حّقق في موضعه.«39 
گاهی نداشتن به  ــده است: در صورت آ در جای خود ثابت شـ
گان  برد واژ ــل در کار ــای حقیقی، اصـ ــر معنـ ــرد واژه ای  در غیـ بـ کار
ــده، نه معنای  ــای حقیقی به کار برده شـ ــن اســـت که در معنـ ایـ

مجازی.
ــای  ــوه، معنـ ــرای رشـ بـ ــا ن،  از فقیهـ ــماری  تعریـــف دوم: شـ
ــه آقای خوئی  گرفته ا ند، از جملـ ــر  ــترد  ه تر ی در نظـ گسـ بـــس 

می نویسد:
ــوان اهلل علیهم، و من  ــا ء رضـ ــن کلمات الفقهـ ــل مـ »و المتحصـ
ــوة ما  ــع ضم  بعضها  الی بعض، أن الرشـ ــل العرف و اللغة، مـ أهـ
ــیة باطل  ــر إلحقاق حق أو تمشـ ــه أحد الشـــخصین لآلخـ یعطیـ
ــة، أو في عمل ال  ــة إلی الحاجة بالمصانعـ ــق، أو الوصلـ أو للتملـ
ــرة و الجعل عند العرف و العقـــالء و إن کان محطا  ــل باألجـ یقابـ

لغرضهم و موردا لنظرهم.«40 
ــا ن و اهل عرف و لغـــت و جمع بندی   از بررســـی ســـخنان فقیهـ
ــوه چیزی اســـت که شـــخصی  همۀ آن  ها  به دســـت می آید: رشـ
ــی را به  ــا باطلـ ــل کند، یـ ــی را باطـ ــا حقـ ــد، تـ ــری می دهـ ــه دیگـ بـ
 برای چاپلوســـی، یا رسیدن به هدف 

ً
ــاند و یا صرفا کرسی بنشـ

مشخصی با تبانی، یا برای انجام کاری که از نظر عرف و عقال 
ــزد و حق العمل به آن دســـت یافت  ــوان از راه پرداخـــت مـ نمی تـ
ــیر طبیعی خود، باید رایگان انجام گیرد[  ]یعنی کاری که در سـ

همۀ این موارد رشوه به شمار می آیند.
ــرا یاد آمد،  ــه از منابع لغوی و فقهی فـ ــتن در آن چـ درنگریسـ

ــیر و تعریف ارائه شده  که در تفسـ ــود  به خوبی روشـــن می شـ
ــوه و قید  ها ی دخیل در آن، هم در بین اهل لغت  برای رشـ
و هم در بیـــن فقیها ن، اختالف نظر  ها ی معنی داری وجود 
ــوه، به جمع بندی دیدگاه  ها   ــه پس از بیان ارکان رشـ کـ دارد 
ح،  ــر به شـ را  ــده  برگزیـ ــدگاه  دیـ آن گاه  و  پرداخـــت  ــم  خواهیـ

می نمایانیم.

   ارکان رشوه
ج،  که رشوه در جها ن خار ــوه، همانا أجزائی است  ارکان رشـ
ــر یک از  ــا نبود هـ ــه حقیقـــت می پیوندد و بـ ــا  بـ ــود آنهـ ــا وجـ بـ
ــوه، سه رکن:  ــوه شـــکل نمی گیرد. در رشـ آن  ها ، موضوع رشـ
ــا وجود دارد؛ زیرا با نبود هر  ــوه گیر و مال الرشـ ــوه ِده و رشـ رشـ
ــود خارجی  ــوه، وجـ ــر مادی رشـ ــه رکن، عنصـ یـــک از ایـــن سـ
ــرط ضروری و الزم برای به  ل و واســـطه، شـ

ّ
نمی یابد؛ اما دال

حقیقت پیوستن موضوع رشوه نیست. 
گویند  رکن نخست. راشی: در اصطالح، رشوه ِده را »راشی« 
ــا«. راشـــی ممکن اســـت هر یک از اشخاص  و عمِل او را »رشـ
ــلمان یا  ــم از مرد یا زن، ایرانی یا غیر ایرانی، مسـ ــه، اعـ جامعـ
ــلمان و . . . باشد، در لغت و عرف و لسان فقیها ن،  غیر مسـ
ــده اســـت و روی  گی لحاظ نشـ برای شـــخصیت راشـــی، ویژ
ــول اهلل الراشی و  هم رفته، آن چه از ســـخن نبوی: »لعن رسـ
المرتشی و الرائش«41 استفاده و فهمیده می شود همۀ این 

صور را دربرمی گیرد.
گرفتن  گویند و به  ــوه گیر، مرتشی   رکن دوم. مرتشـــی: به رشـ
گرفتن حرام است، بدون فرق  رشوه »ارتشا«. ارتشا و رشوه 

گرفتن، مستقیم، یا غیر مستقیم.  در چگونگِی 
ــا برای  ــار و یـ ــان و اختبـ ــرای امتحـ ــر شـــخصی، بـ گـ پرســـش: ا
ــه قاضی، یا  ــات ذی صالح، بـ ــزارش به مقامـ گـ ثبـــت و دادن 
ــه عمل اختبار و  ــد - با صرف نظر از این کـ ــوه دهـ کارمند، رشـ
ــا به  ــه، جایز اســـت یا خیر - آیا عمل ارتشـ امتحان، فی نفسـ
ــا، به  گرفته، یا این که انجام بزه ارتشـ ــام و تمام انجام  ــو تـ نحـ
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ــتگی دارد و  ــا به مرتشـــی بسـ قصد جدِی پرداخِت مال الرشـ
ــوه  که راشـــی، به طور حقیقی، قصد پرداخت رشـ در صورتی 
ــا را بزهکار دانست. به  گیرنده مال الرشـ ــته، نمی توان  نداشـ
که با هماهنگی حراست، یا نیرو  ها ی  دیگر سخن، آن  جا  ها  
انتظامی و امنیتی، به شـــخصی رشوه داده می شود و قصد 
ــا،  ــا وجود ندارد، آیا جرم ارتشـ جـــدی در پرداخت مال الرشـ

گرفته، یا خیر؟ انجام 
که روشن شود: با  پاســـخ به این پرسش بسته به این است 
ــبت بین راشـــی  ــوه، رابطه و نسـ توجه به معنی و مفهوم رشـ
ــا، یک فعل است تا بین  و مرتشـــی چیســـت؟ آیا رشا و ارتشـ
ــری آن از  ــوه از ســـوی راشـــی، و انجام پذیـ ــری رشـ انجام پذیـ
کدام از راشی و  ــد، یا این که هر  ســـوی مرتشـــی، مالزمه باشـ

مرتشی، مستقل اند و مالزمه ای بین این دو وجود ندارد؟
ــه دهندۀ  ــه بـ کـ ــور  گفـــت: همان طـ ــد  ــر فـــرض اول، بایـ ــا بـ بنـ
ــی  گیرنـــدۀ وجه نیز مرتشـ ــد، بر  وجه، راشـــی صـــدق نمی کنـ
صدق نمی کند؛ زیرا راشـــی و مرتشـــی، دو سوی یک بز  ه ا ند 
ــا و ارتشا همبستگی همیشـــگی وجود دارد و این  و بین رشـ
که می توان آن را به دو  گونه ای است  ــتگی بین آنها  به  وابسـ

کرد. روی یک سکه، مانند 
به دیگر سخن، رشوِه تام االجزاء، بسته به هماهنگی ارادۀ 
کارمند  ــه  ــه مالی را بـ کـ دو شـــخص اســـت، یکی صاحـــب کار 
ــا او را به انجاِم یکی از وظایف اش، یا ترک یکی  ــردازد، تـ می پـ
ــال را می پذیرد و  که این مـ ــزار  کارگـ ــری،  ــا  وادارد و دیگـ از آنهـ
ــارت می کند.  ــوه خواری تجـ ــگاه خود، از راه رشـ کار و جایـ ــا  بـ
دادن مال، از ســـوی راشـــی و پذیرفتن آن از سوی مرتشی، 
ارتشاست. بر این اساس، رشوه، یک جرم و دارای ماهیتی 
که هر دو،  که مستلزم وجود دو شخص است  ــیط است  بسـ

فاعِل اصلی یک جرم اند.42 
ــه  ــرار داد، بـ ــری قـ ــدگاه دیگـ ــاد شـــده، دیـ ــدگاه یـ ــر دیـ در برابـ
ــکیل  ــوه، از دو فعل و جرم جدای از هم تشـ ح: رشـ ــر این شـ
که هر  ــا. بدین معنی  ــا و دیگری ارتشـ شـــده است، یکی رشـ

ــات وجود هر پیوند و  یـــک از ایـــن دو جرم ـ بدون نیاز به اثبـ
ــتقل و جدای از یکدیگرند و فعل  ــتگی میان آنها  ـ مسـ وابسـ
ــمار نمی آید ، بلکه  ــارکت در عمل مرتشی، به شـ راشـــی، مشـ
ــازات او، نیازمند به  ــتقل اســـت43 و مجـ یک فعل و جرم مسـ
ــروع به جرم در هر یک از آنها ،  مجازات مرتشـــی نیست و شـ

به طور مستقل بررسی می شود.
ــی ارکان و عناصر تشکیل دهندۀ هر  بنا بر این دیدگاه، بررسـ
گونۀ مستقل  جرم و مسؤولیت هر یک از انجام دهندگان به 
ــود. چون بررســـی دیدگاه   ها ی یاد شده مجال  انجام می شـ
ــؤال و  ــا  به نقل سـ ــال، تنهـ ــد، در ایـــن مقـ ــری را می طلبـ دیگـ

جوابی از مراجع تقلید معاصر بسنده میکنیم:
کاری خود،  کارمند( در محیِط  کسی )قاضی یا  گر  ــؤال: ا »سـ
ــور امنیتـــی ِصرفًا جهت  ــود و مأمـ ــوه خواری شـ ــم به رشـ مّتهـ
اختبار و کشف حقیقت، مالی را به عنوان رشوه، به او بدهد 
و او هم بگیرد؛ بفرمایید آیا نسبت به فرد مّتهم عنوان أخذ 

رشوه محقق شده و عنوان مرتشی بر او صادق است؟
آقای ناصر مکارم شیرازی، پاسخ می دهد:

ــل بر عدم   دلیـ
ً
ــده اســـت، ولی اجماال ــوه خواری محقق نشـ رشـ

تقید اوست.
آقای سید محمد شاهرودی پاسخ می دهد:

»أخذ رشوه تحقق نیافته«44 
ــوه خود رشوه است  ــوم. مال الرشا: رکن سوم در رشـ رکن سـ
که مال  ــدارد  ــود. فرقی نـ ــا تعبیر می شـ ــه از آن به مال الرشـ کـ
ــد، یا ملک غیر و ملک غیر،  ــا، ملک شخِص راشی باشـ الرشـ
ــد، یا آن که به غصب و سرقت آن  نزد وی عاریه و امانت باشـ
مال را به چنگ آورده باشد. در هر صورت، بزِه رشوه، انجام 
ــان در این که دادن  ــر چند در نگاه حقوقدانـ گرفته اســـت، هـ
ــا بشود، دو دیدگاه وجود دارد،45  مال دزدی هم موجب رشـ

اّما در نگاه فقیها ن، به ظاهر، اختالفی دیده نمی شود.
ــوه را ویژۀ وجه  ــان با پیروی از قانون، موضوع رشـ  حقوقدانـ
ــند پرداخت، یا تسلیم وجه، یا مال می دانند  نقد، مال، سـ

مفهوم شناسی  رشـــــوه
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کوتاه به آن می پردازیم.   که در بیانی 
ــوه »وجه  ــِن موضوع رشـ الـــف. وجه نقد: از نمونه   ها ی روشـ
ــادی و  ــه دارای ارزش اقتصـ کـ ــزی  ــا چیـ ــد« اســـت، همانـ نقـ
که در  ــه ا ی  ــد، به گونـ ــته باشـ ــور رّد و بدل شـــدن را داشـ درخـ
ــتفاده  ــا ، از آن اسـ ــا دارایی  هـ ــیاء، یـ ــا تحویل اشـ ــتد یـ دادوسـ
ــاری، داخلی یا  ــّکه   ها ی جـ ــکناس، سـ ــد، مانند: اسـ می کننـ

خارجی معروف و معتبر، چک  ها ی مسافرتی و . . .
ــه دارای ارزش اقتصادی و  کـ کاالیـــی  ــز، یا  ــال: هر چیـ ب . مـ
ــد و به گونه ا ی  ــور قیمت گذاری به پول و رّد و بدل باشـ درخـ
ــد،46 البته  ــمار آید و درخور تمّلک باشـ برای فرد دارایی به شـ
ــه جایی برد، یا  ــود از جایی بـ که این مال را بشـ فرقـــی ندارد 

نشود: منقول، یا غیر منقول.
ــند، در تعریف قانونی، هر  ــلیم وجه یا مال: سـ ــند تسـ ج. سـ
ــا در مقام دفاع،  که برای احقاِق حّقی و یـ ــته ای اســـت  نوشـ
ــند رســـمی و چه غیر رسمی.  ــد، چه سـ ــتناد باشـ درخور اسـ
ــوه، به جای مال، یا وجه  گذاردن آنها  از باب رشـ ــناد و وا اسـ
نقد، رشوه به شمار می آید، در َمَثل، اوراق سها م مشارکت، 
کارت  ها ی بانکی و . . . از نمونه   ها ی  حوالۀ دریافت خودرو، 

بارز سند و پرداخت وجه است.
گزیر  حال این پرســـش اساســـی به میان می آید: آیا رشوه، نا
ــته باشد و دادن هر آن چه ارزش مالی  باید ارزش مالی داشـ
ــوه نخواهد بود؟ یا آن که، آن چه در مفهوم رشوه  ندارد، رشـ
ــوه گیر اســـت؛ بنابراین، ستایش قاضی  نقش دارد، بهرۀ رشـ
که  ــا از آن جا  ــد ارزش مالی ندارد؛ اّمـ ــر چنـ ــی او، هـ و چاپلوسـ
ــود،  ــته می شـ ــدِی قاضـــی و مأمور انگاشـ ــه ا ی بهره منـ به گونـ

مصداق رشوه است؟
طباطبائی یزدی، در عروة الوثقی، می نویسد:

ــون عماًل  ــة و قد تکـ ــن أو منفعـ  من عیـ
ً
ــاال ــون مـ ــد تکـ ــوة قـ »الرشـ

 
ً
للقاضـــی کخیاطة ثوبه أو تعمیر داره أو نحوهما و قد تکون قوال

ــم له و قد  ــه لیحکـ ــاء علیه إلمالة قلبه الی نفسـ ــه و الثنـ کمدحـ
ــعی فـــی حوائجه و اظها ر تعظیمه  تکون فعاًل من االفعال کالسـ
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ــوة  ــو ذلک، فکل ذلـــک محّرم، إّما لصدق الرشـ ــه و نحـ و تبجیلـ
علیها  أو لاللحاق بها «47

گاهی از اعیان است. ]مانند: ماشین و فرش.[  رشوه، 
گاهی، بهرۀ اعیان اســـت. ]مانند: بهره مندِی یک ساله از  و 

کارخانه ا ی.[  منزلی، یا درآمد یک ماهۀ 
کاری است برای قاضی، مانند دوختن لباس  گاهی انجام  و 

یا بازسازی منزِل وی. 
ــتایش قاضی، برای این که  گفتاری اســـت، مانند سـ گاهی،   
ــود او  کند، تا حکم به سـ قلب وی را به ســـوی خود متمایل 

بدهد.                                                                                             
ــد، مانند تالش  گاهـــی، در قالـــب رفتار خاصـــی بروز می کنـ و 
که همۀ  ــرام و بزرگ داشـــت وی و . . .  کـ ــع نیاز  ها  و ا ــرای رفـ بـ
این  ها  حرام اســـت، یا برای صدق رشوه بر آنها  و یا به خاطر 

پیوستگِی حکمی آنها  به رشوه.
ــان آورده و  ــأله ســـخن به میـ که از این مسـ کســـی  ــتین  نخسـ
ــۀ ایـــن رفتار  ها  و  ــریان داده و همـ ــال، سـ ــر مـ ــه غیـ ــوه را بـ رشـ
ــرده، صاحب جواهر اســـت.48  کـ ــداد  ــوه قلمـ ــا ، را رشـ گفتار  هـ
ــروة  ــزدی، درعـ ــی یـ ــا ن: طباطبائـ ــماری از فقیهـ ســـپس شـ
ــید ابوالقاســـم خویی در مصباح الفقاهه،49  سید  الوثقی، سـ
ــکام،50 ایـــن نظریه  ــبزواری، در مهّذب االحـ ــد االعلـــی سـ عبـ
ــدگان این  ــه دارنـ کـ ــد و مهم تریـــن دلیل  ها یـــی  را پذیرفته ا نـ

ح است: دیدگاه، ارائه داد  ه ا ند بدین شر
ــوه از فرایافته   ها  و مفاهیم عرفی اســـت و در   دلیـــل اول: رشـ
ــده اســـت. و  ــوه محـــدود به امور مالی نشـ ــرف و لغت، رشـ عـ
لت  اطالِق واژۀ رشوه نیز بر سریان آن به مال و غیر مال، دال

دارد.
سید ابوالقاسم خویی می نویسد:

ــة یحقق  ــرق العامـ ــة و من طـ ــرق الخاصـ ــن طـ ــد نصا مـ ــم نجـ »لـ
موضوع الرشوة، و یبّین حقیقتها .«51 

ــه، نّصی نیافتم که  ــن، نه از طریـــق خاّصه و نه از طریق عامـ  مـ
کرده باشد. حقیقت موضوع رشوه را بیان 

سپس می افزاید:
»و کیف کان فال بد في تحقیق مفهومها  من الرجوع الی العرف 
ــتند أن مقتضی کالم  و اللغة و کلمات األصحاب. ففي المسـ
ــوة عامة لکل ما یدفع من  ــم في العرف أن الرشـ ــر و المتفاهـ کثـ األ

کان لباطل«52  کم، سواء أکان لحق أم  المال للحا
ــد به عرف و  ــوه، بایـ ــال، در مورد ماهیت و معنای رشـ ــر حـ ــه هـ  بـ
لغت و تعریف  ها ی فقیها ن بازگشـــت. و آن چه از عرف و لغت 
ــا آن چیزی  ــوه، همانـ ــود: رشـ ــتفاده می شـ و ســـخنان فقیها ن اسـ
ــود او، به حق یا  اســـت که شـــخص به دیگری می دهد، تا به سـ
ــن پرداخت، هرگونه پرداخت و امتیازی  باطـــل، حکم کند و ایـ

را در برمی گیرد.
ــرای عدالـــت،  ــوه، اجـ ــودن رشـ ــرام بـ ــفه حـ دلیـــل دوم: فلسـ
ــاندن  کرســـی نشـ ــتم و باطل  کردن حق و به  جلوگیری از سـ
ــات، علت حرام بودن  ــد در آیات و روایـ باطل اســـت. هر چنـ
ــه طور روشـــن بیان نشـــده، ولی با تنقیـــح مناط، از  ــوه بـ رشـ
پار  ه ا ی روایات، به روشنی می توان علت حرام بودن رشوه را 
که همانا ستم است و دست درازی به حقوق  به دست آورد 
کاظم)ع(  ــام  ــاب نمونه، روایـــت صیرفی از امـ ــران.53 از بـ دیگـ

که در بخش پایانی حدیث می فرماید: است 
 

َ
ــال ِإّن ــور فقـ عـ

َ ْ
له حفـــص األ

َ
ــأ ــن )ع(  و سـ حسـ

ْ
ــا ال بـ

َ
ــمْعت أ »سـ

ــون الوکیل حّتی  ى  فیوّکلـ ــرب و األداو قـ
ْ
ا ال ــترون مّنَ ــلطان یشـ الّسـ

ــال ال بأس ما تصلح  ــوه حّتی ال یظلمنا فقـ ــتوفیه مّنا فنرشـ یسـ
نت رشوته یأخذ أقّل من 

َ
به مالك ثّمَ ســـکت ساعة ُثّم قال  ِإذا أ

الّشرط قلت نعم قال فسدت رشوتك.«54 
 آن چه که به وسیلۀ آن مالت را اصالح می کنی ]و جلوی ظلم و 

ستم را بگیری و چاره ای جز آن نباشد[ اشکالی ندارد،
ــوه دهید،  گر به آنها  رشـ ــام لختی درنگ کرده فرمودند: ا آن گاه امـ
ــما می گیرند؟  ــته اید[ از شـ ــرار گذاشـ ــه قـ ــرط ]و آن چـ ــر از شـ کم تـ
ــد )و  ــوه فاسـ گر چنین اســـت رشـ ــردم: آری. فرمودند: ا کـ عـــرض 

حرام( است.
ــوه، به  ــر رشـ گـ ــود ا ــتفاده می شـ ــریف، اسـ از ایـــن حدیـــث شـ
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ــران  دیگـ حقـــوق  ــه  بـ دســـت درازی  و  ــتم  سـ بی عدالتـــی، 
ــوه،  گر، با پرداخت رشـ ــد و حرام اســـت و اّما ا بینجامد، فاسـ
ــتمی  ــود برمی گردد و جلوی سـ حّقـــی به آبشـــخور اصلـــی خـ

گرفته می شود روا خواهد بود.
ــان بخواهد  که انسـ گفت: از هر راهی  بدیـــن ترتیب می توان 
به هدفی ناشایســـت دست یابد و به  ناحق حکم را به سود 
که این  ــدارد  ــوه و حرام اســـت، فرقی نـ خود تغییر دهد، رشـ

رشوه، رشوۀ مالی باشد یا غیرمالی.
در برابر این دیدگاه، شماری از معاصرین بر این نظرند:

ــی األقوال  ــبة إلـ ــو بعید جّدا بالنسـ ــم فهـ ــول في االسـ ــا الدخـ »أّمـ
ــوة، و ما یتبادر في  کثیر من روایات الرشـ بعد التعبیر باألخذ في 
ــّرعة، بل العرف العاّم من کونها  ماال  الذهن منها  في عرف المتشـ

ال قوال.«55 
ــات، واژۀ »أخذ« آمده و با توجه  ــیاری از روایـ ــا که در بسـ از آن جـ
ــرف عام، در  ــرعه، بلکه عـ ــوه در عرف متشـ ــه آن چه از واژۀ رشـ بـ
ذهن متبادر می شود که رشوه، مال است، نه قول، خیلی بعید 

که مدح و ثنا، داخل در مفهوم رشوه باشد. است 
کاربرد این  ــوارد  ــه به مـ ــد ایـــن دیدگاه با توجـ ــه نظر می رسـ بـ
ــات  ــرا: واژۀ »اخـــذ« در روایـ ــه اســـت؛ زیـ ــور مناقشـ واژه، درخـ
ــوه، بویژه در  ــرد غالب رشـ ــدارد هرچند فـ ــر حصر نـ ــی بـ لتـ دال
ــر عرفی نیز  ــدور روایات »مال« بوده اســـت. و از نظـ ــان صـ زمـ
کلمه  کاربرد  ــوارد  گرفتن مـ ــر  ــژه با در نظـ چنیـــن تبادری بویـ

اخذ، قابل اثبات نیست. 
عالوه بر آن ، بسیاری از تعبیر بذل، ُجعل و مصانعه استفاده 
ــاهدی اســـت بر این که مراد از اخذ، تنها  که این شـ کرده اند 
اخذ فیزیکی و محدود به مالی نیست. واژۀ »اخذ« در لغت 
گرفتن و دســـت یافتن اســـت، در َمَثل در  ــه معنای تناول،  بـ

گناه. مأخوذ به حیاء یا مأخوذ به 
در تاج العروس آمده است:

، کما في الصحاح 
ُ

َناول  الّتَ
ً
یضا

َ
ــذ: ِخالف الَعَطاِء، و هو أ ْخـ

َ
»األ

:
ُ

ْخذ
َ
ساس، و قال بعُضهم: األ

َ
و المصباح و األ

بِة، 
َ
ْصِل بمعَنی الَقْهِر و الَغل

َ
َحْوُز الشْي ء. و قال آخرون: هو في األ

ه. 
َ
: تناَول

ً
ْخذا

َ
ه  أ

ُ
ُخذ

ْ
ه  َیأ

َ
خذ

َ
ــَتَهر في اإِلهالِك و االسِتئصاِل. أ و اشـ

مْرَت ُقلَت:
َ
، بالکسر، االْسُم، و ِإذا أ

ُ
و اإِلْخذ

وهما 
ُ
ف

َ
ــن فَحذ وا الهمزتیـ

ُ
ــَتْثَقل نهم اسـ

َ
 أ

ّ
، ِإال

ْ
ــذ ه اْوُخـ

ُ
ْصل

َ
، و أ

ْ
ــذ ُخـ

ــَر  َکُثـ ــاِن، و  ــْت َهمزتـ ــا اْجَتَمَعـ ـ ّمَ
َ
ــیَده: فل ــُن ِسـ ــال ابـ ، و قـ

ً
ــا تخفیفـ

ِکُن،  ــا  السـ
َ

َزال
َ
ُة، ف ْصِلّیَ

َ
ــَزُة األ ـــت الهمـ

َ
ــِة، ُحِذف  الَکلمـ

ُ
ــتعمال اسـ

ْصِل: فقیل:
َ
فاْسُتْغِنَي عن الَهْمَزِة الَزاِئَدِة، و قد جاء علی األ

ــَباٍه ذلك، و  ْشـ
َ
َمَر و أ

َ
َکل و أ

َ
ــن أ ْمِر مـ

َ
 في األ

ُ
، و کذلـــك القول

ْ
ــذ اْؤُخـ

 
ٌ

َخاِذ، َتْفَعال
ْ
أ  ِبالِخَطاِم، ِبَمْعًنی، کالّتَ

ْ
ــال: ُخِذ الِخَطاَم، و ُخذ یقـ

ْعَشی 
َ
نشد الَجْوَهِرّيُ لأل

َ
ْخذ، و أ

َ
من  األ

 
َ

َخذ
َ
ــْن  أ الٍن و َمـ

ُ
ــَب بنو ف ــال: َذَهـ ــْدُي، یقـ ــیَرُة و الَهـ ـ : الّسِ

ُ
ــذ ْخـ

َ
و األ

 :
ُ

ْخذ
َ
ــاِز األ ، و من الَمجـ

ً
ــا تي قریبـ

ْ
ــیأ ــیَرَتهم، و سـ ي ِسـ

َ
ــْم ، أ ُهـ

َ
ْخذ

َ
أ

َم. 
َ

َبِة، کما تقّد
َ
صُل بمعَنی الَقْهِر و الَغل

َ
ــْخِص ، و األ ـ

َ
اإِلیقاُع بالّش

: الُعُقوَبُة، و قیل:
ُ

ْخذ
َ
: األ

ً
یضا

َ
و من الَمجاز أ

ْجَمُع 
َ
ُة: ُعُقوَبٌة ِبال استئصاٍل، و أ

َ
، و الُمَؤاَخذ

ٌ
ــِتئَصال : اسـ

ُ
ْخذ

َ
األ

 في الُقْرآِن 
ُ

ْخذ
َ
ف في الَبصائر: قد َوَرد األ ــن ذلك ِعَباَرُة الُمصّنِ مـ

ْوُجٍه:
َ
علی َخْمَسِة أ

ُتْم  َعلی  ذِلُکْم ِإْصِري ای قبلتم.
ْ

َخذ
َ
ّول بمعَنی الَقُبول: َو أ

َ
األ

ي اْحِبس.
َ
َحَدنا َمکاَنُه  أ

َ
 أ

ْ
ُخذ

َ
الثاني، بمعنی الَحْبس:  ف

 
َ

َخذ
َ
َك ِإذا أ ّبِ  َر

ُ
ْخذ

َ
ــة: َو َکذِلَك  أ الثالـــث بمعنی الَعذاِب و الُعُقوبـ

ابه.
َ

ي َعذ
َ
ِلیٌم َشِدیٌد أ

َ
ُه  أ

َ
ْخذ

َ
ُقرى  َو ِهَي ظاِلَمٌة ِإَن  أ

ْ
ال

ي 
َ
وُه  أ

ُ
ــذ ُخـ

ْ
ــوِلِهْم  ِلَیأ ٍة ِبَرُسـ ّمَ

ُ
 أ

ُ
ُکّل ــْت  ـ ــل:  َو َهّمَ ــی الَقْتـ ــع بمعنـ الراِبـ

َیقتلوه.
ُمْشِرِکیَن َحْیُث َوَجْدُتُموُهْم َو 

ْ
وا ال

ُ
اْقُتل

َ
ــِر: ف ْسـ

َ
الخامس بمعنی األ

وُهْم .
ُ

ُخذ
ــون  ــاَرًة یکـ ــه، و ذلـــك َتـ ـ

ُ
ــْي ِء و َتْحِصیل ــْوُز الشـ ــه َحـ ــل فیـ ْصـ

َ
و األ

 ، و َتاَرًة بالَقْهِر، نحو قوله تعالی  
َ

ــال َنا الَمـ
ْ

خذ
َ
ــاُوِل. کقوِلك: أ َنـ بالّتَ

ُه  ِسَنٌة َو ال َنْوٌم .«56 
ُ

ُخذ
ْ
ال َتأ

ــال نســـبت داده  ــه مـ ــه بـ کـ ــه  ــان فارســـی هـــم همان گونـ در زبـ
گرفت و . . .( به غیر مال هم  ــین  گرفت، ماشـ ــود)خانه  می شـ
گرفت و . . . گرفت، پست  نسبت داده می شود، مانند درجه 
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ــوه، فرد در مقاِم مدح و ثنای قاضی، یا عامل  گاِه رشـ گر در  ا
کارش به آنان بستگی دارد،  که بست وگشاد  کارگزار اداری  و 
ــرد و در جامعه  ــتایش  ها  جایگاه آنان را باال بـ ــد و این سـ برآیـ
ــوه بر آن  ــرف، رشـ ــد، در عـ ــته باشـ ــترد  ه ا ی داشـ گسـ ــاب  بازتـ
گسترده ای  کلمۀ »مال« دارای مفهوم  صادق است، بویژه، 
ــود و عمِل دارای  ــر از مال عینـــی، ِدینی و سـ گیرتـ اســـت و فرا
ــفعه  ــز حق مالی، مانند حق الشـ ــم و نیـ ــور تقویـ ارزش و درخـ
ــه را مورد رغبـــت نوعی، یا  ــر اســـت و هر آن چـ و حـــق التحجیـ
شـــخصی مرتشـــی بوده و از درخوری و شایستگِی بهره دهی 
گر از جهت صدق  ــا ا ــد، دربرمی گیرد در این جـ برخوردار باشـ
ــید  ــد، بنا بر دیدگاه سـ ــوه تردیدی باشـ موضوعِی عنوان رشـ
ــوه و  ــِت به رشـ ــزدی، از حیـــث حکمی به طور قطع، پیوسـ یـ

حرام است.
روشـــن گر همین معنی است، نظر محققانۀ آقا سید محمد 

که: کتاب القضاء  گلپایگانی در  رضا 
»ثم انه ال فرق في »الرشوة« بین المال المبذول له و بین العمل 

النافع الذي یعمله له کخیاطة ثوب . . . 
و أیضا: لو دفع الیه الخمس أو الزکاة حتی یحکم له، فإنه حرام 
ــزکاة حینئذ. . . . و کذا  ــرء ذمة المعطي من الخمس و الـ و ال تبـ
ــه ان کان بعنوان  ــه و الثناء علیـ ــرام القاضي و تبجیلـ ــرم احتـ یحـ
ــم له کان مرتکبا  ــر ذلك في نفس القاضي فحکـ ــوة، و لو أثـ الرشـ

للحرام أیضا.«57 
ــه قاضی و یا  ــوه«، فرقـــی نمی کند آن چه بـ ــروز و ظهور »رشـ در بـ
ــود »مال« باشد و یا برای او کار  ــوه گیرنده داده می شـ کارگزار و رشـ
گر  ــاس و . . . و نیز ا ــان دوختن لبـ ــام بگیرد، بسـ ــودمندی انجـ سـ
ــردازد، به این  ــوی دعوا، به قاضـــی، خمـــس و زکات بپـ یـــک سـ
ــرام اســـت و ذّمۀ  کار حـ ــد، این  کنـ ــم  ــود اوحکـ که به سـ هـــدف 

پرداخت کننده، بری نمی شود و همچنان َدین بر ذّمۀ اوست.
ــتایش و بزرگداشت قاضی، از باب رشوه، حرام  و نیز مدح و سـ
گر این مدح و ستایش، در نفس قاضی اثر بگذارد و به  است و ا
کار حرام انجام  کند، او نیز  گو و ستایش گر خود، حکم  سود ثنا

داده است.
ــادآوری این نکته  ــوه، یـ ــزه رشـ ــان ارکان َبـ اینـــک و پـــس از بیـ

بایسته می نماد:
نقـــش  میانجـــی،  گاه  ــوه گیری،  رشـ و  ــوه دهی  رشـ کاِر  در   

می آفریند: »الذی یمشی بینهما« 
ابن اثیر و طریحی می نویسند:

ــتنقص  ــذا و یسـ ــتزید لهـ ــا یسـ ــعی بینهمـ الـــذی یسـ »الرائـــش 
لهذا.«58 

ــی اســـت که به راشـــی می گوید: این مقدار پول کم   رائش، کسـ
کاَرت راه نمی افتد. به مرتشی می گوید،  اســـت و با این مقدار، 
ــا کار تو این  یاد اســـت، یـ ــدار که درخواســـت می کنی، ز ــن مقـ ایـ

مقدار ارزش ندارد.
گونی ممکن اســـت پا  گونا میانجـــی و رائش، به شـــکل  ها ی 
گفت وگو را با راشـــی و  گاه، رائـــش، باب  ــد:  ــه بگذارنـ در عرصـ
ــروع را رقم می زند،  ــتان نامشـ ــاید و بده بسـ مرتشـــی می گشـ
گفت وگو را با مرتشـــی  ــی از رائـــش می خواهد باب  گاه راشـ و 
ــوه را  ــد پِی رشـ ــی از میانجـــی می خواهـ گاه مرتشـ ــاید و  بگشـ
کلمۀ »رائش« همۀ این فرض  ها  را می گیرد. از پاره ای  بریزد. 
ــز، در حکم رائش  از ســـخنان برمی آید میانجی در ایصال نیـ

است.                                                                                        
سید یزدی می نویسد:  

»و کذا یحرم التوّســـط فـــی االیصال کما انه یحرم التوســـط فی 
اإلستزادة و اإلستنقاص و یسّمی المتوسط لذلک بالرائش.«59  
ــه به بیان آمد،  کـ ــتن به مطالبی  ــا درنگ و دقیق درنگریسـ بـ

که: روشن شد 
گرفتن60 هر چیز با ارزش است، برای انجام  رشوه، دادن و یا 
کاری بر خالف وظیفه، از روی قصد و اختیار. کاری، یا ترک 

ح هر یک از عناصر و قید  ها ی تعریف: شر
ــر بودن این قید، در  ــتاندن )اعطاء و اخذ(: معتبـ دادن و سـ
که فقیها ن در  ــوه روشـــن اســـت. در لغت و بیانی  تعریف رشـ
گانـــی چون: »ما یعطیه«، »ما یعطاه«،  تعریف آن دارند، واژ

مفهوم شناسی  رشـــــوه
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»الجعل« و »المصانعه«آمده اســـت؛ از این روی، تنها  وعدۀ 
ــه  کار شـــدن راشـــی برای  ــوه و حتـــی دســـت بـ پرداخـــت رشـ
ــوه  ج دریافتی انجام نگیرد، رشـ پرداخت، تا زمانی که در خار
بر آن صادق نخواهد بود. البته فرقی بین پرداخت نقدی و 
ــِی مدیون و یا تبدیل تعهد  عینی، یا تها تر و ابراء ذمه مرتشـ
ــۀ این  ها  در عرف، پرداخت و  و مانند آن نیســـت؛ زیرا بر همـ

دریافت صادق است.
که الزم نیست دادن و ستاندن، پیش از حکم،  همان گونه 
ــد؛ بلکه چه بسا پس از انجام و  ــِت راشی باشـ یا انجاِم خواسـ

در قالِب پاداش و تقدیر و بسان آن باشد.
ــد تعریف )دریافـــت و پرداخـــت( مالکیت  در صـــدق ایـــن قیـ
ــدارد. دادن و  ــی نـ ــا قصد تملیک جدی وی، نقشـ راشـــی، یـ
ــروقه،  گرچه با پرداخت مال غیر، مسـ ــه،  ــتاندن و مصانعـ سـ
گذاردن امتیاز  ها ی دولتی نیز، به حقیقت می  غصبی و یا وا
که  پیوندد؛ زیرا در همه این مورد  ها ، پرداختن و پذیرفتن، 

رکن مادی رشوه است، به وقوع پیوسته است.
البته بسیار پیش می آید که به خود قاضی، یا کارگزار، چیزی 
ــود، بلکه در پوشش هدیه، سوغاتی و . . .  پرداخت نمی شـ
کارگزار  به میانجی و واسطه داده می شود، تا او به قاضی، یا 
ــوه اســـت؛ اّما  بپردازد. در عرف، همۀ این موارد مصداق رشـ
گر حکم،  ــوه ِده می گوید: ا ــوۀ تعلیقی، بدین صورت: رشـ رشـ
ــوم در ازای آن،  ــم متعهد می شـ ــود مـــن دادی، من هـ به سـ
که پرداخت انجام  فالن مبلغ یا فالن چیز را بدهم. تا وقتی 
ــتاندن انجام نگرفته، رشوه  ــد، چون دادن و سـ ــده باشـ نشـ

نخواهد بود.
ــتاندن امر عینی  ــوه، به دادن و سـ گاه رشـ که  ــه نماند  گفتـ نا
کرام  ــادی، مانند ا گاه، امر معنوی و غیر مـ ــادی اســـت و  و مـ
ــذ و اعطا و  ــورد، عنوان اخـ ــر دو مـ ــر هـ ــه بـ کـ ــتایش و . . .  و سـ
ــۀ اخذ و  کلمـ کاربرد  ــا دّقـــت روی  ــه صادق اســـت. بـ مصانعـ
ــودن آن  ها  در اخذ و اعطای  ــنی، انحصاری نبـ اعطا، به روشـ

امور مالی و مادی، روشن می شود.

ــوه آن که  ــر چیز دارای ارزش: دومین قید در تعریف رشـ 2. هـ
ــد؛ یعنـــی هر چیز  ــته باشـ شـــیء پرداختـــی، ارزش مالی داشـ
ــوه  کردن رشـ ــایند برای مرتشـــی. با ایـــن قید محدود  خوشـ
ــرا در  ــود؛ زیـ ــه( نفی می شـ کلمـ ــه معنای خـــاص  ــال )بـ ــه مـ بـ
ــوم( عکس خانوادگـــی مربوط  ــرف، دادن یـــک ُجنگ )آلبـ عـ
ــورت رغبـــت و تمایـــل وی،  ــد آن، در صـ ــه مرتشـــی و ماننـ بـ
ــازار و جامعه،  گرچه در عرف بـ ــود،  ــوه خواهد بـ مصـــداق رشـ
ارزش داد و ستدی و اقتصادی نداشته باشد و به ا صطالح، 
ــد. ارزش و  ــوردار نباشـ ــِع نوعـــی، برخـ ــان بـــذل و منـ از جریـ
گواهی و تأییدیه، یا معرفی نامه و یا تعریف  خوشایندی یک 
ــردی، از میلیون  ها   ــه برای فـ و تبلیِغ شـــخصیتی نافذالکلمـ
تومان وجِه نقد بیش تر اســـت؛ چون زمینه ساز ورود وی به 
ــغلی و اجتماعی خاصی می گردد  پســـت  ها  و جایگاه   ها ی شـ
که بهرۀ مرتشـــی  ــاری  ــود سرشـ که از جهت اعتباری و نیز سـ
ــود، برای بسیاری خوشایندتر اســـت. همۀ این  ها  در  می شـ
نگاه عرف، در ردیف رشوه قرار می گیرند و مصداقی روشن از 
گرچه مال، به معنای خاص اقتصادی آن،  رشوه بشمارند؛ 
کارمند،  ــمار نمی آیند. اموری مانند دادن مرخصی به  به شـ
کارخانه، یا  تمدید پروانه شغلی و موافقت اصولی با احداث 

گیرد. طرحی نیز، می تواند مصداق رشوه قرار 
گاه، با دادِن حق ماّدی، مانند حق االختراع و حق  ــوه،  رشـ
گاه با اعطای  التألیف و یا نام تجاری و سرقفلی و . . .  است و 
حق مالی، مثل حق فسخ در یک معامله است. مال الرشا، 
گاه یک مال  ــادی و محدود اســـت، مانند اتومبیـــل و  گاه مـ
ــادی را  ــره وری از چیز  ها ی مـ ــه بهـ کـ ــرد و حقوقی اســـت  مجـ
ــران. زیرا بر  ــد، ماننـــد حق مالکیـــت یا طلـــب از دیگـ می دهـ
ــادق اســـت. در تعریف  ــوه صـ ــا  از نظر عرف، رشـ ــۀ این  هـ همـ
لغوی رشوه، »ما یعطاه«، »الجعل«، »المصانعه«، »الوصله 
ــوارد پیش گفته  ــه همۀ مـ کـ ــه« به کار رفته اســـت  ــی الحاجـ الـ
ــای خـــاص  ــه معنـ بـ ــال،  ــاری در مـ ــرد و انحصـ را دربرمی گیـ
ج، بیش تر، از  ــد در عمل و خار ــادی آن، ندارد، هر چنـ اقتصـ
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ــادی دارند در  که ارزش اقتصـ ــه نقد و چیز  ها یـــی  ــول و وجـ پـ
که  ــاید همین امر، سبب شده  ــوه استفاده می شود و شـ رشـ
گرنه در لغت، از تعبیر  کنند و  ــماری آن را در مال محدود  شـ
»ما یعطاه« و »ما یعطیه« و »ما یبذل« و ... در تعریف رشوه 
ــم در برمی گیرد. افزون  که غیر مال را هـ ــده بود  ــتفاده شـ اسـ
ــه در لغت نامه دهخدا61  کـ ــال، همان طور  ــر این که دایرۀ مـ بـ
ــه موجود و  کـ ــرد  ــته ا ی را دربرمی گیـ ــر خواسـ ــده اســـت، هـ آمـ
ــد و بذل و منع در آن جاری  ــته باشـ گرایش داشـ طبع بدان 
ــتر و الشه حیوان مرده در  کسـ ک و خا ــد )و نه مانند خا باشـ
گونۀ خاص  ــرایطی،  ــرایط عادی، زیرا ممکن اســـت در شـ شـ
ــگاه، از  ــوان خاصی، برای یک آزمایشـ ــه حیـ ک، یا الشـ از خا

ارزش برخوردار باشد.(
بر این اساس موارد زیر، از مصادیق رشوه بشمارند: 
گذاری هر نوع حق االختصاص یا حق االرتفاق. - وا

ــه ای، یا محلی در مســـجد و  ــرف در موقوفـ ــد از تصـ ــع یـ - رفـ
مشترکات عامه و . . .

ــورت ایجابی  ــه صـ ــام عملـــی و بـ ــوه، در قالـــب انجـ گاه رشـ  -
ــائل  ــا تعمیر و نگه داری وسـ ــد: خیاطی لباس یـ اســـت، ماننـ
ــفاعت و میانجی گری  خانه یا اداره مرتشـــی و . . . مانند: شـ

برای انجام وصلت و ازدواج مورد نظر مرتشی.
- صدور ویزا

ــازی مقدمات برنده شـــدن راشـــی در مزایده  ها و  - آماده سـ
مناقصه  ها.

کاالی ممنوعه  - صدور مجوز برای واردکردن 
کارمند و سرباز و ثبت نام در  - استخدام یا انتقال دانشجو و 

مدرسه و دانشگاه و . . .
کاال از فروشگاه معینی، توسط مأمور خرید. - خرید دائمی 
ــادر  کاال و صـ ــیر واردات  ــرپیچی در مسـ ــی از سـ - چشم پوشـ

نکردن حکم قضایی یا اجرا نکردن آن.
-دیرکرد در صدور و اجرای حکم و . . . یا جریمه نکردن، یا 
که  کردن یا توقیف نکردن ماشین در جا هایی  کم تر جریمه 

می بایست متوقف می شد. 
که حِق مملوِک راشـــی، یا  ــی از حقـــی و یا عینی  -  روی گردانـ
غیر راشـــی اســـت. اجابت و برآوردن خواستۀ مرتشی، حتی 
ــه وی، ولی با  ــه قیمت متعارف بـ ــد فروش خانه اش بـ در حـ
ــر خریداران،  ــروع او بر دیگـ ــتن ناروا و نامشـ امتیاز پیش داشـ

می تواند از مصادیق رشوه باشد.

چند نکته:
ــوه، تأثیری  ــوه، میزان و مقدار رشـ الف. در صدق عنوان رشـ
ندارد، حتی دادن یک سررسید هم می تواند مصداق رشوه 
ــودن و پیچیدگـــی موضوع  که ســـخت بـ ــور  ــد، همان طـ باشـ

درخواستی راشی، یا روان بودن آن نقشی ندارد.
کم نیز شکل  ب . ممکن است رشوه، با دریافِت حق خود حا
ــم بدهی دارد، یا عینی را  کـ ــرد، مانند آن که فردی به حا بگیـ
ــته به  کم، صدور رأی را، بسـ ــرده اســـت و حا کـ از وی غصـــب 
گرچه این مطلب، بویژه نسبت  کند،  گرفتن حق خود  تمام 
کم و قاضی محل بحث اســـت؛ زیرا ظهوِر دادن و  به غیر حا
کم بدهد،  که راشـــی، مالی را به حا ــتاندن در این اســـت  سـ

کم است، نه راشی. ولی در این مورد، مال خود حا
ــوه، ارزش مالِی شرعی معتبر نیست  ج. در صدق عنوان رشـ
که ارزش مالِی شرعی ندارند، مانند خمر،  و دادن چیز  ها یی 
ــماری از فقیها ن  ســـگ تزیینی و . . . به قاضی، برابر نظر شـ

رشوه به شمار می آید.62 
ــان ُجعل محرم  ــوه را همـ ــماری، رشـ ــد مطلب این که شـ مؤیـ
ــه، فقیها نی بر  ــرایط عوض در جعالـ ــته ا ند و در باب شـ دانسـ
ــد، بلکه هر چه  که الزم نیســـت عوض، مال باشـ این نظرند 

کفایت می کند. دارای عوض و ارزش عقالیی باشد، 
ــوم در صدق عنوان  ــرک فعل: قید سـ ــد انجام یا تـ ــه قصـ 3. بـ
ــتۀ  ــا و خواسـ ــر نها دن مال الرشـ ــر برابر یکدیگـ ــد بـ ــوه، قصـ رشـ
ــوه ِده و فعل یا  ــرطیت( بین پرداخـــت رشـ الزامـــی اســـت )شـ
ــنی  ــکارا و به روشـ ــوه گیر، حال چه آشـ ترک فعل از ســـوی رشـ
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گفته  ــه و در پرده ســـخن  کنایـ ــود، و یا به  ــان آورده شـ ــه زبـ بـ
که  ــوه نیازی به لفظ نیســـت و لزومـــی ندارد  ــود.63 در رشـ شـ
ــیده  ــه هماهنگـــی رسـ ــوه بـ ــوه، روی لفـــظ رشـ دو ســـوی رشـ
کافی اســـت و این  کند،  لت  که بر آن دال ــند و هر لفظی  باشـ
دادن و ستاندن نامشروع، به حقیقت پیوسته است. بلکه 
ــم و ابرو و حتی با معاطات و  ــر، چشـ ــارۀ سـ ــتن، یا اشـ با نوشـ
ــادی و داّلِ بر  ــۀ عملـــی، در صورتی که موجب علم عـ مصانعـ
که پیش از  آن باشد، رشوه به وقوع می پیوندد. همان گونه 
این یادآور شـــدیم، فعل و ترک فعل به شکل  ها ی مختلف، 
گون: ِاخالل، تأخیر، تقدیم،  بروز می کند و در قالب  ها ی گونا
ــامل انجام  ــود. و شـ لت و . . . جلوه گر می شـ راهنمایی و دال
ــازمان متبوع یا شـــخص  ــا ترک فعل، برای خود یا سـ ــل یـ فعـ

ثالث می شود.
ــه در به  کـ ــر این معناســـت  ــد، بیان گـ ــر آن، ایـــن قیـ ــزون بـ افـ
ــوه:  ــوه، قصد هر یک از دو ســـوی رشـ ــتن رشـ حقیقت پیوسـ
کر یک سوی  که ا راشـــی و مرتشـــی الزم اســـت.بدین معنی 
رشوه، از روی قصد، علم و اختیار، دست به پرداخت یازد، 
ــازی  ــری از قبیل مستندسـ ــد دیگـ ــه قصـ ولـــی ســـوی دیگر بـ
ــوه، صادق نیســـت.  گرفتن رشـ کشـــف جرم بگیرد، عنوان  و 
گرچه دســـت یابی راشـــی به هدف دل خواه، در به حقیقت 
گر به  قصد و امید رسیدن  پیوستن رشوه معتبر نیست؛ اّما ا
ــم آن را  ــده هـ گیرنـ ــردازد و  ــزی را بپـ ــه و هـــدف، چیـ ــه نتیجـ بـ

گرفته است. بداند، رشوه پا
ــوه بر ایـــن پرداخـــت، انگیزۀ راشـــی و  ــوان رشـ  در صـــدق عنـ
گرفتن رشوه  مرتشی )انگیزه، غیر از قصد است( در دادن، یا 
که نوع خواستۀ راشی خصوصیتی  نقشی ندارد، همان طور 
ــِت محکومیت خود  ــدارد و حتـــی ممکـــن اســـت درخواسـ نـ
گرفتـــن خارجـــی، در  ــد؛ از ایـــن روی، دادن و  ــته باشـ را داشـ

که به  قصد مقابله باشد رشوه است. صورتی 
ــا با انجام  ــوه، مقابلۀ مال الرشـ ــماری در صدق عنوان رشـ شـ
که در این باره  ــته اند  ــا ترک فعل معین را معتبر دانسـ فعل یـ

ــورت جزئی و خاص  ــد به صـ گفت ایـــن تعیین می توانـ ــد  بایـ
کلی. بنابرایـــن، پرداخت به صاحبان  ــه صورت  ــد و یا بـ باشـ
ــند و حســـن ظن به وی  ــه آنها  با او باشـ ــرای این کـ قـــدرت، بـ
ــته  که خواسـ ــروعی را  کار نامشـ ــند، تا بتواند هر  ــته باشـ داشـ
ــتگان  ــرای خود، یا بسـ ــیۀ امنی بـ ــام دهد و حاشـ ــد انجـ باشـ

خود فراهم آورد نیز، از نظر عرف و لغت رشوه است.
ــوه آن گاه صدق  ــد، رشـ ــر این قیـ ــه: بنا بـ ــر خـــالف وظیفـ 4. بـ
کاری داشته؛ اّما  گیرنده، وظیفه بر انجام یا ترک  که  می کند 
کرده اســـت؛  ــوه دریافت  ــر خالف این وظیفه، بابت آن رشـ بـ
کافر،  ــد یا حقوقی، مسلمان یا  چه آن شـــخص حقیقی باشـ
ــر. و نیز فرقی  کارمند رســـمی و غیررســـمی دیگـ قاضی، یا هر 
که در بخش  ها ی دولتـــی، یا نها د  ها ی عمومی، یا  نمی کند 
کار، یا  ــان بخش  ها ی دولتی،  که بسـ ــا ی خصوصی  بخش  هـ
ــته  کار را بر عهده داشـ خدمت عمومی ارائه می دهند و . . . 

باشد و می بایست آن را برابر وظیفه به انجام برساند.
کار، بر او  ــرک  کار یا تـ که  کســـی اســـت  ــور از وظیفه مند،  منظـ
واجب شرعی باشد، یا بر اساس قرارداد، بر عهد  ه ا ش باشد 
ــه در چرخۀ  کـ ــی را  کسـ ــان و هر  ــزاران دولـــت، قاضیـ کارگـ ــه  کـ
کار  ــده و در برابر آن  ــذارده شـ گـ ــر عهد  ه ا ش  کاری بـ ــه،  جامعـ

مزدی دریافت می کند، در برمی گیرد.
ــه اصـــل  کـ ــم آن مورد  ها یـــی را  ــه« هـ ــر خـــالف وظیفـ ــد »بـ قیـ
ــد: پرداخت  ــی نارواســـت، دربرمی گیرد، ماننـ ــتۀ راشـ خواسـ
که حق آن ســـوی دعـــوی را تباه  ــوه برای صدور حکمی  رشـ
که خواستۀ راشی حق است،  ــازد و هم آن جا  ها یی را  می سـ
ــد، مانند:  ــاروا بدان دســـت یابـ ــه از راه نـ کـ ــی بر آن اســـت  ولـ
این که بخواهد بر خالف تراز  ها  و معیار  ها ی قضایی و بدون 
ــکلی اســـالمی، حکم قضایـــی صادر  نگه داشـــت قوانیـــن شـ
ــود، بدون آن که اصل حکم، موجب پایمال شـــدن حقی  شـ
ج از وقت اداری،  ــار ــیدگی خـ ــاب نمونه: برای رسـ ــود. از بـ شـ
ــا او را به چگونگی چیرگی بر  ــوه بدهد و یـ یا بدون نوبت، رشـ
کند؛ زیرا در همۀ این موارد، از دایره  لت و هدایت  خصم دال

فصلنامه موضوع شناسی فقهی         بهــــــار  1395     

107        شماره یک



گذارده است. اعتبار این  و مرِز انجام وظیفه شرعی پا بیرون 
ــلم، روشـــن و پذیرفته  قید در دایرۀ حکم، امری اســـت مسـ
ــتدالل ندارد؛ اّما دربارۀ دیگر عرصه   ها ،  ــده و نیازی به اسـ شـ
ــوه و  ــم، با توجه به مفهوم لغوی رشـ ــان بخش اداری هـ بسـ
صدق عرفی عنوان راشی و مرتشی بر آن درخور اثبات است 

و مشموِل اطالق نبوی مشهور:
»لعن اهلل الراشی و المرتشی و الرائش بینهما« 

که از نظر  کاری  ــر  گرفتن وجه را در برابـ ــا ن،  ــماری از فقیهـ شـ
عقال، می باید رایگان انجام بگیرد و شأنیت مقابله با عوض 
که با عنوان  ــوه دانسته ا ند  و اجرت را ندارد نیز، مصداق رشـ

یاد شده )موظف بودن( درخور جمع است.
کاظم)ع(  ــام  ــی از امـ ــده از روایت صیرفـ ــاد شـ ــد یـ ــار قیـ و اعتبـ
ــرا پـــس از پرســـش راوی،  ــود؛ زیـ ــتفاده می شـ ــنی اسـ به روشـ

حضرت پرسید:
گر به آنان ]کارگزاران[ رشوه بدهی کم تر از مقداری که شرط  »آیا ا

شده می گیرند؟
گوید: آری. راوی در پاسخ می 

ــد  ــوه دادنت فاسـ ــوتک. این رشـ ــود: فســـدت رشـ ــرت فرمـ حضـ
است.«

ــه در ادارۀ  ــلطان اســـت، آنان کـ کارگزاران سـ ــورد روایـــت،  مـ
گفـــت نظام  ــد. در اســـاس، می توان  حکومـــت نقـــش دارنـ
ــۀ  پایـ ــر  بـ ــا ی اجتماعـــی و اداری آن  حکومتـــی و برنامه  هـ
ــتن عدالت اجتماعی، بنیان  حفظ حقوق ملت و برپاداشـ
کارمندان  ــات و  ــده اســـت؛ از ایـــن روی، بر قضـ ــذارده شـ گـ
الزم است آن را پاس بدارند. بنابراین، هر آن چه، با هدف 
ــاروا از آن پرداخت  ــتفادۀ نـ ــیر حق و اسـ ــه َروی از مسـ کژراهـ
ک رشوه در هر دو  ــود در عرف، رشوه اســـت؛ زیرا مال می شـ

مورد جاری است.
ــه به آن  ــا و هر آن چـ ــاب قضـ ــوه، ویژۀ بـ ــر ایـــن اســـاس، رشـ بـ
کار اداری و عمومی را  ــته اســـت، نیســـت، هر  ــته و وابسـ بسـ
ــرای ِرِزروکردن  ــرد. بر ایـــن مبنی، پرداخت وجه بـ دربرمی گیـ

ــامانه و  ــتن جا در سـ ــا صندلـــی، یا نوبت و نگه داشـ بلیـــت، یـ
ــاوگان حمل و نقل عمومی و بر خـــالف موازین و قوانین و  نـ
ــتن به معنای لغوی و عرفی  ــوه است. درنگریسـ وظیفه، رشـ
رشوه و روایات وارده و نظر شماری از فقها ی نامدار امامیه، 
لـــت دارد.  ــاب قضا دال ــوه به بـ ــودن رشـ ــر ویژه نبـ به خوبـــی بـ

آن چه در پار  ه ا ی روایات آمده است، مانند:
»اما الرشا فی الحکم فهوالکفر باهلل العظیم«

گی رشوه به باِب قضاوت و حکم نیست؛  کافی بر ویژ  دلیلی 
زیرا:

ــای قضاوت و هم  ــۀ حکم، هم به معنـ کلمـ  نخســـت آن که، 
کار  کار رفته است و به  به معنای فرمانروایی و حکومت، به 
ــده  ــاب حکم و قضا نیز ثابت شـ ــوه در غیر بـ کلمۀ رشـ ــردن  بـ
ــوه در باب احکام، دلیلی بر ویژه بودن در  کاربرد رشـ اســـت و 
گیری مفهوم رشوه  آن باب نیست، بلکه چه بسا بیان گر فرا

باشد.
کار رفته  گیر به  ــای فرا ــر لغوی هم، در معنـ ــر، از نظـ  و دودیگـ

که پیش از این به آن اشاره شد. است64 
شهید ثانی در مسالک االفها م می نویسد:

»اتفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل«65  
ــوه بر  ــلمانان اتفاق نظر و هماهنگی دارند بر حرام بودن رشـ مسـ

کارگزار حکومتی. قاضی و 
ــوه، باید هدف،  که: در رشـ ــماری از فقیها ن بر این نظرند  شـ
کرســـی  نشاندن باطل باشد، بر این  کردن حق، یا به  باطل 
ــوه  ــیدن به  حِق خود را، رشـ اســـاس، پرداخت، به  قصِد رسـ
ــور مطلـــق  ــه طـ ــم، بـ ــه در خصـــوص حکـ گرچـ ــته ا ند،  ندانسـ
ــه حرمـــت  ــِر غایـــت، فتـــوی بـ گرفتـــن عنصـ ــر  و بـــدون در نظـ

داده اند.66 
که وی بر ابر وظیفۀ برآمده از تکلیف  روشـــن است، از آن جا 
ع و قانون  ــر کار را در چهارچوب شـ و یا قرارداد، می بایســـت 
گرفتن هرگونه وجهی، افزون بر دستمزد  ــاند،  به انجام برسـ
تعیین شـــده، چه برای احقاق حق و یا ابطال باطل باشد، 
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نمونۀ روشن ُسحت خواری است.
ــگاه علمی و  ــزی به جهت جایـ ــر ایـــن قید، پرداخت چیـ برابـ
معنـــوی فردی و یا به هدف بهره وری علمی از وی یا دعای 
کار  ها ی  ــوۀ حرام نیست؛ زیرا از  ــاد او، در عرف رشـ خیر و ارشـ
واجب بر عهدۀ او نیست و دهندۀ وجه، به هیچ روی، قصد 
ــوّدت و محبت  ــه به قصد هدیه و جلب مـ ــوه ندارد، بلکـ رشـ

که آن جایگاه علمی را دارد، می پردازد. کسی  قلبی، به 
ــید و  ــوه به پایان رسـ ــا بحث از مفهوم شناســـی رشـ در این جـ
ــوه خواهیم پرداخت. به  در آینده به نمونه های نوپدید رشـ
امید آن که، آن چه نوشتیم از مفهوم شناسی رشوه، زمینه و 

کاربردی. مقدمه ای باشد، برای آن بحث روشن گر و 
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ــان، فقیها ن  ــۀ نگاه لغویـ ــد و از دریچـ کم و بیش روشـــن شـ ــوه،  ــال، مفهوم رشـ در ایـــن مقـ
ــر دارد و به  گیـ ــوم و معنایـــی فرا ــوه« مفهـ که »رشـ ــم  ــه ایـــن نتیجه دســـت یافتیـ ــات بـ و روایـ
ــورداری و حکمروایی و  کشـ ــا ی  ــام عرصه  هـ ــژۀ بـــاب قضا نیســـت، بلکه تمـ هیـــچ روی، ویـ
ــه، تا پایین تریـــن آن را دربرمی گیرد و هر آن  ترین پایـ ــزاران حکومتی را از باال کارگـ ــه الیۀ  الیـ
ع و چها رچوب آیین نامه  ها ی اداری و  که در قانون و شر که بایستی برابر وظیفه ا ی  کسی 
کاری را به سامان برساند و برای ارباب رجوع انجام دهد، در  اجرایی برای او تعریف شده، 
ــوه گیرندگان و ُســـحت خواران قرار  کند، بزه کار و در ردیف رشـ ازای آن از مردم وجه دریافت 
که انجام آن را خواستار است، مبلغی  کاری  کس به چنین فردی، در ازای  می گیرد و هر آن 

گناهکار است. را بپردازد، در ردیف رشوه دهندگان قرار می گیرد و 
کاری به مرتشـــی داده  ــد آن چه از ســـوی راشـــی برای انجام  ــتار ثابت شـ و نیز در این نوشـ
ــا آن را در بر بگیرد و رشوه به حقیقت  که مال الرشـ ــد  ــود، لزومی ندارد وجه نقد باشـ می شـ
بپیوندد، بلکه هر آن چه ارزش مالی دارد و یا در نزد رشوه گیرنده ارزش ویژ  ه ا ی دارد، مال 
ــتایش  ــه نقد و هر آن چه ارزش مالی دارد احترام، تکریم، سـ ــز افزون بر وجـ الرشاســـت و نیـ
کار  ها  در دست  گشاد پاره ای از  که بســـت و  کسی  ــگرانۀ  و هر تالش مدحت آمیز و ستایشـ
کارشان به دست او باز می شود، رشوه به حساب  گره  که  اوست، از سوی کس و کسانی، 

می آید و در حکم وجه نقد و مال است.
ک ها و معیار ها  ک ها دقت و درنگ شود. وقتی مال به هر حال، بایستی روی معیارها و مال
گسترده است  که دایرۀ رشوه، َبس  گیرند، این نتیجۀ روشن به دست می آید  فراروی قرار 
که از  ــرار داد  کانون توجه قـ گرفـــت و آن را در  ــوان معنـــی و مفهومـــی برای آن در نظر  و نمی تـ
ــوه دادن و  گرفتن مال و یا آن چه ارزش مالی دارد رشـ ــود و یا دادن و  ــته شـ کاسـ دامنۀ آن 
کارها به گونۀ نامشروع  ــاد  گشـ که به بســـت و  گناه؛ اّما تالش هایی  ــد و  گرفتن باشـ ــوه  رشـ

کردن حقوق دیگران، در حکم رشوه داخل نباشد. می انجامد و پایمال 

نتیــــجـه
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منـــــابــــع

کریم 1. قرآن 
کشـــف الرموز في  2. آبـــی، فاضل، حســـن بن ابی طالب یوســـفی، 

ح مختصر النافع، دفتر انتشارات اسالمی، قم، 1417 ه  ق شر
3. ابـــن اثیـــر، مبارك بن محمد، النها یة في غریـــب الحدیث و األثر، 

مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ، قم ، 1367 ه.ش 
4. ابـــن فـــارس، احمد بن فـــارس ، معجم مقاییـــس اللغة، مکتب 

االعالم االسالمي ، قم ، 1404 ه. ق 
5. ابـــن منظور، محمد بن مکرم، لســـان العرب، دار صادر، بیروت، 

1414 ه.ق.

ح  6. اردبیلـــی، احمد بن محمد ، مجمع الفائدة و البر  ها ن في شـــر
إرشاد األذ  ها ن ، دفتر انتشارات اسالمی، قم ، 1403 ه  ق 

7. ازهـــرى، محمـــد بـــن احمد، تهذیـــب اللغـــة، دار احیـــاء التراث 
العربي، بیروت، 1421 ه.ق.

کتاب المکاســـب، وزارت  8. ایروانـــی غـــروی، میـــرزا علی، حاشـــیة 
فرهنگ و ارشاد اسالمی ، تهران، 1406 ه  ق 

9. بحرانـــی، آل عصفور، یوســـف بـــن احمد بن ابراهیـــم، الحدائق 
الناضـــرة في أحکام العترة الطاهرة، دفتر انتشـــارات اســـالمی، قم، 

1405 ه  ق

الشـــیعة،  أحادیـــث  جامـــع  حســـین ،  ســـید  آقـــا  بروجـــردى،   .10

انتشارات فرهنگ سبز، تهران ، 1386 ش 
11. جوهرى، اســـماعیل بـــن حماد، الصحاح: تـــاج اللغة و صحاح 

العربیة، دار العلم للمالیین ، بیروت ، 1376 ه. ق 
12. حر عاملی، محمد بن حســـن، وســـائل الشـــیعة، مؤسســـة آل 

البیت )ع(،  قم، 1409 ق.
ی 

ٰ
13. حکیم، سید محسن طباطبایی، منها ج الصالحین )المحّش

للحکیم(، دار التعارف للمطبوعات، بیروت، 1410 ه  ق
14. حّلـــی، عالمـــه، حســـن بن یوســـف بـــن مطهر اســـدى، قواعد 

األحکام في معرفة الحالل و الحرام، دفتر انتشـــارات اسالمی، قم، 
1413 ه  ق

15. حّلـــی، محقـــق، نجـــم الدیـــن، جعفـــر بن حســـن، شـــرائع 

اإلســـالم في مســـائل الحالل و الحرام، مؤسســـه اســـماعیلیان، 
قم، 1408 ه  ق

الفقاهـــة  مصبـــاح  القاســـم،  ابـــو  ســـید  خویـــی،  موســـوى   .16

)المکاسب(، 7 جلد، بی تا
17.  دادوئـــی دریکنـــده، حمیـــد رضـــا، رشـــوه و احـــکام آن در فقه 

کتاب، قم، 1383ش                  اسالمی، بوستان 
18. زمخشـــرى، محمود بن عمـــر، الفائق فی غریـــب الحدیث، دار 

الکتب العلمیة ،بیروت، 1417 ه.ق.
19. ســـبحانی تبریزى، جعفر، نظام القضاء و الشهادة في الشریعة 

اإلسالمیة الغراء، مؤسسه امام صادق )ع(، قم، 1418 ه  ق
20. ســـبزوارى، ســـید عبد األعلی، مهّذب األحکام )للســـبزواري(، 

مؤسسه المنار - دفتر حضرت آیت اهلل، قم، 1413 ه  ق
21. سّیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی- فارسی، بی تا

22. شـــرتونی، ســـعید، اقـــرب المـــوارد، مکتوبـــات مکتبـــة آیت اهلل 

مرعشی نجفی، قم، 1403 ه.ق 
التجـــارة،  کتـــاب  الفقاهـــة -  أنـــوار  23. مـــکارم شـــیرازى، ناصـــر، 

انتشارات مدرسة اإلمام علی بن أبی طالب )ع(، قم، 1426 ه  ق
24. طریحـــی، فخر الدین بن محمد، مجمـــع البحرین ، مرتضوي ، 

تهران ، 1375 ه ش 
25. طوســـی، ابـــو جعفـــر، محمـــد بن حســـن، المبســـوط في فقه 

اإلمامیـــة، 8 جلـــد، المکتبـــة المرتضویة إلحیـــاء اآلثـــار الجعفریة، 
تهران - ایران، سوم، 1387 ه  ق 64.

26. عاملی، شـــهید ثانـــی، زین الدین بن علـــی، الروضة البهیة في 

کتاب فروشی داورى،  کالنتر(،  ی - 
ٰ

ح اللمعة الدمشقیة )المحّش شر
قم، 1410 ه  ق

27. عاملی، شـــهید ثانی، زین الدین بن علی، مســـالك األفها م إلی 

تنقیح شـــرائع اإلســـالم، مؤسسة المعارف اإلســـالمیة، قم، 1413 ه  
ق

28. عســـکرى، حســـن بن عبـــداهلل، الفروق فـــی اللغـــة، دار االفاق 

الجدیدة، بیروت، 1400 ه ق.

مفهوم شناسی  رشـــــوه

112        شماره یک



29. فیروزآبـــادى، محمـــد بـــن یعقـــوب ، القامـــوس المحیـــط، دار 

الکتب العلمیة، بیروت ، 1415 ه ق 
ح  30. فیومـــی، احمـــد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشـــر

الکبیر للرافعی ، مؤسسه دار الهجرة، قم ، 1414 ه ق 
کوشـــا ،جعفر ،جرایم علیه عدالت قضایی ،نشر میزان، تهران،   .31

1381ه ش

کرکـــی، محقـــق ثانی، علـــی بن حســـین ، جامـــع المقاصد في   .32

ح القواعد ، عاملی، مؤسسه آل البیت )ع( ، قم، 1414 ه  ق  شر
کتاب القضـــاء، دار  گلپایگانـــی، ســـید محمـــد رضـــا،  33. موســـوى 

القرآن الکریم، قم، 1413 ه  ق
34. مجلســـی، محمد باقـــر بن محمد تقـــی، بحاراألنـــوار، بیروت، 

1403 ه ق

35. مرتضـــی زبیدى، محمد بـــن محمد، تاج العـــروس من جواهر 

القاموس ، دار الفکر، بیروت ، 1414 ه ق 
36. منتظـــرى، حســـین علی، دراســـات فـــي المکاســـب المحرمة، 

تفکر، قم، 1415 ه  ق
ح شرائع اإلسالم،  37. نجفی، محمد حســـن، جواهر الکالم في شر

دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1404 ه  ق
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پــــی نــوشــت هــا

1. جوهری، اسامعیل بن حامد، معجم الصحاح، ج 6/ 2357.

2. رشتونی، سعید، اقرب املوارد، ج1/ 407.

3. ابن فارس، ابو الحسین احمد بن فارس بن ذکریا، ترتیب مقاییس 

اللغة / 377.

4. فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، القاموس املحیط / 1184:

»و أَرِْشيَُة اليَْقِطنِي و الَحْنظَِل: ُخيوطُُهام.«

جوهری، اسامعیل بن حامد، الصحاح، ج 6/ 2357:

ت أغصانُه، شبِّه  باألرِْشيَِة« »و أَرَْش  الحنظُل، إذا امتدَّ

5. ازهرى، محمد بن احمد، تهذيب اللغـــة، ج 11/ 279 و طريحى، 

فخرالدين بن محمد، مجمع البحرين، ج1/ 184.

6. ابـــن اثري، مبارك بن محمد، النهاية يف غريب الحديث و األثر، 

ج 2/ 226.

7. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، القاموس املحیط، ج 368/4؛

زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، ج 461/19؛ 

مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و الرب هان، ج12/ 48.

8. فیروز آبادی، محمدبن یعقوب، القاموس املحیط ج 476/3:

»الجعالة: مثلثًة ما جعله له علی عمله«؛

ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة / 181:

»والُجعل و الجعالة و الجعیلة: ما یجعل لالنسان علی االمر یفعله«؛

طریحی، فخر الدین، مجمع البحرين، ج1/ 11:

»الُجعل ما یُجَعل لالنسان علی عمل یعمله و کذلک الجعالة«

9. کرکی، علی بن حسین، جامع املقاصد، ج4/ 37: 

»الجعل من املتحاکمین رشوة«

10. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج1/ 763:

»نعم ما ذكره يف القاموس من تفسري الرشوة مبطلق الجعل محمول عىل 

التفسري باألعم، كام هو شأن اللغوي أحيانا«

11. موسوی خویی، پیشین/ 761؛ 

ایروانی غروی، میرزا علی، حاشیة کتاب املکاسب، ج1/ 25:

»ينبغي القطع بأن مطلق الجعل عىل عمل ليس رشوة و إن أوهمته 

عبارة القاموس و الّنهاية«

12. منتظری، حسین علی، دراسات فی املکاسب املحرمة، 160/3:

»أو الالم فيه لإلشارة إىل الجعل الخاّص املعهود، و ذلك لبداهة عدم 

كون كّل جعل و لو يف قبال األعامل العاّدية املحلّلة رشوة.«

13. جوهری، اسامعیل بن حامد، معجم الصحاح، ج 6/ 2357:     

»الرشوة معروفة«

14. فیومی، احمد، املصباح املنیر، ج 228/1.

15. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج 184/1.

16. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، ج19/ 461.

17. عسکری، ابوهالل، الفروق يف اللغة /166.

18. مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و الرب هان، ج48/12:   

»و هی ما یُعطی للحکم«؛

طباطبایی یزدی، محمد کاظم، العروة الوثقی، ج 2/ 22؛

نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج17/ 71.

19. طباطبایی یزدی، محمد کاظم، تكملة العروة الوثقى، ج 2/ 22: 

»... لیعلمه طریق املخاصمة حتی یغلب علی خصمه«

نراقى، احمد بن محمد مهدی، مستند الشيعة ج17/ 71؛

شهید ثانی، الروضة البهیة، ج 3/ 74: 

»هـــو أخذه ماال من أحدهام  أو منهام، أو من غريهام عىل الحكم، أو 

الهداية إىل يش ء من وجوهه«.                           

20. ابن اثري، مبارك بن محمد، النهاية يف غريب الحديث و األثر، 

ج 226/2.

21. طريحى، فخر الدين بن محمد، مجمع البحرين، ج 184/1.

22. ایروانی غروی، میرزا علی، حاشية املكاسب، ج 1/ 25.

23. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، ج2/ 226.

24. زمخرشی، محمود، الفائق، ج 37/2.

25. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، 3 / 56: 

»واملصانعة: ان تصنع له شیئاً لیصنع لک شیئاً آخر«؛

ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 212/8.

26. فیومی، احمد، املصباح املنیر/349 و348؛ ابن منظور، لسان العرب، 

ج 212/8؛ مجلسی، محمد باقر، بحاراالنوار،    ج 272/101.

27. سیّاح، احمد، فرهنگ جامع عربی- فارسی، ج 1 و2 /829.

28. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، 2 / 226.

29. دادویی دریکنده، حمید رضا، رشوه و احکام آن در فقه اسالمی/ 42.

30. ایروانی غروی، میرزا علی، حاشية املكاسب، ج 1/ 26.

31. پیشین. 

32. پیشین، ج 1/ 25.

33. طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج 184/1.

34. ابن اثیر، مبارک بن محمد، النهایة، ج2 /226:

»فأّما ما يعطى توّصال إىل أخذ حق أو دفع ظلم فغري داخل فيه«

35. کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی/51.
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36. نراقی، احمد، مستند الشیعة، ج17 / 71

37. حلی، جعفر بن حسن، رشائع االسالم، ج4/ 78؛ 

حلی، حسن بن یوسف، قواعد االحکام، ج3/ 429 ؛

مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و الرب هان، ج12/ 48؛ 

فاضل آبی، حسن بن ابی طالب، کشف الرموز،ج2/ 497.

38. حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 278/17، ابواب ما یکتسب به، باب 

85، ح 2.

39. نراقى، احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة يف أحكام الرشيعة، 

.71/17

40. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، 1/ 262.

41. سیوطی، جالل الدین، الدر املنثور، ج 2/ 284؛ بروجردى، آقا سید 

حسني، جامع أحاديث الشيعة، ج 142/30.

42. پرسامن فقهی قضایی، ج9 / 237.

43. کوشا، جعفر، جرایم علیه عدالت قضایی/51.

44. پرسامن فقهی قضایی، ج9/ 242 - 241.

45. سؤالی به اداره حقوقی واصل گردید: در مورد جرم ارتشـــا، آیا 

مالکیت راشی در مورد مال مورد رشوه رشط می باشد؟ به عبارت دیگر 

اگر راشی مال مرسوقه را به عنوان رشوه پرداخت مناید، آیا جرم تحقق 

یافته است؟ پاسخ اداره حقوقی به شامره 7/1564 و در تاریخ 18/ 4 / 

1373 چنین است: در تحقق جرم رشا یا ارتشا، مالکیت راشی، نسبت به 

مالی که به عنوان رشوه می دهد، رشط نیست و اگر راشـــی، مال مرسوقه 

را هم به عنوان  رشوه بدهد از مصادیق رشاست. ولی در رأی شامره 

3400-36/87 شعبه 9 د.ع.ک در مورد سؤالی درست بر خالف رأی 

اداره حقوقی حکم صادر کرده است.

46. یعنی مانند خمر و خوک نباشـــد که قابلیت متلک ندارند، زیرا شارع 

اعتبار متلیک و متلک آن را الغاء فرموده است.

47. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، ج23/2.

48. نجفی، محمد حسن، جواهر الکالم، ج22/ 146.

49. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج1/ 263.

50. سبزواری، عبداالعلی، مهذب االحکام، 27 / 30:

»ال فرق يف الرشـــوة بني كونها عينا أو منفعـــة أو انتفاعا كام لـــو خاط 

للقايض ثوبا ألن يحكم له أو مدحه كذلك أو سلم عليه بقصد ها«

51. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج1/ 262.

52. پیشین.

53. موسوی اردبیلی، عبد الکریم، فقه القضاء، 1 / 423.

54. حر عاملی، پیشین، وسائل الشيعة ؛ ج 96/18.

55. مکارم شیرازی، نارص، انوار الفقاهة )کتاب التجارة، املکاسب 

املحرمة(/ 207.

56. زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس، ج5 /345 و 346.

57. موســـوى گلپايگاىن، ســـيد محمد رضا، كتاب القضاء، ج1 /238، و 

نیز ر.ک به:

سبحانی تربیزی، جعفر، نظام القضاء و الشهادة يف الرشيعة اإلسالمية 

الغراء؛ ج 1/ 308.

58. ابن اثیر، النهایة، ج2/ 226؛ طریحی، مجمع البحرین، ج1/ 117.

59. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، تكملة العروة الوثقى، ج 2/ 23.

60. دادن و گرفنت بر مبنای این که فعل راشی و مرتشی را بر روی هم 

جرم واحد بدانیم و دادن یا گرفنت در صورتی که جرم هریک از راشـــی 

و مرتشی مستقل باشد.

61. دهخدا، علی اکرب، لغتنامه دهخدا، واژۀ مال: 

»و با مالحظه موارد استعامل کلمه بذل و اعطاء مشخص می شود که 

اختصاصی به مال مصطلح ندارد. در مجمع البیان آمده است: 

»من خیر نساءکم املراً اذا اخال بها زوجها بذلت له ما اراد منها«

و اعطاء به معنای تناول اســـت که بر پاداش و بهره داللت دارد؛ و در 

مجمل ابن فارس آمده است: 

»ارشیت الرجل اذا االنیته«

که شامل رشوه قولی هم می شود و در تعلیقات آقا جامل بر ملعه/ 314 

آمده است:

»املصانعـــه کام ذکره الجوهری الرشـــوه و املراد ما یبذل للظامل اختیاراً 

لیعینه عند الحاًجة الیه و لئال یقصده بظلم.««.

62. از جمله حرضات آیات: نارص مکارم شیرازی، نوری همدانی، گرامی 

قمی، موسوی اردبیلی، سید محمود شاهرودی، علوی گرگانی، شبیری 

زنجانی، مدرســـی یزدی. برابر استفتاءاتی که از آقایان انجام گرفت و  منت 

آن در دفرت مجله موجود است، بر این نظرند. 

63. بحرانی، الحدائق الناظرة ج218/8 : 

»ما یؤخذ من املتحاکمین علی الحکم لصاحب الرشوه فتکون الرشوه 

فی مقابلة الحکم له.«

64. موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج273/1:

»و قد يتوهم أن موضوع الرشوة مختص باألحكام، ملا ورد يف جملة 

من الروايات املاضية من أن الرشا يف الحكم حرام، أو كفر، أو سحت. و 

فيه أوال: أن املســـتفاد منها ليس إال حرمة الرشوة يف الحكم، الختصاص 

موضوعها به، و هو واضح. بل قد يدعى أنها مشـــعرة بعموم مفهوم الرشوة 

لغري األحكام، و إال للزم إلغاء التقييد يف قوله )ع(: )و أما الرشا يف الحكم 

فهو الكفر باللّه العظيم(. و ثانيا: أن مفهوم الرشـــوة يف اللغة غري مختص 

مبا يؤخذ يف الحكم، بل هو أعم من ذلك «

65. . شهید ثانی، مسالک االف هام، ج13/ 419.

66. طباطبائی یزدی، محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، ج2/ 24؛ 
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موسوى گلپايگاىن، سيد محمد رضا، کتاب القضاء، ج236/1:

»أن الرشا يف الحكم مطلقا- أي حقا كان الحكم أو باطال- حرام بالكتاب 

و السنة، و أما إذا توقف إحقاق الحق عىل بذل يش ء بحيث لو مل يبذله 

لوقع يف الرضر العظيم و ضاع حقه- جاز البذل لتقدم قاعدة نفي الرضر 

حينئذ، نظري ما قد يبذل للظامل مال دفعا الذاه و تحفظا من رضره.«

موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، ج274/1:

الظاهر من األخبار املتقدمة أن منزلة الرشوة منزلة الربا، فكام أن الربا 

حرام عىل كل من املعطي و اآلخذ و الساعي بينهام، فكذلك الرشوة، 

فإنها محرمة عىل الرايش و املرتيش و الرائش أي الســـاعي بينهام يستزيد 

لهذا و يستنقص لذاك. نعم ال بأس بإعطائها إذا كان الرايش محقا يف 

دعواه، و ال ميكن له الوصول اىل حقه إىل بالرشـــوة، كام استحسنه يف 

املستند )ملعارضة إطالقات تحريم ها مع أدلة نفي الرضر، فريجع اىل 

األصل لو مل يرجح الثاين( بل يتعني ترجيحه لحكومة أدلة نفي الرضر 

عىل أدلة األحكام بعناوينها األولية كام هو واضح.

حکیم، محمد سعید، منهاج الصالحین، معامالت، ج2/ 14:

»تحرم الرشوة عىل القضاء بالحق أو الباطل و أما الرشوة عىل استنقاذ 

الحق من الظامل فجائزة و ان حرم عىل الظامل أخذ ها.«

مفهوم شناسی  رشـــــوه
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غنـــــــــاء
درپــویـۀتـاریخ


