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 مقدمه

ی متعاددی را در عرهاح اتاا     هاا  چالشتطور زندگی اجتماعی در گستره زمان 
، جز از طریاق  ها یدگتچتپها و  کح فائق آمدن بر آن چالش جمعی ایجاد کرده است

 و اقتصااد  در اسات کاح   مواردی از یکی فساد پدیده. نتست ای متسر رشتح متان نگاه
باح   نااتاح  دو طاور معماوا از   باح  فسااد  های مرتبط با دارد. پژوهش فرهنگ ریشح
و  شاود بررسای مای   کارگزاران ااکمتتی سطح در فساد گاهی پردازند؛ موضوع می

گترد. موضوع نخست در  می قرار بتن ذره زیر مردم قاطبح فسادآلود رفتارهای زمانی
الح ااضار قصاد دارد ابعااد موضاوع     های متعددی کنکاش شده است و مق پژوهش

دوم را بررسی کند. تاکنون باا هادت توضاتح عوامات مارتبط باا باروز رفتارهاای         
ی انجام شده است. برخی از پژوهشگران ا گستردههای  فسادآلود در جامعح پژوهش

و باح ایان     دهتوأمان بررسی کر هور  بحاین اوزه، عوامت اقتصادی و فرهنگی را 
 تاوان  ینما تا  عاام ی    هاور   باح کح بروز رفتارهای فسادآلود را  اند دهترسنتتجح 

ی و سااختار  اجتماع یها ارزش ،هنجارها؛ برخی دیگر، (Sanyal,2005توضتح داد )
اناد   کارده فساد در سطح جامعاح معرفای    دهنده حتتوضفرهنگی هر جامعح را عامت 

(Barr & serra,2008; husted,2002.) 
فسااد از ایان ج ات اهمتات دارد کاح گساترش        هاای  بررسی عوامت و ریشح

تواناد اعتمااد    رفتارهای فسادآلود در سطح جامعح و بالطبع افزایش ادراک فساد، می
 ,Delhey & newton,2004( ،)ŠTULHOFERکناد )  دار خدشحو سرمایح اجتماعی را 

، دقتقاً همتن رابطح ع ی، یکی از نقاط تالقی فرهنگ و اقتصاد است. توضتح (2005
واسطح عوامت فرهنگی، منجر بح کاهش ساطح   ینکح گسترش رفتارهای فسادآلود بحا
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هاای کاالن اقتصاادی     شود و بح این واسطح، شاخص اعتماد و سرمایح اجتماعی می
 الشاعاع  تحات منفای   هاور   بح، شاخص رشد اقتصادی است( ها آن)کح بارزترین 

 (1386 ،یرتام و ی)رامان (؛Zak & knack, 1998 & 2001) .رندتگ یمقرار 
ی و ساختار فرهنگای هار جامعاح،    اجتماع یها ارزش ،هنجارهابا فرض اینکح 

هاای   عوام ی اساسی در بروز رفتارهای فسادآلود هستند )این موضوع در پاژوهش 
آیاا تج ای   »پرسش مشخص پژوهش ااضر این اسات    متعددی اثبا  شده است(

ی فرهناگ اساالمی   رتا گ شاکت های اسالمی در سااختار فرهنگای جامعاح و     آموزه
بر این اساس ابتادا ادبتاا    « تواند تواتر و سطح فساد را در جامعح کاهش دهد؟ می

 مفاساد  نسابت »، «اقتصاادی  مفاساد  و فرهنگ نسبت»نظری پژوهش در سح بخش 
 تاثثتر »و « اجتمااعی  سارمایح  مؤلفاح  تارین  م معنوان  بح اجتماعی اعتماد و اقتصادی
 اساالمی  بررسای و سا ف فرهناگ   « اقتصاادی  توساعح  و رشد بر اجتماعی سرمایح

هافستد تبتتن و در  مدا از استفاده با اقتصادی مفاسد با رابطح در( مط وب فرهنگ)
 ی ستاستی ذکر شده است.ها حتتوهی و بند جمعپایان 

 پیشینه پژوهش .1

 نسبت فرهنگ و مفاسد اقتصادی .1-1

توافق بتن الم  ی مقاب اح باا   فرهنگ و »( در پژوهشی تحت عنوان 2002) 1«هاستد»
درباره فساد در کشورهای آمریکاای جناوبی باح بررسای     « فساد در آمریکای التتن

 2001در ساااا  عواماات فرهنگاای مااؤثر باار متاازان و نااوع فساااد پرداختااح اساات. 
هاای   سازمان ایالات »و  2«های اقتصادی و توسعح سازمان همکاری»ای بتن  نامح تفاهم

 ش فسااد در کشاورهای آمریکاای جناوبی امداا شاد و      مبنی بار کااه   3«آمریکایی
هاای کااهش فسااد در     نویسنده بح دنباا پاسخ بح این پرسش است کاح آیاا برناماح   

تثثترگذار اسات   آمریکای جنوبی با توجح بح ااکمتت فرهنگ فساد در آن کشورها،
یا ختر! بر طبق نتتجح پژوهش تاا زماانی کاح سااختار فرهنگای آمریکاای جناوبی        
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های کااهش فسااد کارآماد نخواهاد باود. نویسانده الزاماا          نشود، برنامحشناختح 
 های کاهش فساد را نتز در این منطقح معرفی کرده است.  فرهنگی موفقتت برنامح

( پاژوهش خاود را باا هادت شناساایی عوامات اقتصاادی و        2005) «سانتاا»
فرهنگی مؤثر بر پدیده رشوه انجام داده و با استخراج آمارهاای اقتصاادی از بانا     

( بح ایان نتتجاح   1997) ج انی و مبنا قرار دادن آمارهای مربوط بح پژوهش هافستد
ید پدیاده  توأمان باعا  باروز و تشاد    رستده است کح عوامت اقتصادی و فرهنگی،

 شاود.  درآمد سرانح پایتن و شکات درآمدی باع  افزایش رشوه می شوند. رشوه می
همچنتن عوامت فرهنگی نظتر فاه ح قدر  و مردسااالری در یا  کشاور پدیاده     

 (Sanyal, 200, pp 1-4) کند ها تشدید می رشوه را در بتن مردم و سازمان
چارا  »اند کح  ها پاسخ داده ( در پژوهش خود بح این پرسش2008) 1«بار و سرا»
آیاا هنجارهاا و    دهناد و  ای رفتارهای فسادآلود را بر درساتکاری تارجتح مای    عده

بر روی رفتار فسادآلود  اند، شده های اجتماعی کشوری کح افراد در آن بزرگ  ارزش
دانشجوی دانشگاه آکسفورد را کاح از کشاورهای    195ها  آن «افراد تثثترگذار است؟

و   مورد آزمایش قارار داده  2007و  2005های  شده بودند، در ساا  مخت ف انتخاب
باا توجاح باح کشاور      شوندگان اند کح درباره هر ی  از آزمایش بح این نتتجح رستده

تاا ااد زیاادی     شده است( ها گزارش کح سطح معتنی از فساد در آن)محت زندگی 
 ام باح هادمح باح     بتنی کرد کح آیا برای کسب منفعت شخصی و باا ع  توان پتش می

 دهند یا ختر! تن بح رشوه می دیگران،

 سررمایه  مؤلفه ترین مهم عنوان به اجتماعی اعتماد و اقتصادی مفاسد نسبت. 1-2

 اجتماعی

ماداری دولات    یکی از مجاری تثثتر فساد دولتی بر اعتماد اجتماعی، اعتقاد بح قانون
نند یا ادراکشاان نسابت   چنانچح مردم نسبت بح فسادهای دولتی آگاهی پتدا ک است.

اعتقاد اکثریت مردم بار فاساد باودن مادیران دولتای شاکت       ) بح فساد تقویت شود
رسند کح قانون مداری دولت بستار ضعتف اسات؛ بناابراین    بح این نتتجح می( بگترد
 (.seligson, 2002با سازوکار قانونی بح نتتجح مط وب رستد ) توان نمی
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ش روندانی کح در مناطق با سطوح باالی فسااد  توان برداشت کرد،  بنابراین می
نسبت بح عم کرد نظام ستاسی ارزیابی منفی دارند و سطح اعتمااد   کنند، زندگی می

 & Andersonدهند ) خود نشان میهای ش روندی از  تری در اجرای مسئولتت پایتن

tverdova, 2003.) 
؛ زیرا بعدای از پژوهشاگران   شود جا ختم نمی نتتجح رفتارهای دولتی بح همتن

رفتاار مسائولتن شاکت      حتوسا  باح اند کح اساساً اعتماد اجتماعی  بح این نتتجح رستده
هاا در ارتبااط هساتند،     گترد. بح این معنا مردم نسبت بح رفتار مسئوالنی کح با آن می

 کنناد   گوناح تعریاف مای    نمایند و بر این اساس اعتماد اجتماعی را ایان  استنباط می
رفتاار   «.کنناد  ای کاح در آن زنادگی مای    یابی اخالقی مردم نسابت باح جامعاح   ارز»

دهای باح باورهاا     ترین ابزار در ارزیابی اخالقی بارای شاکت   مسئوالن همچنتن م م
)متاازان قاباات اعتماااد بااودن اطرافتااان( اساات     یافتااح پترامااون اعتماااد تعمااتم 

(uslander,2005).  باح ماردم از فسااد    نتتجاح گرفات کاح تجر    توان یمبح این ترتتب
اعتماد مردم بح ن ادها و مسئوالن( را دچاار انقبااض   ) تن ا اعتماد ن ادی مسئوالن نح

 کناد  دار مای  اعتماد مردم بح مردم( را نتاز خدشاح  ) یافتح سازد، ب کح اعتماد تعمتم می
(Rothstein & Eek,2009.) 

باح ایان    های خاود  گروهی از پژوهشگران نتز پا را فراتر گذاشتح و در بررسی
اند کح فسااد و اعتمااد اجتمااعی نسابت باح یکادیگر رفتاار رفات و          نتتجح رستده

گساترش و شاتوع   ( Morris & klesner,2010) و (uslander, 2002برگشاتی دارناد )  
شود افراد بح این نتتجح برسند کاح اطرافتاان    رفتارهای فسادآلود در جامعح باع  می

بُار و یترقاانونی باح     های متان ر هستند و از راهبردا ها تا اد زیادی متق ب و کاله آن
رسند؛ پف اعتماد خود را تا اد زیادی نسبت بح اطرافتان از دست  اهدات خود می

متوسات و باح بتاان     بار  انتا مهای  گترند کح همانند آنان بح راه دهند و تصمتم می می
وی بروز همتن کاهش اعتماد اجتماعی دوباره بر ر دیگر دست بح دامن فساد شوند.

 1«متارداا »معاروت  توان بح جم اح   درباره این موضوع می دارد. و اشاعح فساد تثثتر
ااا کح بح نظر » کند  اشاره کرد کح راجع بح فرد یا بنگاه در جامعح فسادآلود بتان می
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 & Delhey« )ب ره نبرمپف چرا من از منافع فساد  آید همح مرتکب فساد هستند، می

newton,2004). 
ادراک و مشااهده  » ( در پژوهش خود نتتجاح معتقاد اسات،   2004) 1«فرتال و»
 تبع بحتواند تغتترا  اعتماد ن ادی و  ترین عام ی است کح می ترین و قوی م م« فساد

مردمی کح معتقدند فساد فراگتار شاده    آن کاهش سرمایح اجتماعی را توضتح دهد؛
 اعتماد کمتری بح ن ادهای کشور دارند! است،

 اقتصادی توسعه و رشد تأثیر سرمایه اجتماعی بر. 1-3

شده است کح کشاورهای دارای رشاد و    های متعددی این واقعتت اثبا  در پژوهش
 ,Zak & knack) ،(Fukuyama, 1995) دارند متقابت بتشتریتوسعح اقتصادی، اعتماد 

1998 & 2001،) (Beugelsdijk & de Groot, 2001)، (Beugelsdijk & et al, 2004)، 
(Berggren & et al, 2007) ،(Grootaert, 2002 )(1387رنانی و مؤیدفر،) و 

اعتماد از ساطح خاانواده    در جوامعی کح افراد بح یکدیگر اعتماد زیادی دارند،
ماردم   در ایان شارایط،   گترد. گروه باالتر رفتح، اعتماد سازمانی شکت می و افراد هم

تولتاد   گاروه،  ی در خانواده و باا افاراد هام   طور سنت ی تولتد کاال و خدما  بحجا بح
طور قطع مناافع ایان    و بح استکنند کح مبتنی بر اعتماد سازمانی  شرکتی را آیاز می

بح عبار  دیگار در نتتجاح    ؛استاز تولتد اداق ی خانوادگی  تر گستردهنوع تولتد، 
تاوان   مای تباع آن   گترناد و باح   ها شکت مای  ها و شرکت سازمان سطح باالی اعتماد،
رشد و توسعح اقتصادی توسط ساازمان و ناح فارد شاکت      هرگونحبرداشت کرد کح 

گترد و مس مًا موفقتات ساازمان بساتگی باح متازان همکااری اجتمااعی درون         می
گتری سازمان را وابستح بح ن ادهاایی از قبتات ااق     اقتصاددانان شکت سازمانی دارد.

توان نقش اعتمااد   اما مس ماً نمی دانند؛ یقراردادها و نظام قوانتن تب تغا  م مالکتت،
گتااری و موفقتاات سااازمان نادیااده گرفاات. سااطح ساارمایح  اجتمااعی را در شااکت 

هاای   تواناد تفااو    ایان امار مای    متفااو  اسات و   اجتماعی و اعتماد در جوامع،
 (.Fukuyama, 1995) اقتصادی کشورها را توضتح دهد

 یح اجتماعی بر روی رشد اقتصاادی، ترین عنصر سرما عنوان م م تثثتر اعتماد بح
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 شااده اساات هااای متعااددی اثبااا  ای اساات کااح درسااتی آن در پااژوهش  گاازاره
 (.1383سوری،)

طورک ی اعتماد اجتماعی از طریق مجاری زیر بر رشد اقتصاادی تثثترگاذار    بح
 است 

 عم کرد بر اعتماد -3 مالی؛ توسعح روی بر تثثتر -2 مبادالتی؛ هزینح کاهش -1

 رتتا بر تغ اعتماد -5 انسانی؛ سرمایح انباشت و ساخت بر اعتماد -4ت؛ دول کارایی و
 (1386رامانی و امتری، ) گذاری سرمایح و انداز پف

فرهنگ مطلوب( در رابطه با مفاسد اقتصادی با ) یاسالم. تبیین فرهنگ 2

 استفاده از مدل هافستد

 ضاروری  هاا  آن مشاترکا   باح  دستتابی جوامع، فرهنگی های شناخت تفاو  برای
 مطالعاا   و متادانی  تجرباح  نظاری،  اساتدالا  با اند کوشتده عالمان اجتماعی. است
 در مطالعاا   ترین م م از یکی .کنند شناسایی را جوامع بتن مسائت مشترک آماری،

طور کح در بخش پتشاتنح   همان. هافستد است ابعادی الگوی زمتنح شناخت فرهنگ،
متعددی راجع بح رابطح فرهنگ و فساد هست کح اکثر  های پژوهش تحقتق گذشت،

اناد   ها برای تبتتن محتط فرهنگی مؤثر بر متزان فساد از الگوی هافستد ب ره برده آن
(GETZ & VOLKEMA,2001)، (husted,2002)( ،Davis & ruhe,2003) ،
(Sanyal,2005 )( وCoronado,2008.) 

در ماورد ع ات اساتفاده از     دا،گفتنی است عالوه بر پذیرفتگی عمومی این م
ذیات ایان    شده ارائحهای  توان این دلتت را اقامح کرد کح مؤلفح آن در این پژوهش می

 کاح  یطاور  باح ؛ اند شدهی مناسب تدوین ا گونح بحمدا و ابعاد تفصت ی ذیت هر مؤلفح 
 را با آموزه اسالمی استخراج کرد. ها آنتوان نسبت هر ی  از  می

 اند از  های مدا فرهنگ پژوهی هافستد عبار  حطور خالهح مؤلف بح
 مند هساتند و آن  مراتب عالقح ها بح س س ح برخی از م ت الف. فاصله قدرت:

تساوی همگانی معتقدند. برخی هم قائت باح   گروهی بح کح یدراالکنند؛  را تثیتد می
 د.ای بر این باورند کح افراد باید بح دیگران متکی باشن استقالا هستند و عده

اطمتناان   نبود نگران دیگران از مردم بتش از برخی :ب. اجتناب از نااطمینانی
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 باثبا  توأم راهکارهای مقررا ، ها آن. هستند( ریس ) جویی مخاطره و در جامعح
 افاراد  از بایاد  کح اند پذیرفتح را نکتح این و دارند دوست را زندگی ثابت الگوهای و

 .کرد پتروی خبره
 اجتمااعی  چاارچوب  جواماع،  بعدی :گرایی جمع -ج. گرایش به فردگرایی

. هساتند  خودشاان  از مراقبات  و امایت مسئوا افراد، آن در پسندند کح می را آزاد
 و تر همتمی و تر نزدی  هم بح های خانواده بتشتر، گرایی جمع خواهان جوامعی هم

 از وفااداری  انتظاار  آن، یازا در و باوده  هاا  آن منافع اافظ کح هستند هایی سازمان
 است. هافستد جدوا طتف سر دو گرایی جمع و فردگرایی. باشند داشتح ها آن

افراد ی  جامعح تا چح ااد باح دنبااا     بلندمدت: -مدت کوتاه گیری د. جهت
تا چاح انادازه    دست یافتن بح نتایج فوری و سریع هستند و در مقابت، جوامع دیگر

 تر گرایش دارند. و البتح ب ندمد  تر بح نتایج ب تر و عمتق

 های مدل هافستد در فرهنگ اسالمی تبیین مؤلفه .2-1

هاای مادا هافساتد، باا مراجعاح باح آیاا  و         در این قسمت پف از تشریح مؤلفاح 
هاا باا مفاساد اقتصاادی در فرهناگ اساالمی        روایا ، نسبت هر ی  از این مؤلفح

 استخراج خواهد شد.

 در فرهنگ اسالمی در رابطه با مفاسد اقتصادی« له قدرتفاص»مؤلفه  نییتب .2-1-1

 هرکدام کح است بررسی قابت  وزیاد کم هور  دو بح قدر  فاه ح هافستد، نظر در
 مشااهده  1شاماره   جادوا  در را هاا    تاوان آن  می و دارد را خود خاص های ویژگی
 .کرد
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 باورها و هنجارها حوزه در طیف طرف دو در قدرت فاصله .1جدول 

 فاصله قدرت زیاد فاصله قدرت كم
 نابرابري میان افراد هم مورد انتظار و هم مطلوب است میان افراد باید به حداقل برسد ها ينابرابر

 ستا ها نقش، تفاوت در ها سازماندر  مراتب سلسله معناي
 است برقرارشدهكه براي سهولت در كار 

ها به  و زیردست ها فرا دستبیانگر نابرابري  ها سازماندر  مراتب سلسله
 لحاظ وجودي است

 تمركز رایج است عدم تمركز رایج است
خوب و  اریمع استفاده از قدرت باید مشروع باشد و موضوع،

 بد است
و خوب  حق كه قدرت را در دست دارد، هركسی زور بر حق غلبه دارد:

 است
 قدرتمند رجحان دارد باشندهمگان باید از حقوق برابر برخوردار 

 كمتر از حدي كه قدرت دارند، كنند یمافراد قدرتمند تالش 
 دیده شوند قدرتمند

 تا حد امکان پر ابهت به نظر آیند كوشند یمافراد قدرتمند 

و توانایی اعطاي پاداش  تخصص قدرت بر موقعیت رسمی،
 مبتنی است

براي استفاده از زور  ي و تواناییفرهمند قدرت بر خانواده یا دوستان،
 مبتنی است

 شود یمتعارضات سیاسی داخلی بارها به خشونت منجر  استفاده از زور در سیاست داخلی نادر است
 كنند یمو قشربندي تأكید  مراتب سلسلهنظام فلسفی غالب بر  كنند یمنظام فلسفی غالب بر برابري تأكید 

 صاحبان قدرت مصون هستند آحاد مردم در برابر قدرت یکسان هستند

 Hofstede,2010, P72منبع  

در فرهنگ اساالمی در آیااز بایاد باح     « برابری در اسالم»برای روشن شدن مف وم 
از آنجا کح بحا  پتراماون مف اوم عادالت      واکاوی بررسی مف وم عدالت ب ردازیم؛

ط بد در اینجاا فقاط نظارا  منتخبای را در بااب عادالت ارائاح         مجاا موسعی می
 کنتم  می

رعایت کردن توازن  بر مبنای نظر ش تد مط ری درباره عدالت، معنای عدالت،
 و مالک این اق شایساتگی اسات.  « اق اقح اعطاء کت ذی»در جامعح است؛ یعنی 

هاا در اساالم    هاا و تواناایی   پف باید ب اذیریم کاح ناابرابری بار مبناای شایساتگی      
در اساالم   یا نابرابری در قانون نتزشده است؛ اما پرسش م م این است کح آ پذیرفتح
شود کح در مف اوم اساالمی    از بتانا  ش تد مط ری استنباط می شده است؟ پذیرفتح

یعنای قاانون هماح افاراد را باح       اناد؛  همح افراد در برابر قاانون مسااوی   از عدالت،
 ( 250، ص. 25، ج. 1368کند. )مط ری،  چشم نگاه می ی 

« ا اهلل و اطتعاوا الرساوا و اولای االمار مانکم     اطتعاو » با توجح بح آیاح شاریفح  
شاده   مراتب امری پذیرفتح توانتم بگویتم کح در فرهنگ اسالمی س س ح می( 59)نساء 
مقام و منزلت مدیر باالتر بح سبب شایستگی و مراتب وجودی اوسات؛ ناح    است و

 مراتب مدیریتی در نظام پف س س ح های ظاهری یا مالاظا  دیگر. ناشی از قدر 
ربوبتاات  اداری اسااالم ریشااح در بتاانش تواتاادی دارد و یکاای از شاائون تواتااد،
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عدالت در فرهنگ اسالمی، توجاح   .(42 ، ص1377درودی،)تشریعی خداوند است 
وجودی افراد و قرار دادن هر چتز در جایگاه خود است؛ در این فرهناگ   مراتب بح

زیتای در مقابات قاانون    گوناح م  اند و قدر  ستاسی هتچ همح در برابر قانون یکسان
در هاور  خطاا    تر است، ب کح هر کف بح هرم قدر  نزدی  شود، محسوب نمی

اش شدیدتر بوده است. در واقع در فرهنگ اساالمی قادر  و جایگااه باح      مؤاخذه
نتست و بح عم کارد و تاالش و قاب تات     شده نتتتع شتپشکت طبتعی و یریزی از 

داند و  کح مسئوا خود را خادم رعتت میافراد بستگی دارد. در همتن فرهنگ است 
دهاد کاح از    شمارد؛ بنابراین بح خود اجازه نمی ها نمی وقت خود را باالتر از آن هتچ

قدر  استفاده نامشروع کند. نکتح بستار م م در این فرهنگ این است کاح زنادگی   
شخص ااکم مانند مردم است و او هتچ امتتازی برای خود قائت نتسات. همچناتن   

ها متفااو    فرهنگ اسالمی متزان تک تف افراد با توجح بح قدر  و مسئولتت آندر 
 ص ،1388عاوقی، ) تک تفش هم بتشتر است یعنی هر کف مسئولتتش بتشتر، است؛
143.) 

هاای م مای از تبتاتن مؤلفاح فاها ح قادر  در فرهناگ         بر همتن مبنا داللت
بستاری از مفاسد اقتصادی ؛ اسالمی در رابطح با مفاسد اقتصادی قابت استنتاج است

در ج ان ناشی از وجود س س ح مراتبی است کح بر مبنای آن مدیران و مسئوالن باا  
از طرفی  زنند. دست بح اقداما  یترقانونی می استفاده از قدر  و ثرو  زیاد خود

برند و بعتد است کح ستستم قداائی   می  همتن افراد از تبعتض در اعماا قانون ب ره
 ها رستدگی کند. بخواهد بح جرائم آنبتواند یا 
هاایی   در فرهنگ اسالمی مؤلفح فاه ح قدر  ویژگای  طور کح گفتح شد، همان

شاود و   بااور و ارزش عماوم ماردم تبادیت مای      دارد کح در این فرهنگ بح اعتقااد، 
در ایان فرهناگ، مسائوا     گاردد.  ضد آن عمت کند، مؤاخاذه مای   چنانچح مسئولی،

باا شاد  بتشاتری     ف بتشتری دارد و چنانچح خطا کند،تک ت تناسب جایگاهش، بح
در ایان فرهناگ    یاباد.  شود؛ پف انگتزه اختالس و ارتشا و ...کاهش می مؤاخذه می

داند و مردم نتز انتظار خدمت از او دارند. او امایت و  مدیر خود را خادم مردم می
ار خاویش  وچرای ن ادهای قدائی را ندارد و دائمااً مراقاب رفتا    چون مصونتت بی
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 خواهد بود.
نکتح دیگر توجح بح شایستگی در ارتقای جایگاه فرد در جامعاح اسات. ماردم    

هاای   هاداقت در فعالتات   پشاتکار،  انتظار دارند کح افراد بر اساس وجدان کااری، 
و تق اب و ...   بارداری  دوری از کاله های اقتصادی، وفای بح ع د و پتمان اقتصادی،

 باندبازی و سوءاستفاده از قدر . ارزیابی شوند، نح بر اساس تق ب،

در فرهنگ اسالمی در رابطه با مفاسد  «فردگرایی -ییگرا جمع»مؤلفه  نییتب .2-1-2

 اقتصادی

ابتدا و انت اای آن   2گترند کح در جدوا  طبق نظر هافستد، جوامع در طتفی قرار می
 شوند. مشاهده می

 باورها و هنجارها حوزه در فردگرا و گرا جمع جوامع اصلي های ويژگي. 2جدول 

 فردگرا گرا جمع
متولد  خودي يها گروه دیگر یا گسترده يها خانواده در افراد

 حمایت شان يوفادار برابر در راها  آن همواره كه شوند یم
 .كنند یم

خانواده  و خود از فقط كه كند یم رشد يا وهیش به فرد هر
 .كند مواظبت خود( يا )هسته واسطه یب

 تعلق آن به فرد است كه مبتنی اجتماعی شبکه بر فرد هویت
 .دارد

 .است مبتنی فرد بر هویت

 كنند فکر« من»قالب  در كه رندیگ یم یادها  بچه كنند فکر« ما»قالب  در كه رندیگ یم یادها  بچه
وي  گروه و شخص خود براي آبروریزي و شرمساري سبب خطا

 شود یم
 گردد یم فرد شخصی حیثیت به ضربه و تقصیر به منجر خطا

 دارد غلبه رابطه بر وظیفه است غالب وظیفه بر رابطه
 است غالب جمعی مصالح بر فردي مصالح دارد غلبه فردي مصالح بر جمعی مصالح

 دارد خصوصی حریم حق هركسی است( ها) گروه ةحمل مورد خصوصی زندگی
 باشد داشته خصوصی دیدگاه یک كه رود یم انتظار یهركس از است گروهی عضویت تأثیر تحت ها دگاهید

 باشد یکسان همگان براي حقوق و قوانین كه رود یم انتظار كند یم تفاوتها  گروه اساس بر حقوق و قوانین
 فردي است مصالح بر مبتنی اقتصاد جمعی است مصالح بر مبتنی اقتصاد

 Hofstede,2010,P113منبع  

های مخت ف مورد توجح اندیشمندان اساالمی   گرایی در زمان جمع -تمایز فردگرایی
هاا از   شده است کاح بررسای دقتاق آن     های موسعی پترامون آن انجام بوده و بح 

ع ده این پژوهش خارج است. پایح و مبنای این مباا  بر نظر ش تد مط اری کاح   
 ح طباطبائی بوده، قرار داده شده استبرگرفتح از آرای ف سفی عالم

 و معتقدناد  جامعاح  اهالت عتن در فرد اهالت بح قرآنی آیا بر اساس  ایشان
 قارآن  آیاا   از استفاده با را خود نظریۀ مط ری ش تد. دانند نمی هم نافی دو را این
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 باتن  در اجتمااعی  مبااا   طارح  در قرآن نقش بر و کرده ارائح این باب در مجتد
 جبر نبودن ااکم اساس بر اسالمی تع تما  دیگر از سوی اند. داشتح تثکتد مس متن
 باح  مختص اتا  و هستی جامعح، معتقدند است. ایشان شده بنا انسان بر اجتماعی

 شناسای  هستی از لحاظ و متفاو  است جامعح افراد ت  ت  هستی با کح دارد خود

 (215-213، هص. 1380)مط ری، .است اهالت دارای نتز
 در جامعاح  العااده  فاو   تاثثتر  قباوا  ضمن جامعح، تقدم باب ش تد مط ری در

 نکارده،  نفی را فرد مسئولتت بشر با یکدیگر، جمعی خوردن سرنوشت گره و افراد
 بار  را شناسای  معناا روان  بادین  کنناد و  مای  تثیتد جامعح را برخالت ارکت امکان
 تواناد  مای  این است کح فردنکتح م م در تفکر مط ری . دانند مقدم می شناسی جامعح

 دگرگاون  را تاریخ مستر تواند می کند؛ ارکت و ستر جامعح و جریان ستر برخالت
 مط ری ش تد اه ی شاهکار اینجا در. دارد آزادی و اختتار انسان این یعنی و سازد
 اسات؛  انساان  بارای  فطار   قباوا  ساایح  در این و است امر این دو کردن جمع در

 انساان  درون فطاری  و ذاتی استعدادهای قبوا بح معنای شناسی روان تقدم بنابراین،
دژکاام،  ) کناد  مای  افاظ  جامعاح  قباا در را شخصتت وی استقالا امکان کح است
 (140-130 ص ،1375

های فردی و جمعی تثکتد دارد کاح در اداماح    قرآن در آیا  متعددی بر ارزش
 شود. بح این آیا  اشاره می اختصار بح

 های فردی تأكید دارند: آیاتی كه بر ارزش الف(

عمران   )آا ،(31  بقره) ،(9  سجده) او  بح انسان کرامت و جایگاه شناساندن -
 ؛(33

دنتا بح این معنا کح انسان خود را خ تفح خادا در   در انسان جایگاه شناساندن -
  )جاثتاح  (،56  )ذاریاا   (،61  )هاود  (،165  انعاام ) ،(30  کند  )بقره زمتن ت قی می

13). 
انسان خود را موجاودی   شود یمای بح انسان باع   آیاتی کح با نگرش ویژه -

خادا   باا  ق بای  ارتباط کند، برقراری مستقت و دارای منزلت و در جایگاه عالی ت قی 
 .(99  )اجر (،92  انبتا)، (14  ، )انعام(21  )بقره
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و مناع انساان از تق تاد کورکوراناح از      شخصاتت  انحالا از بازداشتن انسان -
 (.170  بقره)تفکرا  یترمنطقی جمع 

هار کاف مسائوا اعمااا      عم کردهاایش   برابار  در شاخص  باودن  مسئوا -
  بقاره ) تواند بار مسئولتت خویش را بر ع ده دیگران قرار دهد خودش است و نمی

 .(38  (، )مدثر18  )فاطر (،33  )لقمان (،48  بقره) (،14 - 13

 های جمعی: آیات دال بر ارزش( ب

نماز عتد فطار   عبادا  مانند نماز جماعت و جمعح، در گرایی جمع بر تثکتد -
 (.28 - 27  اج) اج و قربان،

 .(10  مردم )اجرا  متان در برادری اهت تقویت -
 .(21  روم) توجح ویژه بح جایگاه خانواده -
عماران    )آا (2  مائده) فسادامر بح فعالتت گروهی در زمتنح ختر و دوری از  -
 (46  )انفاا (،105 و 103

 و فرد اهالت بح قائت توان بتان داشت کح اسالم گفتح می با توجح بح موارد پتش
 امکاان  بوده، فرد اثرگذار هم بر جامعح و فرد کح دارد می بتان و است جامعح اهالت
 فرهناگ  دردارد. نکتاح دیگار اهمتات فارد و جامعاح       را جامعاح  برخالت ارکت
 دساتورهایی  و ااکاام  افاراد  از هری  برای اسالم در دیگر عبار  است؛ بح اسالمی
 و ااکاام  همچنتن و است او منزلت و شثن افظ و استقالا بر داا کح دارد وجود

 بساتگان  خانواده، مثت اجتماعی های تشکت و ها گروه بح کح دارد وجود دستورهایی
 را او انساان،  فطار   بح توجح با این توضتح اسالمدارد. با  تع ق مس متن اجتماع و
 ن ای  جامعح از قتدوشرط بی تبعتت و شخصتت انحالا از و هدایت معتنی مستر در
 مقابات  در افاراد  و اسات  مسئوا خود اعماا مقابت در کف کند و در ن ایت هر می

 (.189 ص ،1388عوقی،) اند مسئوا نتز خود جامعح
فردگرایای در   -گرایای  م مای از تبتاتن مؤلفاح جماع     های بر همتن مبنا داللت

در ایان فرهناگ،     فرهنگ اسالمی در رابطح با مفاسد اقتصادی قابت اساتنتاج اسات  
کناد؛ اماا در مقابات انحرافاا       سازی مای  پذیرد و درونی فرد اسنا  جامعح را می

 در گترد؛ چون معتارهای دقتق تک تف محوری در دین تبتتن شده اسات.  موضع می
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فارد، مناافع شخصای و گروهای      ین تفکر رابطح بر ضابطح اولویت ندارد؛ بنابراینا
بساا کاح فارد در گروهای عداویت       چح دهد. خود را بر منفعت جامعح ترجتح نمی

کح بتواند از آن گروه منفعت االلی دریافت کند یا منفعتی باح   داشتح باشد و مادامی
گاروه از او   اینکح ااسااس کناد   محض بحگروه برساند بح عدویتش ادامح دهد؛ اما 

نسابت باح    خواهد کح خالت دساتورا  ال ای و منفعات جامعاح اسات،      چتزی می
او را یا    نگاه عمومی مردم، در این االت، خواست نامشروع گروه سرپتچی کند.

 !انگرتطغو  کار انتتخکند؛ نح ی  انسان  انسان ق رمان و وارستح ت قی می
شود و کنشاگر اقتصاادی    تک تف انجام می در فرهنگ اسالمی، عمت بر اساس

ااضاار نتساات از طریااق فساااد اقتصااادی نظتاار اخااتالس و رشااوه، بااح خااود و  
 ی خود نفع برساند و در مقابت، ختر جمعی را نادیده بگترد.ها یگروه هم

 در فرهنگ اسالمی 1«ابهام از اجتناب»مؤلفه  نییتب .2-1-3

 «ابهام از قوی اجتناب» و «ابهام از ضعیف اجتناب» با جوامع بین کلیدی های تفاوت. 3جدول 

 ابهام از قوي اجتناب ابهام از ضعیف اجتناب
 آن پیشامد انتظار روزه همه و است زندگی عادي خصیصه یک ابهام

 دارد وجود
 مستمر احساس تهدیدي عنوان به زندگی در ابهام ماندگاري

 جنگید آن با باید كه شود یم

 اضطراب ذهنی احساس باال؛ استرس بودن خوب ذهنی احساس كم، استرس

 ناشناخته مخاطرات با و مبهم يها تیموقع در راحتی
 و ي مبهمها تیموقع از ترس ؛شده شناخته مخاطرات پذیرش

 ناشناخته مخاطرات
 است خطرناك است، متفاوت آنچه است عجیب است، متفاوت آنچه

 جزئی و بسیار مقررات و قوانین كلی و اندك مقررات و قوانین

 كنند تغییر باید باشند، نداشته رعایت امکان مقررات، اگر
 و گناهکاریم ما باشد، نداشته وجود مقررات رعایت امکان اگر

 كنیم توبه باید
 مقامات برابر در شهروند صالحیت عدم مقامات برابر در شهروند صالحیت
 شود سركوب باید شهروند اعتراض است پذیرفتنی شهروند اعتراض

 دارند منفی نگرش نهادها به نسبت شهروندان دارند مثبت نگرش نهادها به نسبت شهروندان
 منفی دارند نگرش سیاسی فراگرد به نسبت دولتی كارمندان مثبت دارند نگرش سیاسی فراگرد به نسبت دولتی كارمندان

 نظم و قانون یی،گرا افراط ي،كار محافظه اعتدال مدارا،
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مواجاح   هنگاام  در نگرانای  ساطح  با« اجتناب از اب ام»مؤلفح  گفتح طبق مطالب پتش
 فرهات  و مط اوب  را اب اام  آیا جامعاح  اینکح و دارد سروکار ناشناختح امر با شدن
 توان موارد زیر را مطرح کرد  ت دید، برای دستتابی بح پاسخ می یا داند می

                                                                                                                                 

1  . Uncertainty avoidance 
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 بااال  و نفف اعتمادبح باع  همواره مس مانان در ویژگی این گرایی: تکلیف -1
معصاوم   اماماان  عم ی و ع می  و ستره قرآن بر اساس شود. می پذیری ریس  بردن
 نتتجح! نح هستتم تک تف بح مثمور ما )ع م(
 کاح  عاوام ی  از دیگار  یکای  ملدیریتی:  مراتل   سلسلله  به نسبت اعتماد -2
 بارد،  مای  باال را او پذیری ریس  و کند می تر قوی اب اما  با مواج ح در را مس مان
کارگزاران اکومت را افراد هاالح   بر اساس مؤلفح فاه ح قدر ، کح آنان این است

هاای یترعادالناح از    دانند؛ بنابراین نسبت باح ظ ام و فرماان    و خدمتگزار رعتت می
 کنند. ها ااساس مصونتت می نااتح آن
 انجام کارهاا  در خدا بح اعتماد توکت از منظور پذیری: توکل عامل ریسک -3

 در و داده افازایش  را فارد  روانای  تعاادا  او است. توکات  بح خود امور واگذاری و
 (.45، ص. 1382 مط ری،) بازدارد اضطراب از را او هدت، بح نرستدن هور 
را  ماواردی  مس مانان وظتفح دارند در تعامال  اقتصادی، قاعده نفی غرر: -4

خصوهتا  و شرایط انجاام   کح در اهت قرارداد دخالت دارد، از قبتت زمان، مکان،
در معام ح مشخص کنند؛ اما بدی ی است  بتنی است، را قابت پتش آنچحمعام ح و هر 
 شافات  و کامت اطالعا ، ج ا  تمام از کح شود می هم پتدا ای معام ح در این متان

 معتاار  را عارت  فق اا  باشاد؛ بناابراین   نآ در ااتمااا خساار    و ریس  و نباشد
 دانند. می نبودن یا بودن یرری در قداو 
در لغت یعنی تجاار  باا   « مداربح»  روح حاکم بر عقودی نظیر مضاربه -5

فردى )مال ( ماال  را   آن موجب بحو در اهطالح، عقدی است کح  سرمایح دیگری
تا با آن ماا تجاار  کناد و ساود ااها ح      گذارد می در اختتار فردى دیگر )عامت(

در  (337، ص. 26 ، ج. 1231)نجفی، د.شاو  معتنا  تقساتم   نسابت متان آن دو بح 
 و تفاریط عامات،   چنانچح بح دلتت شرایط اقتصادی و نح بح دلتت افراط  عقد مداربح،

عامت امتن است و اگار  » این ضرر متوجح مال  است. ضرری بح سرمایح وارد شود،
مگار اینکاح    ؛د ضاامن نتسات  وعارض شا  دارد، اختتارکح در ی تب  بر مالیا ع فت 

عامات ضاامن زیاان وارده بار مااا در اثار        طاور  تعدّی یا تفریط کرده باشد. همتن
، ص. 26 ، ج. 1231)نجفای،   ؛«بر ع ده مال  اسات ها  و همح این ستتتجار  ن
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 (یعنی عامت ریس  در قرارداد مداربح مالاظح شده است.378
 با رابطح در اسالمی فرهنگ در اجتناب از اب ام مؤلفح تبتتن در م م های داللت

 اند از  عبار  اقتصادی مفاسد
 طارت  دو جواماع  باح  مرباوط  هاای  ویژگی در هافستد کح تمایزی در دقت با
 اماری  را اب اام  کاح  جاوامعی  در شاود  مای  بتنای  پاتش  اسات،  کرده استخراج طتف

 امکاان  اقتصادی، مفاسد هستند، اب ام از فرار ااا در مدام و کنند می ت قی خطرناک
 رایب هستند اب ام از فرار دلتت بح جوامع، این مردم در. دارد بتشتری بروز و ظ ور

باح هار قتمتای کاح      کنند یمتالش  کنند؛ بنابراین زندگی اطمتنان شرایط همواره در
 رشوه ولتید مسئوالن بح ااضرند مثاا برای شده فدای اطمتنان را بح دست آورند.

 شارایط  مسا مانان،  اسالمی، فرهنگ در اما یابند؛ دست مطمئن موقعتتی بح تا دهند
 در اادی  تاا  کاح  دانناد  می عادی امری را آن ب کح کنند؛ نمی ت قی خطرناک را اب ام
 امکاان،  ااد  تاا  کوشاند  مای  اوا درجاح  در هاا  آن است؛ ساری و جاری امور همح

 شارایط  توکات  عامات  از اساتفاده  با س ف کنند و ع م رفع از استفاده با را مب ما 
 شارایطی  چناتن  دراناد   موظف مؤمنان همچنتن .گذارند  سر پشت را واقعی ریس 

 .نمایند عمت تک تف بح( آینده بح نسبت اب ام و ریس  شرایط)
 نسابت  مناسابی  نگاه مردم اب ام، از زیاد اجتناب با جوامع نکتح دیگر اینکح در

 بزرگ برای مفاسد زمتنح فدایی، ندارد؛ در چنتن ستاسی فراگردهای و اکومت بح
 انادوزی هساتند،   شود؛ با این توجتح کح وقتی سردمداران در ااا ثارو   می فراهم

 چرا ما دست روی دست بگذاریم!
بتناناح هماراه باا     ت قی مردم نسبت بح مسائوالن خاوش   امادر فرهنگ اسالمی 
 شاود،  مرتکاب  خطایی مسئولتن، از شخصی کح چناندانند  دقت نظر است. آنان می

 در کاح  اسات  طبتعای  .گاردد  مای  دچار عادی مردم مجازا  از شدیدتر مجازاتی بح
 آید. فسادآلود پایتن می رفتارهای امکان فدایی، چنتن
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 در فرهنگ اسالمی «بلندمدت -مدت كوتاه یریگ جهت»مؤلفه  نییبت. 2-1-4

 بلندمدت و مدت کوتاه های يشگرا با جوامع نیب یدیکل های تفاوت .4 جدول

 بلندمدت يریگ جهت مدت كوتاه يریگ جهت
 مدرن شرایط باها  سنت انطباق ها سنت براي احترام

 درون حدود موقعیتی و اجتماعی تعهدات براي احترام از هزینهنظر  صرف موقعیتی و اجتماعی تعهدات براي احترام
 به معناي اگر حتی« چشمی همو  چشم »براي  اجتماعی فشار

 باشد اسراف
 منابع در ییجو صرفه ،انداز پس

 يگذار هیسرمابراي  دسترس در وجوه زیاد،انداز  پس تخمین يگذار هیسرما براي اندك پول كم، انداز پس تخمین
 هدف یک به نسبت شخص خود قرار دادن فرع به میل است انتظار مورد سریع نتایج
 فضیلت مقتضیات به احترام با داشتن سروكار حقیقت بودن دارا با داشتن سروكار
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شاود، الزم اسات مف اوم نتااز را ماورد       ازآنجاکح گرایش، در نتتجح نتاز ااهت می
 را انساان  نتازهاای  توان می اسالم، منظر از شناسی انسان توضتح مداقح قرار دهتم. با

 خاوردن  هام  باح  اثر در مادی کرد؛ نتازهای بندی تقستم معنوی و مادی نتازهای بح
 هستند؛ اماا نتازهاای   ثابت ها انسان همح در و آیند می وجود بح بدن شتمتایی تعادا
 ماادی  نتازهاای  ارضاای  از بعد و گترند می سرچشمح انسان رواانی بعد از معنوی
 اعتقااد  و ایماان  زاده بشر، واالی معنوی نتازهای شوند. اهوالً می ظاهر بدن اساسی

 فردی ماورای هم آن اقایق کح است ج ان این در اقایق برخی بح او بستگی دا و
نتسات.   ماادی   سرمایح و نفع نوع از یعنی است؛ مادی ماورای و شامت و عام هم و
 ج اان  و هاا  بتنای  ج اان  برخای  مولاود  خاود   نوبح بح ها بستگی دا و  ایمان گونح این

 فالسافح  برخای  یاا  شاده  عرضاح  بشر بح ال ی پتامبرانطرت  از کح ها است شناختی
 نتازهایهرااا  بح باشد؛ ختز و آرمان زا ایمان کح کنند عرضح تفکر نوعی اند خواستح
 پتادا  و فکاری  اعتقادی زیربنای و پایح کح آنگاه انسان اتوانی فو  و معنوی واالی

 (.24 ، ص1368 مط ری،) گترد می خود بح «ایمان»کند، نام 
 بتشاتر  کاح  اسات  انساانی  واالی اهدات موجودی با انسان اسالمی فرهنگ در
 بت اوده  و عبا   خ قات  تن ا دساتگاه  او است؛ بنابراین نح اخروی زندگی بح مربوط

است. برای همتن انسان مس مان  ال ی بح قرب نتست، ب کح هدت واالی آن رستدن
 ارزیابی ها آن بح رستدن های وست ح و اهدات کند و بتن نمی در زندگی ااساس خأل

 رعایات ضاوابطی   بح م زم را خود ها نعمت از استفاده و برای دارد منطقی و هحتح
گرایی و الزام بح انجام  با توجح بح تک تف داند. بر این اساس در فرهنگ اسالمی، می
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پاداش اعماا خاود را در آخار     مس مانان انتظار دارند، واجبا  و ترک محرما ،
گرایای ب ندماد  در ایان فرهناگ ماوج       گرایی و نتتجاح  پف عاقبت دریافت کنند؛

 .(257 ص ،1388عوقی،) زند می
 در «ماد   ب ناد  ماد ،  گتاری کوتااه   ج ات » مؤلفاح  تبتتن از م می های داللت
  اند از قابت استخراج است کح عبار  اقتصادی مفاسد درباره اسالمی فرهنگ
 گارایش دارناد،   مد  کوتاه دردسر و بی و آنی بح نتتجح مردمانی کح  فرهنگ در
 بعدااً  و قاانونی  ابزارهاای  از اساتفاده  باا  کاح  اسات  ایان  عماومی  و یالاب  تفکر

. شاود  ااهات  اطمتنان شرایط مد  کوتاه و آنی نتتجح اصوا بح نسبت یترقانونی،
 و دارد ارجحتت آینده دوره مخارج بح نسبت فع ی دوره مخارج فرهنگی، چنتن در

 فرهنگ این در مردم شد، بتان فرهنگی تمایز بح مربوط توضتحا  در کح طور همان
 نظار  در گاذاری  سارمایح  بارای  را انادکی  وجاوه  و دارند مصرت بح شدیدی تمایت
 اسات؛  خداوند بح تقرب انسان، عالی هدت اسالمی، فرهنگ در مقابت در. گترند می
 سارلواح  را تعاالی  ااق  رضاایت  زندگی، های لحظح ت  ت  در انسان، معنا این بح

 ماادی  نتازهاای  مسا مانان،  فرهناگ،  در این .دهد می قرار خود رفتارهای و اعماا
 ای لطمح معنوی اتا  سمت بح ها آن ارکت بح کح کنند می تثمتن ای گونح بح را خود
 ارتشاا،  باح  خاود  ماادی  نتازهاای  تاثمتن  بارای  کاح  نتساتند  ااضر نکند؛ پف وارد

رجاوع   اربااب  مقابات  در خاود  وظاایف  در یاا  دسات بزنناد  ...  و دزدی اختالس،
 اسات.  الناس اق و اهلل اق بر مشتمت امور این همح دانند کح می کنند؛ زیرا کاری کم

 را ب ندماد   گرایای  نتتجح مس مانان، متان آخر  در ج ان در پاداش نظام بح اعتقاد
 اساالمی  فرهناگ  در ب ندمد  گرایش تقویت باع  کند و می تقویت زیادی اد تا
 مفاسد)زودگذر  های منفعت گرفتار مس مانان، کند از اینکح شود و ج وگتری می می

 .شوند یترقانونی های راه از ااهت( اقتصادی

 های سیاستی بندی و ارائه توصیه جمع .3

های اتا  جمعی نظتر اقتصاد، فرهنگ، ستاست و ماواردی از   تنتدگی عرهح هم در
های  کشی های ذهنی و خط قت این انتزاعاین دست بر کسی پوشتده نتست. در اقت

ها با س ولت بتشتری انجام  گترد کح مطالعح در آن تئوری  بح این منظور هور  می
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 رتا یمنفا  و   هاور   بحها  ها باع  شود کح این عرهح کشی اما اگر این خط شود؛
هاای   ماناده، توهاتح   مورد مطالعح قرار گترند، قطعاً بستاری از اقایق مغفوا  مرتبط

 ستاستی دقتق نخواهند بود.
گترد، بتشاتر وجاح    پدیده فساد وقتی مطمح نظر اندیشمندان اقتصادی قرار می

تاوج ی باح بخاش     شود؛ مطالعاتی کح مفتد است؛ اماا بای    می تقاضای فساد مطالعح
شود کاح بخاش    عرضح فساد )سرایت رفتارهای فسادآلود در قاطبح مردم( باع  می

در مورد فساد مغفوا بماند. پژوهش ااضر بح دنباا بررسی ابعاد  م می از واقعتا 
مخت ف پدیده عرضح فساد باوده و تاالش داشاتح اسات ایان موضاوع را از منظار        
فرهنگی مورد مداقح قرار دهد. مسئ ح فساد ارتباط وثتقی باا ااوزه اقتصااد دارد و    

جامعاح  کنترا و رفع مفاسد، باع  کاهش ساطح ادراک فسااد در فداای عماومی     
ی متعادد  ها پژوهش. شود یمو در نتتجح اعتماد و سرمایح اجتماعی تقویت  شود یم

وجح آن یعنای   نیتر م مو اجتماعی )کح بتن سرمایح  اند دادهداخ ی و خارجی نشان 
ی افتگیا  توساعح ی کالن اقتصادی نظتر رشد و ساطح  ها شاخصاعتماد اجتماعی( و 

 1این پژوهش بح شرح نماودار شاماره    همسویی مثبت وجود دارد. الگوی زیربنای
 است.

 الگوی زيربنايي پژوهش .1نمودار 

 
تااثثتر فرهنااگ اسااالمی در رفااع و کنتاارا مفاسااد اقتصااادی در  پااژوهش در ایاان

هاای فرهنگای    مؤلفاح  شاد. تطبتاق   چارچوب مدا فرهنگ پژوهی هافستد بررسی
در ) یاساالم های اساالمی نشاان داد کاح فرهناگ      ( با آموزه1991) الگوی هافستد
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عرضاح فسااد( خواهاد    فسااد ) توج ی در کنترا و رفاع   هور  تحقق( نقش قابت
هاای آن بار مبناای آیاا       های انسان مس مان نمونح )کح ویژگی گتری داشت. ج ت

ی هاا  ؤلفاح  مندان اسالمی اساتخراج شاد( در ماورد م   قرآن، روایا  و نظرا  اندیش
-مد  کوتاه گرایش و فردگرایی -گرایی جمع نااطمتنانی، از اجتناب قدر ، فاه ح
 مد ، تثکتد کننده گزاره فو  است. ب ند

 اند از  های ستاستی مستخرج از این پژوهش عبار  توهتح
ماد  و   مد ، متاان  کوتاهمبارزه با مفاسد اقتصادی، مست زم طراای برنامح  -1
ماد  مباارزه باا فسااد، عمادتاً از       مد  و متان های کوتاه مد  است. در برنامح ب ند

هاا باح    نظتر طراای سازوکار برای سو  دادن انگتازه ) ابزارهای مدیریتی، اقتصادی
هاای اقتصاادی، ج اوگتری از     سمت رفتارهای ساالم اقتصاادی، طرااای جریماح    

انگااری مفاساد اقتصاادی و اقاداما  تنبت ای(       جرم) ائیمنافع و ...( و قد تعارض
ای بار بساترهای فرهنگای     شود؛ اما در برنامح ب ندمد ، باید تمرکز ویژه استفاده می

ساازی رفتارهاای    مفاسد اقتصادی داشت و ابزارهای فرهنگی را در ج ت فرهناگ 
 سالم اقتصادی و تقبتح رفتارهای آلوده بح فساد بح کار گرفت.

رفتارهای فسادآلود کاارگزاران اااکمتتی( و بخاش    ) قاضای فسادبخش ت -2
توأمان بررسای   هور  بحعرضح آن )پتشن اد فساد از سوی متقاضتان خدما ( باید 

ی هاا  پژوهششود. در این پژوهش تثکتد نگارنده بر سمت عرضح فساد بود و خأل 
عرضله  تأکید بلر بشلش   ؛ نکتح م م آنکح شود یمکاربردی در این اوزه ااساس 

 فساد، نافی اهمیت روزافزون سمت تقاضای فساد نیست.
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