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Background and Aim: Criminal policy in any political system is 

influenced by the accepted principles in that society, which is also 

manifested in the field of economics. The purpose of this study is 

to investigate the jurisprudential principles of criminal policy in 

the field of economics. 

Materials and Methods: The method of this article is 

descriptive-analytical and utilizing library resources including 

jurisprudential and legal resources. 

Ethical considerations: The present study is based on the ethical 

principle of fidelity to resources and reference to first-hand 

sources. 

Results: The jurisprudential principles of criminal policy in the 

field of economics are based on the sanctity of false property, 

maintaining order and security in Islamic society, sanctifying 

cooperatives on sin, harmless rule, fair distribution of wealth and 

preventing the illicit acquisition of property. 

Conclusion: Organizing the field of economics requires criminal 

policy based on jurisprudential rules that can establish justice and 

human and Islamic values in society and consider special 

punishments for economic disruptors. Preventing the acquisition 

of illegitimate wealth, creating laws for public access to wealth 

and economic and social resources are an important part of 

criminal policy in the field of economics based on jurisprudential 

rules. 
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گيری از بهرهای با ی گردآوری اطالعات كتابخانهباشد و شيوهتحليلی می

 منابع فقهی و حقوقی است.
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 مقدمه. 1

های سياسی در دنيا از زوایای متعددی به نظام

كنند و بر مبنای مسأله جرایم اقتصادی نگاه می

ها نيز راهكارهای متفاوتی همين اختالف دیدگاه

گيرند، برای مقابله با جرایم اقتصادی در پيش می

 رصهـه در عـه آنچـل و با توجه بـاما در اص

گذاری كيفری در حوزه اقتصاد قابل طرح سياست

گيری از مبانی و اصول خاصی است كه است، بهره

گذاری های مشخصی را برای سياستچارچوب

های اقتصادی و بيند. در نظامكيفری تدارک می

كيفری، برای جرایم اقتصادی، مجازات خاصی در 

شود كه البته ریشه در ساختار نظر گرفته می

فرهنگی جامعه نيز دارد، اما از سوی  مذهبی و

دیگر، وضع مقرراتی كه بتواند عدالت را در جامعه 

برقرار نماید و منجر به سازوكارهای مدونی برای 

گران اقتصادی گردد، نيازمند مقابله با اخالل

گذاری كيفری است. مبانی در استفاده از سياست

 به اصول و قواعدی های كيفریواقع، استناد نظام

گذاران كيفری است كه همواره مورد توجه سياست

هستند و مجریان دستگاه عدالت نيز با استناد به 

گران همين قواعد و اصول نسبت به مجازات اخالل

 گمارند.و برقراری امنيت در عرصه اقتصاد همت می

بایست در هر صورت آنچه قابل بيان است، اینكه می

شود. مبانی در ميان مبانی و منابع تفكيک قائل 

ها گذاریهای حقوقی و همچنين در سياستنظام

گيری از اصولی است كه قوانين و به معنای بهره

مقررات، مشروعيت و لزوم اجرای خود را از آنها 

های آورند. به عنوان مثال در نظامبدست می

حقوقی طيفی از مبانی از جمله: نظم اجتماعی، 

مصحلت گروه  تعاون، آزادی، حفظ قدرت سياسی،

و یا طبقه حاكم و همچنين مناسبات اخالقی و 

منافع عمومی حاكم است. اما منابع با مبانی دارای 

االجرا تفاوت هستد. زیرا منابع به مشروعيت و الزم

شوند و تنها با گذاری مرتبط نمیبودن سياست

كشف اصول و قواعد، قوانين و مقررات را در اختيار 

گذارند. در سياسی و حقوقی میهای افراد و نظام

گذاری هر صورت باید گفت آنچه در حيطه سياست

گذاری كيفری محل توجه است، مبانی سياست

های قدرت سياسی و است كه به یكی از شيوه

مدار و یا رویكرد اخالقی و مبتنی بر حقوق امنيت

برد. شهروندی تكيه كرده و آن را به پيش می

ظام اسالمی نيز با گذاری كيفری در نسياست

گيرد و از این استناد به قواعد فقهی صورت می

هی ـد فقـواعـول و قـرای شناسایی اصـت بـجه

بایست به منابع فقهی رجوع نمود و موارد می

 مرتبط با حوزه اقتصاد را شناسایی و تبيين نمود. 

با این اوصاف، پژوهش حاضر درصدد است تا به این 

گذاری ه مبانی سياستمسأله توجه نشان دهد ك

های اقتصادی كيفری در حوزه اقتصاد و آموزه

شامل چه مواردی است؟ همچنين با بررسی مبانی 

گذاری در حوزه اقتصاد به بحث جرایم سياست

شود انگاری اقتصادی پرداخته میاقتصادی و جرم

كه به دليل اتكای نظام حقوقی به منابع دینی و 

و متون فقهی نيز در فقهی، نقش قابل توجه آراء 

آن روشن و برجسته است. بر این اساس، هرچند 

در منابع حقوقی پس از انقالب اسالمی ایران هم 

نقش مناسبات امنيتی در بررسی جرایم اقتصادی 

و هم نقش اصول و قواعد اخالقی )دفع ضرر و نفی 
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ررسی مبانی ـده است، اما بـآن( قابل مشاه

های از دیدگاهیک  گذاری برای نقش هرسياست

گذاری كيفری در تواند به بهبود سياستاخير می

 حوزه جرایم اقتصادی نيز كمک نماید. 

گذاری كيفری و اقتصاد باری، در ارتباط با سياست

ر فقهی، ـصاد از منظـو همچنين ارتباط اقت

های متعددی صورت گرفته است كه به پژوهش

های صورت گرفته ترین پژوهشبرخی از مهم

 شود:پرداخته می

(، نيز با عنوان 1398مقاله حطی و همكاران )

و ـصادی ایران در پرتـم اقتـتحليل علل جرای

شناسی اقتصادی، نگاشته شد و های جرمنظریه

نویسندگان، نوعی رویكرد انتقادی در قبال 

های پيشگيرانه و مقابله با جرایم اقتصادی سياست

عقيده كنند كه حتی به در ایران مطرح می

نویسندگان نوعی شرایط دشوار اقتصادی را در 

( در 1398كشور دامن زده است. باوی و همكاران )

شناسی سياست كيفری ایران در آسيب»مقاله 

به این نتيجه رسيدند كه « حوزه جرایم اقتصادی

سياست جنایی افتراقی نقش مهمی در كاهش 

ر عهده دارد. حسينی و ـصادی بـجرایم اقت

های هـجنب»ه ـ(، در مقال1394زاده )لـعياسم

گرای سياست كيفری ایران در قبال فساد عوام

گذاری هماهنگ عمل كردن سياست« اقتصادی

ه كار بستن ـرایی و قضایی را در بـتقنينی، اج

های مؤثر و علمی و همچنين مبارزه با مفاسد شيوه

اقتصادی، مانعی برای عوام گرایی كيفری خواهد 

( در مقاله حكم فقهی 1396همكاران )بود. فاضل و 

گيری از قواعد گذاری در بازار اسالمی، بهرهقيمت

فقهی نظير حرمت تعاون بر اثم، قاعده احسان، 

های قاعده حفظ نظام را راهی برای مقابله با شيوه

دانند. می در اقتصاد اسالمی گذارینادرست قيمت

ار آزاد نویسندگان در این مقاله، از نوعی رویكرد باز

كنند های فقهی است، دفاع میكه مورد تأیيد آموزه

دانند. شفيعی و آن را سازگار با اصول فقهی می

( نيز در كتابی تحت عنوان 1392خورشيدی )

مجموعه قوانين و مقررات جزایی جرایم اقتصادی، 

به اسناد باالدستی و همچنين قوانين داخلی از 

د ـو سن مجازاتوانين ـجمله قانون اساسی، ق

انداز به عنوان مبانی قوانين و مقررات داخلی چشم

در حوزه جرایم اقتصادی پرداخته و به شناسایی 

مصادیق جرایم اقتصادی توجه نشان داده است. 

سياست كيفری »( هم در مقاله 1390پور )مهدوی

به این نتيجه « افتراقی در قلمرو بزهكاری اقتصادی

نی و حقوقی كه در رسد كه یكی از مواردی قانومی

قوانين داخلی و از جمله در زمينه رسيدگی به 

گيرد، جرایم اقتصادی كمتر مورد توجه قرار می

سياست جنایی افتراقی است كه نيازمند توجه 

( نيز در 1388بيشتری است. در مقاله حسينی )

درآمدی بر مدیریت پيشگيری از جرایم »مقاله 

ه و همچنين ، بر نقش قوانين سختگيران«اقتصادی

گيری از قواعد فقهی از جمله تشهير در عرصه بهره

رسانه به موارد پيشگيرانه از جرایم اقتصادی توجه 

( در كتابی با 1383نشان داده است. وایت و هينز )

شناسی، مباحث نظری مرتبطی عنوان جرم و جرم

را در حوزه جرایم و از جمله جرایم اقتصادی مطرح 

ای برای طرح مباحث مقدمه كنند كه به عنوانمی

 روند. شناسی در حوزه اقتصاد به شمار میجرم
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هایی كه در با در نظر داشتن مقاالت و پژوهش

زمينه جرایم اقتصادی در ایران به رشته تحریر 

درآمده و یا ترجمه شده است، پژوهش حاضر درصد 

گذاری كيفری در است تا به مبانی فقهی سياست

د. رویكردی كه با عنایت به حوزه اقتصاد بپرداز

شود و از منظر های فقهی نيز تمكيل میدیدگاه

گذاری كيفری در های سياستفقهی نيز به جنبه

 شود. حوزه اقتصاد پرداخته می
 

 ها. مواد و روش2

ی و روش تحقيق آن حاضر از نوع نظرمقاله 

ی گردآوری باشد و شيوهمی تحليلی -توصيفی 

گيری از منابع فقهی و با بهره  ایاطالعات كتابخانه

 حقوقی است.

 

 . مالحظات اخالقی3

داری در منابع و پژوهش حاضر اصول اخالقی امانت

 مراجعه به منابع را مبنای پژوهش قرار داده است. 

 

 ها. يافته4

های زندگی فردی حوزه اقتصاد همانند سایر حوزه

و اجتماعی نيازمند قوانين و مقررات حقوقی است. 

بدین معنا كه برای برقراری نظم و عدالت اقتصادی 

ن اسالم است، ـؤكد دیـكه از جمله موارد م

گذاری كيفری به عنوان ابزاری الزم برای سياست

های رعایت حقوق شهروندان و جلوگيری از رویه

مذموم و ناپسند اقتصادی است. با توجه به اینكه 

فقه  گيری ازنظام حقوقی در اسالم نيازمند بهره

عنوان پشتوانه محكمی برای ایجاد  است و فقه به

شود، اصول و گذاری شمرده میقوانين و سياست

قواعدی نظير حرمت اكل مال به باطل، حرمت 

تعاون بر اثم، قاعده الضرر، لزوم برقراری نظم و 

امنيت، توزیع منصفانه و عادالنه ثروت در عرصه 

اینكه، حرمت اقتصادی بسيار مهم هستند. توضيح 

اكل مال به باطل، به عنوان یكی از مبانی مهم فقهی 

تواند مبنایی برای مقابله با تحصيل اموال می

نامشروع، جلوگيری از تعرض و تعدی به اموال 

مردم، خوردن اموال ناحق مردم و جلوگيری از 

گذاری های مذموم مشابه از منظر سياستروش

گذاری سياست كيفری تلقی شود. قاعده الضرر نيز

بخشد كه بتوان در كيفری را به نحوی سامان می

برابر هرگونه ضرر و زیانی كه برای عموم مردم در 

های متناسبی اتخاذ نمود. نظم و پی دارد، سياست

اجتماعی و اقتصادی كه های امنيت نيز فعاليت

منجر به برهم خوردن تعادل و امنيت اقتصادی 

ی و ـروشـفرانـ، گكارـه احتـدان از جملـشهرون

دهد. بر شوند، را مورد توجه قرار میفروشی میكم

مبنای ایجاد نظم و امنيت در جامعه اسالمی، 

اقتصاد اسالمی به دنبال آرامش و ایجاد بستری 

های نادرست كه برای سعادت انسانی است و روش

منجر به تكاثر ثروت و ناامنی اقتصادی برای مردم 

مبنای توزیع منصفانه و عادالنه پذیرد. بر شود، نمی

بندی هایی نظير ربا، قماربازی، شرطثروت نيز روش

و هر نوع فعاليتی كه باعث ایجاد توليد در نظام 

رام است. ـردود و حـود، مـشاقتصادی نمی

گذاری كيفری نيز با عنایت به همين مبانی سياست

گران تواند نسبت به تعيين مجازات برای اخاللمی

خواران، قماربازان، اقتصادی، محتكران، رشوهنظام 
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فروشان و سایر جرایم اقتصادی فروشان، كمگران

 اقدام نماید. 

 

 . بحث5

گذاري . بحثی اقتصادي در باب سیاست1-5

 کیفري در زمینه اقتصاد 

گذاري کیفري در . مبانی فقهی سیاست1-1-5

 حوزه اقتصاد

شيوه گذاری كيفری در هر نظام حقوقی، سياست

خاصی دارد. بر همين اساس، پرداختن به مبانی 

گذاری كيفری در حوزه اقتصاد، مستلزم سياست

ای توجه به ابعاد فرهنگی و حقوقی در هر جامعه

است. در نظام سياسی اسالم و به طور مشخص 

گذاری كيفری جمهوری اسالمی ایران، سياست

متأثر از مبانی فقهی است و برای پی بردن به این 

مبانی نيازمند توجه به مبانی فقهی هستيم. در ابتدا 

 شود.گذاری كيفری پرداخته میبه مبحث سياست

گذاری در واقع ناظر بر مطالعه علم سياست

ص دولت در ـردهای مشخـها و عملكسياست

از كشاورزی، بهداشتی، های مختلف اعم زمينه

های آن در وعهـرورش و زیرمجمـوزش و پـآم

، 1389مختلف است )نادری و همكاران، های حوزه

بخشی از  گذاری كيفری نيز به عنوان(. سياست20

های سياسی، معطوف به ها و نظامعملكرد دولت

زه تعيين مجازات و جرایم و ها در حوگيریتصميم

بخشی به این حوزه است. با در نظر داشتن سامان

وزه اقتصاد، ـگذاری كيفری در حمسأله سياست

گذاری كيفری در ن به مبانی فقهی سياستتوامی

های فقهی نظام حقوقی اسالم كه در پرتو آموزه

 قابل استنباط است، پی برد.

 

 مال به باطل اکل. حرمت 5-1-1-1

ه در ارتباط با با ـیكی از مبانی مهم فقهی ك

گذاری كيفری در حوزه اقتصاد قرار دارد، سياست

كه معنای است « اكل مال به باطل»قاعده فقهی 

كلی آن، تصرف در اموال مردم بدون رضایت آنان 

و یا كسب اموال نامشروع است كه با اصول و احكام 

اقتصاد اسالمی سازگار نيست. در همين زمينه، در 

« اكل مال به باطل»به   آیات مختلفی از قرآن كریم

سوره نساء، خداوند  29اشاره شده است. در آیه 

یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا الَ تَأْكُلُوا یَا أَ فرماید: متعال می

أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاض 

ای  .مِّنْكُمْ واَلَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اهللَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً

اید، اموال خود را به صورت كسانی كه ایمان آورده

نامشروع( نخورید، مگر این كه بر  باطل )از طرق

ای با رضایت طرفين باشد و خودتان اساس معامله

 را نكشيد! همانا خداوند نسبت به شما مهربان است.

وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا فرماید: نيز می 161در آیه 

كافِرینَ عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ أَعْتَدْنا لِلْ

بخاطر ربا گرفتن،  )همچنين( و. مِنْهُمْ عَذاباً أَليماً

شده بودند و خوردن اموال  در حالی كه از آن نهی

اطل و برای كافران آنها، عذاب دردناكی مردم ب

سوره بقره  188عالوه بر این در آیه . ایمآماده كرده

لْباطِلِ وَ تُدْلُوا وَ ال تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاآمده است: 

بِها إِلَی الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَریقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ 

( را به باطل )و ناحقو اموال یكدیگر ؛ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

در ميان خود نخورید! و برای خوردن بخشی از 
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اموال مردم به گناه، )قسمتی از( آن را )به عنوان 

این دانيد )در حالی كه می ،قضات ندهيد ( بهرشوه

از سوره توبه نيز خداوند  34در آیه  !(كار، گناه است

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ كَثيراً مِنَ فرمایند: متعال می

الْأَحْبارِ وَ الرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَ 

هِ وَ الَّذینَ یَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ یَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّ

سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ  الْفِضَّةَ وَ ال یُنْفِقُونَها فی

ن، بسياری از علماء و راهبان ای اهل ایما؛ أَليمٍ

یهود و نصاری( اموال مردم را به باطل طعمه خود )

كنند و كنند و )خلق را( از راه خدا منع میمی

كنند كه طال و نقره را گنجينه و ذخيره میكسانی 

كنند آنها را به عذابی و در راه خدا انفاق نمی

برخی از علمای شيعه از جمله «. هدردناک بشارت د

منظور از كنند كه عالمه طباطبایی چنين بيان می

آن و یا مطلق تصرف در اكل اموال مردم، گرفتن 

اميده آن است كه به طور مجاز خوردن مال مردم ن

(. بدین ترتيب 73، 2، 1374)طباطبایی،  شودمی

از آنان،  تصرف ناحق در اموال مردم و بهره بردن

باطل است با توجه به اینكه حقی را از دیگری ضایع 

كند، از نظر اخالقی نيز پذیرفتنی نيست. در این می

گذاری كيفری صورت باید استدالل كرد كه سياست

تواند با دفاع از اصول اخالقی و در حوزه اقتصاد می

حقوق انسانی، سازوكارهای كيفری خود را به كار 

گرفته و از آنان در جهت مجازات مفسدان اقتصادی 

 بهره ببرد. 

اكل »گذاری كيفری، قاعده فقهی از منظر سياست

به موارد زیادی از جمله هرگونه « مال به باطل

اموال تصرف غيرقانونی در اموال دیگران، تحصيل 

شود نامشروع و تجاوز به حقوق دیگران را شامل می

بر مبنای  (. همچنين234، 1، 1384)طبرسی، 

های نامشروع نيز اموال در راهقاعده مزبور، مصرف 

 (. امروزه235مشمول همين قاعده است )همان، 

توان مصادیق متعددی را بيان كرد كه كسب می

 سوب شده وـق نامشروع محـوال از طریـام

بایست بر مبنای همين گذاری كيفری میسياست

موارد نسبت به اصالح حوزه اقتصاد اقدام نماید. 

همچنان كه هر نوع استفاده غيرعقالنی از اموال و 

 ها نيز مشمول همين قاعده است. دارایی

گذاری در مبارزه با برای پی بردن به نقش سياست

د. توان به احتكار اشاره نموجرایم اقتصادی می

جمع و حبس كاال و طعام است »معنای احتكار به 

، 4، 1375)ابن منظور، « به انتظار زمان گرانی

نيز احتكار این  (. در رویكرد اقتصاد اسالمی208

جمع و حبس كاالیی كه »گونه بيان شده است: 

هدف گران شدن آن دنبال مردم بدان نياز دارد و با 

كننده به شود كه در واقع به صورت نبود عرضهمی

(. 67، 1393)ایروانی، « شودگر میمقدار جلوه

با  سيره معصومين )ع( درباره لزوم برخورد

رای ـمحتكران در جامعه به عنوان مبنایی ب

گذاری كيفری قابل استناد است. از جمله سياست

 مالک به خود نامه در( عليه السالم) علی اماماینكه 

 كه كن منع احتكار از پس،»: نویسندمی اشتر

 بازداشت، آن از( صلی اهلل عليه و آله) خدا رسول

 او زند، احتكار به دست تو منع از پس كه كس آن

 از همچنين (.53نامه  البالغه /)نهج« ده كيفر را

 اميد به كه كسی درباره( عليه السالم) صادق امام

سؤال  كند،می احتكار را آن غذایی، مواد شدن گران

 كم غذایی مواد اگر»پاسخ دادند: شد كه ایشان 
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 مواد احتكار نيست، مردم همه نياز اندازه به و است

)كلينی، « است ناپسند مردم وانهادن و غذایی

نظام  در نظم برقراری (. پس جهت165، 5، 1375

نيازمند  اسالمی اقتصادی و به طور كلی جامعه

گذاری است كه بتواند با اتخاذ نوعی سياست

ای برای برقراری آرامش مبارزه و رویهمحتكران 

فراهم نماید. در هر صورت برای اتخاذ رویه 

 داشت توجه دین دستورات به گذاری بایدسياست

 كرد. جلوگيری این حالت از و

در نظر گرفتن جرم احتكار در حوزه اقتصاد به دليل 

تحصيل مال نامشروع از این روش است و دليل 

اول، مردم به كاالی  حرمت آن، به دو دليل است:

احتكار شده نياز داشته باشد و دوم اینكه فروشنده 

دیگری در جامعه نباشد تا مردم به راحتی بتوانند 

كاالی موردنياز خود را تأمين نمایند. در اصطالح 

موضوع تحت عنوان شرط عدم باذل فقهی از این 

، 3 ،1415)موسوی خمينی، شود طعام یاد می

ویرانگری احتكار در نظام  (. كه خود نشانه415

اقتصادی و زندگی آحاد مردم است. در این صورت، 

احتكار از آن جهت غيراخالقی است كه باعث 

ای و فقير شدن عده دیگری ثروتمند شدن عده

شود. به عالوه اینكه مردم را در تهيه نيازها و می

االها كند و قيمت كمایحتاج روزمره سرگردان می

رود. نقض نيز به صورت غيرشفاف و صوری باال می

گذاری حقوق مردم، نتيجه احتكار است كه سياست

بایست با همين نگاه كيفری در حوزه اقتصاد نيز می

اخالقی و انسانی و رسيدگی به حقوق عامه مردم 

 نسبت به آن اقدام نماید.

 

 اصل حرمت تعاون بر اثم  .5-1-1-2

ه در بحث ـقواعد فقهی مهم كیكی دیگر از 

گذاری كيفری مورد توجه است، حرمت سياست

 ال وَ»تعاون بر اثم است كه برگرفته از آیه شریفه: 

باشد. بر مبنای می« العُدوان وَ  االِثمِ  عَلَی تَعاوَنوا

كيفری بر مبنای آیه گذاری همين آیه، سياست

شریفه به معنای علم معين نسبت به تحقق فعل 

(. 285، 6 ،1387)طوسی، وسط معان است حرام ت

از قاعده فقهی حرمت تعاون بر اثم قابل  آنچه

كه این عمل برای استنباط است، نتایجی است 

بر دارد. بدین معنا كه آثار و نتایج حوزه اقتصادی در

جویانه برای انجام افعالی كه ناشی از عمل همكاری

شود، نامشروع و غيرقابل پذیرش باعث گناه می

است. این موضوع در عرصه اقتصاد كه مبتنی بر 

همكاری برای انجام افعال ناسالم است، معنای 

، بر مبنای قاعده كند. به عبارت دیگرخاصی پيدا می

های اقتصادی از فوق، وقوع گناه در حيطه فعاليت

، 1417سوی معان امری ناپذیرفتنی است )نراقی، 

 نامشروع (. و به همين دليل، فقها نيز حكم به79

بودن این رویه داده و خواستار آن هستند كه 

اقتصاد اسالمی با در نظر گرفتن معيارهای شرعی 

 و پذیرفته شده بنا شود. 

توضيح اینكه بر مبنای قاعده مذكور، در اینجا معين 

نسبت به تحقق فعال حرام كه جایگاهی در اقتصاد 

نماید. بدین معنا كه وی، اسالمی ندارند، كمک می

 ...فروشی، احتكار وفروشی، كمنسبت به گران

آگاهی دارد، اما با ترغيب، معان را به این عمل وا 

كند. با توجه به اینكه، یاری دارد و یا ترغيب میمی

های اسالمی رساندن به عمل ستم و ظلم، در آموزه



 175 / كارو هم زادهخوانين                                                           گذاری كيفری در حوزه اقتصادمبانی فقهی سياست

 
 

پذیرفتنی نيست، به تبع آن، عرصه اقتصادی و 

از لوث این اعمال  زندگی روزمره شهروندان نيز باید

گذاری پاک شود. بدین ترتيب وظيفه سياست

كيفری است كه بتواند نسبت به شناسایی، مجازات 

و تعيين مقررات جامعی برای مقابله به این اعمال 

حرام بپردازد. در این باره مصادیق و شواهد 

گذاری متعددی وجود دارد كه از حيث سياست

مله اینكه، كيفری نيازمند توجه هستند. از ج

كند كه حرمت كمک به گناه و ستم اقتضا می

گذاران برای مدیریت بازار سياستمدیران جامعه و 

گران اقتصادی، برای و كمک نكردن با اخالل

كاالهای موجود در بازار قيمت تعيين كند )فاضل 

ب ـترتي نـدیـ(. ب76، 1396كاران، ـو هم

گذاری كيفری بر مبنای قاعده فقهی استـسي

مذكور، راهی برای مقابله اعمالی است كه از طریق 

یاری رساندن به دیگران برای انجام رفتارهای مخل 

 شود. نظام اقتصادی دنبال می

 

 . قاعده فقهی الضرر 5-1-1-3

ترین قواعد فقهی قاعده فقهی الضرر از جمله مهم

هی در ـه عنوان یكی از مبانی فقـاست كه ب

ه ـر گرفتـسالم در نظری اـذاری كيفـگسياست

شود. این قاعده در حوزه اقتصاد، كاربردهای می

از منظر بررسی  (.36، 1393)ایروانی، زیادی دارد 

این قاعده فقهی در آیات قرآن كریم باید گفت كه 

اصل قاعده در قرآن نيامده، ولی موارد و مصادیقی 

از آن در چند آیه مطرح شده است. از جمله در آیه 

وَالْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَواْلدَهُنَّ فرماید: )میشریفه كه 

حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَی 

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ال تُكَلَّفُ 

وْلُودٌ لَهُ ا واَل مَ نَفْسٌ إِالَّ وُسْعَها ال تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِه

(، و مادران ]باید[ فرزندان خود 233 / ( )بقرهبِوَلَدِه

را دو سالِ تمام شير دهند. ]این حكم[ برای كسی 

است كه بخواهد دوران شيرخوارگی را تكميل كند. 

خوراک و پوشاک آنان ]مادران[، به طور شایسته، 

بر عهدة پدر است. هيچكس جز به قدر وسعش 

ادری نباید به سبب فرزندش شود. هيچ ممكلف نمی

زیان ببيند، و هيچ پدری ]نيز[ نباید به خاطر 

 فرزندش ]ضرر ببيند.[

در هر صورت قاعده فوق در عرصه اقتصاد و مبانی 

گذاری كيفری كاربردهای فراوانی دارد. از سياست

طرفة معامله ایجاد حق فسخ یکجمله عبارتند از: 

در جایی كه فردْ، متضرر و مغبون شده. )خيار غبن( 

معيوب باشد كه  یا كاال (.42، 3 ،1387)طوسی، 

در این صورت، مشمول این قاعده خواهند بود. 

همچنين ممنوعيتِ تبانی در ایجاد بازار انحصاری 

به هدف باالبردن قيمت و اضرار به مردم كه باعث 

شكالت و ضرر رساندن به آنان شود. عالوه ایجاد م

گذاری كيفری تنها به رفتارهای بر این، سياست

وف ـصادی معطـران اقتـدگان و مدیـتوليدكنن

شود، بلكه در حوزه مصرف نيز دارای كاربرد نمی

است. مطابق این قاعده هر فعاليت اقتصادی كه 

برای فرد زیانی در پی داشته باشد، جایگاهی در 

گذاری كيفری اقتصادی ندارد و سياستعرصه 

نباید از این مسأله غفلت ورزد. نمود بيشتر قاعده، 

اساس آن، مصرف  در عرصة مصرف است و بر

بار برای جسم آدمی مانند كاالهای زیان

های مضر، مواد مخدر یا مخرب روان و خوراكی
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اندیشة او مانند محصوالت فرهنگی ناسالم ممنوع 

در مقابل، مصارفی كه در حال  گردد، چنان كهمی

عادی منع شرعی دارند به هنگام ضرورت و در 

بار صورتی كه خودداری از مصرف آن برای فرد زیان

فقهاء برای شود )استناد برخی باشد، تجویز می

تجویز مصارف حرام به هنگام ضرورت، به همين 

  (.258، 6 ،1387)طوسی، قاعده است( 

گذاری الضرر و سياستبر مبنای قاعده فقهی 

توان به میكيفری برای مبارزه با جرایم اقتصادی 

گر در سطح كالن خواری اشاره نمود كه اجرم رانت

صورت گيرد، با عنوان اخالل در نظام اقتصادی 

(. 25، 1389)ساكی، شود كشور شناخته می

 هـر مبنای قاعده الضرر، بـان بوـتهمچنين می

نشان داد. زیرا احتكار انگاری احتكار توجه جرم

سازی كاال با هدف باال بردن قيمت نوعی پنهان

توتونچيان و خزایی، شود )باعث اضرار به مردم می

 (. كاربرد دیگری كه قاعده فقهی الضرر8 ،1399

كند، توجه به قاچاق انگاری ایفا میدر تبيين جرم

كنندگان توليدت. زیرا در قاچاق كاال نيز كاال اس

بينند و محصوالت بدون ضمانت ب میداخلی آسي

شود كه از مجاری قانونی انجام به مردم داده می

(. در 80 ،1397)صيقلی و همكاران، شود نمی

 خواری عامل از بين بردن برندهنهایت اینكه، رانت

های برابر اقتصادی است. این موضوع از فرصت

طریق ایجاد نارضایتی و تبعيض در ميان افراد، 

از همه افراد سلب كرده  برابر راها و امكانات فرصت

گيری سایر جرایم و مفاسد نقش ایفا و در شكل

آنكه بتوان به  (. برای45، 1388كند )زمانی، می

گذاری كيفری از سوی دولت و در نقش سياست

راستای فراهم ساختن شرایط برابر برای عموم مردم 

س از های نظام سياسی پپی برد، باید به كارویژه

طور واضح از نقش  انقالب اسالمی اشاره نمود كه به

گذاری كيفری در مبارزه با جرایم در حوزه سياست

  اقتصاد دفاع به عمل آورده است.  
 

 . قاعده نظم و امنیت اقتصادي 5-1-1-4

ه در عرصه ـاز جمله مبانی فقهی دیگری ك

تواند مورد استفاده باشد، گذاری كيفری میسياست

است. برحسب این قواعد، هر قاعده نظم و امنيت 

های خویش و هرگونه انسانی مالک، اموال و دارایی

تصرفی در مال وی، مگر با دستور شارع منع شده 

این دليل كه  (. به230، 1384است )محقق داماد، 

دخالت در اموال وی به مثابه ناامنی و تهدید بر 

وجب خسران مال ـمحسوب شده و می ه وـعلي

شود. برقراری نظم و امنيت در نظام اقتصادی، می

گران اقتصادی و مقابله با مبارزه با مفسدان و اخالل

عوامل تهدیدآميز ناشی از نادیده گرفتن مالكيت 

افراد از جمله مواردی است كه در ارتباط با قاعده 

رخی گيرند. از طرفی دیگر، بنظم اقتصادی قرار می

نظمی در دیگر از جرایم اقتصادی كه باعث بروز بی

گذاری شوند، نيازمند سياستنظام اقتصادی می

 كيفری هستند. 

نفی اسراف و تبذیر نيز بخش دیگری از راهكارهای 

نظمی در نظام اقتصادی اسالم است. مقابله با بی

واژه تبذیر كه در اصطالح عاميانه به معنای 

ت، ناظر بر ایجاد نظم و جلوگيری از اسراف اس

انضباط در نظام اقتصادی است. اسراف و تبذیر در 

واقع به معنای هدر دادن مال و نابود كردن آن است 



 177 / كارو هم زادهخوانين                                                           گذاری كيفری در حوزه اقتصادمبانی فقهی سياست

 
 

اسراف و  (. بنابراین244، 7، 1409)فراهيدی، 

جاد ـه باعث ایـماعی آن كـر اجتـر و مظاهـتبذی

نظمی و ترویج این نظمی، تبليغ و انتشار بیبی

شود، مذموم و در صورت مذموم میهای رویه

مشاهده مصادیق آن نيازمند اتخاذ رویه كيفری 

است. در هر صورت، نظم و امنيت اقتصادی باعث 

های مختلف تنظيم روابط زندگی افراد در حوزه

د ـن تهدیدات نيازمنـشود و مقابله با ایمی

گذاری كيفری مناسبی است. مظاهر و سياست

ظم در نظام اقتصادی كه مصادیق اصلی برقراری ن

گذاری كيفری به عنوان مبنا ستتوانند برای سيامی

 در نظر گرفته شوند، متعدد هستند. 

گذاری كيفری امنيت دولت یكی از مبانی سياست

در حوزه اقتصاد است. توضيح اینكه، برخی از جرایم 

اقتصادی وجود دارند كه در شرایط خاصی ممكن 

جامعه و بر هم زدن نظم و است باعث تهدید كيان 

ای كه امنيت عمومی را در پی داشته باشند. مسأله

در اینجا قابل طرح است انجام وظایف دولت برای 

برقراری نظام عادالنه و جلوگيری از تكاثر ثروت 

المال است. نامشروع و حتی استرداد آنها به بيت

زیرا باعث تضمين حقوق افراد جامعه شده و باعث 

ل ناسالم اقتصادی از جمله انحصار اموال نفی اعما

شود. به همين دليل توسط مفسدان اقتصادی می

این زمينه وارد عرصه اقتصاد است كه دولت در 

های مهم را بر عهده شود و برخی از مسؤوليتمی

كه  (. استداللی91، 1384گيرد )محقق داماد، می

در راستای حمایت از نقش دولت در عرصه 

شود، برقراری كيفری مطرح می گذاریسياست

عدالت در جامعه و جلوگيری از مفاسد اقتصادی از 

 ... است. خواری، ربا وجمله اختالس، رشوه

گذاری كيفری، تأمين وظيفه دولت از حيث سياست

متناسب برای افراد جامعه، رفع امكانات مساوی و 

نيازهای ضروری آنان جهت استمرار حركت تكاملی 

(. 82، 1384است )محقق داماد، نظام اسالمی 

وجود  هنگامی كه عدالت اقتصادی در جامعه

نداشته باشد، زمينه برای بروز نارضایتی اجتماعی 

و سياسی نيز فراهم شده و در نهایت امنيت نظام 

ن ـرایـد. بنابـافتر میـه خطـاسی نيز بـسي

گذاری كيفری باید به نحوی باشد كه بتواند سياست

عدالت اقتصادی در استفاده از اموال باعث برقراری 

المال و جلوگيری از هدر رفتن منابع و ممانعت بيت

ای خاص باشد. زیرا اولی از چپاول اموال توسط عده

در زمره اموال عمومی و دومی را نيز خداوند متعال 

در هر صورت، قدرت ها آفریده است. برای انسان

در حوزه سياسی و مقابله با عناصر تهدیدآميز آن 

اقتصاد یكی از مبانی اثرگذار در عرصه حقوق 

گذاری كيفری است. كيفری و به تبع آن سياست

توان استدالل كرد كه جرایمی كه تحت حتی می

شوند، در عنوان جرایم عليه امنيت ملی مطرح می

ارتباط با قدرت سياسی قابل تفسير هستند. در این 

ی را با زمينه، برخی از پژوهشگران، قدرت سياس

دانند و از قدرت سياسی همتراز میقدرت عمومی 

تحت عنوان تحميل اراده دولت بر دیگران از راه 

(. با این 47، 1377اند )كاتوزیان، اجبار تعبير كرده

جدایی  های سكوالر به دليلتفاوت كه در نظام

های دیگر، سالمت روابط حوزه سياست از حوزه

به حقوق  اقتصادی كشورها و همچنين توجه
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كنندگان )به عنوان یكی از عناصر حقوق مصرف

انگاری جرایم اقتصادی در بشر(، مبنایی برای جرم

شود. اما در ایران به دليل ساختار نظر گرفته می

حكومت، قبل از هر چيز، این قدرت سياسی است 

انگاری در قبال جرایم و تخلفات جرمكه خاستگاه 

ا بدون دخالت شود. زیراقتصادی وارد عمل می

گذاری اقتصادی معنایی ندارد دولت، سياست

ضمن اینكه در نگرش  (.28 ،1399 )مصلی نژاد،

محور، دولت در عرصه اقتصاد، موظف است دولت

كه در پی تأمين رفاه و مصالحه امور عمومی باشد 

و این موضوع در نگرش اسالمی به دليل پيوند دین 

 و سياست مشهود است. 
 

 اصل توزيع منصفانه ثروت. 5-1-1-5

تواند به عنوان مبنای قاعده فقهی دیگری كه می

گذاری كيفری در عرصه اقتصاد قلمداد سياست

گردد، توزیع منصفانه ثروت است. این اصل ناظر بر 

اصل عدالت و مقوم آن است. در سيره پيامبر گرامی 

اسالم و ائمه معصوم )ع(، مقوله انصاف و عدالت 

بسيار مورد توجه قرار گرفته است. از جمله اینكه 

مال به الالسالم در بيتعلی عليهروایت شده است، 

من در قرآن »فرمود: و میكرد طور مساوی عمل می

ق اتفاوتی بين فرزندان اسماعيل و فرزندان اسح

(. این 81 ،11، 1364)حر عاملی،  «بينم.نمی

رویكرد فراگير و عادالنه نشانگر آن است كه 

بر  بایستگذاری كيفری در اسالم میسياست

 محوریت انصاف و عدالت صورت گيرد. به عبارت

ترین اصل تجارت، انصاف و عدالت است. دیگر، مهم

در سيره حضرت علی )ع( به این مسأله چنين اشاره 

باید خرید و فروش، »فرمایند: شده است كه می

« ردـدل صورت گيـزان عـو با مي آسان باشد

(. بنابراین اجرای انصاف و 51نامه  / البالغههجـ)ن

است و  های اقتصادی حاكمعدالت در تمام حوزه

ول اساسی ـبایست یكی از اصل میـاین اص

 گذاری كيفری قلمداد شود. سياست

توان به برخی از آیات و روایات در در این باره می

فروشی به این زمينه اشاره نمود. به عنوان نمونه كم

عنوان مصداقی برای عدم تعادل در عرصه اقتصاد 

 شده فراوان نكوهش روایات و قرآن در كه است

( فروشانكم) مطففين نام با قرآن در ایسوره است؛

 فرجام و فروشانكم به آن آغازین آیات كه هست

 به آیه 21 قرآن، در كه همچنان دارد، اشاره آنان

 موضوع این به به صورت اشاره، یا مستقيم ایگونه

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ » است. از جمله در آیه شریفه: پرداخته

و حق پيمانه و وزن را بعدالت ادا  "بِالْقِسْطِوَالْمِيزَانَ 

ری ـ(. یا در آیه دیگ52آیه  / )سوره انعام« كنيد

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النََّاسَ فرماید: می

حق پيمانه و وزن را ادا كنيد! و از اموال  "أَشْيَاءَهُمْ 

(. در آیه 85آیه  / )سوره اعراف مردم چيزی نكاهيد

 بِالْقِسْطِ الْوَزْنَ أَقيمُوا وَ »دیگری نيز بيان شده است: 

 به را اشياء سنجش باید و« »الْميزانَ تُخْسِرُوا ال وَ

 / )الرحمن« نكاهيد ترازو از و دارید برپا داد و عدل

 كه است آن آید،برمی روایات و آیات از (. آنچه9

 جامعه در فسادانگيزی و استثمار مایه فروشی،كم

دهد: است. قرآن كریم در جای دیگری هشدار می

 ال بِالْقِسْطِ وَ الْميزانَ وَ  الْمِكْيالَ أَوْفُوا قَوْمِ یا وَ»

 الْأَرْضِ فِی تَعْثَوْا ال وَ  أَشْياءَهُمْ  النَّاسَ  تَبْخَسُوا

پيمانه و ترازو را بطور  و اى قوم من،« »مُفْسِدینَ
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هنگام وزن  و كامل و با عدل و انصاف بسنجيد،

آنها  از كردن و پيمانه نمودنِ كاالهاى مردم،

« در زمين تبهكارانه به فساد برنخيزید و نكاهيد،

(. بر مبنای آیات شریفه، این 85آیه  / )سوره هود

شيخ كردن است ) كبيره اَعمال به مثابه گناه

بر جنبه اخروی  (. عالوه129، 2 ،1385صدوق، 

 عدالتی است، كيفرعمل نامشروعی كه ناشی از بی

 روزـب خشكسالی و طیـقح شكل هـب آن دنيوی

آیه  طبق (.324، 1 ،1410)تميمی آمدی، كند می

 كه دارد فراگيری معنای فروشیسوره هود،كم 85

 بر در را مردم هـب دماتـخ در كاستی ونهـگ هر

ق ـروشی از مصادیـفگيرد. در هر صورت، كممی

ت و ـصادی اسـرصه اقتـی در عـدالتـعبی

گيری از گذاری كيفری نيازمند بهرهاستـسي

راهكارهای مؤثر برای جلوگيری از این رویه مسموم 

ای كه در حوزه تر، هر رویهاست. به عبارت ساده

عدالتی در اقتصاد باعث ایجاد فساد شود، نوعی بی

های فقهی به شدت نظام اقتصادی است و آموزه

 مخالف این رویه هستند. 

برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی در نظام 

به دنيا و زخارف  وابستگى از اسالمی، نيازمند دوری

دنيوی است. از سوی دیگر، تحقق عدالت اجتماعی 

الخصوص توسعه الزم و ملزوم توسعه پيشرو علی

شود و این امر ميسر نيست اقتصادی محسوب می

ر مگر با تحقق عناصر عدالت كه مجتمع در دو عنص

رفاه عمومی و تعدیل ثروت در بين اجتماع و اقشار 

جامعه است. راه برقراری این شرایط مطلوب، 

جلوگيری از تكاثر ثروت و نابرابری ميان اقشار 

ر، حمایت از مختلف جامعه است. همچنين راه دیگ

، حقوق فقرا و محرومان، مقابله با ظلم، ویژه خواری

ه ـادالنقسيم عـی و در نهایت تـفسادهای مال

های ملی و امكانات زندگی است. بر حسب ثروت

 بَينَ دُولَةً یكُونَ ال كَى»دارد: آیه شریفه كه بيان می

دست به  شما تمندان ثرو ميان تا» ؛«مِنْكُم الْأَغْنِياءِ

(. تكاثر مال و 7آیه  / )سوره حشر« دست نگردد

ای خاص و عدم دسترسی سایر ثروت در نزد عده

منابع اقتصادی از نظر اسالم پذیرفتنی افراد به 

های اسالمی با نيست. با توجه به همين رویه، آموزه

هایی نظير: انفال )خاصه فیء( به استفاده از روش

دنبال برقراری تعادل در نظام اقتصادی هستند. بر 

 اقامه هدف با اسالمى حاكم و همين اساس، دولت

 خالى كه یامنطقه در نهى و الزام ایجاد با عدالت

 الفراغ(، به است )منطقةُ یا نهى الزام حكم از

 توازن و تعادل از و پرداخته اجتماعى مداخله

، 1408برد )صدر، بهره می مناط به عنوان اجتماعى

443.) 

اصل توزیع منصفانه ثروت به سود عادالنه نيز 

شود. بدین معنا كه سازوكارهای مرتبط می

اقتصادی نباید به نحوی باشد كه باعث بر هم 

خوردن عرضه و تقاضا و توزیع نامتوازن سود شود. 

 اساس بر سود، نرخ دینی، هایآموزه دیدگاه از

 كارهایی و هاهزینه اندازه به و تقاضا و عرضه قانون

 به. شودمی انجام كاال توزیع و توليد در كه است

 هيچ به كه است سودی عادالنه، سود سخن، دیگر

نشود. چنان  اجحافی و زیان معامله، طرف دو از یک

 با": دـفرماینمی( عليه السالم) رمؤمنانـامي كه

 داد نباشد، خریدار و فروشنده زیان به كه هایینرخ

همين  (. بر81، 11 ،1364)حر عاملی،  كنيد ستد و
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حائز اهميت است كه مبنا، نظم و عدالت تا جایی 

رسول گرامی اسالم )ص( برای حفظ تعادل در نظام 

گذاری در عرصه اقتصاد امتناع اقتصادی، از نرخ

كردند و این توصيه را برای جلوگيری از اجحاف می

اخالل در روند طبيعی اقتصادی به فروشندگان و 

دانستند. همچنين این توصيه برای جلوگيری از می

فروشندگان و اخالل در روند عرضه و اجحاف به 

(. بر مبنای قاعده 44، 1393تقاضا است )ایروانی، 

با مبنا قرار دادن  گذاری كيفریذكر شده، سياست

انصاف و عدالت به دنبال تحقق احكام شرعی و 

جلوگيری از نابرابری در جامعه است. بدیهی است 

كه برای دستيابی به این هدف نيازمند استفاده از 

ازوكارهای الزم اعم از حقوقی و قانونی نيز س

 هستيم. 
 

 . نتیجه6

گذاری كيفری در اسالم و نظام اسالمی سياست

تواند بدون توجه به مبانی فقهی سامان یابد. نمی

گذاری كيفری، زیرا اصل اساسی در سياست

شناسایی و تعيين مجازات برای افرادی است كه به 

نظام اقتصادی دالیل مختلف، قوانين حاكم بر 

كنند و درصدد برهم زدن آن اسالمی را رعایت نمی

هستند. بر همين اساس، مبانی فقهی به عنوان 

هایی است چارچوبی معين، واجد عناصر و ویژگی

گذاری كيفری در نظر تواند پشتوانه سياستكه می

گرفته شود. مبنای اوليه كه در این مقاله بدان اشاره 

باطل است كه مبنای فقهی شد حرمت اكل مال به 

مستدلی برای برخی از جرایم از جمله تضييع 

ه ـحقوق دیگران، تعرض به آن و روی آوردن ب

های نامشروع تحصيل اموال است. مصادیق شيوه

توان زیادی در این زمينه وجود دارد كه از جمله می

بندی و... اشاره خواری، قماربازی، شرطبه رشوه

گذار كيفری بر مبنای همين تنمود. بنابراین سياس

قاعده فقهی و با تعيين مقررات الزم نسبت به مقابله 

با این رویكردها در جامعه بپردازد. قاعده الضرر كه 

یكی از قواعد شناخته شده در فقه اسالمی است، 

هرگونه ضرر و یا رفتار اقتصادی كه منجر به ورود 

 شدن ضرر به زندگی فردی و اجتماعی افراد شود،

پذیرد. بنابراین مواردی نظير احتكار، رشوه، را نمی

تكاثر ثروت، توزیع نابرابر ثروت و رباخواری به 

عنوان اعمالی كه باعث بروز خسارت به جامعه 

شوند، پذیرفتنی نيستند و مستوجب اسالمی می

گذاران كيفری هستند. مجازات از سوی سياست

رمت توان به مبانی دیگری از جمله حهمچنين می

تعاون بر اثم اشاره نمود كه هر نوع همكاری و 

مباشرت را با هر نوع هدف و نيتی كه باعث خسارت 

و كسب اموال نامشروع در جامعه اسالمی منجر 

پذیرد. لزوم برقراری نظم و امنيت در شود، نمی

جامعه اسالمی به دليل فراهم شدن شرایط مطلوب 

توزیع  برای زندگی اقتصادی شهروندان و همچنين

هایی كه برابر و منصفانه ثروت، كسب ثروت از راه

منجر به افزایش نامشروع فاصله طبقاتی نشود، از 

جمله مبانی فقهی دیگری هستند كه در حوزه 

گذاری كيفری مورد توجه هستند. بدین سياست

ترتيب باید گفت اهتمام جدی برای رعایت مبانی 

شتوانه فقهی در حوزه اقتصاد عالوه بر اینكه پ

ری محسوب ـگذاری كيفمطلوبی برای سياست
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گيری شوند، راهی برای برقراری عدالت و شكلمی

 جامعه مطلوب و عادالنه در نظام اسالمی است. 

 

 . سهم نويسندگان7

نویسندگان با همكاری یكدیگر مقاله حاضر را به 

 اند. رشته تحریر درآورده
 

 . تضاد منافع8

 در مقاله حاضر تضاد منافعی وجود ندارد. 
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