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Background and Aim: "System" is a jurisprudential term and 

principle. The different meanings of the system in jurisprudence 

and the interests of system, meaning the government and its 

precedence over private interests, are important legal issues that 

have always been discussed. In this article, examines the 

economic interests of the system how can take precedence over 

private rights and interests, and what examples for it can be 

enumerated. 

Materials and Methods: This article descriptive-analytical the 

library method to investigate the question uses. 

Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, 

honesty and trustworthiness have been observed. 

Results: The system as a general concept in jurisprudential 

sources indicates several meanings that managing the livelihood 

of people without crisis and protecting the political system from 

internal collapse is most important and relevant concepts in this 

article. From a jurisprudential point of view, the economic 

interests of the system take precedence over private rights and 

interests in two mentioned senses. In accordance with mentioned 

concepts of maintaining system, deprivation of private property in 

public interest and livelihood. 

Conclusion: Priority basis precedence and economic interests of 

the system (well-being of the people without crisis and the 

maintenance of the political system) over personal interests is an 

element of expediency. And the legislator, based on expediency, 

in accordance with the principles of jurisprudence in order to 

protect the economic interests and restrictions for the personal 

interests of the system can enact laws. 
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یک اصطالح و اصل فقهی است. معانی مختلف نظام در فقه « نظام» زمینه و هدف:

و مصالح نظام به معنای حکومت و تقدم آن بر منافع خصوصی از موضوعات مهم 

بحث و نظر بوده است. در این مقاله تالش شده فقهی حقوقی است كه همواره محل 

 حقوق بر نظام اقتصادی توان مصالحبه بررسی این مهم پرداخته شود كه چگونه می

 .برشمرد توان برای آنخصوصی را مقدم دانست و چه مصادیقی می منافع و

به  ایكتابخانهتحليلی بوده و با استفاده از روش  - مقاله توصيفی ها:مواد و روش

 پرداخته است. مورد اشاره سؤالبررسی 

رعایت شده  داریامانت، اصالت متون، صداقت و مقالهر این د مالحظات اخالقی:

 است.

 داللت متعددی معانی بر فقهی منابع به عنوان یک مفهوم كلی، در نظام: هایافته

 از سياسی نظام حفظ و بحران بدون مردم معيشتی امور داشتن سامان كه دارد

 منظر از. است حاضر مقاله در آن مفاهيم ترینمرتبط و ترینمهم درونی فروپاشی

 خصوصی منافع و حقوق بر به دو معنای مورد اشاره، نظام اقتصادی مصالح فقهی،

 در خصوصی مالکيت سلب نظام، حفظ از مورد اشاره مفاهيم با متناسب .دارد تقدم

 دو عنوان به اقتصادی، نظام در اخالل با مقابله و عمومی معيشت و منفعت راستای

 .است تبيين قابل شخصی منافع و حقوق بر نظام اقتصادی مصالح ترجيح از مصداق

 امور داشتن مبنای تقدم و ترجيح مصالح اقتصادی نظام )به معنای سامان :نتیجه

سياسی( بر منافع شخصی عنصر مصلحت  نظام حفظ و بحران بدون مردم معيشتی

تواند متناسب با اصول فقهی اقدام به وضع گذار بر اساس مصلحت میقانوناست و 

 قوانين در راستای حفظ مصالح اقتصادی و محدویت برای منافع شخصی نظام نماید.
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 مقدمه. 1

حفظ نظام یکی از قواعد مهم فقهی است. در معنای 

 طوربه كه است عناصر از ایمجموعه كلی، نظام،

 برای متقابل، واكنش و كنش یرابطه و منظم

 هم به معناداری صورت به مشترک، هدف تحقق

 ایگونهبه پيوستگی هم به و انتظام اند. اینپيوسته

 خللی دهنده،تشکيل عناصر از یکی در اگر كه است

شد. عنصر  خواهد اخالل دچار نظام كل شود، وارد

 مصلحت نقش مهمی در حفظ نظام دارد. مصلحت

 احکام جعل جهت شيعه فقه در قدیم زمان از

 صدور در شرایط است. بوده مطرح شارع توسط

 به تواندنمی كه است شکلی به حکومتی احکام

 چون. باشد شدهطراحی پيش از و صورت ثابت

 سایر و مکان زمان، شرایط به توجه با فقيه حاكم

 مبنای بر و كندمی كشف را عموم مصلحت شرایط،

 حاكم احکام، در. كندمی صادر را حکومتی حکم آن

 مصلحت عنصر و ثانویه احکام از استفاده با تواندمی

 مصالح و مکان و زمان به توجه با قوانين را از برخی

 مبانی از یکی. كند خودداری هاآن اجراء از جامعه

 توانمی را جامعه در نوظهور و جدید مسائل حل در

 برای نوظهور مسائل. دانست مصلحت عنصر

 فراوانی مشکالت بروز موجب مجلس در گذارقانون

در همين حال، موضوع اقتصاد به . كندمی فراهم را

ویژه علم اقتصاد از آغاز زندگی بشر با او همراه بوده 

است. به لحاظ اهميت مسئله اقتصاد در مکاتب 

بينی جهان های متفاوت مبتنی بردگاهمختلف با دی

ها تفسيرهای متعددی شده است. نظام اقتصادی آن

اسالم نظام مفروضی است كه در آن الگوهای 

های اسالمی، اساس بينش رفتارها و روابط بر

های الهی و در چارچوب احکام حقوقی و سنت

تردید، اسالم اند. بیگرفته اخالقی اسالم شکل

اقتصادی فردی و اجتماعی انسان، درباره رفتار 

های اخالقی ویژه ای از هنجارها و ارزشمجموعه

دارد. از دیدگاه روابط اقتصادی، اسالم دارای نظام 

های اقتصادی خاص خود است كه بر پایه دیدگاه

شده و با سازماندهی اسالمی دیگر  فلسفی آن بنا

های های رفتارهای بشری یعنی نظامجنبه

سی سازگار است. حال سؤال اساسی يااجتماعی و س

 نظام اقتصادی مصالح كه از منظر فقهی، تقدمینا

چگونه قابل تبيين  خصوصی منافع و حقوق بر

توان از منظر فقهی، است؟ به عبارتی چگونه می

مصالح اقتصادی نظام را بر حقوق و منافع شخصی 

متقدم دانست؟ فرضيه مقاله بدین شکل طرح 

اس قاعده حفظ نظام، مصالح بر اس»شود كه می

اقتصادی نظام بر حقوق و منافع شخصی اولویت 

داشته و سلب مالکيت شخصی در راستای منافع 

نظام و منافع عمومی و همچنين مبارزه با اختالل 

در نظام اقتصادی به منظور جلوگيری از ضربه به 

مصالح اقتصادی نظام، ازجمله مهمترین مصادیق 

به منظور بررسی «. است اقتصادی در این خصوص

اشاره ابتدا، مفاهيم مصلحت و  سؤال و فرضيه مورد

 نظام و قاعده حفظ نظام از منظر فقهی بررسی

شده، سپس مصادیق تقدم مصالح اقتصادی نظام بر 

 شده است. منافع و حقوق شخصی تبيين و تحليل
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 هاروشمواد و . 2

 روش از استفاده با و بوده تحليلی - توصيفی مقاله

 پرداخته اشاره مورد سؤال بررسی به ایكتابخانه

 .است

 

 یاخالق . مالحظات3

 داریامانت و صداقت متون، اصالت مقاله، این در

 .است شده رعایت
 

 ها. یافته4

 بر فقهی منابع به عنوان یک مفهوم كلی، در نظام

 امور داشتن سامان كه دارد داللت متعددی معانی

 از سياسی نظام حفظ و بحران بدون مردم معيشتی

 آن مفاهيم ترینمرتبط و ترینمهم درونی فروپاشی

 مصالح فقهی، منظر از. است حاضر مقاله در

 و حقوق بر به دو معنای مورد اشاره، نظام اقتصادی

مورد  مفاهيم با متناسب .دارد تقدم خصوصی منافع

 در خصوصی مالکيت سلب نظام، حفظ از اشاره

 اخالل با مقابله و عمومی معيشت و منفعت راستای

 ترجيح از مصداق دو عنوان به اقتصادی، نظام در

 شخصی منافع و حقوق بر نظام اقتصادی مصالح

 .است تبيين قابل
 

 . بحث5

 . مصلحت1-5

 و خير صالح، معنای به لغت، در مصلحت تعریف

)ابن  است مصالح تمصلح و جمع. است صواب

 یواژه عرب، لغت در (.516، 2 ،1416، منظور

 قرار «فساد» و «مفسده» مقابل در «مصلحت»

 است شده معنا نيز «منفعت» و «خير» به و گرفته

 ،1376 مصطفوی،؛ 576، 1392، صفهانیا راغب)

 ،1 تا،بی فيومی، ؛656 ،1 ،1403 ،؛ شرتونی307

 هانيکی معنای هب مصلحت جمع مصالح،(. »345

. باشد سود و آسایش موجب آنچه یعنی است؛

 كه است چيزهایی معنی به معاد و معاش مصالح

 است توأم آن با آخرت و دنيا مصلحت و خير

: اندنوشته بعضی (.1854 ،12 ،1376 دهخدا،)

 شامل اسالم، دین علمای اصطالح در مصلحت»

 بندگانش برای حکيم شارع كه شودمی منافعی

 حفظ: از اندعبارت ترتيب به منافع این. نموده لحاظ

 شامل نيز منفعت اموال، و نسل عقل، جان، دین،

 رفع وسيله یا آالم كردن برطرف و آن وسيله یا لذت

 را مصلحت برخی .(27 ،1412 بوطی،) «است آالم

 یا دینی نفع كسب یا دنيایی دینی، ضرر دفع»

. (85 ،2 ،1303 قمی،) اندكرده معنا «دنيایی

 آن از نيکی معنی به و است جنس صلح از مصلحت

باشد و می فساد ضد و منفعت همچنين و شده یاد

 دفع و منفعت جلب است، عبارت از نظر اصطالحی

 از برخی (.158 ،1370، جعفری لنگرودی) ضرر

 مصلحت» اند،گفته مصلحت تعریف در شيعه فقهای

 امور در انسان مقاصد با كه آنچه از است عبارت

 نتيجه و بوده موافق دو، هر یا و اخروی یا دنيوی

 «باشد ضرری دفع یا منفعت آوردن دست به آن

 مصلحت كلی طوربه .(221 ،1403، حلی محقق)

. است شده پذیرفته صورت سه هر در شيعه فقه در

 ثانویه احکام .2( شارع توسط) اوليه احکام .1

(. حاكم توسط) حکومتی حکم .3( مجتهد توسط)

نوع سوم مصلحت  بر بحث تمركز حاضر مقاله در
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 نوع این .است( حاكم توسط) حکومتی یعنی حکم

 شمار به عقل آن كاشف و است ضرورت تابع مصالح

 تشخيص ضرورت و مصلحت نوع رود. اینمی

 اگرچه. باشد هماهنگ شریعت روح با بایستمی

 ضروری، موارد تشخيص و حکومتی حکم نوع این

 عقل از ليکن نيست حکم مستنبط یک عنوان به

 تا شود صادر بایستمی شریعت مبانی با آشنای

 شریعت روح با و بوده شریعت بستر در همواره

 یک را حکومت مصلحت باشد، هماهنگی داشته

 .دهد تشخيص تواندمی شناستزاحم عقل

 حکم صدور در مبانی و اصول گرفتن نظر در با

 مصلحت تشخيص جهت فقهی دیدگاه در حکومتی،

 و معيارهااز  استفاده با و شرعی صورت به

 صورت اسالم شریعت از شده استنباط هایشاخص

 نمودن برطرف جهت حکومتی حکم. گيردمی

 ،طباطبایی) شودمی وضع اسالمی جامعه مشکالت

1373، 98.) 

 تشخيص مقام در باید اسالمی حاكم كلی طوربه

 را مصلحت رعایت اجراء مقام در و احکام مصادیق

 در نائينی ميرزای كه است اساس این بر. بنماید

 رعایت تمليکيه، و والیتيه حکومت نوع دو بيان

 داده قرار دوگانگی این مبنای را عموم مصلحت

 و سياست به مربوط مسائل از بسياری وی. است

 داندمی مباح و غيرمنصوصه احکام از را جامعه اداره

 تصميم مصلحت رعایت با موارد این در باید والی كه

 از دوم قسم».. : نویسدمی باره این در وی. بگيرد

 معين ميزان و ضابط تحت در نوعيه سياسات

 مختلف، مقتضيات و مصالح اختالف به و غيرمندرج

 به و غيرمنصوص مطهره شریعت در جهت این از و

 «است موكول النظر والیة له من ترجيح و مشورت

 .(76 ،1424، نائينی)

 بر زیادی تأكيدات نيز( ره) خمينی امام بيانات در

 بر كه كسی»: است گردیده عمومی مصالح رعایت

 باید هميشه دارد حکومت بشری جامعه و مسلمين

 «گيرد نظر در را عامه منافع و عمومی جهات

 بر باید هاحکومت ،(106، 17 ،1391، خمينی)

 ملت مصالح طبق بر كنند، عمل ملت اميال طبق

 .(229 ،15 ،1391 خمينی،) «كنند عمل

 و جعل پایه از اسالمی فقه در مصلحت كه آنجا از

 فراوانی فقهی و قواعد. باشدمی شرعی احکام تشریع

 گذاریپایه مبنای مصلحت بر كه باشدمی فقه در

 تدوین قانونی مواد شکل به گذارقانون توسط و شده

 در اسالم احکام تقنيين با ایران قوانين. است شده

 پس باشدمی همراه نگهبان شورای و تأیيد مجلس

 ایران قوانين كه نمود استنباط طوراین توانمی

 باشدمی مفاسد و مصالح تابع( شریعت از برگرفته)

 قوانين مصلحت، رعایت اهداف با گذارقانون و

 نموده مدون را تعزیری یا و جدی هایمجازات

 .است
 

 نظام . مفهوم2-5

 رویه، آراستن، دادن، نظم معنای به لغت در نظام

، ؛ فراهيدی579 ،12 ،1416 ر،منظو ابن) عادت

 نزدیک و نمودن جمع ،تأليف ،(166 ،8 ،1410

 به كه نخی به لذا است؛ دیگر شیء با شيئی كردن

 كنار در نظم با دیگری شیء یا مروارید آن، یوسيله

 منظور، ابن) گویند نظام گيرند،می قرار یکدیگر

 در(. 177 ،6 ،1366 طریحی، ؛579 ،12 ،1408
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 گردیده استعمال معنا بدین واژه این اسالمی روایات

 ،1404 مجلسی، ،99 ،1404 الحدید، ابی ابن) است

 سبب كه اسالمی حاكم به این رو از(. 137 ،31

 در افراد آميزمسالمت همزیستی و نظم استقرار

 گرددمی اطالق االسالم نظام گردد،می جامعه

 نظام آمده معنی در طور همين(. 14، 1413 مفيد،)

 نظم نایمع به( نظم ریشه از) "نظام" واژه»: است

 رویه، مروارید، كشيدن رشته به آراستن، دادن،

 (.2 ،1386، زنجانی عميد) «است روش و عادت

: گفت توانمی نظام اصطالحی مفهوم بيان مقام در

 منظم طور به كه است عناصر از ایمجموعه نظام،»

 هدف تحقق برای متقابل، واكنش و كنش یرابطه و

 اندپيوسته هم به معناداری صورت به مشترک،

 پيوستگی هم به و انتظام این(. 23 ،1386 نمازی،)

 عناصر از یکی در اگر كه است ایگونهبه

 دچار نظام كل شود، وارد خللی دهنده،تشکيل

 ،1390 اردكانی، افضلی ملک) «شد خواهد اخالل

 توانمی نظام واژه از شدهارائه معانی به توجه با (.15

كار به امور در تأليف برپایی و اتصال، مایه نظام گفت

 برپادارنده و اساس و هاآن مالک معنای به كه رفته،

 .باشدمی مشخص روشی و عادت بر امر آن

  :است كار رفتهبه معنا سه در امنظ فقها كلمات در

سامان از دید برخی فقها منظور از نظام، به ( الف

 ،21 ،1367 نجفی،) بودن معيشت مردم است

از این منظر نظام معنای متضاد هرج و مرج  (.404

 عموم مردم است گسيختگی امور و زندگیو از هم

  (.440 ،1412 الدین،شمس)

دیگر از فقها، منظور از حفظ نظام، از دید برخی ( ب

و مسلمين در قبال كفار  حفظ موجودیت اسالم

 ،1381 ؛ خمينی،465 ،16 ،1386 خمينی،) است

 عبارت برخی فقها، این منظور تحت عنواندر ( 33

 نجفی،) است رفته كاربه «االسالم بيضه حفظ»

 مداخله از تحفظ نائينی ميرزای (.175 ،14 ،1367

 تهيه و باب این در معموله حيل از تحذر و اجانب

 زبان در را حربيه استعدادهای و دفاعيه قوه

 نائينی،) اندناميده «اسالم بيضه حفظ» مداران،دین

1382 ،100.) 

 نظام همان یا حکومت نظام از مقصود نيز گاه( ج

به عبارتی، . است اسالمی نظام ویژه به سياسی

 از جلوگيری و اسالمی حاكميت از پاسداری

 و پایداری جهت در تالش و آن درونی فروپاشی

 و گسيختگی هم از برابر در اسالمی دولت برقراری

 اسالم نظام حفظ دیگر تعبير به. درونی ومرجهرج

 و كشور داخلی نظم صيانت و حفظ معنا این در

 است اجتماعی نهادهای و هاسازمان دادن سامان

 نظام حفظ اسالم فقهای (.301 ،21 ،1367 نجفی،)

 هستند اموری ممنوعيت به قائل و دانسته واجب را

 خمينی امام .شودمی نظام اختالل به منجر كه

 حفظ»: گویدمی راستا همين در( عليه اهلل رحمة)

 فرایض؛ تمام از باالتر است، بزرگ فریضه یک اسالم

 خود حفظ از باالتر اسالم در ایفریضه هيچ یعنی

 هایفریضه جزء اسالم حفظ اگر. نيست اسالم

 همه و ملت همه و شما و ما همه بر است بزرگ

 اعظم از اسالمی جمهوری این حفظ روحانيون

( بر 329، 15 ،1391، خمينی) «است فرایض

در مقاله  اساس آنچه گفته شد منظور از حفظ نظام

حاضر سامان داشتن امور معيشت مردم بدون وجود 
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حال حفظ نظام یا بحران و هرگونه اختالل و درعين

 همان نظام سياسی از فروپاشی درونی است.

 

 اقتصادي نظام. مصالح و اصول 3-5

 در پول، عرضه و تجارت توليد، ميانِ ارتباط اقتصاد

باشد. در واقع می مشخص منطقه یا كشور یک

 هم به هایفعاليت از بزرگی مجموعه اقتصاد،

 تعيينِ  به كه شده دانسته مصرفی و توليدی پيوسته

. رسانَندمی كمک كمياب منابع تخصيصِ چگونگی

 از ایشبکه» صورت به همچنين اقتصاد

 كنندگانمصرف و كنندگانتوزیع توليدكنندگان،

 «كشور یا منطقه مکان، یک در خدمات و كاالها

منظور  .(177، 1385)ميرمعزی،  است شده تعریف

كه در  از مصالح اقتصادی، انجام اموری است

راستای تحقق و تقویت روابط اقتصادی مورد اشاره 

 اختياری پذیرد. منظور از حق نيز معنایصورت می

 امری بتواند تا شناخته كسی برای قانون كه است

نماید. به عبارتی در این نوشتار  ترک یا انجام را

 نظام حقوق كه اشاره دارد حقوق شخصی به توانایی

 طور به مالی از تا دهدمی اشخاص به كشور هر

 دادن انجام و مال انتقال یا كند استفاده مستقيم

در بسياری مواقع ميان  .بخواهد دیگری از را كاری

مصالح اقتصادی و منافع و حقوق شخصی تعارض 

است  شرایطی منافع شود. در اینجا تعارضایجاد می

 .در تقابل با مصالح عمومی قرار گيرد شخصی منافع

ر نظام فکری و مکتبی، اد، فرق هدر قلمرو اقتص

الهی، بيشتر، به جدایی و ناسانی در نظام الهی و غير

گردد. روش استنباط و دستيابی به اقتصادی برمی

نظام اقتصادی هر نظام فکری و مکتبی، امری مهم 

های روش استنباط، شود. ناهمسانیبرشمرده می

های فراوانی را در نظام اقتصادی استنباط شده فرق

شهيد صدر، اقتصاد اسالمی  در پی خواهد داشت.

نویسد: مذهب داند و میرا )مذهب اقتصادی( می

اقتصادی، مشتمل بر قواعد اساسی است كه در 

زندگی اقتصادی، به دیدگاه عدالت اجتماعی مرتبط 

این تعریف از اقتصاد اسالمی، همانند شود. می

دی گفته از نظام اقتصاهای پيشای از تعریفپاره

 اسالمی اقتصاد نظام (.35، 1 ،1351صدر، ) است

 در شدهارائه كلی قواعد مجموعه از است عبارت

 حل و اقتصادی حيات تنظيم روش زمينه در اسالم

 عدالت تأمين راستای در اقتصادی، مشکالت

 .(157-186 ،1385، ميرمعزیكهف و ) اجتماعی

كه از  درآمد مشروع از نظر اسالم یعنی درآمدی

طرفی محصول فعاليت شخص باشد یا الاقل جنبه 

استثمار نداشته باشد، و از طرف دیگر از لحاظ 

مصرف، قابليت مصرف شدن، مشروع و مفيد داشته 

باشد و به اصطالح فقهاء جنس مورد معامله دارای 

باشد، به عبارت  "منفعت محلله مقصوده"

ر ها منافع اجتماع باشد نه پهدفها سوسياليست

 (.37، 1 ،1350، )صدر كردن جيب شخص

ساختمان عمومی اقتصاد اسالمی از چهار اصل 

آن محتوی  اساسی تشکيل یافته كه بر طبق

شود. به این سيستم اقتصاد اسالمی مشخص می

ترتيب نظام اقتصاد اسالمی از نظر اصولی از سایر 

گردد این چهار های اقتصادی متمایز میسيستم

 اند از:اصل عبارت

. اصل مالکيت مختلط: اسالم در نوع مالکيتی كه 1

داری و های سرمایهمقرر داشته با نظام
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اساسی دارد. جامعه سوسياليستی اختالف 

داری به شکل خاص مالکيت فردی معتقد سرمایه

است یعنی مالکيت فردی را به عنوان قاعده عمومی 

داری به افراد این پذیرفته است لهذا سيستم سرمایه

دهد كه انواع گوناگون ثروت كشور را امکان را می

ها و شرایطی كه دارند به مالکيت مطابق با فعاليت

 اسالم در مالکيت نوع سه ند. لذاخصوصی درآور

 مالکيت( ب. عمومی مالکيت( الف :شودمی شمرده

 نه اسالم بنابراین .دولتی مالکيت ج(. خصوصی

 نه و سوسياليسم بر منطبق نه كاپيتاليسم بر منطق

 اشکال تنوع زیرا است سيستم دو این از تركيبی

 و هاارزش از خاصی چارچوب در و دارد مالکيت

 است. شدهوضع مفاهيم

 . اصل آزادی اقتصادی در كادر محدود: آزادی2

 هایارزش چهارچوب در اسالم نظر از اقتصادی

 نظام مانند اسالم لذا است محترم معنوی و اخالقی

 نظام مانند و كندنمی نفی را آزادی اشتراكی

 مردم به بلکه. داندنمی نامحدود را آن داریسرمایه

 از الهی بلند هایآرمان راستای در تا دهدمی اجازه

 و پيشرفت برای ایوسيله عنوان به اقتصادی آزادی

 (.1 ،1350، صدر) كنند استفاده تکامل

 اصل اسالمی اقتصاد سوم عدالت اجتماعی: اصل .3

 در ثروت توزیع نظام اسالم. است اجتماعی عدالت

 مندبهره هایی،تضمين و عناصر از را اسالمی جامعه

 باشد اسالمی عدالت بخشيدن تحقق بر قادر تا كرده

 انسجام است استوار هاآن پایه بر كه هاییباارزش و

 دارای اجتماعی عدالت اسالمی شکل .باشد داشته

 مثل) عمومی همکاری اصل( الف :باشدمی اصل دو

 و خمس مثل) اجتماعی توازن اصل( ب (.انفاق

 آشنا اسالمی اقتصاد كلی اصول با كه اكنون (زكات

 شد خواهد سعی نيز بعدی قسمت در شدید

 را اسالمی اقتصاد احکام و قوانين االمکانحتی

 (.1 ،1350، صدر) نمائيم روشن

 اقتصاد نظر از اجتماعی عدالت: اجتماعی . عدالت4

 فقر برای اجتماعی متوسط زندگی تأمين با اسالمی

 در ثروت حد از بيش شدن انباشته از جلوگيری او

 در ثروت توزیع نظام. یابدمی تحقق اغنياء دست

 است قادر كه است شده ریزیپی نحوی به اسالم

، باقری) نماید پياده جامعه در را اجتماعی عدالت

1390، 5.) 

بر اساس آنچه در تبيين مفهوم نظام در فقه و 

مصالح و اصول اقتصادی در اسالم گفته شد، منظور 

حاضر بر دوم از مصالح اقتصادی نظام در مقاله 

مفهوم كلی داللت دارد؛ نخست معيشت و امور 

اقتصادی مردم و دوم؛ مصالح اقتصادی نظام 

تصادی جمهوری اسالمی ایران. بر این اساس امور اق

ين و به سامان بودن شهروندان و عموم مردم و تأم

معيشت آنها در كنار مصالح اقتصادی نظام 

مصالح جمهوری اسالمی ایران اولویت دارد. 

اقتصادی نظام جمهوری اسالمی ایران نيز هرآنچه 

های اقتصادی حکومت و در راستای تقویت ارزش

 شود.عدم اختالل در نظم عمومی است را شامل می

 

. مصادیق ترجیح مصالح اقتصادي نظام 4-5

 بر حقوق و منافع شخصی

مصالح اقتصادی نظام ممکن است مصادیق 

ثير دیق تحت تأی را شامل شود. این مصامتعدد

گستردگی حوزه اقتصاد متعدد و متنوع است و به 
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منظور پرهيز از اطاله كالم در این مقاله تالش شده 

به برخی مصادیق معدود كه مصالح اقتصادی  صرفاً

شخصی ترجيح دارد  منافع و نظام بر حقوق

 پرداخته شود.

 

. سلب مالكیت خصوصی به دلیل 1-4-5

 منفعت عمومی و نظام

ای دارد. در به حفظ مصالح عمومی نگاه ویژه اسالم

حال مالکيت خصوصی در اسالم نيز به همين 

 ،2 ،1416 انصاری،) شده استه رسميت شناخت

 ،1422 خمينی، ؛555 ،1 ،1416 خویی،؛ 1720

 و چهل اصل در نيز ایران اساسی . قانون(510، 3

 حق مالکيت خصوصی را كه از راه مشروع به هفتم،

آمده باشد و با موازین اسالمی و قانونی  دست

شمارد. نویسندگان قانون تطبيق نماید محترم می

مالی اساسی، فصل چهارم آن را به اقتصاد و امور 

اختصاص داده و برای مالکيت ضوابطی در نظر 

اند، كه خود نشانه اهميتی است كه مسئله گرفته

 طباطبایی) باشداقتصاد در جامعه اسالمی دارا می

(. اما مالکيت 190و  109، 1388مؤتمنی، 

اقتصادی نظام و  خصوصی در مواجه با مصالح

منفعت عمومی پایدار نبوده و ایجاد محدودیت در 

های مجاز ایجاد مالکيت جایز است. ازجمله نمونه

مالکيت شخصی توسط نظام، وادار محدودیت در 

ساختن افراد محتکر به عرضه كاالهای احتکار شده 

 زیرا( 102، 1413، متقی الهندی) زار استبه با

 محتکران با احتکار عمال، نظم، توازن و تعادل عرضه

ث كمبود كاال در بازار و تقاضا را برهم زده و باع

 .شودمی

در بعضی مقاطع زمانی ممکن است شرایط 

شکل گيرد و دولت ناگزیر از سلب اضطراری 

 ،1386)وطنی،  مالکيت و منافع شخصی افراد شود

در راستای حفظ  خصوصی مالکيت (. سلب11

عمومی و حفظ نظام مطابق قاعده حفظ نظام منافع 

)عراقی،  و عنصر مصلحت پذیرفته شده است

 به توانمی عنوان نمونه و مصداق (. به28، 1418

وضعيت ضروری و اضطراری ناشی شرایط جنگی 

چنانچه زمين و باغ شخصی یک  مثالً .كرد اشاره

رین موقعيت را برای ایجاد پایگاه تفرد، مناسب

تهدیدات دشمن داشته باشد، نظامی جهت مقابله با 

تواند اقدام به دولت مطابق قاعده حفظ نظام می

  (.89، 1408 سعدی،) سلب مالکيت شخصی نماید

 مالک حقوق رعایت با شخصی مالکيت سلب البته

 و توافق مبنای بر كه معنی بدین گيرد؛می صورت

نظر از سوی  مورد ملک وجه معادل كارشناسی، نظر

  .شودمی پرداخت مالک به دولت

آید و امور بدیهی است زمانی كه اضطرار پيش می

اولی این  طریقدر مجرایی غيرعادی جریان یابد به

مسؤوليت دولت، دوچندان خواهد شد. چراكه نياز 

رسانی جامعه و مردم به دخالت دولت و خدمت

حکومتی بيشتر و در حد ضروریات توسط دستگاه 

گونه موارد به یابد و اگر دولت در اینفزونی می

ومرج و ستمگری جای عدالت و ميدان نياید هرج

 دادگری را خواهد گرفت.

گونه كه اشاره شد یکی از احکام مورد اتفاق همان

است. اشاره شد كه « وجوب حفظ نظام»فقها 

شيعه  وجوب حفظ نظام جامعه از مسلمات فقه

در بيان حکم حفظ نظام چنين است. امام خمينی 
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همانا حفظ نظام از واجبات بسيار مؤكد »گوید: می

همچنين  ایشان (.619، 2 ،1415)خمينی،  «است

بر ضرورت حفظ نظم در جامعه تأكيد ورزیده و 

حفظ نظام را واجب عقلی و شرعی دانسته است: 

ر برداشته همه جامعه نظم الزم دارد. اگر نظم از كا»

رود. حفظ نظام یکی از جامعه از بين میشود، 

 ،1378خمينی، ) «واجبات شرعيه و عقليه است

ایشان مسئله حفظ نظام را  (. همچنين494، 11

یکی از موجهات جواز برخی از محرمات در شرایط 

احکام »اند: خاص و ضروری برشمرده و فرموده

اسالم برای مصلحت مسلمين است؛ برای مصلحت 

مان . اگر ما اسالم را در خطر دیدیم، همهاسالم است

باید از بين برویم تا حفظش كنيم. اگر دماء 

دیدیم بر همه ما الزم است كه مسلمين را در خطر 

نظر كنيم و توجه داشته باشيم و نگذاریم جان افراد 

در  (.116، 15 ،1378)خمينی،  «به خطر بيافتد

كيد و احترام است تأ اسالم مالکيت خصوصی مورد

اما مطابق با قاعده حفظ نظام، مصالح اقتصادی 

 نظام و منفعت عمومی اولویت دارد.

 

 م اقتصادي. اخالل در نظا2-4-5

اخالل در لغت به معنی خلل آوردن، خلل و رخنه 

 باشدكردن، خلل رسانيدن و زیان رسانيدن می

ام اقتصادی به نظ (.56، 2 ،1376 دهخدا،)

شود كه های اقتصادی گفته میای از نهادمجموعه

كنند. منظور از نهاد اهداف معينی را دنبال می

شده و یا اقتصادی هر نوع سنت و هنجار تثبيت

امور اقتصادی است مانند قاعده جاافتاده در 

 مالکيت، رابطه كارگر و كارفرما، ماليات و حتى پول

عملی كه منجر به  (. هر1396دادگر و رحمانی، )

به یک نهاد اقتصادی شود به نحوی  خلل رسانيدن

كه مانع تحقق اهداف نظام اقتصادی گردد یا تحقق 

این اهداف را با مشکل مواجه سازد، اخالل در نظام 

توان مثال می عنوانشود. بهاقتصادی محسوب می

به یک قاعده در اقتصاد اشاره كرد كه طبق آن رشد 

به  رشد توليد باشد تا تورمپول بایستی كمتر از 

 و اخالل موجب اقتصادی جرائم وجود نياید.

 .(81 ،1386، وليدی) شودمی اقتصادی ثباتیبی

ای، جرایمی هستند كه در راستای جرایم اقتص

عموم و  مين منافع شخصی و گروهی كه با منافعتأ

پذیرد. مصالح اقتصادی مغایرت دارد، صورت می

مهمترین دليل ارتکاب جرایم اقتصادی كه منجر به 

شود منفعت و سود اخالل در نظام اقتصادی می

 دست به برای تجاری هایشخصی است. فعاليت

 از اقتصادی و منافع شخصی، هایمزیت آوردن

 اقتصادی جرائم كشور اقتصاد عليه فعاليت طریق

جرائم اقتصادی جرائمی هستند  .شودمی محسوب

یابند و باعث كه عليه اقتصاد یک جامعه ارتکاب می

شوند. جرائم اخالل در نظام اقتصادی كشور می

ترین اقتصادی دارای مصادیق بسياری است كه مهم

شویی و اند از: قاچاق كاال و آرزو پولها عبارتآن

رشاه و ارتشاء، اخالل در احتکار و ربا و رباخواری، 

نظام پولی و ارزی، اخالل در امر توزیع مایحتاج 

عمومی و اخالل در نظام توليدی كشور، جرائم 

و كالهبرداری، خيانت در  و اخاذی، تقلبمالياتی 

... كه بيانگر این مورد است كه جرائم امانت و

 گيرداقتصادی طيف وسيعی از جرائم را در برمی

یکی از شرایط تحقق (. 7573، 1396، مقيمی)
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زیان به افراد جامعه  جرائم اقتصادی ایجاد ضرر و

 است. تصریح به عنصر ضرر در جرائم اقتصادی به

گونه جرائم از نظر اقتصادی علت است كه این این

شدت تحت تأثير قرار نظم اجتماعی جامعه را به

دهد و آثار آنی آن در جامعه از ضررهای جرائم می

تر است و از طرف دیگر غالباً شتر و ملموسدیگر بي

دی های مالی و مامرتکبين جرائم اقتصادی با انگيزه

گونه اعمال مجرمانه نموده و تأثير اقدام به این

توجهی  ها گاهی تمام جامعه یا بخش قابلاعمال آن

، 1389، )ساكی دهدالشعاع قرار میاز آن را تحت

25.) 

آیات قرآن نيز به مسئله  در فقه اسالمی و بسياری از

اقتصادی یا اخالل در نظام اقتصادی و مجازات 

كسانی كه مرتکب فساد از نوع اقتصادی به دليل 

داشتن اثرات سوء در حوزه اقتصادی جامعه كه خود 

ها ازجمله؛ سياسی، ی اخالل در سایر حوزهزمينه

نهایت رواج فقر و  اجتماعی فرهنگی و دینی و در

طبقاتی ميان فقير و غنی خواهد شد. افزایش فاصله 

توان از فساد اقتصادی یا جرائم اقتصادی و لذا می

كرد. خداوند در  ترین فساد یادمالی به عنوان بزرگ

وَلَا تُؤْتُوا السُُّفَهَاءَ أَمْوَالَکُمُ الَُّتِی »فرماید: قرآن می

مْ وَقُولُوا ها وَاكْسُوهُجَعَلَ اللَُّهُ لَکُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فی

(. و اموالی كه خدا قوام 5)نساء/ «لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

زندگی شما را به آن مقرر داشته به تصرف سفيهان 

ها دهيد و با ندهيد و از مالشان نفقه و لباس به آن

آنان سخن نيکو و دلپسند گویيد كه قوام جامعه را 

 در اقتصاد و سالمت آن معرفی نموده است.

الل در نظام اقتصادی وقتی بيشتر اهميت بحث اخ

كند كه مسئله مبارزه با مفاسد اقتصادی پيدا می

مردان های اخير مطرح است، دولتدر سال

ها و دیگر وسایل های قضایی، روزنامهدستگاه

ارتباط جمعی مطالب زیادی در خصوص این مفاسد 

كنند. صدها پرونده در محاكم سراسر مطرح می

باره به جریان افتاده است. اكثر مردم این كشور در

و حتی اندیشمندان معضالت موجود در امور 

اقتصادی و فرهنگی و سياسی جامعه را ناشی از 

دانند. گذشته از این، ایده تأثير وجود این مفاسد می

ناامنی اقتصادی در سلب اعتماد مردم از 

مردان به دليل وجود این مفاسد مطرح است. دولت

دار واكنش در مقابل آن هم مانع خدشهبنابراین 

گردد، و هم اعتماد مردم شدن امنيت اقتصادی می

مردان را تأمين خواهد كرد. این در حالی به دولت

است كه در فقه اسالمی به جهت وجود اصول كلی، 

مثل: اصل نهی از خيانت، اصل نهی از واردكردن 

 جهت، نهی ازضرر به دیگران، نهی از دارا شدن بی

توان هر حركت اخالل در بازار مسلمين و... می

ی افراد یا جامعه ضرر داشته و اقتصادی را كه برا

موجبات اخالل در نظام اقتصادی را فراهم 

نماید، جرم تلقی كرده و مرتکب آن را مستحق می

 (.75، 1394، رحمتی) كيفر دانست

ضرورت حفظ نظام و منع »بر اساس قاعده فقهی 

نظام معيشت و به سامان بودن « اختالل نظام

مردم، بدون بحران و تشویش مورد زندگی روزمره 

؛ خویی، 720، 2، 1416)انصاری،  كيد استتأ

بر این  (.510، 3 ،1422؛ خمينی، 555، 1، 1416

اساس، یکی از واجبات مهم اسالم، حفظ نظام 

 جامعه، زندگی و معيشت مردم است. 
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فقه و حقوق قاعده وجوب حفظ نظام آثاری را در 

دور صبه دنبال دارد. یکی از آثار این قاعده در حوزه 

احکام شرعی مثل صدور حکم ثانوی و والیی است. 

لزوم مراعات مصلحت عمومی، وجوب جهاد و 

مرابطه و بسياری مسائل دیگر ازجمله مشاركت در 

رود ای به شمار میامور كشور از احکام جزئی ةادار

 شود.ناشی میكه از حکم كلی حفظ نظام 

وجوب حفظ نظام و حرمت اختالل در آن، ازجمله 

م احکام اوليه است. یعنی تمام قوانينی است كه نظا

ها و كند و به نابسامانیمجتمع انسانی را حفظ می

دهد و امنيت و آرامش را برای ها پایان مینظمیبی

آورد و قيام به قسط را كه ركن جامعه به ارمغان می

 كند. لذا هنگامیظام است، تأمين میاساسی حفظ ن

گيرد، قوانين و كه فقيه تصميم به اجرای آن می

 نماید.مقررات كلی برای آن وضع می

حسب اهميت اخالل در نظام اقتصادی و تهدید بر

 فی آن برای كليت نظام است كه در مواردی افساد

قانون تشدید  4شود. مطابق ماده األرض تلقی می

در  1367و كالهبرداری مصوب ارتشا، اختالس 

مجازات رض باشند األ ورتی كه مصداق مفسد فیص

 رض خواهد بود و هميناأل ها، مجازات مفسد فیآن

 نظام در اخاللگران مجازات طور در قانون قانون

آمده  2در ماده  1367كشور مصوب  اقتصادی

به قصد ضربه زدن  1چنانچه جرائم مذكور در ماده 

به نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به قصد مقابله 

با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با 

 
الف( اخالل در نظام پولی یا ارزی كشور از طریق قاچاق عمده ارز یا  1

ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد كردن یا توزیع نمودن عمده 

 از داخلی و خارجی و امثال آن.آنها اعم

رض باشد األ م مزبور چنانچه در حد فساد فینظا

ا در شود. بعضی از فقهمرتکب به اعدام محکوم می

 عنوان افساد فیهای خاصی را با مكتب فقهی جر

اند از قبيل كفن دزدی، آتش األرض مطرح نموده

؛ 231، 10، 1365)طوسی،  زدن منزل دیگری

 (، اعتياد به كشتن اهل ذمه162، 4 ،1404، صدوق

، 4 ،1404؛ صدوق، 191، 10 ،1365، )طوسی

 یكفن دزد (،310، 7، 1388، كلينی ؛162

 (، تکرار محرمات117، 10 ،1365)طوسی، 

 فروشیربایی و آدم(، آدم191، 7 ،1388)كلينی، 

 (، محتال412، 1403؛ حلبی، 722، تا)طوسی، بی

 مواد مخدر و.... (، قاچاقچيان805، 1410، )مفيد

 ،1422؛ خمينی، 6484كد  تا،بی )مکارم شيرازی،

شرایط كنونی  اما در (.1415، ؛ احمد1130 ،3

ام اقتصادی به عنوان مصادیق جرم اخالل در نظ

رض با توجه به حقوق موضوعه متفاوت األافساد فی 

است. به نحوی كه هرگاه دادرس دادگاه، ارتکاب 

بداند، اطالق « ردهگست»رفتار را متصف به وصف 

ض بر وی صادق خواهد بود. األرعنوان مفسد فی 

اخالل در نظام اقتصادی مثال یکی از صور  عنوانبه

قانون مجازات  1گانه ماده در بندهای هفت

اخالل در نظام ، 1اخاللگران در نظام اقتصادی كشور

باشد. لذا دادگاه ارزی از طریق قاچاق عمده ارز می

رض در األت زمانی حکم به افساد فی بایسمی

خصوص اخالل در نظام ارزی از طریق قاچاق عمده 

 گسترده بودن رفتار را احراز كند.ارز بدهد كه 
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نظر از توان گفت صرفالبته در رویکرد دیگر می

قانون  286شده در صدر ماده بندیجرائم دسته

عنصر رفتاری متهم به ارتکاب  ،1مجازات اسالمی

األرض، همان رفتار اخالل كالن در نظام فی  افساد

اقتصادی است كه در قانون مجازات اخاللگران در 

 ها تصریحبه آن 1367اقتصادی كشور مصوب  نظام

چنين برای شمول عنوان مفسد فی شده است. هم

 286رض تنها تحقق نتيجه مذكور در ماده األ

گذار پيش از این كند، چراكه قانونكفایت می

رفتارهایی كه از طریق جرم اخالل در نظام 

اقتصادی مشمول عنوان افساد فی األرض قرار 

لگران در نظام انون مجازات اخالگرفت را در قمی

ده و برای آن انگاری قرار دااقتصادی مورد جرم

رض را تعيين نموده است. مجازات افساد فی األ

قانون مجازات اسالمی،  286اكنون با تصویب ماده 

دادرس دادگاه برای احراز تحقق افساد فی األرض، 

فارغ از ركن مادی و رفتار مجرمانه مذكور در این 

، تنها نيازمند احراز عنصر نتيجه مذكور در ماده

در پی ارتکاب جرم اخالل كالن  286انتهای ماده 

 در نظام اقتصادی است.

وجود فارغ از اركان جرم اخالل در نظام  با این

اقتصادی در قانون مجازات اخاللگران در نظام 

اقتصادی كشور، به نظر تطابق رفتارهای مجرمانه با 

گذار در ماده ت، چراكه قانونالزم اس 286ماده 

 
هركس به طور گسترده، مرتکب جنایت عليه تماميت جسمانی افراد،  1

جی كشور، نشر اكاذیب، اخالل در نظام جرائم عليه امنيت داخلی یا خار

اقتصادی كشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و ميکروبی و 

خطرناک یا دایر كردن مراكز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد 

ای كه موجب اخالل شدید در نظم عمومی كشور، ناامنی یا ورود گونهبه
عمومی و خصوصی، یا  خسارت عمده به تماميت جسمانی افراد یا اموال

سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فی االرض محسوب 

در مقام توسعه و تضييق تعاریف جرائم خاص  286

قانون، برای سابق بوده است و اكنون با تصویب این 

رض بر مرتکب، احراز ركن شمول حد افساد فی األ

مادی و روانی مذكور در متن ماده الزم است. به 

گذار با تصویب قانون مجازات دیگر عبارت، قانون

به تبيين رفتار مجرمانه حد افساد فی  اسالمی

األرض پرداخته و از این پس صرفاً در صورتی كه 

رفتار مجرمانه منطبق با افعال مذكور در صدر ماده 

باشد و نتایج مذكور در آن پدید آید، عمل  286

مرتکب مشمول حد افساد فی األرض خواهد شد. 

بایست در مقام بنابراین دادرس دادگاه می

افزون بر عناصر مادی و روانی جرم اخالل  رسيدگی،

اقتصادی كشور، عناصر مادی و روانی كالن در نظام 

قانون مجازات اسالمی را نيز  286مذكور در ماده 

رسد به نظر می(. 221، 1394، )برهانی احراز كند

حقوقی و  رویکرد اخير تفسيری همسو با موازین

مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ارائه 

ذكری كه در این مبحث باید به  دهد. نکته قابلمی

گذار با ذكر آن اشاره كرد، آن است كه قانون

یا « به قصد ضربه زدن به نظام»عباراتی همچون 

علم به مؤثر بودن »و یا « به قصد مقابله به نظام»

رسد گونه به نظر می، این«اقدام در مقابله با نظام

رض ها را برای افساد فی األن انگيزهكه تحقق ای

هرگاه دادگاه از مجموع ادله و  -گردد. تبصرهو به اعدام محکوم می
شواهد قصد اخالل گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت 

ؤثر بودن عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسيع و یا علم به م

اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی 

دیگری نباشد، با توجه به ميزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس 
 شود.تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می
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محسوب شدن جرم اخالل در نظام اقتصادی كشور 

 داند.الزم می

 286گونه كه ماده رض همانعنوان افساد فی األ

قانون مجازات اسالمی هم به درستی بيان نموده 

باشد آوری میناظر به رفتارهای فساد است، صرفاً

كه جنبه گسترده و عمومی داشته و باعث اخالل 

شدید در نظم عمومی یا ورود خسارات عمده به 

سميعی و ) وصی گردداموال عمومی و خص

 (39، 1395 همکاران،

از « نظم و امنيت»در كل در دیدگاه تشيع 

شود و تا جایی كه ترین مصالح جامعه تلقی میمهم

ای ماعیدیگر اصول را مخدوش نکند از اهداف اجت

است كه در اولویت قرار دارد. مسئله نظم و امنيت 

پایه اصلی زندگی اجتماعی است كه در هيچ 

توان آن را نادیده گرفت. به خطر نمیشرایطی 

های واالی حکومت را به افتادن این ضرورت آرمان

ومرج به هيچ اندازد و با حاكميت هرجمخاطره می

، 1391، )دشتی توان رسيدغایت مقدسی نمی

به وجوب آنچه الزمه  (. فقها در كنار حکم146

اساس قاعده حفظ نظام، هر حفظ نظام است، بر 

موضوعی را كه موجب اختالل نظام شود نيز حرام 

خویی، ؛ 1720، 2، 1416)انصاری،  انددانسته

از آنجا  (.510، 3 ،1422؛ خمينی، 555، 1، 1416

حفظ كه مقابله با خطر در جامعه ضروری و موجب 

نظام است و در مقابل نقض قوانين و مقررات مربوط 

باشد، الزم است نظمی میبه آن موجب اختالل و بی

در راستای حفظ مصالح اقتصادی نظام با اخالل در 

 .نظام اقتصادی برخورد شود

 اهتمام نظام حفظ برای اسالم شریعت كه آنجا از

در راستای تحقق  كه را آنچه هر و است قائل زیادی

صدمه به مصالح اقتصادی  منافع شخصی و موجب

 دارد؛می اعالم ممنوع شود، و اخالل اقتصادی نظام

 بر سنگينی وظيفه مهم امر این برابر در كه چرا

 به نسبت تواندمی اسالمی حکومت. دارد عهده

 ولی نشده، اعالم حرام و ممنوع شرع در كه اعمالی

 به مفسده اسالمی جامعه و اجتماع برای جهاتی به

 برای و نموده اعالم جرم را عمل دارد همراه

 به توجه با رو این از .دارد مقرر مجازات مرتکبين

 منصوصه موارد در تعزیرات و حدود اجرای اینکه

 به توجه با كند،نمی كفایت مقصود این برای

 داماد،)محقق «یَرَاهُ الْاِمام بِمَا ا فَهُوَ زِیرُلَتُّعْ» یقاعده

 و اسالمی نظام حفظ لحاظ به و (234 ،1379

 اسالمی حکومت برای اختيار این باید مصالح رعایت

 و مفسده كه را عملی هر كه باشد داشته وجود

 امنيت كه ایدرجه به باشد، داشته سوء پيامد

 خطر به را جامعه مصالح و عامه حقوق و اجتماعی

 معاصی ارتکاب بر مردم تجری موجب و بيندازد

 عنوان تحت و نموده اعالم ممنوع شود،

 مجازات آن ارتکاب برای بازدارنده هایمجازات

 حدودی تمام كه شرطی به ولی. نماید مقرر خاصی

 آن از و كرده رعایت را داده مجوز او به فقه كه

 مرجعی بایستمی كه است بدیهی. نکند تخطی

 تبعات نظران،صاحب و متخصصان از متشکل صالح،

 هر و دهد قرار ارزیابی مورد را اعمال سوء آثار و

 تشخيص جرم مذكور موازین مطابق كه موردی

 مجازات آن برای و شود اعالم ممنوع شود، داده

 به اقتصادی نظام در اخالل .شود تعيين مناسبی
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 اقتصادی نهاد یک به رسانيدن زیان و خلل معنی

 عدم باعث كه در راستای منافع شخصی باشدمی

 اهداف این تحقق یا شودمی اقتصادی اهداف تحقق

اخالل در نظام اقتصادی  سازد. مواجه مشکل با را

ع شخصی بر معيشت عموم مين منافبا هدف تأ

 وجوب قاعده به توجه ثيرگذار است. بامردم نيز تأ

 یکی گفت توانمی آن در اختالل منع و نظام حفظ

 و زندگی جامعه، نظام حفظ اسالم مهم واجبات از

 آنچه كه نيست شکی بنابراین. است مردم معيشت

 جامعه معيشت و زندگی نظام ریختن برهم سبب

 حفظ برای كه كارهایی و حرام و ممنوع شودمی

انگاری جرم .است واجب دارد ضرورت جامعه نظم

اخالل در نظام اقتصای در همين راستا قابل تبيين 

 است.

 

 . نتیجه6

اسالم برای بر اساس قاعده حفظ نظام، شریعت 

حفظ نظام اهتمام زیادی قائل است. حکومت 

تواند نسبت به اعمالی كه در شرع اسالمی می

نشده، ولی به جهاتی برای  ممنوع و حرام اعالم

اجتماع و جامعه اسالمی مفسده به همراه دارد عمل 

را جرم اعالم نموده و برای مرتکبين مجازات مقرر 

 خود احکام در كه گراستمصلحت دین دارد. اسالم

. گيردمی نظر در را افراد اخروی و دنيوی مسئله

 تبعيت اسالم گراییمصلحت دستاورد ترینمهم

 اگر كه ایگونهبه است مفاسد و مصالح از آن احکام

 شود محرز آن تغيير یا حکم یک مسلحت فقدان

بر همين اساس، از  .شد خواهد تبدیل نيز آن حکم

جهت حفظ نظام و باتوجه به مصالح باید این حق 

برای حکومت اسالمی قائل شد چنانچه مصالح نظام 

از جمله مصالح اقتصادی ایجاب نماید منافع و 

ارد و یا برخی اقدامات حقوق شخصی را نادیده انگ

ممنوع اعالم نموده و تحت عنوان را شدیداً، 

ای ارتکاب آن مجازات های بازدارنده برمجازات

خاصی مقرر نماید. ولی به شرطی كه تمام حدودی 

كه فقه به او مجوز داده را رعایت كرده و از آن 

 تخطی نکند. 

در خصوص ترجيح مصالح اقتصادی نظام بر منافع 

شخصی باید گفت كه در این مقاله دو مصداق مورد 

بررسی قرار گرفت؛ نخست سلب مالکيت خصوصی 

حقق منافع نظام. نتایج نشان داد نظام در راستای ت

عالوه بر احترام به مالکيت خصوصی، مصالح 

اقتصادی و منافع عمومی جامعه را نيز در نظر 

داشته است. دوم؛ اخالل در نظام اقتصادی. به معنی 

باشد كه خلل و زیان رسانيدن به نظام اقتصادی می

شود یا تحقق باعث عدم تحقق اهداف اقتصادی می

اهداف را با مشکل مواجه سازد. عمل به  این

مصلحت، مستند به دالیل شرعی مثبت احکام 

حکومتی و احکام ثانویه و احکام اوليه است و با 

توجه به والیت و حق حاكميتی كه شارع مقدس 

به فقيه جامع شرایط داده است، مسئله مشروعيت 

 كند.پيدا می

 

 . سهم نویسندگان7

برابر در تهيه و تدوین  كليه نویسندگان به صورت

 اند.پژوهش حاضر مشاركت داشته
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 تضاد منافع. 8

 در این مقاله تضاد منافع وجود ندارد.
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 منابع

 شرح اهلل،هبه بن عبدالحميد الحدید، ابی ابن -

 مرعشی اهلل آیه كتابخانه قم، چا،بی البالغه،نهج

 .1404، نجفی

جلد  العرب، لسان محمد، الدین جمال منظور، ابن -

 .1416، العربی التراث احياء دار بيروت، دوم،

جلد  العرب، لسان مکرم، بن محمد منظور، ابن -

 .1408، العربی التراث احياء دار بيروت، دوازدهم،

 قم، نشر جعفری، فقه الفاظ معجم اهلل، فتح احمد، -

 .1415 ،(دمام) مدخل مطابع

 قم، دوم، جلد االصول، فرائد مرتضی، انصاری، -

، المدرسين لجامعه التابعه االسالمی النشر مؤسسه

1416. 

 اقتصاد در دولت نقش» مهدی، سيد باقری، -

 مدیریت، المللیبين كنفرانس ، اولين«اسالمی

 و اقدام مقاومتی؛ اقتصاد و تربيتی علوم حسابداری،

 .1390، ساری عمل،

 ابهام االرض، فی افساد» محسن، برهانی، -

 286 ماده حقوقی تحليل) علمی مفاسد مفهومی،

 و كيفری حقوق مطالعات فصلنامه ،«(.ا.م.ق

 .1394 ،دو و سه شماره شناسی،جرم

 المصلحه ضوابط» رمضان، سعيد محمد بوطی، -

، دارالمتحد الرساله مؤسسه ،«االسالميه الشریعه فی

1412. 

 هایمکتب محمدجعفر، لنگرودی، جعفری -

 نشر تهران، چاپ دوم، اسالم، حقوق در حقوقی

 .1370 دانش، گنج كتابخانه

 نشر اصفهان، الفقه، فی الکافی صالح، ابو حلبی، -

 .1403 اميرالمؤمنين، مکتبه

 مجموعه نور، صحيفه، اهللروح سيد خمينی، -

چاپ دوم،  جلد پانزدهم، خمينی، امام رهنمودهای

 .1391 اسالمی، ارشاد وزارت نشر تهران،

جلد  امام، صحيفه ،اهللروح سيد خمينی، -

 و تنظيم مؤسسه تهران، چاپ چهارم، شانزدهم،

 .1386، (عليه اهلل رحمه) خمينی امام آثار نشر

 چاپ فقيه، والیت اهلل،روح سيد خمينی، -

 امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه تهران، دوازدهم،

 .1381 خمينی،

 جلد یازدهم، نور، صحيفه ،اهللروح سيد خمينی، -

 امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه تهران، چاپ سوم،

 .1378، (عليه اهلل رحمه) خمينی

 قم، جلد دوم، استفتائات، اهلل، روحسيد  خمينی، -

 مدرسين جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر

 .1422، قم علميه حوزه

 قم، جلد دوم، البيع، كتاب اهلل، روحسيد  خمينی، -

 .1415 مدرسين، جامعه انتشارات

 - المکاسب موسوی، ابوالقاسم سيد خویی، -

 .1416 جا،بی جلد اول، الفقاهة، مصباح

 علم اصول و مبانی تيمور، رحمانی، یداله، دادگر، -

 بوستان انتشارات قم، شانزدهم، چاپ اقتصاد،

 .1396، كتاب

 اميرالمؤمنين البالغهترجمة نهج علی، دشتی، -

 .1391، نشتا نشر قم، ششم، چاپ ،(ع) علی
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چاپ  ششم، جلد نامه،لغت اكبر،علی دهخدا، -

 .1376، تهران دانشگاه انتشارات تهران، هفدهم،

 بن محمد بن حسين ابوالقاسم اصفهانی، راغب -

 غالمرضا سيد یترجمه القرآن، الفاظ مفردات فضل،

 .1392، مرتضوی تهران، نشر خسروی،

 جرم حقوقی فقهی بررسی» اعظم، رحمتی، -

 تخصصی علمی فصلنامه ،«(اختالس) اقتصادی

 ،هشت شماره شمالی، خراسان انتظامی دانش

1394. 

چاپ  اقتصادی، كيفری حقوقمحمدرضا،  ساكی، -

 .1389، جنگل تهران، اول،

 دمشق، الفقهی، القاموس ابوحبيب، سعدی، -

 .1408، دارالفکر انتشارات

 صابر، محمدجعفر، زاده،حبيب حسين، سميعی، -

 از كشور اقتصادی نظام در اخالل مقاله» محمود،

 حقوق هایآموزه ایران، اشخاص سپرده قبول طریق

 رضوی، اسالمی علوم فصلنامه دانشگاه ،«كيفری

 .1395یازده،  شماره

 قم، جلد اول، الموارد، اقرب سعيد، شرتونی، -

 .1403، مرعشی اهلل آیة كتابخانه انتشارات

 واالداره الحکم نظام محمدمهدی، الدین، شمس -

 .1412، والنشر للطباعة الثقافة دار قم، االسالم، فی

 جلد اول، اسالم، صدر اقتصاد محمدباقر، صدر، -

، بهشتى شهيد دانشگاه نشر تهران، چاپ دوم،

1351. 

 محمدكاظم ترجمه ،ما اقتصاد محمدباقر، صدر، -

 انتشارات نشر چاپ اول، تهران، اول، جلد موسوی،

 .1350، اسالمی

 قم، جلد چهارم، الفقيه، على، بن محمد صدوق، -

 .1404 مدرسين، جامعه

 تفسير فی الميزان» محمدحسين، طباطبائی، -

 .1373، االسالميه دارالکتب تهران، ،«القرآن

 و عمومی آزادی، منوچهر، مؤتمنی، طباطبایی -

 دانشگاه انتشارات تهران، چهارم، چاپ بشر، حقوق

 .1388، تهران

 جلد ششم، البحرین، مجمع الدین، فخر طریحی، -

 .1366 العربی، التراث االحياء دار

 قم، النهایة، الحسن، بن محمد جعفر ابی طوسی، -

 .تابی قدس، انتشارات

 جلد دهم، التهذیب، الحسن، بن محمد طوسی،= 

 .1365 الکتب، دار تهران،

 تفسير فی التبيان حسن،ال بن محمد طوسی، -

 االسالمی، االعالم مکتبه جا،بی دوم، جلد القرآن،

 تا.بی

 انتشارات قم، الضرر، قاعده الدین، ضياء عراقی، -

 .1418 اسالمی،

جلد  سياسی، فقه قواعد عباسعلی، زنجانی، عميد -

 اميركبير، انتشارات تهران، چاپ چهارم، دوم،

1386. 

جلد  قم، العين، كتاب احمد، بن خليل فراهيدی، -

 .1410، الهجره منشورات قم، هشتم،
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 فی المنير المصباح محمد، بن احمد فيومی، -

 قم، جلد اول، للرافعی، الکبير الشرح غریب

 .تابی دارالرضی، منشورات

 جلد دوم، االصول، قوانين ابوالقاسم، ميرزا قمی، -

 .1303، اسالميه علميه تهران،

 جلد هفتم، الکافی، یعقوب، بن محمد كلينی، -

 .1388 الکتب، دار تهران،

 اقتصاد علم» حسين، سيد معزی،مير منذر، كهف، -

 اسالمی، اقتصاد مجله ،«روش و تعریف اسالمی

 .1385 ،شش شماره

 موسسه بيروت، كنزالعمال، علی، الهندی، متقی -

 .1413 الرساله،

 االنوار بحار تقی، محمد بن باقر محمد مجلسی، -

سی و  جلد ،(ع) االطهار االئمة أخبار لدرر الجامعة

 .1404، الوفاء موسسه بيروت، یکم،

 ،(حلی عالمه) یوسف بن حسن حلی، محقق -

 .1403، مرتضویه مکتبه تهران، الفقهاء، تذكرة

 بخش فقه، قواعد مصطفی، سيد داماد، محقق -

 اسالمی، علوم نشر مركز اول، تهران، چاپ جزایی،

1379. 

 القرآن كلمات فی التحقيق حسن، مصطفوی، -

، اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت تهران، الکریم،

1376. 

 شيخ كنگره قم، االمالی، محمد، بن محمد مفيد، -

 .1413، مفيد

 قم، المقنعه، نعمان، بن محمد بن محمد مفيد، -

 .1410 مدرسين، جامعه

 شناختیجرم-حقوقی مطالعه» مهدی، مقيمی، -

 پيشگيری راهکارهای بر تأكيد با اقتصادی جرائم

 دانش هایپژوهش فصلنامه ،«فراملی و ملی

 .1396 شماره دو، انتظامی،

 –فقهی آرای گنجينهناصر،  شيرازی، مکارم -

 قوه فقهی تحقيقات مركز تهران، قضایی، چاپ اول،

 تا.بی قضایيه،

دكتری  رساله محسن، اردكانی، افضلی ملک -

 نظام بر تأكيد با آن آثار و نظام حفظ قاعده»

 فناوری، و تحقيقات علوم، وزارت ،«اسالم سياسی

 .1390، مشهد فردوسی دانشگاه

 اسالمی، اقتصاد علم» سيدحسين، ميرمعزی، -

 ،ششم دوره اسالمی، اقتصاد  مجله ،«روش و تعریف

 .1385 بيست و سه،  شماره

 المله، تنزیه و االمه تنبيه محمدحسين، نائينی، -

 .1424 اسالمی، تبليغات دفتر قم،

 تنزیه و االمه تنبيه محمدحسين، ميرزا نائينی،

، كتاب بوستان قم، ورعی، جواد سيد تصحيح المله،

1382. 

جلد بيست و  الکالم، جواهر محمدحسن، نجفی، -

 .1367، االسالميه المکتبه تهران، یک،

 چهارم، چاپ اقتصادی، هاینظام حسين، نمازی، -

 .1386، انتشار سهامی شركت تهران،
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 ،«ضرورت و اضطرار فقهی بررسی» امير، وطنی، -

های، شماره هفتاد و یک، ت و بررسیفصلنامه مقاال

1386. 

 اقتصادی كنون حقوق صالح، محمد وليدی، -

 چاپ سوم، دوم، جلد اقتصادی، امنيت عليه جرائم

 .1386، جنگل انتشارات تهران،

 

 

 

 

 

 

 

 
 


