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Background and Aim: Investigation of economic crimes is highly 

important in various aspects, including the effect on public order. In 

this paper, an attempt is made to investigate this important issue from 

a jurisprudential approach. 

Materials and Methods: This paper is descriptive-analytical and the 

library method is used. 

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

honesty and trustworthiness have been observed. 

Results: Public order is of great importance in jurisprudential 

sources. Accordingly, economic activities that disrupt public order 

are considered a crime. Hoarding, the crime of disturbing the 

economic order, Embezzlement and bribery is among the crimes that 

have a negative effect on public order and therefore lead to 

punishments such as fines, imprisonment, and even execution. 

Conclusion: Due to the importance of public order in jurisprudence, 

economic activities disrupting public order have been criminalized, 

however, criminal policy in this regard is faced with shortcomings 

and criticisms. Lack of guarantees of effective implementation, 

uncertainty of punishments, security approach to punishments, and 

lack of attention to correction and re-socialization of offenders are 

the most important criticisms of criminal policy regarding economic 

crimes that disrupt public order. Accordingly, it is necessary for the 

legislative to pay attention to eliminating the mentioned 

shortcomings. 
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 مقدمه. 1

باشد اقتصاد هر کشوری، رکن مهم آن کشور می

ای که ارکان سیاسی، فرهنگی، علمی و غیره گونهبه

حال حاضر مالک  باشد. دروابسته به این رکن می

توسعه  حال یافته، دربندی کشورها به توسعهتقسیم

افتاده مالک اقتصاد و رشد اقتصادی است؛ و عقب

هر کشوری که ثروت بیشتری دارد، در سایر 

ی تر است. از این رو توسعهها نیز پیشرفتهزمینه

اقتصادی نیاز به نظم و امنیت دارد و بخشی از 

یت اقتصادی را حقوق ضمانت اجرای نظم و امن

 از یکی اقتصادی کند. جرمکیفری تأمین می

 لحاظ به که است مدرن جامعه جدید مفاهیم

 جوامع، امنیت و ثبات به نسبت آن تهدیدات

 پایدار توسعه عدالت، و اخالقی هایارزش و هاسنت

 شده موجب نگرانی پیش از بیش قانون حاکمیت و

 است مشهور اقتصادی جرم به امروزه آنچه. است

نظام  نیز و کشور هر نظامبه شدید لطمه متضمن

 توزیع، تولید، چرخه یعنی المللیبین اقتصادی

 در اخالل عبارتی به یا و است پول و ونقلحمل

 است اقداماتی مجموعه شامل اقتصادی کشور نظام

 زدن هم به برای تنهاییبه هاآن از هرکدام که

 .است کافی جامعه سالم زندگی و طبیعی جریان

های علم حقوق، در تعامل با علم یکی از رسالت

اقتصاد، حفظ نظم اقتصادی در جامعه است. 

نظمی اقتصادی یا اختالل در آن گاهی موجب بی

شود و آثار و سلب امنیت و آسایش عمومی می

تبعات آن کلیت جامعه و زندگی اجتماعی را به 

قاطع و اندازد اینجاست که برخورد مخاطره می

گران در نظم اقتصادی از مبارزه جدی با اخالل

های کیفری و مجازات مرتکبین طریق واکنش

یابد از این رو حفظ نظم و آرامش ضرورت می

های مجرمانه رسالتی است جامعه و کنترل پدیده

 بر عهده سیاست جنایی هر کشوری که توسل به

یرد.  گکیفری را در برمینظام کیفری یا ابزارهای غیر

لیفات متعددی انجام درخصوص جرایم اقتصادی تأ

ای، به شده است: علی اسدی و همکاران در مقاله

 اقتصادی؛ جرایم به االرض فی افساد ریبررسی تس

)اسدی و  های آن پرداخته استچالش و بسترها

مقدم  کوبصدیقه نقره (. همچنین1400، همکاران

 جرائم از از پیشگیریای و همکاران، در مقاله

 انداسالم بحث کرده جنایی سیاست در اقتصادی

مقیمی  ( مهدی1399کوب مقدم و همکاران، )نقره

 شناختیجرم حقوقی ای، به بررسینیز در مقاله

 پیشگیری راهکارهای بر کیدتأ با اقتصادی جرایم

اما  .(1396، )مقیمیفراملی پرداخته است  و ملی

 نظم بر ثیرگذارتأ اقتصادی جرایم فقهی به بررسی

عمومی بحث نشده و در مقاله حاضر تالش شده به 

سوال . شود بررسی این موضوع مهم پرداخته

شود اساسی که در این خصوص مطرح و بررسی می

این است که رویکرد فقه نسبت به نظم عمومی و 

عمومی چگونه  نظم بر ثیرگذارتأجرایم اقتصادی 

طرح است  است؟ فرضیه مقاله نیز بدین شکل قابل

زننده تعادل های اقتصادی برهمفعالیت»که 

اقتصادی مانند احتکار و اخالل در نظم اقتصادی از 

منظر فقهی ممنوع بوده و در حقوق کیفری مجازات 

. «حبس، جزای نقدی و حتی اعدام به همراه دارد

به منظور بررسی سوال و فرضیه مورد اشاره ابتدا به 

و رویکرد فقه نسبت  بررسی مفهوم جرایم اقتصادی
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ه و در ادامه از جرایم به نظم عمومی پرداخته شد

های ثیرگذار بر نظم عمومی و نارساییاقتصادی تأ

 سیاست کیفری در این خصوص بحث شده است.
 

 ها. مواد و روش۲

تحلیلی بوده و از روش  -توصیفی حاضر مقاله 

 است. شده استفادهای کتابخانه
 

 . مالحظات اخالقی۳

داری داقت و امانتاین مقاله، اصالت متون، ص در

 رعایت شده است.
 

 ها. یافته4

نظم عمومی در منابع فقهی از اهمیت باالیی 

های برخوردار است. بر همین اساس فعالیت

اقتصادی که برهم زننده و مخل نظم عمومی است 

شود. احتکار، جرم اخالل در نظم جرم تلقی می

جرایمی است که بر نظم له اقتصادی و رشوه از جم

هایی از ثیر منفی داشته و لذا مجازاتعمومی تأ

قبیل جریمه مالی، حبس و حتی اعدام را به دنبال 

 دارد.

 

 . بحث۵

 مفهوم جرائم اقتصادي. 1-۵

ی جرم و اقتصادی عبارت جرم اقتصادی از دو واژه

شده است. جرم در لغت به معنای گناه،  تشکیل

و در اصطالح حقوقی به باشد بریدن و کسب می

تعقیب کیفری  شود که قابلرفتاری اطالق می

که مرتکب آن، مجازات شود و در است، برای این

شود اصطالح قانونی به فعل یا ترک فعلی گفته می

 شده باشد آن، مجازات تعیینکه در قانون برای 

(. واژه اقتصاد در لغت به معنای 3، 1391)زراعت، 

نظر اصطالحی به  است و از لحد میانه و اعتدا

ی عملیات تولید، توزیع و مصرف معنای فن اداره

ی قواعد و کاالها و خدمات است، یعنی به مجموعه

شود که امور اقتصادی را در مقرراتی گفته می

کند. علمی که موضوع آن تولید، جامعه تنظیم می

شود و توزیع و مصرف باشد، علم اقتصاد نامیده می

کند، یی که اهداف اقتصادی را تنظیم میهابرنامه

سیاست اقتصادی نام دارد. برناردشاو، اقتصاد را هنر 

آفرینش زندگی بهتر توصیف کرده است. از مجموع 

توان، جرائم اقتصادی را ها و تعاریف میاین عبارت

فعل یا ترک فعلی نامید که مقررات اقتصادی را 

 کند و مستوجب مجازات است. حقوقنقض می

ی قواعد و مقررات کیفری اقتصادی نیز مجموعه

 های اقتصادی را موردفعالیتکیفری است که 

 (.4، 1391)زراعت،  دهدحمایت قرار می

یک مفهوم خاص  که جرم اقتصادیآنجایی از

کیفری نیست، تعریف و توصیف آن، به لحاظ دامنه، 

گستره متنوع جرائم مرتبط با جایگاه مرتکب، 

 ای او، منفعت اقتصادی موردفههای حرفعالیت

حمایت و غیره چندان آسان نیست. به همین خاطر 

دهد. ای، تعریفی خاص از آن ارائه میهر نویسنده

ای اطالق جرائم اقتصادی به رفتارهای مجرمانه

 نظام تولید، توزیع و موجبات زیان بهشود که می

؛ 71، 1388جمشیدی، ) مصرف را فراهم سازد

جرائم اقتصادی  .(179، 1392قدسی، ها و مفرجی

اقتصادی کشور  در عمل موجب اخالل در نظم

 (. برخی3، 1391چگینی،  )خداییان باشندمی
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 دانندمی اقتصادی جرائم از جزیی را مالی جرائم

نظر  از نیز مالی جرائم با اقتصادی جرم مفهوم ولی

، زمانی) است متفاوت هدف و ماهیت یا طبیعت

 خزانه مصلحت مالی، جرائم در (.197-199، 1392

 طرفی از و گیردمی قرار تجاوز و تعدی مورد دولت

اساساً سرمایه و دارایی  حمایت، مورد ارزش

اختالس و جرایم اشخاص عمومی است مانند 

پول و ، کالهبرداریاما تدلیس در معامالت دولتی. 

یا اموال دیگری را با هدفی خاص به تملک خود 

 است. درآوردن

قوانین و  ،جرائم اقتصادی جرائمی هستند که

مقررات جنایی و اقتصادی که وجوه مختلف 

 نقض کرده نمایدهای اقتصادی را تنظیم میفعالیت

سازند و مصلحت عامه را به خطر مواجه می

نوع تصرف  هر(. 18-19، 1389)عشماوی، 

قانونی در اموال دولتی سوءاستفاده از موقعیت غیر

غیرقانونی از اختیارات و قدرت برای استفاده و 

نیا، )دادگر و معصومی استفاده از امکانات مالی

ها و اقتصادی، نقض سیاست جرائم .(15، 1389

شود و های اقتصادی یک کشور محسوب میبرنامه

های ها و برنامهکشورهای مختلف دارای سیاست

متفاوتی هستند. حتی در یک کشور ممکن است 

اص، سیاست خاصی وجود داشته زمان خ در یک

باشد و در زمان دیگری، سیاست خاص دیگری 

فرما شود پس جرائم اقتصادی، جرائم طبیعی حکم

نیستند بلکه وضعی و قراردادی هستند. این جرائم 

نظر ارکان و عناصر  نظر مرتکب، از از

احوال  و نظر شرایط، اوضاع ی جرم، ازدهندهتشکیل

مل دیگر از جرائم عادی حاکم بر یک کشور و عوا

کنند. ای پیدا میشوند و ماهیت پیچیدهمتمایز می

نظر  ها بررسی جرائم اقتصادی ازاین ویژگی

شناسی سازد، زیرا جرمشناسی را مشکل میجرم

گونه علمی جهانی است که حدومرز ندارد و همان

که علم پزشکی، اختصاص به یک کشور و منطقه 

یز همین ویژگی را دارد. شناسی نخاص ندارد، جرم

سفیدها از اصطالح شناسی اصطالح یقهدر جرم

اقتصادی کاربرد بیشتری دارد، زیرا مرتکب جرائم 

)ساکی،  تر از جرم استنظر این رشته مهم جرم از

گذار بر آن نیست که جرائم عرف قانون (.5، 1393

را تعریف کند بلکه فقط عنوان جرم و ارکان آن را 

نماید مانند مجازاتش را تعیین می بیان کرده و

امانت، جعل، کالهبرداری، قتل و غیره  در خیانت

ی عرف ها و عناوین مجرمانه بر عهدهتعریف واژه

باشد و جرائم اقتصادی نیز تابع همین حقوقی می

قاعده است. اما برخی از کشورها قانون مستقل و 

خاصی را به جرائم اقتصادی اختصاص داده و عالوه 

بر تعیین عناوین مجرمانه، تعریفی از این جرائم نیز 

 اند.ارائه داده

 

 عمومی نظم .۲-۵

تعریف نظم عمومی و قابلیت و عدم قابلیت در مورد 

الماسی ) نظر وجود داردتعریف نظم عمومی اختالف

نظر امکان رغم اختالف(؛ علی6، 1395و همکاران، 

)مدنیان و  تبیین نظم عمومی در حقوق وجود دارد

مجموعه »عمومی  نظم (.144، 1390همکاران، 

تأسیسات حقوقی و قوانین وابسته به حسن جریان 

الزم امور مربوط به کشور و یا راجع به صیانت 

اد مردم است که اراده امنیت و اخالق در روابط آح
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 «ها بالاثر باشدافراد جامعه در جهت خالف آن

تعریف دیگر  ر(. د145، 1390، )مدنیان و همکاران

نظم عمومی عبارت است از نظام کشور یعنی نظم »

ها را ها و مقرراتی که ناگزیر دولت باید آنسازمان

، 1386، )جعفری لنگرودی «در معرض اجرا بگذارد

97.) 

را تعریف نکرده است. ماده « نظم عمومی»قانون نیز 

تشخیص مصداق نظم عمومی را قانون مدنی  975

 رده است. برخی نیز معتقدند نظمبه قاضی واگذار ک

نظر مفهوم تابع دو متغیر زمان و مکان  عمومی از

اعمالی در  بسا(، و چه397، 3 ،1416، )خویی است

زمانی مخالف نظم عمومی باشد ولی در زمان دیگر 

هیچ مخالفتی بانظم عمومی نداشته باشند، ولی با 

توجه به اینکه نظم عمومی یکی از عوامل 

اصل آزادی اراده است باید تالش شود تحدیدکننده 

 که موارد مغایر نظم عمومی به حداقل برسد

 نظم (.244-245، 1341، )احمدی واستانی

و مفاهیمی  ای منفک از جامعه نیستعمومی پدیده

چون: قواعد آمره، انتظام عمومی، عفت عمومی، 

اخالق عمومی، خدمات عمومی، منافع عمومی، رفاه 

عمومی )رفاه اجتماعی( نیز در نظم عمومی بایستی 

مدنظر قرار بگیرد. نگارنده بر این باور است که اوالً؛ 

ت مصادیق نظم نظرها به خاطر کثراین اختالف

عمومی است و ثانیاً؛ اگرچه تعاریف متفاوتی از نظم 

شده، اما همه دانشیان این عرصه، یک  عمومی ارائه

برداشت مشترک از نظم عمومی دارند و آن برداشت 

 ای است که با تکیهاین است که نظم عمومی مقوله

گذار، مصالح عمومی جامعه را، در بر قانون و قانون

های اجتماعی، تعریف، تضمین و تأمین همه عرصه

نماید هرچند که ممکن است این مصالح عمومی می

... برخی شرایط همچون زمان و مکان و تحت تأثیر

تغییرات مصداقی داشته باشد، اما مفهوم آن 

گفت نظم  تواندهمچنان پایدار خواهد بود. لذا می

نهاد حقوقی است که برای تأمین و  عمومی یک

تضمین امنیت، آرامش و مصالح عمومی و خصوصی 

های افراد جامعه، در سایه قانون و توسط قدرت

 شود.حاکم در جامعه ایجاد و حفظ می
 

 . نظم عمومی در فقه۳-۵

نظم عمومی در فقه از اهمیت باالی برخوردار است. 

یق مختلفی از پرداختن فقها در این قسمت به مصاد

شود که به مصادیق مختلف نظم عمومی اشاره می

بر جایگاه مهم این مفهوم نزد فقها داللت دارد: 

 موارد از یکی شیعه فقه براساس کرد ادعا توانمی

 شدن خاموش موجب که است اموری زکات مصرف

 عمومی نظم حفظ و ایجاد به منجر یا آشوب و فتنه

 اگر(. 20 ،4 ،1409، یزدی طباطبایی) شودمی

 آن مصرف و زکات اخذ بر شود متوقف نظام حفظ

 فقیه شودمی نظام حفظ موجب که اموری زمینه در

 از را زکات و پیداکرده ورود حسبه باب از توانندمی

، تبریزی) اجبار صورتبه ولو بگیرد مال صاحب

از دید برخی فقها، حفظ نظام (. 227، 1417

)موسوی  باشدازجمله ادله وجوب قضاء میمجتمع 

نظر برخی دیگر،  از(. 107، 2 ،1421، اردبیلی

 نظام المجتمع واجب استرعایت مقررات 

از جانب دولت  هرچند (.492، 1401)سیستانی، 

اسالمی وضع شود. برخی از فقها نیز بر این غیر

باورند که بعضی امور جامعه جزء وظایف افراد عادی 
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ها ندارد بلکه جزء امور عامه نیست و ربطی به آن

ها حفظ نظام اجتماع بداناجتماعی است که 

(. 73، 1416، )منتظری بستگی دارد، مثل قضاوت

، حفظ نظام اجتماع د رای   برخی دیگر، دلیل حجیت

(. 450، 1400، میالنی) دانندمیاز اختالل 

در غیر  همچنین ادعای زوجیت مسقط حد است

 آیداجتماع الزم میاین صورت اختالل در نظام 

اعتقاد برخی  (. به39، 1 ،1410، )مقدس نجفی

سیره عقالء حفظ نظام اجتماع و دوری از فقها، 

عقلی  (. از نظر77، 1 ،1413، سبزواری) اشرار است

رسد که مجازات تعزیر برای نظر میظاهراً چنین به 

 شده است م وضعتأدیب جنایتکار و حفظ نظام عا

برخی فقها،  (. از دیدگاه15، 5 ،1419، )جزیری

همان مقدار از سلطنت دینی و زمانی و والیت »

عامه در امور مردم ... و آنچه که نظم بالد و انتظام 

بدان بستگی دارد و برای امام آلتی عباد و رفع فساد 

الشرایط ثابت است در عصر غیبت برای فقیه جامع

(. 341، 1 ،1384، کاشف الغطاء) نیز ثابت است

یک نفر  برخی فقها نیز بر این باورند که وجود

رای تنظیم اجتماع ضروری است و مدار بسیاست

 برحسب وجدان اطاعت از او نیز واجب است

برای تنظیم نظم  (.574، 1 ،1408، )منتظری

اجتماعی و قضایی بر مجلس الزم است موارد صدور 

، )موسوی اردبیلی قرار حبس را تعیین نماید

نظم بالد و امنیت  اگر حفظ (.312، 1 ،1421

متوقف باشد بر قطع انگشتان دست کودک سارق، 

(. 39، 3 ،1427، )تبریزی استاین کار جایز 

اگر تأمین نظام بالد متوقف بر تحصیل  همچنین

، )تبریزی زکات باشد وصول زکات واجب است

الیت در زمان عدم حضور امام عصر و (.27، 1417

شرعیه برای تنظیم امر بالد و حفظ آن بر عهده 

، 1 ،1387، )تبریزی الشرایط استفقیه جامع

157.) 

مترادف  شود نظام و واژگانگونه مشاهده میهمان

 کارآن در تمامی امثله فوق به معنای نظم عمومی به

های فوق این مطلب کامالً رفته است. به مدد مثال

طور مطلق و یا با به« نظام»شود که؛ واژه واضح می

و « حفظ»و « اختالل»پیشوندهایی همچون 

، «المجتمع»، «العام»پسوندهایی همچون 

المعاش و »، «النوع»، «العباد»، «البالد»، «االجتماع

در فقه به معنای نظم عمومی است و  ...و« المعاد

به معنای نظم عمومی در علم « نظام»کاربرد واژه 

عنوان نمونه معانی آن است. به فقه بیشتر از دیگر

و مقررات رانندگی قطعاً موجب  عدم رعایت قوانین

نظمی در هم خوردن نظم عمومی و ایجاد بیبر

نظام به معنی نظم »شود و لذا در مبحث جامعه می

توان واژه نظام را بر دیگر معانی حمل نمی« عمومی

کرد. همچنین پرواضح است که واژه نظام با پسوند 

به معنی نظم عمومی است، یعنی احتکار « عام»

 منافی نظم عمومی جامعه است.

مطرح « نظام»ارائه بر اینکه واژه  از دیگر دالیل قابل

مطرح در علم « نظم عمومی»در متون فقهی با واژه 

هایی است که معناست، ویژگیحقوق، مترادف و هم

شده است.  در متون حقوقی برای نظم عمومی بیان

( نظم عمومی با منافع 1اند از: ها عبارتگیویژاین 

، 1 ،1392)کاتوزیان،  و مصالح جامعه مرتبط است

اوصاف نظم عمومی، نظامی  ترینو از مهم (2(. 159

یان، )کاتوز پیروی همگان بستگی دارداست که به 
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در حقوق مدنی همه قوانین  (3(. 159، 1 ،1392

است امری در زمره قواعد مربوط به نظم عمومی 

نظم عمومی  (4 (.127، 1382، )الماسی

 ،1392)کاتوزیان،  آزادی افراد استمحدودکننده 

( نظم عمومی دایره شمول خاص ندارد 5(. 162، 1

 )الماسی و کندو برحسب مقتضیات زمان تغییر می

رعایت نظم عمومی  (6 (.132، 1395همکاران، 

ترین عوامل ایجاد ثبات و آرامش در یکی از مهم

 (.262، 1379، جامعه است )اسماعیلی

ها، با شود که این ویژگیکمی دقت مشخص می با

الذکر فقهی فوق هایشده در مثالها مطرحویژگی

سو و قابل تطبیق است. درنتیجه حاصل کامالً هم

های این گفتار چنین خواهد شد؛ با توجه به مثال

هایی که از نظم عمومی در متون فقهی و ویژگی

توان چنین نتیجه گرفت که ی وجود دارد میحقوق

نظم عمومی از دیرباز مطمح نظر فقهاء بوده است 

و فقهاء به وفور در آثار خود از آن سخن گفته و 

حفظ نظام، اختالل »زمانی که از واژگانی همچون 

نظام، نظام المجتمع، نظام االجتماع، نظام العام، 

المعاد، نظام  ونظام النوع، نظام العباد، نظام المعاش 

... استفاده نظم البالد، تنظیم امور اجتماع والبالد، 

کنند منظورشان همان مفهوم نظم عمومی می

مطرح در علم حقوق است. در تأیید این مدعا نیز 

آئین دادرسی مدنی مصوب  6توان به ماده می

گذار نیز استناد کرد که در این ماده قانون 1318

برای واژه نظم عمومی از واژه نظام عمومی استفاده 

موجب شده  کرده است. ضرورت حفظ نظم عمومی

قاعده عقلی منع »ای به نام است تا در فقه قاعده

 (.4 ،1393، ورعی) شودریزی پایه« اختالل نظام

و یا همان  اساس این قاعده ضرورت حفظ نظامبر

نظم عمومی تا آنجاست که اختالل نظام را یکی از 

ادله حاکم بر سایر احکام و مقررات اسالمی به شمار 

دی که حکمی از احکام اند و در هر مورآورده

اسالمی موجب اختالل در نظام شود آن را منتفی 

اند، حتی اثر تلقی کردهعنوان حکم ثانوی بیو به

یک عنوان ثانوی دانسته و بلکه برخی آن را فراتر از 

 مبنای بسیاری از قواعد و احکام فقهی دیگر

( و پشتوانه افتاء 61، 1391، زادهباقیفرد و )امیدی

به  (،128، 124، 1388، دانند)علی دوستفقیه می

حفظ  جهت برخی از علمای معاصر وجوبهمین 

اختالل در نظام را جزء احکام اولیه نظام و حرمت 

موضوع نظم عمومی  (.8، 1393، )ورعی انددانسته

بوده و جزء ضروریات دین  بسیار مورد توجه اسالم

تون دینی اسالم و از اهم واجبات است. آنچه در م

خصوص نظم عمومی کالم پیشوایان دین در و

شده است از نظر معنا، مفهوم، قلمرو و  مطرح

اهمیت، بسیار گسترده است. تقریباً در تمامی ابواب 

فقهی موضوع نظم عمومی قابل مشاهده است. 

وجوب حفظ نظام و حرمت اختالل »وجود قاعده 

 در فقه اسالمی گویای این مطلب است.« در آن

 

 نظم بر تأثیرگذار اقتصادي جرائم. 4-۵

 عمومی

 در این قسمت به بررسی برخی از مهمترین جرائم

عمومی پرداخته  نظم بر تأثیرگذار اقتصادی

 شود.می
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 . اختالس1-4-۵

تداول اقتصادی در جوامع بشری یکی از جرائم م

استفاده مأمورین دولتی از اموال عمومی که در سوء

شده است  گذاشتهها بر حسب وظیفه اختیار آن

باشد. این اموال از آن جهت که مالک اختالس می

المال و همه مربوط به بیت خاصی نداشته و اصوالً

گونه که در اموال نظارت بر آن جامعه بوده و مردم و

شخصی وجود داشته ندارد، و از طرفی نوعاً افرادی 

استفاده این اموال با انواع تصرفات سوء که از

طه بر آن داشته و استفاده و نگهداری نمایند سلمی

باشد، بیشتر و ها میاز این اموال بر عهده آن

استفاده از گیرد. سوءتر مورد تعرض قرار میراحت

ای است که به فساد اموال عمومی از اعمال مجرمانه

 اقتصادی در جوامع دامنه زده و بدبینی و انزجار را

د کرده ها نسبت به قوای حاکم ایجادر بین ملت

است. این جرم از آن جهت که اوالً متوجه اموال 

وقوع آن امنیت اجتماعی را مختل  است، و ثانیاً

باشد. اول جرائم علیه سازد، دارای دو جنبه میمی

جنبه دیگر جزء جرائم علیه آسایش  اموال است و

توان گفت این طور کلی میعمومی خواهد بود. به

چه اینکه ممکن  خصوصی استبزه هم دارای جنبه 

است اموال اشخاص مورد اختالس قرار گیرد، هم 

(، لیکن 17، 1380)رمضانی،  باشدجنبه عمومی می

داشته  چون اختالس با نظم عمومی ارتباط نزدیک

جنبه عمومی آن بر جنبه دیگرش غلبه دارد. از 

طرفی شائبه حق الهی بودن اختالس نیز وجود دارد 

اداره  24/3/66مورخ  1544/7زیرا در نظریه 

حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی که آیا 

محاکمه غیابی متهم به اختالس جایز است یا نه؟ 

ز جرائم ن اختالس ابا مطرح کردن این پاسخ که چو

باشد، آن را در زمره اشکال میبالعمومی است 

( 466، 1377)شهری،  جرائم عمومی دانسته است

غیابی  اللهی است محاکمهچون در جرائمی که حق

باشد این توهم وجود داشته که نیز جایز نمی

محاکمه  اختالس از جرائم حق اللهی بوده و

ائیه مرتکبین آن جایز نیست، و اداره حقوقی قوه قض

تالس محاکمه غیابی با طرح جنبه عمومی بزه اخ

توان مانع دانسته است. اختالس را میعاملین آن بال

لیه اموال است و باتوجه با اینکه یکی از جرائم ع

علیه عامه مردم و جامعه بوده و دارای اثرات سوء

کند از موجبات اخالل در نظم عمومی را فراهم می

ورد. فقها هرکس مالی به شمار آ« جرائم اقتصادی»

الح و بدون زور اخذ و ببرد را از غیر حرز بدون س

(. 219، 10 ،1419، )طباطبایی اندمختلس نامیده

پنهانی باشد  لیکن در اینکه اخذ کردن و بردن باید

یا چنانچه آشکارا هم مرتکب این عمل را انجام دهد 

شود، بین فقها اختالف است. مختلس محسوب می

ودن را از صفات الزم اخذ کردن و برخی مخفی ب

دانند و چنانچه مخفی نباشد آن عمل را میبردن 

 (.20، 1 ،1419، دانند )شهید ثانیاختالس نمی

و  "اختالس"براساس این اختالف، در اینکه 

دارند ایجاد  یکی است یا این دو تفاوت "استالب"

اختالف شده است. کسانی که اختالس را بردن مال 

دانند عقیده دارند به صورت مخفی از غیر حرز می

اختالس و استالب تفاوت دارند. تفاوت این دو به 

این است که چنانچه مال به صورت مخفی از غیر 

حرز برده شود اختالس و چنانچه به صورت آشکار 

تالب است. کسانی که از غیر حرز آن بربایند اس
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قائل به این هستند که مخفی بودن مال الزمه 

نیست، اختالس و استالب را یکی دانسته اختالس 

)طوسی،  باشندو بین آن دو قائل به فرق نمی

چنانچه مراد از مخفی بودن مال  (.512، 1360

حال غفلت مالک باشد نه مخفی از دید بردن آن در 

ین دو نظریه تفاوتی توان ادعا کرد بدیگران، می

(. اختالس در 517، 23 ،1404، )نجفی وجود ندارد

اموال  یا تصاحب اموال دولتی یااخذ " حقوق:

اختیار کارمند دولت  شخصی که به حکم قانون در

 "او است به نفع خود یا دیگرییا کسی که در حکم 

مجازات عمومی  در قانون (135، 1375، )شامبیاتی

جه اختالس شده در نظر دو مالک برای میزان و

گرفته شده بود: اول اینکه ارزش آن کمتر از پنج 

هزار ریال باشد، دوم اینکه ارزش آن بیش از پنج 

هزار ریال، و نیز چنانچه جمع مبلغ اختالس شده 

بود کیفر خاصی برای کمتر از پانصد هزار ریال می

بینی گردیده بود، در قانون تشدید تا میزان آن پیش

زار ریال مجازات خاصی داشته و بیش از آن هپنجاه

گذار نیز دارای کیفر دیگری است. به طور کلی قانون

، چهار 6و تبصره  5در قانون تشدید مجازات ماده 

: نوع کیفر برای عاملین اختالس در نظر گرفته است

. رد 3. انفصال از خدمت )موقت و دائم( 2. حبس 1

. جزای نقدی. چنانچه ارزش مال اختالس 4مال 

هزار ریال باشد مرتکب به حبس از شده تا پنجاه

شش ماه تا سه سال و نیز به انفصال موقت از شش 

ماه تا سه سال و به رد مال و جزای نقدی معادل 

انچه دو برابر ارزش مال محکوم خواهد شد. و چن

هزار ریال باشد محکومیت ارزش آن بیش از پنجاه

حبس دو تا ده سال و انفصال دائم و رد مال و جزای 

اساس یزان دو برابر مال خواهد بود. برنقدی به م

قانون تشدید. برای حداقل نصاب  5ماده  4تبصره 

هزار ریال و یا بیش از آن دو مبلغ مذکور )تا پنجاه

عه آن را اختالس کرده الزم نیست( مرتکب یک دف

باشد، حتی اگر برای چند بار مستخدم مرتکب 

اختالس شده باشد و جمع مبلغ اختالس شده به 

حداقل نصاب یکی از دو مبلغ مذکور در قانون برسد 

 کند.کفایت می
 

 . رشوه۲-4-۵

رشوه از جرائم اقتصادی بسیار مهم است که به 

ی آفرینی آن در مسائل کالن اقتصاددلیل نقش

جامعه از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده است. 

ضربات و ضررهای ناشی از این بزه بخصوص در امور 

اقتصادی و گستردگی آن در بسیاری از نهادهای 

حکومتی، قانونگذاران را بر آن داشته است در این 

انگاری و وضع مقررات و تعیین خصوص به جرم

از آنجا که در کیفر نسبتاً شدیدی مبادرت وررزند. 

فقه اسالمی در رابطه با این جرم و پیشگیری از آن 

شده است. رشوه از نظر  دستورات مؤکدی صادر

به « رشاء»شده است و  گرفته« رشاء»لغت از کلمه 

)الخوری  معنای ریسمان و ریسمان دلو است

به عنای « رشاء» (. کلمه407، 1 ،1404، اشرتوتی

 ( و ریسمان259 ،2 ،1414، ریسمان چاه )ثعلبی

استعمال  ( هم297، 2 ،1358، )ابن فارس بلند

های گوناگون گردد. در کاربرد اصالحی به عبارتمی

اعطاء »شده است. برخی رشوه را از این کلمه تعبیر 

، )ثعلبی «چیزی برای ابطال حق یا احقاق باطلی

. صاحب قاموس از رشوه دانند( می258، 2 ،1414
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 تعبیر کرده است« یدستمزد و حق السع»به 

در اصطالح حقوقی: دادن  (.1419، )فیروزآبادی

چیزی به طمع صدور حکمی و یا تسریع انجام 

یا رسیدگی به آن خارج از نوبت و حتی  کاری و

برای احقاق حقی و دفع باطلی و یا عکس آن احیای 

 باطل و از بین بردن حق دیگران.

غیرشرعی در یکی از اعمال حرام و  در فقه اسالمی

باشد. گرفتن رشوه می فقه اسالمی دادن و

نظر از اختالفی خصوص اصل حرمت رشوه، صرفدر

نظر است رشوه بین فقهاء هست. اتفاقکه در مورد 

که اکثر فقها درخصوص آن ادعا اجماع  به طوری

(. و حتی برخی پا را فراتر 1392، )روحانی اندکرده

نیاز از بی ین وضروریات د نهاده و حرمت آن را از

 (،45، 2 ،1409عامل،  )حر انددانستهاستدالل 

ت رشوه به آیاتی از قرآن مجید برای اثبات حرم

سوره بقره و روایاتی که  188خصوص آیه شریفه به

از رسول خدا، صلی اله علیه و آله، و ائمه معصومین 

اجماع فقها و عقل  السالم، رسیده است وعلیه

علت حرمت رشوه در اسالم به استدالل شده است. 

گرفتن  خاطر اعمال ظلمی است که بوسیله دادن و

 پذیرد. چه اینکه دادن رشوه نوعاًرشوه صورت می

به خاطر نادیده گرفتن حقی یا اعمال ظلمی 

باشد و ظلم به هر شکل حرام است. و از طرفی می

اخذ رشوه از ناحیه مرتشی کمک به ظالم برای 

راشی هدفش از دادن رشوه تحقق ظلم است، چون 

تقویت حق طرف دیگر یا رسیدن به منفعتی من 

اعث باشد و از این گذشته اخذ رشوه بغیر حق می

 حق خواهد شد.اشاعه فساد و جور حکم به غیر

چنانچه دادن رشوه باعث باعث تقویت حق طرف 

نشود بلکه راشی هدفش رسیدن به حق باشد دادن 

عدم حرمت دادن  رشوه حرام نخواهد بود. و علت

رشوه برای وصول حق این است که ادله نفی ضرر 

الضرار فی االسالم( داللت بر این  )مثل الضرر و

دارد که انسان باید ضرر را از خودش دور کند، و 

نرسیدن به حق برای راشی ضرر است، پس چنانچه 

به حق خود برسد و بدین وسیله فرد با دادن رشوه 

ب فعل حرامی نشده مرتک دفع ضرر کرده باشد

(. با توجه به شمول و 272 ،3 ،1416، )خویی است

در نظام حقوقی فعلی  گستردگی مفهوم بزه رشوه

توان رعایت حسن اداء وظیفه مأمورین دولتی و می

پاک کردن اقدامات حکومتی که از ناحیه ایشان 

شود، و جلوگیری از عدم رعایت مساوات اعمال می

باشند، و بین افرادی که از نظر قانون مساوی می

جلوگیری از وقوع اولویت در دادن خدمات افرادی 

نفوذ یا صاحب حیله برای اغوا که ثروتمند یا ذی

 . دانست دولت هستند را علت تحریم رشوه

گذار ایران در قانون تشدید مجازات مرتکبین قانون

ارتشاء و اختالس وکالهبرداری مجازاتی برای راشی 

قانون مجازات  592نکرده است، ولی در ماده  ذکر

اسالمی مجازات راشی را عالوه بر ضبط مال ناشی 

محاکم را بین اعمال محکومیت حبس از  از ارتشاء

ضربه شالق  74حبس و یا تا  سال سه شش ماه تا

 ارتشاء تعزیری نسبت به وی مخیرکرده است. جرم

 و بوده عمومی جنبه واجد که است جرایمی از

 شاکی گذشت با یعنی باشد؛می گذشت غیرقابل

. شودنمی متوقف تعقیب جریان هم خصوصی

 .دهدمی نشان را جرم این اهمیت نکته همین

 داده انجام را آن نیتءسو با باید رشوه مال گیرنده
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 اگر. باشد داشته آگاهی عمل این بودن جرم از و

 باشد گرفته قرض یا هبه عنوان به را مالی گیرنده

 دارد، وجود آن در سوءنیتی که شود متوجه بعداً و

 صورت ارتشا جرم نداشته سوءنیتی اینکه به توجه با

 از باید راشی رشوه جرم تحقق در .است نگرفته

. غیردولتی و عادی کارکنان نه باشد دولتی کارکنان

 عمل برای مال اخذ عنوان صورت این غیر در

 .باشدمی اخاذی یا کالهبرداری غیرقانونی
 

 . اخالل در نظم اقتصادي۳-4-۵

جرائم اخاللگری در نظام اقتصادی کشور در ماده 

اخاللگری در نظام اقتصادی یک قانون مجازات 

( اخالل 1کشور در شش بند ذکرشده و عبارتند از: 

در نظام پولی یا ارزی کشور: این جرم از طرق 

قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب و یا جعل عمده 

اسکناس و یا واردکردن و یا توزیع نمودن عمده آن 

شود برای وقوع این جرم الزم نیست پول محقق می

کشور ایران مورد قاچاق و یا ضرب  و سکه رایج

ها به ها و سکهتقلبی قرار گیرد حتی اگر این پول

دول دیگر تعلق داشته است برای تحقق این جرم 

( اخالل در امر توزیع مایحتاج عمومی 2کافیست. 

های فروشی: احتکار عمده ارزاق یا نیازمندیو گران

عمومی، خرید انبوه تولیدات کشاورزی و سایر 

نیاز عامه به منظور ایجاد انحصار یا  لیدات موردتو

کمبود در عرضه آن از مصادیق اخالل در امر توزیع 

( اخالل در نظم تولیدی 3باشد. مایحتاج عمومی می

مجاز تجهیزات فن کشور: سوءاستفاده از فروش غیر

و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط 

تشاء عمد در امر تولید و در مورد آن در رشاء و ار

یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب 

های تولیدی کشور شود و امثال اخالل در سیاست

ولیدی کشور ها از موارد اخالل در نظام تآن

قصد  گونه اقدامی که به( هر4گردد. محسوب می

دن میراث فرهنگی یا ثروت ملی: خارج کر

میراث  خصوص تحقق این بزه الزم نیستدر

های ملی به خارج انتقال داده شود فرهنگی یا ثروت

چنانچه اقدامات مزبور به خروج آن منجر شده باشد 

گردد در متن قانون به عمده بودن مجرمانه تلقی می

یا میزان ارزش و یا نوع کاال و ثروتی که قصد خارج 

ای نشده است کردن آن را مرتکبین دارند اشاره

ارزش ن اقدام به خروج شیء کمبنابراین اگر عامال

شود ولی مهیج از میراث فرهنگی محسوب می

نقشی در ایجاد اخالل در نظام اقتصادی کشور 

گر اقتصادی نداشته باشد بنماید باید آنها را اخالل

 حساب آورد و مستحق مجازات دانست و حالبه

آنکه این عمل با فلسفه قانون مزبور که واکنش 

است. مگر  ان اقتصادی است مغایرمناسب با اخاللگر

اینکه ادعا شود هر چیزی میراث فرهنگی و یا 

چه از این گردد بلکه هررمایه ملی تلقی نمیس

مقوله که اثرات مخرب اقتصادی برای جامعه در پی 

داشته باشد قاچاق میراث فرهنگی یا خروج سرمایه 

میل اموال مردم و اموال  و ( حیف5ملی خواهد بود. 

دولتی به صورت وجوه کالن به صورت قبول سپرده 

اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و 

( اقدام باندی و تشکیالتی جهت اخالل 6نظایر آن. 

در نظام اقتصادی کشور: به هر صورت قانونگذار در 

زمینه را برای واکنش این بند از ماده یک قانون 

نه اقدامی که نظام اقتصادی را گوکیفری یا هر
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متزلزل نموده است چون در تشخیص مصادیق این 

جرم معیار دقیق و مشخصی ارائه نشده است و افراد 

باشند در تعیین مصادیق دارای اختالف سلیقه می

انگاری چون زمینه رسد این گونه جرمبه نظر می

مورد را به همراه خواهد استفاده یا اغماض بیسوء

الی از ایراد نباشد، تقلب در سپردن پیمان داشت خ

گذاری کاالهای ارزش یا تأدیه آن و تقلب در قیمت

صادیقی است که قانونگذار در صادراتی از نمونه م

 و مسلم جعفری) این بند به آن تصریح کرده است

  (.32 ،1400 ایی،ابآقاب

آنچه بیش از هر چیز در این قانون قابل توجه است 

ان خسارت یا مبالغ مورد ن میزعمده بود

بر باشد در تبصره این ماده عالوه استفاده میسوء

خصوص نحوه کننده درتذکر به قاضی رسیدگی

ن خسارات وارده تشخیص عمده بودن که باید میزا

استفاده و نیز آثار فساد دیگری و منابع مورد سوء

که مترتب بر عملیات اجرایی مرتکبین بوده را در 

ربط ا در جلب نظر مرجع ذینظر بگیرد، وی ر

نماید. کیفرهای مقامات رسمی و دولتی مخیر می

شده برای جرائم اخاللگری در نظام در نظر گرفته

. 3. حبس 2. اعدام 1کشور عبارتند از: اقتصادی 

. انفصال دائم 6. جزای نقدی 5. ضبط اموال 4شالق 

 (46، 1397)کبیری و شفیعی خورشیدی،  و موقت

 مالی، جریمه و حبس بر تواند عالوهمی دادگاه

 مألعام در شالق ضربه 74 تا 20 به را مرتکب

 به توجه با االرضفی جرم افساد اما. کند محکوم

 ،1392 مصوب اسالمی مجازات قانون 286 ماده

 نظام در مرتکب اخالل گسترده، طوربه هرکس

 موجب او عمل که ایگونهبه شود کشور اقتصادی

 خسارت عمده ورود و عمومی نظم در شدید اخالل

 االرضفی مفسد شود خصوصی و عمومی اموال به

 اقتصادی اخالل که مواردی در. شودمی محسوب

 حکم بر عالوه دادگاه نباشد فراوان یا کالن عمده،

 مرتکب غیرقانونی، از طریق آمدهدستبه مال رد بر

 نقدی جریمه و سال سه تا ماه شش از حبس به را

 .کندمی محکوم شدهکسب اموال برابر دو معادل

 شرکا کلیه و اقتصادی نظام در مخل جرائم مرتکبان

 به شده،تعیین هایمجازات بر عالوه هاآن معاونان و

 مورد حسب یا دولتی خدمات هرگونه از محرومیت

 خواهند محکوم دولت در خدمت از ابد انفصال به

 .(36 ،1400 باختر،) شد

 قصد ضربه زدن به مزبور موصوف بهچنانچه جرائم 

قصد مقابله با  نظام جمهوری اسالمی ایران و یا به

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

باشد به شرط اینکه این اقدامات در حد مزبور می

االرض باشد مجازات اعدام برای مرتکب افساد فی

االرض ساد فیشده است. عنوان اف آن در نظر گرفته

در نظام حقوقی ما و حتی در فقه اسالمی یک 

و تردید است و نظر واحدی بین عنوان مورد بحث 

 )کاشف فقها اسالم در این خصوص وجود ندارد

-324 ،21 ،1404 نجفی، ؛365 ،1384 الغطاء،

االرض عنوان فی (. از طرفی چنانچه فساد323

مستقلی باشد این عنوان مستقل االن در قانون 

شده است که با محتوای این ماده  مجازات بیان

رسد کمی تعارض دارد. با این توضیح به نظر می

اعمال این کیفر )اعدام( برای این جرائم قابلیت اجرا 

صراحت اعالم نماید.  نداشته باشد مگر قانونگذار به

االرض غیر از محاربه است و ثانیاً یاوالً افساد ف
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االرض ارائه نماید. تعریف دقیقی از افساد فی

های دیگر اعالم قانونگذار در نحوه اعمال مجازات

داشته است چنانچه اقدامات صورت گرفته به حد 

االرض نرسد و حفظ اخاللگری در نظام فساد فی

اقتصادی کشور باشد. در کل جرم اخالل در نظم 

ی، دو حالت دارد یا اخاللگری به صورت اقتصاد

شده برای جزیی است در این صورت مجازات تعیین

آن دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال تخلفی 

به نفع دولت خواهد بود و چنانچه اخاللگری به طور 

سال حبس  20تا  5کلی و عمده باشد مرتکبین به 

 شوند عالوه برضبط کلیه اموال تخلفی محکوم می

 20ها در اعمال کیفر شالق تعزیری بین آن دادگاه

ضربه را در انظار عمومی مخیر هستند. جرم  74تا 

 امنیت و جامعه اقتصاد به اخالل در نظم اقتصادی

 دارخدشه موجب و کندمی وارد صدمه اجتماعی

 و قراردادها در منفی ثیرتأ و افراد روابط شدن

 گاهی لیکن گرددمی اجتماعی روابط و معامالت

 عمده صورت به اینکه دلیل به اقتصادی بزه یک

 و گذاشته جا به تریعمیق اثر پذیردمی صورت

 فراهم را جامعه اقتصادی نظم در اخالل موجب

 گونهاین ترمخرب اثر علت به است بدیهی سازدمی

 ایشبکه و باندی صورت به اکثریت که اقدامات

 شدیدتر کیفری واکنش دارد اقتضا گیردمی صورت

 بازدارنده عوامل و شده گرفته نظر در آن برای

 بینیپیش ان وقوع از جلوگیری جهت تریمناسب

 .شود

 

 

 

 

 . احتكار4-4-۵

م اقتصادی است که بر نظم احتکار از دیگر جرای

ثیرگذار است. احتکار از این جهت که عمومی تأ

باعث افزایش قیمت کاالها در بازار و عسر و حرج 

کند شود و بازار را با کمبود کاال مواجهه میمی افراد

شود. از دید فقها، باعث اخالل در نظم اقتصادی می

 که ایگونهبه( احتکار با) حرج و ضرر و اضرار ایجاد

، انصاری) است حرام باشد جامعه عام نظام منافی

از این منظر، احتکار هر چیزی  (.280 ،1 ،1415

 اجتماعی بشود حرام استنظام  که منجر به ضرر به

متصدی تنظیم امور بالد  (.193، 1416، )حکیم

دارد که محتکر را مجبور به این مقدار از والیت را 

 (.282، 3 ،1427 )تبریزی، فروش کاالیش نماید

 از که مفهومی به گاهی احتکار تعریف بیان در فقها

 و کرده بسنده شودمی استفاده آن لغوی تعریف

 و غذایی مواد کردنجمع احتکار»: اندگفته

، روحانی)« است قیمت ترقی امید به آن نگهداری

 آوریجمع از است عبارت "حکره". (133 ،1392

 قول آن، قیمت شدنگران انتظار به طعام، نگهداری

 نیازمندی صورت در احتکار،: که است آن ترقوی

 این از که خبری زیرا است، حرام طعام، آن به مردم

 خبر این و است صحیح سندش است کرده نهی کار

 شخص جز را طعام» :ستا شده نقل اکرم پیغمبر از

 ،12 ،1409، عاملی حر)« کندنمی احتکار خطاکار

، عاملی حر) «است ملعون محتکر» و( 314 ،13 ،8

 باید که مهم عناصر از یکی (.313 ،3 ،12 ،1409

 گیرد، موضوع قرار توجه مورد احتکار بحث در

 جامعه متوجه محتکر عمل از که است ضرری

 احتکار از که تعاریفی به عنایت با اگرچه شودمی
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 است شده ارائه موضوعه قوانین و اسالمی فقه در

و برهم زدن نظم عمومی نهفته است.  «ضرر» واژه

 دارد وجود قیودی احتکار از شده ارائه  تعاریف در

 مثل قید  بود خواهد مردم به اضرار آن الزمه  که

 گرفتن قرار تنگنا در»و  «کاال عمده نگهداری»

 «.فروشیگران و یا کاال قیمت ترقی قصد»، «مردم

 احکام از بسیاری عمومی مبناء ضرر دفع صوالًا

 از بسیاری جعل و فلسفه اسالمی فقه در الزامی

« ضرار»و « ضرر»هرجا  باشدمی موضوعی قوانین

و  حرمت باید تردید کند، بدون پیدا وجود

 باشد. داشته وجود ممنوعیت

 

 اقتصادي سیاست كیفري جرائم . نقد۵-۵

 عمومی نظم بر تأثیرگذار

 جرائم کیفری سیاست در این قسمت، به نقد

عمومی پرداخته  نظم بر تأثیرگذار اقتصادی

 شود.می
 

 . عدم حتمیت و قطعیت كیفرها1-۵-۵

ها به ویژگی حتمیت و بکاریا متصف شدن مجازات

یا به عبارتی  (.19و  17، 1381)پرادل،  قطعیت

اطمینان جامعه از جرای کیفر را ضامن ارعابی آن 

انونگذاران را به حذف همین دلیل قداند و به می

، 1381)نوربها،  خواندفرامی شدیدهای مجازات

قانون تشدید مجازات  5ماده  3 در تبصره (.118

مرتکبین اختالس، ارتشاء و کالهبرداری آمده است: 

هرگاه مرتکب اختالس قبل از صدور کیفرخواست »

تمام وجه یا مال مورد اختالس را مسترد نماید 

دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف 

نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم می

رسد به نظر می. «ال درباره او اجرا خواهد شدانفص

منظور و هدف قانونگذار تشویق متهم به معرفی 

خود و همکاران اوست لیکن استفاده از این امر برای 

ملغی کردن بخش مهمی از مجازات، امری معقول 

، برای دستیابی به این مهم نهایتاً و منطقی نیست

 بایست مدنظر قرار گیردکاهش مجازات می

 .(17 ،1388 روستایی،)

)فصل  بینی نهادهای تعویق مجازاتبا توجه به پیش

تعلیق اجرای مجازات )فصل (، 40ماده  -پنجم 

 -)فصل هشتم  (، آزادی مشروط46ماده  -ششم 

 )فصل نهم های جایگزین حبس(، مجازات58ماده 

(، عفو و توبه )مبحث اول فصل یازدهم 46ماده  -

شود تا مجرمین و موجب می(. که 98-96ماده  -

های ای با توسل به راهمجرمین حرفه خصوصاً

الی مواد قانونی موجود در مختلف قانونی در البه

اثر نمایند و ادهای مذکور، احکام صادره را بالنه

باشند با قضات نیز که ناگزیر به اجرای قانون می

استفاده از قانون و با استناد به برخی از تعابیر 

ذار در حکم مانند وضع اجتماعی و طبقه تأثیرگ

علیه، اظهار ندامت شدید و.... تحت زندگی محکوم

نوعی دیگر بر عدم قطعیت بهالبه مجرم  تأثیر عجز و

 (.56 ،1400 باختر،) گذارنداحکام صادره صحه می

تحقق اهداف  اگرچه نهادهای موصوف در راستای

یت به اند اما با عناشده سیاست کیفری جامعه وضع

طور های خاص مجرمین اقتصادی و همینویژگی

جازم  آثار مخرب جرائم و ضرورت برخورد قاطع و

جامعه با این دسته از جرائم و مجرمین الزم است 

با اتخاذ یک سیاست تقنینی کیفری افتراقی، 
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مجرمین اقتصادی از نهادهای مذکور مستثنی 

از ای برای برخورداری های ویژهشوند یا محدودیت

 این نهادها برای آنها وضع گردد.
 

 . نگاه امنیتی در كیفرها۲-۵-۵

ترین جرائم اخالل در نظام اقتصادی که برجسته

اساس جرمانه در حوزه اقتصاد هستند. بررفتارهای م

گران در نظم اقتصادی، قانون مجازات اخالل 2ماده 

شده مگر اینکه  برای مرتکبین مجازات زندان تعیین

 اساس ماده مذکور:یتی داشته باشد. برجنبه امن

چنانچه  1بندهای ماده  هریک از اعمال مذکور در»

نظام جمهوری اسالمی ایران  زدن بهقصد ضربه به

قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن  و یا به

حد فساد ابله با نظام باشد. چنانچه در اقدام در مق

در غیر این فی األرض باشد مرتکب به اعدام و 

. «گرددسال محکوم می 20تا  5صورت به حبس از 

جرائم اقتصادی مستوجب منشوری از 

هاست که از اعدام کیفرهای سبک مانند مجازات

)مقیمی،  گرددو به اعدام ختم میجزای نقدی آغاز 

ضمن توجه به مراحل  (. قانونگذار82، 1396

 اللملی حقوق،تخصصی تدوین قوانین و مقررات بین

گونه های ایندر زمان تدوین قوانین و مجازات

جرائم، نگاهی حقوقی و منطقی به عمل ارتکابی و 

ها داشته باشد نه نگاهی امنیتی، تعیین مجازات آن

و خسارات وارد بر جامعه را در تعیین مجازات 

مدنظر قرار دهد چراکه امکان دارد اگر اولویت، در 

بسا اشد چهتعیین ضمانت اجراها نگاه امنیتی ب

 .حقوق جامعه و حتی متهم تضیع گردد
 

 . عدم توجه به فردي ساختن كیفر۳-۵-۵

عدم اعتماد به قضات و بکاریا به لحاظ  18در قرن 

رش سیستم ـهدف تأمین عدالت به گست با

تا  35، 1381)بکاریا،  های ثابت اقدام نمودمجازات

که مجازات باید با (. یعنی وی بر این باور بود 37

، 1389)والک لیت،  جرم تناسب داشته باشد نه فرد

 دید و ( اما بعد از او بنام این روش را ناکارآمد37

رویه فردی ساختن کیفرها را مدنظر قرارداد و آن 

را به عنوان ابزاری مهم در جهت تحقق اهداف 

بازدارندگی کیفرها معرفی کرد. به واقع او بر تناسب 

نیز  سئولیت وهای اعمالی با درجه ممجازات

های فردی و اجتماعی و سایر شرایط ویژگی

مرتکبان اصرار بسیار داشت و همین تناسب را رمز 

ها قلمداد کرد. بررسی بازدارندگی کلیدی مجازات

شده در قبال جرائم اقتصادی ما های مطرحمجازات

ای سازد که در پارهرا به این واقعیت رهنمون می

یدگی ثابت و رسهای مواقع با وضع مجازات

کنندگان با این قضایی که اصالً نه رسیدگیغیر

موضوع آشنایی دارند و نه قانونگذار تکلیفی برای 

بینی کرده است. خصوصاً اینکه در بیشتر آن پیش

قابل اعتراض واقع حتى احکام صادره قطعی و غیرم

باشند و یا مجازات اعدام که فاقد ویژگی می

شده است و  ر دادهاصالحی نیز هست مدنظر قرا

گذار هیچ توجهی به این امر توان گفت قانونمی

باشد، ها میمهم که ضامن بازدارندگی بهتر مجازات

 نکرده است.
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. عدم توجه به اصالح و باز اجتماعی 4-۵-۵

 كردن مجرمین

شود، ها بیان میاز جمله اهدافی که برای مجازات

اصالح و تربیت مجرمان است. اصالح مجرمان از 

های مهم مورد بحث ها و سیاسترویکردجمله 

، )گولمنیکی دو قرن اخیر است  شناسان درجرم

با نگاهی به  (.290، 1380، غالمی ؛27-29، 1379

شده در قبال جرائم اقتصادی های تعیینمجازات

های توان گفت اصالح از طریق مجازاتمی

های اساسی شده بنا به دالیل زیر با چالشتعیین

روبروست از جمله اینکه اصالح از طریق مجازات 

هایی مانند آنچه که در قانون خصوصاً در مجازات

طرح است که با گران اقتصادی ممبارزه با اخالل

دهد عمالً منتفی اعدام فرد به زندگی او خاتمه می

بینی تدابیری خاص در است. توجه به عدم پیش

خصوص مجرمین اقتصادی زندانی و عدم وجود 

ها تبدیل به تدابیر خاص زندانبانی، بیشتر زندان

انشگاهی برای مراکز مهارت افزایی مجرمین و د

اثر تبادل اطالعات  کی آنان درافزایش میزان خطرنا

ای سایر صنوف با مجرمین حرفه با هم و خصوصاً

گردد و زمینه همکاری بعدی آنان را فراهم می

های غیر از زندان نیز نماید. و از طرفی مجازاتمی

ولشویی، قاچاق، مانند مجازات جرایمی چون پ

... از بازدارندگی کافی برخوردار تصرف غیرقانونی و

گی اصالح و تربیتی است. و ویژ نبوده و فاقد

نظر از نحوه و های مکمل صرفخصوص مجازاتدر

ن به علت داشتن جنبه چگونگی صحت اجرای آ

مال ـه مجرمین اعـوص همـخصاری، درـاختی

ق.م.ا  23اینکه به استناد ماده  شوند خصوصاًینم

ها صرفاً به جرایمی که مجازات ، این مجازات1392

ه ششم و باالتر قرار ها از نظر شدت در درجآن

که در این صورت  شودمی اعمال داشته باشند

کاال و ارز، تصرف غیرقانونی و جرائم قاچاق 

های مذکور قرار شویی مشمول مجازاتپول

بنابراین مطابق  .(48، 1399)فرزام،  گیرندنمی

، بازپروری، درمان و خصوص تعریف اصالحآنچه در

های مجازات تواند، نمیپرورش در باال بیان ش

خصوص مفاسد اقتصادی را دارای مقرره در

شده دانست و از آن انتظار اصالح  های اشارهویژگی

و باز اجتماعی شدن مجرمین را داشت و یا اینکه 

های معتقد به جنبه پیشگیری عام و خاص مجازات

 مذکور بود.
 

 نتیجه .۶

نتایج نشان داد، نظم عمومی از منظر فقهی دارای 

ای است به عبارتی منظور از عبارت گستردهمفهوم 

نظم »در فقه، همان « اختالل نظام»و « حفظ نظام»

مطرح در علم حقوق است. آنچه امروز به « عمومی

جرم اقتصادی مشهور شده است متضمن لطمه 

نظام اقتصادی هر کشور و نیز نظام حفظ شدید به

های مجرمانه نظم و آرامش جامعه و کنترل پدیده

طور عام بر عهده آحاد مردم تی است که بهرسال

جامعه و به طریق اولی مسئولین هر کشور و به طور 

خاص بر عهده سیاست جنایی هر کشوری است که 

کیفری را نظام کیفری یا ابزارهای غیر توسل به

های گیرد. آنچه مشهود است، برداشتبرمیدر

متفاوت از ماهیت مفاسد اقتصادی چگونگی روند 

دهد. ه با آن را کند و گاه به طور کلی تغییر میمبارز
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های قانونی بدون تردید ابهام مفهومی و سایر ضعف

با اصول مترقی، چون اصل قانونی بودن جرم و 

مجازات و قاعده اصولی قبح عقاب بال بیان نیز 

گذار باید در جهت وضوح منافات صریح دارد و قانون

های اشتمفهومی این عنوان و جلوگیری از برد

متفاوت و درنتیجه اقدامات ناهمگون اقدام کند. در 

بندی نیز دستهزمینه مصادیق جرم اقتصادی 

مبنای قانونی وجود ندارد. مشخص و مستند و بر

لیان مبارزه با های اقتصادی و متوفعاالن عرصه

ها و اساس ذهنیتجرائم اقتصادی هرکدام بر

ای مختلفی هبندیهای تجربی یا تألیفی دستهیافته

لب مورد اختالف قرار اند که اغرا ارائه نموده

ها و نبود معیار قانونی گیرد. تفاوت برداشتمی

های مناسب باعث بروز مشکالت و بعضاً مفسده

گردد که نه تنها باعث عدم دستیابی به مختلفی می

گردد بلکه موجبات نتایج مورد انتظار در مبارزه می

در اصل موضوع را نیز باعث انحراف مبارزه و تحریف 

و کیفرهای موجود و حاکم بر قوانین  خواهد شد.

در برخی موارد، حتمیت و قطعیت مفاسد 

ها کارآیی الزم برای مقابله با معضل مفاسد مجازات

تبع آن جرائم اقتصادی را ندارد. قدم اقتصادی و به

اساسی در راه مبارزه با جرائم اقتصادی به عنوان 

صادی و اجتماعی، بازنگری مناسب یک معضل اقت

در جهت رفع خالء قانونی و یکپارچه کردن قوانین 

متناسب با توسعه اقتصادی کشور و ارائه تعریف 

جرم اقتصادی و تشدید ضمانت اجراها و جایگاه این 

بخش از حقوق کیفری اختصاصی است با هدف 

های اقتصادی جامعه و ایجاد نظم حمایت از ارزش

های اقتصادی مجاز، بر پایه فعالیتمنطقی برای 

عرضه و تقاضا و منطبق با ساختار کلی نظام 

شده در فصل چهارم قانون بینیاقتصادی پیش

 اساسی جمهوری اسالمی ایران است.
 

 . سهم نویسندگان7

صورت برابر در تهیه و تدوین کلیه نویسندگان به

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

 این پژوهش، تضاد منافعی وجود ندارد.در 
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 منابع

 اللغة، مقاییس معجم فارس، بن اجمد فارس، ابن -

 .1358، دارالفکر، بیروت

 در عمومی نظم الغنی، عبد واستانی، احمدی -

 روزنامه تهران، نشر اول، چاپ خصوصی، حقوق

 .1341 رسمی،

 صدیقیان،علی،  مهرجردی، زارععلی،  اسدی، -

 جرایم به االرض فی افساد تسری» امیرمحمد،

 مطالعات  مجله ،«هاچالش و بسترها: اقتصادی

 .1400 پنجاه و یکم، شماره سیاسی،

 نظم) شریعت و امنیت» محسن، اسماعیلی، -

 کتاب نشریه ،«(فقهی احکام و قواعد در عمومی

 .1379، پانزدهم و چهاردهم شماره نقد،

 اول، جلد الموارد، اقرب سعید، اشرتوتی، الخوری -

 .1404، مرعشی اهلل آیت کتابخانه قم،

پور، ، علیزاده، عبدالرضا، کریمعلی نجاد الماسی، -

 و فقهی حقوقی، رویکرد در عمومی نظم» ،صالح

 شماره فقهی، هایپژوهش مجله ،«شناسیجامعه

 .1395 اول،

 خصوصی، المللبین حقوق علی، نجاد الماسی، -

 .1382، میزان نشر تهران، اول، چاپ

 دلیل» محمدجواد، زاده،باقی عبداهلل، فرد،امیدی -

 هایپژوهش نشریه ،«نظام اختالل منع عقلی

 .1391 شماره چهارم، اخالقی،

 المیسرة، الفقهیة الموسوعة محمدعلی، انصاری، -

 .1415، االولی االسالمی الفکر مجمع قم، اول، جلد

 به رسیدگی نحوه اصغر، مقرراتعلی باختر، سید -

تهران،  کشور، اقتصادی نظام در گراناخالل جرایم

 .1400عدالت،  نوای

چاپ اول،  ها،مجازات و جرائم رساله سزار، بکاریا، -

 .1381، بهشتی شهید دانشگاه انتشارات تهران،

چاپ اول،  کیفری، هایاندیشه تاریخ ژان، پرادل، -

، یلدا نشر و بهشتی شهید دانشگاه انتشارات تهران،

1381. 

 کتاب) العروة مبانی تنقیح جواد، میرزا تبریزی، -

 دار قم، اول، جلد ،(والطهارة التقلید و االجتهاد

 .1387، الشهیدة الصدیقة

 التعلیق إلى الطالب إرشاد جواد، میرزا تبریزی، -

، اسماعیلیان مؤسسة قم، سوم، جلد المکاسب، على

1427. 

 التعزیرات، و الحدود أسس جواد، میرزا تبریزی، -

 .1417، مهر قم،

 سر   و اللغة فقه محمد، بن عبدالملک ثعلبی، -

 .1414، العلمیة دارالکتب بیروت، دوم، جلد العربیة،

 األربعة المذاهب على الفقه الرحمن، عبد جزیری، -

 – بیروت پنجم، جلد ،(ع) البیت أهل مذهب و

 .1419، الثقلین دار لبنان،

 در جدید روش محمدجعفر، لنگرودی، جعفری -

 تهران، چاپ چهارم، حقوق، علوم عمومی مقدمه

 .1386، دانش گنج کتابخانه

 جرم»عظیم،  آقابابایی،، مجتبی، مسلم جعفری -

 گراناخالل قانون در اقتصادی نظام در کالن اخالل

 مجازات قانون 286 ماده و کشور اقتصادی نظام در
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 بیست، دورههای حقوقی، ، نشریه پژوهش«اسالمی

 .1400 چهل و هفتم، شماره

 جرائم از پیشگیری» علیرضا، جمشیدی، -

 ،«اجرایی هایاقدام تا قضایی هایاقدام از اقتصادی

 ملی همایش نخستین در شده ارائه هایسخنرانی

 آموزش معاونت انتشارات جرم، وقوع از پیشگیری

 .1388ناجا، 

 جلد الشیعه، الوسائل حسن، محمد عاملی، حر -

 البیت آل مؤسسه قم، سوم، و هشتم و دوازدهم

 .1409 السالم، علیهم

 موسسه قم، ،فقهیة حواریات ید،سع محمد حکیم، -

 .1416، المنار

 تطبیقی بررسی» اله، ذبیع چگینی، خداییان -

 در ایران و فرانسه کیفری عدالت نظام نهادهای

 حقوقی، مطالعات مجله ،«اقتصادی جرائم با مقابله

 .1391، دوم شماره

 المیرزا تعلیق) النجاة صراط ابوالقاسم، خویی، -

 برگزیده، نشر دفتر ایران، سوم، جلد ،(التبریزی

1416. 

 مالی، فساد علی، غالم نیا،معصومیحسن،  دادگر، -

 .1389، جوان اندیشه کانون چاپ دوم، تهران،

حقوقی،  و فقهی بررسی اختالس احمد، رمضانی، -

 و فرهنگ پژوهشگاه نشر مرکز اول، چاپ تهران،

 .1380، اسالمی اندیشه

 چاپ الصادق، فقه محمدصادق، سید روحانی، -

 .1392، دانش آیین نشر قم، اول،

 در کیفری مداخله ارزیابی» مهرانگیز، روستایی، -

کارآگاه، شماره  مجله ،«اقتصادی جرائم حوزه

 .1388 هفتم،

 چاپ اقتصادی، کیفری حقوق عباس، زراعت، -

 .1391، جنگل انتشارات تهران، اول،

 پژوهش مجله ،«اقتصادی جرم» محمود، زمانی، -

 .1392 شماره چهارم، کیفری، حقوق

 چاپ اقتصادی، کیفری حقوق محمدرضا، ساکی، -

 .1393، جنگل انتشارات تهران، سوم،

 بیان فی األحکام مهذب األعلى، عبد سبزواری، -

 اهلل آیت مکتب قم، اول، جلد الحرام، و الحالل

 .1413 السبزواری،

نشر نور  نجف، استفتاءات، علی، سیستانی، -

 .1401 المبین،

 مالکیت، و اموال علیه جرایم هوشنگ، شامبیاتی، -

 .1375 ویستار، انتشارات تهران، دوم، چاپ

 قوه اداری حقوقی هاینظریه غالمرضا، شهری، -

 چاپ اول، جلد کیفری، مسائل زمینه در قضائیه

 .1377، تهران اول،

 مسالک العاملی، الجبعی الدین زین ثانی، شهید -

 االسالمی، المعارف موسسه قم، دهم، جلد االفهام،

1419. 

 قم، دهم، جلد المسائل، ریاض علی، ی،طباطبای -

 .1419 االسالمی، النشر مؤسسة

 الوثقی، العروة کاظم، محمد یزدی، طباطبایی -

 .1409 داوری، مکتبه قم، چهارم، جلد
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 النهایة، الحسن؛ بن محمد جعفر ابی طوسی، -

 دانشگاه انتشارات و چاپ موسسه انتشارات تهران،

 .1360 تهران،

 جرائم بر مروری» محمد، سعدالدین عشماوی، -

 نشر چاپ اول، تهران، ،«عربی کشورهای اقتصادی

 .1389کارآگاه، 

 چاپ سوم، مصلحت، و فقه ابوالقاسم، دوست، علی -

 اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان قم،

 .1388، اسالمی

 مطالعات پرتو در جرم تکرار حسین، غالمی، -

انتشارات  تهران، چاپ اول، شناختی،جرم حقوقی و

 .1380، میزان

 هایپاسخ محمدباقر، مقدسی،، محمد ها،فرجی -

 دایره اقتصادی مفاسد به گرایانهعوام کیفری

 هایتازه هایمقاله مجموعه) جنایی علوم المعارف

، انتشارات میزان تهران، دوم، چاپ، (جنایی علوم

1392. 

 جرایم از وضعی پیشگیری هایچالش فرزام، علی، -

 و فناوری پیشتازان اقتصادی، تهران، شرکت

 .1399یار، شریف ارتباطات

 المحیط، القاموس یعقوب، بن محمد فیروزآبادی، -

 .1419، الرساله موسسه لبنان، -بیروت

 عمومی قواعد) مدنی حقوق ناصر، کاتوزیان، -

 .1392 تهران، سوم، چاپ اول، جلد ،(قراردادها

 النافع، الفقه فی الساطع النور علی، الغطاء، کاشف -

 .1384، االداب مطبعه االشراف، النجف اول، جلد

اصغر، خورشیدی، علیشفیعیکبیری، سهیل،  -

تهران، مجد،  کشور، اقتصادی نظام در اخالل

1397. 

 زندگی و نابهنجار شناسیروان کاونیگتن، گولمن، -

، الزهرا دانشگاه انتشارات تهران، اول، چاپ نوین،

1379. 

الهی، حسین، خالقی ، رحمتغالمرضا مدنیان، -

 نظم مفهوم تبیین امتناع یا امکان» ،دامغانی، احمد

 حقوق هایپژوهش نشریه ،«حقوق در عمومی

 .1390شماره پانزدهم،  تطبیقی،

 و الحدود تقریرات هادی، محمد نجفی، مقدس -

 جلد ،(الگلپایگانی السید بحث تقریر) التعزیرات

 .1410، مخطوط قم، اول،

 شناختیجرم -حقوقی مطالعه»مهدی،  مقیمی، -

 پیشگیری راهکارهای بر کیدتأ با) اقتصادی جرایم

 انتظامی، دانش هایپژوهش مجله ،«(فراملی و ملی

 .1396 پنجاه و هفتم، شماره

 شناختیجرم -حقوقی مطالعه»مقیمی، مهدی،  -

 پیشگیری راهکارهای بر تأکید با)اقتصادی  جرایم

 دانش هایپژوهش ، فصلنامه«(فراملی و ملی

 .1396 دوره نوزده، انتظامی،

 صالة فی الزاهر البدر علی، حسین منتظری، -

 للشیخ البروجردی بحث تقریر) المسافر و الجمعة

 .1416، المنتظری اهلل آیت مکتب قم، ،(المنتظری

 الفقیه والیة فی دراسات علی، حسین منتظری، -

 العالمی المرکز قم، اول، جلد اإلسالمیة، الدولة وفقه

 .1408 االولی، الطبعه االسالمیه، للدراسات
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 جلد القضاء، فقه الکریم، عبد اردبیلی، موسوی -

 .1421 المفید، لجامعة النشر مؤسسة قم، اول،

 اإلمامیة فقه فی محاضرات هادی، محمد میالنی، -

 الحسینی فاض تعلیق شناسنامه، بدون ،(الصالة)

 .1400المیمنی، 

 جواهرصاحب الجواهر،  حسن، محمد نجفی، -

 سوم، و بیست جلد اإلسالم، شرائع شرح فی الکالم

 .1404 العربی، التراث إحیاء دار لبنان، -بیروت

، احمدرضا توکلی، صدیقه، مقدم، کوبنقره -

 جرائم از پیشگیری واکاوی» محمدعلی، حیدری،

 مطالعات مجله ،«اسالم جنایی سیاست در اقتصادی

 .1399دوره دو، شماره چهارم،  اقتصادی، فقه

 عمومی، چاپ جزای حقوق زمینه رضا، نوربها، -

 .1381، دادآفرین نشر پنجم، تهران،

 چاپ شناسی،جرم شناخت ساندرا، لیت، والک -

 .1389، میزان انتشارات تهران اول،

 و مفاد «نظام اختالل» قاعده» جواد، سید ورعی، -

 شماره اسالمی، حکومت نشریه ،«فقه در آن قلمرو

 .1393اول، 

 
 


