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Background and Aim: The government is committed to providing 

goods and services needed by citizens to its new concept. The basis of 

the government's commitments in this regard has been the subject of 

debate. In this article, an attempt has been made to examine the 

jurisprudential foundations of the government's obligations in providing 

public goods and services in the Iranian legal system. 

Materials and Methods: This article is a descriptive-analytical and 

library method has been used. 

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

honesty and trustworthiness have been observed. 

Findings: In jurisprudential teachings, providing goods and services 

needed by citizens and serving the people in general is considered a 

value. The jurisprudential sourcees of the government's obligations in 

this regard is several verses and hadiths in which the necessity of 

providing goods and providing public services by the Islamic 

government is emphasized . 

Conclusion: In order to fulfill its obligations in the field of providing 

public goods and services to the people, the government mechanisms 

needs: Interference in market regulation is one of the most important 

mechanisms for fulfilling the government's obligations in this field. 

Government intervention as a regulatory factor through the fight against 

hoarding of goods and the overselling of goods and services causes goods 

and services to be made available to the people on appropriate terms. In 

addition, administrative health and the fight against corruption, as well 

as the existence of effective oversight by the government, are important 

factors in providing desirable public services to the people.  
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شهروندان  ازیکاال و خدمات موردن تأمینآن متعهد به  نیدولت به مفهوم نو زمینه و هدف:

خصوص از موضوعات محل بحث و نظر بوده است. در  نیتعهدات دولت در ا یاست. مبنا

در نظام  یکاالها و خدمات عموم تأمینتعهدات دولت در  یفقه یمقاله تالش شده مبان نیا

 .شود یبررس رانیا یحقوق

 یبردارشیو از ف یابوده و از روش کتابخانه یلیتحل یفیتوص، قینوع تحق ها:و روش مواد

 .شده است اطالعات استفاده یگردآور یبرا

 .شده است تیرعا یدارصداقت و امانت، اصالت متون، مقاله نیدر ا :یاخالق مالحظات

شهروندان و در کل  ازیکاال و خدمات مورد ن تأمین، یفقه یهادر آموزه :هاافتهی

 نیتعهدات دولت در ا ی. منابع فقهشودیارزش محسوب م کیبه مردم  یرسانخدمت

کاالها و  تأمینها بر ضرورت است که مطابق آن  نیمعصوم رهیو س اتیو روا اتیآ، خصوص

 .شده است دیتأک یسالمحکومت ا یاز سو یارائه خدمات عموم

به  یکاال و خدمات عموم تأمین نهیمنظور انجام تعهدات خود در زمدولت به :يریگجهینت

تحقق  یسازوکارها نیتربازار از مهم میاست: دخالت در تنظ ییسازوکارها ازمندین، مردم

مبارزه با  قیاز طر میعنوان عامل تنظاست. دخالت دولت به نهیزم نیتعهدات دولت در ا

مناسب در  طیکاال و خدمات با شرا، شودیکاال و خدمات سبب م یفروشاحتکار کاال و گران

وجود ، حال نیو مبارزه با فساد و در هم یسالمت ادار، نی. عالوه بر اردیمردم قرار گ اریاخت

 مطلوب به مردم است. یخدمات عموم هیمهم ارا از عوامل، دولت ینظارت کارآمد از سو
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 مقدمه. 1

، یاسالم تیو حاکم ینیحکومت د یفلسفه وجود

به مردم است  یگزارعدالت و خدمت یبرقرار

مردم در ، تیحاکم نیا تیتحت حما که ینحوبه

 لیسر برند. فلسفه تشک به تیو امن شیآسا

و  یو معنو یماد یازهاین تأمین، یحکومت اسالم

و بستر رشد و تکامل انسان و  نهیفراهم نمودن زم

و آخرت  ایاو در دن یو خوشبخت دتسعا جهیدرنت

 یبا تمام، موظف است یاست. حکومت اسالم

کمال  یهانهیزم، توان خودامکانات و در حد 

 انیفساد را از م یهانهیها را فراهم نموده و زمانسان

، یدی(. در نگرش توح12، 1380، یی)رهنما بردارد

که عموم مردم  است نیهدف ا، یو مذهب یاسالم

 به جیتدرشوند و به تیو سعادت هدا یتعال یسوبه

 کیاست نزد یشأن انسان ستهیکه شا یگاهیجا

کاالها و خدمات  تأمین یامر نیشوند. الزمه چن

 یاز آنکه مفهوم شیب یاست. خدمات عموم یعموم

برآمده از ، باشد یحقوق لیو اص هیاول میاز مفاه

 است یو اجتماع یاقتصاد، یاسیمباحث س

 (.1391، راد ی)محسن

 یازهایو توسعه ن یجوامع بشر شرفتیپ با

دولت ، مفهوم دولت یریگشهروندان و شکل

 به عموم مردم را بر یعموم خدمات هیارا تیمسئول

 یرفته مفهوم خدمات عمومعهده گرفت و رفته

 یات عموممخد(. 1395، نژاد)محمد شکل گرفت

 جادیا یاست که در راستا یاشامل خدمات عامه

عموم  یازهاین تأمینو  یومو رفاه عم التیتسه

 زین رانیا ی. در نظام حقوقشودیم جادیشهروندان ا

 دیمورد تأک یدر اصول مختلف ارائه خدمات عموم

، یمطابق اصل سوم قانون اساسگرفته است.  قرار

و عادالنه بر طبق  حیصح یاقتصاد یزیریپ»

رفاه و رفع فقر و برطرف  جادیجهت ا یضوابط اسالم

و  هیتغذ یهانهیدر زم تیحرومساختن هر نوع م

 فیاز وظا «مهیب میمسکن و کار و بهداشت و تعم

 یقانون اساس 29در اصل  نیحکومت است. همچن

که:  شده حیتصر رانیا یاسالم یجمهور

، یازنظر بازنشستگ یاجتماع تأمیناز  یبرخوردار»

درراه ، یسرپرستیب، یازکارافتادگ، یریپ، یکاریب

 یبه خدمات بهداشت ازین، ححوادث و سوان، یماندگ

و  مهیصورت ببه یپزشک یهاو مراقبت یدرمان

. دولت موظف است طبق یاست همگان یحق، رهیغ

 یو درآمدها یعموم یاز محل درآمدها نیقوان

 یهاتیخدمات و حما، حاصل از مشارکت مردم

« کند تأمینافراد کشور  کیکی یفوق را برا یمال

داشتن مسکن » 31حال بر اساس اصل  نیدر هم

است.  یرانیحق هر فرد و خانواده ا، ازیمتناسب با ن

ها که آن یبرا تیاولو تیدولت موظف است با رعا

و کارگران  نانیخصوص روستانشبه ازمندترندین

 یمبنا«. اصل را فراهم کند نیا یاجرا نهیزم

خدمات به شهروندان که در  هیتعهدات دولت در ارا

 هینظر، قرار گرفته ارهمورد اش زین یقانون اساس

است  هیاست. در چارچوب این نظر یخدمات عموم

چون تأمین  یخدمات هیکه دولت متعهد به ارا

، پوشاک، خوراک، نیازهای اساسی از قبیل مسکن

تأمین اجتماعی و بیمه شده است. در ، بهداشت راه

 یخدمات عموم هیخصوص تعهدات دولت در ارا

: محسن تصورت گرفته اس یتألیفات متعدد

ارائه ، یادر مقاله، زادهو شادان وهاب انیمحمد
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 یرا بررس کیدر بستر دولت الکترون یخدمات عموم

 یول( 1384، زادهو وهاب انی)محمد اندکرده

 هینظر، یادر مقاله، زین یدیو رضا رش یرستم

در پرتو  و اصول حاکم بر آن یخدمات عموم

و  ی)رستم اندکرده لینقد و تحل یاسالم یهاآموزه

 دیو نو یکرم دیحم نیهمچن( 1396، یدیرش

خدمات  نقش دولت در ارائه، یادر مقاله، رادیفاتح

خدمات مربوط به رفاه  ژهیوشهروندان بهبه  یعموم

در دو نظام  یقیتطب کردیبا رو یاجتماع تأمینو 

و  یرمـ)ک انده پرداختهـو فرانس رانیا یدولت

تعهدات  یهفق یمبان اما بحث(. 1397، رادیفاتح

در نظام  یکاالها و خدمات عموم تأمیندولت در 

چندان مورد توجه قرار نگرفته و در  رانیا یحقوق

مهم پرداخته شود. سؤال  نیمقاله تالش شده به ا

 شودیم یمقاله مطرح و بررس نیکه در ا یاساس

 تأمینتعهدات دولت در  یفقه یاست که مبان نیا

 رانیا یحقوقدر نظام  یکاالها و خدمات عموم

 و پاسخ به سؤال مورد یبررس یدر راستا ست؟یچ

و تعهدات  یبه مفهوم خدمات عموم، ااشاره ابتد

 پرداخته رانیا یآن در نظام حقوق تأمیندولت در 

 تعهدات دولت مورد یفقه یسپس مبان، شده

 گرفته است. قرار یبررس
 

 هامواد و روش. 2

بوده و از روش  یلیتحل یفیمقاله حاضر توص

 شده است. استفاده یاکتابخانه

 

 ی. مالحظات اخالق3

 یدارصداقت و امانت، اصالت متون، مقاله نیدر ا

 شده است. تیرعا

 هاافتهی. 4

 ازین کاال و خدمات مورد تأمین، یفقه یهادر آموزه

 کیبه مردم  یرسانخدمت، شهروندان و در کل

تعهدات دولت  ی. منابع فقهشودیارزش محسوب م

است که  یمتعدد اتیو روا اتیآ، خصوص نیدر ا

کاالها و ارائه خدمات  تأمینها بر ضرورت در آن

شده است.  دیتأک یحکومت اسالم یاز سو یعموم

 یازهایموظف است به ن، یاسینظام س، اساس نیبر ا

خدمت به مردم  یو کار برا دیمشروع مردم پاسخ گو

 را سرلوحه اعمال خود قرار دهد.
 

 . بحث5

و تعهدات دولت  ی. کاالها و خدمات عموم1-5

 هاآن در تأمین
 یاساس یکاالها، در مقاله حاضراز کاال  منظور

 شودیگفته م یبه کاال و خدمات یاساس یاست. کاال

، ی)جاهد جامعه است کی یاساس یازهایکه ن

 یعموم فیدر تعر یاساس ی(. کاالها23، 1397

 یاست به کاالها و خدمات یضرور یمشمول کاال

جامعه را  کی یاتیح یازهایکه ن شودیگفته م

برنج و... ، نیبنز، گندم، مانند دارو، کنندیم تأمین

عامه  ازین و مورد یاساس یها از کاالهادولت یبرخ

موجود  یهامتیاز ق ترنییپا یهامتیقمردم را با 

آن از بودجه  یو تفاوت بها کندیدر بازار عرضه م

(. 17، 1398، ی)احمد شودیم تأمین یعموم

 یبراتوسط دولت  یاساس یکاالها عیو توز تأمین

، یسازرهیذخ یعموم حتاجیما تأمینبازار و  میتنظ

نظارت  میطور مستقو به یگذارمتیق، کنترل

 دیبا زین یمفهوم خدمات عموم نیی. در تبشودیم
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 یکار کردن برا یمعنالغت بهگفت که خدمت در 

، دی)عم برده شده است کارقصد کمک به به یکس

ت ـت در لغـخدم نـیچنـ(. هم840، 1، 1384

و عمل  یحق کس در کین یانجام کار ییعنامهـب

 یجابه یکوکاریانجام دادن و ن یدر حق کس کوین

، 6، 1377، )دهخدا رفته است کارکردن به یکس

کار  یمعناخدمت در لغت به، نی(. عالوه بر ا9595

کردن  یچاکر، کردن یبندگ، یکس یکردن برا

(. خدمت 1402، 1، 1371، نی)مع رفته است کاربه

 یاعام و گسترده یمعنا ثیقرآن و حد حدر اصطال

و  یفرهنگ کین یکارها، هیریدارد و همه امور خ

، و در عرف شودیرا شامل م یو اقتصاد یمعنو

و  شهیاست که عامل در آن با اند یخدمت عمل

به رفع و فتق امور مربوط به  ییگشاگره یزهیانگ

(. 54، 1385، زواره ی)نساج پردازدیمردم م

که  یامر هرگونه»عبارت است از:  یخدمات عموم

و کنترل شود؛  تأمین، میاز طرف دولت تنظ دیبا

 یتحقق و توسعه همبستگ یوجود آن برا رایز

است  یاگونهآن به عتیطب، بوده یضرور یاجتماع

دولت  لهیوسفقط به ستهیطور شاآن به تأمینکه 

، 1383، یمؤتمن یی)طباطبا «است سریممکن و م

189.)  

دولت ، رانیا یاسالم یجمهور یقانون اساس مطابق

است.  یکاالها و ارائه خدمات عموم تأمینمتعهد به 

 -1است:  یاصول متعدد یدارا یخدمات عموم

در برابر خدمات  یطرفی( و بی)تساو یاصل برابر

ثبات خدمات  ایاستمرار  ایاصل تداوم  -2 ،یعموم

انطباق خدمات  ای یسازگاراصل  -3 ،یعموم

، ی)گرج یاصل تقدم خدمات عموم -4 ،یومعم

دولت در ارائه  تعهدات(. 229و  220، 1388

در قالب  رانیا یدر نظام حقوق یخدمات عموم

است. مطابق  نییتباصول مختلف مورد اشاره قابل 

 دیهمه افراد جامعه با، یخدمات عموم یاصل برابر

برخوردار  یاز خدمات عموم یو مساو کسانیطور به

اصل (. 38، 1389، یاستوار سنگر و ی)امام شوند

اصل مورد  نیدر چند رانیا یدر قانون اساس یبرابر

؛ (232و  231، 1383، ژهی)و گرفته است توجه قرار

 یعادالنه برا امکانات جادیناروا و ا ضاتیرفع تبع

جانبه زن و حقوق همه ، تأمین(3اصل  9همه )بند 

 (.36و اصل  3اصل  16)بند  مرد

اصل ، یاصول حاکم بر خدمات عموم گرید یکی

موجب است. به یاستمرار خدمات عموم ایتداوم 

صورت به دیبا یخدمات عموم هیارا، اصل مذکور

خدمات  یبه اصل سازگار دیدر ادامه با ؛مداوم باشد

 ینهادها، اشاره کرد. طبق اصل مورد اشاره یعموم

به روز  یازهایاست متناسب با ن ستهیبا یعموم

 یی)طباطبا دهند قیخود را تطب، شهروندان

 نهینمونه در زم یبرا(. 238، 1385، یمؤتمن

، به افراد یو ارائه خدمات مسافرت یعموم ونقلحمل

و  یسنت یلیدر زمان حاضر از وسا تواندیدولت نم

...( و یسال قبل )مانند درشکه و گار 50 یمیقد

، 1389، یسنگر واراستو  ی)امام دیاستفاده نما

 لوازمات گریاز د ی(. اصل تقدم خدمات عموم40

است.  یتعهدات دولت در ارائه خدمات عموم

متعلق به  یعموماصل چون خدمات  نیموجب ابه

تمام افراد  دیعموم جامعه است و منافع آن عا

 اصل(. 239، 1385، یمؤتمن یی)طباطبا شودیم

 دماتو تداوم خ یهمانند اصل سازگار زیتقدم ن
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 امدهین یصراحت در متن قانون اساسبه، یعموم

 یهمانند حقوق عموم یمیاست؛ اما وجود مفاه

و منافع ( 28)اصل  یمصالح عموم، (26)اصل 

 تواندیم ی( در قانون اساس40)اصل  یعموم

بر منافع  یو تقدم خدمات عموم تیبر اهم یانهیقر

 باشد. یخصوص

 

 تعهدات دولت یفقه ی. مبان2-5

 تأمینتعهدات دولت در  یفقه یمبان، مبحث نیا در

 .شودیم یبررس یکاالها و خدمات عموم
 

 اتی. آ1-2-5
انسان را به ، متعدد اتیآ در میکر قرآن

کرده است. بر اساس  هیبه مردم توص یرسانخدمت

، دهیپسند یکار یرساناصل خدمت اتیآ انیب

ماندگار و  یکار نیهمچن، زیبرانگنیو تحس ییعقال

استفاده  میجاودان است. از قرآن کر یاثر یدارا

و آنچه  یکه آنچه به سود مردم باشد جاودان شودیم

 یرفتن نیآب از ب یهمانند کف رو، نباشد ودمندس

، شودیو نابود م افتدیم یاما کف به کنار»... است: 

فلز  ای)مثل آب  رساندیآنچه به مردم سود م یول

 هیآ نیدر ا(«. 17)رعد/ ماندیم نیخالص( در زم

ماندگار )فلز  یمثابه اصلبه مردم به یرسانخدمات

که آنچه که  ستا یدر حال نیشده ا یخالص( تلق

دارد  یآب نه ارزش یمانند کف روسودمند نباشد 

کند نه گیاهى از آن اى را سیراب مىو نه تشنه

، 1414، یالقم  ؛216، 9، 1408، ی)مجلس رویدمى

 31 هیآ در( 249 ،1، 1381، ی؛ طبرس362، 1

 هیو مرا هرکجا که باشم ما»آمده است:  میسوره مر

به عبادت  امزنده تاو ، دیبرکت )و رحمت( گردان

امام صادق «. نماز و زکات سفارش کرد

مذکور که درباره  هیآ ری( در تفسالسالمهی)عل

: دیفرمایم، ( نازل گشتهالسالمهی)عل یسیعحضرت 

است خداوند او را  نیا، «مُبارَکاً یجَعَلَن»مقصود از 

، 1407، ینی)کل ادر دسودمند قرا اریمردم بس یبرا

، اساس نی(. بر ا341، 71، 1403، ی؛ مجلس165، 2

 است ى خیرات و برکاتسرچشمه یسیحضرت ع

 .(264، 5، 1383، ی)قرائت

 اتیآ در اشاره مورد اتیدر قرآن عالوه بر آ خداوند

 به مردم اشاره یرسانبه تعاون و خدمت گریمتعدد د

سخن  یکرده است. هرچند ممکن است رو

نباشد و عموم را شامل  یو حکومت اسالم امبرانیپ

صورت عام بر ارائه خدمات بر مردم داللت شود اما به

 یهمگان ازجمله دولت و حکومت اسالمدارد که به

».... : میقرآن کر اتیاست. بر اساس آ میتعم قابل

و فرشتگان  امتیآن است که به خدا و روز ق کوکارین

کمال  آورده و مال خود را با مانیا غمبریو کتاب و پ

 شاوندانیبه خو یدوستحس دگر یاخالص و از رو

راه ماندگان و سائالن و مستمندان و در مانیتیو 

بردگان خرج کند و نماز  یادآزو در راه  دیببخشا

و ( 177/)بقره دارد و زکات مال خود دهد یپابر

فرموده است: فضل و احسان را نسبت به  نیهمچن

خداوند امر به (. 237/)بقره دیفراموش نکن گریکدی

: همانا خداوند دیفرمایو م کندیم یکیعدل و ن

و به بذل  دهدیخلق را فرمان به عدل و احسان م

 و(. 90/)نحل کندیامر م شاوندانیوو بخشش برخ

خداوند ، کند یریدستگ گرانیکه از د یکس

کرد  بخشش یاما هرکس کندیمشکالت او را حل م

کرد. ما هم  قیتصد ییکویشد و به ن زکاریو پره



 71 / عتضدیان و همکارانم                              مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کاالها و ...                                      

 
 

(. 7-5/لی)ل میگردانیآسان مالبته کار او را سهل و 

 افزود میرا خواه کوکارانیفرموده: ما پاداش ن زیو ن

خداوند هرگز فرموده:  گرید هیدر آ و(. 56/راف)اع

و در (. 120/)توبه کندینم عیرا ضا کوکارانیمزد ن

کنند  یکیکه ن یکسان ی: برادیفرمایم هیآ نیا

 .(26/وسفیتر است )و افزون کوتریپاداش ن

 یوح امبرانیما به پ: رندیمأمور به کار خ امبرانیپ

خالصه (. 73/اءی)انب جا آورندبه کویکه کار ن مینمود

. خداوند رودینم نیب از کیکار نآثار ، سخن آنکه

آن را  دیورزیکه مبادرت م یکیفرموده: به هر کار ن

 سبر اسا(. 110/)بقره افتی دیدر نزد خداخواه

 نیترارزشمردم از با خدمت به، آنچه گفته شد

کارها نزد خداوند است. از نقاط قوت اخالق 

، یحس همکار، هاتوجه به انسان، یاسالم

خدمت  ژهیوبه مردم؛ به یرسانو خدمت یکوکارین

 به مؤمنان و صالحان است.
 

 اتی. روا2-2-5
و حل مشکالت مردم در حکومت  یرسانخدمت

مسئوالن و صاحب قدرت  یاز سو ژهیوبه یاسالم

است که هر  ستهیاست و شا یالزم و ضرور یامر

در هر ، ریپذتیو مسئول شناسفهیمسلمان وظ

همت  یرساندر امر خدمت، که باشد یقامپست و م

، یمی)کر و تالش خود را مضاعف گرداند دینما

 اتیبه روا توانیخصوص م نیا (. در60، 1392

: ندیفرمایاستناد کرد. رسول اکرم )ص( م یمتعدد

 یاز کارها یاداره بخش تیکس که مسئولهر»

خود را از  حال نیا با، دار شودمسلمانان را عهده

 یها کوتاهمردم دور بدارد و در حل مشکالت آن

، او را دچار فقر ساخته امتیخداوند در روز ق، کند

 یکوتاه فریرا برآورده نخواهد کرد تا ک وا یازهاین

، 1404، ی)مجلس «ندیبب فهیوظ خود را در انجام

9 ،3.) 

است که  یاگونهبه مردم به یرسانخدمت تیاهم

شناخت زمامداران  اریمع یرسانخدمت، اتیدر روا

بر حق قلمداد شده است. فضل بن سکن از امام 

فرمودند:  نیرالمؤمنیکه ام کندیصادق )ع( نقل م

خود او و رسول خدا را با مقام  لهیوسخداوند را به»

 یکارها واسطهاالمر را بهیو اول دیرسالتش بشناس

به مردم  یگزارو خدمت یشگیپو عدالت، دهیپسند

 نیبر ا(. 72، 3، 1408، ی)مجلس «دیکن ییشناسا

 یرسانو خدمت پاسخ به استغاثه مسلمانان، اساس

 نیرا بر دوش انسان سنگ تیمسئولبار  یبه حد

 قرار یدارد که مالک مسلمان تیو اهم سازدیم

را از زمره  نسانا، نسبت به آن یتفاوتیگرفته و ب

، 77، 1408، ی)مجلس سازدیمسلمانان خارج م

 یرا عمل یسودرسان اکرم )ص( امبریپ(. 3290

 شهیر»: دیفرمایم، شمرده تیعقالن شهیو ر ستهیشا

به خدا( عبارت است  مانی)و ا نیپس از د، تیعقالن

، یشهر ی)ر «به مردم یکیو ن یاز بشردوست

(. 353، 8، 1408، ی؛ محدث نور2054، 3، 1392

و  لهیعا، مردم همانا»فرمود:  زیآن حضرت ن

آنان نزد خدا  نیترمحبوب، خداوندند خوارانرهیج

خدا برسد و  لهیاست که سودش به عا یکس

 1408، ی)محدث نور «را خوشحال کند یاخانواده

 (.3، 9، 1404، ی؛ مجلس388، 12

بر ضرورت تفقد و کسب اطالع از  اتیروا در

 یکی، اساس نیشده است. بر ا دیمشکالت مردم تأک
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توجه به مشکالت و رفع ، بر حکومتاز حقوق ملت 

در  یگرام امبریپ یآنان است و حت یهایازمندین

تا  کردیرا مأمور م یافراد، زمان حکومت خود

مندان را که توان گفتن و رساندن حاجت

کنند و به  ییخود را ندارند شناسا یهاخواسته

مسئوالن مربوط گزارش دهند. حضرت محمد )ص( 

که  یو کس دیا به من برسانخبر آنان ر»فرمودند: 

حاجت مردم را به مسئول مربوطه برساند خداوند 

اکرم  امبریپ. «دهدیقدم قرار مثابت امتیاو را در ق

، به خدا آورده مانیا فیرا در رد یرسان)ص( خدمت

باالتر از آن  یزیخصلت است که چدو »: دیفرمایم

سود رساندن  یگرید، به خدا مانیا یکی: ستیدو ن

(. 164، 2، 1407، ینی)کل «به بندگان خدا است

 یکمتر عمل یو حسن فعل یاز نظر ارزش، نیبنابرا

و از نظر حسن  رسدیمردم م خدمت به یپابه

 دتراجتماع و مردم سودمن یکس براهر زین یفاعل

 .دیآیمردم به حساب م نیباشد از بهتر

 کندیبه مالک اشتر سفارش م دی)ع( با تأک یعل امام

و  یریگسخت ینوع، انیکه در پرده بودن وال

 جهیاز کارهاست و در نت یوال یاطالعموجب کم

 یو کارها دیآیکوچک م شانیبزرگ نزد ا یکارها

. خوب زشت و زشت کندیکوچک بزرگ جلوه م

 «...گرددیم ختهیو حق با باطل آم دینمایخوب م

به قثم  نیحضرت همچنآن (. 53، 1377، یشت)د

حضرت در مکه بوده نوشته  بن عباس که فرماندار

به  یدگیرس یدر بامداد و شامگاه برا»است: 

کس از تو درخواست پس هر نیمردم بنش یکارها

و  اموزیبه جاهل ب، خود را به او بگو یفتوا کند فتوا

 یریو سف یانجیتو و مردم م انیبا عالم گفتگو کن م

 انیات نباشد و البته مجز چهره یجز زبانت و دربان

 یکه نزد تو آمده مانع یمندو حاجتمالقات خود 

 (.67، 1377، ی)دشت «قرار مده

از مشکالت  ییگشاگره یو عزم برا یرسانخدمت

روزمره مربوط به مردم و رفع احتیاجات و 

جامعه  شرفتیآنان و گشودن راه پ یهایازمندین

نوعان در و احسان به هم یاوری زهیباهدف و انگ

خداوند  هیاز ناح، است که یافهیجهت عمل به وظ

، 1383، انیوسفی) گرفته است توجه قرار مورد

بدان »: ندیفرمایم یانی)ع( در ب یعل م(. اما13

خاندان و ، هستند که خود یمؤمنان کسان نیبهتر

 نیکنند و از همه در ا میاموالشان را در راه خدا تقد

، 1365، )فیض االسالم «باشند ترشگامیراه پ

به  یکین»: ندیفرمای)ع( م امام صادق(. 1069

رفع مشکالت آنان از  یتالش برابرادران و 

و خلوص آن  مانیکارها و از کمال ا نیترستهیشا

 یهمانا خدا(. 399، 1، 1392، یشهر ی)ر «است

دارد که مردم در رفع  یبندگان نیزم یدر رو، متعال

. آنان برندیبه آنان پناه م یاخروو  یویدن یازهاین

، 1382، ی)ابن شعبه حران اندیقیهمان مؤمنان حق

که  یمؤمنهر »: ندیفرمایامام صادق )ع( م(. 376

وجه برادر مؤمن خود کند به را مت یو خدمت ریخ

خدمت را در حق رسول خدا )ص( روا  نیا قیتحق

 و(. 24، 412، 74، 1408، ی)مجلس «داشته است

حاجت  کهیهنگام، به خدا قسم»: دیفرمایم زین

رفع شود و مشکل او حل شود رسول خدا مؤمن 

، ینی)کل «گرددیشادتر از شخص حاجتمند م

 نیچنصادق )ع( هم امام(. 10، 195، 2، 1369

و بخشش و  یرخواهیو خ یکین»: ندیفرمایم
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، ی)مجلس «است یاله اءیاخالق انباز  یمددرسان

حتماً »: ندیفرمایم زی(. و ن156، 260، 78، 1408

 دیزیبرخ گرید یو خدمت برخ یاریاز شما به  یبرخ

: گفتیم شهیپدر ما رسول خدا هم نکهیچه ا

تر است از مسلمانان بهتر و پرارجبه  رساندنیاری»

 «ماه و همراه اعتکاف در مسجدالحرام کیروزه 

 (.217، 78، 1403، ی)مجلس

، را تیمسئول رشیفلسفه پذ نیطاهر ائمه

اند. چنانکه به مردم برشمرده یرسانخدمت

! قسم به دیآگاه باش»: دیفرمایم نیرالمؤمنیام

که دانه را در دل خاک شکافت و روح  یکسآن

 یبرا تیجمع نیاگر حضور ا، دیافریرا ب انیآدم

نبود  اوریبر وجود  یو تمام شدن حجت مبن عتیب

که خداوند از علما گرفته که بر  یعهد ناگر آ زیو ن

 حدیب یستمگر و گرسنگ اندازهیب یریس

خالفت و  سمانیصبر نکنند. مسلماً ر، دهیستمد

و با جام  انداختمیحکومت را بر گردنش م

و  ساختمیم رابیآخرش را س نانینخست

 ینیشما نزد من از آب ب یایدن نیکه ا دیافتییدرم

(. بر 236، 1377، ی)دشت «تر استهم پست یبز

با  شیاساس آن حضرت به کارگزاران خو نیهم

 یرا برا یدولت که منصب کندیگوشزد م تیقاطع

 یندانند که با استفاده از آن به بهبود یمتیخود غن

 یبلکه آن را امانت، شندیندیب کانیخود و نزد یزندگ

 انیپا ایقبل از آنکه مرگ شخص  دیدانسته که با

تالش خود را در جهت  هرسد هم فرا تشیمسئول

 انتیدر امانت خ گاهچیبرده و ه کاربه یرسانخدمت

به  ینکنند و آن را به صاحبش برگردانند. امام عل

 جانیاستاندار خود در آذربا سیاشعث بن ق

 تیبرا، یقین منصب و حکومتبه »: سدینویم

بلکه در گردن تو امانت  ستین یخوردن یاطعمه

 (.366، 1377، ی)دشت «است

 یاله قیو توف نعمت یرسانخدمت، اتیمنظر روا از

الهى و  قاتیاز توف یکی، منظر نیاست. از ا

است که  نیخداوند متعال بر بندگان ا یهانعمت

پاسخ مثبت داده و  ازمندانیبتوانند به مراجعه ن

لذا ، ندیرحمت او را به خود جذب نما لهیوس نیبد

و  تهخس گرانیو کمک به د یرساناز خدمت دینبا

همانا »: ندیفرمای)ع( م نیناراحت شد. امام حس

از  شانیازهایرفع ن یه شما برامراجعه مردم ب

صورت پس از نعمت )که به، خداست یهانعمت

جلوه نموده( خسته و ملول  گرانیعرض حاجت د

بر اساس (. 80، 318، 74، 1408، ی)مجلس دینشو

 یکوکاریبا احسان و ن مالزم، یدارنید، اتیروا

ها و گسترده که همه انسان یاپیپ یاست. احسان

. در رندیتحت پوشش خدمت و احسان انسان قرار گ

 یبود و حد ریناپذیخستگ دیبا گرانیخدمت به د

 دیخدمت لحاظ ننمود. در خدمت صادقانه با یبرا

سخاوت و ، رفت که احسان شیپ ییتا جا

 یانسان گردد. امام عل عتیو طب هیسج یرخواهیخ

مؤمن کثیر الخیر و دائم به »: ندیفرمای)ع( م

 زیو ن( 37، 1، 1410، آمدى مىی)تم« خدمت است

احسان ، و شرط کرم یقاعده بزرگوار»: ندیفرمایم

، آمدى مىی)تم« است وستهیپ یو خدمات یاپیپ

امام »: ندیفرمایکاظم )ع( م امام .(323، 1، 1366

از ، به اصحابش یشگیهم یها)ع( در سفارش یعل

 یریو دستگ گرانیکه بخشش به د خواستیم نآنا

، ی)ابن شعبه حران «خود کنند عتیاز مردمان را طب
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 یهاراه نیاز بهتر یکی یرسانخدمت(. 288، 1382

که انسان را  یسبحان است. هرکار یتقرب به خدا

کند ارزشمند است.  یاریکمال  نیبه ا دنیدر رس

فرمود:  ارانشیاز  یکی( به السالمهی)علامام صادق 

و  یبندگانش باش رخواهیخدا خ یبر تو باد که برا

 دارید نیبرتر از ا یخدا را به کار گاهچیبدان که ه

(. بر 406، 3، 1417، یکاشان ضی)ف کرد ینخواه

 یاجتماع جنبه نیتراساس آنچه گفته شد باارزش

آنان  یازهایخدمت به مردم و برآوردن ن، عبادت

 است.

 ینیبه سخنان امام خم توانیم نیبر معصوم عالوه

 نیا استناد کرد؛ از زیخصوص ن نیدر ا زی)ره( ن

 یابوده و دار یاسالم یجمهور گذارانیکه بن جهت

خصوص روابط دولت و حکومت در یمهم اتینظر

 ینیدولت در نظر امام خم فهیوظ نیترهستند. مهم

 ماما که یطوراصل توجه و خدمت به مردم است به

خدمت دولت به مردم را نشانه  تیاهم ینیخم

مرداد  11 خیدر تار شانی. ادانندیآنان م« شرافت»

 یجمهور استیحکم ر ذیدر مراسم تنف 1360

به مسئوالن و  حتیضمن نص ییرجا دیشه

رسالت دولت در مقابل مردم  نییبه تب جمهورسیرئ

دولت  فهیوظ نیترخدمت به مردم را مهم، پرداخته

ملت  نیا»مردم دانستند و فرمودند:  یآرا الدر قب

، باال نشانده نیدست شما را گرفته آورده ا، حق دارد

همه ، ما، مردم؛ شما نیبه ا دیکنخدمت  دیشما با

. و شرافت همه ما به میباش هانیگزار اخدمت دیبا

 ی)موسو «میاست که خدمت به خلق خدا بکن نیا

چند روز  ینیامام خم (.69، 15، 1368، ینیخم

در  1360مرداد  31 خیدر تار ذیبعد از مراسم تنف

 فهیوظ یادآوریدولت ضمن  أتیه یبا اعضا دارید

 یشرع فیآن را تکل، توجه و خدمت به مردم

 نیشما همان نظرتان به ا»: ندیفرمایو م دانندیم

 یخودتان را که مقام یاله یشرع فیباشد که تکل

آلت  نی. ادیکن متمقام خد نیبا ا دیو با دیرا دار

، ستین یزیخودش چ، خدمت به مردم یاست برا

شما  یمقام برا، دیاگر خدمت به مردم کرد

 یزیخوب است و اگر نشد مقام چدارد و  تیصالح

(. در 125، 15، 1368، ینیخم ی)موسو «ستین

 دیخدمت دولت به مردم همواره با ینینظر امام خم

خدمات  و تیبه فعال ادامه داشته باشد و محدود

دولت  أتیه یبا اعضا داریلذا در د، نباشد یخاص

بر خدمت  دیضمن تأک، 1365 وریشهر 8 خیدر تار

سفارش  انیمن به شما آقا»: ندیفرمایبه مردم م

ما حاال فالن کار  کهنیبه ا دی... قناعت نکنکنمیم

کم ، ملت نیبه ا می. ما هرچه خدمت بکنمیرا کرد

ملت بود که همه  نیا نکهیا یبرا م؛یاخدمت کرده

 دیبه دست او رفع شد... ما با هایگرفتار نیا

و هرچه  میگزار باشواقعاً خدمت، میگزار باشخدمت

، ینیخم ی)موسو «باز کم است میخدمت بکن

 تیهو ینیامام خم (. در نگاه124، 20، 1368

مکرر به  رونیمردم هستند از ا، یهر دولت یاصل

مدار بر مردم، یسالما یدولت جمهور أتیه یاعضا

 تیداشتند. اهم دیبودن و خدمت به مردم تأک

در نگاه امام مهم  یخدمت دولت به مردم به حد

و ، نیآن را نشانه شرافت مسئول شانیاست که ا

 یرا نشانه تباه تیمسئول نیکردن از ا یشانه خال

 .دانندیم یهر دولت
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 رهی. س3-2-5

به مردم  یرسانخدمت، خدا یایاز اهداف اول یکی

رسول  یعمل رهیس(. 1630، 2، 1369، ینی)کل بود

 یایگو یخوببه زیاکرم )ص( و امامان معصوم )ع( ن

 یادیاکرم )ص( تعداد ز امبریپ رهیآن است. در س

که مفاد  شودیم دهید یصلح و همکار یهامانیاز پ

 نیاز ا یکی. ردیگیبرمرا در یها مسائل مختلفآن

 مانیپ نیاست. ا نهیمنشور مد ای مانیپ، هامانیپ

است که  یمانیپ نیترو جامع نیترو مهم نیاول

مشرکان و ، مسلمانان نیب، )ص( امبریپ لهیوسبه

 مانیپ نیا یشده است. هدف اساس منعقد هودی

همه جوامع  زیآممسالمت یستیو همز تیحفظ امن

. از اندستهیزیم نهیاست که در مد یگوناگون

در  گریکدیتوجهات به حقوق متقابل مسلمانان با 

مسلمانان »: کندیم انیاست که ب نهیمنشور مد

رها ، کرده ینیبر او سنگ یرا که بده یبدهکار چیه

 یچه بده؛ ندیاو را کمک نما نکهیمگر ا، کنندینم

عنوان که به یغرامت ایباشد  ییبهاخونبه خاطر 

شده  یشخص بینص یپدر شانیسرشکن بر خو

مهم  یاز کارها یکی(. 26، 1263، ی)احمد باشد

به  یرسانخدمت ی)ع( در راستا یامام حسن مجتب

 ازمندانیبه مشکالت ن یدگیرس، یجامعه اسالم

 نیرالمؤمنیام تیعالوه بر دوران حاکم، شانیبود. ا

)ع( و در دوران کوتاه حکومت خودشان در  یعل

کار را انجام  نیز ایکوفه و دوران پس از حکومت ن

 رینظ، ازمندین یاز قشرها یو به بخش دادندیم

شهدا و...  یهاو خانواده مانیتی، سالمندان

کرده بودند که حقوق  نییو حقوق تع یمستمر

اکرم  امبریها را از محل موقوفات و صدقات پآن

فاطمه زهرا )ص( و اموال ، مؤمنان )ع( ریام، )ص(

 طیدر شرا، نیبر ا الوه. عپرداختندیمخود  یشخص

آن ، وستیپیوقوع مکه به یاژهیو یشامدهایو پ

 یاستهیکمک شا، چارگانیو ب رانیحضرت به فق

(. درباره احسان امام 36، 1374، ی)قائم کردندیم

 دهیهرگز شن، شده است گفته ازمندانیباقر )ع( به ن

را به آن حضرت اظهار  ازشین، یازمندینشد که ن

، کنند دایحضرت از آن اطالع پ یاگونهبه ایکند 

 یکینکنند.  یدر جهت برطرف ساختن آن کار یول

بود که  نیا انیمهم حضرت به اطراف یهاهیاز توص

او  دیشما خواست ای، به شما رو آورد یازمندین یوقت

ها صدا ها و لقبنام نیبهتراو را با ، دیرا صدا بزن

 هیبابو )ابن کردندیم نیچن شهیهم زیو خود ن دیکن

، یرازی؛ مکارم ش253، 1، 1362، صدوق( خی)ش

هرچند »: (. امام صادق )ع( فرمودند63، 4، 1371

در  یاز نظر مال، شاوندانیخو گریپدرم نسبت به د

برنامه را  نیاما ا، قرار داشتند یترنییسطح پا

و  رانیبه فق، جمعه یدر روزها شهیداشتند که هم

امام ، گرید ثیحد. در کردندیانفاق م ازمندانین

به حضور ، از روزها یکی فرمودند: در )ع(صادق 

، ازمندانین انیدر م، آن حضرت دمید دم؛یپدرم رس

پول و... است. آن  یمقدارکردن  میدر حال تقس

کمک  رانیپدرم حدود هشت هزار درهم به فق، روز

 و آزاد کردند دهیها را خرنفر از برده ازدهیکرده و 

که  ( ازآنجا23، 1382، یرازیشو  )مراد حاصل

در  یحکومت یهاتیمسئول رشیهدف از پذ

به مردم و  شتریب یخدمتگزار، یحکومت اسالم

 یاله یهابه احکام و ارزش دنیبخش تیحاکم

باشد که توان  قتیحق نیمتوجه ا یاگر کس، است
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 یدر مناصب حکومت دینبا، را ندارد فیانجام وظا

عالوه بر ضرر رساندن ، کار نیوارد شود؛ چراکه او با ا

 زیجامعه ن یروند انجام مناسب کارها در، به خود

 امتیدر روز ق، یکس نیو چن کندیم جادیمانع ا

 سخت بازخواست خواهد شد. زین
 

 تأمین. سازوکار تحقق تعهدات دولت در 3-5

 یکاالها و خدمات عموم

مطلوب تعهدات خود در  یمنظور اجرابه دولت

اقدامات ، الزم است یکاالها و خدمات عموم تأمین

ها دخالت در آن نیترانجام دهد که مهم یمتعدد

به  یرسانمبارزه با فساد و نظارت بر خدمت، بازار

 مردم است.
 

از  یکاالها و خدمات عموم تأمین. 1-3-5

دخالت در بازار و مبارزه با احتكار و  قیطر

 یفروشگران

دارد با کنترل و نظارت  تیمسؤول یاسالم دولت

احکام  یاجرا قیمردم و از طر یاقتصاد یرفتارها

، تیاسالم در عرصه حقوق مالک یاقتصاد

و مقررات توزیع قبل  یو اجتماع یفرد یهایآزاد

رفع  نهیزم، مجدد درآمدها عیو توز دیو پس از تول

را فراهم سازد. اسالم از  یفقر و توازن اقتصاد

داده است تا از سطح حق  یسو به هر فردکی

، گرید یمند باشد و از سوبهره یمندانه زندگشرافت

 یاقتصاد تیدولت را مسئول تأمین حد کفا

که شامل تمام  یتیحد کفا داند؛یخانوارها م

و  یروانهیو در حد م یزندگ یازهایها و نضرورت

 شرفتیو متناسب با تحول و پ شودیعدم اسراف م

 فیوظا، منظور نیا یو برا کندیم رییجامعه تغ

را به عهده دولت گذاشته است. دولت از  یمشخص

 میجامعه را تنظ، کالن اقتصاد یهااستیس قیطر

ورود به بازار با توجه به  ندیو بدون فرا کندیم

اقتصاد مثل اشتغال کامل و کاهش  یاهداف کل

. دولت دهدیانجام م یاقتصاد تیریمد، دوران رکود

 نیرا ب یو تنگاتنگ کینزد اریرابطه بس دیبا، یسالما

 فیکند و نشان دهد که از وظا جادیدولت و بازار ا

و  یزیربرنامه زیکنترل بازار و ن، دولت یاساس

 یبخش خصوص یهاتیجهت فعال یگذاراستیس

 یاعتال، یدولت اسالم فهیوظ، نکهیاست. ضمن ا

 ردنک کنشهیر، یاستقالل اقتصاد، انسان یمعنو

ثروت و  لیتعد، یرفاه عموم جادیفقر از جامعه و ا

 فـیوظا انیـه در مـاست ک یدگـسازند و ـرش

نظارت و  قیثروت عمدتاً از طر لیتعد، االشارهفوق

، یی)موسا است ریپذکنترل بازار و معامالت امکان

با کنترل و نظارت بر  دولت نی(. بنابرا15، 1386

ثروت را  لیعادالنه درآمد و تعد عیتوز تواندیبازار م

از  شانیمهم خود محقق سازد. ا فهیعنوان وظبه

به طبقه  یاقتصاد یزیردر برنامه خواهدیدولت م

، زواره ی)نساج درآمد توجه کنندو کم فیضع

1385 ،57). 

 اراتیهمان اخت یدارا، بتیدر زمان غ هیفقیول

و آله و سلم و  هیعل اهللیرسول خدا صل یحکومت

، ینی)امام خم است السالمهمیامامان معصوم عل

دخالت در اقتصاد  نهی(. و در زم448، 2، 1412

. ستین هیفقیحکومت رسول خدا و ول نیب یتفاوت

که الزم است در امور  ییجاها در دیحکومت با

نظر از مردم دخالت کند. صرف یاقتصاد

 یبه اضطرار و در پ یکه دولت اسالم ییهادخالت
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در ، دهدیدر اقتصاد انجام م، زمان یهاضرورت

بر عهده ، فیاز وظا یامجموعه، ینصوص شرع

از  یارینهاده شده است که بس یزمامدار اسالم

تباط تنگاتنگ دارد و ها با حوزه اقتصاد ارآن

ناچارند در اقتصاد ، فهیباب عمل به وظ زحکمرانان ا

(. دخالت حکومت 39، 1382، )مالک دخالت کنند

 شرفتیپ یبرا یکه ثبات و بسترساز یدر موارد

 یشتیکند و جامعه را به رفاه مع جادیا یاقتصاد

 ریتعب نیبا ا تیاست. در روابرساند واجب  ینسب

... و تقوم أسواقکم ... ]با بودن  آمده است که

، پور)بابا ابدییشما ثبات م یبازارها، زمامدار[

آمده  تیقوام که در روا ثبات و نی(. ا31، 1380

قابل تطبیق است. ازجمله  یاست در موارد مختلف

 نیباشد. ا انیدر م یکه احقاق حق یدر موارد

 کی یحق عموم تواندیحق م یفایاحقاق و است

به  ؤخذی»افراد باشد  یحق شخص ایجامعه باشد 

 ردستیحق ز، رهبر یاریبه القوى ...  نللضعیف م

، 1403، ی)مجلس «شودیستانده م دستیاز قو

33 ،359.) 

تعهدات خود  یمهم دولت در اجرا یسازوکارها از

مقابله با مسئله ، یکاالها و خدمات عموم تأمیندر 

 ایو  یسخت یهااحتکار است. همواره در دوران

از  یبرخ یصورت واهو چه به یچه واقع، بحران

و موارد  شتریب ییسودجو یبرا ایترس فقر و 

 ر. دکنندیاقدام به احتکار اموال م ینیچننیا

 یشدت به بدنهاحتکار به یاقتصاد میتحر طیشرا

 نیو همچن زندیضربه م یاقتصاد جامعه اسالم

فشار و ، بحران، را با مخاطره یدولت اسالم

. دخالت حکومت در کندیمواجه م ریتدبسوء

از احتکار عقال بر حکومت واجب است.  یریجلوگ

المحتکر »: دیفرمایم بارهنیا )ص( دراسالم  امبریپ

، ینی)کل «محتکر از رحمت خدا به دور است ملعون؛

المحتکر فی سوقنا کاألحد » ایو (. 165، 5، 1407

که در بازار ما دست به احتکار  یفی کتاب اهلل؛ کس

 «است که کتاب خدا را انکار کند یمنزله کسبهزند 

: دیفرمای)ع( م یحضرت عل(. 432، 1382، ندهی)پا

 «نابکاران است یخواختگار شیمة الممار؛ احتکار »

 شانیو هم ا(. 361، 1366، آمدى مىی)تم

اشترى طعاما فکبسه أربعین  ما رجل»: ندیفرمایم

ثم باعه فتصدق ، صباحا یرید به غالء المسلمین

 ییکس مواد غذاه لم یکن کفارة لما صنع؛ هربثمن

آن را به مسلمانان گران بفروشد  کهنیا یبخرد و برا

چهل روز انبار کند و پس از چهل روز آن را بفروشد 

و همه درآمد آن را هم صدقه بدهد کفاره گناه او 

، 1414، (یطوس خی)ش ی)طوس «نخواهد شد

علیه و آله و سلم از  اهللی(. رسول خدا صل676

، کندیطعام را احتکار نم»فرمود: کرد و  یاحتکار نه

(. 426، 7، 1417، یی)طباطبا «خطاکار»مگر 

که احتکار کند تا  راند که هفرموده نیهمچن

، کند لیرا بر مسلمانان تحم یگران، لهیوسنیبد

(. 354، 9، 1409، یهقی)ب است یخداوند از او بر

به آن  شد. مسلمانان ابیطعام کم نهیدر مد یزمان

بردند. حضرت محتکران را امر فرمود  تیجناب شکا

شده را به وسط بازار و برابر احتکار  یکه کاالها

)الحر  و به فروش رسانند اورندیمردم ب دگانید

مؤمنان  ری(. ام429، 17، 1412، یالعامل

 اهللیخدا صل رسول رهیاز س یرویبه پ السالمهیعل

از احتکار را از شؤون  یریجلوگ، و آله و سلم هیعل
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از احتکار »حکومت دانست و مالک را فرمان داد: 

... و  فرمود یکه رسول خدا از آن نهکن  یریجلوگ

 یو، به احتکار دست زد، تو یبعد از نه یسهرگاه ک

. آن حضرت (5، 1365، االسالم ضی)ف «کن فریرا ک

 یجامعه اسالم یدر نامه به مالک احتکار را ننگ برا

، 1377، ی)دشت خواندیآن م انیو حاکمان و وال

از رسول خدا  یاضهیفر و مبارزه با آن را(. 435

إیاه فنگل  کیمن قارف کرة بعد ت» داند؛ی)ص( م

ازآن که احتکار به و عاقبه ]مین فی غیر إشراف؛ پس

بازهم دست به احتکار  یاگر کس، یرا ممنوع داشت

ده و عقوبتش کن تا سبب عبرت  فرشیک، کاال زد

، ی)دشت «کار به اسراف نکشد یگردد ول گرانید

که  شودیم محقق یاحتکار در صورت(. 53، 1377

سود  ندادن نرخ و برد یترق یصاحب کاال برا

 جنس خود را انبار و از دسترس مردم دور شتریب

 اجیمردم احت نکهینگه داشته استنباط علم به ا

 یجنس دارند و جامعه در اثر ترق نیبه ا یمبرم

جنس  یابیو کم اهیها و به وجود آمدن بازار سنرخ

هم وجود  یگرید یو فروشنده دیخسارت خواهد د

شدن نظم  لامر منجر به مخت نینداشته باشد. و ا

جامعه شده و مردم از به دست  یاقتصاد یعموم

عاجز شده و دچار  شیخو یزندگ حتاجیآوردن ما

 یستا. ممانعت از احتکار در راشوندیعسر و حرج م

 نییقابل تب یکاالها و ارائه خدمات عموم تأمین

 است.

به منع و  یدر موارد متعدد رانیا ینظام حقوق در

احتکار اشاره شده است: مضمون اصل  تینوعمم

شرح است که  نیبد یسوم قانون اساسوچهل

 یبراساس ضوابط رانیا یاسالم یاقتصاد جمهور

منع  به 5استوار خواهد شد که از جمله در بند 

قانون  4احتکار اشاره کرده است. بر اساس ماده 

شده است و  فیاحتکار تعر، یحکومت راتیتعز

 1شده است. در ماده  نییآن هم تع یهامجازات

، رانیا یاسالم یاقتصاد جمهور یقانون بخش تعاون

ذکر شده است که از جمله در  یاهداف بخش تعاون

از احتکار اشاره کرده است. در  یریشگیبه پ 6بند 

احتکار  زین، کشور یقانون نظام صنف 60ماده 

 نییمجازات آن هم تع نیشده است و همچن فیتعر

گران قانون مجازات اخالل 1شده است و در ماده 

-را جرم یگذار اعمالقانون، کشور یدر نظام اقتصاد

 نیجزو ا زیکرده است که از جمله احتکار ن یانگار

 یجرم احتکار عبارتند از نگهدار کرهیاعمال است. پ

 نیا یماد صرعن نیکاال و امتناع از عرضه آن. بنابرا

و ترک فعل امتناع از عرضه  یاز فعل نگهدار، جرم 

رم مرکب ـج گریعبارت دشده است و به لیتشک

 یقانون نظام صنف 60ماده  حیباشد. نص صریم

قصد و  دیکشور اشاره کرده است که محتکر با

و اراده در عمل داشته باشد که عبارتند از  اریاخت

. باشدیم امعهقصد اضرار به ج ای یفروشقصد گران

، را نداشته باشد یمقصودات نیچن یاگر کس نیبنابرا

مجرم شناخته نخواهند شد. مجازات محتکر با 

توجه به تکرار جرم احتکار متفاوت است: الف( 

ضمن ، بار اول احتکار کند یکه شخص برا یزمان

، شودیاحتکار شده م یالزام به فروش کاالها نکهیا

روز  متیق درصد 50معادل  ینقد مهیبه جر

که شخص  یاحتکار شده است. ب( زمان یکاالها

ضمن الزام به فروش ، بار دوم احتکار کند یبرا

معادل  ینقد مهیبه جر اوالً ، احتکار شده یکاالها
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 احتکار شده و دوماً یروز کاالها متیدو برابر ق

نصب تابلو بر سر در محل کسب بعنوان متخلف 

 یکه شخص برا یماه. ج( زمان کیمدت به یصنف

 یضمن الزام به فروش کاالها، بار سوم احتکار کند

معادل پنج برابر  ینقد مهیبه جر اوالً ، احتکار شده

نصب تابلو بر  دوماً، احتکار شده یروز کاالها متیق

 و سوماً یعنوان متخلف صنفهسر در محل کسب ب

 ماه. کیمدت محل کسب به لیتعط

کاال و  تأمیندولت در  یاز سازوکارها گرید یکی

و  یفروشکم، مبارزه با تقلب، یخدمات عموم

شدت است. تقلب در اسالم به یفروشرانـگ

از »اکرم )ص( فرمودند:  امبرینکوهش شده است. پ

به او  ای، تقلب کند یکه با مسلمان یکس ستیما ن

 یبن موس ی)عل «دینما لهیح یبا و ایضرر رساند و 

 زین یفروشو گران یفروش(. کم43، 1406، ضار

چون تقلب بوده و باعث افت اعتماد در بازار خواهد 

را با مشکل مواجه خواهد کرد. قرآن  دیشد و تول

فروشان هشدار کمرا نقد و به  دهیپد نیشدت ابه

 «بر کم فروشان یویل المطیرین؛ وا» دهد؛یم

است از  یاعالن جنگ قتیدر حق نیا( »1/نی)مطفف

 فیافراد ظالم و ستمگر و کث نیخداوند به ا هیناح

 مالیپا یامردانهطرز ناجوانکه حق مردم را به

(. و در 244، 26، 1371، یرازی)مکارم ش کنندیم

و دقت در سنجش هشدار  تیبه رعا گرید هیآ

 و مانهیپ»(؛ 362، 10، 1391، یی)طباطبا دهدیم

را کم  مو حقوق مرد دیترازو را به داد تمام ده

 «دیسر برمداربه فساد  نیو در زم دیمده

 مورد یکاالها تأمین یدر راستا دولت(. 85/)هود

مبارزه با احتکار و ، مردم حق دخالت در بازار ازین

 یاحتکار باعث کمبود کاالها رایفروش دارد؛ زگران

موقع و به یازهاین تأمیندر بازار و عدم  یاساس

ضمن  زین یوشفرمناسب مردم خواهد شد. گران

مردم را کاهش  دیقدرت خر، صدمه به اعتبار بازار

 .شودیمردم م یازهاین تأمینداده و مانع از 

مصوب  یحکومت راتیقانون تعز 2ماده  براساس

عبارت است از:  یفروشجرم گران مهیجر، 1368

 یهااز نرخ شیب یخدمات به بها ایعرضه کاال »

طور به یشده توسط مراجع رسم نییتع

و اجرا نکردن مقررات و  یقطع ای الحسابیعل

 گریو انجام هر نوع اقدامات د یگذارمتیضوابط ق

 یخدمات برا ایکاال  یبها شیاکه منجر به افز

فقط شامل کاال  یفروشجرم گران« شود. داریخر

 فیبر تعر. بناشودیشامل م زیو خدمات را ن ستین

عبارت است  یفروشگران، راتیقانون تعز 57ماده 

 ییارائه خدمت به بها ایفروش کاال  ایعرضه »از 

 یمراجع قانون لهیشده به وس نییتع یهااز نرخ شیب

مجازات  دیقانون تشد 1بر اساس ماده  .«ربطیذ

عبارت است  یفروشنفروشان: گرامحتکران و گران

از نرخ متعارف و در مورد  شیعرضه کاال به ب»از: 

 شیبه ب شودیم عیکه به دست دولت توز ییکالها

 راتیقانون تعز« شده توسط دولت نییاز نرخ تع

 زانیم 4را در  یفروشمجازات جرم گران، یحکومت

 هـمیجر کرده است: الف( یدـبن( دستهدار)مق

 مهیجر . ب(الیهزار ر 20تا مبلغ  یفروشگران

تا مبلغ  الیهزار ر 20از  شیاز مبلغ ب یفروشگران

از مبلغ  یفروشگران مهی. ج( جرالیهزار ر 200

. الیر ونیلیم کیتا مبلغ  الیهزار ر 200از  شیب

 .الیر ونیلیم کیاز  شیب یفروشگران مهید( جر
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 یحکومت راتیقانون تعز 58طبق ماده  نیهمچن

عبارت است از  یفروشجرم کم، 1368مصوب 

 زانیم ارائه خدمت کمتر از ایفروش کاال  ایعرضه 

در قانون  یفروشمجازات کممقرر شده.  اریمع ای

به دفعات تکرار در طول  تیبا عنا یحکومت راتیتعز

 لزاممتخلف عالوه بر ا( 1است:  ریسال به شرح ز هر

 ای داریبه پرداخت خسارت وارد شده به خر

لغ ـه دو برابر مبـه اول بـر مرتبده دـکننرفـمص

رتبه دوم به چهار برابر مبلغ در م( 2. یفروشکم

در مرتبه سوم به ( 3. شودیم مهیجر یفروشکم

و عالوه  شودیم مهیجر یفروششش برابر مبلغ کم

تابلو بر سر در محل  ایپارچه  مهیبر پرداخت جر

مدت دو هفته به یعنوان متخلف صنفکسب به

تبه چهارم به هشت برابر در مر( 4. شودینصب م

تابلو بر  ایو پارچه  شودیم مهیجر یفروشمبلغ کم

مدت به یعنوان متخلف صنفسر در محل کسب به

در مرتبه پنجم و مراتب ( 5. شودینصب م ماهکی

و  شودیم مهیجر یفروشکمبه ده برابر مبلغ  یبعد

تابلو بر سر در محل کسب  ایمدت دو ماه پارچه به

به  نی. همچنگرددینصب م یعنوان متخلف صنفبه

و محل  قیتعل یمدت شش ماه پروانه کسب و

 .گرددیم لیکسب تعط
 

از  یکاالها و خدمات عموم تأمین. 2-3-5

 مبارزه با فساد قیطر

مناسب به مردم  یمانع از ارائه خدمات عموم فساد

ارائه  یکرد برا نهیهز یجابه یمنابع مال رایاست ز

 یاعده اریبه شهروندان در اخت یخدمات عموم

 صیاصل تخص بیکار تعق، . فسادردیگیقرار م لیقل

و  کندیمنابع توسط دولت را فلج م هیته

 تدسرا به یمل یهادر طرح یاساس یهاتیاولو

 ابندییم تیاولو، ییهاتیو فعال سپاردیم یفراموش

داشته باشند.  یفاسد سازگار انیکه با منافع متصد

 یهاتیافراد به سمت فعال، یطیشرا نیدر چن

به  یابیو تالش در جهت دست روندینادرست م

شکوفا  یجابه، الوصولو سهل یفور یدرآمدها

. ردیگیصورت م، و استعدادها هاییشدن توانا

سمت که منابع به شودیعامل باعث م نیهم

کند  دایسوق پ یستیمدت و پوپولکوتاه یهاپروژه

دنبال حداکثر فساد در حداقل به نیچراکه مفسد

که نه  یعمران یهاپروژه یزمان هستند. اجرا

 یدارند و صرفاً در راستا ینه اقتصاد یفن هیتوج

 قیبه تعو ،شوندیانجام م یارائه خدمات عموم

کاهش ، یگذارهیسرما . فساد باعث کاهشافتدیم

 یورکاهش بهره، دولت یدرآمدها

کاهش سطح خدمات و  یعموم یهایگذارهیسرما

، نی(. بنابرا21، 1383، یعی)رب شودیم یاجتماع

کاالها  تأمیندولت در  دخالت یاز سازوکارها یکی

 نیمبارزه با فساد است. در ا یو خدمات عموم

و رانت  یبا فساد اقتصاد بارزهم یتالش برا نهیزم

از واجبات مهم است که بر عهده  یخوارژهیو و

باعث  یانهیحکومت است. اساساً فساد در هر زم

تحقق اهداف  یزوال اهداف و ناکارآمد شدن ابزارها

باالتر  تیحساس نیا یاقتصاد نهی. در زمشودیم

تحقق  یبرا یاقتصاد یهااوالً برنامه رایاست ز

هستند که فساد  قیدق یراهبردها یراحط ازمندین

دار را خدشه یدقت در طراح نیا شکیب یاقتصاد

به فساد  تواندیفساد در اقتصاد م اً یثان، خواهد کرد



 81 / عتضدیان و همکارانم                              مبانی فقهی تعهدات دولت در تأمین کاالها و ...                                      

 
 

 نکهیدامن بزند و ثالثاً ا یو اجتماع یاسیس، یفرهنگ

 یهانهیفساد در زم یمعموالً موجبات فساد اقتصاد

 است. گرید

 ینوع و مقدمه فساد در اقتصاد انحصارطلب نیبارزتر

« استئثار»واژه ، یانحصارطلب یاست. معادل عرب

و  «ثاریا»در مقابل ، «أثر» شهیاز ر، است. استئثار

وابستگان و هواداران  ایداشتن خود مقدم » یمعنابه

 است« هاو خواسته ازهاین تأمیندر  گرانیخود بر د

 نکهیتوجه ا قابل ه(. نکت8، 1410، )ابن منظور

ممکن است دو شکل داشته باشد:  یانحصارطلب

و  ستین گرانیکه تجاوز به حقوق د یالف( انحصار

 یاخالق یکه ارزش ثاریاست برخالف ا یتنها اقدام

که افزون بر مخالف بودن با  یاست؛ ب( انحصار

 ی)محمد هست زین گرانیتجاوز به حقوق د، ثاریا

قدرت  یانحصار (. ساختار208، 1384، یشهر یر

امکان مداخله  تیحاکمها به عوامل در دولت

 دهدیرا م یاقتصاد یهاتیخودسرانه در فعال

به اطالعات  ی(. دسترس241، 1382، ی)محمود

در کنار قدرت مذکور و در  شدهیبندو طبقه یرانت

معموالً فساد  ینظارت یهاصورت غفلت دستگاه

و  اراتیتاخ. لذا سطح آوردیبار مرا به یاقتصاد

 نیمسئول تیمسئول طهیح کیو تفک تیشفاف زانیم

است. از  رگذاریتأث یدر فساد مال ماًیمستق

 یدر دستگاه اقتصاد شترینفوذ ب یهامحمل

اقتصاد به  یو واگذار یسازینام خصوصبه یابهانه

شمار  میضد تحر یهااستیمردم است که از س

 نیحکومت در ا فهیلحاظ وظهرحال به. بهرودیم

شده  )ع( ارائه رمؤمنانیام یاز سو یشاخص نهیزم

مالک اشتر را از  یشیدر فرما شانیاست؛ ا

: دیفرمایو م کندیمنع م انیاطراف یانحصارطلب

را  یزیچ، یخود اختصاص دهاز آنکه به زیبپره»

، یالرض فی)شر «هست یکه همگان را در آن حق

 یهاانیمومنان با جر ریام (. برخورد444، 1414

 و عوامل حکومت شام( قابل هی)معاو صارطلبانح

 نکیا»مناسب است:  یرفتار یالگو کیتأمل و 

 میکه بر سر آن گروه بتاز میاهمت بر آن گماشته

 یبندگان خدا برخالف آنچه خداوند وح انیکه در م

را به انحصار  یعموم دیعوا، فرموده رفتار کردند

 در (.147، 1384، )قحف منذر «خود درآوردند...

کاهش  قیاز طر فساد، بر اساس آنچه گفته شد لک

، تیمنافع و اهداف اکثر تأمیندولت در  یمنابع مال

 تیمنافع اقل یباعث اتالف منابع ملی در راستا

منظور ارائه خدمات لذا الزم است به شود؛یم

 با فساد مبارزه شود. یعموم

مبارزه با فساد  یدر راستا، رانیا ینظام حقوق در

عنوان مثال در وضع شده است: به یمتعدد نیقوان

مصوب  یدر معامالت دولت یقانون مجازات تبان

که در معامالت  یکه اشخاص دهیمقرر گرد 1348

 گریکدی... با ای یدولت هایدهیها و مزامناقصه ای

 ایو  لتمتوجه دو یضرر جهینتنند و درک یتبان

حبس از و... بشود به یمؤسسات دولت ها وشرکت

 ریآنچه من غ زانیمبه ینقد یتا سه سال جزا کی

 یشوند و در صورتیاند محکوم منموده لیحق تحص

حداکثر به، که نامبردگان مستخدم دولت باشند

...  یمجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولت

داشته  رمقر 141اصل  نی. همچنشوندیمحکوم م

و  رانیوز، جمهور سیرئ معاونان، یجمهور سیرئ»

 یشغل دولت کیاز  شیب توانندیکارمندان دولت نم
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اصل قانون  نیا یاجرا یدر راستا« داشته باشند...

گذار به منظور شده و قانون بیصدرالذکر تصو

استفاده از )سوء یو مال یاز فساد ادار یریجلوگ

( و منع یمتعدد شغل یهاتیمقام و موقع

، یمتعدد از منابع متعدد دولت یهاافتیدر

 یرا در تمام سطوح از تصد یدولت نیمستخدم

 یممنوع نموده است. بررس یشغل دولت کیاز  شیب

در کشور ما  یو مقررات مربوط به فساد مال نیقوان

ها ناظر به از آن یسرکیآن است که  انگریب

 نیقوان، از وقوع فساد است و دسته دوم یریشگیپ

ابزارها و  قیگذار از طرکه قانون اندیو مقررات

نظارت  کیبا  کندیم یسع یقانون یهادستگاه

از وقوع فساد ، دستگاه یقانون تیزمان با فعالهم

 زیو مقررات ن نیاز قوان یگریکند. گروه د یریجلوگ

 نیقوان ینوعمربوط به پس از بروز وقوع فساد و به

 یابه اندازه نیقواناست. دامنه  ییو جزا یفریک

و  نیو گسترده است که ذکر تمام قوان عیوس

 یفیاحکام و تکال یها که حاومقررات مربوط به آن

، باشد یاز وقوع فساد مال یریشگیخصوص پدر

از  یکیتوان یمشکل بوده و به اذعان کارشناسان م

 نیتعدد قوان نیمنافذ مهم بروز مفاسد را هم

 .دانست
 

از  یو خدمات عموم کاالها تأمین. 3-3-5

 کارآمد یدستگاه نظارت قیطر

 ینظارت یهادستگاه یاستقالل و قوت و هماهنگ

 نهیزم نیدر ا یحکومت اسالم یهااز شاخص زین

سؤال  نیا دیبا یاسیاست. در عرصه اقتصاد س

 نیمواز، یقواعد باز، مطرح باشد که چه نهادها

حاکم باشد  دیبا ینظارت یهاسمیمکانو چه  یقانون

 هیارا وکاالها  تأمین جهیکه مانع فساد و در نت

. (115، 1390، )دادگر گردد یخدمات عموم

 چه از ینظارت یهاخور توجه است که دستگاهدر

لحاظ  و چه از یدگیلحاظ ساختار رس

 تیریمد ستمیمستقل از س دیاندرکاران بادست

نباشند تا امر نظارت توأم  نفعیباشند و ذ یاقتصاد

ها صورت از لحاظ شدن رانت دورو به یبا آزادگ

بوده که  یاگونهامبر اعظم بهیپ رهی. سردیپذ

 هانهیزم نیو تسامح را در ا نفوذانیوساطت ذ

وساطت  یدر پ شانیاست. ا کردهینکوهش م

 گونهنیا یحد در مورد زن یعدم اجرا یبرا یاعده

تنها ، از شما بودند شیآنان که پ»: رندیگیموضع م

 رایهالک شدند؛ ز ییهاضیتبع نیبه سبب چن

و قدرتمندان را  کردندیاجرا م انانحدود را بر ناتو

(. 3 و 1، 1372، ی)دلشاد تهران «ساختندیرها م

 دهید یضیتبع چیه دیفساد نبادر امر مبارزه با »

استثنا  دینبا ینهاد و دستگاه چیو ه کسچیشود. ه

 دهی(. ناد1394، یاخامنه اهللتیآ تی)سا «شود

 ینوعبه، با فساد گرفتن فساد و تسامح در مبارزه

 وعیاز ش یبا فاسدان و مفسدان و سهم یستهمد

مسئوالن مربوطه دامان خود را  دیلذا با، فساد است

که  یچراکه کس، ندیحفظ نما یو وابستگ یاز آلودگ

قادر نخواهد بود با ، خودش آلوده به فساد باشد

، یاخامنه اهللتیآ تی)سا «فساد مبارزه کند

در نظارت و برخورد با  نیرالمؤمنیام .(1394

اند و مسئوالن تسامح نداشته و بخصوص سدانمف

سخت مراقبت  کیاز همکاران نزد»اند: داشته دیتأک

او را ، زد انتیاز آنان دست به خ یکیکن و اگر 
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پس دارد از او باز اریکه در اخت یوالکن و ام فریک

، یالرض فی)شر «شمار کارانتیو او را خوار و خ ریگ

قوا  یهمکار و یهماهنگ چراکه عدم (.436، 1414

 یهاهیرا در رو یکارو پنهان بیبستر فر گریکدیبا 

از انسجام و دقت  نیهمچن، کندیفراهم م یاقتصاد

 یاز فساد اقتصاد رانهیشگیپ یهادر مراقبت

 جادی. شکی نیست که اکندیم یریجلوگ

درونی که از  یریپذتیو مسئول ییگوپاسخ

 یوهش نیبهتر، شودیاسالمی ناشی م ینیبجهان

، برای مبارزه با مفاسد در جوامع مدرن است. اما

 یریپذتیبا مسئول دیدرونی با یریپذتیمسئول

بیرونی مبتنی بر کنترل و نظارت سیستمی تکمیل 

باز  گریکدیبا  رعادالنهیشود تا افراد را از رفتاری غ

 دارد.

، یقانون اساس 57طبق اصل ، رانیا ینظام حقوق در

 نیهستند و باالتر هیفق تینظر وال ریگانه زسه یقوا

 یسازوکار نظارت بر آنان بر عهده رهبر نیتریو قو

 فیاز وظا یبخش، یقانون اساس 110است. اصل 

از جمله: نظارت بر  کندیم انیرا ب یرهبر ینظارت

 نینظام. در هم یکل یهااستیس یحسن اجرا

 134و  113اساس اصل  جمهور بر سیرئ، حال

 تیمسئول هیقوه مجر استیعالوه بر ر یقانون اساس

را  هیقوه مجر سیرئ نیهمچن، یقانون اساس یاجرا

رهبر ، در برابر ملت 122دار است و طبق اصل عهده

 نیدارد و هم تیمسئول یاسالم یو مجلس شورا

که نهادها و  دهیموجب گرد هاتیمسئول

امر  یمتصد هیدر مجموعه قوه مجر ییهاسازمان

عالوه بر آنکه طبق اصل  هیینظارت باشند. قوه قضا

و صدور حکم در مورد  یدگیرس، یقانون اساس 156

و  یو حل و فصل دعاو اتیو شکا اتیتعد، تظلمات

 یهایحقوق عامه و گسترش عدل آزاد یایاح

از وقوع جرم و کشف جرم و  یریشگیمشروع و پ

 یدارا، را به عهده دارد نیق و مجازات مجرمیتعق

تحت عنوان نظارت  گرید یو اساس فهیوظ کی

 باشد.یم نیقوان یبرحسن اجرا

 

 جهی. نت6

سروسامان ، یحکومت اسالم لیتشک یاصل علت

 یمناسب برا یسازنهیدادن به وضع مردم و زم

 دنیو رس یو اجتماع یو آرامش فرد شیآسا

 نکهیا یاست. برا یابد یها به رستگارانسان

حکومت ، برسند یها به فالح و رستگارانسان

 ازین دارد که کاالها و خدمات مورد فهیوظ یاسالم

بر  یفراوان اتیروا و اتی. آدینما تأمینمردم را 

کاالها و ارائه خدمات  تأمینتعهدات دولت در 

ازجمله اعمال  یرسانداللت دارد. خدمت یعموم

 انیاصل اع صهیخص نیعنوان اولاست که به یصالح

گرفته است.  قرار تیتوجه و عنا مورد میدر قرآن کر

 ژهیومردم به ارائه خدمت به زین نیمعصوم رهیدر س

گرفته است.  قرار یادیتوجه ز مورد ازمندانین

 یخوببه نیمعصوم رهیو س اتیروا، اتیبه آ ینگاه

، که بعد از انجام واجبات کندیامر را ثابت م نیا

بندگان خداوند  و خدمت به یکیمانند ن، یامر چیه

 نی. بدشودینم یباعث تقرب انسان به درگاه اله

 درهمواره ، یاله یایو اول ایسبب است که انب

کاالها و خدمات  تأمیناند. اما خدمت مردم بوده

رو شود روبه یبه مردم ممکن است با موانع یعموم

مبارزه با ، بازار میکه الزمه دخالت دولت در تنظ



   1400                                               1401فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، دوره چهارم، شماره چهارم، زمستان  /84

 

تر از همه مبارزه با فساد و مهم یفروشگران، احتکار

 است.

 

 سندگانی. سهم نو7

 نیو تدو هیصورت برابر در تهبه سندگانینو هیکل

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تضاد منافع8

  وجود ندارد. یتضاد منافع گونهچیپژوهش ه نیا در
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دولت  یهاتیو مسؤول فیوظا»مالک، محمدرضا،  -

 ،ی، فصلنامه اقتصاد اسالم«در اقتصاد یاسالم

 .1382شماره دوازدهم، 

و  یاالنوار، جلد س باقر، بحاربن  محمد ،یمجلس -

 .1408دارالرضا،  روت،یسه، ب

شرح  یمحمد بن باقر، مرآه العقول ف ،یمجلس -

أخبارآل الرسول، جلد نهم، تهران، دارالکتب 

 .1404 ه،یاالسالم

األنوار، جلد هفتاد و  بحارباقربن  مجلسى، محمد -

 .1403 ،یالتراث العرب اءیدار إح روت،یهشتم، ب

مستدرک الوسائل،  ن،یحس رزایم ،یمحدث نور -

مؤسسه آل البیت الحیاء  روت،یجلد هفدهم، ب

 .1408التراث، 

منفعت  هینظر گاهیجا»راد، محمد،  یمحسن -

 ،«رانیا یاسالم یجمهور یدر حقوق ادار یعموم

 ،یارشد حقوق عموم یدوره کارشناس نامهانیپا

 .1391 قم دانشگاه تهران، سیپرد

و اصول  یخدمت عموم هینظر» در،ینژاد، حمحمد -

 هینشر ،«رانیا ییقضا هیو رو نیحاکم بر آن در قوان

 .1395شماره دهم،  ،یحقوق ادار

دولت »زاده، شادان، وهاب ،محسن ان،یمحمد -

 یدر ارائه خدمات عموم دیجد یمیپارادا کیالکترون

، مجله پژوهشگر، «کشور یو اصالح نظام ادار

 . 1384 سوم،شماره 

 زانیمحمد، دانشنامه م ،یشهر یر یمحمد -

 .1384الحکمه، قم، موسسه دار الحدیث، 

، «و توسعه یفساد اقتصاد» د،یوح ،یمحمود -

شماره صد و  ،یاقتصاد-یاسیفصلنامه اطالعات س

 .1382هشتادم و صد و نودم، 

رضا، داستان  ،یرازیش، یرمهدیمراد حاصل، ام -

امام محمدباقر )ع(، چاپ هفتم، تهران،  یزندگ

 .1382 نور، امیانتشارات پ

جلد اول، چاپ  ن،یمحمد، فرهنگ مع ن،یمع -

 .1371 سپهر، یهفتم، تهران، نشر خانه

و  ستینمونه، جلد ب ریناصر، تفس ،یرازیمکارم ش -

 ه،یششم، چاپ دهم، تهران، دار الکتب االسالم

1371. 

دولت و اقتصاد،  ،)ره( ینیامام خم ثم،یم ،ییموسا -

 میچاپ اول، تهران، موسسه چاپ و نشر عروج )تنظ

 .1386)ره((،  ینیو نشر آثار امام خم

جلد امام،  فهیروح اله، صح ،ینیخم یموسو -

و نشر آثار امام  میموسسه تنظتهران، نشر بیستم، 

 .1368 ،ینیخم

 رهیدر س یرسانخدمت» ل،یزواره، اسماع ینساج -

از مکتب  ییها، مجله درس«اعظم )ص( امبریپ

 .1385 اسالم، شماره پنجم،

در حقوق  یمفهوم اصل برابر»محمدرضا،  ژه،یو -

شماره دوم،  ،یحقوق اساس هینشر ،«نینو یعموم

1383. 
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از منظر  یرسانخدمت»اهلل، نعمت ان،یوسفی -

 .1383 مجله حقوق، شماره اول، ،«یاخالق اسالم

 هاتیسا

به  یپاسخ رهبر ،یاخامنه اهللتیآ تیسا -

گانه، درباره مبارزه با مفاسد نه یهاپرسش

 25/12/1400 مراجعه، نی، آخر1394، یاقتصاد

https://farsi.khamenei.ir. 

 

 


