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 اخالق در اقتصاد اسالمي و قانون جمهوري اسالمي ايران
 

 17/7/1394: تاريخ پذيرش         12/6/1394: تاريخ دريافت

  
  ∗مهدي صفدري
  ∗∗مريم جفره

  چكيده
عرصـه هـاي مختلـف اعـم از اجتمـاعي،      با شكل گيري نظام جمهوري اسالمي ايران، تـدوين قـانون در   

حقوقي جهت تعيين نوع خاصي از رفتار و عملكرد بشر در روابط اجتماعي بين افراد  اقتصادي، سياسي و
ضروري به نظر مي رسد، چرا كه هدف از برقراري قانون در هر نظامي تحقـق نظـم و امنيـت در جامعـه     

مي تواند در حفظ ارزش هـاي يـك جامعـه مـؤثر     موازين اخالقي نيز از يك طرف  رعايت اخالق و. است
  .ند منجر به احساس مسؤوليت اجتماعي در ميان افراد شوداباشد و از طرف ديگر رعايت آن مي تو

وقتي بـر ايـن    و رفتارهاي اقتصادي هر فرد، بستگي به اخالق و عقايد و در نهايت عملكرد وي دارد،  
اد در برقراري روابط اجتماعي تابع آن خواهند شد و خود رفتارهاي اقتصادي قوانيني وضع شود، همه افر

رفتارهاي اقتصادي انسان بر مبناي قانون متكي بـر ارزش هـاي اسـالمي    . را ملزم به رعايت آن مي كنند
مي تواند منجر به رعايت اصول اخالقي در انسان شود، از آنجا كه اخـالق انسـان از درون وي سرچشـمه    

اخالق اقتصادي فـرد   مي تواند در...  از جمله عدالت، انصاف، آزادي و ياخالق مي گيرد لذا اين ارزشهاي
اخالق پيش زمينه هر فعاليت اقتصادي است، چرا كه مبادالت روزمره با رعايت اخالق و . تأثير گذار باشد

  .اهميت قرار دادن اين مهم در زندگي اجتماعي هدف اصلي هر جامعه تلقي مي شود
الق و ورود آن به مباحث اقتصاد و سپس التزام انتقال آن بـه فضـاي قـانون مـي     توجه به مفهوم اخ  

اخـالق اقتصـادي،    و مقاله حاضر ضمن بيان ارتباط اخالق و اقتصاد. تواند سرآمدي بر قوانين جهان باشد
به بررسي مفهوم اخالق در قوانين جمهوري اسالمي ايـران اعـم از قـانون اساسـي، قـانون كـار و قـانون        

اشاره شده اسـت   در قوانين كار و مجازات اسالمي به واژه اخالق صراحتاً     .ات هاي اسالمي مي پردازدمجاز
  . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران نيز توجه به  اصول و ارزش هاي اخالقي مشاهده مي شود اصولو در 
بررسـي واژه اخـالق در   در ايـن مقالـه  هـدف    . روش تحقيق در اين مقاله توصيفي و تحليلـي اسـت    

  .مواضع اقتصاد، سياست و قانون در راستاي كارآيي نظام جمهوري اسالمي ايران است
  

اخالق، اقتصاد اسالمي، اخالق اقتصـادي، اخـالق در قـانون، قـانون اساسـي جمهـوري        :يكليدواژگان 
 . اسالمي ايران

 JEL: K0, K10, K19 بندي طبقه

  

                                                                                                               
 mahdalis@eco.usb.ac.ir                                                                             دانشيار دانشگاه قم  ∗


	� �����( كارشناسي ارشد دانشگاه سيستان و بلوچستان ∗∗����(                           mjofreh@yahoo.com 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             1 / 30

http://mieaoi.ir/article-1-175-en.html


  جمهوري اسالمي ايراناخالق در اقتصاد اسالمي و قانون                                                                          

 
54

  مقدمه 

اجتمـاعي و فـردي   ، اخالقي، پيچيده با ابعاد رواني انسان يك موجود، نظر بيشتر اقتصاددانان  به

امـروزه مطالعـات بسـياري در حـوزه     . چشم پوشي كرداست كه در حوزه اقتصاد نمي توان از آن

تعـاريف  . اخالق توسط انديشمندان جهان اسالم صـورت گرفتـه اسـت    اقتصاد اسالمي و خصوصاً

در اينجا به ، كه است شده جانب اقتصاددانان در زمينه اقتصاد اسالمي عنوان و مطرحبسياري از 

  :يكي از اين تعاريف مي پردازيم

نهادها و الگوهاي مورد قبول شريعت اسـت  ، نظريات، از قوانين اقتصاد اسالمي مجموعه اي"  

أمين عـدالت اقتصـادي   توزيع و مصرف ارائه شده و در همه آنها  تـ  ،كه در رابطه با مسائل توليد

  ).13: 1385، نبي پورو  كرمي(تعقيب مي شود 

هدف از اقتصـاد اسـالمي رعايـت قـانون و     ، با توجه به تعريفي كه از اقتصاد اسالمي ارائه شد  

كه بـه   دارددر اين تعريف به واژه نهاد اشاره  از طرفي، و در مسائل اقتصادي مي باشدمواضع آن 

  :پردازيمميتعريفي از آن 

شـده  از قواعـد رفتـاري تـدوين     مجموعـه اي  ،)1995(1نهاد بر اساس ديدگاه لين و ناگنت   

مـواردي از   همچنـين نهادهـا مـي تواننـد     .توسط بشر و حاكم بر اشكال كنش هاي متقابل بشري اند

سـمي  سازمان قانوني و موارد غير ر ،بازار معامالت، قراردادهاي نوشته شده، قانون اساسي : قبيل

  .ايدئولوژي را شامل شوندو اخالقيات ،سنن، هنجارها، مانند ارزشهاي مشترك

اخالق و حتي قانون يافت كـه  ، اقتصاد اسالمي ميانتوان ارتباطي  با توجه به تعاريف باال مي  

  .البته تأكيد ما در اين تعريف بيشتر در مقوله بحث اخالق در اقتصاد اسالمي مي باشد

يك اقتصاد ظرفيت ايجاد ، راي ظهور و بروز اقتصاد اسالمي در صحنه عمليكي از زمينه ها ب  

قرن بيستم جـدا شـدن    هاييكي از دشواري، به عقيده گروهي از اقتصاددانان برجسته. اخالقي است

اخالق از اقتصاد است كه خود باعث ايجاد ناكارآمدي زيادي در پارادايم مسلط اقتصـاد متعـارف   

از اخالق توليد شـده و تـداوم آن    يشمندان عقيده دارند كه اقتصاد اصوالًبرخي از اند. شده است

  ).11: 1383 ،دادگرو  1994، سن(نيز به همراه اخالق كارساز خواهد بود 

اولين زمينه هاي تدوين اقتصاد را با كتاب شهرت دارد، كه به پدر علم اقتصاد  2آدام اسميت  

توجه جـدي بـه اقتصـاد     21 در دهه اول قرن). 2002 ،اسميت(نظريه عواطف اخالقي آغاز كرد 

از سـوي ديگـر اقتصـاد دينـي و اسـالمي بيشـترين       .) 3،2001كاسلوسكي( شكل گرفت اخالقي

                                                                                                               
1. Lin H. and F. Nugent (1995). 
2. Smith (2002). 
3. Koslowski (2001). 
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ـ بـه گو ، "مپيامبر اسال"چون بنيانگذار اين دين يعني ، ظرفيت اخالقي را در خود دارد ه اي بـر  ن

انـي بعثـت ال تمـم مكـارم     « :سـت اخالق تكيه دارد كه گـويي هـدف وي تحقـق اخـالق بـوده ا     

هـم در كشـورهاي اسـالمي پـذيرش      ،طراحي و اجراي يك اقتصاد اخالقي، از اين رو. »االخالق

كـاربرد بـين الملـل خواهـد     ، در صورت سامان دهي الگوهاي اسـتانداردي از آن  ،ملي دارد و هم

اسـت كـه بـه    اخالق اقتصـادي مجموعـه اي از صـفات و رفتارهـايي      ).11:1383 دادگر،(داشت 

سالم سازي فعاليت هاي اقتصـادي و مصـرف    منظور دستيابي به رشد اقتصادي پايدار و مطلوب،

 بهينه است و فرد مسلمان در پرتو اعتقادات ديني، خود را ملزَم به انجام يا ترك آنهـا مـي دانـد   

  ).1390 ،جعفري(

ارزش هاي اخالقي از  و رعايت اخالق در اقتصاد مي تواند منجر به برقراري بسياري از اصول 

لـذا، هـر جامعـه اي بـراي     . شـود ...  جمله عدالت، انصاف، مساوات، حتي پيشـرفت در جامعـه و  

قوانين اخالقي دارد و در صورت عدم برقراري ايـن قـوانين منجـر     برقراري ثبات نياز به ضوابط و

مـوازين   يه عـدالت و برپابايد قانون در هركشور . افراد جامعه خواهد شد ميان به گسستگي پيوند

مـي   در جامعه محقق عدل قسط و يقانونچنين از اجراي  باشد چرا كه پسارزش هاي اخالقي 

پيوند اقتصاد و قانون در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران بخصـوص در   . شود

بـه  قانون اساسي جمهوري اسالمي ايـران،   43اصل در . قانون اساسي مشاهده مي شود 43اصل 

رفع نيازهاي حياتي مادي و معنوي، اشتغال كامل درچهارچوب برنامه ريـزي، شـرايط اشـتغال،    

  .توسعه، پيشرفت و عدم وابستگي تأكيد شده است

قـوانين جمهـوري اسـالمي ايـران      و در اين مقاله هدف ما بررسي اخالق در اقتصاد اسـالمي  

همچنين قـوانين ديگـري    ارتباط است واست، در اين راستا اصول قانون اساسي كه با اخالق در 

بـه ايـن    ورود اخـالق را  كـه ازجمله قانون كار و قانون مجازات اسالمي را مورد بررسي قرار داده 

قـانون كـار و قـانون    ، علت انتخاب اين قوانين از جملـه قـانون اساسـي   . نهادها بررسي مي كنيم

  :مجازات اسالمي بر داليل زير استوار است

 .زه فعاليت هاي اقتصادي  كسب و كار بررسي كنيماخالق را در حو -1

 .اخالق را در حوزه حقوق و همچنين نحوه برخورد با مجرمان بررسي كنيم -2

 .اخالق را در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مورد بررسي قرار دهيم -3

در ادامه به بررسي كارهاي انجـام شـده در زمينـه اخـالق و اقتصـاد و سـپس  بـه بررسـي          

قـانون و قـوانين جمهـوري     اخـالق در ، اخـالق در اقتصـاد اسـالمي   ، يمي چون اخالق و اقتصـاد مفاه

 خالق، اقتصاد و قانون مي پردازيماسالمي ايران و در نهايت به بررسي ارتباط ا
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 پيشينه تحقيق  .1

پژوهش هاي بسياري در زمينه اخالق، اقتصاد و قانون انجام شده كه در اين قسمت به آن اشاره 

  . مي كنيم

اشـاره دارد كـه ريشـه     "اخالق و قانون"با توجه به پژوهش خود در زمينه ارتباط  1ساسانفر 

قضاوت ها و روش هاي اخالقي عوامل مختلفي هستند كه مهمترين آنها محـيط تربيـت، وضـع    

مـالك   نتايج پژوهش ايشان اين اسـت كـه ضـابطه و   . تصادي و چگونگي طرز تفكر افراد استاق

تنظيم روابط اجتماعي دائماً درحال تغيير است و اين قوانين طبيعي جبري و اليتغير و عمـومي  

  . نيست و قوانين اجتماعي بايد بر دوپايه شرايط زماني و مكاني استوار باشد

اخالق افالطـون تـا اخـالق و اقتصـاد      از"پژوهش خود تحت عنوان  نيز در ،)1378(2فرزانه  

، اخالق را همان سازگاري ساختاري جامعه كه از آن مي توان يك مدل علمي جـامع  "كنوني ما

درشرايطي كه اعضـاي   اشاره مي كند كه عنوان و ،ساخت و موتور آن را در جامعه به راه انداخت

نمـي  ، لوج است و جامعه از ضعف شديد اخالقي رنج مي بردساختاري جامعه ما ذاتاً معيوب و مف

  .معنوي موجود را مرتفع كنيم توانيم دغدغه هاي مادي و

هـا و  بينشـي،آموزه  مبـاني (اخـالق اقتصـادي   "، در مقاله خود تحت عنـوان  )1386(معصومي نيا  

لكه آحـاد جامعـه را از   ، معتقد است كه آموزه هاي اخالقي نه تنها مانع شكوفايي اقتصاد نيست ب")آثار

با ايـن   كه درون مي سازد تا آنجا كه خودشان منافع شخصي را درجهت منافع عموم سامان مي دهند

كسـاني   كوشش جدي باعث رشد اقتصادي مـي شـوند، و   با كار و و كار به سعادت و كمال مي رسند،

در ايـن  . را حداكثر مي كنـد درآمد مكفي برخوردارنيستند بهره مند مي سازد و منافع اجتماعي  كه از

اقتصاد در غرب و عمده ترين مباني بينشي اخالق اقتصادي اسالم بررسـي   مقاله سير اجمالي اخالق و

بـا كمتـرين هزينـه و مطلـوب تـرين       مي توانند موزه هاي اخالقيآو نتايج حاكي از آن است كه  هشد

  .وجه بين انگيزه هاي شخصي و منافع عمومي هماهنگي پديد آورند

در . پرداخـت  "هـاي اسـالمي  اخالق با آموزه اقتصاد، توسعه و"، به بررسي)1389( مصطفوي  

 ديـدگاه  از توسـعه  هـاي چـالش  تـرين اصـلي  بـه  تحليلي - هاي توصيفي اين مقاله با استفاده از روش

 زيسـت،  محـيط  گـرفتن  قـرار  الشـعاع  تحت آنها ترين مهم كه. است شده پرداخته گولت دنيس

كـرده   يـابي سالمي را در اين سه زمينه مهم ارا هاي آموزه است و اجتماعي يكپارچگي و عدالت

                                                                                                               
  .68-71مطالعات فرهنگي، صص  پژوهشگاه علوم انساني و، ارتباط اخالق و قانون، عباس ساسانفر،. 1
اخالق افالطون تا اخالق و اقتصاد كنوني ما، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات از ، )1378(حسن  فرزانه،. 2

  .فرهنگي
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همچنين در اين مقاله سيرانديشه هاي اقتصـادي و اقتصـاد توسـعه در ارتبـاط بـا اخـالق       . ستا

 بررسي شده است و به آسيب هايي ماننـد فردگرايـي مفـرط، دوري از عـدالت، گسـترش فقـر و      

ارد و عكس العمل آنها به صورت بازگشت مجدد بـه اخـالق و نيـز    تخريب محيط زيست اشاره د

  . گسترش بحث سرمايه اجتماعي تجلي يافت پيدايش و

پرداختنـد، بـر    "اخالق اقتصـادي از ديـدگاه قـرآن   "، به بررسي)1390( همكاران موسوي و  

هـاي   آموزه هاي اسالمي است كه از يك سو، مؤلفـه  اساس اين مقاله، اخالق اقتصادي بخشي از

از سوي ديگر، شيوه ها و عناصر مقابلـه   رشد و توسعه اقتصادي و رفاه عمومي را ارائه مي كند و

بستر الزم را بـراي رشـد    با مفاسد و سالم سازي فعاليت هاي اقتصادي را مورد توجه قرار داده و

ق بـا  در اين نوشـتار، پـس از اثبـات رابطـه اخـال      .معنوي و سعادت ابدي انسان فراهم مي سازد

اقتصاد و نقد مباني سرمايه داري، مبني بر جدايي آن دو، مهم ترين عناصر اخـالق اقتصـادي را   

  .در سه بخش فروش، توزيع و توليد مورد بررسي قرار داده است

، كه در "اخالق اسالمي الزمه پيشرفت اقتصادي" ، در مقاله اي تحت عنوان)1390( صفايي  

قي، برخي موضوعات اخالقي مانند شكرگزاري، توكل و قناعت حيطه اين مقاله بحث اقتصاد اخال

بخش هايي از مقاله به كلياتي درباره تعريف اقتصـاد، ارتبـاط   در و در اين راستا  هرا بررسي نمود

در ايـن مقالـه   . بين اسالم و اقتصاد، اخالق و اقتصاد، اهميت اخـالق در اقتصـاد پرداختـه اسـت    

مساله اي كه اقتصاددانان به طور اعم، و اقتصاددانان توسـعه   عنوان شده كه يكي از اساسي ترين

به طور اخص با آن روبه رو هستند، مبحث تركيب كردن اقتصـاد بـا مجموعـه اي از هنجارهـاي     

  .اخالقي است

، "اخالق كار و اقتصاد از ديدگاه قرآن و احاديـث "وان تحت عن اي، در مقاله)1390(جعفري   

جايگاه كار در اسالم و همچنين اخالق اقتصادي و نقش آن از نظر قـرآن  به مطالعه اخالق كار و 

و حديث در توسعه اقتصادي پرداخته است و نتايج مطالعه نشان مي دهـد كـه، عناصـر اخالقـي     

و توليد در آموزه هاي ديني بسيار گسترده است و تحقّق عيني اين عناصر، از يكسـو، زمينـه    كار

از سـوي   وليت هاي توليدي و در نتيجـه رشـد اقتصـادي اسـت     ساز گسترش و بهينه سازي فعا

  . ديگر، ضمن جهت دهي به فعاليت ها و سرمايه گذاري ها، سالم سازي آنها  را موجب مي شود

را بررسـي   "اخالق جهاد اقتصـادي اسـالمي در دانشـگاه   " ،)1390(صادقي نيري و حافظي   

در جامعه دانشگاه و اصول اخالق اقتصـادي  نمودند و در اين نوشتار آسيب هاي اخالق اقتصادي 

همچنين در اين مقالـه آمـده اسـت     .پرسنل و اصول مديريتي مناسب اسالمي بررسي شده است

علـم و نيـز در تربيـت نيروهـاي متعهـد       كه جمعيت دانشگاهي هر كشور نقش بسزايي در توليد
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 ،ان آينـده كشـور اسـت   بديهي است اگر در محيط دانشگاه كه مهد تربيـت مـدير   و جامعه دارد،

هيچگاه مـديران كارآمـدي تربيـت نخواهـد      ،زمينه هاي مختلف رعايت نشود اصول و موازين در

  . شد

اين مقالـه بـا   . پرداختند "اخالق، اقتصاد و رفاه"ارتباط ، به بررسي )1391(وصالي و اميدي   

لي براي تبيين رابطه وارد كردن رفاه اجتماعي به عنوان يك سازه در تحليل، بر رويكرد چند فاع

دراين مقاله ضمن اشاره به اينكه هركـدام از نظريـه هـاي گونـاگون     . اخالق و اقتصاد تأكيد دارد

و قوانين و مناسبات حقوقي به تبيين  جوهره فردي، اخالق با تأكيد بر يكي از عناصر كنش فردي

ي كـردن اقتصـاد امـري    مداخله دولت براي اخالقـ معتقدند كه ، رابطه اخالق و اقتصاد پرداختند

هاي رفاه و سياست هاي رفاهي در اين راسـتا تحليـل   گيري و توسعه دولتشكل ضروري است و

  .مي شود

، اخالق اقتصادي در پرتو قرآن و عترت را بررسي نمود و بر اساس اين مطالعه )1391(دالور   

و كارهاي حكومتي پيـامبر  نظام اقتصادي اسالم كه در قالب آيات و روايات و ساز ، اشاره دارد كه

و  هـا برگيرنـده بسـياري از نشـانه   ارائـه شـده، در    )ع(و ساير معصومين ) ع(وامام علي ) ص(اكرم 

حركت در راستاي مصرف صحيح و رشـد   تواندراهكارهاي قابل تعميم در حوزه اقتصادي است كه مي

  .اقتصادي و بالندگي اجتماع اسالمي را رقم بزند

، اثـر  2"چشم انـداز اقتصـاد   اخالق تجاري در اسالم  و" ود در زمينهدر پژوهش خ 1سوحيب  

ايـن مطالعـه بـر پايـه تعـاليم      . بررسي نمود را اخالق تجاري بر توسعه اقتصادي جوامع مسلمان

و بر اسـاس  رفتار تاجران مسلمان بررسي شد  واقتصاد و ديگر منابع استفاده  ن، سنت، فقه وآقر

جازه ندارد به كاالهاي غير قانوني دست يابد چـرا كـه ايـن عمـل بـي      اين مقاله بنگاه اقتصادي ا

  .عدالتي است و خالف دستورات خداوند است

ماهيـت ايـن بحـث بـه علـم      . پرداخت "اخالق و قانون "، به پژوهش پيرامون )1997( 3لنينگ 

يـه اي  در اين مقاله آمده است كه دستورالعمل اخالق حرفـه اي، پا . حقوق و وكالت ارتباط دارد

  .براي اخالق كاربردي و توانايي به انتقاد و رعايت اصول اخالقي الزم و حياتي است

 قـانون، "در مقالـه خـود تحـت عنـوان      5، استاد دانشكده حقوق دانشگاه آركانساس4شپارت 

اساسـي  اخالق و قانون هر دو يك قاعده هستند و يا هردو پايه هاي  :مي نويسد "اخالق وعدالت

                                                                                                               
1. Suahib 
2. economic perspective  
3. Lanninig 
4. Sheppart 
5. Arkansas 
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در زمينـه اخـالق تضـادها و     ،كاري هستند، اگر چه در منبع اصلي تفاوت وجود داردبراي انجام 

درك هر فرد را از مفهوم اخالق نشان مـي   ، كهاختالف نظرهاي زيادي ميان فالسفه مطرح است

زمينه مشترك موافقت اين است كه چه اخالقي در شرايط عمومي بين اشخاص نياز اسـت  . دهد

زمينه اخالق اين است كه اخالق خواسته هر شـخص اسـت، امـا بـاز      و همچنين ديدگاه كلي در

موافقت در مناقشات ميـان تعـدادي از   : دليل اول آن است كه و ،وجود دارداندكي در  وافقتهم 

افراد كه باور دارند، مالحظات اخالقي در ماهيت دنيوي يـا بشـري و اينهـا مالحظـاتي واقعـي و      

ند، تعدادي از مردم نيز باور دارند كه اخالق چيـزي بيشـتر از   تغيير ناپذير است، اغلب قوي هست

آن است و يك رابطه گرم اجتماعي كه به طور صحيح ميان فرهنگ ها يا انجمـن هـاي مختلـف    

تعدادي از مردم پذيرفتند كه اخالق تنها به عنـوان محـدوديت، قيـد، سـبقت      .هست، نمي باشد

  .ردند كه اخالق در عقايد مذهبي ريشه داردادعا ك است و ديگران نيز بشر )رقابت(جويي 

مـي   "چشم انداز اسالمي، اخالق فرار از ماليات"، در مقاله خود تحت عنوان 1)2012(جليل  

سيستم مالياتي و سياست هاي مالياتي از مهم ترين عوامـل اثرگـذار بـر    ، ساختار مالياتي؛ نويسد

قاله اين است كه با وجود اينكه وقتي هر نكته اصلي م. امور اقتصادي و اجتماعي هر جامعه است

و آن چيـزي  ، رفتار آنها تعيين كننده اخالق آنها، افراد مختلف از دادن ماليات فرار مي كنند، جا

عقايد آنها در زمينه ماليات گريـزي   ه فرهنگ، طرز فكر وجكه تعيين كننده اين ارتباط است در

   .انوني استاست و همچنين در همه جوامع فرار ماليات غير ق

   

  اخالق و اقتصاد .2

از  در جهان باستان يعني در دوران يونان و روم قديم، اقتصاد از فلسفه و اخالقيات جـدا نبـود و  

فلسفه سياسي همراه با موازين اخالقي و اجتماعي تلقي مـي   نظر روش بررسي، اقتصاد جزئي از

 از مـذهب و معيارهـاي ارزشـي جـدا    در قرون وسطي نيز اقتصاد مانند ساير علوم اجتماعي . شد

فيلسـوف، متفكـر و    2،فلسفه قرون وسطي و از جمله ديدگاه هاي سنت تومـاس آكوينـاس  . نبود

) اخالقيـات مـذهب كاتوليـك    (اقتصاد را به عنوان يك درس اخالقـي  ، 13متكلم مسيحي قرن 

سـتورات مـذهب   معرفي مي كند و معتقد است كه هرگاه افراد هر جامعه، اقتصاد را مطابق بـا د 

  ).15:1388 تفضلي،( ها اداره كنند، در آخرت و زندگي ابدي رستگار خواهند شدكاتوليك

افالطون، پايه اخالق را برعدالت قرار داده و عدالت را مساوي با زيبايي مي دانـد و عـدالت را    

                                                                                                               
1. jalil (2012). 
2. Saint Thomas Aquinas 
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  1.هماهنگي اجزا با كل گفته است

  2.»طبع، سجيه وعادت استباشد، به معناي خوي، اخالق در لغت جمع خلق مي« 

  : شايد ساده ترين و كلي ترين تعريفي كه بتوان به اخالق نسبت داد اين باشد كه 

  3.»اخالق استعدادي است كه نسبت به خوب و بد امور و اشياء قضاوت مي كند«

اخـالق،   :گويـد دكترعبدالكريم زيدان در زمينه اخالق مـي  ، به نقل از4)1995(امام محمد غزالي  

 رفتـار در  ،ثابت در نهان انسان است كه در پرتو آن و مجموعه اي از معاني و ويژگي هاي مستقر

ن اقدام مـي نمايـد، يـا از    آنظرش نيك يا زشت نشان داده مي شود و از اين رو، فرد يا به انجام 

  . انجام آن خودداري مي ورزد

و اقتصاد دستوري اقتصاد اثباتي : استبعد اساسي  هاي خود داراي دوعلم اقتصاد در بررسي 

بـه   از اين رو اقتصاد اثباتي درباره آنچه هست يا به وجود مي آيد، صحبت مي كند و. يا هنجاري

بنـابراين،  . وظايف نظري نظام اقتصادي و بررسي اثرات آن بر متغيرهـاي اقتصـادي مـي پـردازد    

اقتصادي را توصيف و پيش بيني مـي   اقتصاد اثباتي در قالب نظريه هاي اقتصادي، واقعيت هاي

اكثر اقتصاددانان معاصر معتقدنـد كـه   . اقتصاد دستوري مطالعه  سياستهاي اقتصادي است. كند

هـر گـاه اقتصـاد اثبـاتي در جامعـه      . علم اقتصاد هم مطالعه اقتصاد اثباتي و هم دستوري اسـت 

حصول  اي اقتصادي مناسبنتيجه  مطلوب به دست ندهد، اقتصاد دستوري بايد با طرح سياسته

هاي ارزشي و شخصـي  سازد، براي طرح سياستهاي اقتصادي معموالً قضاوتنتيجه مورد نظر را ممكن 

از اين رو، اين قسمت از علم اقتصاد ممكن است مانند اقتصاد اثباتي جنبه علمـي   .به كار مي رود

القي افراد كه در طرح سياست آزمون علمي هيچگاه معيارهاي ارزشي و اخ نداشته باشد، زيرا در

اقتصاد دستوري به طور  هاي اقتصادي به كار مي رود، از نظر آماري قابل سنجش نيست، نتيجتاً

  ).9:1378 ،تفضلي( كلي جنبه ارزشي و ذهني دارد

بستر اخالق متولد و بالنده شده است و  نشان مي دهد، اين علم در مطالعه تاريخ علم اقتصاد  

استوارت ميل، مالتوس و حتي مارشال اقتصاد را در جهـت   ،چون آدام اسميت بزرگان اين دانش

آموزه هاي اخالقي مي ديدند و بر تعاليمي چون عدالت، خير خـواهي، اصـالح مشـكالت مـردم،     

از زمان مارشال به بعد به واسطه غلبـه انديشـه اثبـات     .تعادل ثروت ها و درآمدها اصرار داشتند

اد برخي صاحب نظران دانش اقتصاد دچار فقـر  قاخالق فاصله افتاد و به اعت گرايي، بين اقتصاد و

                                                                                                               
  .سلسله درس هاي استاد شهيد مرتضي مطهري در باب اخالق، پژوهشگاه علوم انساني. 1
  .131: 1377عميد، . 2
  .68: ساسانفر، ارتباط اخالق و حقوق. 3
   .به حجت االسالم زين الدين طوسيفيلسوف متكلم و فقيه ايراني سده پنجم هجري ملقب . 4
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تأمـل متفكـران اقتصـاد     :، معتقد اسـت )1998(آمارتياسن برنده جايزه نوبل اقتصاد . بنيادي شد

كه يك علم رياضي اسـت بـا    لعين حا در انحراف نجات داده، آن را مي تواند دانش اقتصاد را از

رشد اخـالق و مهندسـي در تئـوري اوليـه     ، به تعبير برخي از صاحب نظران1.اخالق تركيب كرد

اقتصاد به صورت طبيعي و همزمان بوده، اما در اقتصـاد ارتـدكس نئوكالسـيك، بعـد مهندسـي      

پرفسور آمارتياسن تصريح مي كند كـه اقتصـاد بـراي مـدت     . گسترش فوق العاده اي يافته است

، ولي وقتي ليونل رابينز گفت كـه اخـالق و اقتصـاد    شعبه اي از اخالق محسوب مي شد يمديد

ترسـيم پيونـد اخـالق و    "يعني  موضع رابينز .تنها در شكل، نوعي ارتباط دارند مسأله عوض شد

پرفسور سن اضافه مـي كنـد   . ، گرچه در حال حاضر مرسوم است، اما آن زمان رايج نبود"اقتصاد

تباط است اما در مرحله اي عميق تر بـا اهـداف   اركه هر چند مطالعه اقتصاد با جستجوي ثروت در 

در عين حال زندگي مبتني بـر ثـروت انـدوزي بـه صـورت جبـري بـر مـا         . اساسي تري نيز پيوند داد

  2).1377 ،سن(تحميل شده است 

حـال اگـر رفتـار    « :اخالق و اقتصاد معتقـد اسـت كـه    ميانآمارتياسن همچنين در زمينه ارتباط   

هـاي مربـوط بـه    ير مالحظات اخالقي قرار گيرند، آنگاه واضح است كه مالحظهواقعي انسانها  تحت تأث

در نتيجه اقتصاد پيش بين نيز موضـوعيت پيـدا   و  اقتصاد رفاه بايد تأثيري بر رفتار واقعي داشته باشند

كند، درواقع اگر مالحظه هاي اخالقي هيچگاه رفتار واقعي انسانها را متاثر نمي كرد، بـذل عنايـت بـه    

 ). 120:1386 ،معصومي نيا( »حث اخالق كاري عبث مي بودمب

نظريات گذشته در زمينه اخالق و اقتصاد تنها براي مبادالت و معامالت ساده صادق اسـت و    

تأثير اخالق بر اقتصـاد و ضـرورت هـاي ارزش     .نمي تواند در روابط پيچيده اقتصادي عملي شود

ه يافتـه امـروزي بـر اسـاس سـخنان ارزشـمند       هاي اخالقي براي دستيابي به جامعـه اي توسـع  

مي دهد كه با پيچيده شدن معـامالت و مبـادالت،    نشان اقتصاددان بزرگ آمارتياسن و محققان

نفع طلبي و سودجويي هاي شخصي رفتـه رفتـه در جامعـه امـروز مـا رو بـه گسـترش اسـت و         

ي تواند به منزله عامـل  سودجويي ها و فرصت طلبي ها در مبادالت و روابط اقتصادي پيچيده نم

لذا گسترش مفهوم اخالق همان طور كه گذشتگان ما بـه   هماهنگي وانسجام جامعه عمل كند و

بـه پيونـد ناگسسـتني اخـالق و اقتصـاد و بـا        عنايتبا . آن اهميت مي دادند در خور توجه است

الق در توجه به تعاريف بيان شده بايد به اهميـت ايـن واژه توجـه اساسـي داشـت چـرا كـه اخـ        

غير اقتصادي شايد بتواند جامعه امروز ما را به سمت توسـعه و   كارهاي روزمره اعم از اقتصادي و

                                                                                                               
  .، مترجم علي نعمتي"تاريخچه اي از علم اقتصاد در جايگاه علمي اخالقي"لوي، جيمز، . ا. 1
  .17: 1384دادگر، . 2
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هـاي  آمـوزش ايـن موضـوع در دوره    پيشرفت بيشتر هدايت كند و توجه به اخـالق در اقتصـاد و  

 .دانشگاهي و غير دانشگاهي بتواند تأثير زيادي بر زندگي داشته باشد

  

  اخالق در اقتصاد اسالمي  .3

پيوند مسـتقيم اسـالم بـا اقتصـاد از آن جهـت       .غير مستقيم مستقيم و: دو پيوند با اقتصاد دارداسالم 

هـا، ارث، صـدقات،   است كه مستقيماً يك سلسله مقررات اقتصادي درباره مالكيت، مبـادالت، ماليـات  

ير مستقيم اسالم بـا اقتصـاد از طريـق اخـالق     پيوند غ. هايي در زمينه ثروت و غيره داردوقف، مجازات

اسـالم مـردم را توصـيه مـي     . در اين جهت برخي مذاهب ديگر نيز كم و بيش چنين مي باشند. است

زمينـه ثـروت    همـه اينهـا در  . رشـوه  و كند به امانت، عفت، عدالت، احسان، ايثار، منع دزدي، خيانـت 

تا حدود مسـائل اقتصـادي روشـن نشـود، حـدود      . است و يا قسمتي از قلمرو اين مفاهيم، ثروت است

 مطهـري، (عدالت و امانت و عفت و احسان و همچنين حدود دزدي و خيانت و رشوه روشن نمي شود 

1358(.  

به دست آوردن معيشت حالل تأكيد  وكار  در روايات بسياري از معصومين عليهم السالم، بر  

بگيرند و بدان عمل نكننـد، سـخت نكـوهش     شده است و چنانچه افراد از موازين اخالقي سبقت

  1.ندشومي 

مـن لـم يهـتم بـأمور     «: مرحوم كليني از امام صادق عليه السـالم روايـت كـرده كـه فرمـود       

هـركس شـب را روز كنـد بـدون اينكـه قصـدش رسـيدگي بـه امـور          : »المسلمين فليس مـنهم 

 . مسلمانان و اصالح كارهاي آنان باشد، مسلمان نيست

توجه به نحوه گسترش اسالم در جهـان، توجـه انديشـمندان بـه مقـوالت اقتصـاد       امروزه با   

در جهـان عـرب در ايـن زمينـه صـورت       اسالمي جلب شده و فعاليت هاي چشمگيري خصوصـاً 

نكه به بررسـي مفهـوم اخـالق در اقتصـاد اسـالمي بپـردازيم، تعـاريفي از        آ پيش از .گرفته است

  :جهان عرب و دنياي مسيحيت در اين زمينه ارائه مي دهيماقتصاد اسالمي را از ديد دانشمندان 

ممكـن   "اقتصاد اسالمي"واژه  معتقد است؛انديشمندان جهان عرب،  ، يكي از)1986(خاف   

حوزه مطالعاتي كه بر پايه مفروضات وجودي قاعـده اسـالم در محـيط     است به عنوان تعريفي از

خالقياتي كه رفتارهاي اقتصادي زن و مـرد را  ا نظامي از ارزش ها و اجتماعي، سياسي، حقوقي و

او به اقتصاداسالمي تنها به عنـوان شـاخه اي   . در يك جامعه اسالمي هدايت مي كند، تلقي شود

                                                                                                               
  ."الويت اخالق در اقتصاد اسالمي"،) 1390(الهامي، داوود . 1
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، از علم اقتصاد كه بايد در ميان زمينه هاي اقتصاد مانند ديگر نظام ها مورد مطالعـه قـرار گيـرد   

  .اشاره مي كند

دان ديگر جهان عرب در مقاله خود، اقتصاد اسالمي را بدين ، يكي از انديشمن)2002(احمد   

رين تـ اقتصاد اسالمي به عنوان علمي است كـه بهتـرين يـا امكـان پـذير      ": گونه تعريف مي كند

، استفاده از منابع اقتصادي در دسترس را مطالعه مي كند كه به وسيله خدا اعطا گرديـده اسـت  

الل كه بـراي عـوام مـورد نيـاز اسـت و توزيـع ايـن        حداكثر كردن توليدات كاال ها و خدمات ح

   ".محصوالت براساس چهارچوب شرع و سنت آن است

امروزه نظريه اقتصاد اسالمي مي تواند به صورت زير خالصه ، معتقد است، 1)2010(نينهاس   

  :گردد

اسالم ديد مثبتي نسبت به زندگي اجتماعي دارد و پشتيبان ارزش هاي نظام براي فعاليت "  

اخالق اقتصاد اسالمي با ادراك مسيحيت در زمينه اخالق شخصـي تفـاوت   . اي اقتصادي استه

قابل مالحظه اي دارد چرا كه اشخاص انتظـار دارنـد معـاش خـود را از طريـق كـار و دسـترنج        

دستيابي به دارايي از طريق كار فيزيكي و ذهني مهم ترين پايه بـراي  . خودشان به دست آوردند

ورند و نبايد به دنبـال  آافراد ثروت را به شكل قانوني به دست مي . ت و كاال استدستيابي به ثرو

اسـالم طرفـدار    وهـا روي هـم رفتـه خـوب     خـوش گـذاراني  د، تعقيب خواسته هاي افراد باشـن 

قـانون اسـالمي مالكيـت    . منابع مـازاد بـراي اهـداف اجتمـاعي اسـت      اسيون و استفاده اززنيرمد

  ".وليد مشخص مي كند و دولت اقتصاد را كنترل مي كندشخصي را به عنوان ابزار ت

 نائيني اقتصاد اسالمي را به مثابه يك سيستم اقتصادي اسالم مد نظر قرار داده و افضل زاده  

سيستم اقتصادي اسالم خود داراي يك پايگـاه فكـري اسـت كـه خـود      : اينگونه تعريف مي كند

پايگاه محتواي انديشه هاي اخالقـي اسـالم و انديشـه    اين . را بدان رهنمون مي گردد سيستم ما

هاي علمي اقتصادي يا تاريخي بوده كه به مسائل اقتصاد سياسـي و يـا تجزيـه و تحليـل تـاريخ      

  2.جوامع بشري ارتباط پيدا مي كند

مي گيـرد و يـك علـم تجربـي يـا طبيعـي        اقتصاد اسالمي زير مجموعه علوم اجتماعي قرار  

البته بسياري از قرائـت  . ، انساني و عقيدتي آن بسيار عميق استياي اخالقنخواهد بود و پيونده

جنبه تجربي و طبيعي ندارند و پيونـد اخالقـي    -به جز قرائت ارتدكس -هاي اقتصاد متعارف نيز

همه قرائت هاي اقتصـاد سياسـي جنبـه صـرف      برخي از اقتصاددانان تصريح مي كنند كه. دارند

                                                                                                               
1. Nienhaus (2010). 

با تأكيد بر نظريات امام محمد باقر صدر، پژوهشگاه علوم ) ره(ني خالق و اقتصاد اسالمي از ديدگاه امام خميا. 2
  .انساني و مطالعات فرهنگي
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همـين   بر 1.اخالقي، سياسي و اجتماعي نيز توجه دارندبه امور  ندارند واقتصادي محض  مكانيكي و

ادعا مي كنند كه اقتصاد بر خـالف علـوم فيزيكـي نمـي توانـد       نظرانمبناست كه برخي از صاحب

نـه ارزشـها و   (بديهي است همچنين هرگاه ارزشهاي اساسـي   2.قوانين جهان شمول را ارائه دهد

ضا كند، اجـزاي تئـوري اقتصـادي تحـت تـأثير آن قـرار خواهـد        اقت) قضاوت هاي صرفاً شخصي

زماني كه گفته مي شود فعاليت هاي مبتني بر سفته بازي و ربا حرام است، تئوري سفته . گرفت

مبـادالت بايـد بـر     بازي در اقتصاد اسالمي شكل نمي گيرد، يا وقتي گفته مي شـود معـامالت و  

عناصـري   3.نمـي گيـرد  امور ظلم آور را در بر هب تئوري مربوطمبناي رضايت طرفين معامله باشد، اجزاي 

چون رضايت خدا، شرافت و كرامت انساني، ترجيح آبروي انساني بـر امـور مـادي و امثـال آن از     

  4).1996، قرضاوي(اين قبيل هستند 

، اقتصاد اسالمي، اقتصادي عقلي تجربي به اضافه اخالق، معنويت، )1392(رحيم پور ازغدي   

توحيد و جهاد است كه اردوهاي جهادي نيز جهادي مقـدس بـراي نزديكتـر شـدن بـه جامعـه       

  . اساس همين ويژگي هاي اقتصاد اسالمي استاسالمي بر

، لـذا  بـوده اقتصـاد اسـالمي    مفهـوم اخـالق در   عنوان شده، تأكيد بر هدف از كاربرد تعاريف  

مـي تـوان بـه     با توجه به تعـاريف . داشته استايم كه به اين مهم توجه انتخاب نموده تعاريفي را

ديگر انديشمند جهان عرب، اگر اقتصاد اسالمي  اين نتيجه رسيد كه، بر اساس ديدگاه عمر چپرا

مجدانه به دنبال وارد كردن نقش ارزشهاي اخالقي به عملكرد اقتصـادي باشـد، در ايـن صـورت     

ده آل و واقعي در جوامع بشـر فاصـله ايجـاد    از تعيين عوامل مختلفي كه بين رفتار اينمي تواند 

بـراي   قابـل اجـرا را   همچنين الزم است تالش كند كه روشـهاي عملـي و  . مي كنند، سر باز زند

تضعيف اين عوامل و معكوس نمودن آثار آنان تا حد امكان پيدا كنـد تـا كشـورهاي اسـالمي را      

سـعادت بيشـتر    اخالقـي و رفـاه و   هاي اسالمي جهت گيري بهترقادر سازد كه به سمت ايده آل

لذا تأكيد عمده اقتصاددانان اسالمي بر اين بوده است كه نشان دهند، چگونـه وارد  . حركت كنند

- كردن ابعاد اخالقي به اقتصاد تأثير نامطلوبي بر متغيرهاي كالن اقتصـادي خواهـد گذاشـت و   

بر دارايي موجب حل مشـكالت   شيوه هاي تأمين مالي مبتني اينكه چگونه به كارگيري زكات و

 ).513:1385چپرا، ( پيچيده اقتصادي خواهد شد

با توجه به تعاريف ارائه شده از اقتصاد اسالمي مشاهده مي شود كه همواره تأكيد بر اخـالق    

                                                                                                               
1. Todaro, 2007: 7. 
2. Ayres, 1963. 

  29: .عن تراض منكم، نساء هال تكون تجار. 3
  .17:  1384دادگر،. 4

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            12 / 30

http://mieaoi.ir/article-1-175-en.html


65 1394 تابستان، دهمياز ترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره –فصلنامه علمي 

مي شود كه مي تواند  نهادهايي ازجمله دولت تصورهاي اخالقي از جمله عدالت، انصاف وو ارزش

 . پيوند بسيار مؤثر باشدر برقراري اين د

اشـاره دارد كـه اخـالق    ) ره(، در نوشته اي از اخالق اقتصادي امام خمينـي  )1380(حمديه   

اقتصادي در اسالم درعين احترام به مالكيت محدود وغير مخرب بـراي مـردم جامعـه در جهـت     

در ) ره(حـل اخـالق اقتصـادي امـام را   . توده هاي محروم و رفع محروميت و فقر زدايي است رفاه

مسـؤوليت اصـلي    پيـروزي انقـالب اسـالمي كـه    طول زندگي پربركت ايشان بويژه در ايام پس از

جامعه اسالمي را به عهده داشتند مشاهده شـد، همـان سـيره ائمـه طـاهرين سـالم اهللا علـيهم        

  .بود "تجسم فرهنگ الهي و قرآن در بعد اقتصاد "اجمعين، يعني

در اقتصاد مي تواند با به كارگيري ابزارهايي كه در اسالم مـد   ارزشهاي آن توجه به اخالق و  

...  مي توان زكات، خمس، صدقه واقتصادي مد نظر اسالم ابزارهاي از .نظر است تأثير گذار باشد

يعني افراد با توجه به اعتقادي كه نسـبت بـه آينـده و    خمس  واهميت دادن به زكات . نام بردرا 

دست به انجام كارهاي ثواب مي زنند كه اهميت دادن به ايـن ابزارهـا خـود     جهان آخرت دارند،

  .اسالمي و ارزش هاي آن در وجود فرد استنشاني از وجود اخالق 

  

  اخالق در قانون  .4

  مفهوم قانون و ارتباط آن با اخالق  .1-4

كاملي بـراي  شكي نيست كه عمل به قرآن و تعاليم معصومين عليهم السالم، مي تواند راهنماي 

آيات و روايات بسـياري  . بشريت باشد و انسان را به سوي سعادت وخوشبختي كامل هدايت كند

تعاليم انبيـا و ائمـه معصـومين علـيهم     قرآن و  در كنار. مطرح شده كه به مفهوم اخالق اشاره دارد

هـي، سـخنان و   و بـوم بـا تأكيـد بـر كـالم ال      عقايد آن مرز السالم، نوشتن قانون متناسب با فرهنگ و

  .روايات معصومين امري ضروري به نظر مي رسد

اهداف و اسـتفاده   اگر هدف رسيدن به مقاصد و ،زندگي همواره نيازمند نظم و انضباط است  

كه رو به رشـد نهـاد و زنـدگي     ناجامعه بشري از آن زم. بهينه از فرصت ها و توانمندي ها باشد

رو به قوه اي براي تشخيص و اهرمي بـراي اجـرا نيـاز    شهري را آغاز كرد براي حل مشكالت فرا 

 "قانون حمورابي"نام گرفت و قديمي ترين آن را مي توان در  "قانون"اين ابزار بعدها . پيدا كرد

) ناحيه اي در جنوب شرقي عـراق (سال قبل از ميالد مسيح در بابل باستان  2500كه در حدود 

اصـول و   .قانون را مي توان اخالق جمعي نيز ناميد. تنگاشته و به اجرا در آمده است، سراغ گرف

ارزش هاي حسنه آنگاه كه در خـدمت فـرد انسـان و تـأمين سـعادت دنيـا و آخـرت او درآينـد         
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ناميده مي شوند و آنگاه كه در خدمت اجتماع و جامعه بشـري بـه كـار گرفتـه شـوند       "اخالق"

 1.نام خواهند گرفت "قانون"

احكـامي   اصل و مقياس چيزي و نيز به معني دسـتورها و " عناي؛قانون در فرهنگ لغت به م  

 "كه از طرف دولت و مجلس شوراي ملي براي حفظ انتظامـات و اداره كـردن امـور وضـع شـود     

  ). 968:1378 عميد،(

قانون ضابطه اي است كه منجر بـه تعيـين رفتـار و عملكـرد افـراد جامعـه در ميـان روابـط           

جنبه شخصي دارد ولي مي تـوان  از آنجا كه اخالق بيشتر شود واجتماعي و عمومي حاكمان مي 

-هرگونه اخـالق فـردي را كـه     هر كشور چرا كه قانون در؛ بين اخالق و قانون ارتباط برقرار كرد

قانون بايد با اخـالق در ارتبـاط   . مجازات مي كند ،شودمنجر به جنايت و مشكالت جبران ناپذير

يونـد ناگسسـتني وجـود دارد و تضـادي بـين ايـن دو در قـوانين        بين اخـالق و قـانون پ   و باشد

  . جمهوري اسالمي ايران ديده نمي شود

مجموعه  مقررات و نظامـات  بـراي تنظـيم روابـط     ، عده اي قانون را در مفهوم حقوقي كلمه  

و اجراي آن به وسـيله قـوه   مردم و حل اختالفات  دانسته كه به وسيله قوه مقننه وضع مي شود 

ديگر ارزش خود را ميان افراد از ، اگر قانون با اخالق در ارتباط نباشد 2.يه تضمين مي گرددمجر

كـانون وكـال  در     31و بر اساس ديدگاه علي محمد طباطبايي در مجله شـماره  دست مي دهد 

قـانوني كـه بـا اخـالق در تضـاد باشـد آن       : نويسدخود ميبا ديد حقوقيارتباط با اخالق و قانون 

   .قانون دموكراسي نيست بلكه دستورهاي شخصي است كه ارزش اجتماعي ندارد، ونقان

اگر اخالق را امري ذومراتب بدانيم، پايين ترين مرتبه آن را كه مرز ميان رفتار ضـد اخالقـي     

مسـؤوليت پـذيري شخصـي در قبـال حقـوق      : و رفتار اخالقي است، مي توان چنين تعريف كرد

  .تباطيار طرف ارتباط در رفتار

برابـر   در منابع حقـوقي، قـانون در  : كاتوزيان دو كاربرد عام و خاص قانون را متمايز مي كند  

آن همه مقرراتي است كه از سوي يك سازمان دولتي وضـع   مقصود از واژه و عرف، كاربرد عام و

اسـي،  امـا در حقـوق اس   .يا يكي از اعضاي قوه مجريهمي شود، خواه مقننه باشد يا رئيس دولت 

طـرف مجلـس شـوراي     قـانون اساسـي از   در از قانون قواعدي است كه يا با تشريفات مقرر مراد

  3.و يا از طريق همه پرسي مستقيم به تصويب مي رسد) قوه مقننه(اسالمي 

                                                                                                               
  www.sootak.ir :مجله اينترنتي سوتك. 1
  . 120واحدي، مقدمه علم حقوق، ص . 2
   .120-121كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، صص . 3
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  شباهت اخالق با قانون  .2-4

  :، اشتراكاتي را بين اخالق و قانون در نظر گرفته است)1387(قراملكي 

 .به ارتباط انساني هستندهر دو مربوط  -1

 .در قبال طرف ارتباط اند، سازمان داراي رفتار ارتباطي، هر دو مبين مسؤوليت فردي - 2

 .هر دو به حقوق معطوف مي شوند -3

 .قانون و اخالق به نحوي از حقوق انسانها و آنچه به انسان مرتبط است ،حمايت مي كند -4

امان سـ ورند، منجر بـه  آزام را به ميان مي اين دو در حمايت از حقوق صاحبان حق، مسؤوليت و ال -5

دادن به زندگي افراد مي شوند، به كنترل و پيشگيري از واكنش هاي هيچاني و تنظيم رفتار ارتبـاطي  

حيوانـات عـالوه    از انسان فراتر .مي دهند سوق بر اساس واكنش هاي هوشمندانه و مسؤوليت پذير

 مسؤوليت پذير داشـته باشـد   ند واكنش هوشمندانه ودو واكنش هيجاني گريز و ستيز، مي توا بر

 . اين مواضع نشان دهنده  بستر مشترك اخالق و قانون در زندگي انساني است كه

قانون را مي توان اخالق جمعي نيز ناميد، اصول و ارزش هاي حسـنه آنگـاه كـه در خـدمت      - 6

شوند وآنگـاه كـه در خـدمت    ناميده مي  "اخالق"انسان و تأمين سعادت دنيا و آخرت او درآيند 

 1.نام خواهند گرفت "قانون"اجتماع و جامعه بشري به كار گرفته شوند 

عنوان شده مي توان تفاوت هايي هم بـراي ايـن دو مقولـه در نظـر      با توجه به شباهت هاي  

  :گرفت

 .اخالق از درون شخص سرچشمه مي گيرد -1

عقايد خـود تصـميم مـي گيـرد      اخالق مانند قانون نوشته شده نيست و هر شخص بسته به -2

 .چگونه رفتار كند

قانون در ميان همه افراد مشترك است ولي اخالقي كه از هر فـرد سـر مـي زنـد، ريشـه در       -3

 . محيط، آداب و رسوم و اعتقاداتش دارد

قانون مـد نظـر قـرار     علي رغم تفاوت هايي، ارتباطاتي را بين اخالق وبه طور كلي مي توان   

در ادامه به بررسي مقوله اخالق در قوانين جمهوري اسالمي ايـران  . ر كنار هم ديداين را د داد و

  .اساسي، كار و مجازات اسالمي مي پردازيمبا تأكيد بر قانون 

  

  ايران اسالمي جمهوري قوانين در اخالق . 5

مي توان به اين نتيجه رسـيد كـه پيونـد     ،اين مقاله 4با توجه به توضيحات ارائه شده در قسمت 

                                                                                                               
  www. sootak.ir: مجله اينترنتي سوتك. 1
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از آنجا كه مقصود اصلي ما، قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  .بين اخالق و قانون وجود دارد

قـانون  (و همچنين نحوه برخـورد بـا مجرمـان    ) قانون كار( كار ورا در زمينه كسب ، اخالق تاس

قانون اساسـي جمهـوري اسـالمي     خالق دراقبل از بررسي مفهوم . بررسي كنيم) مجازات اسالمي

قانون مجازات اسالمي و توجـه ايـن دو    88و  58 ،43 قانون كار و ماده هاي 84ماده به معرفي ، ايران

  :قانون  به مفهوم اخالق مي پردازيم

  

  اخالق در قانون كار و قانون مجازات اسالمي  -.1-5

  1)1369آبان سال  29صوب م(قانون كار جمهوري اسالمي ايران  84ماده 

بـراي سـالمتي    ،آن انجام مي شود علت ماهيت آن با شرايطي كه دردر مشاغل و كارهايي كه به

تشخيص ايـن امـر    .سال تمام خواهد بود 18يا اخالق كارآموزان زيان آور است، حداقل سن كار 

  .با وزارت كار و امور اجتماعي است

سالمتي روح و روان مـي باشـد و   ، ه از قانون كارمالحظه مي شود هدف از اخالق در اين ماد  

كه متقاضي كار هستند، سن خاصي مد نظـر قـرار گرفتـه شـده و بـا       يدر اين قانون براي افراد

توجه به آنچه در اين ماده عنوان گرديده، اخالق و سالمتي روان بسيار مورد توجـه قـرار گرفتـه    

  .است

  2):1370سال  آذر 7صويب م(قانون مجازات اسالمي  43 ماده

ات يو خصوصـ  ي، دادگاه صادركننده قرار مي تواند با توجه به جرم ارتكـاب يق مراقبتيدر تعو  

و عمـده   ياش اخـتالل اساسـ   ا خـانواده يـ  يو يكه در زندگ ياو به نحو يط زندگيمرتكب و شرا

   :دينماق، ملزم ير در مدت تعويز يا چند مورد از دستورهايك ي يمرتكب را به اجرا ،جاد نكنديا

  .خاص ا اشتغال به حرفي يحرفه آموز -الف

  .نيا عدم اقامت در مكان معياقامت  -ب

  .اديا ترك اعتي يماريدرمان ب -پ

  .پرداخت نفقه افراد واجب النفقه -ت

  .يه موتوريل نقلياز وسا يا برخيه يكل ياز تصد يخوددار -ث

  .آنل مؤثر درياستفاده از وساا ي يت حرف مرتبط با جرم ارتكابياز فعال يخوددار - ج

                                                                                                               
، مبحث پنجم )شرايط كار(فصل سوم ، ، قانون كار جمهوري اسالمي ايران، دفتر اول)1392(منصور، جهانگير . 1
  . 84، ماده  )شرايط كار نوجوانان(
  .، قانون جديد مجازات اسالمي، كتاب اول)1392(جهانگير منصور، . 2
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ده بـه  يـ ل بزه ديگر اشخاص از قبيا ديا معاونان جرم ياز ارتباط و معاشرت با شركا  يخوددار -چ

  .ص دادگاهيتشخ

ا شـركت در  يـ  يزندگ ياساس يمهارتها يريادگيخاص آموزش و  يها ا دورهيدوره  گذراندن -ح

  .يشا ورزي يلي، تحصيمذهب اخالقي،، يتيترب يها دوره

كـه   واژه اخالق در ايـن مـاده از قـانون مجـازات اسـالمي تنهـا در جهـت گذرانـدن دوره هـايي           

ق يـ عـالوه بـر تعو   يعني( يق مراقبتيدر  مدت تعو.. . نه اخالق، مذهب ويالزم را در زم يمهارتها

، مرتكـب  اي لهين شـده بـه وسـ   يـي گردد، در مدت تع يمتعهد م يساده كه مرتكب به طور كتب

شود، مرتكب  يز مرتكب جرم نمينده نيشود كه در آ ينيبشيپ ينشود و از نحوه رفتار و يجرم

ا يـ ت كند يق رعايدادگاه را در مدت تعو  لهير مقرر شده به وسيگردد دستورها و تداب يمتعهد م

  .در نظر گرفته شده است ي، با هدف كاربرد)به موقع اجراء گذارد

  قانون مجازات اسالمي ) مشروط نظام آزادي(از فصل هشتم  58ماده 

دادگاه صادر كننده حكم مي تواند در مورد محكومـان بـه   ، در مورد محكوميت به حبس تعزيري

سـوم مـدت    -حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير مـوارد پـس از تحمـل يـك    

مجازات به پيشنهاد دادستان يا قاضي اجراي احكام با رعايت شرايط زير حكم به آزادي مشـروط  

  :را صادر كند

  .دهد نشان رفتار و اخالق حسن خود از همواره مجازات اجراي مدت در محكوم - الف 

  .ديگر مرتكب جرمي نمي شود، حاالت و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي - ب

به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كـه اسـتطاعت دارد ضـرر و زيـان مـورد حكـم يـا مـورد          -پ

  .موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد

  .محكوم پيش از آن از آزادي مشروط استفاده نكرده باشد -ت

مـاده پـس از گـزارش    اين ) ب( و) الف(انقضاي مواعد فوق و همچنين مراتب مذكور در بندهاي 

قاضي اجراي احكام موظف است مواعد . رئيس زندان محل به تأييد قاضي اجراي احكام مي رسد

مقرر و وضعيت زنداني را درباره تحقق شرايط مذكور بررسـي و در صـورت احـراز آن، پيشـنهاد     

  .آزادي مشروط را به دادگاه تقديم نمايد

در اين ماده از قانون به داشتن اخالق نيكو جهت تخفيف در مجازات اهميت بسيار دادند كه   

محكوميـت و قاضـي نـاظر    البته صحت و سقم اين امر بايد مورد تأييد رييس زندان محل گـذران  

كه قوانين مصوب در نظام جمهـوري   زندان يا رييس حوزه قضايي محل واقع شود و مالحظه مي شود

  .اخالق ارزش خاصي قائل هستند ، برايراناسالمي اي
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  يقانون مجازات اسالم در اطفال و نوجوانان يتيو ترب يها و اقدامات تأمين مجازات

شوند و سن آنها در زمان ارتكـاب، نـه تـا     يم يريكه مرتكب جرائم تعز يدرباره اطفال و نوجوانان

  :ر را اتخاذ مي كنديت زماياز تصم يكياست حسب مورد، دادگاه  يپانزده سال تمام شمس

ت و مواظبـت  يب و تربيبا أخذ تعهد به تأد يا سرپرست قانونياء ياول اين يم به والديتسل -الف  

  .ا نوجوانيدر حسن اخالق طفل 

ن بنـد  يـ اشـخاص مـذكور در ا   مي تواند حسب مـورد از  هرگاه دادگاه مصلحت بداند -تبصره  

ز أخـذ  يـ جه بـه دادگـاه در مهلـت مقـرر را ن    يو اعالم نتل يل موارد ذياز قب يتعهد به انجام امور

  :دينما

 بـا  يهمكـار و  متخصصـان  گـر يدو  شناس ا رواني يمددكار اجتماع ا نوجوان بهيطفل يمعرف -1

  .آنان

حرفـه   ايـ ل يتحصـ  بـه منظـور   يو فرهنگ يك مؤسسه آموزشيا نوجوان به يفرستادن طفل  -2

  .يآموز

  .ا نوجوان تحت نظر پزشكياد طفل يا ترك اعتياقدام الزم جهت درمان  -3

  .ص دادگاهيا نوجوان با اشخاص به تشخياز معاشرت و ارتباط مضر طفل  يريجلوگ -4

  .نيمع يا نوجوان به محلهاياز رفت و آمد طفل  يريجلوگ -5

ا نوجـوان  يـ كه دادگاه بـه مصـلحت طفـل     يگريد يا حقوقي يقيم به اشخاص حقيتسل -ب  

ا يـ اء يـ ن، اوليت والديدر صورت عدم صالح) الف(مذكور دربند  يبداند با الزام به انجام دستورها

قـانون  1173(ت مقررات مـاده  يبه آنها با رعا يا عدم دسترسيا نوجوان و يطفل  يسرپرست قانون

  ).يمدن

  .ت منوط به قبول آنان استيم طفل به اشخاص واجد صالحيتسل -تبصره  

  .دادگاه يله قاضيحت به وسينص -پ  

  .به عدم تكرار جرم يا أخذ تعهد كتبياخطار و تذكر و  -ت  

درجـه   يريـ ك سال در مورد جرائم تعزيت از سه ماه تا يدر كانون اصالح و ترب ينگهدار -ث  

  .ك تا پنجي

فقط درباره اطفال و نوجوانان دوازده تـا  ) ث(و ) ت( يمات مذكور در بندهايتصم -1تبصره   

كـه جـرائم    يدر مـورد اطفـال و نوجوانـان   ) ث(اعمال مقررات بنـد  . نزده سال قابل اجراء استپا

   .تاس ياند، الزامك تا پنج را مرتكب شدهير درجه يموجب تعز

كـه از   يدرصـورت  ،ا قصـاص گـردد  ياز جرائم موجب حد  يكيهرگاه نابالغ مرتكب  -2تبصره   
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) ث(ا يـ  و) ت( ياز اقـدامات مقـرر در بنـدها    يكـ يبـه   ،داشته باشد يدوازده تا پانزده سال قمر

در  مـاده  نيا )پ(تا ) الف( يبندها درر اقدامات مقر از يكين صورت يرايدر غ محكوم مي شود و

  .مورد آنها اتخاذ مي گردد

ن ماده، دادگـاه اطفـال و   يا) ب(و ) الف( يمات مورد اشاره در بندهايمورد تصمدر -3تبصره   

 يمددكاران اجتمـاع  ين گزارشهايقات به عمل آمده و همچنيمي تواند با توجه به تحقنوجوانان 

در  ،ا نوجـوان اقتضـاء كنـد   يـ ا نوجوان و رفتار او، هر چند بار كه مصـلحت طفـل   ياز وضع طفل 

  .ديدنظر نمايم خود تجديتصم

بـه    يتمام شمس 15تا  9 ن ين سنيمجرمان ب  ين ماده از قانون واژه اخالق را صرفاً براير اد  

ن مجرمان بـه كـانون خـانواده را بـا اخـذ      يباز گرداندن ا. ت قرار داده استيكار برده و مورد اهم

  .داند يا نوجوان ميت و مواظبت در حسن اخالق طفل يب و تربيتعهد به تأد

با توجه به قوانين باال مالحظه مي شود كه اخالق مفهـوم بسـيار گسـترده اي را در بـر مـي        

، اخالقي كه در زمينه كار است يك معني دارد، اخالق در هر ماده از قانون بـه منظورهـاي   گيرد

از دسـت نـرفتن پايـه    مختلف به كار رفته ولي هدف يكي است و آن در حسن اخالق داشـتن و  

اخالق پسنديده و نيكـو داشـتن در همـه امـور مـي      . هاي اخالق در درون افراد خالصه مي شود

اگر نفع طلبي و سـود جـويي هـاي شخصـي نباشـد، اگـر       . شرفت و توسعه شودتواند منجر به پي

افراط و تفريط وجود نداشته باشد، مي تواند در ترقي و پيشـرفت جامعـه مـؤثر واقـع شـود؛ امـا       

ي و لبـ نفع ط، مالحظه مي شود كه با پيچيده شدن روابط اجتماعي، مبادالت و معامالت روزمره

زايش است و بايد اخالق در همه زمينه ها در زنـدگي اجتمـاعي   جويي روز به روز در حال افدسو

در غير اين صورت جامعه از مسير اصلي خود  منحرف مي شـود و بـا زوال پايـه    ، فرا گرفته شود

  .هاي اخالقي روبرو مي شود

  

  اخالق در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  .2-5

 .راهنمايي بـراي تنظـيم قـوانين ديگـر اسـت     و  ترين سند حقوقي يك كشور قانون اساسي عالي

قـدرت   حـدود  و جايگـاه،  مراتـب،  سلسـله  سـاختار،  سياسـي،  اصول ٔقانون اساسي تعريف كننده

هـيچ قـانوني    .اسـت  كشور شهروندان حقوق ٔسياسي دولت يك كشور، و تعيين و تضمين كننده

 1.نبايد با قانون اساسي مغايرت داشته باشد

  :آمده است 1385ارديبهشت  4ويب در مقدمه اين قانون تص  

                                                                                                               
  ).1390(الهامي، داود . 1
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سياسـي و  ، اجتمـاعي ، قانون اساسي جمهـوري اسـالمي ايـران مبـين نهادهـاي فرهنگـي      "  

اقتصادي جامعه ايران بر اساس اصول و ضوابط اسالمي است كـه انعكـاس خواسـت قلبـي امـت      

ابتـدا تـا   ماهيت انقالب عظيم اسالمي ايران و روند مبارزه  مـردم مسـلمان از   . اسالمي مي باشد

ايـن خواسـت    ،پيروزي كه در شعارهاي قاطع و كوبنده همه قشـرهاي مـردم تبلـور مـي يافـت     

اساسي را مشخص كرده و اكنون اين پيروزي بزرگ ملت ما بـا تمـام وجـود نيـل بـه آن را مـي       

  ."طلبد

نيسـت   گري فردي يـا گروهـي   حكومت از ديدگاه اسالم، برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه  

مي دهد تا در روند  ور آرمان سياسي ملتي هم كيش و هم فكر است كه به خود سازمانبلكه تبل

ملـت مـا   . بگشـايد ) به سوي اهللا حركت(تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي 

هـاي فكـري    زنگارهاي طـاغوتي زدوده شـد و از آميـزه    در جريان تكامل انقالبي خود از غبارها و

اكنـون بـر آن    ،به مواضع فكري و جهان بيني اصيل اسالمي بازگشـت  ك نمود وبيگانه خود را پا

قـانون   اي، رسـالت  بر چنين پايـه . خود را بنا كند) اسوه(موازين اسالمي جامعه نمونه  است كه با

به وجود آورد كـه   هاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را اساسي اين است كه زمينه

   .يابد هاي واال و جهانشمول اسالمي پرورش در آن انسان با ارزش

تمـامي   كـه حركتـي بـراي پيـروزي     ناقانون اساسي با توجه به محتواي اسالمي انقالب ايـر   

كنـد؛   كشور فراهم مي مستضعفين بر مستكبرين بود زمينه تداوم اين انقالب را در داخل و خارج

كوشد تا راه تشكيل  اسالمي و مردمي مي هاي الملي، با ديگر جنبش بويژه در گسترش روابط بين

و استمرار مبارزه  1»امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ان هذه«. امت واحد جهاني راهموار كند

بـا توجـه بـه ماهيـت ايـن نهضـت       . تحت ستم در تمامي جهان قوام يابد در نجات ملل محروم و

و اجتمـاعي و انحصـار اقتصـادي     فكـري  گر نفي هر گونـه اسـتبداد   بزرگ، قانون اساسي تضمين

استبدادي، و سپردن سرنوشت مردم بـه دسـت خودشـان     باشد و در خط گسستن از سيستم مي

در ايجـاد نهادهـا و بنيادهـاي    . 2»اصرهم واالغالل التي كانت عليهم ويضع عنهم« ؛كند تالش مي

ار حكومـت و  د تلقي مكتبي، صـالحان عهـده   بر اساس ،سياسي كه خود پايه تشكيل جامعه است

هـاي   و قانونگذاري كه مبين ضابطه 3»يرثها عبادي الصالحون ان االرض«: گردند اداره مملكت مي

بنابراين نظارت دقيـق و جـدي از   . يابد بر مدار قرآن و سنت، جريان مي ،مديريت اجتماعي است

                                                                                                               
  .همانا اين است ملت شما ملتي يگانه و منم پروردگار شما پس مرا بپرستيد): 92آيه (سوره انبياء . 1
  .و بنهد از ايشان بارشان و آن زنجيرهائي را كه برايشان بوده است): 157آيه (سوره اعراف . 2
  .اين زمين را بندگان صالح من به ميراث خواهند برد): 105آيه (سوره انبياء . 3
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 اسـت و امـري محتـوم و ضـروري    ) فقاي عادل(هد عاسالم شناسان عادل و پرهيزگار و مت ناحيه

اهللا  والـي «؛ چون هدف از حكومـت، رشـد دادن انسـان در حركـت بـه سـوي نظـام الهـي اسـت         

خـود گـونگي انسـان فـراهم      تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد 1»المصير

فعال و گسترده تمـامي عناصـر اجتمـاع در     و اين جز در گرو مشاركت ؛»تخلقوا باخالق اهللا«آيد 

  .حول جامعه نمي تواند باشدروند ت

 بــا توجــه بــه ايــن جهــت، قــانون اساســي زمينــه چنــين مشــاركتي را در تمــام مراحــل   

در مسـير   ساز براي همه افراد اجتماع فراهم مـي سـازد تـا    هاي سياسي و سرنوشت گيري تصميم

ن رهبري گردد كه ايـن همـا   تكامل انسان هر فردي خود دست اندركار و مسؤول رشد و ارتقاء و

الذين استضعفوا في االرض  نمن علي و نريد ان« :تحقق حكومت مستضعفين در زمين خواهد بود

   2.»و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين

قـانون   چهـاردهم و صـد و بيسـت و يكـم     ،دهم، ل سومواصبررسي مفهوم اخالق در   

  ):بدون اصالحيه( 1358ارديبهشت   4صوبماساسي جمهوري اسالمي ايران 

  مـذكور در اصـل    اهداف  به  نيل  براي  است  موظف  ايران  جمهوري اسالمي  دولت: سوم  اصل  

از جمله ايمان به خدا و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابـر او، وحـي   (دوم 

  امكانـات   ، همـه  )الهي، معاد، عدل، امامت و رهبري مستمر، كرامت و ارزش واالي انسان و آزادي

  :كار برد  امور زير به  خود را براي

  بـا كليـه    و مبـارزه   و تقـوي   ايمـان   بر اساس  اخالقي  فضايلرشد   ايجاد محيط مساعد براي -1      

  . مظاهر فساد و تباهي

  و رسـانه   از مطبوعات  صحيح  استفاده با  ها  زمينه  در همه  عمومي  هاي  آگاهي  سطح  باال بردن -2      

  .ديگر  و وسايل  گروهي  هاي

  و تعمـيم   ، و تسـهيل  سـطوح   در تمـام   همـه   بـراي   رايگـان   بدني  و تربيت  و پرورش  آموزش  -3      

  . عالي  آموزش

از   و اسـالمي   ، فرهنگـي  فنـي  ، علمـي   هاي  زمينه  و تتبع و ابتكار در تمام  بررسي  روح  تقويت -4      

  . محققان  و تشويق  مراكز تحقيق  تأسيس  طريق

  . از نفوذ اجانب  استعمار و جلوگيري  طرد كامل -5      

                                                                                                               
  .و بازگشت همگان نزد اوست): 42آيه (سوره نور . 1
شان پيشواياني و و خواهيم منت نهيم بر آنان كه ناتوان شمرده شدند در زمين و بگردانيم): 5آيه (سوره قصص . 2

  .شان ارث برندگانبگردانيم
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  . و انحصارطلبي  استبداد و خودكامگي  محو هرگونه -6      

  . در حدود قانون  و اجتماعي  سياسي  هايآزادي  تأمين -7      

  . خويش  و فرهنگي  تماعي، اج ، اقتصادي سياسي  سرنوشت  در تعيين  مردم  عامه  مشاركت - 8      

  . و معنوي  مادي  هاي  زمينه  ، در تمام همه  براي  عادالنه  ناروا و ايجاد امكانات  رفع تبعيضات - 9      

  .غير ضرور  تشكيالت  و حذف  صحيح  اداري  ايجاد نظام -10      

  و تماميت  حفظ استقالل  براي  عمومي  نظامي  آموزش  از طريق  ملي  دفاع  بنيه  كامل  تقويت -11      

  .كشور  اسالمي  و نظام  ارضي

و رفـع فقـر و     ايجاد رفـاه   جهت  ضوابط اسالمي  برطبق  و عادالنه  صحيح  اقتصادي  ريزي  پي -12      

  . بيمه  و تعميم  و كار و بهداشت  و مسكن  تغذيه  هاي  در زمينه  محروميت  هر نوع  ساختن  برطرف

  .مانند اينها و  و امور نظامي  وكشاورزي  و صنعت  و فنون  در علوم  خودكفايي  تأمين - 13      

و   همـه   بـراي   عادالنـه   قضـايي   و مرد و ايجـاد امنيـت    افراد از زن  جانبه  همه  حقوق  تأمين -14      

  . در برابر قانون  عموم  تساوي

  . مردم  همه  بين  عمومي  و تعاون  اسالمي  برادري  و تحكيم  توسعه -15      

  همـه   بـه   نسـبت   برادرانـه  ، تعهـد  اسـالم   معيارهاي  كشور بر اساس  خارجي  سياست  تنظيم -16      

  . جهان  دريغ از مستضعفان  بي  و حمايت  مسلمانان

و   مقـررات  و  نينقـوا   ، همـه  است  اسالمي  جامعه  واحد بنيادي  خانواده  از آنجا كه :دهم  اصل  

و   آن  از قداسـت   ، پاسـداري  خـانواده   تشـكيل   كـردن   آسان  مربوط بايد در جهت  هايريزي برنامه

  .باشد  اسالمي  و اخالق  حقوق  بر پايه  روابط خانوادگي  استواري

  و لـم   نالـدي   فـي   يقاتلوكم  لم  الدين  عن  اهللا  الينهاكم"  شريفه  آيه  حكم  به :چهاردهم اصل   

  جمهـوري   دولـت  ،1" المقسـطين   يحـب   اهللا  ان  و تقسطوا اليهم  تبروهم  ان  دياركم  من  يخرجوكم

  و قسـط و عـدل    حسنه  اخالق با  افراد غير مسلمان  به  موظفند نسبت  و مسلمانان  ايران  اسالمي

 اعتبـار دارد   كسـاني   در حق  اصل  اين. كنند  را رعايت  آنان  انساني  حقوق نمايند و  عمل  اسالمي

  .نكنند  و اقدام  توطئه  ايران  اسالمي  و جمهوري  بر ضد اسالم  كه

بـا    كـه   اي  در جلسـه   اسـالمي   شـوراي   جمهور در مجلـس   رئيس: يكصد و بيست و يكم  اصل  

  مـي  وگند يادزير س  ترتيب  شود به  مي  تشكيل  نگهبان  شوراي  و اعضاي  قضائيه  قوه  حضور رئيس

  .نمايد  را امضاء مي  كند و سوگندنامه

                                                                                                               
 باز ندارد شما را از آنان كه جنگ با شما نكردند در دين و برون نراندند شما را از خانه هاي): 8آيه (ه ممتحنه سور. 1

  .خويش كه نيكي كنيد با آنان و از در دادگري با آنان در آئيد، همانا خدا دادگران را دوست دارد
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   الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم

  خداوند قـادر متعـال    به  ايران  و در برابر ملت  كريم  قرآن  جمهور در پيشگاه  رئيس  عنوان  به  من    "

كشـور    اساسـي   و قـانون   اسـالمي   جمهوري  و نظام  رسمي  پاسدار مذهب  كه  كنم  سوگند ياد مي

  به  ،ام  گرفته  بر عهده  كه  هاييمسؤوليت  ايفاي  را در راه  خويش  صالحيت استعداد و  و همه  باشم

  از حـق   ، پشتيباني اخالق و  دين  كشور، ترويج  و اعتالي  مردم  به  خدمت  و خود را وقف  كار گيرم

  و حقوقي  اشخاص  و حرمت  و از آزادي  بپرهيزم  خودكامگي  و از هر گونه  سازم  عدالت  و گسترش

 و  سياسي  از مرزها و استقالل  در حراست.  كنم  حمايت  است  شناخته  ملت  براي  اساسي  قانون  كه

از پيـامبر    خداوند و پيروي از  و با استعانت  دريغ نورزم  اقدامي  كشور از هيچ  و فرهنگي  اقتصادي

  ،اسـت   سپرده  من  به  مقدس  امانتي  عنوان  به  ملت  كه را  قدرتي  السالم  ليهماطهار ع  و ائمه  اسالم

  ." بسپارم از خود  پس  ملت  منتخب  را به  و آن  پارسا و فداكار نگاهدار باشم  اميني  همچون

توجه به اخـالق و   ،قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به عنوان سند عالي كشور اصولدر   

 و 14، 10، 3ل وي اخالقي در بطن آن ماده موجود است اما لمـس ايـن مفهـوم در اصـ    ارزش ها

قـانون اساسـي جمهـوري     121 و 3،10،14با  توجه به ماده هاي . بيشتر احساس مي شود 121

بسيار مورد توجـه  را اسالمي ايران مي توان بر داشت كرد كه قانون اساسي ارتباط دين و اخالق 

  .داده است   قرار

جمهوري اسالمي ايران قانونگذار پيوند قانون را با شرع و اخالق به گونه اي ترسيم كـرده   در  

در چنـين فضـايي   . است تا رسالت دولت در اجراي قانون در قالب مسؤوليتي الهي تفويض گردد

از افـراد انتظـار مـي رود    . عمل به قانون مجرد از اخالق و فارغ از وجدان ارزش تلقي نمي شـود 

همـة آنچـه حقـوق شـهروندي يـا نظـم       . ا با درك ارزش هاي نهفته در آن متابعت كنندقانون ر

در عين برخورداري از احترام، در نهايت بـه ارزش هـاي واالي انسـاني     ،عمومي خوانده مي شود

  1.دولت پناهگاه وجدان عمومي است و الگوي همراهي قانون با اخالق. متكي است

  

  اخالق، اقتصاد و قانون .6

تكامـل اوسـت نـه     رفع نيازهـاي انسـان در جريـان رشـد و     :تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصلدر 

زيـرا كـه در مكاتـب مـادي،      هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، همچون ديگر نظام

اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مـي   اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد،

از وسيله انتظاري جز كـارآيي بهتـر در راه وصـول بـه      قتصاد وسيله است وشود؛ ولي در اسالم ا
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  .هدف نمي توان داشت

 با اين ديـدگاه برنامـه اقتصـادي اسـالمي فـراهم كـردن زمينـه مناسـب بـراي بـروز            

ايجـاد كـار    هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسـب و  خالقيت

بـر عهـده حكومـت     نيازهاي ضـروري جهـت اسـتمرار حركـت تكـاملي او     براي همه افراد و رفع 

1اسالمي است
.     

  :وامل مختلفي به عنوان مبنا براي قضاوت در زمينه اخالق افراد مد نظر قرارمي گيردع

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

    

  :شوداقتصاد و قانون مطرح ، نه ارتباط اخالقيدر زم ياشتراكات استن قسمت الزم يا در

 يو شخصـ  يز درونيك چيپردازد و اخالق  ياست كه به مطالعه رفتار انسانها  م ياقتصاد علم •

مكمـل  ، ن سه مقوله كنـار هـم  يا. افراد جامعه است ين كننده رفتار اجتماعيياست و قانون تع

 .چرا كه هر سه با رفتار انسانها در ارتباط هستند، گرنديكدي

كه افالطـون از   يفيبر اساس تعر. رديگ يدرون افراد سرچشمه م است كه از يزياخالق آن چ •

مـرتبط بـه هـم  در     يهـا  ن مقولهيانصاف و ا، عدالت ).عدالت يعنياخالق (اخالق ارائه كرده 

 يت خود واكـنش نشـان مـ   يدرون هر شخص وجود دارد و هر شخص با توجه به درك و موقع

 . بخشد يقانون به رفتار افراد در اجتماع نظم م. دهد

 يعت اسـالم را ارائـه مـ   يرش شـر يمورد پذ يات و نهادها و الگوهاينظر، نيقوان ياقتصاد اسالم •
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د يـ ز بايـ ن يد مطابق با دستورات اسالم باشد و قانون ارائه شده در هر كشور اسـالم يكه بادهد 

عرصه هاست كـه   يدر تمام يعدالت اجتماع يچرا كه هدف برقرار؛ با آن مطابقت داشته باشد

 .ن عدالت خود با اخالق افراد در ارتباط استيا

كنند و منجر به  ين مييفرد تع يرا برا ييدهايد ها و نبايبا، هم اخالق و هم قانون، هم اقتصاد •

چـرا كـه قـانون افـراد را     ، فرد در اجتماع را تحت تأثير قرار دهـد  يكه رفتارها، شوند ين ميا

 .كند ير ميمسؤوليت پذ

فرصـت طلبـي در عمـوم    : معتقـد اسـت   1998آمارتياسن برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال   

ويرانگر است، در مبادله يك پزشك با بيمار، استاد با دانشـجو،  و روابط اقتصادي زمينه بروز دارد 

. نفع شخصي مي تواند به شكل فرصت طلبـي تجلـي يابـد   ...  دو بازرگان با يكديگر، دو شركت و

براي جلوگيري از فرصت طلبي به بي نهايت قانون و ناظر نياز است و تنهـا ارزش هـاي اخالقـي    

عالوه بر مبادالت اقتصادي، لذا براي حفظ محـيط زيسـت،   . دمي تواند اين دور باطل را پايان ده

  ). 8:1386، ميدري(آزادي، عدالت و نظم جهاني به ارزش اخالقي مشترك نياز داريم 

ك كشـور سرنوشـت   ي يتوانند برا يم ،رنديگر قرار گيكديدر كنار قانون، اخالق و اقتصاد   اگر  

ن اسـالم و  يـ مطابق با دسـتورات د  ياصول اخالق تيرعا. ساز باشد و منجر به كارآيي نظام شوند

جاد خواهد كـرد، چـرا كـه اگـر     يكشور ا يشرفت را برايران توسعه و پيا ياسالم يقانون جمهور

ر رو يتواند مسـ  يجامعه م ،ك سمت و سو حركت كننديكنند و همه به  يرويه پيك رويهمه از 

  .را داشته باشد يبه رشد

 يد برقـرار يـ هـدف با  ،1له اسـت يران، اقتصاد وسيا ياسالم يجمهور يمطابق با قانون اساس  

  .و كار باشد يدر امور اجتماع ياخالق يعدالت، انصاف و ارزش ها

  

  نتيجه گيري جمع بندي و 

بشـر در امـور    ل بغرنج مواجه است كه معلول زياده خـواهي هـاي  جامعه بشري امروز با مشكالت و مسائ

 .احتياج به قانون و نهادهـاي مربـوط دارد   اقتصادي انسان،كنترل رفتارهاي پيچيده . مادي است

معـامالت  و  حـوزه مبـادالت  با اخالق و اقتصاد بوده، تنها  ميانارتباط آنچه در گذشته در زمينه 

  . ه ارتباط داشته استساد

آنچـه از  . مورد بررسي قرار گرفـت ) قانون(سياست  حوزه اقتصاد و در اين پژوهش اخالق در  

اقتصاد، اقتصاد اسالمي و قـانون جمهـوري    حوزهالعه حاصل شده، اهميت اخالق درسه نتايج مط

                                                                                                               
  .1358ارديبهشت  4مقدمه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران مصوب . 1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                            25 / 30

http://mieaoi.ir/article-1-175-en.html


  جمهوري اسالمي ايراناخالق در اقتصاد اسالمي و قانون                                                                          

 
78

  .اسالمي ايران است

قانون كار جمهوري اسالمي ايران به امر اخالق در كار اهميت زيادي قائـل اسـت و    84ماده   

 43 ،58 :همچنين مطابق مـواد . سن كاري را براي سالمتي و اخالق كارآموزان ضروري مي داند

. داده اسـت در نحوه برخورد با مجرمان، مد نظـر قـرار  امر اخالق  را قانون مجازات اسالمي،  88 و

اين قانون از مفهوم اخالق در جهـت كـاربردي اسـتفاده شـده كـه هـدف        43همچنين در ماده 

يكـي از   58در مـاده  . گذراندن دوره هاي تربيتي، اخالقي، مـذهبي، تحصـيلي و ورزشـي اسـت    

تسـليم مجرمـان    88م را نشان دادن حسن اخالق تلقي مـي كنـد و در مـاده    شروط آزادي مجر

  .تعزيري را با اخذ تعهد به تأديب و تربيت در حسن اخالق طفل يا نوجوان مي داند

 ،3در اصول مختلف قانون اساسي توجه به مفهوم اخالق مشاهده مي شـود ولـي در اصـول       

  عنـوان شـده كـه دولـت     ،3ده اسـت، در اصـل  به اين مفهوم به وضوح اشاره شـ  121و  14 ،10

ايمان به خدا، وحي الهي، معاد، (  دوم  اصل  اهداف  به  نيل  براي  است  موظف  ايران  جمهور اسالمي

 اموري كه يكـي از   خود را براي  امكانات  همه، اين قانون...)  عدل خدا، امامت و رهبري، كرامت و

  با كليه  و مبارزه  و تقوي  ايمان  بر اساس  اخالقي  رشد فضايل  يايجاد محيط مساعد برا: موارد آن

  . هست، به كار برد  مظاهر فساد و تباهي

  ، همـه  است  اسالمي  جامعه  واحد بنيادي  خانواده: در اصل دهم اين قانون نيز عنوان شده كه  

،  خـانواده   تشـكيل   ردنكـ   آسـان   مربوطـه بايـد در جهـت     هـاي ريـزي   و برنامه  و مقررات  قوانين

 .باشـد   اسـالمي   و اخـالق   حقـوق   بـر پايـه    روابـط خـانوادگي    استواري و  آن  قداست از  پاسداري

  و مسـلمانان   ايـران   اسـالمي   جمهـوري   ، دولـت آمـده اسـت كـه    اين قانون 14اصل همچنين در

نماينـد و    عمـل   اسـالمي   و قسـط و عـدل    حسـنه   با اخالق  افراد غير مسلمان  به  موظفند نسبت

و   بـر ضـد اسـالم     اعتبـار دارد كـه    كسـاني   در حـق   اصل  اين. كنند  را رعايت  آنان  انساني  حقوق

   .نكنند  و اقدام  توطئه  ايران  اسالمي  جمهوري

در جمهوري اسالمي ايران قانونگذار پيوند قانون را با شرع و اخالق به گونه اي ترسيم كرده اسـت    

در چنـين فضـايي عمـل بـه     . رسالت دولت در اجراي قانون در قالب مسؤوليتي الهي تفويض گـردد تا 

  1.قانون مجرد از اخالق و فارغ از وجدان ارزش تلقي نمي شود

با توجه به پژوهش انجام شده مي توان به كاربرد اين واژه و اهميت آن در قوانين جمهـوري    

عه به گونه اي در ميان اعضاي آن تدوين شود كه توجـه  اگر فضاي جام. اسالمي ايران اشاره كرد

اخالق و ارتباط آن با اقتصاد و قانون جلب كند، گام مؤثري در زمينه توسـعه و   افراد جامعه را به
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- از آنجا كه هدف ما در اينجا تنها بررسـي مفهـوم اخـالق در   . پيشرفت كشور برداشته مي شود

 آن و محيط خـارج از  كشور تابع فرهنگ، اعتقادات، خانواده وهر بود، لذا اخالق در قوانين كشور

قانون آن كشور و حتي نحوه امرار معاش افراد جامعه  عوامل ديگري است كه مي تواند درنوشتن

  . اثر گذار باشد

كـه در قـانون اساسـي     بـا يكـديگر دارنـد   در جامعه اسالمي ايران اخالق و دين ارتباط قوي   

 اخـالق، كـاربرد آن و  اهميـت  . لحـاظ شـده اسـت   جمهوري اسالمي ايران نيز ايـن پيونـد قـوي    

علوم مختلف مي توانـد نشـاني از گسـتردگي و پيچيـده بـودن آن       ارتباطش با بسياري نهادها و

. اد نمايـد علوم مختلف ايج ارتباطش با نهادها و باشد و زمينه پژوهش بيشتر را در حوزه اخالق و

نتايج حاصل از اين پـژوهش بتوانـد راهگشـاي    به اينكه  اميدبا پيشنهادات حاصل ازاين پژوهش 

  :به صورت زير است ؛اقتصاد و قانون باشد، پژوهش هاي ديگر در زمينه پيوند اخالق

 . مقايسه اخالق در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي ديگر -1

 .وانين كشورهاي اسالميمقايسه مفهوم اخالق در ق -2

 .بررسي ارتباط اخالق و دين در قوانين مختلف جمهوري اسالمي ايران -3

 .بررسي اهميت اقتصاد و قانون در قوانين جمهوري اسالمي ايران -4

 . بررسي قواعد فقهي اقتصاد اسالمي و ارتباط آن با قانون جمهوري اسالمي ايران -5

  

  منابع 

 .ينعمت علي هترجم، اتيگاه اخالقياز علم اقتصاد در جا يخچه ايتار مز،ي، جيالو .1

از مكتـب اسـالم، ش    ييمجله درسها، يت اخالق در اقتصاد اسالمياولو ،) 1390(داود ، يالهام .2

435. 

پژوهشـگاه   احمـد،  ،يدريـ م هترجمـ  ،ياخالق ياز اقتصاد به ارزش هاين ،)1386(ا يآمارت، سن .3

 .6و 5ش ، 2سال ، اقتصادن و يد يو مطالعات فرهنگ يعلوم انسان

بـا تأكيـد بـر     )ره( ينـ يدگاه امـام خم يـ از د ياخالق و اقتصاد اسالم، ميمر، ينيافضل زاده نائ .4

 .24-25صص ، يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان، ات امام محمد باقر صدرينظر

نقـش آمـوزه هـاي اخالقـي مـورد حمايـت اسـالم در فراينـد توسـعه           ،)1387(ايمان دوست  .5

 .همايش اقتصاد اسالمي و توسعه، اقتصادي

 .چاپ نهم ،ينشر ن، از افالطون تا دوره معاصر يد اقتصاديخ عقايتار ،)1388(دون يفر، يتفضل .6

ـ  ، ياقتصـاد  ياست هايه ها و سينظر، ، اقتصاد كالن)1384(دون يفر، يتفضل .7 چـاپ   ،ينشـر ن
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 .پانزدهم
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