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The place of civil credentials in social justice 

abstract 

One of the issues facing the world today is economic corruption. Corruption such as 

money laundering, which requires legal and credible measures and solutions. Today, 

most countries have resorted to civil credentials to combat moral corruption and 

reduce legal disputes. But in Iran, this plan is still not seriously and convincingly 

implemented, although all financial and credit institutions and banks are required to 

credit their customers, but it should be noted that the use of credit is not limited to 

finance and the ability to Includes a wide range of topics and issues. Always the fear 

of being deprived of various services of society, including social, economic, etc., 

can lead the citizens of a society to the rule of law, and on the other hand, to avoid 

the crimes that lead to this deprivation and all kinds of legal anomalies and It is 

socially guided, and it is the case that, with maximum observance of the laws, 

individuals will benefit from the available resources in a fair way. The present study, 

with its field and library method, is responsible for expressing the application of the 

principle of validation and Islamic justice, and what is the goal of Islamic society, 

which is the development of society and using all resources and facilities for 

different segments of society in a balanced way and establishing divine justice Yes, 

this is compatible with the license. 
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 چکیده

مفاسدی چون پولشویی که نیازمند  یکی از مباحثی که جهان امروزی با آن در تقابل است، مفاسد اقتصادی است. 

باشدد. امروز  اکثر کشدورها در راسدتای مبارز  با مفاسدد ا وقی و کاه   مقابله و راهکارهای قانونی و متقن می

درگیری های حقوقی در این زمینه به اسددتفاد  از ابتبارسددندی مدنی روی آورد  اند. اما در ایران، هن نان این  

ها موظفند باز نکرد  است، هرچند که تنامی موسسات مالی و ابتباری و بانک  طرح به صورت جدی و متقن جا

که نسدبت به ابتبارسدندی مشدتریان  ود اقدام ننایند، اما باید توجه داشدت که کاربرد ابتبارسدندی مبدود به امور  

بر ورداری  مالی نیسدت و قابلیت شدنوط طیو وسدیای از مباح  و مسداال را داراسدت. هنوار  بیو مبرومیت از 

تواند شدهروندان یک جاماه را به سدنت  از  دمات مختلو جاماه ابو از  دمات اجتنابی، اقتصدادی و ییر  می

گردد و  و سددوی قانون مداری سددود داد  و از سددوی دیدر به دوری از جراینی که مندر به این مبرومیت می

ن اسدددت کده بدا ربدایدت حدداکثری قوانین،  شدددود و این چنیانواع نداهندداری هدای قدانونی و اجتندابی رهننون می

اشخاص از منابع موجود به صورت بادالنه بهر  مند  واهند شد. پژوه  حاضر با روش میدانی و کتابخانه ای،  

متکفل بیان تطبیق اصدل ابتبارسدندی و بدالت اسدومی اسدت و چه اینکه هدم جاماه اسدومی که هنان پیشدر ت  

ع و امکداندات برای اقشدددار مختلو جداماده بده صدددورت متوازن و متادادط و از  جداماده و بهر  بردن از تندامی منداب

 باشد، با جواز این امر هنخوانی دارد.برقراری بدط الهی می

 کلنات کلیدی: ابتبار، ابتبارسندی مدنی، بدالت اسومی،  قه اسومی.
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 مقدمه

بده بنوان یکی از مهنترین را  حدل هدای موجود، جهدت برقراری     در جهدان امروزی اصدددل ابتبدارسدددندی مددنی

بدالت و اسددتفاد  بهینه از امکانات و منابع توسددر شددهروندان و اتباع یک کشددور، پدیر ته شددد  اسددت و مورد  

اسدتفاد  قرار گر ته اسدت. ولی درکشدور ایران ب ی  ما، این امر هنوز به صدورت کامل و جاماه مورد بهر  برداری  

یکی از مهو ندر ته است و به هنین دلیل در مساال اجتنابی، پیشر ت قابل موحظه ای مشاهد  ننی شود.  قرار 

ترین بویق و تنایوت انسدانی در جاماه مدنی، بهر  برداری از منابع و امکانات و تسدهیوت بر اسداس اسدتبقاد  

اص از امکانات ر اهی، مالی،  و لیاقت اسددت. به ببارت دیدر، برقراری بدالت در  صددوص بهر  مندی اشددخ

شدللی و تبصدیلی در سدطج اجتناع، مهو ترین  واسدت هر انسدان در طوط زندگی  ود می باشدد. ابتبارسدندی به  

مانای رتبه بندی اشدخاص بر اسداس احترام به قانون، تبصدیوت، شدلل و ... به بنوان راهکاری در برابر نابدالتی  

صدورت اجرایی ننودن این طرح، بوو  بر رضدایتنندی بنومی، چه بسدا  در جاماه، کارایی باالیی داشدته و در 

رشدد اقتصدادی، اجتنابی، سدیاسدی و ... در سدطج جاماه، به  وبی ننایان  واهد شدد. در واقع، بوو  بر موارد  

مدکور، ابتبارسدندی مدنی کنک  واهد ننود تا منابع کشدور در دسدت اشدخاص  اصدی نبود  و در جاماه در 

باشدد، لدا این امر  ود کنک  واهد ننود تا بوو  بر کاه  جرایو، نور امید در جاماه نی  بی  از  حاط گردش  

پی  هویدا شدود و اشدخاص بر حسدال بویق و اسدتبقاقشدان به درجات مدنظرشدان دسدت یابند. در این پژوه  

طرح با بدط اسدومی بررسدی   مفهوم ابتبار، ابتبارسدندی، آاار اجتنابی ابتبارسدندی و نی   هنخوانی و تطابق این

  واهد شد.

 مفهوم اعتبار   1-1

یکی از مایارها و موک های مناسدال برای ایداد و ادامه دادن به یک کسدال و کار، کسدال ابتبار اسدت. در واقع  

کسدال ابتبار به شدیو  ای سدهل و آسدان و با ه ینه کو و ارزان، از مل ومات توسداه و پیشدر ت بخ   صدوصدی و  

اقتصدادی اسدت. در مفهوم مخالو این مطلال، اگر ابتباری به صدورت گران و پر ه ینه به دسدت بیاید به  روابر  

هنان نسدبت نی ،  االیت اقتصدادی ه ینه بردار  واهد شدد و در نتیده دامنه رشدد  االیت اقتصدادی مردیق تر 

 گردد.می

و آسدان کردن دریا ت ابتبار ماتقد اسدت که بانک جهانی به منظور توسداه  االیت های اقتصدادی و تسدهیل          

باید به بنلیات ابتباردهی رونق داد  و می ان ماوقات را کاه  داد و از دیدر جهت می ان ابطای تسددهیوت را 

 (.9، ص1392ا  ای  داد  و در پی آن ه ینه  دریا ت ابتبار را کاه  داد ) نصیری اقدم و هنکاران، 

بانک جهانی در زمانی اسدت که ابتبار دهند  توانایی پی بردن به اهلیت ابتبار گیرند  را ننونه بارز پیشدنهاد          

قبدل از ابطدای ابتبدار ندداشدددتده بداشدددد و این امر، بددم تقدارن اطوبدات را بده دنبداط دارد، در نتیدده این بددم تقدارن 

ود را به آن ابتبار گیرند  ای شدود که موسدسده ابتبار دهند  نتواند به وجهی نیکو، امتیازات  اطوبات سدبال می

ها و موسدسدات مالی و ابتباری رو به ا  ونی می که شدایسدتدی مناسدال دارد، ابطا نناید. در نتیده ماوقات بانک

گراید و در پی آن می ان و نسدبت مشدتریان شدایسدته و مطنزن از مشدتریان پر  طر و ناشدایسدت کاه  می یابد. و 
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برای مشدتریان شدایسدته مقرون به صدر ه نیسدت. لدا پیشدنهاد بانک جهانی   این بدین جهت اسدت که نر  تسدهیوت

 در راستای حل چنین مارلی ارایه گشته است.

در مفهوم للوی، ماانی مختلفی دارد و با توجه به  واسدددتدا  ریشددده للوی آن در   1گروهی ماتقدند ابتبار       

شدود. در به مانای اینان و ابتقاد به کار برد  می 2 ر انسده  شدود. این واز  در زبانماانی گوناگونی به کار برد  می

این لفظ مفهوم قرض را می  4کندد و در زبان التیناین لفظ در ماندای ابتقداد مفهوم پیددا می  3 واسدددتددا  ایتدالیدایی

 رساند.

در هر سددرزمین و هناندونه که مشددخش شددد لفظ و مفهوم ابتبار در قالال ابتبار مدنی نی  کاربرد دارد و         

شدود. به بیانی دیدر، اطوبات شدخصدی ا راد به وسدیله یک نهاد  دولتی بر اسداس قوانین هنان سدرزمین ابناط می

 اص به بنوان هسدته مرک ی،  از سدایر موسدسدات و نهادها گرداوری شدد  و تبت بنوان یک پروند   اص  

 شود.ندهداری و مبا ظت می

 مفهوم اعتبارسنجی  1-2

باری در جهان رو به پیشدر ت، به صدورت متداوم و روزانه تاایر بش شددر ی در چر ه اقتصداد جهانی  صدنات ابت

دارد. چه اینکه امروز  با پیشدر ت  ناوری، شدبکه های ون نی  در قالال امر تسدهیل  دمت رسدانی الکترونیکی به  

 ها و موسسات مالی،  ارغ از زمان و مکان ارااه شد  اند.مشتریان بانک

در یک تاریو موسسه مالی سازمانی است که سرمایه تنام سپرد  گداران را جنع آوری کرد  و تبت بنوان        

 (.21، ص1383کند )والی نژاد، تسهیوت به ا راد  واهان این سرمایه پردا ت می

از هنین روی ابتبار سدندی به مفهوم بررسدی قدرت و بدم توانایی متقاضدیان این تسدهیوت بر پردا ت مبل         

باشدد. یکی از موک های ابتبارسدندی در این زمینه به سدابقه شدخش مدنظر در بازپردا ت تسدهیوت  دریا تی می

در تسدهیوت با مبال  کو و وام های با مبال  باال   گردد. البته باید مدنظر داشدت که این موک و مایارسدابق باز می

ها در مبال  باال بررسدی دقیق تری از  واهان و وضدایت وی  یکسدان نیسدت زیرا بادتا موسدسدات ابتباری و بانک

به بنل می آورند زیرا بنوما متقاضدیان تسدهیوت باال به نسدبت متقاضدیان تسدهیوت پایین تر، تاداد کنتری را  

)حیدرپور و  گیرد  و از هنین روی وضددایت حقوقی وی نی  مورد بررسددی بیشددتری قرار می  شددامل می شددوند

ای با چنین کیفیتی در مورد متقاضددیان در مبال   مسددلنا این چنین ارزیابی (.135-154، صددش1388هنکاران، 

دسدته ا راد   پایین، آن نان کاربردی ندارد زیرا اکثریت متقاضدیان ازین دسدته هسدتند و چنین سدندشدی برای این

 ماقوالنه نیست.

 
1 credit 
2 credit 
3 credito 
4 creditum 
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ابتبارسدندی دارای انرات  راوانی اسدت که یکی از آن ها در اقتصداد به کار ر ته اسدت و در واقع به نوبی به      

ها و موسددسددات ابتباری در پردا ت  شددفام سددازی در جاماه اقتصددادی می پردازدو کنک  راوانی به بانک

شددود که هو موسددسددات مالی و هو اشددخاص از  ع این رویه مندر مینناید. در واقتسددهیوت و بقد قرارداد می

 م ایای بسیاری بهر  مند شوند. زیرا اشخاص نی  با تثبیت جایدا   ود از تسهیوت بیشتری متنتع می گردند.

توانند مدیریت قوی تری در بر ی ماتقدند که اشددخاص با دریا ت اطوبات از می ان ابتباری که دارند می       

(. گروهی دیدر ماتقدند که ابتبارسدندی اقتصدادی یک  13، ص1387ینه وضدایت  ود داشدته باشدند )جلیلی،  زم

بینی احتناط بازپردا ت یا  ودداری متقاضدی از بازپردا ت وام به  روشدی ریاضدی و آماری اسدت که برای پی 

ام به پردا ت وام یا بدهی کار می رود که منکن اسدت  رد از روی ناتوانی مالی و یا میل و ریبت شدخصدی اقد

 (.66، ص 1383 ود ننناید )رابی و سایدی، 

اند از آندایی که بانک جهانی بوو  بر ایداد مراک  ابتبارسددندی در مراک  تبت پوشدد   ود، سددایر  گفته       

که در توان به این مهو پی برد نناید میکشدورهای بردو را نی  به ایداد چنین مدنوبه ای تشدویق و ترییال می

 ,Thomas, et. al, 2004)شددود  جهان امروزی، ابتبارسددندی از ل ومات یک نظام اقتصددادی مبسددون می

p41)  مای  ماتقد اسدت کشدور آمریکا از سدرزمین هایی اسدت که به این امر جامه بنل پوشداند  اسدت و این      .

آن ها، برای ا راد جاماه،  دولت ها در کنار حفظ حریو  صدوصدی اشدخاص و رازداری در  صدوص مسداال مالی  

 .(Mays, 1995, p23)جایدا  و امتیاز ابتباری را مشخش می ننایند 

از نظر بر ی نویسدندگان، این امر در کشدورهای اروپایی نی  رواد دارد، به صدورتی که هر دولتی بر اسداس        

(. لدا در سددرزمین های  29  ص ،1392نناید )شددکوهی،  قوانین و قوابد  اص  ود، اقدام به ابتبارسددندی می

بندی ها اسدت که هر شدخش بر اسداس ابتبار و امتیازی که دریا ت کرد ، شدایسدتدی  مختلو به دنباط این رتبه

 شود.اقدام به  االیت های اقتصادی را دارا می

یه  ، در ایران نی  سدازمانی که قدرت دسدتیابی بر کل1351براسداس مفاد قانون پولی و بانکی کشدور مصدون       

، و نهادی که تنام اطوبات بینه  5ها و موسدسدات مالی دارد، بانک مرک ی اسدت اطوبات بانکی ا راد را در بانک

نهادی که به امور مالیاتی اشددخاص رسددیدگی کرد  و اطوبات   6ای ا راد را در دسددت دارد، بینه مرک ی اسددت.

مالیاتی اشدخاص را در دسدت دارد، سدازمان امور مالیاتی اسدت. سدازمان ابت اسدناد و اموک نی  بهد  دار ابت و  

جنع آوری اطوبدات اشدددخداص در زمینده  ریدد و  روش و نظیر این موارد مربوو بده امواط منقوط و ییرمنقوط  

ن ابت احواط به احواط شدخصدیه رسدیدگی میکند و امور مختلفی را بر بهد  دارد. کسدال اطوبات  اسدت. سدازما

 ا راد در زمینه صادرات و واردات نی  از طریق سازمان گنرک ایران امکان پدیر است.

 
 قانون پولی و بانکی کشور. 15الی  10مواد  5

 .1350قانون تا سیش بینه مرک ی ایران و بینه گری مصون  5الی  1مفاد مواد  6
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تبه ابتبارسدندی تاریو جامع و کاملی نداشدته و به مانا و مفهوم سدند  قدرت و توانایی  رد می باشدد و ارااه ر

به وی می باشدد. در واقع در سدیسدتو ابتبارسدندی که مفهومی نوظهور در  ،ابتباری بر حسدال حسدن ر تار شدخش

کشدور ما اسدت، اطوباتی از اشدخاص دریا ت شدد  و در سدیسدتو جامای ابت شدد  و برحسدال  االیت مثبت و  

در صدورت ا ااط منفی شدخش و حسدن  ال وی در اجتناع به وی رتبه  اصدی ا تصداص داد  می شدود که 

و در واقع این اطوبات نه در دسدترس  ود شدخش و   ناپسدند و قانون شدکنی شدخش رتبه وی تن ط پیدا می کند

نه در درسدترس دیدر اشدخاص قرار  واهد گر ت، بلکه تنها رتبه ابتباری شدخش اسدت که تایین کنند  می ان  

سدیسدتو ا راد سدای می کنند هرروز قانونندار تر از  . بر این اسداس و طبق این بهر  مندی وی از امکانات اسدت 

روز پی  بنل ننایند تا از رتبه ابتباری آن ها کاسددته نشددود و بتوانند از م ایای بیشددتری در جاماه بر وردار  

،  لدا هر باشددند، چه اینکه بهر  مندی از م ایا و امکانات ر اهی جاماه، وابسددته به رتبه ابتباری شددخش اسددت 

اهد ننود که با حفظ قانون و احترام به هندارهای جاماه و حسدن ر تار  ود در اجتناع، رتبه شدخصدی توش  و 

. در واقع می توان چنین اسدتنباو ننود که یکی  ابتباری  ود را باالتر برد  تا از امکانات بیشدتری بهر  مند گردد

زولیت و امنیت و ارام  در از کارایی های ابتبارسدندی مدنی، کاه  جرایو و پیشدر ت روزا  ون احسداس مسد 

جاماه اسدت، زیرا بهر  مندی از امکانات جاماه،  ود به بنوان اندی   و مبرک برای ترک جرم و حفظ مقررات 

می باشدد و شدخصدی که اسدتفاد  از م ایا را در گرو احترام به حقود و قوانین و حفظ رتبه ابتباری  ود می داند، 

 اهد برد تا قانونندار تر و مسزوط تر و نهایتا مثبت تر ر تار نناید.طبیاتا تنام توش  ود را به کار  و 

سازمان واحدی وجود ندارد که تنامی اطوبات شخش را در دسترس   ،شود در ایرانچنان ه مشاهد  می          

لو  نناید که تنامی اطوبات مدکور از تنامی سدازمان های مختداشدته باشدد بلکه برای ابتبارسدندی ضدروری می

 جنع آوری شود.

 آثار اجتماعی اعتبارسنجی  1-3 

پولشدددویی به بنوان یکی از ماردددوت اقتصدددادی در جوامع  ود مندر به انددام جرایو و ا  ای   ادالیت های 

شددود  شددود. و به نوبی سددبال میمی هانظیر اینییرقانونی برای قاچاق یان ابو از قاچاد کاال و مواد مخدر و 

 قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان دولت گر ته شد  و به مدرمان و  وم کاران منتقل شود.  

شدود بد  مبدودی از ا راد جاماه، در صدورتی که ابتبارسدندی به شدیو  ای صدبیج در جاماه اندام نشدود سدبال می

 .داشته باشند و سایر ا راد جاماه از  دمات مالی مبروم باشندمنابع مالی و ابتباری را در انبصار  ود 

شدود تا ابتبارات مالی مابین تنامی ا راد جاماه به صدورت بادالنه تقسدیو  ایداد سدامانه های ابتبارسدندی سدبال می

ری  توانند از امکانات برابشدود که سداکنین حتی در دورا تاد  ترین مناطق روسدتایی کشدور میشدود و سدبال میمی

هناندونه که گفته شددد یکی از    اسددتفاد  ننایند و از امکانات ابتباری بصددورت منصددفانه بهر  مند  واهند شددد.

بوارض بدم ابتبارسدندی جامع، ظهور ماردوت و جرایو مختلو در سدطج جاماه اسدت که یکی از این موارد  

 .  باشدمیپولشویی  

ااه تصدویری شدفام از وضدایت و توانایی مشدتری در ایفای ابتبارسدندی مشدتریان در ار  بر یآن چنان که طبق نظر  

تاهدات  ود در زمان تایین شددد ، بازداشددتن مشددتریان از اسددتفاد  بی  از حد منابع و سددقوو در ببران مالی،  
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 لدا، هناندونه که ابتبارسدندی مشدتریان بانکی   (.166-147، ص 1395، هنکاراننقشدی بنیادین دارد )بهارلو و 

بندی آسان مشتریان و بسترسازی  ت در امور بانکی شدد ، سبال کاه  ریسک سرمایه گداری، رتبهمندر به سدهول

 شود.  مناسال در جهت کاه  پولشویی و مقابله با آن مبسون می

 دمات و اقدامات مالی و بانکی سددهو   ،کنددر واقع به هر می ان که یک کشددور رشددد و پیشددر ت بیشددتری می

. به بیان دیدر بخ  های مالی یک کشدور، نق  بند  ای در پیشدر ت کشدور بربهد   بیشدتری در آن پیدا می کنند

 دارند. 

ها و به بیانی شدیواتر سدیسدتو بانکی از طریق پردا ت تسدهیوت از کارآ رینی حنایت کرد  و به نوبی از اندیشده

سدت که کشدورها به پیشدر ت  ها و تفکرات جدید به هنرا  سدرمایه اتدابیر جدید اسدتقابل کرد  و در توقی اندیشده

دسددت پیدا  واهند کرد زیرا تفکر و اندیشدده و ا ترابات بدون حنایت مالی تنها در هنان قالال اید  باقی می  

 ماند و به صورت بنلی ننایاندر نخواهد شد. 

ای شدود حنایت هآن ه نوآوری و ابدابات را به منصده ظهور می کشداند و سدبال بهر  برداری از آن می رواز این

ها نباید هن ون گدشدته اقدام به ابتبارسدندی ننایند چون آن ه در مالی بانک هاسدت.  لدا در جهان کنونی بانک

ابتبارسدندی و موا قت با ابطای تسدهیوت د یل بود ببارت بود از وایقه، وضدایت سدرمایه مشدتری، و صدوحیت  

تواند تنها دلیل  اابت شدد این اسدت که وایقه ننیمتقاضدی و وایقه در اولین جایدا  قرار داشدت، اما آن ه امروز   

چرا که گاهاً منکن اسدت ا رادی وایقه الزم و کا ی را در ا تیار    ،مبرهن بر بازپردا ت تسدهیوت ا د شدد  باشدد

نداشدته باشدند بلکه بر تاهدات  ود پای برجا بود  و بتوانند نسدبت به بازپردا ت به موقع اقسداو اقدام ننایند و  

شددود تا مشددتریان  وش حسددان از دریا ت  دالتی در پردا ت تسددهیوت به ا راد دارای وایقه مندر میاین ناب

 تسهیوت مبروم ماند  و در بوض مشتریان بدحسان از آن بهر  مند شوند. 

براسدداس تزوری بر ی از اقتصدداددانان، برای تبیین ارتباو میان  قر و جرم براسدداس بواملی هن ون سددو تلدیه، 

سدکونی ییربهداشدتی، ازدحام و شدلویی مبل، اندام  االیت های ییرقانونی که به بنوان پیامد نا امیدی بر   انه م

توان استدالط ننود  قر مستقیناً یا ییرمستقیو مندر به  اار ناتوانی از یلبه بر شرایر بد اقتصادی ر  داد  است می

رابطه مسدددتقینی با اندام جرایو دارد و در نتیده ا  ای  ابنداط مدرمانه شدددد  و در واقع در هر اجتندابی،  قر  

 .(Jacobs, 1981, pp12-28)  گرددا  ای   قر مندر به ا  ای  جنایت و جرم می

طبق دسدتاوردهای پژوهشدی اقتصدادی در ایران، ارتباو میان جرم و بیکاری نی  رابطه ای مسدتقیو اسدت بصدورتیکه 

ر  جرم و جنایت نی  به طبع رو به   ونی می  نباال بیشدتر باشدد، سداط به  16هر چه نر  بیکاری در جوانان سدنین 

رود، و از سدوی دیدر بررسدی ها در زمینه ارتباو می ان درآمد با وقوع جرم نشدان داد  اسدت که در سدطوح پایین  

 .(114، ص1394تر درآمدی، احتناط ارتکان جرم توسر اشخاص بیشتر است )ابراهینی، چاکوزهی،  

طبق نظر اقتصداددانان دیدر بین  قر، نابرابری اقتصدادی، بیکاری و تورم ارتباو مسدتقینی با جرایو مالی من جنله  

 .(Sjoquist, 1973, pp259-283) وجود داردسرقت  

نشدان می شدود  از سدوی دیدر بررسدی های اندام شدد  در مورد سدیاسدت مالی که از طریق مخارد دولتی ایداد می

 .(pp1-9) Teles, 2004 ,این امر صبه می گدارد   وقوع تورم بر دهد که
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ماناداری بر انواع جرایو داشدته و طبق  گروهی دیدر نی  ماتقدند که تورم هنیشده در بلندمدت و کوتا  مدت، اار

)ابریشدنی،    باشددمیبررسدی های اندام شدد  اار تورم بر ایداد اندی   در اندام جرایو حتی بیشدتر از ترایر بیکاری  

  .(74-41، ص 1394نید؛ رضایی، زکیه،ح

نظر بر ی نویسددندگان، توسدداه اقتصددادی بر ر ا  اجتنابی متار اسددت زیرا دارای ابااد اجتنابی نی    بر اسدداس

و یکی از اهددام آن، برقراری رونق اقتصدددادی و بددالدت اجتندابی و کداه  ندابرابری در جداماده    بداشددددمی

 (. 12، ص 1383است)شریو زادگان،

تواند مندر به کاه   دمات درمانی شدود و بر رشدد آن ترایر منفی بدم ابات قینت ها از دیدر سدوی می تورم و

داشددته باشددد به ببارت دیدر، تنها را  بهبود ر ا  و یا حتی حفظ سددطج کنونی، کنترط شددرایر تورمی و بهبود  

ک های پایین جاماه جلوگیری  تواند از سدقوو بینه شددگان به دهبخشدیدن بهر  وری اقتصداد کون اسدت که می

 7(.1667، ص 1385 ،شیرین کامرمرانپور و کند )

در یک جاماه آرمانی آن ه به بنوان بدالت اقتصددادی مورد توجه اسددت و متبادر به اهن اسددت، توزیع بادالنه 

صدادی و  اروت در میان مردم اسدت، از آندا که اولین و سداد  ترین شدیو  بدسدت آوردن اروت، کار و  االیت اقت

تولیدی اسدت، لیکن در  ارد از تصدور، این امر هنیشده ر  ننی دهد به ببارتی سدیاسدت های یلر اقتصدادی  

شدود تا گاهی اوقات هرچه اشدخاص در امر شدللی و تولیدی  ود کوشدا باشدند اما متقابوً به اروت قابل  مندر می

 توجهی دست نیابند. 

 بر بازپردا ت اقساو در مهلت مقرر بکار می برند.  وش حسان مبسون می شوند تنام توش  ود را 

آن ه که مشددهود اسددت این اسددت که می ان ر ا  اجتنابی و پیشددر ت ا راد در جاماه چه از نظر بهداشددتی و یا  

تبصیوت آموزشی و یا از نظر  رهندی با می ان تورم در جاماه ارتباو دارد به این صورت که هرچه می ان تورم 

بهداشتی بیشتری بر وردار  واهند شد  کنتر باشدد اشخاص جاماه و شهروندان از امکانات آموزشی،  رهندی و 

چرا که می ان ه ینه ای که ا راد در این بخ  ها صدرم  واهند کرد به مراتال کنتر بود  لدا اقباط به بخ  های  

اما در ییر این صدورت شداهد  واهیو بود که در  شدود.بیشدتر می  نظیر این مواردآموزشدی،  رهندی، بهداشدتی و  

توان  فاوت ها و نابرابری ها رو به   ونی ر ته، چه اینکه گاهی بلت این امر را میبرصده اقتصدادی و اجتنابی، ت

 در بخ  شلل و تولیدات مشاهد  ننود.  

توانند مواد اولیه  ود  با ا  ای  تورم بسدیاری از صداحبان تولیدی های  رد مدبور به تاطیلی می شدوند زیرا ننی

ارمند در آن حر ه مشدلوط بودند، از کار بیکار  واهند شدد، و یا  را تهیه کنند اشدخاصدی که به بنوان کارگر یا ک 

 .ها، درآمد این ا راد نسبت به  االیتی که اندام می دهند ناچی  قلنداد  واهد شد هاینکه با توجه به ا  ای  ه ین

قشدر  شدود  بهر  بردن گروهی  اص در جاماه از امکانات مالی و ... مندر می  آن نان که مشدخش و مبرهن اسدت،

 و در پی آن دیدری از جاماه روز به روز آسدیال پدیر ته شدود و  اصدله طبقاتی آن ها روز به روز بیشدتر گردد

پیامدهایی چون ربا، احتکار، گرانفروشدی، بدم پردا ت وجوهی که باید به دولت پردا ت شدود، سدرقت، ارتشدا   

نابرابری اقتصدددادی و اجتندابی در بین طبقدات   در جاماده   ونی گر تده و مندر به بی بدالتی و  نظیر این مواردو 

 
 1386شیرین کام، روزنامه اقتصاد ایران، گفتدو با  7
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گردد و در واقع جاماه به دو گرو  مر هین و مسترافین تقسیو  واهد شد. زیرا از نظر بر ی مختلو جاماه می

شددود)طالال، مهدی،  نویسددندگان، بواملی چون تورم سددبال کاه  درآمد و یا کاه  بهر  وری اشددخاص می

های اصدلی بدالت که دانشدنندان به آن توجه دارند، دادن حق به صداحبان    ( چرا که یکی از مولفه150، ص1368

 حق است.  

ابتبارسدندی مدنی بوو  بر مبارز  با  سداد و ناامنی در جاماه می تواند بوسدیله شدفام و ابت اقدامات و         

مور جاماه نی  ترایرگدار  ر تار اشدخاص و ایداد یک کارنامه ابتباری برای ا راد جاماه در امور سدیاسدی و ادار  ا

باشد،به بنوان مثاط اشخاص تبصیلکرد ، پژوهشدران و اساتید دانشدا  و پ شکان با اشخاصی که از سواد کا ی  

بر وردار نیسدتند،برابر نیسدتند.و مسدلناً امتیاز ابتباری این اشدخاص بسدیار باالتر از آحاد ا راد جاماه اسدت. لدا در 

هوری و مدلش شدورای اسدومی و ... براسداس امتیاز ابتباری ردی دهندگان  صدورتی که انتخابات ریاسدت جن

 اندام شود، نتایج انتخابات بسیار متفاوت  واهد بود.

هنین امر در امور اقتصدادی نی  جریان دارد،بانوان مثاط، رتبه ابتباری صداحبان صدنایع و مشدایل اقتصدادی         

ز سدایر ا راد دیدر هسدتند،  لدا در صدورت نظرسدندی از آنها، امتیاز آن هن ون تدار و ... دارای امتیازی باالتر ا

ها از بنوم بیشتر است.چرا که تدربه کا ی در این امور دارند و اقتصاد کشور را به بهترین صورت ادار   واهند  

 ننود .

 انواد  های کو ریسدک  از دیدر م ایای ابتبارسدندی می تواند ابطای تسدهیوت و امتیازات تبصدیلی به ا راد       

و با امتیاز باال شود.امکان بهر  بردن دان  آموزان با استاداد باال و امتیازات باال از امکانات آموزشی بیشتری بهر   

مند شدوند و نی  در انتخابات رشدته تبصیلی و دانشدا  مورد تبصیل و یا حتی در درجه مدرسه مورد نظر وجود  

امتیاز مبصددل و  انواد  اش بیشددتر باشددد به تبع مدارس با درجه باالتر را برای  دارد. به این منظور که هر چه 

 تبصیل انتخان می کند.

هنین امر می تواند حتی در مورد مسا رت و امکانات سفر،درجه تور مسا رتی و یا درجه هتل و حتی درجه       

د می توانند از امکانات بیشدتری بهر  مند وسدیله حنل و نقل متار باشدد. هر چه امتیازات اشدخاص باالتر باشدد ا را

 شوند.

بوو  بر این ابتبارسدندی و ابطای امتیازات ابتباری حتی در ادار  امور جاماه نی  متار اسدت؛ بدین صدورت       

که در هنان اوان ابت نام نام دهای انتخاباتی اشدخاص به بنوان نام د نهایی تایین می شدوند که از امتیاز باالتری  

 اهد شد. بر وردا باشند.لدا زمان به حد قابل توجهی کنترط  و 

طبق پژوه  اندام شدد  در باردی سدایت ها، بکارگیری سدیسدتو های ابتبارسدندی بر زندگی ا راد ترایرات مثبت و 

منفی داشددته اسددت که ترایرات مثبت آن ببارتند از: تقلیل تقلال و هویت های جالی، شددنا ت بهتر اشددخاص،  

ی ارااه دهند  تسهیوت چه از نظر مالی  تسدهیل و بهبود بخشدیدن در تصدنیو های متسدسدات ابتباری و شدرکت ها
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، ایداد بدالت و امتیازدهی در موارد مختلو، تقلیل ریسدک در متسدسده   نظیر این مواردو چه از نظر تبصدیلی و  

 تسهیوت دهند ، برقراری امنیت سیاسی و اجتنابی و اقتصادی و  رهندی جاماه. 

شدود، احتناط نقش نی  دارد از نقایش سدیسدتو ری میباید توجه داشدت هر سدیسدتو و قانونی که جدید پایه گدا

ابتبارسددندی نی  مواردی اسددت چون تبدیل جاماه به جاماه ای توتالیتری، امکان و احتناط سددرقت و ا شددای  

اطوبات توسدر هکرها، ایداد ا توط و اشدتبا  در ابت اطوبات شدهروندان، ورود به حریو شدخش اشدخاص  

و تصددرم و تلییر بندی اطوبات   جالمورد اشددخاص وجود دارد، احتناط  بوسددیله اطوبات جامای که در 

 .اشخاص، ا توالت سیستنی

 قاعده فقهی عدالت  -2

  بدالت از نظر مانی واژگانی تااریو بسدیاری دارد از نظر رایال اصدفهانی دبدالت به مانای مسداوات و برابری  

تا، ص باورند که بدط میانه روی در امور است )الفیومی، بی(؛ بر ی نی  بر این 5، ص1375  )الرایال األصفهانی،

، 3، د1416( و طریبی گفته دبادط کسدی اسدت که هنه چی  را در موضع  ودش قرار می دهد  )الطریبی،  396

 (.50ص 

در کتان یررالبکو و دررالکلو آمد  اسدت، بدالت از جنله مفاهینی اسدت که در هنه ابصدار مور توجه بود  و 

ای مختلفی در تاریخ جوامع انسدانی به  ود دید  اسدت و مکاتال گوناگون هر یک به  را ور حاط ، در تفسدیره

صدددد ارااه تاریفی از بدالت ،تبیین ابااد،را  های تبقق و چدوندی مبارز  با بی بدالتی هسددتند؛ و یکی از مهو  

 (.75، ص1395، آمدی تنینیترین اهدام  االیتهای  ود را دستیای به بدالت ابوم می دارند )

شدود و پیوند دهند  بر اسداس آموز  های اسدومی ،بدالت موجال حیات و بقای احکام و سدبال بی نیازی مردم می

گردد که  انسددان ها در دا ل اجتناع و بامل انسدددام اسددت و بدم وجود آن باب   روپاشددی نظام و اجتناع می

 انی صبیج را اجرای بدالت دانسته اند.موید آن بیان امیر مومنان بلی)ع( است که موک حکنر

ازآن جایی که در متون اسومی کنتر موضوبی به انداز  بدالت مورد توجه قرار گر ته است؛ و  وری ترین هدم  

تشدکیل نظام اسدومی، اسدتقرار بدالت و قسدر اسدومی بیان شدد  اسدت؛ توجه به مسدزله بدالت اقتصدادی امری  

ه سدنت وضدایت بادالنه مطلون و هن نین بومت دهی و ارااه طریق برای  حیاتی اسدت و برای رصدد اقتصداد ب

 .باشدمیوصوط به این مهو، تدوین شا صی برای تبیین بدالت اقتصادی، اجتنان ناپدیر 

مفهوم بدالت و موضددوباتی که به این مقوله ن دیک تر اسددت در هنه دور  های زمانی یکی از موضددوبات مهو 

تی بود  اسدت ؛ و از زمان پیروزی انقون اسدومی تاکنون و تنام دولت های پش از  مدنظر سدیاسدتد اران حکوم

اند و برای نیل به این  انقون با هر زمینه  کری و سدیاسی بر تبقق بدالت اجتنابی و اقتصادی تاکید ویژ  داشته

 مهو ه ینه های گ ا ی را متبنل شد  اند.

تار و پود جاماه و در مسدداال حقوقی، اجتنابی و  انوادگی و   اسددوم اهنیت  اصددی به بدالت داد  و آن را در

اقتصادی شرو اساسی دانسته است.اهنیت این امر در احادی  و روایات ماصومین به  وبی آشکار است؛ پیامبر  
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گرامی اسدوم)ص(  میفرمایند که دیک سدابت بدالت از هفتاد سداط ببادتی که روزهای آن روز  و شدال های آن 

شددود )اصددفهانی،   رمایند ددبای رهبر بادط هرگ  رد ننیاری بهتر اسددت  و نی  امام صددادد )ع( میرا احیا بد

1376 ،168 .) 

بدالت بانوان یک مفهوم جامع و هنه جانبه در ادار  ی یک نظام اجتنابی، برای اولین بار در تاریخ از طرم امام 

ااد اجتنابی، سددیاسددی، اقتصددادی و اداری را در بر  بلی )ع( پایه گداری شددد. از دیدگا  آن امام بدالت هنه اب

دارد.ایشدان تنها متفکری بود که به این دیدگا  جنبه بنلی داد و بانوان رایش یک حکومت و یک جاماه وسدیع  

 چند ملیتی نظریات بدالت اجتنابی را در چارچون دین مبین اسوم جامه بنل پوشانید.

برقراری مسدداوات اقتصددادی در توزیع بیت الناط را اولین شددرو    امام بلی )ع( هندامی که به حکومت رسددید؛

نناید. در اسدوم اجرای بدالت نه تنها دربار  دوسدت و در حاط طبیای بلکه  اسداسدی در حکومت  ود ابوم می

شددود که  دربار  دشددنن و در حاط جنن نی  مورد سددفارش اسددت. هن نین در قرآن به صددراحت ابوم می

  ، ددشننی با ملتی شنا را به ن بدالتی وادار نکند .8وم اال تادلوادوالیدرمنکو شناًن ق

امام بلی)ع( اهنیت بدالت را بازی ه قدرت و سدیاسدت ننی داند؛ به گونه ای که قدرت و سدیاسدت را بیرون از 

  بدالت ننی  واهد؛ بدالت بلوی، بدالتی  راطبیای اسددت؛ به این مانا که باید هنه انسددان ها، بخاطر انسددان 

های اجتنابی آنان، به گونه ای برابر ر تار شدود. با نداهی به سدخنان آن حردرت بودنشدان و بدون نظر به من لت 

 بینیو سخن با بنل، برابر و ترازو است.دربار  بدالت می

ی قرآن اسدت؛ در ترازوی بدالت حردرت، پوسدت جویی از دهان موری به سدتو حردرت بلی )ع( دسدت پرورد 

 تر است. حکومت ایشان ننونه بارز بدالت و بدالتخواهی بود.تنام جهان سندین ستاند  شود، از

برپایی بدالت از مهنترین اهدام دولت اسدومی اسدت؛ جاماه ای که در مسدیر بدالت حرکت نکند ارزش ها در 

در شدود؛ در اندیشده و حکومت حردرت بلی )ع( هنه ارزش ها  گردد و ضدد ارزش ها حاکو میآن واژگون می

گرو بددالدت اسدددت؛ اگر در جداماده ای بددالدت رندن ببدازد هنده ارزش هدا رندن می بدازد. هنده ارزش هدا در گرو  

شدود با مدیریت صدبیج و تبقق بدالت اقتصدادی، دیدر نیازمند و گر تاری پیدا کند و شدکو ا میبدالت رشدد می

 نخواهد شد و جاماه برای حرکت به سنت تاالی سود پیدا  واهد کرد.

نظر صددداحدال کتدان البیدا  در نظدام اسدددومی دبددالدت  اصدددلی ادابدت و حداکو بر هنده اصدددوط و  روع دیدر بده   

؛در جهان بینی اسدومی ،آ رین  برپایه بدط اسدتوار اسدت؛ و نظام تشدریع نی  هنسدو با نظام تکوین ،بر  باشددمی

 (.430، ص6، د1395هنین اصل پایه ری ی شد  است )حکینی و هنکاران، 

گویند در قرآن از توحید گر ته تا مااد، از نبوت گر ته تا امامت و زبامت و از آرمان در این بار  می شهید مطهری

های  ردی گر ته تا هدم های اجتنابی، هنه بر مبور بدط اسددتوار شددد  اسددت؛ بدط قرآن هندوش توحید،  

 
 .8. سور  مااد  آیه  8
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مت اجتناع اسدت)مطهری،  رکن مااد، هدم تشدریع نبوت،  سدفه زبامت و امامت ،مایار کناط  رد و مقیاس سدو

 (.61، ص 1، د1369

مانای آیه هفتو سدور  زل اط و بسدیاری از آیات مشدابه مبور نظام های سدند  ابتبار و ابتبارسدندی کنونی اسدت. 

نندایدد در واقع بنلکرد و ر تدار گددشدددتده آندان آن ده کده در بهر  منددی ا راد از  ددمدات مدالی نق  مواری ایفدا می

 .9است 

و زیربنای جاماه اسدومی اسدت؛ بدالت باید وجود داشدته باشدد تا مردم به طبقات مختلو تقسدیو  بدالت الزمه 

نشدوند؛ و هنه در جاماه از بهر  مسداوی بر وردار شدوند؛ اگر جایی نیاز اسدت که تخصدیش مالی قرار بدهیو 

کار باشدند، ما  تخصدیش ابتباری، حتی شدللی؛ برای اینکه بدالت در جاماه اجرا شدود و ا راد صدبیبی روی 

وسددیای را جهت شددناسددایی اشددخاص ینی و  قیر، متخصددش و ییر   ی تبقیقاتینیازمندیو که یک پروسدده

متخصدش،  وش حسدان یا بد حسدان، بادط و  اسدق و ییر  اندام دهیو و متناسدال با تبقیقات اندام شدد  اقدم 

 به بدط تصنیو نناییو.

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری

برپایی بدالت اجتنابی و اقتصددادی به بنوان یکی از اصددوط اسدداسددی دین اسددوم در جاماه اهنیت 

بسدیاری دارد. واضدج اسدت در صدورتی که ا راد به صدورت نامتناسدال از امکانات جاماه بهر  مند باشدند با اصدل  

بسدن در جاماه از امکانات  بدالت سدازگار نیسدت.به این مانی که بهر  مندی برابر تبهکاران و ا راد درسدتکار و م

و تسددهیوت ر اهی و ...متناسددال با اصددل بدالت نیسددت. اصددل بدالت می طلبد که ا راد قانونندار از م ایای  

بیشدتری نسدبت به اشدخاص هندارشدکن و قانون گری  بهر  ببرند. طرح ابتبارسدندی مدنی تا حد بسدیاری در 

شدد زیرا در اجرای طرح مدکور، شدخصدی که دارای رتبه   راسدتای نیل به بدالت اجتنابی و اقتصدادی مفید واقع

بندی ابتباری با درجه بیشتری است، از امکانات ر اهی بیشتری بهر  مند  واهد شد؛ به بنوان مثاط در امر بینه،  

 
9 www.farsnews.com  (93آبان 27رجوع شود به دیدگا /الدوی اسومی ایرانی پیشر ت ) 

http://www.farsnews.com/
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اشدخاصدی که اطوبات ورزشدی آن ها به بنوان ورزشدکار در باشددا  های ورزشدی ابت شدد  باشدد و یا اشدخاصدی  

الیانه را در موبد مقرر  ود اندام می دهند و به نوبی در راسددتای حفظ سددومت  ود می  که چکاپ های سدد 

کوشددند، از تخفیفات بینه ای بهر  مند  واهند شددد و در مقابل ا رادی که نسددبت به سددومت  ود بی اهنیت  

د گسددتر  امر  هسددتند، از این تخفیفات بهر  مند ننی شددوند. البته باید دانسددت هناندونه که قبو نی  مطرح شدد 

ابتبارسددندی بسددیار  راتر از امور بینه و مثاط های یاد شددد  می باشددد. لدا نیکوسددت ایندونه متدکر شددد که در 

صدورت اجرایی شددن طرح ابتبارسدندی مدنی، منابع جاماه براسداس اسدتبقاد در اجتناع توزیع  واهد شدد و  

 .این امر مبنای برقراری بدالت اجتنابی و اقتصادی  واهد بود

از آندایی که وضدایت اقتصدادی و ر ا  اجتنابی ارتباو تنداتندی با یکدیدر دارند، بهتر اسدت براسداس  

 قه اسدومی قوانین ابتبارسدندی اقتصدادی ایران نی  بازندری شدود. زیرا ایران یک کشدور اسدومی اسدت و تنامی  

د ابتبارسدندی و سدیسدتو جامع بانک  قوانین آن بر پایه  قه و احکام اسدوم نداشدته شدد  اسدت. چرا که با وجو 

اطوباتی شدهروندان در دسدت ارگان های مرتبر، هنوز برابری و بدالت، به آن صدورت که شدایسدته اسدت در 

جاماه  راگیر نشددد  اسددت و هن نان پروند  های مالی و اقتصددادی در دادگا  ها و مباکو قرددایی به و ور به  

ژوه  و بررسدی های بیشدتری اندام شدود تا به بدالت مدنظر در چشدو می  ورد و چه نیکوسدت در این زمینه، پ

جاماه برسدیو. هن نین باید مایارهای ابتبارسدندی دقیقاً طبق مسداال و احکام  قهی انتخان شدوند تا تنام اقشدار  

توان از تولیددی هدای  رد و کوچدک  جداماده بتوانندد از  ددمدات مدالی بهر  مندد شدددوندد. چده اینکده بدا تلییر مایدار می

جاماه نی  حنایت ننود و به تبع آن مختربین جدید نی  به هنرا  ا تراباتشددان پا به منصدده اقتصدداد می گدارند 

شدود نوآوران جوان و کارآ رینان جوان از اقدام به  االیت، ا تراع و یا ادامه آن زیرا بند  مشدکوتی که سدبال می

رسدد رتی کاموً اسدومی اندام شدود، به نظر میهای مالی اسدت اگر ابتبارسدندی بصدو منصدرم شدوند، بدم حنایت 

تا حد بسدیاری از این اشدخاص از حنایت های مالی بهر  مند شدوند، در پی آن ایداد  االیت ها و کارگا  های  

جدید هرچند کوچک به کاه  می ان نر  بیکاری در جاماه مندر  واهد شدد، زیرا اکثر متخصدصدین را در رشدته  

ا  ای  مشایل به شلل مورد نظر  ود برسند و در نتیده رضایت بنومی باالتر  واهد   توانند باهای مختلو می

ر ت. از سددوی دیدر با برقراری بدالت اجتنابی به تبع اندی   وقوع جرم نی  به شدددت کاه   واهد یا ت و  

مددکور،  بوو  بر موارد   چده بسدددا بسدددیداری از پروندد  هدای جداری در مبداکو و جرایو مختلو کداه  می یدابدد.  

هنانطور که بیان شدد، بر طبق این سدیسدتو، ا راد سدای می کنند هرروز قانونندار تر از روز پی  بنل ننایند تا از  

رتبه ابتباری آن ها کاسدته نشدود و بتوانند از م ایای بیشدتری در جاماه بر وردار باشدند، چه اینکه بهر  مندی از  

ه ابتباری شدخش اسدت،  لدا هر شدخصدی توش  واهد ننود که با  م ایا و امکانات ر اهی جاماه، وابسدته به رتب

حفظ قانون و احترام به هندارهای جاماه و حسدددن ر تار  ود در اجتناع، رتبه ابتباری  ود را باالتر برد  تا از  

د  امکانات بیشتری بهر  مند گردد. این امر،  ود مندر به بهبود اجتناع و ا  ای  امنیت و آرام  در جاماه  واه

 شد.
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 قرآن کریو •
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