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بررسی تطبیقی احکام فقهی جرائم اقتصادی از منظر مذاهب خمسه

جرایم اقتصادی از جمله جرایمی هستند که با پیشرفت فناوریهای نوین، مصادیق مختلفی را به خود

اختصاص دادهاند. جرایم اقتصادی بواسطهی ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی جوامع را تهدید می

کند. هر چه انسان به اقتصاد وابستهتر و نیازش به اقتصاد شدیدتر میشود، آماده کردن بستر جامعه برای

فعالیتهای اقتصادی سالم و جلوگیری از رفتار های مجرمانهای که این فعالیت ها را به مخاطره میاندازد

بیشتر احساس میشود.

نامطلوب فردی، آثار  تلقی میگردند و تمام  بارز فعل حرام  از مصادیق  اقتصادی  در فقه اسالم جرایم 

اجتماعی، تربیتی و حتی روحی را در خود جمع کردهاند. به همین منظور با نگاه به سوابق جرایم اقتصادی

در اسالم متوجه میشویم که با اینگونه جرایم سخت برخورد شده است.

در فقه امامیه به عنوان یکی از مذاهب خمسه برای بیان حرمت جرایم اقتصادی به ادله اربعه(کتاب، سنت،

اجماع و عقل) استناد شده است. مذاهب اربعه نیز هرکدام به نحوی برخورد با جرایم اقتصادی را مورد

بررسی قرار دادهاند و هر کدام برای حرمت آن ادلهای را ارائه نمودهاند. اگرچه در مذاهب خمسه اختالفاتی

در زمینه ادله اثبات جرایم اقتصادی وجود دارد اما همه مذاهب فوق به اتفاق جرایم اقتصادی را حرام

دانسته اند و مبارزه با آن را یکی از وظایف حکومت(دولت) قلمداد نموده اند.

در این پایان نامه محقق قصد دارد جرایم اقتصادی در اسالم از جمله؛ ربا، احتکار، رشا و ارتشا و کمفروشی

را مورد بررسی قرار دهد و نظری تطبیقی در خصوص این جرائم در مذاهب خمسه داشته باشد.
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Abstract:
Economic  crime,  including offenses  linked to  the  development  of  new technologies,
different instances into account. Due to the characteristics of its own economic crime
threatens the economic security of communities.
The best examples of economic crime in Islamic jurisprudence and are deemed unlawful
act all the adverse effects of individual, social, cultural and even spiritual in itself have
gathered. Therefore, by looking at the records of economic crime in Islam, we realize that
such violent crime has been dealt with.
In Jurisprudence as one of the reasons the four religions Khamse to express respect for
economic crimes (Quran, Sunnah, consensus and wisdom) is invoked.
In this thesis, the researcher plans in Islamic economic crimes such as usury, hoarding,
bribery and Kmfrvshy Rasha and to examine and comment on these crimes in comparative
religions have Khamse.
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