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 اخلاق تجاری به عنوان پارادایم پیشگیری از جرائم بانکی

 
 ، دکتر محمدعلی جاهد *رامین علیزاده، دکتر حسین غلامی

 شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایرانگروه حقوق کیفری و جرم
 (1/5/99، تاریخ پذیرش:9/3/99تاریخ دریافت: ) 

 

 

 سرآغاز

غدغی اای مایییدینزرام ، ییدنای ییج  ازی یی  اتیینیدا یکی از ازلی  
ای ابی اا ستات ا ربستنا ماین سبابنزماعیزیلازجس ج اش غلا ،اب جک

ماخی ابپن ز جیداوازلیی احسدایسئیلیتاواتعهدام یلاب ایس ئلاحنف 
(.ابن بنزیداتیج اب ازخ ی  اوا1زخ  ق اح ممابناشغلاخی ا،زا،ع یتامنندا)

ای ا اییضیع تاپذینفت اشدها ،اس  ی رزخ  قی تازینو هاتبدیلاب ایک از
واجیزیعاوایک از اییضیع تاج لباواق بلاتیج ازستام اتحتاعن ویدا

(.ا2شیی ا)یخت ف ای جندازخ   ات  ،منازخ   ام ،او...اب ا راپن زختی ای 
نا ،اام ازبع  ا جیدی ابرینایکی از ا1ا مازخ  ق ،ع یتازلی اواز، ش

-یتا جدی ازجتم ع ازست.افع لییتتنیدا،زهاا ماحفظاواز،تق ءاس  یهم

ا مابرنماتنه ا ،اپنتیا،ع یتای  حظ تازخ  ق ا ،ایسینا ،سیتاقینز،ا
ای ی انا زجری ازسیتامی از ازلیی اواز، ش2(.ازخ ی  3خیزانداینفتا)
ا ی ام اج ظناب ا،فت ،ا اوالف تاز،ز ماین یی رامند؛از، شلحبتای 
 یست  ناجیکییی اواا از احیثاخیب اوابدمناش یست  اواج شواتم یزا ر

ا(.ا4 شت ااستندا)
ا
ا
ا

ا
 ،اوزقعنازخ   نای ایتاواز، شاغ ی ایعی ،ا ی ازستام ازعم  ازجس ج ا

تییزرایفیتامی ازخ ی  ا(.ای 5ییین ا)قینز،ایی ا3ا ایی، اقض وتب ا ر
ا مایستقناواث بتا ،اجه رازجس رازستام ازماز ایع ج اویژی ی میع 

شیی اواراجیکاوای ا شتاجری را ز های  ،اپنتیا رنا،فت ،ا ،اجیظنازجسی 
-جم یداوای از ازج  ما راخی  ز،مای ز ازیدا،وافن اب ازج  ما رازقدزمای 

زماز ازسیت جدز، ا ناقیزعیداوازلییل اینیدازخ   ای میعی (.اام6و،  ا)
ما،فت ،اتم ی ازعض ءایکامسباوام ،اب اینظی،از،تق ءازستام ابناجحیه

(.اش یدازیداپنسشاب احقایطنحا7شی .)ی اپذینما ج رازعم  یسئیلیت
تیزجیداشی ام ا ،این سب تات  ،ماوازقتص  منازخ   ایی اج ی ی ا ای 

 زشت اب شداواادفا راییست؟اوزقعیتا رازستام ازخ   ا،فت ا،فت ا ،ا
تنیداحضیی،ازخ ی  ا ،ا،وزبطات  ،ماج ماخی ا،زاب  امن هازستاواعین 

دا،فتی ،مایی امیدا مازخ ی ق ا جی مامسباوام ،ناام رای میع اقیزع
-زستام ا ،احقی امیفنمات  ،ما ز،زمام ،من ابی هاواجقشازیفی ایی 

امنند.ا
ا
ا

 چکیده

اییدز،ما ،اج یعی ب شداوا ی ج ام ازخ   اوازخ ی  ا ماب ، ازخ   ناج ییینماز اتع ،ضاواتنشا ،اج یع اوابیدازفنز ای یک از اویژی زمینه: 
ا ا ،اج یع از ابیداخیزاندا،فت.ا ،ا،وزبطامسباوام ،اجیزازخ   ازامییتاخ لی ا زشیت اواب عیثاوجی ا زشت اب شدناب اتبعا رابنخ اج ان  ،م

بخیشا،وجقامسباوام ،اوازعتم  اوالدزقتاواحسداجیتاخیزادابی اوا ،ازیدالی،تاینزو زتاوایع ی  تازقتص  ما ،ابستنماس لماوازطمینی ر
شی اعب ،تازستاز ازینکی  ا یی ازخ ی  ات ی ،ما ،اپیری ینماز اجینزئمابی جک ایییثناادای فت.اپنسر ام ا ،ازیداتحقیقایطنحای زجعق  اخیز

ا-ییی اب ازیداپنسشنام ،من اواجقشازخ   ات  ،مابن،س این یدهازست.ا ،ازیدایق ل ا،وشاتحقیقاز اجیی اتیلییف ب شد؟اب اینظی،اپ سخی 
اب شدام ا ،ا رازل یماجییداپیر ینما ،اع ماحقی اتبییداین یدهازست.،مای بن زتح ی  اب ازبزز،افیش

یین  اوایکی از ایینزو زتات ی ،ماشی ام اب عثابهبی اواز،تق ءاینزو زتات  ،مای زخ   ات  ،ماع م اان  ،س  ایحسیبای گیری: نتیجه
تاب ین اواییراز ازخ   ات  ،ماب اعنیزراپ یسا،وزبطامسیباب شدام اب یست ا ،ابستنماع ،ماز اتخ فاواجنمالی،ام رایع ی  تاب جک ای 

تیزراز ابسی ،ماز اجینزئمابی جک اپیری ینماجمیی هاواا نای ین  نالذزا ،الی،تاجه  ین امن را را ،اب جکوام ،ای اپ یسا،وزبطات  ،مای  ای 
زمابنخیی، ز،ا یی اجییدا ،احقی اب جک از اج ی ی هاوییژهش اداس  یتازقتص  ما ،احی هامسباوام ،اب شیم.ا ،اوزقعازخ   ات  ،ماب اعنیزرازل

اتنیداحضی،ازخ   ا ،ا جی مات  ،تناام رای میع اقیزعدا،فت ،ماب امدا مازخ  ق ازست.اب شدام اعین ی 

 

ازخ   نازخ   ات  ،مناجنزئماب جک ناپیر ینم.کلید واژگان: 

 Hossein.gholami@atu.ac.ir : جییسندۀایسئی  اجر ج ازلکتنوجیک 

mailto:Hossein.gholami@atu.ac.ir
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ب اعنییزرایکی از ازل یای ماپیری ینماز اا4 ،ازیدا،زست نازخ   ات  ،م
جی ظناا6یین .ا ،احقیقتناحقی امیفنمیی، اتیج اقنز،ای ا5جنزئماب جک 

ا ا،زابی احم ییتاز اجظیما  زتب اجنزئماب جک ام ابخر از اجنزئماوای 
مامیفنما زشت نا ،اح ل ام ازخ ی  ابی ازقتص  مازختص صا ز هناجنب 

یث ب ایکازل یاب ا جب  اپیر ینمابی هات احقی امیفنماوز، اعملاجری ا
(.اب اعب ،تا ی ناز ازللاحدزقلابی راحقی اجززابی اعنییزرا خینیدا8)

(.ا ،اپ سیخابی ا9ن  ا)ییزستف  های ا8جیی امیفنمی ازللالنف ا7وسی  
سیز ایذمی،ناب یست ازبتدزاب ایف ایمازخ   ات  ،ماواجنزئماب جک ازش ،ها

.ازییدایق لی ابی اشی ا ازش ،هامن هاواسپسام ،من اواجقشا را ،اب جک
بن،س اوابی راجقشازخ   ات  ،ماب اعنیزرازل یماپیری ینماز اجینزئما

حقیی اا ی  ات ی ،مزخ،سدام ا ،اجه ییتاپن ز  اواب اجظنای ب جک ای 
نایعنفی ا« یید جچ از احقی اییضییع ابنیی »فنزجس نازخ   ا،زاج اتنه ا

شن سید.ا ،اجییزایی «ایین ا اسنیرم ای  جچ از از، ش»مند؛اب ک ای 
حقیقتناحقی ناح فظاجظمازجتم ع ازست؛ا ،احی ل امی ازخ ی  نازقنی  ا

 ،وج نابی اا ،وج ازجس رازست.ا ،ازیی،امسباوام ،ناینیدازخ  ق اب ابُعد
تییزرا ،امنداوازجعک سازیدازقنی  ا ،وجی ا،زاای ع لمابینوراجیزا ، ای 

بسی ،ماجه تایر ادهامن .ابی اطیی،ام ی نازخ ی  ات ی ،منای میعی ا
ب یدا اواجب یدا اواقیزعدمازستام افنزتیناز ا،وزبیطات ی ،مابی ا ییدما

یین .ابنزمایث  نازییناایدفاواغ ییتازلی  اشینمتازجس ج اشکلای 
 ز،زراب شیید؛ا ،اامیییداو،ماسییه ماسییه مانازفییززیشابهیینه11ت یی ،م

یه ،ییبناخ  فازخ   ازستام اشنمتناین فعاواحقی ا ی نازفنز اخ ،جا
 ز،زرا،زا ،جظناج یین .ا ،اعمیلنازخ ی  ااز ای ،ییباشنمتای اغینسه م

ت  ،ماشک  از ازخ   ام ،بن ماب اشکلای میسازستامی ابی ایط لعی ا
اپن ز   اایحی،ا ما ینای 

ا مازیی،اینتبطاب امسبا.اقیزعداوازلی ازخ  ق ام ا ،ایفهیماوا زین 1
اوام ،اوجی ا ز، .ا

ای مازقتصی  مازجسی ج ا.ایس ئلاییج ییرازخ  ق ام ا ،احی هافع لییت2
ایین .اشکلای 

اپن ز جد.ا.ای میع اتک لیفاواتعهدزتازشخ ل ام اب ات  ،تای 3
 ،احیط احقی امسباوامی ،ازمازخ   اب ازیدازول فنازینو هاظهی،اییج 

-شی .احقیی ازقتص  مابعض ایفی ایمای جنیداشیف فبدیه اشن خت ای 

ا ای جندازبنز اجدزیتا،زاز ازخ   اوزماینفتی اوا راوابعض اتکنیک12س  م
تن یدنازخ   ا ،احقی ا،زا ،احی هاخی اطی،ماپنو،شا ز هام ازینو هناب 

تیزرایفتامی ازخ ی  ای (.اپسا11زقتص  ماج ی  ا ازجک ،ج پذینا ز، ا)
ت  ،ماوز، احقی ازقتص  ماشدهاوا ،الی،تازجنزی اشدرامی ،بن ماوا

اخیزادا زشت.ا13عم  ا رناتأثینابسززی ا ،احقی ازقتص  م
ا

 مفهوم جرائم بانکی 
حقی امیفنمازقتص  مای میع اقیزعیداوایقین،زتامیفینمازسیتامی ا

جنزئماب جک اجیزاا(.11 ادا)ا مازقتص  ما،زایی، احم یتاقنز،ای فع لیت
 ینی میع احقی امیفنمازقتص  مابی هام ا ،ایعنی ازخی ناجنزئمی ا

(.ا ،ابن،سی ا12استندام ا ،از،تب طایستقیماب اب جکاز،تک بای ای بندا)
ین  ام ا ،اق مینواتخصص اتنناجنزئماب جک اب ام ی اجنزئم ازط   ای 

یی تاعم ی تاب جک اب ایفهیماخ صاخی اق بلاز،تک بااسیتندامی اعم 
(ا2(ات هییزاینی بعایی اقبیی اسیپن هازشیخ صنا1ب جک اب اسی ا سیت  ا

(از،زئی اخییدی تابی جک اجظیینا3تخصی این بعای ازعط ماتسیهی  تاوا
ای مابی جک اتقسییمایری یشازعتب ،زتازسن  ماوالیدو،اضم جتاج یی 

(.اپساجنزئماب جک از اجم  اجنزئمازقتص  مابی هام اادفا13ین جدا)ی 
ب شدام از ازیداینظنازقتص  ا،زا یی ،ازخ ی  اواسنی ی ای  راب  ز،اپی اوا

(.ایعن ا ،اوزقعناجنزئماب جک از اجم  اجنزئمایقی ا14جم یدا)جظم ای ب 
(ام ابی اجظینا15ین  ا)سفیدزرای اام رال حب راقد،تاواجفیذات ق ای 

،سداحقی امیفنماب اتنه ی ا ،ا،زست ماپیر ینماز اجینزئماییذمی،ای 
 ،امن ،ابنخی، امیفنمناب اس  وم ،ماب ای ایتاغینمیفنماییفقاجبی هاوا

اوازخ  ق اجی  اخیزادابی .ا
ا

 های تجاری و اخلاق شرکت
ا مابز،گات ی ،ماینزی ا ،اشنمتزینو هابیشاز اپیشاب اپدیدهازخ   

ای مابیز،گابی اشی .ا ،ازللناق جیرایدوج ابنزمازلززماشنمتتیج ای 
مننیداا ااستندام اسیع ای خی اشنمت،فت ،ازخ  ق اوجی اجدز، اوازیدا

ا اجنب ازخ  ق ا ز، نا ،ا سیتی،ابنخ ازقدزی تاوا،فت ،ا ا،زام اب اجظنا ر
م ،اخی اقنز،ا اند.ازیدایط بنابیرتنابی ایریغی اشیدراذیی اشینمتا
ت  ،مابنایبن مایسئیلیتاییدج ایی ازجتمی ع ا ،بی ،هایسی ئ  اخی صا

 ی اینبییطازسیتامی اایینبیطازست.ازیدایس ئلاخ صنازغ باب احی ه
پن ز جید.از اجم ی اا اجیزا ،اسی ستاای مام ی راخیی ابی ا رایی  ولت

.ا1شی ناعب ،تنداز  ایس ئ  ام ابنزماشنمتات  ،ما غدغ ایحسیبای 
.احقیی امی ،اوا2یحیطا یستاواتعهدزتاشنمتایبن ابناتیجی ابی ا را

ا ما.اپیر ینماز افس  ا ،ابدج اشنمت.اشینمت3زلززی تاحقی ابرنما
ز،گات  ،ماتعهدزتاخی ا،زا ،ب ،هایس ئلایذمی،ا ،ا فتنا ی اب اطیی،اب

منندام ا راا ا،زای میعی ایقین،زتامی ،من الیحیحایفصلاترنیحای 
شنمتای امدازخ  ق ای اج یند.ازیدای میع ایقن،زتنایذشت از ازیدامی ا

زماتب یغ ت اوات احدمازعتمی   زی ا ز، نابنزمازفنز اخ ،جاز اشنمتناجنب 
ییج ازسیتامند.ازیدزراشنمتا،زاجیزاب احسدازجنزما رای زمای م ،یند

م ا ،ایر غ  ای جنداب جکیدز،مناوم لیتناپزشیک او...امی اتخصصی اوا
حس سااستندناب امدازخ   ای ای میع اقیزجیدازخ   ا،واب ا،وااستیماوا

ا ما،زابن ماشنمتات  ،مازماسی ست ،احقیقتنامدازخ  ق ناب اییج 
 اداوا و،جم اوا،زابن ا راشنمتا،زا،زجیعابی ایسی ئلا،زاب ای اجر رای 
ا ماج اتنه اشنمتناب ک ا ولت ام ا ،ا راثبتاشدهاخ صام از ا غدغ 

زمای بیمامی امیدا مازخ ی ق ناپدییدهمند.ابدیداطنیقا ،ی ،زاز،زئ ای 
اپن ز جد.ازجتززع اجیستنداوا ،اعملنا ،ا جی مات  ،تاب اپیربن ازیی،ای 

ا

 تجاری در حقوق کیفری کسب و کار کارکرد اخلاق 
زخ   ناتنظیمابخشا،وزبطات  ،مازستناین رامی از ا راتحیتاعنییزرا

.ا ،احقیقتنازخ   ات  ،ماب ام ،من ای اشی ی  ا«اپ یسا،وزبطات  ،م»
پین ز  .اجظم اا ناب اتنظیما،وزبطات ی ،مایی پیر ینما ،اتخ فاواب 

مازسیتابینزماایدزیتازینابپذینیمام ازخ   اب  ،ی ج ای میع اقیزعید
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ا مازخ  ق ام احی ایفی ایما،فت ،ا مات  ،م؛ای میع ازلی اواز، ش
زلیلالیدزقتا»نا«زلیلاحسیداجییت»بنی  یداحقی ات ی ،تنای جنیدا

زجدنا ،ا،وزبطاب  ،یی ج ابینزماتنظییماشکلاینفت «ازعتم  »وا«ا14ت  ،م
 ،ابخر ناغینق بلازجتن بااستند.اع  وهابنازیدازلی ناین بعازخ  ق ام ا

حی هاب  ،ی ج اتحتاعن ویدای میع ایقن،زتای امدا،فت ،مناینری،ا ما
شن س او...اوجی ا ز، ناین بعاخصیل احقیی ا ،ا،فت ،مناوظیف -زخ  ق 

شیی .ایحتییزاواجهتاپیر ینماز اتخ ف تاوابعض ًاجینزئمایحسییبای 
یف  ازیداین بعازخ  ق ناب اتیج اب ایحیطاب  ،ی ج اوازفنز مام اب ییدا را

بخری ا ز، .ازجنزامنندنایتف وتازستاواویژی ایتم یزمابنزماتنظییما،ز
ا اب اجیع اتنه اام راحقی اواتعهدزتاخی ،ج ازسیتامی ابی اام ا ر

شی .ازیدازیناب اینظیی،اپیری ینماز اتناز،زئ ای تناواخفیفلی،تاس  ه
جنماواتخ ف تازستنابدورا رام اضیم جتازجینزمایتن سیب ابینزما را

شیی .اج ییدهای «اخی ازجتظ م»ب شد.ازیدازینناس  وم ،اا ،جظناینفت اشده
جظ ،ت ا ،وراشنمتا-ینیدازینماب ازی   اواتقییتاس  وم ،ا مامنتنل 
تناخیزاداشید.اجظی مای اب جکاوای ا ،اینزو زتات  ،مابیرتناوایحسیس

میفنماجدز، نا-خی امنتنل ای اخی تنظیمامنندی ناضم جتازجنزماقض ی 
جضب ط ا ز، اواتنه اتعدز ماقیزعیدا،فتی ،مابینزماب ک اضم جتازجنزماز

پیر ینمازست.اب اامیداع تازستام ابنخ  فاس یناقیزعداحقیق ام ا
یی ا«ا15حقیی اسیخت»میفنماب ا-ب اعی تاضیم جتازجینزا ماحقیق 

یی ا«ا16حقیی اجینم»شیجدنازیداقیزعیدا،زاحیقی اقیزمای فیت اشن خت ای 
ینزماقیزعیدازخ ی ق امی ابعضیی ًاج یند.اضم جتازجحقی اقیزماجی فت ای 

ا مات ی ،ماوز، اشینمتا17ا ماغین ولت بنخ ابنازس سافر ،اس  ی ر
ین یدهازستناتنه اب احسداجییتاواز،ز هامنری نزرازییداحیی هالیی،تا

ا(.ا16خیزاداپذینفتا)
شی ام امنندی اجظ مازقتص  ماتیسطازخ   اب عثای م ،من اخی تنظیم

جظ مازقتص  ماب اوجی ا یدنابیدورا جکی ا یست ایی راجظ ماحقیق اواام
زیدا واجظ ماب ایکدی نایتع ،ضاب شنداوا ،ام ،اامازی   ازخت   اجم یند.ا

تیزجداینزام ا ،اغینازیدالی،تناقیزعداسختاواب احداواین احقیق ای 
زقتص  ماعملامن هاواز اسینعتا- زئمای جنداتنیزمابنزماجظ ماب  ،ی ج 

کنداواز ازعتم  اج ییینماجم ید.اامچنییداعملا رام ایدهنا،ق بتا،زابر
جظمناب عثابنو ازشک ل ت ا ،اجظماعمیی نازقتص  ماواجظ مازقتص  ماب 

تیزجدازلی اواقیزعداحقیق ا،زا یناپ اجهد.اجظ مازجتم ع اخیزاداشداوای 
منندی ناس  جدهاحقی اجنمازستام اب ازستحک ماجظ ماحقیق اخی اتنظیم

ین ا یدهازستناب اتنظیمابخر اپ سخام احی ایحی،ایکاحقی اسختا
مننیدی ابی ا اد.الذزام ،من ازخ   ا ،احی هازقتص  ماس  وام ،اتنظیمی 

ضم جتازجنزا ماس  هازست.ا ،اامیدا،زست ازستام ا،ع یتاقیزعدام  ا
-حقیق اب اتیج اب اقیزعدا،فت ،مایعن احقی اقیزماواشکلاجی فت ناییجی 

ت.اب اتیج اب ازییداقنز، ز ای مازس«اقنز، ز مامن راحقی امیفنم»زما
و...ازستام ابی  ی نزرا19ناقیزعدا،فت ،م18 زخ  ای جنداینری،ا مازخ  ق 

-عنل ات  ،تاوال حب راحِنفایرمی اضم جتازجنزا مامیفنماجمی 

ای ماقیزعیدا(.ازینی اادفازس س اینری،ا مازخ  ق اواجظ م17شیجدا)
،تک بابزهازستاواب اجظم اوا ،اجه یتاز،فت ،مناپیر ینماز اانییج اب 

زمابینزمازجتنی باز اضیم جتاعب ،تا ی نناقیزعدازخ  ق ا زخ  ناوسیی  

زجنزا مامیفنمازستناب ازیداح  ناحقی امیفنماب احضی،ازخ   نام ی ی ًا
ز الحن اب  ،ی ج اوات  ،مامن ،ایذزشت اشدهازستاواانی اج ی  هاخیی ا

امن هازست.اامنندهاخ ،ج ا،وزبطاب  ،ی ج احفظ،زاب اعنیزراتنظیم
ب اعب ،ت نااناجظ مات  ،مام اف قداجیازخ  ق اوایعنیماین سیباب شیدنا
بناس ی ج اجظ ،ت ازثناین سباجدزشت اوا راس  ی رات ی ،ت ابی ابینزای اوا

ا(.18سمتاز،تک باتخ فاواجنزئماپیشاخیزادا،فتا)
 ،اوزقعازخ   ات  ،ماب عثاین یدهناحقی امیفنمامن ،ایذزشت اشیدهاوا

خنیداوسی  ایی، ازستف  هاقنز،ایین .اینزامی ازخ ی  ات ی ،ماب اعنیزرا 
ییجب تاق جیجمندماوا،ع ییتاضییزبطاوایقین،زتا،زافینزاما و، هاوالیذزا
ب عثاعدماز،تک باتخ فاواجینما ،احیی هازقتصی  ماخیزایداین ییداوا
امیداییضی نام ،من ازخی   اتی  ،ما،زا ،احقیی امیفنمازقتییص  ما

امند.ای اتناجم ی رتناواوزضح،وشد
ا

 ها ی الگوی پیشگیری در بانکاخلاق تجاری به مثابه
زخ   ات  ،ما ،ا،وزبطامسباوام ،ام ازعماز ا،وزبطازقتص  منات ی ،منا
ی ل اواب جک ازستنا وابُعدا ز،  ازخ  ق ام اایماز، شاوازلیلازسیتاوا

 یید.ازخ ی  از، شی ازسیتامی ا ،ازخ  ق ام اخی اتکنیکاب احس بای 
زللا ، یدهازست.ازلیل اام جنداحسیداجییتنازی جیتاحقی اب الی،تا

 ز،منالدزقتناشف فیتناحفظازسنز،او...ا ،اوزقعاام اینرأازخ  ق ا ز،جد.ا
ب شندام ا ،ایی راقییزجیدنایی ا ،امریی،ازیدازلی از اجم  ازلیل ای 

تیزرابی ازجد.ابنزماجمیج ای زینزراوای ا ،اس ینامری،ا اییضیعیتای فت 
ما ز،  ام یی یدج افنزجس ازش ،هامین امی ابیی رایی ق جیراا1134ی  ها

قنز، ز ا اب یداب احسداجیتاینعیقداشیی .اعی  وهابنا رنازخ   ازجعییک سا
امی را21زمی اینیری،ایی ماحنفی 21تکینیک اجییزا ز،  امدا مازخی  ق 

زخ   اس  هاشدها ،ا،وزبطامسباوام ،ازستام ازحتنزماب ازلی ازخ  ق ا
بین ام  او...ا،زاب اضم جتازجنزناانینداضعیفناپیشی جنداحسداجیتنازعت

منند.ابدیداتنتیبازخ   ات  ،ماب الی،تاینظماواخی ابی اخیی ابی ای 
پن ز  .ا ،احقی اب جک ناتکنییکازخ ی  اا ماخی ای یح فظتاز از، ش
ای اا نام ازیینو هابییشاز اپییشا ،اب جکزماب جک ،اینری،ا ماحنف 

بین اشدها ،اینری،ازخ ی ق از، .اقیزعداپیشمیندناوجی ا خی جمی ی ای 
جیتنالدزقتاو...ازستام احسیدازجینزما راام رازلی ازعتم  ناحسد

یین  ای جعاز ازعم  ایقن،زتاسختاحقیق ای اام راقیزجییدامیفینمای 
شی نایری ادهاا اینزجع ای م ازینو ها ی ج ام اب اشعبایخت فاب جک

گا ،ایحلافع لییتاشیعب اجصیباخیزاداشدا ،ازغ باییز، نات ب یی ابز،
شدهاوا ،ا رایحتیزماینری،ازخ  ق ایکتیبابی الینزحتاتبیییداشیدها
زست.ازیداقبیلازقدزی تاوازیداینیداینری،ا ی اانینداحقییق الینفا
جیستنازی اجنب اپیری ینزج احقییق ا ز، .ا لییلاو،و ازییداینریی،ا ا ،ا

یسیئ  ابی ا،وزبطامسباوام ،اواب اتبعا راب جکناخ طناجر رامن رازیدا
م ،یندزراشعب اب جک ازستام ایی ازلییل اب ییدا،ع ییتایین  اوایی ا
ضم جتازجنزا ی ا ز، .ایرتنی راجییزاز احقییی اخیی ا ،اییییز، مامی ا

-زمنا یی هایی یینبیطاب ا ج رازسیتای جینداحیفظازسنز،اب جک اواحنف 

.ا یینزاشیی زماتنهی ابی ازییداییی، اخیتماجم شیجد.احضی،اینری،احنف 
زماب جیکا،زازیضی ءام ،یندمام ا ،اان  مازجعق  اقنز، ز ناینریی،احنفی 



 اری به عنوان پارادایم پیشگیری از جرائم بانکیاخلاق تج حسین غلامی و همکاران: دکتر
 

 23 

ي، 
ور

فنّا
و 

م 
لو

 ع
 در

ق
خلا

ه ا
ام

صلن
ف

ل 
سا

م
ده

هار
چ

ه 
مار

 ش
،

20 ،
89

31
 
 

 
ري

رو
 م

له
قا

م
 
 

 

شی ام اجقی ا رامندنا ،اوزقعایتعهداب ا،ع یتازلی اواییز، مای ی 
تیزجدابنزماوماضم جتازجنزمازجضب ط ناحقییق اواحتی امیفینما،زای 

ز،اشی ام اح فظازسن ،بنا زشت اب شد.ابنزمایث  نام ،ینداب جکایتعهدای 
ب جکاوایرتنی راب شد.الذزازقیدزی اخ ی فا راانینیدا ،اقی جیراجی ییدها
ب شدناوما،زایتعهداوایسئی اخیزادامن .اب ازیدالی،تنازخ   اامچیرا

شیی .ابی اعبی ،تا ی ینناسی  وم ،اتکنیک اوز، ا جی مامسباوامی ،ای 
خی زجتظ ی از ا،ا ذ،امدا ما،فتی ،مابینزماپیری ینماز اتخ فی تا ،ا

شی اواضیم جتازجینزما رافنزتیناز اضیم جتازجینزما ای ا اعم ب جک
لنفازجضب ط ازست.از ازیدا،وناز ازخ   ا ،ا،وزبیطات ی ،مابی اپ ییسا
،وزبطات  ،ماتعبیناشدهازست.اپ یس ام اانینداج ظما،وزبطازسیتنازیی ا

تینماوجیی ا ز، اقد،تا ی  ماجدز، .ابنازیدازس سناجی  اب اس  وم ،اقیم
کاتنظیمازستاواز ا راب ایسیئیلیتازجتمی ع امابعداتکنیم ا ،اینح  

ا اجیزاعب ،تازستا(.ایسئیلیتازجتم ع اشنمت19شی ا)ی  ای 22شنمت
ای ماز اتعهدزتافنزق جیج اشنمتاوایسئی ابی را ،ابنزبیناامی ابخیش

ای اواا مازجس ج اوازی   ا،زبط اب اس  ی ریذز،ما ،ا یین ج یع ناسنی ی 
،اعیداح  ناسی ختا ینیدهاج یعی ابی اا ماح ی احقی ابرننام ا ینوه

(.اب اعقیدهاا وز، ابیورامی ا21شی ا)ادفاتیسع اپ یدز،ا،زاجیزاش یلای 
ب شدنایسیئیلیتازجتمی ع ناطنزحاوا غ  ینایفهیمایسئیلیتازجتم ع ای 

تعهدات  ،ا ،ا،زست مازحتنزماب اقیزعداواان  ،ای ماییجیی ا ،اج یعی نا
ای اا ماعمیی ا ،اتصمیمی ستا ماین مناپینوماز اسا اواسنتز، ش

(.ا ،اوزقیعنایفهییمایسیئیلیتازجتمی ع از ا21ا ما ج رازستا)وافع لیت
ای امی ات ی ،اا مازجتمی ع اب جکت  ،احقیق ا غ  اشدهاواب ایسئیلیت

حقیق ااستندناتسینمای فتی ازسیت.ابینازییدازسی سناسی ازسا ،ایی ا
ق نازخ ی ق اواتیزراب ایه ،ابُعدازقتص  مناحقیییسئیلیتازجتم ع ا،زای 

ی  اتقسیماجمی ام ابُعدازخ  ق ا رایتیأثناز ایییز یداواضییزبطازخ ی ق ا
،و امی اا ازجتظی ،ایی ح ممابناملاج یع ازسیت.از ازییدا،وناز اشینمت

ا ناان  ،ا اوازعتق  زتاواب و،ای ماامچیراس ینازعض ءاج یع اب از، ش
ای ماخیی اتین مازحتنزمایذزشت اواشئیج تازخ  ق ا،زا ،ام ،ا اوافع لیی

(.اپسایسئیلیتازجتم ع اشینمتا ،بنیینجیدها22یی، اتیج اقنز،ا اندا)
ب شیدامسباوام ،ازخ  ق ابی هاواز ازیداجظنایط لع ا را ز،زمازامیتای 

پیذیننا زئمی ًا ،اتع ییلابی ا(.ابن بنزیدایکاشنمتای اب جکایسیئیلیت23)
بی  تعنیفااا ماذینفعاقنز،ا زشت اوازبع  ا،فتی ،ماوازخ ی ق اخیی ا،زینوه
(.ا ،اوزقعنا،ع یتایسئیلیتازجتم ع اب عثامسبایرنوعیتا24مندا)ی 

ا ی ام ایسئیلییتاب ل ی ا ز،جیدنا ز،زماشی اواسی  ی رتیسطاج یع ای 
ایزیتا،ق بت 

ب شنداوازیدا،ق بتاب عثات  شا ،اعدماز،تک باجنمایی امی اشا رای ا
 ب ج ابنزماز ابیداا ما زوط(.ااپسایسئیلیتازجتم ع ات  ش25ین  ا)ی 

یین  اا مات  ،ماتعنییفای بن رای احدزقلامن رازثنزتاینف افع لیت
ا ایی ا(.ابیدیداتنتییبناشینمت26یین ا)ا الی،تای م اتیسطاشنمت

ا مازجتم ع اش رناب یسیت اا ا ،ا،زست مازجنزی امن رایسئیلیتب جک
ز ایقبیلییتاازخ   ا ،امسباوام ،ا،زایدجظناقنز،ا ز هات ابتیزجندا ،اج یع 

بنخییی، ز،اب شیینداواامیییداینرییی،ا مازخ یی ق اوا،ع یییتا رناب عییثا

تناشدرا ج راوا ،اجتی  ام اشاتخ ف تاوابعض ًاجنزئماز اسیمازجتم ع 
ا ج راخیزادابی .ا

ا

 گیری نتیجه
زمازستام ا ،ا جی مامسباوامی ،اوجیی ا زشیت اوازخ   ات  ،ماپدیده

 را،زا ،ایحیطازقتص  ماییجی اام ،من اوام ،زی ا راجیزاب اخیب احضی،
 لییلاحقیی امیفینمابی اجم یداوازخ   اسیع ا ز، از او،و ابی ج یهای 
مامسباوام ،اج ییینماجمی هاواب ازسیتف  هاز امیدا ما،فتی ،مناحیط 

جسبتاب اپیر ینماز اتخ ف تاواجنزئمازقدزماجم ید.اب ازیداحی  ناحقیی ا
هاوا ج  ام اضینو،تامیفنمالحن ازقتص  ما،زاب اطی،ام یلاتنکاجکن 

 زشت اب شدنابنازس سازخ   ابیرتناز اپیشنا ،ا جی مات  ،تاو،و امن ها
واحضی،مافع ل ج اخیزادا زشت.ازی ازخ   ات ی ،ما ،امیلا جبی  ازییدا

بین اشیدها ،اینریی،ا ایی اییضی ازستام اب ازجنزی امن راقیزعداپیش
.ایی جعاز امدا مازخ  ق از اجم  ازلی ازعتم  ناحسداجییتنالیدزقتاو..

زعم  ایقن،زتاسختاحقیق ای اقیزجیدامیفنمایین  اوابی ازییدازلیی ا
زخ  ق ا ،اوزقعاجنب اپیر ینزج احقییق اجییزا زشیت اب شیداوابی اعنییزرا
تکنیکای ازل یی اجییداوز، ا جی مامسباوام ،این  اواز ا،ا ذ،امدا ما

یی اا ابپن ز  اواو،و اینییدازل ی،فت ،مناب اپیر ینماز اجنزئما ،اب جک
ب ا جی مات  ،تاب ا لیلاعدمازثنبخر ام ف احقیی امیفینمنابییشاز ا

ین  .ا ،اوزقعا ،احقی اجیییدابی جک نازل ییمازخ ی  اپیشازحس سای 
ای ابییشاز اپییشاوجیی ا زشیت اواینزی ا ،اینری،ا ماحنف ازماب جک

مند.ازخ  ق ام ا ،ا،وزبطات  ،ماب اپ ییسا،وزبیطات ی ،ماخی جم ی ای 
یین  .اوا ،اوزقعاج ظما،وزبطامسباوام ،ایحسییبای اج ی ذز،ماین ید

 ،احقیقتنازخ   ات  ،ماب عثاین یدهاحقی امیفنما ،اوا  ازو امنی ،ا
ینزیی ناز احقیی ایذزشت اشدهاوا ،الی،تاعدماحصی اجتی  از ازخ ی  

میفنماوابی اتبیعا راز ای ی  زتابی اعنییزرا خینیداوسیی  ا ،اجهیتا
این  .ای پیر ینماز اجنزئماب جک ازستف  ها

ا

 اخلاقی  هایملاحظه
- ،ازیداپژواشاینو،ماب ایعنف این بعایی، ازستف  هنازللازخ   ازی جت

ا ز،ماع م ا،ع یتاواحقایعنیماییلفیدا ث ،ایحتنماشمن هاشدهازست.ا
ا

 هنام واژه
 اMoral principles and values.1اا مازخ  ق زلی اواز، ش

 اEthics .2ازخ   
 Judgment .3اقض وت

 اBusiness ethics .4ازخ   ات  ،م

 ااPreventing Bank Offenses .5اپیر ینماز اجنزئماب جک 
 ااCriminal law .6احقی امیفنم

7. Criminal law as the last resort 
 احقی اجززاب اعنیزرا خنیداوسی  

8. Principle of penal parsimonyا 
 جیی امیفنمزللالنف 

 اNormative .9اان  ،س  
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 اCommercial Commissions.10اا مات  ،مینزو ه

 ااBusiness Company .11اشنمتات  ،م

 اClarification .12اس  مشف ف

 اEconomic law .13احقی ازقتص  م

14. Principle of commercial integrityا 
 زللالدزقتات  ،م

 اHard law .15احقی اسختای اقیزمای فت 
 اSoft law .16اقیزماجی فت حقی اجنمای ا

17. Non-governmental Organization 
 ا ماغین ولت س  ی ر

 اEthical charter .18اینری،ا مازخ  ق 
 اBehavioral rules .19اقیزعدا،فت ،م
 اCode of Ethics .20امدا مازخ  ق 
 اProfessional charter .21ازمینری،ا ماحنف 

22. Corporate Social Responsibility (CSR) 
 یسئیلیتازجتم ع اشنمت

ا
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