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Abstract  

The major goal of this project was to explain the mechanism of providing economic 

security according to Quran and narrations. With this regard the associations of security 

with higher financial status and contributing factors to providing economic security have 

been argued throughout this research. The results indicate that – long back in the history- 

the complex concept of economic security and its mechanism was meticulously mentioned 

throughout the narrations and Quran. According to the research results not only it is 
possible to provide economic security via adapting such a practical guidance, but also the 

justice centered development and progression can be promoted around the Islamic human 

society under the dominance of monotheistic system.  
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 چکیده

-های قرآني و روايي و با روش توصيفي هدف پژوهش حاضر واکاوی امنيت اقتصادی و سازوکارهای تأمين آن برمبنای منابع و آموزه
يز عوامل مخل امنيت تحليلي بود. در اين راستا، تعامل امنيت با استغنای مادی و اقتصادی، عوامل ايجاد و تقويت امنيت اقتصادی و ن

در منابع قرآني و روايي، مفهوم  -بسيار پيش از اين -ها حاکي از آن است که اقتصادی در آيات و روايات مورد بررسي قرار گرفت. يافته
ست و با ای بسيار دقيق و ملموس، مورد تبيين و تصريح قرار گرفته ا متطور و پيچيده امنيت اقتصادی و سازوکارهای تأمين آن، به گونه

توان ضمن تمهيد و تأمين امنيت اقتصادی، جامعه اسالمي و بشری را در مرزهای ايمان و  اتكا به اين رهنمودهای متّقن و عملي مي
 نظام توحيدی، به توسعه عدالت محور و پيشرفت و تعالي مادی و معنوی رهنمون ساخت. 

 

 پيشرفت، عدالت اقتصادی، معيشت، توسعه عدالت محور. امنيت اقتصادی، الگوی اسالمي و ايراني های کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

« اَمِنَ»مجرد   امنيت از موضوعات بسيار مهمّي است كه در قرآن و روايات با مشتقاتي از ثالثي

آرامش در برابر  ،به گستردگي به آن اشاره شده است. معموالَ اين مفهوم را به معنای اطمينان

اند كه تا حدود زيادی به واقعيت نزديك و شامل دو بعد  ه كردهخوف، تفسير، تعريف و ترجم

سو اطمينان، آرامش فكری و روحي و از سوی ديگر  ايجابي و سلبي در تعريف امنيت است. از يك

گردند.پيوند معنايي ناگسستني  فقدان خوف، دلهره و نگراني، كه موجب سلب آرامش و اطمينان مي

العاده مفهوم امنيت است  اسالم، ايمان، و مؤمن حاكي از اهميت فوق های اين اصطالح با نَفْس كلمه

 (.61، ص6831)اخوان كاظمي، 

اسالمي پيشرفت و تحقق يكي از ابعاد مهم موضوع  -سازی الگوی ايراني در طراحي و عملي

امنيت، وجه يا بُعد اقتصادی آن است كه با توجه به اهميت موضوع معيشت و اقتصاد در حيات 

های قرآني و روايي از  و معنوی انساني، تبيين اين موضوع و سازوكارهای تامين آن در آموزهمادی 

كند  هايي را ايجاب مي اهميت فراواني برخوردار است. يكي از داليل مهمي كه انجام چنين پژوهش

های اساسي كارگزاران نظام جمهوری اسالمي،  اين است كه در شرايط فعلي كشور، يكي از دغدغه

امين بهينه معيشت مردم و حفظ امنيت اقتصادی آنها است و به همين دليل نيز دهه چهارم انقالب ت

ايي عدالت محور، و پيشرفت  اسالمي، دهه عدالت و پيشرفت ناميده شده است، تا با ايجاد توسعه

شود.  و تعالي مادی و معنوی، امنيتي همه جانبه و از جمله امنيت اقتصادی برای عموم مردم ايجاد

آيا امنيت اقتصادی و سازوكارهای تأمين »بر همين مبنا، سؤال اصلي پژوهش حاضر اين است كه: 

بنا بر اين سوال، مفروض مورد اثبات «. های قرآني و روايي تعريف شده است؟ آن در منابع و آموزه

امنيت  رسد كه مفهوم متحول و پيچيده به نظر مي»اين نوشتار بدين صورت قابل طرح است كه: 

های قرآني و روايي با استواری و اتقان الزم بيان شده  اقتصادی و راهكارهای تامين آن در آموزه

 . شايان ذكر است كه يكي از اهداف نگارش نوشتار حاضر، تالش در جهت تكميل بخش«است

بسط  )سند تدابير(، بويژه در حوزه تحقق تدابير نويس اوليۀ سند الگوی پايه پيشرفت  پنجم پيش 

 باشد. (، مي2، 8، 1، 61، 66)مواد  عدالت اجتماعي
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 . مفهوم امنیت اقتصادی1

های سياسي يافته  ميالدی، ايده امنيت اقتصادی جايگاه وااليي در دستور كار نظام6491از سال 

اند كه برای شهروندان خود امنيت اقتصادی را تامين كنند. اين بُعد از  و همه آنها تالش كرده

گذاران، ضمن تأييد  پژوهان و سياست س از جنگ سرد اهميت روزافزوني يافت و دانشامنيت، پ

های جديدی جهت وارد كردن موضوعات  ارتباط امنيت اقتصادی با ايمني جامعه، بدنبال راه

كه بسياری از كشورهای جهان سوم از شعار  اند. همچنان اقتصادی، در راهبردهای سنتي دفاعي بوده

گيرند. از سوی ديگر، در  برای اصالح موقعيت نامساعد خود بهره گرفته و ميتامين اقتصادی 

المللي استفاده از امكانات اقتصادی به عنوان يك اهرم كارساز، هم باعث ايجاد  عرصه بين

تر اهميت موضوع امنيت اقتصادی شده است، زيرا  ها و هم رشد افزون پذيری بيشتر دولت آسيب

ها بيش از هر زمان ديگر برای  افزايش همبستگي اقتصادی واحدها، دولتبا جهاني شدن اقتصاد و 

های سياسي ضمن دنبال  های خود به يكديگر وابسته هستند. در حال حاضر نظام تأمين نيازمندی

كردن راهبردهای خودكفايي اقتصاد ملي، ضرورت امنيت اقتصادی مبتني بر راهبردهای وابستگي 

كنند، هرچند در هيچ نقطه از عالم شاهد تحقق كامل  ت دنبال ميمتقابل جهاني را نيز به شد

همكاری اقتصادی مؤثر و مطمئن جهاني نيستيم و توزيع جهاني كاال و خدمات اقتصادی بطور 

های پيشرفته و كشورهای شمال بوده، لذا، شكاف بين فقرا  ای آشفته و به سود دولت قابل مالحظه

 ها بيشتر شده است. ن ملتالمللي و بي و اغنيا درعرصه بين

ميزان »امنيت اقتصادی عبارت است از:  6امنيت اقتصادی به چه معنا است؟ از نظر رابرت ماندل

حفظ و ارتقای شيوه زندگي مردم يك جامعه از طريق تأمين كاالها و خدمات، هم از مجرای 

  (.611: ص6811)ماندل، « المللي عملكرد داخلي و هم حضور در بازارهای بين

ها و طبقات به اين  نيز از امنيت اقتصادی سخن رانده و در سه سطح فردی، گروه 2باری بوزان

                                                        

1. Robert Mundell  
2. Barry Buzan 
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شود. از نظر وی، در سطح  پردازد كه در اينجا نظر به نياز، سطح فردی تشريح مي موضوع مي

)غذا، آب، سرپناه و آموزش(  فردی، امنيت اقتصادی به ميزان دسترسي انسان به ضروريات زيستي

های بسيار سياسي  وط است. در سطوح باالتر، ايده امنيت اقتصادی با دامنه وسيعي از بحثمرب

باشد. به نظر بوزان، امنيت اقتصادی فرد تنها به  درباره اشتغال، توزيع درآمد و رفاه مرتبط مي

شود، بلكه تأمين اين امنيت به معني حفظ سطح مشخصي از استاندارد  شرايط زيستي محدود نمي

گي است، به عنوان نمونه اشتغال يا حق حداقل دستمزد را بايد از شرايط ضروری امينت زند

 (.211: ص6813اقتصادی بدانيم )بوزان، 

توان استنتاج كرد كه امنيت اقتصادی همان شرايط حياتي اقتصادی بوده و  بدين ترتيب مي

انسان يعني منابع اوليه، عبارت است از برقراری نظم ميان عوامل اساسي تهيه مايحتاج معيشتي 

كه نيازهای ضروری آنها تأمين شود و آنها از  توليد، توزيع كار و درآمد اعضای جامعه؛ بطوری

فقدان و يا حتي احتمال فقدان اين ضروريات احساس خطر نكرده و آرامش و آسايش آنها سلب 

ريزی  ف به پينشود. در همين راستا قانون اساسي جمهوری اسالمي ايرن هم دولت را موظ

اقتصادی صحيح و عادالنه بر طبق ضوابط اسالمي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف كردن هر 

های تغذيه، مسكن، كار، بهداشت، بيمه، تأمين خودكفايي در علوم و فنون  نوع محروميت در زمينه

 6و صنعت و كشاورزی كرده است.

ترين تعاريف، امنيت مزبور به اين  ، در سادهعالوه بر تعاريفي كه از امنيت اقتصادی مطرح شد

معنا است كه مردم در اموالشان امنيت داشته باشند و دولت با مدارا و رعايت عدل و انصاف و با 

توجه به ديگر اخالق پسنديده اسالمي، از آنان ماليات و زكات أخذ نمايد. همچنين، احتكار كاال 

ها  ها قيمت م( در ميان نبوده و نيز در خريد و فروش)به ويژه كاالهای اساسي و مورد نياز مرد

 متعادل باشد. 

                                                        

 قانون اساسي جمهوری اسالمي ايران. 98ر.ك.: اصل. 6
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 . امنیت اقتصادی در آیات2

 . تعامل امنیت با استغنای مادی و اقتصادی2-1

از  2و بر ديگر موجودات برتری دارد. 6های قرآني، انسان موجودی برگزيده است از منظر آموزه

در حيات مادی و دنيايي و در مسير تعالي الهي امری همين منظر، استغنای مادی و اقتصادی انسان 

برداری از  ممدوح به شمار آمده و لذا در همين راستا آيات الهي اشعار دارد كه انسان، حق بهره

و هدف آفرينش وی پرستش خدا و رشد و تعالي در  8جهان را داشته و آفرينش در اختيار اوست

 9اهلل است. نهايت الي مسير بي

 ل ایجاد وتقویت امنیت اقتصادی. عوام2-2

 . تقویت و تحکیم ایمان و امنیت معنوی2-2-1

در قرآن كريم، ايمان يا امنيت معنوی به عنوان ضامن تامين كليه وجوه امنيت و از جمله امنيت 

اقتصادی و زيربنای آنها به شمار آمده است. به عنوان نمونه در قرآن شهری كه برخوردار از نعمت 

وضرب اهلل مثالً قريه كانت آمنۀ مطمئنۀ »، به عنوان سرزمين امن معرفي شده و بنا به آيه ايمان باشد

ای با اهالي مؤمن را مثل  ، خداوند به عنوان الگو و نمونه، قريه1«يأتيها رزقها رغدا من كل مكان

 ده است.اش به طور وافر از هر مكاني فرا رسي زند كه امن، آرام و مطمئن بوده و همواره روزی مي

در قرآن، امنيت « بركات»و « نعيم»، «نعمت»هايي مانند  از سوی ديگر، يكي از مصاديق مهم واژه

شود. به عنوان نمونه عالمه طباطبايي در بحث  دانسته شده كه نصيب مؤمنين و ايمان آورندگان مي

                                                        

های او را شكرگزار بود. ]خدا[ او را برگزيد و به راهي راست  و[ نعمت(: »]626)نحل، « ه، و هديهشاكراً النعمه اجتبيه. »6
 «.هدايتش كرد

 «.مان برتری بخشيديم و ما ايشان را بر بسياری از مخلوقات(: »11)اسرا، « و فضلنا هم علي كثير ممن خلقنا تفضيالً. »2
ها و زمين است، مسخّر ايشان  تمامي آنچه در آسمان(: »68)جاثيه، « جميعاً االرض السموات و ما في و سخّر لكم ما في. »8

 «.گردانيديم

 «.جن و انس را تنها برای عبادت خلق كرديم(: »11)ذاريات، « و ماخلقت الجن و االنس اال ليعبدون. »9
 .662. نحل، 1
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 نويسد: اشاره كرده و ميبه اين معنا  6«و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات» از آيۀ

بركات به معنای هر چيز كثيری از قبيل امنيت، آسايش، سالمتي، مال و اوالد است »

، 3: ج6819)طباطبايي، « گيرد ها مورد آزمايش قرار مي كه غالباً انسان به فقدان آن

 (.212ص

بين قلوبكم  و ذكرو نعمۀاهلل عليكم اذا كنتم اعداءً فالف»همچنين اين مفسّر در تفسير آيه 

ضمن بيان وضع ناامني حاكم  2«فاصبحتم بنعمتۀ اخوانا و كنتم علي شفا حفرة من النار فانقذكم منها

 شمارد: بر جامعه جاهلي پيش از اسالم، منظور از نعمت را در آيه مذكور چنين برمي

ای است كه خدای تعالي در سايه اسالم به آنان  منظور از نعمت مواهب جميله»

ها را نسبت به قبل از اسالم بهبود بخشيد. در  حال و روز بعد از اسالم آن داده، و

دوران جاهليت امنيت، سالمتي، ثروت و صفای دل نسبت به يكديگر و پاكي 

: 6819)طباطبايي، « ها شدند اعمالي نداشتند، و در سايه اسالم صاحب همه اين

 (.811، ص1ج

 آورده است:« ثم لتسئلن عن النعيم»سور تكاثر: در آيه هشتم « نعيم»عالمه در تفسير كلمه 

اند: نعيم عبارت است از امنيت و  است كه بعضي گفته« مجمع البيان»و نيز در »

صحت )منقول از مجاهد و عبدهلل بن مسعود( و اين معنا از امام ابوجعفر و 

 (.111، ص21: ج6819)طباطبايي، « عبداهلل نيز روايت شده است ابي

سوه نحل، شهری كه برخوردار از امنيت باشد به عنوان سرزمين ايماني  662به آيه در قرآن بنا 

و مثالي معرفي شده است. در اين آيه خداوند از سويي، اطمينان و امنيت جامع و توسعه رزق 

آورد و ازسوی  به شمار مي« قريه امن»فراوان و ارزان را از دستاوردهای ايمان و از مشخصات 

 فرمايد: كند و مي  ناامني و خوف را نتيجه كفران و ناسپاسي نعمت محسوب ميديگر گرسنگي و 

                                                        

 (.41)اعراف، « گشوديم كاتي از آسمان و زمين برايشان ميو به تقوا گراييده بودند، قطعاً بر  و اگر مردم شهرها ايمان آورده. »6
های شما الفت انداخت، تا به لطف او  و نعمت خدا را بر خود ياد كنيد: آنگاه كه دشمنان ]يكديگر[ بوديد، پس ميان دل. »2

 (.618عمران،  )آل« برادران هم شديد و بر كنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن رهانيد
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رسيد پس  و خدا شهری را مثل زده است ]و[ روزيش از هر سو فراوان مي»

های خدا را ناسپاسي كردند، و خدا هم به ]سزای[ آنچه انجام  ]ساكنانش[ نعمت

 6.«دادند، طعم گرسنگي و هراس را به ]مردم[ آن چشانيد مي

 نويسد: عالمه طباطبايي درباره اين آيه در تفسير خود مي

ای است  معنای اين آيه اين است كه خدای متعال مثلي زده است و آن مثل قريه»

كه اهلش از هر شرّی كه جان و عرض و مالشان را تهديد كند در امنيت بودند، و 

سياری از هر برای روزی، حاجت به پيمودن كوه و دشتي نداشتند، رزق پاك و ب

های الهي كفران كردند  سو به طرف ايشان سرازير بود، اهل اين قريه به اين نعمت

و شكر آن را بجا نياوردند، خدا هم به اندكي از نقمت و عذاب خود گرفتارشان 

كرد، و آن نقمت اندك، گرسنگي و ترس بود كه چون لباس بر آنان احاطه كرد، و 

« ورزيدند های خدا مي طور مستمر به نعمت اين در قبال كفراني بود كه به

 (. 128-122، ص62: ج6819)طباطبايي، 

، يكي از «حيات طيبه»و « حيات حسنه»های  همچنين مفسر كبير در تفسير خود، در تبيين واژه

چنان كه يكي از  كند، هم ی از نعمت امنيت ذكر مي مند های اصلي اين نوع زندگي را بهره ويژگي

، 61: ج6819و غير توحيدی، زندگي در ناامني است )طباطبايي، « ات سيئهحي»صفات اصلي 

(. بنابراين، نظام سياسي در راستای دستيابي به حيات طيبه و حسنه و دوری 911، ص1ج ؛261ص

به « اولوااللباب»در كليه ابعاد آن باشد. در قرآن،   بايستي به دنبال تأمين امنيت آن از حيات سيئه، مي

سالم عليكم بما صبرتم فنعم جمله »اند، به تعبير عالمه:  متي جاوداني بشارت داده شدهامنيت و سال

را به امنيت و سالمتي جاوداني، و سرانجام « اولوااللباب»، حكايت كالم مالئكه است كه «الدار عقبي

، 66: ج6819دهند، سرانجامي كه هرگز دستخوش زشتي و مذمت نگردد )طباطبايي،  نيك نويد مي

(، در روز سرنوشت وقتي 91)حجر، « ادخلوها بسالم آمنين»(. از سوی ديگر بنا به آيه: 911ص

                                                        

 (.662)نحل، « رب اهلل مثالً قريۀ كانت آمنۀ مطمئنۀ ياتيها و رزقها رغداً من كل مكانو ض. »6
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ها گفته  شود و به آن ها نويد امنيت و سالمت داده مي نهند، به آن گام مي  های صالح در جنت انسان

 ها با سالمت و امنيت وارد شويد. شود كه به اين باغ مي

 و نفی هرگونه ظلم و تعدی . رعایت عدل، انصاف، میزان2-2-2

در قرآن موضوعاتي مانند نفي هرگونه تعدی، تجاوز به حقوق فردی و عمومي فرد و افراد و 

لزوم رعايت عدل و انصاف در تعامالت گسترده اجتماعي و به كرّات مطرح شده است كه اين امر 

كه ستم و ستمگری در  نباشد. همچنا ناظر بر اهميت تعامل عدالت با امنيت در كليه ابعاد آن مي

ايمان به حساب  قرآن نيز متعارض با ايمان و امنيت و مايه نابودی و هالكت اقوام ستمگر و بي

 فرمايد: آمده، قرآن در بسياری آيات به اين مسئله اشاره دارد، از جمله مي

از شما را زماني كه ستم كردند، به هالكت رسانديم، و   های پيش و قطعاً نسل» ـ

رانشان دالئل آشكار برايشان آوردند، ]ولي[ بر آن نبودند كه ايمان بياورند و ما پيامب

  6«.دهيم گونه مردم بزهكار را جزا مي اين

 2«.ها را نابود كرديم، چون ظلم كردند اين آبادی»ـ 

ر دادن هر چيز در جای خويش و حق را  بايد اذعان كرد كه در منابع اسالمي عدالت به معنای قرا

بديهي است كه قرار گرفتن هر چيز  8ها است. دار رساندن و ايفای اهليت و رعايت استحقاق قبه ح

در جای بايسته خود و استيفای مداوم حقوق، باعث تعادل، ثبات، راست ايستادن و استقامت و 

شود. بدين ترتيب اساس حكم و  پايداری و امنيت در كليه ابعاد آن بويژه در حوزه اقتصادی مي

كه خداوند  امنيت در قرآن، ايجاد قسط و عدل در جامعه است. همچنان  ت و حكومت و حتي حكميّ

ها فرستاديم و به  ما رسوالن را با براهين روشن به سوی انسان» : 9دهد پيشگي فرمان مي به عدالت

                                                        

« القوم المجرمين و لقد اهلكنا القرون من قبلكم لمّا ظلموا و جائتهم رسلهم بالبيات و ما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزی. »6
 (.68)يونس، 

 (.16)كهف، « و تلك القری اهلكنا هم لما ظلموا. »2

 «.وضع كل الشي في موضعه و اعطاء كل ذيحق حقه». 8

 (.41)نحل، « ان اهلل يامر بالعدل. »9
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 (.16-12، ص6832)اخوان كاظمي،  6«ها كتاب و ميزان داديم تا عدالت را برپا سازند آن

ها تجاری و  كر است كه رعايت توزين عادالنه و پيمانه عدل در كليه اشكال دادوستدشايان ذ

توان آن را از سازوكارهای قرآن برای تأمين  خَری، از مواردی است كه مي فروشي و يا زياده عدم كم

امنيت اقتصادی به شمار آورد. قرآن حداقل در دو سوره با اشاره به ضرورت توزين با قسطاس 

 كند: به اين امر اشاه مي مستقيم

 2«و اوفواالكيل اذا كلتم و زنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خيرٌ و احسن تأويالً»

 8«.و اوفوا الكيل و ال تكونوا من المخسرين و زِنوا بالقسطاس المستقيم»

گونه مبادالت تجاری مورد توصيه قرآن را ضامن امنيت  عالمه طباطبايي در تفسير آيه اول، اين

 نويسد: داند و مي كليه ابعاد ميدر 

كلمه قسطاس به معنای ترازو و ميزان است ... قسطاس مستقيم به معنای ترازوی »

فرمايد: ايفاء كيل و وزن و  كند ... اينكه مي عدل است كه هرگز در وزن خيانت نمي

فروشي يك نوع  دادن آن به قسطاس مستقيم بهتر است، برای اين است كه اوالً كم

 كند. مردانه بوده و ثانياً وثوق و اطمينان ار بهتر جلب مي ناجواندزدی 

بودن اين دو عمل از اين جهت است كه اگر مردم اين دو وظيفه « و احسن تأويال»

نفروشند و زايد نخرند، رشد و استقامت در تقدير معيشت را   را عمل كنند، كم

اجناس مورد حاجت بر دو اند، چون قوام معيشت مردم در استفاده از  رعايت كرده

اصل اساسي است، يكي به دست آوردن جنس مرغوب و سالم و بدرد بخور و 

ديگری مبادله مقدار زائد بر حاجت با اجناس ديگر مورد احتياج است. آری هر 

گيری دارد كه چه چيزهايي و از هر جنسي  كس در زندگي خود حساب و اندازه

                                                        

؛ 61(. همچنين ر.ك: شوری، 21)حديد، « و لقد ارسلنا رسلنا بالبيات و انزالنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط. »6
 .13؛ نساء، 3مائده، 

 (.81)اسراء، « تر است فرجام م دهيد، و با ترازوی درست بسنجيد كه اين بهتر و خوش كنيد، پيمانه را تما و چون پيمانه مي. »2

 (.632، 636)شعراء، « فروشان مباشيد و با ترازوی درست بسنجيد پيمانه را تمام دهيد و از كم. »8



 021 ماهیت و الزامات امنیت اقتصادی در الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت

بيش از نياز او است. چه مقدار از آن را بايد چيزهايي   چه مقدار نياز داشته و چه

بفروشد و با قيمت آن اجناس ديگر مورد حاجت خود را تحصيل كند و اگر پای 

فروشي به ميان آيد، حساب زندگي بشر از هر دو طرف اختالف پيدا كرده و  كم

 رود. امنيت عمومي از ميان مي

گي و اقتصادشان رشد و اما اگر كيل و وزن به طور عادالنه جريان يابد، زند

استقامت يافته و هر كس هرچه را احتياج دارد، همان را به مقدار نيازش به دست 

آورد، عالوه بر آن، نسبت به همه سوداگران وثوق پيدا كرده و امنيت عمومي  مي

 (.621، ص68: ج6819)طباطبايي، « شود برقرار مي

 . حرمت و مصونیت اموال و مالکیت خصوصی2-2-3

ها، عدم تعدی به  در مبحث امنيت اموال افراد، ضمن محترم شمردن مالكيت خصوصي آن قرآن

 فرمايد: داند و مي های مؤمنين مي اين اموال و مالكيت را از نشانه

يا ايها الذين آمنوا التأكلوا اموالكم بينكم بالباطل اال ان تكون تجارة عن تراض »

 6:«منكم

اموال همديگر را به ناروا مخوريد، مگر آن كه  ايد،  ای كساني كه ايمان آورده»

 «.دادوستدی با تراضي يكديگر، از شما ]انجام گرفته[ باشد

 . تشویق فرهنگ تولید، کار و تالش مجدّانه 2-2-4

نگر كه غافل از زندگي و معاش  بايد اذعان كرد كه ديانت اسالم يك مرام و شريعت آخرت

ار باورهای ديني و كسب طمأنينه و آرامش معنوی و مادی، دنيايي باشد، نيست؛ بلكه برای استقر

معتقد به شكوفاسازی اقتصاد و جامعه است. اسالم در نگرش خود، هم به توليد، و هم به توزيع 

های كالن جهت حفظ امنيت اقتصادی و ثبات  آوری و نيز مهار سرمايه سرمايه و نيز دانش و فن

محور اصلي رشد و امنيت اقتصادی است. در اين زمينه  سياسي اجتماعي توجه ويژه دارد. توليد

                                                        

 .24. نساء، 6
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ها و منابع اصيل اسالمي و هم سيره ائمه معصومين و پيامبر گرامي)ص( دال بر اين مدعا  هم آموزه

سخت بايد در پيش  دهد كه برای به دست آوردن روزی، تالشي سر است. قرآن دستور صريح مي

 گرفت:

 6«:مشوا في مناكبها و كلوا من رزقههو الذی جعل لكم االرض ذلوالً فا»

او كسي است كه زمين را برای شما رام گردانيد، پس در فراخنای آن رهسپار »

 «.شويد و از روزی خدا بخوريد

 . پرداخت خمس، زکات و مقابله با تضادهای فاحش طبقاتی2-2-5

المي و ايجاد بخشي به سامانه اقتصادی جامعه اس خمس و زكات نيز از جمله راهكارهای نظام

های ثابت اسالمي است  دو راهكار از ماليات و تثبيت امنيت آن به ويژه در بعد اقتصادی است. اين 

كه حكومت اسالمي، بخش مهمي از بودجه خود را از اين منابع مهم مالياتي تأمين كرده و در 

ارهای تعديل ثروت كند. خمس و زكات در واقع از ابز مواردی كه در فقه بيان شده است، هزينه مي

و جلوگيری از تمركز آن در بين فرد يا اقشاری از اجتماع بوده و در حقيقت برای رفع 

های طبقات ضعيف جامعه و از سوی ديگر به منظور تحديد و كنترل ثروت ثروتمندان  نيازمندی

و  ها ها و اعتراضات اجتماعي، محروميت گيرد. بديهي است انگيزة بسياری از شورش صورت مي

هايي است كه در بين آحادی از جامعه وجود دارد و مبرهن است با اعمال درست  شكاف

ها را كاهش داد و از  ها را كنترل و اين محروميت توان اين شكاف سازوكارهای اقتصاد اسالمي مي

بروز تضادهای فاحش طبقاتي جلوگيری كرد. البته اسالم به تساوی مطلق ميان افراد معتقد نيست و 

های متفاوت افراد را قبول دارد، كما اينكه عدالت را در يكي از  ها بر مبنای استحقاق ود تفاوتوج

كند، يعني به هر كس مطابق استحقاقش، استيفای حقوق  معني مي« اعطاء كل ذيحق حقه»معاني آن 

ر صورت پذيرد. اسالم در حقيقت اين عدم تساوی مطلق را مايه پايداری و ثبات اجتماع به شما

 كند: آورد. قرآن كريم نيز در تفاوت فضيلت و معيشت افراد چنين اشاره مي مي

                                                        

 .61. ملك، 6
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الحيوة الدنيا و رفعنا بعضهم فوق بَعضٍ درجاتٍ  نحن قسمنا بينهم معيشتهم في»

 6«:ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا

ها  ايم و برخي از آن شان تقسيم كرده ما ]وسايل[ معاش آنان را در زندگي دنيا ميان»

  ها بعضي ايم، تا بعضي از آن ز ]نظر[ درجات، باالتر از بعضي ]ديگر[ قرار دادهرا ا

 «.]ديگر[ را در خدمت گيرند

توان استنباط كرد كه يكي از راهكارهای ايجاد ثبات و امنيت اقتصادی، تقسيم  بدين ترتيب مي

 2قابليت افراد است.های مختلف اقتصادی، اجتماعي وغيره بر مبنای استحقاق و  مندی مراتب و بهره

با اين حال اسالم طبقات فرودست اقتصادی و اجتماعي را نيز كه ممكن است از لحاظ قابليت و 

نمايد با ابزارهای  كند و سعي مي استحقاق در مراتب فرادستي نباشند، به حال خود رها نمي

مندتر  قات بهرهها با طب اقتصادی مهمي مانند خمس و زكات، انفاق وغيره از فاصله طبقاتي آن

ها لحاظ كند. در همين راستا قرآن مجيد مصارف  بكاهد و نوعي نظام تأمين اجتماعي را برای آن

 كند: زكات و خمس را در دو سوره توبه و انفال چنين بيان مي

شدگان،  ها( برای فقيران، مسكينان، عامالن زكات، دلجويي همانا صدقات )زكات»

است، به عنوان واجب از ناحيه خدا و  و در راه مانده  بردگان، بدهكاران در راه خدا

 8«.خداوند دانا و حكيم است

القربي،  بدانيد هر آنچه غنيمت و فايده برديد، خمس آن برای خدا، رسول، ذی»

                                                        

 .82. زخرف، 6

، اجتماعي و ... فرد يا افراد را نسبت به سايرين كه به دست آمده . قرآن به هيچ وجه فرادستي و برتری عادالنه اقتصادی2
وسيله انگيزه   آورد و بدين كند و جايگاه و منزلت هر كس را مطابق تالش و اكتساب وی به شمار مي است را نفي نمي

 82ساء آيه كند. مثالً در سوره ن های مستحقانه خاموش مي های محتمل را نسبت به اين فرادستي اعتراض و شورش
از آنچه خداوند به وسيلۀ آن برخي از شما را به برخي برتری داده است، آرزو نكنيد، برای مردان از آنچه به »فرمايد:  مي

اند، سهمي است و شما بايد از فضل الهي طلب كنيد، همانا  دست آورديد، سهمي و برای زنان از آنچه سلب كرده
 «.خداوند به هر چيزی داناست

 .11، . توبه8
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 6«.مانده است... يتيمان، مسكينان و در راه

كه مصرف خمس، شوند، با اين تفاوت  زكات و خمس، هر دو برای تأمين نيازمندان هزينه مي

شود، نيز هر دو، منبع مالي در  هاشم را شامل مي هاشم و زكات نيازمندان غيربني نيازمندان بني

شوند، با اين تفاوت كه دربارة زكات،  اختيار حاكم اسالمي هستند و به وسيلۀ حاكم دريافت مي

است؛ ولي دربارة تر باز  موارد مصرف معيني قرارداده شده و در تغيير آن موارد دست حاكم كم

باشد. خمس همچون زكات، برای  خمس، دست حاكم برای تعيين موارد مصرف بيشتر باز مي

شدن،  كردن افراد و اموال آنان، برای حفظ مال از ضايع  ای برای پاك  تأمين مالي درماندگان، وسيله

ت مطرح شده، ترين حكمتي كه برای خمس در روايا دهنده و باالخره مهم وسيلۀ رشد اموال خمس

وجود منبع درآمد مهمي برای دولت است كه عموماًبرای افزايش انتظام و امنيت اقتصادی جامعه و 

 شود. ها استفاده مي رفع محروميت

 . استقالل، نفی سلطه و خودکفایی اقتصادی2-2-6

 يكي ديگر از سازوكارهای تأمين امنيت اقتصادی، دستيابي به استقالل اقتصادی است

سوره  696استنتاج كرد، آنجا كه خداوند متعال در آيۀ « نفي سبيل»وان آن را از قاعده و آيه ت كه مي

، بديهي است 2«خداوند هرگز برای كافران بر مؤمنين راه ]تسلطي[ قرار نداده است»فرمايد:  نساء مي

گار، سلطه باشد. متأسفانه در اين روز های سلطه كفار بر مؤمنين، سلطه اقتصادی مي راه  از جمله

 اقتصادی بيگانگان تا حد بسياری بر مسلمانان تحقق يافته و اين واقعيت تلخ به دليل

، 8«و اعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة»نكردن مسلمانان به مقتضای ايمان است. مطابق آيه   عمل

ـ رهايي ها ـ و از جمله وابستگي اقتصادی  مؤمنان وظيفه دارند، تالش كنند و خود را از وابستگي

 دهند.

ترين نيرو برای مقابله با دشمن  دهد كه درباره جنگ بوده و طبعاً مهم گرچه سياق آيه نشان مي

                                                        

 .96. انفال، 6

 (.696)نساء، « المؤمنين سبيالً و لن يجعل اهلل للكافرين علي». 2

 .11انفال، . 8
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شود. نيروی اقتصادی برای  هر نيرويي را شامل مي« من قوه»نيروی نظامي است، اما كلمۀ 

قدرت  های امروز كه ای برخوردار است، به خصوص در جنگ رويارويي با دشمن از اهميت ويژه

كردن نيرو برای  اقتصادی يكي از دو طرف جنگ در سرنوشت آن نقش بسزايي دارد. دستور فراهم 

كند كه در هر زمينه و از جمله  مقابله با دشمن، تا آنجا كه دشمن را به هراس افكند، ايجاب مي

ت اقتصادی كه اقتصاد، مسلمانان مستقل باشند، زيرا وابستگي اقتصادی به بيگانگان، امكان تهيۀ قدر

كند. دشمنان اسالم، با حفظ برتری اقتصادی خود، اجازه  آنان را به وحشت افكند، فراهم نمي

تر شوند. بنابراين، بايد استقالل اقتصادی را به دست  نخواهند داد كه مسلمانان وابسته، از آنان قوی

ها در كليه  ن اخالل امنيتي آنهای دشمنان و از جمله امكا آورد، تا توان الزم برای مقابله با توطئه

 6ها و از جمله اقتصادی فراهم گردد. عرصه

های امنيت اقتصادی و سازوكارهای تأمين آن،  عالوه بر استقالل اقتصادی، يكي ديگر از پايه

های  خودكفايي و اقتدار اقتصادی است. مقصود از خودكفايي اين است كه جامعه بتواند نيازمندی

ي از رفاه توليد كند و ناگزير از وارد كردن كاال از خارج نباشد. در خودكفايي، خود را در حد باالي

توانمندی و اقتدار نهفته، جامعۀ خودكفا، روی پای خود ايستاده است. مصداقي از اين خودكفايي 

 فرمايد: مقتدرانه در بيان قرآن است كه دربارة مؤمنان به پيامبر اسالم)ص( مي

فاستغلظ فاسْتوی علي سوقه يُعجب الزُّراعَ ليغيظَ بهم  كزرع اخرج شطأه فازره»

 2«:الكفار

خود برآورد و آن را مايه   ای هستند كه جوانه و كساني كه با پيامبرند[ چون كِشته»]

های خود بايستد و دهقانان را به شگفت آورد. تا از  دهد تا ستبر شود و بر ساقه

 «.ازد]انبوهي[ آنان ]خدا[ كافران را به خشم اند

گونه كه گياه  در اين آيه شريفه رشد جامعۀ اسالمي به رشد گياه تشبيه شده است، يعني همان

شود، جامعه نوپای مؤمنان نيز در  ها قرار گرفته و خم و راست مي در ابتدا دستخوش بادها و طوفان

                                                        

 .212: ص6816دفتر همكاری حوزه و دانشگاه،  . ر.ك:6

 .24فتح، . 2
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شوند،  قع ميهای آن، در تقويت او مؤثر وا ابتدا دستخوش حوادثي شده، اما به تدريج، شاخ و بال

شود كه  قدر قدرتمند مي كند، اين جامعه آن شود و بر ساقۀ خود تكيه مي تا آنكه درشت و قوی مي

گونه قوت بخشيده تا بدين وسيله كفار را  افكند، خداوند آنان را اين بنيانگذار خود را به شگفتي مي

 خشمگين كند.

كوه و عظمتي است كه دشمنان اسالم مفاد اين آيه، قدرت يافتن مسلمانان و رسيدن آنان به ش

تاب تحمل آن را ندارند، طبعاً، بايد اين اقتدار از هر جهت باشد و تمام جوانب اقتصادی، سياسي، 

نظامي، فرهنگي وغيره را دربر گيرد تا امنيت نيز در كليه ابعاد جهت جامعه اسالمي و آحاد آن 

 تأمين شود.

 روی اقتصادی . اعتدال و میانه2-2-7

آن مجيد در راستای تبيين سياست اقتصادی معطوف به ايجاد امنيت و آرامش الزم، با توصيه قر

دستي مفرط را مالمت كرده و در نهايت گشايش  گشاده  ورزی و هم روی، هم بخل به اعتدال و ميانه

 فرمايد: داند و مي روزی و يا تنگدستي را به دست خدا مي

 تبسطها كل  البسط فتقعُدَ ملوماً محسورا. ان و التجعل يدك مغلولۀ الي عنقك و ال»

 6«:ربّك يبسط الرزق لمن يشاء

دستي منما تا مالمت شده  و دستت را به گردنت زنجير مكن و بسيار ]هم[ گشاده»

گمان پرودگار تو برای هر كه بخواهد روزی را  و حسرت زده بر جای ماني. بي

 «.گرداند گشاده و يا تنگ مي

 الحسنه پرداخت قرض . انفاق و2-2-8

آني، دو راهكار مهم ايجاد و تحكيم امنيت اقتصادی، پرداخت انفاق و  های قر در آموزه

باشند. انفاق و  الحسنه است كه دو بديل مناسب برای جايگزيني پديده شوم ربا مي قرض

طور  اند، به الحسنه دو راهكار بسيار خداپسندانه در قرآن هستند كه مكرر در آيات الهي ذكر شده قرض

                                                        

 .81، 24اسراء، . 6



 029 ماهیت و الزامات امنیت اقتصادی در الگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت

 6ذكر شده است.« قرضاً حسناً»الحسنه، شش مرتبه، آن هم با عبارت:  مثال توصيه به پرداخت قرض

 . عوامل مخل امنیت اقتصادی 2-3

ايماني و كفرورزی به خداوند متعال، پذيرش واليت طاغوت، كفران  در قرآن، مسائلي مانند بي

زدگي و اسراف وغيره به عنوان عوامل فساد و اخالل  عدالتي، رفاه و ناشكری نعمت، ربا، ظلم و بي

 و امنيت اقتصادی معرفي شده است.

 ایمانی و کفرورزی به خداوند . بی2-3-1

از آنجا كه زيربنا و مايه اصلي كليه ابعاد امنيت، در امنيت معنوی يا ايمان به قادر متعال نهفته 

كليه ابعاد امنيت و ازجمله امنيت اقتصادی  كننده ايماني و كفرورزی به خداوند نيز ذايل است، بي

های آنها خورده و بر  ايمان كه مُهر بر قلب های قرآني، برای كافران بي خواهد بود. در آموزه

و كافران با اموات  2هايشان پرده كشيده شده، عذابي عظيم در نظر گرفته شده است ها و چشم گوش

مرگ معنوی و نابودی اعمال آنها در دنيا و آخرت و و ارتداد و كفر آنها مايه  8اند مقايسه شده

خدای متعال به كرّات، كافران را به خاطر كفرشان  9خلود ابدی ايشان در آتش به شمار آمده است.

بسيار بديهي است بر مبنای اين آيات، هرگونه امنيتي برای كافران چه در دنيا و  1نمايد. لعنت مي

 يا معنوی، محال و غيرقابل تصور خواهد بود.چه در آخرت، و چه از حيث مادی و 

 . پذیرش والیت طاغوتیان2-3-2

 كند: قرآن تبعات واليت طاغوت را چنين بيان مي

 1«:و اذا تولّي سعي في االرض ليفسد فيها يهلك الحرث و النسل و اهلل ال يحبّ الفساد»

                                                        

 .6611، ص8: ج6813روحاني،  ر.ك:. 6

 .1بقره،  .2

 .23بقره،  .8

 .261بقره، . 9

 .34-33بقره، . 1

 .211بقره، . 1
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و  كند كه در زمين فساد نمايد و چون به واليت و حكومت رسد، كوشش مي»

 «.كِشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهكاری را دوست ندارد

آور است، واليت طاغوت و  بدين ترتيب، برخالف واليت مؤمنان كه در تمام ابعاد، امنيت

 باشد. و طبيعت و ايجاد ناامني در هر دو محيط انساني و طبيعي مي طاغوتيان مايه افساد انسان 

 . پدیده شوم ربا2-3-3

عوامل منفور كه از ديدگاه قرآن مايه ناامني اقتصادی، ايجاد شكاف طبقاتي و منازعات  يكي از

 سوره بقره در اين باره آمده است: 211شود، پديدة ربا است. در آيه  اجتماعي مي

 «:يمحق اهلل الربا و يربي الصدقات و اهلل ال يحبّ كلّ كفارٍ اثيم»

افزايد و خداوند هيچ ناسپاس  ميكاهد و بر صدقات  خدا از ]بركت[ ربا مي»

 «.گناهكاری را دوست ندارد

مرحوم عالمه طباطبايي درباره ربا و تفسير آيه مذكور و نقش اين پديده شوم در ايجاد 

 گويد: های اقتصادی، سياسي و اجتماعي چنين مي ناامني

شود درست مقابل آثار نيكي است كه از  آثار سويي كه بر رباخواری بار مي»... 

آورد، و اين بر  آيد. آن، اختالف طبقاتي و دشمني مي صدقه و انفاق به دست مي

كند و اين باعث قوام  افزايد. آن خون مسكينان را به شيشه مي رحمت و محبت مي

آورد و اين   شود. آن اختالف در نظام و ناامني مي زندگي محتاجان و مسكينان مي

اين آيات در امر رباخواری شدتي به كار انتظام در امور و امنيت. خدای سبحان در 

برده كه درباره هيچ يك از فروع دين اين شدت را به كار نبرده است، مگر يك 

گيری در امر ربا است، اينكه: مسلمانان،  گيری در آن نظير سخت مورد كه سخت

 (.123، ص2: ج6819)طباطبايي، « دشمنان دين را بر خود حاكم سازند

شانگر آن است كه خدای متعال در مقابل ذم شديد ربا، انفاق را ستايش و آيه و تفسير فوق، ن

ها آيه از قرآن را به اين صفت ممدوح اختصاص داده و آن را  توصيه فرموده و به همين خاطر ده

ها و شواهد  مايه آرامش و ايمني اقتصادی، سياسي و اجتماعي وغيره قرار داده است. يكي از مثال
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سوره بقره است كه خداوند ضمن آنكه صدقه و انفاق را  212و  216ن زمينه آيه عالي قرآني در اي

كنندگان وعده امنيت و عدم خوف  به انفاق 6داند، مايه افزايش روزی و گشايش وسيع اقتصادی مي

 دارد: و اندوه ارزاني مي

م اجرهم سبيل اهلل ثم اليتبعون ما انفقوا منّاً و ال اذیً له الذين ينفقون اموالهم في»

 2«:عند ربهم و الخوف عليهم و ال هم يحزنون

كنند و سپس درپي آنچه انفاق  كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي»

دارند، پاداش آنان بر ايشان نزد پروردگار ]محفوظ[  اند، منّت و آزاری روا نمي كرده

 «.شوند است و بيمي بر آنان نيست و اندوهگين نمي

اند  الحسنه داده كه به خدا قرض دهندگان را به كساني سوره حديد، صدقه 63ه خداوند در آي

همچنان كه در آيات ديگر در  8تشبيه كرده و به آنها پاداش مضاعف و اجری نيكو وعده داده است.

الحسنه را كه همان داد و وام به  كنار توصيه به جهاد، اقامۀ نماز، دادن زكات وغيره پرداخت قرض

الحسنه نيز در كنار انفاق  و اين نشانگر آن است كه پرداخت قرض 9فرمايد، سفارش مي خدا است،

بخشي به اقتصاد جامعه و افزايش امنيت  و در تقابل با پديده شوم ربا، نقش انكارناپذيری در انتظام

 باشد. آن دارا مي

اقتصادی و   زادیكوشد با حفظ آ دهد كه اسالم مي ها نشان مي  آيات الهي و از جمله اين آيه

ها و مقررات و با استفاده از ابزارهای  ای از ارزش مالكيت خصوصي و قرار دادن آن در چهارچوبه

ای باال بياورد كه ميان آنان  های طبقاتي را بگيرد و سطح زندگي فقرا را بگونه معين، جلوی شكاف

هايي كه منجر به عدم  های فاحش غيرقابل تحملي به وجود نيايد. تفاوت و ثروتمندان تفاوت

 شود. های اجتماعي سياسي مي ثباتي و ناامني ها، بي تعادل، شورش

                                                        

ای است كه هفت خوشه بروياند كه در هر  كنند، همانند دانه . مثل ]صدقات[ كساني كه اموال خود را در راه خدا انفاق مي6
 (.216گر داناست )بقره،  كند و خداوند گشايش ای صد دانه باشد. خداوند برای هر كس كه بخواهد ]آن را[ چند برابر مي خوشه

 .212بقره، . 2
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 (.21)مزمل، « و اقيموا الصلوة و اتوا الزكاة و اقرضو اهلل قرضاً حسناً». 9



030  98 پاییز ، 26شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

 . کفران و ناشکری نعمت2-3-4

های قرآني، باالترين نعمت بشر، عبوديت وی در پيشگاه خداوند و يكتاپرستي اوست،  در آموزه

به وحدانيت قادر متعال بايستي پرستش الهي و ايمان  ها مي به همين دليل باالترين سپاس انسان

 باشد.

ها موحد و مؤمن باشند، كليه وجوه امنيت نيز برای آنها تحصيل  بنابر آيات الهي اگر انسان

كه آيات الهي نتيجه بالفصل شكرگزاری به درگاه الهي را افزايش قطعي نعمات   شود، همچنان مي

قتصادی ندارد. قرآن مجيد در اين دانند و بديهي است كه وفور نعمت، معنايي جز تامين امنيت ا مي

 فرمايد: راستا مي

آنگاه كه پروردگارتان اعالم كرد، اگر واقعاً سپاسگزاری كنيد ]نعمت[ شما را »

 6«.افزون خواهم كرد، و اگر ناسپاسي نماييد، قطعاً عذاب من سخت خواهد بود 

 2اميده شده است.شكور ن از منظر قرآني، شكرگزاری ممدوح است و به همين دليل خداوند، 

هرچند كه خداوند اذعان  8گردد، ضمن آنكه محصول اين شكر و سپاسگزاری به خود انسان برمي

همچنين از ديدگاه قرآن،  9باشند. شمار، و بيشتر مردم ناسپاس مي فرمايد كه بندگان شكور كم مي

ری از آنها، به بشر گي خداوند متعال در كنار ارزاني داشتن ارزاق و روزی بندگان و امر به بهره

و از آدميان، يادآوری ذكر خويش و  1فرمان سپاسگزاری نسبت به خويش صادر نموده است

و تقواپيشگي را مالزم با شكر خود به شمار  1شكرگزاری و عدم كفرورزی را درخواست كرده،

ها را و شرط نموده است كه اگر بندگان الهي شكرگزار باشند و ايمان بياورند، آن 1آورده است

                                                        

 .1ابراهيم،  .6

 (.89)فاطر، « ان ربنا لغفور شكور»ر.ك:  .2

 (.91، )نمل« من شكر فانما يشكر لنفسه» .8

 (.16غافر،  « )و لكن اكثرالناس ال يشكرون»(؛ 68)سبا، « قليل من عبادی الشكور» .9

 (.61)سبا، « كلوا من رزق ربكم و اشكرو له» .1

 (.612،  )بقره« فاذكروني اذكركم واشكروا لي و ال تكفرون» .1

 (.628)آل عمران، « فاتقواهلل لعلكم تشكرون» .1
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پرستند،  خداوند متعال حتي به مؤمنين نيز يادآور شده است كه اگر تنها خدا را مي 6عذاب ننمايد.

گيری، شاكر اين  ای كه روزی آنها كرده است، بخورند و در قبال اين بهره های پاكيزه از نعمت

نعمات و عبوديت بنابر اين آيه، استفاده از مواهب و ارزاق خدادادی، با شكر اين  2نعمات باشند.

تعالي و مواهب اعطايي  صرف الهي متناظر بوده و بسيار مسلم است كه كفران نعمت، وجود باری

وی، منجر به كفرورزی و اخالل به امنيت همه جانبه آدمي و از جمله امنيت اقتصادی خواهد شد. 

به مستضعفين، از سوره انفال در فرازی زيبا، طي خطابي  21از سوی ديگر، خداوند متعال در آيه 

شان از سوی  خواهد در قبال از بين بردن خوفشان، و ايمني و ياری آنها و تامين معيشت آنها مي

 وی را شاكر باشند، در اين آيه آمده است: خداوند، 

و به ياد آوريد هنگامي را كه شما در زمين، گروهي اندك و مستضعف بوديد. »

خدا [ شما را پناه داد و شما را به ياری خود ترسيديد مردم شما را بربايند، پس ] مي

 «.باشد كه سپاسگزاری كنيد نيرومند گردانيد و از چيزهای پاك به شما روزی داد، 

در اين آيه خداوند متعال، تناظر و تناسب استواری ميان امنيت همه جانبه و از جمله امنيت 

توان  ژه از اين آيه مي    وده است و بوياقتصادی با مقوله شكرگزاری نعمت و عبوديت خويش برقرار نم

تعالي و ساير مواهب و نعمات و  به خوبي استفاده كرد، همانطور كه شكرگزاری نعمت وجود باری

عطايای مادی مادی و معنوی وی منجر به ايجاد و تحكيم امنيت همه جانبه و ايمني اقتصادی فرد و 

كه در رأس آن كفرورزی به عبوديت الهي ـ هم گردد، به همين ترتيب نيز كفران نعمت  جامعه مي

 تواند به زايل شدن كليه ابعاد امنيت و از جمله امنيت اقتصادی بيانجامد. مي ـاست 

 زدگی و اسراف . رفاه2-3-5

های ضروری بشر و ايمني آن نيست و  بايد افزود كه نظام اقتصادی اسالم، تنها درصدد رفع نياز

های  داند، بلكه درصدد تأمين رفاه بشر است.خداوند نعمت تمام شده نميها كار خود را  با تأمين آن

                                                        

 (.691)نساء، « ان شكرتم و آمنتم و كان اهلل شاكراً عليما ما يفعل اهلل بعذابكم» .6

 (.612)بقره، « ين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنكم و اشكرواهلل ان كنتم اياه تعبدونذلا يا ايها» .2
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 فرمايد: گيرد، همچنان كه مي ها بهره  شماری را در اختيار انسان قرار داده تا از آن بي

 6«:قل من حرّم زينۀ اهلل التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق»

ن[ بيرون آورده و بگو چه كسي زينت خداوند را برای بندگانش ]از زمي»

 «.های پاكيزه را حرام كرده است؟ روزی

شود و به اسارت دنيا و  متأسفانه، بشر غالباً با كسب رفاه و راحت خويش از خدا غافل مي

زدگي و اسراف او معموالً  شود و رفاه شدن نعمت، شكر او بيشتر نمي  آيد. با افزوده مظاهر آن درمي

روی او به كاهش  آحاد اجتماع را تهديد و مختل كرده و زيادهامنيت اقتصادی و اجتماعي ساير 

انجامد. به تعبير قرآن طبيعت انسان اينگونه است كه با  سطح درآمد و زندگي محرومين مي

گذارد. چند آيه برای نمونه در اين باره در  برخورداری از رفاه و راحت بسيار، سر به طغيان مي

 آيد: ادامه مي

 2،«كردند داد، در زمين سركشي مي را بر بندگان گسترش مياگر خداوند روزی »

 8،«كند نياز ببيند، طغيان مي همانا انسان كه خود را بي... »

 9«.گرداند هنگامي كه بر انسان نعمتي دهيم، روی مي.. »

ها، حدی معين كرده است و در واقع يكي از  ترتيب، خداوند در استفاده از نعمت  بدين

های مالي است. همچنين  زدگي ها و رفاه ن امنيت اقتصادی جامعه، مبارزه با طغيانسازوكارهای تأمي

سازوكار ديگر رعايت عدم اسراف و تبذير و پرداخت حقوق متعلق به اموال است. قرآن در نفي و 

 فرمايد: مقابله با اسراف مي

 1،«دبخوريد و بياشاميد، ولي اسراف نكنيد، همانا خداوند مسرفان را دوست ندار»

                                                        

 .82اعراف،  .6

 (.21)شورا، « و لو بسط اهلل الرزق لعباده لبغوا في االرض» .2

 (.1)علق، « غنيان االنسان ليطغي، ان رآهُ است». 8

 (.38)اسراء، « و اذا انعمنا علي االنسان اَعرضَ و نآ بجانبه» .9

 (.86)اعراف، « كلوا و اشربوا و ال تسرفاوا انه ال يحبّ المسرفين» .1
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مانده را ]دستگير كن[ و  و حق خويشاوند را به او بده و مستمند و در راه...»

همواره   هايند و شيطان ولخرجي و اسراف مكن؛ چرا كه اسرافكاران برادران شيطان

 6«.نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است

 . امنیت اقتصادی در روایات3

ری از ائمه معصومين)ع( وارد شده باشد و با بديهي است كه دربارة اين مبحث روايات بيشما

توجه به اين كه پيامبر)ص( و ائمه)ع(، همگي در واقع مفسران كالم وحي هستند، به برخي شواهد 

 شود.  روايي در اين زمينه اجماالَ اشاره مي

 . جایگاه واالی امنیت در روایات3-1

ني درباره اهميت و ضرورت در سخنان معصومين)ع( و روايات آن بزرگواران مطالب فراوا

 :فرمايند امنيت وارد شده است، به عنوان نمونه پيامبر اكرم)ص( مي

 (.14: ص6819)تنكابني، « االَمنُ و العافيۀُ نعمتان مغبون فيها كثيرٌ من الناس»

 «.امنيت و سالمت دو نعمت است كه بسياری از مردم در آن مغبونند»

ت در اسالم همين نكته كافي است كه امنيت در روايت در باب اهميت و جايگاه برجسته امني

داند، مگر اينكه به  مشهوری در زمره يكي از دو نعمتي قرار گرفته است كه انسان قدر آن را نمي

امنيت در اين روايت شامل كليه ابعاد  2،«النعمتان، مجهولتان الصحۀ و االمان»مصيبتي گرفتار شود، 

 باشد. اين مفهوم مي

                                                        

لِربّه وءآت ذالقربي حقّه و المسكين و ابن السبيل و ال تبذِّر تبذيراً ان المبذّرين كانوا اخوان الشياطين و كان الشيطان » .6

 (.21، 21)اسراء، « كفوراً

دو نعمت «: »نعمتان مكفورتان: االمن و العافيه»اين روايت از پيامبر گرامي اسالم)ص( نيز بدين صورت نقل شده است:  .2

، 13تا: ج )مجلسي، بي« است كه مورد قدرناشناسي و ناسپاسي است، يكي نعمت امنيت و دومي نعمت سالمتي

 (.611، ص6حكمت
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 اند: مودههمچنين فر

مَن اَصبَحَ مُعافي في بدنه آمناً في سِرْبِه عندَهُ قُوتُ يَوْمِه فكانّما خيِّرَتْ لَهُ الدنيا »

 (:14: ص6819 ،)تنكابني« بحذافيرها

هر كه تنش سالم است و در جماعت خويش ايمن است و قوت روز خويش »

 «.دارد، جهان سراسر مال اوست

 ایت و رفاه در معیشت. تعامل امنیت با اقتصاد، کف3-2

در تاييد اين تعامل، امام صادق)ع( زندگي بدون امنيت را ناقص و ناگوار، و ناقض معيشت و 

 اند: است و در اين راستا فرموده  حيات مادی شمرده

خمس خصال من فقد منهن واحدة لم يزل ناقص العيش، زايل العقل، مشغول »

 (:616، ص13تا: ج )مجلسي، بي...« ن و القلب: فاالولها صحۀ البدن و الثانيه االم

پنج چيز است كه حتي اگر يكي از آنها برقرار نباشد، زندگي ناقص و ناگوار »

گردد: اولين اين پنج چيز سالمتي  ی دل مشغولي مي شود و مايه است، عقل نابود مي

 «.و دومين آن امنيت است

واني به عنوان نيازهای مردم ياد شده در روايتي در تحف العقول از امنيت در كنار عدالت و فرا

 است:

: 6818ثالثۀ اشياء يحتاج الناس طرّاً اليها: االمن، و العدل و الخصب )ابن شعبه، »

 (:889ص

 .«سه چيز است كه همه مردم به آن نياز دارند: امنيت، عدالت و فراواني»

: 6811)آمدی، « ي االمنرفاهيه العيش ف»فرمايد:  امام علي)ع( در بيان نقش و اهميت امنيت مي

، 1: ج6811)آمدی، « النعمه أهناً من االمن»، و «رفاهيت زندگاني در امنيت است(: »611، ص9ج

 «.يعني هيچ نعمتي گواراتر از امنيت وجود ندارد(: »981ص 

تعامل امنيت با اقتصاد، كفايت و رفاه در معيشت از نمادهای عمده حكومت مهدوی در عصر 

ن كه امام علي)ع( دربارة ايمني عصر ظهور و سرشاری آن دوره از امنيت و ظهور است. همچنا
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 اند: فراواني فرموده

لو قام قائمنا النزلت السماء قطرها و الخرجت االرض نباتها و ذهبت الشحناء من »

قلوب العباد و اصطلحت السبع و البهائم حتي تمشي المرأة بين العراق و الشام ... ال 

 :(661: ص6818)ابن شعبه، تخافه  يهيحها سبع و ال

آنچنان كه   اگر به تحقيق قائم ما قيام كند، به واسطه واليت و عدالت او، آسمان»

های  دهد و كينه از دل هايش را بيرون مي بارد و زمين نيز رستني بايد ببارد، مي

ن ای كه يك ز شود، به گونه و دام آشتي برقرار مي 6شود و بين دد بندگان زدوده مي

ميان عراق و شام پياده راه خواهد رفت و آسيبي نخواهد ديد ... نه ددی او را آزار 

 «.دهد و نه بترساند

 . عوامل ایجاد و تقویت امنیت اقتصادی3-3

 . انتظام و مدبّرانه بودن معیشت3-3-1

از سوی ديگر، امنيت اقتصادی و انتظام معيشت افراد چه در حوزه فردی و چه اجتماعي در 

بع روايي مدح و توصيه شده است. در احاديث بر خوش معونه و مدبرانه بودن حيات اجتماعي منا

المؤمن حسن »اند:  و اقتصادی زندگي مؤمن تأكيد شده است. امام صادق)ع( در اين راستا فرموده

، 11تا: ج )مجلسي، بي« المعونۀ، خفيف المؤنۀ، حيّد التدبير لمعيشته، ال يلسع من حجر مرتين

كند و  خرج و زحمت است، زندگيش را خوب اداره مي يعني مؤمن ياوری خوب و كم(: »212ص

 «.شود از يك سوراخ دوبار گزيده نمي

 . تشویق فرهنگ تولید، کار، تالش و خودکفایی 3-3-2

در روايات، توليد، كار و تالش محور اصلي رشد اقتصادی و از ابزارهای تأمين امنيت اقتصادی 

. از منظر تفكر اسالمي، توجه به آخرت نبايد انسان را از تالش برای معاش بازدارد. آيد به شمار مي

                                                        

 عنای حيوان وحشيبه م .6
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اگر قيامت درحال برپايي است و در دست يكي از »در روايات از معصوم)ع( نقل شده است كه: 

شماها نهالي قرار دارد، اگر قبل از به پا شدن قيامت قادر بر غرس آن هستيد، الزم است آن را 

 6«.دغرس نمايي

الكاد »از منظر ديني، انسان پرتالش و سازنده، همانند جنگجوی جبهه جهاد معرفي شده است: 

(. همچنين در احاديث، وابستگي به 98، ص62ق: ج6914)حرعاملي، « اهلل لعياله كالمجاهد في سبيل

 يند:فرما ديگران نهي شده و بر تالش و خودكفايي و خودباوری تأكيد شده است. امام علي)ع( مي

 (:29، ص62ق: ج6914)حرعاملي، « من وجد ماء و تراباً ثم افتقر فابعده اهلل»

كسي كه آب و خاك در اختيار داشته باشد و پس از آن دست نياز به سوی »

 «.راند ديگران دراز كند، خداوند او را از خود مي

عبادت باالتر به  در روايات، برای مردم مسلمان، ارزش معنوی كار اقتصادی از نماز و روزه و

االخرة   الدنيا حسنه و في  ربنا آتنا في»حساب آمده است. امام حسين)ع( در توضيح آيه شريفه: 

اند كه مقصود حسنه در دنيا، وسعت و  ، فرموده«رضوان الهي و بهشت در آخرت است»«: حسنه

ن آيه نيز امام رضا)ع( درباره اي 2گشايش در روزی و معيشت و اخالق نيكو در دنيا است.

اند: منظور از حسنه يا نيكي آخرت، رضايت خدا و بهشت اوست و نيكي در دنيا، گسترش  فرموده

باشد. از سوی ديگر، در روايات معصومين)ع(، ترك  در روزی و راه درآمد و اخالق نيك مي

 8تجارت و رها كردن كار اقتصادی از اعمال شيطان به حساب آمده است.

 ت کامل مال و سرمایه. حرمت و مصونی3-3-3

اسالم با ارزش نهادن به مال، سرمايه و تضمين عدم تعدی به حدّ مشروع آن، به افراد اعتماد و 

                                                        

ق: 6911)نوری، « ها فليغرسها ان قامت الساعۀ و في يد احدكم الفسيلۀ فان استطاع ان ال تقدم الساعه حتي يغرس. »6
 (.911ص

االخرة حسنۀ. قال رضوان اهلل و الجنۀ في االخرة و السعۀ في الرزق و  في قوليه اهلل تعالي ربنا آتنا في الدنيا حسنۀ و في» .2
 (.6، حكمت6ق، ج6914)حرعاملي، « الدنيا  حسن الخلق في المعاش و

 .8، حكمت1ق: ج6914ر.ك: حرعاملي،  .8
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دهد كه آن را در راه توليد و توسعه بكار گيرند. در خصوص حرمت مال و اموال  اطمينان مي

(: 1، حكمت1ق: ج6914)حرعاملي، « حرمه ماله كحرمه دمه»فرمايد:  مؤمن، پيامبر)ص( مي

حرمت و ارزش مال مسلمان مانند حرمت و ارزش خون اوست. امام علي)ع( در همين حوزه »

ق: 6914)حرعاملي، « ترين گناهان، بردن بخشي از مال مسلمان به ناحق است بزرگ»فرمايند:  مي

 (.6، حكمت631، ص8: ج6811حكيمي،   ؛1، حكمت1ج

كور امام علي)ع( حتي شامل حيوانات هم آور اين است كه سيره و منش مذ جالب و شگفت

جايي كه حضرت حتي به مأموران زكات در مورد رعايت عدالت دربارة شتران و عدم  شود. آن مي

شوند، مبادا بين شتر و نوزادش جدايي بيفتد  نمايند، تا آنجا كه يادآور مي ها سفارش مي تعدی به آن

اش زيان  دار را ندوشيد تا به بچه شير شتران بچه» ورزند كه تر از اين نكته، تأكيد مي و حتي ظريف

(. همچنين در تاريخ آمده است كه حتي بعد از 813، ص66، بند21:نامه6836)دشتي، « وارد نشود

كرد وحق و سهم آنان را  المال خوارج را پرداخت مي واقعه دردناك حكميت، امام)ع( سهم بيت

سيرت به طور دائم امام)ع( را در خلوت و در  اد بدشمرد. اين در حالي است كه اين افر محفوظ مي

 دادند. جمع مورد كنايه و ناسزاهای خود قرار مي

 داری، پرداخت خمس، زکات و صدقات . امانت3-3-4

داری، گشايش رزق دانسته شده و خيانت در امانت  در روايات يكي از دستاوردهای امانت

آورد و خيانت در امانت  داری روزی مي امانت»ند: ا موجد فقر به شمار آمده است. علي)ع( فرموده

آورد و  گری مي داری توان امانت»در همين مبحث از پيامبر)ص( روايت شده است كه:  6«.فقر

داری نيز از سازوكارهای تأمين امنيت اقتصادی  بدين ترتيب امانت 2«.خيانت در امانت، ناداری

وجهي دارند و در بسياری از روايات، است، همچنان كه پرداخت خمس و زكات نيز چنين 

اند. به عنوان مثال  پرداخت اين ماليات اسالمي وسيله طهارت، حفظ و صيانت اموال شمرده شده

                                                        

 (.612، ص11؛ ج11، ص13تا: ج )مجلسي، بي« االمانۀ تجرّالرزق، و الخيانۀ تجرّالفقر» .6

 (.664، ص11؛ج616، 669، ص11تا: ج )مجلسي، بي« االمانۀ تجلب الغناء، و الخيانۀ تجلب الفقر» .2
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 پيامبر)ص( فرموده است:

)تنكابني، « حَصِّنوا اموالكم بالزكوة و داوُو امرضاكم بالصدقه و اعدّو اللبال الدّعاء»

سيله زكات محفوظ داريد و مريضان خود را اموال خود را به و» (:898: ص6819

 «.با صدقه عالج كنيد و برای جلوگيری از بال به دعا متوسل شويد

 گذاری ها، و نرخ . رعایت عدل و انصاف در معامالت، وضع و أخذ مالیات3-3-5

است.  البالغه به خوبي نمايانگر وجوه متعددی از ماهيت امنيت اقتصادی برخي از فرازهای نهج

 كرد: آوری زكات و ماليات اين فرمان را صادر عنوان نمونه امام علي)ع( به مأموران جمعبه 

آوری ماليات ... در روابط خود با  از بنده خدا علي اميرمؤمنان، به كارگزاران جمع»

شان شكيبا باشيد. همانا شما  مردم انصاف داشته باشيد، و در برآوردن نيازهای

دگان ملّت، و سفيران پيشوايان هستيد. هرگز كسي را از داران مردم، و نماين خزانه

های مشروعش محروم نسازيد، و برای گرفتن  نيازمندی او بازنداريد، و از خواسته

كاری او را  های تابستاني يا زمستاني، و مركب سواری، و برده ماليات از مردم، لباس

نمازگزار » -و به مال كسينفروشيد، و برای گرفتن درهمي، كسي را با تازيانه نزنيد، 

دست درازی نكنيد، جز اسب يا  -«باشد، يا غير مسلماني كه در پناه اسالم است

شود، زيرا برای مسلمان جايز  ها به كارگرفته مي ای كه برای تجاوز به مسلمان اسلحه

تر از سپاه اسالم گردند. از  ها را در اختيار دشمنان اسالم بگذارد، تا نيرومند نيست آن

رفتاری با سپاهيان، و كمك  پند دادن به نفس خويش هيچ كوتاهي نداشته، از خوش

 (.913، ص 16نامه  :6836)دشتي، « به رعايا، و تقويت دين خدا، غفلت نكنيد ... 

ها را از منابع  همچنين در عهدنامه مالك، امام)ع( از تجار و صاحبان صنايع تعريف نموده و آن

 ها را ستوده است: جامعه به شمار آورده و زحمات آن ش اصلي منافع و اسباب آساي

گران، مردمي سالم و خوب  وران و صنعت توجه داشته باش كه بازرگانان و پيشه»... 

انگيزی  طلبند كه فتنه هستند و از نيرنگ و شورش آنان بيمي وجود ندارد. مردمي آشتي

 (.928-922، ص611-41، بند 18 نامه :6836)دشتي، « ها بينديش!...  ندارند. در كار آن
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در ادامه، امام علي)ع( با توبيخ محتكرين، ضرورت برخورد با احتكاركنندگان را يادآورد شده و 

، 18نامه :6836اند )دشتي،  گذاری عادالنه را توصيه فرموده وضع موازين عدل در معامالت و نرخ

رورت تخفيف و اصالح (. امام علي)ع( در نامه به مالك بر ض928-922، ص611-41 بند

بار تأكيد داشته و آن را مايه جلب اعتماد مردم و  های سنگين به ويژه در بروز سوانح مصيبت ماليات

تر نظام سياسي دانسته است )دشتي،  ها با حكومت و استواری بيش تر آن در نتيجه همراهي افزون

 (.921، ص31-14 ، بند18 نامه :6836

 و امنیت معنوی . تقویت و تحکیم ایمان3-3-6

با توجه به مبنايي بودن موضوع ايمان و امنيت معنوی، مسائل ايماني و تقويت اعتقادات نيز در 

روايات، به عنوان ابزار گشايش روزی و ايمني اقتصادی و در امان بودن از فقر، مطرح شده است. 

ند، از فقر در امان هر كس قبر حسين)ع( را سه بار زيارت ك»از امام رضا)ع( نقل شده است كه: 

(. همچنين پيامبر)ص( به امام 64111، روايت983، ص91، باب69ق: ج6914)حرعاملي، « ماند مي

 فرمايد: علي)ع( مي
ای علي سوره يس را بخوان، زيرا بدرستي كه در يس ده بركت وجود دارد: »

 ای كه سيراب شود، و ای كه سير گردد، و مگر تشنه خواند آن را مگر گرسنه نمي
مگر عرياني كه پوشيده گردد، و مگر فرد عزبي كه ازدواج كند، و مگر ترساني كه 

 6...«.امنيت يابد، و مگر مريضي كه شفا يابد، و مگر زنداني كه آزاد گردد و 

 . عوامل مخلّ امنیت اقتصادی3-4

 زدگی . فقر و رفاه3-4-1

ه مايه اخالل ايمان و امنيت از ديدگاه روايات، فقر نه تنها مخلّ امنيت اقتصادی استّ بلك

)تنكابني « كاد الفقر ان يكون كفراً»معنوی افراد و جامعه بوده، همچنان كه پيامبر)ص( فرمود: 

                                                        

ها اال شبع و ال ظماء اال روی و ال عار اال كسي و ال عزب ال تزوّج و  يا علي! قرا يس فان في يس عشره بركات ما قراء» .6
 (.11، باب9، روايت241، ص42تا: ج ال خائف اال امن و ال مريض اال برا و ال محبوس اال اخراج و ... )مجلسي، بي
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البالغه،  جای نهج امام علي)ع( نيز در جای«. بيم آن است كه فقر به كفر انجامد» 6(:619: ص6819

 فرمايد: دش محمد حنفيه ميپديدة شوم فقر را نكوهيده است و به عنوان مثال به فرزن

يا بُنيَّ اني اخاف عليك الفقر. فاستعذ باهلل منه، فانّ الفقر منقصۀ للدّين، مدهشۀ »

 (:162، ص864:حكمت6836)دشتي، « للعقل، داعيۀ للمقْت

ای فرزند! من از تهيدستي بر تو هراسناكم، از فقر به خدا پناه ببر، كه همانا فقر، دين »

 «.قل را سرگردان، و عامل دشمني و برانگيزانندة خشم استانسان را ناقص، و ع

آوری رفاه و گشايش مادی به  گر انساني در هنگام روی گرا و طغيان البته با توجه به طبع افراط

ها از فقر بيشتر خطر داشته و دارد.  توان از احاديث استنباط كرد كه اين مسئله برای انسان وی مي

تر  ه فتنه گشايش گسترده روزی و ثروت از مسئله فقر، خطرناكدر روايت نبوی آمده است ك

تر است.  كننده های گسترده دنيايي گمراه توان بر فقر صبر كرد، اما تنعم و گشايش است، زيرا مي

 فرمايد: پيامبر)ص( مي

دستي بيم دارم، شما به فتنه  من دربارة شما از فتنه گشايش بيش از فتنه تنگ»

  2فريب است. و صبر كرديد، حقاً كه دنيا شيرين و دل تنگدستي مبتال شديد

 . رشوه، ربا، اسراف، احتکار3-4-2

ها  اند كه از جمله آن در روايات عواملي هم به عنوان عوامل مخل امنيت اقتصادی ذكر شده

رشوه، ربا و اسراف است. پيامبر)ص( در روايتي ربا را مايه قحطي و رشوه را عامل ايجاد رعب و 

 آورند: به شمار ميوحشت 

ما مِن قومٍ يظهَرُ فيهم الرّبا اال اُخِذوا بالسّنۀَ و ما من قومٍ يظهرُ فيهمُ الرِّشا االّ اُخذوا »

 (:684: ص6819)تنكابني، « بالرُّعب

                                                        

 .619: ص6819تنكابني،  .6

)تنكابني، « نۀ السرآء اَخْوَفً عليكم من فتنۀ الضراء، انّكم ابتليتم بفتنۀِ الضراء فصبرتم و انّ الدنيا حُلْوَة خَضْرهٌالنا من فت» .2
 (.619: ص6819
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گيرد، به قحط مبتال شوند و هر گروهي رشوه  شان رواج مي هر گروهي كه ربا ميان»

 «.وندشان رواج گيرد، به ترس دچار ش ميان

 فرمايند: امام صادق)ع( در تقابل اسراف با پديده امنيت اقتصادی و تعامل اسراف با فقر مي

، 62ق: ج6914)حرعاملي، « ان السرف يورث الفقر و ان القصد يورث الغني»

 (:6، حكمت22، باب96ص

 «.نيازی است روی موجب بي همانا اسراف، پديدآوردندة فقر و ميانه»

تحريم احتكار و منع اين پديده، جلوی تمركز ثروت ناشي از آن را گرفته و از سويي اسالم، با 

از اين راه نيز در راه تعديل ثروت و ايجاد امنيت اقتصادی گام برداشته است. تحريم احتكار در 

مواردی مانند گندم، جو، خرما، كشمش و روغن در روايات تصريح شده است و در غير آن موارد 

احتكار كااليي به زيان جامعه باشد ـ با دستور حاكم اسالمي و از باب واليت  نيز ـ در صورتي كه

 شود. حاكم بر امور حسبيه، ممنوع مي

بايد اضافه كرد كه معنای لغوی احتكار، عبارت است از جمع و حبس كردن چيزی كه مورد 

ژه احتكار، نسبت به نياز مردم است تا اينكه زندگي آنها در تنگنای شديد قرار گيرد. بنابراين، وا

كند و اختصاص به حبس طعام  حبس هر كااليي كه مورد احتياج شديد قرار گيرد، صدق مي

آن، در قرآن مجيد « ثالثي مجرد»و مشتقاتي از « احتكار»همچنين بايد اضافه كرد كه واژه  6ندارد.

وان نمونه امام علي)ع( نيامده، اما به وفور به اين موضوع و واژه در روايات اشاره شده است. به عن

 در نامه خود به مالك اشتر در اين باره فرموده است:

نظر و بد معامله و بخيل و  اين را هم بدان كه در ميان بازرگانان، كساني هستند كه تنگ»

انديشند، و كاال را به هر قيمتي كه  اند، كه تنها با زورگويي به سود خود مي احتكاركننده

فروشي برای همه افراد جامعه  ، كه اين سودجويي و گرانفروشند خواهند مي مي

بار، و عيب بزرگي بر زمامدار است. پس، از احتكار كاال جلوگيری كن، كه رسول  زيان

                                                        

 .889:ص6816برای اطالع بيشتر ر.ك:دفتر همكاری حوزه و دانشگاه،  .6
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كرد. بايد خريد و فروش در جامعه اسالمي به سادگي و  خدا)ص( از آن جلوگيری مي

خريدار زياني نرساند. كسي  هايي كه بر فروشنده و با موازين عدالت انجام گيرد، با نرخ

كه پس از منع تو احتكار كند، او را كيفر ده، تا عبرت ديگران شود، اما در كيفر او 

 (.611-41، بند928-922، ص18:نامه6836)دشتي، « اسراف نكن

 گیری . نتیجه4

هايي كافي، اثبات كرد  پژوهش حاضر در آزمون پرسش اصلي خود، با ذكر مستندات و تحليل

های قرآني و روايي با  وم متحول و پيچيده امنيت اقتصادی و راهكارهای تامين آن در آموزهكه مفه

استواری و اتقان الزم بيان شده است. در همين راستا و بر مبنای آيات و روايات، عوامل ايجاد و 

 تقويت امنيت اقتصادی و عوامل مخل امنيت مزبور به تفكيك و تفصيل بيان شد. 

-ردهای اين پژوهش و در راستای طراحي و تحقق بخش مهمي از الگوی ايرانيبرمبنای دستاو

اسالمي پيشرفت و در پاسخ به مطالبات اقتصادی و معيشتي امروز و به حق جامعه انقالبي ايران، 

 ای از سازوكارهای تأمين امنيت اقتصادی را به شرح زير بيان كرد: توان خالصه مي

سازی الزم حكومت جهت بالندگي و  انجام تمهيدات و بستر . حفظ و تقويت ايمان جامعه و6

ارتقاء آن در راستای دستيابي به امنيت جامع، توسعه رزق فراوان و ارزان به عنوان محصول حيات 

 ايماني و كفرورزی به خداوند. طيب و پاك و مؤمنانه انساني و مقابله با بي

ي، و حرمت و مصونيت كامل مال و . نفي هرگونه تعدّی، تجاوز به حقوق فردی و عموم2

سرمايه افراد و محترم شمردن مالكيت خصوصي در مسير وصول به جامعه ايماني و حيات حسنه 

 گرايانه برای تأمين و انتظام مدبّرانه معيشت دنيايي. همراه با تالش مجدّانه و آخرت

و دادوستدهای بخشي به آنها در كليه تعامالت  . رعايت اصول عدالت، انصاف و حاكميت8

ها و مقابله با  گذاری ها، نرخ اقتصادی و وضع موازين عادالنه در معامالت، وضع و أخذ ماليات

 داری. فروشي و خريد مازاد بر احتياج، و توصيه أكيد به امانت كم

. شكوفاسازی اقتصاد و توجه به توليد، كار و تالش مجدانه به عنوان محور اصلي رشد و 9

 امنيت اقتصادی. 
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های مالي افراد و  زدگي ها و رفاه و جلوگيری از تمركز و تكاثر ثروت، طغيان  . توزيع سرمايه1

 های كالن. سرمايه  مهار

های فاحش طبقاتي، و به خصوص توصيه،  . اجرای نظام تأمين اجتماعي برای پر كردن فاصله1

افزايش انتظام و های شرعي خمس و زكات در جهت  ترويج و ساماندهي امر انفاق و ماليات

 ها. اقتصادی جامعه و رفع محروميت

های طبقاتي و منازعات  كننده ربا كه موجد شكاف . جلوگيری از پديده منفور و ناامن1

 الحسنه. اجتماعي است و جايگزيني آن با راهكارهای اسالمي مانند اعطای صدقات، انفاق، و قرض

ی مانند پذيرش واليت طاغوت، كفران و . نفي عوامل اِفساد و اِخالل در امنيت اقتصاد3

خواری، رشوه، اسراف، احتكار، عدم رعايت عدالت، فقر و عوامل موجده  ناشكری نعمت، ربا

 های فاحش طبقاتي. تفاوت

ها و  های متفاوت آن . تحقق عدالت و قبول وجود تفاوت ميان افراد اجتماع بر مبنای استحقاق4

سازی رقابت عادالنه اقتصادی و ايجاد امكان  جامعه و بستر عدم باور به لزوم تساوی مطلق آحاد

 های باالتر، بر حسب تالش و كوشش. دستيابي افراد به منزلت

های مهم دفاع در مقابل  . افزايش قدرت، توانمندی و اقتدار اقتصادی به عنوان يكي از اهرم61

 دشمنان و تهديدكنندگان.
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