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Abstract  
The purpose of the current study is to survey economic security and economic freedom in 

Islamic economics. The results of this research which was conducted using the argument of 

Sabr and Taqsim and the theory of Estikhdam (employment) based on Qur’anic verses and 

Hadith show that there is a transcendental correlation between economic security and 

economic freedom in Islamic economics; and prioritizing one over another may lead to 

injustice as well as an unfair unilateral employment in society that on the one hand 

threatens the essence of economic security and economic liberty, and on the other hand, 

endangers the transcendental movement in society. Therefore, the assumption of correlation 

between economic security and economic freedom is proved in which no violation against 

individual, national, religious, and public right occurs and there is justice-based balance in 

social relations that is transcendental.  
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 چکیده

ود. نتایج پژوهش که با استفاده هدف پژوهش حاضر بررسی مناسبات امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم ب
 یا اسالم رابطه یاقتصاد ظامدر نیات انجام شد، حاکی از آن است و روا یاتآ یاز بررس و نظریۀ استخدام« یمبرهان سبر و تقس» از

 سویۀ یکدام ظلم، استخ یتضمن ورود به وضع یگریبر د یکیو تقدم  بودهبرقرار  یاقتصاد یو آزاد یاقتصاد یتامن یانم یمتعال یتعامل
 یانجر یگرد یو از سو کند یم یدرا تهد یاقتصاد یو آزاد یاقتصاد یتسو، نفسِ امن یککه از  کند یم یجادرا در جامعه ا یا ناعادالنه

یع شود که در آن، هیچ تضی بنابراین، فرض تعامل امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی اثبات می .اندازد یخطر م به یزجامعه را ن یبخش یتعال
 .شود که متعالی است آید و تعادلی مبتنی بر عدالت در روابط اجتماعی محقق می حقوق فردی، ملی، دینی و عمومی بوجود نمی

 

 یم.برهان سبر و تقسامنیت اقتصادی، آزادی اقتصادی، نظام اقتصادی اسالم،  های کلیدی:  واژه

  

                                                           

حوزۀ علمیۀ ، زایی استاد راهنما دکتر لک، 4رسالۀ سطح ، امنیت و آزادی، اصغر نصیری  علی: پژوهش حاضر برگرفته از .1
 باشد. می، 1931آذر ، قم
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 مقدمه .1

توجه به چگونگی نسبت میان آن دو ، ینیاز جامعۀ بشری به امنیت اقتصادی و آزادی اقتصاد

نماید. سه وضعیت عمده در نسبت امنیت و آزادی در بُعد  ناگزیر می، مقوله را در روابط اجتماعی

باشد  تقدم امنیت اقتصادی بر آزادی اقتصادی و بالعکس و تعامل و تالزم میان آن دو می، اقتصادی

سبت به حقوق اساسی مردم در عرصۀ اقتصادی آثار و پیامدهایی را ن، که تحقق هر یک در جامعه

ای تعادلی بین  سو و حکومت از سوی دیگر به دنبال دارد. زیرا عدم توجه به ترسیم رابطه از یک

تقدم امنیت اقتصادی بر آزادی ) استبداد اقتصادی، امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در جامعه

تقدم آزادی مرج اقتصادی ) و حتی هرجهای حیاتی جامعه و  اقتصادی( و پایمال شدن ارزش

تنظیم ، لذا تعالی شهروندان را درپی خواهد داشت.  عدم، و در نهایت اقتصادی بر امنیت اقتصادی(

، باشد. با این وجود ناپذیر می امری اجتناب، نسبتی متعادل میان امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی

ی که نسبت امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی را تحقیقات، ویژه تحقیقات زیادی در این موضوع به

اندک تحقیقات انجام ، انجام نشده است. از سوی دیگر، در نظام اقتصادی اسالم بررسی کرده باشد

عنوان پاسخی برای پرسش اصلی این پژوهش  توان به  شده در موضوع امنیت و آزادی را نیز نمی

بررسی نسبت میان امنیت اقتصادی و آزادی ، هدف اصلی در این نوشتار، در نظر گرفت. لذا

 باشد.  اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم می

به آیات و روایاتی که به موضوع آزادی اقتصادی و ، در این راستا برای تبیین نسبت مذکور

نسبت میان امنیت ، ها استناد شده است. پس از بررسی و تحلیل آن، امنیت اقتصادی داللت دارند

این است که ، های اساسی پژوهش فرض آزادی اقتصادی استنباط خواهد شد. از پیشاقتصادی و 

های اقتصادی رایج در جهان اعم از  دین اسالم دارای نظام اقتصادی منسجمی بوده که با نظام

، رهبری معظم   ؛ مقام993و924ص ، 1ج: تا بی، داری و سوسیالیستی متفاوت است )صدر سرمایه

 (.12/1/1932؛ 29/2/1933 

اسالم چه نسبتی میان  در نظام اقتصادیپژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که 

مفاهیم و روش و چارچوب نظری این ، امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی برقرار است؟ در ابتدا
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گردد. سپس نسبت امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در اسالم با توجه به آیات و  بحث بیان می

 شود.  اسالمی با کاربست روش و چارچوب نظری تبیین می روایات

 روش و چارچوب نظری.2

استفاده شده ، کاربرد داردکه در علوم مختلف  1یمبرهان سبر و تقسدر این پژوهش از روش 

آمده است. در و شمردن ن آزمودسبر و تقسیم در معنای لغوی به معنای ، است. در این برهان

 یگرد باطل نمودناصل و یک در  ها کردن ویژگی حصرمن به معنای نیز سبر و تقسیماصطالح 

مورد در مسئله  ی گوناگونها یهفرضاحتماالت و ، در این برهان، محتمل است. به بیان دیگراصول 

احتماالت و  شده و ی و نقدبررس  ها آناز  یکهر ، دلیل براساس بعدو  گردد آوری می جمع، نظر

گردد  میاثبات  شود و در آخر نیز فقط یک فرضیه و احتمال شته میهای نادرست کنار گذا فرضیه

 (.932ص : 4ج، 1933، رودی اه ش  ی م اش ه)

طباطبایی است. از دیدگاه عالمه  نظریۀ استخدام عالمه پژوهش برگرفته از این نظری چارچوب

به استخدام و  براساس حکم صادره از ادراکات اعتباری خویش مبنی بر، سو طباطبایی انسان از یک

 یرساکند  سعی می، گرفت در اختیار توان یبه کمال م نیل مسیرکه در  یزیهر چخدمت گرفتن 

براساس ، از سوی دیگر (.113 ص،  2ج: م 1331، یی)طباطبارا به خدمت بگیرد  نوع خود افرادِ هم

شود به  می خواستار تحقق عدالت اجتماعی و سودرسانی همگانی است. لذا مجبور، اعتبار عدالت

دو سویه  استخدام اعتبار اجتماعی خویش که مبتنی بر در حیات عملی و ضمنی قرارداد نوعی

 به آن توجه اکتفاء کند. از دیدگاه عالمه طباطبایی عدم  است عادالنه متقابل و سودرسانی تعاملی

ناعادالنه  یتینام ساز ینهزم، (441-493ص ، 6ج: 1933، مطهری)سویه  یکاستخدام  ایجادو  قرارداد

 یا( یحداقل ی)متدان استبدادیاعم از  یطاغوت یها )نظامی متدان یتیمکاتب امن بوجود آمدنو 

 یمتدان ی( و آزاد12-13ص: 1931، ییزا )لک (ینید ضدّ یا یردینیغ، (یحداکثر نی)متدا ساالر ممرد

در مجموع به د شد. خواه سکوالر( دموکراتیک یها نظام: یو حداکثر یطاغوت یها نظام: ی)حداقل

                                                           

1  . Sabr argument and Taghsim 
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الهی  ینوضع قوانمستلزم ، مستمر مناسبات اجتماعی تعاملی عادالنه تحقق، اعتقاد عالمه طباطبایی

به عبارت (. 441-493ص ، 6ج: 1933، ی)مطهرباشد  می، است یشخص یطلب از منفعت عاری که

 به ارمغانرا  سویه و تعاملیدو یاستخدام، ینید ینقوان تنظیم روابط اجتماعی براساس، دیگر

، ییزا )لکشود  یم یمتعال یو آزاد یمتعال یتیمکتب امنتحقق عادالنه و  یتیامن ساز ینهکه زم آورد می

 . (36-32ص : 1933

 تأثیر بر آزادی تأثیر بر امنیت نتیجه اعتبار 
نسبت امنیت و 

 آزادی

انسان  استخدام: 

در روابط با 

نوعان  هم

خویش، پیوسته 

به دنبال سود 

 است.خود 

خواستار  عدالت:

 سود همگانی.

خارج از 

چارچوب 

قوانین 

 الهی

 یک

 سویه

ظلم و 

 طلبی/ سلطه

تحقق روابط 

 اجتماعی

 ناعادالنه 

تولید ناامنی/ 

مکتب امنیتی 

متدانی حداقلی/ 

 حداکثری

 سلب آزادی/ 

آزادی متدانی 

)ناعادالنه(: آزادی 

 حداکثر حداقلی/

تقدم امنیت بر 

آزادی/ تقدم 

 امنیت آزادی بر

در 

چارچوب 

قوانین 

 الهی

 دو

 سویه 

تحقق  عدالت/

روابط 

اجتماعی 

 عادالنه

تولید امنیت 

عادالنه/ مکتب 

 امنیتی متعالی 

آزادی متعالی 

 )عادالنه(

تعامل و تالزم 

 امنیت و آزادی

 شناسی . مفهوم2

 اقتصادیمفهوم آزادی  .3

معنا شده است ترک عمل و  عمل یتوانای، ییرها، قدرت انتخاب  به غویلمفهوم در  یآزاد

فقدان به ، آزادی در اصطالح نیز در چارچوب تلقی سلبی و ایجابی .(94ص، 1ج: 1969، ید)عم

 عدم و (243و  296ص: 1963، ین)برل)آزادی مثبت(  بودن یارصاحب اخت، )آزادی منفی( مانع

 یماز مفاه یآزاد، اقعباشد. در و می (Gray,1991: P12) به هدف نیل یبرا فردمانع در مقابل 

نظام فرهنگی و ارزشی  در چارچوبرا  یآزاد ۀساز تواند یم یهر مکتب، است. از این رو یا سازه

« ب»فقدان : سازۀ آزادی عبارت است از، بنابراین(. 13ص: 1934، ییزا )لکتعریف کند خود 

بر «(. ج»خوردار بودن از بر یا« ج»)انجام دادن « ج»به  یدنرس ی)فاعل( برا« الف»)مانع( در مقابل 

مؤسسات  یااشخاص  ییرها»، عبارت است از یاسالم یشۀدر اند اقتصادی ادیآز، این اساس
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خاص  اقتصادی یها به منظور انجام دادن رفتارها در جامعه از دخالت و ممانعت دولت اقتصادی

به  یدنرس ری( در مساقتصادی  )حقوق اقتصادحوزه  در یاز حقوق اساس یبرخوردار یا خود و

 .«یاله سعادت

 مفهوم آزادی اقتصادی متعالی و متدانی .3-1

 یبه آزاد، یبه احکام اسالم تقیّدو  ینید یها چارچوب مراعات لحاظاز  اقتصادی یآزاد

 یآزاد، یمتعال اقتصادی ی. در آزادشود یم یم( تقسیحداکثر ی/)حداقل یو متدان یمتعالاقتصادی 

خود ، یمتدان اقتصادی ی. اما آزادشود یم یفتعر یاسالم یعتشرشهروندان در چارچوب احکام 

، یحداکثر اقتصادی ی. در آزادشود یم یمتقس یو حداقل یحداکثر  یمتدان اقتصادی یبه آزاد

موجود در  اقتصادی ی. آزادیستن دینیاحکام  یتبه رعا یدشهروندان مق اقتصادی یآزاد

حقوق و ، یحداقل اقتصادی یاست. اما در آزاد قسم ینا یقمصاد ۀاز جمل یغرب های یدموکراس

از  یاستبداد یها موجود در نظام اقتصادی یآزاد است.محدود  یزن دانشهرون یۀاول اقتصادی یآزاد

 باشد. میقسم  ینا یقمصاد ۀجمل

 مفهوم امنیت اقتصادی .4

، دا)دهخمعنا شده است  یآسودگخوف و  عدم ، آرامش، شدن یمنبه الغت در  یتامنمفهوم 

 :1931، یلیامز)و اختالف و مناقشهدر معنای اصطالحی نیز با وجود (. 9936ص، 9ج: 1933

 (121ص: 1933، یخان )عبدالهیچیدگی پ و (433ص: 1933، یلی)خل ابهام که ریشه در (93 ص

و ، ها ارزشنسبت به  یدفقدان تهدو آن را به  دارند یتاز امن یسلب یتلقبرخی ، مفهوم امنیت دارد

با تاکید بر  یزن ی( برخWolfers,1952: P485)اند  تعریف کردهها  ارزش یهن ترس از حمله علفقدا

: 1931، یلیامز)ودهند  از امنیت ارائه می یجابیاتعریفی ، حقوق بشر یشبردو پ یجترو یتاهم

معنا خاطر نزد دولتمردان و شهروندان  ینانِو اطم یتوجود احساس رضاو آن را به  (41-41ص

دستیابی به وضعیتی که »را به  امنیت یا سازه با نگاهی یزن ی(. برخ31ص: 1931، ری)افتخاد کنن می

مصون )و محفوظ( « ب»تعرض و تهدید ، هایی( از آسیب )با انجام دادن یا انجام ندادن اقدام« الف»
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 از. (13ص: 1934، ییزا )لککنند  یم یفتعر، «باشد( «ج»یت در وضع یا) برسد« ج»باشد تا به 

 یجابیو ا یسلب یفاز تعار یک با هر یقتطب یتقابلبر عالوه  یتاز امن یا سازه یفتعر دیدگاه نگارنده

 یگرنسبت به د یشتریب یتاز جامع، یتامن یفو هدف در تعر یتوَجه غا یۀتعب یلدل  به، یتامن

گرا  یتغا، یا( که ضمن توجه به دنیمتعال  یت)امن اسالم یتیبرخوردار است و به گفتمان امن یفتعار

در اندیشۀ اسالمی عبارت  اقتصادی یتامن، ر این اساساست. ب تر یکنزد، باشد یمحور( م  )آخرت

تعرض و ، یبفرد( از آس، جامعه یاتیح اقتصادی یها )ارزش «الف»که  یتیبه وضع یابیدست»: است از

)توسعه و  «ج»( مصون )و محفوظ( باشد تا به یخارج، افراد یا دولت و: خلی)دا «ب» یدتهد

 .«باشد( «ج» یتدر وضع یا) ( برسدسعادت الهیبه  یدنرس یردر مس اقتصادی یشرفتپ

 مفهوم امنیت اقتصادی متعالی و متدانی .4-1

 یتبه امن یشدن به احکام اسالم یدو مق ینید یها چارچوب یتاز جهت رعا اقتصادی یتامن

 یتاست. در امن یم( قابل تقسیکثرحدای/ )حداقلی متدان اقتصادی یتو امن یمتعال اقتصادی

شامل ، یو منافع مل اقتصادی عرفهمچون  یعالوه بر موارد، یتمتعلَّق امن، یمتعال اقتصادی

، یگرعبارت د  . بهشود یم یزشهروندان ن اقتصادی های یحقوق و آزاد یزو نی اله اقتصادیحقوق 

 اقتصادی  یتامن، ست. در واقعا یاسالم یعتشر یترعا، یتمتعلّقات امن یاناز م یدالِّ محور

به  دخو یمتدان اقتصادی  یت. اما امنباشد می یدر چارچوب در نظر گرفتن حقوق اله یتامن، یمتعال

ی در قسم متدان یت اقتصادی. متعلق امنشود یم یمتقس یو حداقل یحداکثر یمتدان یت اقتصادیامن

شهروندان  اقتصادی های یقوق و آزادح، یجامعه و منافع مل اقتصادی صرفاً شامل عرف، یحداکثر 

: 1933، زایی گیرد )لک یرا در بر نم یاسالم یعتو شر یاله اقتصادیحقوق  یتو رعا بوده

 مشاهده ساالر سکوالر مردم یها در نظام، که این قسم (12-13ص: 1931، زایی ؛ لک34-69ص

 یلیتحم اقتصاد یتامنتنها شامل ، یمتدان اقتصادی  یتکه متعلق امن یاما در صورت .شود یم

 یاستبداد یها در نظام شود )همان( که یم یدهنام یحداقل یمتدان یت اقتصادیامن، حکومت شود

 قابل مشاهده است. و مدرنی سنت
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  نسبت امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی .5

ز با استفاده ا، اسالمنظام اقتصادی در  اقتصادی یو آزاد اقتصادی یتمناسبات امن یینتب برای

یت تقدم امننادرستی دو احتمال ، نخست، چارچوب نظری و کاربست روش سبر و تقسیم

شود )الزم به ذکر است  اثبات می یاتبراساس قرآن و روا و بالعکس اقتصادی  یآزاد بر اقتصادی

 و البطالن یهیبد، در جامعه ی اقتصادیو آزاد اقتصادی  یتامن یاننسبت و ارتباط م  فرض عدمِکه 

تعامل و تالزم  احتمالتنها ، از میان احتماالت موجود، در نتیجه باشد(. میز محل نزاع خارج ا

نظام اقتصادی در  یحصح یدگاهعنوان تنها د که به ماند یم یباق ی اقتصادیو آزاد یت اقتصادیامن

 .شود اثبات میاسالم 

 تصادی اسالمامنیت اقتصادی بر آزادی اقتصادی در نظام اقنادرستی احتمال تقدم  .5-1

در نظام اقتصادی اسالم فعالیت اقتصادی مردم)اعم از فردی و گروهی( به رسمیت شناخته 

عبارت  شان آزاد هستند. به  های اقتصادی شود و شهروندان جامعۀ اسالمی در انجام فعالیت می

صادی های اقت مانع فعالیت، کس حق ندارد با سلب آزادی اقتصادی از دیدگاه اسالم هیچ ، دیگر

ای که بر آزادی انسان  شهروندان در جامعه شود. این مطلب در وهلۀ اول از اطالق و عموم ادله

، ءاسرا)« رَسُوالً  نَبْعَثَ  نَ حَتَّىیوَ ما کُنَّا مُعَذِّب»شود. اطالق آیاتی همچون  فهمیده می، کنند داللت می

(؛ و 933ص: 1939، البالغه )نهج «جَعَلَکَ اهللُ حُرّاًغَیرِکَ وَ قَد لَاتَکُن عَبدُ»(؛ و نیز احادیثی مانند 11

آزادی اقتصادی انسان ، (913ص، 1ج: ق1419، یهبابو ابن) «کُلُّ شَیءٍ مُطلَقٌ حَتَّی یَرِدُ فِیه نهی»

آزادی اقتصادی از جملۀ حقوق مسلم شهروندان جامعۀ ، در اسالم، شود. بنابراین استفاده می

این مطلب با تشریح آزادی اقتصادی ، ظر اسالم جایز نیست. در ادامهاسالمی بوده و سلب آن از ن

تبیین ، آزادی فعالیت اقتصادی جمعی، آزادی اشتغال، یعنی آزادی مالکیت، به مهمترین مصادیق آن

 گردد. می

 . آزادی مالکیت 5-1-1

یار بودن معنای صاحب اخت مصادیق آزادی اقتصادی بوده و به ، یکی از مهمترین، آزادی مالکیت

آزادی انسان در مالک شدن ، عبارت دیگر  انسان در تملّک و مالکیت بر اموال و دسترنج خود است. به
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گویند. با توجه به آیات و روایات اسالمی  و نفی هرگونه سلطۀ بر مالکیت انسان را آزادی مالکیت می

 تَأْکُلُوا ال أَمْوالَهُمْ ... وَ  الْیَتامى آتُوا وَ»توان دریافت که اصل مالکیت انسان در اسالم پذیرفته شده است.  می

صراحت بر قبول مسألۀ  این آیۀ به « اموالکم»و « اموالهم»(؛ کلمات 23، نساء) «أَمْوالِکُمْ...  إِلى أَمْوالَهُمْ

آیات و ، های خود داللت دارد. اما در رابطه با آزادی مالکیت انسان مالکیت انسان بر اموال و دارایی

 گردد.  ایات متعدد دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به چند مورد اشاره میرو

التَأْکُلُوا »... (؛ و آیۀ 231، بقره) «اَحَلَّ اهللُ البِیعَ» در آیۀ «تَراضٍ  عَن  حِلِیَّتِ بیع و جَوازِ تجارتِ»

کند.  بر آزادی مالکیت داللت می، (23، نساء) «مِنْکُمْ  راضٍتَ  نَکُمْ بِالْباطِلِ إاِلَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَۀً عَنْیْأَمْوالَکُمْ بَ

مردم ، فرع بر پذیرش آزادی مالکیت انسان است. همچنین در روایات متعددی، زیرا بیع و تجارت

، کلینی) «اِنَّ لِصَاحِبَ المَالِ اَن یَعمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَادَامَ حَیّاً...»اند.  مسلّط بر اموال خود معرفی شده

(. پذیرش تسلط 439ص: م1332، حلی  )عالمه «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی اَموَالِهِم»( و 3ص، 1ج: ق1423

جواز   فرع بر پذیرش آزادی مالکیت انسان است. برخی از روایات نیز بر عدم، انسان بر اموال خود

، کلینی («ءٍ مُسلِمٍ وَ ال مَالُهُ اِلّا بِطَیبۀِ نَفسِهِالیَحُلُّ دَمُ اِمرِ»تصرف بدون اِذن بر مال دیگران داللت دارند. 

، 2ج: ق1931، یهبابو  ابن) «الیَحِلُّ لِاَحَدٍ اَن یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیرِهِ بِغَیرِ اِذنِهِ»( و 234ص ، 14ج: ق1423

فرع بر ، منوط شدن اجازۀ تصرف در اموال دیگران به رضایت صاحب مال، (. در واقع141ص

  ش آزادی مالکیت صاحب مال و نفی هرگونه سلطۀ دیگران بر اموال وی است.پذیر

 . آزادی اشتغال )آزادی کسب و پیشه(5-1-2

شتغال به شود. آزادی ا آزادی اشتغال نیز یکی دیگر از مصادیق آزادی اقتصادی محسوب می

و آزاد باشد و  صاحب اختیار، این معناست که انسان در انتخاب شغل مورد دلخواه و رضایت خود

توان آزادی  مجبور نکند. از آیات و روایات بسیاری می، کسی وی را به شغلی که عالقه ندارد

 شود.  به چند مورد اشاره می، اشتغال را استفاده کرد که در ادامه

آزادی ، کند از آیات و روایاتی که بر رعایت عدالت در جامعه و نهی از ظلم به انسان داللت می

، عمران آل) «اِنَّ اهللَ لَیسَ بِظَلَّامٍ لِلعَبِید»(؛ 3، مائده) «اِعدِلُوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوَی»شود.  ستفاده میاشتغال ا

نوعی ظلم به انسان ، (. از آنجا که اجبار و اکراه در انتخاب شغل و سلب آزادی اشتغال132
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ذیرش آزادی اشتغال است. پ، الزمۀ رعایت عدالت و دوری از ظلم، بنابراین، شود محسوب می

مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِیٍّ وَ الیُشرِکُ »مانند ، کنند داللت می، والیت بر غیر  آیات و روایاتی که بر عدم

و ، (. سلب آزادی در انتخاب شغل26، کهفشود ) نیز آزادی اشتغال استفاده می «فِی حُکمِهِ اَحَداً

چنین ، رود که براساس این دسته از ادله شمار می  یت بر غیر بهنوعی وال، اجبار و اکراه در اشتغال

جز خداوند متعال حق والیت بر افراد و اجبار بر انجام شغلی را  والیتی نفی شده و هیچ فردی به 

نهی ، از اجبار کردن مردم بر انجام دادن کاری که راضی نیستند، علی)ع( ندارد. در روایتی از امام 

تُ اِنِّی اَن اَجِیرَ اَحَداً عَلَی عَمَلٍ یُکرِهُ فَادعِهِم اِلَیکَ فَاِن کَانَ االَمرُ فِی النَّهر عَلی مَا وَ لَس»شده است. 

(. این روایت به 411ص، 1ج: ق1426، میانجی  )احمدی« وَصِفُوا فَمَن اَحَبَّ اَن یَعمَلَ فَمُرهُ بِالعَمَل

 دارد.صراحت بر آزادی شهروندان در انتخاب شغل داللت  

 . آزادی فعالیت اقتصادی گروهی5-1-3

آزادی فعالیت اقتصادی گروهی یکی دیگر از مصادیق آزادی اقتصادی بوده که از دیدگاه اسالم 

، کنند ای که بر آزادی مالکیت و آزادی اشتغال داللت می مجاز است. این مطلب از اطالق ادله

ریم که بر فعالیت جمعی داللت دارد نیز شود. همچنین از اطالق برخی آیات قرآن ک فهمیده می

 توان فعالیت اقتصادی جمعی را استفاده کرد. می

کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّۀٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ »آیات و روایات دالِّ بر امر به معروف و نهی از منکر همچون 

(. آیات و روایات دالِّ بر اصل اِباحه مانند  111، انعمر  آل) «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ

( 914ص، 1ج: ق1423، )کلینی «کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعلَمُ اَنَّهُ حَرَامٌ بِعَینِهِ فَتَدَعهُ مِن قِبَلِ نَفسِکَ»

از ، (2، مائده) «ى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِوَ ال تَعاوَنُوا عَلَ  تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى»و آیات دالِّ بر تعاون مانند 

های گروهی داللت دارند که اطالق این ادله  شوند که بر آزادی فعالیت ای محسوب می جمله ادله

 شود. شامل آزادی اقتصادی گروهی می

 : که گردد استنباط می در مجموع، مطالب مذکورباتوجه به 

، بر این اساس. شود محسوب میانسان  یبراحق  یک عنوان بهاقتصادی در اسالم  یآزاد .1

سلب حقوق ، یگرد بیان  بهشود.  تایید میاسالم  دراقتصادی در جامعه  یاصلِ لزوم وجود آزاد
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در  یو خارج یداخل حکومت، گروه، فرددر امور اقتصادی توسط هر  یرأ اقتصادی و استبداد به

 .است مردود( در اسالم طرفه یکاستخدام وضعیت ظلم و ) جامعه

 یتعال بهاست که ناظر  یاقتصادی متعال یاقتصادی مورد نظر اسالم آزاد یآزاداز آنجا که  .2

 یاقتصادی حداکثر یاقتصادی مطلق و آزاد یآزاد از، لذا، باشد می یندر چارچوب د و یاخرو

 .گردد متمایز می یستیسکوالر یبرالیستیل

جامعه است و  یها از افراد و گروه یک هر از جملۀ حقوق، اقتصادی یآزاد یقمصاد . همۀ9

 یا و جامعهسویه  یک( و استخدام یحداقل یاقتصادی متدان یتاستبداد اقتصادی)امن، سلب آن

 . آورد به وجود میظالمانه و ناعادالنه را 

 یتتقدم امن احتمال یاسالم یاتو روا یاتآ براساس، سبر و تقسیم ۀطبق قاعد، ینبنابرا

اگرچه امنیت اقتصادی متدانی حداکثری  .یستن یرفتهاقتصادی پذ ی( بر آزادیقلحدا  یاقتصادی)متدان

، اما به دلیل متعالی بودن آزادی اقتصادی در اسالم، با اصل وجود آزادی اقتصادی در تعارض نیست

لذا احتمال تقدم ، پذیرفته نیست، های دینی این گونه از امنیت متدانی نیز به دلیل خروج از چارچوب

 ت اقتصادی متدانی حداکثری بر آزادی اقتصادی متعالی نیز مردود است.امنی

 آزادی اقتصادی بر امنیت اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم. ناردستی احتمال تقدم 5-2

 یناما ا، است مسلّم یامر اسالمی جامعه درعنوان حق  به اقتصادی یاصل داشتن آزاد اگرچه

و  اقتصادی یتها و موضوعات امن حوزه محدود به . بلکهباشد نمینامحدود به صورت ، یآزاد

منافع و ، نفس آزادی افراد جامعه، یعقل قواعد، حقوق الهی. است اقتصادی یاتیح یها ارزش

نظام  ها و موضوعات در آن ارزش ۀاز جمل فرد یمصلحت اخرومصالح اجتماعی و ملی و نیز 

 .باشد میاسالم  اقتصادی

 اسالم( . حق الهی )قوانین5-2-1

از جملۀ موضوعات ، حق الهی در عرصۀ اقتصادی که در قوانین اقتصادی اسالم متجلی است

حقوق اقتصادی الهی از جملۀ اموری بوده که ، امنیت اقتصادی در اسالم است. در واقع

کس از افراد جامعه   هیچ، های اقتصادی شهروندان در جامعه است. از این رو محدودکنندۀ آزادی
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حقوق و قوانین اقتصادی اسالم را ندارد. آیات و روایات بسیاری نیز در رابطه با حق نقض 

 شود.  موضوعات امنیت اقتصادی در اسالم وارد شده است که در ادامه به چند مورد اشاره می

جواز استفاده از آن   مالک حرمت ثمن و عدم، در روایتی از پیامبر)ص( حرمت یک شیء

، انصاری ؛ 111ص، 2ج: ق1411، جمهور ابی ابن) «هللَ اِذا حَرَّمَ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهاِنِّ ا»شود.  معرفی می

مبنی بر ، های اقتصادی بیان شده است حکمی کلی در فعالیت، در این روایت .(19ص، 1ج: 1931

های اجتماعی آسیب  ویژه اموری که به ارزش به، اینکه با چیزهایی که خداوند حرام کرده است

جاسوسی و غیره ، آموزش جادوگری، شراب، مانند کسب درآمد از طریق کتب ضالّه، اندرس می

های اقتصادی نیز به ملکیت انسان  توان کسب درآمد کرد و پول حاصل از چنین فعالیت نمی

محدود به امور ، آزادی انسان در مالکیت و اشتغال، با توجه به این روایت، آید. بنابراین درنمی

 شود. حالل می

اِنَّ »نهی شده است. ، در روایت دیگری نیز از معاملۀ چیزهایی که حکم اولیۀ آنها حرمت است

وَ یُبَاحُ لَهُمُ  الحَلَالَ مِنَ البُیُوعِ کُلُّ مَا کَانَ حَلَاالً مِنَ المَأکُولِ وَ المَشرُوبِ وَ غَیرِ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ قَوَامٌ لِلنَّاسِ

در  .(13ص، 2ج: ق1931، حیون ابن) «مُحَرَّماً اَصلُهُ مَنهِیّاً عَنهُ لَم یَجُز بَیعُهُ وَ لَاشَرَاؤُهُ وَ مَا کَانَ، االِنتِفَاعُ

غیرمجاز ، اند خرید و فروش چیزهایی که مورد نهی الهی واقع شده، این روایت نیز به صراحت

محدود به ، یتبر طبق این روایت نیز آزادی انسان در کسب و مالک، معرفی شده است. بنابراین

امنیت اقتصادی مورد نظر اسالم را درپی خواهد ، عنه شده که توجه و رعایت آنها امور غیرمنهی

( نیز به یکی دیگر از موضوعات امنیت 231، بقره) «الرِّبا حَرَّمَ وَ  الْبَیْعَ اللَّهُ أحَلَّ»داشت. در آیه 

اشاره ، باشد دی اقتصادی شهروندان میجواز معاملۀ ربوی که محدودکنندۀ آزا اقتصادی یعنی عدم 

 شده است. 

های طاغوت دوری  در برخی از آیات قرآن کریم از مردم خواسته شده است تا از حکومت

 اجْتَنِبُوا وَ»... ، (61، ءنسا) ...«بِهِ  یَکْفُرُوا أَنْ أُمِرُوا قَدْ وَ  الطَّاغُوتِ إِلَى یَتَحاکَمُوا أَنْ یُریدُونَ»... کنند. 

شود این است  عنوان یک اصل اولی از این دسته از آیات فهمیده می  آنچه به .(96، نحل« ) طَّاغُوتال

معامله ، اعمّ از اشتغال در دستگاه طاغوتی، همکاری و از جمله فعالیت اقتصادی، که خداوند متعال
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البته این  های طاغوتی را نهی کرده است. های اقتصادی با حکومت با آن دستگاه و دیگر فعالیت

در ، نهی در صورتی است که مصلحتی مهمتر از مفسدۀ تقویت نظام طاغوتی در میان نباشد. لذا

وَ قالَ الْمَلِکُ »شود. مانند  اطالق آن آیات به واسطۀ دستۀ دیگری از آیات و روایات مقید می، اسالم

خَزائِنِ الْأَرْضِ   قالَ اجْعَلْنِی عَلى*نَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنا مَکِینٌ أَمِینٌائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا کَلَّمَهُ قالَ إِ

: ق1419، بابویه )ابن « کَفَّارَۀُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَان»( و 11-14، )یوسف « إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیم

 (. 136ص، 9ج

 . عدم مخالفت با احکام عقل)عملی(5-2-2

مصداق ظلم ، ر فعالیت اقتصادی که از نظر عقل)عملی حکم کننده به حسن و قبح( انسانه

باشد و محدودیت آزادی شهروندان را درپی  از جملۀ موضوعات امنیت اقتصادی می، شمرده شود

، اکتساب از طریق برگزاری جلسات فحشا، احتکار، گری تکدّی، دزدی، فروشی خواهد داشت. کم

های اقتصادی هستند که عقل انسان بر قبیح بودن و  از جملۀ فعالیت، د مخدرخرید و فروش موا

با توجه به اعتبار و حجیّت احکام عقل عملی در نظر ، کند. بنابراین ظالمانه بودن آنها داللت می

 نقض آن احکام است.  مشروط به عدم ، فعالیت اقتصادی شهروندان جامعه اسالمی، اسالم

 ی افراد جامعه. آزادی اقتصاد5-2-3

یکی دیگر از ، ها در جامعه های اقتصادی هر یک از افراد و گروه نفس حقوق و آزادی

ای  گونه های اجتماعی و موضوعات و موارد امنیت اقتصادی است. آزادی فرد نباید به  ارزش

ری بر خطر بیندازد. آیات و روایات بسیا استفاده شود که آزادی اقتصادی دیگر افراد جامعه را به 

ها و حقوق داللت دارد.  جواز تجاوز و سلب آن آزادی رعایت حقوق اقتصادی افراد جامعه و عدم 

کسب درآمد و اشتغال از طریق ، در این آیه .(91، مائده) ...«هُمایَدِیْوَ السَّارِقَۀُ فَاقْطَعُوا أَ  وَ السَّارِقُ»

ادی اشتغال در اسالم شامل دزدی آزادی مالکیت و آز، عبارت دیگر  دزدی نفی شده است. به

شود و این کار از دیدگاه اسالم تجاوز به حقوق اقتصادی و آزادی مالکیت افراد جامعه  نمی

 شود.  محسوب می

تجاوز به حقوق  .(433ص، 11ج: ق1423، کلینی) «لَاضَررَ وَ الضِرَارَ فِی االِسالم»در روایت 
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از این روایت ، شود. بنابراین ضرر شمرده می اقتصادی افراد جامعه و سلب آزادی آنها نوعی

استفاده از آزادی اقتصادی در صورتی که باعث سلب آزادی اقتصادی دیگر  شود که سوء فهمیده می

 مورد تأیید دین اسالم نیست. ، افراد جامعه شود

 به، (23، نساء) «مِنْکُمْ...   تَراضٍ عَنْ جارَۀًتِ تَکُونَ أَنْ إِالَّ بِالْباطِلِ بَیْنَکُمْ أَمْوالَکُمْ تَأْکُلُوا ال»...در آیۀ 

 نیز آیه مفهوم. است حاکم اقتصادى مسائل تمام در که شود مى اشاره اسالمى مهم و کلى اصل یک

، ناحق به  و صحیح غیرطریق از دیگران اموال در تصرف هرگونه« الباطل» کلمۀ و دارد عمومیت

 و پایه و کند نمى تعقیب را صحیحى هدف که معامالتى تمام، واقع در است. الهى نهى این مشمول

 یک بیان، واقع در، تراضى با توأم، تجارت استثناء و بوده آیه این مشمول، ندارد عقالیى اساس

 و وسیع معنى نیز( خوردن)« اکل»به  تعبیر و است حالل و مشروع طُرُق از روشن مصداق

 انواع از است اى کنایه تعبیر این، واقع شود. در مى شامل را تصرفى هرگونه که دارد اى گسترده

، (. بنابراین1-9ص، 2ج: 1934، یرازىش مکارمباشد ) می آن روشن مصداق یک «اکل» و، تصرفات

تواند  های اقتصادی دیگر افراد جامعه می سوءاستفاده از آزادی اقتصادی و سلب و تجاوز به آزادی

 شمار آید.   نهی شده در آیۀ فوق به« باطلاکلِ مالِ بِال»عنوان یکی از مصادیق  به

احتکار نیز از جملۀ مواردی است که در اسالم در جهت حفظ امنیت اقتصادی افراد جامعه از 

 « میلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیسَب  ینْفِقُونَها فیُالذَّهَبَ وَ الْفِضَّۀَ وَ ال   کْنِزُونَیَ  نَیوَ الَّذ»آن نهی شده است. 

( نهی از 412ص، 13ج: ق1413، یعامل حرّ) «فَامنَع مِنَ االِحتِکَارِ فَاِنَّ رَسُولَ اهللِ مَنَعَ مِنهُ»، (94، توبه)

و ، اش احتکار در این ادله به این دلیل است که شخص محتکر با سوءاستفاده از آزادی اقتصادی

های  به حقوق و آزادی، ن کارشود و با ای باعث گران شدن آن در جامعه می، عرضۀ کاال  عدم

گران شدن کاال و ، عبارت دیگر  کند. به ویژه متقاضیان آن کاال ضرر وارد می اقتصادی دیگران به

مخاطره   های ایجابی و مثبت افراد جامعه را به آزادی، نایاب شدن آن با تأثیر بر قدرت خرید مردم

 اندازد.  می

ستفاده از آزادی اقتصادی و تجاوز به حقوق و فروشی نیز یکی دیگر از مصادیق سوء ا کم

 ...« لِلْمُطَفِّفِینَ  وَیْلٌ»ده است. آزادی اقتصادی دیگر افراد جامعه است که دین اسالم از آن نهی کر



 717 ی اقتصادی متعالی در نظام اقتصادی اسالمو آزاد یت اقتصادی متعالیامن بررسی مناسبات

 نظام، اطمینان و اعتماد، مبادالت یعنی سرمایه مهم با از بین بردن رکن فروشى کم .(9-1، مطففین)

عالمه نیز در تفسیر المیزان . (112ص، 12ج: 1934، شیرازی د )مکارم ریز مى هم  به را اقتصادى

: 1934، یىطباطباکند ) فروشی را از جملۀ عوامل فساد اجتماع انسانی معرفی می کم، ذیل آیۀ فوق

شود که امنیت اقتصادی  نوعی فعالیت اقتصادی محسوب می، فروشی کم، (. بنابراین933ص، 21ج

 شدت تحریم شده است. در دین اسالم به، اندازد. لذا خطر می دیگر افراد جامعه را به

 . حقوق جامعه )منافع و مصالح ملی(5-2-4

حقوق اقتصادی جامعه و منافع و مصالح ملی در عرصۀ اقتصادی یکی دیگر از موضوعات 

، لذا، شود. از آنجا که جامعه و حقوق آن از دیدگاه اسالم معتبر است امنیت اقتصادی محسوب می

حفظ حقوق اقتصادی ، ندارد. از برخی آیات و روایات کس حق تهدید و تجاوز به آن را   یچه

 شود. جواز تهدید آن استفاده می  جامعه و عدم

هرگونه سلطۀ ، (141، نساء) «الًینَ سَبینَ عَلَى الْمُؤْمِنیاللَّهُ لِلْکافِر  جْعَلَیَ  لَنْ»خداوند متعال در آیه 

 در نکرۀ»قبیل  از در آیه که «سبیل»از کلمه  نفی کرده است. با توجه به اینکهکفار بر مسلمانان را 

 و نظامى نظر از بلکه، منطق نظر از تنها نه کافران، شود فهمیده می عموم معنى، است «نفى سیاق

شد  نخواهند مسلط، ایمان با افراد بر نظر هیچ  از طور کلی به و اقتصادى و فرهنگى و سیاسى

عموم آیۀ مذکور شامل نفی سلطۀ اقتصادی نیز ، بنابراین. (131ص، 4ج: 1934، رازىیش  مکارم)

خطر  امنیت اقتصادی جامعۀ اسالمی را به ، سلطۀ اقتصادی کفار بر مسلمانان، شود. در واقع می

های اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی در جامعۀ اسالمی نباید به  آزادی فعالیت، اندازد. بنابراین می

، های اقتصادی دولت ای باشد که باعث سلطۀ بیگانگان بر اقتصاد کشور شود و آزادی گونه 

 محدود به حفظ منافع ملی در عرصۀ اقتصادی است.، های خصوصی و افراد حقیقی شرکت

ه ( از معامالت ربوی نهی کرد233-231، بقره) «الرِّبا حَرَّمَ وَ الْبَیْعَ اللَّهُ أَحَلَّ»خداوند متعال در آیه 

های تولیدی در  حذف فعالیت، است. یکی از مهمترین پیامدها و مضرات وجود ربا در جامعه

شود و امنیت اقتصادی جامعه را  و نظام زندگی می باعث اختالل جامعه ، جامعه بوده که در نهایت

 مردم ،بود می حالل ربا اگر»: اندازد. در روایتی در بیان علت تحریم ربا بیان شده است خطر می  به
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 خداوند پس، رفتند نمى خود زندگى یحتاج ما تولید درپى و کردند مى ترک را کسب و تجارت

 فروش و خرید و تجارت و حالل کسب به سوى حرام و خورى مفت از مردم تا فرمود حرام را ربا

 .(163ص، 9ج: ق1419، یهبابو  ابن« )ماند باقى میانشان بهره بى قرض و، بشتابند

قرار داده شده است. « مفسدین فی االرض»یات قرآن کریم مجازات شدیدی برای در برخی از آ

 .(94-99، مائده) ...« أَوْ یُقَتَّلُوا أَنْ فَساداً  الْأَرْضِ  فِی  یَسْعَوْنَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهَ یُحارِبُونَ الَّذِینَ جَزاءُ إِنَّما»

مفسدین اقتصادی ، «فَساداً  الْأَرْضِ  فِی  یَسْعَوْنَ»رت به دلیل اطالق عبا، مجازات تعیین شده در این آیه

سوءاستفاده از آزادی اقتصادی در جهت آسیب رساندن به منافع ملی ، بنابراینگیرد.  را نیز در برمی

شود که نوعی تهدید به امنیت  االرض شناخته می عنوان یکی از مصادیق فساد فی  اقتصادی جامعه به

  شود. جواز و حرمت آن استفاده می  شده و از آیۀ مذکور عدم اقتصادی جامعه محسوب

و همچنین ، کسب درآمد از طریق قاچاق کاال و نیز احتکار ضرر زننده به منافع ملی اقتصادی

کسب درآمد از طریق جاسوسی علیه منافع اقتصادی نظام اسالمی از دیگر مصادیق تهدیدکنندۀ 

 آید.  شمار می قتصادی بهحقوق اقتصادی جامعه و تهدید امنیت ا

 . مصلحت اُخروی فرد5-2-5

قَد اَفلَحَ » فرد است. یمصلحت اخرو، اسالمنظام اقتصادی در  های حیاتی از ارزش یگرد یکی

هدف از ، به سعادت انسان یدنرس از آنجا که(. 11-3، )شمس «مَن زَکَّاهَا وَ قَد خَابَ مَن دَسَّاهَا

که  گردد تلقی می تهدید ینوع، مانع شودسعادت  تحقق آن ردکه  یزیهر چ، لذا، است ینشآفر

که با  مشروعیت دارد ییفرد در اسالم تا جا اقتصادی یآزاد، بنابراین. برطرف شود بایست می

 حکومت. اگرچه هماهنگ باشد اش یدرون یاستعدادها ییشکوفا یدر راستا یواخروی  مصلحت

 یول، را ندارد یو یفرد مصلحتبا  تعارض فرد در صورت اقتصادی یحق دخالت در سلب آزاد

 مصلحت اخروی، مواجه شدن با این وضعیتدر اسالم از فرد خواسته شده است که در صورت 

 (.131، )بقره «وَ لَاتُلقُوا بِاَیدِیکُم اِلَى التَّهلُکَۀِ»، کندن اقتصادی یآزاد قربانیرا  اش یفرد

 : این است که گردد استنباط می مباحث مذکور آنچه که در مجموع از

اصل لزوم  لذا رود. شمار می به  انسان یبرا حیاتی حقیک  عنوان نیز به  اقتصادی یتامن .1
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 پذیرفته است. در اسالم اقتصادی یتوجود امن

های عرفی مشترک مورد تایید  صرفاً محدود به ارزش، های حیاتی مذکور . ارزش2

، عبارت دیگر  گیرد. به دینی تاسیسی را نیز دربرمیهای حیاتی  بلکه ارزش، شود شرع)امضایی( نمی

، گیرد که ناظر به پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی به صورت توأمان است هایی را در برمی ارزش

و ج )هری مطلقمتدان اقتصادی یآزادلذا از ، باشد نیز می یمتعال، اقتصادی یتامن لذا چنین

که هر دو منجر به ( یستیسکوالر یبرالیستی )لثری ی حدکمتدان اقتصادی یآزاد یز( و نینآفر مرج

، ینبنابرا گردد. متمایز می، شود می یمتعال اقتصادی یتسلب امنو مذموم  طرفۀ یکاستخدام 

 یت( بر امنحداکثری  ی مطلق/)متداناقتصادی  یتقدم آزاد احتمال، سبر و تقسیم برهانبراساس 

 ردود است.م از نگاه آیات و روایات اسالمی اقتصادی نیز

 . درستی احتمال تعامل امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم 5-3

 یتقدم آزاد احتمال نادرستی یزو ن اقتصادی یبر آزاد اقتصادی یتم امنتقدّ احتمال نادرستی

 فقدان احتمالبداهت بطالن  ینو همچن یاتو روا یاتبراساس آ اقتصادی یتبر امن اقتصادی

 ینوع بر، یاتو روا یاتبه آ ناددر اسالم با است اقتصادی یو آزاد اقتصادی یتامن یانط مارتبا

احتمال ، یصورت منطق  به، برهان سبر و تقسیمبراساس ، ینبنابرا داللت دارد.ارتباط و نسبت 

م اسال یند با این بیان که. گردد یاسالم اثبات م یدگاهاز د اقتصادی یو آزاد اقتصادی یتتعامل امن

عنوان   بهاشتغال و آزادی فعالیت اقتصادی گروهی( ، مالکیت ی)آزاداقتصادی  یبر آزاد سو یکاز 

 در جامعه اقتصادی یتبر حفظ امن یزن یگرد ی. از سوکند می یدتأک بشر اساسیاز حقوق  یکی

حاکی م اسال یندر د یژگیدو و ین. ادارد یدحقوق جامعه و...( تأک، یاله  نسبت به حق یدتهد  )عدم

اقتصادی  یتحفظ امن ۀبه بهان حتی، ممنوع است اقتصادیاستبداد برقراری وضعیت که  از آن است

برقراری وضعیت  همچنین. شهروندان را ندارد اقتصادی های یآزاد حق سلب یحاکم اسالمنیز 

دچار  غیره رامنافع جامعه و، یاله  در اسالم که حقوق یز( نینآفر ومرج مطلق )هرج یمتدان یآزاد

 اقتصادی های یآزادنه تنها ، اسالم یندر د، عبارت دیگر. به مردود است، کند مخاطره و تهدید می

 اقتصادی نیز یتامن برقراری وضعیتبلکه ، نیست اقتصادی یتدر تقابل با امن یقانونمشروع و 
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در  قتصادیا های یآزاد فقدان، در واقعدارد.  یقانون اقتصادی های یبا آزاد ای تنگاتنگ رابطه

 یتط وجود امنیشرا از جمله، لذا است. اقتصادی یناامن حاکی از، ها به مخاطره افتادن آن یاجامعه 

 ینچن برقراری. است شان یقانون اقتصادیمردم از حقوق  مندی توانایی بهره، در جامعه اقتصادی

 یتامن بین، یتیوضع ینچن در همچنینو  اقتصادی بوده یآزاد برقراریدر اسالم مالزم با  یتیامن

هر یک  تضعیف یت/تقو با این توضیح که. نسبتی تعاملی برقرار است اقتصادی یو آزاد اقتصادی

. تحقق چنین دارد یگرید تضعیف یت/در تقو یممستق اثری، اقتصادی یو آزاد اقتصادی یتامن از

 یبا وح یرتمغا  مبه عد اقتصادی یتو امن اقتصادی یبودن آزاد یّدمق وضعیتی در حقیقت ریشه در

در  عادالنه دوسویۀاستخدام وضعیت ، دارد )متعالی شدن(. در نتیجه بر این اساس (یاله ین)قوان

 آید. بوجود می روابط اجتماعی

 گیری نتیجه .6

چه نسبتی میان امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در »در این پژوهش در پاسخ به این سؤال که 

با استفاده از روش سبر و تقسیم و نظریۀ استخدام این نتیجه « ؟استنظام اقتصادی اسالم برقرار 

وضعیت استخدام ، بدست آمد که در نظام اقتصادی اسالم میان امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی

باشد. با این بیان که از میان سه فرض  برقرار می، دوسویۀ عادالنه که نسبتی تعاملی متعالی است

نادرستی دو فرض اول ، آزادی اقتصادی و بالعکس و نیز تعامل میان آن دو تقدم امنیت اقتصادی بر

تقدم هر یک از امنیت اقتصادی و آزادی ، زیرا از منظر آیات و روایات اسالمی، اثبات گردید

( به این علت که )وضعیت متدانی اعم از حداقلی و یا حداکثری و یا مطلق اقتصادی بر یکدیگر

حقوق و ) های دینی و ملی ها و نیز ضایع شدن منافع و ارزش انسانباعث پایمال شدن حقوق 

آورد  عدالتی را در روابط اجتماعی بوجود می نوعی از ظلم و بی، شود مصالح عمومی و الهی( می

سویه  بلکه استخدام به حالت یک، شود دوسویه نمی، سودرسانی میان بازیگران اجتماعی، که در آن

فقط فرض تعامل امنیت ، شود. بنابراین طرف تضییع می ه حقوق یکآید. به این معنا ک درمی

دینی و ، ملی، هیچ تضییع حقوق فردی، شود که در آن اقتصادی و آزادی اقتصادی اثبات می

شود که متعالی  آید و تعادلی مبتنی بر عدالت در روابط اجتماعی محقق می عمومی بوجود نمی

 توأمان(. است )در برگرفتن دنیا و آخرت به صورت



 711 ی اقتصادی متعالی در نظام اقتصادی اسالمو آزاد یت اقتصادی متعالیامن بررسی مناسبات

 

 منـابـع

 .قرآن کریم
 .1939، علی انتشارات آل: قم، دشتی محمد. سید رضی؛ ترجمۀ البالغه نهج

 .الدینیه  العزیزیه فی االحادیث  اللئالی  عوالی(. ق1411) الدین محمدبن زین، ابن ابی جمهور .1
  .2ج، دارسیدالشهداء للنشر: قم .تصحیح مجتبی عراقی

: تهران .اکبر غفاری  تحقیق علی .النعمه  الدین و تمام  کمال (.ق1931)علی  محمدبن، ابن بابویه .2
 .2ج، اسالمیه

انتشارات : قم .اکبر غفاری  تحقیق علی .من الیحضره الفقیه (.ق1419) محمدبن علی، ابن بابویه .9
 .9، 1ج، اسالمی

 .2ج، ع()البیت  مؤسسۀ آل: قم .دعائم االسالم ق(.1931) نعمان بن محمد مغربی، ابن حیون .4

 .1ج، دارالحدیث: قم .تحقیق مجتبی فرجی .االئمه  مکاتیب (.ق1426) علی، احمدی میانجی .1
 دانشگاه امام صادق)ع(.: تهران .یتامن .(1931اصغر )، یافتخار .6

 .1ج، االسالمی  الفکر  مجمع: قم .کتاب المکاسب(. 1931)مرتضی ، انصاری .3
 .یخوارزم: تهران .موحد یترجمه محمدعل .یدچهار مقاله درباره آزا .(1963) یزایاآ، ینبرل .3
 .13ج، )ع(البیت  مؤسسۀ آل: قم .الشیعه  وسائل ق(.1413) محمدبن حسن، حرّ عاملی .3

. قابل دسترس جمهوری  یاستحکم ر یذدر مراسم تنف یاناتب(. 12/1/1932سیدعلی )، ای خامنه .11
 http: //farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2678  :در

 :. قابل دسترس در جمعه تهران نماز یها در خطبه یاناتب(. 29/2/1933سیدعلی )، ای خامنه .11

http: //farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3005 

مطالعات  یدار.معطوف به توسعه پا ینگرش یدر جستجو ی؛و آزاد یت. امن(1933) رضا، یلیخل .12
 .121-431ص: 41 مارۀش، دورۀ یازدهم، یراهبرد

 .9ج، دانشگاه تهران: تهران، لغت نامه(. 1933اکبر ) علی ، دهخدا .19
، یانتشارات اسالم: تهران ی.محمدکاظم موسو ۀترجم .اقتصاد ماتا(.  ید محمدباقر )بیس، صدر .14

 .1ج
 .21ج، یدفتر انتشارات اسالم: قم .یزانالم یرترجمه تفس(. 1934محمدحسین )، طباطبایی .11



711  98 زمستان ، 27شماره  ، 7سال  ، سیاست متعالیه 

 .2ج، وعاتبللمط سۀ االعلمیمؤس: یروتب. یزانالم م(.1331سین )محمدح، ییاباطبط .16

 یقاتمؤسسه اقتصادی مطالعات و تحق: تهران. یتامن های یهنظر .(1933) یعل، یخان  عبداله .13
 .ابرار معاصر المللی ینب
 اللبنانی.  دارالکتاب: بیروت .الصدق  الحق و کشف  نهج (.م1332) حسن بن یوسف، عالمه حلی .13
 .1ج، یرکبیرام: تهران ی.فرهنگ فارس .(1969حسن )، یدعم .13
 .14، 11، 1، 1ج، دارالحدیث: قم .الکافی (.ق1423) محمدبن یعقوب، کلینی .21
، یمطالعات راهبردی. حکمت متعال یشناس انسان یتیامن یکاربردها. (1933نجف )، ییزا لک .21

 .34-69ص: 11 ۀشمار، یزدهمس ۀدور
: 3 ۀشمار، سوم ۀدور، اسراء ی.لآم یاهلل جواد یتآ یدگاهاز د یتامن. (1931نجف )، ییزا لک .22

 .12-13ص
، یتآفاق امن ینی.امام خم یشهبه اند یبا نگاه یمتعال یتیمکتب امن. (1934نجف )، ییزا لک .29

 .93-1ص: 26 ۀشمار، هشتم ۀدور
  .6ج، اصدر: تهران .آثار  مجموعه (.1933)مرتضی ، مطهری .24

 .12، 2، 4ج، تب االسالمیهدار الک: تهران .تفسیر نمونه (.1934) ناصر، مکارم شیرازى .21

ره  یدا  ه س وس م:  مق .)ع( ت یب   ل اه  ب ذه م  ق طاب م  ه ق ف  گ ن ره ف(. 1933)  ود م ح م، رودی اه ش  ی م اش ه .26
     .4ج،  )ع(یتب  بر مذهب اهل  ی الماس  ه ق ف  ارف ع م ال 
 .یرکبیرام: تهران یّب.ط ضایرترجمه عل .یتامن های یبر بررس یدرآمد .(1931) ید پل، یلیامزو .23

28. Gray, Tim (1991). Freedom, Humanities Press International In C. Atlantic. Highlands 

New Jersey 

29. Wolfers, Arnold (1952). National Security as an Ambiguous Symbol. Political Science 

Quarterly, Vol. 67, No. 4: P. 481-502 

 


