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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.

Keywords: Economic Security, Economic Freedom, Islamic Economics, Sabr and Taqsim
Argument
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی مناسبات امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم بود .نتایج پژوهش که با استفاده
از «برهان سبر و تقسیم» و نظریۀ استخدام از بررسی آیات و روایات انجام شد ،حاکی از آن است در نظام اقتصادی اسالم رابطهای
تعاملی متعالی میان امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی برقرار بوده و تقدم یکی بر دیگری ضمن ورود به وضعیت ظلم ،استخدام یکسویۀ
ناعادالنهای را در جامعه ایجاد میکند که از یکسو ،نفسِ امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی را تهدید میکند و از سوی دیگر جریان
تعالیبخشی جامعه را نیز بهخطر میاندازد .بنابراین ،فرض تعامل امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی اثبات میشود که در آن ،هیچ تضییع
حقوق فردی ،ملی ،دینی و عمومی بوجود نمیآید و تعادلی مبتنی بر عدالت در روابط اجتماعی محقق میشود که متعالی است.
واژههای کلیدی :امنیت اقتصادی ،آزادی اقتصادی ،نظام اقتصادی اسالم ،برهان سبر و تقسیم.

 .1پژوهش حاضر برگرفته از :علیاصغر نصیری ،امنیت و آزادی ،رسالۀ سطح  ،4استاد راهنما دکتر لکزایی ،حوزۀ علمیۀ
قم ،آذر  ،1931میباشد.
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 .1مقدمه
نیاز جامعۀ بشری به امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی ،توجه به چگونگی نسبت میان آن دو
مقوله را در روابط اجتماعی ،ناگزیر مینماید .سه وضعیت عمده در نسبت امنیت و آزادی در بُعد
اقتصادی ،تقدم امنیت اقتصادی بر آزادی اقتصادی و بالعکس و تعامل و تالزم میان آن دو میباشد
که تحقق هر یک در جامعه ،آثار و پیامدهایی را نسبت به حقوق اساسی مردم در عرصۀ اقتصادی
از یک سو و حکومت از سوی دیگر به دنبال دارد .زیرا عدم توجه به ترسیم رابطهای تعادلی بین
امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در جامعه ،استبداد اقتصادی (تقدم امنیت اقتصادی بر آزادی
اقتصادی) و پایمال شدن ارزشهای حیاتی جامعه و حتی هرجومرج اقتصادی (تقدم آزادی
اقتصادی بر امنیت اقتصادی) و در نهایت ،عدم تعالی شهروندان را درپی خواهد داشت .لذا ،تنظیم
نسبتی متعادل میان امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی ،امری اجتنابناپذیر میباشد .با این وجود،
تحقیقات زیادی در این موضوع بهویژه ،تحقیقاتی که نسبت امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی را
در نظام اقتصادی اسالم بررسی کرده باشد ،انجام نشده است .از سوی دیگر ،اندک تحقیقات انجام
شده در موضوع امنیت و آزادی را نیز نمیتوان به عنوان پاسخی برای پرسش اصلی این پژوهش
در نظر گرفت .لذا ،هدف اصلی در این نوشتار ،بررسی نسبت میان امنیت اقتصادی و آزادی
اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم میباشد.
در این راستا برای تبیین نسبت مذکور ،به آیات و روایاتی که به موضوع آزادی اقتصادی و
امنیت اقتصادی داللت دارند ،استناد شده است .پس از بررسی و تحلیل آنها ،نسبت میان امنیت
اقتصادی و آزادی اقتصادی استنباط خواهد شد .از پیشفرضهای اساسی پژوهش ،این است که
دین اسالم دارای نظام اقتصادی منسجمی بوده که با نظامهای اقتصادی رایج در جهان اعم از
سرمایهداری و سوسیالیستی متفاوت است (صدر ،بیتا :ج ،1ص 924و993؛ مقام معظم رهبری،
1933/2/29؛ .)1932/1/12
پژوهش حاضر درصدد پاسخ به این پرسش است که در نظام اقتصادی اسالم چه نسبتی میان
امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی برقرار است؟ در ابتدا ،مفاهیم و روش و چارچوب نظری این
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بحث بیان می گردد .سپس نسبت امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در اسالم با توجه به آیات و
روایات اسالمی با کاربست روش و چارچوب نظری تبیین میشود.

.2روش و چارچوب نظری
در این پژوهش از روش برهان سبر و تقسیم 1که در علوم مختلف کاربرد دارد ،استفاده شده
است .در این برهان ،سبر و تقسیم در معنای لغوی به معنای آزمودن و شمردن آمده است .در
اصطالح نیز سبر و تقسیم به معنای منحصر کردن ویژگیها در یک اصل و باطل نمودن دیگر
اصول محتمل است .به بیان دیگر ،در این برهان ،احتماالت و فرضیههای گوناگون در مسئله مورد
نظر ،جمعآوری میگردد و بعد براساس دلیل ،هر یک از آنها بررسی و نقد شده و احتماالت و
فرضیههای نادرست کنار گذاشته میشود و در آخر نیز فقط یک فرضیه و احتمال اثبات میگردد
(هاشمی شاهرودی ،1933 ،ج :4ص .)932
چارچوب نظری این پژوهش برگرفته از نظریۀ استخدام عالمه طباطبایی است .از دیدگاه عالمه
طباطبایی انسان از یکسو ،براساس حکم صادره از ادراکات اعتباری خویش مبنی بر به استخدام و
خدمت گرفتن هر چیزی که در مسیر نیل به کمال میتوان در اختیار گرفت ،سعی میکند سایر
افرادِ همنوع خود را به خدمت بگیرد (طباطبایی1331 ،م :ج ،2ص  .)113از سوی دیگر ،براساس
اعتبار عدالت ،خواستار تحقق عدالت اجتماعی و سودرسانی همگانی است .لذا مجبور میشود به
نوعی قرارداد ضمنی و عملی در حیات اجتماعی خویش که مبتنی بر اعتبار استخدام دو سویه
تعاملی و سودرسانی متقابل عادالنه است اکتفاء کند .از دیدگاه عالمه طباطبایی عدم توجه به آن
قرارداد و ایجاد استخدام یکسویه (مطهری :1933 ،ج ،6ص  ،)441-493زمینهساز امنیتی ناعادالنه
و بوجود آمدن مکاتب امنیتی متدانی (نظامهای طاغوتی اعم از استبدادی (متدانیحداقلی) یا
مردمساالر (متدانیحداکثری) ،غیردینی یا ضدّدینی) (لکزایی :1931 ،ص )12-13و آزادی متدانی
(حداقلی :نظامهای طاغوتی و حداکثری :نظامهای دموکراتیک سکوالر) خواهد شد .در مجموع به
1. Sabr argument and Taghsim
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اعتقاد عالمه طباطبایی ،تحقق مناسبات اجتماعی تعاملی عادالنه مستمر ،مستلزم وضع قوانین الهی
که عاری از منفعتطلبی شخصی است ،میباشد (مطهری :1933 ،ج ،6ص  .)441-493به عبارت
دیگر ،تنظیم روابط اجتماعی براساس قوانین دینی ،استخدامی دوسویه و تعاملی را به ارمغان
میآورد که زمینهساز امنیتی عادالنه و تحقق مکتب امنیتی متعالی و آزادی متعالی میشود (لکزایی،
 :1933ص .)36-32
اعتبار

استخدام :انسان
در روابط با
همنوعان
خویش ،پیوسته
به دنبال سود
خود است.
عدالت :خواستار
سود همگانی.

نسبت امنیت و

نتیجه

تأثیر بر امنیت

تأثیر بر آزادی

خارج از
چارچوب
قوانین
الهی

یک
سویه

ظلم و
سلطهطلبی/
تحقق روابط
اجتماعی
ناعادالنه

تولید ناامنی/
مکتب امنیتی
متدانی حداقلی/
حداکثری

سلب آزادی/
آزادی متدانی
(ناعادالنه) :آزادی
حداقلی /حداکثر

تقدم امنیت بر
آزادی /تقدم
آزادی بر امنیت

در
چارچوب
قوانین
الهی

دو
سویه

عدالت /تحقق
روابط
اجتماعی
عادالنه

تولید امنیت
عادالنه /مکتب
امنیتی متعالی

آزادی متعالی
(عادالنه)

تعامل و تالزم
امنیت و آزادی

آزادی

 .2مفهومشناسی

 .3مفهوم آزادی اقتصادی
آزادی در مفهوم لغوی به قدرت انتخاب ،رهایی ،توانایی عمل و ترک عمل معنا شده است
(عمید :1969 ،ج ،1ص .)94آزادی در اصطالح نیز در چارچوب تلقی سلبی و ایجابی ،به فقدان
مانع (آزادی منفی) ،صاحب اختیار بودن (آزادی مثبت) (برلین :1963 ،ص 296و  )243و عدم
مانع در مقابل فرد برای نیل به هدف

(P12

 )Gray,1991:میباشد .در واقع ،آزادی از مفاهیم

سازهای است .از این رو ،هر مکتبی میتواند سازۀ آزادی را در چارچوب نظام فرهنگی و ارزشی
خود تعریف کند (لکزایی :1934 ،ص .)13بنابراین ،سازۀ آزادی عبارت است از :فقدان «ب»
(مانع) در مقابل «الف» (فاعل) برای رسیدن به «ج» (انجام دادن «ج» یا برخوردار بودن از «ج») .بر
این اساس ،آزادی اقتصادی در اندیشۀ اسالمی عبارت است از« ،رهایی اشخاص یا مؤسسات
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اقتصادی در جامعه از دخالت و ممانعت دولتها به منظور انجام دادن رفتارهای اقتصادی خاص
خود و یا برخورداری از حقوق اساسی در حوزه اقتصاد (حقوق اقتصادی) در مسیر رسیدن به
سعادت الهی».
 .1-3مفهوم آزادی اقتصادی متعالی و متدانی

آزادی اقتصادی از لحاظ مراعات چارچوبهای دینی و تقیّد به احکام اسالمی ،به آزادی
اقتصادی متعالی و متدانی (حداقلی /حداکثری) تقسیم میشود .در آزادی اقتصادی متعالی ،آزادی
شهروندان در چارچوب احکام شریعت اسالمی تعریف میشود .اما آزادی اقتصادی متدانی ،خود
به آزادی اقتصادی متدانی حداکثری و حداقلی تقسیم میشود .در آزادی اقتصادی حداکثری،
آزادی اقتصادی شهروندان مقید به رعایت احکام دینی نیست .آزادی اقتصادی موجود در
دموکراسیهای غربی از جملۀ مصادیق این قسم است .اما در آزادی اقتصادی حداقلی ،حقوق و
آزادی اقتصادی اولیۀ شهروندان نیز محدود است .آزادی اقتصادی موجود در نظامهای استبدادی از
جملۀ مصادیق این قسم میباشد.

 .4مفهوم امنیت اقتصادی
مفهوم امنیت در لغت به ایمن شدن ،آرامش ،عدم خوف و آسودگی معنا شده است (دهخدا،
 :1933ج ،9ص .)9936در معنای اصطالحی نیز با وجود اختالف و مناقشه (ویلیامز:1931 ،
ص  )93که ریشه در ابهام (خلیلی :1933 ،ص )433و پیچیدگی (عبدالهخانی :1933 ،ص)121
مفهوم امنیت دارد ،برخی تلقی سلبی از امنیت دارند و آن را به فقدان تهدید نسبت به ارزشها ،و
فقدان ترس از حمله علیه ارزشها تعریف کردهاند ( )Wolfers,1952: P485برخی نیز با تاکید بر
اهمیت ترویج و پیشبرد حقوق بشر ،تعریفی ایجابی از امنیت ارائه میدهند (ویلیامز:1931 ،
ص )41-41و آن را به وجود احساس رضایت و اطمینانِ خاطر نزد دولتمردان و شهروندان معنا
میکنند (افتخاری :1931 ،ص .)31برخی نیز با نگاهی سازهای امنیت را به «دستیابی به وضعیتی که
«الف» (با انجام دادن یا انجام ندادن اقدامهایی) از آسیب ،تعرض و تهدید «ب» مصون (و محفوظ)
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باشد تا به «ج» برسد (یا در وضعیت «ج» باشد)» ،تعریف میکنند (لکزایی :1934 ،ص .)13از
دیدگاه نگارنده تعریف سازهای از امنیت عالوه بر قابلیت تطبیق با هر یک از تعاریف سلبی و ایجابی
امنیت ،به دلیل تعبیۀ وَجه غایت و هدف در تعریف امنیت ،از جامعیت بیشتری نسبت به دیگر
تعاریف برخوردار است و به گفتمان امنیتی اسالم (امنیت متعالی) که ضمن توجه به دنیا ،غایتگرا
(آخرت محور) میباشد ،نزدیکتر است .بر این اساس ،امنیت اقتصادی در اندیشۀ اسالمی عبارت
است از« :دستیابی به وضعیتی که «الف» (ارزشهای اقتصادی حیاتی جامعه ،فرد) از آسیب ،تعرض و
تهدید «ب» (داخلی :دولت و یا افراد ،خارجی) مصون (و محفوظ) باشد تا به «ج» (توسعه و
پیشرفت اقتصادی در مسیر رسیدن به سعادت الهی) برسد (یا در وضعیت «ج» باشد)».
 .1-4مفهوم امنیت اقتصادی متعالی و متدانی

امنیت اقتصادی از جهت رعایت چارچوبهای دینی و مقید شدن به احکام اسالمی به امنیت
اقتصادی متعالی و امنیت اقتصادی متدانی (حداقلی /حداکثری) قابل تقسیم است .در امنیت
اقتصادی متعالی ،متعلَّق امنیت ،عالوه بر مواردی همچون عرف اقتصادی و منافع ملی ،شامل
حقوق اقتصادی الهی و نیز حقوق و آزادیهای اقتصادی شهروندان نیز میشود .به عبارت دیگر،
دالِّ محوری از میان متعلّقات امنیت ،رعایت شریعت اسالمی است .در واقع ،امنیت اقتصادی
متعالی ،امنیت در چارچوب در نظر گرفتن حقوق الهی میباشد .اما امنیت اقتصادی متدانی خود به
امنیت اقتصادی متدانی حداکثری و حداقلی تقسیم میشود .متعلق امنیت اقتصادی در قسم متدانی
حداکثری ،صرفاً شامل عرف اقتصادی جامعه و منافع ملی ،حقوق و آزادیهای اقتصادی شهروندان
بوده و رعایت حقوق اقتصادی الهی و شریعت اسالمی را در بر نمیگیرد (لکزایی:1933 ،
ص34-69؛ لکزایی :1931 ،ص )12-13که این قسم ،در نظامهای مردمساالر سکوالر مشاهده
میشود .اما در صورتی که متعلق امنیت اقتصادی متدانی ،تنها شامل امنیت اقتصاد تحمیلی
حکومت شود ،امنیت اقتصادی متدانی حداقلی نامیده میشود (همان) که در نظامهای استبدادی
سنتی و مدرن قابل مشاهده است.
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 .5نسبت امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی
برای تبیین مناسبات امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم ،با استفاده از
چارچوب نظری و کاربست روش سبر و تقسیم ،نخست ،نادرستی دو احتمال تقدم امنیت
اقتصادی بر آزادی اقتصادی و بالعکس براساس قرآن و روایات اثبات میشود (الزم به ذکر است
که فرض عدمِ نسبت و ارتباط میان امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در جامعه ،بدیهیالبطالن و
خارج از محل نزاع میباشد) .در نتیجه ،از میان احتماالت موجود ،تنها احتمال تعامل و تالزم
امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی باقی میماند که بهعنوان تنها دیدگاه صحیح در نظام اقتصادی
اسالم اثبات میشود.
 .1-5نادرستی احتمال تقدمامنیت اقتصادی بر آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم

در نظام اقتصادی اسالم فعالیت اقتصادی مردم(اعم از فردی و گروهی) به رسمیت شناخته
میشود و شهروندان جامعۀ اسالمی در انجام فعالیتهای اقتصادیشان آزاد هستند .به عبارت
دیگر ،از دیدگاه اسالم هیچ کس حق ندارد با سلب آزادی اقتصادی ،مانع فعالیتهای اقتصادی
شهروندان در جامعه شود .این مطلب در وهلۀ اول از اطالق و عموم ادلهای که بر آزادی انسان
داللت میکنند ،فهمیده میشود .اطالق آیاتی همچون «وَ ما کُنَّا مُعَذِّبینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُوالً» (اسراء،
)11؛ و نیز احادیثی مانند «لَاتَکُن عَبدُ غَیرِکَ وَ قَدجَعَلَکَ اهللُ حُرّاً» (نهجالبالغه :1939 ،ص)933؛ و
«کُلُّ شَیءٍ مُطلَقٌ حَتَّی یَرِدُ فِیه نهی» (ابنبابویه1419 ،ق :ج ،1ص ،)913آزادی اقتصادی انسان
استفاده میشود .بنابراین ،در اسالم ،آزادی اقتصادی از جملۀ حقوق مسلم شهروندان جامعۀ
اسالمی بوده و سلب آن از نظر اسالم جایز نیست .در ادامه ،این مطلب با تشریح آزادی اقتصادی
به مهمترین مصادیق آن ،یعنی آزادی مالکیت ،آزادی اشتغال ،آزادی فعالیت اقتصادی جمعی ،تبیین
میگردد.
 .1-1-5آزادی مالکیت

آزادی مالکیت ،یکی از مهمترین ،مصادیق آزادی اقتصادی بوده و به معنای صاحب اختیار بودن
انسان در تملّک و مالکیت بر اموال و دسترنج خود است .به عبارت دیگر ،آزادی انسان در مالک شدن
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و نفی هرگونه سلطۀ بر مالکیت انسان را آزادی مالکیت میگویند .با توجه به آیات و روایات اسالمی
میتوان دریافت که اصل مالکیت انسان در اسالم پذیرفته شده است« .وَ آتُوا الْیَتامى أَمْوالَهُمْ  ...وَ ال تَأْکُلُوا

أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِکُمْ( »...نساء)23 ،؛ کلمات «اموالهم» و «اموالکم» این آیۀ به صراحت بر قبول مسألۀ
مالکیت انسان بر اموال و داراییهای خود داللت دارد .اما در رابطه با آزادی مالکیت انسان ،آیات و
روایات متعدد دیگری نیز وجود دارد که در ادامه به چند مورد اشاره میگردد.
«حِلِیَّتِ بیع و جَوازِ تجارتِ عَن تَراضٍ» در آیۀ «اَحَلَّ اهللُ البِیعَ» (بقره)231 ،؛ و آیۀ « ...التَأْکُلُوا

أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَۀً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ» (نساء ،)23 ،بر آزادی مالکیت داللت میکند.
زیرا بیع و تجارت ،فرع بر پذیرش آزادی مالکیت انسان است .همچنین در روایات متعددی ،مردم
مسلّط بر اموال خود معرفی شدهاند« .اِنَّ لِصَاحِبَ المَالِ اَن یَعمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَادَامَ حَیّاً( »...کلینی،
1423ق :ج ،1ص )3و «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَی اَموَالِهِم» (عالمه حلی1332 ،م :ص .)439پذیرش تسلط
انسان بر اموال خود ،فرع بر پذیرش آزادی مالکیت انسان است .برخی از روایات نیز بر عدم جواز
تصرف بدون اِذن بر مال دیگران داللت دارند« .الیَحُلُّ دَمُ اِمرِءٍ مُسلِمٍ وَ ال مَالُهُ اِلّا بِطَیبۀِ نَفسِهِ» )کلینی،
1423ق :ج ،14ص  )234و «الیَحِلُّ لِاَحَدٍ اَن یَتَصَرَّفَ فِی مَالِ غَیرِهِ بِغَیرِ اِذنِهِ» (ابن بابویه1931 ،ق :ج،2
ص .)141در واقع ،منوط شدن اجازۀ تصرف در اموال دیگران به رضایت صاحب مال ،فرع بر
پذیرش آزادی مالکیت صاحب مال و نفی هرگونه سلطۀ دیگران بر اموال وی است.
 .2-1-5آزادی اشتغال (آزادی کسب و پیشه)

آزادی اشتغال نیز یکی دیگر از مصادیق آزادی اقتصادی محسوب میشود .آزادی اشتغال به
این معناست که انسان در انتخاب شغل مورد دلخواه و رضایت خود ،صاحب اختیار و آزاد باشد و
کسی وی را به شغلی که عالقه ندارد ،مجبور نکند .از آیات و روایات بسیاری میتوان آزادی
اشتغال را استفاده کرد که در ادامه ،به چند مورد اشاره میشود.
از آیات و روایاتی که بر رعایت عدالت در جامعه و نهی از ظلم به انسان داللت میکند ،آزادی
اشتغال استفاده میشود« .اِعدِلُوا هُوَ اَقرَبُ لِلتَّقوَی» (مائده)3 ،؛ «اِنَّ اهللَ لَیسَ بِظَلَّامٍ لِلعَبِید» (آلعمران،
 .) 132از آنجا که اجبار و اکراه در انتخاب شغل و سلب آزادی اشتغال ،نوعی ظلم به انسان
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محسوب میشود ،بنابراین ،الزمۀ رعایت عدالت و دوری از ظلم ،پذیرش آزادی اشتغال است.
آیات و روایاتی که بر عدم والیت بر غیر ،داللت میکنند ،مانند «مَا لَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِیٍّ وَ الیُشرِکُ

فِی حُکمِهِ اَحَداً» نیز آزادی اشتغال استفاده میشود (کهف .)26 ،سلب آزادی در انتخاب شغل ،و
اجبار و اکراه در اشتغال ،نوعی والیت بر غیر به شمار میرود که براساس این دسته از ادله ،چنین
والیتی نفی شده و هیچ فردی به جز خداوند متعال حق والیت بر افراد و اجبار بر انجام شغلی را
ندارد .در روایتی از امام علی(ع) ،از اجبار کردن مردم بر انجام دادن کاری که راضی نیستند ،نهی
شده است« .وَ لَستُ اِنِّی اَن اَجِیرَ اَحَداً عَلَی عَمَلٍ یُکرِهُ فَادعِهِم اِلَیکَ فَاِن کَانَ االَمرُ فِی النَّهر عَلی مَا

وَصِفُوا فَمَن اَحَبَّ اَن یَعمَلَ فَمُرهُ بِالعَمَل» (احمدی میانجی1426 ،ق :ج ،1ص .)411این روایت به
صراحت بر آزادی شهروندان در انتخاب شغل داللت دارد.
 .3-1-5آزادی فعالیت اقتصادی گروهی

آزادی فعالیت اقتصادی گروهی یکی دیگر از مصادیق آزادی اقتصادی بوده که از دیدگاه اسالم
مجاز است .این مطلب از اطالق ادلهای که بر آزادی مالکیت و آزادی اشتغال داللت میکنند،
فهمیده میشود .همچنین از اطالق برخی آیات قرآن کریم که بر فعالیت جمعی داللت دارد نیز
میتوان فعالیت اقتصادی جمعی را استفاده کرد.
آیات و روایات دالِّ بر امر به معروف و نهی از منکر همچون «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّۀٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» (آلعمران .)111 ،آیات و روایات دالِّ بر اصل اِباحه مانند
«کُلُّ شَیءٍ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعلَمُ اَنَّهُ حَرَامٌ بِعَینِهِ فَتَدَعهُ مِن قِبَلِ نَفسِکَ» (کلینی1423 ،ق :ج ،1ص)914
و آیات دالِّ بر تعاون مانند «تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ» (مائده ،)2 ،از
جمله ادلهای محسوب میشوند که بر آزادی فعالیتهای گروهی داللت دارند که اطالق این ادله
شامل آزادی اقتصادی گروهی میشود.
باتوجه به مطالب مذکور ،در مجموع استنباط میگردد که:
 .1آزادی اقتصادی در اسالم بهعنوان یک حق برای انسان محسوب میشود .بر این اساس،
اصلِ لزوم وجود آزادی اقتصادی در جامعه در اسالم تایید میشود .به بیان دیگر ،سلب حقوق
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اقتصادی و استبداد بهرأی در امور اقتصادی توسط هر فرد ،گروه ،حکومت داخلی و خارجی در
جامعه (وضعیت ظلم و استخدام یکطرفه) در اسالم مردود است.
 .2از آنجا که آزادی اقتصادی مورد نظر اسالم آزادی اقتصادی متعالی است که ناظر به تعالی
اخروی و در چارچوب دین میباشد ،لذا ،از آزادی اقتصادی مطلق و آزادی اقتصادی حداکثری
لیبرالیستی سکوالریستی متمایز میگردد.
 .9همۀ مصادیق آزادی اقتصادی ،از جملۀ حقوق هر یک از افراد و گروههای جامعه است و
سلب آن ،استبداد اقتصادی(امنیت اقتصادی متدانیحداقلی) و استخدام یکسویه و جامعهای
ظالمانه و ناعادالنه را به وجود میآورد.
بنابراین ،طبق قاعدۀ سبر و تقسیم ،براساس آیات و روایات اسالمی احتمال تقدم امنیت
اقتصادی(متدانی حداقلی) بر آزادی اقتصادی پذیرفته نیست .اگرچه امنیت اقتصادی متدانی حداکثری
با اصل وجود آزادی اقتصادی در تعارض نیست ،اما به دلیل متعالی بودن آزادی اقتصادی در اسالم،
این گونه از امنیت متدانی نیز به دلیل خروج از چارچوبهای دینی ،پذیرفته نیست ،لذا احتمال تقدم
امنیت اقتصادی متدانی حداکثری بر آزادی اقتصادی متعالی نیز مردود است.
 .2-5ناردستی احتمال تقدمآزادی اقتصادی بر امنیت اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم

اگرچه اصل داشتن آزادی اقتصادی بهعنوان حق در جامعه اسالمی امری مسلّم است ،اما این
آزادی ،به صورت نامحدود نمیباشد .بلکه محدود به حوزهها و موضوعات امنیت اقتصادی و
ارزشهای حیاتی اقتصادی است .حقوق الهی ،قواعد عقلی ،نفس آزادی افراد جامعه ،منافع و
مصالح اجتماعی و ملی و نیز مصلحت اخروی فرد از جملۀ آن ارزشها و موضوعات در نظام
اقتصادی اسالم میباشد.
 .1-2-5حق الهی (قوانین اسالم)

حق الهی در عرصۀ اقتصادی که در قوانین اقتصادی اسالم متجلی است ،از جملۀ موضوعات
امنیت اقتصادی در اسالم است .در واقع ،حقوق اقتصادی الهی از جملۀ اموری بوده که
محدودکنندۀ آزادیهای اقتصادی شهروندان در جامعه است .از این رو ،هیچ کس از افراد جامعه
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حق نقض حقوق و قوانین اقتصادی اسالم را ندارد .آیات و روایات بسیاری نیز در رابطه با
موضوعات امنیت اقتصادی در اسالم وارد شده است که در ادامه به چند مورد اشاره میشود.
در روایتی از پیامبر(ص) حرمت یک شیء ،مالک حرمت ثمن و عدم جواز استفاده از آن
معرفی میشود« .اِنِّ اهللَ اِذا حَرَّمَ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَه» (ابنابیجمهور1411 ،ق :ج ،2ص111؛ انصاری،
 :1931ج ،1ص .)19در این روایت ،حکمی کلی در فعالیتهای اقتصادی بیان شده است ،مبنی بر
اینکه با چیزهایی که خداوند حرام کرده است ،بهویژه اموری که به ارزشهای اجتماعی آسیب
میرساند ،مانند کسب درآمد از طریق کتب ضالّه ،شراب ،آموزش جادوگری ،جاسوسی و غیره
نمیتوان کسب درآمد کرد و پول حاصل از چنین فعالیتهای اقتصادی نیز به ملکیت انسان
درنمیآید .بنابراین ،با توجه به این روایت ،آزادی انسان در مالکیت و اشتغال ،محدود به امور
حالل میشود.
در روایت دیگری نیز از معاملۀ چیزهایی که حکم اولیۀ آنها حرمت است ،نهی شده است« .اِنَّ
الحَلَالَ مِنَ البُیُوعِ کُلُّ مَا کَانَ حَلَاالً مِنَ المَأکُولِ وَ المَشرُوبِ وَ غَیرِ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ قَوَامٌ لِلنَّاسِ وَ یُبَاحُ لَهُمُ

االِنتِفَاعُ ،وَ مَا کَانَ مُحَرَّماً اَصلُهُ مَنهِیّاً عَنهُ لَم یَجُز بَیعُهُ وَ لَاشَرَاؤُهُ» (ابنحیون1931 ،ق :ج ،2ص .)13در
این روایت نیز به صراحت ،خرید و فروش چیزهایی که مورد نهی الهی واقع شدهاند ،غیرمجاز
معرفی شده است .بنابراین ،بر طبق این روایت نیز آزادی انسان در کسب و مالکیت ،محدود به
امور غیرمنهیعنه شده که توجه و رعایت آنها ،امنیت اقتصادی مورد نظر اسالم را درپی خواهد
داشت .در آیه «أحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» (بقره )231 ،نیز به یکی دیگر از موضوعات امنیت
اقتصادی یعنی عدم جواز معاملۀ ربوی که محدودکنندۀ آزادی اقتصادی شهروندان میباشد ،اشاره
شده است.
در برخی از آیات قرآن کریم از مردم خواسته شده است تا از حکومتهای طاغوت دوری
کنند ...« .یُریدُونَ أَنْ یَتَحاکَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ ( »...نساء ...« ،)61 ،وَ اجْتَنِبُوا
الطَّاغُوت» (نحل .)96 ،آنچه به عنوان یک اصل اولی از این دسته از آیات فهمیده میشود این است
که خداوند متعال ،همکاری و از جمله فعالیت اقتصادی ،اعمّ از اشتغال در دستگاه طاغوتی ،معامله
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با آن دستگاه و دیگر فعالیتهای اقتصادی با حکومتهای طاغوتی را نهی کرده است .البته این
نهی در صورتی است که مصلحتی مهمتر از مفسدۀ تقویت نظام طاغوتی در میان نباشد .لذا ،در
اسالم ،اطالق آن آیات به واسطۀ دستۀ دیگری از آیات و روایات مقید میشود .مانند «وَ قالَ الْمَلِکُ
ائْتُونِی بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِی فَلَمَّا کَلَّمَهُ قالَ إِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنا مَکِینٌ أَمِینٌ*قالَ اجْعَلْنِی عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ

إِنِّی حَفِیظٌ عَلِیم» (یوسف )11-14 ،و «کَفَّارَۀُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَان» (ابنبابویه1419 ،ق:
ج ،9ص.)136
 .2-2-5عدم مخالفت با احکام عقل(عملی)

ه ر فعالیت اقتصادی که از نظر عقل(عملی حکم کننده به حسن و قبح) انسان ،مصداق ظلم
شمرده شود ،از جملۀ موضوعات امنیت اقتصادی می باشد و محدودیت آزادی شهروندان را درپی
خواهد داشت .کمفروشی ،دزدی ،تکدّیگری ،احتکار ،اکتساب از طریق برگزاری جلسات فحشا،
خرید و فروش مواد مخدر ،از جملۀ فعالیتهای اقتصادی هستند که عقل انسان بر قبیح بودن و
ظالمانه بودن آنها داللت میکند .بنابراین ،با توجه به اعتبار و حجیّت احکام عقل عملی در نظر
اسالم ،فعالیت اقتصادی شهروندان جامعه اسالمی ،مشروط به عدم نقض آن احکام است.
 .3-2-5آزادی اقتصادی افراد جامعه

نفس حقوق و آزادیهای اقتصادی هر یک از افراد و گروهها در جامعه ،یکی دیگر از
ارزش های اجتماعی و موضوعات و موارد امنیت اقتصادی است .آزادی فرد نباید به گونهای
استفاده شود که آزادی اقتصادی دیگر افراد جامعه را به خطر بیندازد .آیات و روایات بسیاری بر
رعایت حقوق اقتصادی افراد جامعه و عدم جواز تجاوز و سلب آن آزادیها و حقوق داللت دارد.
«وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَۀُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما( »...مائده .)91 ،در این آیه ،کسب درآمد و اشتغال از طریق
دزدی نفی شده است .به عبارت دیگر ،آزادی مالکیت و آزادی اشتغال در اسالم شامل دزدی
نمی شود و این کار از دیدگاه اسالم تجاوز به حقوق اقتصادی و آزادی مالکیت افراد جامعه
محسوب میشود.
در روایت «لَاضَررَ وَ الضِرَارَ فِی االِسالم» (کلینی1423 ،ق :ج ،11ص .)433تجاوز به حقوق
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اقتصادی افراد جامعه و سلب آزادی آنها نوعی ضرر شمرده میشود .بنابراین ،از این روایت
فهمیده میشود که سوء استفاده از آزادی اقتصادی در صورتی که باعث سلب آزادی اقتصادی دیگر
افراد جامعه شود ،مورد تأیید دین اسالم نیست.
در آیۀ «...ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِالَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَۀً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ( » ...نساء ،)23 ،به
یک اصل کلى و مهم اسالمى اشاره مىشود که در تمام مسائل اقتصادى حاکم است .مفهوم آیه نیز
عمومیت دارد و کلمۀ «الباطل» هرگونه تصرف در اموال دیگران از غیرطریق صحیح و به ناحق،
مشمول این نهى الهى است .در واقع ،تمام معامالتى که هدف صحیحى را تعقیب نمىکند و پایه و
اساس عقالیى ندارد ،مشمول این آیه بوده و استثناء تجارت ،توأم با تراضى ،در واقع ،بیان یک
مصداق روشن از طُرُق مشروع و حالل است و تعبیر به «اکل» (خوردن) نیز معنى وسیع و
گستردهاى دارد که هرگونه تصرفى را شامل مىشود .در واقع ،این تعبیر کنایهاى است از انواع
تصرفات ،و «اکل» یک مصداق روشن آن میباشد (مکارم شیرازى :1934 ،ج ،2ص .)1-9بنابراین،
سوءاستفاده از آزادی اقتصادی و سلب و تجاوز به آزادیهای اقتصادی دیگر افراد جامعه میتواند
بهعنوان یکی از مصادیق «اکلِ مالِ بِالباطل» نهی شده در آیۀ فوق به شمار آید.
احتکار نیز از جملۀ مواردی است که در اسالم در جهت حفظ امنیت اقتصادی افراد جامعه از
آن نهی شده است« .وَ الَّذینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّۀَ وَ ال یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلیم»

(توبه« ،)94 ،فَامنَع مِنَ االِحتِکَارِ فَاِنَّ رَسُولَ اهللِ مَنَعَ مِنهُ» (حرّ عاملی1413 ،ق :ج ،13ص )412نهی از
احتکار در این ادله به این دلیل است که شخص محتکر با سوءاستفاده از آزادی اقتصادیاش ،و
عدم عرضۀ کاال ،باعث گران شدن آن در جامعه میشود و با این کار ،به حقوق و آزادیهای
اقتصادی دیگران بهویژه متقاضیان آن کاال ضرر وارد میکند .به عبارت دیگر ،گران شدن کاال و
نایاب شدن آن با تأثیر بر قدرت خرید مردم ،آزادیهای ایجابی و مثبت افراد جامعه را به مخاطره
میاندازد.
کمفروشی نیز یکی دیگر از مصادیق سوء استفاده از آزادی اقتصادی و تجاوز به حقوق و
آزادی اقتصادی دیگر افراد جامعه است که دین اسالم از آن نهی کرده است« .وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ»...
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(مطففین .)9-1 ،کمفروشى با از بین بردن رکن مهم مبادالت یعنی سرمایه ،اعتماد و اطمینان ،نظام
اقتصادى را به هم مىریزد (مکارم شیرازی :1934 ،ج ،12ص .)112عالمه نیز در تفسیر المیزان
ذیل آیۀ فوق ،کمفروشی را از جملۀ عوامل فساد اجتماع انسانی معرفی میکند (طباطبایى:1934 ،
ج ،21ص .)933بنابراین ،کمفروشی ،نوعی فعالیت اقتصادی محسوب میشود که امنیت اقتصادی
دیگر افراد جامعه را بهخطر میاندازد .لذا ،در دین اسالم بهشدت تحریم شده است.
 .4-2-5حقوق جامعه (منافع و مصالح ملی)

حقوق اقتصادی جامعه و منافع و مصالح ملی در عرصۀ اقتصادی یکی دیگر از موضوعات
امنیت اقتصادی محسوب می شود .از آنجا که جامعه و حقوق آن از دیدگاه اسالم معتبر است ،لذا،
هیچ کس حق تهدید و تجاوز به آن را ندارد .از برخی آیات و روایات ،حفظ حقوق اقتصادی
جامعه و عدم جواز تهدید آن استفاده میشود.
خداوند متعال در آیه «لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیالً» (نساء ،)141 ،هرگونه سلطۀ
کفار بر مسلمانان را نفی کرده است .با توجه به اینکه از کلمه «سبیل» در آیه که از قبیل «نکرۀ در
سیاق نفى» است ،معنى عموم فهمیده میشود ،کافران نه تنها از نظر منطق ،بلکه از نظر نظامى و
سیاسى و فرهنگى و اقتصادى و بهطور کلی از هیچ نظر بر افراد با ایمان ،مسلط نخواهند شد
(مکارم شیرازى :1934 ،ج ،4ص .)131بنابراین ،عموم آیۀ مذکور شامل نفی سلطۀ اقتصادی نیز
میشود .در واقع ،سلطۀ اقتصادی کفار بر مسلمانان ،امنیت اقتصادی جامعۀ اسالمی را به خطر
میاندازد .بنابراین ،آزادی فعالیتهای اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی در جامعۀ اسالمی نباید به
گونه ای باشد که باعث سلطۀ بیگانگان بر اقتصاد کشور شود و آزادیهای اقتصادی دولت،
شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی ،محدود به حفظ منافع ملی در عرصۀ اقتصادی است.
خداوند متعال در آیه «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» (بقره )233-231 ،از معامالت ربوی نهی کرده
است .یکی از مهمترین پیامدها و مضرات وجود ربا در جامعه ،حذف فعالیتهای تولیدی در
جامعه بوده که در نهایت ،باعث اختالل جامعه و نظام زندگی میشود و امنیت اقتصادی جامعه را
به خطر میاندازد .در روایتی در بیان علت تحریم ربا بیان شده است« :اگر ربا حالل میبود ،مردم
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تجارت و کسب را ترک مىکردند و درپى تولید ما یحتاج زندگى خود نمىرفتند ،پس خداوند
ربا را حرام فرمود تا مردم از مفتخورى و حرام به سوى کسب حالل و تجارت و خرید و فروش
بشتابند ،و قرض بىبهره میانشان باقى ماند» (ابن بابویه1419 ،ق :ج ،9ص.)163
در برخی از آیات قرآن کریم مجازات شدیدی برای «مفسدین فی االرض» قرار داده شده است.
«إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ ( »...مائده.)94-99 ،
مجازات تعیین شده در این آیه ،به دلیل اطالق عبارت «یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً» ،مفسدین اقتصادی
را نیز در برمیگیرد .بنابراین ،سوءاستفاده از آزادی اقتصادی در جهت آسیب رساندن به منافع ملی
اقتصادی جامعه بهعنوان یکی از مصادیق فساد فیاالرض شناخته میشود که نوعی تهدید به امنیت
اقتصادی جامعه محسوب شده و از آیۀ مذکور عدم جواز و حرمت آن استفاده میشود.
کسب درآمد از طریق قاچاق کاال و نیز احتکار ضرر زننده به منافع ملی اقتصادی ،و همچنین
کسب درآمد از طریق جاسوسی علیه منافع اقتصادی نظام اسالمی از دیگر مصادیق تهدیدکنندۀ
حقوق اقتصادی جامعه و تهدید امنیت اقتصادی بهشمار میآید.
 .5-2-5مصلحت اُخروی فرد

یکی دیگر از ارزشهای حیاتی در نظام اقتصادی اسالم ،مصلحت اخروی فرد است« .قَد اَفلَحَ

مَن زَکَّاهَا وَ قَد خَابَ مَن دَسَّاهَا» (شمس .)11-3 ،از آنجا که رسیدن انسان به سعادت ،هدف از
آفرینش است ،لذا ،هر چیزی که در تحقق آن سعادت مانع شود ،نوعی تهدید تلقی میگردد که
میبایست برطرف شود .بنابراین ،آزادی اقتصادی فرد در اسالم تا جایی مشروعیت دارد که با
مصلحت اخروی وی در راستای شکوفایی استعدادهای درونیاش هماهنگ باشد .اگرچه حکومت
حق دخالت در سلب آزادی اقتصادی فرد در صورت تعارض با مصلحت فردی وی را ندارد ،ولی
در اسالم از فرد خواسته شده است که در صورت مواجه شدن با این وضعیت ،مصلحت اخروی
فردیاش را قربانی آزادی اقتصادی نکند« ،وَ لَاتُلقُوا بِاَیدِیکُم اِلَى التَّهلُکَۀِ» (بقره.)131 ،
آنچه که در مجموع از مباحث مذکور استنباط میگردد این است که:
 .1امنیت اقتصادی نیز به عنوان یک حق حیاتی برای انسان به شمار میرود .لذا اصل لزوم
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وجود امنیت اقتصادی در اسالم پذیرفته است.
 .2ارزشهای حیاتی مذکور ،صرفاً محدود به ارزشهای عرفی مشترک مورد تایید
شرع(امضایی) نمیشود ،بلکه ارزشهای حیاتی دینی تاسیسی را نیز دربرمیگیرد .به عبارت دیگر،
ارزشهایی را در برمی گیرد که ناظر به پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی به صورت توأمان است،
لذا چنین امنیت اقتصادی ،متعالی نیز میباشد ،لذا از آزادی اقتصادی متدانی مطلق(هرج و
مرجآفرین) و نیز آزادی اقتصادی متدانی حدکثری (لیبرالیستی سکوالریستی) که هر دو منجر به
استخدام یکطرفۀ مذموم و سلب امنیت اقتصادی متعالی میشود ،متمایز میگردد .بنابراین،
براساس برهان سبر و تقسیم ،احتمال تقدم آزادی اقتصادی (متدانی مطلق /حداکثری) بر امنیت
اقتصادی نیز از نگاه آیات و روایات اسالمی مردود است.
 .3-5درستی احتمال تعامل امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در نظام اقتصادی اسالم

نادرستی احتمال تقدّم امنیت اقتصادی بر آزادی اقتصادی و نیز نادرستی احتمال تقدم آزادی
اقتصادی بر امنیت اقتصادی براساس آیات و روایات و همچنین بداهت بطالن احتمال فقدان
ارتباط میان امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در اسالم با استناد به آیات و روایات ،بر نوعی
ارتباط و نسبت داللت دارد .بنابراین ،براساس برهان سبر و تقسیم ،به صورت منطقی ،احتمال
تعامل امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی از دیدگاه اسالم اثبات میگردد .با این بیان که دین اسالم
از یکسو بر آزادی اقتصادی (آزادی مالکیت ،اشتغال و آزادی فعالیت اقتصادی گروهی) به عنوان
یکی از حقوق اساسی بشر تأکید میکند .از سوی دیگر نیز بر حفظ امنیت اقتصادی در جامعه
(عدم تهدید نسبت به حق الهی ،حقوق جامعه و )...تأکید دارد .این دو ویژگی در دین اسالم حاکی
از آن است که برقراری وضعیت استبداد اقتصادی ممنوع است ،حتی به بهانۀ حفظ امنیت اقتصادی
نیز حاکم اسالمی حق سلب آزادیهای اقتصادی شهروندان را ندارد .همچنین برقراری وضعیت
آزادی متدانی مطلق (هرجومرجآفرین) نیز در اسالم که حقوق الهی ،منافع جامعه وغیره را دچار
مخاطره و تهدید میکند ،مردود است .به عبارت دیگر ،در دین اسالم ،نه تنها آزادیهای اقتصادی
مشروع و قانونی در تقابل با امنیت اقتصادی نیست ،بلکه برقراری وضعیت امنیت اقتصادی نیز
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رابطهای تنگاتنگ با آزادیهای اقتصادی قانونی دارد .در واقع ،فقدان آزادیهای اقتصادی در
جامعه یا به مخاطره افتادن آنها ،حاکی از ناامنی اقتصادی است .لذا ،از جمله شرایط وجود امنیت
اقتصادی در جامعه ،توانایی بهرهمندی مردم از حقوق اقتصادی قانونیشان است .برقراری چنین
امنیتی در اسالم مالزم با برقراری آزادی اقتصادی بوده و همچنین در چنین وضعیتی ،بین امنیت
اقتصادی و آزادی اقتصادی نسبتی تعاملی برقرار است .با این توضیح که تقویت /تضعیف هر یک
از امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی ،اثری مستقیم در تقویت /تضعیف دیگری دارد .تحقق چنین
وضعیتی در حقیقت ریشه در مقیّد بودن آزادی اقتصادی و امنیت اقتصادی به عدم مغایرت با وحی
(قوانین الهی) دارد (متعالی شدن) .در نتیجه بر این اساس ،وضعیت استخدام دوسویۀ عادالنه در
روابط اجتماعی بوجود میآید.

 .6نتیجهگیری
در این پژوهش در پاسخ به این سؤال که «چه نسبتی میان امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی در
نظام اقتصادی اسالم برقرار است؟» با استفاده از روش سبر و تقسیم و نظریۀ استخدام این نتیجه
بدست آمد که در نظام اقتصادی اسالم میان امنیت اقتصادی و آزادی اقتصادی ،وضعیت استخدام
دوسویۀ عادالنه که نسبتی تعاملی متعالی است ،برقرار میباشد .با این بیان که از میان سه فرض
تقدم امنیت اقتصادی بر آزادی اقتصادی و بالعکس و نیز تعامل میان آن دو ،نادرستی دو فرض اول
اثبات گردید ،زیرا از منظر آیات و روایات اسالمی ،تقدم هر یک از امنیت اقتصادی و آزادی
اقتصادی بر یکدیگر (وضعیت متدانی اعم از حداقلی و یا حداکثری و یا مطلق) به این علت که
باعث پایمال شدن حقوق انسانها و نیز ضایع شدن منافع و ارزشهای دینی و ملی (حقوق و
مصالح عمومی و الهی) میشود ،نوعی از ظلم و بیعدالتی را در روابط اجتماعی بوجود میآورد
که در آن ،سودرسانی میان بازیگران اجتماعی ،دوسویه نمیشود ،بلکه استخدام به حالت یکسویه
درمیآید .به این معنا که حقوق یکطرف تضییع میشود .بنابراین ،فقط فرض تعامل امنیت
اقتصادی و آزادی اقتصادی اثبات میشود که در آن ،هیچ تضییع حقوق فردی ،ملی ،دینی و
عمومی بوجود نمی آید و تعادلی مبتنی بر عدالت در روابط اجتماعی محقق میشود که متعالی
است (در برگرفتن دنیا و آخرت به صورت توأمان).

بررسی مناسبات امنیت اقتصادی متعالی و آزادی اقتصادی متعالی در نظام اقتصادی اسالم
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