نفی مطلقانگاری امنحت در آموزههای اسالمی
_________________________وحهدحسن خزاعی*_ رضا وهندوست** _________________________
1

چكحده

امنياات و زناادگى دور از ب اايم و هاارا در عر ااهها مختل ااف زناادگى از ح ااديهىتري و
اساسىتري حهو انسان است .نه هيچ عالم و احب اندخزه ا در آن تردخاد دارد و ناه
هيچ مك ب و نراه حهوقى آن را انكار كرده است ،اما حاخد دخد آخا امنيت ،مطلق است و آخا
آموزهها اسبمى اي مطلقان ار در امنيت را برمىتاحد؟ خا اخنكه حسته حه شراخط و رقتار
اقراد ،امنيت نس ت حه آنان متفاوت خواهد بود؟
اي ژوهش بر آن است حا مراهعه حه قرآن ،رواخات و قهه شيعى ،اي موضوع را واكاود
و حه اي سمال یاسا دهاد .از ايا رو ،یار از مفهوهشناساى ،بياان ضارورت و اهميات و نياز
اشاره حه خزينۀ امنيات ،ايا موضاوع را اا گرقتاه اسات و در نهاخات تاحات كارده كاه اخاد ۀ
مطلق ان اار امنيات ،اخاده ا نا ااواب اسات و در حهيهات ماانعى باازر بار سار راه تحهااق
امنيت و نهادخنه شدن آن در هامعه میحاشد.
کلیدولژهها :قرآن ،آموزهها اسبمى ،امنيت ،باهراسى ،مطلق ان ار امنيت.

_____________________

* استاد ظارح فقه و اصآل حوػه علمحه مشهد.
** پژوهشگر و ن
مدر س حوػه و دانشگاه نوخئندۀ مئجآلvatandoust.r@Gmail.com .
دوخافت _1395 /1/25 :غحر 1395 /6/8 :
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وقدوه
انئان جر حئب ساظتار ػندگی اضتماعی نا گیحر اػ تعواون و تعامول طنود سووخه حوا دخگور
افوراد در ضامعوه اسووت .احون سوواظتار در صوورتی توداوح می خاحوود کوه هوورکز حتآانود دور اػ هوور
گآنوه جوویم و هراسووی حوه ػنوودگی فووردی و اضتموواعی ظوآد ادامووه دهوود و حوا امحوود حووه آخنووده در
ػمحنوههای مصتلووف ػنودگی سوورماخه گغار ی نماخود .اػ احوونوو هوحر مکتووب و نرواح حقووآقی
نمی تآاند احن مآ آق را اػ نرر دور حدارد و نئجت حه آن جیتفاوت حاشد زحرا نوه تنهوا امنحوت
اػ

روریترحن و اساسیترحن نحاػهای ضامعه محئآب می گوردد حلکوه عواملی مهوم و موؤثر

است که رشد و تآسعه فرهنگی علمی اقتصادی و سحاسی را امکان غحر می کند.
اسوالح ک وه شوورخعتی ضوامع اسووت و همووآاره دغدغ وۀ توأمحن نحاػهووای فووردی و اضتموواعی
پیوووروان ظووووآد را دارد احوووون مآ ووووآق را اػ نرووور دور نداشووووته و جوووورای تووووأمحن آن دسووووتورها و
راهکارهواحی موؤثر حوه هموراه آورده اسوت کوه اگور حوه درسوتی فهوم و حوه کار گرفتوه شوآد هوم حوه
آسواخش و آحووادانی دنحووای انئوان میانس اموود و هووم حئووتری مناسوب جوورای تآسووعۀ معنوخووت
فراهم میآورد.
وفهوم شناسى اونحت
شحدهای اسوت کوه اراجوه تعرخوف خکئوان اػ

هرطند واؼۀ امنحت اػ ضمله مفاهحم حئحار پی
آن حه سادگی محئر نحئت اموا حوا احون حوال حوا اسوتفاده اػ منواحع هغوآی میتوآان گفوت :احون
کلموه در هغوت ارسوی مصودر ضعلوی و اػ «اموون خوت» سواظته شوده اسوت و حوه آسوواخش
سووالمت اخموون شوودن(معحن  )354/1 :1360در امووان جووآدن (دهصوودا )2894/1 :1330
آسووآدگی (عمحوود  )233/1 :1369جیهراسووی (پرتووآ  )226/1 :1373و جی گینوودی در جراجوور
ظوآف و نواآرامی معنوا شوده اسوت .و در هغوت تواػ ی اػ ن
مواده «ا ح ن» گرفتوه شوده کوه حووه
معنای سکآن اهقلوب (فحوآمی  )24 :1987طمأنحنوا اهونفز و زوال اهصوآف (راغوب جیتوا:
 )25و د اهصآف (اجن منرور  )21/13 :1405تفئحر شده است.
74
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امنحت حه احن معنوا کوه دو ُحعود اخسواجی و سولجی آن را دوجور می گحورد اػ طجحعوت حقوآ،
حشوری سرطشومه می گحورد و الػم وۀ حقوآ ،و آػادیهوای مشووروق مصوآنحت انئوان اػ هرگآنووه
تعرض و دور ماندن اػ تهدخدهاست.

پيشحنۀ تحقحق
هرطند در حارۀ امنحت آثار ی حه صورت کتاب و مقاهه تدوحن شده اسوت اموا راضوع حوه
احن مآ آق که آخا امنحت مقلق است خوا محود ود و اخنکوه آخوا مکتوب اسوالح مقلوقانگواری
امنحت را جرمی تاحد خا آن را نفی کرده تا کنآن اثوری در احون حواره حوه نرور نرسوحده اسوت .تنهوا
طحیی که در احن ظصآص ضای اشاره دارد احن است که احن مآ آق حوه صوورت نوامنرم و
پراکنده در آخات قورآن احکواح و قآاعود فقهوی و در الحوهالی دخگور تعواهحم اسوالمی عکور شوده
است .احن نآشته درصدد آن است حا استفاده اػ آموػههوای اسوالمی احون مآ وآق را واکواود
و نرر مصاب را که نفی مقلقانگاری امنحت است اراجه نماخد.
اههحت و ارزش وعنوی اونحت

دغدغۀ ن
امنحت قدمتی حه وسعت تاوخز حشر دارد زحرا در طوآل تواوخز کمتور ضامعوهای
را میتوآان خافوت کوه فووار اػ دغدغوۀ ن
امنحوت ووػگوار ظووآد را سوپری کورده حاشود .مقاهعووه در
گغشوتۀ تواوخز احون واقعحوت انکارنا وغحر را ووشون می کنود کوه حشور اػ آغواػ توا کنوآن سووصت
متقا ی ن
امنحت جآده است .اػ احنوو همآاره در قاهب استراتژ های مؤثر کوه حتآانود امنحوت
ظووخش را تووأمحن کنوود سووعی در تحصووحل آن داشووته اسووت  .سوواظتن ظانووه دؼ ناهگوواه و
حئحذ نحرو همه و همه نشانۀ تال حشر جرای دستحاجی جر ن
امنحت است.
حناجراحن امنحت پیش اػ آنکه مقآههای تعرخف غحر حاشود دخودهای ادراکوی و احئاسوی
است حه احن معنا که در عهن تآدۀ موردح احون واقعحوت نقوش حئوته اسوت کوه جورای ػنودگی
آراح و دو ر اػ هرگآنه دغدغه امنحت اموری الػح و وروری اسوت(.کاظمی  )117 :1352احون
مفهوآح کووه سوونگ زحرحنووای ححووات فووردی و اضتموواعی حشوور محئووآب می گووردد در قوورآن اػ

ن
اهمحت وحژهای جرظوردار است تا آنسا که قرآن کرخم جرقراری امنحت و آراموش را در ضآاموع
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حشری اػ اهوداف پیوامجران اههوی دانئوته(حدخد )25 /و آن را پیششور تآسوعۀ اقتصوادی و
ػمحنهساػ رشد معنآی ن
معرفی کرده میفرماخد:
ْ
َ َ َ ُ ًَ َ ً َ َ ْ ًَ ْ ًَ
ُ
َ َُْ ًَ
َ
هان (نحول)112/
و ضرب
اهَّلل َوثال د ْر َخة کانت ِاونة ُوط َه ِجنة َخل ِتحها ِر ندها َرغدا ِو ْن ک ِل َوک ٍّ
َّ
ظدا شهری را مثل ػده است که امن و امان جآد و ووػ ا اػ هر سآ میرسحد.
ْ َ َ
ُْ َ َ
ْ َ َ ً
و در ضوای دخگور میفرماخودَ :و ِإذ دهال ِإ َّْ َهر ِاه ُحن َر ِب ْاج َعههل َههذا َحلهدا ِاو ًنها َو ْار زق أ ْهل ُهه ِوه َهن
َ
ات (حقوره)126 /؛ طوآن اجووراهحم گفوت :پروردگوارا احون سوورػمحن را شوهری امون گووردان
الث َه َهر ِ
ومردمش را اػ فرآوردهها ووػی حصش.

قوورآن کوورخم در احنحوواره کووه حت وی رشوود معنووآی نحووی در سوواخه امنحووت امکووان غحراسووت
میفرماخدَ :فإ َذا َا ِو ُنت ْن َف ْاذ ُک ُروا َ
اهَّلل( .. .حقره )239 /آنگاه که اخمن شدخد ظدا را خاد کنحد.
ِ
ْ
َ
َ
َ َ
َ َ َ
َ
 ...ف ِإذا ْاط َهلن ُنت ْن فا ِد ُحهوا الصلو (نئاء )103 /آن گاه که آسآده ظاطر شودخد نمواػ را محوه
طور کامل] حه ا داوخد.
قرآن کرخم در اشاره حه ضاخگاه امنحت و محیان اوػ

معنآی آن توا آنسوا پویش رفتوه اسوت

که آن را خکی اػ اهداف استقرار حا کمحت اهّلل و ضانشحنی صاهحان دانئته میفرماخد:
َ
َ
ْ ََ
َ ُ
ْ ََ
َ
ُ
ُ
َو َع َد ُ
حات ل َح ْس َهتخ ِلُن ُهن فهی اْل ْر ِ کهها ْاس َهتخلف
اهَّلل الذين َاونوا ِوهنک ْن و ع ِهلهوا الص ِهال ِ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ
َ
َ ََ
َ
َ
ال ِذ َ
ين ِو ن د ْهج ِل ِه ْن و ل ُح َه ِک َهن ن ل ُه ْهن ِد َخهن ُه ُن ال ِهذی ْارتضهی ل ُه ْهن و ل ُح َج ِهدلن ُهن ِوهن َح ْع ِهد خ ْهو ِف ِه ْن أ ْو ًنها
َ
ُ ْ ُ َ
ُ َ
الخش ِرکون َّی ش ْح ًجا (نور )55 /ظدا حه کئانی اػ شما کوه اخموان آورده و کارهوای
َخ ْع ُجدون ِنی
شاخئووته کردهانووود وعوووده داده کوووه آنوووان را در احووون سووورػمحن ضانشوووحن مظوووآد] قووورار دهووود
همان گآنه کئانی پیش اػ آنان را ضانشحن ظوآد قورار داد .و دخنوی را کوه جراخشوان ئوندخد حوه
سآدشان مئتقر کند و جیمشان را حه اخمنی مجدل گرداند تا مرا عجادت کننود و طحویی را حوا
من شرخک نگردانند.
در اهمحت و فضحلت امنحت همحن حوز کوه قورآن کورخم حوه عرموت «شوهر امون» سوآگند
َّ
خاد کرده (تحن )3 /و واؼگانی مانند «اموحن» «امون» «اموان» «اخموان» و «امانوت» را دههوا حوار
حه صورت های مصتلف عکر کرده است که همگی جیانگر نآعی امنحت و آرامش است.
اخسواد وحشوت و هوراس در دل انئوانهاحی کوه مرتکوب ظالفوی
پیامجر رحموت هور نوآق
ِ

76
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نشده اند ظلمی جیرگ و تساوػ تلقی کرده و آن را اػ ضراجم جیرگ شمرده است طنانکه فرمآد:
ُ
َّ
ئوولم ن
ووعووا ُ
«ال َّت ُرعووآا ُ
اهم َّ
ئوول ِم ظلووم عرووحم» مئوولمان را نترسووانحد زحوورا اخسوواد
فووعن
اهم ِ
وحشت در مئلمان ظلمی جیرگ است(.سحآطی .)733/2 :1401
سصن معروف اماح علی

در رورت داشتن امحور و وغحر

حکآموت مرکویی جیوانگر

احن واقعحت است که جرقراری امنحوت اموری حاخئوته اسوت هرطنود کوه حوا کمی فواضر آن را
تأمحن کند:
ُ
ن
َّ
إمر ِتوه ُ
الحد ِه نلناس ِمن دمحور ج نور دو فواضر َّخ َّ
«و نإنه ُ
عمول فوی َّ
اهکواف ُر و
مت ُع فحهوا
ِ
اهموؤمن و َّخئوت ِ
ِ ٍ
ٍِ ٍ
ِ
َّ ُ
نُ ُ
َّ ُ ُ َّ
اهع ُود نُو و َّتو َّ
قاتو ُول حوه َّ
األضو َّول و ُخ َّ
اهّلل فحهوا َّ
ُح َّج ِنل ُوُ ُ
اهئو ُوجل و ُحؤظوغ حووه
وأم ُن حوه
سم ُوع حووه اهفویء و خ
ن
ن ن َّ
َّ َّ ُ َّ َّ
فواض ٍر» (فووح االسووالح د)125 40
هلض ِ
وعحف ِموون اهقوآ َّی حت وی خئووترخز ج نور و خئووتراح ِموون ِ

جیتر دخد مردح اػ داشتن ػمامودار نا گیحرنود طوه نحکآکوار و طوه تجهکوار توا در پرتوآ حکوآمتش

مؤمن حه کار و ساػندگی جپرداػد و کافر جهرۀ ظآد جرد .و حدحن ترتحب دنحا حشرظد و ووػگوار حوه
سر آخد در حکآمت او جیت اهمال گرد آخد و سامان گحرد حا دشمن پیکار شوآد راههوا اخمون
گوردد و حوه نحورو ی او ن
حوق نواتآان اػ قوآی سوتانده شوآد توا نحکآکوار ووػگوار ظوآد را حوه آسووآدگی
حگغراند و اػ گیند تجهکار در امان ماند.
آن حضرت که ز اػ جیئت و نذ سال ظانه نشحنی حه دنحای سحاست حاػگشت در
اشوواره حووه فلئووفۀ ووغحر

حکآمووت تووأمحن امنحووت در ضامعووه را اػ اهووداف عوواهی تصوودی

حکآمت ظآد معرفی کرده میفرماخد:
ً
َّ
َّ ُ
َّ َّ
ن َّ َّ ن
ن ُ
یء ِمون
ولقان و ال
اهتمواس شو ٍ
«اهلهم إ نک تعل ُم دنه هم خک ِن اهغی کان ِمنا منافئوا فوی ُس ٍ
ُ
اهمرلآ َّ
وأم َّن َّ
حوالدک َّفح َّ
اهحقاح و هکن ِه َّنر َّد َّ
ُف ُض ِآل ُ
َّ
اهم َّ
موآن
دخنک و نر ِه َّر
اؤلصالح فوی ِ
عاهم ِمن ِ
ِ
ِ
جادک» (فح االسالح ظقجوه  )406 131ظوداخا توآ می دانوی کوه ضنوگ و درگحوری موا
ِمن ِع ِ
جرای دست آوردن سلقنت و ثروت نجآد حلکه ظآاستحم نشانههای دحن تآ را حه ضوای ظوآد

حاػگردانحم و در سرػمحن های تآ اصالح را ظواهر کنوحم توا حنودگان سوتم کشوحدهات در آسواخش
حه سر جرند.
حوا اسوتفاده اػ آخووات قورآن ودخگور تعوواهحم اسوالمی معلووآح اسوت کوه امووروػ جویش اػ پوویش و
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پیشتر اػ هر طحیی

رورت طراحی ضامعۀ امن جر اخۀ وواحط دخنی و فرهنگوی و مناسوجات

سواػگار سحاس وی اضتمواعی و اقتصووادی همگووان را حوه خووار ی میطلجوود زحورا تنهووا در سوواخۀ
ن
امنحووت اسووت کووه اسووتعدادهای نهفتووۀ حشوور در عرصووههای فکووری فرهنگ وی و اقتصووادی

شکآفا میشآد و دستماخههای فکری و ماهی حفظ می گردد.
نفى وطلقانگاری اونحت
خکی اػ معضالت ضآامع حشری نگر های نادرسوت حوه مفواهحم سحاسوی اضتمواعی
اظالق وی و دخنووی اسووت کووه گوواه حووا جرداشووتهای خکسووآنگر مووورد تسیخووه و تحلحوول قوورار
می گحورد .اػ ضمل وۀ احوون مفوواهحم مآ وآق امنحووت اسووت کووه ممکون اسووت ماننوود عووداهت و
آػادی عقحده مورد استفادۀ نادرست قرار گحرد و جرظی اػ آن حه عنوآان حقوآ ،حشور دح جیننود
و در احن راستا حا خكسآنگری مغر انه تنها حه آن دست اػ مناحعی که حه امنحوت و آسواخش
عموآمی موردح تآضوه دارد اسوتدالل کننود و دخگور منواحعی را کوه حوه سوتحی حوا اظالهگوران نرووم
دسووتور داده اسووت نادخووده انگارنوود .هکوون انصوواف احوون اسووت کووه شوورخعت اسووالح هرگووی
خکسووآنگری و مقلقانگوووار ی در طنوووحن مفووواهحمی را جرنمی تاحووود زحووورا در جیووونش اسوووالمی
امنحت توا ضواحی محتورح اسوت کوه حوه سولب آسواخش و امنحوت دخگوران نحنسامود .اػ احونوو
قرآن کرخم افیون جر آنکه جرقرار ی امنحت در ضامعه و حفظ آن را امری روری میداند گاه
حوه جوورهم ػدن امنحووت اظاله گوران نرووم نحووی سوفار

کوورده اسووت طراکوه حفووظ امنحووت احوون

امنحتستحیان اػ نآق ترحم جر لنگ تحیدندان است.
حناجراحن حا اخنکه رورت امنحت در عرصههای مصتلف ػنودگی ثاحوت و محورػ اسوت و
جر هحر کز پآشحده نحئت حاخد خادآور شد امنحت مقلق نحئت که جورای همگوان و در هور
شراخط الػح االضرا حاشد حلکه حئته حه شراخط و نآق رفتار مسرمانۀ جرظی افراد حاخد امنحوت
آنووان سووولب شووآد و حوووه شووکل قانآنمنووود مسرموووان مسوواػات گردنووود .اػ احوونوو اگووور طوووه در
قوورآن کووورخم تسووواوػ حووه ضوووان موووردح و تهدخوود سوووالمت آنوووان مووردود و نا ئوووند اعوووالح شوووده
است (اسراء )33 /و اگر طه در آموػههای فقهی جرای تدارک امنحوت ضوان موردح قآاعودی
ن
ن َّ
التقحا فی اهدماء» (حلوی  525 /2 :1410کاشوف اهغقواء .)96/1 :1359
همشآن قاعدۀ «
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َّ ً
اهمئووولم ال َّخو َّ
دح ُ
و« ُ
ووغه ُب َّهووودرا» (مصوووقفآی  129 :1417محقوووق دامووواد )155 /4 :1429
ِِ

اراجووه شووده اسووت امووا حکووم قص و اص کووه نووآعی سوولب امنحووت ضانحووان آدحکووش حووهشوومار

مویوود اػ نرور دور نمانوده اسوت .قورآن کورخم در اشواره حوه سولب امنحوت آدحکشوان جویرحم
َ
ُ
میفرماخد :و َل ُک ْن فی ْال ِقصاص َ
اْل
أ
خا
لجاب (حقوره )179 /ای ظردمنودان جورای
ی
ول
حو
ح
ِ
ِ
شما در قصاص ػندگانی است.
قوورآن در ضووای دخگووور در مجوواوػه حووا مفئووودان فووی األرض کووه امنحوووت ضامعووه را تهدخووود
می کنند دستوری سصت و کوحنده داده میفرماخد:
َ
َ ً َ ََُ َْ
َ َْ
َ
َ
ََ َ َ ُ َ ُ َ
ون َ
اهَّلل َ َر ُسهول ُه َ َخ ْس َهع ْون ِفهی اْل ْر ِ ف َسهادا أن ُخقتلهوا أ ْو ُخ َصهل ُجوا أ ْو
إنها جزا ال ِذين خح ِار َّ
ََُ َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
هالف أ ْو ُخنُ ْهوا ِو َهن اْل ْر ِ ذ ِلهك ل ُه ْهن ِخ ْهزی ِفهی الهدن َحا َول ُه ْهن ِفهی
تقط َع أ ْخ ِهد ِيه ْن َوأ ْر ُجل ُههن ِو ْهن ِخ ٍّ
َ
اِخ َهر ِ َعههذاب َع ٌِههحن (ماجووده )33/همانوا سوویای آنووان کووه حوا ظوودا و پیووامجر حووه مجوواوػه
ِ
جرظحیند و در ػمحن حه فئواد و فتنوه حکآشوند احون اسوت کوه کشوته شوآند خوا حوه دار مسواػات

آوخصته گردند خا دست و اخشان در ظالف ضهت خکدخگر جرخده شآد خا تجعحد گردند .احن
رسآاحی در دنحاست و در آظرت عغاجی جیرگ ظآاهند داشت.
در ظصآص امنحت ححثحتی نحی حاخد گفت :اگر طه در قورآن کورخم جورای حفوظ ححثحوت
افراد اػ هرگآنه تهموت نامآسوی(نور 19 /و  )23تسئوز و عحوب گوحی(حسرات )12 /نهوی
نحوی جورای ضلوآگحری اػ نواامنی در احون حووػه قآاعودی همشوآن
شده و در فقه اهل جیوت
قاعودۀ «فههرا » (نسفوی 223/31 :1365 /کلحنووی َ « )163/7 :1401درأ» (طآسووی :1365
 26/10نسفوی  )482/41 :1365و ماننود آن طراح وی شوده اسووت اموا آنگواه کووه کئوی حووا
تهمت و افترا ححثحت دخگران را مصدو
1

کند خا مرتکب ضورح ححثحتوی شوآد حوا مسواػاتی

سصت مانند تازخانه و سصتتر اػ آن حه رضم و سنگئار شدن کحفر میشآد.
و نحی اگر طه مکتب اسالح در حووػۀ امنحوت سحاسوی دوحوارۀ نواه دادن حوه دوگانهپرسوتان

_____________________

َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ ُْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ً
ات ثن لن خلتوا ِحلر حع ِة شه دا فاج ِلدوهن ثها ِنحن جلد
 .1وال ِذين يروون الهحصن ِ
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ناه ضآ و حفظ امنحت آنان نرری مئاعد دارد و ردفت ظآد را اػ آنان دوخُ نداشوته اسوت
اما نئجت حه دوگانهپرستانی که امنحت ضامعوۀ اسوالمی را تهدخود می کننود دسوتور ی قواطع
و حاػدارنده داده است .قرآن در جر ظورد قهرآمحی حا احن امنحتستحیان میفرماخد:
ُ
َ َ َ ُ َ ُ
َ
ين ُخقها ِتلونک ْن( ...حقوره )190 :حوا آنوان کوه حوا شوما سور سوتحی
اهَّلل ال ِهذ
حل ِ
و دا ِتلوا ِفی س ِهج ِ
دارند نجرد کنحد. ...
وه ْن َح ْح ُث َث ِق ُْ ُت ُه ُ
و ْاد ُت ُل ُ
وه ْن( .. .حقره)191 :؛ و در هرضا جر آنان دست خافتحد امانشان

ندهحد. ...

شوورخعت اسووالح در حوووػۀ امنحووت اقتصووادی نحووی خكسووآ نگووری در امنحووت را نفووی کوورده
اسووت .اػ احوون وو اگوور جوورای حفووظ امنحووت در احوون حوووػه حراح ظوووری و وواخع کووردن حووق
دخگران را مردود دانئته است جورای احقوا ،حوق و اسوترداد اموآال زخوان دخودگان تقواص را
که نآعی نفی مقلقانگاری امنحوت محئوآب می گوردد مسواػ شومرده اسوت .ن
(حور عواملی
.)203/12 :1403
در فقه اسالمی آمده است کوه اگور افورادی در قاهوب احتکوار اوػا ،عموآمی را در اظتحوار
ظآد حگحرند و اػ احن راه در حاػار مئلمانان اظتالهی حه وضآد آورند حاخود مسواػات شوآند و حوا
تصلحووۀ انجوووار آنووان و فووورو

اوػا ،احتکووار شوووده حوووا نوورد مناسوووب امنحووت آنوووان را سووولب

کرد(.ظمحنی  502/1 :1403نسفی .)481/22 :1365
اماح علی در حصشی اػ عهدنامۀ ظآد حه ماهک اشتر فرمآد:
َّ
نَّ
ْ
َّ
َّ
َّ ُ ً
َّ
فعن رسآل اهّلل _ صلی اهّلل علحه و آهه_ َّم َّن َّع ِمنه .. .ف َّمون قوارف حکور
حتکار
«فامنع ِمن ِاال ِ
واه َّف َّن نکوول حووه و عاق ُ
َّحعو َّود َّنهح َّ
اسووراف» (فووح االسووالح نامووه )1017 53اػ
جووه فووی غحو ِور
ٍ
ِ
ووک ناخو ُ ِ
ِ
احتکار ضلآگحری کن طراکه رسآل ظدا اػ آن نهوی فرموآد و هورکز وز اػ منوع دسوت
حه احتکار ػد او را مساػات کن و عجرت دخگران قرار ده اهجته در کحفر زخادهووی نکن.
حوا اخنکووه در قورآن آمووده کوه اگوور کئوی اػ پرداظووت حودهی ظووآد نواتآان حاشوود نجاخود جوور او
_____________________

َ ََ
ْ َ
ْ ْ
َ .1و ِإن أ َح د ِو َن ال ُهش ِر ِک َحن ْاس َت َج َارك فل ِج ْر ُه توحه.6 /
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سصت گرفت و امنحوت و آسواخش او را سولب کورد حلکوه الػح اسوت توا ػموان گشواخش حوه او
مهلت دهند ( حقره ) 280 /اگر کئی حا استفاده اػ قدرت ظآد اػ پرداظوت طلوب دخگوران
شوانه ظواهی کنوود و حودهی ظووآد را نپورداػد دسووتور احون اسووت کوه حووا کم حوق دارد او را حووه
پرداظت حدهیا
اػ امواح علوی

مسجور کند (نسفی .)323/25 :1365
وواخووت شوده کوه گوواه حودهکار را حاػداشوت و و ی را حووه ادا دحون ظووآد

مسجوور می کوورد و گوواه او را در اظتحووار طلجکوواران قورار مووی داد تووا او را اضحوور کننوود و اػ احوون راه
طلب ظآد را وصآل نماخند .اماح حاقر
اماح علی

در احنحاره میفرماخد:

فردی حدهکار را دستگحر می کرد سوپز حوه او مینگرخئوت کوه اگور مواهی

داشوووت اػ وی می گرفوووت و حوووه طلجکووواران موووی داد .و اگووور مووواهی نداشوووت او را در اظتحوووار
طلجکواران قوورار موویداد و حووه آنهووا میفرمووآد :جورای طلووب ظووآد هرطووور کووه می ظآاهحوود او را
حه کار حگحرخد و اگر ظآاستحد اضحر کنحد ن
(حر عاملی .)148/13 :1403
در احنحوواره کوووه امنحوووت در فعاهحت هوووای اقتصوووادی مقلوووق نحئوووت احکوووامی وحوووژه و
دسووتوراتی حئووحار رسووحده اسووت مسوواػات وحوواظآاران نرووارت جوور حوواػار جوورای ضلووآگحری اػ
گران فروشی و غش در معامله و نحی گرفتن ماهحوات اػ شوهروندان اظوغ ضیخوه اػ اقلحتهوای
دخنووی اخسوواد محوودودختهای شووغلی جوورای جرظوووی افووراد اػ ضملووه مووآاردی هئووتند کوووه
مقلقانگواری امنحوت را در حووػۀ امنحوت اقتصوادی نفوی می کنود( .قا وی تمحموی :1385
.)38 _ 32/2
کآتواه سوصن آنکوه اگور اػ منرور اسوالح آسواخش و امنحوت در هور حووػهای اموری شاخئووته و
حاخئوته اسووت حاخود دانئووت ت نهوا حووه افورادی کووه حوه وظوواخف فوردی و اضتموواعی ظوآد آشوونا
هئووتند و حووه قووانآن و حقووآ ،دخگووران تسوواوػ نمی کننوود اظتصوواص دارد .قوورآن در احنحوواره
َ
َ
اخههانهن ح ٌُلهن اولجه َل ُه ُهن ُ
اْلوهن (انعواح )82 :جورای
میفرماخد :الهذين َاونهوا و لهن َخ ِلج ُسهوا
ِ ٍّ
کئانی که اخمان آورده و اخمان ظوخش را حا ظلم نحاهآدهاند آرامش و آساخش است.
و امووا ظالفکوواران قووانآن گرحی و ضناختکوواران امنحتسوووتحی کووه در مئووحر ظووالف حرکوووت

می کنند و آساخش اضتماعی و امنحت اقتصادی مردح را سولب می کننود حوه دهحول ماهحوت
عملکردشان اػ ن
حق امنحت محروحاند .و حه همحن دهحل اسوت کوه قوانآن اساسوی ضمهووری
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اسالمی احران در اصول  23حوا صوراحت می گوخود « :ححثحوت ضوان موال حقوآ ،مئوکن

شغل اشصاص اػ تعرض مصآن است مگر در مآاردی که قانآن تسوحی می کند».
ن
مقوواح معرووم رهجووری در اشوواره حووه نفووی مقلقانگووار ی امنحووت در عرصووۀ فعاهحتهووای

اقتصادی و اخنکه ققع کردن دست قانآن گرحیان امنحتستحی کار ی حاخئته است فرمآد:

«اگوور مووی ظووآاهحم مووردح در صووحنۀ اقتصوواد حاشووند حاخوود در صووحنۀ اقتصووادی امنحووت

داشوووته حاشووود اگووور امنحوووت را موووی ظوووآاهحم حاخئوووتی دسوووت مفئووود و سآءاسوووتفادهطی و
ن
دوو ػننودۀ قوانآن و شوکنندۀ قوانآن حئوته حشوآد .مجواو ػه حوا فئواد احون اسوت احون حاخود ضوودی

گرفته شآد)1392 /12/20( ».

اخشان در فرمان هشت ماده ای ظآد حه سران قآا در رورت مجاوػه حوا مفاسود اقتصوادی

میفرماخد:

«ممکن است کئانی حه ظقا تصور کنند که مجاوػه حا مفئدان و سآء اسوتفاده کنندگان

اػ ثروتهای ملی مآضب ناامنی اقتصادی و فورار سرماخههاسوت .حوه احون اشوصاص تفهوحم

کنحد که حه عکز احون مجواوػه مآضوب امنحوت فضوای اقتصوادی و اطمحنوان کئوانی اسوت

کووه می ظآاهنوود فعاهحووت سوواهم اقتصووادی داشووته حاشووند .تآهحدکننوودگان احوون کشووور ظووآد
نصئتحن قرحانحان فئاد ماهی و اقتصاد ناساهماند.)1380/2/10( ».
جهعحندی و نتحجه گحری
هرطنوود امنحووت مآ ووآعی حئووحار مهووم اسووت و همگووان غحرفتهانوود کووه احوون مآ ووآق اػ
حودحهیترحن و اساسوویترحن حقووآ ،حشور حووهشوومار می آخود امووا تسرحووه نشوان داده کووه امنحووت
نمی تآانود مقلووق حاشود و همگووان در هور شووراخقی اػ آن جرظووردار حاشووند .مکتوب اسووالح نحووی
مقلقانگار ی امنح ت را جرنمیتاحد و آن را امری ناصآاب و دور اػ واقع میداند.
احن پوژوهش کوه جرگرفتوه اػ آموػههوای اسوالمی اسوت حوا مراضعوه حوه احون آموػههوا تآانئوته
اسووت احوون مئووجله را واکوواود و دور اػ هرگآنووه پیشفر ووی حووه احوون نتحسووه جرسوود کووه اخووودۀ
مقلقانگواری امنحوت نوه تنهوا نروری نادرسوت و دور اػ واقوع اسوت کوه اگور درسوت تحلحول
شآد مانعی جیرگ جر سر راه امنحت و تحقق آن در ضامعه است.
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ح نور عواملی محمود جوون اهحئون وسرائل الشرحعد الرری تحصرحل وسرائل الشررخعه دار اححوواء
اهتراث اهعرجی جیروت طا نسم .،1403
ن
حلوی حئوون جوون حآسوف مقه ور نهاخررد االحکرام فرری وعرفررد االحکرام اسووماعحلحان قووم
طا دوح .،1410
ن
حلوی نسوم اهودحن ضعفور جون حئون وختصرر النرافع مؤسئوۀ حعثوت تهوران طوا سووآح
.،1410
ظمحنی ووحاهّلل تحریر الوسحله اعتماد تهران طا طهارح .،1403
دهصدا علیاکجر لغتناوه تهران . 1330
راغوب اصوفهانی حئوحن جون محمود الهفرردات فری غر خرب القررآن دار اهمعرفوه جیوروت
جیتا.
سحآطی ضالل اهدحن الجاوع الصغحر داراهفکر جیروت .،1401
طآسی محمد جن حئن تهذخب االحکام داراهکتب االسالمحه تهران . 1365
عمحد ػنسانی عجاسعلی فقه سحاسی امحر کجحر طا اول تهران . 1367
عمحد حئن فرهنگ عهحد امحر کجحر تهران . 1369
فح االسالح علینقی ترجهه و شرح نهج الجالغه جیضا و جیتا.
فحآمی احمد جن محمد الهصجاح الهنحر مکتجا اهلجنان جیروت .،1987
قا ی تمحمی نعمان جن محمد دعائن االسالم آلاهجحت قم .،1385
کاشف اهغقاء محمدحئحن تحریر الهجله اهححدوخه نسف .،1359
کاظمی علی اصغر رواحط بین الهلل در تجوری و عهل نشر قآس تهران . 1352
کلحنی محمد جن خعقآب الکافی دار اهتعارف طا سآح جیروت .،1401
محقق داماد سحد مصقفی قواعد فقه مرکی نشر علآح اسالمی قم .،1429
ن
مصقفآ محمد کاظم القواعد دفتر انتشوارات اسوالمی واحئوته حوه ضامعوۀ مدرسوحن
طا سآح قم .،1417
معحن محمد فرهنگ وعحن امحر کجحر تهران . 1360
نسفی محمدحئن جواهر الکالم داراهکتب االسالمحه تهران . 1365
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