
 73               1115تابستان  111شمارۀ                             

 
 
 
 

 های اسالمی امنحت در آموزه انگاری نفی مطلق
  _________________________1**دوست رضا وهن _ *خزاعی حهدحسنو_________________________ 

 چكحده 
تري  و  ها  مختلاااف زناادگى از حاااديهى امنياات و زناادگى دور از بااايم و هاارا  در عر ااه

ا  در آن تردخاد دارد و ناه  تري  حهو  انسان است. نه هيچ عالم و  احب اندخزه اساسى
كرده است، اما حاخد دخد آخا امنيت، مطلق است و آخا هيچ مك ب و نراه حهوقى آن را انكار 

تاحد؟ خا اخنكه حسته حه شراخط و رقتار  ىدر امنيت را برم  ان ار اي  مطلق ىاسبم  ها آموزه
 اقراد، امنيت نس ت حه آنان متفاوت خواهد بود؟ 

كاوهش بر آن است حا مراهعه حه قرآناي   ژ ود ، رواخات و قهه شيعى، اي  موضوع را وا
شناساى، بياان ضارورت و اهميات و نياز  رو، یار از مفهوه و حه اي  سمال یاسا  دهاد. از ايا 

كاه اخاد اامنيات، ايا  موضاوع را  ا ۀ خزيناشاره حه  كارده   ۀگرقتاه اسات و در نهاخات تاحات 
نا ااواب اسات و در حهيهات ماانعى باازر  بار سار راه تحهااق   ا ان اار  امنيات، اخاده مطلق

 حاشد. مین در هامعه امنيت و نهادخنه شدن آ
 ان ار  امنيت.  هراسى، مطلق ، امنيت، باىاسبم  ها قرآن، آموزه: ها کلیدولژه

_____________________  
 . حوػه علمحه مشهد فقه و اصآل  استاد ظارح *

   vatandoust.r@Gmail.com   . مئجآل ۀنوخئند  س حوػه و دانشگاهپژوهشگر و مدرن  **
 8/6/1395_  غحر : 25/1/1395دوخافت: 

 

mailto:vatandoust.r@Gmail.com
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 وقدوه
گیحر اػ تعواون و تعامول طنود سووخه حوا دخگور  یاضتماع یانئان جر حئب ساظتار ػندگ نا

کوه هوورکز حتآانود دور اػ هوور  یتوداوح م یافوراد در ضامعوه اسووت. احون سوواظتار در صوورت خاحوود 
ظوآد ادامووه دهوود و حوا امحوود حووه آخنووده  در  یو اضتموواع یفوورد یگآنوه جوویم و هراسووی  حوه ػنوودگ

وو  هوحر مکتووب و نرواح حقووآقی   نماخود. اػ احوون یگغار   سوورماخهیمصتلووف ػنودگ یها ػمحنوه
تفاوت حاشد  زحرا نوه تنهوا امنحوت  تآاند احن مآ آق را اػ نرر دور حدارد و نئجت حه آن جی نمی

گوردد  حلکوه عواملی مهوم و موؤثر  ترحن نحاػهای ضامعه محئآب می و اساسی ترحن اػ  روری
که رشد و تآسعه فرهنگی  علمی  اقتصادی و سحاسی را امکان  کند.  غحر می است 

کوو هووای فووردی و اضتموواعی   توأمحن نحاػ ۀه شوورخعتی ضوامع اسووت و همووآاره دغدغوواسوالح 
پیوووروان ظووووآد را دارد  احوووون مآ ووووآق را اػ نرووور دور نداشووووته و جوووورای تووووأمحن آن  دسووووتورها و 

کوه اگور حوه درسوتی فهوم و حوه یراهکارهواح گرفتوه شوآد  هوم حوه  موؤثر حوه هموراه آورده اسوت  کار 
معنوخووت  ۀاموود  و هووم حئووتری مناسوب جوورای تآسووعانس آسواخش و آحووادانی دنحووای انئوان می

 آورد.  فراهم می

 وفهوم شناسى اونحت
کوه اراجوه تعرخوف شحدهیامنحت اػ ضمله مفاهحم حئحار پ ۀهرطند واؼ اػ خکئوان ای اسوت 

گفوت: احون  حون حوال حوا اسوتفاده اػ منواحع هغوآی میحوا اآن حه سادگی محئر نحئت  اموا  توآان 
  و حوه آسوواخش  سواظته شوده اسوت« خوت اموون   »و اػ  یمصودر ضعلو یکلموه در هغوت  ارسو

(  1/2894 :1330(  در امووان جووآدن )دهصوودا  1/354 :1360سووالمت  اخموون شوودن)معحن  
در جراجوور  یگینوود ی( و ج1/226 :1373هراسووی )پرتووآ   ی(  ج1/233 :1369)عمحوود   یآسووآدگ

ه  یشوده اسوت. و در هغوت تواػ اظوآف و نواآرامی معنو کوه حووه « ا   ح   ن»اػ موادن گرفتوه شوده 
 :توا ی(  طمأنحنوا اهونفز و زوال اهصوآف )راغوب  ج24 :1987  یلوب )فحوآمسکآن اهق یمعنا
 ( تفئحر شده است.13/21 :1405( و  د اهصآف )اجن منرور  25



 75               1115تابستان  111شمارۀ                             

گحورد  اػ طجحعوت حقوآ،  کوه دو ُحعود اخسواجی و سولجی آن را دوجور می امنحت حه احن معنوا
هوای مشووروق  مصوآنحت انئوان اػ هرگآنووه  حقوآ، و آػادی ۀگحورد و الػموو سرطشومه میحشوری 

 .تعرض و دور ماندن اػ تهدخدهاست

 تحقحق  پيشحنۀ 
کتاب و مقاهه تدوحن شده اسوت  اموا راضوع حوه  یامنحت  آثار ۀهرطند در حار حه صورت 

که آخا امنحت مقلق است خوا محود انگواری  ود و اخنکوه آخوا مکتوب اسوالح  مقلوقاحن مآ آق 
کنآن اثور رمیامنحت را ج کرده  تا  در احون حواره حوه نرور نرسوحده اسوت. تنهوا  یتاحد خا آن را نفی 

که احن مآ آق حوه صوورت نوامنرم و  یکه در احن ظصآص ضا یطحی اشاره دارد  احن است 
عکور شوده  یدخگور تعواهحم اسوالم یال هو در الحو یپراکنده در آخات قورآن  احکواح و قآاعود فقهو

  احون مآ وآق را واکواود یاسوالم یهوا است  حا استفاده اػ آموػه صدد آناست. احن نآشته در
که نفی مقلق  انگاری امنحت است اراجه نماخد. و نرر مصاب را 

 اههحت و ارزش وعنوی اونحت
ت  قدمت دغدغۀ کمتور ضامعوه یامنحن  یا حه وسعت تاوخز حشر دارد  زحرا در طوآل تواوخز  

کوه فووار  اػ دغدغو یرا م وت  ووػگوار ظووآد را سوپر ۀتوآان خافوت  هعووه در کورده حاشود. مقا یامنحن
کنوآن  سووصت  یرا ووشون م نا وغحرتواوخز  احون واقعحوت انکار ۀگغشوت کوه حشور اػ آغواػ توا  کنود 
ت جآده است. اػ احن یمتقا  کوه حتآانود امنحوت  یها  وو  همآاره در قاهب استراتژ امنحن مؤثر 

کنوود  سووع . سوواظتن ظانووه  دؼ   ناهگوواه و در تحصووحل آن داشووته اسووت یظووخش را تووأمحن 
ت است. یدستحاج یتال  حشر جرا ۀهمه و همه نشانحئحذ نحرو    جر امنحن

ادراکوی و احئاسوی ای  حاشود   دخوده  غحر ای تعرخف حناجراحن  امنحت پیش اػ آنکه مقآهه
که در عهن تآد کوه جورای ػنودگی  ۀاست  حه احن معنا  موردح  احون واقعحوت نقوش حئوته اسوت 

( احون 117 :1352  یر اػ هرگآنه دغدغه  امنحت اموری الػح و  وروری اسوت.)کاظمآراح و دو
کووه سوونگ زحرحنووا گووردد  در قوورآن اػ  حشوور محئووآب می یو اضتموواع یححووات فوورد یمفهوآح 

ت وحژه کرخم  جرقراری امنحت و آراموش را در ضآاموع   جرظوردار است یا اهمحن که قرآن  تا آنسا 
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و  یاقتصواد ۀشور  تآسوع ( و آن را پیش25/ نئوته)حدخدحشری اػ اهوداف پیوامجران اههوی دا
ف یساػ رشد معنآ ػمحنه  فرماخد:  کرده  می یمعرن

ًة خَ  َخًة َکاَنْت اِوَنًة ُوْطَهِجن َ  و َضَرَب اهَّلُل َوَثاًل َدْر
ْ
ِ َوَکهانٍّ ل

ْنُدَها َرَغًدا ِوْن ُکل    (112)نحول/ ِتحَها ِر
که امن و امان را مثَّ  یظدا شهر  رسحد. یا  اػ هر سآ م  جآد و ووػل ػده است 

ْهَلهُه ِوههَن فرماخود:  و در ضوای دخگور می
َ
ِإْذ َدهاَل ِإَّْهَراِهحُن َرِب  اْجَعههْل َههَذا َحَلهًدا اِوًنها َواْرُزْق أ َو

َههَراِت  گووردان  ؛(126)حقوره/  الث َ گفوت: پروردگوارا  احون سوورػمحن را شوهری امون  طوآن اجووراهحم 
 ها ووػی حصش. ومردمش را اػ فرآورده
کوورخم در احن کووه حتوو قوورآن  رشوود معنووآی نحووی در سوواخه امنحووت امکووان  غحراسووت   یحوواره 

که اخمن شدخد ظدا (  آن239  /)حقره ... َفِإَذا َاِونُتْن َفاْذُکُروا اهَّلَل فرماخد:  یم کنحد گاه  . را خاد 
 َفِإَذا اْطَه . ..

ْ
َلو  ل که آسآده ظاطر شودخد نمواػ را محوه  آن ( 103)نئاء/  َ  َننُتْن َفَاِدحُهوا الص َ گاه 

کامل[ حه  ا داوخد.  طور 
کرخم در اشار حه ضاخگاه امنحت و محیان اوػ  معنآی آن توا آنسوا پویش رفتوه اسوت  هقرآن 

کمحت اهّلل و   فرماخد: می صاهحان دانئته  یضانشحنکه آن را خکی اػ اهداف استقرار حا
ُهن فه ن َ َُ هاِلحاِت َلَحْسهَتْخِل ْرِ  َکهها اْسهَتْخَلَف  یَوَعَد اهَّلُل الذين اَوُنوا ِوهنُکْن و َعِهُلهوا الص 

َ
اْل

 
هِذ ال َ

هَنن َ َلُههْن ِدخهَنُهُن ال َ ْوًنها  یِذيَن ِون َدهْجِلِهْن و َلُحَهک ِ
َ
ُهن ِوهن َحْعهِد َخهْوِفِهْن أ َلن َ ِ اْرَتَضهی َلُههْن و َلُحَجهد 

کوه اخموان آورده(55)نور/  َشْحًجا یالُخْشِرُکوَن َّ یَخْعُجُدوَننِ  کئانی اػ شما  کارهوای     ظدا حه  و 
کرده کوووه  شاخئووته  آنوووان را در احووون سووورػمحن ضانشوووحن مظوووآد[ قووورار دهووود  انووود  وعوووده داده 

کوه جراخشوان  ئوندخد حوه  همان کئانی پیش اػ آنان را ضانشحن ظوآد قورار داد. و دخنوی را  گآنه 
کننود و طحویی را حوا  گرداند تا مرا عجادت  کند  و جیمشان را حه اخمنی مجدل  سآدشان مئتقر 

 من شرخک نگردانند.
کورخم حوه عرموت در اهمحت و فضحلت امنحت همحن  کوه قورآن  سوآگند « شوهر امون»حوز 

کرده )تحن مون»  «اموحن»( و واؼگانی مانند 3 /خاد  هوا حوار  را ده« امانوت»و « اخموان»  «اموان»  «اَّ
که همگی جیانگر نآعی امنحت و آرامش است. حه صورت کرده است   های مصتلف عکر 

کوه پیامجر رحموت هور نوآق اخسواِد وحشوت و هوراس در دل انئوان مرتکوب ظالفوی  هاحی 
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کرده  و آن را اػ ضراجم جیرگ شمرده است نشده  که فرمآد:   طناناند  ظلمی جیرگ و تساوػ تلقی 
رُعووآا اهُمئوولمَّ فووعنن ووعوواَّ اهُمئووِلِم ُظلووم  عرووحم  » زحوورا اخسوواد   را نترسووانحد   مئوولمان«ال تَّ

 .(2/733 :1401  یوحشت در مئلمان ظلمی جیرگ است.)سحآط
در  رورت داشتن امحور و  وغحر  حکآموت مرکویی جیوانگر  یسصن معروف اماح عل

کمی فواضر  کوه حوا که جرقراری امنحوت اموری حاخئوته اسوت  هرطنود  آن را احن واقعحت است 
 د: کنتأمحن 
وُل فو» عمَّ ٍ دو فواِضٍر خَّ اِس ِمن دمحوٍر ِجورن ه الُحدن ِهلنن إنن مِتُع فحهوا اهکواِفُر  و  یو ئوتَّ ِتوه اهُموؤمن  و خَّ إمرَّ

وُغ حووه  ووُجُل  و ُحؤظَّ ُن حوه اهئنُ ووأمَّ وُدونُ و تَّ ووُل حوه اهعَّ ویُء  و ُخقاتَّ وُع حووه اهفَّ وولَّ  و ُخسمَّ ُُ اهّلُل فحهوا األضَّ و لنِ ُحجَّ
وعحِف ِموون اهقوآ وو یَّن هلضن راحَّ ِموون فواِضرٍ حتن ورن  و ُخئووتَّ ئووترخزَّ جَّ  (125  40)فووح  االسووالح  د  «ی خَّ

گیحرنود  طوه نحکآکوار و طوه تجهکوار  توا در پرتوآ حکوآمتش تر یج دخد مردح اػ داشتن ػمامودار نا
کار و ساػندگ کافر جهر یمؤمن حه  ه ظآد جرد. و حدحن ترتحب دنحا حشرظد و ووػگوار حو ۀجپرداػد و 

گحرد  حا دشمن پیکار شوآد  راه سر آخد  در حکآمت او جیت گرد آخد و سامان  هوا اخمون  اهمال 
 یسوتانده شوآد توا نحکآکوار ووػگوار ظوآد را حوه آسووآدگ یاو حوقن نواتآان اػ قوآ یحوه نحوروگوردد  و 

گیند تجه  کار در امان ماند.حگغراند و اػ 
که  ز اػ جیئت و  نذ سال ظانه نشحنی  حه دنحا سحاست حاػگشت  در  یآن حضرت 

 ووغحر  حکآمووت  تووأمحن امنحووت در ضامعووه را اػ اهووداف عوواهی تصوودی  اشوواره حووه فلئووفۀ
کرده  م  فرماخد:  یحکآمت ظآد معرفی 

ا ُمنافَّ » کان ِمنن ُکِن اهغی  ه هم خَّ ُم دنن علَّ ک تَّ و فوی ُسولقاٍن و ال اهتمواسَّ  ئوًا اهلهم إ نن یٍء ِمون شَّ
عاهمَّ  ُفُضآِل اهُحقاِح  ِردَّ اهمَّ نَّ  ِهرَّ اؤلصالحَّ ِمن دخِنک و ُنر و هکن ِهنَّ وأمَّ رل فوی حوالِدک فحَّ  موآنَّ آاهمَّ

کوه ضنوگ و درگحوری موا    ظوداخا توآ می(406  131)فح  االسالح  ظقجوه  «ِمن ِعجاِدک دانوی 
های دحن تآ را حه ضوای ظوآد  جرای دست آوردن سلقنت و ثروت نجآد  حلکه ظآاستحم نشانه

کشوحد حاػگردانحم و در سرػمحن کنوحم توا حنودگان سوتم  ات در آسواخش  ههای تآ اصالح را ظواهر 
 حه سر جرند. 

کوه امووروػ جویش اػ پوویش و  یحوا اسوتفاده اػ آخووات قورآن ودخگور تعوواهحم اسوالم معلووآح اسوت 
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و مناسوجات  یو فرهنگو یوواحط دخن ۀامن جر  اخ ۀضامع ی   رورت طراحیتر اػ هر طحی پیش
 ۀسوواخطلجوود  زحورا تنهووا در  یم ی  همگووان را حوه خوواری  اضتمواعی و اقتصووادیسواػگار سحاسوو

کووه اسووتعداد ووت اسووت   یو اقتصوواد ی  فرهنگوویفکوور یها حشوور در عرصووه ۀنهفتوو یها امنحن
 گردد.  یحفظ م یو ماه یفکر یها شآد و دستماخه  شکآفا می

 اونحت یانگار وطلق ىنف
  ی  اضتمواعیحوه مفواهحم سحاسودرسوت نا یها   نگر یاػ معضالت ضآامع حشر یخک
گوواه حووا جرداشووت یو دخنوو یاظالقوو کووه  سووآنگر  مووورد تسیخووه و تحلحوول قوورار  کخ یاه اسووت 

کووه ممکون اسووت ماننوود عووداهت و  ۀگحورد. اػ ضملوو یم احوون مفوواهحم  مآ وآق امنحووت اسووت 
گحرد و جرظ ۀقحده  مورد استفادع یآػاد اػ آن حه عنوآان حقوآ، حشور دح جیننود  ینادرست قرار 

که حه امنحوت و آسواخش  یمغر انه  تنها حه آن دست اػ مناحع یسآنگر و در احن راستا حا خك
کننود و دخگور منواحع یعموآم کوه حوه سوتحی حوا اظاله یموردح تآضوه دارد  اسوتدالل  گوران نرووم را 

کووه شوورخعت اسووالح  هرگووی  دسووتور داده اسووت  نادخووده انگارنوود. هکوون انصوواف احوون اسووت 
تاحووود  زحووورا در جیووونش اسوووالمی  یرا جرنم یدر طنوووحن مفووواهحم یانگوووار و مقلق یسووآنگر کخ

کوه حوه سولب آسواخش و امنحوت دخگوران نحنسامود. اػ احونامنحت توا  وو   ضواحی محتورح اسوت 
کرخم  افیون جر آنکه جرقرار گاه دا امنحت در ضامعه و حفظ آن را امری  روری می یقرآن  ند  

کوورده اسووت  طراکوه حفووظ امنحووت احوون حوه جوورهم ػدن امنحووت اظاله گوران نرووم نحووی سوفار  
 تحیدندان است. ستحیان  اػ نآق ترحم جر  لنگ  امنحت

های مصتلف ػنودگی ثاحوت و محورػ اسوت و  حناجراحن  حا اخنکه  رورت امنحت در عرصه
که جورای همگوان و در هور  جر هحر کز پآشحده نحئت  حاخد خادآور شد امنحت مقلق نحئت 

جرظی افراد  حاخد امنحوت  ۀئته حه شراخط و نآق رفتار مسرمانشراخط  الػح االضرا حاشد  حلکه ح
گآنووان  وو  اگووور طوووه در  ردنووود. اػ احوونسووولب شووآد و حوووه شووکل قانآنمنووود مسرموووان مسوواػات 
کووورخم  تسووواوػ حووه ضوووان موووردح و تهدخوود سوووالمت آنوووان مووردود و نا ئوووند اعوووالح شوووده  قوورآن

نحوت ضوان موردح  قآاعودی   جرای تدارک امیفقه یها ( و اگر طه در آموػه33 /است )اسراء
وی  « ءادماَّ فی اهالتقحن » ۀهمشآن قاعد کاشوف اهغقواء  2/525 :1410)حلن   1359: 1/96 .)
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راً »و  ووودَّ ُب هَّ وووغهَّ ( 4/155 :1429  محقوووق دامووواد  129 :1417)مصوووقفآی  « دُح اهُمئوووِلِم ال خَّ
کووه نووآعی سوولب امنحووت ضانحووان آدحاراجووه شووده اسووت  امووا حکووم قصوو شوومار  حووهکووش  اص 

کورخم در اشواره حوه سولب امنوود یمو رحم  یکشوان جو حوت آدح  اػ نرور دور نمانوده اسوت. قورآن 
 اْلِقصاِص َححو   یو َلُکْن ففرماخد:  می

ُ
لجاِب  یول   خا أ

َ
 یظردمنودان  جورا یا  (179)حقوره/  اْل

 است.  یشما در قصاص  ػندگان
کووه امنحوووت ضامعووه را تهدخووود  قوورآن در ضووای دخگووور در مجوواوػه حووا مفئووودان فووی األرض 

کوحنده داده  می می  فرماخد: کنند  دستوری سصت و 
َخْسهَعْوَن ِفه َُّوَن اهَّلَل َ َرُسهوَلُه َ  ِذيَن ُخَحاِر

ها َجَزا  ال َ ْو  یإن 
َ
ُجوْا أ ْو ُخَصهل َ

َ
ُلهوْا أ ن ُخَقت َ

َ
ْرِ  َفَسهاًدا أ

َ
اْل

ْرِ  َذِلهَك َلُههْن ِخهزْ 
َ
هْوْا ِوهَن اْل َُ ْو ُخن

َ
هْن ِخهالفٍّ أ ْرُجُلُههن و ِ

َ
ْخهِديِهْن َوأ

َ
َع أ ْنَحا َوَلُههْن ِفه یِفه یُتَقط َ  یالهد ُ

ههحن   ٌِ کووه حوا ظوودا و پیووامجر  حووه مجوواوػه  ی  همانوا سوویا(33)ماجووده/ اِِخهَرِ  َعههَذاب  َع آنووان 
کشوته شوآند خوا حوه دار مسواػات  کوه  جرظحیند و در ػمحن حه فئواد و فتنوه حکآشوند  احون اسوت 
گردند. احن  گردند  خا دست و  اخشان در ظالف ضهت خکدخگر جرخده شآد خا تجعحد  آوخصته 

 جیرگ ظآاهند داشت. یحاست و در آظرت  عغاجدر دن یرسآاح
گفت: کورخم جورا  در ظصآص امنحت ححثحتی نحی حاخد  حفوظ ححثحوت  یاگر طه در قورآن 

 ی( نهو12 /)حسراتیگوح (  تسئوز و عحوب23و  19  /)نوریافراد  اػ هرگآنه تهموت نامآسو
همشوآن در احون حووػه  قآاعودی  نحوی جورای ضلوآگحری اػ نواامنی شده و در فقه اهل جیوت

کلحنووی  31/223 :1365/ )نسفوی« فههرا » ۀقاعود  :1365 )طآسووی  «َدرأ»(  7/163 :1401  
کئو شوده اسووت  اموا آن ی( و ماننود آن طراحوو41/482 :1365  نسفوی  10/26 کووه  حووا  یگواه 

کند  خا مرتکب ضورح ححثحتو شوآد  حوا مسواػاتی  یتهمت و افترا ححثحت دخگران را مصدو  
 شآد. یمکحفر تر اػ آن  حه رضم و سنگئار شدن   و سصت 1مانند تازخانه  سصت

پرسوتان   نواه دادن حوه دوگانه ۀامنحوت سحاسوی دوحوار ۀو نحی اگر طه مکتب اسالح در حووػ

_____________________  
ِذيَن َيْرُووَن اْلُهْحَصَناِت ُثن َ . 1

َحَعِة ُشَهَدا  َفاْجِلُدوُهْن َثَهاِنحَن َجْلَدً  َوال َ ْر
َ
ُتوا ِحل

ْ
 .4/  نورَلْن َخل
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و ردفت ظآد را اػ آنان دوخُ نداشوته اسوت   1مئاعد دارد یضآ و حفظ امنحت آنان  نرر  ناه
که امنحت ه دوگانهاما نئجت ح قواطع  یکننود  دسوتور اسوالمی را تهدخود می ۀضامعو  پرستانی 

 فرماخد: یستحیان م و حاػدارنده داده است. قرآن در جر ظورد قهرآمحی حا احن امنحت
هِذيَن ُخَقهاِتُلوَنُکْن... یو داِتُلوا فِ 

کوه حوا شوما سور سوتحی (190)حقوره:  َسهِجحِل اهَّلِل ال َ   حوا آنوان 
کنحد  .  ...دارند  نجرد 
ُتُهوُهْن و اْدُتُلوُهْن  ُْ و در هرضا جر آنان دست خافتحد  امانشان  ؛(191)حقره:  ... َحْحُث َثِق

 .  ...ندهحد
کوورده  یسووآ نگوور امنحووت اقتصووادی نحووی خك ۀشوورخعت اسووالح در حوووػ در امنحووت را نفووی 

کووردن حووق  وو  اگوور جوورای حفووظ امنحووت در احوون حوووػه  حراح اسووت. اػ احوون ظوووری و  وواخع 
دخگران را مردود دانئته است  جورای احقوا، حوق و اسوترداد اموآال زخوان دخودگان  تقواص را 

  ی)حورن عوامل گوردد  مسواػ شومرده اسوت. انگاری امنحوت محئوآب می که نآعی نفی مقلق
1403: 12/203)  . 

کوه اگور افورادی در قاهوب احتکوار  اوػا، عموآمی را در اظتحوار  در فقه اسالمی آمده است 
ند  حاخود مسواػات شوآند و حوا ظآد حگحرند و اػ احن راه در حاػار مئلمانان اظتالهی حه وضآد آور

انجوووار آنووان و فووورو  اوػا، احتکووار شوووده حوووا نوورد مناسوووب  امنحووت آنوووان را سووولب  ۀتصلحوو
 (.22/481 :1365  نسفی  1/502 :1403 ظمحنی )کرد.

 ظآد حه ماهک اشتر فرمآد:  ۀدر حصشی اػ عهدنام اماح علی
ع ِمن ااِلحِتکار فعننَّ رسآلَّ اهّلل » عَّ ِمنه_  صلی اهّلل علحه و آهه _ فامنَّ نَّ فَّ ُحْکورً  . مَّ ون قوارَّ مَّ .. فَّ

وول حووه و عاِقجووُه فووی غحووِر اسووراٍف  کنِ نَّ وواُه فَّ هِحووکَّ اخن عوودَّ نَّ   اػ (1017  53)فووح  االسووالح  نامووه «حَّ
کن  طراکه رسآل ظدا اػ آن نهوی فرموآد و هورکز  وز اػ منوع  دسوت  احتکار ضلآگحری 

کن و عجرت دخگر کحفر زخادهحه احتکار ػد  او را مساػات   ووی نکن. ان قرار ده  اهجته در 
کئوی اػ پرداظووت حودهی ظووآد نواتآان حاشوود  نجا کوه اگوور  خود جوور او حوا اخنکووه در قورآن آمووده 

_____________________  
ِجْرُه . 1

َ
َن اْلُهْشِرِکحَن اْسَتَجاَرَك َفل َحد  و ِ

َ
ِإْن أ  .6 /توحه َو
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گشواخش حوه او  کورد  حلکوه الػح اسوت توا ػموان  گرفت و امنحوت و آسواخش او را سولب  سصت 
کئی حا استفاده اػ قدرت ظآد  اػ پرداظوت طلوب دخگوران 280 /مهلت دهند ) حقره (  اگر 

کم حوق دارد او را حووه  کوه حووا کنوود  و حودهی ظووآد را نپورداػد  دسووتور احون اسووت  شوانه ظواهی 
کند )نسفی  ا  مسجو پرداظت حدهی  (.25/323 :1365ر 
گوواه حودهکار را حاػداشوت و و اػ امواح علوی کوه  دحون ظووآد   را حووه ادا یوواخووت شوده 

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

کوه اگور مواهی  سوپز حوه او می کرد  حدهکار را دستگحر می فردی اماح علی نگرخئوت 
داد. و اگووور مووواهی نداشوووت او را در اظتحوووار  گرفوووت و حوووه طلجکووواران موووی یم داشوووت اػ وی 

کووه می یفرمووآد: جورا هووا می داد و حووه آن کواران قوورار موویطلج ظآاهحوود او را  طلووب ظووآد  هرطووور 
کنح حه  (.13/148: 1403عاملی  )حرن  دکار حگحرخد و اگر ظآاستحد اضحر  

کوووه امنحوووت در فعاهحت در احن هوووای اقتصوووادی مقلوووق نحئوووت  احکوووامی وحوووژه و  حوواره 
دسووتوراتی حئووحار رسووحده اسووت  مسوواػات وحوواظآاران  نرووارت جوور حوواػار جوورای ضلووآگحری اػ 

گرفتن ماهحوات اػ شوهروندان  اظوغ ضیخوه اػ اقلحت گران هوای  فروشی و غش در معامله  و نحی 
کوووه  اػ ضملووه مووآاردی هئووتند های شووغلی جوورای جرظوووی افووراد  دخنووی  اخسوواد محوودودخت

 :1385قا وی تمحموی  ) کنود. امنحوت اقتصوادی نفوی می ۀانگواری امنحوت را در حووػ مقلق
2/32 _ 38). 

ای اموری شاخئووته و  کآتواه سوصن آنکوه اگور اػ منرور اسوالح  آسواخش و امنحوت در هور حووػه
کووه حوه وظوواخف فوردی و اضتموواعی ظوآد آشوونا حاخئوته اسووت  حاخود دانئووت ت نهوا حووه افورادی 

حوواره  کننوود  اظتصوواص دارد. قوورآن در احن هئووتند و حووه قووانآن و حقووآ، دخگووران تسوواوػ نمی
لهنٍّ اولجه  َلُههُن اْلوهُن فرماخد:  می ٌُ (  جورای 82)انعواح:  الهذين اَونهوا و َلهن َخلِجُسهوا اخههاَنهن ِح

که اخمان آورده  اند آرامش و آساخش است. و اخمان ظوخش را حا ظلم نحاهآده  کئانی 
کووه در مئووحر ظووالف حرکوووت  گرحی و ضناختکوواران امنحت و امووا ظالفکوواران قووانآن سوووتحی 

کننود  حوه دهحول ماهحوت  کنند و آساخش اضتماعی و امنحت اقتصادی مردح را سولب می می
کوا امنحت محروح عملکردشان اػ حقن  ه قوانآن اساسوی ضمهووری ند. و حه همحن دهحل اسوت 
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ححثحوت  ضوان  موال  حقوآ،  مئوکن  »گوخود:  حوا صوراحت می 23اسالمی احران  در اصول 
که قانآن تسوحی می  «کند. شغل اشصاص اػ تعرض مصآن است  مگر در مآاردی 

وو  یهووا فعاهحت ۀامنحووت در عرصوو یانگووار مقلق یحووه نفوو هدر اشووار یم رهجوورمقوواح معرن
کردن دست قانآن یاقتصاد کار گرحیان امنحت و اخنکه ققع   حاخئته است  فرمآد:  یستحی  

اقتصووادی امنحووت  ۀاقتصوواد حاشووند  حاخوود در صووحن ۀظووآاهحم مووردح در صووحن اگوور مووی»
طی و  مفئووود و سآءاسوووتفادهظوووآاهحم  حاخئوووتی دسوووت  داشوووته حاشووود  اگووور امنحوووت را موووی

ی مجواو .قوانآن حئوته حشوآد ۀقوانآن و شوکنند ۀػننوددوو ػه حوا فئواد احون اسوت  احون حاخود ضوودن
 (1392/ 20/12) «گرفته شآد.

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

که مجاوػه حا مفئدان و سآء اسوتفادهه ح کئانیممکن است » کنند  کنندگان  ظقا تصور 
هاسوت. حوه احون اشوصاص تفهوحم  ادی و فورار سرماخههای ملی  مآضب ناامنی اقتص اػ ثروت

که حه کئوانی اسوت  کنحد  عکز  احون مجواوػه مآضوب امنحوت فضوای اقتصوادی و اطمحنوان 
کشووور  ظووآد  کووه می ظآاهنوود فعاهحووت سوواهم اقتصووادی داشووته حاشووند. تآهحدکننوودگان احوون 

 (.10/2/1380) «ند.ا نصئتحن قرحانحان فئاد ماهی و اقتصاد ناساهم

 گحری و نتحجه حندی جهع
کووه احوون مآ ووآق اػ  حئووحار مهووم اسووت و همگووان  غحرفته یهرطنوود امنحووت  مآ ووآع انوود 

کووه امنحووت  یمشوومار  ترحن حقووآ، حشور حووه ترحن و اساسووی یحودحه آخود  امووا تسرحووه نشوان داده 
اػ آن جرظووردار حاشووند. مکتوب اسووالح نحووی  یتآانود مقلووق حاشود و همگووان در هور شووراخق ینم

 داند. یناصآاب و دور اػ واقع م یتاحد و آن را امر یت را جرنمامنح یانگار مقلق
کوه جرگرفتوه اػ آموػه هوا تآانئوته  اسوت  حوا مراضعوه حوه احون آموػه یاسوالم یهوا احن پوژوهش 

کووه اخووودیفر وو اسووت احوون مئووجله را واکوواود و دور اػ هرگآنووه پیش  ۀ  حووه احوون نتحسووه جرسوود 
کوه اگور درسوت تحلحول و درسوت نا یانگواری امنحوت  نوه تنهوا نرور مقلق دور اػ واقوع اسوت 

 شآد  مانعی جیرگ جر سر راه امنحت و تحقق آن در ضامعه است.
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