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 چکیده
های امنیتی و بخش نیترمهمامنیت اقتصادی از زمینه و هدف: 

رود چراکه بازتاب ها در مقاصد شریعت به شمار میترین آنضروری

کننده رفاه و استقرار مستقیمی بر ساختار کل امنیت دارد و تأمین

تأثیرگذار در  های اقتصادی خارجیمالی انسان و کشور، از بحران

ها است، بررسی و مطالعات بسیاری در میزان اهمیت تمامی زمینه

 آمده است اما ابعادعملهای تهدیدکننده آن بهامنیت اقتصادی و پدیده

و مفهوم آن از دیدگاه مقاصد شریعت به خاطر عدم پیدایش آن در 

 دوران شکوفایی فقه اسالمی موردتوجه قرار نگرفته است با این وصف

ه به چ عتیمقاصد شر دگاهیاز د یاقتصاد تیامن یستیو چ گاهیجا

و  یتوان از آن در جهت احکام وضعصورت است؟ و چگونه می

 مند شد؟بهره یهای فقهبرداشت

که به روش توصیفی، تحلیلی -در این مقاله ها: مواد و روش

 سعی بر آن بوده تا ضمن تبیین این مسئله به زوایا و جوانب -شدهتهیه

د بررسی و بنا بر حکم شرعی و وضعیت و شرایط افراد و جامعه مور

 قرار گیرد. کاوش

نیت ام هایبرای تحقق زمینه جادشدهیامنابع و ضوابط : یریگجهینت

ی باشد که هر فرد در آن سیستم اقتصادی به اگونهبهاقتصادی باید 

دست یابد و عدالت در توزیع و دستیابی به حقوق  اشیاقتصادنیازهای 

 گیرد. فرد شکلهر 

 یلشک اید بهوکار مردم بکسب تیبا وضع یاقتصاد تیتکامل امن 

را به  یو پژوهش قیدق یهایمتوازن درحرکت باشد و دولت با بررس

 تیرا در اختالل به امن ینیو تحس یو حاج یضرورنسبت نیازهای 

 .کند کیتفک یاقتصاد
 

 .یاقتصاد تیامن، اقتصاد ،عتیشر د،مقاص :هاکلیدواژه

  
Abstract 

Background and Aim: Economic security is one 

of the most important and necessary parts of 
security in the purposes of Sharia because it has a 

direct impact on the overall structure of security 

and provides welfare and financial establishment 
of human and country, is affected by external 

economic crises in all areas.Many studies have 

been done on the importance of economic security 
and its threatening phenomena, but its dimensions 

and meaning have not been considered from the 

perspective of the purposes of Sharia due to its 
non-emergence during the heyday of Islamic 

jurisprudence, However, what is the status and 

nature of economic security from the point of view 
of the purposes of Sharia? And how can it be used 

in the direction of situational rulings and 

jurisprudential interpretations? 
Materials and Methods: In this article, which has 

been prepared by descriptive and analytical 

method, an attempt has been made to explain this 
issue to the angles and aspects according to the 

Shari'a ruling and the situation and conditions of 

individuals and society. 
Conclusion: The resources and criteria created for 

the realization of economic security must be such 

that each individual in the economic system 
achieves his economic needs and justice is formed 

in the distribution and achievement of the rights of 

each individual. 
The evolution of economic security with the 

business situation of the people must move in a 

balanced way and the government, by careful and 
research, to distinguish between things that are 

essential, necessary and desirable in disrupting 

economic security. 
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 طرح مسئله

زه را این حو پردازانهینظرامنیت اقتصادی تارنمای مهم و تازه امنیت در دنیای کنونی است که توجه 

در تاریخ زندگی  نکهیباادر تمامی سطوح فردی و اجتماعی معطوف خود نموده است، این بخش از امنیت 

ی هایگژیوی امروزی ابعاد و هاجامعهی وجود داشته، اما در بستر تحوالت متعدد نوعبهاقتصادی بشر همیشه 

منیت اقتصادی ا نکهیباااز میان سایر ابعاد ارتقا بخشیده است.  هارتبهتازه یافته که اهمیت آن را به باالترین 

 یشناسجامعهی اقتصاد و هارشتهاندیشمندان در  موردمطالعهی مختلف هاجنبهو مباحث مربوط به آن از 

ی اندیشمندان هانیتدودر  خودیخودبهاست، اما هنوز منزلت آن  رفتهقرارگ المللنیباقتصادی و روابط 

ی خاص نیافته، چراکه مسلمانان بیشتر در تدوین احکام و ضوابط امنیت سیاسی و نظامی، بنا امرتبهاسالمی 

 و از تعمق در این بعد از امنیت اندداشتهبه شرایط و وضعیت در روابط خارج از گستره حکومتی خود قرار 

یکی از  عنوانبهی واضحی را به این مهم هااشارهقرآن در خود  نکهیباا انددورماندهو مراتب و جایگاه آن 

 .کندیمی و استقرار یک جامعه یاد ریگشکلارکان 

ین ی در این عصر برای ااتازهاما بنا به اقتضای تحول در این رکن مهم و جایگاه آن، به طبع تهدیداتی 

و اهمیت  شوندیمی گوناگونی در جامعه ظاهر هاوهیشکه گاها در اشکال و به  اندمدهآعنصر مهم پدید 

شود که جایگاه و چیستی امنیت اقتصادی از دیدگاه مقاصد شریعت به چه صورت موضوع در اینجا ظاهر می

 مند شد؟های فقهی بهرهتوان از آن در جهت احکام وضعی و برداشتاست؟ و چگونه می

 شناسیمفهوم -1

 تعریف مقاصد شریعت.1-1

 باید دو موضوع را بیان داشت: لزوماًبرای شناخت مقاصد شریعت 

 اول: مفاهیم و اصطالحات مقاصد شریعت، مقاصد شارع، مقاصد شرعی همگی یک معنا را در خود دارند.

رکیب ت بایست تعریفی از ساختار ایندوم: برای دستیابی به درک دقیق و درست از مقاصد شریعت می

 اضافی را داشته باشیم.

 تعریف مقاصد

 االصل»و است  «قصد»مصدر میمی مشتق شده از فعل  «المقصد»و کلمه  مقاصد جمع مقصد است

)ابن »در اصل چیزی که آن را از روی قصد و مقصد مشخصی انجام داده باشی «قصدته قصدا و مقصدا
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( 1/19، م 9111ابن منظور، ) .استاه و مسیر (. و همچنین به معنای استقامت در ر5/19،م 9191فارس،

 (1)النحل:﴾ لسَّبِیلِٱدُ قَص للَّهِٱوَعَلَى ﴿ فرماید:خداوند متعال می

ست ا طیوتفرافراط نیمابافراط آن است و  برخالفکلمه قصد به معنای عدل آمده است، قصد چیزی  

 (1/19 ،م 9111)ابن منظور، تواند به معنای سرمنزل باشد.و مقصد هم می

 توان از تعاریف اشاره شده خالصه نمود:کلی دو معنای بارز را می صورتبهو 

 (1:النحل)﴾ لسَّبِیلِ ٱ دُقَص للَّهِٱ وَعَلَى﴿و روشن میگام نهادن درراه مستق.9

 (91لقمان:)﴾مَشیِکَ فِی قصِدٱوَ﴿بنا به فرموده خداوند: طیوتفرافراطی و عدم روانهیمعدل و .2

 هاستآنی سوبهیی که نفس بشری در تالش و کشاکش هالذتاما در اصطالح عبارت است از اهداف و 

 (99، م 2009خادمی، ) و هدف هر قصدی است. مندعالقهخواسته هر  آن چنانکه

 شریعت

که بر دین و ملت و راه و روش  گونههمان، است« راه ورود به آب» یدر اصل به معنا عتیواژه شر

 (8/999،م 9111ابن منظور،هستند )شود. و شریعت و شرع و شرعه به یک معنا و سبک گفته می

از طرف پیامبر )ص( از جانب خداوند آمده باشد و آنچه را که به چگونگی  آنچهاما در اصطالح به هر 

، تهانوی) اعتقاد مربوط است اصلی گویند. عمل متعلق است فرعی و عملی گویند و آنچه را که به چگونگی

 (2/951،م 9119

 مقاصد شریعت

را  و کلماتی هاواژه، بلکه اندننمودهعلمای گذشته تعریف واضح و دقیقی را از مقاصد شریعت ارائه 

 .اندتهداشآن بیان  و حقایق لیدال، تطبیقات، هامثالپیرامون برخی از انواع، اقسام، تعبیرات، مترادفات، 

 (2/92،م 9119شاطبی،)

ل اند که ادله منقول و معقوو بیان داشته اندو مصالح ضروری پرداخته گانهپنجدر حقیقت به مقاصد 

 صورتهبکه از مقاصد تعبیرات بسیاری را بیان نموده که  طورهمان، استدال بر حق بودن مقاصد و دالیل آن 

 9112،یسونی)ر .استی آن در فهم نصوص و احکام و اجتهاد ریکارگبهخالصه در توجه و مراعات مقاصد و 

 (99م،
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ر این د هااند که به چندی از بارزترین آناما علمای معاصر تعاریف متعددی از این اصطالح ترکیبی داشته

 :میینمایمرابطه اشاره 

ر یا اکثیی است که شارع در همه هاحکمتاز: معانی و  عبارت استابن عاشور: مقاصد کلی شریعت 

یژه و مقاصد و ی خود در نظر گرفته است، چنانکه به نوع خاصی از احکام وابسته نیستگذارقانوناحوال 

 2099ابن عاشور، ) است. شدهگرفتهیی است که برای تحقق مقاصد نافعه مردم در نظر هایچگونگشریعت 

 (59،م

ت که شارع برای هریک از احکام وضع و اسراری اس از مقاصد شریعت، اهداف، نتایج مراد عالل الفاسی:

 (1،م 9119فاسی،) کرده است.

 شریعت اهدافی است که شریعت برای تحقق مصلحت بندگان وضع نموده است. مقاصد احمد ریسونی:

 (9،م 9112ریسونی،)

ی کل صورتبهی گذارقانونو مانند آن است که شارع در  هاحکمتشریعت معناها و  محمد الیوبی: مقاصد

 (19، م 9118یوبی،) و جزئی برای تحقق مصلحت بندگان لحاظ نموده است.

متنوعی  و در معانی و حکم بسیار زیاد توان گفت که مقاصد شریعتمی شدهانیبحال با بررسی تعاریف 

ی و احکام شرعی برای تحقق مصالح مخلوقات و خوشبختی و گذارقانوناز آن در  که شارعقرارگرفته 

 است. شدهگرفتهبه کار ها در دنیا و آخرت سعادت آن

 مقاصد شریعت تیاهم 1-2

ت تا اس جایگاه نیکشف ا یو عقل، در پ یبا استفاده از نصوص شرع عت،یدانش مقاصد و اهداف شر

 دیجعل احکام جد یبرا یها مستند و منبعنگاه یو در برخ ابدیرهگذر به فهم بهتر نصوص دست  نیاز ا

معاصر  یاازهیبه ن ییگوکردن فقه و پاسخ کارآمدتر یهااز راه یکی عت،یتوجّه به مقاصد شرو  باشد. یشرع

 است.

آن در استنباط  ریتأثو  علمای گذشته و معاصر به اهمیت دانش مقاصد شریعت آنچه مسلم است

انب مهم این توان به جواند که میو اهمیت آن در رابطه با علوم شرعی و فقه آن اذعان داشته احکام شرعی

 دانش در موارد ذیل اشاره کرد:

ه فهم و ب بخشدیمدر راستای اهداف شریعت اسالم  مجتهد درک دانش مقاصد فهم عمیقی را به کهیراستبه

 و اصابت ی اجتهادهاخواستگاهکه  طورهمان، دینمایمی کلی در احکام شریعت اسالم کمک راهاو در کشف 
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با اتفاقات و مسائل جدید ذکر نشده بنا به تسلط و دانشی که به قواعد مقاصد  در رابطهیی که نصی درجا

رعی ی شهامصلحتو کسی که » گوید:که عز بن عبدالسالم می طورهمان، کندیمشریعت دارد به وی نزدیک 

شود یا شناختی در وی ایجاد می ها و منع مفاسد دنبال کند در کل چنین اعتقاد و اندیشهرا برای جلب آن

 رچندهی را هم نبایست نزدیک آن مصالح نمود، امفسدهو چنین  که نبایست چنین مصلحتی را نادیده گرفت

 (9/990،م 29119عبدالسالم،) «.ی نباشداژهیوکه در آن اجماع یا نص و یا قیاسی 

و گامی در جهت  دانش مقاصد شریعت برترین راه برای پاسخ به شبهات پیرامون مسائل و احکام

(کسانی 909،م 2008که راه راسخین در علم ربانی است )جندی، گونههمان، استها ستحکام و تقویت آنا

 نَّ هُ مُّحکَمَتٌ ءَایَت هُمِن کِتَبَلٱ کَأَنزَلَ عَلَی لَّذِیٱهُوَ ﴿:ها را چنین توصیف نمودهکه خداوند در قرآن کریم آن

 (9عمران:)آل ﴾ بِهَتوَأُخَرُ مُتَشَ کِتَبِلٱ أُمُّ

یقت ی از آن بگراید به حقاجنبهغزالی مقاصد را قبله مجتهدین نامیده و بیان داشته که هر کس که به 

 (909،م 9111عالم، ) رسیده است.

در  آمدهشیپو معالجه احکام مسائل  دانش مقاصد شریعت رازی از رازهای بقای شریعت و جاودانگی

 (1/1،م 9119ابن قیم،) اختالف زمان و مکان است.

های بزرگی در توجیه احکام معامالت مالی به نسبت افراد و مجموعه ریتأثبررسی و مطالعه مقاصد شریعت 

ها و مقررات اندیشه اقتصادی اسالم نقش صورت مستقیم در هدایت و تنظیم راهو همچنین به ویژه است

 (209م، 9111)عالم،  دارد.

جوینی بصیرت را در اجتهاد برای کسی که مقاصد بر او در راستای جایگاه و اهمیت مقاصد شریعت 

و کسی که از وقوع مقاصد در اوامر و نواهی بهره » گوید:کند و چنین میطور مطلق نفی میپوشیده مانده به

( بلکه فقه مقاصد نزد 251،م 9189جوینی، «)کافی را نبرده باشد برای وضع یک حکم شرعی بصیرت ندارد

هر یک از مقاصد آن را داشته باشد،  حدومرزشود که دانش فهم موازنه بین میمجتهد هنگامی محقق 

 (5، م 2099ابن عاشور،) بر یک مسئله را حل نماید. تعارض ظاهری بین دو مقصد شرعی کهینحوبه

های معرفت را در بنابراین فقه مقاصدی یا اندیشه مقاصدی همان فقه متمدنی است که تمامی بخش»

ای که وحی را چون چارچوبی در گونههای زندگی امتدادیافته بهبه وسعت تمامی افقو  گیردبرمی
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م ای برای فهو عملکردش را چون وسیله منسجمو عقل را  گیردای روشمند در برمیشناسی و قاعدهمعرفت

 (29م،  2009 ،ی)خادم «.سازدوحی جامعه و واقعیت فعال می

و گشوده خواهد بود تازمان یکه حرکت جوامع در رشد و تکامل و باب اجتهاد مقاصدی ضروری و مهم »

 (15همان،) «.است و تغییر و تبدیل در مصالح و چگونگی مشکالت

هم و ای بسیار مآید که دانش مقاصد شریعت و تبیین آن برای همگان مسئلهبنابراین چنین برمی

فتن حقیقت، مراد، مفهوم و مسائل دقیق و یا های شریعت اسالم و اسرار آن استضروری برای ظهور زیبایی

پذیر نیست چراکه هر حکمی از احکام اسالم هدفی را برآورده غیراز فهم مقاصد شریعت امکاناحکام به

را برای تحقیق مصلحت و منفعت انسان و دور نمودن مفاسد  دهد و هدفیو کارکردی را انجام می سازدمی

 دربی دارد.

 اقسام مقاصد شریعت 1-3 

بندی مقاصد تنوع بسیاری بکار رفته است اما مقاصد شریعت بنا به اعتبار مصالحی که برای در تقسیم 

 شوند:اند به سه دسته تقسیم میها ذکرشدهحفظ یا ترتیب آن

 مقاصد تحسینی -مقاصد حاجی -مقاصد ضروری

 اند.نیا و آخرت الزمکه برای برپایی مصلحت دین و دنیا و خوشبختی خلق در د مقاصد مقاصد ضروری:-أ

ه در کنحویهر آنچه در برپایی مصالح دین و دنیا الزم است به» گوید:باره چنین میشاطبی دراین

ومرج و از بین رفتن زندگی از و دنیا برپا نخواهد بود، بلکه بر فساد و هرج صورت عدم آن مصالح، دین

 9119شاطبی،) سوی خسران، آشکار است.به و از جنبه دیگر به زوال نجات و خوشی و بازگشت یک جنبه

 (2/8، م

 ابن) «.هر آنچه را که از نیاز به حد اضطرار برسد» کند:صاحب کتاب المحلی آن را چنین تعریف می 

 (85حزم،

ها را پایدار پس حفظ و مراعات این مقاصد از هر حیث واجب است چراکه با انجام هر آنچه آن 

 .دواندیمها و زندگی ریشه سازد درواقع در جانها را تعطیل و محو میبخشد و زدودن هر آنچه آنمی

 (998،م 2008جندی،)
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های امت نیازمند کسب مقاصد و مصالحی هستند که افراد و مجموعه» گوید:گونه که ابن عاشور میهمان 

ای به وجود آید ها رخنهآنو چنانچه در  ها نظم پایدار نخواهد ماندکه با اختالل آننحویباشند، بهها میآن

 (98،م 2099ابن عاشور،) «.وضعیت امت به فساد و متالشی شدن کشیده خواهد شد

 اند از: دین، نفس، عقل، نسل، مال.اند که عبارتها را در حفظ پنج مورد خالصه نمودهعلماء آن

و  ، عقل، نسلو قصد و هدف شرع از خلقت، حفظ پنج چیز است: دین، جان» گوید:امام غزالی می

و هر آنچه  گانه را حفظ و نگه دارد مصلحت استها نگه دارد، پس هر آنچه اصول پنجرا برای آن مالشان

 (298،م 9111غزالی،) «.و راندن آن مصلحت است این اصول را تضعیف یا از بین برد مفسده است

 برای حفظ و مراقبت از این مقاصد، شارع دو راه اساسی را پیش روی گذاشته که از قرار ذیل است: 

 (999بدوی،)

ها را از جانب وجود؛ وضع احکام شرعی که وجود این مصالح را ضمانت نماید و ارکان آن اوالً: حفظ

 ها را در صورت وجود منفعت محقق سازد.و منافع آن پایدار سازد

ها را از نابودی یا و آن وضع احکام شرعی که این مصالح را نگه دارد از جانب عدم وجود؛ حفظ ثانیاً:

 ها در حالت عدم برای بازداری مفاسد از مردم محافظت نماید.اخالل در آن

 مقاصد حاجی -ب

 هااز اموری هستند که مردم برای تأمین سهل و آسان مسائل زندگی نیازمند آن این مقاصد عبارت

 گردددارد، پس چنانچه این امور از میان رفتند نظام زندگی مختل نمیباشند، چراکه سختی را از آنان بازمیمی

شود؛ بنابراین احکامی که ها فشار و سختی وارد میگردد، ولکن بر آنها مورد تهدید واقع نمیو بقای آن

ی هامصلحتها را در حفظ و نگهداری ا آنت؛  شوندسازد ظاهر میاین مصالح حاجی را برای مردم محقق می

 باشند.که در عبادات و عادات و معامالت و جنایات متداول می ضروری و انجامشان یاری و مساعدت نماید

 (9/59،م 9118خادمی،)

 مقاصد تحسینی -ج

و مردم به  است ازیدر آن ن های اخالقیاند از اموری که اخالق و آداب و ارزشاین مقاصد عبارت

تل زندگی مخ شئونو چنانچه نباشند  شان به بهترین شکل نیازمندندها برای تسهیل مسائل زندگیآن
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عرف نخواهند بود و برای مسائل ترفیهی زندگی و  برخالفو  افتندینمو مردم در فشار و سختی  گرددنمی

 یل نقلیه مرفه است.بر وسا سوارشدنو فاخر و  بهاگرانی هایدنیپوشی پاک و هایخوردنلذت بردن از 

 (2/99،م 9119شاطبی،)

 متمم و مکمل مصالح احکام 1-4

مقتضای حکمت الهی این است که احکام تشریعی اضافی را برای احکامی که در جهت حفظ هر نوع 

ت برای کمال و تمامی دارندهنگهقرار دهد تا به امنیتی احتیاطی و سپری  اندشدهاز اقسام مصالح تشریع 

 به خواسته خداوند عزوجل تبدیل شوند.شریعت بنا 

برای  ی مانند؛ اذاناکنندهلیتکمو برای نماز احکام  بنابراین اسالم نماز را برای حفظ دین تشریع نمود

و  و خطبه جمعه و دو عید را برای آموزش مسائل دینی به مردم آموخت. و نماز جمعه در مسجد اعالن آن

و در ازدواج  .قراردادو برای تکمیل آن مثل و تقابل را در جان و عضو و جروح  هابرای حفظ جان قصاص

و برای تکمیل هدف و مقصد آن عفت و برپاداشتن حقوق زناشویی و  حفظ نسب و نسل را تشریع نمود

و زنا را به جهت محافظت از  حسن معاشرت و تالش برای کسب حالل و انجام امور منزل را تشریع فرمود.

و خودآرایی و  و اجازه در وقت ورود به خانه و برای تکمیل آن چشم فروبستن نسل تحریم نمود آبرو و

ل و برای تکمی را برای حفظ عقل حرام نمود و شراب را تحریم نمود. آرایش آشکار و خلوت با زن بیگانه

هات ما را بازداشته گونه که شارع از شبآن مقدار اندکی از آن را هم حرام نمود حتی اگر مست نکند، همان

 است.

و نهی از غرر و جهالت را اعالم داشته چراکه منجر به دشمنی و  برای تکمیل حاجیات شروط را در عقود 

 شوند.کینه می

لمان و اینکه مس در تحسینیات شارع شروط طهارت و انفاق از کسب پاک و حالل را تبیین نموده است

 ز بخل و اسراف نهی نموده است.و ا ی ادا کندخوببهقربانی و عقیقه را 

شرط گذاشته که اعتبار آن برای اصل نباید به باطل  -از این حیث که مکمل است –شاطبی در هر مکملی  

ست و سبب ا ارزشیبکردن آن بیانجامد، بنابراین اگر زوال اعتبار آن منجر به از بین رفتن اصل شود، دیگر 

 (99-2/99،م 9119شاطبی، (آن چنین است که: 

دهد مانند گردد؛ زیرا مکمل با اصل معنای مکمل را میباطل می همآنیک: اگر اصلی باطل شود مکمل 

 صفت با موصوف.
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این بود  آید، اولی تردوم: اگر فرض کنیم که مصلحت تکمیلی با از بین رفتن مصلحت اصلی به وجود می

 ها وجود دارد.میان آنکه مصلحت اصلی به وجود آید بنا به تفاوتی که در 

دهد که اگر این مقاصد مورد خطر واقع شوند گانه را قرار داد که در آن توضیح میسپس شاطبی قواعد پنج

 (99-2/99،م 9119شاطبی، )مقاصد ضروری چگونه خواهند بود:

 ضروری با آنچه از حاجی و تکمیلی به همراه دارد اصل است. -9

 گردد.صورت حتمی و کامل میدر دو بخش دیگر به اختالل در ضروری سبب اختالل -2

 گردد.سبب اختالل در ضروری نمی لزوماًاختالل در دو بخش دیگر  -1

 ممکن است در اختالل کامل تحسینی یا حاجی اختاللی در ضروری به نحوی صورت گیرد. -9

 محافظت از حاجی و تحسینی برای حفظ ضروری الزم است.-5

 توضیح آن رسیدن به این نتیجه است: از این گزارش و و هدف

 .افتیدستبایست به این مکمالت توجه نمود؛ تا به ضروری کامل و محکم و استواری می

نماز، اگر طهارت قبل از آن، قرار گرفت، احساس به آماده شدن  مثالً» دارد که:شاطبی چنین بیان می

شود که رود احساس به حضور کسی میله میبه استقبال قب کهیوقت، پس ردیگیمبرای کار بزرگی شکل 

حضور نیت و قصد بندگی نمود خضوع و سکون را به ثمر خواهد رساند، سپس  کهآنگاهو  شودمتوجه آن می

 هکآنگاهو  ی خداوند متعال متوجه اوستهافرمودهشود؛ زیرا تمامی وارد می بیترتنیابهبا خواندن قرآن 

آن از هر چه از مناجات خداوند و  ی قلب و بیداریسازآگاهآنجاست که  و تشهد را گفت، تکبیر و تسبیح

 مثابههبی را بخواند انافلهتا آخر نماز، پس چنانچه قبل از آن  بیترتنیابهو  ایستادن بین دستان اوست

ی بخواند حضور را در فریضه انافلههم دوباره  ازآنپسو  تدریجی برای نمازگزار و طلب حضور اوست

 (99-2/99،م 9119شاطبی، )«.ی شکل داده استخوببه

سپر  ی پیرامون اینارهیدابمانند  هامکملکه این  دینیبیمبنابراین »گوید: که می رسدیمتا به اینجا 

باشند، بنابراین اگر فاقد آن یا بیشتر آن گردید، موجب اختالل ضروری در جهت خدمت به آن و تقویتش می

ها را معتبر شمارد در جریان ی آن برای هر آنکه آنهامکملدیگر ضرورات با  بیترتنیابهو  گردددر آن می

 (98-2/99،م 9119شاطبی، )«. باشندمی

 گردد:بندی مترتب میپس آنچه بر این تقسیم
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 د:که به ترتیب ذیل خواهد بو داردرا بیان می هامصلحت بینبندی را در ترجیح مسائل اهمیت این تقسیم

 .یرورض -9

 .یمکمِّل ضرور -2

 .یحاج -1

 .یمکمِّل حاج -9

 .یتحسین -5

 .یمکمِّل تحسین -9

یی به وجود هاحالت گانهششی هاحالتپس چنانچه تعارضی بین دو مصلحت به وجود آمد، از این 

 (91-2/99،م 9119شاطبی، ( ها را ذکر خواهیم نمود:که بعضی از آن ندیآیم

ی و دیگر ها مربوط به حفظ دیندو مصلحت در مرتبه ضروری باشند، یا یکی از آن کهیهنگام -1

 شود.از آن باشد، در این حالت اولی بر دومی ترجیح داده می ترنییپامربوط به حفظ جان و 

، انددهشی اسالمی توسط کفار گماشته هانیسرزمی که برای یورش به پوشزرهآن: کشتن اسیران کفار مثال 

ا ه؛ زیرا در قتل آندهندیممورد فتنه قرار  ماندهیباقها که بر دینش و کسی از آن کشندیمها را پس آن

و این مصلحت بر مصلحت محافظت  گرددو محافظت بر دین از آن حاصل می شکندیمی کفار و بزرگ منهیه

 .ابدییمبر جان برتری 

ی در مرتبه مکمل آن باشد بنابراین اولی بر دومی مصلحت اولی در مرتبه ضروری و دوم کهیهنگام-2

 شود.ترجیح داده می

الجهاد واجب علیکم مع کل ﴿ که: شدهتیروا ابو داودکه در سنن  گونهآنجهاد پشت سر امام فاسق؛  مثال:

 ،)جهاد با هر امیری بر شما واجب است چه فاجر باشد و چه نیکوکار()أبو داود ﴾أمیر، برًّا کان أو فاجرًا

 میجنگیمو وجود عدالت در امامی که پشت سرش  زیرا جهاد برای حفظ دین ضروری است ،(998، 2511

جایز  یابد، پسمکمل این ضرورت است، بنابراین آنچه را که در مرتبه ضروری است بر مکملش برتری می

 است که پشت سر امام فاسق هم جهاد کنیم.

 یابد.دومی در مرتبه حاجی باشد، بنابراین اولی بر دومی برتری میکه اولی در مرتبه ضروری و هنگامی -1

و چیزی جز حیوان مردار جلویش وجود ندارد، بنابراین  مثال: کسی که نزدیک است هالک شود و بمیرد 

و اگر حیوان مرده را بخورد به این  گرددهالک می کند و سببنخوردن حیوان مرده ضرورت را مختل می
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ش اای که زندگیاندازهرا بر حساب حاجی که خوردن حالل است محافظت نموده، باید بهحجت که ضرورت 

 دهد از آن حیوان مردار بخورد.را نجات می

 که اولی حاجی و دومی تحسینی باشد، بنابراین اولی بر دومی برتر خواهد بود.هنگامی -9

والصالة واجبة علیکم خلف کل مسلم، برًّا )) طور که در حدیث آمده:فاسق؛ همان امامپشت سر  مثال: نماز

 .(998، 2511،کان أو فاجرًا، وإن عمل الکبائر(( )أبو داود

و ادای آن پشت سر امام صالح از  و در مرتبه حاجی است پس نماز جماعت از نمادهای اسالم است

ین نماد در اباید پشت سرش برای برپایی  نماز تحسینیات است، پس چنانچه جای صالح را فاسق گرفت،

 راستای برتری حاجی بر تحسینی خوانده شود.

 مربوط به برتری مصالح: بعضی از قواعد فقهی

از  تواناند که در صورت برخورد دو مصلحت میو علماء در این رابطه به وضع برخی قواعد پرداخته

 ها بهره جست.آن

 -9یختار أهون الشرین.  -1الضرر العام. یتحمَّل الضرر الخاص لدفع  -2الضرورات تبیح المحظورات. -9

الحرج  -9الحاجة تنزل منزلة الضرورة.  -9المشقة تجلب التیسیر.  -5یُرتَکب أخفُّ الضررین التقاء أشدهما. 

دفع المضار مقدَّم على جلب المنافع.  -90الضرر ال یزال بالضرر.  -1الضرر یزال شرعًا.  -8مرفوع شرعًا. 

 من جلب المصالح. درء المفاسد أولى -99

 عنوان مقصد شرعیامنیت اقتصادی به -2

بایست به تعریف و جایگاه آن پرداخته و سپس در ابتدا برای شناخت اصطالح امنیت اقتصادی می

ی آن تا بتوان مقصد بودن و جایگاه مقاصد میفکنیباند نظری به آنچه متون اسالمی در این رابطه بیان داشته

 ین نمود.را در این رابطه تبی

 تعریف امنیت اقتصادی 2-1

لغوی امنیت اقتصادی مرکب از دو واژه امنیت و اقتصاد است. بنابراین نخست تعریفی از امنیت  ازنظر

 و سپس به تعریفی از اقتصاد برای ارائه تعریف امنیت اقتصادی خواهیم پرداخت.

 شده است.ارائه های مختلف تعاریف متفاوتی از واژه امنیتدر متون اسالمی و کتاب
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های األمن و اآلمانه و واژه و اصل آن طمأنینه و آرامش و از میان رفتن ترس است امنیت ضد ترس است 

کرده که همگی معنای موضع به این واژه اشاره 90قرآن کریم در  در هستند، «أمن»و اآلمان مصدرهای فعل 

 (288،م 9181زمخشری،رساند )آرامش و عدم ترس و اعتماد را می

در اینجا واژه به معنای آرامش بخشی اهل مکه از  ﴾خَوفِوَءَامَنَهُم مِّن  ﴿فرماید: خداوند متعال می

اْ وَلَم ءَامَنُو لَّذِینَ﴿ٱفرماید:و درجایی دیگر می خواستند کعبه را ویران کنندترس و هول اصحاب فیل که می

ه که در اینجا این واژه ب﴾ منِألَٱأَحَقُّ بِ فَرِیقَینِلٱفَأَیُّ  ﴿یا  ﴾تَدُونَوَهُم مُّه منُ ألَٱ لَهُمُ ُأوْلَئِکَ بِظُلمٍ إِیمَنَهُم یَلِسُواْ

 (11-12، م 9181زمخشری،) گیرند.معنای آرامش است زیرا در عذاب و خشم او بخاطر کفر قرار نمی

 است و در مقابل تکذیبو االیمان؛ به معنای تصدیق  و االیمان؛ ضد کفر واژه األمانه؛ بر ضد خیانت است 

 المأمن: همان جای امن است. و گیرد.و دروغ قرار می

( به این معنا که دارای امنیت 925)البقره: ﴾ وَأَمنا لِّلنَّاسِمَثَابَة  لبَیتَٱ جَعَلنَاوَإِذ ﴿فرماید:خداوند متعال می

 امنی است.؛ یعنی مکه جای ﴾مِینِألَٱ بَلَدِلٱ ذَاوَهَ﴿فرماید: و همچنین می است

 نیچن(، 19،م 9181الجرجانی،است )ی بدی در زمان آینده نیبشیپاز عدم  عبارت استدر اصطالح: 

 اند.معنای لغوی معنای دیگری برای این واژه ذکر ننموده نیرازایغ فقهاآید که برمی

کم أال أخبر ﴿فرماید:در توصیف مؤمن می پیامبر )ص( که شدهروایت ة بن عبیددر حدیثی که از فضال 

کسی که مردم او را بر اموال  شما را از مؤمن خبردار کنم!»﴾بالمؤمن! من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم 

 (1911،905ابن ماجه،) «.هایشان امین بدانندو جان

ی و حسی ی ادراکادهیپدی باشد، فیتعرقابلی مقوله کهآناز  شیو بامنیت دارای یک وضعیت نسبی است  

تواند مدعی برخورداری از امنیت صد در صد و کشور در مقیاس کالن نمی هرگز فرد در معیار خُرد است و

 (9181،92قناعی،) باشد.

ترس معنا نمود و هرگاه فرد، سازمان،  ایرا در رها بودن از خطر  تیتوان واژه امنمی یبندجمع کیدر 

ن شود آدر برابر آن حفاظت شود گفته می ایه از خطر موردنظر رها بود یبه شکل واقع یاجامعه ایدولت 

 برخوردار است. تیفرد، سازمان، دولت، جامعه از امن
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 مفهوم اقتصاد

ر کاری ؛ یعنی د«قصد فی األمر»شودمی گفته واژه اقتصاد از قصد و استقامت آمده که ضد افراط است،

از  کیچیهیعنی عدالت در حکم و عدم تمایل به  «قصد فی الحکم»ی کرد نه افراط و نه تفریط. و روانهیم

 (9/129م،  2005،یروزآبادی)ف اطراف و نواحی آن.

رفتن و قصد فی مشیک؛ متعادل راه  قصد فی النفقه؛ یعنی عدم اسراف و بخل در آن 

 (2009،2/918الوسیط،)

مال  ژهته، بلکه از وااما در تعریف اصطالحی چون این واژه در متون اسالمی با تسمیه اقتصاد بکار نرف

 جهیدرنت( 90، م 9119ة، القضا) و هر آنچه متعلق به آن است در متون اسالمی معادل اقتصاد بکار رفته است،

نین تعریف آن چ و بسترکنیم که در فرهنگ برای تعریف این واژه به تعاریف اصطالحی معاصر اشاره می

ی خانواده هنیهزو نیز مدیریت درآمدها و  که اقتصاد به معنای علم تدبیر و یا مدیریت اقتصادی منزل ذکرشده

 (9180،98چینی،) است. شدهفیتعری بازرگانی خصوصی یا دولتی و علم تولید، توزیع و مصرف مؤسسهو 

را  ع امنیت اقتصادیجام نسبتاًصورت توان بهتعاریف متعددی که از امنیت اقتصادی شده می بر اساس

افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه،  نیچنهم ی از شرایط و ساختار فعلی،باثباتوضعیت 

توانند به تولید و توزیع و مصرف ثروت طور بهینه میسازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به

 (91 ،9189)برومند،«جامعه بپردازند

اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه  ازلحاظتوان یک جامعه را زمانی می گریدعبارتبه

ی اقتصاد و بازار بتوانند در محیطی رقابتی نهادها نیترمهمعنوان به هابنگاهوجود داشته باشد و خانوارها و 

 (25 ،9189)برومند، ی رفتار خود بپردازند.سازنهیبهو سالم و با میزان اطالعات یکسان به 

کننده در عبارت است از اعتماد مصرف یاقتصاد تیتوان گفت که امنمی شدهانیب فیبر اساس تعار نیبنابرا

 .است طیاوقات و شرا یصورت عادالنه و بدون مشکل در تمامآن به عیکاال و خدمات و توز دیامکان تول

 قتصادیاهمیت امنیت ا 2-2

 «قتصادیامنیت ا» اصطالحبهنسبت  اقتصاددانانکه بیشتر  رسدیمدر خالل این پژوهش چنین به نظر 

ابراین فقط اند، بنی رفاه اقتصادی است تأمل نمودههایژگیوو از  به اعتبار اینکه یکی از ثمرات اقتصاد موفق

ی آن را در احقاق زندگی آسوده و هایژگیوبه تعریف صرف، یا مشخصی که چارچوب آن را بیان کند و 
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امنیت »اند، بلکه ظ استقرار شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی برای جامعه، اکتفا ننمودهآبرومند و حف

ومرج و ناهنجاری در تمامی و هرج گرددچنانچه مختل شود همراه با آن موازین زندگی مختل می «اقتصادی

 گردد.های زندگی منتشر میزمینه

ش در ساختار بخ نیترفیضعی به اعتبار اینکه نیازمند امنیت اقتصاد شدتبه کنندهمصرفدر حقیقت 

شود، یا تاجر یا واسطه متمایل می دکنندهیتولبه  غالباًروابط نامتساوی که  ٔ  نهیدرزم مثالًاقتصادی است، 

ی اهچارچوبی در پناه ناتوانی آسانو به قرارگرفتهدر دنیای مصرف شخصی خود ناتوان  کنندهمصرف

اینکه در نیازهایش از تولیدات و خدمات قناعت کند، بسیاری از  محضبه و افتدیمآگاهانه مصرف به دام 

گونه که شوند چراکه معلوماتی ناقصی از کیفیت و قیمت را در دست دارد، هماناو می ریگ بانیگرمشکالت 

ل اعما انکنندگمصرفکه کارگزاران برای سودآوری بیشتر بدون توجه به مصالح  یاریبسی هایچیسرپاز 

 شود.ی از آنان میبردارکالهو  سوءاستفادهکه منجر به فریب و  مانندیمغافل  کنندیم

قابل م و در اما شریعت اسالم مقاصد اصلی در رابطه با تولید و مصرف و توزیع اموال را بیان فرموده

اجبات و محرمات ها را در وتوان آنکه می مقاصدی را هم نسبت به مبادالت آن میان مردم بیان داشته است

در  مثالً باشند.کننده مقصد امنیت اقتصادی در یک جامعه میها تأمینو مباحات خالصه کرد که همگی آن

و  ی در این رابطه را برای استقرار معامالت واجب گردانیده استریگسختواجبات وفای به عقد و 

 ماا است اختصاص داده است. شدهاختهشنآیه در قرآن را به نوشتن دین که به آیه مداینه  نیتریطوالن

مقابل ربا را حرام اعالم  و درتحریم و اباحه شریعت اسالم تجارت را مباح و بیع را حالل دانسته  ٔ  نهیدرزم

و  باخدانهی فرموده و رباخواران را مورد مالمت و جنگ  شدتبهنموده است تا جایی که قرآن از ربا 

خداوند متعال درباره آن چنین موضع تند و  نیچننیارسولش توصیف نموده است و تنها گناهی است که 

و رسول اسالم بر رباخوار و کاتب و شاهد و موکل آن لعنت فرمود به این معنا  کندی را بیان میارانهیگسخت

 طوررد لعنت قرار داده است، همانشود را حرام و موی میادهیپدی چنین ریگشکلکه هر آنچه را که سبب 

مام ت کنندگانمصرفو  دکنندگانیتولخواه فردی باشد یا گروهی زیرا بر ضد  که احتکار را تحریم نمود

و بسیاری از احکام دیگر دلیل محکی در اثبات اهتمام اسالم به امنیت اقتصادی  هانیاشود و همگی می

ی مهم هاشاخصدر شریعت اسالمی ذکر نشده باشد اما  دخویخودبهاست هرچند که ممکن این اصطالح 

ها قواعد و ها شریعت اسالم در رابطه تأمین آندر علم اقتصاد امروزی به آن اشاره شد همگی آن کهآن

اند بیان فرموده است، اما مسائل تازه و ضوابطی را به نسبت تعریفی که جامعه آن دوران از معامالت داشته
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توان با استناد به قواعد دیگر در رابطه با تأمین مصلحت عمومی با این موضوع را می گسترده در رابطه

از سویی دیگر شریعت اسالمی در  و جامعه یا احکام حکومتی یا تصرف الحاکم منوط بالحکمه اقرار نمود

 جملهازکه  در این حوزه به تبیین احکامی در رابطه با این جنبه شده گراختاللمنع و جلوگیری از عوامل 

 اسالمی گشته است. مجازاتو ... در باب  درامانتانتیخآن حد سرقت و 

ی موجود در قرآن و سنت پیرامون اهمیت و مفهوم امنیت اقتصادی چنین هامصداقبنابراین از تمامی 

ترین نیازهای فرد و مجموعه در یک و ضروری نیترمهمتوان نتیجه گرفت که امنیت اقتصادی یکی از می

 جامعه است.

 امنیت اقتصادی در فقه مفهوم شناسی 2-3

ی هامبانااما مضمون آن  است، نشدهانیب فقهاکه اصطالح امنیت اقتصادی نزد  رسدیمچنین به نظر 

چیست  فقهااست، بنابراین مراد از آن در نزد اهل لغت و اصطالح  شدهانیبفقهی دیگر مانند کفاف و کفایه 

 چه تفاوتی دارند؟ باهمو 

و کف لثه: آنچه بر پایه های سوراخ مانندی  مشتق از کف است مانند کف دست»لغوی  ازلحاظالکفا؛ 

و کفه المیزان: آن است که درهم ها بر روی آن قرار  است، وکفه السحاب و کفافه: نواحی آن جداشده

 ،م 2001،)فراهیدی: دستش را دراز کرد...و استکف السائل و الکفه: آنچه با آن آهو را شکار کنند گیرندمی

 و قوته ...ها دراز کردسوی آن( و تکفف الرجل الناس واستکفهم: دستش را از روی نیاز به281و  5/282

 (209 ،م 9189)فیومی، .ادیوزکمکفاف: نیازش بدون 

و رسیدن به مقصود هر کاری، والکفیه من القوت: هر آنچه  ددسوراخ را ببنهر آنچه » ولی الکفایه:

فته و گ پردازدکه به کاری میکفی یکفی کفایه: هنگامی«( که مشتق از:959 ،م 9119کند )اصفهانی،کفایت 

: شدهگفته و شود: کفاک هذا األمر؛ برایت کافی استو گفته می شود: استکفیته أمرا؛ پس برایش کافی استمی

 (9/9159 ،م 2005ی،روزآبادی)ف شود.و الکفیه: به قوت گفته می است اشیکافاندازه الزم : بهکقاه مؤنته

شود که کفاف و کفایه نزد اهل لغت به معنای بسیار نزدیکی است که کفاف: با ارائه این مختصر روشن می 

 سویی بهدرازدستوزیاد است اما کفایه: هر آنچه برای انسان کافی و او را از میزان نیاز انسان بدون کم

 کند.می ازینیبمردم 
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ه توان گفت کهای فقهی و دایره المعارف های فقهی میباما کفاف در اصطالح فقهاء و پس از بررسی کتا

ه آنچ گیرند که:ها یک تعریف را در بر میو هر دوی آن معنای لغوی آن با معنای فقهی آن تفاوتی ندارد

 (955 ،م 9181)جرجانی، .«را از تکدی بازدارد و نه بیشتر از آن که فرد اندازه الزمبه

بیان نموده که: الکفاف: میزان  «اصطالحات مالی و اقتصادی در زبان فقهاءفرهنگ »همان تعریف را مؤلف  

 (189 ،م 2008،)حمادوزیاد است نیاز انسان بدون کم

 9191ألثیر،)ابن ا اندازه نیاز به آن است،و به گوید: الکفاف هر آنچه بیشتر از مقدار الزم نباشدابن االثیر می 

 ،ترمذی) ﴾نّ اللَّه تعالى إذا أحبّ عبدا جعل رزقه کفافا إ ﴿فرماید:میطور که پیامبر ( همان-809- 805 ،م

 (.599و  9/595، 2191و  2198

ا در و نه کمتر که او ر اندازه الزم و نه بیشتر از آن که تجاوز کندگوید: بهشوکانی در شرح حدیث فوق می

 هم به ذلت و بدبختی می انجامد. سختی و اذیت قرار دهد، چراکه دارایی زیاد به سرکشی و کفران و فقر

 (2/200 ،م 9111،)شوکانی

 (99/295،م 2009ابن حجر،کند )تعریف می «وزیادکفایت بدون کم»را:  «الکفاف»ابن حجر  

 ازدسدور می ؛ یعنی هر چیزی که هالک و نابودی را از انسان«نیاز اصلی»به : »فقهاء احنافنزد  «کفایه»

و غیره که ضرورتی را  های علمی برای اهل علمو کتاب نفقه، مسکن، لباس، وسایل خانه، وسایل کار مانند

 شود.تعبیر می« کنداز ضروریات و نیازهای اساسی را پر می

و فقهاء میزان کفاف و کفایه را در مباحث زکات به ویژه در ویژگی هایی که برای صرف زکات و 

 چند که در میزان آن اختالف دارند. هر ر آنچه مربوط به میزان غنا و فقر باشد،مقدار آن وجود دارد، یعنی ه

( اما 2/10،م 9110شافعی،) ( وشافعی ها بر این نظرند که آنچه مانع صدقه شود،2/99،م 2001،)کاسانی

 میزانی برای آن وجود»گوید: ( و مالک می2/981،م 9111سرخسی،شمارد )ابوحنیفه غنی را میزان بر می 

 (.11)أمیرکبیر،«گرددو میزان آن به اجتهاد باز می ندارد

ها این است که آیا مانع و میزان غنی است و یا معنای شرعی یا لغوی مد نظر و علت اختالف آن

است؟ و کسانی که قایل به معنای شرعی هستند می گویند: نصاب همان غنی است قائلین به معنای لغوی 

 شود.د که بر آن اطالق میمی دانن آن را کمترین چیزی
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...  و پوشش و مسکن ولی فرق بین میزان کفاف و کفایه این است که کفاف بر سد ضروریات مهم از غذا

میزان الکفایه عبارت است از: برطرف نمودن نیازهای اصلی هر شخصی از خوراک و پوشاک و مسکن  اما

 رج او بدون اسراف وبخل شایسته باشد.و غیره است و هر آنچه برای او و کسانی که تحت پوشش مخا

و بنابراین میزان کفایه از میزان کفاف فراتر است و به هر آنچه برای انسان و شایسته حال او از ازدواج، 

و لباس و جواهرات و... است، اما میزان کفاف عبارت است از دستیابی  آموزش، درمان، پرداخت بدهی

ین سطح آن از خوراک و مسکن بوده که بیانگر سطحی باالتر از فقر انسان به ضروریات زندگی در پایین تر

 (119،م 9189فنجری،است )و بینوایی در اندیشه اقتصاد اسالمی 

 مفهوم امنیت اقتصادی در قرآن 2-4

به معنای امنیت و مشتقات آن به همان معناهای لغوی قبلی ذکر شده  «األمن»و در قرآن کریم کلمه 

و عدم ترس  ها پیرامون طمأنیه و آرامش، واطمینانکه همگی معنای آن نقطه قرآن بیان شده است 90در 

 (11-89،ی)عبدالباق است.

تقات ی از مشقصد( آمده بعض) یثالثاما واژه اقتصاد در قرآن ذکر نشده است ولی ریشه آن که از فعل 

آن در شش موضع با معناهای مختلفی ذکر شده است، پس از باب اولی اصطالح امنیت اقتصادی در قرآن 

ه ک هم بیان نشده است، بجز اینکه قرآن کریم مضمون این اصطالح و محتوای آن را هنگامی بیان داشته

وبت چه با امتحان و ابتال و چه با عقآن )و حتی عدم دستیابی فرد به  دستیابی فرد به آن را نیازهای اساسی

 و عذاب( نوعی اختالل و عدم توازن برشمرده است.

در قرآن کریم نتیجه ای را از سیمای آیاتی که برآن داللت دارد بیان میدارد،  «امنیت اقتصادی»مفهوم 

 سببن و... مانند خوراک و مسک مثال خداوند عزوجل بین امنیت و برآوردن نیازهای ضروری انسان و آنچه

با دستیابی  و جز شود تفاوت قائل است، با این اعتبار که این نیازهای اساسی برای زندگی استاستقرار او می

 صورت مداوم محقق نخواهند شد.به امنیت، ضمانت دریافت این نیازها و استقرار به

طریق ربط آن  ضرورت های ویژه زندگی انسان چون خوراک از قرآن کریم بشریت را متوجه اهمیت

ای گونهشود، بهو در حقیقت این معنا از خالل سوره قریش آشکار می به امنیت و استقرار سیاسی می نماید

 ٔ  جُوع مِّن عَمَهُمٔ  أَط ٔ  لَّذِی﴿ٱکه خداوند عزوجل بر اهل مکه هر آنچه را از نعمت امنیت اقتصادی و غذایی 

﴾فِٔ  خَو ٔ  وَءَامَنَهُم مِّن ﴿و نعمت استقرار و اطمینان﴾ داده، واز آن نعمت بزرگ که شایسته شکر و عبادت  ٔ 
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و مفهوم امنیت اقتصادی و اجتماعی در سوره قریش پس از وقوع آن در سوره فیل نمایان  داردمی است بیان

ها و پایداری منافع و برقرای نظم شود که هر آنچه را ما با اصحاب فیل کردیم بخاطر قریش و امنیت آنمی

 2009،ی)سعد سفرهایشان در زمستان به یمن و در تابستان به شان برای کسب و تجارت است. دوباره به

 (819م،

و قرآن کریم نعمت استقرار و امنیت را در برآوردن منابع و تولیداتی بر می شمارد که جانها را حفظ 

ونه که خداوند گها را مانند خوراک و پوشاک و مسکن پاسخگو است همانکند و نیازهای اساسی آنمی

 (999و  995. )طه،﴾تَضحَى وَلَا فِیهَا تَظمَؤُاْ لَا وَأَنَّکَ رَىإِنَّ لَکَ أَلَّا تَجُوعَ فِیهَا وَلَا تَع﴿فرمایدمتعال می

ه نفی طور کبخشد، همانپس وقتی که گرسنگی و عریانی از وی نفی شد، سیری و پوشش را استوار می

 داردمی ها نگهو وجود مسکن است که وی را از تابش آفتاب بر آن ستتشنگی الزمه دستیابی به رفع آن ا

 (989م، 2009،ی)سعد و هر آنچه را که انسان در دنیا برای استقرار و آرامش نیاز دارد.

ها می بنابراین خوراک و پوشاک و مسکن و عدم تشنگی محورهایی است که کفاف انسان پیرامون آن

باشند و نیازی به هیچ شود، زیرا کافی میها را در بهشت یادآور مینو خداوند مجموع تمامی آ چرخد

 (891م، 9181،یهستند )زمخشریا کسب دیگری نیست چنانچه اهل دنیا به آن نیازمند  کفایت

 گذارهیحرمت دارند و هم سرما هیآن است که در اسالم هم مال و هم سرما یاقتصاد اسالم یهایژگیاز و

 همه مورد احترام هستند. دهد،یانجام م یکه کار اقتصاد یو هم شخص

رمت کرده، اصل ح دیخاص درباره آن تاک یصورتبه یاقتصاد یایکه اسالم در قضا یاصول نیاز مهمتر

توجه داشت، علت حرمت و احترام مال آن است که خداوند مال  دیبا، ( استیاقتصاد تیو احترام مال )امن

 نیسوره نساء در ا 21 هیو در آ داندیبه کمال م دنیانسان و سبب رس یو معنو یماد یقوام زندگ لهیرا وس

 إِالَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ  لِیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِ﴿: دیفرمایرابطه م

اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید که ایمان آوردهاى کسانى»؛ ﴾وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کَاَن بِکُمْ رَحِیمًا

مواره زیرا خدا ه یدمگر آنکه داد و ستدى با تراضى یکدیگر از شما ]انجام گرفته[ باشد و خودتان را مکش

وَالَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ ﴿سوره نساء فرموده است:  5 هیمتعال در آ یخدا نیهمچن«. با شما مهربان است

ا ررا که خداوند آن؛ و اموال خود ﴾الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِیهَا وَاکْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

قرار داده به سفیهان مدهید و ]لى[ از ]عواید[ آن به ایشان بخورانید و آنان را  اوسیله قوام ]زندگى[ شم
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سان، آمده که حرمت مال ان ریتعب نیمتعدد ا یهاتیروا در، و«پوشاک دهید و با آنان سخنى پسندیده بگویید

 .چون حرمت خون اوستهم

قتصادی در اصطالح امروزی به معنای برآوردن نیازهای مادی انسان جهت اشباع بنابراین اگر امنیت ا

له را فقط و مسئ ها و در پاسخ به عالقه مندی هایش باشد، براستیکه مفهوم آن در تصور قرآنی فراتر رفتهآن

و دارد، بلکه استقرار و آرامش و سکونت مردم در کنار هم در خوردن و نوشیدن یا تملک محصور نمی

و چنین چیزی تا  صورت سهل و آسان را مدنظر داردها و تأمین نیازهایشان بهسالمت روابط میان آن

 زمانیکه که نفس انسان در کفر و معصیت باشد ممکن نخواهد بود.

و خداوند متعال در توصیف قریه آمنه آنجا را به سه ویژگی مهم که باید در هر جامعه باشند توصیف 

و آسودگی خیال و فراوانی مایحتاج و دستیابی  و استقرار در زمین اند از: امنیت از ترسکند که عبارتمی

و خداوند امنیت را بر طمأنینه مقدم شمرده چون بدون آن آرامشی نخواهد بود،  باشندها میآسان به آن

 (99/109 ،م 9189ابن عاشور،) گردد.گونه که ترس سبب ناراحتی و نگرانی میهمان

و از هم جداشدنی نیستند، شده  انیب که در کنارهم ررسی آیاتی که پیرامون امنیت و رزقپس با ب

 ای برای دستیابی و تداوم و استمرار آن است.متوجه می شویم که امنیت مقدم بر رزق است زیرا وسیله

ون چهای دیگر امنیت دارد که بخشو امنیت اقتصادی در نگرش قرآنی مفهومی جامع تر را بیان می

توان صورت خالصه میگیرد که بهسالمت را در برمی تیامن اجتماعی، تیامن صنعتی، تیامن امنیت غذایی،

ساسی از نیازهای ا کلیه اعمال و تدابیری که انسان را به دستیابی»گفت؛ امنیت اقتصادی از منظر قرآن به 

های گام حوادث طبیعی یا بحرانویژه هن به خوراک و پوشاک و درمان و... در تمامی شرایط و اوقات،

 .«سازدممکن می اقتصادی، با ضمانت سطح پایینی از زندگی

 منیت اقتصادی در سنتمفهوم ا 2-5

اما سنت نبوی از بیان امنیت اقتصادی در زندگی فرد یا جمع غافل نمانده چراکه پیامبر )ص( آن را 

أال أخبرکم بدنیا المؤمن؟ قالوا: بلى یا رسول اهلل،  ﴿: فرمایدیکی از سه رکن زندگی مستقر می داند ایشان می

 9119)بخاری،﴾"اقال: مَنْ أَصْبَحَ آمِنًا فِی سِرْبِهِ، مُعَافًى فِی جَسَدِهِ، عِنْدَهُ طَعَامُ یَوْمِهِ، فَکَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْیَ

یکی از ستون های زندگی پایدار و امن بیان  ﴾عِنْدَهُ طَعَامُ یَوْمِهِ﴿( پیامبر امنیت اقتصادی را در 9/929،م

ها ممکن نیست، وهیچ ملتی استوار و پایدار و مقاوم نمی ماند؛ مگر اینکه دارد که زندگی انسان بدون آنمی
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امنیت اقتصادی در آن جامعه با تأمین منابع اقتصادی محقق شود تا نیازهای خوراکی و اساسی و ضروری 

ن چیزی جز در سایه نظام عادلی که این منابع را تأمین و حفظ و برمردم به و چنی آن جامعه محقق گردد

 شکل عادالنه تقسیم کند نخواهد بود.

پیامبر اسالم پایه های نظری را در جهت تحقق امنیت اقتصادی از خالل تشویق یارانش به فربه 

ای گونهکشاورزی بنا نمود، بهساختن درآمد مالی شان با انجام فعالیت های اقتصادی مختلفی چون زراعت و 

مَا مِن مُسلمٍ یَغرِسُ غَرْسًا إال کان  ﴿:بهره مادی نهاد چنانچه فرمودند اجر و ثواب، عالوه بر که در آن اعمال

ال دَقةٌ وما أُکِلَ منهُ لهُ صَدَقةٌ وما سُرِقَ مِنهُ لهُ صَدَقةٌ وما أَکَلَ السّبُعُ فهوَ له صدَقةٌ وما أَکلَتِ الطّیرُ فهوَ له ص

 (2115،2/905، م 2009)بخاری، ﴾یَرْزَؤه أحدٌ إال کانَ لهُ صَدقةٌ. 

 و ص( به تحقق وجود خوراک و افزایش ثروت طبیعی با احیای اراضی موات) امبریپطور که همان

 من أحیا أرضاً میتة فهی له، ولیس لعرق ظالم ﴿فقال علیه السالم:  کند،تملک برای کسی که آن را احیاء می

 (2/905: 2115 ،م 2009بخاری،) ﴾حق 

در مقابل هم پیامبر به کار کردن تشویق می نمود زیرا منبع اساسی برای اشباع نیازهای اساسی انسان 

ألن یأخذ أحدکم حبله، فیأتی بحزمة الحطب على ظهره، فیبیعها، فیکف اهلل  ﴿:فرمایدرود و میبه شمار می

 (9/290: 9999، م 2009)بخاری، ﴾بها وجهه، خیر له من أن یسأل الناس أعطوه أو منعوه 

ازهای اساسی کننده نیعنوان تأمینص( به) امبریپتوان گفت که تمامی تدابیر اقتصادی که بنابراین می

همگی در چارچوب برآورده ساختن امنیت  المی چه مسلمان و غیر مسلمان بکار برده؛افراد جامعه اس

 گونه که بیت المال مسلمانان نقش مهمی در تأمین امنیت اقتصادی دولت مسلمانان داشتهاقتصادی است همان

ر ان دو هر وقت مسلمان و همانند یک منبع ذخیره اقتصادی احتیاطی برای تمامی مسلمانان عمل می نمود

زش را سوی آن می شتافتند، بنابراین هر مسلمانی نیاتنگنا یا نیاز یا فشار گرسنگی و بیماری می افتادند به

 در آنجا می یافت و حق خویش را از آن برداشت می نمود.

 گرید ثیو در حد« حرمت مال مؤمن همچون حرمت خون اوست»)ص( فرمود:  امبراکرمیاز جمله: پ

 «.مؤمن محترم است، عِرض، آبرو، مال و خون او زیهمه چ»فرمود: 

 به اموال و ستیمجاز ن کسچینموده و اعالم داشته که ه دیتاک یاقتصاد تیبر امن ثیاحاد نیهمه ا

 نیاباشد، بنابر یزیناچ زیاگر چ یممنوع است؛ حت گرانید یمال میبه حر یامالک افراد تجاوز کند و تعد

 است. ی( ضروریاقتصاد تیوع افراد )امنمشر یهاهیسرما تیاحترام و رعا



 

 شریعت مقاصد دیدگاه از اقتصادی امنیت / 311

 

 

عنوان نمونه برخورد قاطع اسالم نسبت به به کندیم یاقتصاد تیداللت بر امن زین یگریادله د ن،یا بر عالوه

 ربا مبارزه با ایدر جامعه است و  یو اقتصاد یمال تیعلت حفظ و امنسارق و دستور قطع دست او به

 است. یاز اخالل در نظام اقتصاد یریجلوگ یبرا یمفسدان اقتصاد

 ف،یتعار نیتردر ساده دیمطرح گرد یاقتصاد تیکه از امن یفی، عالوه بر تعاریدر نگرش اسالم اما

 عدل و تیداشته باشند و دولت با مدارا و رعا تیمعنا است که مردم در اموالشان امن نیمزبور به ا تیامن

کاال  احتکار ن؛ی. همچندینما ذو زکات اخ اتیاز آنان مال ،یاسالم دهیاخالق پسند گریانصاف و با توجه به د

 متعادل باشد هامتیها قو فروش دیدر خر زینباشد و ن انیمردم( در م ازیو مورد ن یاساس یکاالها ژهی)به و

های عنوان برآوردن ضروریات و نیازمندی های جامعه و تأمین راهکه در قرآن کریم امنیت اقتصادی به

 یل آن است تا اینکه زندگی آسوده و مستقری را در زمین فراهم شود.وسا

 تیاستنتاج کرد که امن توانیم بیترت نیبدقرآن و سنت و قول فقهاء  حال با توجه به تمامی ادله

 تاجحیما هیته یعوامل اساس نینظم ب یبوده و عبارت از برقرار یاقتصاد یاتیح طیهمان شرا یاقتصاد

ها آن یرضرو یازهاین کهیجامعه، بطور یکار و درآمد اعضا عیتوز د،یتول ه،یمنابع اول یعنیانسان  یشتیمع

 شیاحساس خطر ننموده و آرامش و آسا اتیضرور نیاحتمال فقدان ا یحت ایها از فقدان و شود و آن نیتأم

 و حیصح یاقتصاد یزیر یج.ا.ا هم دولت را موظف به پ یراستا قانون اساس نیها سلب نگردد. در همآن

در  تیرفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروم جادیجهت ا یعادالنه بر طبق ضوابط اسالم

 یدر علوم و فنون و صنعت و کشاورز ییخودکفا نی، تأممهیب میه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیتغذ یهازمینه

 کرده است.

رین شاخص های توسع یافتگی است، طور که در حال حاضر امنیت اقتصادی یکی از مهمتهمان

 ها دستیابی به امنیت اقتصادیکشورهای در حال توسعه جوامعی هستند که اولین و مهم ترین گام برای آن

است تا در پرتو آن به یک نظام اقتصادی مطلوب برای ارتقای تولید و کارآیی منبع دسته یافته و آنگاه به 

 و خدمات که هدف نهایی هر نظام توسعه یافته است برسند. رفاه اقتصادی یا تقلیل کمبود کاال ها

 ...و و فرهنگی یاجتماع اما اگر نظام اقتصادی را یکی از ارکان نظام اسالمی در کنار نظام سیاسی،

است که در  ییفضا جادیا ،یاقتصاد تیمقصود از امنبدانیم امنیت اقتصادی شرط تحقق نظام اقتصادی است. 

خارج  که ییگر، کار و کارگر و همه قشرها در برابر انواع فشارهاصنعت و صنعت گذار،هیو سرما هیآن سرما



 319/  3199 ستانپاییز و زم -دوم شماره -سال سوم -تخصصی مطالعات فقه و اصول دوفصلنامه

 

 

احساس  دهند،یاقتصاد انجام م ییشکوفا یکه برا یو در جهت کار و تالش شوندیاز کنترل است، حفاظت م

 باشند. تهو ارامش داش نانیاطم

رین توان به دو بعد مهم تدیدگاه های مختلف میامنیت اقتصادی ابعاد و مفهوم گسترده ای دارد که بر اساس 

 ( امنیت سرمایه گذاریالف شاخص توسعه نیافتگی آن اشاره نمود:

 ب( امنیت اشتغال 

ها از اهمیت که هر یک از دو بعد سابق دارای شاخص های متعددی است که برای شکل گیری آن

 (91، 9189ان،یجهان) فوق العاده ای برخوردار است.

قاصد بندی مموضوع مال و امنیت آن که در اصطالح امروزی امنیت اقتصادی است در تقسیم بنابراین

ت های برای بدسدر مرتبه ضروریات واقع شده، چراکه بنا به تعریف ابن عاشور هر امتی چه فرد و مجموعه

نجر ل در آن مو هر گونه اختال که هیچ سیستمی بدون آن پایدار نیستنحویآوردن آن نیاز ضروری دارد، به

ضروریات همگی در کاال و خدمات و چیزها و اعمالی است که برای  و گرددبه فساد و متالشی شدن می

محافظت از دین و نفس وعقل و نسل و مال الزم و بایسته است، زیرا هدف شارع از ایجاد این موارد 

 د.قویترین مرتبه مصالح قرار دارن و در مرتبه گانه نگه داشتن دین و نفس و عقل و نسل و مال آنهاستپنج

 (91،م 2099ابن عاشور،)

د شوموضوع می اما ضروریات در رابطه با امنیت اقتصادی در آنچه موجب پایداری و ماندگاری این 

ها خوراک و پوشاک ومسکن است زیرا خداوند انسان که بدون آن بقائی نخواهد بود و مهمترین آننحویبه

 (9/289،م 2001غزالی،) اش پایدار نمی ماند.ها زندگیه که بدون آنای آفریدگونهرا به

که نحویبنابراین ضروریات در هر آنچه به مصلحت بندگان در زندگی و آخرت باشد خواهد بود، به

و خوشبختی در دنیا ودر آخرت به همراه نخواهد  ها بدبختی کامل را به همراه داردنایافت و ناپدید شدن آن

 (995، م 2009بدوی،) کند و فساد را بر اجسام و نسل ها را مقطوع می گرداند.ین را متالشی میداشت و د

توان با استناد به برخی از قواعدی که قبال ذکر گردید اما در رابطه با منزلت مقصد بودن امنیت اقتصادی می

ی جایگاه این مقصد را در یکبه جایگاه و اهمیت آن پی برد وچنین به نظر می رسد که بدءا پیشوند امنیت 

گانه بگنجاند که همان مقصد حفظ امنیت است با اینکه به امنیت مقصود فقهاء در آن از مقاصد ضروری پنج

دوران، بعد اجتماعی و نظامی آن بوده و پیچیدگی مسائل اقتصادی در دنیای آن روز گستردگی چندانی 

ابت فشرده، بُعد اقتصادی بر سائر ابعاد دیگر غالب شده نداشت؛ اما امروزه ودر دنیای کاهش فرصت ها و رق
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توان صورت خالصه میشود، بنابراین بهای تزلزل در آن موجب اختالل در دیگر ابعاد امنیت میگونهو به

بیان داشت این بُعد بسیار مهم چه برای حاکم از این نظر که به بهترین شکل و مناسب ترین شیوه در راستای 

و چه برای محکوم از این لحاظ که نسبت به تدابیر اقتصادی حاکم در راستای  جود در هر جامعهبسترهای مو

ر نتیجه گیرد. دتحقق هر چه بیشتر امنیت اقتصادی این مسئله بیش از گذشته اهمیت چندانی به خود می

ران و متوان گفت که مبحث امنیت اقتصادی که اصلی ترین بخش آن مقصد است و بدون آن مقصد عمی

 گردد و درواقع ضامن و اعتدال بخش این قسم از ساختار مدیریتی در جامعه است.آبادانی زمین مختل می

 گیرینتیجه 

ز ا ی و ساختار آن را تهدید نماید خطرناک بودهو جنبه اقتصاد تیمقصد امنکه هر آنچه  ستین یشک

 هجیو در نت کندضربه وارد می چون خوراک پوشاک و مسکن یزندگ یضرور زیرساخت هایجهت که  نیا

 یو بدون استقرار را در پ ارناهنج یجامعه او شود می یمنته جیومرج راو ترس و هرج یگرسنگ به آن

 را بر دوش خواهند ینیسنگ فهیآن وظ قیو تحق نیآید که جامعه و افراد در تأمبرمی نیخواهد داشت، چن

تا  ایرد کامال اجرا و خُ ،یانیکننده در سه حوزه کالن، م نییبایست عوامل تعآن می نیتأم یداشت، اما برا

 یهم فقهاء اسالم بر فراوان یو از طرف بوده باشد زیموفق آم یتیامن یشاخص ها دیدر تحد یادیاندازه ز

ب کس یکه درها کهیتا زمان ؛اند، گرچه حرام باشدنموده دیهر فرد جامعه تاک یچون خوراک برا یاتیضرور

ای هگوناز مناطق به یاریدر بس فراوانی و مشکالت هایپدیده کهیحالل بر مردم بسته شده است، در حال

ا هناچارا به آن  یزندگ یدرآمدها نیتأم یبرا یو نبود منابع مال یاستقرار شغل ماست که مردم پس از عد

بخاطر عدم  رانیا یدر شهرها یمتوال انیسال یها یو دربه در یزندگ یفشارها و گاهاآورده اند  یرو

های پدیدهمناطق را چنان خسته نموده که اندک درآمد حاصله از  نیمردم ا ی،اقتصاد یاستقرار پروژه ها

 ی جایگاهفایمردم از مرزها را به شرط بودن در کنار خانواده و ا یمصرف یو قاچاق کاالها یکولبرهمچون 

فرزندان را  یو خسته از دور ریپدر و مادر پ یبرا ی رافرزندجایگاه  ایو  یمتماد انیپس از سال یپدر

 رچون حفظ آبرو د یگریسو هم مقاصد د نیاست در ا تیامن یاگر در آنسو مقصد ضرور د،ینما یم تیکفا

مصلحت عام ممکن  نیند اما گاها اا که مصالح عام مقدم بر مصالح خاص نکهیگیرد و با امقابل قرار می
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 نیچن مقصد خاص کهیداشته باشد در حال یاقتصاد تیمقصد امن یرا برا ینیتحس ایو  یاست مرتبه حاج

 !سدر یها از آبرو گذشته و به حفظ جان هم ماز آن یدرآمد در جامعه در برخ یاقشار ب

 دیاز مناطق کشور با د یدر برخ های رویاروی امنیت اقتصادیپدیدهبایست به موضوع می نیبنابرا

 یفعل تیدر وضع رایز ست،یاست نگر یاسالم عیو معطوفانه تشر عیکه براساس احکام وس یگسترده تر

و  عیو توز دیدر عرصه تول یجهان یفشرده بازارها اریو رقابت بس یاقتصاد تحریمکشور ما و با وجود 

به خود خواهند گرفت و  یگریاحکام شکل د نیا تیماه، مردم یدرآمد ناتوان اقتصاد نیچنو هم تیفیک

با  یقتصادا تیتکامل امن نکهیبپردازد تا ا یدر رابطه با درجه بند یبند کیبایست به تفکقانونگذار می

دسته  یو پژوهش قیدق یها یمتوازن در حرکت باشد و دولت با بررس یکسب و کار مردم به شکل تیوضع

 ای یکند که در مرتبه حاج کیتفک یتصاداق تیرا در اختالل به امن ینیو تحس یو حاج یضرور یبند

دد در جهت کسب نگر یخاص افراد یقرار گرفت مانع از مقصد ضرور یاقتصاد تیدر اختالل امن ینیتحس

 است. ینیمقدم بر تحس یو حاج یمقدم بر حاج یچراکه ضرور
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