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  اجتماعی تأمینمبانی فقهی مسئولیت دولت اسالمی  در 

  عبدالجبار زرگوش نسب

  .استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه ایالم

  امر اهللا معین

  استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

  سیده معصومه غیبی

  کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی مدرس دانشگاه شهرکرد

 
  چکیده

ي آن بر حسب هاست که محدوده هاي دولت اجتماعی یکی از مهم ترین دغدغه تأمین

 یستم جامع و پیشرفته تر در زمینههر دولتی براي دستیابی به یک س. ها متفاوت است دیدگاه

کند براي رسیدن به اهداف  مورد  هاي خاصی پیگري میاجتماعی براي همگان برنامه تأمین

اجتماعی در اسالم  و  تأمیندر این راستا توجه به مسأله . ر استنظر که بر مبانی خاصی استوا

داند تر شدن این موضوع الزم میمبانی فقهی آن که حضور دولت اسالمی را جهت هر چه عملی

د؛ به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است با  بهره مند شدن از روش باش می ضروري

هاي این یافته. اجتماعی بپردازد تأمینالمی در توصیفی تحلیلی، مبانی فقهی نقش دولت اس

اجتماعی است که با  تأمیندهد که بر اساس مبانی، دولت اسالمی ملزم به پژوهش نشان می

 اجتماعی  تعیین و تأمیني حضور دولت اسالمی را در د محدودهتوان می توجه به این مبانی

  . مشخص کرد

  . اجتماعی، دولت، مسئولیت، امنیت تأمین: ها هکلید واژ
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  مقدمه - 1

اجتماعی در دین اسالم از جایگاه ویژه و ارزشی واالیی برخوردار است  تأمین

ي دینی و عمومی  براي همگان توصیه شده رسیدگی به این امر به عنوان یک وظیفه

ي در جامعه آمده وجود بهي اخیر با افزایش جمعیت و تحوالت اما در چند دهه. است

که اند  هها دچار تغییر و دگرگونی شدها و سنتهاي علوم، فرهنگي شاخهبشري همه

اجتماعی نیز به عنوان یک فرهنگ و سنت قدیمی از این تغییرات  تأمیندر این میان 

اجتماعی در ابتدا اوال، براي افرادي در نظر گرفته شده بود که  تأمین. مصون نمانده است

ي نیازهاي خود را نداشتند و ثانیا  رسیدگی به این امر به عنوان یک وظیفه تأمینتوان 

و حقیقی افراد عادي صورت ) دولت(عمومی توسط افراد اعم از اشخاص حقوقی 

ي سنتی خود هم از اجتماعی از محدوده تأمینهاي اخیر  اما در این سال. گرفت می

اجتماعی  تأمیني مسئول رندهي گیجهت افراد تحت الشمول و هم از جهت بر عهده

ي افراد  اجتماعی را شامل همه تأمیناي که  از یک سو  به نوعی فراتر رفته است به گونه

داند  و از سوي دیگر رسیدگی به این امر را تنها وظیفه ها میي زمینهو مربوط  به همه

. دانندها می تي دولداند بلکه مسئول اصلی رسیدگی به این امر را بر عهدهمردم نمی

دولت جمهموري اسالمی ایران نیز که همواره با تغییرات جوامع بشري و تحوالت 

قانون اساسی مقرر  29آمده در زندگی افراد  حرکت کرده است در اصل  وجود به

اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاري، پیري، از کار  تأمینبرخورداري از «: دارد می

راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی  و افتادگی، بی سرپرستی، در 

دولت مکلف . هاي پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی درمانی و مراقبت

است طبق قوانین از محل درآمدها ي عمومی درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، 

این اصل  ».کند تأمیني مالی فوق را براي یک یک افراد کشور ها حمایتخدمات و 

که این اصل بر چه  اما این. دانداجتماعی را حقی همگانی و از وظایف دولت می تأمین

مبانی فقهی استوار است نیازمند بررسی مجدد است؛ زیرا هر چند که محققین اقتصاد 

اجتماعی و بیمه را  تأمیني شرعی مباحث اسالمی سعی کردند از دیدگاه اسالم و ادله

ي مسئولیت به جنبه تر بیش ها پژوهشاما از آنجایی که این اند  هادمورد بررسی قرار د

و از سوي دیگر امروزه حضور دولت در امور بیمه  اند پرداختههمگانی افراد در این زمینه 

اجتماعی یک امر بدیهی و انکار ناپذیر است ضرورت دارد که به بررسی نقش  تأمینو 
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ي مبانی شرعی هاست برپایهدولت و مبانی آن که نشانگر حضور دولت در این زمینه

ها نشأت گرفته است تبیین  اجتماعی از آن تأمینپرداخته شود تا مبانی فقهی که قانون 

  . و مشخص شود

  

  اجتماعی تأمین  -2

  اجتماعی تأمینمفهوم وماهیت   -2- 1

اجتماعی از اصطالحات متداول در زبان فارسی است، اما به لحاظ ساختار  تأمین

ریشه در زبان عربی دارد که در ادبیات عرب از فعل ماضی امن به معناي ایمن بودن و 

ار این کلمه در جایی به ک )2/24فیومى، بی تا، . (سالم بودن از هر گونه ترس و مکراست

رود که آرامش و امنیت به جاي ترس و وحشت بر انسان حکم فرما باشد و از همین می

  )134، 1383ابراهیمی، . (شوداجتماعی روشن می تأمینجا وجه تسمیه 

 توان می هاي مختلف، تفاوت دارد و حتیاجتماعی با توجه به مکتب تأمینمفهوم 

؛ دلیل آن هم تفاوت در پیشرفت گفت که تعریف جامع و مانعی براي آن وجود ندارد

ي اشکاالتی که در تعریف آن وجود دارد اما با همه. دباش می اقتصادي و اجتماعی جوامع

  . شوداند، اشاره میبه بعضی از تعاریفی که صاحب نظران ارائه داده جا این در

  :اجتماعی عبارت است از تأمین: گویدیکی از صاحب نظران در این زمینه می

تضمین پاسخ گویی به نیازهاي مادي و معنوي بشر تا حد ممکن و ایجاد «

هاي مختلف تا آنجاکه انسان بتواند با استفاده از شرایط ایجاد شده مطمئن شود  امنیت

  )284، 1368طالب، (» .که در شمول نفس مطمئنه راضیه و مرضیه قرار گرفته است

  :یکی دیگر از صاحب نظران معتقد است

درآمدي است که به هنگام قطع درآمد به  تأمیناجتماعی بیانگر  تأمیناصطالح «

درآمد  تأمینشود و هم چنین عللی از قبیل؛ بیکاري، بیماري یا حادثه، جایگزین آن می

ها که به سبب مرگ شخص  اند و نیز آنبراي کسانی که به علت پیري باز نشسته شده

هاي که به خارج استثنایی از قبیل هزینهم تأمیناند و دیگري از حمایت محروم مانده

  . )، به نقل ازسر ویلیام38همان، (» .آیدمناسبت تولد، ازدواج و یا مرگ پیش می

تري  اجتماعی داراي معناي گسترده تأمیناما در کتب فقهی و اقتصاد اسالمی، 

اجتماعی در این کتب به سه صورت، کار در بخش  تأمیناي که اشکال است، به گونه
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کرمی و پور مند . (هاي افراد تقسیم شده استهزینه تأمینعمومی، خصوصی و تعاونی و 

اجتماعی در دین  تأمینبا توجه به این مورد باید گفت که ) 177، 1371نبی زاده، 

ي نیازهاي افراد را در بر اي است که فراهم کردن همهي گستردهاسالم داراي دایره

  . گیرد می

  

  اجتماعی تأمینمبانی  -2-2

  :ندگیر می مبانی اجتماعی داراي مبانیی است که به شرح ذیل مورد بررسی قرار

  عدالت اجتماعی -2-2- 1

اجتماعی اجراي عدالت اجتماعی  تأمینیکی از وظایف دولت اسالمی در راستاي 

اي عدالت بر قرار شود یعنی در آن جامعه  امنیت وجود دارد است؛ زیرا وقتی در جامعه

. شوداموري است که در منابع اسالمی و سخنان معصومین فراوان یافت می عدالت از

ترین مباحث در سطح جهان مطرح است  موضوع عدالت که امروزه به عنوان یکی از مهم

آن طور که باید در کتب فقهی مورد توجه فقهاي اسالمی قرار نگرفته است و این 

. ر. (قهاي متأخر، به آن اذعان دارندهاي است که بسیاري از متفکرین اسالمی و ف مسال

عدالت اجتماعى یکی از دالیل بعثت انبیاء الهى  تأمین )130، 1427مکارم شیرازي، : ك

و ارسال کتب آسمانى است، این مطلب بیانگر آن است که همیشه افراد و نهادهایی باید 

این امر امروزه . کنندي وجود عدالت اجتماعی را در جامعه فراهم باشند تا بتوانند زمینه

هایی از آیات و روایات  در ذیل به نمونه. باید توسط حاکم و دولت اسالمی انجام شود

  : شودوارده در باب اهمیت و ضرورت عدالت اشاره می

  :فرمایدخداوند متعال در قرآن می قرآن؛ -الف 

»لْنا لَقَدسلَنا أَرسر ناتیبِالْب أَنْزَلْنا و مهعم تابالْک یزانَ والْم قُومیل النَّاس  طسبِالْق

 کتاب ایشان با داشتیم، و گسیل روشن معجزات با همراه را خود رسوالن ؛ ما)25/حدید(

  ».دهند خوى عدالت به را مردم تا کردیم نازل میزان و

همه با توجه به این آیه باید گفت، قسط و میزان به معامالت اختصاص ندارد، بلکه 

ي نزول این آیه وادار کردن هر چند فلسفه. دگیر می هاي زندگی بشر را در برعرصه

 برخورد از خالى ناخواه خواه اجتماعى هر کهآنجایی د اما ازباش می مردم به برپایی عدالت
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 اجراها  آن میان در را عدالت که دارد حکومتى به نیاز نیست، بنابراین منافع تزاحم و

  )23/377، 1374مکارم شیرازي، : ك. ر. (کند

 اى)135/نساء(بِالْقسط؛  قَوامینَ کُونُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«: فرمایداي دیگر میدر آیه

 ».دارید بپا را عدالت به عمل! اید آورده ایمان که کسانى

 اى جامعه هر نیاز ترین ضرورى اجتماعى عدالت اصول بر مبناي این آیه، اجراى 

 حق روح اشباع و عدالت تحقق با تنگاتنگى رابطه نظامى هر بقاى و پایدارى و است

 اي قانون حکومت نکند حقوقدارد، بنابراین اگر در جامعه مردم خواهى عدالت و طلبى

 با توجه به این آیه باید گفت، خطاب هم. گیرد قرارمی تجاوز و هجوم مورد مردم اساسى

ي مردم به ویژه بنابراین همه. است معمولى مردم متوجه هم و جامعه حاکمان متوجه

، بی تا،  جعفرى، یعقوب. (ي عدالت در جامعه باشندحاکمان و مسؤولین باید برپاکننده

  . )587و 586

؛ 152/؛ انعام42و 8/؛ مائده58/؛ نساء29/اعراف(روایات؛ عالوه بر آیات قرآن،  –ب 

ین نیز از اهمیت خاصی برخوردار است رعایت عدالت در کالم معصوم)26/، 15/شوري

  :شودها اشاره می که در ذیل به مواردي از آن

 قیام سنۀ سبعین عبادة من خیر ساعۀ  عدل«: فرمایدرسول خدا در جایگاه عدل می

یک لحظه ) 72/352، 1403و مجلسی،  11/317، 1408نوري، (نهارها؛  صیام و لیلها

آن به نماز وروزهاي آن به روزه بگذرد بهتر هاي عدل، از هفتاد سال عبادت که شب

اهللا سبحانه الذى وضعه   میزان  العدل  ان«: فرمایدمی) ع(در روایتی حضرت علی » .است

تمیمی ( فى الخلق و نصبه القامۀ الحق فال تخالفه فى میزانه و ال تعارضه فى سلطانه

ان است که آن را به درستی که عدل، معیار و میزان خداي سبح؛ )99، 1366آمدي، 

میان مردم قرار داد تا حق را بر اساس آن بپا دارند، بنابراین با خداي متعالی در معیارش 

  ».مخالفت و با قدرتش معارضه نکن

، 1380و حکیمی،  340همان، (الرعیۀ؛   تصلح  بالعدل«: فرمایددر روایتی دیگر می

ن سخن بیانگر این حقیقت ای ».یابدبه سبب عدالت زندگی مردم سامان می) .6/601

یابد و زمینه رشد  که با حاکمیت عدل، امور مختلف زندگی مردم، سامان می، است

  . شود فضایل اخالقی فراهم می
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، 1408نوري، (البالد بمثل العدل   ما عمرت«: فرمایددر روایتی دیگري نیز می

  یصلحها إال العدلالرعیۀ ال«و » .؛ هیچ چیز مانند عدل سبب آبادانی شهرها نشد)11/19

  ».شوند مگر به سبب عدل؛ مردم اصالح نمی)همان(

 :فرمایدنیز در این زمینه می) ع(امام رضا 

به کار بستن عدالت  ؛)11/19همان ( استعمال العدل و اإلحسان مؤذن بدوام النعمۀ«

  ».ستها نعمتو دادگري و نیکوکاري، عامل پایداري 

ها و اصول باید گفت، عدالت اجتماعی یکی از پایه با توجه به آیات و روایات وارده

اساسی یک جامعه است، که اگر به درستی اجرا شود آثار زیاد را براي جامعه در پی 

  :گفت توان می در یک تعریف جامع. خواهد داشت و سبب امنیت در جامعه خواهد شد

ختلف هاي معدالت اجتماعی به معناي دادن حق به صاحبانش به تناسب حوزه«

میرمعزي، (» .حقوق مشتمل بر عدالت سیاسی، عدالت قانونی و عدالت اقتصادي است

125(  

ي مردم اي را فراهم کند تا همهبنابراین دولت و حاکم اسالمی باید بتواند زمینه

  . بتوانند به حقوق خود برسند

عدالت اجتماعی به معناي «: گویدشهید مطهري هم در تعریف عدالت اجتماعی می

رعایت مساوات در جعل قانون و در اجراي آن است؛ ایجاد شرایط براي همه به طور 

یکسان  و رفع موانع براي همه به طور یکسان، و در عمل براي افراد تبعیض و تفاوتی 

بنابراین تعاریف باید گفت اگر دولت و ) 157و 156، 1378مطهري، (» .قائل نشدن

تی بتواند عدالت اجتماعی را به نحو صحیحی در جامعه اجرا کند در واقع همان حکوم

اجتماعی افراد را بر عهده گرفته است و باید گفت که هدف نهایی از عدالت  تأمین

  . اجتماعی است تأمیناجتماعی همان 

  مسئولیت پذیري و انجام تعهد در مقابل دیگران   - 2-2-2

 تأمینهاي ترین مبانی و پایه عنوان یکی از مهم د بهتوان می مسئوولیت پذیري

اجتماعی محسوب شود؛ زیرا اگر هر فردي اعم از شخیصت حقوقی و حقیقی  وظیفه و 

یتی را که بر عهده دارد به درستی انجام دهد این امر سبب پایبندي به اصول مسئول

ان طور که از اجتماعی هم تأمینشود چرا که شرعی وقانونی و رعایت حقوق دیگران می

داند پس اگر هر کسی اسم آن معلوم است امنیت افراد  را در سایۀ  اجتماع می
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اجتماعی  تأمینیتی را که بر عهده دارد به درستی انجام دهد همین امر سبب مسئول

پذیري و تعهد در مقابل  رسیدگی به کار یتمسئولتوجه به . براي دیگران خواهد شد

است که در متون دینی اعم از آیات و روایات مورد توجه قرار  ي مباحثیدیگران از زمره

  . گرفته است

 و یفْعلُ عما یسئَلُ ال«:فرمایدیت پذیري میمسئولي قرآن درخصوص توجه به آیه

مئَلُون؛  هسبازخواست آنان ولى شود نمى بازخواست کند چه مى آن از خدا) انبیاء/23(ی 

  ».شد خواهند

 روزى اینها همه )36/اسراء(مسؤُال؛  عنْه کانَ أُولئک... «: فرمایددیگر میي در آیه

یت پذیري مسئولاین آیات به صراحت داللت بر » .خواهدگرفت قرار بازخواست مورد

در . اعم از دولت و ملت خواهد شد افراد نسبت به دیگران دارد که این متوجه همه

کلّکم راع و «:فرمایدیت پذیري میمسئولامر  روایتی رسول خدا در خصوص توجه به

کلّکم مسئول عن رعیته؛ همۀ شما نگهبانید و همۀ شما در برابر آنانی که باید حقشان 

  )1/6 ،1410فراس،  أبی بن ورام(» .یدمسئولرعایت شود 

کلّکم «:فرمایدیت پذیري میمسئولدر روایتی رسول خدا در خصوص توجه به امر 

راع و کلّکم مسئول عن رعیته؛ همۀ شما نگهبانید و همۀ شما در برابر آنانی که باید 

  )1/6، 1410فراس،  أبی بن ورام(» .یدمسئولحقشان رعایت شود 

ي مردم همه« :گویدمی این زمینهدر  هم در یکی از سخنان خود) ره(امام خمینی 

کومت باید مواظب باشند که اگر از من یا از هریک اعم از کشاورز، معمم و دیگر اقشار ح

که بر مبناي  ها خطایی بر خالف مقررات اسالم  سرزند  اعتراض کنند چرا از کمیته

بی تا، خمینی، (» .همه مسؤل هستند» کلّکم راع و کلّکم مسئول عن رعیته«حدیث 

  ). 34و7/33

تبارك و تعالى   اهللا  افترضفأعظم مما «: فرمایدمی) ع(در روایتی دیگر حضرت علی  

من تلک الحقوق حق الوالی على الرعیۀ و حق الرعیۀ على الوالی فریضۀ فرضها اهللا عز و 

و قواما لسنن الحق فیهم » 5«  جل لکل على کل فجعلها نظام ألفتهم و عزا لدینهم

ا أدت الرعیۀ فلیست تصلح الرعیۀ إال بصالح الوالة و ال تصلح الوالة إال باستقامۀ الرعیۀ فإذ

إلى الوالی حقه و أدى إلیها الوالی کذلک عز الحق بینهم فقامت مناهج الدین و اعتدلت 

ین حقی از حقوق مردم که خداوند الزم تر بزرگ؛  معالم العدل و جرت على أذاللها السنن
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گردانده حق حاکمان  بر مردم و حق مردم بر حاکمان است واجبی که خدا آن را الزم 

پس آن را سبب هماهنگی دوستیها و عزت دین و . اي هر گروه بر گروه دیگرشمرده بر

آیین پایداري آداب و سنن صحیح و حق و در بینشان قرار داد پس مردم اصالح 

. شوند مگر با پایداري مردمشوند مگر با صالح بودن حاکمان و حاکمان اصالح نمی نمی

شان عمل کنند و حاکمان  ئولیتپس اگر مردم حقوق حاکمان را ادا کرده و به مس

حقوق مردم را ادا کرده و به مسئولیتشان عمل کنند حق در آن جامعه عزیز و محترم 

شود و اصول عدالت در جامعه ي دینی برپا میها روشها و  شود در نتیجه راهشمرده می

یابد و در چنین فضاي مناسب و آرامی سنتهاي الهی و قوانین شریعت به استقرار می

، 1407کلینى، (» .گردد شود و زندگی دلپسند میآید پس زمان نیکو میاجرا در می

که اگر مردم و حاکمان هر کدام   داللت دارد براین) ع(این سخن حضرت علی ) .8/353 

وظایف و مسئولیتی را که بر عهده دارند به طور صحیح و متقابل انجام دهند این امر 

اجتماعی  تأمیني بارز اد امنیت و آرامش که نمونهسبب رعایت حقوق دیگران و  ایج

گیري به دلیل قدرتی که درخصوص بهره جا این اما نقش حاکمیت در. است خواهد شد

اي برخوردار ي تسلطی که بر مردم دارد از اهمیت و قدرت ویژهاز امکانات و به واسطه

  . پذیر استاجتماعی براي مردم انکارنا تأمیناست که  تأثیر آن در ایجاد 

در خصوص مانع شدن دیگري از حقوق دیگران ) ع(در روایتی امام صادق 

مؤمنا شیئا مما یحتاج إلیه و هو یقدر علیه من عنده أو من   منع  أیما مؤمن«: فرماید می

عند غیره أقامه اهللا یوم القیامۀ مسودا وجهه مزرقۀ عیناه مغلولۀ یداه إلى عنقه فیقال هذا 

ن اهللا و رسوله ثم یؤمر به إلى النار؛ هر مؤمنی که شخصا مانع از مؤمن الخائن الذي خا

که دیگري بر آن  دیگري شود در چیزي که به آن نیاز دارد و او قادر بر آن است و یا این

ي سیاه و دیدگان خداوند در روز قیامت او را با چهره. عمل قادر باشد و او مانع گردد

این است : گاه خطاب خواهد شد آن. انگیزاند دن بر میحیرت زده و دستهاي بسته به گر

شود او را به آتش  که به خدا و رسول خدا خیانت کرده است بعد دستور داده می آن

  )2/367، 1407کلینى، (» .برند

أقامه اهللا عز و جل یوم   المؤمن  حق  حبس  من! یا یونس«: فرمایددر روایتی دیگر می

: رجلیه، حتى یسیل عرقه أو دمه، و ینادي مناد من عند اهللالقیامۀ خمس مائۀ عام على 

فیوبخ أربعین یوما ثم یؤمر به إلى النار؛ اى : هذا الظالم الذي حبس عن اهللا حقه؛ قال
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هر کس حق مؤمنى را حبس کند، خدا عز و جل پانصد سال او را بر سر دو پا ! یونس

اى از جانب خدا ندا  افتد، و ندا دهنده او به راه) یا خون(دارد، تا عرق  ایستاده نگاه مى

را ) سهم بندگان خدا از اموال خویش(این است آن ظالمى که حق خدا : دهد که مى

رسد تا او را  گاه فرمان مى کنند، آن نداده است، سپس او را چهل روز همینسان توبیخ مى

این ) 18/788، 1406و فیض کاشانی،  1/381، 1362ابن بابویه، (» .در آتش افکنند

روایت نیز همانند روایت قبل از حبس کردن حق دیگران نهی کرده و براي منع کننده 

د باش می ي عذاب داده است که این امر بیانگر مسئول بودن افراد در مقابل یکدیگروعده

د قطعا باش می ي منابع و امکاناتاما ازآنجاییکه دولت داراي اختیارات زیادي در زمینه

ي برخوردار خواهد بود پس اگر دولت نتواند تر بیشر مورد دولت از شدت این روایات د

با وجود امکانات و منابع نیازهاي افراد را بر طرف کند به یقین سبب نا امنی را براي  

ها بر آورده ي زمینهآورد بر عکس اگر بتواند نیازهاي افراد را در همهمی وجود بهمردم 

آورده است به طور کل  وجود بهآرامش را براي آنان   اجتماعی و تأمینکند بدون شک 

اجتماعی به طور کامل و فراگیر انجام شود این امر  تأمیناي توان گفت اگر در جامعه می

نشأت گرفته از مسئولیت پذیري صحیح مردم آن جامعه و خصوصا حاکمان و مسئولین 

و نارضایتی  اعضاي آن اي شاهد ناامنی د و بر عکس اگر در جامعهباش می آن جامعه

جامعه باشیم این امر ناشی از مسئولیت گریزي و عدم تعهد افراد به ویژه دولت مردان 

در ) ع(در روایتی از  امام حسین . دباش می انددر قبال مسئولیتی که بر عهده گرفته

على األذى و تحملتم   و لو صبرتم«: فرمایدخصوص عدم توجه به عالمان و مسئولین می

مئونۀ فی ذات اهللا کانت أمور اهللا علیکم ترد و عنکم تصدر و إلیکم ترجع و لکنکم ال

فأسلمتم الضعفاء فی ........ مکنتم الظلمۀ من منزلتکم و استسلمتم أمور اهللا فی أیدیهم

؛ اگر بر اذیت و ...أیدیهم فمن بین مستعبد مقهور و بین مستضعف على معیشته مغلوب

ها و مشکالت را در راه خدا تحمل قامت کرده و هزینههاي مسئولیت است دشواري

شد گشت و از شما صادر گردیده و به شما مراجعه میکردید امور الهی به شما بر می می

و لیکن شما جایگاهتان را به ستمگران دادید  براي آنان این امکان را فراهم کردید و  

را دست بسته تسلیم آنان کردید تا  ها انسان و...... امور الهی را به آنان تسلیم نمودید

ي ها انسان بردگانی تحت ستم قرار گرفتند و گروهی چون همجایی که گروهی از آنان 

، 1404ابن شعبه حرانی، (» .ي زندگییشان شدندضعیف  نگه داشته شده مغلوب هزینه
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دامنگیر که بسیاري از مشکالتی که  داللت دارد بر این) ع(این سخن نورانی امام ). 238

د به خاطر مسئولیت گریزي و عدم توجه باش می ي ضعیف جامعهمردم، خصوصا طبقه

که  اند پس براي اینحاکمان، عالمان و مسئولین به  مسئولیتی است که بر عهده گرفته

ي اول مسئولین آن جان، مال، آبرو و حیثیت افراد یک جامعه در امان باشد در مرحله

ا انجام دادن وظایف و مسئولیت خودشان از حقوق افراد تحت جامعه هستند که باید ب

الحمایه دفاع کنند و هر وقت که این افراد به مسئولیت خودشان عمل نکنند یا سهل 

انگاري کنند درچنین زمانی این مردم هستند که باید غرامت قصور و کم توجهی آنان را 

 تأمینستقیمی و تنگاتنگی با گفت که مسئولیت پذیري ارتباط م توان می بپردازند پس

اند به درستی انجام اجتماعی دارد که هر وقت افراد مسئولیتی را که بر عهده گرفته

آمده است و اگر از زیر بار مسئولیت  وجود بهگفت درآن جامعه امنیت  توان می دهند

آورد ناامنی براي  وجود بهي تضییع کردن حقوق دیگران و شانه خالی کنند این به منزله

  . دباش می افراد آن جامعه

  کفالت و ضمانت دولت  - 2- 3-2

اجتماعی کفالت دولت است، بر این مبنا دولت وظیفه دارد  تأمینهاي یکی از پایه

در خصوص کفالت ) ع(در حدیثی امام موسی کاظم . کند تأمیننیازهاي ضروري افراد را 

:فرمایدامام می

؛ امام وارث کسی است که )7/169، 1407کلینى، ( وارث له من ال  وارث  اإلمام« 

  ».وارث ندارد

 : فرمایداز قول حضرت رسول می) ع(در روایتی دیگر امام صادق 

ضیاعا فعلی ضیاعه و من ترك دینا فعلی دینه و من ترك ماال فأکله   ترك  من«

ا بگذارد براي به ج"مانند باغ و ساختمان"؛ هرکه مکانی )18/337، 1409حرعاملى، (

ي من است و هرکه مالی بر جاي گذارد من من است، هرکه دینی به جاي نهد بر عهده

  ».کنماز آن استفاده می

 :فرمایدمی) ع(در روایتی دیگر امام صادق 

ي ها بدهی؛ امام )همان(اإلمام یقضی عن المؤمنین الدیون ما خال مهور النساء « 

در روایتی دیگر در خصوص کفالت، رسول خدا » .زنان هايکند جز مهریهمردم را ادا می

میتا ککفالته حیا ) ص(کفالۀ رسول اهللا «: فرمایدبراي رسیدگی به امور افراد نیازمند می
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میتی را، همانند ) ص(؛کفالت پیامبر )6/211، 1407طوسی، (و کفالته حیا ککفالته میتا 

  ».کفالت براي کسی است که زنده است و برعکس

که مسؤولیت کفالت افراد نیازمند، بعد از رحلت حضرت،  ایت ناظر است بر ایناین رو

ي جانشیان آنان که همان است و بعد از ایشان برعهده) ع(ي امامان معصوم بر عهده

این دسته از روایات به . دباش می حاکمان و دولت اسالمی در هر عصر و زمان است،

گیرد، دلیل این  می باید کفالت افراد را برعهدهکه دولت اسال روشنی داللت دارند بر این

قول مالکیت منابع مالی است که خداوند متعال در اختیار دولت اسالمی قرار داده است، 

به موادري مثل خمس، زکات، انفال و مالیات حکومتی اشاره کرد  توان می از این منابع

  . می استي حکومت اسالکه اخذ، مدیریت و مالکیت این موارد بر عهده

 :فرمایدنیز در این زمینه می» ع«امام موسی کاظم 

من طلب هذا الرزق من حله لیعود به على نفسه و عیاله، کان کالمجاهد فی « 

سبیل اهللا؛ فإن غلب علیه فلیستأذة على اهللا و على رسوله ما یقوت به عیاله؛ فإن مات و 

إن اهللا تبارك و تعالى . ه وزرهلم یقض کان علی  لم یقض کان على االمام قضاؤه؛ فإن

، فهو فقیر » و الغارمین.. إنما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها«: یقول

؛ هر کس، این روزى را از جاى حالل براى خود و . )5/93، 1407کلینی، (مسکین مغرم 

یت المال مجاهد راه خدا است، پس اگر موفق نشود، از ب چون هماش فراهم آورد،  عایله

اگر بمیرد و دین خود را ادا نکرده . اى که خوراك عیالش را فراهم آورد وام بگیرد اندازه به

خداى متعال . باشد، اداى آن بر عهده امام است و اگر ادا نکند وزر آن بر او است

و او نادار » .داران آن است و بدهکارانگوید زکات براى ناداران و مسکینان و تحصیل مى

 : فرمایداز قول پیامبر می) ع(در روایتی دیگر امام صادق » .ین و بدهکار استو مسک

أنا أولى بکل مؤمن من نفسه و علی أولى به من بعدي فقیل له ما معنى ذلک فقال «

من ترك دینا أو ضیاعا فعلی و من ترك ماال فلورثته فالرجل لیست له ) ص(قول النبی 

و لیس له على عیاله أمر و ال نهی إذا لم یجر علیهم  على نفسه والیۀ إذا لم یکن له مال

و من بعدهما ألزمهم هذا فمن هناك صاروا أولى بهم ) ع(النفقۀ و النبی و أمیر المؤمنین 

) ص(من أنفسهم و ما کان سبب إسالم عامۀ الیهود إال من بعد هذا القول من رسول اهللا 

من از هرمؤمنی به خود او ) 1/406، همان(و إنهم آمنوا على أنفسهم و على عیاالتهم؛ 

: عرض کردند. ي مؤمنان از خود ایشان اولی استدرباره) ع(سزاوارتر و پس از من علی 
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ي پیامبر است، که هرکس بمیرد و از خود این فرموده: معنی این سخن چیست، فرمود

ست و ي من اي معیشت ندارند بر جاي گذارد، بر عهدهوام یا بازماندگانی که وسیله

پس هر گاه کسی مالی نداشته . او است مالی از خود باقی گذارد از ورثه هرکس بمیرد و

کند، نمی تأمینکه مخارج عیال خود را  باشد بر خودش والیت ندارد، و از جهت آن

نسبت به آنان حق ندارد که امر و نهی نماید و پیامبر و امیرالمؤمنین و امامان بعد از 

تنها چیزي . هستند، از این رو از مردم به خودشان سزاوارتر هستندایشان به آن ملزم 

که موجب شد یهودیان اسالم بیاورند همین گفتار رسول خدا بود؛ زیرا ایشان نسبت به 

  » .خود و افراد تحت تکفلشان خودشان آسوده خاطر شدند

 آید که حکومت اسالمی وظیفه دارد افراد بیدست می از این دسته روایات به

سرپرست را تحت کفالت و حمایت خود قرار دهد، شرایط مالی را براي ازدواج جوانان 

د توان می دولت اسالمی. ضعیف را مورد حمایت قرار دهد فراهم کند، افراد کم در آمد و

یی مثل پرداخت وام بدون بهره به این افراد، فراهم کردن وسایل و ها سیاستبا اجراي 

هایی ازمنابع مالی دولت مثل انفال به همراه  ها، واگذاري قسمت آنتجهیزات کاري براي 

تسهیالت و سرمایه در غالب عقود اجاره، جعاله به این گروه از افراد، شرایط اشتغالشان 

د به هر طریق مشروعی که سبب توان می دولت اسالمی بنابراین حاکم و. را فراهم کند

ل براي طبقات پایین وافراد فقیر جامعه شود، محرومیت زدایی، رفع نیاز و ایجاد اشتغا

 . متوسل شود

  ایجاد امنیت - 4-2-2

اجتماعی یعنی  تأمیناجتماعی است یا بهترکه بگوییم  تأمینامنیت مصداق بارز 

امنیت . اي قائل استهمان وجود داشتن امنیت است اسالم براي امنیت اهمیت ویژه

در آیات . از انتظارات مردم از حکومت استي زیادي است که یکی داراي ابعاد و گستره

این آیات و . قرآن و کالم معصومین امنیت و ابعاد آن بسیار مورد تأکید قرار گرفته است

کنند اما به صراحت ي اسالمی را بیان میروایات هر چند اهمیت امنیت در جامعه

مین نصوص شرعی اما بر مبناي ه. داللتی بر موظف کردن دولت بر برپایی امنیت ندارند

اشد، مردم آن در امان نیستند، هر شهر و مکانی که در آن امنیت وجود نداشته ب

اساس این ادله جان و مال مؤمن باید در امان باشد تا فرد بتواند با احساس آرامش و بر

رسول اکرم در خصوص احترام به مال و جان . امنیت به زندگی، کار و تولید بپردازد
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؛ همه )9/136،  1408نورى، (، عرضه و ماله و دمه  کله  حرام  المؤمن«  :فرماید مؤمن می

براساس این روایت و روایات دیگر » .چیز مؤمن محترم است، عرض او و مال او و خون او

شود که دولت  اند، فهمیده میکه حقوق جانی، مالی و حیثیتی مؤمن را محترم شمرده

هاي خارجی را براي افراد  رجی تولید و فعالیتي امنیت داخلی و خااسالمی باید زمینه

. به فعالیت خود بپردازند تر بیشآنان بتوانند با امنیت و آرامش هر چه فراهم کند تا

ي ي اسالمی، جلوگیري از ضرر به افراد بر اساس قاعدهعالوه بر این حفظ ضرورت جامعه

امنیت و مهم ترین دلیل نظم و الضرر، برپایی امر به معروف و نهی از منکر از باب برپایی

وجود نهادي در صدر اسالم به نام محتسب براي نظارت بر بازار و چگونگی انجام 

ي عملی پیامبر اکرم و معامالت جهت اجراي امنیت و آرامش در جامعه و سیره

برچگونگی رفتار بازار و بازاریان، به صراحت داللت بر الزام کردن دولت ) ع(امیرالمؤمنین 

اي این یک امر واضح و و روشن است که اگر در جامعهد؛ زیرا باش می اجراي این امر بر

. مثبتی به بار نخواهد آورد امنیت نباشد، هیچ فعالیتی به ثمر نخواهد نشست و آثار

هاي امنیت سرقت از نشانه حفظ اموال مردم از تجاوز و بنابراین، حمایت از مالکیت و

باید مطمئن باشند که اگر از طریق قانونی به ثروت دست  مردم در محیط اسالمی. است

ماند چه در اختیارشان می حقوق قانونی و اجتماعی را پرداخت کردند، ازآن یافتند و

. کسی حق تعرض به اموالشان را نداشته باشد توانند با کمال آرامش استفاده کنند و می

ي امنیت را براي افراد جامعه به دولت اسالمی باید بتواند زمینه) 43، 1389رضایی، (

ي آرامش و امنیت به فعالیت صورت فردي و جمعی فراهم کند تا افراد بتوانند در سایه

 . اقتصادي بپردازند

هاي دینی از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است که در ذیل به امنیت در آموزه

  :شوداره میند اشباش می مواردي از آیات و روایات که بیانگر این اهمیت

  قرآن کریم -4-2-2- 1

 : فرمایدقرآن کریم می

»و ضَرَب ثَالً اللَّهۀً مقَرْی نَۀً کانَتنَّۀً آمئطْمیها مأْتقُها یغَداً رِزنْ رکانٍ کُلِّ مم فَکَفَرَت 

 مثلى ؛ خدا)112/نحل( یصنَعونَ کانُوا بِما الْخَوف و الْجوعِ لباس اللَّه فَأَذاقَها اللَّه بِأَنْعمِ

 گاه آن رسید مى فراوانى به طرف هر از روزیش و بود آرام و امن که اى زند، دهکده مى
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 ترس و گرسنگى پرده کردند مى که اعمالى سزاى به خدا و شدند خدا ىها نعمت منکر

 » .کشیدها  آن بر

 و ما همه براى است درسى و این«: گویدصاحب تفسیر نمونه در تفسیر این آیه می

 هر از قبل باشند، باید داشته مستقل و آزاد و آباد سرزمینى خواهند مى که کسانى همه

 امیدوار منطقه آن در خود آینده به را مردم پرداخت، سپس "امنیت "مسأله به چیز

، 1374مکارم شیرازي، . (آورد در حرکت به را اقتصادى چرخهاى آن دنبال به ساخت، و

11/433(  

 مصرَ ادخُلُوا قالَ و أَبویه إِلَیه  آوى یوسف  على دخَلُوا فَلَما«: فرمایداي دیگر میدر آیه

 خود پیش را مادرش و پدر رفتند یوسف نزد چون ؛ و)99/یوسف(آمنین؛  اللَّه شاء إِنْ

آیات  ».بود خواهید امان در بخواهد خدا اگر شوید، که مصر داخل: گفت و داد جاى

؛ 153/ آل عمران ؛193 و 126/ بقره: (اند از جمله دیگر نیز بر چنین امري تأکید کرده

  ). 46/و حجر 4/ ؛ فتح55/نور

  روایات  - 2- 2-4-2

اند که در ذیل به مواردي اشاره  نیز بر امنیت اجتماعی تأکید نموده) ع(معصومین 

  . شودمی

تمیمى (فیه القطان    االوطان ما لم یأمنشر «: فرمایددر روایتی می) ع(حضرت علی 

  ».آن است که اقامت کنندگان در آن ایمن نباشند ها وطن؛ بدترین )447، 1366آمدى، 

شهرها   ؛ بدترین شر البالد بلد ال امن فیه و ال خصب«: فرمایددر جاي دیگر می

هایشان طبهدر یکی دیگر از خ) همان(» .شهریست که نه امنیت باشد در آن و نه ارزانى

نهج (أمنا لمن علقه و سلما لمن دخله   فجعله« :فرمایددر مورد امن بودن اسالم می

گاه امنی براي پناه ؛ همانا خداوند اسالم را پناه)139، 106ي ، خطبه1387البالغه، 

  ».ي آرامش براي وارد شدگان قرار داده استبرندگان و مایه

ي حاکم اسالمی را دفاع از مرزها و مبارزه با ي به مالک اشتر وظیفهحضرت در نامه

در ) 403، 53ي همان، نامه: ك. ر. (دانددشمنان که یکی از ابعاد امنیت است می

یا علی ال خیر فی القول إال مع «: فرمایدمی) ع(روایتی دیگر رسول خدا به امیرالمؤمنین 

یا علی هیچ خیري در گفتار ؛  األمن  ال فی الحیاة إال مع الصحۀ و ال فی الوطن إال مع

که با سالمت  نیست مگر با کردار همراه شود  و هیچ  خیري در زندگی نیست مگر این
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ابن بابویه، (» .که با امنیت همرا شود همراه شود و هیچ خیري در وطن نیست مگر این

1413 ،4/370 .(  

یجاد امنیت ي افراد باید به دنبال ااین آیات و روایات بیانگر آن هستند که همه

ي ابعاد امنیت اي که همهباشند اما از آنجاییکه ایجاد امنیت درمعناي وسیع آن به گونه

د باش می را براي تمامی افراد یک جامعه مهیا کند نیازمند قدرت، تدبیر، نیرو و سرمایه

 ي افراد عادي خارج است  و نیازمند حضور دولت براي ایجاد امنیت این امر از محدوده

ي د البته دخالت دولت در ایجاد امنیت تنها یک دلیل عقلی نیست بلکه ادلهاشب می

به مالک اشتر بیانگر یک حکم شرعی و ) ع(هاي حضرت علی شرعی مانند توصیه

  . شود آن را نادیده گرفتد که نمیباش می حکومتی

  نیازهاي افراد  تأمینرفع فقر و  -5-2-2

اجتماعی  تأمینترین و اصلی ترین مبانی  کی از مهمنیازهاي افراد ی تأمینرفع فقر و 

است که توصیه به این امر در بسیاري از آیات و روایات مربوط به زکات، صدقه، خمس و 

نیازهاي افراد اختصاص به فرد  تأمینرفع فقر و . انفاق مورد توجه قرار گرفته است

رطرف کردن فقر و ي افراد به توصیه قرآن و روایات ملزم به بخاصی ندارد همه

اما از آنجاییکه دولت و حکومت اسالمی در اخذ، مصرف . ندباش می هاي دیگراننیازمندي

هاي شرعی و حکومتی حضوري فعال و نقشی برجسته دارد و مالکیت  و تقسیم مالیات

ترین منابع مالی دولت اسالمی است در اختیار دارد رفع فقر انفال را که یکی از عمده

ي د مستند این قول عالوه بر این موارد ادلهباش می ده و بنیادي متوجه اوصورت عم به

ي دولت نیازهاي افراد را وظیفه تأمیند که به صراحت رفع فقر و باش می شرعی ذیل نیز

: فرمایدخطاب به مسئولین و حاکمان می)  ص(در روایتی رسول اکرم  : دانداسالمی می

أمتی، أال یرحم على جماعۀ المسلمین، فأجل کبیرهم، و أذکر اهللا الوالی من بعدي على «

فیکفرهم، و لم یغلق   یفقرهم  رحم ضعیفهم، و وقر عالمهم، و لم یضر بهم فیذلهم، و لم

بابه دونهم فیأکل قویهم ضعیفهم؛ به هر کس پس از من کار این امت را به دست 

مهربان نباشد، باید در برابر خدا را فراموش نکند، مبادا با مسلمانان : گویم گیرد مى مى

سالخوردگان مؤدب باشد، با ناتوانان مهربانى کند، عالمان را محترم شمارد، به مسلمانان 

زیان نرساند و خوارشان نسازد، به فقر گرفتارشان نکند تا از دین بیرونشان برد، در خانه 

» .اهند خوردخود را به روى آنان نبندد، که در این صورت قدرتمندان ضعیفان را خو
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خطاب به مسئولین جامعه در پایان ) ص(این روایت رسول اکرم ) 100، 1413حمیرى، (

. عمر خود داللت بر اهمیت و توجه به فقر زدایی و به فقر نکشاندن مردم آن جامعه دارد

بر مبناي این روایت حاکمان و مسئولین جامعه باید از اخذ هر گونه تصمیم و سیاستی 

شود خودداري کنند و در مقابل آن باید خط مشی را ر مردم جامعه میکه منجر به فق

مورد اتخاذ قرار دهند که به سبب آن فقر را کاهش دهند و امنیت و آرامش را در جامعه 

 ها،در خصوص رسیدگی به رفع فقر و نیازهاي ضروري افراد در این زمان. افزایش دهند

مر شیخ «: در روایتی وارد شده است. رداشاره ک) ع(ي حضرت علی به سیره توان می

هذا قالوا یا أمیر المؤمنین نصرانی فقال أمیر ) ع(مکفوف کبیر یسأل فقال أمیر المؤمنین 

أنفقوا علیه من بیت المال   استعملتموه حتى إذا کبر و عجز منعتموه )ع(المؤمنین 

. کردال می؛ حضرت بر پیرمرد نابینایی گذر کرد که سؤ)15/66، 1409حرعاملى، (

حضرت فرمود از او کار کشیدید تا پیر و . فردي نصرانی است: او کیست؟ گفتند: فرمود

» .کنید؟ از بیت المال به او بدهیدعاجز شد و اکنون او را محروم می

نیازهاي افراد در زمان از کار افتادگی به عنوان  تأمیناین روایت به طور روشن به 

شود، آنگونه که از این روایت استفاده می. ی اشاره دارداجتماع تأمینیکی از مصادیق 

اجتماعی ایران، رسیدگی به این امر  تأمیندر قانون . بالعوض و مجانی است تأمیناین 

اي افراد شامل نظام بیمه. دگیر می اي صورتامروزه تحت عنوان دو نظام حمایتی و بیمه

  : در ایران به نحو ذیل آمده است

دهد که شاغل هستند، نظام افرادي را تحت پوشش خود قرار میاي  نظام بیمه«

معیشت خود و  تأمینحمایتی نیز افراد آسیب پذیري را که به دالیل مختلف قادر به 

دهد؛ نظیر بیکاران سالمندان و خانواده تحت پوشش نیستند، تحت پوشش قرار می

ي مستقیم ها کمک دولت واجتماعی در هر دو حوزه عمدتا متکی به  تأمینراهبرد . غیره

 )64، 1388حاج حسینی، (» .و غیر مستقیم دولت است

شود و افرادي هرچند این تقسیم بندي مانع استفاده کردن کسی از حق بیمه نمی

ند از طریق پرداخت حق بیمه به صورت آزاد توان می که جزء این دو گروه نیستند

 تأمیناجتماعی فراگیري را در  اي شوند، اما به دو دلیل ذیل، عدالتمشمول بیمه

  :کنداجتماعی فراهم نمی
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به دلیل سطح تفاوت مقدارپولی است که امروزه دولت به این دوگروه  -2- 2- 1-5

کند، در گروه کارمندان دولتی، مقدار پول پرداختی از جانب دولت به افراد  پرداخت می

تحت شمول با توجه به تغییرات زمانی و تورم، در حال افزایش است اما در گروه افراد 

ختی از طرف دولت در مقایسه با گروه اول آسیب پذیر تحت نظام حمایتی، مقدار پردا

شود تا این افراد نتوانند آن گونه که باید ناچیز و اندك است و همین امر سبب می

کنند، هر چند که  تأمیننیازهاي اساسی خود؛ از قبیل خوراك، پوشاك، دارو و درمان را 

ه ازاي پولی است حقوق کارکنان دولتی و افراد شاغل در زمان باز نشستگی به خاطر ما ب

به افراد پیر و از کارافتاده اما با این وجود حقوقی که امروزه  اند پرداختهکه خودشان 

استفاده ) ع(چه از سخن حضرت علی  آن. شود کافی نیستاي داده مینظام بیمهغیر

حقوق این افراد بدون هیچ منتی باید از صندوق بیت  تأمینشود بیانگرآن است که  می

 تأمیناي زندگی چنین افرادي را دولت اسالمی موظف است هزینه. شود ینتأمالمال 

هاي مردمی کفایت چنین امري  کند، حتی اگر صدقات مانند زکات و خمس بخشش

 :آمده است) ع(در روایتی در خصوص مصارف زکات از امام موسی کاظم . نکند

للفقراء و   سهمفأخذه الوالی فوجهه فی الجهۀ التی وجهها اهللا على ثمانیۀ أ«

یقسم بینهم فی مواضعهم بقدر ما یستغنون به فی سنتهم بال ضیق و ال تقتیر   المساکین

ء و لم یکتفوا به کان  ء رد إلى الوالی و إن نقص من ذلک شی فإن فضل من ذلک شی

؛ )1/541 1407کلینى، ( على الوالی أن یمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى یستغنوا

سالمی، مالی که خداوند در اختیار او قرار داده است در هشت سهم کارگزار حکومت ا

اي که در کند؛ به گونه اش تقسیم میي نیاز سالیانهاندازه براي فقیران و مسکینان و به

گردد؛ اما اگر در آمدهاي  سختی و تنگنا نباشند و مازاد بر آن به حاکم اسالمی بر می

و اموالی که در  ها ثروتد، حاکم اسالمی باید از ها کفایت نکرهزینه تأمینزکات براي 

  » .اختیار دارد به میزان رفع نیاز فقیران و محرومان جامعه، در اختیار آنان قرار دهد

که حاکم  لفظ عنده داللت دارد بر این: گویدشهید صدر در تفسیر این روایت می

از سایر موارد بیت المال اسالمی وظیفه دارد اگر زکات براي رفع نیاز فقرا کفایت نکرد 

به مالک اشتر به ) ع(حضرت علی  53ي نامه) 681، 1417صدر، . (نیاز کندفقرا را بی

من ذوي الحاجۀ و   الطبقۀ السفلى: فرمایدحضرت می. روشنی بیانگر این مطلب است

المسکنۀ و کل قد سمى اهللا له سهمه و وضع على حده فریضۀ فی کتابه أو سنۀ نبیه ص 
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ي پایین براي طبقه ؛. )409، 53ي، نامه1387نهج البالغه، (منه عندنا محفوظا عهدا 

ها خداوند سهمی مقرر داشته  جامعه یعنی نیازمندان و مستمندان، که براي هریک از آن

و مقدار واجب آن را در قرآن یا سنت تعیین کرده که پیمانی از طرف خداست، نگهداري 

  ».آن برما الزم است

مشاغل، امروزه سبب تجمع  ي سطوح ودر همه فراگیر نبودن نظام بیمه -2- 2- 2-5

هاي دولتی جهت اخذ مدرك براي ورود به پست ها دانشگاهي افراد به ورود همه جانبه

شده است، همین امر سبب یک نوع عدم امنیت شغلی در افراد شده است، به نظر 

ي دسترسی به حق بیمه را براي مینهي مناسب زرسد، اگر دولت بتواند با یک بر نامه می

سایر مشاغل با متناسب کردن  هاي دولتی، آزاد، خصوصی و ي افراد، اعم از شغلهمه

میزان پرداختی حق بیمه با حقوق دریافتی افراد به عمل آورد، این امر سبب تعادل بین 

ها  مینهي زي آن فراگیرشدن امنیت شغلی درهمهشود و نتیجهمشاغل دولتی و آزاد می

  : گوید شهید باهنر در این زمینه می. است

ي چنین مشکالتی مثل هجوم افراد به استخدام ادارات براي رسمی شدن؛ ریشه«

نیازهاي آنان است پس، اگر ما بخواهیم از این هجوم جلوگیري کنیم، باید  تأمینعلت 

س امنیت دارند بتوانیم مسائل بیمه را حل کنیم؛ چرا که افراد در مشاغل دولتی احسا

اما این . ي هر گونه کم کاري نیز وجود دارداست و زمینه تأمینکه نیازهایشان  بابت این

احساس امنیت در خصوص مشاغل آزاد وجود ندارد و افراد حتی اگر درآمد زیادي هم 

 »)31و 30افجه، . (وامنیت را دارند تأمینداشته باشند بازهم این احساس عدم 

اي نیست، بلکه بیانگر تأیید آن و ي نظام بیمهتنها نفی کنندهاین نظر نیز نه  

پس اگر  نواقص . ي مشاغل آزاد و دولتی استاي در حوزهخواستار رفع مشکالت بیمه

ي افراد، اي حل شود، به نوعی براي همههاي بیمهاي در خصوص سیستممسائل بیمه

اما  باید گفت . خواهد آمد وجود بهاجتماعی که بیانگر امنیت خاطر است،  تأمین

عدالت اجتماعی همان ایجاد اشتغال است  تأمینترین  کار جهت از بین بردن فقر و  مهم

ي افراد را د با ایجاد اشتغال در بخش عمومی و خصوصی نیازهاي همهتوان می که دولت

عدالت و ریشه کن نمودن فقر و  تأمینترین کار براى  بنابراین اصولى. از بین ببرد

چنین ایجاد زمینه رشد و توسعۀ اقتصادى فراهم نمودن امکان  محرومیت در جامعه و هم

اشتغال به کار براى همه افراد است و به همین دلیل دولت اسالمى موظف است با 

جامعه به مشاغل گوناگون براى همه افراد امکان اشتغال کامل به کار و   رعایت نیاز
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و  1/556، 1421عمید زنجانی، . (رائط مساوى را براى احراز مشاغل ایجاد نمایدش

در قرآن  :ي افراد جامعه در اموال عمومی داراي حقوقی هستندهمهاز نظر اسالم ). 557

مند ند از منابع مالی و طبیعی بهرهتوان می ي افرادآیاتی وجود دارد که بر اساس آن همه

  : فرمایدخداوند متعال می. ي عمومی به مردم استها ثروتتعلق  یکی از این موارد. شوند

  » .اي گماشتمخلیفه زمین در روي من ؛)30/ بقره(خَلیفَۀ  الْأَرضِ فی جاعلٌ إِنِّی«

اند، که منظور از جانشین، نوع بشر است نه افراد مفسران در تفسیر این آیه گفته

. ر. (ند در زمین به عمران و آبادي بپردازندنتوا می ي افرادخاص بر اساس این آیه همه

  )1/177، 1372طبرسى، : ك

 :فرمایدي دیگر میدر آیه

»و ضها الْأَرضَعلْأَنام؛  وداد قرار مردم براى را زمین) 10/الرحمان(ل.«  

  :فرمایدچنین می هم

»وي هخَلَقَ الَّذ ی ما لَکُمضِ فیعا  الْأَرمهمه که است خدایى ؛ او)9/بقره(ج 

 ».کرد خلق شما براى را زمین موجودات

داند ي دولت اسالمی میاجتماعی را وظیفه تأمینشهید صدر بر مبناي همین آیه  

  ) 667، 1417صدر، (

نوري، (شرکاء فی ثالث النار و الماء و الکإل؛   الناس«:فرمایددر روایتی رسول اکرم می

  ».ترك هستند آتش، آب و مرتعمردم در سه چیز مش) 17/114، 1408

چه بر روي زمین  که مالکیت زمین و آن این نصوص به صراحت داللت دارند، بر این

ها مالکیت عمومی دارند، پس بر این  ي افراد در آناند و همهاست براي افراد آفریده شده

که این اشکال شود  جا این ممکن است در. استفاده کنند ها نعمتمبنا، همه باید از این 

ي مردم  اجتماعی براي عامه تأمینآیات داللتی بر موظف کردن دولت اسالمی بر الزام به 

گفت، وقتی دولت اسالمی مالکیت  توان می اما در پاسخ به این اشکال. وجود ندارد

ي مردم است در دست دارد، ي طبیعی را که متعلق به عامهها ثروتاموال و  تر بیش

اجتماعی که یک معناي عام است  تأمینتوان گفت که مسؤولیتی در قبال  چگونه می

  :پس باید گفتندارد؟ 

ي ها ثروتي افراد در استفاده از اجتماعی حق همه تأمینهاي نظري یکی از پایه«

هرکس . مند شوند بهره ها ثروتگونه  ایني افراد حق دارند از  طبیعی است؛ یعنی همه

بهره گیرد، حکومت اسالمی باید امکان کار  ها ثروتاه خویش از این بتواند کار کند و از ر
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ي دولت را به او بدهد و هرکس امکانات کار را ندارد، یا از انجام کار عاجز است، بر عهده

ي طبیعی، با فراهم کردن حد کفایت و زندگی شرافتمندانه ها ثروتاست که حق او را از 

دولت «چنین  هم) 434، 1371حوزه و دانشگاه،  دفتر همکاري(» .براي او تضمین کند

و حق حیاتى که همگان در نظام اسالمى دارند موظف است براى » لکل رزق«بر اساس 

سرپرست، در راه مانده و نیز  زندگى افراد بازنشسته، بیکار، پیر و از کار افتاده، بى تأمین

چنین در مورد خدمات  و هم هاى فوق العادة افراد در برابر حوادث و سوانح هزینه تأمین

بهداشتى و درمانى طبق قوانین اقدامات الزم را معمول و از محل درآمدهاى عمومى و 

عمید زنجانی، (» .نماید تأمینهاى آن را  درآمدهاى حاصل از مشارکت مردم هزینه

1421 ،/556 .(  

  

  نتیجه گیري

  :در این پژوهش نتایج ذیل  به دست آمده

اجتماعی در سطح عام و خاص جامعه از مبانی   تأمینایجاد وظیفه دولت در  - الف

عدالت اجتماعی، کفالت و ضمانت : این مبانی عبارتند از فقهی استواري برخوردار است؛

 تأمیني افراد در اموال عمومی و ملزم بودن دولت به رفع  فقر ودولت، شریک بودن همه

  . انجام تعهد در مقابل دیگران، ایجاد امنیت پذیري و نیازهاي افراد جامعه، مسئولیت

نیازهاي  تأمینمعناي  بهعام و خاص است؛ خاص : معنا اجتماعی به دو تأمین  - ب

 تأمین. ندباش می سرپرست، ازکار افتاده و افرادي که داراي شرایط خاصافراد فقیر، بی

اد براي دستیابی ي افرتحت پوشش قرار دادن همه از تعام عبارت اسمعناي  بهاجتماعی 

براي رسیدن به . به حقوق اجتماعی و مورد نیازشان؛ از قبیل کار، اشتغال و مسکن است

هاي ایجاد کار در بخش عمومی و خصوصی براي عموم  د به شیوهتوان می این هدف دولت

 تأمینهاي ، وامهاي بالعوض و بیمهتر بیشي انتقالی از قبیل؛ یارانه ها پرداختمردم و 

مسکن، خوراك و پوشاك براي افراد نیازمند و داراي  تأمینی و خدمات درمانی، اجتماع

ي اول با تأسیس واحدهاي بر این اساس دولت باید در مرحله.  شرایط خاص بپردازد

ها، مقدمات  گذاري مالی سرمایه تأمیناي و اقتصادي و با قائل شدن تسهیالت سرمایه

ي دوم اگر با در مرحله. آید وجود بهتغال براي همه کار را فراهم کند تا شرایط کار و اش

این وجود افرادي نتوانند نیازهاي خود را از طریق کار و اشتغال فراهم کنند، دولت 

  . کند تأمینموظف است از طریق در آمدهاي دولتی نیازهاي زندگی آنان را 
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