
 
Vol.26, No. 103, Summer 2020,    

             Quarterly                                          
ISSN: 1608-7070    
Method@rihu.ac.ir    

 

 
The Comparative study of the effect of ethical valuation different 

criteria on economic policy making and its implications for Islamic 
economics 

Seyed Mohammad Ali Mousavi (Imam Khomeini Educational and Research Institute, 
m.a.mousavi@chmail.ir) 

Mohammad Javad Tavakoli (Imam Khomeini Educational and Research Institute, 
mj_tavakoli2@yahoo.com)  

 
 

ARTICLE INFO                       ABSTRACT 

 

Article History 

Received: 2019/07/14 

Accepted: 2020/07/08 

 

 

Key Words: 

Islamic Economics, 
 Policy Making, 
 Ethical Schools, 
 Welfare Economics, 
 Amartya Sen, John Rawls, 
 Feminist Economics. 

 Although economists typically try to make their theories free 
from ethical evaluations, their theories are value laden. In 
this paper, we examine the impact of ethical schools on 
economic policies. The findings of the paper show that 
consequential, deontological, virtue-based and rights-based 
ethics have a particular impact on economic policy making. 
These approaches, while affecting the definition of the goals 
of economic policies, provide the basis for establishing the 
principles that define the framework of economic policies 
for achieving those goals. The result of this trend is that 
neoclassical utilitarian economists, with an emphasis on the 
role of complete competition market for achieving welfare, 
propose price policies to compensate market failure. The 
policy orientation in the capability-based approach of Sen 
and rights-based Contractarianism of Rawls, through the 
creation of changes in the structure of the market and the 
introduction of new institutions, is respectively, human 
development and the provision of basic goods to the poorest 
of the community. The feminist virtue-based economists 
also propose the promotion of the role of women's caring 
activities in their policy orientations. 
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 اطالعات مقاله   چکیده
 اّمدا باشدد  اخالقی های داوری ارزش فاقد نظریاتشان تا کوشند می اقتصاددانان هرچند

 های سیاسد  تأثیرپدییری بررسدی بد  مقالد  اید  در. اسد  بار ارزش ناگزیر نظریاتشان
 مقالد  های یافتد . شود می پرداخت  هنجاری اخالق مکاتب از اقتصاددانان پیشنهادی

 محدوری حق و گرایی فضدیت  گرایی  وظیف  گرایی  غای  رویکردهای ک  دهد می نشان
 بدر اثرگدیاری بدا رویکردهدا اید . دارندد اقتصدادی گیاری سیاسد  در خاصی اقتضائات

 چدارچو  کد  شدوند می اصولی تعیی  ساز زمین  اقتصادی  های سیاس  اهداف تعیی 
 . کنند می مشخص اهداف آن ب  دستیابی برای را اقتصادی های سیاس 
 رقدابتی بدازار سداختار نقد  بدر تأکید با نئوکالسیک اقتصاددانان روند  ای  درنتیج 

 پیشنهاد بازار شکس  جبران منظور ب  را قیمتی های سیاس  رفاه  ب  دستیابی برای
 از رالدز قراردادگرایدی و س  محور   قابتی  رویکرد در سیاستی گیری جه  اّما اند؛ داده

 توسدع  ترتیدب بد  جدیدد  نهادهدای معرفدی و بدازار ساختار در تغییراتی ایجاد طریق
 . اس  جامع  افراد برخوردارتری  کم اساسی   کاالهای تأمی  و انسانی

 در را زندددان مراقبتدددی هدددای فعالی  نقددد  ارتقدددای نیدددز فمینیسددد  اقتصددداددانان
 روندددها اید  مجموعد  مطالعد . دانندد می ضدروری خدود سیاسدتی هدای گیری جه 

 در اسدالمی داوری ارزش مالک اثرگیاری چگونگی درباره را ها دالل  برخی تواند می
 گیری جهد  یدک ایجاد آن حاصل ک  باشد داشت  اقتصادی  گیاری سیاس  طراحی

 .بود خواهد اسالمی اقتصاد در سیاستی ای چندمرحت 

  
 23/4/1398دریافت: تاریخ 
 18/4/1399 پذیرش:تاریخ 
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 . مقدمه1

های اقتصذایی ا  ووذوی فسذ   گراری نگاهی گذررا بذه سساسذ 
را  آنهذامتنوعی ا  سذاتتارهای اقتصذایی ایا ذ  یاری بذه با ذ  

وامع یر نظر گرف  به یر یل هر  ک بذا اسذتفایه   ای مثابه برنامه به
های  ای بامل ا  سساسذ  ای ا  ابزارهای سساستی، بسته ا  مجموعه

گسری وااذ ی را  شوی به همگی وهذ  مختل  اقتصایی ارائه می
های  ا سؤال ا ن اس  بذه نطهذه عز مذ  نظر ذهام   بنن ؛ ینبال می

های مختلذ  را با ذ  یر بجذا وسذتجو  س اقتصایی یر ارائه سسا
 بری؟

های تذوی را فاقذ  بذار  ن  نظر ذهوشذب چن  اقتصاییانان می هر
رسذ  سذسهره میاتذخ ات قذی  ا به نظذر میام   ،ار شی ولوه یهن 

شذذذناتتی یر  هذذذای ار ش فرض ای ا  پسش عنوان مجموعذذذه بذذذه
های اقتصایی یر نذزی اقتصذاییانان،  یهی و ار  ابی سساس  وه 

ایعا را ری بن . ا ن مسئله تا وا ی اهمس  یاری به شا   بتذوان  ا ن
هذای سساسذتی را بذه ا ذن  گسری وووی مشذی ت یر برتذی وه 

فذذرض نسذذب  یای. بذذه همذذسن ی سذذل  یاورِی پسش هذذای ار ش م ک
هذذای سساسذذتِی  گسری هذذا یر وه  پذذریاتتن بذذه نطذذش ا ذذن م ک

هذای  م ک آورین بذه های اقتصایی بتوانذ  رذرورت روی ور ان
های  گسری سساسذذ  گرا ی را یر شذذیل ی گذذری رسذذر ا  مهلوبسذذ 
 اقتصای اس می نشان یه . 

نمونه بر روی  به صورتش ن ا ن مهلخ یر ایامه  آشیاربرای 
هذذای سساسذذتی یر رو یذذری چهذذار نظر ذذه اقتصذذایی  گسری وه 

نئوب سسیی، را زی، آمارتسا سن، اقتصای فمسنسسذتی و رابهذه ا ذن 
یاوری ات قذذی  هذذای ار ش هذذای سساسذذتی بذذا م ک گسری وه 

توانن  برای  ها ی متمربز تواهسم ش  به می فررشان و یال   پسش
س می یاشته باشن ،. ی سذل انتخذا  گراری اقتصای ا نظام سساس 

یاوری متفذاوتی اسذ   های ار ش ا ن رو یریها استفایه ا  م ک
گراری  نظام سساسذذذ  یهی بذذه یر سذذامان  آنهذذابذذه هربذذ ام ا  

 ان . هریشان به بار ب اقتصایی
 

 . پیشینه تحقیق2

یاوری ات قذی  هذای ار ش یر رابهه با چگونگی اثرگذراری م ک
مها عات چن انی صورت نگرفته  های اقتصایی گراری یر سساس 

بذه ها ی ووذوی یاری بذه هرچنذ   وووی تذک نگاشذته ا ن اس . با
 ان : ها اشاراتی یاشته بلی به سا وبار ا ن اثرگراری صورت

دیدگگه درگراییمطلوبیت( یر بتا  1981) . بمپل و راس1
بذل های سساستی قا ان  مبنای توصسه بوشس ه 1اسمیتآدامسیهستی

انتسا  به آیام اسمس  را استخراج بنن  و نظر ه ات ق هنجذاری 
بسشذتر ن ررذا   تذافر »های اسمس  را مذ ک  متناسخ با ا  ه

 ؛یانستن  می« برای بسشتر ن تع ای ا  افرای وامعه
حقددوو نتددهی  ( یر بتذذا  1999) . پترسذذون و ی ذذو  2

ارتبذا  بذسن معتط ن   2کهربردیاقتصهداخالقیههیبنیهنفضهیل 
گراری اقتصذایی  ات ق و تحلسل اقتصایی اتی بسشتر ا  سساس 

پذر ر م بذسن فلسذفه اتذ ق و اقتصذای  وقتی می آنهااس . به نظر 
باربریی ارتبا  وووی یاری، سؤال اصذلی ا  چسسذتی ا ذن ارتبذا  

 ؛اس 
( یر بتذا  2006) . یانسل هاسمن و ما یذل مذک فرسذون3
بسشذتر ن  3عمدومیسیهسدت اقتصدهدیفلسفهاقتصهدی تحلیل

گذراری یر برتذی نظر ذات  ار ش  نطش را یر تبسسن رابهذه مذ ک
 ؛ان  های اقتصایی ا فا بریه گراری ات ق هنجاری و سساس 

ای بذا عنذوان  ( یر مطا ذه1392) . عربی و همیذاران ا شذان4
گراری  هذذای آن یر سساسذذ  نظر ذذه اتذذ ق هنجذذاری و یال  »

گراری یر اقتصذای متعذارو و مبذانی  بسن سساس رابهه « اقتصایی
اتذذ ق هنجذذاری آن را تبسذذسن و  ذذوا م ا ذذن بحذذه را یر رابهذذه بذذا 

 ؛ان  گراری یر اقتصای اس می بررسی بریه سساس 
گراری  سساسذذذ »( یر مطا ذذذه 1396) . عربذذذی و  نذذذ ی5

انذ  بذه ا ذن سذؤال  ت ش بریه« اقتصایی ا  منظر ات ق فضسل 
توانذ  یر عذرض  گرا ی می ونه رو یری فضذسل پاسخ یهن  به چگ

 ؛ها بپریا ی گرا ی به ا فای نطش و اثرگراری یر سساس  فا  ه
ای بذذا عنذذوان  ( یر مطا ذذه1393) اسذذسن برمذذی . محم 6

های افذرای یر تذابع رفذاه اوتمذاعی ا   مثابه مهلوبس  گرا ی به فری»
پریا ی.  میبه بررسی توابع رفاه اوتماعی « منظر اس م و  سبرا سسم

ای تنهذذا بذذر نطذذش  گونذذه بذذه نظذذر او همذذه توابذذع  سبرا سسذذتی، به
ا یر تابع رفاه مبتنذی بذر مبذانی ام   یارن ؛ های افرای تأبس  مهلوبس 

                                                           

1. The Utilitarianism of Adam Smith's policy Advice 

2. Consequences, Rights and Virtues: Ethical Foundations for Applied 

Economics 

3. Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy 



     1399تابستان  /103ش/ 26س/ انسانیشناسی علوم  روش  88

 

ها را  اش قر  ا هی اس ، تنها آنچه انسان اس می به ه و نها ی
 سا ی یر افزا ش رفاه اوتماعی تأثسر یاری. یر ا ن مسسر توانمن  می

تذذ ش شذذ ه اسذذ  نطذذش مذذ ک   ایشذذ ه  یر آثذذار هرچنذذ
های  گراری یاوری ات قی یر اقتصای و تا ا ی یر سساس  ار ش

تواننذ  بذرای  ی بذه ااسانذام میپررنذ  شذوها ی  اقتصایی و یال  
ذ یر را ذخ ا ذن  ووذوی ا ذن ا بذااقتصای اس می یاشذته باشذ ، ام 

گرا ی یر   سذا ی آثذار و نتذا ط مهلوبسذ ها بسشتر به بروسته نوشته
گرا ی   ه و بمتر به رو یریهذای بذ  ل مهلوبسذ بسن ه شاقتصای 
ی به سخنش ه اس . همچنسن ا  چگونگی ا ن اثرگراری  پریاتته

 افزونمسان نسام ه اس . به همسن منظور برای تیمسل ا ن نوشتارها 
ای بذذرای نحذذوه وروی و اثرگذذراری  سذذه مرالذذهسذذا وبار ارائذذه  ربذذ

های اقتصذایی، تذ ش  گراری ی یر سساس یاور های ار ش م ک
گرا ی، بر ی گر  رو یری مهلوبس  بر سا وبار افزونتواه  ش  ا ن 

های  رو یریهای رقسخ یر اقتصای نسز تهبسق یایه شوی و ا  ظرفس 
 های اقتصای اس می استفایه شوی. گراری برای سساس  آنها

 
های  گیری جهتداوری اخالقی و  شهای ارز  . رابطه مالک3

 های اقتصادی سیاستی در نظریه

بذه  ذک  شذوی بررسذی میها ی  گراری هرگاه نطشه بلذی سساسذ 
نظر ه اقتصایی پسشنهای بریه، با ا ن مسئله مواوه تواهسم ش  بذه 

ها بذه سذم   ذک  ذا چنذ  هذ و مشذخ   معموالم ا ن سساس 
ای ه ها ا  سساس  نئوب سسک ،عنوان نمونه ان . به گسری ش ه وه 

 بذه صذورتما ساتی برای وبران شیس  با ار یر تخصس  منذابع 
رفته  ن  ا  ا ذن فر ذق رفذاه ا یسذ وشذب گسرنذ  و می بارا بهره می

های  ا یر ره وان را ذز یر پسشذنهای سساسذ ام   وامعه را با  ابن ؛
نوعی عذ ا   تذو  عی یر باالهذای اساسذی و  ی بهیستسابما ساتی 

 ع م تمربز ثروت و ق رت اس .
ها ااوی ا ذن پسذام اسذ  بذه بسذترهای  گسری تنوع ا ن وه 

ها نطذش یاشذته  گسری نظام سساسذتی ا ذن نظر ذه متفاوتی یر شیل
توان نسب  بذه ا ذن  نمی آنهااس  تا وا ی به ب ون یر نظر گرفتن 

تر ن عوامذل  های سساستی ار  ابی یقسطی یاش .  یی ا  مهم نظام
یاوری  هذذای ار ش م ک گسری ا ذذن بسذذترها، تأثسرگذذرار یر شذذیل

ای اس  به فلسفه اتذ ق متیفذل ارائذه آن اسذ . بذرای  ات قی
بذه ش ن بحه یر ایامه و پسش ا  بسان نحوه ا ن اثرگذراری،  آشیار

یاوری ات قی  های ار ش ت صه نما ی بلی ا  ا ن نظر ه صورت
 شوی. ارائه می

 
 داوری اخالقی های ارزش . مالک3−1

هذای صذوا  و تهذای ات قذی  ق م کان فلسفه ات پژوهشگر
، «را ذذات» براسذذاسشذذ ه یر میاتذذخ مختلذذ  ات قذذی را  ارائذذه

بن ی  بذه چهذار یسذته تطسذسم« فضذا ل»و « وظذا  »، «اطوق»
 بنن : می

ها  ا ذذن گذذروه ابتذذ ا ار ش را یر ورذذعس  1:گرا را ذذ  .ا ذذ 
بننذ  و سذپ  اعمذال یرسذ  را تمامذام براسذخ آن  شناسا ی می

مسذتطل « ار ش»ن ؛ بنابرا ن یر ا ن یسذته بن یار ش، مشخ  م
(.  ذک 243 ص ،1392هوربذا،) تعر   تواه  ش « یرس »ا  

ووذوی   یهذا شذوی بذه ار ش ی ه آرا  مسن عط گرا با ا نظر ه را  
و  یچ یرسذتساگذر هذ یاتذ یعن یارن  به مط م بر ات ق هستن ؛ 

زهذا سچ یهم وووی ن اشته باش ، همذواره بعضذ یات ق ینایرست
 2یار ش ذاتذ ییارا یعنذ ) زها ب  تواهن  بذویسچ یتو  و بعض

ها را  معمذذوالم ا ذذن نظر ذذه (.1 ص ،2003 3،)یاروال باشذذن ( یم
 4،گرا نحوه نگرش نسب  به ار ش ذاتی به سه یسته بمذال براساس

 ؛بنن  تطسسم می 6گرای فراگسر و نتسجه 5گرا نتسجه
بذذه انسذذان ا ذذن نگذذاه یر پذذی آن اسذذ   7:محور فضذذسل  . 

شخصس  توبی یاشته باشذ  و بذرای رسذس ن بذه ا ذن هذ و بذه 
 هذذو مز،) پذریا ی بذه ونبذه ابتسذابی یارنذ  پذرورش فضذا لی می

 یا ه ذن شذق یوم نذه نظر ذا ی(. یر ره اصذل79−78 ص ،1385
و   یهذا یرباره فعل ات قام یرس ، بلیه آن منش اسذ  بذه معذر 

(. تطر رهذای 391 ص ،1392 شخ  ات قام تو  اس  )الوین،
های  های مهذذم نظر ذذه ا  شذذاته 9اتذذ ق مراقبذذ  و 8مبنذذا−فاعذذل

 ؛شون  محور محسو  می فضسل 

                                                           

1. Teleological theories 

2. Intrinsic value 

3. Darwall 

4. Perfectionism 

5. Consequentialism 

6. Comprehensive Consequentialism 

7. Virtue-based ethics 

8. Agent-Based 

9. Care Ethics 
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توی  تویی مهابق ا ذن رو یذری ماهسذ  عمذل بذه 1گرا: ج. وظسفه
بننذذ ه ورذذعس  ات قذذی )یرسذذتی و نایرسذذتی( عمذذل اسذذ ؛  تعسسن

را ات،  گرا انه ما را ب ون تووه نسب  به نتا ط و یرواقع ات ق وظسفذه
 (؛56 ص ،2002 2بن  )تانسجو، به مشذاه ۀ توی عمل توصسه می

یر ا ن نگرش، ات ق یر وهله اول مورذوعی  3:محور اق .ی
ان  واوذ   صذرو ا نیذه انسذان مرتبط با اطوق اس  و آیمسان بذه

یرسذتی و نایرسذتی  های ناظر بذه اطوقی هستن  و یرنتسجه پرسش
 ،1385 هذو مز،) ق پاسذخ یایات قی را نها تام با   براسخ اطو

اذذق مطذذ م بذذر وظسفذذه اسذذ  و وظذذا    ،بنذذابرا ن (؛53−51 ص
 ،1381شذذون  )یاروال و همیذذاران،  براسذذخ اطذذوق تعر ذذ  می

محورهذای  محوری مبتنذی بذر اطذوق فبسعذی و اق (. اق12 ص
 شون . تر ن تطر رهای ا ن ی  گاه محسو  می قراریایگرا ا  مهم

 
داوری اخالقیی در  های ارزش مالک. سازوکار اثرگذاری 3−2

 های اقتصادی گذاری سیاست
 یاوری ات قذذذذی یر هذذذذای ار ش اثرگذذذذراری م ک سذذذذا وبار

 ای اس :  ی سه مرالهفرا نهای اقتصایی  گراری سساس 
 یر گذام های اقتصایی: . تعسسن اصول ناظر به اه او سساس 1

یی های اقتصا ها ا زامات تعسسن اه او سساس  ا ن م ک نخس 
بنن . ا ذن ا زامذات بذه یر قا ذخ اصذول نذاظر بذه  را مشخ  می

شذذون ، رو یریهذذا و  های اقتصذذایی ارائذذه می اهذذ او سساسذذ 
یروذه  براسذاسهای اقتصذایی را  های ب ن سساسذ  گسری وه 

 ؛بنن  بن ی می او و  ، یسته
های اقتصذایی: ا نیذه تذوی  . تعسسن اصول اابم بر سساس 2

هذذا ی یاشذذته باشذذن  و یر  های اقتصذذایی چذذه و ژگی سساسذذ 
چارچو  چه ساتتارها ی تعسسن شون ، ا  ی گر مواریی اس  بذه 

بسذذسار  آنهذذایاوری ات قذذی یر تذذ و ن  هذذای ار ش ریپذذای م ک
 یهذا بانالا   یا مثابذه شذبیه ا ن اصذول به ،پررن  اس . یرواقع

های اقتصذذایی با ذذ  یر  اسذذ  بذذه سساسذذ  یا ژه ذذپسوسذذته و هم به
  اورا یر سقابل یاستسهر س ن  و بنابرا نشوفراای  آنهاچارچو  

 ؛ن شبیه را نخواه  یاش  ا
                                                           

1. Deontological theories 

2. Tannsjoo 

3. Rights -based ethics 

سا ی اه او و بسان اقتضائات اصذول پسشذنهایی بذر  ی. بم  3
 ، فذراهم فرا نذن  ذن مرالذه ا تر ا سخ های اورا ی: ام   سساس 

اس  به بر فبذق اصذول   یها اس سس یاب ار  یبرا یآورین امیان
شذون . تذا  یم ینظر فراا موری به اه او یستسابی یبرا یشنهایسپ

بذوین برتوریارنذ ، امیذان  یفذسب یژگ ا  و به ا ن اه او ی مان
شوی. به همذسن  یا نمسمه  یاورا یها اس سو نظارت بر س یاب ار 

سا ی ه و نها ی  یان  با بم   بریه ی سل اقتصاییانان همواره ت ش
های اقتصایی تح  عنوان توابع هذ و، امیذان ار  ذابی  سساس 

ذ ت ابسر و اق امات سساسذتی را بذا ارائذه برتذی شذات  ی های بم 
ش ه  های پسشنهای توابع ه و و شات  وووی ا ن فراهم آورن . با

اشذن  تواننذ  یارا ب ها را می تنها یر صورتی قابلس  ار  ابی سساس 
یاوری ات قذذی  هذذای ار ش نسذذز م ک آنهذذابذذه مبنذذای اسذذتخراج 

های  گراری ای باشذ  بذه اصذول اذابم بذر سساسذ  ش ه پر رفته
 ش ه اس . آن ترسسم براساساقتصایی 

ای بذر روی   نذ  سذه مرالذهاابنون نوب  آن اس  بذه ا ذن فر
تذری  عسنی به صورتتا  ایه شویهای اقتصایی تهبسق ی برتی نظر ه

هذذذای  گسری نظام گذذذراری یر شذذذیل هذذذای ار ش م کنطذذذش 
 گراری اقتصایی نشان یایه شوی. سساس 

 
 اقتصاد رفاه در محور تیمطلوب ییگرا جهی. ظهور نت4

 ییسعلذم اقتصذای نئوب سذ یاصذل یها ا  شاته یی اقتصای رفاه 
 یهای اقتصای تری چارچوب بوش  با استفایه ا  تحلسل یاس  به م

 یاقتصذذای یها و نهایهذذا اسذذ سها و س  سورذذع یاب ذذار  یرا بذذرا
یاوری  رس  اقتصای رفذاه  ذک مذ ک ار ش یبه نظر م فراهم آوری.

عنوان  را بذذه« محور  سذذمهلوب یگرا  جذذهسنت»ات قذذی بذذا عنذذوان 
گراها  جذهستذوی اتخذاذ بذریه اسذ . نت یشذناتت فرض ار ش شسپ

را  یر و تذوبسن ت شترساورا شوی به ب  یها اس س  س معتط ن  با
ی  گرا جذهسا  نت یا عنوان شعبه به  یگرا  س. مهلوبیاشته باش یربر 

ی شذو« رفذاه»تو  اس  بذه مووذخ  یزسچ بر ا ن باور اس  به
 (.157 ص ،1386فرسون، )هاسمن و مک
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ینی مالک مطلوبیت . سازوکار نقش4−1 گرایی در رویکرد  آفر
 اقتصادی نئوکالسیکی

تمذام  گسری نها ی گرا ی، وه  مهلوبس ها با پر رش  نئوب سسک
ااصل ا  باالهذا و   رفاه بل یسا  نهسشسرا ب یاقتصای یها اس سس

ا   مختلذ  یرهاسبذا تووذه بذه تفسذ آنهاان .  ت مات معرفی بریه
انذ .  یهبررفذاه ارائذه  یسذا  نهسشسز ا  بسذن ی  مختلفذ رفاه، تعذار
و تشذذنویی مهلوبس  او  گرا ذذان قذذ  م  ذذرت هذذر فذذری را معذذر 

عنوان تحطذق تروسحذات  ا یر رو یری و   ، رفاه بهام   ؛یانستن  می
نظذر  (. ا 120 ص ،1386فرسذون، شوی )هاسمن و مک تفسسر می

پذ  با ذ   ،چون منابع برای بسخ بسشتر ن رفاه مح وی اس  آنها
بریاری نموی. به عبارت بهتذر تنهذا  بارا بهره به صورتا  ا ن منابع 

بسخ رفاه اتخذاذ شذوی بذه یر چذارچو  ها ی با   برای  سساس 
 انتخا  شون .« اصل بارا ی»

ااصل ا  عرره و  ینسب یها م سن ق ها ا ا  نگاه نئوب سسک
  منذابع سسذتم مبای ذه مووذخ تخصذسق س تطاراس  به ا  فر

به یر عا م  آنجا ا ا ام   (؛200 ص ،1964 1،مارشال) تواهن  ش 
مختلذذ  همچذذون بذذا ار  ییر با ارهذذا یمتنذذوع یهذذا م سواقذذع ق

ری؛ پذ  سذگ یشذیل م و... یانحصار بامل، با ار رقاب  انحصار
گرفتذه    منابع صذورتسا تخص بری به آ ییاور ن   یر موری ا با

ا ناباراس . بذرای ا ذن  ن با ارها بارا  ها یر ا م سستم قستوسط س
بذرای تحطذق  را پسشنهای یاین . ا  فرفی« نه پارتوسبه»ار سمنظور مع

ی و فطذط سذاتتار بذا ار رقابذ  سوفراهم  یه   شرا نه پارتو باسبه
  بنذ یجذای آن را بذرآوریه مذ نسذا  ا ط مذوری بامل اس  بذه شذرا

بذا   یپذارتو  ییرنتسجه اصذل بذارا و (319 ص ،1393 ،ی)یاووی
مختلذذ  شذذیل  یبذذه یر با ارهذذا  یهذذا م ستصذذرو یر انذذواع ق

 ینه منذابع معرفذس  بهسها ی را مووخ تخص م سری، تنها قسگ یم
  . آ ی  م بن  به یر با ار رقاب  بامل پ  یم

آنها به مرور متووه ش ن  قلمرو اعمال مفاهسم پارتو ی یر اقتصذای 
گسری با ار وووی یاشته باش ؛  به مواریی اس  به امیان شیل مح وی

ا مواریی همچون باالهای عمومی به شذیل گسری بذا ار بذرای آنهذا  ام 
ها بذرای  نسا من  معسار ی گری اسذ . نئوب سذسک عم م منتفی اس ،

انذ  )هاسذمن و  را پسشذنهای بریه« فا ذ ه−تحلسل هز نه»ا ن مواری نسز 
(. باووویا ن، وووی مشذی ت متعذ ی 145 ص ،1386فرسون،  مک

                                                           

1. Marshall 

هذای تیمسلذی ی گذری همچذون  یر ا ن شات  نسز سبخ شذ  روش
بذذرای  و... را« اثربخشذذی−هز نذذه»، «فا ذذ ه اوتمذذاعی−هز نذذه»

 های اقتصایی پسشنهای یهن . ار  ابی
تا ا نجای قصذه ا  ی ذ گاه نئوب سذسیی تو  ذع مهلذو  منذابع 

ذا  شذوی؛ ای بر روی منحنی  ا مذر  رفذاه محطذق می براساس نطهه ام 
و اذ ابثر  یرواقع ب ام  ک ا  نطا  قرار گرفته بر روی مر  رفاه معذر 

تذابع رفذاه »عنذوان رفاه تواه  بوی؟ پاسخ ا ن پرسش معموالم تح  
 (.40 ، ص1366شوی )ورج و شوری،  مهرح می« اوتماعی

بذذا تووذذه بذذه تفاسذذسر   یگرا  سذذمختلذذ  مهلوب ییریهذذا رو
 برای مثال،ان ؛  یهبرشنهای سرا پ یمختل  ا  رفاه، توابع رفاه مختلف

را  ا ومله تذابع رفذاه ی  توابع رفاه مختلف ان وذذ  گذرا  سمهلوب
 ان، ذهاسذ  )وار  سمهلوب یااصذل ومذع و نذبه  ان  ارائه یایه

 :(577−576 ص ،1380
«𝑢𝑖 W ( 𝑢1 , … ,𝑢𝑛 ) = ∑ 𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1» 

رااتی مسئله  توان به ییس  آم ه اس ، مه به تابع رفاه ب ابنون
 بری. یرفاه را بررس یا ابثرسا 

 
 ها های سیاستی از دیدگاه نئوکالسیکگیری . جهت4−2

 یها یارا رقاب  بامذل توسذط نئوب سذسکساتتار پسشنهایی با ار 
اس  بذه یر عمذل بمتذر امیذان تحطذق آن ووذوی یاری؛  یه شرا

ک  ذنزی ینذه را بذراسمختل   م یها اس س  با انجام س ن با بنابرا
ترتسذخ هذ و نهذا ی  ا ذن و بذه بذرین سذاتتار فذراهم  ش ن به ا

 گاه  ذذبذذر فبذذق ی ا  آنجذذا بذذه. بذذریمحطذذق را سذذا ی رفذذاه  بسشسنه
یارن  پذ     منابع را بر عه هسفه تخصسها وظ م سق ییسب سنئو
 یما ساتی، بار یها اس سمثل س یمتسق یها اس سس ی  با اورا با

گرفتذه یر وامعذه بذه سذم  بذا ار  بری به ساتتار با ارهای شیل
 رقاب  بامل سوق یایه شوی. 

 آنهذذا براسذذاسووذذوی یاری بذذه  یط مختلفذذ شذذرا یبذذه عبذذارت
 ن بذه سرسذ یال م بذرا  یط نهذا به با ار ا  شرا یمتی یاقتصایها

تذوان  یرا م یط اقتصذای ن شذراسشون . چنذ ینه پارتو منحرو مسبه
   نه پارتو ه اسسوی به ارانه به ات و سق اعمال ما  معموالم ا  فر

باشذ ،  یصذعوی یک بذا ار یر   ینه نها اگر هز برای مثال،بری. 
 یها نذه ش )بذاهش( هز اق افذز ذارانه( بر وااذ  ا  فر ات )سما 

 یهذذ . یش( م   را بذذاهش )افذذزاسذذسذذهوح مصذذرو و تو   ینهذذا
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 یهذا  سبه یر سذه  فعا  یجا ارانه  ات و سبا اعمال ما  ،ن بنابرا
 ع مجذ ی منذافع ااصذل توان با تو  یگرارن ، م یر نمستأث ی ستو 

 هن رسذن و بوانذ ،)  اف  نه پذارتو یسذ س  بهسش ه، به تخص
 (. 442 ص ،1370
 

رفاه واقعی در رویکرد سن  مثابه بهمحور  گرایی کمال . غایت5

 به اقتصاد

ا  «  سذقابل»تح  عنذوان  یگر عنصر ی افزوینا سن با سآمارت
حذات باسذته سر رفاه بذه  ذرت و تحطذق تروستفس یها   مح وی

ترک بریاشذته  یها ه ( و پا113 ص ،1392 فرسون، )هاسمن و مک
ن ساو معتطذ  اسذ  همذ نو بنذا نهذ . را ا  ییساقتصای رفاه نئوب س

شذه سهم ینذوعی بذرا به ی ه  ن گشا  رفاه مووخ  نایرس ر ستفس
شذان را  ال و آر وهاسر شوی و یر نتسجه ام پر محرومان تحمل یبرا

 (.356 ، ص1391 سن، )اس   یه ش نبیهن   ق ستهبسزی چ با آن
  سذقابل»ا  رفذاه را تحذ  عنذوان  یگر ر یسسن یر ایامه تفس

، 1377 سذن،) یهذ  یارائذه م« ار شمن  یبه عملیریها یستسابی
فذری یر   یبا توانذا ی ، نفع شخصسیری قابل (. یر رو52−50 ص

 اش  آن یاری. سگرام یبرا یلسشوی به ی  ی ه مسسنج یانجام امور
ا   بمتذر یها  مان منافع فری )رفاه( یر چارچو  فرص  یبه عبارت
 یتذوان بمتذر )فرصذ  واقعذ یوشذوی بذه  یم هگر برآوری منافع ی

 یلذسرا به ی  آنهارا یاشته باش  به   یزهاسبه چ یابسیست ی( برابمتر
ا  آن م سآن ار ش قائذل هسذت یآنچه ما بذرا   رایان ؛  یار شمن  م

م. پذ  س  یاری به توان تحطق آن را یاشته باشسما اهم یبرا وه 
 یبذارعمل فری یر انجذام  یتوان گف  آ ای یت صه م به صورت

یذری تواهذ   ن رو ذگاه اسآن ار ش قائل اس ، نطهه گران یبه برا
 (.295 ، ص1391 بوی )سن،

محور و  گرا ذذان بمذذال سذذن همچذذون ی گذذر را   ،بنذذابرا ن
گرا ان به معتط ن  رفاه ا  ا جای  ذرت  برت و رو یری مهلوبس 

آ  ، با ارائذه تصذو ری آرمذانی ا    ا تحطق تروسحات به یس  می
ی بذه یسذتساب افته  ذک انسذان )تحذ  عنذوان  ی پرورشها و ژگی
ها( به قذ رت انتخذا  باربریهذای متعذ یی را یاراسذ ،  قابلس 

محور برای انسذان،  صرو به نتا ط رفاهۀ وای تیس بن  به ت ش می
های اقتصذایی  رو یری تیاملی نسب  به توی انسان را یر سساس 

 یرپسش گسری.

های  بازسییازی سیاسییت. نقییش رویکییرد قابلیییت در 5−1
 محور اقتصادی رفاه

و  یاقتصذای یها اسذ سهمذه س  یسن معتط  اس  ه و نها
 یبذه رفذاه بذه معنذا یسذتسابی   ذتوسعه با  یبلیه باالتر ه و نها

 بر افزون   ن منظور با ا ی(. برا70 ص ،1381   باش  )سن،سقابل
 یشوی افذرای بذه باربریهذا یبه باعه م یرونسب یابزارها یک سر 

 یهذا یمثذل ناتوان ییرونذ یها یژگ نائل شون ، تووه به و یتاص
طام رفذاه سها ممین اس  عم یژگ ن و ا ؛   راز ال م اس سن یوسم

ک  ذه مناسذخ  مثال یاشتن تغر یر قرار یه . براسافرای را تح  تأث
)مثذذل  یبذذاربری اسذذ  بذذه ممیذذن اسذذ  توسذذط موانذذع یرونذذ

  رذرا(  ذتر ی)مثل فط ان پذول بذرا یرونسا موانع ب سوءهارمه( 
 (.1386 فرسون، مک و ن  )هاسمنسخ ببسآس

مثابه نذوعی آ ایی یر  )قابلس  به  ین ه و را تحطق ا یاو برا
نگذری؛ بذا  یز مسن ی  ابزار ا  ی یانتخا  باربریها(، به عنصر آ ای

 یآ ای یهذ و ارتطذا گر و با ی  با  یابزار یها یان به آ ایسن ب ا
(. بذه 24 ص ،1381 سن،) ابن   یون  مسها(، پ ان )قابلس انس یذات

  یتحطذذق هذذ و نهذذا یرا بذذرا« یاصذذل آ ای»تنهذذا  او یعبذذارت
یان  و معتط  اسذ  تنهذا  یبارسا  م یاقتصای یها یگرار اس سس

  س)قابل  ینها یتوان به آ ای یم یابزار یها یا  آ ای یا با مجموعه
تذوی را  یاو اصذل آ ای  .سار شمن ( رس ییر انتخا  عملیریها

یهذذ :  یتحطسذذق قذذرار م مذذوری یابذذزار ییر قا ذذخ پذذنط نذذوع آ ای
 یها فرص  2ی، ت اقتصایسامیانات و تسه 1ی،اسسس یها یآ ای

ن  ذنظذر سذن ا ا  5ی.ت و نظام اما 4 سن شفافستضم 3ی،اوتماع
 یگراران عمذوم اس سگرن  و ال م اس  به س ی  ها میمل  یآ ای
ق  ذذا  فر یذاتذذ یهذذا یو آ ای یانسذذان یهذذا  سشذذبری قابلسپ یبذذرا
ا به هذم مذرتبط، عمذل بننذ  ز، ام   متما یابزار یها یگونه آ ای ا ن

 (.24 ص ،1381 )سن،
ا  مذواری مشذیل  یارسها یر بسذ  سقابل یرسگ ان ا ه ا  آنجا به

 یا گسری پذاره آوری به تنها به ان ا ه  یرو  یها اسساس ، سن به مط
شذ ه  ن اسذاس سذه  یرآمذ  تعذ  ل ذی؛ بذر اها بپریا   سا  قابل

                                                           

1. Political Freedoms 

2. Economic Facilities 

3. Social Opportunities 

4. Transparency Guarantees 

5. Protective Security 
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توانسذ   یم یو ومعذ یط فذری هذا و شذرا م ستفاوت ق براساس
 ،1381 باشذ  )سذن، یعملذ یاب ذک ار  ذوه   یال مناسب راه

بننذ ه  نسساس اف عات یر مذوری عوامذل تعسن مط یر ا (.100 ص
 تعذ  ل ییرآم ها»محاسبه  یتوان  برا یا  یرآم  م رسر   بهسقابل

شذوی بذا  یسه  یرآم  تانوار را م ،مثال یاستفایه شوی. برا« ش ه
 مانن و  یآمو ش یو اثر مثب  سه  باال یسوای یعامل ب یاثر منف
ل بذری   ، تعذ سذقابل یها افتذه بذا  آنهذامنظور برابر نموین  آن، به

 (.102 ص )همان،
بذر یو عنصذر  اوتماعی رفاه تابع ارائهاسن یر ایامه برای سآمارت

بنذ  و بنذابرا ن یرآمذ   یتووه م ی  و نابرابر ا ق رت تر   یبارا
و   یبذارا یرسگ انذ ا ه یک ابذزار بذرا ذعنوان  ش ه تنهذا بذه تع  ل

سذذ ؛ سیر تذذابع ن یر اصذذلسذذشذذ ه و تذذویش متغ نذذابرابری مهذذرح
 یبذرا یعنوان عذامل بذه شذ ه  ن تابع، یرآمذ  تعذ  ل رو، یر ا ا ا ن

ها بذه  یگرار اس سوبران س یشوی و برا ینم یتلط یباهش نابرابر
یاری، تنهذا  یم یر رفاه اوتماعسر مستطسروی؛ بلیه آنچه تأث یبار نم
تذابع رفذاه  یهمذان(. سذن قا ذخ بلذ) هاس   س  ا  قابلسمهلوب

𝑊به صورت توی را  یاوتماع = 𝑊(𝑆, 𝜃) ن  ذارائه نمذوی. یر ا
 ینذابرابر 𝜃و   ین یرآم  وامعه اسذ  و ونبذه بذاراسانگسم Sتابع 

 (.73 ، ص1394 ،یبرم) یه  یوامعه را نشان م یرآم ی
 

 های سیاستی در رویکرد سن گیری . جهت5−2
های اقتصذایی یر  گراری ها ی بذه سساسذ  سن با انتطای ا  نگرش

یانن  به فطط به بشذورهای  وه  توسعه انسانی را چسز  وبسی می
معتطذ  اسذ   ،(57 ص، 1381سذن، شذوی ) ثروتمن  محذ وی می

افذرای و توسذعه انسذانی همذ  « هذای قابلس »یو   با   به بسط 
 آنهذاگماری. یر ا ن ی  گاه سذا وبار بذا ار تحذ  شذرا هی بذه یر 

، بذه موفطسذ  شذ ه  ای تطسذسم فور معطوالنذه بذه ش ه  فرص  ارائه
با ذ  بزرگی یس  تواه   افذ . بذرای یسذتسابی بذه ا ذن مسذئله 

وسط یو   روی تأمسن آمو ش او سه های مناسخ ت گراری سساس 
و وووی امیانات به اشذتی و یسترسذی بذه منذابع )ماننذ   مذسن( 

وسذذسله ا جذذای  ترتسذذخ سذذا وبار بذذا ار به ا ذذن صذذورت گسذذری و بذذه
های اوتماعی اساسی وه  برابذری اوتمذاعی و عذ ا    فرص 

 (.166 ص ی )همان،شو تیمسل می

 رالز به اقتصاد محور در نگرش جان حق . نقش قراردادگرایی6

محذور یرصذ ی  ی اق ذگرا ا  قراریای یات ق بر نوع یرا ز با ابتنا
گذر  را به عطذخ برانذ . او همچذون ی  یگرا  سه مهلوب اس  نظر

و  ری  اطوق افرای را مشذخ  بذ محورها معتط  اس  ابت ا با اق
 یک نوع تاص ا  قراریای اوتمذاع ق    اطوق تنها ا  فرستشخ

 ین قذراریای، سذاتتار ذمشذارب  یر ا یا ن بذرابنابر سر اس ؛سم
بشذ  بذه یر آن  یر م را بذه تصذو« نسورذع نخسذت»به نام  یفرر

برابذذر نسذذب  بذذه هذذم قذذرار  یا  شذذهرون ان یر اذذا ت ینذذ گان نما
بنذ    یم مسترس« ا  وهل یاجاب»ن اا   را یر  رن . را ز اسگ یم

 یاوتمذاع یهذا  سبنن  بذه ا  موقع ی ا نمسبه یر آن افرای اوا ه پ
گذاه شذون  )را ذز،  تاص همچون نژای، قذ رت، هذوش و... تویآ

 (.42 ، ص1383
 براسذاس، یر ورذعس  نخسذتسن،  ذیبه نظر او اشخاص عط 

   ذن قاعذ ه با ا براساسن . بن یانتخا  م« نهسبم−نهسشسقاع ه ب»
جذه آن سن نت م به ب تر رسرا برگ یل های گوناگون ب  ال ان راهسا  م

 براسذاسگر باش . عل  انتخا   ی یها ل ط ب  ن نتا برتر ا  ب تر
ن اسذ  بذه چذون  ذن اس  نخسذتسنذه یر ورذعسنه بمسشسقاع ه ب

 یتس  تارج شوی چذه مذوقعسن ورع ا  ا ییان  وقت یب  نم هسچ
یه  به ممین اس  تذویش یر  یتواه  یاش  و چون ااتمال م

ن  ذبن  به بر فبذق ا یری پ  عطل ایم مس  قرار گسورع محروم
ب قاع ه عمل بن . افذرای بذا  یها بن  به انتخا  ی  مسسپ  را ز تأ

 جه تواه  یای:سنه یو اصل را نتسبم−نهسشسقاع ه ب تووه به
  اذذق برابذذر نسذذب  بذذه  ذذهذذر شذذخ  با :آزادی اصیی . 1

ک  ذبرابر و سذا گار بذا  یاساس یها ین نظام وامع آ ای تر گستریه
 ؛همه یاشته باش  یبرا ینظام مشابِه آ ای

   ذذبا یو اوتمذذاع یاقتصذذای ینابرابرهذذا :تفییاو  اصیی . 2
 ر محطق شوی: شون  به هر یو موری   یای سامان ه گونه به

هذا، هماهنذ  بذا  ن نابرتوریارتر ین سوی را بذرا شترسب .ا  
 ی ن به مناصخ یو تسرس . ؛ ان ا  عایالنه یاشته باشن  اصل پ 

ها،  فرصذ منصذفانه  یط برابذر تح  شذرا یشغل یها  سو موقع
 (.454 ص ،1387 همگان ممین باش  )را ز، یبرا
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یی  ورود ققیو   . تقاب  با رویکرد مطلوبیت6−1 گرایی از طر
 در اقتصاد

افذرای  یبنن ه ااتماالت  ن گ را ز تعسسن ش ه  یرواقع یو اصل ارائه
ن  و یرنتسجذه افذرای بنا ن اصول انتخا   براساس   با آنها اس  و

را   یعط  یتواهن  بوی به شیل  ن گ یال م یها به ینبال ا اقل
ان، افرای بذ ون  گرا  سن بن ؛ پ  برت و مهلوبستضم آنها یبرا

سذ ، ا ابثربننذ ه سحاتشذان چسان  و ترو بسسذ  ا نیذهعلم بذه 
ن س  نخسذتسیر ورع ا نیهتافر  بلیه به ؛  نخواهن  بویسمهلوب

ن ستضذم ییانن  بذرا یم ام سان  و ثان ینانسقرار یارن  اوالم گرفتار ناافم
وذای  ان  و بذه یامیانذات اساسذ یک سذر ذا من  ستوی ن ی ن گ

 بننذ  یرا اتخذاذ م 1«هساو  یمن ا» ، راهبری سمهلوب یا ابثرسا 
 (.  119 ص ،1392 فرسون، هاسمن و مک)

به همسن ی سل را ز نوعی ع ا   به معنای تساوی یر اطذوق او سذه 
امیانذات اساسذی را هذ و نهذا ی من  شذ ن ا  برتذی  ا  فر ق بهره

یه  و معتط  اس  افزا ش رفذاه  های اوتماعی قرار می گراری سساس 
ها ی بسذتگی یاری بذه  افرای به بوشش تویشان، شان  آنها و فرصذ 

های  گراری بنذ  )و نبا ذ  هذ و سساسذ  وامعه برا شذان ا جذای می
 (.130 ص ،1386فرسون،  هاسمن و مک اقتصایی قرار گسری( )

 یها اسذ سرا ز معتطذ  اسذ  تمذام س ،ای تحطق ا ن ه وبر
و  یآ ای» یعنذذ   یر چذذارچو  یو اصذذل عذذ ا    ذذبا یاقتصذذای

توافذق شذ ه  آنهذان بر س  نخستسری به یر ورعسشیل بگ« تفاوت
(. به همسن منظور او بحه توی را ا  285 ص ،1393 اس  )را ز،

 یاوتمذاع یها  ه او نظامسبن . به عط یشروع م یاوتماع یها نظام
 ا نیهفارغ ا   ؛ع عایالنه باش  بری به تو  یای فراا گونه   به را با

 یِ  اوتمذاعفرا نآ  ؛ پ  ال م اس   ا  بار یرمی یزسجه چه چسنت
مناسخ قذرار یای  یو اطوق یاسسس یرا یر بستر نهایها یو اقتصای

ع  ذ  تو فرا ن ۀجس، نتیا نهس م ین نهایها ا  ا یو ب ون فرح مناسب
او معتطذ  اسذ   (.292 ص ،1393 ایالنه نخواهذ  بذوی )را ذز،ع

 یط ال م بذرا شذرا«  سذرن ه اق ما یسیربرگ ییموبراس»ساتتار 
 (.231−228 ، ص1383 )را ذذز، یتحطذذق یو اصذذل عذذ ا   را یار

م نظر را ز تابع رفذاه  یاقتصای یها اس سنهایها و س یاب ار  یبرا
 اس : ش ه   ر پسشنهای

W (𝑢1  …., 𝑢𝑛) = min { 𝑢1, … , 𝑢𝑛 } 

                                                           

1. safety first strategy 

  سک تخصذ ذ یبنن ه آن اس  به رفاه اوتمذاع انسب ن تابع ا
 ،1380 ان، ذ  یاری )وارسبه رفاه فری با ا اقل مهلوب یفطط بستگ

 (.577 ص
 

 ی اقتصادی رالزها شنهادیپهای سیاستی در  گیری جهت .6−2
را ز برای تأسس  نظام یموبراسی یربرگسرن ه اذق ما یسذ  بذه یر آن 
 مسن و سرما ه یر ما یسذ  عمذوم مذریم قذرار یاری، بذا ا جذای برتذی 

گسری رفاه محور  بن  وه  نهایهای تخصصی یر بنار با ار ت ش می
با ار را به سم  رو یری ا منی او سه تغسسر یهذ ؛ بذه همذسن منظذور او 

بنذ  بذه یر  ر شاته با وظا   مختلذ  تطسذسم میایوم  را به چها
 گسری موری نظر را یارا باشن :  مجموع امیان تحطق وه 

نگذه  یمذ  را رقذابتسن شاته نظام ق  : استخص ۀشات .ا  
 ؛ق رِت نامعطوِل با ار اس  یرسگ یاری و مانع ا  شیل یم

 یبوش  تا اشتغاِل نسبتام بذامل ین بخش م  : استثب ۀشات . 
گر  یذ    یر بنذار سذ  و تثبستخص یها وووی آوری. شاتهرا به 
 ؛بنن  یاقتصای با ار را افظ م  یبارا

ارانه  بر عه ه شاته  یاوتماع ۀنسن بمسانتطال: تضم ۀشات .ج
ری و سذگ یا هذا را یر نظذر مسن شذاته یر عملیذری تذوی ن اس . ا

 ؛بن  ین مسهمه افرای تضم یا  رفاه را برا یهمواره سه  مشخص
ن شاته آن اسذ  بذه بذا اسذتفایه ا   فه اسع: وظ شاته تو  .ی

، عذ ا    ذیهای ال م یر اطوِق یارا وتع  ل ات و ِاعمال ورحسما 
 ،1393 افذذظ بنذذ  )را ذذز، یع تذذو  یها را یر سذذهم یبذذ تطر
 (.297−294 ص

 
کرد یمحور در رو گرایی اخالق مراقبت لتیش به فضی. گرا7

 یستینیاقتصاد فم

« فضذا ل  نانذه»ای ا   معتط ن  به با   برای پذاره ها برتی فمسنسس 
ناظر هسذتن ، « قلمرو تصوصی»سنتی به به مشارب  و هم  ی یر 

مریانذه قائذل شذ  « قلمرو عمومی»او و   تسلی بسشتری نسب  به 
گسری یر  ( ا ذذن وهذذ 138−136 ص ،1380)رابسنسذذون و گذذارات،

مذؤثر بذویه  2«فمسنسسذتیاقتصای »ا جای  ک رو یری اقتصایی با نام 
تفیسک بسن فضا ل  نانذه ا  مریانذه  (.56 ص ،1386اس  )روبسنز، 

یاوری ات قی  ا  مبانی ات قی ا ن رو یری اس . ا ن م ک ار ش
                                                           

2. Feminist Economics 
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های  معذروو اسذ  یر  مذره نظر ذه« اتذ ق مراقبذ »به بذا نذام 
شذذوی. یر ا ذذن ی ذذ گاه مذذریان نوعذذام  بن ی می محور یسذذته فضذذسل 

شتر توی و اتیا بر ات ِق ع ا   را نشان رشذ  ات قذی استط ل بس
ا  نذان ما ل توی می انذ  وابسذتگی بسشذتر تذوی و اتیذا بذر  یانن ؛ ام 

یهن ه رشذ  ات قذی تذوی ب اننذ  )تونذ ،  ات ق مراقب  را نشان
بنذذابرا ن پسشذذرف  ات قذذی  نذذان بذذا پسشذذرف   (؛171 ، ص1382

و  نان ارلخ معضذ ت  ات قی مریان بسسار متفاوت اس . یتتران
یاننذ  تذا تعذارض اطذوق و تذ ش  ات قی را تعذارض وظذا   می

ای ال نما ن  به شبیه تار عنیبوتی  گونه ها را به بنن  ا ن تعارض می
 (.67 ص ،1377واگار،  ) وابستگی را تعمسر و مستحیم بنن 

 
محور  نقش فضای  اخالقی در رویکردهای رفیاه ی. اقیا7−1

 اقتصادی
یانان فمسنسسذِ  متذأثر ا  اتذ ق مراقبذ  معتط نذ  با ذ  یر اقتصای

مطابل یس  نامرئی آیام اسمس  ا   ک قلخ نذامرئی نسذز سذخن بذه 
مسان آ  . یس  نامرئی آیام اسمس  نما ن ۀ نسروهای عرره و تطارا 

هذای  یر با ارهای رقابتی اسذ  و قلذخ نذامرئی نسذز نما نذ ۀ ار ش
مثل اسذ . قلذخ نذامرئی  له بذهتانوایگی محب ، مسئو س  و معام

راوع به مراقب  ا  ی گذران اسذ . یسذ  و قلذخ بذه هذم وابسذته و 
اال با هم یر تضای هستن .  گانه راه برقراری توا ن مسان آنهذا  یرعسن

 به بنسم س اپ افرایی به یاین پایاشهای مناسبی برای  ا ن اس  به راه
 بنذذابرا ن ؛(23ص، 1388)فذذو بر،  بننذذ  می مراقبذذ  ی گذذران ا 

  لهستن  بذه همذه فضذا راهیارها ی ینبال به سنسس اقتصاییانان فم
 نان و  یبرا یمراقبت یها همچون ار ش یاقتصای یها فاعل ات قی

 ی سذل همذسن بذه. نبسنذ  سخمریان برای مثال، آسذ یبرا ینفع شخص
شذذون  بذذه  یگذذرار ه و ای گونذذه به  ذذ با یاقتصذذای های سساسذذ 

 آنهذایر  سذزن مثل بذهو معامله  س  ، مسئو م اظات مربو  به محب
 نهذا ی هذ و یر  ذ با ی گرسخن،به( 289ص حاظ شوی )همان، 

 سذزن آنهذا یمراقبتذ های فعا س  و  نان ارتطای ی،اقتصای های ساس س
 (.1996 2،و ه  1)یو فسما شوی  حاظ

ل  نانذذه و مریانذذه یر    اصذذل تذذوا ن یر فضذذا ذذبا ،بنذذابرا ن
ن معنا بذه اقتصذای  به ا ؛ حاظ شوی یاقتصای یها یگرار اس سس

                                                           

1. Dolfsma 

2. Hella 

 یهمچون نفع شخص یا ل مریانه فضا براساسمتعارو چون تنها 
مانن  مراقب   یا ل  نانه ش ه اس ، فضا یگرار اس سو رقاب ، س
، 1388 ان  )فذو بر، تر شذ ه گران یر وامعذه بمرنذ  و تعامل با ی

 (.119−118 ص
سذم معتط نذ  سو بمون ییار ه ها با نط  یو نظام سرما فمسنسس 

بذه  یراا ی ؛فه بر عه ه  نان قرار یاریسن وظ تر یر هر یو نظام مهم
(. بذه همذسن 287 ص ،1388 فذو بر،) رن سگ ین پایاش را م بمتر

را چاره ا ن تبعسض معرفذی « یسم با ارسا سنظام سوس» آنهامنظور 
اسذ   ن ا آنهاا  نگاه  یسم با ارسا سسوس یه اساسسبنن . فرر می

 یافرای با ورع نسبتام برابر شذروع بننذ ، رقابذ  بذا ار ۀبه اگر هم
سذم سا سسوس بذه سذویاربذ   یج توان  سا م باش . راه تذ ر یم

گونذذه اسذذ  بذذه بذذه بذذارگران امیذذان یایه شذذوی سذذهام  ن ا یبذذا ار
اال بذا  بنن  و یرعسن یبنن  به یر آن بار م ی ار را تر  یها بنگاه

فذور  ن ا اام   ؛ ونمن  ش رقاب  بهره یا مزا ا  یه شر  و شروفستعب
 یشذ ت رقذابت اقتصذای بتواننذ  بذه یهذا بخش ۀس  به همسهم ن

و ژه  نهایها، به یبرت یبرین سوی برابسشسنه  یفشار برا   راشون ؛ 
گذران، مووذخ افذ   بنن ه ت مات مراقبذ  ا  ی عرره ینهایها

 (.303−300 ص   ت ماتشان تواه  ش  )همان،سفسب
 

 ها فمینیست نظر ازهای سیاستی  گیری . جهت7−2
 بذه صذورترذروری اسذ  بذه   یها اسذ سس یاورا آنهانظر  ا 

را ارتطا یه .  یتسونس ی مان مراقب  ا  افرای تانوایه و نسز برابر هم
ها ی هم  نان و هم مریان را تررسذخ بنذسم تذا  با مشوق برای مثال،

بار  تطسذسم یبنن ؛ نذوعخ سبار یاتل تانه ترب را با یبار یستمزی
   نذان را سذمراقب  ا  بویبذان و قابل ی  مریان را براستا ه به قابل

شذش مذاه  برای مثذال،بری.  یباال م یفری یبسخ یستاوریها یبرا
پذ ران یر نظذر  یبذرا یمایران و شش مذاه مرتصذ یبرا یمرتص

ی گر قابل  گرنهو ،  ا  آن استفایه بنن  ک با آن هر  یم به ف رسبگ
 یش ت تصذاع  توان با نرخ به یم ،نس. همچنتفایه نخواه  بویاس

را به بذار  یوق  بمتر آنهاات گرف  تا یرنتسجه سا  یرآم  افرای ما 
مربو  به تذانوایه  یها  سبه فعا  یتربسشاتتصاص یهن  و  مان 

 (.313−307   یهن  )همان، صستخص
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ه داوری اخالقههی از دیههدگا های اصههلی معیههار ارزش . مؤلفههه8

 اندیشمندان اسالمی

عنوان  موروعس   افتن اتذ ق یر بذسن ان  شذمن ان مسذلمان بذه
پژوهشی فلسفی همانن  بسساری ی گر ا  موروعات فلسفی و    

رسذ  ا ذن رو یذری بذرای  با تأتسر مواوه بویه اسذ . بذه نظذر می
های ماربسسسذتی توسذط ع مذه  ن بار برای پاسخ به ی  گاهنخستس

اسذ . هرچنذ  یر  ش ه  بحثی مستطل مهرح به صورتفبافبا ی 
هذای  ایامه ا ن رو یری رونذ ی تیمسلذی بذه تذوی گرفذ  و بتا 

(. 4−2 ص ،1388 امسذ ،) فلسفه ات قی متع یی نگارش  افذ 
ای ا  معسارهذای  ا ذن ان  شذمن ان ارائذه مجموعذه  ااصل تذ ش

های مربو  به ات ق هنجاری اسذ   یاوری یر او ه بحه ار ش
بس   ان به صورت ت صه مؤ فهتو به می را  آنهذاهای اصلی موری تأ

 بن ی بری:   ر یسته به صورت
 
کید بر نوعی کمال8−1 قیر  »ی بی  دستیاب با هدفگرایی  . تأ

 «الهی
یاوری اسذ می  های ار ش ای بذه یر بسشذتر نظر ذه تر ن مؤ فذه مهم

ها  گرا ی اسذ . یر ا ذن نظر ذه شوی، تأبس  بر نذوعی بمذال ی  ه می
توان  ا  فر ق پرورش و شیوفا ی استع ایهای ذاتی تذوی  نسان میا

تذوان  اسذ . می« قر  ا هی»اش نائل شوی به همان  به بمال نها ی
گرا ی ات قذی اسذ ، وذزء  ها را به اابی ا  نوعی واقذع ا ن نظر ه

، 1374بن ی نمذوی )ر.ک: فبافبذا ی،  یسته« گرا را  »های  نظر ه
 (.120−116 ص ،1379؛ وعفری، 561 ، ص1ج
 
اخالقیی در  فضیای ای از  . پررنگ بودن نقش مجموعی 8−2

ی  گیری جهت  ها های این نظر
ها تطو   فضا ل ات قی و اوتنا  ا  رذا ل ات قی  یر ا ن نظر ه

ا  فر ق تیرار یر عمل و تووه به فوا   و مضرات ینسوی و اتروی 
 ،1ج ،1374 ای یاری )فبافبا ی، و رذا ل نطش بروسته فضا لا ن 
 فضا لها بر فهری بوین ا ن  (. یر بسشتر ا ن نظر ه539−533 ص

بس  ش ه اس . هرچن  اعتطای بر ا ن اس  بذه اوالم ورذوح ا ذن  تأ
ثانسام شنات   ؛(522 ص ،7امور ات قی  یسان نسس  )همان، ج

با تیامل عطل انسان یر فذی چنذ  مرالذه بذه انسذان ار انذی  آنها

یر او  فضذا لشوی؛ و اگر آیمی با تیرار عمل ت ش بن  به ا ن  می
« املیذه تطذو»آ ذ  بذه آن را  پرورش  ابذ ، اذا تی یر او پ  ذ  می

 (.368 ص ،15بنن  )همان، ج گراری می نام
 
. اهمیت رعاییت برخیی ققیو  اجتمیاعی در دسیت اه 8−3

 گذاری اخال  اسالمی شارز 
گراری ات ق اس می، شر  یستسابی به بسذساری  یر یستگاه ار ش

ا  فضا ل ات قی و یوری ا  رذا ل ات قی رعا ذ  برتذی اطذوق 
(. بذه 16؛ ا تغابن، 92عمران،  ش ه اس  )آل  اوتماعی یر نظر گرفته

گذذراری بذذا پذذر رش اسذذات اوتمذذاعی  عبذذارتی ا ذذن یسذذتگاه ار ش
اطوق و مطررات اطوقی متنوعی را موری تصو خ و تأ سذ  ها،  انسان

قرار یایه اس  و رمن پر رش و پوشش ا ن شبیه اطوقی، ا  تذأثسر 
 (.127 ص ،1379بن  )وعفری،  بر آن فروگراری نمی

 
یسییت بیی  . توجیی  بیی  تصییرف بهینیی  در محی 8−4 عنوان  ز

 شرط رفتارهای مثبت اخالقی پیش
مووویات، هرچن  یارای نوعی شعور یر نگاه ات قی اس م ی گر 
گاهانه هستن ، ام   گذاهی، فبسعذی  ا  آن وه ا و انتخا  آ به ا ن آ

 آنهذامسئو س  ات قی برای   ا رر زی اس ، مووخ ا جای شأن و
ذذ نمی انذذ ا ه سذذعه  انذذ  و به ا چذذون ملذذک ت اونذذ  متعالشذذوی؛ ام 

 ی بذذه مراتبذذی ا  بمذذال را یارا هسذذتن یسذذتسابوووی شذذان قابلسذذ  
(، ار شمن  بویه و تنها با اذن ا هی 90ص ،1384)مصباح  زیی، 

مسئو س  ات قذی انسذان  ،س . همچنسنآنهامجا  به تصرو یر 
یاری و  یر برابر ا ن بخش ا  مووویات براسذخ فضذسل  امانذ 

قاعذ ه تذ  م مسذان اذق و  بذه مووذخوانشسنی او یر  مسن و نسز 
ا  ی گذر مخلوقذات بذریاری  تیلس ، یر قبال اذق تصذرو و بهره

مشرو  عنا ذ   به صورتاس ؛ اطی به ت اون  متعال به انسان 
رذوابط و بذه  براسذاسفرمویه اس . بر همسن اساس انسذان با ذ  

مط اری به برای بطا، رش  و بمال اطسطی توی رذرورت یاری، یر 
ی گر مووویات تصرو نما   و ا  هرگونه اسراو، تخر خ و افسای 

 (.111−109ص ،1390)فتحعلی،  بپرهسزی
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داوری  های ارزش های تأثیر مالک ها و محدودیت . داللت9

 های سیاستی برای اقتصاد اسالمی گیری مختلف در جهت

های متع ی اقتصایی با تووذه  چگونه نظر ه ا نیهتوان ا   ابنون می
های اقتصایی متناسبی را  شان، سساس  یاوری های ار ش به م ک

یاوری  ها را برای وروی م ک ار ش ان ، برتی یال   یهپسشنهای بر
 :بریهای سساستی اقتصایی استنتاج  گسری اس می یر وه 

های ار ش  تر ن محوری بذه تطر بذام همذه نظر ذه اصلی .ا  
بسذذ  یارنذذ ، نذذوعی رو یذذری  ات قذذی اسذذ می بذذر روی آن تأ

 گرا انذذه سذذن و گرا انذذه اسذذ . تمربذذز بذذر روی نظر ذذه بمال بمال
گسذری ا  ا ذن محذور  توانذ  بذرای بهره های سساسذتی آن می یال  

 ؛های سساستی اقتصای اس می راهگشا باش  گسری اصلی یر وه 
  ذذیگرا بثرت یش نذذوع  اسذذیذذری سذذن مووذذخ پ هرچنذذ  رو

فری به مرالذه بمذال )قابلسذ (  یوقت ؛   راشوی یم یشناتت ار ش
او واگرار  ییفر یگرار ک باربری تاص به ار ش انتخا   ، سرس

 یانذ  یگر بوین انسذان م است الل یژگ شوی و سن آن را ال مه و یم
یاوری ات قذی  ( و ا ن مخا   م ک ار ش96 ص، 1381سن، )

بسذ   اس م اس  به بر وووی برتی ار ش هذای ثابذ  و مهلذق تأ
های سساسذتی سذن  گسری ا انتخا  توسعه انسانی یر وه یاری؛ ام  

هذای  های ابزاری برای تحطذق قابلس   اییبرتی آ یا  فر ق ارتطا
گراری اقتصذای  توان  ا ذن یال ذ  را بذرای سساسذ  نظر، می موری

های  گسری بلذذی سساسذذ  اسذذ می یاشذذته باشذذ  بذذه اگذذر وهذذ 
هذای  اقتصایی و رسراقتصایی، توسذعه انسذانی برتاسذته ا  ار ش

توان بذه شذیوفا شذ ن اسذتع ایهای انسذانی یر  اس می باش  می
 ؛ل به بمال و قر  ا هی امس  یاش وه  نس

هذا ی اسذ  بذه فضذا ل  وملذه او ه اقتصای اسذ می ا  . 
های آن، ا  تو س  گرفته تا تو  ذع و مصذرو  ات قی یر تمام بخش

بس  قرار نظذر میتذخ  تذا وذا ی بذه گذو ی ا  گرفته اسذ  موری تأ
ات قی اس م هر رفتذار اقتصذایی فذری مسذلمان با ذ  رو یذریی 

اقتصای فمسنسستی تذ ش بذریه  ا نیهیاشته باش .   محورانه فضسل 
ها  اس  تا با تغسسر برتی نظامات اطوقی و توصسه برتی سساسذ 

را بذه یر اقتصذای   های ما ساتی برتی فضا ل  نانه ا ومله سساس 
های  شذذوی، یر سذذنجش ای ذذ ه گرفتذذه میگذذراری نشذذ ه و ن قسم 

توانذذذ  ا ذذذن یال ذذذ  را بذذذرای نظذذذام  اقتصذذذایی واری بنذذذ  می

گراری اقتصای اس می یاشته باش  به برای وروی و نهای نه  سساس 
هذای اسذ می یر روابذط اقتصذای اسذتفایه ا  برتذی  بذرین ار ش

 ؛های تنبسهی و تشو طی متناسخ بارسا  اس  سساس 
منظور تحطذق  های سساستی را ذز بذه گسری توان ا  وه  می .ج

 تأمسن برتی اطوق او سه، نسب  به فذراهم ا  فر ق« ا منی او سه»
آورین برتی اطوق اقتصایی برای تمام افرای وامعه بهره بری به یر 

بسذ  شذ ه « ا  بفاو»نگرش اس می تح  عنوان  بر روی آن تأ
هم یر نذوع  و نظر منشأ ا جای ا ن اطوق ا بته هرچن  هم ا  ؛اس 

ا ن اطوق بسن نظر ه ار ش ات ق اسذ می و نظر ذه ار ش را ذز 
را ز چگونه با ا جای برتی نهایهای  ا نیها ا  ام   ،تفاوت وووی یاری

تخصصی یر اقتصای سعی یر تأمسن ا ذن اطذوق نمذوی و ا  تیسذه 
توییاری بری،  آنهاصرو بر ساتتار با ار رقاب  بامل برای تأمسن 

گسری سساسذتی اسذ می نسذز  شوی به یر وه  ایه میگونه استف ا ن
 ؛با   ا  چنسن نهایها ی استفایه شوی

نگذذاه صذذرفام  ی سذذل هرچنذذ  رو یذذری نئوب سذذسیی بذذه .ی
 گراری بذسش گرا انه و ینسوی به انسان و ار ش پسام محورانه، مایی

گرا ی  ان ا ه به سوی و منفع  یر آنیه مووخ برو  نذوعی نسذبی ا 
و فبعذام  (1392 ط تواه  ش  )عربی و همیذاران، یر سنجش نتا

های بذ ن و راهبذریی سساسذتی اقتصذای  گسری توان  یر وه  نمی
ذ ،استفایه قرار گسذری اس می موری ا ا ذن ظرفسذ  را یاری بذه بذا ام 

تحلسذل »گراری آن همچذون  تصرو یر برتی ا  معسارهای ار ش
 فر ذق واریو... ا  « اثربخشذی−هز نذه»، «فا  ه اوتماعی−هز نه

نظر اسذ م یر آن معسارهذا بذرای  های ار شی ا  برین برتی مؤ فه
توانذذ  بارگشذذا باشذذ  بذذه  هذذا می گسری یر برتذذی موقعس  تصذذمسم
 ن .بگرار با   انتخا   سساس 

 
 های سیاستی در رویکرد اقتصاد اسالمی گیری . جهت10

های اقتصذای اسذ می،  گسری ب ن سساسذ  رس  وه  به نظر می
ن آن بذر بذریهای اس می اسذ  بذه عملسذاتی  ته ا  ار شبرتاس

شذر   ا بتذه پسش ؛ای متوق  اس  ها ی چن مراله انجام سساس 
محسهی مختلفذی اسذ  بذه  شروع ا ن مراال تووه به آثار   س 

گذراری. بذه عبذارتی یر رو یذری  هر سساس  اقتصایی بر وای می
 ها یر چذارچو  اذ  مجذا ی فرااذی اقتصای اس می سساسذ 
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  سذذ  آسذذسبی واری نشذذ ه و ا  هرگونذذه  ن  بذذه بذذه محسطشذذو مذذی
 تخر خ، اسراو، تبر ر و... اوتنا  شوی.

ای ا  اطذذوق اساسذذی تذذا اذذ   مرااذذل او سذذه تذذأمسن پذذاره یر
ا  آن « اذ  بفذاو»مشخصی به یر ایبسات اس می تح  عنوان 

ها  حاظ شذوی؛  گراری شوی با   برای تمام مریم یر سساس   ای می
ب  یر وامعه ا  ا ذن امیانذات محذروم نمانذ .  به هسچ نحوی به

بفا ذ  »اقتصای اس می برای اوذرای ا ذن مرالذه، یو سساسذ  
را پسشذنهای « سهسم بوین وامعه یر یرآم های یو تی»و « همگانی

بن ؛ با ا ن تفذاوت بذه رو یذری سساسذ  اول تذأمسن نسا هذای  می
یوم ا  ا ذن اذ   به سساس  یراا ی ؛اساتی و رروری افرای اس 

 بنذ  )صذ ر، تذری را تضذمسن می گرشته و سهحی باالتر و مترقی
 (. 290 ، ص2، ج1357

های اقتصایی یر ایامه با   تأمسن نسا هذای  گسری سساس  وه 
ی گری باش  به برای یسذتسابی انسذان بذه بمذال و قذر  ا هذی ال م 

بن ی بذری:  تذوان یر یو بخذش بلذی یسذته اس . ا ن مرالذه را می
خش اول شامل مواریی همچون ارتطای سه  آمو ش و به اشذ  ب

ذا بخذش یوم بذه  اس  به مسسر بما ی انسان را تسذهسل می بنذ ؛ ام 
اص ح برتی رفتارها و رذا ل فریی و اوتماعی اتتصذاص یاری بذه 

شذوی؛ بذرای مثذال، یو ذ   مانع ارب  یر مسسر بمذا ی انسذان می
ت  و اصذ ح ا گذوی گونذه سذو منظور مبار ه با مصرو اسذراو به

های قسمتذی و رسرقسمتذی،  ای ا  سساسذ  مصرو بذا ارائذه مجموعذه
 رفتارهای فریی و ومعی افرای را به سم  رفتار متعایل سوق یه .

های اقتصذایی با ذ  سذامان هی  گسری سساس  وه  پا انیر 
تمام مناسبات اقتصایی یر هر سه او ه تو س ، تو  ع و مصرو بر 

های  تذوان باسساسذ  باش . برای ا ن منظور می پا ه روابط ات قی
گراری ذهنی، رفتارهذای افذرای را  سا  و تغسسر ا گوی ار ش فرهن 

به نحوی تغسسر یای به یر عسن تحطق اه او مراال قبذل همچذون 
بار، رش  بما ی  تأمسن باالهای اساسی و اص ح رفتارهای رذ ل 

شوی. بهتر ن نمونه محور افرای نسز محطق  نظر رو یری ات ق موری
های تو  عی اس م اس   ا  اورای موفق چنسن رو یریی، سساس 

شذوی. یر ا ذن  به با عنوان انفاقات واوذخ و مسذتحخ مهذرح می
تذأمسن باالهذای  بذا هذ ورو یری قرآنی، مسذئله تو  ذع ثذروت 

سا ی اقتصایی و گره  اساسی افرای فطسر وامعه با استفایه ا  فرهن 
 شوی. ش  بما ی افرای ینبال می ین ا ن ه و با ر

 گیری . نتیجه11

های اقتصذایی  به اقتصاییانان اق ام بذه تجذو ز سساسذ  هنگامی
یاوری بر مبنای  ک میتذخ اتذ ق  بنن ، آنان ناگز ر به ار ش می

بسانگر معسار تذو  و بذ  و یرسذ  و   ایش هان . میتخ  هنجاری
توان   ینایرس  اس . پر رش میاتخ ات ق هنجاری مختل  م

گراری اقتصذایی یاشذته باشذ . یر ا ذن  نتا ط متفاوتی یر سساس 
مطا ه با تفیسک بسن چهار یسته عمذ ه میاتذخ اتذ ق هنجذاری 

محور، بذه بررسذی تذأثسر  محور و اق گرا، فضسل  گرا، وظسفه را  
 شوی. ه میهای اقتصایی پریاتت گراری ا ن میاتخ بر سساس 

 و ژه بذهبا بررسذی چگذونگی تأثسرپذر ری نظر ذات اقتصذایی 
تذوان بذسن چهذار  گراری اقتصذایی می ها یر موری سساسذ  ی  گاه

محور نئوب سذسیی، قراریایگرا ذی  گرا ی مهلوبسذ  رو یری نتسجه
محور آمارتسذذذا سذذذن و  گرا ی بمذذذال محذذذور را ذذذز، را ذذذ  اق

تفیسک بری. محور اقتصای فمسنسستی  گرا ی ات ق مراقب  فضسل 
پر رش هر  ک ا  ا ن میاتخ ات ق هنجاری، آثار مشخصذی یر 

ها بذا پذر رش  گراری اقتصایی یاشته اسذ . نئوب سذسک سساس 
یانن  بذه رفذاه  محور، سساستی را مناسخ می گرا ی مهلوبس  نتسجه

 بل را بسشسنه بن . 
یر ا ذذن رو یذذری تووذذه چنذذ انی بذذه چگذذونگی تو  ذذع رفذذاه و 

   نش ه اس . وذان را ذز بذا پذر رش قراریایگرا ذی اقتضائات ع ا
منذ ی  محور، بر  زوم بسشسنه برین منذافع افذرای بذا بمتذر ن بهره اق

محور  گرا ی بمذال بن . آمارتساسن با روی آورین به را ذ  تأبس  می
بذذر رذذرورت توانمن سذذا ی افذذرای یر فرا نذذ  توسذذعه تأبسذذ  یاری. 

ا ی بذا گسذترش اتذ ق گر اقتصاییانان فمسنسس  فرفذ ار فضذسل 
 گو ن . محور ا  ررورت تووه به هنجارهای  نانه سخن می مراقب 

تحلسذذل چگذذونگی اثرپذذر ری نظر ذذات اقتصذذایی ا  میاتذذخ 
توانذ   مسنذه گسذترش ا ذن بحذه یر اقتصذای  ات ق هنجاری می

تذوان ا  ظرفسذ  نظذری  اس می را فراهم بنذ . یر ا ذن بحذه می
اشذاره اسذتفایه بذری.  هذای مذوری  افته یر تذ ل ی ذ گاه گسترش
تحلسلی به ارائه ش ، یر میتخ اتذ ق هنجذاری اسذ م  براساس

گراری ات قی ناظر به بمال اطسطی انسان اس  و یر آن به  ار ش
ها،  زوم رعا ذ  عذ ا    عناصر مختلفی ا ومله اهمس  فضسل 

های  تو  عی و همچنذسن رذرورت تووذه بذه پسامذ های سساسذ 
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  س  و وامعذه تووذه شذ ه اسذ . برتذی ا   طاقتصایی بر محس
اایام اس م ا ومله ررورت تأمسن نسا  افذرای وامعذه یر سذه  

های اقتصایی اسذ م  گراری پر رفتن قانون ا  بفاو اابی ا  اثر
 ا  رو یریهای ات ق هنجاری اس م اس .

 براسذاسگراری اقتصذایی  رس  بذه بذرای سساسذ  به نظر می
ای   می با ذذ  رو یذذری چن مرالذذهمیتذذخ اتذذ ق هنجذذاری اسذذ

محسهی  شر  وروی به ا ن مراال تووه به آثار   سذ  یاش . پسش
ذ ا یر ایامذه یر مرااذل او سذه رعا ذ  اورای هر سساس  اس ؛ ام 

ها با ذ   گراری ای ا  اطوق اساسی برای تمام مریم یر سساس  پاره
های تسهسلی  م اظه شوی. یر مراله بع ی اورای برتی سساس 

 مذان بذا  تذ ر ط هم ا بهاص ای ا  اهمس  برتوریار اس ؛ ام  و 
 فضذا ل یها ی بذرای گسذترش و ارتطذا تأمسن ا ن اطوق، سساس 
ی یستسابهای اس می اورا شوی تا  مسنه  ات قی برتاسته ا  ار ش

 گرا انه اس می فراهم آ  . افرای وامعه به سم  اه او بمال
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