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 In the public sector of Islamic economy, a wide range 
of issues bordering on ethical, social, political and 
cultural considerations are taken into account, in the 
evaluation and selection of public policies and 
programs; but it doesn't mean that in the Islamic public 
policy sector, decisions are taken with an endless 
ideology and without a logical framework. A study of 
the views shows that the evaluation of policies and 
programs in Islamic economy has a multi-layered 
structure. In the first layer (virtuous politics), all 
general public criteria (legitimacy, efficiency, equality, 
freedom and independence) are evaluated in the 
program, and none is sacrificed because of conflicting 
situations. In the second layer (jurisprudence of 
priority), conflicting situations are considered and using 
the rules and priority criteria, all the public policies and 
programs are classified into the four objectives of 
"preserving the principle of Islam and the Islamic 
system", "preserving the lives of people", "preserving 
social excellence" and "preserving the growth of 
material well-being ". Each of these is ranked in three 
levels of "necessities", "requirements", and 
"ornaments". In the third layer (jurisprudence of 
weighing), the policies and programs are ordered one 
after another, using the criteria for measuring and social 
costs-benefit analysis at the level of the "ultimate 
expediency of each case", and whatever is likely to have 
more benefit to the Muslim community is chosen. 



 

 
  یعلوم انسان یشناس روش یـ پژوهش یفصلنامه علم

  )۶۴ -  ۴٧(صفحات  ١٠۴، شماره ٢۶، سال ٩٩ پاییز
Method@rihu.ac.ir  
ISSN: 1608-7070 

 

 
 و »األولویه  فقه« ،»مداری یلتفض« یۀدر سه ال یعموم یاستگذاریس یچارچوب هنجار

 »الموازنه فقه«
    

  )sh.arabi@qom.ac.ir؛ مسئول) یسنده(نو قم دانشگاه( یعرب یدهادیس
  )mohsen.Maarefi@gmail.com ؛یةالعالم یالمصطف ةجامع( یمحسن معارف

 

 
یدهچک  اطالعات مقاله 

 ی،اجتمـاع ی،اخالق یها از مالحظه یعیوس یفط ی،اقتصاد اسالمیدر بخش عموم
ــابیدر ارز  یو فرهنگــ یاســیس در نظــر  یعمــوم های یاســتها و س و انتخــاب برنامــه ی
 مقالـه این. یستبدون چارچوب و منطق ن نگری یدئالا یامر به معنا ینا یشوند؛ ول می

. دارد را اسـالمی اقتصـاد در عمـومی سیاسـتگذاری چـارچوبمنطـق و  یمترس دغدغۀ
ــوم اقتصــاد یتخصصــ یهــا کتاب یبررســ  یشــمنداناند یاخــالق، آرا ۀفلســف ی،عل

و  یاسـتس یـابیارز  دهـد ینشان م یفیتوص−یلیبا روش تحل ی،مسلمان و متون اسالم
ــه ــالم یها برنام ــاد اس ــاختار  یدارا یاقتص ــد ال  یس ــهچن ــت. در ال  ی ــۀاس ــت  ی نخس

 عمـــومی سیاســـتگذاری مهـــم معیارهـــای تمـــام) مدارانه یلتفضـــ یاســـتگذاری(س
و  شـود یها لحـاظ م برنامـه یـابیو استقالل) در ارز  یآزاد ی،برابر  یی،کارا یت،(مشروع

  شود؛ ینم یگرید یدشوار متعارض، فدا های یتاز موقع ییبه بهانه رها کدام یچه
 گیـرد یمتعارض مد نظر قرار م های یت) موقعیهاالولو فقه یاستگذاریدوم (س یۀدر ال 

در چهـار مقصـد  یـتاولو یارهایبا استفاده از قواعد و مع یبخش عموم یها و برنامه
و » جامعه یحفظ تعال«، »ها حفظ جان انسان« ،»یحفظ اصل اسالم و نظام اسالم«
ــاد یســتیحفــظ و رشــد بهز « ــه ضــرور  »یم ــات،حاج یات،و هــر کــدام در ســه رتب  ی

    شوند؛ یم یبند  رتبه ینیاتتحس
 یارهـایفقه الموازنـه) اهـم و مهـم کـردن، بـا اسـتفاده از مع یاستگذاریسوم (س یۀدر ال 

» مسـئله مـورد بحـث ییمصـلحت نهـا«در سـطح  یاجتماع یدۀفا ینههز  یلو تحل ینتوز 
اجتمـاع  یـدرا عا یشـتریاحتمـاًال نفـع ب شود،  یو آنچه در مجموع مقدم م شود یدنبال م

 .کند یمسلمانان م
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  مقدمه

ها متعدد و متنوع هسـتند.  و خواسته یابکم یا منابع در هر جامعه
 یدنرس ید و به نحو کارا برایابناختصاص  ها یتبه اولو یدمنابع با

گـروه در  یکعنوان  شوند. افراد مختلف جامعه به ینهبه اهداف هز
 یتمندیافراد شامل هر گونـه رضـا یتد و مطلوبشون ینظر گرفته م

. شـود یو... م یو لـذت فـرد یاجتمـاع یاستی،س ینی،د ی،اخالق
که آنهـا  کند یداللت م آشکارا ها یتبودن مطلوب یو شخص یذهن

  . مواقع متعارض و ناسازگار خواهند بود یاریدر بس
ماننـد عـدالت،  یمورد نظر بخـش عمـوم یارهایمع یاز طرف

تعـارض و  یکـدیگربـا  یمتعـدد هـای یتدر موقع ییو کارا یآزاد
ا امّ  یرعادالنهغ »الف«موارد انجام  یتزاحم دارند؛ چنانچه در برخ

ــدتر اســت و انجــام  ــ »ب«کارآم ــه ول ــد اســت  یعادالن ناکارآم
)Ackerman: 2004عمـوم«که بـه  ییها که در حوزه ی). هنگام «

 یـک یاست،س یکبه انتخاب  ها، ینهگز یابیاختصاص دارد، با ارز
، مسـئله شـود می پرداختـهروش  یـک یـاو  یـتموقع یـکبرنامه، 

  ماست.  روی یشپ »یعموم یاستگذاریس«
 های یمکـه بتـوان تصـم است آن پی در یعموم یاستگذاریس
 یو ارزشگذار کرد یطراح 2یعموم های یاست، سگرفت 1یجمع

ــاع ــت ( 3یاجتم ــدگی). پBaujard: 2013داش ــت  یچی و سرش
 یاز علـوم اجتمـاع یا گسـتره ی،عمـوم یاسـتگذاریس یچندبعد
ـــد ـــد ی،شناســـ اقتصـــاد، روان مانن ـــوم را یریت،م ـــهعل  ای، یان
عنوان  کـرده اسـت و بـه یـر... را درگ یاسیو علوم س یشناس جامعه
بودن را به  یا ند رشتهچ یژگیو ی،تمرکز مشترک علوم اجتماع ۀنقط

درک مـا از  یازمنـدن یزن ها یاستس یینها یلخود گرفته است. تحل
 یدر بخش عموم یاشناسانه و جغراف انسان ی،حقوق یخی،بافت تار

  مورد نظر است. 
اجـرا و  ها، یلبر تحل ای یانهو علوم را یفنون کّم  یرتأث ینهمچن

مسـائل باعـث  یـنمورد توجه قرار داد. ا یدرا با ها یاستس یابیارز
 ۀعرصـ ی،جمعـ های یاسـتس گیری یمو تصم یابیکه ارز شود یم

استثنا در  یکقاعده و نه  یک» تزاحم«باشد که در آن  ها یناسازگار
 یهـا از نگاه یعمـوم یها برنامـه بیشـترو در  شـود ینظر گرفتـه م

                                                           
1. Collective Decision 

2. Public Policies 

3. Social Evaluations 

مصـلحت جامعـه بـا  یگـر،مصلحت با مصلحت د یکمختلف، 
ناسـازگار اسـت.  یکـدیگرافراد با  یحت فرد، مصلحت برخمصل

و به نظر  یاگرچه معموًال چند وجه یاستگذاریس ینظرهااختالف
 4شــناخت منشــأ و ســاختار اخــتالف یند، ولــهســت یرناپــذ کنترل

لحـاظ  یـنمنجر شود. به ا یاستگذاریدر س یبه فهم بهتر تواند یم
 یچنـد چـارچوب یکردرو یک یازمندن یاستهر س یلضرورتًا تحل

  ).١٣٩٢است (پارسونز، 
ــندر ا ــانم ی ــا چارچوب« ی ــار یه ــه ب 5»یهنج ــانب ــنا ی  ی
وجود داشته باشد تا  یدبا یباتیو ترت یطکه چه شرا پردازد یم مسئله
 ی(همـان). چـارچوب هنجـار ینـدمورد نظـر بـه دسـت آ اهداف
هـا و هنجارهاسـت  ارزش ینبـ 6ۀتفکـر دربـاره مبادلـ یبرا یمدل

)Bueno; 2019قـادر بـه  یـدبا یعموم یاستگذاریس یل). در تحل
 یاقدر آن سـ یمتـا بتـوان یمخـود باشـ یمو مفاه یدعقا یسازمانده

ها اگرچه  چارچوب ین. ایمو راهبرد ارائه کن یندیشیمدرباره مسائل ب
مــا  یپــا یشرا پــ یراهــ یولــ یســتند،ن یآزمــودن یاز نگــاه علمــ

 ۀدهند هـا و اعتقـادات شـکل ارزش«که بـه کمـک آن،  گذارند یم
قـرار  یروشن و باز در معرض فهـم انتقـاد یرا به شکل» ما یلتحل
  ). ١٣٩٢(پارسونز؛  دهند یم

ــا ارزش ــه ج ــا در هم ــلتحل یه ــتس ی ــع یاس  یآور از جم
چـارچوب  ۀو ارائـ کنـد یتا انتخاب زبان نفوذ م یلتحل یها داده

اختالفــات  ییحــل نهــا اگرچــه باعــث یاســتگذاریس یهنجــار
 توانـد یم» هـامنشأ اخـتالف«در  یبا روشنگر یناوجودبا شود، ینم
بـه اتخـاذ  سرانجامکند و  یلو مجادالت را تسه ها یسهمقا ها، یابیارز
 ).Robert & Zeckhauser; 2011منجر شود ( یبهتر یاستگذاریس

 یکـردکرده است اقتصاددانان وفادار بـه رو یانب یگلیتزچنانچه است
 ۀدربــار یهــا حــق اظهــارنظر کّمــ بــدون توجــه بــه ارزش یاثبــات
بـه  یـلدر تحل» و هنجارهـا هـا  ارزش« یدبا ولیدارند،  ها یاستس

 یم) و مفـاه١٣٩١ یگلیتز،شوند (است یانب آشکاراو  ییدقت شناسا
ــار ــن  یهنج ــد ممک ــا ح ــتقل از آموزه«ت ــا مس ــ  یه و  یاختالف
تر در بخـش  عام یتفاهم و تلق یکد تا بتوان به نباش »یزبرانگ بحث
  . یدمورد نظر رس یعموم

                                                           
4. Structure of Disagreement 

5. Normative Framework 

6. Trade-Off 
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 یربـازاز د یاقتصـاد اسـالم یبخـش عمـوم یاستگذاریدر س
 یو فرهنگ یاسیس ی،اجتماع ی،اخالق ینی،د های ههمواره مالحظ

چون لـزوم  ییها مورد نظر بوده است و اقتصاددانان مسلمان برنامه
 ی،و اقتصاد یاسیکسب استقالل س ی،نظام اسالم یتحفظ حاکم

از  یریازدواج و...، جلـوگ یلآموزش، تسـه یججامعه با ترو یتعال
رفـاه و  یشرا در کنـار افـزا یانحرافات، گسترش عـدالت اجتمـاع

در  یبخـش عمـوم مهـم  یها دغدغـه ءافراد جامعه، جز یستیبهز
 ها یشـهاند ایـنبـه  یاجمال یاند. مرور برشمرده یحکومت اسالم

و  یفاهـداف، وظـا ی،مبان ۀدربار یادیکه مطالب ز دهد ینشان م
 یهـا براسـاس ارزش یاقتصاد اسـالم یبخش عموم های یتاولو

ن است آمقاله  ینا یاصل ی. مدعادارد وجود ینیو متون د یاسالم
بـدون  ینگرلیدئاا« یمتعدد به معنا یها و هنجارها ارزش ینکه ا

 ینا توان یو م یستن یاقتصاد اسالم یدر بخش عموم» چارچوب
  . ردک یها را ساختاربند و دغدغه ها یهتوص

به اثبات  یفیتوص−یلیبا روش تحل شود یم یراستا سع یندر ا
عمـدتًا بـا روش  یـاز. اطالعات مورد نپرداخت نگارندگان یمدعا

 ی،علـوم اقتصـاد یتخصصـ یهـا کتاب یو با بررسـ یا کتابخانه
 یلمنــابع اصــ یــزمســلمان و ن یشــمنداناند یاخــالق، آرا ۀفلســف
  شده است. یگردآور یاسالم
  

  یقتحق یشینۀپ

بخـش  یها مسـائل و دغدغـه ینتـر مهم یو ساختاربند ییشناسا
از متـون و  یمنـد فهم نظام داشتن یازمندن یاقتصاد اسالم یعموم
و  یفهم مقاصد احکام اجتماع ی. تالش برااست ینید هایدستور
در  یــابیارز یارهــایمع«بتــوان  شــود یاســالم باعــث م یاقتصــاد

 یــکرا بــه دسـت آورد و براســاس آن در  »یعمــوم یاسـتگذاریس
 یـکبرنامـه،  یـک یاست،س یک یابینسبت به ارز یجامعه اسالم

  اقدام نمود.  یتموقع یکروش و 
بــه دســت آوردن  یو تــالش بــرا یعتکنکــاش در مقاصــد شــر

بـوده  یعهسـنت و شـ اهل یهمواره مورد توجه فقها یابیارز یارهایمع
صـدوق  یخشـ علل الشرائعچون  ییها کتاب یناست. نگارش و تدو

)، ی(قـرن سـوم قمـر یترمـذ یمحکـ اثبات العللق)، ٣٨١−٣٠۵(
 یــن) و... حاصــل ا١٩٧٣−١٨٧٩عاشــور ( ابن یعةمقاصــد الشــر

ــدتأک ــت. س ی ــرام اس ــیو اب ــةالذرق) در ۴٣۶−٣۵۵( یدمرتض ، یع
، محمد اصول الفقه یالبرهان فق) در ۵٧٨−۴١٧( ینیجو یابوالمعال

، المستصفی من علـم األصـولق) در ۵٠۵−۴۵٠بن محمد غزالی (
 یعةاصول الشـر یالموافقات فق) در ٧٩٠ یابواسحاق شاطبی (متوف

  اند.  بحث پرداخته ینهستند که به ا یشمندانیاند یگراز د
ســنت صــرفًا بــه ظــواهر  و اهل یعهشــ یفقهــا یشــتراگرچــه ب

را بـه  یعتشـر یکلـ یارهایو مقاصد و مع کنند یتوجه م نصوص
اسـت  یرشـفافو غ یرمنضـبطغ ی،ظنـ شـود یگفتـه م ینکها یلدل
منبع استخراج  یکعنوان  به یت)، واجد صالح١٣٨۴ ،یدوست(عل

 یقینبـزرگ فـر یفقهـا یبرخـ یناوجودبا دانند، ینم یحکم شرع
انـد  شارع لحـاظ نموده یقطع یهاعنوان مصلحت را به یارهاییمع

 یبخـش عمـوم یاستگذاریدر س یابیارز یبرا ییمبنا تواند یکه م
  . یردقرار گ یاقتصاد اسالم
هـا دربـاره نحـوه  متأسفانه پژوهش یاقتصاد اسالم یاتدر ادب

در اقتصـاد  یمنابع بخش عمـوم یصو منطق تخص یاستگذاریس
 یـنانجام شـده در ا یها پژوهش ینتر . از مهمیستن یادز یاسالم
حسن آقـا  یآقا یدر اقتصاد اسالم یبخش عموم یمبانکتاب  باره
لـک یگ یآقا یاقتصاد رفاه با نگرش اسالم) و کتاب ١٣٩٠( ینظر
 ۀدر حـوز یاسـتگذاریس ین) اسـت. همچنـ١٣٩٢( یم آبـادیحک
طورمثال  بوده است. به گوناگونیموضوع پژوهش مقاالت  یعموم
: از یاقتصاد گذاری یاستس یارهایمع« ۀ) در مقال١٣٩٧( یانکاش

 یبـرا ییهـا بـه مالک کوشیده »یاقتصاد متعارف تا اقتصاد اسالم
  بپردازد.  یاتو روا یاتبا استناد به آ یاستگذاریس

عـدالت  یارهـایبـر مع یمـرور« ۀ) در مقالـ١٣٨٩( یوضلوع
و » اسـالم یعتبـا چـارچوب شـر یقدر تطب یو اقتصاد یاجتماع
رفاه و عدالت در اسالم و  یی،کارآ« ۀ) در مقال١٣٧٨دادگر ( یدالله

 یـنو حـدود ا یـتاهم ۀانـد دربـار تـالش کرده» اقتصاد متعـارف
 ینـیان علـوم دپژوهشـگر ی. برخـیندنما یشتریکنکاش ب یارهامع

) و  ١٣٩۴( یاریو رضــا اســفند آبــادی یهمچــون عبدالصــمد عل
ــر یدحمیدمنفــرد و ســ یریمحمــد عشــا ــاره١٣٩٠( یجزائ   ) درب
ــ یورز مصــلحت ــات بس ــام نک ــزاحم احک ــام ت ــه هنگ  یاردر فق
الزم است  رسد یبه نظر م ین،اوجوداند؛ با کرده یانرا ب یارزشمند

 ۀرا در عرص یاسالم یها ارزش یتکه موقع یریچارچوب فراگ«به 
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نوشـتار اسـت،  یـنا ۀ، که دغدغ»کند یینتب یعموم یاستگذاریس
 یـنا یکـه دغدغـه و هـدف اصـل یموضـوع ؛شـود یشتریتوجه ب

  نوشتار است.
  

 یدر اقتصاد اسالم یبخش عموم یاستگذاریس

ــه بیشــتر ــوم یها برنام ــوه یعم ــ هــای از تعارض یانب را  یاخالق
 یهـا حل راه .دهـد یقـرار م یبخش عموم گیران یمتصم روی یشپ

 یکردهـایاسـت و رو» فلسفه اخـالق«موضوع  یتعارض هنجار
 یرتـأث یعمـوم یاسـتگذاریس یهنجـار یها بر چارچوب یفلسف

اخـالق،  ۀدار در فلسـف مجادالت دامنه باوجوداند.  گذاشته یادیز
ــردرو ــب س یک ــتگذاریغال ــ یاس ــارف مبتن ــر  یدر اقتصــاد متع ب
عنوان  بـه یاجتمـاع یـدۀفا ینـههز یلاست و در آن تحل گرایی یدهفا

مورد توجه اسـت  یعقالن ییفنون سودگرا ۀشکل توسع ینتر روشن
  ). ١٣٩٢رسونز، (پا

وجـود  یزمتمـا یکرداخالق دو رو ۀدر مکاتب فلسف یطورکل به
 پـذیری یلکه در آن با تحو 1»محور مسئله یکردرو« ،دارد: نخست

 یـکسان در رأس، ب یمالحظه اصل یکبا قرار دادن  شود یم یسع
داد تـا بتـوان  یونـدرا بـه هـم پ یتمام قواعد اخالق ینظام تک اصل

و چـرا بـه  چـون یو ب وار یاضیاستدالل محکم، ر یکبراساس آن 
رهنمـون مـا باشـد  یدشـوار اخالقـ های یتدست آورد تا در موقع

معضـالت «محور از  اخالق مسـئله ین،). بنابرا١٣٨٢ ینکافس،(پ
را  ینآفر مسـئله یتو موقع کند یآغاز م» آنها یها حل و راه یاخالق

ن است کـه آه دنبال و ب کند یم یفتنها با اوضاع و احوال عام توص
به دست دهـد کـه در مـورد  یکل یا بدون اشاره به شخص، قاعده

ــ ییخــودگرا. «باشــد داشــتههمــه اشــخاص کــاربرد  ، 2»یاخالق
از مکاتـب  5»یـیقـرارداد گرا«و  4»گرایی یفهوظ«، 3»گرایی یدهفا«

  محور هستند.  مسئله یکردمهم مدرن در رو یاخالق
 یطور متفـاوت است که به 6»ناگرا یلاخالق تحو« ،دوم یکردرو

سـؤال  ینا یعنینخست  ۀو در همان نقط اندیشد یدرباره اخالق م
                                                           
1   . Problem Oriented Approach 

2. Ethical egoism 

3. Utilitarianism 

4. Deontological Theorise 

5. Social Contract Theory 

6. Non-reductionist Approach 

. در کنـد یراهش را جدا م» و صواب است یاخالق یچه عمل«که 
که خوِد فـرض اوضـاع و احـوال عـام در  شود یم یانب یکردرو ینا

 یو منش اخالقـ ها  است و آرمان ینآفر مشکل یمسئله اخالق یک
اسـت. ضـمن  کننـده ییندر هر گونه قضـاوت تع »یعامل اخالق«
را  یهرگونه استدالل در موضـوعات اخالقـ یکرد،رو یندر ا ینکها
 یبلکه اسـتدالل اخالقـ ؛داد یحاصل و رأس توض یکبا  توان ینم

و بـا  یمختلفـ یها ها با گره است که طناب یشبکه تور یکمانند 
عـدالت،  تواند یم ها  گره نیاند. ا مختلف به هم متصل یها قدرت
 ی،عقالنـ یمتصـم یـکاتخـاذ  یصداقت و... باشد. برا ی،دلسوز

مجموعـه از مالحظـات را و قـدرت  یکقدرت محل اتصال  یدبا
شـبکه  یـککـرد و  یسـهآن را مقا یلبد یها محل اتصال مجموعه

و  7»یکــالراد گرایی یلتفضــ). «١٣٨٢ ینکــافس،بافــت (پ یتــور
 یکـردمهـم در رو یمکاتب اخالقـ  8»شده یلتعد ییگرا یلتفض«

  هستند.  ناگرا یلتحو
 یـدبا یاستیهر عمل و س یهو توص یگذار از منظر اسالم ارزش

 یمـا وقتـ یانسـان باشـد. بـه عبـارت یآخرت یاتبا لحاظ گستره ح
 یرهـایکه بر همـه تأث یمکن یینرا تع ها  ارزش یقفرمول دق توانیم یم

و  یــادر دن یو اجتمــاع ین فــرددر شــؤو هایمان یاســتافعــال و س
) ٣٣٩، ص١٣٨٧ یـزدی،(مصـباح  یمآخرت احاطـه داشـته باشـ

ــا ــ ین،اوجودب ــمنداناند یبرخ ــع یش ــلمان س ــا  کرده یمس ــد ب ان
 یاسـالم یتمام قواعد اخالق یات،در نظر هایی یماصالحات و ترم

سلسـله مراتـب را  یـننظـام ا یبزننـد و رأس اصـل یونـدرا به هم پ
بـه اسـتناد منطـق  یکنند. برخ یاسالم معرف یعنوان نظام اخالق به

کار بد  یاست و هر کس یشکه هر کس در گرو کار خو یمقرآن کر
 ییخودگرا«را  یخود کرده است، نظام اخالق اسالم یانکند، به ز

 ی،کـه مـراد از نفـع شخصـ یدتأک یناند با ا کرده یمعرف »یاخالق
وجـود انسـان را  یاست که ابعاد متعال یدارپا یها سعادت و لذت

  ).١٣٨٢ یروانی،(ش گیرد یدربرم یزن
 و اند دانسـته »گرایی یـدهفا«اسالم را  ینظام اخالق یگرد یبرخ
ــه کــاری هــر آن براســاس ــه ک ــداد رســتگاری مای  از بیشــتری تع
تعـداد) را  یشـترینب یبرا یرخ یشترین(ب شود جهان دو در  ها انسان

 یاند. گروهـ خوب و درست دانسته یاسالم، کار یدر نظام اخالق
                                                           
7. Radical Virtue Ethics 

8. Moderate Virtue Ethics 
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 ینبه ا ؛اند کرده یمعرف »گرایی یفهوظ«اسالم را  ینظام اخالق یگرد
را بـا قطـع نظـر از   ها یاستاسالم افعال و س یمعنا که نظام اخالق

 کنـد؛ یم یاخالق یگذار مترتب بر آنها، ارزش یویدن یانسود و ز
 یو علمـ یعقلـ ینمقام اثبات (و نه مقـام ثبـوت) بـا بـراه در زیرا
 یویدر هر دو جهان دن  ها یاستافعال و س یراتبه همه تأث توان ینم

 یـنا یازمنـدو ن ردب یانسان پ یو اجتماع یدر شئون فرد یو اخرو
 ییشناسـا یو امـر الهـ یرا از راه وح یو نادرست یکه درست یمهست
نظـام  یبعضـ سـرانجام) و ٣٣٩، ص١٣٨٧ یزدی،(مصباح  یمکن

اند کـه از  کرده یدو تأک یمعرف »گرایی یلتفض«را  یاسالم یاخالق
مهـم اسـت و  یجـههم نت یهرگونه استدالل اخالق ینظر اسالم برا

  (همان).  یالزم است و هم حسن فاعل یهم حسن فعل یند؛هم فرا
 یمحور مسـئله یکردصرفًا رو دهد ینشان م یشاننظر ا یبررس

کنـد؛  ییگشـا گره یو اقتصاد یاجتماع یاستگذاریدر س تواند ینم
ک اگرچــه  گرایی یجــهو نت یمحور کــه مســئله شــود یم یــدبلکــه تأ
داشــته  تواننــد یم یاســتگذاریس ۀدر صــحن یا گســترده یکارآمــد
اســتفاده شــده در  یاخالقــ یتنهــا مبنــا تواننــد ینم ولــیباشــند، 

 یو موحـد ییرضـا ،یباشند (عربـ یاقتصاد اسالم یاستگذاریس
ــر،  ــ١٣٩٢بکنظ ــ ی) حت ــه برخ ــا ک ــمندان،اند یآنج ــام  یش نظ

اند بـا محـور  کرده یمعرف گرا یفهوظ یاو  گرا یتاسالم را غا یاخالق
 یمحبت اله یاو  ی،مثل قرب اله یرفراگ یارعنوان بس یک دادن قرار
ــا چنانچــه− ــه طباطب ــدتأک ییعالم ــدکن یم ی ــد  کرده یســع −ن ان

جمـع کننـد  جـا یکمکاتـب را  یگرمثبت د های یژگیو و محاسن
  ). ٣٣۵، ص١٣٨٧، یزدی مصباح(

 نـاگرا تحویل اخالقی یکرداسالم به رو ینظام اخالق یبه عبارت
کـه بتـوان  یبـه مکتـب اخالقـ بعـدی تـک نگاه و است تر نزدیک

 پـذیرش مـورد کـرد، یینرا تع یعمل یو نادرست یوار درست یاضیر
ــمندان ــلمان اندیش ــت مس ــابراین،. نیس ــوان می بن ــارچوب ت  چ

 و سیاسـتگذاری برای الیه نخستین را »شده تعدیل گرایی فضیلت«
 گرایی فضیلت نظریه. دانست اسالم اخالقی نظام در گذاری ارزش
 زیـادی چیـز شخصـیت، نـه و عمـل، ارزشـیابی دربـاره رادیکال
ــد نمی ــ توان ــال ؛د.بگوی ــه ف یدرح ــوفانک ــالق یلس ــاس  اخ براس
 یـزن 1مکمـل گرایی یلتشده، کـه بـه آن فضـ یلتعد گرایی یلتفض

                                                           
1. Supplementary Virtue Ethics  

 یکـردرو هـای یژگیو ینهسـتند کـه بهتـر ینبه دنبال ا گویند، یم
 یکـردحاصـل از رو های یرترا بـا بصـ» عمـل درسـت«بر  یمبتن
 یـککـه  یسـتصـورت الزم ن یـند. به انکن یبترک محور یلتفض
را » درست اخالقاً « یلاز قب یمیحتمًا مفاه گرا، یلتفض پرداز یهنظر
 »نادرسـت یـا درست« عنوان به نیز اعمال دیدگاه این در. یندازددور ب

 یـال بـه سـود یمرتبط بـا فضـا یلصرفًا دال ولی شوند؛ می ارزشیابی
عمـل  یـنا شـود یگفتـه م ،طور مثـال بـه شـود؛ یضرر آنها لحاظ م

 یـاصادقانه، سخاوتمندانه، منصـفانه و... اسـت و  یراز ؛درست است
و...  یرمنصفانهغ یسانه،ناصادقانه، خس یراز ؛عمل نادرست است ینا

 مندانه یلتاسـت کـه فضـ ینما ا یفهوظ فتگ توان یم رو ازاین ؛است
انجـام  یلتشـخص بـا فضـ یـکدرست است که  ی. کاریمعمل کن

 یرا بـرا یاسـت کـه نقـش مکملـ ینبه دنبال ا یهنظر ینخواهد داد. ا
   ).Rachels: 2003کند ( یفاءگرا ا عمل یاخالق یاتنظر

ــده یلتعد گرایی یلتفضــ«در چــارچوب  ــام ،»ش  اخــالق نظ
ــامعقول های دغدغــه براســاس اســالمی  در اخالقــی مــورد بی و ن

 براســاس بلکــه شــود؛ نمی بنــا اخالقــی تعارضــات و معضــالت
 شـکل اسـالمی جامعـه و مسلمان انسان تعالی و رشد مقتضیات

مربـوط بـه مصـلحت و  یـاتچنانچه در ادب ین،اباوجود. گیرد می
 یـتممنوع« یامر بـه معنـا ینگفته شده است، ا یفقه یها تزاحم

در  »هــا یدوراه یمحور در حــل برخــ مســئله یکــرداســتفاده از رو
بــا مطالعــه آرا و نظــرات  ین. بنــابرایســتن یاســتگذاریس ۀصــحن
 یچـارچوب هنجـار توان یم رسد یبه نظر م یاسالم یشمنداناند
 یـهچند ال یساختار یرا دارا یاقتصاد اسالم یها و برنامه یاستس

  :شود می داده یحتوض یکد که در ادامه هر کر یمعرف یربه شرح ز
ــــۀال  ــــتگذاریساول:  ی ــــۀال  مدارانه؛ یلتفضــــ یاس دوم:  ی

  فقه الموازنه. یاستگذاریسسوم:  یۀال  یه؛فقه االولو یاستگذاریس
  

  یاقتصاد اسالم یدر بخش عموم مدارانه یلتفض یاستگذاریس

 یاستگذاریس مدار، یلتنظام فض یک یها عرصه ینتر از مهم یکی
ــاد ــوم یاقتص ــا یدر بخــش عم ، ٩، ج١٣٧۴ یی،اســت (طباطب

 یفیتـیک »یعموم یاستگذاریدر س یلتفض«). منظور از ٣٣١ص
قابـل «و » خـوب«جمـع  یاسـت کـه بـرا یعموم یرمطلوب و خ

توسـط  یـدبا یعموم یرهایخ ین. اشود یم یارزشگذار »ینتحس
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بعـد «در  یلت). کـاربرد فضـ١٣٩۵ ی،شوند (تقـو یگیریدولت پ
 یها در نوشـته یربـازاز د یبر بعد فـرد افزون »یو جمع یاجتماع

، یکن یو باقر فر یکاربرد داشته است (حجاز یمقد یونان یلسوفانف
زدن بــه  یباز آســ یخــوددار توانــد یم ها یلتفضــ یــن). ا١٣٩٠

اسـتفاده  یـت،و تعهدات، احترام بـه مالک یناز قوان یرویپ یگران،د
  عدالت و... باشد. یتاز منابع، رعا ینهبه

درسـت  یبـاتو ترت یاستگذاریدارد با س یفهوظ یبخش عموم
را در جامعه رواج دهد و جامعـه  یاقتصاد های یلتفض ی،اقتصاد

 یمآن سـوق دهـد. قـرآن کـر یو انسان را به سـمت هـدف متعـال
: کنـد یم یهر عمل انسـان معرفـ یرشمحور پذ را  یاله یتقوا که
امَ « بَّلُ  إِنَّ تَقَ تَّقِ  يَ ـنَ الْــمُ کـه بـا  دارد یمـ یـان) ب٢٧ (مائـده، » نيَ اهللاُ مِ

 را خـدا اقتصـادیش رفتار در که است کسی) یمردم (اتق ینتقواتر
سَ «: دهد می قرار نظر مد اوَ نَّبُهَ َتْقَىٰ  يُجَ تِی یالَّذِ  * األْ ؤْ الَهُ  يُ ـىمَ كَّ تَزَ  »يَ
 ی) چنانچه از برخـ۴۵٨، ص٢٠راهنما، ج یر؛ تفس١٨−١٧ یل،(ل
 ی،که اصالح مسائل اقتصاد شود یاستفاده م یدکالم الله مج یاتآ

ـةً «بـوده اسـت  یاله یامبراناز برنامه تمام پ یبخش مْ أَئِمَّ اهُ نـَ لْ عَ جَ وَ
ونَ  ْدُ حَ  هيَ أَوْ نَـا وَ رِ ابِأَمْ مْ إِلَـ يْنـَ ـ يْهِ ـلَ اخلَْ اتِ فِعْ َ إِ  ريْ ٰوةِ وَ ـلَ ـامَ الصَّ إِقَ  يتَـاءَ وَ
ٰوةِ  كَ  ).۴٧۵، ص۵نور، ج یر؛ تفس٧٣ یاء،(انب» الزَّ

 یـنبـه ا یدر اقتصـاد اسـالم »مدارانه یلتفض یاستگذاریس«
مهـم و  های یلتتمـام فضـ گیری، یمهنگام تصم یدمعناست که با

و  لحـاظ شـود ها یابیدر ارز یعموم یاستگذاریعام س یارهایمع
 یمختلفـ یهـا را با لحاظ شدت و ضعف گره یاستگذاریس یتور
و برنامـه  یاسـتمربوطه با اصول فوق دارد، بافـت و س یاستکه س

 یـددر مقام تزاحم و تعـارض با رو ازاین ؛نمود یابیمورد نظر را ارز
آنهـا را  ینکـهنقص را جبران کرد، نـه ا یلی،د با اقدامات تکمکوشی

 یاسـتهر س یابیکنار گذاشت. چنانچه در اقتصاد متعارف در ارز
، »و استقالل افـراد یحفظ آزاد« یارابتدا آن را با سه مع یا و برنامه

اقتصـاد )، در Tanzi: 2011سـنجند (مـی »برابـری« و »ییکـارا«
وجود دارد که الزم است  یعام های یلتو فض یارهامع یزن یاسالم

نخست با لحـاظ آنهـا  یبخش عموم های یاستو س ها  همه برنامه
  برشمرد: یربه شرح ز توان یعام را م یارهایمع ینشود. ا یابیارز

جامعـه  یکدر   ها یاستمعنا که س ینبه ا: یت. اصل مشروع١
شـده باشـند و  یزیر برنامـه امـور مشـروع یبرا یدصرفًا با یاسالم

ـالَ «مشـروع باشـد:  یـزن به آنهـا یابیدست یندفرا ودُ اهللاِ فَ ـدُ تِلْـکَ حُ
ن  مَ ا وَ وهَ تَدُ عْ دَّ تَ تَعَ مُ الظَّاملُِونَ  يَ لَـٰئِکَ هُ أُوْ ودَ اهللاِ فَ دُ  ؛)٢٢٩(البقره، » حُ

مُ إِالَّ هللاِِ ـُوَ إِنِ احلْ « قُصُّ كْ وَ خَ ـَاحلْ  يَ هُ ُ قَّ وَ لِ  ريْ اصِ ) ۵٧(األنعام، » نيَ الْفَ
از حقـوق  یمصـداق یـانغالبـًا در ب» حـدود« ۀدر زبان قرآن کلمـ

ــاع ــر یاجتم ــالق، ارث و تح ــد ازدواج و ط ــا و  یممانن ــل و زن قت
 یدر روابـط اجتمـاع یگذار در قانون یخمر است و به عبارت شرب

 ؛)١۶، ص١ج یگانی،(گلپا شود یاستعمال م

 ی،عـدالت عمـود یـتلزوم رعا یا: به مقتض. اصل عدالت٢
فقـرا و  یبنصـ یشـتریمنـافع ب«دارد که  یتاولو یاستیبرنامه و س
در ». را کـاهش دهـد یاختالفات درآمد«و » درآمد کنداقشار کم
ادا  یـدانـد کـه با در اموال توانمنـدان صـاحب حق یرانفق یمقرآن کر

فِ «شود:  الِ  یوَ وَ ائِلِ ـأَمْ قٌّ لِّلسَّ مْ حَ ومِ هِ رُ حْ مَ الـْ  یرتفسـ؛ ١٩ یات،(ذار »وَ
دانسـته شـده » دستان خـدا« ،»یردستان فق) «۵٣٩ص ،۴ج ،نمونه

وَ «: گیرد یاست که صدقه را م بَلُ أَنَّ اهللاَ هُ قْ بَـادِهِ وَ  يَ ـنْ عِ بَةَ عَ ـذُ التَّوْ أْخُ  يَ
اتِ  قَ ــدَ ــه،  »الصَّ ــد) کــه با١٠۴(توب ــدون منــت در  ی مــال خــدا را ب

الِ اهللاِ الَّذِ «گذاشت:  یارشاناخت ن مَّ م مِّ اتُوهُ ءَ مْ  یوَ اتَاكُ  ).٣٣(نور،  »ءَ
بخـش  های یاسـتو س ها  در تمام برنامـه کند یم یجاباصل ا ینا

 نرایـشـدن فق یرتـرتنها باعـث فقاتخاذ شود که نه یباتیترت یعموم
در جامعه کمتر شود تـا  یزن ی، بلکه باعث شود فاصله درآمدنشود
 یفشـار مضـاعف یـربـر فق» احساس فقر« یامام عل یشبه فرما

َغ  ْیَال کَ «: یاوردن  ؛)٢٠٩، خطبهنهج البالغه( »َفْقُرهُ  یِر ِباْلَفقِ  َیَتَبیَّ

اصــل  ماننــد یــادینیبراســاس اصــول بنافــراد:  ی. اصــل آزاد٣
عـدم «است که برخاسته از اصـل  »یشبر سرنوشت خو  یتحاکم«

وجـوب «چـون  یگـریاسـت و اصـول د» یگـریبـر د یکس یتوال 
ــهالتخل ــ ی ــه ینب ــال و مالک ــان«و » الم ــر اموالش ــردم ب ــلط م ، »تس

در  یترضـا«، »یبـدون تراضـ، یگریتصرف در اموال د یتممنوع«
و مانند آن بخـش » هر گونه تجسس یتممنوع«، »تجارت و معامله

دسـت خـود قـرار  یچهرا باز یاجازه ندارد که سرنوشت کس یعموم
 یگـریبـر د یتـیندارد والکس حق  یچه یمقرآن کر یاتدهد. طبق آ

الَ «داشته باشد:  ذَ وَ تَّخِ بَاباً  يَ نَا بَعْضاً أَرْ  یکـی) و ۶۴(آل عمران،  »بَعْضُ
اسـت  یریدسـت و پـاگ یها لغو مقررات و سنت یامبراناز اهداف پ
عُ وَ «مردم گذاشته شده است:  ۀکه بر ُگرد لَ  يَضَ الَ َغْ األْ مْ وَ هُ َ مْ إِرصْ نْهُ عَ

لَ  یالَّتِ  انَتْ عَ مْ كَ ) و ٣٩٨، ص۶ج ،نمونـه یرتفسـ؛ ١۵٧(اعراف،  »يْهِ
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کنـد:  یشخو ۀمردم را سلب و آنها را برد یآزاد تواند ینظام حاکم نم
لَ « ا عَ ُنُّهَ ةٌ متَ تِلْکَ نِعْمَ ِ  یَّ وَ ن بَّدتَّ بَ ائِ  یأَنْ عَ َ  یرتفسـ؛ ٢٢(شـعرا،  »يـلَ إِرسْ

  ).  ٣۴، ص۶ج ،راهنما
 یو ابعـاد متعـال یاخرو یاتبا لحاظ ح یزن هایی یتالبته محدود

را نقل  یبداستان قوم شع یموجود انسان در نظر گرفته است. قرآن کر
و  پنداشـتند یخـود را مطلـق م »یاقتصاد یآزاد«که به اشتباه  کند یم
بـازگو  یشـانرا برا یاقتصـاد یالهـ های یتمحـدود یامبرشـانپ یوقت
: پرســیدند یاز او م یخبــا انکــار و تــوب یختــهآم یبــا پرسشــ کــرد، یم
عَ  يَا« ـا  يْبُ شُ ُکَ مَ کَ أَن نَّرتْ رُ تُکَ تَأْمُ الَ بُـدُ أَصَ ـلَ فـِ يَعْ عَ نَـا أَوْ أَن نَّفْ ابَاؤُ  یءَ

اءُ إِنَّکَ  ا نَشَ الِنَا مَ وَ  ؛)۵۴٨ص ،١٠ج ،یزانالم یرتفس؛ ٨٧(هود،  »أَمْ

و  یمناسـبات اقتصـاد ینکـهبـا توجـه بـه ا :. اصل استقالل۴
عامل  یو نظام اقتصاد اند یدهو درهم تن یوستهبه هم پ یاربس یاسیس

مُ الَّتـِ«جامعه است،  یاییقوام و پا الَكُ ـوَ ـمْ قِ  یأَمْ ـلَ اهللاُ لَكُ عَ  »يَامـاً جَ
 یاستقالل اقتصـاد ید) نبا٢٧١ص ،۴ج ،یزانالم یرتفس؛ ۵(نساء، 

گره بخورد که از هـر  یگانگانیبه ب یجامعه اسالم یاسیو اقتدار س
سـوء اسـتفاده کننـد. قـرآن  ینظام اسالم یهعل خواهند یم یفرصت
که به دنبال  داند یرا بدون اشکال م یرمسلمانانیتجارت با غ یمکر

و  یـزو به دنبال رابطه مسالمت آم یستندن یو زورمدار ییجو سلطه
مُ الَ «عدالت محورانه هستند:  اكُ نْهَ نِ الَّـذِ  يَ ْ  ينَ اهللاُ عَ مْ ملَ ـاتِلُوكُ قَ  یفـِ يُ

ْ  ينِ الدِّ  ملَ موَ وكُ جُ ْرِ ـن دِ  خيُ مْ مِّ كُ ـارِ ـطُواْ إِلَـ يَ تُقْسِ مْ وَ وهُ ُّ مْ أَن تَـربَ إِنَّ اهللاَ  يْهِ
ِبُّ  طِ  حيُ قْسِ  ؛)٣٩٩ص ،١٩ج یـزان،الم یرتفس؛ ٨(ممتحنه،  »نيَ الْـمُ
کـه موجـب سـلطه  کند یم ینه یبه شدت از هر گونه ارتباط ولی
لَن «بر مسلمانان شود:  یگانگانب لَ وَ ْعَ افِرِ  جيَ ِ  ينَ اهللاُ لِلْكَ ن مِ ؤْ ىلَ الْـمُ  نيَ عَ

بِ   ۀقاعـد« یبزرگ اسالم برا یاز فقها یاری). بس١۴١(نساء،  »يالً سَ
 اند دانسـته محکم را آن مفادّ  و اند کرده استناد آیه بدین »یلسب ینف

قـانون اساسـی  ١۵٣). طبـق اصـل ٧٢١ص ،٢ج خمینـی،(امـام 
اد کـه موجـب سـلطه هرگونـه قـرارد« یـزن یرانجمهوری اسالمی ا

شـؤون  یگـرو اقتصادی، فرهنگ، ارتش و د یعیبر منابع طب یگانهب
 ؛»د، ممنوع استشوکشور 

از  یبـردار معنا که در اسـتخراج و بهره ینبه ا: یی. اصل کارا۵
عاقالنــه و در موضــع قـوام از آنهـا  یـدبا یمنابع و امـوال عمـوم

واْ ). «١٣٨٩ یوضلو،استفاده نمود (ع تُ ؤْ الَ تُ مُ الَّتـِ وَ الَكُ وَ اءَ أَمْ هَ فَ  یالسُّ
مْ قِ  لَ اهللاُ لَكُ عَ  یـاتصـدر بـا اسـتفاده از آ ید)؛ شه۵(نساء، » يَاماً جَ

که کفران نعمت درواقع همـان عـدم  کند یم یحمختلف قرآن تصر
 یـناسـت و ا یعیو کامل و هدر دادن منابع طب یحصح یبردار بهره
 یـن). ا١٣٨٢ ،جامعه است (صـدر یاقتصاد های ینابسامان یشهر

منع هرگونه اتالف منـابع شـامل  یرا به معنا یفن ییتنها کارآامر نه
آن  یکـه طـ شـود یشـامل م یزرا ن یاقتصاد ییبلکه کارا شود، یم

مطلـوب کاالهـا  یـبترک ینبهتر یدبر فقدان اتالف منابع، با افزون
 ید و به عبارتوشها استفاده  از نهاده یبترک ینتر و مناسب یدتول یزن

 یبترک ینبهتر یجادا یممکن (برا ینههز ینها با کمتر نهاده یبترک
  ).١٣٧٨ ،کار رود (دادگر هکاالها) ب

 ینتـرعنوان مهم توان بهیپنج اصل را م ینا یدر اقتصاد اسالم
دانسـت  یبخش عمـوم یاستگذاریعام س های یلتو فض یارهامع

 ۀرابطـ یدبا یاستیهر برنامه و س یبرا گیری یمو تصم یابیکه در ارز
 ینتـرمهم ین،ا اساسداده شود. بر یحاصول لحاظ و توض ینآن با ا
 یـربه شرح ز توان یرا م مدارانه یلتفض گذاری یاستس یها داللت

  برشمرد:
  

 »ینگر جانبـههمـه«: مدارانه یلتفض یاستگذاریداللت اول س

  سیاستگذاری در

 بخـش های برنامـه بایـد کـه معناسـت ایـن بـه »ینگر جانبههمه«
ــومی ــه  عم ــهب ــام یا گون ــه تم ــود ک ــاذ ش ــایمع یاتخ ــام  یاره ع

 ینظـام اسـالم یمتعال یاتدر آن لحاظ شود و به غا یاستگذاریس
در » مـورد نظـر شـارع های یلتفضـ«شـروع  ۀنقطـ ید. باینجامدب

. »ینآفر متعارض مشـکل های یدوراه«باشد و نه  یاقتصاد اسالم
 یندشوار متعارض همواره در ا های یتاز موقع ییبه بهانه رها یدنبا

 یکـیاز  یاکرد و  یگرید یرا فدا یکی یدبود که با یشهدغدغه و اند
در مقـام تـزاحم و تعـارض  یو حت یدرس یگریکم گذاشت تا به د

نقص را جبران کرد، نه  یلیبا اقدامات تکم کوشید یدبا یارهامع ینا
  آنها را کنار گذاشت.  ینکها

 یـنو ا» خطـر التقـاط«نسبت به  یمتعدد یاتدر آ میقرآن کر
 یگرفته و برخ ینیاز احکام د یموضوع هشدار داده است که بخش

ــدهناد یگــرد ــد متعــال م ی ــه و تــرک شــود. خداون ــد یگرفت : فرمای
ن « اءُ مَ زَ امَ جَ ونَ بِبَعْضٍ فَ رُ فُ تَكْ نُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَ مِ تُؤْ لُ أَفَ عَ فْ کَ  يَ الـِ ذَ

زْ  مْ إِالَّ خِ نكُ نْ  يَاةِ احلَْ  یفِ  یٌ مِ مَ وَ  يَاالدُّ وْ ةِ الْقِ  يَ ونَ  يَامَ دُّ ـرَ ابِ  يُ ـذَ ـدِّ الْعَ ٰ أَشَ إِىلَ
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لُونَ  مَ امَّ تَعْ افِلٍ عَ ا اهللاُ بِغَ مَ بـه  یمقـرآن کـر ین،). همچنـ٨۵(بقره،  »وَ
و قرآن  کنند یرا رها م یرا گرفته و برخ ها یلتفض یکه برخ یکسان
ـ ينَ الَّـذِ  « کنند یم یمصورت تقس ینرا به ا انَ عِضِ ءَ ـرْ لُـواْ الْقُ عَ  »نيَ جَ

  ) هشدار داده است. ٩١(حجر، 
 یاسالم اسـت و حتـ ینمطالبه اسالم، تحقق کامل د ین،بنابرا

کـه در نظـام  ینـید های یلتفضـ یو لحـاظ نمـودن برخـ یتاهم
هـم  −عـدالت و قسـط ۀمثـل اقامـ−برجسته است  یلیخ یاسالم
گرفتـه شـود  یـدهناد ها یلتهـا و فضـ ارزش یگـرکه د یستن یکاف

هـا و  بـه ارزش نگری جانبـه یک ینکـه). ضمن ا١٣٩٣  ی،ا (خامنه
 یبشـ«ها باعث افتادن در ورطه  ارزش یگرفتن برخ یدهناد یزتجو

از  یارید بســـشـــو یو باعـــث م شـــود یم 1»یلغزنـــده اخالقـــ
اسالم به  یگرفته شود. نظام ارزش یدهناد یاخالق یها دستورالعمل
توجه نامعقول  دهد یتوجه دارد و اجازه نم یجانبه اخالق رشد همه

 یـفگـرفتن ط یـدهباعـث ناد یاخالقـ یها به معضالت و دوراهه
 ها شود.  از ارزش یعیوس

  
 رویکـــــرد: مدارانه یلتفضـــــ یاســـــتگذاریداللـــــت دوم س

  سیاستگذاری در »پیشگیرانه«

 رویکــرد« بــا »مدارانه یلتفضــ یاســتگذاریس«تفــاوت مهــم 
 و »گیرانـه یشپ یپزشک« ینهمچون تفاوت ب» محورمسئله اخالق

). در ۴۴۵ص ،پـوریو علـ ی(حسـن است »گرانه درمان پزشکی«
 یـکنقـش  یشـترب یـدبا یبخـش عمـوم یاسـتگذاری،نـوع س ینا
را داشـته باشـد تـا  یاخالق یزندگ یکداشتن  یبرا کننده یشگیریپ

 ی. بخش عمـومیخاص اخالق های یماریکننده ب درمان یکنقش 
و  یسـتهشا یانسان توان یفکر باشد که چگونه م ینهمواره در ا یدبا

 یو معضــالت اخالقــ هــا کــرد کــه در بحــران یــتترب یلتبافضــ
چگونـه  ینکـهالوقوع، خود بتواند آنها را حل کند و بـاالتر ا محتمل

 یـنعمـل کنـد کـه دچـار ا یا گونهکرد که به یتترب یآدم توان یم
ــلو رذا ها  معضــل ــ ی ــابرا یاخالق ــان). بن ــود (هم ــام  یننش هنگ

ها را  و برنامه  ها یاستس یدبا ی،جامعه اسالم یبرا گذاری یاستس
جامعـه  یاخالقـ یداد که باعـث تعـال یبرانه ترتیگیشپ یبه نحو
در  ییشود. عالمه طباطبا یاخالق یها از تعارض یو دور یاسالم
  : گوید یباره م یندر ا یزانالم یرتفس

                                                           
1. slippery-slope 

اصــالح اخــالق ارائــه  یبــرا یاختصاصــ یقــیطر یــدقــرآن مج
اتخـاذ » کنندهدرمان روش جای به« را »یرانهگیشروش پ«و  دهد یم
 بـه کـه شـود تربیت طوری انسان باید قرآن های آموزه بر بنا. کند یم

 یاخالقـ یـلرذا یبـرا یبرسد و با وجود آن موضوع یل اخالقفضای
درصـدد  ینکـهسوزانده شود و نـه ا یاخالق یلرذا یشهنماند و ر یباق

  ).٣۵۵ص ج،١ ،١٣٧۴ یی،(طباطبا یدمعالجه و درمان آنها برآ
 یها در تمـام عرصـه یـدیتوح یـتترب یراز مس یریگیشپ ینا
 انسـان کـه هنگـامی. گـذرد یو مصـرف م یعتوز ید،تول یت،مالک
زمینـه عوامل از اقتصاد، جای همه در را خدا آشکار و مرئی دست

 یهـاسـخت و بحـران یطدر شـرا یگـرد ید،ساز تا عوامل مباشر د
و در هنگامـه رونـق،  شـود ینم یـدیو ناام یـأسدچـار  یاقتصاد

  .کند ینم یانو طغ نیازی یاحساس ب
  

  اسالمی اقتصاد عمومی بخش در »یهفقه األولو یاستگذاریس«

فوق گفتـه  مدارانه یلتمثل آنچه در چارچوب فض یداشتن ضوابط
 یولـ ،اسـت گذاران یاسـتس یبـرا یـدیمف یشد، اگرچه راهنمـا

هنگـام  ویژه مشـخص بـه یاسـتبرنامـه و س یـک یابیدرباره ارزش
ــزاحم، چ ــزت ــادیز ی ــد ینم ی ــدبگو توان ــدو با ی ــا  ی ــردرو ب  یک

 ۀعرصـ یمشـکل را حـل کـرد. بخـش عمـوم یـنا یمحور  مسئله
 یمحور حت مسئله یکردبه رو یازشتعارضات و تزاحمات است و ن

  ). ٢٠٠۴ ،است (السوسوه یفرد یها از عرصه یشترب
که مترتـب بـر  یشدن مفاسد رو روبهبا  اگر در نگاه اول صرفاً 

از مشـکالت، آنهـا را کنـار  ییرهـا یاست، بـرا یماتتصم یبرخ
 ینا در پرتو اامّ  شود؛ یاز مصالح جامعه فوت م یاریبس یم،بگذار
 یبا وضـع یوضع ینو ب یگزینجا های یاستس ینهمواره ب یلتحل
و آن  گیـرد یصـورت م یسـهمصالح و مفاسد، مقارنـه و مقا ینو ب
 ینبـاالتر یامصلحت را جلب و  یشترینکه ب شود یم یاراخت یزیچ

 ).١٩٩۶ ی،(القرضاو کند یمفسده را دفع م

در  یگـرخاص و تـرک مصـلحت د یدادن به مصلحت یتاولو
سـنت ذکـر شـده اسـت.  مقام تعارض در منابع مختلـف قـرآن و

ا«» سـاخت مسـجد«بـر » جهـاد«داشتن  یتاولو ـقَ ـتُمْ سِ لْ عَ ةَ أَجَ  يَ
دِ الْــَاحلْ  جِ سْ ةَ الْـمَ رَ امَ عِ الْ ـاجِّ وَ ـاهللاِ وَ ـنَ بـِ امَ ـنْ ءَ مَ امِ كَ رَ مِ حَ رِ  يَـوْ الْئَـاخِ

دَ فِ  اهَ جَ ـبِ  یوَ )، ٣٩ص ،٧ج ،راهنمـا یرتفسـ؛ ١٩(توبـه،  »اهللاِ يلِ سَ
» آنهـا ۀمسلمانان تحـت سـلط یاری«بر  »یمانعمل به پ« یتاولو
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تَنصَ « إِنِ اسْ مْ فِ ـوَ وكُ لَـ ينِ الـدِّ  یرُ عَ مُ فَ ـ يْكُ مٍ بَ ـالنَّصْ ـوْ ٰ قَ ـىلَ مْ رُ إِالَّ عَ  يْـنَكُ
بَ  موَ ــنَهُ ــال،  »يْ ــ؛ ٧٢(انف ــور یرتفس ــت)، اولو٣۶۴، ص٣ج ،ن  ی
دتُّ أَنْ أَعِ «» از دست دادن آن«به  »یکردن کشت یوبمع« ـأَرَ ـافَ  يبَهَ

لِکٌ  م مَّ هُ اءَ رَ انَ وَ كَ ذُ وَ أْخُ فِ  يَ لَّ سَ ـباً  ينَةٍ كُ صْ  ی)، برتـر٧٩(کهـف،  »غَ
ـأَلُونَکَ «» حرمت جنگ در مـاه حـرام«از » مبارزه با مشرکان«  يَسْ

رِ احلْ  هْ نِ الشَّ امِ قِتَالٍ فِ ـَعَ لْ قِتَالٌ فِ  يهِ رَ بِ  يهِ قُ بِ  ريٌ كَ ن سَ دٌّ عَ صَ رٌ  يلِ وَ فْ كُ اهللاِ وَ
دِ الْ  جِ سْ الْـمَ ندَ اهللاـبِهِ وَ ُ عِ ربَ نْهُ أَكْ لِهِ مِ اجُ أَهْ رَ إِخْ امِ وَ رَ )، ٢١٧(بقره،  »حَ

ـطُرَّ « »ها یخوردن یاحکام شرع«بر » حفظ جان« یبرتر ـنِ اضْ مَ فَ
َ غَ  ادٍ  ريْ الَ عَ اغٍ وَ بُـهُ « »ییکفرگو«) و بر ١٧٣(بقره،  »بَ لْ قَ هَ وَ رِ نْ أُكْ إِالَّ مَ

 ِ اإلْ ئِنٌّ بـِ طْمَ نِ مُ بـر  »یالهـ یمحفظ حر« یت)، اولو١٠۶(نحل،  »يامَ
بُّواْ فَ «» هابت یرتحق« واً بِغَ  يَسُ دْ ِ اهللاَ عَ لْـمٍ  ريْ )، لـزوم ١٠٨(انعـام،  »عِ

ُ » «منافع آن«بر » مفاسد شراب و قمار«جانب  یتاولو ـربَ ـامَ أَكْ هُ إِثْمُ
امَ  عِهِ » از ورود مشرکان به مکـه یریجلوگ«)، لزوم ٢١٩(بقره،  »مِن نَّفْ

بُـواْ فَالَ «» از رونق افتادن بازار« وجود با رَ قْ دَ الْـ يَ جِ سْ ـدَ ـالْــمَ امَ بَعْ رَ حَ
تُمْ عَ  فْ إِنْ خِ ا وَ ـٰذَ مْ هَ هِ امِ ـةً عَ فَ  يْلَ ـوْ مُ فَسَ يكُ نـِ غْ ـاءَ  يُ ـلِهِ إِن شَ ـن فَضْ  »اهللاُ مِ

حفـظ وحـدت « یـت)، اولو۵١ص ،٧ج ،راهنما یرتفس؛ ٢٨(توبه، 
شِ  یإِنِّ «» انحرافها یمبارزه با برخ«بر » امت قْتَ بَـ يتُ خَ َ أَن تَقُولَ فَرَّ  نيْ

 ِ ن ائِ  یبَ َ لِ  يلَ إِرسْ وْ قُبْ قَ ْ تَرْ ملَ ) ۵ص، ١٣٨٨ ،نـور یرتفسـ؛ ٩۴(طه،  »یوَ
ــ ــاتاز آ یو... بخش ــر ی ــرآن ک ــروع یمق ــاره مش ــردرو یتدرب  یک

 یتمشـروع ،رواقعمحور در هنگام مواجهه با تعارض است. د مسئله
برخـوردار اسـت  یاهم بر مهم هنگام تزاحم از چنان وضـوح یمتقد
دانسـته اسـت  یاتآن را از فطر یسبزوار یمعاصر عبداالعل یهکه فق
اهـم و مهـم،  ۀاگرچه قاعد ی). به عبارت١٣٩٠ یری،و جزا یری(عشا
کارآمـد در دسـت  یو ابـزار یدر فقـه اسـالم مهـماز اصـول  یکی

آن عقل است و اگـر در منـابع  یخاستگاه اصل ین است، ولامجتهد
دارد؛ نـه  یاشاره شده اسـت، جنبـه ارشـاد یا یحبه آن تصر یزن ینقل
 ).٢١ص ،١ج ،١٣٨٠ ی،(مطهر یو مولو یتعبد

معناسـت کـه هنگـام  یـنبـه ا» یـهفقـه األولو  یاستگذاریس«
با اسـتفاده از  شود یم یگونه مسائل و معضالت سعینمواجهه با ا

نـوع  یـنا ،رفع تعـارض شـود. درواقـع یتاولو  یارهایمعقواعد و 
به مسئله 1»قاعده نگر گرایی یدهفا« یکردهمچون رو یاستگذاریس

بخـش  یها که برنامه شود یفرض م یکردرو یناست. در ا یمحور
                                                           
1. Rule-utilitarian Approach. 

ماننـد  یدبلکه آنها را با یستند؛ن یترتبه از اهم یکهمه در  یعموم
در هنگـام  یـددارنـد و با یا در نظر گرفت که هر کدام رتبه ینردبان

هفتـاد اسـت  یـکاول و رتبه کدام  مثالً  یکرتبه کدام  یدتعارض د
سنت بـه تبـع اهل یاز علما یاری). بس۵ص ،١٩٩۶ ی،(القرضاو

در  یـبرا به ترت یمعتبر شرع یها ) مصلحت۵١ص ،٢ج( یشاطب
نسـل و حفـظ حفظ نفس، حفظ عقل، حفـظ  ین،پنج امر حفظ د

 یـترعا یدبا یاسالم یها و برنامه  ها یاستاند که در س مال دانسته
آن در  یـتدرجه اهم«را متناسب با  یا و برنامه یاستشود و هر س

ــظ ا ــنحف ــد ی ــه ط» مقاص ــفدر س ــرور ی ــاتحاج یات،ض و  ی
  اند: کرده یبند طبقه یربه صورت ز ینیاتتحس

تحقـق مصـالح  یکـه بـرا یازهاسـتاز ن ی: سطحیاتضرور 
و بـه  یادشدهاست و بدون آنها مصالح  یضرور گفته پیشگانه  پنج
  شود؛ یمختل م ینظام اسالمتبع 

رفـع آنهـا باعـث  یـتکه رعا یازهاستاز ن یسطح :یاتحاج
 نبـودهر چند  شود؛ یم گفته پیشگانه  در مصالح پنج و حرج یقض

  شود؛ یآن مصالح نم یرفتن کل ینآنها باعث از ب
 شـود، یگفتـه م یـزن یاتکه به آن کمال ینیاتتحس :ینیاتتحس
 رسـد؛ یکـه بـه حـد ضـرورت و حـرج نم یازهاسـتاز ن یسطح

 شـود یم یزنـدگ ینبهبـود و تحسـهرچند دنبال کـردن آن باعـث 
  ).٢٠١١ ی،(المجاط

گانه منحصر به فقها  مصالح پنج بندی یتو اولو بندی یمتقس ینا
از بزرگـان  یاریو در کلمـات بسـ یسـتسـنت ناهـل یشمندانو اند

، ١(ج القواعد والفوائد) در ٧٨۶اّول (م یداز جمله شه یهفقهای امام
در  یـةاالقطـاب الفقه) در ٩۴٠جمهور احسائی (مابی)، ابن٣۶ص

 یحالتنقـ) در ٨٢۶)، فاضل مقـداد (م۴۵(ص باب متعلقات الحکم
) در ١٢٣١(م یـاض)، صـاحب ر١۵، ص١(ج الرائع لحفظ الشرائع

) ١٢۶۶)، مرحوم صاحب جواهر (م۴٣۴، ص۵(ج المسائل اضیر
 ی)، محقق قمـ٢۵٨ص ،۴١(جکتاب الحدود جواهر الکالم در  یزن

شـود مـی یده) و... د٩٢ص ،٢جخود ( المحکمه ینکتاب القواندر 
  ).  ۴٢٩ص ،١ج ،١٣٨۵ یرازی،(مکارم ش

 ویژه فقهـا، بـه یشـد برخـ یانب یقتحق یشینۀالبته چنانچه در پ
 یترا واجد صـالح یعتشر یکل یارهایمقاصد و مع یعهش یفقها
 ین،اوجودبـا داننـد؛ ینم یمنبع استخراج حکم شـرع یکعنوان  به
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 یهـاعنوان مصـلحت را بـه یارهـاییمع یقینبزرگ فـر یفقها یبرخ
 یزمحققان ن ید. برخش یاناند که نظر آنها ب شارع لحاظ نموده یقطع

حفظ اصل نظام  یتجز اهم به یعهش یاند، از نظر علما اظهار داشته
 یطدر شـرا  ها یتاولو دیگرها،  و بعد از آن حفظ جان انسان یاسالم

 ی،(نظـر یابـد یم یمختلفـ یبنـد رتبه یاسـیس−یمختلف اجتماع
کدام مقـدم » حفظ نسل«و » حفظ عقل« ینب ینکه) و درباره ا١٣٩٠
). ٢٠٠۴ ،فقهــا اخــتالف اســت (السوســوه یبرخــ ینبــ یــزاسـت ن

 یو سن یعهش یاز علما یاریطبق نظر بس رسد یبه نظر م ین،اوجودبا
در بخـش  یاستگذاریس بندی یتعنوان اولو را به یرمقاصد ز توان یم

    :یرفتها پذ با تعارض ههنگام مواجه یاقتصاد اسالم یعموم
  ی؛حفظ اصل اسالم و نظام اسالم .١

 ها؛ حفظ جان انسان .٢

 یاساسـ یازهـاین ین(بـا تـأم یجامعه اسـالم یحفظ تعال .٣
 و آموزش)؛ یحفظ عفت عموم یازمندان،ن

  افراد جامعه. یستیحفظ اموال و بهز .۴
 در ترتیـب همین به نیز عمومی بخش های برنامه تمام بنابراین

ــروه دوازده ــار در گ ــوق مقصــد چه ــر و ف ــدام ه ــه در ک ــۀ س  رتب
 .است بندی طبقه قابل) تحسینیات و حاجیات ضروریات،

  
  یاقتصاد اسالم یدر بخش عموم» فقه الموازنه یاستگذاریس«

و  یـابیدر ارز یـدیمف یهـا داللت یـهفقـه األولو یکـرداگرچه رو
 یاقتصاد اسـالم یبخش عموم های یاستو س یها انتخاب برنامه

اند،  نگر گفتهقاعده یکردهایچنانچه منتقدان رو ین،اوجوددارد، با
و بـا  خورنـد یاسـتثنا م یـادیدر عمـل در مـوارد ز یتقواعد اولو

ــت ــه هس ــدد مواج ــد متع ــارض قواع ــد یمتع ) و ١٣٩٠ ی،(موح
شـده اسـت  یرفع تعارضـات آبکـ یبرا یادیتا حد ز ینگر قاعده
کـه حـل مسـئله بـا نگـاه  یهفقه األولو)؛ برخالف ١٣٨٩ یچلز،(ر

ــا ب قاعــده ــانمحور و ب ــ یــتاولو ی ــال م قاعــده ینب  شــود، یها دنب
 گرایی یـدهمعناست که همچون فا ینبه ا فقه الموازنه یاستگذاریس

و  یطو براسـاس شـرا یطـور مـوردبـه شـود یم یسـع 1،نگرعمل
در سـطح مصـلحت  یاقتضائات، مصلحت و نفع جامعه اسـالم

 الموازنـه فقه توان یدنبال شود. اگرچه م» مسئله مورد بحث« یینها
                                                           
1. Act-utilitarian approach 

)، ١۵ص ،٢٠٠۴ ،دانست (السوسوه یهاالولو فقهاز  یرا جزء و فرع
ر محققان متـأّخ  یدو چنانچه برخ ینا یکتفک رسد یبه نظر م یول

 تواند یاند، م در آن باب نگاشته یا جداگانه یهاانجام داده و کتاب
. در فقـه موازنـات یـدنما یانیتر شدن بحـث کمـک شـا به روشن

 یسههر کدام از منافع و مصالح و مقا »یریگ روش سنجش اندازه«
و  یـتقواعـد اولو« یهفقه األولو در شود؛ یبحث م یکدیگرآنها با 
 ینتـوز یهـا روش«، فقـه الموازنـهو در  شـود یم یـانب »یبند رتبه

مسئله مـورد تـزاحم (همـان).  ییحل نها یبرا» مصالح و مفاسد
 یـلتحل«آن را  تـوان یکـه م− یهفقه األولو یاستگذاریدر س ینتوز
 یـربه صـورت ز −نامید اسالمی اقتصاد در »یاجتماع یدۀفا ینههز

  : شود یانجام م
در فقـه  یبـاالتر  یتکه متعلق به اولو  هایی ینهالف. منافع و هز 

(در چهار مقصـد و هـر کـدام در سـه رتبـه) باشـند، وزن  یهاألولو 
  ؛آن گذشت یحکه توض خواهند داشت یشتریب

اسـت، وزن  یشـترکه دامنه شـمول آن ب هایی ینهب. منافع و هز 
 یا : برنامـهفرمایـد یم یرالمـؤمنینچنانچـه ام .گیرد یم یشتریب
تری شـامل یعکه عدالت را در سطح وس یردقرار گ یتدر اولو یدبا

یعسطح تماسش با مردم و منافع مـردم وسـ یعنیحال مردم بکند؛ 
جمع  یشترهای مردم را ب و خشنودی عامه و توده یتتر باشد و رضا

َحبَّ اْالُموِر ِإلَ  َیُکْن لْ «کند. 
َ
َهـا... ْیـَک أ َعمُّ

َ
ْجَمُعَهـا  یِفـ َ◌أ

َ
اْلَعـْدِل، َوأ

ِع  ِة،ِلِرَضی الرَّ ِة  یَّ ِة، َوِإنَّ ُسـْخَط  ُیْجِحُف َفِإنَّ ُسْخَط اْلَعامَّ ِبِرَضی اْلَخاصَّ
ِة  ِة  ُیْغَتَفُر اْلَخاصَّ   ).۵٣نامه ،البالغهنهج( »َمَع ِرَضی اْلَعامَّ

افـراد را متـأثر  تری یکه در زمـان طـوالن هایی ینهج. منافع و هز 
خطاب به  یمچنانچه قرآن کرخواهد داشت.  یشتریوزن ب کند، یم

خود را در سـر دو  یامبرشان،پ یتکه در برابر دعوت به هدا یکسان
 دیدنــد یم »یــدمصــون مانــدن از تبع«و » از حــق یــتتبع« یراهــ

تَّبِعِ الْ « الُواْ إِن نَّ قَ ـنَاـوَ ضِ ـنْ أَرْ طَّفْ مِ تَخَ عَکَ نُ ٰ مَ دَ ) ۵٧(قصـص،  »هُ
دارد:  یشتریکه نفع آن دوام ب یدرا برگز یطرف یدبا کند یاستدالل م

رْ « نَا مِن قَ لَكْ مْ أَهْ كَ ةٍ وَ عِ  يَ تْ مَ ابَطِرَ تَهَ ـن  يشَ ن مِّ ـكَ ْ تُسْ مْ ملَ اكِنُهُ سَ تِلْکَ مَ فَ
لِ  مْ إِالَّ قَ هِ دِ ثِ  يالً بَعْ ارِ نُ الْوَ نَّا نَحْ كُ ا أُوتِ   ...  نيَ وَ مَ ـ يتُموَ ـن شَ ءٍ مِّ تَـاعُ  یْ مَ فَ

نْ  يَاةِ احلَْ  زِ  يَاالدُّ اوَ ندَ اهللاِ خَ  ينَتُهَ ا عِ مَ ٌ وَ لُـونَ  ريْ قِ عْ الَ تَ ٰى أَفَ قَ أَبْ (قصـص،  »وَ
در قـرآن  یـزن یگـریمختلف د یاتاستدالل در آ ین) هم۶٠و ۵٨
  ).١٣٩۶ یده،استفاده شده است (سالخورده و پسند یمکر
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 ینباشد، در تـوز  یشترب ها ینهد. هر چه احتمال تحقق منافع و هز 
حاکم است؛  یشیناصل بر اصول پ یناخواهد داشت؛  یشتریوزن ب
مهـم هسـتند کـه محقـق  یمصلحت، وقتـ یاصول و قواعد قبل زیرا

. یـدآنهـا را مصـلحت و نفـع نام توان یاست که م یشوند و آن موقع
و با درجه  ینمثل حفظ د ییبا رتبه باال هرچند یاگر مصلحت ینبنابرا

کم باشد، در سنجش مصالح، وزن  ضرورت باال، احتمال تحقق آن
انـد  عظام گفته یفقها ی. چنانچه برخیابد یبه آن اختصاص م یاندک

مسـلمانان  یکـه قـدرت نظـام شـود یواجب م یکه جهاد در صورت
اسـت  یبر آن به حسب متعارف کـاف یروزیمقابله با دشمن و پ یبرا

 یگرامــ یــامبرجهــت پ یــن). بــه ا٣۶٣ص ،١ج ،ق١۴١٠ یی،(خــو
بـه  یقـین یاکه ظن راجح و  کردند یجهاد م یفقط زمان یزن اسالم

یا گونهبه ؛بود یفداشت و هر زمان که جبهه مسلمانان ضع یروزیپ
 فرمودنـد یاقدام به جهاد نم خوردند، یشکست م یکه به احتمال قو

 یـدفهم آشکارا توان یها م مالک ینبا دقت در ا ).٢٠٠۴ ،(السوسوه
در  یاجتماع یدۀفا ینههز یلعوامل همان عوامل مؤثر در تحل ینکه ا

∑  اقتصاد متعارف است: 	  - ∑  

 Pاسـت.  tام در زمـان  kام فرد  iمنفعت و ضرر  و   
درجه عـدم  pآن لحاظ شده است.  یتاهم یاست که برا یوزن یزن

مدت «،  Pبا عامل »یهبراساس فقه االولو یتاهم«است.  یناناطم
 سـرانجامو  rو  pبا عامـل » درجه تحقق«،  tبا عامل  »یشترزمان ب

 iمنافع خالص افراد مختلف (منفعت  ینبا جمع ب »یشترشمول ب«
 یـلدر فرمـول فـوق نـرخ تنز rام) نشان داده شده اسـت.  kام فرد 
 ینرخـ یـانگر) بSDR( 2»یاعاجتم یلنرخ تنز«است.  1یاجتماع

 یآتـ یـدو فوا ینـهاش را بـا هزیکنون یدو فوا ینهاست که جامعه هز
نرخ متفاوت از ربا و متفاوت از نـرخ  ینکند. ایجامعه معاوضه م

اسـت. نـرخ بهـره کـه در اسـالم  یبخش خصوص یهسرما یبازده
انتـزاع  یرندهوام دهنده و وام گ ینحرام شده است (ربا)، از ارتباط ب

 یاجتماع یلکه نرخ تنزیدو طرف است؛ درحال یازمندو ن شود یم
قابل  یا کروزو ینسوناقتصاد راب یکدر  یحت یهسرما یو نرخ بازده

صرف نظر کند  یتصور است؛ چنانچه اگر شخص از خوردن ماه
                                                           
1  . Sotial Discound Rate 

2. Social Discount Rate 

تـا بـه او در گـرفتن  یـدنما یو زمان آن را صرف ساختن تـور مـاه
 از بـا وی اینکه گرفتن نظر در با. یدکمک نما یندهدر آ یشترب یماه

 مصـرفی سبد تواند می حال زمان در مصرفی سبد این دادن دست
 بازگشـت نـرخ تـوان می بیـاورد، دست به آینده زمان در را بیشتری
 تنزیـل در آنچـه بنـابراین. کـرد محاسـبه فعالیت این در را سرمایه
 یـک حـال ارزش آن براسـاس و شود می انجام فایده هزینه تحلیل
 شدن نامیده صرف و است حالل شود می محاسبه انتظاری جریان
 حکم در دگرگونی باعث مرکب بهره نرخ جدول به مربوطه جداول
  ). ۴٩٠ص ،١٣٨۴ ،(زرقاء شود نمی شریعت

بخـش  یهسـرما یبـا نـرخ بـازده یاجتماع یلتفاوت نرخ تنز
و  یسودآور یاجتماع یلاست که در نرخ تنز یندر ا یزن یخصوص

در نظر گرفته  یاجتماع یها ها متناسب با رجحان طرح یمندیدهفا
از نرخ  یبخش عموم یها همه طرح یبرا یست. الزم هم نشود یم

از طرفداران  یاریاستفاده کرد؛ چنانچه بس یکسانی یرجحان زمان
گسـترده از  یطـیمح یسـتز آثاربا  ییها طرح یبرا یستز یطمح
 ،١٣٩١ یگلیتز،(اسـت کننـد یم یطرفـدار یتریینپا یاربس یها نرخ
  3).٣٧٧ص

تـر و نفـع بـزرگ یاسـتکدام برنامـه و س ینکها یصتشخ یبرا
 یتبه قطع یستالزم ن کند، یم اننااجتماع مسلم یدرا عا یمؤثرتر
کتـاب . مرحـوم مظفـر در کند یم یتکفا یزبلکه احتمال ن یم؛برس

 یسـتموازنات، الزم نو  ها یت: در تزاحم اولوفرماید یم اصول فقه
 یـتکفا یـزن یـتاحراز شود، بلکه احتمـال اهم قطعاً  یکی یتاهم
در فروعــات دارد  یــادیاســت کــه نفــع ز یاصــل یــنو ا کنــد یم

  ). ٣٩۵، ص٢ج ،١٣٨١ ،(المظفر
  

 یاسـتگذاریس یبـرا ای یـهسه ال  یکاربست چارچوب هنجار

  یاقتصاد اسالم یدر بخش عموم

منـابع مواجـه  یتکـه بـا محـدود یدولت اسـالم یدفرض کن
 ۀدربــار یــدبا یشهــا حرکــت بــه ســمت آرمان یاســت، در راســتا

  :یردبگ یمتصم یرز یها برنامه
کشـور،  ینظـام یـروین ۀبودجـ ینتـأم ی،ا جاده یستمبهبود س

 ینظام یعکشور، بهبود صنا یارزاق عموم ینتأم ی،شهر یباسازیز
                                                           

 یعمـوم بخش یها برنامه و  ها طرح یبرا یزمان حیترج نرخ ها، پژوهش یبرخ طبق. ٣
 ).١٣٩۶ همکاران، و ردلی(ش است شده برآورد درصد ۵٫٢ ران،ی.ا.اج کشور
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سالمت  یا دوره یناتشهروندان به معا یدسترس یلبازدارنده، تسه
 ۀبرنامـ ۀدامنـ یشافزا ینی،و د ی(چک آپ)، گسترش اماکن مذهب

 یجمبـارزه بـا مـواد مخـدر و تـرو یدتشـد ی،عمـوم یناسیونواکس
 ینتضـم ی،روانگردان، گسترش مدارس و مراکز آموزش یها قرص

یاز بــ یمجــاز یها شــبکه یســازافــراد، ســالم یــتحقــوق مالک
  .یمراکز پرورش فکر یشو افزا یجنس یبندوبار

ممکــن اســت  ی،چــارچوب هنجــار یــکبــدون اســتفاده از 
از  یا و... بخش عمده یاجتماع ی،مذهب یاسی،بانفوذ س یها گروه

مـورد نظـر خـود بکشـانند.  ۀرا به نفـع برنامـ یمنابع بخش عموم

 ۀجامع یبنص یگفت حداکثر نفع اجتماع توان یصورت نم ینا به
به  یشنهادیپ یبراساس چارچوب هنجار ولی ؛شده است یاسالم

  :شود یعمل م یرصورت ز
مـورد  های یلتفضـ« آغـاز ۀنقط مدارانـه: یلتفض یاستگذاریس

. »یشنهادیپ یها برنامه«است و نه  یدر اقتصاد اسالم» نظر شارع
اتخاذ شود کـه بـه  یا گونهبه  یبخش عموم یها برنامه یدبا ینبنابرا
 یارهایمع یو تمام ینجامدب ینظام اسالم یمتعال یاتل و غایفضا

  در آن لحاظ شود: یاستگذاریعام س

  
 یسؤاالت اصل یلمراحل تحل

 به برنامه یازن یمرحله اول: بررس

گسترش آن تواند در تحقق و  یمطرح شده است و تا چه اندازه م یاسالمۀجامعیمتعالیتو غایلتپاسخ به کدام فضیبرنامه براینا
  ؟کند کمک لتیفض

  وجود دارد؟ یگرید یگزینجا یها مذکور چه راه یتو غا یلتتحقق فض یبرا
 یست؟اجرا و ...) چ یوۀش−گروه هدف ییهر برنامه (شناسا های یژگیو

برنامه و  یتمشروع یمرحله دوم: بررس
  دارند؟ یتمشروع یتحقق آنها از نظر احکام اسالم یندفراها و  یژگی، ونیگز یجا یها برنامه و برنامه ینا یاآ  نیگز یجا یها برنامه

برنامه »یعیاثرات توز « ییمرحله سوم: شناسا
 جایگزین های برنامه ونظرمورد

  دهد؟یرا کاهش م یکند و اختالفات درآمد یفقرا و اقشار کم درآمد م یبنصیشتریمنافع بیاهستند؟ آیبرنامه چه کسانینفع برندگان اصل
 طرح چگونه است؟ یو منطقه ا ینسلینبیعیاثرات توز

و » برنامه«ارتباط  یمرحله چهارم: بررس
 جامعۀ افراد آزادی« با »یگزینجا یها برنامه«

 »یاسالم

برنامه از درک  ینحضور دولت در ا یتقاضایاآیست؟مشروع مردم ن یسلب آزادیبه معنایبرنامه توسط بخش عمومیاجرایاآ
از  توان یم یمتعال یتهدف و غا ینتحقق ا یبرا یزاننشده است؟ به چه م یناش» دولت یتظرف«و » سازوکار بازار«نادرست نسبت به 

 سازوکار بازار استفاده نمود؟
و » برنامه«نقش  یپنجم: بررسۀمرحل

استقالل «در تحقق  »نیگز یجا یها برنامه«
  »جامعه

بلند  ایدنبال کردن برنامه در کوتاه مدت  ایکند؟ آ فایتواند ا یم یچه نقش یجامعه اسالم یاسیو اقتدار س یاقتصادبرنامه در استقالل 
  شود؟ ینم یگانگانب ییجو سلطهمدت باعث 

ۀبرنام ییکارا یزانم ییمرحله ششم: شناسا
 یگزینجا یها مورد نظر و برنامه

 یبرنامه احتماال باعث چه نوع ناکارآمد  یناشود؟ یبرنامه نم یرفتن منافع ادعا شده براینسبب از بیواکنش بخش خصوصیاآ
 را به حداقل رساند؟ یناکارآمد  ینا توانیو چگونه مشودیم

  

 یاتل و غایتمام فضا شود یتالش م یاستگذاریس یۀال یندر ا
افراد جامعـه نقـش  یو ماد یلحاظ شوند که در رشد معنو یمتعال

 یدبا یست،کامل برنامه مقدور ن یکه اجرا یدر موارد یدارند و حت
 ۀجانبنقص را جبران کرد، تا رشد همه یلی،با اقدامات تکم کوشید

دغدغـه  یـنو ا ها یتبه صرف محدود یدمورد نظر محقق شود. نبا
 یـدهقابل حصـول باشـد، ناد یگریفدا شود تا د یکی یدبا که حتماً 

 یــدشــود؛ بلکــه با یزتجــو ها یلتهــا و فضــ ارزش یگــرفتن برخــ
 یداد کـه باعـث تعـال یـبترت یا گونـهها را بـه و برنامه  ها یاستس

  شود.یافراد جامعه اسالم یو رفاه یاخالق

 یتمحـدود یـلچنانچه بـه هـر دل :یهفقه االولو  یاستگذاریس
 یناز انتخـاب بـ یرنـاگز یکـدیگر،ها بـا  تـزاحم برنامـه یـامنابع و 
 یـریگ بـا بهره توانیم یم  یم،هست یشنهادیپ های یاستها و س برنامه

 یبنـدطبقـه یارهاییها را براساس قواعد و مع برنامه یهاز فقه األولو
 گیری یممرحله به مراحل تصـم یکدر صورت لزوم  یننمود. بنابرا

  :شود یم فزودها یشینپ
  

 یبنــد یــتمرحلــه هفــتم: اولو
ـــه ـــات  یکـــیها در  برنام از طبق

 گانههددواز 

هسـت کـه بـه  یگـرید های یلتها و فضـ چه ارزش
  رود؟ یبرنامه از دست م یندادن به ا یتخاطر اولو
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در  یـرز یـتاولو یـببـه ترت یشنهادیپ یها مثال برنامه یندر ا
 یـکدر مثـال فـوق در  ۴و  ٣(مـورد  شـوند یدوازده گروه مرتب م

  طبقه قرار گرفتند):
کشـور (حفـظ اسـالم و نظـام  ینظـام یروین ۀبودج ینتأم .١

 ؛)یاتضرور ی،اسالم

ــأم .٢ ــوم ینت ــان یارزاق عم ــان انس ــظ ج ــور (حف  ها، کش
 ؛)یاتضرور

روانگردان (حفـظ  یها قرص یجمبارزه با مواد مخدر و ترو .٣
 ؛)یاتضرور ی،جامعه اسالم یتعال

 یجنسـ یبنـدوباریاز بـ یمجـاز یها شـبکه یسازسالم .۴
 ؛)یاتضرور ی،جامعه اسالم ی(حفظ تعال

 یسـتی،افـراد (حفـظ امـوال و بهز یتحقوق مالک ینتضم .۵
 ؛)یاتضرور

ــود صــنا .۶ ــده (حفــظ اســالم و نظــام  ینظــام یعبهب بازدارن
 ؛)یاتحاج ی،اسالم

ها،  (حفظ جـان انسـان یعموم یناسیونواکس ۀدامن یشافزا .٧
 ؛)یاتحاج

 ۀجامعـ یفـظ تعـال(ح یگسترش مدارس و مراکز آموزشـ .٨
 ؛)یاتحاج ی،اسالم

 ۀجامعـ یسـتی(حفـظ امـوال و بهز یا جـاده یستمبهبود س .٩
 ؛)یاتحاج ی،اسالم

(حفـظ اسـالم و نظـام  ینـیو د یگسترش امـاکن مـذهب .١٠
 ؛)ینیاتتحس ی،اسالم

سـالمت  یا دوره ینـاتشهروندان به معا یدسترس یلتسه .١١
 ؛)ینیاتها، تحس (حفظ جان انسان

ــزا .١٢ ــرورش فکــر یشاف  ۀجامعــ ی(حفــظ تعــال یمراکــز پ
 ؛)ینیاتتحس ی،اسالم

اموال جامعـه،  یستی(حفظ اموال و بهز یشهر یباسازیز .١٣
  ).ینیاتتحس

در  ینیاتو تحس یاتحاج یات،از ضرور یکهر  یقالبته مصاد
ــان و  ــاطــول زم ــه خــاطر وضــع ی ــون یتب ــه تشــخ یکن  یصآن ب

و  یاجتماع ی،پزشک یتی،امن ینی،مختلف د یها متخصصان حوزه
از  یکــه زمــان یامــر کنــد؛ مــثالً  ییــرممکــن اســت تغ یاقتصــاد
باشـد.  یاتاز حاج یگرید یطبوده ممکن است در شرا ینیاتتحس

بخـش  یـادیتـا حـدود ز توانـد یم بندی یمتقسـ یـنا ین،اوجودبا
کمـک کنـد و باعـث  یـهفقـه األولو گذاری یاسـتدر س را یعموم
طرفداران  یها د استداللبهبو ی،دولت های یمتصم یتشفاف یشافزا

طرفـداران  ی،اخالق ی،مذهب یاسی،س یها و کنترل فشار تمام گروه
 یرا رو یشـانهاینـهشود تـا گزعدالت و...  یمنی،ا یست،ز یطمح

 از واضـح و مشـترک معیار یک با و دهند قرار »گیری یمتصم یزم«
مطـابق بـا خواستشـان دفـاع کننـد تـا  یاجتماع های یریگتصمیم
  .یابداختصاص  ها یتجامعه به اولو یابمنابع کم
 یشینپ یفیک یها چنانچه استدالل فقه الموازنه: یاستگذاریس

مسئله  ییحل نها توان ینبود، م یکاف گیری یمتصم ۀلئحل مس یبرا
منـافع و مصـالح  ینو با سنجش و توز یکّم  یهارا براساس روش

و  ها هاز طرف مؤسسـ توان یمنظور م ین. به ارفتگ  ها اندازه برنامه
 ییها راهنمـا و دسـتورالعمل یـه،ابالغ یبخش عموم یها سازمان

 یبضـر هـا، یتاولو یکوزن هر  ی،صادر نمود و در آن اصول کل
ــزانم ــت،اهم ی ــا نرخ ی ــلتنز یه ــاع ی ــش،  یاجتم ــر بخ در ه

منـابع  یمنافع مثل حفظ جـان انسـان و برخـ یبرخ یگذار ارزش
 یـانب یاجتمـاع یدهفا ینههز یل... را جهت استفاده در تحل یعیطب

 های یاسـتآن را در س یواحد یکردبا رو یردستز یکرد تا نهادها
دنبـال  یبخـش عمـوم یها و برنامـه ها خود در تمام طرح یعموم

 یسـهمقا دیگریکـرا بـا  یـدهفا ینـههز یـلتحل یجکنند و بتوانند نتـا
(و نه  یصور ها، یگذار ها و ارزش نرخ یناست که ا آشکار. یندنما
 ۀمبادلـ یـزانآنها) هستند تا با کمک آن بتوان م یارزش واقع یانگرب

 یناسـت. بنـابرا یدرک کرد که در بخـش عمـوم یرا به خوب یذات
  : شود یم افزوده یشینیبه مراحل پ یگرید ۀمرحل
  

  
ـــه هشـــتم: تع ـــینمرحل ارزش  ی

ــــــدل  ــــــاس م ــــــه براس برنام
  یاجتماع یدۀفا−ینههز 

بـه برنامـه  یعنوان ارزش اجتمـاع بـه یچه عدد کّم 
ها  برنامــه یگــرو د یگزینجــا یها نســبت بــه برنامــه

  گیرد؟ یتعلق م

 یریکـارگ هبـ یو مالحظات اجتمـاع یفن های یچیدگیبا توجه به پ
   یتولئمســ یــنا یکشــورها، مراکــز یروش، امــروزه در برخــ یــنا

اداره « یکـاآمر ۀمتحـد یاالتطور مثال در ااند؛ به را بر عهده گرفته
ـــــلتحل ـــــررات و داده ی ـــــا مق ـــــازمان OIRA( 1»ه   ) در س

                                                           
1. Office of Information and Regulatory Analysis 



      ۶١  »الموازنه فقه« و »األولویه  فقه« ،»مداری فضیلت« الیۀ سه در عمومی سیاستگذاری هنجاری چارچوب 

 

 های یاسـتدر س یـدهفا ینههز یل) تحلOMB( 1یریتمدبودجه و 
 ییهـاسازمان نیز ایالتی سطح در. دهد یرا انجام م یبخش عموم

ــد  ــه س«همانن ــتگذاریمؤسس ــوم یاس ــتا یعم ــنگتن یال  2»واش
)WSIPPانـد (شـده یلتشـک ینـههز یلتحل یاجرا ی) براZerbe 

And Scott: 2011.(   
 یدهفا ینههز یلاستفاده از تحل یژهطور وبه یزن ها سازمان یبرخ

 3یستز یطاند؛ چنانچه سازمان محرا در دستور کار خود قرار داده

)EPAدالر صـرف  یلیـونهـا م ده یـراخ یها سـال یط یی) به تنها
 Adler andکـرده اسـت. ( یـدهفا ینههز یلتحل های یکبهبود تکن

Posner:1999 یمراکـز یزاروپا ن یۀاتحاد یا،انگلستان، استرال). در 
  را برعهده دارند. یتولئمس ینا

 کنـار در بایـد »یاجتماع یدۀفا ینههز یلتحل«نمود  یدتأک یدبا
 عنوان بـه آن به و شود لحاظ کیفی گذاری مقررات) مقابل در نه(و 
اسـتفاده  یریگتصمیم کامل ابزار یک نه و اطالعات ارائه ابزار یک

 یگـرچـارچوب هماننـد د یـنا ۀهـدف از ارائـ ینکـهشود. ضمن ا
ــا چارچوب ــنگر ی،هنجــار یه ــه ارز یروش ــا، یابیو کمــک ب  ه

منجر  یبهتر یاستگذاریو مجادالت است تا به اتخاذ س ها یسهمقا
 ی،عمـوم یاسـتگذاریس یبعد خاطر سرشت چندشود، اگرچه به

  نشود. اختالفات  ییهمچنان باعث حل نها احتماالً 
  

  یریگیجهخالصه و نت

اقتصـاد  یبخش عموم یاستگذاریشد که در س یاننوشتار ب یندر ا
 نظـر مورد »یحکومت اسالم یفوظا ینترمهم«همواره  ی،اسالم
 حفـظ لـزوم چـون هایی برنامـه مسـلمان اقتصاددانان و است بوده

 اقتصـادی، و سیاسـی اسـتقالل کسـب اسـالمی، نظـام حاکمیت
 گسـترش ازدواج، تسـهیل آموزش، ترویج انحرافات، از جلوگیری
 افـراد بهزیسـتی و رفـاه افـزایش کنـار در را... و اجتماعی عدالت
 ی،مبـان ۀمطالـب گسـترده دربـار یـانب اّما اند؛ نموده لحاظ جامعه

 یبــه معنــا یحکومــت اســالم هــای یتو اولو یفاهــداف، وظــا
 یاقتصاد اسـالم یدر بخش عموم» بدون چارچوب ینگرلیدئاا«
 اقتصـاد عمومی های سیاست و ها برنامه انتخاب و ارزیابی. یستن
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3. Environmental Protection Agency 

 از وسـیعی طیـف و اخروی حیات گستره لحاظ با اگرچه اسالمی
مورد نظر اسالم  فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اخالقی، مالحظات
 یبـرا یگفـت چـارچوب و منطقـ تـوان یم ولـی شـود، یاتخاذ م

وجود دارد کـه باعـث  یبخش عموم های یتاولو یینو تع یابیارز
 شـود یم ینظام اسالم یکدر  یدولت های یمتصم یتشفاف یشافزا

 یططرفـداران محـ ی،اخالقـ ی،مـذهب یاسـی،س یهـا و تمام گروه
مشترک و واضـح  یارمع یکبا  کند یو... را ملزم م یمنی،ا یست،ز

  مطابق با خواستشان دفاع کنند.  یاجتماع های یریگیماز تصم
بـه  یو نگـاه تـک بعـد گرایی یـلاسالم بـا تحو ینظام اخالق
و  یوار درســتیاضــیکــه بتــوان ر یســتموافــق ن یمکتــب اخالقــ

 یاخالقـ یکـردراسـتا بـه رو ینکرد و در ا یینرا تع یعمل ینادرست
 یناست و البته ا تر یک) نزدشده یلتعد گرایی یلت(فض ناگرا یلتحو

محور در حـل  مسـئله کردیاستفاده از رو یتممنوع« یامر به معنا
  . یستن یدر اقتصاد اسالم »ها یدوراه یبرخ

 رسـد یبـه نظـر م یاسالم یشمندانبا مطالعه آراء و نظرات اند
 یرا دارا یبخش عمـوم یاستگذاریس یچارچوب هنجار توان یم

  نمود:  یمعرف یربه شرح ز یهچند ال یساختار
بخـش  یـهال یندر ا: »مدارانه یلتفض یاستگذاریس« ،اول یۀال 
نگر و  جانبــههمــه یکــردیرو« یاقتصــاد اســالم یــکدر  یعمــوم

 مهـم های فضیلت تمام ها، ارزیابی در و کند می اتخاذ »یرانهگ یشپ
را با لحاظ  یاستگذاریس یو تور کند می لحاظ را عام معیارهای و

مربوطـه بـا  یاسـتکه س بافد یم یمختلف یها شدت و ضعف گره
ــول  ــدهاص ــ یادش ــان یدارد  و حت ــ میاالمک ــهکوش ــهد ب  یا گون

 نشـود کـه رو روبـه یو معضالت ها کند که با تعارض یاستگذاریس
در مقـام  رو ازایـن ؛و درمـان کنـد ییجـومجبور شود آنها را چـاره

بـا اقـدامات  نمایـد یم یسـع یـزن یارهـامع یـنتزاحم و تعـارض ا
  ؛آنها را کنار بگذارد ینکهنقص را جبران کند و نه ا یلی،تکم

اقتصـاد  یبخـش عمـوم: »یـهاالولو  فقه یاستگذاریس« ،دوم یۀال 
را مـد نظـر قـرار  ییهـامنابع و تـزاحم یابیکم ی،نگر با واقع یاسالم

محور مسئله یکردبا رو کند یم یو سع یستاز آن ن یزیکه گر دهد یم
 این در. یدرا حل نما ینگر تعارضات و معضالت بخش عموم قاعده
 نظر در نردبانی مانند اسالمی اقتصاد نظر مورد معیارهای و قواعد الیه
 هنگـام در بایـد و دارنـد متفـاوتی اهمیـت کدام هر که شود می گرفته

  است.  یگریباالتر از د یککدام رتبه دید تعارض
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مـرتبط بـا  های یاسـتها و س تمام برنامه یت، اولواین براساس
حفــظ اصــل اســالم و نظــام «در چهــار مقصــد  یبخــش عمــوم

حفظ «و » جامعه یحفظ تعال«؛ »هاانسان جان حفظ« ،»یاسالم
 ضــروریات، رتبــه ســه در کــدام هــر و »یمــاد یســتیو رشــد بهز
  ؛دشو می تعیین تحسینیات حاجیات،

 ینکـهبـا توجـه بـه ا »:فقـه الموازنـه یاستگذاریس« ،سوم یۀال 
بــا  صــرفاً  گذاری یاســتس هــای یهــا و دوراه از تعارض یاریبســ
نگر  عمـل یا گونهبه یهال یندر ا شود، ینگر مرتفع نم قاعده یکردرو
 یارهـایها و مع اهم و مهم کردن، با استفاده از روش شود یم یسع
شود و  دنبال » مسئله مورد بحث« ییدر سطح مصلحت نها ینتور

ن انااجتمـاع مسـلم یدرا عا یشترینفع ب آنچه در مجموع، احتماالً 
  .شود یمقدم م کند، یم

 یو اخالقـ یفنـ های یچیـدگیبا توجه بـه پ ینکها یانیاسخن پ
در  یـیاجرا یاسـت سـازوکارها یسـتهچارچوب، شا ینکاربست ا
لحاظ شود، ضـمن  یاسالم یو بودجه کشورها یزیر مراکز برنامه

 یعملـ یهـا تالش یـی،اجرا یها الزم است در کنار دستگاه ینکها
مراکـز  یـاچنانچه در دن یرد،صورت گ ها یهبهبود رو یبرا یمضاعف

مختلف  یها در دانشگاه یاجتماع یدۀفا ینههز یلتحل ۀمطالع یژهو
در  1»یآموزشـ های یاسـتدر س یدهفا ینهمرکز مطالعات هز« یرنظ

 گذاری یاسـتدر مدرسـه س یدهفا ینهمرکز هز یزو ن یادانشگاه کلمب
 یشـترتمرکـز ب 2به وجـود آمـد. یس یدانشگاه واشنگتن د یعموم
 یدسـتاوردها ینآنها بـا آخـر یشترب ییمسلمان و آشنا یشمنداناند
ــنا ــه ی ــوزه، ب ــود یقین ح ــدفرا یبهب ــابیارز ین ــم ی  گیری یمو تص
  را به ارمغان خواهد آورد. یجمع های یاستس
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