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  چکیده

 گذاري سیاست هاي مالك تبیینو  متعارفاقتصاد  گذاري در نقد مبانی سیاست ،موضوع اصلی این نوشتار

گذاري در  هاي سیاست مالك« که هستیم سؤال این به پاسخ دنبال به عبارتی به. است اسالم در اقتصادي

ئه اهایی را ار مالك چه ی،اسالماقتصاد و در مقابل  استهایی مواجه  با چه محدودیت متعارفاقتصاد 

 ایم که نشان داده .»نماید گذاري سیاست به اقدام تواند می مبنایی چه بر مسلمان گذار سیاست و ؟کند می

گذاري دارد و آن را  به عنوان مالك اصلی سیاست تحلیل هزینه فایدهاصرار زیادي بر  متعارفاقتصاد 

داراي این مالك هر چند  ایم که آن به این نتیجه رسیده و بررسی بعد از نقدداند، اما  شمول می معیاري جهان

هایی دارد که از منظر اقتصاد اسالمی  ، اما محدودیتو در ظاهر بسیار منطقی است کاربردهاي فراوانی است

  گذاري اقتصادي در اسالم پرداخته سیاست هاي به تبیین مالك با توجه به این انتقادات، .قابل بهبود است

گذاري در  اصلی سیاست این است که مبناي گذاري هاي سیاست از مجموع مالك بندي جمع .شده است

ریشه در احقاق  کارایی هایی مانند عدالت و مالكو  باشد می  )Rights(حق  مسئلهتوجه به  اقتصاد اسالمی

بحث شده است و با استناد به  به عنوان مالك دیگري نیز رضایت عمومی در کنار حق از البته. دارند حق

بر حق و  جایگاه مصلحت نیز به عنوان قاعده حاکم .روایات این موضوع نیز تبیین شده است آیات و

که  شده است  نظر، نشان داده هاي مورد با تکیه بر مالكدر نهایت  .رضایت عمومی تبیین شده است

در هاي تحلیلی هزینه فایده  تواند قابل توجیه باشد و محدودیت می در شرایطی خاصرویکرد هزینه فایده 

   .شده استگذار مسلمان نیز از همین منظر تبیین  سیاست و شروط مالك .باشدرا نداشته اقتصاد رفاه 
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  مقدمه - 1

-فلسفی تبیینگذاري در اقتصاد متعارف و  نقد و بررسی معیارهاي سیاست ،نوشتار این از هدف

 سؤال این به پاسخ دنبال به عبارتی به. است اسالمی اقتصاد منظر از گذاري سیاست منطق اخالقی

 هایی مالك چه بر مبتنی ها گیري تصمیمها و  گذاري سیاست اسالمی، اقتصاد منظر از« که هستیم

  .»نماید؟ گذاري سیاست به اقدام تواند می مبنایی چه بر مسلمان گذار سیاست و گیرد؟ می صورت

گیري ابتدا به  شود که در آن شخص در یک موقعیت تصمیم گذاري به فرآیندي اطالق می سیاست

ورزد  پردازد و بعد به انتخاب بهترین گزینه مبادرت می هاي مختلف از موضوع می شناسایی بدیل

اهمیت نگاهی به این تعریف و تطبیق آن بر زندگی امروز،  با). 33 :2003، 1هاسکین و همکاران(

   .شود میآشکار ی و چه در بعد نظري بسیار لمگذاري چه در بعد ع تسیاس

توان در دو مرحله تعریف  می آید، این فرآیند را می برگذاري  سیاست که از تعریف طور همان

   :کرد

 موضوع مشخصهاي مختلف در یک  شناسایی بدیل -1

 هاي مختلف انتخاب از میان بدیل -2

و  تأملخص نیاز به مالك خاصی ندارد و با اندکی هاي مختلف در یک موضوع مش شناسایی بدیل

ختلف هاي م که انتخاب از میان بدیل گذاري از سیاستمرحله دوم اما  .است پذیر امکانخالقیت 

نیازمند داشتن  باره این درو قضاوت  دباش میهاي مختلف  مستلزم قضاوت در مورد گزینه است،

 تعیین همین ،یرباز مورد بحث و تبادل نظر بودهیکی از موضوعات مهمی که از د. هایی است مالك

اقتصادي همیشه بحث بر این  چه در بعد چه در بعد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و. ستها مالك

زیادي در این مورد به  اندیشمندان .گذاري وجود دارد بوده است که چه مالکی براي سیاست

اقتصاددانان نیز . اند ارائه داده يگذار هاي متعددي براي سیاست اند و مالك نظریه پردازي پرداخته

در دانش  .اند هایی ارائه کرده پاسخ سؤاالتاند و در پاسخ به این  بهره نبوده از این موضوع بی

اي را با  گیرد و ادبیات گسترده رد بررسی قرار میمو زیر مجموعه اقتصاد رفاه اقتصاد، این موضوع

 اقتصاد از اي شاخه 3رفاه طبق تعریف، اقتصاد .2دهد تکیه بر فلسفه اخالق به خود اختصاص می

 اقتصادي نهادهاي و ها اقدامات، سیاست ها، وضعیت  ارزیابی براي را چارچوبی کوشد می که است

                                                      
1. Hoskin (2003) 

2
 .مراجعه نمایید Hausman & Mcpherson  (2006) براي مطالعه بیشتر به. 

3. Welfare Economics 
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 کاربردي و نظري ي حوزه دو به توان می را اقتصاد علم از  شاخه این ).2002 ،1لیتل( آورد فراهم

 و مطالعه را بهینه وضعیت به نیل براي الزم شرایط رفاه اقتصاد نظري، ي حوزه در .کرد تفکیک

 .ایم مواجه عینی هاي بدیل میان از گزینش و گیري تصمیم با کاربردي، ما  ي حوزه در .کند می ارائه

اساسی و مهم که موضوع این مقاله نیز هست، این است که این  سؤالحال  ).30 :1387عربی، (

زیر  سؤاالتبه عبارتی باید به . گیرد هایی صورت می و گزینش مبتنی بر چه مالك گیري تصمیم

   :شود پاسخ منطقی و اساسی داده 

 اقتصاددان باید چه چیزي را ارزیابی کند؟ - 1

 فرآیندها را) ب     پیامدها را) الف

 راي ارزیابی از چه روشی باید استفاده کند؟اقتصاددان ب - 2

  ها موقعیتروشی واحد براي همه ) الف

 هاي مختلف اخالقی که در هر مورد ممکن است متفاوت باشد جنبه) ب

 در مورد پیامدها چه چیزي اهمیت دارد؟ - 3

   نتایجی که براي افراد دارد) الف

 دارد زیست محیطیا ها  نتایجی که براي گروه) ب

 کدام ویژگی پیامدها براي افراد داراي اهمیت است؟  - 4

 عدالت) د     حقوق) ج     آزادي) ب     رفاه) الف

 رفاه چیست؟  - 5

  کسب رضایتمندي در سالیق) الف

  وضعیت ذهنی مانند شادکامی) ب

 ...کاالهاي غایی مانند موفقیت، سالمت و )ج

 چگونه رفاه بر ارزیابی پیامدها اثر دارد؟ - 6

 مجموع برآورده شدن ترجیحات )ب     پارتو مشی خطارزیابی بازاري و ) الف

 کنند؟  سایر مفاهیم اخالقی چه نقشی ایفا می - 7

  اصلی اقتصاد نیستند  مسئلهمهم هستند اما : اند مستقل) الف

  است که بر اقتصاد رفاه دارند تأثیريبر اساس  ها آناهمیت ) ب

  به ارزیابی اقتصادي افزود بایست آن را به عنوان مکمل  می )ج

  اهمیتی ندارد) د

  Hausman ،2006 :21 :منبع

                                                      
1. Little (2002) 
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بر همین اساس در اقتصاد متعارف  .دهد اصلی اقتصاد رفاه را شکل می، شاکله سؤاالتاین 

گذاري ارائه شده است که بخش اول از این مقاله به بررسی این  هاي متعددي براي سیاست مالك

ها، نشان خواهیم داد  مالك این تکامل ضمن ارائه یک سیر مشخص از .پردازد ها می مالك

در نگاه اول به نظر . است 1شود، تحلیل هزینه فایده مطرح می مالکی که در اقتصاد رفاه ترین مهم

ها همیشه براي  چرا که انسان. است ییآید که تحلیل هزینه فایده امري بسیار منطقی و عقال می

رسد و نشان  اما به نظر می؛کنند منافعی متصور هستند و بر اساس آن انتخاب می وها  انتخابشان هزینه

هاي ارائه  بیر به درستی بکار برده نشده است و مالكیم داد که در اقتصاد رفاهاین تعخواه

گذاري در اقتصاد متعارف را  منطق سیاست ،در ابتداي بحث بنابراین؛استشدهفاقد وجاهت 

   .نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت بررسی خواهیم کرد و به

ی کرده دشوار است و نویسنده سعبس ارائه رویکرد جانشین، آن هم از منظر اقتصاد اسالمی کاري 

با این حال با . داند اسالمی را ارائه نماید و آن را عاري از خطا نمی است برداشت خود از اقتصاد

استحکام بیشتري به نتایج تحقیق بدهیم  ایم سعی کرده تکیه بر احادیث و آراء اندیشمندان مسلمان

شرح  خوبی  بهدر اقتصاد اسالمی مختلف هاي   و انتخاب از میان بدیلگذاري  سیاست  هاي   مالك و

تنها یک مالك را به عنوان اصل و  اند تالشدر  معموالًبرخالف رویکردهاي غربی که . اده شودد

دهند، به نظر ما در اسالم این مالك چند بعدي است و البته قرار  گیري هاي تصمیم  اساس مالك

   .خواهیم پرداخت ها آنریشه واحد دارند که در ادامه بحث به 

اقتصادي نیست و در همه  مسئلهیک  صرفاًاین موضوع ذکر این نکته ضروري است در پایان 

ل بحث و گفتگو هاي سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی مح گیري ها از جمله تصمیم زمینه

زیادي در سایر  تأثیرگذاري، اما آنچه که به صورت تخصصی بیشتر محل بحث است و باشد می

به همین دلیل نتایج این تحقیق تا حد زیادي . گذاري در عرصه اقتصاد است ، سیاستها داشته زمینه

   .گذارد می تأثیرها  بر سایر بخش

  

 پیشینه تحقیق -2

ادعاي علمی بودن  کنند و ورود به مباحث ارزشی پرهیز میآنجا که معموال اقتصادانان از از 

ها به حوزة  حتی جریان فکري غالب در اقتصاد منکر راه داشتن ارزشنمایند و  نظریات را مطرح می

با این حال برخی از این . هاي کمتري در این زمینه صورت گرفته است ، پژوهشاقتصاد است

                                                      
1. Cost Benefit Analysis 
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اند و به روشنی به  صرفاً به نشان دادن مبانی هنجاري و فلسفی در حوزة اقتصاد اشاره کرده مطالعات

توان  از جمله این مطالعات می. اند گذاري اقتصادي نپرداخته ارتباط میان اخالق هنجاري و سیاست

میان در این مطالعات عمدتاً بر نشان دادن ارتباط . اشاره کرد) 2003( و لیتل) 1987( 1به سن

سن عمدتا به ارتباط میان مفهوم عقالنیت و . مباحث اخالقی و فلسفی با اقتصاد اشاره شده است

لیتل سعی کرده است برخی مباحث هنجاري نهفته در . رفاه و بار ارزشی آن توجه کرده است

 . اقتصاد رفاه و نظریه انتخاب عمومی را نشان دهد

از هایی صورت گرفته است که  نیز پژوهشگذاري  تارتباط بین اخالق هنجاري و سیاسدر حوزه 

اشاره کرد که در مقالۀ ) 1981( 2توان به کمپل و راس جمله مطالعات انجام گرفته در این زمینه می

در این مقاله . اند هاي سیاستی قابل انتساب به آدام اسمیت برآمده خود در پی درك مبناي توصیه

بیشترین رضایت خاطر براي بیشترین تعداد از «یعنی اسمیت اخالق هنجاري مبتنی بر نظریات آدام 

 . گرفته استقرار  بررسیمورد » افراد جامعه

و  3هاي اقتصادي از آن هاسمن شاید بیشترین سهم در ورود مستقیم به ارتباط فلسفۀ اخالق و تحلیل

سفۀ اخالق و اند به روشنی به ارتباط مباحث فل باشد که در مطالعات خود سعی کرده 4مک فرسون

تحت عنوان  1993اي نسبتاً مفصل در  ا در مقالهاین دو اندیشمند ابتد. هاي اقتصادي بپردازند تحلیل

به مباحث اخالقی مرتبط با تمامی قلمروهاي علم اقتصاد اشاره  »فلسفۀ اخالق را جدي بگیریم«

خود با عنوان تحلیل این دو اندیشمند بعداً با تفصیل بسیار بیشتر در کتاب معروف . اند کرده

در پی درك رابطۀ تحلیل و  )2006( اقتصادي، فلسفه اخالق و سیاستگذاري عمومی

هاي  ها در فصل دوم با بیان یک نمونه از توصیه آن. اند گذاري اقتصادي با اخالق برآمده سیاست

هفتم کتاب به و در فصل . اند اقتصادي سعی در نشان دادن ارتباط میان فلسفۀ اخالق و اقتصاد داشته

بیان رابطۀ میان علم اقتصاد و برخی نظریات اخالق هنجاري پرداخته و پس از آن به تأثیرپذیري دو 

عالوه . اند مفهوم مهم در تحلیل و سیاست اقتصادي، یعنی رفاه و کارایی از آن نظریات اشاره کرده

به ) 2007( اقتصاد متعارفاي تحت عنوان مبانی فلسفی اخالق هنجاري علم  بر آن هاسمن در مقاله

عربی و سایرین، ( در علم اقتصاد متعارف پرداخته است) نه صرفا اخالق هنجاري(مبانی فلسفی 

1392.(   

                                                      
1. Sen (1987) 
2. Campbell & Ross (1981) 
3. Hausman 
4. McPherson 
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. پردازد بسیار ناچیز است هایی که به این موضوع می در حوزه مطالعات داخلی نیز تعداد پژوهش

 ارزشی و فلسفی هاي به واکاوي بنیان  »يهنجار اقتصاد تا اثباتی اقتصاد از«در مقاله ) 1387(عربی 

   .دهد پردازد و بخشی از معیارهاي رفاهی را مورد نقد و بررسی قرار می رفاه می اقتصاد

گذاري اقتصادي نیز عربی و  نظریات اخالق هنجاري و آثار آن در سیاست با همچنین در رابطه

 آن هنجاري اخالق مبانی و متعارف اقتصاد در گذاري سیاست بین رابطۀ بررسی به) 1392(سایرین 

د و با نقد اصالت نکن می بررسی را اسالمی اقتصاد در گذاري سیاست براي آن لوازم و پرداخته

   .دانند فایده به عنوان مبناي نظریات اخالقی در غرب، اقتصاد اسالمی را چیزي غیر از آن می

تواند  بانی فلسفه اخالق و فلسفه اقتصاد، میگیري از م اي و با بهره مقاله حاضر با رویکرد میان رشته

به منظور تکمیل ضمن اینکه . داشته باشدقابل انکاري بر تقویت مطالعات اقتصاد اسالمی  تأثیر غیر

کند  اي معطوف به فلسفۀ اقتصاد این مقاله سعی می ها و ترویج مطالعات میان رشته پژوهش

و ضمن نقد و بررسی این معیارها در  قرار دهدگذاري اقتصادي را مورد بررسی  سیاست معیارهاي

اقتصاد متعارف که تحت شمول اقتصاد رفاه هستند، معیارهایی را از منظر اقتصاد اسالمی ارائه 

گذاري اقتصاد رفاه تحقیقات متعددي صورت گرفته  هرچند در باب نقد معیارهاي سیاست. نماید

ه در ادبیات اقتصاد اسالمی دارد، پژوهش هاي ایجابی که ریش است، اما در حوزه ارائه مالك

ته است که این مقاله سعی دارد معیارها را استخراج نموده و با تحلیل و فخاصی صورت نگر

  . ارزیابی یک سیاست، تفاوت معیارها در اقتصاد اسالمی واقتصاد رفاه را نشان دهد

  

  رفاهدر اقتصاد گذاري  هاي سیاست مالكو نقد  واکاوي - 3

در اقتصاد متعارف . اصلی اقتصاد است موضوع »هاي نامحدود به خواسته محدودتخصیص منابع «

اقتصادي مبتنی بر همین تخصیص منابع است و عالم اقتصاد خود را هاي   گذاري تمام سیاست

بر همین اساس او با  .تبیین نماید راکار بهترین روش تخصیص  و ساز داند که می مکلف

 .کند تبیین می اگیرد، راهکارهاي کارا و بهینه ر می فرض در نظر هایی که به عنوان پیش انگاره

 افتد؟ تخصیص بهینه اتفاق می که تحت چه شرایطیشود این است  که در اینجا مطرح می سؤاالتی

گیري مبتنی  ان گفت تصمیموشرایطی باید اتفاق افتد که بتچه  تخصیص بهینه به چه معناست؟ اصالً

ما را به اهدافمان نزدیک  ،شده اتخاذتوان گفت که سیاست  بر تخصیص بهینه است؟ چه زمانی می

هایی داشته باشیم و بعد در  مالك حتماًالزم است که  سؤاالتبراي پاسخ دادن به این  کند؟ می

شوند را از نظر  که در اقتصاد رفاه مطرح می سؤاالتیبار دیگر . مورد تخصیص بهینه نظر دهیم
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باید پیامدها را ارزیابی کند یا ها  گذاري در تخصیص منابع و سیاستآیا اقتصاددان . نیمارگذ می

دست یافت؟ آیا اگر پیامدها  باره این در شمولی  جهانتوان به مالك واحد و  آیا می آیندها را؟فر

هم  زیست  محیطبسنجیم یا موجودات دیگر و نیز ها  نسانمورد ا، کافی است آن را در را بسنجیم

هاي دیگري مانند آزادي،  سهمی دارند؟ آیا صرف توجه به رفاه کافی است، یا اینکه مالك

 .که در قسمت قبل بدان پرداختیم سؤاالتیسایر  و ؛عدالت و امثال آن نیز باید مورد نظر قرار گیرد

 نکنند، ولی به صورت ناخواسته سؤاالترگیر پاسخ به این ممکن است اقتصاددانان هرگز خود را د

هاي ارائه شده  ، به بررسی معیارسؤاالتیبا در نظر گرفتن چنین . پاسخ خواهند داد سؤاالتاین به 

   .توسط اقتصاددانان خواهیم پرداخت

  

  معیار بهینه پارتویی - 1- 3

جریان ارتدکس در اقتصاد با در نظر گرفتن یک شرایط بهینه، هر سیاستی که ما را به آن شرایط 

شرایط اثباتی است، بهینه این شرایط که به ادعاي اقتصاددانان یک . نماید می یدأیتنزدیک کند 

نتوان با د که نزمانی که منابع و محصوالت چنان تخصیص یافته باش طبق تعریف، .نام دارد پارتویی

 دیگري بدتر شود،  بدون اینکه وضعیت وضعیت حداقل یک نفر را بهبود بخشید، تخصیص مجدد،

این وضعیت  کرده است، ارائهاین تعریف را  1جا که ویلفردو پارتو از آن .این وضعیت بهینه است

در چنین  اگر اقتصاد بر اساس این تعریف، ).1985 ،سن ؛1973 لیتل،( شود بهینه پارتو نامیده می

اقتصاد را به چنین وضعیتی  ،خواهد با اقدام یا اعمال سیاستی دولت می مثالًوضعیتی قرار ندارد و 

اقدام یا اعمال سیاست دولت وضعیت حداقل یک فرد بهبود   بر اثر این که  طوري  بههدایت کند 

و  )1988 ،2منفلد( این اقدام یک بهبود پارتویی دیگري تغییر نکند،  کس یابد و وضعیت هیچ

 بهینه و نامطلوب، اي غیر از نقطه شود که اقتصاد، زیرا این اقدام یا سیاست موجب می مطلوب است؛

  .اي بهینه و مطلوب هدایت شود سمت نقطه  به

  اساس چه معیاري بر قبل و بعد از اقدام یا سیاست اقتصادي، وضعیت افراد،این است که  سؤالاما 

ي پارتو وضعیتی  بهینه ،رو  این از اساس رفاه افراد؛ بر: پاسخ این است شود؟ بررسی و مقایسه می

 .نباشددیگري ممکن بدون کاهش رفاه  از طریق تولید یا مبادله، که افزایش رفاه هیچ فردي،  است

پارتویی و مطلوب   عمل بهبودي آن از طریق یک اقدام ممکن باشد، اگر چنین افزایش رفاهی،

                                                      
1. Vilfredo Pareto 
2. Feldman (1988) 
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ي شرایطی است که نیل به  ارائه  بسیاري از مباحث نظري اقتصاد رفاه معطوف به .شود ارزیابی می

   ).1377 ،2و لیارد الترز و ؛1985 ،1هندرسن و کوانت( سازد ي پارتو را ممکن می وضعیت بهینه

  

  نقد معیار بهینه پارتویی - 2- 3

متأثر از  طرفی،هایش در مهندسی و ریاضیات و از  اساس تخصص و مهارت بر پارتو از طرفی،

هاي  فاقد داوري به نوعی،  دهد که ارائهخواهد معیاري  هاي آن می علوم طبیعی و پیشرفت هیمنه

عینیت را تأمین کرده  به نوعی، ترتیب،  ارزشی باشد و محل بحث و اختالف آرا قرار نگیرد و بدین

است، تعمیم آن و جهان هاي ارزشی  اگر چنین باشد که معیار پارتو یک معیار فاقد قضاوت .باشد

هاي  تعریف فاقد داوري  این رسد که اما به نظر می ؛شمول دانستن آن خیلی عجیب نخواهد بود

یک سري  تأثیر، به شدت تحت تی آنچه که پارتو از آن بحث کردهبه عبار. نیستارزشی 

در ( ها ممکن است خیلی با مبانی اخالقی سازگار نباشد هاي معینی است که آن ارزش ارزش

 نظر از این مورد،  صرف). شد بیان خواهدهاي هنجاري این معیار  قسمت بعد، برخی از وابستگی

بهبود پارتویی در واقعیت بسیار کم  یک اینکه: استجهت قابل نقد  چندمعیار بهبود پارتویی از 

 معموالًچرا که . یک سیاست وضع کسی بدتر نشودبا اعمال به ندرت امکان دارد که . افتد می اتفاق

توان به صرف  لذا نمی. اي دیگر را بهتر کند و وضع عده اي را بدتر می هاي کالن وضع عده سیاست

. ی با مشکالت فنی نیز مواجه هستیمدر بهبود پارتوی دیگر اینکه. مالك بهبود پارتویی تکیه کرد

وان به معیار پارتویی اعتماد کرد حتی اگر ت نمی اثبات شده است که در شرایط عدم اطمینان

به عنوان مثال ممکن است مردم همه سیاستی را بر سیاست دیگر . ترجیحات افراد منطقی باشد

متفاوت باشد که در این صورت  کامالًاز سیاست اتخاذ شده  ها آنترجیح دهند، اما اهداف 

از طرفی مشکل معیار  ).137 :2006هاسمن، ( وضع بهتر شده است حتماًتوان گفت که  نمی

از طرفی تکیه صرف بر رفاه نیز سبب . بیند در ترجیحات می صرفاًپارتویی این است که رفاه را 

ادي یاینکه افراد ز نهایتاًها و نهادها را به درستی ارزیابی نمود و  شود که نتوان بسیاري از سیاست می

 :2006 ،هاسمن(دهند  ی منفی را ترجیح نمیهستند که هرگز دخالت دولت و تحمل اثرات خارج

 دارد، اي العاده فوق  هرچند معیار پارتو اهمیت تحلیلی و نظري توان گفت که مجموع میدر  ).144

هایی  انتخاب از میان گزینه  زیرا این معیار هیچ راهنماي سیاستی براي بسیار محدودکننده است؛اما 

                                                      
1. Henderson & Quant (1985) 
2. Walters & Layard (1377) 
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ها با  چه همواره دولت آن( بعضی دیگر است  وضعیت و بدتر شدنکه متضمن بهبود وضعیت برخی 

نتیجه گرایی و   .)144 :2006و هاسمن،  32 :1387عربی، ( دهد به دست نمی) اند آن مواجه

هاي  به فرآیندها، مالك قرار دادن رفاه به عنوان اصل کلی و نادیده گرفتن سایر ارزش توجهی بی

ر موجودات و از ها و نادیده گرفتن سای ف به انساناخالقی مانند عدالت و آزادي و نیز توجه صر

   .اشاره خواهد شد ها آنبه  بعداًاز جمله مشکالت اخالقی هستند که  زیست  محیطله مج

  

  فایده - هزینه تحلیل -3- 3

معیار  2سو جان هیک 1نیکالس کالدور هاي معیار بهبود پارتویی، ر رفع نواقص و محدودیتبه منظو

 بر .شود می  معیار جبران نیز نامیده یاکالدور -اند که معیار هیکس کرده ارائهبهبود پارتویی بالقوه را 

منتفع  A اگر نفع کسانی که از حرکت به وضعیت ترجیح دارد؛B  بر A وضعیت اساس این معیار،

 د و باز هم نسبت به قبل،دیده را جبران کن اي باشد که بتواند زیان افراد زیان به اندازه اند، شده

 بر است و حتی اگر هیچ جبرانی صورت نگیرد،  البته این جبران فرضی. وضعیت بهتري داشته باشند

اگر  بنابراین،. )1988 ،فلدمن ؛1973 لیتل،( ترجیح دارد Bبر  A باز هم وضعیت اساس این معیار،

وجود نفع خالص براي  باشد که مالزم باهاي آن  اقتصادي بیشتر از زیان  منافع این اقدام یا سیاست

 .شود جامعه است، این اقدام یک بهبود پارتویی بالقوه و مطلوب ارزیابی می

 -تحلیل هزینه. داد هفاید -کالدور با گذشت زمان جاي خود را به تحلیل هزینه-رویکرد هیکس

به دست آوردن  ،ها تحلیل  در این .دهد هایی به دست می چارچوبی براي چنین ارزیابی 3 فایده

معیار پارتو که به دلیل  ترتیب،  بدین .شود هزینه تلقی می فایده و از دست دادن آن،نوعی  مطلوبیت

جاي خود را به معیار جبران یا  نداشت،  محدودیت شدید در مطالعات کاربردي ظرفیت زیادي

به جاي بحث در مورد شرایط  ،در اقتصاد رفاه کاربردي رو  از این. دده فایده می -تحلیل هزینه

گیري و انتخاب از میان  که متضمن تصمیم  هستیم  با مسائلی مواجه الزم براي وضعیت بهینه،

و فایده باشد و آن سیاستی که ها  در این رویکرد هر سیاستی باید مبتنی بر هزینه. تهاس گزینه

بعدي هاي   یکرد که در قسمتاصلی این رو مسئله. شود خالص فایده مثبت داشته باشد توصیه می

چه هستند؟ چه چیزهایی را به عنوان هزینه ها  و فایدهها  بدان اشاره خواهد شد این است که هزینه

از طرفی آیا هر سیاستی که خالص فایده باشد، باید باید پذیرفت و چه چیزهایی را به عنوان فایده؟ 

                                                      
1. Nicholas Kaldor 
2. John Hicks 
3. Cost-Benefit Analysis 



  
 1397بهار و تابستان  ،نوزدهم شماره ،دهم سال گذاري اقتصادي، سیاست نشریه   116

از  ها آنشته باشد که خالص منفعت دیگري وجود داهاي   توصیه شود؟ آیا ممکن نیست سیاست

 کند تا نقدي جامع یط را فراهم میشرا سؤاالتي این  چه که توصیه شده است بیشتر باشد؟ همه آن

   .شودگذاري جریان ارتدکس اقتصاد ارائه  از معیارهاي سیاست

 

  1فایده -هنهزی تحلیلکالدور و  - هیکسنقد رویکرد  - 4- 3

چه ها  که مصادیق هزینه و فایدهبیان شود این است  فایده -تحلیل هزینهدر مورد که باید  اي مسئله

است یا در هزینه و  مسئلهن اقتصادي ئوآیا منظور از هزینه و فایده، صرف ش چیزهایی هستند؟

؟ اگر بگوییم صرف اخالقی دخالت دارد-ز ارزشیفایده، فرهنگ، ابعاد روانی، عاطفی و نی

عد اقتصادي است و سود و زیان در آن مهم است، راه اشتباهی را طی مالکمان در هزینه و فایده، ب

   .ایم نموده

گوید براي هر مورد خاص  ي یک اقدام دولت می گیري درباره در مورد داوري و تصمیمفریدمن 

جداگانه ثبت   ها را در آن انیاي تهیه و فهرستی از فواید و ز ناچاریم ترازنامه از دخالت پیشنهادي،

ترازنامه و چه اقالمی را   دانیم چه اقالمی را در یک طرف نظر خود می اساس اصول مورد بر .کنیم

این همان . )1380فریدمن،( شویم  قائلیک اهمیت  در طرف دیگر آن درج کنیم و براي کدام

انجام چنین کاري نیازمند اطالعات  .شود می  تحلیل هزینه فایده است که در اقتصاد رفاه استفاده

باید اطالعات کاملی از پیامدهاي این اقدام و تمامی اقدامات بدیل ممکن در  اوالً انی است؛فراو

تالش براي فراهم آوردن  ممکن است، داشتن این اطالعات غیر که نظر از این  صرف .اختیار باشد

دهیم یا نظر قرار  آیا پیامدهاي فعلی را مد گفته شد، قبالًطور که  همان .است  مستلزم هزینه ها آن

آیا پیامدهاي مستقیم  نظر قرار گیرد؟ پیامدهاي آتی مد ي زمانی، تا چه محدوده آتی یا هر دو؟

آیا پیامدها وزن و اهمیت  به فرض شناخت هرکدام، مستقیم؟ قرار گیرد یا مستقیم و غیر مدنظر

دهد که  ییک را بسنجیم؟ این نشان م چگونه اهمیت هر یکسانی دارد یا برخی وزن بیشتري دارد؟

بنابراین، باید گزینشی عمل کرد و محقق . بر ممکن است یا بسیار پرهزینه و زمان محاسبه یا غیر

اساس اصول  گوید بر است که فریدمن می  این همان .گفته تصمیم گیرد خود در مورد موارد پیش

ف دیگر آن طرف ترازنامه و چه اقالمی را در طر  دانیم چه اقالمی را در یک نظر خود می مورد

 ها، هاي اقتصاددان در انتخاب تکنیک ارزش .شویم قائل  یک اهمیت درج کنیم و براي کدام

تعریف وي از  ها، هاي وي در مورد منافع و هزینه انتخاب کند، می  هایی که در مواردي اعمال وزن

                                                      
1

 .استفاده کرده است) 1387عربی، (ي  ساختار مقالهبخشی از قسمت اول این مبحث از . 
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یند تحقیقات تجربی آهایی است که در فر جانبداري ها آنگیري  هاي اندازه هزینه و منفعت و روش

  .تاسهاي ارزشی  انعکاس داوري ،معموالًدهد که  رخ می  و فنی

در بسیاري از موارد  .پیامدها باید به صورت ارزش پولی در قالب عدد گزارش شوداز طرفی 

 .را تخمین بزند ها آنهایی  اساس روش قیمت بازاري معین ندارد و محقق باید بر ها و منافع، هزینه

ي خوبی براي  نماینده  هاي بازاري همواره قیمت ي هم که قیمت بازاري وجود دارد،در موارد

اساس منافع شخصی  هاي بازاري در ساختار بازاري معین و بر زیرا قیمت محاسبه نیست؛

 هاي اجتماعی نیست؛ بیانگر منافع و هزینه ،رو  این ازکنندگان در بازار شکل گرفته است و  شرکت

هاي نااریب و دقیقی  تقویم ها، دولت این قیمت  ارزیابی اقدام یا سیاست اقتصاديدر  بنابراین،

  . نیست

همان است که  دقیقاًاصلی  مسئلهاگر همه این مشکالت در تحلیل هزینه فایده را نادیده بگیریم، 

ا شامل امور ه ها و فایده آیا این هزینه  چیست؟ها  ها و فایده منظور از هزینه. بدان اشاره کردیم قبالً

مادي و اقتصادي است یا اینکه شامل هر نوع هزینه و منفعت دیگري مانند ابعاد فرهنگی، سیاسی، 

شود؟ اگر در تحلیل هزینه فایده به این نتیجه رسیدیم که منافع مادي کشتن  نیز می ... اخالقی و

یم؟ یا اگر بفهمیم که ها است، آیا مجوز انجام چنین کاري را دار  شخصی براي ما بیشتر از هزینه

هزینه دزدي کردن بسیار پایین است و منافع حاصل از آن زیاد است، آیا مجوز چنین کاري را به 

اي را به ما خواهد داد؟  ین اجازهو تحلیل هزینه فایده در معناي متعارف آن چن خودمان خواهیم داد

گیري مورد استفاده  ك براي تصمیمهمه کسانی که اعتقاد دارند باید هزینه فایده به عنوان یک مال

و هرگز مجوز قتل و دزدي را به  کنند نمی رفتارقرار گیرد، در تربیت فرزندانشان این طور 

  : شود می ارائهمثالی مستند در این زمینه  ،این موضوعدرك بهتر  براي. دهند فرزندانشان نمی

  

 مثال عینی از ضعف تحلیل هزینه فایده - 5- 3

در  به همکارانش 2در یادداشتی )اقتصاددان ارشد بانک جهانی( 1سامرز  الرنس ،1991در دسامبر 

کمتر  را براي حمایت بانک جهانی از انتقال صنایع آالینده به کشورهاي  دالیلی بانک جهانی،

  :کرد ارائه  یافته توسعه

                                                      
1. Lawrence Summers 

2
 .آمده است) 2006(این یادداشت در کتاب هاسمن . 
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انتقال دهد؟  یافته توسعهبه کشورهاي کمتر  تر سریعآیا بانک جهانی نباید صنایع آالینده را هر چه 

چرا که طبق تحلیل هزینه فایده، منافع این کار از ( دلیل این کار صورت پذیرد 3به نظر ما باید به 

   :)آن بیشتر استهاي   هزینه

 افزایش از ناشی ي رفته دست از درآمدهاي به سالمت براي آلودگی هاي زیان هاي هزینه -1

 قرار کشوري در باید ها آالینده نظر، این از. دارد بستگی میر و  مرگ و بیماري شیوع

 را دستمزد کمترین که است کشوري  این که باشد داشته را هزینه کمترین که شود داده

 .ها به کشورهاي فقیر منتقل شد دارد و لذا بهتر است که آالینده

به این معنا که در کشورهایی که . دارد خطی غیرزیاد، هزینه آلودگی تابعی  احتمال  به -2

یابد،  یم اما وقتی آلودگی افزایش ؛هاي آلودگی نیز کم است آلودگی کم است، هزینه

که در  اي گونه به. دیاب اي افزایش می به طور فزایندهنیز آلودگی هاي   میزان هزینه

هاي آلودگی بسیار زیاد و به صورت  تر هستند، هزینه که آلوده یافته توسعهکشورهاي 

که  یافته توسعهها از کشورهاي  در چنین شرایطی اگر آلودگی. فزاینده باال رفته است

آلودگی در  هزینهمنتقل شود،  یافته توسعهکمتر  يآلودگی زیادي دارند، به کشورها

ه آلودگی در کشورهاي کمتر باید و هزین می شبسیار کاه یافته توسعهکشورهاي 

  .یابد ش نمییخیلی افزا یافته توسعه

 در این کشورها بسیار زیاد است و مردم یافته توسعهتقاضاي هواي مناسب در کشورهاي  -3

 یافته توسعهمردم در کشورهاي کمتر  که  حالی در. حاضرند پول زیادي براي آن بپردازند

حال اگر ما صنایع آالینده را از . حاضر نیستند پول زیادي براي هواي پاك بدهند

 که  حالی در. انتقال دهیم، منافع حاصل از آن بسیار زیاد است یافته توسعهکشورهاي 

توان مبلغی را به  می. بسیار کم است یافته توسعهآن براي کشورهاي کمتر  هزینه

زیادي از کشورهاي  ایع به آنجا منتقل شود و پولد صنکشورهاي فقیر داد که بپذیرن

گرفت و به نوعی جبران مافات کرد و چیزي هم اضافه خواهد ماند و هر دو  یافته توسعه

 پیشرفته کشورهاي در عقالئی هاي انسان به عبارت دیگر تمایل .گروه راضی خواهند بود

 کمتر شورهايک عقالئی هاي انسان تمایل از آلودگی کاهش براي پرداخت جهت

لذا آلودگی به آنجا منتقل  .است بیشتر آلودگی پذیرش قیمت دریافت جهت یافته  توسعه

  .شود و چیزي هم به مردم پرداخت شود
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 .اخالقی بودن آن اذعان دارد کند، به غیر می وجدانی وقتی چنین استداللی را مشاهده هر انسان با

چنین  دشون فایده ارائه می-ر تحلیل هزینهو صدها استدالل دیگر که با تکیه ب این استدالل

 گرایی، مطلوبیت پیامدگرایی،مانند هایی  اساس چارچوب بر عمدتاًها  این تحلیل. هایی دارند ویژگی

اساس فایده و منافع نادیده  از رفاه بر تمامی مالحظات دیگر غیر. هستند گرایی فردگرایی و تحویل

از طرفی  .یابد حق و ارزش زندگی افراد به میزان درآمدشان تقلیل می بنابراین، است؛  گرفته شده

. شود و حقوق حیوانات توجهی نمی زیست  محیطشود و به  می ها در نظر گرفته فقط منافع انسان

ه اتفاقی کند چ پیامدهاي محدود اقتصادي است که تعیین می صرفاًانسانیت در اینجا معنایی ندارد و 

   .بیفتد

. ها کافی باشد گذاري تواند براي سیاست نمی هفاید - صرف تحلیل هزینه گفت توان در مجموع می

در امور مادي و  صرفاًها دارند و آن را  ها و فایده رویکردي که اقتصاددانان به هزینه مخصوصاً

  .کنند می بسیار محدود ارائه

 :1945 ،1فرانک(اشاره شود  ها آنکه باید به شده است  هفایدانتقادات دیگري نیز به تحلیل هزینه 

2(:    

ي ها موقعیتاعتقاد دارند که در بسیاري از  اقتصاددانانبسیاري از : قیاس ناپذیري مسئله -1

فرض کنید که  مثال  عنوان  به. ها و منافع وجود ندارد هزینه مقایسهامکان  گیري تصمیم

ها از میزان  هایی دارد که این هزینه هاي کوهستانی هزینه هایی در جاده نصب حفاظ

توان این دو را  آیا می. خسارت جانی و صدمات ناشی از جراحات افراد بسیار بیشتر است

مقایسه کرد؟ بسیاري از اقتصاددانان بر این باورند که قرار دادن ارزش دالري در  هم با

 .هاي وارده از نظر اخالقی صحیح نیست ها و رنج ان انسانبرابر ج

بسیاري از منتقدین، تحلیل هزینه فایده را به خاطر ریشه داشتن در : گرایی نتیجه -2

آن هم . اند گرایی مورد نکوهش قرار داده تر نتیجه و یا به طور کلی گرایی مطلوبیت

شدن کیک اقتصاد توجه دارد و به نحوه تقسیم آن  تر بزرگبه  صرفاًگرایی که  نتیجه

  .کند توجه نمی

کنند تا  می و فواید آتی را تنزیلها  روش اقتصاددانان این است که هزینه: تنزیل آینده -3

بسیاري از منتقدین،  عقیدهبه . فعلی را مورد مقایسه قرار دهند ارزش باهایی  و هزینه منافع

                                                      
1. Frank (1945) 
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 آینده نیز به اندازه حال و که  حالی در. دن آینده استکر اهمیت  کماین کار به معناي 

 .شاید بیشتر از حال اهمیت دارد و تنزیل کردن آن صحیح نیست

قدین تحلیل هزینه فایده اعتقاد دارند که چون تمایل به پرداخت تمن: موضوعات توزیعی -4

میل به پرداخت  ها به و فایدهها  مبتنی بر درآمد افراد است و اقتصاددانان در تعیین هزینه

شود و افراد فقیر کمتر مورد  اد ثروتمند داده میرکنند، وزن بیشتري به اف می افراد توجه

  .گیرند توجه قرار می

. امر دشواري است ها بسیار و فایدهها  هزینهانواع تعیین همه : گیري مشکالت اندازه -5

  .هاست آنو قابل مقایسه کردن  ها آندشوارتر از آن کمی کردن 

هاي  برخی از مخالفان تحلیل هزینه فایده اعتقاد دارند که هزینه: تورش وضعیت اولیه -6

در  مخصوصاًگیري است،  تر از فوایدش قابل اندازه تغییر یک سیاست بسیار راحت

در هر دوي این . سالمت و ایمنیهاي   و سیاست محیطی زیست مسائلهایی مانند  حوزه

در  اکثراًلذا . عیین میزان منافع کار دشواري استها رسیدن به راهکاري براي ت وزهح

موجب پیدایش تورشی به نفع وضعیت  شودکه می ها توجه ها بیشتر به هزینه گیري تصمیم

  .اولیه خواهد شد

گرایی اعتقاد   گرایی به تکلیف بسیاري از افرادي که به جاي نتیجه: به وظایف توجهی بی -7

دزدي در هر حالتی بد  ها ایناز نظر . شوند می دارند، منتقد اصلی این جریان محسوب

  .هایش باشد است و باید جلوي آن گرفته شود، حتی اگر منافعش بیشتر از هزینه

البته بسیاري از مدافعان تحلیل . انتقادهایی است که به تحلیل هزینه فایده شده است  مجموعه ها این

ها تا چه حد  که این پاسخ فارغ از این. اند داده هاي متعددي هزینه فایده به این انتقادات پاسخ

نفی کنیم،  طورکلی  بهفایده را -غرض در این قسمت این نبود که تحلیل هزینهباشد،  کننده قانع

نیست و در همه جا  شمول جهانگذاري  سیاست مبنا دراین  اوالًدنبال آن بودیم که نشان دهیم بلکه 

است و باید در جاي کننده این نوع تحلیل بسیار محدود که  ینضمن ا .شود از آن استفاده کرد نمی

هاي  اقتصاد رفاه براي جبران کاستی  هاي تر از چارچوب با شناخت کامل ثانیاً. خودش استفاده شود

 تحقیقات تجربی و استفاده از نتایج تحقیقات تجربی،  کنیم و در انجام ي بیشتري پیدا می آن دغدغه

هاي آن تالش  داشت و براي جبران و حداقل کردن مشکالت و نارسایی بصیرت بیشتري خواهیم

   .بیشتري خواهیم کرد
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  اقتصادي در اسالمگذاري  سیاست  تبیین منطق  - 4

 اشاره شد، نیز ها آنکه به بخشی از  گذاري هاي سیاست اقتصاد متعارف در تبیین مالك هاي کاستی

البته این . اقتصادي بپردازیمگذاري  سیاست  به تبیین رویکرد اسالم در  اینجاسبب شده است که در 

برداشت خود از اسالم را مطرح کرده و آن را قابل نقد  صرفاًکار بسی دشوار است و نویسنده 

. مهیا سازد در این حوزه تواند مسیري را براي پیشرفت تازگی این موضوع می حال  این با. داند می

و با استفاده از آن مقدمات به تشریح  نمودهبراي رسیدن به این منظور، الزم است که مقدماتی بیان 

  .رویکرد خود در این زمینه بپردازیم

 اي تمامی نقطه اساسی و پایهکنیم که  آغاز می )Rights( حق مسئلهمقدمات را با تبیین این 

اتفاق نظر حق  مسئلهبر  دینی غیرهاي دینی و  تمانتمامی گف تقریباً .هاي ما در این زمینه است تحلیل

به این معنا که هر انسانی، با هر آیین و نژادي و با هر زبانی و فرهنگی داراي حقوقی است . دارند

حقوقی مانند آزادي، حق . قائل هستندکه آن حقوق محترم است و دیگران براي آن حقوق احترام 

هاست  سال) نه جزئیات آن(اصل آن مانند بیانیه حقوق بشر که  هایی وجود بیانیه. زندگی و امثال آن

آراء در مورد اصل  اتفاقها شناخته شده است، گواهی بر  به عنوان بیانیه مورد پذیرش تمامی ملت

واهد از همین جا آغاز خ اسالمگذاري در  سنگ بناي تحلیل ما از منطق سیاست. این موضوع است

هاي ما براي  مالكدست خواهیم یافت که  یبنا، به روبناهایبا استفاده از همین زیر. شد

جا مورد استفاده قرار گرفته است آراي  چه که در این آن. گذاري را تبیین خواهد نمود سیاست

گذاري اقتصادي به  سیاست مسلمان است و از این رو مالك ارائه شده ي فالسفهاندیشمندان و 

ها از قدرت  تا مالك شدهه از روایات نیز استفاده ک ضمن این .صفت اسالمی متصف شده است

   .بیشتري برخوردار باشند

  

 ترسیم هنجارهاي اقتصاديدر  حقجایگاه  - 1- 4

در طول زندگانی خود، چه در بعد اجتماعی و چه در بعد فردي، براي خود حق و ها  همه انسان

شوند که  وقتی با کسانی مواجه می. کنند دفاع میهستند و در برابر تجاوز دیگران  قائلحقوقی 

اگر . کنند ایستند و از آزادي خود دفاع می می ها آنکنند، در برابر  را سلب می ها آنآزادي 

از این نوع . کنند دانند و دیگران را از تجاوز به آن منع می درآمدي کسب کنند، آن را حق خود می

و حتی اگر بخواهیم پا را فراتر قرار دهیم،  یز مشاهده کردتوان در زندگی حیوانات ن می را مسائل

  .شود با دیگران تعریف میارتباط همه انواع موجودات داراي حق و حقوقی هستند که در 
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هاي متعددي شده است و هرکسی متناسب با جایگاه خود به  در طول تاریخ از واژه حق برداشت

فقها هر یک از حق تعابیر  دانان و سفه، حقوقلغویون، فال. بررسی و تعریف آن پرداخته است

 جمجمع البحرین، (و موجود ثابت  در لغت حق به معناي ثبوت، ضد باطل. اند کردهمتعددي ارائه 

مقیدي که به هیچ قیدي تقیید  ، وجود ثابتی که انکار آن روا نباشد نیز به معناي مطلق و غیر)545 :1

در اصطالح نیز ). 683 :1 ج ،م 1996، تهانوي(آمده است نشده است، یعنی ذات اقدس باري تعالی 

 اهللا آیت(شود  و ادیان اطالق می حکم مطابق با واقع را گویند که بر اقوال و عقاید و مذاهب

کنند و گاهی  می فالسفه از حق گاهی وجود عینی و خارجی را اراده). 23 :1390جوادي آملی، 

اند که  نیز حق را قدرتی دانسته دانان حقوق. نظر دارند موجود واجبی که قائم به ذات است را مد

در ). 44 :1381موحد، (قانون به شخص عطا کرده، یا نفعی است که مورد حمایت قانونی است 

ها  و خواستگاه و منشأ حق را خود انسان اند داشتهیک نگاه غایت گرایانه به حق  دانان حقوقواقع 

برخی حق را نوعی ملکیت و برخی آن را . اند کردهدي از حق ارائه فقها نیز تعاریف متعد. اند دانسته

است نه ملکیت،  سلطنتترین تعریف از حق در بین فقها نوعی  اما جامع ؛اند نوعی سلطنت دانسته

جوادي  اهللا آیت(شود در آن نوعی سلطه و سلطنت نهفته است  می وقتی در فقه سخن از حق زده

ت و گمراهی، در مقابل سحر و در لکریم نیز حق در مقابل باطل، ضالدر قرآن ). 24 :1390آملی، 

  .»الحق من ربک«فرماید  می که قرآن این نهایتاً. مقابل هوا مطرح گردیده است

  

  رویکرد جدید به حق - 1- 1- 4

مسلمانان سبب شده  هاي موجود در تعریف حق چه در بین مسلمانان و چه در بین غیر ناهماهنگی

اي از  عده. کنند بندي تقسیماز دانشمندان حق را به دو معناي سنتی و جدید  اي است که عده

آن تا  گذاري نامو  بندي تقسیمکه این  این. اند پیروي کرده بندي تقسیممتفکرین مسلمان نیز از این 

  .چه حد صحیح است جاي بحث و بررسی دارد

هاي اخالقی و  داشته و در گزارهجنبه اخالقی  غالباًواژه حق در گذشته  بندي تقسیمطبق این 

شد  شد در مورد عمل او قضاوت می اگر کسی مرتکب عملی می مثالًرفته است،  رفتاري به کار می

به دنبال آن  الزاماًکنیم  می اما امروزه وقتی از حق صحبت ؛که آیا عمل او بر حق بوده است یا خیر

اخالقی داشته باشیم، بلکه در مقام ابطال یا اثبات ادعاي او هستیم و مفاد  صرفاًنیستیم که قضاوتی 

تمایز اساسی مفهوم سنتی حق با  بنابراین. )186 :1381راسخ، (حقوق بشر امروزي هم همین است 

و در » حق بودن«شود که در دوره قدیم حق به معناي  در این نکته خالصه می آن جدیدمفهوم 
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است و این معنا از حق چیزي است که در گذشته انسان بدان پی » حق داشتن« دوره جدید به معناي

 که در این. این تحول واقعی و رویکرد جدید در معناي حق است که قابل انکار نیست. نبرده بود

توان معناي حق را به این دو نحو تعریف کرد هیچ شکی نیست، اما تقسیم آن به رویکرد سنتی  می

خورند  قبول نیست، چرا که در آثار مسلمانان از دیرباز این دو معنا به چشم می و جدید خیلی قابل

  ).28 و 27 :1390آیت اهللا جوادي آملی، (

حقوق بشر نیز یکی از ثمرات . اي به خود گرفته است در دنیاي امروز، حق و حقوق معناي ویژه

راي حق و حقوقی است که کند که دا امروز بشر تصور می. حقوق است مسئلههمین نوع نگاه به 

حقوقی مانند حق آزادي، حق زندگی، حق معیشت و امثال . الزمه ذات و طبیعت او هستند ها آن

همه ابناء بشر انتظار دارند که حقوق طبیعی و ذاتی و . از شمار خارج است ها آنآن که تعداد 

هر حقی براي  گویی .نکنند اندازي دستمورد احترام قرار گیرد و دیگران به آن  ها آنفطري 

  .کند دیگران تکلیفی ایجاد می

به . چه که از حق مورد نظر ماست، حق به معناي آن چیزي است که در برابر تکلیف است آن

عبارتی اگر من حقی دارم مانند حق آزادي، بر دیگران تکلیف است که این حق مرا به خطر 

لذا معناي . در برابر هر حقی تکلیفی قرار داردبه عبارت دیگر،  ؛و آن را از من سلب نکنند نیندازند

  .فلسفی، حقوقی، لغوي یا فقهی حق مد نظر ما نیست

اي از آن در رساله  بسیار زیادي شده است که گوشه تأکیددر لسان روایات در مورد این نوع حق 

  :علیه السالم بدان اشاره شده است حقوقی امام سجاد

 خود حق عنوان به مقدس ذات آن که است  حقی تو بر خداوند حقوق ترین بزرگ«

 حقـوق ،آن از و است حقوق اصل که حقـی است؛ نموده واجب تو بر آن را رعایت

 این که باشد؛ می خودت بر خودت حق دوم درجه در و شود می و متفرع منتشر دیـگر

 کرده واجب تو بر متعال خداوند پس. شود می شامل را پایت کف تا سر فرق از حقوق

 حق و پایت حق و هایت دست حق و زبانت حق و گوشت حق و چشمت حق رعایت

 از و باشد می تو اعمال و افعال سبب ؛گانه هفت اعضاي این که را؛ عورتت حق و شکمت

 سپس. نمایی می استفاده آرزوهایت و امیال به رسیدن براي اي وسیله عنوان  به اعضا این

 تو گردن بر پس داد قرار را حقوقی تو عهده به نیز تو کردار و افعال براي از متعال خداوند

 و افعال سایر همچنین و را قربانی حق و صدقه حق و روزه حق و نماز حـق گذاشت

 خداي طرف از که است حقـوقی تو عهده بر را همه شود می صادر تو از که کارهایی
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 حقوق داراي که کسانی از دارد تو بر تو غیر که را حقوقی گاه آن. است شده جعل متعال

 واجب تو بر آن را رعایت و حقوق آن خداوند و باشند می تو بر الرعایه واجب و الزم

 نزدیکان حقوق بعد و زیردستان حقوق بعد پیشوایان؛ حق آن؛ ترین واجب پس است نموده

 این به ها حق تمام و است حقوق سایر اصل و ریشه شد ذکر که حقـوقی این. باشد می

 حالل از جز را آن که است این تو مال حق اما و. ... شود می منتشر آن از و برگشته حقوق

 مقدم خود بر دارد نمی تو سپاس که را کسی و ؛نکنی خرج آن راه در جز و ؛نگیري

  .»کن کار پروردگار به اطاعت آن در پس. نداري

ها، اموال و  در این روایت این است که این حقوق شامل افعال، اعضاء، سایر انسان توجه  قابلنکته 

   .لذا در مباحث علوم دینی، حقوق دایره وسیعی دارد. شود حتی سایر موجودات نیز می

  

مبانی تفاوت در  :در اسالم و غرب علت تفاوت در تبیین نوع حقوق - 2- 1- 4

  شناسی معرفتو  شناسی هستی

هستی شناختی و معرفت شناختی وجود دارد، سبب شده است که در به متفاوتی که هاي   رویکرد

یف متعددي از رویکردهاي مختلف، تعار واقع در. وجود داشته باشد هایی تفاوتتبیین حقوق 

  .شوند می قائلبر مبناي آن حقوقی را براي انسان  هرکدام کنند و انسان بیان می

است و هم بعد مادي خداوند متعال  انسان اشرف مخلوقاتاسالمی  در نگاه شناسی هستیاز بعد 

دارد و  تأثیرچنین نگاهی به انسان، در تبیین حقوق اولیه او بسیار  طبیعتاً. دارد و هم بعد مجرد

. هرگز یاراي خیال آن را هم ندارند مادي غیرهاي   کند که نگاه حقوقی را براي انسان ایجاد می

آنچه که براي ما مهم . از این دو منظر خارج از فضاي این تحقیق است ها آنبررسی حقوق و تبیین 

باید توجه . هاست انسانبر تبیین حقوق اولیه  شناسی هستیو  شناسی معرفتهاي   گونه تأثیراست بیان 

به همین . است شناسی معرفتاز  مؤخردر مقام ثبوت مقدم و در مقام اثبات  شناسی هستیداشت که 

  .هاي ماتریالیستی دارد جنبه عمدتاًقرار دارد،  نظر مدی که در غرب نسبت حقوق

بر اساس مبانی خود تعریف  هرکدامنیز مکاتب مختلفی وجود دارد که  شناسی معرفتاز بعد 

حس و تجربه را به عنوان ابزار شناخت  صرفاًبرخی از این مکاتب که . متفاوتی از حقوق دارند

اما در اسالم عقل و نقل به عنوان دو  ؛روند نمی هم  آنیزي فراتر از قبول دارند، در تبیین حقوق چ

همین نوع . استگر انسان  د و در تمام مسیر یاريقرار دار نظر مورد شناختی معرفترکن اساسی 

. سبب شده است که حقوق انسان بر مبناي عقل و وحی تبیین شود شناسی معرفتنگاه اسالمی در 
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در این نگاه، حس و تجربه، معرفت ریاضی، حکمت و کالم، عرفان نظري و وحی و شهود انبیاء از 

در این دیدگاه اگر قرار است کسی در مورد . شوند می محسوب شناسی معرفتابزارهاي  ترین مهم

حق و تکلیف اظهار نظر کند باید از باال همه مراتب و مراحل را در نظر بگیرد و حقوق و شئون 

مباین نباشد  تمعرفهاي   از حلقه اي حلقهمه ابزارهاي معرفتی را حفظ کند به نحوي که با هیچ ه

   ).64 :1390آیت اهللا جوادي آملی، (

  

  گذاري سیاستاول در  معیار - 2- 4

اول در  مسئلهکه چه تفاوتی بین حقوق در اسالم و حقوق در غرب وجود دارد،  بدون توجه به این

باشد که حقوق  اي گونه بهمختلف هاي   گذاري این است که باید نحوه انتخاب از میان بدیل سیاست

این  مثال  عنوان  به .در جهت احقاق حقوق باشدها  مورد تعرض قرار نگیرد و سیاست حق افراد ذي

ست و دولت معیشتی انسان، جزء حقوق اساسی اوهاي   شدن حداقل تأمیند که وجود دار اعتقاد

سیره . 1باشد که این حق پایمال نشود اي گونه بههایش  گیري باید در نظر داشته باشد که تصمیم

السالم در دورانی که در منصب حکومت بودند و کالم ایشان در این مورد،  علیهم بیت  اهلعملی 

در اولویت قرار  حق  بهها، توجه  گذاري بسیار واضح است و داللت بر این دارد که در سیاست

که منافع سیاستی بر  حاصل شوداي این نتیجه  فایده  ظاهري و هزینه يها دارد، حتی اگر در تحلیل

  :فرمایند السالم می حضرت علی علیه. هاي آن غلبه دارد هزینه

ها است به من دهند که  هفتگانه با آنچه در زیر آسمان هاي اقلیماگر ! به خدا سوگند

 نافرمانى کنم، هرگز نخواهم کرد اي مورچهتن پوست جوى از دهان خداوند را با گرف

   ).215 خ ،البالغه نهج(

ها به طریق اولی  توان در مورد حقوق انسان اي چنین بیانی دارند، می وقتی حضرت در مورد مورچه

 بلکه سیره، کنند این تنها جایی نیست که حضرت چنین مطالبی را عنوان می. اي گرفت چنین نتیجه

 .و کالم ایشان در موارد مختلف، داللت بر همین موضوع دارد داري حکومتعملی ایشان در 

حضرت در موارد متعددي با برشمردن حقوق مردم و حکومت و سایر موجودات بر ضرورت اداي 

با برشمردن حق حاکم بر مردم و  السالم به عنوان مثال حضرت علی علیه. ورزیدند حق اصرار می

   :فرمایند می طور اینمردم بر حاکم 

                                                      
همگان قبول دارند که افراد سودجو و کسانی که به دنبال سواري رایگان از این موقعیت هستند، خارج از  البته. 1

  .موضوع هستند
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قَام و منَهیقُّ بزَّ الْحا عقَّها حهی إِلَیالي الْوأَد و قَّهی حالۀُ إِلَی الْویالرَّع تفَإِذَا أَد جنَاهم ت

 رَتج لِ ودالْع مالعم لَتتَداع ینِ وی الدف عطُم انُ وک الزَّمبِذَل لَحنَنُ فَصا السهلَی أَذْلَالع

اءدالْأَع عطَامم تسئی لَۀِ ووالد قَاءحقوق به ملت توده هرگاه. )214 خطبه البالغه، نهج( ب 

 در حق که است وقت آن کند، ادا را  مردم حقوق حکومت و باشند وفادار حکومت

 خاست خواهد پا به دین ارکان که است وقت آن شد، خواهد حاکم و محترم اجتماع

 آن و شد خواهد ظاهر انحرافی گونه هیچ بدون عدل عالئم و ها نشانه که است وقت آن

 و محبوب زمانه و محیط و گرفت خواهد قرار خود مجراي در ها سنت که است وقت

 مایوس استواري و محکم اجتماع چنین  به بستن طمع از دشمن و شود می داشتنی دوست

   .شد خواهد

که در ها بل گذاري نتیجه سیاستحق، نه تنها در  مسئلهالسالم به  توجه حضرات معصومین علیهم

در که ایشان حاضر نبودند  اي گونه به. واضح است کامالًها نیز  گذاري فرآیند سیاست

 السالم عنوان مثال حضرت علی علیه به. ابزارهاي نابحق استفاده کنندهاي خویش از  گیري تصمیم

اما  ؛دفع کند راحتی  بهرا  ها آناي حکومت بخشی از مناطق به طلحه و زبیر خطر اعط توانست با می

ندانسته و شایسته  ها آندید و فرمانداري را حق  را شایسته چنین مقامی نمی ها آنچون حضرت 

در رفتار حضرت  مسئلهاین . دار رسانید ا به حقدید، از این کار امتناع کرد و حق ر افراد دیگري می

آشکار بود که بسیاري از افراد نادان ایشان را به دلیل این نوع رفتار نکوهش  قدر آنالسالم  علی علیه

آمده در واقع  البالغه نهج 41 خطبهچه در  آن. دانستند مدارتر از او می کردند و معاویه را سیاست می

   :استتبلور همین معنى 

پیروزى بر دشمن  هاي راهو  هاى سیاست مخرّب باخبرم من به خوبى از تمام ریزه کاري

 ها ارزشدانم که حفظ  را دارم، ولى مى ها آنو توانایى به کار بستن  دانم میرا دقیقاً 

سیاسى را که از اصول شیطانى سرچشمه  هاي جویی چارههرگز اجازه بسیارى از این 

ام، هر جا به من اجازه پیشروى   به اوامر و نواهى الهى دوختهمن چشم ! دهد نمى گیرد می

استمدارتر ه خدا سوگند معاویه از من سیب. ایستم می بازو هر جا مانع شود،  روم میبدهد 

ناپسند و  شکنی پیمانشود، اگر نیرنگ و  زند و مرتکب گناه مى نیست، ولى او نیرنگ مى

و اهللاِ ما معاوِیۀُ بِأَدهى منّى ولکنَّه یغْدر و « .ممردم بودسیاستمدارترین ناشایسته نبود من از 

 . »لَکُنْت منْ أدهى النَّاس یفْجرُ و لَو ال کَراهیۀُ الْغَدرِ
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و توجه به حق را چه در  گذاري وجود دارد این نوع نگاهی است که در اسالم به موضوع سیاست

   .دهد ار میقرنتایج و چه در فرآیندها مد نظر 

باید صنایع  فرصت -گردیم، ادعاي سامرز این بود که به لحاظ هزینه به استدالل سامرز برمی حال

هایی که به  ، چرا که منافع این کار از هزینهآالینده به کشورهاي فقیر و در حال توسعه منتقل شود

که باید  گرفته شوداي در نظر  حقوق اولیهها  اما اگر براي همه انسان ؛همراه دارد بسیار بیشتر است

 بهبنا به طبیعت خود نیاز ها  انسان. انتخاب متفاوت خواهد بود آنگاه، به آن حقوق احترام گذاشت

 ها آنتواند به این حقوق اولیه  دارند و کسی نمی ...، حق انتخاب، آرامش و تندرستی و سالمتی 

به  توانند نمیدارند رفاه بیشتري داشته باشند، حال اگر مردم کشوري قصد . کند اندازي دست

باید  بلکه .سلب کنند ها از آنحقوق اولیه مردم کشورهاي دیگر تعرض کنند و این حقوق را 

. شوندها  خود متحمل آلودگی ،که در صورت ضرورت سیاست دیگري را در پیش گیرند و یا این

ه حقوق بشر نیز به صورت غیر مستقیم این اعالمی 12ماده ، شدجداي از مالکی که تاکنون ارائه 

 مکاتبات یا اقامتگاه خانوادگی، امور خصوصی، زندگی در نباید: را تبیین کرده است مسئله

دهیم که هرچند  به عبارتی به سامرز پاسخ می .گیرد صورت سرانه خود هاي مداخله کس هیچ

گذاري ما  ممکن است از نظر اقتصادي تحلیل هزینه فایده شما صحیح باشد، اما در منطق سیاست

   .تعدي به حقوق اولیه دیگران منع شده است و سیاستی که او در پیش گرفته صحیح نخواهد بود

  

  حق و عدالت - 1- 2- 4

 یحقهر به این نتیجه رسیدیم که  نهایتاًایم و  تاکنون در مورد حق مباحث متعددي مطرح کرده

هر . کند که شخص مقابل دولت باشد یا انسان کند و فرقی نمی براي دیگران تکلیف ایجاد می

نباید در این بین به حقوق دیگران  و کسی در هر مقامی مکلف به رعایت حقوق دیگران است

توجه به حقوق افراد  گذاري مسئله سیاست  که مالك اول در  ه شدبه همین دلیل گفت .شودتجاوز 

 ءاعطابسیاري از فالسفه عدالت را به معناي . عدالت استحق،  هاي مسئله  اما یکی از داللت ؛است

احقاق حقوق   ها، گذاري اگر قرار باشد در سیاستبه عبارتی . اند تعریف کرده حقه حق ذيکل 

هاي خاصی  با این حال عدالت به سبب برجستگی. پذیرد، گویی عدالت ایجاد شده استصورت 

دولت باید تمام تالش خود را . اند به عنوان یک مالك مستقل مورد نظر قرار گیردوت که دارد می

یعنی  ؛رقراري عدالت استاین امر در واقع ب و صرف کند تا حق هر چیزي را به آن پرداخت کند

خود عدالت  هاي گذاري سیاستدولت این است که عدالت را برقرار نماید و باید در ل اولویت او
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دیگر از مالك اول در  گویی هماندر واقع این مالك، یک . را به عنوان مالك اصلی قرار دهد

است و فهم آن به دلیل وجدانی بودن آن براي  تر ملموسو  تر واضحو مفهومی  ق استبیان حقو

   .ر استت بشر بسیار ساده

  

احقاق  به عنوان یکی از مصادیق وري و بهره کارایی: کارایی و وري بهرهحق و  -2- 2- 4

  حقوق

و  مانند حیوانات، منابع طبیعی، اشیاء، اعضاءها  انسان در برابر غیر انسانکه  ه شددر بخش قبل گفت

طبیعی است که اگر انسان را مکلف بدانیم، به این معناست که براي  .جوارح خود تکلیفی دارد

 گونه ایندر مورد حق  رد اسالمرویک .ایم دیگر موجودات غیر از انسان، حق و حقوقی متصور شده

که همه موجودات  چرا .است قائلحقوقی و منابع طبیعی و امثال آن، حق و  است که براي اشیاء

ها  به عبارتی انسان .کنند وند عالم هستند و مسیر رشد و تکامل را طی میعالم ساخته و پرداخته خدا

. برداري صحیح و بهینه از آن هستند در مقابل منابع طبیعی و اشیاء مسئول هستند و موظف به بهره

کارایی،  در واقع. از این منابع در ادبیات اقتصادي به کارایی معروف است برداري بهرهبهترین نوع 

 و انسان مکلف است به بهترین نحو اشیاء و منابع در دسترس انسان استاحقاق حقوق  روي دیگر

 گونه هدیگر تخصیص داده شوند و ب ي گونه بهکه اگر منابع  اي گونه به .نماید برداري بهره ها آناز 

جاد دیگري و با تکنولوژي دیگر مورد استفاده قرار گرفتند، نتوانند تولید بیشتري از حالت اول ای 

چه که در رویکرد  آن کن است تعریف اسالمی از کارایی باکه مم شودالبته باید توجه  .نمایند

گنجد و مستلزم  جا نمی تبیین این موضوع در این. غربی مد نظر قرار گرفته است کمی متفاوت باشد

  .هاي دیگري است تالش

 حضرت .بر همین موضوع دارداحادیث بسیار زیادي که در زمینه نهی از اسراف آمده است داللت 

  :فرمایند السالم می صادق علیه امام

 تلف را مال که است چیزهایى در اسراف: إنّما اإلسراف فیما أتلَف المالَ و أضَرَّ بالبدنِ

  .)75/303/6: بحار األنوار( رساند زیان بدن به و کند

برابر کشورهاي  3الی  2.5صوالت در ایران میزان استفاده از انرژي براي تولید سبدي ثابت از مح

طبیعی است که این نوع مصرف کردن نوعی اسراف است و باید جلوي آن . یافته است توسعه

وري و در حالتی  این موضوع همان چیزي است که در ادبیات غرب تحت عنوان بهره. گرفته شود

   .شود کارایی شناخته می عنوانتحت و رویکرد تخصیصی  تر کلی
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  و حمایت از حیوانات محیطی زیستهاي  جنبشحمایت از حق و  - 3- 2- 4

این موضوع . احقاق حقوق، بررسی حقوق حیوانات و نباتات است مسئلههاي  یکی دیگر از نمونه

و  محیطی زیستهاي   را با عنوان جنبش هایی جنبشاست و  گرفته قرار توجه مورددر غرب بسیار 

حیوانات آمده  حقوق جهانی در بیانیه. هاي حمایت از حقوق حیوانات به راه انداخته است جنبش

   :است که

 از عصبی، سیستم با حیوانی هر هستند، طبیعی حق داراي زنده موجودات تمام که این به توجه با

 طبیعی، حقوق این از محض خبري بی حتی و قوانین نقضبا  قطعاً .است برخوردار اي ویژه حقوق

 انواع ارتکاب سمت به آدمیان همواره و شده  انجام طبیعت تخریب به نسبت عظیمی فجایع

 برايها  گونه زیستی هم که داشت توجه باید. شوند می داده سوق حیوانات به نسبت ها خشونت

مقدمه (بشناسد  رسمیت به را حیوانات هاي گونه دیگر کردن زندگی حق تا است اي نشانه انسان

  ).بیانیه جهانی حقوق حیوانات

  :اند فرموده حیوانات حقوق از حمایت باره در البالغه نهج 25 ي نامه در )ع( علی امام

  ...دهی قرار آزار و اذیت مورد یا بترسانی را حیوانی نداري حق

مجموع در . ناپذیر است نیز توجیه ها آنکه ظلم به  بیان شددر مورد مورچه  قبالًیا حدیثی که 

یکی از الزامات دولت  زیست  محیطرعایت حقوق حیوانات و که ه اشاره کرد تتوان به این نک می

   .شود حقه محسوب می حق ذيگذاري است و به عنوان یکی از مصادیق اعطاء کلی  در سیاست

  

  ها حق و سایر مالك - 4- 2- 4

با این حال در . خواهیم رسید چنانچه بخواهیم مصادیق احقاق حقوق را برشمریم، به موارد متعددي

اصلی هاي   ولی به نظر ما گل واژه. این مجال به بیش از مواردي که اشاره شده نخواهیم پرداخت

ها چه در فرآیندها و چه در نتایج، عادالنه بودن، مسرفانه  ها همان مبتنی بر حق بودن سیاست مالك

موضوع نیست، بلکه ممکن است در بین  ي همه مسئلهاما این . ها است نبودن و کارا بودن سیاست

هاي فوق را داشته باشد، حال باید پرسید که در  هاي مختلف، سیاستی را بیابیم که ویژگی سیاست

بعد به تشریح این قسمت در . این صورت از بین چند سیاست موجود، کدام باید انتخاب شود

   .ه خواهد شدموضوع پرداخت
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  1گذاري ر عرصه سیاستمالك دوم د رضایت عمومی - 3- 4

جداي از اینکه بهبود چه ( هاست انسانهاي اقتصادي، بهبود زندگی  گذاري غایت همه سیاست

 صرفاً بایدو  دبیندیشي نباید به چیزي جز بهبود زندگی مردم گذار هیچ سیاست. )معنایی دارد

ممکن  .موضوع اقتصاد رفاه نیز چیزي به غیر از آن نیست اساساً .دقرار ده نظر مدرا  ها آنرضایت 

یکی انتخاب شود، موارد متعددي وجود  ها آنهاي متعددي که باید از میان  است در بین بدیل

 بیشتر در جهت ها آنولی برخی از  ،عدالت باشند مبتنی بر حق، کارایی وداشته باشد که همگی 

در اینجا حاکم جامعه موظف است که رضایت . باشند و برخی دیگر کمتر رضایت عمومی

اکثریت جامعه و توده مردم را به رضایت اقلیت جامعه ترجیح دهد و سیاستی را انتخاب کند که 

رضایت اجتماعی و عمومی به افزایش سطح سرمایه  .رضایت بیشتري را به همراه داشته باشد

: 1393صامی، اعت(ها دارد  بهبود زندگی انسان ثیر قابل توجهی دراجتماعی کمک شایانی کرده و تا

  :فرمایند خطاب به مالک اشتر می البالغه نهج 53السالم در نامه  حضرت علی علیه ).40

 »رَّعیّۀِولْیکُنْ أَحبّ االمورِ إِلَیک أَوسطُها فی الْحقِّ، وأَعمّها فی الْعدلِ، وأَجمعها لرِضَى ال «

 عدالت با است و سازگارتر حق با که باشد کارهایى تو نزد در کارها محبوبترین که باید

   .باشد داشته پى در را رعیت خشنودى است و دمسازتر

گذاري،  داللت بر آن دارد که ضمن وجود حق و عدالت در یک سیاست مستقیماًاین حدیث 

 نظام هر از جهتی .قرار گیرد نظر مدهاي اصلی  مالك از رضایت عمومی نیز باید به عنوان یکی

توان به آن  نهادها شکل گرفته است که می و فرآیندها مردم، عموم منابع، بخش چهار از اقتصادي

ها  در نظر گرفتن مردم و رضایت آن ).1393سعیدي نیا،  و زاده نصیري(اخالق را نیز اضافه کرد 

   .گویی بخشی از یک نظام اسالمی است

  

  قاعده مصلحت و تقدم بر حق و عدالت - 4- 4

جا مطرح شود این است که آیا این امکان وجود دارد که در یک نوع  که باید در این سؤالی

موضوعی است که در فقه شیعه بسیار  مسئله؟ این تخطی نماییمگذاري از حق و عدالت  سیاست

   .استادبیات زیادي را به خود اختصاص داده  »مصلحت اجتماعی«و تحت عنوان  شده  مطرح

                                                      
1

 .دهد پاسخ می) 1388(دکتر علی خانی » نسبت حق، عدالت و رضایت عمومی«به مقاله  این بخش،. 
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 عرض باید است، الهیه فرعیه احکام چارچوب در حکومت اختیارات اگر«: فرماید می خمینی امام

 باشد محتوا بی و معنا بی پدیدة یک) ص( اسالم نبی به  مفوضه مطلقه والیت و الهیه حکومت کرد،

 کنم عرض باید. باشد ها آن به ملتزم تواند نمی کس هیچ که آن پیامدهاي به کنم می اشاره و

 مقدم و است اسالم اولیه احکام از یکی و است) ص( اهللا رسول مطلقۀ والیت از اي شعبه حکومت،

 مسیر در که را منزلی یا مسجد تواند می حاکم. است حج و روزه نماز، حتی فرعیه احکام تمام بر

 مواقع در را مساجد تواند می حاکم. کند رد صاحبش به را منزل پول و کند خراب است، خیابان

... کند خراب نشود رفع تخریب بدون که صورتی در باشد ضرار که را مسجدي و کند تعطیل لزوم

 اسالم مصالح مخالف آن جریان که عبادي  غیر چه و عبادي چه را امري هر تواند می حکومت

 مواقعی در است الهی مهم فرائض از که حج از. کند جلوگیري است چنین که مادامی آن از است

 گفته یا تاکنون شده گفته چه آن. کند جلوگیري موقتاً است، اسالمی کشور صالح مخالف که

 مزارعه، است شایع که شده گفته چه آن. است الهی مطلقۀ والیت شناخت عدم از ناشی شود، می

 باشد، چنین فرضاً کنم می عرض صریحاً رفت، خواهد بین از اختیارات آن با ها آن امثال و مضاربه

   ).170 :20 ج: 1371 خمینی،( »است حکومت اختیارات از این

متبادر به ذهن است ارائه کرد و آن این است  توان از قاعده مصلحت تفسیر دیگري که غیر البته می

 از برخیواقع  در .از مصادیق احقاق حقوق است ولی مقدم بر حقوق دیگر است خود مصلحت نیز

 شرعی احکام با ظاهر در که کند صادر احکامی تواند می فقیه هرچند که نظرند  این  بر فقها

 هرچند شرعی احکام تعطیلی و الغاء به نسبت فقیه که نیست معنا  بدین امر این اما ندارد؛ همخوانی

 مختار یا موظف فقیه که دارد داللت ،فقیه  والیت ادله که معناست این به بلکه دارد؛ والیت موقت

 و کند اندیشی چاره ها آن میان اهم حکم تشخیص براي شرعی، احکام بین تزاحم صورت در است،

 ادلّه. دهد فرمان) اهم غیر( مهم حکم موقت تعطیلی براي نتیجه در. کند تالش آن اجراي درصدد

 آن، حکم و تزاحم موارد در اهم تعیین در فقیه ولی تشخیص که ددار این بر داللت مطلقه، والیت

 و بشناسند رسمیت به را حکم و تشخیص این باید دیگر فقهاي حتی همگان و است مطاع و نافذ

  ).251 -263: 1379 آملی، جوادي( گردند ملتزم

به دور از  توان میتنها در یک حالت است که . دهد فرآیند انتخاب صحیح را نشان می 1نمودار 

مصلحت جامعه کرد و آن زمانی است که  اقتصادي گذاري حق و رضایت عمومی اقدام به سیاست

  .است ءموارد استثنا ءجز مسئلهاین  معموالً .اسالمی اقتضا کند
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  انتخاب صحیح از منظر اقتصاد اسالمی: 1 نمودار

  

  اقتصاد اسالمی يمبنا بر یافته تعمیمایده ف -نظریه هزینه -5- 4

احقاق  که عبارت بودند از شدگذاري از منظر اقتصاد اسالمی ارائه  تاکنون معیارهایی براي سیاست

از طرفی وقتی که در مورد تحلیل . رضایت عمومی نهایتاًکارایی و و  عدالت اخص طور حقوق و به

 ،شود نفی به کلی فایده-هزینه تحلیل که نبود این قسمت این در ، غرضشدهزینه فایده صحبت 

 آن از شود نمی جا همه در و نیست شمول جهان گذاري سیاست نوع این اوالً که گفته شد بلکه

 هاي کاستی جبران براي متعارف، رفاه اقتصاد  هاي چارچوب از تر کامل شناخت با ثانیاً. کرد استفاده

   :توان از معیار هزینه فایده استفاده کرد نظر ما به دو شرط می به .کنیم می پیدا بیشتري ي  دغدغه آن

 .حق باشد گذاري مبتنی بر رعایت حقوق همه افراد ذي سیاست -1
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ها چه مادي و  ها و فایده همه انواع هزینه. مادي نگاه نشود يها ها و فایده به هزینه صرفاً -2

ها و  رضایت عمومی به عنوان شاخص اصلی هزینه .قرار گیرد نظر مدمادي باید  چه غیر

   .فواید است

توان بدون  ها است و نمی گذاري ن خط قرمز تمامی سیاستاحق به عنو مسئلهمشخص است که 

ال با توجه به چنین خط قرمزي، ممکن است که ح. او تعرض کرد حق  بهرضایت کسی 

هاي مختلفی در اختیار داشته باشیم که حقوق همه افراد رعایت شده باشد، ولی باید از میان  سیاست

کند و معیار آن رضایت  تحلیل هزینه فایده بسیار کاربرد پیدا می جا این در. یکی انتخاب شود ها آن

اي  اي مدرسه که در منطقه که دولت مختار است بین این به عنوان مثال فرض کنید. عمومی است

  سیاستکه هر دو  با فرض این. جا را تبدیل به فضاي سبز و محل تفریح کند که آن بسازد یا این

 در اینجا به نظر ،حقوق ندارد و قرار نیست حق کسی پایمال شود مسئلهدولت هیچ منافاتی با 

یا به و  یاست منافع بیشتري به همراه داردکند و ببیند که کدام سرسد که دولت باید هزینه فایده  می

تواند به  این رضایت عمومی می .یک رضایت عمومی بیشتري را به همراه دارد عبارت دیگر کدام

 ها آناین معنا که رضایت فعلی افراد و رضایت آتی  به .صورت بین زمانی نیز در نظر گرفته شود

   .فته شوددر مجموع با هم در نظر گر

  

  گذار مسلمان هاي سیاست مالك - 6- 4

و آن این است که افراد  شوداشاره مرتبط با مباحث قبلی اي  نکتهبه در اینجا خوب است که 

گذاري بر مبناي  هاي سیاست هایی داشته باشند؟ وقتی که مالك یگگذار باید چه ویژ سیاست

حقان آن باشد، باید کسانی در مسند  حقوق تبیین شود و وظیفه دولت رساندن هر حقی به ذي

کسی که خود از بعد فردي عادل . حکومت باشند که توانایی این احقاق حقوق را داشته باشند

لذا  .ذي حقش برساند به را یحقهر به عدالت رفتار کند و تواند در این زمینه  نباشد، چگونه می

از طرفی در  .شود گذار مسلمان محسوب می هاي اصلی سیاست عدالت به عنوان یکی از شاخصه

گذار  که سیاستالزم است از سوي دیگر . نیز این شرط الزم است مورد حقوق سایر موجودات

را داشته باشد و آگاهی الزم در جهت فراهم کردن  ها آنتوانایی استفاده بهینه از منابع و مدیریت 

باید داراي عدالت باشد،  گذار سیاستنه تنها به عبارتی  .رضایت عمومی را در اختیار داشته باشد

 مسئلهاین دو . شودباید تخصص الزم در این زمینه را داشته باشد تا بتواند در این زمینه موفق  هبلک

به نظر ما این دو واژه در ادبیات . شود عهد و تخصص شناخته میدر ادبیات جامعه ایران به ت
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د، صالحیت نو کسانی که فاقد این دو عنصر باش هستندمی کاقتصادي داراي مبناي بسیار مح

  .را نخواهند داشتگذاري  سیاست  

حضرت  .ث را نیز به پایان خواهیم بردحب این موضوع، این یدأیتبا اشاره به برخی از احادیث در 

   :فرمایند السالم می علی علیه

 اصالح زمامداران و گردند اصالح زمامداران که آن جز ،شود نمی اصالح رعیت

  . )126 خطبه ،البالغه نهج( رعیت درستکاري با جز شوند نمی

  :فرمودند می طور اینهایشان به کارگزاران  اینکه ایشان در توصیه یا

 آنان مردم با انصافی بی که باش حذر بر عدالتی بی و انصافی بی از و کار گیر  به را عدالت

  . )476 حکمت البالغه، نهج( دارد می وا انهمسلح قیام به عدالتی بی و کند می آواره را

  :نویسد می بصره فرماندار جانشین ابیه ابن زیاد به اي نامه در ایشان

 اموال در که کنند گزارش من به اگر ،خورم می سوگند خدا به راستی  به من همانا

 نیز خود عیال معاش تأمین به قادر که گیرم  سخت تو بر چنان کردي، خیانت عمومی

  . )499 ص ،20 نامه ،البالغه نهج( نباشی

   .و احادیث پرشماري که داللت بر این موضوع دارد

  

  گیري نتیجه -5

به عبارتی به دنبال . بودگذاري اقتصادي در اسالم  هدف از این نوشتار، تبیین فلسفی منطق سیاست

هایی  گذاري اقتصادي، مبتنی بر چه مالك اسالم سیاست نظر از«که  بودیم سؤالپاسخ به این 

  .»گذاري نماید؟ تواند اقدام به سیاست گذار مسلمان بر چه مبنایی می گیرد؟ و سیاست صورت می

ي نظري، اقتصاد رفاه شرایط  در حوزه. اقتصاد رفاه استاصلی حوزه کاربردي موضوع ، مسئلهاین 

گیري و  کاربردي، ما با تصمیم  ي در حوزه. کند می ارائهطالعه و الزم براي نیل به وضعیت بهینه را م

عمده توجه این نوشتار، معطوف ). 30 :1387عربی، (یم هست  هاي عینی مواجه گزینش از میان بدیل

هاي عینی است که در  گیري و گزینش از میان بدیل به حوزه کاربردي اقتصاد رفاه یعنی تصمیم

  .گیرد ایف دولت مورد توجه قرار میاقتصاد اسالمی در حوزه وظ

ه و نشان داد هپرداختاقتصادي گذاري  در ابتداي مقاله به بررسی رویکرد اقتصاد متعارف در سیاست

معیارهایی هستند که در جریان رایج  ترین مهممعیارهاي بهینه پارتویی و هزینه فایده از  که شد

انتقادات بسیار زیادي  رد بهینه پارتویی دیدیم کهباره رویکدر. گیرند اقتصاد مورد استفاده قرار می
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خالصه کردن رفاه  کار، مبتنی بودن صرف بر رفاه، محدودیت در ارائه راه .دهد را در خود جاي می

این انتقادها محسوب  ترین مهم ، ازاخالقی هاي غیر مبتنی بودن آن بر ارزشو در ترجیحات 

- رویکرد هیکس .سراغ معیار جدیدي بروندهمین انتقادها سبب شد که اقتصاددانان . شدند می

 - هزینه کردند و این معیار با اندکی تغییر به معیار ارائهمعیار دومی بود که اقتصاددانان کالدور 

پارتویی را حل کرد، اما  ي بهینههر چند معیار جدید تا حد زیادي مشکالت . تبدیل شد فایده

 ی که به این رویکرد نسبت داده شدترین ایرادهای ماز جمله مه. ی از نقص و ایراد نبودخودش خال

، تنزیل آینده، موضوعات توزیعی، مشکالت گرایی نتیجهقیاس ناپذیري،  مسئلهاز  اند عبارت

مشخص نبودن مصادیق هزینه فایده، ، به وظایف توجهی بیوضعیت اولیه،  گیري، تورش اندازه

هاي مختلف با خالص منفعتی مثبت و  و منافع، انتخاب از بین بدیلها  هرست هزینهطوالنی بودن ف

داراي فواید زیادي است و  با این حال اشاره کردیم که این معیار .گیري هزینه و فایده روش اندازه

 رسد که اصل موضوع هزینه فایده بسیار قابل استفاده است، در واقع به نظر می. نباید از آن غافل شد

شود، بسیار  فایده نام برده می-اما آنچه که در ادبیات اقتصاد متعارف از آن به عنوان هزینه

   .شود محدودکننده است و مشمول انتقادات فوق می

 مسئلهرویکرد اسالم به رسد و آن  بعد از نقد رویکرد رایج، نوبت به موضوع اصلی این نوشتار می

هاي مختلف، اقتصاد  ها و انتخاب از میان بدیل یاستاست که در چینش سگذاري اقتصادي  سیاست

 ترین مهمبیان مقدماتی در این زمینه بود که شروع بحث از . گیرد اسالمی چه رویکردي به خود می

جدیدي که  بندي تقسیمطبق  که ه شدضمن ارائه معانی متعدد حق، نشان داد .استحقوق  مسئلهآن 

هاي اخالقی و رفتاري به  جنبه اخالقی داشته و در گزاره غالباً، حق در گذشته از حق صورت گرفته

شد که آیا  شد در مورد عمل او قضاوت می اگر کسی مرتکب عملی می مثالً .رفته است کار می

به دنبال آن نیستیم  الزاماًکنیم  می اما امروزه وقتی از حق صحبت ؛عمل او بر حق بوده است یا خیر

باشیم، بلکه در مقام ابطال یا اثبات ادعاي او هستیم و مفاد حقوق  اخالقی داشته صرفاًکه قضاوتی 

به عبارتی همه افراد یا موجودات داراي حق و حقوقی هستند و باید . همین است نیزبشر امروزي 

این معنا را برگزیدیم که حق در مقابل تکلیف  لذا از معناي متعدد حق. توجه شود ها آنبه حقوق 

   .کند حقی براي دیگران تکلیف ایجاد میبه عبارتی هر . است

هاي   گذاري به این نتیجه رسیدیم که باید نحوه انتخاب از میان بدیل هاي سیاست مالك تبییندر 

در جهت ها  حق مورد تعرض قرار نگیرد و سیاست باشد که حقوق افراد ذي اي گونه بهمختلف 

توجه به حقوق  مسئلهگذاري  در سیاستکه مالك اول  ه شدبه همین دلیل گفت. احقاق حقوق باشد
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گذار مسلمان در انتخاب  این نگاه چه در فرآیندها و چه در نتایج الزامی است و سیاست. افراد است

مختلف باید هم در نگاه به نتایج و هم در انتخاب فرآیندها مانع از تضییع حقوق هاي   میان بدیل

یعنی زمانی که دولت به دنبال اعطاي  ؛استعدالت  مسئله، حقه حق ذياعطاء کل داللت . شود

یعنی اولویت اول دولت این  ؛برقراري عدالت است دنبال بهدر واقع آید،  می حقی بر حقوق هر ذي

خود عدالت را به عنوان مالك  هاي گذاري سیاستاست که عدالت را برقرار نماید و باید در 

  .اصلی قرار دهد

برداري صحیح و  در مقابل منابع طبیعی و اشیاء مسئول هستند و موظف به بهرهها  از طرفی انسان

این منابع در ادبیات اقتصادي به  و تخصیص بهینه برداري بهرهبهترین نوع . بهینه از آن هستند

لذا معیار  و ؛گیرد و در اسالم در حوزه اسراف و تبذیر مورد بحث قرار می کارایی معروف است

   .تواند تحت این تعریف جدید از حقوق مورد استفاده قرار گیرد می اسرافیا عدم  کارایی

با این حال در . چنانچه بخواهیم مصادیق احقاق حقوق را برشمریم، به موارد متعددي خواهیم رسید

ها همان مبتنی بر  اصلی مالك هاي واژه گلبه نظر ما . اشاره نشده است ها ایناین مجال به بیش از 

ها چه در فرآیندها و چه در نتایج، عادالنه بودن، مسرفانه نبودن و کارا بودن  استحق بودن سی

هاي مختلف،  همه موضوع نیست، بلکه ممکن است در بین سیاست مسئلهاما این  ؛ها است سیاست

هاي فوق را داشته باشد، حال باید پرسید که در این  چند سیاست یا انتخاب را بیابیم که ویژگی

در قسمت بعد به تشریح این موضوع . ن چند سیاست موجود، کدام باید انتخاب شودصورت از بی

  .ه خواهد شدپرداخت

جداي از ( هاست انساناقتصادي، بهبود زندگی هاي   گذاري غایت همه سیاست اشاره کردیم که

و  بیندیشدگذاري نباید به چیزي جز بهبود زندگی مردم  هیچ سیاست .)اینکه بهبود چه معنایی دارد

هاي متعددي که باید از میان  ممکن است در بین بدیل. قرار دهد نظر مدرا  ها آنرضایت  صرفاً

یکی انتخاب شود، موارد متعددي وجود داشته باشد که همگی مبتنی بر حق و عدالت باشند،  ها آن

ا حاکم در اینج. بیشتر در جهت رضایت عمومی باشند و برخی دیگر کمتر ها آنولی برخی از 

جامعه موظف است که رضایت اکثریت جامعه و توده مردم را به رضایت اقلیت جامعه ترجیح دهد 

  .و سیاستی را انتخاب کند که رضایت بیشتري را به همراه داشته باشد

 استفاده موردگذاري  سیاست  هاي  بناي تحلیل ما که به عنوان محور تمامی مالك  سنگ مجموع در

ي حق و حقوقی هستند و احقوق و اینکه همه موجودات دار مسئلهاست از  عبارت گرفته قرار

مانند عدالت،  هایی مالكبه همین دلیل  .براي دیگران تکالیفی به همراه دارد حقوق و  حقهمین 
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اقتصادي مد نظر گذاري  سیاست  هاي  هاي مالك

اینکه  نهایتاًحق دارند و  مسئلهاي متناسب با  عنصر تعریف ویژه

دیگري هم اضافه هاي   توانند مالك ها هستند و می

تواند مکمل  ت عمومی میمبناي رضایضمن اینکه با فراهم بودن شرایط حق و عدالت، 

رفتار کلی یک  دهنده نشاندر یک نگاه کلی فرآیند زیر، 

  

   

  
معیارهاي سیاست

هاي مالك واژه توانند به عنوان گل می و عدم اسرافکارایی 

عنصر تعریف ویژه 3قرار گیرند که البته هر یک از این 

ها هستند و می این مالك ترین مهمعنصر تنها برخی از  3این 

ضمن اینکه با فراهم بودن شرایط حق و عدالت،  .شوند

در یک نگاه کلی فرآیند زیر،  .گذاري باشد هاي سیاست مالك

   :گذار است سیاست
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