
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اسالمیدر بخش عمومی نظام « تحلیل هزینه فایده»گیری بر مبنای سنجی تصمیمامکان

 1محسن معارفی
 

 :چکیده
 کارگزار انتخاب مســئله» همواره افراد، متنوع و متعدد هایخواســته و جامعه کمیاب منابع

 سنجش برای دولتی مقامات به که رهیافتی عملی، عرصه در. دهدمی قرار ما روی پیش را «عمومی
 «اجتماعی فایده هزینه تحلیل» شــود،می توصــیه برنامه و ســیاســت بهترین انتخاب و هابدیل

(SCBA) تحقق »های مهمی چون دغدغه اگرچه بخش عمومی در اقتصاد اسالمی همواره. است
ماعی لت اجت عهفراهم»، «عدا جام نه برای افراد  هدا نه و متع نا یک زندگی مؤم نه  و « ســـازی زمی

امر به این معنا نیست و ... را دارد، اما این « های اسالمیدستیابی به توسعه بر پایه اخالق و ارزش»
های نگریآلها در بخش عمومی اقتصاد اسالمی، باید بر اساس ایدهگذاریها و سیاستکه ارزیابی

شود. در این پایان و غیرشفات، بدون لحا  منطقی هزینه فرصت تصمیمات اجتماعی اتخاک میبی
قتصــادی و منابع اصــیل های تخصــصــی علوم اای و بررســی کتابمقاله با تکیه بر روش کتابخانه

در یک  SCBAشود که کاربست توصیفی نشان داده می-اسالمی )قرآن و سنت( به روش تحلیلی
جامعه اســالمی با توجه به منافع دینی، مشــروعیت دارد و با دیگر قواعد معتبر فقهی نیز تعارض 

 قرار داد. مالحظات دیگری را نیز مد نظر   SCBAکارگیری ندارد؛ اگرچه باید در نحوه به
 گذاری عمومی، اقتصاد اسالمی.سیاست اجتماعی، فایده هزینه تحلیل: کلیدی واژگان

 

                                                      
 mohsen.nodehi@gmail.comعضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه؛ .1
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 مقدمه 
ست، یک برنامه، یک موقعیت و یا یک روش  سیا صاد بخش عمومی به ارزیابی و انتخاب یک  هنگامی که در اقت

ــئله انتخاب کارگزار عمومی»پردازیم، می ــت. منابع در هر جاپیش « مس ــتهای کمیابمعهروی ماس ها، اند و خواس
ها اختصــاص یابد و به نحو کارا برای رســیدن به اهدات هزینه شــوند. در این متعدد و متنوع. منابع باید به اولویت

های جایگزین را شناسایی کوشند سیاستبرای اینکه برنامه و سیاستی را توصیه کنند، می« کارگزاران عمومی»راستا، 
ند و  یابی کن یده و ضــرر خط مشــیو ارز فا یت،  بهمیزان مطلوب عه  جام فاوت را برای  کل معین های مت عنوان یک 

سعی میSlothuus:2000نمایند) ستا  صمیم(. در این را ستان بین بدیلسازی و بدهشود چارچوبی برای ت ها ارائه ب
ای برخوردار از حمایت گستردههای ارزشی باشد که نوعی فاقد داوری ارزشی باشد و یا مبتنی بر قضاوتشود که به

است و محل بحث و اختالت آراء قرار نگیرد و به این ترتیب، نوعی عینیت که الزمه علمی بودن اقتصاد است، تأمین 
ها و انتخاب بهترین سیاست و :( در عرصه عملی، رهیافتی که مقامات دولتی برای سنجش بدیل1387گردد.)عربی،

خاک می مه ات نا ند، بر ی»کن ماعیتحل یده اجت فا نه  که در  1(SCBA« )ل هزی ـــت  ـــت. همچنین واضــح اس اس
صمیم سی را گیریت سیا سایر مالحظات اخالقی، اجتماعی و  صادی،  های بخش عمومی باید در کنار مالحظات اقت

را تشــخیص داد. این همان چیزی اســت که ضــرورت این « بهترین برنامه برای جامعه»نیز در نظر گرفت تا بتوان 
شن میتحقیق  سترا رو سیا سالمی که  شورهای ا های گذاری خود در بخش عمومی را در چارچوب ارزشسازد. ک

سالمی دنبال می ستفاده از یافتهکنند، میا ستیتوانند با ا شی از کا ها و ها، روشها، ظرفیتهای این پژوهش، با بخ
ستتکنیک سیا شوند و با های ارزیابی در مدیریت و  شنا  ستفاده از آن، به انتخاب بهینه در بخش گذاری عمومی آ ا

کادمیک دارد و هم از لحا  عملی و کاربردیعمومی مبادرت ورزند. بدین جهت، این تحقیق   هم جنبه علمی و آ
 تواند مفید باشد.خصوص در یک کشور اسالمی میبه

ای با بررســی ابخانهتوصــیفی اســت و ا العات مورد نیاز عمدتا با روش کت-روش تحقیق در این مقاله تحلیلی
 شود.های تخصصی مدیریت، علوم اقتصادی، آرای اندیشمندان مسلمان و نیز منابع اصیل اسالمی گردآوری میکتاب

 گذاری عمومیو گستردگی استفاده از تحلیل هزینه فایده در سیاست پیشینه
ــتر پژوهش ــئله انتخاب کارگزار عمومی»درباره  هابیش ــتفاده از  های، ناظر به بنیان«مس توابع رفاه »خرد آن با اس

ستای هم« اجتماعی ست. در را شده ا سئله، پرداخته  ست و کمتر به رهیافت عملی م شتر ا ستگاه»گرایی بی های د
سال«های علمیتالش»و « اجرایی شگاه« مطالعه تحلیل هزینه فایده»های اخیر مراکز ویژه ، در  های مختلف در دان

مرکز مطالعات هزینه »و  2گذاری عمومی دانشگاه واشنگتن دی سیدر مدرسه سیاست« یدهمرکز هزینه فا»دنیا نظیر 

                                                      
1. Social cost benefit analysis.  
2. Benefit-Cost Analysis Center at the Evans School of Public Policy and Governance, University of 

Washington. 
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ست سیا شیفایده در  ست.  1«های آموز شگاه کلمبیا به وجود آمده ا سازی متدلوژی هزینه»دان ستاندارد -بهبود و ا
انتشــار موارد »، «کنندمیهایشــان اســتفاده گیریفایده در تصــمیم-تقویت ارتباط بین مراکزی که از هزینه» ، «فایده

فایده در جاهایی که کاربرد آن مناسب -سازی استفاده بیشتر از هزینهزمینه»و « فایده-استفاده و سوء استفاده از هزینه
های ها و تحقیقات ککر شــده اســت. در ادبیات اقتصــاد اســالمی پژوهش، از جمله اهدات این پژوهش«اســت

ترین گذاری عمومی در اقتصــاد اســالمی زیاد نیســت. از مهمر ســیاســتشــده درباره معیارهای عملی دانجام
از آقای حســن آقا نظری  مبانی بخش عمومی در اقتصاااد اسااالمیشــده در این خصــوص، کتاب های انجامپژوهش

ــت. بااین1392اثر آقای محمد تقی گیلک حکیم آبادی ) اقتصاااد رهاب با نشرا اسااالمی( و کتاب 1391) حال ( اس
اند و گیری بخش عمومی بر اساس تحلیل هزینه فایده بحث چندانی نکردهم از آنها درباره مشروعیت تصمیمکداهیچ

 دهد.همین امر نوآوری این پژوهش را نشان می
ــمیمات بخش عمومی در عمل « یک چارچوب مالی( »SCBAتحلیل هزینه فایده اجتماعی) برای ارزیابی تص

یاری مواقع، دفراهم می ند. در بســ لتک خذ تصــمیم، عالوه بر و یل کیفی»ها برای ا یه منطقی « تحل هت توج ج
شان، نیاز به  سیعی از اقدامات « تحلیل مقداری و کمی»اقدامات صل از آن اقدام را با  یف و دارند تا بتوانند منافع حا

ــنجند؛ به این معنا که  ــه کنند و  کارایی آن را بس ارزیابی در  مالک وانعنرا به «گزینه یک پیامدهای»جایگزین مقایس
بانظر می نه مقایســـه و تحلیل گیرد و  ید وها هزی نه«پولی ارزش» بر اســـاس فوا نه را از بین گزی های ، بهترین گزی

ــباهت زیادی به تحلیل هزینه فایده ) کند.جایگزین انتخاب می ــورت، این تحلیل ش ( برای ارزیابی CBAبه این ص
ــود. به « رفاه اجتماعی»به دنبال حداکثر کردن  SCBAپروژه دارد؛ با این تفاوت که در  ــتیم و نه حداکثر کردن س هس

ریگان،  1981همین خا ر، دولت باید  یف وســیعی از مســائل و مالحظات اجتماعی را در نظر بگیرد. در ســال 
ستفاده از تحلیل هزینه فایده اجتماعی را برای هررئیس ستوری برای اولین بار ا صمیمی  جمهور وقت آمریکا  ی د ت

( OIRA) 2«هااداره تحلیل مقررات و داده»که تأثیری معادل یا بیش از یکصد میلیون دالر داشته باشد، الزامی کرد و 
(، کاخ سفید را مسئول اجرای این دستور معرفی کرد. در حال حاضر عالوه بر OMB) 3در سازمان بودجه و مدیریت

OIRAها خواسته است که تحلیل هزینه فایده را انجام دهند )ادی، از سازمانهای زینامه، کنگره آمریکا نیز در آیین 

Adler and Posner:1999چارچوب جدید ارزیابی مبتنی بر  1998داری انگلیس از ســـال (. خزانهSCBA  را
بســت گرایی بین آمریکا و اتحادیه اروپا در ارتباط با تدوین مقرراتی برای کارمعرفی کرد. در حال حاضــر نوعی هم

SCBA در بخش عمومی دیده می(.شودShapiro:2010) 

 «تحلیل هزینه فایده اجتماعی»دفاع از 

های اجرایی، انتقادات بر این روش در عرصه علمی در کنار توسعه زیاد استفاده از تحلیل هزینه فایده در دستگاه

                                                      
1. Center for Benefit-Cost Studies of Education. 

2. Office of Information and Regulatory Analysis. 

3. Office of Management and Budget. 
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ان زیادی مخالفت خود را با استفاده از این بیشتر شد و اقتصاددان 1990و دانشگاهی ادامه یافت. این انتقادها در دهه  
ــت عمومی ابراز کردند) ــیاس ــه س ــت جمهوری کلینتون، مخالفت Shapiro:2010تحلیل در عرص (. در دوره ریاس

گذاری بخش عمومی قدر شــدت یافت که گروه زیادی اصــوال خواســتار حذت تحلیل هزینه فایده برای ســیاســتآن
ها با تعدیالتی تصــمیم گرفتند که اســتفاده از این تحلیل در عرصــه عملی لتحال، بســیاری از دوگردیدند. بااین

باعث شــد بســیاری از  SCBAهای مدافعان جدید (. تالشIbidگیری بخش عمومی کماکان ادامه یابد)تصــمیم
( Joseph Stiglitzای مثل جوزت استیگلیز)به مدافعان آن تبدیل شوند و حتی اقتصاددانان برجسته SCBAمنتقدان 

ندر ند ) (Alan Blinder) و آلن بل فاع کرد یده د فا نه  یل هزی نه از تحل تا ا یار Shapiro:2010نیز مح (. این مع
صاد علی صنعتی، اقت صاد  سیاری از مباحث بخش عمومی، اقت شکاالت و انتقادات جدی، همچنان در ب رغم این ا
 (. Ibidبالمنازع باقی مانده است)الملل، حقوق و اقتصاد و ... یک موقعیت پیشرو دارد و بین

 صورت زیر برشمرد:توان بهرا می SCBAترین دالیل  رفداران استفاده از مهم

 دولتی تصمیمات شفافیت
باعث افزایش شــفافیت تصــمیمات دولتی در یک نظام  SCBAاقتصــاددانان معتقدند که اســتفاده از  یبرخ

ــدموکراتیک می ــود؛ چرا که بدون آن، هر گروهی س ــک آتی، بازخوانی عی میش ــان دادن ریس کند با مبالغه یا کم نش
ضع،  سلما در این و شند. م شان بک سمت ترجیحات خود صبات، عوا ف عموم مردم را به  شته و یا تع تجارب گذ

عددی می ـــاوت  ظام قض یک ن جاد  ـــت، مؤثر تالش برای ای جه مردم اس که متو کاهش مضــراتی  ند در  توا
 سنخ با یکدیگر را فراهم کند.های غیرهمبرای سنجش خواسته ( و مقیاسیShapiro:2010باشد)

 های فشار در تصمیمات باش عمومیکنترل گروه
ستفاده از   ست، ایمنی، شود تمام گروه، باعث میSCBAا سی، مذهبی، اخالقی،  رفداران محیط زی سیا های 

معیار مشــترک عقالنی و واضــح، از  قرار دهند و با یک« گیریمیز تصــمیم»هایشـــان را روی عدالت و ... گزینه
ــمیم ــورت، منابعی که بهگیریتص ــان، دفاع کنند. در این ص ــتش ــمیم از های اجتماعی مطابق با خواس خا ر هر تص

سترس جامعه خارج می سنجیده مید ستشود،  صمیم شود و این خوا ها با دیگر تمایالت مردمی که متأثر از این ت
 ( Ackerman:2004ود.)شهستند، مقایسه و توضیح داده می

 پایانهای بینگریآلجلوگیری از اتالف منابع کشور با ایده
سان، به نظر میاگرچه ارزش SCBAاز نظر  رفداران  شد، گذاری پولی جان ان سانی با سد غیراخالقی و غیران ر

شرایط متفاوتی که دولت صمیمات ها با آن روبهولی در  سبه کردن آن برای ت ستند، محا ست؛ رو ه ضروری ا درست 
ــان، ارزش بی ــویم، نمیزیرا اگر به دالیل اخالقی برای جان انس هایی که اجرای توان برای مخارج  رححدی قائل ش

سان ست که میها میآنها مانع از مرف ان سقفی تعیین کرد و این امر به این معنا شتر درآمد شود، حد و  توان حتی بی
ای دهد! بنابراین، باید نقطهر سال، چندین تصادت منجر به مرف در آن رخ میای کرد که هملی را صرت امنیت جاده

های مازاد را هرچند برای نجات جان قدری اندک است که صرت هزینهمشخص شود که در آن نقطه منافع حاصل به
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ت الزم برای (. یک مطالعه اقتصادی نشان داد که هزینه فرص368؛ص1:ج1391کند )استیگلیتز،ها توجیه نمیانسان
میلیون دالر برای هر بوت  9میلیارد دالر یا حدود  46حفاظت از تقریبا پنج هزار بوت منا ق شــمالی آمریکا، معادل 

ست.) لویت،  ست که اگرچه نابودی بوت137: ص1386ا ضح ا ست( وا محیطی و اخالقی ها، به دالیل مختلف زی
ها را توان بسیاری از نابسامانیه حدی زیاد است که با آن میمسئله ناخوشایندی است، ولی هزینه حفاظت از آنها ب

سان»، مقداری برای SCBAسامان داد. وقتی تحلیلگران  ست»و یا « جان ان کنند، به این معنا تعیین می« محیط زی
ست که آنها روی این موارد قیمت صه کردهگذاری کردهنی ست که آنها خال ست اند که برای اند؛ بلکه به این معنا به د

ــرات دهند؛ چرا که بدون آن، منطق و فرایندی که میزان  آوردن آن، باید مردم جامعه چقدر از دیگر کاالهای دیگر انص
ــت.) ــوار و پیچیده اس ــیار دش ــان دهد، بس های نگریآلایده» SCBA(. بدون Ackerman:2004این مبادله را نش

ــی، اخالقی،  رفداران « پایانبی ــیاس ــلطدر مباحث مذهبی، س ــت، ایمنی، عدالت و ...  مباحث مس تر محیط زیس
است و هرکدام که صدای بلندتری در اجتماع داشته باشند، ترجیحات بخش عمومی را به سمت خود خواهند کشید. 

SCBA ست، بهمی شن کند و اولویتتواند مبادله کاتی را که در بخش عمومی ا گذاری را بدون های قانونخوبی رو
  رفانه تعیین کند.گذار با تفسیری بیرای مراکز قانوننگری بآلایده

 محدود کردن افراد جامعه برای سواری رایگان در باش عمومی
سه کرد که بدون تحلیل هزینه فایده نمی صمیمات درون یک خانواده مقای صه عمومی را با ت صمیمات عر توان ت
کنند. البته در گذاری پولی نمیمهم اســـت، ارزشالعاده کنند و روی چیزهایی که برایشـــان فوقگیری میتصــمیم

صمیم صورت میگیریخانواده نیز ت سیاری از خانوادهها با مبادله  شان را به کالج میگیرد. ب ستند، هایی که فرزندان فر
به های متعدد نیاز چندانی گیریپوشــند. اما در خانواده برای تصــمیمهای گران نمیخرند و لباسهای نو نمیماشــین

مقداری و کمی کردن نیســت؛ چرا که ترجیحات خیلی متفاوت و گوناگون نیســت. همه در برابر زیانی که متحمل 
بهمی ند،  عت جبران میشــو طهســر ند و نوع راب تارهایشــو  گذاری اشــتراف به الگوی بر مبتنی ها از نوع رف

 استفاده برای را کارشان محصول و کنندمی را تالششان و سعی همه است که افراد (Communal Sharing)جمعی
ستی،نوع مهربانی، الگوی رفتاری، این دهند. درمی قرار هم اختیار در همدیگر ستینفس از دوری سخاوت و دو  پر

سی هایعنوان ارزشبه سا ست. افراد (؛ درحالیFiske:1998شود)می دیده ا سئله کامال متفاوت ا که در جامعه م
بســیار متفاوتی درباره مســائل خیلی مهم مثل دین، اخالق و ایمنی دارند که الزمه یک های مختلف نظرات و نگرانی

ست و هر  سیار زیاد ا سواری رایگان ب شود. انگیزه  سان توجه  ست که به نظرات همه افراد، یک جامعه دموکراتیک این ا
ن کمک بقیه کاری ساخته شود و از دست یک فرد بدوسرعت جبران نمیشود، بهفرد در برابر ضرری که متحمل می

ــت.) ــت عالوه بر تحلیلAckerman:2004 نیس ــای بزرف الزم اس های های کیفی، با تحلیل( بنابراین، در این فض
سه گزینه سواری رایگان در بخش عمومی را در مقداری، امکان مقای ستفاده از  های مختلف را فراهم نمود و انگیزه ا

 حد ممکن محدود ساخت.

 «تحلیل هزینه فایده اجتماعی»فنی و اخالقی مشکالت نظری، 
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ستفاده از   شکالت مختلفی  SCBAمخالفان ا سی دقیق تحلیل هزینه فایده اجتماعی، م در بخش عمومی با برر
اختصـــار به آن اشـــاره می کنیم )معارفی، اند که بهرا برای اســتفاده از این  تحلیل در عرصـــه عمومی برشــمرده

 (:315-287:صص 1397
ش شی؛الف( م پیامدگرایی »نگرد و مبتنی بر جانبه مییک« های روابط اجتماعیسازه»مثل اینکه به  کالت رو

 است.« گراییتحویل»و « صوری
شکالت نظری؛ که تحلیل داند؛ درحالیمی« توزیع»را مسـتقل از « ییکارآ»قضـاوت درباره مثل اینکه  ب( م

ــکی)تناقض ســکندیم رییتغ زین عینحوه توز رییبا تغ کارایی  نرخ مخا ره»و « یاجتماع لیتنز نرخ»و یا اینکه  (یتوفس
 غیرعلمی است.مبهم و که نقش مهمی در تصویب یا رد یک  رح دارد، « SCBAکاررفته در به

سباتی؛ شکالت فنی و محا ضرر اجتماع یپولمثل اینکه  ج( م شده  حاتیدر روش ترج یکردن نفع و  اظهار
آشکار  حاتیدر روش ترج یکردن نفع و ضرر اجتماع یپولو  است «انیاثر اجتناب از ز» و« سؤال باتیترت»متأثر از 

 است.« افراد یهازهیانگ»و « کاال یاجتماع نهیزم» ،«یدرآمد نسب»شده وابسته به 

ــکالت اخالقی؛ جامعه را در  ،یمتعال یهاارزش یبرخ یریپذاسیبا ق دهیفا نهیهز لیتحلمثل اینکه  د( مش
  .ستیفقرا تورش دارد و عادالنه ن هیبر عل اریمع نیاو  دهدیقرار م «یلغزنده اخالق بیش»

سه نمیتوان گفت که در تحلیل هزینه فایده اجتماعی، هزینهبنابراین می شوند و به ها و منافع به  ور واقعی مقای
شود و ا العات می« کنندهههای گمراصدور دستورالعمل»و « وضع مقررات مفید»کار بردن آن باعث ضعیف شدن 

 دهد. گیرنده میغلطی به تصمیم

 گیری بر اســاس تحلیل هزینه فایده، هنوز هم مخالفان جدی خود را دارد؛ لکن در عرصــهالبته با اینکه تصــمیم
 اند. در حال حاضر، تمرکز اصلی به جای اینکه دربارهگذاری عمومی، معموال مخالفان به حاشیه رانده شدهسیاست

صمیم شد، بر چگونگی اجرای آن، در کنار ت ستداللمفید بودن یا نبودن تحلیل هزینه فایده با ساس ا های گیری بر ا
 (.Shapiro:2010گذاری است )کیفی مقررات

ــتفاده از بااین ــروعیت و مالحظات مربوط به  SBCAحال، برای هرگونه اس ــت مش ــالمی الزم اس در جامعه اس
 استفاده از آن مورد بررسی و مداقه بیشتر قرار بگیرد.

 اسالمی در جامعه  بررسی مشروعیت تحلیل هزینه فایده اجتماعی
شروعیت  ست که در این تحلیل  SCBAپیش از پرداختن به م ضروری ا سالمی، توجه به این نکته  صاد ا در اقت

شود؛ به این معنا که در بخش عمومی اقتصاد اسالمی الزم است گستره لحا  می« های معتبر شرعینافع و هزینهم»
ــان نیز مد نظر قرار گیرد و به ــعادت حقیقی و حیات اخروی انس ــیدن به س ــارع مقدس برای رس  بع اوامر و نواهی ش

شود: صلحت و مفسده صرفا از نگاه بشری دیده نمیمصلحت دنیا و آخرت معیار قرار گیرد. بنابراین، نفع و ضرر و م
ن ف   م  ُ  و  رأ

اْلأ  اُت و  او  م  ــ ّ ت  الس د  ســـ  ف  ُهمأ ل  اء  و  هأ
 
ُقّ أ ح  ع  الأ ب  و  ات ّ

ل  ن ّ یو  یده( و  (.71)مؤمنون:  ه  فا حت) مصــل
ط شرعی به مفسده)هزینه( در این تحلیل به همان معنای لغوی و عرفی آن است که البته در چارچوب اصول و ضواب

نکته مهم دیگر اینکه مراد از مصلحت)فایده( و یا مفسده)هزینه(، نفع (. 94: ص1388)علیدوست، کار رفته است 
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و ضرر افراد و یا لذت و رنج افراد نیست؛ بلکه مراد از مصلحت و مفسده، نفع و ضرری است که سود و زیان آن به 
و مقصود شارع برای جامعه اسالمی است. بنابراین مقصود  (95: ص1388)علیدوست، عموم مردم و جامعه برگردد 

از مصلحت، محافظت بر مقصود شرع است. مقصود و اهدات شارع برای جامعه اسالمی این است که دین، نفس، 
عقل، نفس و مال مردم حفظ شود. بنابراین، هر چیزی که متضمن حفظ این اصول شود، مصلحت است و هر چیزی 

 شود، مفسده خواهد بود. که باعث فوت آنها 

ــته میوقتی بودجه عمومی به برنامه ــاص داش ــت که آن برنامه از همه اقدامات ای اختص ــود، معنایش این اس ش
های بخش عمومی، یک ها و ســیاســتجایگزین بهتر بوده و مصــالح انتظاری بیشــتری دارد. تقریبا در تمامی برنامه

صلح صلحت جامعه با م صلحت دیگر، م صلحت با م صلحت برخی افراد با یکدیگر در تعارضم اند. ت فرد یا م
شی از هر اقدام با هزینه صالح و منافع انتظاری نا ست م شود، و نهایتا آنچه بنابراین، الزم ا سه  های مورد انتظار مقای

( است، انتخاب شود. هر تصمیم دولت SMC( بیشتر از هزینه نهایی اجتماعی آن )SMBاش)سود نهایی اجتماعی
و دفع باالترین خطرها باشد؛ هرچند جلب باالترین مصالح، ها بخش عمومی باید برای جلب باالترین مصلحت در

هایی در جامعه همراه باشد و دفع باالترین خطرها نیز با از دست دادن مصالحی در جامعه با ارتکاب مفاسد و هزینه
ــمیمات دولت بر  ــاس و بنیان تص ــد. با این نگاه، اس ــت و تنها راه عالج تداخالت امور  SCBAهمراه باش مبتنی اس

ستفاده از این -پیچیده اجتماعیهمبه صادی، ا ست اقت سوه، گونه تحلیل ا سو . اگر در نگاه اول (23: ص2004)ال
شکالت، آنها را کنار بگذاریم،  ست، برای رهایی از م صمیمات ا سدی که مترتب بر برخی ت شدن مفا صرفا با مواجه 

صال سیاری از م ستح جامعه فوت میب سیا ضعی با شود. اما در پرتو این تحلیل، همواره بین  های جایگزین و بین و
گیرد و آنچه بیشـترین مصـلحت را جلب و یا باالترین وضـعی و بین مصـالح و مفاسـد، مقارنه و موازنه صـورت می

این رویکرد، به منابع مختلف درباره مشروعیت  (.32: ص1996)القرضاوی، شود کند، اختیار میمفسده را دفع می
قرآن، سنت، اجماع و عقل استناد شده است؛ لکن با توجه به اینکه قرآن منبع اصلی مشروعیت دینی است، به چند 

 توان به آیات فراوان، احادیث و کلمات فقها نیز اشاره نمود. باره میشود؛ اگرچه در اینباره اشاره میآیه قرآنی در این

 یکدیگرسنوش منافع با 
عده  قا حت  عت بیشــتری دارد، معموال ت که منف خذ  رفی  کدیگر و لزوم ا با ی نافع  قدیم اعظم »ســنجش م ت

ســنت وجود دارد؛ چنانچه گفته شــود. تعابیر مختلفی از این قاعده در کتب شــیعه و اهلشــناخته می« المصــلحتین
صلحتان، قدم اعالهما»شود: می صلحت»و یا « اکا تزاحمت م صغرهمااکا تعارض م و « ان روعی اکبرهما بتفویت ا

ــفندیاری؛ ...)علی ــنجیده 1394آبادی و اس ــالح در مقام تعارض با یکدیگر س ( در آیاتی از قرآن کریم، منافع و مص
 شود: اند که از آن میان، صرفا به موارد زیر اشاره میشده

ُتمأ . 1 لأ ع  ج 
 
ا أ ق  اجِّ  ة  یس  ح  ة   الأ ار  م  ع  د   و  و 

سأ م  ح   الأ ام  الأ نأ  ر  م  ن   ک  ه   آم 
اللَّ الأ  ب  م  یو  ر   وأ د   اْلأخ  اه  ج  ب   یف   و 

ه   ل  یس 
 ال   اللَّ

ُوون  ی ت  ند   سأ ه   ع 
هُ  اللَّ اللَّ د  ی ال   و  م   یهأ وأ ق  م   الأ ال 

 (. 19)توبه:  ن  یالظَّ

بر این آیه، برتر دانسته شده است. بنا « ساخت مسجد و خدمات به حجاج»از « جهاد به همراه ایمان»در این آیه 
صالح می ستند. بنابراین، در تزاحم م ست و در یک درجه نی صالح و اعمال خوب متفاوت ا صلحتارزش م ها توان م
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 را با یکدیگر سنجید و آنچه را که برتر است، انتخاب کرد. 
ب   کان   ما. 2

ن  نأ  یل 
 
هُ  ُکون  ی أ ر  ل  ــأ س

 
تَّ  یأ ن  ی یح  ا 

رأ    یف   ثأ
ر     ُدون  یُتر  اْلأ  نأ  ع  هُ  و   ایالدُّ ة   ُد یر ی اللَّ ر  هُ  و   اْلأخ   اللَّ

ز  ک ٌز یع   (. 67)انفال:  ٌم یح 

سرانه ست که برخی یاران پیامبر خود شده درباره این ا شورت بدون و آیه یاد شمنان از بدر جنگ در پیامبر، با م  د
سیر شمن آزادی برابر در تا گرفتند ا سیر گرفتن»البته هم  بگیرید. بهاخون آنان بتوانند از د شمنان»و هم « ا شتن د « ک

صلحت  ست، م ستقرار نیافته ا ست؛ ولی در زمانی که هنوز دین خدا در زمین ا صلحت دارد و تقویت جبهه حق ا م
قدر از مصحلت نخست )اسیر گرفتن دشمنان( بیشتر است برتر این است که دشمنان کشته شوند. این مصلحت آن

 استقرار زمین در دین اسالم که زمانی کند. البتهتر، مسلمانان را عتاب میینخا ر انتخاب مصلحت پایکه خداوند به
 بسا برتر از کشتن دشمنان نیز شود.بگیرند و چه اسیر دشمن از که رواست یابد،

ن  . 3 إ 
ُروُکمأ  و  ص  نأ ت  ّ  یف   اسأ

ل   ن  یالد  ع  ُر  ُکُم یف  صأ ال الن ّ ی إ  ل  ٍم  ع  وأ ُکمأ یب   ق  ب   ن  ُهمأ یو  اٌق یم   ن   . (72)انفال:  ث 

 اســتمدادشــان در برابر گرفته و  لب یاری کردند، نباید قرار ظلم تحت منا ق، دیگر  بق این آیه اگر مســلمانان  
 پایبند مســلمانان با خود هایپیمان به کّفار که را دید. مادامی مهم و حال، باید در این امر اهّم بود. بااین تفاوتبی

ستند، سلمانان   حمایت برای تواننمی ه به عبارتی  (.365، ص3: ج1388)قرائتی، .کرد اقدامی آنان سلطه تحت م
را گرفت ها ، باید جانب رعایت پیمان«پایبندی به میثاق با آنها»و « یاری مسلمانان بالد کفر»در تزاحم  دو مصلحت 

نان هنگام تزاحم با کشتن کافران، در خا ر یاری مظلومان، پیمان را شکست. لزوم رعایت پیمان با دشمشود بهو نمی
نأ  سوره نساء نیز آمده است:  90و  89آیه  إ 

ا ف  وأ لَّ و  ُاُذوُهمأ  ت  ُتُلوُهمأ  و   ف  ُتُموُهمأ  ُث یح   اقأ دأ ج  ُذوا ال و   و  ا 
تَّ ُهمأ  ت  نأ ل   م   ایو 

الَّ *راا ین ص ال و   ذ إ  ُلون  ی ن  یالَّ ل ص  ٍم  یإ  وأ ُکمأ یب   ق  ُهمأ یب   و   ن  وأ  ثاٌق یم ن 
 
تأ  جاُؤُکمأ  أ ر  ص  نأ  ُصُدوُرُهمأ  ح 

 
ُلوُکمأ ی أ وأ  قات 

 
ُلوای أ  قات 

ُهمأ  م  وأ  (.90-89)نساء:  ق 
بُّ ی ال. 4 هُ  ح  ر   اللَّ هأ و  وء   الأ السُّ ن   ب  ل   م  وأ ق  الَّ  الأ نأ  إ  م   م  هُ  کان   و   ُظل  م اللَّ ل عاا یس   (.148)نساء:   ماا یع 

 و حیا ارزش» از بیش ،«مظلوم از دفاع» ارزش. شــود رعایت اهم باید تزاحم، در که شــودمی مســتفاد چنین
  .(421، ص2ج :1388قرائتی، ) است «سکوت

ست. روایات  شده ا شتری دارد، توجه فراوان  سنجش بین منافع و انتخاب آنچه منفعت بی در روایات نیز به لزوم 
گرفت، از همین قبیل اســت. در روایت  متعدد درباره اینکه در تزاحم بین واجب و مســتحب، باید جانب واجب را

َکا َأْدَبَرْت »آمده اســـت:  معروفی از امیرالمؤمنین إ  ، َو ل  َواف  ُلوَها َعَلی الَنّ َکا َأْقَبَلْت َفاْحم  ْدَبارًا؛ َفإ  إ  ْقَبااًل َو ْلُقُلوب  إ  َنّ ل  إ 
َها َعَلی اْلَفَرائ ض   ُروا ب  ص  ست که امام علیروایت مع (.312)نهج البالغه: حکمت  َفاْقَت  تبر دیگری نیز بیانگر این ا

کرد که با اجرای حد شرعی امکان رنجیدگی و ای زندگی میبر کسی که مستحق اجرای حد شرعی بود، اما در منطقه
را برای « اجرای حد شرعی»در نتیجه، پیوستن او به دشمنان وجود داشت، حد شرعی را جاری نکرد و به این  ترتیب، 

خرج منها مخافة یم علی رجل حدا بأرض العدّو حّتی یأنه قال: ال اق یعن عل تعطیل کرد.« سپاه حقحفظ او در »
 (.318، ص18؛ ج1414)حر العاملی،  لحق بالعدویة فیأن تحمله الحم

 با یکدیگرها سنوش هزینه
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نه تها لزوم ســنجش هزی نه کمتری دارد، در ک چه هزی خاب آن قام تزاحم و انت کدیگر در م نابع با ی ب فقهی و م
شود؛ به این معنا که در هنگام تعارض دو چیزی که دارای شناخته می« لزوم دفع افسد به فاسد»اسالمی با نام قاعده 

مفســده هســتند، آنچه که مفســده کمتری دارد، باید انتخاب شــود. از این قاعده با عناوین و تعابیر مختلفی مثل 
ْغری  رح»، «ارتکاب اخف المحذورین» ــْ ْلُکْبری الص ــرین»، «ل  ــدتان، روعی »، «یختار اهون الش اکا تعارض مفس

آبادی و )علیشــود و ... یاد می« تحتمل اخف المفســـدتین لدفع اعظمهما»، «اعظمها ضــررا بارتکاب اخفهما
سفندیاری،  سنجها در آیات مختلفی از قرآن کریم، هزینه (.1394ا سد در مقام تعارض با یکدیگر  شدهو مفا اند یده 

 شود:که از آن میان صرفا به موارد زیر اشاره می
ا. 1 مَّ

 
ف أ ةُ یالسَّ کان تأ  ن  ساک ف  م  ُلون  ی ن  یل  م  ر   یف   عأ

حأ ب  ُت  الأ دأ ر 
 
أ نأ  ف 

 
ع أ

 
هایأ ُهمأ  کان   و   ب  راء  ٌک  و  ل  ُخُذ ی م 

أ
ف ُکلَّ  أ ٍة یس   ن 

باا  صأ    (.79)کهف:  غ 

شتی»در این آیه  ساختن ک شتی»با « معیوب  شدن ک صب  سده کمتری « غ ست و آنجه هزینه و مف سه شده ا مقای
شاه ظالم،  سوی پاد شد، ولی از  سالم با شتی  ست از اینکه ک شتی معیوب بهتر ا ست. ک شده ا ست، انتخاب  شته ا دا

 غصب شود.
ُلون ک  ی. 2 ل  ن   ســأ ر   ع 

هأ رام   الشــَّ ح  تاٍل  الأ تاٌل  ُقلأ  ه  یف ق  ب ه  یف ق  د   و   ٌر یک  نأ  صــ  ب ع  ه   ل  یســ 
ٌر  و   اللَّ ه   ُکفأ د   و   ب  و 

ســأ م   الأ
رام   ح  راُج  و   الأ خأ ه   إ  ل 

هأ
 
هُ  أ نأ ُر  م  ب  کأ

 
د   أ نأ ه   ع 

ةُ  و   اللَّ ن  تأ ف 
ُر  الأ ب  کأ

 
ن   أ ل   م 

تأ ق   (.217)بقره:  الأ

ست، ولی  سده دارد و جایز نی شتن مردم از راه خدا» بق این آیه، اگرچه جنگ در ماه حرام مف جلوگیری و « بازدا
هم بدتر « پیکار در ماه حرام»آنها از ورود به مســجد الحرام و بیرون کردن پیامبر و پیروان آن حضــرت از مکه، از 

بسا پیکار تر است. بنابراین، چهاست. بنابراین، اگرچه پیکار در ماه حرام مفسده دارد، ولی مفسده فتنه از آن هم بزرف
 ز باشد؛ تا آنچه مفسده کمتری دارد، انتخاب شود. در ماه حرام نیز برای دفع فتنه جای

نَّما. 3 م   إ  رَّ ل   ح  م   ُکُم یع  ة  یالأ م   و   ت  م   و   الدَّ حأ ز  ل  نأ ا 
لَّ  ما و   ر  یالأ ه 

ُ
ه   أ غ   ب  ه   ر  یل 

ن   اللَّ م  ُطرَّ  ف  ــأ ال عادٍ  ال و   باٍغ  ر  یغ   اض  ف 
م   ثأ ل   إ  نَّ  ه  یع  ه   إ  ُفوٌر  اللَّ ح غ   (.173)بقره:  ٌم یر 

 تلف و افتدمی خطر به او جان وگرنه بخورد، مردار گوشــت از باشــد ناچار که بگیرد قرار موقعیتی در اگر انســان
شتری اهمیت نفس حفظ شود، به دلیل اینکهمی ست داده دستور مقدس شارع دارد، بی سان که ا ضطر ان  گوشت از م

 بودن حرام» از ترمهم ،«جان حفظ نکردن»ممنوعیت بخورد و آنچه را که ضررش کمتر است، برگزیند؛ چرا که  مردار
اهمیت حفظ جان و ترجیح آن بر بســیاری از محرمات شــرعی )مثل به زبان آوردن کلمات  .اســت «مردار مصــرت

ند:  مان ـــت؛  مده اس یات دیگری نیز آ نکفرآمیز(، در آ ر   م  ف  ه   ک 
لَّ ال ن ب  د   م  عأ ه  یإ ب  ن  ا الَّ  م  نأ  إ  ر ه  م 

کأ
ُ
ُبهُ  أ لأ ق  ن   و  ل  م   ُمطأ

اإل   ان  یب   (.106)نحل:  م 
ــنجش هزینه ــول اکرمها در روایات نیز موارد زیادی از س ــتور رس ــت؛ از جمله دس ــده اس در کندن  ککر ش

رض مرد انصــاری بندرخت ســمره جندب؛ که آن حضــرت، تصــرت در ملک ســمره بدون اکن او را کمتر از هتک ع 
نیز در همین راستاست که حضرت تن دادن به حکمیت را دارای  ی حضرت علیدیدند. پذیرفتن حکمیت از سو

در دفع خطر از اصحاب  ای که در حال وقوع بود، دانستند. همچنین سیره امام صادقمفسده کمتری نسبت به فتنه
دلیلی واســطه نکوهش کردن و  عن وارد کردن بر آنها از جمله ســب زراره از ســوی آن حضــرت، و شــیعیان خود به
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سنجش هزینه  شروعیت  شکار بر م سده کمتری دارد. چنانچه ها آ ست که مف خود به هنگام تزاحم و ارتکاب کاری ا
مام صـــادق یدبه زراره می ی والن یثیحد ی  ا ما گاهفر باره تو م یهاحرت ی: من   بیو بر تو ع زنمیبد در

س نیبد دیشا رم،یگیم سان یخطر لهیو شمنان ما ک شم؛ چون د ستند و نزد ما  ار یرا از تو دفع کرده با ست ما ه که دو
ــه گاهی پس –فرمود:  نکهای تا – کنندیم تیمنزلت دارند، آزار و اک ــازیدار مما تو را خدش ــمنان ما از تو  میس تا دش

 (.138تا: ص) وسی، بی  میکنیآنها را از تو بر  رت م بیشر و آس لهیوس نیو بد دیایخوششان ب

 هاسنوش  منافع و هزینه
  «مهّم  و اهّم  »شود، اصطالح ها با یکدیگر، از منابع دینی استفاده میعنوان عامی که برای سنجش منافع و هزینه

سد، باید فایده ست؛ به این معنا که هنگام تزاحم منافع و مفا شوند، تا آنچه اهمیت ها و هزینهها ا سه  با یکدیگر مقای
 شود.  دارد، مقدم شود. البته این عنوان عامی است که شامل تزاحم بین دو منفعت و بین دو مفسده نیز میبیشتری 

 تر است، ککر شده است؛ از جمله:و مقدم کردن آنچه مهمها در قرآن کریم موارد متعددی از سنجش منافع و هزینه
ال  . 1 وا و  ُسُبّ ذ   ت 

ُعون  ی ن  یال ّ ن دأ ه   ُدون   م 
وایف   الل ّ ه   ُسُبّ ا الل ّ وا دأ غ   ع  ٍم  ر  یب  لأ  (.108)انعام:  ع 

ر خدا یبه )معبود( کسانی که غ از نظر بسیاری از مفسران، با توجه به شأن نزول آیه فوق، معنای آن این است که:
سزا نگو ،خوانندرا می شمنیید که آنان نیینا سزا می ،ز از روی جهل و د شنام  در این آیه ند.یگوبه خداوند نا خداوند د

ــت. با اینکه این کار نوعی اهانت و تحقیر بتها دادن به بت ــت، ولی در آن را حرام کرده اس ــرکان اس ها و خدای مش
ــده ــنام دادن به خداوند متعال ترغیب میمفس ــرکان را به دش ــت که مش ، خداوند از اهانت به روکند. ازاینای نیز هس

 تر، نهی کرده است.ای بزرفخا ر دفع مفسدهاشتن، بهرغم مصحلت دآنها علیها و تحقیر بت
ُلون ک  ی. 2 ل  ن   سأ ر   ع 

مأ ا  م   و   الأ ر  یالأ مایف ُقلأ  س  ٌم  ه  ثأ ب إ  ُع  و   ٌر یک  ناف  اس   م  لنَّ ُمُهما و   ل  ثأ ُر  إ  ب  کأ
 
نأ  أ ما م  ه  ع 

 (.219)بقره:  ن فأ

شــود که به دلیل دید، به این حکم عقل ارشــاد میها هزینه کنار در راها در این آیه ضــمن بیان اینکه باید منفعت
 ها از منافع، باید شراب و قمار کنار گذاشته شود.بیشتر بودن هزینه

ال. 3 ُبوای ف  ر  د   قأ و 
سأ م  رام   الأ ح  د   الأ عأ مأ  ب  ه  نأ  و   هذا عام  ُتمأ  إ  فأ ةا یع   خ  ف   ل  وأ س  نی ف  هُ  ُکُم یغأ نأ  اللَّ ه   م  ل 

ضأ نأ  ف   شاء   إ 
 (.28)توبه: 

بعد از دسـتور خداوند به اینکه مشـرکان حق ندارند از سـال آتی وارد مکه شـوند، بسـیاری از بازاریان نگران این 
شان از رونق بیفتد. بااین سب شرکان برای ورود حال، خداوند میبودند که تجارت و ک ستور عدم اجازه به م فرماید که د

 تر است و خداوند اگر بخواهد، تجارت بازاریان را نیز رونق خواهد بخشید. به مکه، مهم
ن   ای قال  . 4 مَّ  بأ

ُ
ُخذأ  ال أ

أ
أ حأ  ت  ل  ــ ال و   یتیب  س

أ
أ ر  نِّ  یب  ــ یإ  ش نأ  ُت یخ 

 
ُقول   أ ت   ت  قأ رَّ ن ن  یب   ف  ــأ  یب  س مأ  و   ل  یرائإ  ُقبأ  ل  رأ  ت 

ل وأ  (.94) ه:  یق 

گوید: علت اینکه درباره گمراهی مردم برخورد تندی نکرده اســت، این عنوان یک دلیل پذیرفته شــده میهارون به
 بوده است.« تبعیت از فرمان حضرت موسی»بسیار باالتر از « تفرقه امت»آن بسیار باالست. هزینه  است که هزینه

سنجش منافع و هزینهدر روایات  ست؛ چنانچه حتیها متعددی نیز  شده ا سم ککر   نجات برای خوردن دروغ ق
برای کسب فواید صلح حدیبیه به  است. امتیازات زیادی که پیامبر گرامی اسالم الزم دانسته شده دیگران، جان
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نامه صلح ابتدای از «الرحیمالرحمن  الّلهبسم »های تاریخی و روایی موجود است؛ مثل اینکه کافران دادند، در کتاب
نوشته شد. اعطای امتیازات زیاد آن  «عبدالّلهمحمدبن»حذت و به  جای آن « الّلهرسول »حذت شد. همچنین عنوان 

 سـؤاالت و درشـت سـخنان حتی و شـد صـحابه برخی خشـم و انتقاد به کفار تا آنجا بود که موجب حضـرت
  .(183، ص2: ج1385شد )سبحانی، می شنیده آنان از برپیام مورد در آمیزی عنه

با ها هرحال، مشــروعیت تقدیم اهم بر مهم هنگام تزاحم )بعد از ســنجش منافع با یکدیگر، ســنجش هزینهبه
سنجش منافع با هزینه سبزواری آن را از یکدیگر،  صر عبداالعلی  ست که فقیه معا ضوحی برخوردار ا ها( از چنان و

ستفطریات دان شایری و جزایری:  سته ا ست، مقدم (. عقل نیز حکم می1390)ع کند که در تزاحم، باید آنچه اهم ا
، ســه گزینه رقیب وجود دارد؛ یکی تقدیم گزینه غیراهم، دوم انتخاب یکی «تقدیم گزینه اهم»شــود؛ چرا که در کنار 

های رقیب قبیح هستند و رک عقل، همه گزینهبدون توجه به اهم و مهم بودنشان و دیگر ترک هر دو گزینه. بر اساس د
ــان میای که عقل میتنها گزینه ــتارهای فقهی نیز نش ــت. جس دهد که هیچ پذیرد، همان تقدیم حکم اهم بر مهم اس

شایری و جزایری:  ست )ع شروعیت تحلیل (. بنابراین می1390فقیهی با این قانون مخالفت نکرده ا توان گفت که م
 به  دالیل متعدد شرعی قابل اثبات است.ها گیریتصمیمهزینه فایده هنگام 

 ظاهر معار  تحلیل هزینه فایده اجتماعی و قواعد فقهی به
ها( با یکدیگر مقایسه شوند و  رفی که وزن بیشتری در تحلیل هزینه فایده، باید مصالح )منافع( و مفاسد )هزینه

تحلیل و سنجش، در نگاه اول با برخی از دیگر قواعد فقهی در تعارض رسد که این نوع دارد، انتخاب شود. به نظر می
 باشد؛ لذا الزم است به  ور گذرا به برخی از این قواعد اشاره نمود:

 «درء المفاسد»و قاعده « تحلیل هزینه فایده»
صوص نزد اهل سبیکی از قواعد معروت فقهی، به خ سده و ک ست که هنگام تزاحم دوری از مف  سنت، این ا

سده مهم صالح(. برای این قاعده به منافع، پرهیز از مف سد أولی من جلب الم ست )درء المفا صلحت ا تر از جلب م
ادله مختلفی استدالل شده است؛ از جمله اینکه در هنگام تزاحم، با پرهیز از مفسده نوعی مصلحت نیز جلب شده 

وجه هیچفسده( جلب کنیم، جانب پرهیز از مفسده بهکه اگر در تزاحم، منفعت را )هرچند با ارتکاب ماست؛ درحالی
ست که با رعایت کردنش، دیگری نیز تا حدودی رعایت می ست آن چیزی مقدم ا ضح ا ست. وا شده ا شود. محقق ن

. دلیل دیگری که بر این (107: ص2004)السوسوه، بنابراین در تزاحم، دوری از مفسده اولی از جلب منفعت است 
شده ا ست که فرمودند: قاعده اقامه  سالم ا شیء فاجتنبوه و إکا أمرتکم »ست، روایتی از پیامبر گرامی ا اکا نهیتکم عن 

ستطعتم شیء فأتوا منه ما ا سی،« ب شریف، 429، ص3: ج1995) بر ست که  بق این حدیث  شده ا ستدالل  (. ا
ست؛ اما به  ست و در هر حالی الزم ا شده ا شروط ن سد و منهیات، به چیزی م جای آوردن اوامر الهی، دوری از مفا

ست، مقدم  شروط ا ست، بر آنچه م شروط ا ست که آنچه غیرم ضح ا ست و وا شده ا ستطاعت  شروط به قدرت و ا م
توان گفت که اهتمام و توجه شــارع به دوری از منهیات، بیشــتر از اهتمام و اعتنای او به امتثال اســت. بنابراین، می

 مأمورات است. 
دانند و ســنت، ادله این قاعده را ناتمام میعلمای شــیعه و بســیاری از علمای اهلحال، قریب به اتفاق بااین



 

 

38 

 5سال
اره 

شم
/

13  /
ان 

ست
 تاب

ر و
بها

13
99

 

3
8 

 

هش ژپو
 انمه

علوم
 

نی نسا ا
 

می سال ا
   

ماره 
ش

 
چهار

هم، د
  

تان
مس ز و ز

یی پا
  

139
9

  

38 

 عقال بساچه است؛ زیرا نشده ثابت ـــ گردد استناد آن به موارد همه در که ـــ عقال نزد ایقاعده چنین معتقدند وجود 
صلحت جلب سده دفع بر را زیاد م عالمه نائینی  .ندارد وجود آن اعتبار بر شرع از هم دارند و دلیلیمی مقدم کم، مف

 مفاسد و منافع زیرا است؛ ارجح و منفعـت اولی جلـب یعنی است؛ عکسبه مطلب گاهی گوید: بلکهباره میدر این
 تســاوی فرض بر و باشــد اولی ایمفســده از دفع نفعی جلب که بســاچه و هســتند مختلف کثرت و قلت حســب به

 و است نشده اقامه منفعت جلب به نسبت مفسده اولویـت دفع بـر برهـانی کثرت، و قلت جهت از مفسده و منفعت
 نداده مفسده دفع اولویت به حکم کسی غریق، انقاک و غصب بین دَوران در ندارد؛ چنانچه ظهور آن بر نیز عقال بنای

 ( 1395واعظی:) است
اند که ســنت نیز صــرفا این قاعده را در جایی پذیرفتهبا توجه به اســتثنائات زیاد قاعده، جمهور فقهای اهل

مصلحت و مفسده با هم مساوی باشند. بنابراین، قاعده درء المفاسد کلیت ندارد و صرفا در موارد تعادل مصلحت و 
سده می سده و یا اغلبیت مف سک کرد مف سوه، توان به قاعده تم سو ضی با (108: ص2004)ال . بنابراین، قاعده تعار

 هزینه فایده ندارد. تحلیل 
 «الضرر ال یزیل بالضرر»و « الضرر»تحلیل هزینه فایده و دو قاعده 

توان با مفسده منافاتی ندارد؛ زیرا وقتی می« الضرر ال یزیل بالضرر»و « الضرر»تحلیل هزینه فایده با دو قاعده 
ضرر و اضرار به بخش عمومی است که باید تر، نوعی تر و بزرفو هزینه کمتر مشکل را مرتفع کرد، اتخاک مفسده عام

 واجبات در را ملزمه مصلحت صرت انصاری از آن جلوگیری نمود؛ چرا که ترک مصلحت نیز مفسده است. شیخ
سده ملزمه وجود به قائل بلکه پذیرد؛نمی ست نیز واجبات ترک در مف  که کندمی اقامه خود سخن برای دلیل دو و ه

 : از اندعبارت
سده دارای ترک واجبات، اگر. 1 شد؛  الزامی و واجب عمل این که بود این اشالزمه شد،نمی حرام و نبود مف نبا
رت چون ــ  ــبب منفعت، فوات ص ــت؛ الزام س ــتیثواب به خواهیمنمی ما گویندمی ازمردم خیلی گاهآن نیس  های بهش

 .دهندنمی انجام را واجبات از یکهیچ و برسیم
 ترینکه کوچک است اش ایننباشد، الزمه مفسده در ترکشان و باشد مصلحت دارای فقط واجبات انجام اگر. 2

 مهم واجب این ولی ترک شود؛می عقوبت سبب حرام آن ارتکاب چون باشد؛ ترمهم واجبات ترینبزرف از محرمات
ــت؛ عقوبت دارای ــرفا بلکه نیس ــت؛ النفع عدم ص ــی کهدرحالی اس ــت  قائل آن به کس ــاری، )نیس ، 2:ج1419انص

تری، به معنای این نیســت که برای پرهیز از مفســده بزرف« الضــرر ال یزیل بالضــرر»ضــمن اینکه قاعده  (؛188ص
ــده کوچکمی ــده  رحتوان مفس ــت که در جایی که مفس های تر را برگزید که هزینه کمتری دارد؛ بلکه به این معناس

ضرر بجایگزین وزن برابری دارند، نمی ست توان با انتقال  ضرر را از خودمان دفع بکنیم؛ چنانچه جایز نی ه دیگری، 
امر دائر  . چنانچه اگر(80: ص2004)السوسوه، انسان مضطر گرسنه،  عام کسی را بخورد که او هم مضطر است 

شد بر اینکه  ضطر با شدفرد م ست دیگری را بک شود یا دیگری را از بین ببرد، بر فرد جایز نی شته  آبادی و )علی خود ک
 (.1394سفندیاری: ا

 «قاعده انصاف»تحلیل هزینه فایده و 
شته شک و تردید روا دا ضل لنکرانی بیان میاند. آیتبرخی از فقها در مورد ا الق تحلیل هزینه فایده  کند الله فا
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باب  قانون اهم و مهم فقط در  کالیف»که  باب « تزاحم ت نه در  تا «. تزاحم حقوق»کاربرد دارد و  در تزاحم حقوق 
ــئله  ــات جانب هر دو حق را رعایت کرد؛ چنانچه در مس ــاس قاعده عدل و انص ــت، باید بر اس جایی که ممکن اس

ــخص ودیعه پذیر که دو نفر هرکدام یک درهم در نزد او به امانت نهاده بودند نیز، وقتی که او یکی از دو درهم را گم ش
شــود؛ بلکه از روی عدل و انصــات، درهم مهم اجرا نمیمانده قانون اهم و کرده بود، در بازگرداندن یک درهم باقی

ــیم میباقی ــود. وقتی یک میت بدهیمانده در بین آنها تقس ــد، اما اموال برجایش ــته باش اش ماندههای متعددی داش
 هایش را نکند، آیا باید با اجرای قانون اهم و مهم، فقط برخی از بســتانکاران را )که اهم هســتند( بهکفات همه بدهی

حق خود رســاند و بقیه را )که مهم هســتند،( از حق خود محروم کرد یا اینکه با اجرای قاعده عدل و انصــات باید 
ساند  شی از حق خود ر ستانکاران را به بخ شایری و جزائری: هریک از ب شکال بر به نظر می (.1390)ع سد، این ا ر

ضمن اینکه همین فق شد.  شابه دیگری در تزاحم حقوق، به جای قاعده مهم و عقلی اهم و مهم وارد نبا سئله م یه در م
باید توجه نمود (. 1390)عشایری و جزائری:  اجرای قاعده عدل و انصات، همان قانون اهم و مهم را اجرا کرده است

ست که جانب یکی از کی صرفا این نی سئله درهم ودعی  ضای قاعده اهم و مهم در حقوق مالی مثل م ها حقکه مقت
و دیگری کال نادیده گرفته شود. به عبارتی اهم و مهم کردن تقسیم اموال در این مسئله، فقط در سطح افراد مقدم شود 

های مختلف اموال، بسا مقتضی سبک و سنگین کردن روشنیست؛ بلکه نسبت به روش تقسیم اموال هم هست؛ چه
شود و  ساوی داده  ست که به هر دو  رت به  ور م شد که اهم این ا شکل خاص یک  رت مثل این با یا با توجه به م

ضمن اینکه چنانچه اینکه به شود.  ست، جانب یک  رت اهم تلقی  خا ر بیماری حفظ جانش در گرو همین مال ا
صریح کرده سیاری نیز ت صات فقهای ب شیعه عدل و ان ست و در تعالیم امامان  صات مبهم ا اند حدود و ثغور قاعده ان

ای نه در شــرع و نه در عرت ثابت نشــده عنوان یک قاعده نگریســت و چنین قاعدهبه آن به کلیت الزم را ندارد تا بتوان
 (.1390)عشایری و جزائری: است 

 در تحلیل هزینه فایده اجتماعی اقتصاد اسالمیها نرخ تنزیل طرح
نه نافع بیشــتر  رحها هزی مان رخ نمیو م یک ز ید از های بخش عمومی، در  با هد  و  یل»د  نرخ تنز

د ینه و فوایاش را با هزید کنونینه و فوایاست که جامعه هز یشود که در واقع بیانگر نرخ( استفاده SDR)1«اجتماعی
ضه م یآت سالم، چهیجامعه معاو سا این نظر را به کهن متبادر کند که تحلیل کند. از  رفی حرام بودن نرخ بهره در ا ب

که در اســالم حرام « نرخ بهره»به کار گرفت. ولی باید توجه داشــت که توان در اقتصــاد اســالمی هزینه فایده را نمی
ــت، کامال متفاوت از  ــت. « نرخ تنزیل اجتماعی»اس ــرمایه»حتی متفاوت از « نرخ بهره»اس ــت س در « نرخ بازگش

توان نرخ ای میهای بخش خصــوصــی اســت. حتی در یک اقتصــاد رابینســون کروزوئههای هزینه فایده  رحتحلیل
نظر کند و زمان آن را َصرت ساختن گذاری را تصور کرد؛ چنانچه اگر شخص از خوردن ماهی صرتت سرمایهبازگش

سبد  ست دادن این  شتر در آینده کمک کند، با در نظر گرفتن اینکه وی با از د تور ماهی کند تا به او در گرفتن ماهی  بی
توان نرخ بازگشت سرمایه را آینده به دست بیاورد، می تواند سبد مصرفی بیشتری را در زمانمصرفی در زمان حال می

                                                      
1. Social Discount Rate. 
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دهنده و در این فعالیت محاســبه کرد. ولی نرخ بهره در چنین اقتصــادی معنا ندارد؛ چرا که نرخ بهره از ارتباط بین وام 
ــت. بنابراین، آنچه در تنزیل تحلیل هزینه فایده انجام مگیرنده انتزاع میوام ــود و نیازمند دو  رت اس ــود و بر یش ش

سبه می ساس آن، ارزش حال یک جریان انتظاری محا شدن جداول مربو ه به ا صرت نامیده  ست و  شود، حالل ا
بنابراین، اســتفاده از  (.490: ص1384)زرقاء، شــود جدول نرخ بهره مرکب، باعث دگرگونی در حکم شــریعت نمی

ست و می شکال ا سالمی بدون ا صاد ا ستفاده از آن، منافع و هزینه تواننرخ ترجیح زمانی در اقت های اجتماعی را با ا
 .1برای َصرت وجوه بخش عمومی تنزیل نمود

 روش انوام تحلیل هزینه فایده اجتماعی در اقتصاد اسالمی
مشــروعیت آن و عدم مخالفت آن با دیگر قواعد »با روشــن شـــدن مفهوم تحلیل هزینه فایده اجتماعی و نیز 

مورد تأیید اقتصــاد اســالمی، بررســی شــود. در تحلیل هزینه فایده « ل هزینه فایدهروش تحلی»، الزم اســت «فقهی
 ها به شرح زیر است: اجتماعی، عوامل مؤثر در محاسبه منافع و هزینه

 های با اولویت باالتروزن بیشتر به منافع و هزینه

ها عی را که در سیاستهای معتبر شرمصلحت (51: ص2، ج2011)سنت به تبع شا بی بسیاری از علمای اهل
 اند:های اسالمی باید رعایت شود، در پنج امر زیر دانستهو برنامه

 حفظ دین؛ .1

 حفظ نفس؛ .2

 حفظ عقل؛ .3

 حفظ نسل؛ .4

 حفظ مال. .5
درجه ضرورت آن در حفظ آن »هر سیاست و برنامه در راستای تحقق هرکدام از این مقاصد شریعت، با توجه به 

 شوند:بندی میریات، حاجیات و تحسینیات  بقهای ضرودرجهدر یک  یف سه« مقصد
یات گانه فوق ضروری شده است و بدون آنها مصالح : سطحی از نیازهاست که برای تحقق مصالح پنجضرور

 شود؛تبع آن، نظام اسالمی مختل میفوق و به
صالح پنج حاجیات: ضیق و حرج در م ست که رعایت آنها باعث رفع  شود؛ هرچند میگانه فوق سطحی از نیازها

 ها؛شود، همانند رعایت اصول ایمنی در جاده برای حفظ جان انسانفقدان آنها باعث از بین رفتن کلی آن مصالح نمی
ــینیات: ــینیات که به آن کمالیات نیز گفته می تحس ــرورت و حرج تحس ــت که به حد ض ــطحی از نیازهاس ــود، س ش

 (.2011)المجا ی:  سازی شهریشود، همانند زیبامی ن زندگیبهبود و تحسیرسد؛ هرچند دنبال کردن آن باعث نمی
سیم صالح بندی و اولویتاین تق صر به پنجبندی م شمندان اهلگانه منح و در کلمات  ستین سنتفقها و اندی

                                                      
درصد برآورد شده  5.2های بخش عمومی کشور ج.ا.ایران، برنامهو ها ها، نرخ ترجیح زمانی برای  رح بق برخی پژوهش .1

 (. 1396است )شیردل و همکاران: 
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 از جمله:؛ (429، ص1:ج1385)مکارم شیرازی،  شودمی دهید زین ثاً یو حد ماً یقد هیاز بزرگان فقهای امام ارییبس
ــه. 1 ــ  »: دیگومی( 36، ص1ج) القواعد والفوائد( در 786اّول )م دیش ْفظ   َلة  یاْلَوس َلی ح  ْلُت إ  ــَ َعُة َما ُهَو َوص اب 

الرَّ
ْفس  َوالد   د  اْلَخْمَسة  َوَهی النَّ ُرور   ن  یاْلَمَقاص  َسب  َواْلَماُل َوَهی الضَّ  «.اْلَخْمس   ات  یَّ َواْلَعْقل  َوالنَّ

امر اشــاره  نیبه هم (45)ص در باب متعلقات الحکم ةیاالقطاب الفقه( در 940ائی )مجمهور احســابی. ابن2
 .است کرده

ــل مقداد )م3 ْفظ  »: دیگومی( 15، ص1)ج الرائع لحفظ الشاارائع حیالتنق( در 826. فاض ح  ــرائع َجاَئْت ل  َأنَّ الش
د  الخمسه َوَهی الد   َسب  َواْلَعْقل   ن  یاْلَمَقاص  ْفس  َواْلَمال  َوالنَّ  «.َوالنَّ

 مطلب اشاره کرده است. نیبه ا زیدر باب حّد زنا ن( 434، ص5)ج المسائل اضیر( در 1231)م اضی. صاحب ر4
در باب حد زنا آن را ( 258ص 41)ج جواهر الکالمدر کتاب الحدود  زی( ن1266. مرحوم صــاحب جواهر )م5

 آورده است.
گوید: مصالحی که در نزد شرع معتبر است ( می92، ص 2خود )ج القوانین المحکمه. محقق قمی در کتاب 6

و حکم قطعی عقل اســت، همان مصــالح حفظ دین، جان، عقل، مال و نســل اســت که خداوند وجوب حفظ آنها و 
 حرمت آنچه را که مورد تباهی آنهاست، اعتبار کرده است. 

 بندی است: بخش عمومی نیز به همین ترتیب )در پنج مقصد و هرکدام در سه رتبه( قابل  بقههای بنابراین، برنامه
ضـروریات حفظ دین )همانند تأمین بودجه دفاعی کشـور اسـالمی در زمان جنگ(، حاجیات حفظ  .1

دین )همانند تأمین امنیت و افزایش توان نظامی کشــور اســالمی( و تحســینیات حفظ دین)همانند 
 و مشاهد مشرفه(؛ تقویت مساجد

ضروری(، حاجیات حفظ نفس )همانند برنامه .2 ضد ضروریات حفظ نفس )همانند تأمین ارزاق  های 
 های همگانی(؛فقر و واکسیناسیون( و تحسینیات حفظ نفس )همانند تقویت ورزش

شروبات الکلی(، حاجیات های روانضروریات حفظ عقل )همانند برنامه مبارزه با قرص .3 گردان و م
 عقل )همانند تقویت آموزش( و تحسینیات حفظ عقل )همانند ترویج مسابقات فکری(؛ حفظ

سل )همانند برنامه .4 سل های تقویت خانواده و مبارزه با بیضروریات حفظ ن عفتی(، حاجیات حفظ ن
 های تغذیه مناسب برای  ول عمر(؛)همانند ازدواج آسان( و تحسینیات حفظ نسل )برنامه

ــمین حقوق مالکیت(، حاجیات حفظ مال )همانند تقویت نظام  .5 ــروریات حفظ مال )همانند تض ض
 های بانکی(. بیمه( و تحسینیات حفظ مال )همانند نوآوری

ــینیات، در  ول زمان ممکن  یادآوری این نکته الزم اســت که مصــادیق هریک از ضــروریات، حاجیات و تحس
هرحال، تحسینیات بوده، ممکن است در شرایط دیگری از حاجیات باشد. به است تغییر کند؛ مثال امری که زمانی از

 بندی مصالح کمک کند.تواند تا حدودی بخش عمومی را در اولویتبندی میاین تقسیم
 های با شمول بیشتر وزن بیشتر به منافع و هزینه

اشد، بر مصالحی که تعداد کمتری را تر بشود و مصالحی که عامبه این معنا که مصالح افراد با یکدیگر جمع می
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صلحت خاص رها میشود، مقدم میشامل می  صلحت عامی را بهشود و م ست که م ست نی خا ر شود. عقال در
یت قرار گیرد که فرماید: برنامهمی جمع کوچکی ترک کنیم. امیرالمؤمنین باید در اولو عدالت را در ســطح ای 

ت و خشنودی عامه یتر باشد و رضاعیح تماسش با مردم و منافع مردم وسعنی سطیتری شامل حال مردم کند؛ عیوس
لَ یل»: شــتر جمع کندیهای مردم را بو توده ع   یَأَعْمَها ف  ...ََک یُکْن َأَحبَّ ااْلُمور  إ  ی الرَّ ضــَ ر  َها ل  ، َوَأْجَمُع َعْدل  نَّ یاْل ، َفإ  ة 

ة   إ  یُسْخَط اْلَعامَّ ، َو ة  صَّ َضی اْلَخا ر  ُف ب  ة  ْجح  صَّ ُسْخَط اْلَخا ة  ینَّ  َضی اْلَعامَّ قاعده  .(53)نهج البالغه: نامه« ْغَتَفُر َمَع ر 
به همین معناست و به همین خا ر است که مصلحت « یتحمل الضرر الخاص فی سبیل دفع الضرر الخاص»فقهی 

صلحت جماعت و  ایفه معینی غلبه می سالمی بر م صلحت عده کمتر، اجحات و نادیده امت ا کند. ترجیح دادن م
سعه آن ست. تخریب منازل برای احداث خیابان و تو صلحت عامه ا سهگرفتن م سازی و مانند اینها همه با ابتنا ، مدر

 .(57: ص2004)السوسوه، شود. بر این قاعده فقهی دنبال می

 تری افراد را متأثر می کنند. هایی که در زمان طوالنیوزن بیشتر به منافع و هزینه

ــان خود را در دوراهی ــت: هنگامی که انس ــده اس ــتدالل ش ــع متعددی اس متعارض های در قرآن کریم در مواض
تری است. قرآن کریم خطاب به کسانی که در بیند، اقتضای عقالنیت، برگزیدن  رفی است که دارای نفع  والنیمی

سر دوراهی  شان، خود را در  ن دیدند: می« اجبار به تبعید»و « تبعیت از حق»برابر دعوت به هدایت پیامبر اُلوا إ  ق  و 
ی  ُهد  ع  الأ ب 

تَّ ك  نَّ ع  فأ  م  طَّ ا  نأ  ُنت  ا م  ن  ــ  ض رأ
 
کند: باید  رفی را برگزید که نفع آن دوام اســتدالل می (،57)قصــص:  أ

شتری دارد:  رأ بی ن ق  ا م  ن  کأ ل  هأ
 
مأ أ ک  ع  یو  تأ م  ر  ط  ا یٍة ب  ه  ت  ك  ش  لأ ت 

ُنُهمأ  ف  اک  س  مأ  م  ن ل  ک  سأ ن ُت مأ  م ّ ه  د  عأ الَّ  ب  ل   إ 
ا الا یق  ُکنَّ ُن  و   ن حأ

ث   ار  و  ا ... ن  یالأ م  وت  و 
ُ
ن ش  یأ ح  یُتم م ّ اُع الأ ت  م  نأ یٍء ف  ز  یاة  الدُّ

ا یا و  ُته  ان  م  ند   و  ــه   ع  ـ ال   ٌر یخ   اللَّ ف 
 
ی أ ق  بأ

 
أ ُلون   و  ق  عأ )قصص:  ت 

ست؛ از جمله:  (.60و 58 شده ا ستفاده  ستدالل در آیات مختلف دیگری نیز در قرآن کریم ا ك  همین ا ّ
ب 

ُق ر  زأ ر 
و 

ییخ   ق  بأ
 
أ ُة خ   (،131) ه:  ٌر و  ر  اْلأخ  ییو  ق  بأ

 
أ ـــُه خ   و  (17)اعلی:  ٌر و  ـ اللَّ ییو  ق  بأ

 
أ ستدالل به  (.73) ه:  ٌر و  ا

ن  یُز در جاهای متعدد قرآن کریم نیز روایت دیگری از همین استدالل است: « خلود» ات  م  و  ه  اس  ُحبُّ الشَّ لنَّ ن  ل 
ن   ب  الأ اء  و  س  ّ

اط  یالن  ن  ق  الأ ا  ر  ین  و  الأ ة  و 
ضَّ ف 

الأ ب  و  ه  ن  الذَّ ة  م  ر  نط  ُمق  ث  یالأ رأ ح  الأ ام  و  ع  نأ
اْلأ  ة  و  م  وَّ س  ُم ك  ل  الأ ل 

اُع  ذ  ت  ح   م   اة  یالأ
نأ  ا ایالدُّ ا  و  ُلُکم ب  ّ

ب 
ُؤن 

 
ُب  ُقلأ أ م  ُن الأ هُ ُحســأ ند  ــــُه ع  ن ذ  یللَّ ُکمأ ٍر م ّ ذ   ل 

لَّ اٌت ت  یل  نَّ مأ ج  ه 
ّ
ب 

ند  ر  ا ع  وأ ق  ر  ن  اتَّ
ا  یوأ ه  ت  حأ ن ت  م 

د   ال 
اُر خ  ه  نأ

این  ف  یاْلأ  برتر از دیگر صدقات دانسته شده « صدقه جاریه»در متون فقهی ما نیز  (.15-14)آل عمران:  ه 
صدقه صدقه جاریه حتی بعد از وفات  ست؛ چرا که نفع  صالح، دهنده، ادامه میا یابد. به این لحا  در مقام توزین م

رسد، بسا باید بر مصلحتی که در وهله اول بزرف به نظر میاقتضای استمرار را دارد، چه گاهی مصلحت کوچکی که
های های فقهی این توزین، حکم زمین. یکی از مثال(62: ص2004)السوسوه، ولی اثرش منقطع است، مقدم شود 

سلمانان(« مفتوح عنوه» سلی)به ملکیت درآمدن برای م صلحت  والنی بین ن ست که در آن م صلحت  ا مقدم بر م
 موقت )ملکیت صحابه بر آن( شده است. 

 های با درجه ی تحقق بیشتر وزن بیشتر به منافع و هزینه

ست  صلحتی که احتمال تحقق آن باالست و به نحو یقینی و یا ظنی تحقق خواهد یافت، مقدم ا به این معنا که م
اصول پیشین حاکم است؛ چرا که اصول و قواعد بر مصلحتی که اصوال احتمال تحقق آن اندک است. این اصل بر 

توان آنها را مصلحت و نفع نامید. بنابراین، قبلی مصلحت، وقتی مهم هستند که محقق شوند و آن موقع است که می
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سنجش  شد، در  ضرورت باال، احتمال تحقق آن کم با صلحتی هرچند با رتبه باالیی مثل حفظ دین و با درجه  اگر م
صالح، وزن اندک صاص میم صالح ی به آن اخت یابد. برای مثال، چنانچه گفتیم جهاد برای حفظ دین باالترین مرتبه م

قدر کم باشــد که به احتمال قوی شــکســت خواهند خورد، اســت. با اینحال اگر عدد و یا امکانات مســلمانان آن
شود. برخی فقهای عظام م میتر است، بر آن مقدتر است، ولی احتمال آن قویمصلحت حفظ نفس که در رتبه پایین

ــورتی واجب میگفته ــود که اند که جهاد در ص ــلمانان برا یقدرت نظامش ــمن و پ یمس بر آن به  یروزیمقابله با دش
نیز فقط زمانی به  به این جهت پیامبر گرامی اسالم .(363، ص1، ج1410)خویی، است یحسب متعارت کاف

ضعیف بود، به کردند که ظن راجح و یا یقینجهاد اقدام می سلمانان  شت و هر زمان که جبهه م ای گونهبه پیروزی دا
 .(65: ص2004)السوسوه، فرمودند خوردند، اقدام به جهاد نمیکه به احتمال قوی شکست می

قت در این مالک یده ها میبا د فا نه  یل هزی مل مؤثر در تحل مان عوا مل ه که این عوا ید  به وضــوح فهم توان 
 متعارت است: اجتماعی در اقتصاد

∑
𝑃𝑖𝑘𝑡𝐵𝑖𝑘𝑡

(1+𝑟+𝑝)𝑡
 - ∑

𝑃𝑖𝑘𝑡𝐶𝑖𝑘𝑡

(1+𝑟+𝑝)𝑡
 

 𝐵𝑖𝑘𝑡  منفعتi  ام فردk  ام در زمانt  .ست ست که برای  Pا ست.  اهمیت آننیز وزنی ا شده ا درجه  pلحا  
زمان مدت»، Pبا عامل« اولویهاهمیت بر اساس فقه »بنابراین،  نرخ رجحان اجتماعی است. rو عدم ا مینان است 

ــتر ــتر»و نهایتا   rو  pبا عامل « درجه تحقق»،  tبا عامل« بیش ــمول بیش با جمع بین منافع خالص افراد مختلف « ش
 ( نشان داده شده است.ام kام فرد  i)منفعت 

ست نفع بزرف سیا شخیص اینکه کدام برنامه و  سلمین میتر البته برای ت کند، الزم و مؤثرتری را عاید اجتماع م
های فقهی و اصولی با عنوان لزوم کند. این قاعده مهم در کتابنیست به قطعیت برسیم؛ بلکه احتمال نیز کفایت می

ست. مرحوم مظفر در کتاب « ترجیح محتمل األهمیه» شده ا صول هقهبیان  و ها گونه تزاحم اولویتفرماید: اینمی ا
شتر از شمار رخ مینات، بیمواز ست که اگر عقال احتمال دادیم اهمیت یک  رت بی ست این ا دهد و آنچه باید دان

دیگری است، مقتضای احتیاط این است که  رت محتمل األهمیه مقدم شود. این احتیاط حکمی عقلی است که در 
در این موارد الزم نیســت اهمیت یکی قطعا دهد، جاری اســت. بنابراین، رخ میها گونه تزاحمتمام مواردی که این

کند و این اصــلی اســـت که نفع زیادی در فروعات فقهی دارد احراز شــود؛ بلکه احتمال اهمیت نیز کفایت می
ها، اهم (. بنابراین، در مسئله ترجیح یک برنامه و سیاست هنگام تزاحم با دیگر برنامه395، ص2: ج1381)المظفر،

عقالنی مرجح بودن نیز راهگشــاســت. به این صــورت، مجال وســیعی برای تحلیل هزینه  بودن یک  رت با احتمال
سالمی باز می صاد ا شتن یک توان با روششود که میفایده در بخش عمومی اقت سبت به ترجیح دا های مقداری نیز ن

 برنامه و یا سیاست اظهار نظر کرد.
گذاری و توان ارزیابی، ارزشاقتصــاد اســالمی نمیدر بخش عمومی  SCBAکارگیری تحلیل حال، در بهبااین

ستی را به سیا صیه هر عمل و  ضی تو صل ریا ست. ایننوعی حل و ف صدور وار اخالقی فرو کا گونه تحلیل منجر به 
توان اقتصــاد متعارت می SCBAشــود. به  ور مثال در چارچوب کننده و غیراخالقی میهای گمراهدســتورالعمل
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ستدالل کرد که   صب کنیم که  ماا ستانی، حفا  ن صب حفا »فقط زمانی باید در کنار جاده خطرناک کوه «  هزینه ن
سقوط به دره»از  شی از  صورت، باید اجازه « ارزش دالری میزان جراحات و مرف و میر نا شد؛ در غیر این  شتر با بی

صوال اجازه دادن ای سقوط به دره ادامه یابد! ا شی از  ستندهیم جراحات و مرف و میر نا سیا شیب »ها، بحث گونه 
ــهرا پیش می 1«لغزنده ــد که اگر در عرص ــتن قدم کوچکی بدهیم، منجر به کش ای غیراخالقی به یک نفر اجازه برداش

ــقو ی اجتناب ــد )فرانک،س توان حتی حقوق کاتی (؛ چرا که با این روش تقریبا می416: ص 1391ناپذیر خواهد ش
سان ساها ان س تحلیل هزینه فایده، به نادیده گرفتن آنها حکم کرد. ما وقتی چیزی را خیلی مهم را نادیده گرفت و بر ا

ارزد؟ ارزد؟ مذهب شما چقدر میگوید خانواده شما چقدر میگذاریم؛ کسی نمیدانیم، روی آن هیچ قیمتی نمیمی
به « نهایت مهم بودنبی» گذاری روی این چیزها، به معنای تنزل آنها ازارزد؟ هرگونه قیمتســالمتی شــما چقدر می

  (.Ackerman:2004)زمینی و همبرگر است که در آن قیمت قابل مبادله است مثل سیب« قیمتی مشخص داشتن»
شاره گردید، تنها با  ست، بهمی SCBAاز  رفی چنانچه ا شن کرد توان مبادله کاتی را که در بخش عمومی ا خوبی رو

این امر باعث  . رفانه تعیین کندگذار با تفسیری بینگری برای مراکز قانونآلهگذاری را بدون ایدهای قانونو اولویت
 در بخش عمومی اقتصاد اسالمی با مالحظات زیر به کار رود:  SCBAکهشود می

 ها و منافعهزینه« گذاری پولیارزش»( احتراز حداکثری از 1
ست حتی SCBAکارگیری در به سه هزینه« پولیگذاری ارزش»المقدور از الزم ا شود. هرگونه مقای ها و احتراز 

ستفاده از  شان دادن به نادیده گرفتن «گذاری پولیارزش»منافع با یکدیگر و ترجیح یک  رت با ا سبز ن ، نوعی چراغ 
سیاری از ارزش شدن ب شیب لغزنده اخالقی تعهد اخالقی به یک  رت و باعث مخدوش  های اخالقی و افتادن در 

سایهارزششود. البته می ستفاده از قیمت  شود که هدت ای انجام میگذاری پولی هزینه فایده اجتماعی، معموال با ا
هاست و به این معنا نیست که ارزش گیریو رعایت عقالنیت و مصالح در تصمیمها آن صرفا سازگار نمودن تصمیم

گیران ارائه ا العات مضــاعفی به تصــمیم واقعی امری مثل جان انســان و یا حفظ دین فردی را بیان کند؛ بلکه هدت
ست سیا شرایط فعلی و با لحا  تمام اهدات و  ست؛ به این معنا که در  صه عمومی ا ها، برای تحقق یک برنامه، عر

مردم جامعه باید چقدر از کاالهای دیگر انصــرات دهند؛ چرا که بدون آن، منطق و فرایندی که میزان این مبادله را 
سیار  شان دهد، ب ست. بااینن شوار و پیچیده ا شیب لغزنده اخالقی، د سمت  حال، برای پرهیز از هرگونه گام زدن به 

که می جا  تا آن ـــت  نهتوان، از ارزشالزم اس نافع و هزی توان از ها دوری نمود. برای این منظور میگذاری پولی م
 راهکارهای زیر بهره برد:

 «تحلیل سنجش بین منافع»
ــت که می ــتفاده اس ــنجش بین منافع در مواقعی قابل اس ــاوی )و یا طرحخواهیم بین تحلیل س هایی با هزینه مس

مقایسه کنیم و  رحی را انتخاب کنیم که بیشترین منافع را با مقدار هزینه مساوی ایجاد کند؛ به این صورت که مشابه( 
شود و  رحی که بیشترین ا مشابه( با همدیگر مقایسه میای مساوی )و یهای مختلف با هزینهشده در روشمنابع کسب

شــود. بنابراین در این تحلیل، از مشــکالت مربوط به ســنجش و منافع را با همان هزینه معین ایجاد کند، انتخاب می
                                                      

1. slippery-slope. 
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ــاوت بین جایگزینها دوری میگذاری هزینهارزش ــت که به دنبال قض ــود؛ چون فرض بر این اس ــتیم که با ش هایی هس
ست میهزی شابهی به د سان و یا م سده یک صرفا منافعی که با فرض هزینه معینی بهنه و مف صورت آید. در این تحلیل، 

صــورت نســبتی بیان شــود و بهگرم بر لیتر، نفر و ...(، با یکدیگر مقایســه میغیرپولی بیان شــده )بر حســب متر، میلی
 آمده قرار دارد. دستکسر منافع بهشود که مخرج آن هزینه کردن میزان خاصی است و صورت می

های بخش عمومی دارد؛  گیریهای زیادی در تصــمیمحال اســتفاده از این تحلیل، مشــکالت و محدودیتبااین
که بیشتر های مشابهی دارد؛ درحالیهایی از آن استفاده کرد که هزینهتوان برای سنجش برنامهنخست اینکه صرفا می

 های متفاوتی قابل دسترسی است.مه، با هزینهدر هر برناها جایگزین
 «هاتحلیل سنجش بین هزینه»

شی ستفاده می 1این تحلیل که در واقع همان تحلیل هزینه اثربخ ست، در جایی ا صاد متعارت ا شود که در اقت
های روشگیرد؛ به این صــورت که هزینه اتخاک هایی با منافع مســاوی )و یا مشــابه( صــورت میقضــاوت بین  رح

شــود و  رحی که با کمترین هزینه همان منافع را ایجاد کنند، مختلف برای کســب این هدت با همدیگر مقایســه می
شود. در این گذاری منافع دوری میشود. بنابراین در این تحلیل، از مشکالت مربوط به سنجش و ارزشانتخاب می

اسد هر برنامه را با یکدیگر بسنجیم و  رحی با کمترین هزینه را و مفها تحلیل تمرکز ما بر این است که چطور هزینه
ســنجش مفاســد با »ای مشــابه قواعد کلی گونهبرای تحقق اهدات و مصــالح مورد نظر انتخاب کنیم؛ بنابراین، به

و ای بیشتر باشد، باید نسبت آن بیشتر احتراز شود شود. پس هرچه وزن مفسدهبا سنجش مصالح بیان می« یکدیگر
سنجش هزینه سد دارد. در تحلیل  سنجش و  رحی انتخاب گردد که وزن کمتری در مفا شکالت مربوط به  ها، از م

ست دوری میارزش سان و محیط زی ست که به گذاری منافع مهمی مثل ارزش حفظ جان ان شود؛ چون فرض این ا
ــاوت بین جایگزین ــابهی را ایدنبال قض ــان و یا مش ــتیم که منافع یکس ــرفا جاد میهایی هس کنند. در این تحلیل ص

صــورت غیرپولی بیان شــده )مثل بر حســب متر، میلی گرم بر لیتر و هایی که برای تحصــیل هدت معینی که بههزینه
سه می سبتی بیان میشود و بهنفر( با یکدیگر مقای ست و صورت ن ست آوردن منفعتی خاص ا شود که مخرج آن به د

 بهبود و کسب آن منافع.  یز براایهای  مورد نصورت کسر هزینه
صرفا میبااین ستحال  سیا شابهی و برنامهها توان از آن در  سان و م ستفاده کرد که منفعت و خروجی یک هایی ا

 هایی با منافع متفاوت استفاده کرد.توان از آن برای مقایسه برنامهدارند و نمی
 ینه فایدهکارگیری تحلیل هز ( انتشار راهنما و دستورالعمل به2

شواری سنجش هزینه و فایده  رحبا توجه به برخی د سهیل انجام تحلیل هزینه ها در  های بخش عمومی، برای ت
به قام  یده، در م مانفا ـــاز ـــات و س ما و کارگیری آن، معموال از  رت مؤســس یه، راهن های بخش عمومی ابالغ

کارگیری تحلیل هزینه فایده در برخی کشورها بهشود. صدور راهنما و دستورالعمل روش هایی صادر میدستورالعمل
گذاری برخی منافع مثل های تنزیل اجتماعی، ارزشبسیار فراگیر شده است. در این راهنما معموال اصول کلی، نرخ

شود تا نهادهای زیردست با حفظ جان انسان و برخی منابع  بیعی  ... جهت استفاده در تحلیل هزینه فایده بیان می
                                                      

1. Cost-Effectiveness Analysis. 
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های بخش عمومی دنبال کنند و بتوان و برنامهها های عمومی خود در تمام  رحواحدی آن را در ســیاســت رویکرد 
کا  حده آمری یاالت مت قایســـه نمود. در ا کدیگر م با ی یده را  فا نه  یل هزی تایج تحل یل مقررات و داده»ن « هااداره تحل

(OIRA( ــت ــازمان محیط زیس ــال، کتابEPA( و س ــتفاده از تحلیل هزینه فایده را های راهنمای د( هر س ولتی اس
شر می سازمانکنند. خزانهمنت شارکت دیگر  ستان نیز با م سال، کتابداری انگل های راهنمایی های دولتی، هر چند 

پا نیز اســتفاده از تحلیل هزینه فایده را منتشــر می کند. در کشــورهای کانادا و اســترالیا، همچنین در اتحادیه ارو
توان با انتشار این شود. در اقتصاد اسالمی نیز میراهنمای دولتی استفاده از تحلیل هزینه فایده منتشر میهای کتاب

های مهم اجتماعی را بیان کرد تا با کمک آن بتوان های صــوری برخی منافع و هزینهگذاریها و ارزشراهنما، نرخ
 ن کرد.خوبی روشمیزان مبادله کاتی را که در بخش عمومی است، به

 های الزم برای انوام سنوش و تشایص مصلحتصالحیت
شد که تحلیل هزینه فایده اجتماعی را می شن  صمیمات با توجه به مباحث فوق رو سیعی از ت سطح و توان در 

های خارجی انطباق دهد، تواند این معیارها و قواعدها را با واقعیتدولت اسالمی به کار برد؛ لکن اینکه چه کسی می
ن»ی است که در ادبیات فقهی، به بحث موسوم است. واضح است « مرجع تشخیص مصلحت»و یا « مؤهالت المواز 

های خارجی نیز مورد نظر قرار گیرد. که عالوه بر ترســیم معیارها، باید نحوه تشــخیص و تطبیق معیارها با واقعیت
سمت  رح و ها بدون تبیین شرایط موازن، بودجه هایی خواهد رفت که قدرت و نفوک برنامه گروهو امکانات دولتی به 

شار گروه صیص امکانات بر  بق هوی و هوس و قدرت ف شتری دارند. تخ ای جز از بین رفتن های اجتماعی، نتیجهبی
صی وجود ندارد. آنچه  صلحت، تعبد خا شخیص م سالمی، در برابر متولی ت صاد ا شت. در اقت همه چیز نخواهد ندا

ضای عقل و مطابق ب ست. )گیلک حکیممقت ضا کرده ا شارع آن را ام ست،  (. بنابراین، بر 89آبادی: نای خردمندان ا
توان شرایط متولیان تشخیص بیان گردید، می« معیارهای مقاصد»و « معیارهای عام»تفصیل در تبیین اساس آنچه به

 مصلحت را به شرح زیر دانست: 
را بر اسـاس ها تواند مشـروعیت  رح و برنامهتسـط کافی به فقه حکومتی و اجتماعی، به  وری که ب .1

 منابع دینی تشخیص دهد؛ 

های مختلف بخش ها و برنامهآشــنایی به مقاصــد و اهدات شــریعت، به  وری که بتواند ســیاســت .2
 بندی کند؛ بقهها عمومی را در درجات مختلفی که ککر آن رفت، در فهرستی از اولویت

در زمان حال و ها، محیط زیست و سایر منافع اجتماعی انسان آشنایی با علومی که باعث حفظ جان .3
 شود؛ آینده می

سب با  رح و برنامه مورد بحث، به  وری که بتواند بهترین  .4 صص و علوم مختلف متنا شنایی با تخ آ
 را تشخیص دهد؛ ها با کمترین هزینهها روش

 نرخ تنزیل، درجه احتماالت و ... .آشنایی با محاسبات فنی تحلیل هزینه فایده با استفاده  از  .5

شناسان، متخصصین و کاردانان انجام کارگیری جمع زیادی از اسالمهمه صرفا با شرکت و بهواضح است که این
گیری کار را به سـامان برسـاند. الزم اسـت در پذیرد؛ نه با سـپردن امر به یک نفر و یا یک شـورا که بخواهد با رأیمی
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صیص امکانات و بودجهسازمانی که متولی ت شخیص و انطباق این معیارها خ سازوکاری برای ت ست،  های دولتی ا
 .لحا  شود تا امکانات نظام اسالمی به بهترین وجه اختصاص یابد

 گیرینتیوه
، «تحقق عدالت اجتماعی»های مهمی چون اگرچه بخش عمومی در اقتصــاد اســالمی همواره  دغدغه  

نه برای افراد جامعهســـازی زمینه یک زندگفراهم» پایه اخالق و »و « ی مؤمنانه و متعهدا به توســعه بر  دســتیابی 
سالمیارزش ست که ارزیابی« های ا ستو ... را دارد، اما این امر به این معنا نی سیا ها در بخش عمومی گذاریها و 

احساسی و بدون لحا  منطقی هزینه پایان و غیرشفات، به  ور های بینگریآلاقتصاد اسالمی، باید بر اساس ایده
صمیمات اجتماعی اتخاک می صت ت سالمی میفر صاد ا صمیمات بخش عمومی اقت ساس منطق شود. ت تواند بر ا

SCBA  انجام شــود؛ هرچند اســتفاده از این تحلیل به معنای نادیده گرفتن مشــکالت و نواقصSCBA  نیســت. در
کید بر آرمان دهد تا با قرار می« گیریمیز تصمیم»ها را روی های خود، گزینه اقتصاد اسالمی بخش عمومی ضمن تأ

شود. آن سه  صمیمدیگر ترجیحات اجتماعی مقای ضح، از ت شترک عقالنی و وا های اجتماعی گیریگاه با یک معیار م
 کند. خود دفاع می

و با دیگر قواعد فقهی چون با توجه به منابع دینی مشروعیت دارد  SCBAدر این مقاله نشان دادیم که استفاده از 
سد»قاعده  ضرر ال »و « الضرر» ،«درء المفا ضرر لیزیال صات»و « بال نیز منافاتی ندارد. همچنین عوامل  «قاعده ان

را بیان کردیم و برای پرهیز از افتادن در شــیب لغزنده اخالقی، راهکارهایی ارائه گردید.  SCBAکارگیری مؤثر در به
کید کبااین صمیمبه SCBAرد که حال باید تأ ستقل در ت صاری و م صاد گیریعنوان یک روش انح های اجتماعی اقت

شناخته نمی سالمی  ست. ا شکالت پیش رو و مقابله با آنها شتر برخی م شناخت و درک بی شود؛ بلکه ابزاری برای 
را در کنار )و نه در مقابل(  داشــت؛ بلکه باید  آن SCBAبنابراین، نباید انتظاری فراتر از یک ابزار ارائه ا العات از 

  گذاری لحا  نمود. مقررات
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