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چکیده

از منظر اسالم، همۀ افراد جامعه در برابر بی عدالتی و فقر مسئول اند. برای برطرف شدن فقر 

که یکی از  گونه تدابیر حکومتی و فردی در تراث دینی وجود دارد  در جامعۀ اسالمی، دو 

یافت سهمی منطقی و معقول از ثروت جامعه و طبقات دارا و  ، در اهداف مهم این تدابیر

یع این درآمدها در راستای فقرزدایی است. به نظر می رسد با تکیه  بر آموزه های اسالمی  بازتوز

که در محدودۀ فقر  و در جهت تحقق الگوی پیشرفت اقتصادی، بتوان ادعا نمود افرادی 

مطلق زندگی می کنند، در بهره مندی از امکانات عمومی جامعه در اولویت هستند و در 

آموزه های قرآن نیز میان بهبود رفع فقر و صلح و ثبات، و میان فقر و فساد و کاهش امنیت 

داخلی و بین المللی رابطۀ تعاملی وجود دارد. سه مؤلفۀ امنیت، عدالت و فراوانی نعمت، 

همواره از ارکان و مؤلفه های رفاه در نظریه اسالمی فقرزدایی است و ابزارها و ظرفیت هایی 

نیز برای مخاطبین مختلف در جهت رسیدن به این مولفه ها مشخص گردیده است. این 

یچه ای به سوی فهم بیشتر و مؤثرتر از فقرزدایی گشوده و نشان دهد که  مقاله می کوشد تا در

این مفهوم در قرائت اسالمی اش، بر کدام مبانی فقهی و حقوقی مترتب است و این قرائت 

ی مقاصد الشریعة -در معنای مصلحت محافظت بر مقصود شرع- به چه  با مطالعۀ مواز

شکلی نمایان شده است. 
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مقدمه

رفــع فقــر یکــی از دغدغه هــا و اهــداف حکمرانــی خــوب اســت  و امــروزه جــزو تعهــدات 

مهــم دولت هــا محســوب  می گــردد )ســید احمــد حبیــب نــژاد و فاطمــه ســلمانی، 1398: 

ــات و نعمت هــای دنیــوی معقــول  ی مــردم جامعــه از مســائل رفاهــی، امکان 9(، و برخــوردار

ی نیــز زمانــی اســت کــه از اســراف و تبذیــر  و مشــروع اســت. حــد معقــول از ایــن برخــوردار

فقــر  رفــع   .)21  :1379 )توتونچیــان،  گردنــد  بهره منــد  آن  از  مــردم  همــۀ  و  شــده  جلوگیــری 

بــا  کشــورها  از  ی  بســیار موردتوجــه  اجتمــاع  ی  سیاســت گذار ی  محــور کانــون  به عنــوان 

ی خــود، نظــام الگوهــای  نیت هــای مختلــف بــوده اســت کــه متناســب بــا مکاتــب و ایدئولــوژ

ی اجــرای آن را فراهــم  می آورنــد. در  ی وگام پیاده ســاز رفاهــی، برنامه ریــزی، سیاســت گذار

حکومــت اســالمی، سیاســت مالــی، از جملــه ابزارهایــی اســت کــه در راســتای دســتیابی بــه 

اهــداف شــریعت بــه کار گرفتــه  می شــود. بی تردیــد یکــی از اهــداف شــریعت، ارتقــای ســطح 

رفــاه مــردم، از طریــق حفــظ ایمــان، جــان، اندیشــه، اوالد و امــوال آن هاســت. هرآنچــه بــه 

صیانــت مــوارد پنج گانــۀ مذکــور کمــک  می کنــد، منافــع عمومــی را نیــز بیشــتر تأمیــن  می کنــد 

ت 
ّ

ت و آن هــم لــذ
ّ

و مســلمًا مطلوب تــر خواهــد بــود. گاه فرهنگــی، مفهــوم رفــاه را صرفــًا در لــذ

شــخصی موقــت دنیایــی محــدود می کنــد؛ بدیهــی اســت کــه اســالم ایــن محــدود کــردن 

یــف از رفــاه را نمی پذیــرد. تعر

ــرای روشــن شــدن نقــش رفــع  ــه اهمیــت و جایــگاه رفــع فقــر در شــریعت اســالم، ب ــا توجــه ب ب

فقــر در تشــریع احــکام اســالمی، نیــاز اســت کــه اصــل اساســی و قاعــدۀ کلــی دربــارۀ فلســفۀ 

احــکام بیــان شــود. بــر اســاس فقــه اســالمی، احــکام شــرع، تابــع مصالــح و مفاســد هســتند. 

بحــث دربــارۀ تبعیــت احــکام از مصالــح و مفاســد از بحث هــای مهمــی اســت کــه فقهــا در 
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ی از مســائل اصولــی و فقهــی ذکــر کرده انــد. مــراد از مصالــح و مفاســد عبــارت اســت  بســیار

ی کــه بتــوان حکــم را  : چیــزی کــه وجــود و عــدم حکــم شــرعی بســتگی بــه آن دارد؛ به طور از

از یــک موضــوع بــه موضــوع دیگــر کــه دارای آن مصلحــت یــا مفســده اســت، ســرایت دارد. 

فقهــا از ایــن مصالــح و مفاســد بــا تعابیــر مختلفــی چــون »مناطــات احــکام«، »مقتضیات«، 

کات« یــاد  می کننــد. لیکــن تعبیــر علــل شــامل علــل بــه معنــای عالمــت  »علــل« و »مــال

کاشــف از حکــم شــرعی نمی شــود )ابطحــی، 1375: 5(.

یــم، احادیــث معتبــر و  بــدون تردیــد معتبرتریــن منبــع بــراى تبییــن مقاصــد شــریعت، قــرآن کر

گــر برخــی عالمــان شــیعه و اهل ســّنت در ایــن خصــوص نظراتــی دارنــد، در  عقــل اســت و ا

واقــع بیــان درک عقــل و تفســیر و ترجمــۀ آیــات و احادیــث واردشــده در ایــن زمینــه اســت. 

، مراجعــه نمــود.  بنابرایــن در تفســیر مقاصــد شــریعت بایــد بــه ایــن ســه منبــع و اصــل معتبــر

ــد کــه ایــن  ــه غافــل مان ــد از ایــن نکت همچنیــن در کشــف و تفســیر مقاصــد شــریعت نبای

مقاصــد در راســتاى رســیدن بــه هــدف خلقــت اســت؛ زیــرا پیگیــرى دو هــدف متفــاوت 

ــرآن2، حدیــث3 و  کــه ق ــد ســازگار نیســت و ازآنجا ــا حکمــت خداون در تکویــن و تشــریع1، ب

گاهانــۀ او را هــدف خلقــت تمــام موجوداتــی  عقــل4، آشــکارا معرفــت خداونــد و پرســتش آ

کــه برایشــان پیامبــر و کتــاب آســمانی فرســتاده شــده، می داننــد، طبیعتــًا در تشــریع نیــز 

1. اعّم از ارسال رسل، انزال کتب و جعل قانون.
 ِلَیْعُبُدوِن«.

َ
ْنَس إاّل

ْ
ِجّنَ َو اإل

ْ
ْقُت ال

َ
یات: »َوَما َخل 2. مانند آیۀ 56 از سوره ذار

یــم و ایــن حدیــث قدســی بســیار معــروف اســت؛ به گونــه اى کــه محدثــی چــون  3. در ایــن زمینــه احادیــث فراوانــی دار
ــَق 

ْ
َخل

ْ
ْقــُت ال

َ
مجلســی بــه طــور ارســال مســلم بــه خداونــد نســبت می دهــد: »ُکْنــُت َکْنــزًا َمْخِفّیــًا َفَاْحَبْبــُت أْن ُاْعــَرَف َفَخل

، ج87، ص199 و ج5، صــص 309ـ318(. ِلَکــْی ُاعــَرَف« )بحــار االنــوار
4. قضــاوت عقــل بــه ایــن صــورت اســت: موجــودات وقتــی بــه هــدف و تکامــل نهایــی می رســند کــه تمــام ظرفیت هــا 
و قابلیت هایشــان بــه فعلیــت برســد؛ و قابلیت هــاى موجــودات داراى شــعور و اراده، بــه فعلیــت نمی رســد، مگــر بــا 
رســیدن و قــرب بــه موجــودى کــه کمــال محــض و از هــر نقصــی پیراســته اســت. ایــن قــرب بــا معرفــت و پرســتش ایــن 

موجــود کــه اهلل  خوانــده می شــود، میســر می گــردد.
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همیــن هــدف مّدنظــر بــوده اســت. البتــه آنچــه ذکــر شــد، هــدف نهایــی خلقــت اســت؛ 

به گونه اى کــه وقتــی ایــن هــدف مطــرح می شــود، پرســش از هــدف خلقــت و تشــریع، پاســخ 

یــرا پاســخ بــه جایــی می رســد کــه ارزش ذاتــی پیــدا می کنــد و فراتــر از آن،  کافــی می یابــد؛ ز

ارزش دیگــرى قابــل تصــور نیســت؛ ولــی گاهــی در آیــات قــرآن و روایــات، اهــداف دیگــرى 

یــم  کر کــه در واقــع مقّدمــات آن هــدف اصلــی اســت؛ مثــًال قــرآن  نیــز بــه چشــم می خــورد 

ــُم   َمَعُه
َ

ــَزل ْن
َ
یــَن َو أ ــرِیَن َو ُمْنِذرِ یــَن ُمَبّشِ ِبّیِ ــَث اهلُل الّنَ ــَدًة َفَبَع ــًة َواِح ــاُس ُاّمَ ــد: »َکاَن الّنَ می فرمای

ُفــوا ِفیــِه...«؛ )بقــره، 213( مــردم گروهــی واحــد 
َ
َحــّقِ ِلَیْحُکــَم َبْیــَن الّنــاِس ِفیَمــا اْخَتل

ْ
ِکَتــاَب ِبال

ْ
ال

بودنــد. ]فطرتــی داشــتند و بــا آن زندگــی می کردنــد[ خداونــد پیامبرانــی را بــه ســوى ایشــان 

 ] ــن و ــق روش ــران ]منط ــا پیامب ــد و ب ــذار دهن ــارت و ان ــد[ بش ــت کنن ــا را ]هدای ــا آنه ــتاد ت فرس

َنا 
َ
َنا ُرُســل

ْ
َقــْد أْرَســل

َ
گویــا[ و بــه حــق فرســتاد تــا بــه اختالفــات مــردم رســیدگی کننــد .»ل کتــاب ]

ِقْســِط«؛ )حدیــد، 25( هرآینــه 
ْ
ــاُس ِبال ــوَم الّنَ ــَزاَن ِلَیُق ِمی

ْ
ــاَب َو ال ِکَت

ْ
ــُم ال ــا َمَعُه َن

ْ
ــاِت َو أْنَزل َن ِبالَبّیِ

پیامبــران را بــا دلیل هــاى روشــن، همــراه بــا کتــاب و قانــون فرســتادیم تــا مــردم بــه عــدل و قســط 

، رفــع اختــالف امــت، قیــام بــه عــدل و قســط و نیــز  قیــام کننــد. واضــح اســت تبشــیر و انــذار

گــون، هــدف فرســتادن پیامبــران و کتاب هــاى  ى ماننــد اینهــا کــه در آیــات و روایــات گونا امــور

ــت غایــی خلقــت و تشــریع بــه شــمار می آینــد.
ّ
آســمانی شــمرده شــده، مقّدمــات تحّقــق عل

ــرای  ــئول اند و ب ــه مس ــر در جامع ــی و فق ــر بی عدالت ــان ها در براب ــۀ انس ــالم، هم ــدگاه اس از دی

تحقــق رفــع فقــر در جامعــۀ اســالمی، بــه دو بخــش تدابیــر حکومتــی و فــردی اشــاره  شــده 

اســت. تدبیــر حکومتــی شــامل مــواردی از تأمیــن اجتماعی اســت که بر مبنــای آن، حکومت 

یافــت می کنــد تــا  بخشــی از ثــروت ثروتمنــدان را طبــق ضوابطــی )ماننــد زکات و خمــس( در

ــر فــردی شــامل مصداق هایــی اســت  ینــه کنــد. تدابی ــرای مصــارف عمومــی و رفــع فقــر هز ب

، انفــاق، وقــف( بــه نیازمنــدان  کــه بــر مبنــای آن، افــراد بــه میــل و اختیــار )ماننــد صدقــه، نــذر

کمــک می کننــد.  بــا توجــه بــه توضیحــات فــوق، مســئله ای کــه در ایــن پژوهــش مــورد بررســی 
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و تحلیــل قــرار  می گیــرد، نقــش رفــع فقــر در تشــریع احــکام فقهــی اســت کــه جهــت تبییــن ایــن 

مهــم، نیــاز اســت ابعــاد، مؤلفه هــا، و زیرمؤلفه هــا در حــوزۀ رفــع فقــر مــورد بررســی قــرار گرفتــه و 

، از جنبه هــای مختلــف مــورد بحــث قــرار گیــرد،  دیــدگاه اســالم در خصــوص نقــش رفــع فقــر

تــا بتــوان نقــش آن را در تشــریع احــکام فقهــی، تبییــن نمــود. 

 مفهوم شناسی مقاصد الشریعه

مقاصـد شـارع، مقاصـد شـریعت و مقاصـد شـرعی، هـر سـه  به  یـک معناسـت. مقاصد جمع 

یشـۀ “معنـی چیـزی و بـرای آن منظـور و آنـرا در نظـر گرفتـه شـده اسـت.1 شـریعت  َمقَصـد از ر

بـرد بـر مجموعۀ دین اطالق می شـود. ازاین رو شـریعت را بایـد در همۀ بخش های  در ایـن کار

یخـی منسـوب بـه دیـن  گزاره هـای تربیتـی و حتـی تار دیـن اعـم از عقایـد، احـکام، اخـالق، 

بـرد ناظـر دانسـت.  بـه کار بـرد. بنابرایـن می تـوان شـریعت بالمعنـی االعـم را بـه ایـن کار

یــف کــرد: »اهــداف و نتایــج و معانــی  واژۀ ترکیبــی مقاصــد شــریعت را می تــوان چنیــن تعر

ایجادشــده توســط شــرع و اثبات شــده در قضــاوت و تــالش بــرای دســتیابی بــه آنهــا و ایجــاد 

، 1421: 13(. ازایــن رو علــم مقاصــد شــریعت، علمــی  آنهــا در هــر زمــان و مــکان« )ابن عاشــور

ــه آن در  ــورد توج ــای م ــا هدف ه ــی ی ــداف کل ــرار دارد و از اه ــریع ق ــا تش ــد ب ــه در پیون ــت ک اس

ی از ایــن احــکام ســخن می گویــد. البتــه مقاصــد بــدون لحــاظ شــرایط  عمــوم یــا انــواع بســیار

، منضبــط و گســترده باشــد  آن، قابل اعتمــاد نیســت. از آن جملــه، مقصــد بایــد ثابــت، ظاهــر

)اخــوت، 1393: 357(. 

غزالــی در کتــاب المســتصفی چنیــن  می نویســد: »مقصــود مــا از مصلحــت، محافظــت بــر 

: دیــن،  مقصــود شــرع  می باشــد و مقصــود شــرع از خلــق پنــج مــورد  می باشــد کــه عبارت انــد از

یِه َقصًدا.
َ
ُه َو َقَصَد ِإل

َ
یَء َو َقَصَد ل

َ
1. َقَصَد الّش
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نفــس، عقــل، نســل و مــال آن هــا حفــظ شــود و هــر چیــزی کــه متضمــن حفــظ ایــن پنــج مــورد 

باشــد، مصلحــت اســت و هرآنچــه موجــب فــوت ایــن مصالــح  می شــود، مفســده و دفــع آن 

مصلحــت اســت« )غزالــی، 1322: 1، 286(. 

شــاطبی در الموافقــات ضمــن بحثــی مفصــل در ایــن زمینــه می گویــد: شــرایع بــرای تضمیــن 

ی کــه احــکام و افعــال الهــی را  مصالــح آنــی و آتــی بنــدگان وضــع  شــده اســت و برخــالف راز

تعلیل ناپذیــر می دانــد، اســتقرای شــریعت، مــا را بــه نتیجــه ای خــالف نظــر او می رســاند و 

آن تعلیل پذیــری احــکام خداســت. تکالیــف شــریعت یکســره بــرای حفــظ مصالــح بنــدگان 

ی هســتند یــا مــورد نیــاز عمومــی و یــا از کمالیــات بــه شــمار  اســت و ایــن مصالــح یــا ضــرور

کــه از طریــق اســتقرای شــریعت بــه  دســت  آمــده  ی  می رونــد. مصالــح یــا مقاصــد ضــرور

اســت، پنــج مــورد اســت: حفــظ دیــن، حفــظ نســل، حفــظ نفــس، حفــظ مــال و حفــظ عقــل. 

ی پنج گانــه، ســنگ  پایــۀ دیگــر مصالــح به شــمار می رونــد و مصالــح  ایــن مصالــح ضــرور

حاجتــی یــا کمالــی، مکمــل و در خدمــت آن هاســت و هــرگاه رعایــت ایــن مکمل هــا بــه فــدا 

شــدن اصــل مصلحــت منجــر شــود، بایــد آن هــا را نادیــده گرفــت. مثــال روشــن ایــن مســئله 

گــر  ک و بــا وضــو باشــد، حــال ا رعایــت طهــارت در نمــاز اســت. مؤمــن بــه هنــگام نمــاز بایــد پــا

ک دســت یابــد و نتوانــد تطهیــر کنــد، نبایــد بــه ایــن بهانــه اصــل  کســی نتوانــد بــه آب یــا خــا

ی اســت و بایــد  نمــاز را تــرک کنــد. به هرحــال قاعــدۀ اهــم و مهــم در میــان ایــن مصالــح جــار

کم اهمیت تــر قربانــی مهم تــر شــود. 

: جلب منفعت  امام محمد غزالی در همین زمینه گفته اسـت:»مصلحت عبارت اسـت از

کـه ایـن مقصـود  و دفـع ضـرر و مقصـود مـا از مصلحـت، حفاظـت از مقصـود شـرع اسـت 

شـرع از پنـج چیـز اسـت: حفـظ دیـن، نفـس )جـان(، عقـل، نسـل و مـال مـردم. پـس هرچـه 

کـه دربردارنـدۀ ایـن اصـول پنج گانـه باشـد، مصلحـت و هرچـه کـه ایـن اصـول را از بیـن ببـرد، 
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کـه دفـع آن، مصلحـت اسـت )امـام محمـد غزالـی، 1322: 1، 278(.1 مفسـده اى می باشـد 

مفهوم رفع فقر از منظر اقتصاد اسالمی

یــف بســیاری در لغــت و فقــه مواجــه می ســازد. هریــك از  ، مــا را بــا تعار احالــه بــه ادبیــات حاضــر

« در تشــریع  کیــد افزون تــری کــرده و شــخیص »رفــع فقــر « تأ یــف، بــر جهتــی از »رفــع فقــر ایــن تعار

احــکام اســامی از منظــر مقاصــد الشــریعه را توصیــف می کننــد.

ــی کــه  ــه ایــن معنـ گروهــی از فقهــاى شــیعه، معیــار فقــر را در حــد تعلــق زکات دانســته اند؛ ب

( نرســـد، فقیــر محســوب  گــر ثــروت فــرد بــه ارزش یـــك نصـــاب زکـــات )٢٠٠ درهـــم یـــا 20 دینـــار ا

می شــود. امــا صاحــب شــرایع بــا اســتدالل بــه آیــات قــرآن، فقـــر را حـــد عدم کفایــت می دانــد. 

بــراى  یــف می کنــد، و  کفایــت در یــك ســال« تعر کمتــر از  عالمــه حلــی فقــر را »درآمــدى 

اولین بــار قیــد زمــان را در تعریــف فقــر بــه کار می بــرد )خوئــی، 1409: 43(. امــروزه نیــز عالمــان 

ــد: »کســانی کــه  ــاالنه می داننــد و معتقدن ــارج سـ ــد از مخـ ــود درآمـ ــر را کمبـ ــار فقـ دینــی، معی

صنعــت، ملـــك، ســـرمایه و کســـبی دارنـــد کـــه زنـــدگی آن هــا را اداره نمی کنــد، فقیــر محســوب 

ى، 1374: ٦٠٣(.  می شــوند« )مــکارم شــیراز

از دیــدگاه فقیهــان شــیعه، مــالك غنــا آن اســت کــه دارایــی و درآمــد فــرد نزدیــك بــه میانگیــن 

ایــن مقــدار داشــته باشــد، فقیــر دانســـته  از  کمتــر  کــه  متعــارف جامعــه باشــد و هرکــس 

می شــود )باقــرى و دیگــران، ١٣٨٦: ٤٥(. از مقایســۀ معیارهــاى فقــر در فقــه شــیعه -به عنــوان 

یافــت  منبــع اســتخراج نظــام اقتصــادى اســالم- بــا معیارهــاى اقتصــاد متعــارف، می تــوان در

کــه اوًالمهم تریــن مــالك فقــر در نظــام اقتصــادى اســالم، فقــر درآمــدى اســت و ثانیــًا شــاخص 

فقــر از نظــر اســالم باالتــر از ســطح فقـــر شـــدید و مطلــق تعریــف می شــود و شــاید بتــوان آن را 

.ك : ســیداحمد حبیب نــژاد، مصالــح مرســله در آیینــه تقریــب، فصلنامــه فــروغ وحدت،شــماره  1. بــرا ی مطالعــه بیشــتر ر
.28 ،1391
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در ســطح فقــر نســبی بــرآورد نمـــود. بـــاوجوداین، شــاید جـــاى یــك معیــار عینـــی و ملمـــوس از 

ــا شــاخص های مطرح شــده در بــرآورد  ــۀ آن بـ ــر و مقایسـ ــراى ســـنجش فقـ دیـــدگاه اســـالمی بـ

فقــر خالــی اســت و البتــه  می تــوان نســبی بودن ابعــاد و عناصــر فقــر در زمان هــا و مکان هــای 

گــون را علــت ایــن عــدم صراحــت دانســت.  گونا

ــیعی از  ــف وسـ ــه طی ــود دارد ک ــر وج ــا فق ــارزه ب ــراى مب ــی ب ــتورهاى متنوع ــالم دس ــن اس در دی

ى جهــت رفــع  ــا انجــام اصالحــات ســاختار ــرا ت ــه فق راهکارهــا، از پرداخت هــای مســتقیم ب

ى  گســترده از دســتورها، درواقــع ارائه دهنــدۀ ســاختار فقــر را شــامل می شــود. ایــن طیــف 

، آنچــه به عنــوان مؤلفه هــای مبــارزه  بــا فقــر اســت. در ایــن ســاختار بــرای مبــارزه  خــاص 

بــا فقــر از منظــر اســـالم شــناخته می شــوند، به تنهایــی در کاهــش فقــر مؤثرنــد؛ امـــا زمـــانی 

، و  ــا فقــر ــالم را خواهنــد داشــت کــه در کنــار ســایر مؤلفه هــای مبــارزه ب ــوردنظر اسـ ــۀ مـ نتیجـ

ى از ســاختار پیشــنهادى اســالم در مبــارزه  ــه اجــرا درآینــد. الگوبــردار به صــورت نظام منــد بـ

ى-  ، ســطح اهمیــت -فــردى یــا ســاختار ، نیازمنــد شــناخت مؤلفه هــای مقابلــه بــا فقــر بــا فقــر

ــراى فقرزدایــی، در هریــك از  ــت شــناخت شــرایط الزم ب ایــن مؤلفه هــا در فقرزدایــی و درنهایـ

زیرنظام هــای اقتصــاد اســت. روشـــی کــه بتوانــد همــۀ ایــن ویژگی ها را داشــته باشــد، بـه عنـــوان 

ــر نگــرش سیســتمی می باشــد. ــناخته می شــود کــه مبتنــی ب ــتمی شـ ــی سیسـ روش بررسـ

سیاست گذاری فضیلت گرایانه

بر  مبتنی  اقتصادی  احکام  تشریح  فلسفۀ  تدقیق  بر  فضیلت گرایانه،  ی  سیاست گذار

برابر  در  چالش  متصدی  افراد  جمیع  این،  بر  افزون  است.  قائم  احکام  تشریع  در  فقر  رفع 

کردن به رفع فقر در شرع اسالم را می توان  بی عدالتی و فقر در جامعه هستند. لذا التفات 

ی رساندن به نیازمندان، محرومین، تأمین  در قالب رجحان مفاهیمی همچون عدل، یار

بخشی  انتقال  فضیلت گرایانه،  ی  سیاست گذار مبنای  بر  کرد.  نظاره  آزادی  و  امنیت 
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برای  تا  یافت،  در خمس  و  وقف   ، نذر زکات،  مانند  ضوابطی  طبق  را  ثروتمندان  ثروت  از 

ی، 1363: ٤٩(. بر این اساس، نگرش  مصارف عمومی و رفع فقر هزینه گردد )بی آزار شیراز

، در ساماندهی تشریع احکام اقتصادی آن تأثیرگذار  فضیلت گرایانۀ دینی نسبت به رفع فقر

و اساسًا بینش های مذهبی از مفاهیمی استوار در طرز تلقی آن مکتب نسبت به رفع فقر 

یافته از آموزه های  در احکام دینی نشئت می گیرد. علی هذا، فلسفۀ اقتصاد اسالمی، تبلور

که همانا اعتالی  دینی، افراد را با رفتارهای اقتصادی در جهت نیل به اهداف اقتصادی 

نوع نگرش  این  از  رهنمون می سازد.  اقتصادی است،  و رشد  فقر  رفع  اقتصادی،  عدالت 

ی فضیلت گرایانه در تشریع احکام  یت سیاست گذار می توان به نقش رفاه عمومی با محور

اقتصادی از منظر مقاصد الشریعه اشاره نمود. 

سیاست گذاری فقه االولویه

ی بهینۀ اقتصادی اسالمی  ی ها در تشریح بینش سیاستگذار از برجسته ترین سیاستگذار

ی فقه االولویه اشاره نمود. در  مبتنی بر رفع فقر در تشریع احکام، می توان به سیاست گذار

این  در  بنابراین  می گیرد.  قرار  توجه  مورد  مشروعیت  مداخل  ی،  سیاست گذار این  سیاق 

یکرد تشریع  نگرش، رفع فقر با بهره گیری از قواعد و معیارهای اولویت در فقه اسالمی با رو

احکام اقتصادی در چهار مقصد »قرآن«، »سنت«،»اجماع« و »عقل« رتبه بندی می شوند. 

الف: قرآن

ی بهینــۀ اقتصــادی اســالمی مبتنــی بــر  توجیــه دیــن اســالم در تشــریح بینــش سیاســت گذار

رفــع فقــر در تشــریع احــکام بــا مالحظــۀ آیــات عــام قــرآن، ضمــن برشــمردن مکانیســم عــام بــا 

ی، ایضــًا شــیوۀ خــاص اجــرای رفــاه بــا تحدیــد مصادیقــی چــون وقــف،  یکــرد عدالت محــور رو

ــا در اختیــار داشــتن ابزارهــای تشــریعی  ــذر مدعــی اســت کــه در نظــام اســالمی، ب زکات و ن
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از جانــب شــرع می تــوان رفــاه بــر مبنــای عمومــی را محقــق ســاخت. تدقیــق گســترۀ جســتار 

ی بهینــۀ اقتصــادی اســالمی مبتنــی بــر  پیــش رو ســبب گردیــده تــا آیــات عــام سیاســت گذار

ــه دلیــل  رفــع فقــر در تشــریع احــکام بیــان شــود، همچنیــن مســتندات مشــروعیت خــاص ب

رفــاه  فــردی در  و تدابیــر  اثربخشــی دولــت  و  کارآیــی  فزونــی مصادیــق، در شــاخص های 

ی بهینــۀ اقتصــادی اســالمی مبتنــی  عمومــی تقریــر گــردد. از جملــه آیــات عــام سیاســت گذار

: ــر رفــع فقــر عبارت انــد از ب

ی زمیــن اســت  رِض جمیعــًا« )بقــره، ٢٩(؛ خداونــد آنچــه در رو
َ ْ
ُکــم مــا فــی األ

َ
ــَق ل

َ
ــذی َخل

َّ
»هــو ال

ــی و  ــای طبیع ــای ثروت ه ــۀ بق ــی و اولی ــل همگان ــر اص ــه ب ــتگی آی ــد. برجس ی ــما آفر ــرای ش را ب

تعلــق آن بــه عمــوم مــردم بــر محــور عدالــت اشــاره و خداونــد نــزول بــاران، روییــدن گیاهــان، 

یــده اســت )آوره، 1396: 58(.  باغ هــا را بــرای رفــع فقــر آفر

ــه  ــد و ب ــت گردانی ــد، راس ی ــو را آفر ــد ت ، ٧(؛ خداون ــار ــك« )انفط
َ
ــواك َفعدل ــَك َفس َق

َ
ی َخل

َّ
ــذ »ال

ــر مــی  ــع فق یــت رف ــا محور عــدل ســامان داد. بنابرایــن، تشــریع احــکام، عهــده دار عدالــت ب

ی، 1374: ٢٩٦( لــذا از ویژگــی انســان ایــن اســت کــه عــالوه بــر تکویــن،  باشــد )مــکارم شــیراز

از لحــاظ تشــریع نیــز عهــده دار ایجــاد رفــع فقــر اســت. افــزون بــر ایــن، بایــد بــر ایــن نکتــه 

گــر مســلمانان بــه اصــل عدالــت وفــادار باشــند و آن را در جامعــه رعایــت  یــد کــه ا کیــد ورز تأ

کننــد، مشــکل فقــر و بیچارگــی مــردم از میــان مــی رود و همــه بــه آســایش و رفــاه دســت مــی 

یابنــد )طباطبایــی، ١٣٦٣: ٨، ٩٣(

، ٢(. ایــن آیــه بــا قطــع نظــر از ســیاق، مفهومــی  »کــی ال یکــون دولــة بیــن االغنیــاء منکــم« )حشــر

عمومــی دارد کــه شــامل تمــام اوامــر و نواهــی رســول خــدا می گــردد و فلســفۀ ایــن آیــه بــر ایــن 

جهــت اســتوار اســت کــه این گونــه درآمدهــا منحصــرًا در بیــن اغنیــا متــداول نباشــد و بیــن 

آنهــا دست به دســت نگــردد، بلکــه فقــرا هــم ســهمی داشــته باشــند )طباطبایــی، 1387: ٤، 
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، فاصلــۀ طبقاتــی پذیرفتــه  ١٦٤(؛ لــذا در بینــش اســالمی و بــر اســاس آیــۀ هفتــم ســورۀ حشــر

نشــده اســت و رفــع فقــر در ســرلوحه عمــل می باشــد )عســگری، 1398: ٢٢١(. بــر ایــن اســاس، 

کــه در آیاتــی از قــرآن از آنهــا یــاد  می شــود، ناظــر بــر توصیــف  طبقه بندی هــای اقتصــادی 

طبقاتــی اســت کــه وجــود دارد و بــه وجــود آمــده اســت و بــه معنــی مشــروعیت ایــن طبقــات 

، وضعیــت موجــود از طبقه بندی هــای اجتماعــی- اقتصــادی   بــه تعبیــر دیگــر نیســت و 

محــل بحــث اســت نــه وضعیــت مطلــوب.

ب: سنت

کیــد بــر رفــع فقــر در تشــریع احــکام از منظــر مقاصــد الشــریعه و  در ایــن وهلــه، ضمــن تأ

بــا اولویــت فقهــی در جهــت نیــل بــه مقصــود، در تقریــر روایــات بــر دو مضمــون بنیادیــن 

« التفــات شــده اســت.  »عدالــت« و ایجــاد »رفــع فقــر

»آســمان ها و زمیــن بــر اســاس عــدل اســتوار گردیــد«.1 بــا اســتناد بــه حدیــث نبــوی، عدالــت 

ابــن  )احســائی،  شــود  مــی  اقتصــادی  نظــام  در  فقــر  رفــع  از  عرصه هایــی  بــروز  موجــب 

پــا بــودن ســماوات را هــم در طــی اخبــار مأثــورۀ دیگــر بــه عــدل  ،1405: ٤، ١٠٣(. بر ابجمهــور

یــح می کنــد  ــت عظمتــه- اســناد فرموده انــد )قرشــی، 1412: 107(. ایــن روایــت تصر
ّ
الهــی -جل

کــه نظــام هســتی و آفرینــش، بــر عــدل و تــوازن و بــر اســاس اســتحقاق ها و قابلیت هــا اســت 

 .)45 :1390 ، و عــدل، وضــع شــیء اســت در موضعــش )ســرافراز

صراحت  حدیث  این   .)58  :1404 صدوق،  )شیخ  است«2  دین  بودن  زنده  مایه  »عدالت، 

 
َ

بــاه عــن حدَثــه أّن
َ
 أ

َ
ّن

َ
ع أ بوعبــداهلّلَ 

َ
ْخبَرنــی أ

َ
 أ

َ
ِبــی َقــال

َ
حل

ْ
ِبــی عمیــرٍ عــْن حمــاد عــِن ال

َ
ِبیــه عــِن ابــِن أ

َ
1. علــی بــُن ِإبَراهیــم عــْن أ

عــدوِل َقامــت الســماوات 
ْ
: »ِبال رض«؛ و فــی حد یــث آَخــَر

َ ْ
 النِبــی ص: »ِبالعــدل َقامــت الســماوات و األ

َ
 اهلّلَ ص َقــال

َ
رســول

َرض«.
ْ

و األ
2. مــا رواه صاحــب االحتجــاج، بإســناده إلــی عبــد اهلّلَ بــن جعفــر الحمیــر ی، ذکــر حد یثــًا مســندًا  یرفعــه إلــی حمــاد 

ع(: »العــدل حیــاة االحــکام«. حــام قــال علــی)
ّ
الل
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دارد که چرخیدن عادالنۀ مال و امکانات معیشتی در جامعه، از مهم ترین عوامل بنیادینی 

است که قوام و استحکام اجتماعی و اقتصادی و اخالقی و فرهنگی و سیاسی و دفاعی را 

که با اقامۀ  پدید می آورد؛ و از این راه است که »حضور دین در جامعه« آشکار می شود؛ زیرا 

که احکام دین زنده می ماند )و مورد عمل قرار می گیرد(. عدل و قسط تنها با  عدل است 

، وسیلۀ ایجاد تعادل( در  گرفتن »میزان« )ترازو تعادل )همسطحی( تحّقق می یابد؛ پس قرار 

ت و معلولی 
ّ
که میان میزان و عدل پیوند عل کنار »کتاب« )قرآن(، آشکارا دلیل بر آن است 

است؛ یعنی بدون تعادل و توازن مالی و معیشتی )در همۀ سطح های جامعه(، هیچ قسط و 

عدلی وجود نخواهد داشت؛ یعنی اصوًال زندگی جامعه و افراد با عدل تأمین می شود )مدنی 

که  اقتصادی  عدالت  یعنی  عدالت،  اقتصادی  پرتو  اساس،  این  بر   .)٧٠  :1392 قهفرخی، 

باعث ایجاد توازن در جامعه و تحقق رفع فقر می گردد )مؤمن قمی، 1385: ٥٢(.

 ،٣ اجــرا شــود، بی نیــاز خواهنــد شــد«1 )کلینــی ،1365:  مــردم  »هــرگاه عدالــت در میــان 

ــر  ــر تعبی ــع فق ــه رف ــوان ب ــادی را می ت ــت اقتص ــث، عدال ــن حدی ــتناد ای ــا اس ــن ب ٥٦٨(. بنابرای

ی، 1386: ٦٠(. آنچــه در ایــن قســمت از بحــث عدالــت بیشــتر مــورد توجــه اســت،  کــرد )غفــار

عدالــت در ایجــاد رفــاه اســت.

ج: عقل

ــه بیــان نمــود کــه موضــوع عدالــت در تحقــق رفــع فقــر از مســتقالت عقلیــه  ــوان این گون می ت

اســت کــه حتــی در صــورت عــدم التــزام بــه اعتقــادات اســالمی، عقــل بــه وجــود آن ابــرام 

ــت  ــایۀ عدال ــر در س ــع فق ــردن رف ــری ک کث ــق حدا ــه تحق ــت ک ــن اس ــز روش ــه نی ــن نکت دارد. ای

بــر اســاس مطالــب مطروحــه در   .)٢٨٨ ی، 1408:  نــور بــود )محــدث  امکان پذیــر خواهــد 

ع  ِبــی عبــداهلّلَ 
َ
ِبــی  یعُفــوٍر عــْن أ

َ
ِبی َنصــرٍ عــِن ابــِن أ

َ
حمــد بــِن محمــد بــِن أ

َ
صحاِبَنــا عــْن ســهل بــِن زِ یــاد عــْن أ

َ
1. عــدٌة مــْن أ

: »ان النــاس  یســتغنون، اذا عــدل بینهــم«.
َ

َقــال
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، بایــد اشــاره  مــورد مســتندات عــام مشــروعیت تشــریع احــکام اقتصــادی مبتنــی بــر رفــع فقــر

نمــود کــه تشــریع احــکام اقتصــادی مطابــق فطــرت انســان ها صــورت گرفتــه و درصورتی کــه 

انســان ها بــه آن عمــل کننــد، رفــع فقــر تحقــق می یابــد. 

سیاست گذاری فقه الموازنه

رفــاه  بــر  مبتنــی  اســالمی  اقتصــادی  بهینــۀ  بینــش  تشــریح  در  ی ها  سیاســت گذار افاقــۀ 

ایــن  اســلوب  اســت.  شــده  نمایــان  الموازنــه  فقــه  دیــدگاه  در  احــکام  تشــریع  در  عمومــی 

ی، موازنــۀ میــزان رفــاه، نقــش فقــه در موازنــۀ بــا رفــاه عمومــی، در نهایــت بــه  سیاســت گذار

ــه در بینــش اســالمی در تشــریع احــکام  ی فقــه الموازن ــا بهره گیــری از تئــور تطبیــق رفــع فقــر ب

اقتصــادی بــا اقتصــاد متعــارف توجــه دارد. 

الف: میزان رفاه در تشریع احکام اقتصادی از منظر مقاصد الشریعه

چنانچــه بیــان گردیــد، رفــاه بــه معنــای بهره منــدی مــداوم، متعــارف و در حــد اعتــدال مــردم 

ایــن  از  الهــی به صــورت مشــروع و معقــول اســت. حــد معقــول  از مواهــب و نعمت هــای 

ی نیــز زمانــی اســت کــه از اســراف و تبذیــر جلوگیــری شــده و همــۀ امــت مســلمان  برخــوردار

کیــد روایــات بــر حــد اســتغنا،  از آن بهره منــد گردنــد )توتونچیــان، ١٣٧٩: ١١(. عــالوه بــر ایــن، تأ

مؤیــد ایــن میــزان از رفــاه اســت. همچنیــن حــد متوســط و معتــدل زندگــی افــراد جامعــه، بــا 

ســیر صعــودی توســعه و رشــد، افزایــش می یابــد و رفــاه نســبی پیوســته رو بــه تزایــد می گــذارد. 

نهج البالغــه در ارتبــاط بــا میــزان رفــاه اشــعار مــی دارد کــه: »در دنیــا بیــش از کفــاف نخواهیــد 

 )نهج البالغــه، خطبــۀ ١٤١(. بــر ایــن اســاس، کفــاف بــه 
و از آن بیــش از حــد نیــاز نطلبیــد«1

ــی  ــذا، تمام ــد. علی ه ــرف کن ــان را برط ــات انس ــه حاج ــود ک ــه می ش ــرف گفت ــطحی از مص س

کثر من البالغ«. 1. فی نهج البالغه قال علی علیه السالم: »و ال تسالوا فیها فوق الکفاف و ال تطلبوا منها ا
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ــم کــه  ــه عل ــرای رســیدن ب ــه شــده، ب ــوم و دســتوراتی کــه در تشــریع احــکام اقتصــادی ارائ عل

« واقعــی و پیوســته و بــه تبــع آن »رفــاه فــردی« در دنیــا و آخــرت  نتیجــۀ عمــل بــه آن، »رفــع فقــر

را بــه دنبــال دارد. 

ب: ترسیم دارایی مذهبی در ترفیع رفع فقر

دیــن اســالم بــه تمامــی جوانــب زندگــی انســان از جملــه معیشــت و اقتصــاد توجــه دارد. 

ی فضیلت گرایانــه )وجــود فلســفۀ احــکام  وجــود ســرمایۀ مذهبــی از طریــق سیاســت گذار

ــه )تشــریع احــکام اقتصــادی و تشــریح آن  اقتصــادی در تحقــق رفــاه عمومــی( و فقــه االولوی

ی جوامــع اســالمی  ــوان رکــن اصلــی قانون گــذار ــا فقــه به عن ــۀ آن ب ــات( و موازن ــرآن و روای در ق

ی و تعــاون  کمــك بــه دیگــران، همــکار موجــب می گــردد روحیــۀ نوع دوســتی، حمایــت و 

عمومــی و نظیــر این هــا در افــراد افزایــش یابــد. تحقــق ایــن امــر موجــب اهتمــام بــه مســاعدت 

بــه دیگــران و پشــتیبانی مالــی از افــراد بــا عائــدی کــم و درنتیجــه موجــب کاهــش فقــر و بهبــود 

ــات و  ــه، زکات، صدق ــق هب ــا از طری ــن معاضدت ه ــود. ای ــت می ش ــن عدال ــر و تکوی ــع فق رف

.)١٣٩٠: ٢ ، قرض الحســنه انجــام می شــود )ســرافراز

ج: وارسی رفع فقر از مطمح فقه اسالمی با اقتصاد متعارف

در وارسی رفع فقر به عنوان آرمان دیرینه در تشریع احکام اقتصادی از مطمح فقه اسالمی با 

ت شخصی 
ّ

اقتصاد متعارف، باید اذعان نمود که غالبًا  فرهنگ غربی مفهوم رفاه را در لذ

رفاه  است  معتقد  و  نمی پذیرد  را  تعریف  این  اسالم  که  است  بدیهی  می نماید.  محدود 

ت مادی و معنوی می گردد.  نظریه های رفاه اقتصاد متعارف بر 
ّ

هم شامل و هم سبب لذ

تکثیر  رفاه  صورتی  در  تنها  غربی،  توابع  نظرگاه  از  دارند.  کید  تأ افراد  مطلوبیت های  نقش 

که مصادیق رفاهی از مجرای خواست و رضایت افراد جامعه عبور نماید. اما در  می یابد 
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است  رشد2   و  متعال1  خداوند  به  تقرب  نهایی  هدف  اسالمی  مبانی  بر  مبتنی  رفاه  تابع 

رفاه  فزونی  و محرك  توانمند  این مسیر  انسان ها در  و   )13 و سلمانی، 1398:  )حبیب نژاد 

اجتماعی می گردد. بنابراین، تفاوت جوهری انسان و ارزش های انسانی در دیدگاه اسالمی 

و نظریه های متعارف نشان می دهد که دیدگاه اسالمی دربارۀ رفاه، کمال گرا و در گرو کمال 

حقیقی هر دو بعد جسمی و روحی انسان است )محقق داماد، 1406: ٧٥(. مؤلفۀ اسالمی 

یکرد مواضع  در کنار مطلوبیت اقتصادی رفع فقر متعارف را می توان در نگرش اسالمی با رو

یت تقرب به خداوند متعال را با کارآیی معروف های اقتصادی فردی  بعد اعتقادی با محور

اسالمی  اقتصاددانان  اساس،  این  بر  نمود.  مشاهده  خمس  وقف،  همچون  حکومتی  و 

و  فقر مادی  رفع  اولویت  با  فقر دو ساحته  رفع  ایجاد یك  اعتقادی، خواستار  بعد  ورود  با 

٦٥(. هرچند نظریه دو ساحته بودن رفع فقر در وهلۀ اول  معنوی هستند )نعمتی، ١٣٩٥: 

در  لذات  از  درك  عدم  وجود  دلیل  به  نظر  این  پذیرفت  باید  ولی  می باشد،  صوابی  نظریه 

مفاهیم دینی دارای تناقضاتی است که بر این اساس نمی تواند نظریه اقوی باشد. لذا برا رفع 

این تناقض، محقق نظریه با طرح این پرسش که »آیا تفکیك لذات مادی اسالمی می تواند 

غیراسالمی  مکاتب  یا  اسالم  »در  آیا  است.  نموده  ارائه  باشند؟«  نداشته  ی  اخرو ساحت 

عمل مادی بدون جنبه معنوی متصور است؟« علی هذا بر اساس نظر محقق باید به دنبال 

که با نیت الهی  که لذات مرحله ناشی از عملی باشد  نظریۀ سومی باشیم؛ به این صورت 

انجام می شود. 

، نهایتــًا می تــوان متصــور شــد کــه ایــن دو مقولــه )لــذات مــادی و معنــوی( در  بــه بیانــی دیگــر

1. از مقدمــه قانــون اساســی: »چــون هــدف از حکومــت، رشــد دادن انســان در حرکــت به ســوی نظــام الهــی اســت )والــی 
( تــا زمینــۀ بــروز و شــکوفایی اســتعدادها بــه منظــور تجلــی ابعــاد خودگونگــی انســان فراهــم آیــد )تخلقــوا   اهلل المصیــر

باخــالق اهلل(...«.
.ك : ســید احمــد حبیب نــژاد، حقــوق مالیــه عمومــی، پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه و پردیــس  2. بــرا ی مطالعــۀ بیشــتر ر

فارابــی دانشــگاه تهــران، چــاپ چهــارم،1400.
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، تك ســاحت  یــه دوســاحته بــودن رفــع فقــر ــا رد نظر ؛ و ب ــا عــرض یکدیگــر طــول همدیگرنــد ت

یــه در برخــی کتــب فقهــی در ارتبــاط بــا برخــی  بــودن رفــع فقــر اثبــات می گــردد. مؤیــد ایــن نظر

معروف هــای اقتصــادی آمــده اســت و قصــد قربــت در وقــف را شــرط ندانســته اســت؛ چــه 

در وقــف عــام و چــه خــاص )خمینــی، 1379: ٣٠٦(. افــزون بــر ایــن، در ارتبــاط بــا هبــه آمــده 

اســت کــه هبــه، عقــدی اســت مقتضــی تملیــك عیــن به طــور منجــز و بــدون قصــد قربــت، بــه 

غیرعــوض )نجفــی، 1414: ١٥٧( 

رفع فقر در پرتو مقاصد الشریعه

که محور اصلی تحقیق پیرامون فقرزدایی در پرتو مقاصد الشریعه سامان یافته است،  ازآنجا

یم. می طلبد در این بخش مطابق تقسیم بندی رایج چندگانه مقاصد الشریعه بپرداز

1. حفظ دین و فقر

یســت فقــرا بــا کارهــا و اعمــال طاقت فرســا و ســخت می گــذرد؛ اعمالــی کــه  بخــش گســتردۀ ز

ی فکــری  ، همــۀ انــرژ جســم و جــان آنــان را فرســوده و نابــود می ســازد. اشــخاص بیــکار و فقیــر

و توانایــی خویــش را در جهــت بــه کار انداختــن چرخ هــای صنعتــی صاحبــان ثــروت، قــدرت 

ارزش هــای  و  باورهــا  بــرای تحصیــل دانــش، رشــد  بــه کار می گیرنــد. درنتیجــه،  و شــوکت 

شــخصی و فــردی آنــان توانــی باقــی نمی مانــد. در ایــن صــورت ممکــن اســت بــرای برخــی 

گــردد کــه چــرا آنهــا در مشــکالت به ســر می برنــد،  از افــراد فقیــر مؤمــن ایــن پرســش مطــرح 

ی از افــراد بی ایمــان وضعیــت به مراتــب بهتــری دارنــد؛ ماننــد شــأن نــزول  درحالی کــه بســیار

آیــۀ 196ســوره آل عمــران کــه چنیــن ســؤالی بــرای مــردم عصــر پیامبــر )علیه الســالم( نیــز مطــرح 

شــده بــود. پرسشــی کــه در شــأن نــزول آیــۀ مذکــور بــرای عــده ای از مســلمین عصــر پیامبــر 

ی از آدمیــان در هــر عصــر و  مطــرح شــده بــود، یــک پرســش همگانــی و عمومــی بــرای بســیار
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زمــان اســت. مــردم غالبــًا زندگــی مرفــه و ُپرنازونعمــت گردن کشــان، فراعنــه، طغیان گــران و 

یســت ُپرمشــقت جمعــی از مؤمنیــن مقایســه می کننــد و می گوینــد،  ــا ز ــار را ب ــراد بی بندوب اف

یســت مرفــه دارنــد، امــا یــک عــده باتقــوا و مؤمــن  ــا آن همــه جمعیــت و آلودگــی، ز چــرا آنهــا ب

ــد  ــک و تردی ــاد ش ــت ایمان ایج ــخاص سس ــوع در اش ــن موض ــد؟ ای ــر می برن ــختی به س در س

ــارۀ عدالــت الهــی کــرده و موجــب تغییــر فضــای فکــری آنهــا می شــود؛ زیــرا تهدیســتی و  درب

، زمینه ســاز بدگمانــی بــه خداونــد متعــال و لب گشــودن بــه گالیــه و اعتــراض در مــورد  فقــر

ــز  گــر فقــر وارد شــود، از همــان راه کفــر نی ــذا در هــر جامعــه ای ا عدالــت خداونــدی اســت. ل

ی می دهــد. ایــن موضــوع هشــدار بزرگــی  وارد شــده و ایمــان را خدشــه دار می کنــد و فــرار

اســت کــه قبــول آن نیــز بســیار دشــوار اســت؛ زیــرا در جامعــه ای کــه فقیــران در آن زندگــی 

می کننــد و از بــرآوردن ســاده ترین احتیاجــات مــادی زندگــی خــود ناتــوان هســتند، نمی تــوان 

امیــد داشــت کــه در اندیشــۀ نظــام احســن و عدالت محــور خداونــد باشــد؛ چــرا کــه آنچــه را 

مشــاهده می کنــد، به عنــوان نشــانه ای از بی عدالتــی خداونــد تصــور می کننــد. ازایــن رو گفتــه 

شــده اســت:»کاد الفقــر ان یکــون کفــرا« )مجلســی، 1397: 29، 72(؛ نزدیــک اســت کــه کفــر 

منجــر بــه کفــر شــود. فقــر ســبب می شــود تــا عــده ای از فقــرا گمــان بــد برنــد کــه خداونــد بــه آنهــا 

ی برایشــان  یــم ننمــوده اســت؛ زیــرا اشــخاصی کــه رزق و روز اهانــت روا داشــته و آنهــا را تکر

ســخت گرفتــه می شــود و در فقــر مــادی گرفتــار می آینــد، گمــان می برنــد کــه خداونــد در حــق 

ایشــان کرامــت روا نداشــته و بــه ایشــان اهانــت نمــوده اســت کــه در فقــر و تهیدســتی گرفتــار 

آمده انــد )صــدوق، 1405: 193(.

مقاصـد  منظـر  از  فقرزدایـی  کـه  نمـود  بیـان  می تـوان  می شـود،  مشـاهده  کـه  همانگونـه  لـذا 

الشـریعه سـبب حفـظ دیـن آدمـی می گـردد و بـرای اینکه چنیـن فضای نامناسـبی در جامعه 

کاهـش آن، بـر طبـق آموزه هـای وحیانـی عمـل  پدیـد نیایـد، بایـد بـرای از میـان بـردن فقـر و 

نمـود تـا شـرایط بـه نفـع فقـر و کفـر رقـم نخـورد، بلکـه شـرایط بـر ضـد آن تغییـر کنـد. ازایـن رو 
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می بایسـت امـت اسـالم بـا عمـل بـه آموزه هـای وحیانـی، در کاهـش درد و رنـج فقـرا بکوشـد و 

در یـک فراینـدی فقـر را بـه طـور کامـل از میـان بردارد و یا آن را محدود سـاخته و کاهش دهد. 

در چنیـن شـرایطی اسـت کـه دیگـر فضـا بـرای رشـد کفـر و بدگمانـی بـه خداونـد و عدالـت او 

بـه وجـود نمی آیـد. در روایـت دیگـری از پیامبـر نقـل شـده اسـت کـه کفر و فقر مادی، یکسـان 

 رُجٌل : 
َ

ُهـّم إّنـی أعـوُذ بـَك ِمن الُکفـرِ والَفقرِ ،فقـال
ّ
هسـتند و می بایسـت از هـردو گریخـت: »الل

ی شـهری، 24،38:1389( خدایـا مـن از کفـر و فقر به تـو پناه می برم.   : َنَعـم« )ر
َ

أیعـِدالِن ؟ قـال

ى.  مـردى عـرض کـرد: آیـا ایـن دو بـا هـم برابرنـد؟ فرمـود : آر

پیامبــر بارهــا ایــن نکتــه را گوشــزد نمــوده کــه فقــر چه بســا موجــب از بیــن رفتــن دیــن انســان ها 

گــردد؛ لــذا فقرزدایــی می توانــد موجــب حفــظ دیــن گــردد. در ایــن زمینــه توجــه بــه احادیــث 

ی بــه نظــر می رســد: ذیــل ضــرور

بــر  ی  میــدان دار بــه  را  کفــر   ، فقــر گــر  ا «؛  ُکفــرِ
ْ
ال ِفنــاَء  یهیــُج  ــُه 

َ
أّن ــوال 

َ
ل  ، َفقــُر

ْ
ال ــیُء 

َ
الّش »ِنعــَم 

)همــان(. بــود  چیــزی  نیکــو  نمی انگیخــت، 

فــاِت َعلــی دیِنــِه«؛ تــرس مؤمــن از فقــر و تنگدســتی، بــه 
ْ

َفقــَر َمخاَفــَة اآل
ْ
ُمؤِمــُن ال

ْ
مــا یخَشــی ال

َ
»إّن

جهــت تــرس از آســیب دیــدن دینــش اســت )همــان(.

2. حفظ عقل و فقر

ی از نصوص دینی آمده است و در جامعه نیز می توان مشاهده نمود  این واقعیت در بسیار

، به علت ضعف آموزشی و عدم اطالع از مسائل جامعه  که اندیشه، عقل و قدرت تفکر فقیر

فراوانی اند  فریب خوردۀ  اشخاص  ادعا،  این  علل  از  یکی  نمی کند.  رشد  کافی  میزان  به 

تعداد  و  می گیرند  کار  به  را  آنان  خود  پلید  مقاصد  به  رسیدن  برای  خالفکار  باند های  که 

ی از این اشخاص فقرای جامعه هستند. حضرت علی )علیه السالم( می فرماید:  بیشمار
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»پسرم! هرکسی به فقر مبتال گردد، به چهار خصلت مبتال گردیده است: ...یکی نقصان در 

کالم دیگری بیان می دارد: »فقر موجب پریشانی  97(. ایشان در  عقل« )مجلسی، 1367: 

حواس، سرگشتگی عقل و گرفتار شدن به غم و اندوه است« )همان(. 

نیــز دچــار مشــکل می گــردد؛  از مــوارد دیگــر  ی  کســی ناقــص باشــد در بســیار گــر عقــل  ا

کــه عقــل در تمــام جوانــب حیــات دارای نقــش ارزنــده ای اســت. یکــی از صاحب نظــران  چرا

مســلمان در ایــن خصــوص می گویــد: »عقــل کانــون دقــت و تفکــر اســت. عقــل چــراغ روشــن 

یســت آدمــی را روشــن می ســازد و در پرتــو نــور خــود،  یکی هــای ز کــه تار و پرفروغــی اســت 

راه را از بیــراه و صــالح را از فســاد تشــخیص می دهــد. عقــل ســرمایۀ ســیادت آدمــی در کــرۀ 

ی عقــل بــه رمــوز کتــاب آفرینــش پــی می بــرد و موالیــد طبیعــت را  زمیــن اســت. انســان بــا نیــرو

مطیــع و مســخر خویــش می ســازد و بــر همــۀ آنهــا حکومــت می کنــد. عقــل همــواره بــر اســاس 

ــنجش  ــبه و س ــا محاس ــون ب گ ــائل گونا ــوص مس ــد و در خص ــه می کن ــتدالل تکی ــق و اس منط

صحیــح قضــاوت می کنــد )فلســفی، 1396: 238(. لــذا سرگشــتگی و نقصــان عقــل، قــدرت 

ی صحیــح در زندگــی را از اشــخاص می گیــرد. بــر اســاس  تشــخیص درســت و امــکان داور

ــن  ــه همی ــردد؛ ب ــخیص می گ ــف تش ــر و ضع ــی تحی ــار نوع ــر دچ ــان فقی ــی، انس ــوص دین نص

جهــت، نمی توانــد در مســائل مختلــف تصمیــم مناســب و بهینــه اتخــاذ کنــد.

3. حفظ نسل و فقر

کیــد شــرع بــوده، ضــرورت حفــظ نســل  یکــی دیگــر از اولویت هــای دینــی کــه همــواره مــورد تأ

و نســب اســت. بــدون شــک، بقــای نســل در آموزه هــای اســالم از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار 

، حفــظ  اســت و حفــظ نســل مطلــوب در گــرو ازدواج و تکثیــر موالیــد می باشــد. از ســوی دیگــر

کــه فقــر و تنگدســتی مانعــی اساســی بلکــه  نســل رابطــۀ مســتقیمی بــا فقرزدایــی دارد؛ چرا

عمده تریــن مانــع در راه شــکل گیری خانــواده و پیونــد ارزشــمند ازدواج اســت. تنگدســتی و 
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ی، پیامــدی همچــون احســاس ناتوانــی افــراد بی همســر در تشــکیل خانــواده و نگرانــی  نــادار

یــم همــواره بــر ایــن بــوده  و اضطــراب در تــن دادن بــه ازدواج را در پــی دارد کــه تــالش قــرآن کر

کــه ایــن احســاس ناتوانــی را رفــع کنــد و بــه افــرادی کــه ناتوانــی مالــی در ازدواج و تشــکیل 

اِلِحیــَن  َیاَمــی ِمنُکــْم َوالَصّ
َ ْ
نِکُحــوا األ

َ
خانــواده دارنــد، وعــدۀ توانگــری مالــی بــا ازدواج دهــد: »َوأ

، 32(؛  ــور ــٌم« )ن ــٌع َعِلی ــِه َواهلَلُّ َواِس ــن َفْضِل ــُم اهلَلُّ ِم ــَراَء ُیْغِنِه ــوا ُفَق ــْم ِإن َیُکوُن ِإَماِئُک ــْم َو ــْن ِعَباِدُک ِم

و  صالــح  کنیــزان  و  غالمــان  همچنیــن  دهیــد،  همســر  را  خــود  بی همســر  زنــان  و  مــردان 

گــر فقیــر و تنگدســت باشــند، خداونــد از فضــل خویــش آنــان را بی نیــاز  درســتکارتان را؛ ا

گاه اســت. گشــایش دهنده و آ می ســازد؛ خداونــد 

، میــان فقــر و فحشــا رابطــه وجــود دارد و فقــر مــادی زمینــۀ بی عفتــی مــردان  از طــرف دیگــر

ی از گناهــان، بی عفتی هــا و خودفروشــی ها، فقــر  یشــۀ بســیار و زنــان را بــه وجــود مــی آورد. ر

، بــه ایــن تأثیــر نامطلــوب و بــد فقــر مــادی  و تهیدســتی اســت کــه خداونــد در آیــۀ مذکــور

اشــاره می کنــد و می فرمایــد کــه زنــان و مــردان غیرمتأهــل کــه فقیــر و فاقــد امکانــات ازدواج 

هســتند، بیشــتر از دیگــران در معــرض بی عفتــی و آلودگــی  و فســاد های جنســی هســتند و 

ــرت دارد. ــوب مغای ــل مطل ــظ نس ــا حف ــی ب ــاد های جنس ــن فس ای

4. حفظ نفس و فقر

یکــی دیگــر از مــواردی کــه در متــون دینــی به صراحــت ذکــر شــده اســت، ارتبــاط فقــر بــا قتــل 

ــم  ــک رس ــوان ی ــه عن ــم ب ــن رس ــی از ای ــع دین ــد در مناب ــت. هرچن ــدان اس ــتن فرزن ــس و کش نف

جاهلیــت یــاد شــده، امــا ایــن مســئله را می تــوان در عصــر حاضــر در قالــب جاهلیــت جدیــد 

نیــز یافــت. عرب هــای عصــر جاهلیــت نه تنهــا دختــران خــود را به خاطــر تعصب هــای غلــط 

بزرگــی در جامعــۀ آن عصــر محســوب  کــه ســرمایۀ  را  بلکــه پســران  زنده به گــور می کردنــد، 

بــرای ســقط جنیــن  گرچــه امــروزه  بــه قتــل می رســاندند.  ی  نــادار از تــرس فقــر و  می شــد، 
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ــی از  ــی یک ــواد غذای ــود م ــر و کمب ــئلۀ فق ــن مس ــد، لیک ــر می کنن ــری ذک ــی دیگ گون ــل گونا دالی

یــم در چندیــن آیــه در ایــن  ی، 1380: 12، 100(. قــرآن کر دالیــل مهــم آن اســت )مــکارم شــیراز

ْوالَدُکــْم َخْشــیَة ِإْمــالٍق« )انعــام،51(؛ فرزندانتــان را از تــرس 
َ
ــوا أ

ُ
خصــوص می فرمایــد: »َو الَتْقُتل

، بــه قتــل نرســانید. فقــر

گــر بــا فقــر فرهنگــی نیــز همــراه گــردد، می توانــد زمینه ســاز  طبــق ایــن آیــات، فقــر بســیار شــدید ا

گــردد؛ زیــرا فقــر و تهیدســتی، در تضعیــف وجــدان  ک تریــن و فجیع تریــن جنایــات  هولنا

ــر دارد  ــدان تأثی ــه فرزن ــر ب ــون مه ــی همچ ــف آدم ــن عواط ــی قوی تری ــردن حت ــن ب ــی و از بی آدم

)هاشــمی، 1388: 10، 85(.

نتیجه گیری

در مقصــد الشــریعه، فقرزدایــی مســئولیت کامــل همــۀ مســلمین شــمرده شــده اســت. هــر فــرد 

یشــه کنی فقــر و در رأس آن فقــر مطلــق مســئولیت دارد. ایــن مســئولیت ها  بــه نوبــۀ خــود بــرای ر

مســئولیت  دادن  قــرار  الشــریعه  مقصــد  اســت.  متفــاوت  افــراد  مالــی  توانایــی  برحســب 

ــرای همــۀ شــهروندان را رد کــرده اســت. بنابرایــن هــر شــخص حســب توانایــی خــود  کامــل ب

ــت  ــق، نوب ــر مطل ــع فق ــس از رف ــرده و پ ــالش ک ــق ت ــر مطل ــه کنی فق یش ــت ر ــت در جه  می بایس

بــه فقــر عــادی می رســد. ایــن تحقیــق مبیــن آن بــود کــه از منظــر مقاصــد الشــریعه و نصــوص 

گــر فقــر در  دینــی، فقــر رابطــۀ مســتقیمی بــا حفــظ دیــن، نفــس، نســل و عقــل آدمــی دارد؛ و ا

ــد، پیامد هــای مذکــور را در پــی خواهــد داشــت. جامعــه ای گســترش یاب

مبــارزه بــا فقــر به عنــوان یــک چالــش بــزرگ در مســیر رســیدن انســان بــه ســعادت، از مهم تریــن 

جوامــع،  در  فقــر  آمــدن  وجــود  بــه  علــت  اســت.  بــوده  خداونــد  فرســتادگان  رســالت های 

درحالی کــه  بــوده؛  دشــمنان  فشــارهای  و  اقتصــادی  یــت  مدیر در  کمیــت  حا کارآمــدی  نا

ــز ایــن علت هــا را تشــدید نمــوده اســت.  کمــان نی تن آســایی و ســبک زندگــی ناصحیــح حا
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روایتــی کــه به عنــوان آخریــن ســخنان پیامبــر مطــرح شــده اســت،  می توانــد مؤیــد ایــن دیــدگاه 

 
َ

َجــّل
َ
تــی ، إاّل یرَحــُم َعلــی َجماَعــِة الُمســِل می َن ؛ َفأ ــُر اهللَ  الواِلــی ِمــن َبعــدی َعلــی ُاّمَ باشــد: »ُاَذّکِ

ــم یفِقرُهــم َفیکِفَرُهــم 
َ
ُهــم ، و ل

َّ
ــم یُضــّرَ ِبِهــم َفیِذل

َ
ــَر عاِلَمُهــم ، و ل

َ
َکبیَرُهــم ، و َرِحــَم َضعیَفُهــم ، و َوّق

...« )الکافــی ،ج 1 ، ص 406(؛ آن کــس را کــه پــس از مــن بــر اّمتــم حکمرانــی یابــد، بــه یــاد 

خــدا توصیــه می کنــم؛ کــه حتمــًا بــر جماعــت مســلمانان مهــر ورزد؛ بزرگ ساالنشــان را گرامــی 

یــان نرســاند  ــر ناتوانانشــان رحمــت آورد، دانشمندانشــان را بــزرگ دارد، و آنــان را ز شــمارد ، ب

کــه خوارشــان ســازد و بــه فقــر دچارشــان نکنــد کــه کافرشــان کنــد. ایــن روایــت نشــان می دهــد 

کمیــت و زمامــداران نقــش مهمــی در فقــر مــردم دارنــد . حا

ی کــه بــرای رفــع فقــر در جامعــه اجــرا می شــود، بایــد  ــا توجــه بــه ایــن مباحــث،  هــر راهــکار ب

بتوانــد ایــن علــل را از میــان بــردارد. اســتفاده از تجــارب بشــری کــه در اصل دوم قانون اساســی 

کیــد شــده اســت، می توانــد راهکارهــا و ســازوکارهایی را در  بــر آن در کنــار اجتهــاد مســتمر تأ

ی مــا قــرار دهــد. ره آورد ایــن تحقیــق نشــان می دهــد کــه فقرزدایــی پایــدار  فقرزدایــی پیــش رو

یشــه ها و زمینه هــای فــردی و اجتماعــی فقــر و توســعۀ  بایــد بــا از میــان برداشــتن عوامــل، ر

، بــه مقابلــه  عادالنــۀ اقتصــاد، اوًال از ایجــاد فقــر جلوگیــری نمایــد و ثانیــًا در صــورت وجــود فقــر

ــا آن برخیــزد. وظیفــۀ حکومــت در ایــن راســتا مدیریــت عقالیــی اقتصــاد جامعــه، تدویــن  ب

برنامــه ای بومــی و جامــع براســاس توانمندی هــای داخلــی، پرهیــز از سیاســت زدگی و مبــارزۀ 

همه جانبــه بــا فســاد و ایجــاد عدالــت در روابــط اقتصــادی اســت. آمیختــن ایــن شــرایط 

ی مدیــران و تبلیغــات مناســب و اصــالح روابــط خارجــی، اقتصــاد  بــا شــجاعت و نــوآور

ــا  ــد ب ــرد. مســئوالن نیــز وظیفــه دارن ــه ســوی رفــع فقــر پیــش خواهــد ب ــا ســرعتی مناســب ب را ب

کــه در اصــل چهــل و  ی و اســراف و تبذیــر  پدیده هــای شــومی ماننــد فســاد و رانت خــوار

گــوار آن؛  ســوم قانــون اساســی از آن منــع شــده اســت، مبــارزه کننــد تــا از گزنــد پیامدهــای نا

، ذلــت و فســاد و بحــران نارضایتــی مــردم در امــان باشــند. همچــون کفــر



79 فقرزدایی در پرتو رویکرد فقهی به مقاصد الشریعه

منابع

قرآن کریم

نهج البالغه

و . 1 ی  کار وجــدان  در  بومــی  و  ملــی  فرهنــگ  نقــش   .)1375( مصطفــی  ســید  ابطحــی، 

کمیــت وجــدان،  انضبــاط اجتماعــی، مجموعــه مقــاالت اجــالس بررســی راه هــای علمــی حا

انتشــرات دبیرخانــه اجــالس.

، محمد الطاهر )١٤٢١(. مقاصدالشریعة االسالمیة، دارالنفائس، عمان.. 2 ابن عاشور

کلینی، محمد بن یعقوب )1365(. کافی، تهران، دارالکتب االسالمیة. . 3

، انتشارات قرآن و اهل بیت، تهران.. 4 اخوت، احمدرضا )1393(. معناشناسی خیر

اسحق زاده، مریم. )1393(. زکات، صدقه و احسان در منظر قرآن کریم، راه ابریشم، تهران.. 5

ی از دیــدگاه قــرآن و حدیــث، همــای . 6 اســماعیلی، حســن )1392(. احســان و نیکــوکار

، قــم. غدیــر

آوره، خدابخش )١٣٩٦(. حقوق مالیه از دیدگاه شریعت اسالم، تهران.. 7

، یــداهلل )1386(. مطالعــه تطبیقــی حــد فقــر شــریعت، اقتصــادی . 8 باقــری، مجتبــی و دادگــر

اسالمی، شــماره 25.

یاض، ج 6.. 9 بیهقی، احمدبن حسین، )1425(. سنن الکبری، چاپ عبدالسالم علوس، ر

یــم )١٣٦٣(. رســاله نویــن امــام خمینــی )ره(، تهــران، مؤسســه . 10 ی، عبدالکر بــی آزار شــیراز

انجــام، چــاپ اول.

یــه عدالــت اقتصــادی در نظــام . 11 بــرد نظر ، حســین )1379(. کار توتونچیان،ایــرج و عیوضلــو

یــع ثــروت و درآمــد، مجلــه تحقیقــات اقتصــادی ، شــماره دوم. اســالمی توز

جوهــری، اســماعیل بــن حمــاد )١٤١٠(. تــاج اللغــة و صحــاح العربیة، دار العلــم للمالیین، . 12

بیــروت، لبنان.



پاییز و زمستان 1400شماره 12فقه حکومتی80

حبیب نــژاد، ســیداحمد و ســلمانی ســیبنی مرضیــه )1398(. الگــوی شایســته فقرزدایــی . 13

کیــد بــر مفهــوم آزادی مســئوالنه، حقــوق  ی اســالمی ایــران بــا تأ در نظــام حقوقــی جمهــور

ی. ادار

التــراث . 14 داراحیــاء  بیــروت،  الشــیعة،  وســائل   .)١٤٠٩( حســن  بــن  محمــد  عاملــی،  حــّر 

بــی. العر

ی در گســترۀ احســان . 15 ی، حســن و کاردوســت فینــی، خدیجــه )1392(. کنــدوکاو حیــدر

در عهــد عتیــق، پژوهشــنامه ادیــان، شــماره 13.

خمینــی، ســیدروح اهللا )١٣٧٩(. کتــاب البیــع، تهــران، مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار المــام . 16

الخمینــی، ج ٣.

خوئی، ابوالقاسم )1409(. معجم رجال حدیث، مرکز نشر الثقافة االسالمیة فی العالم.. 17

کبر )1349(. فرهنگ دهخدا، وزارت فرهنگ، تهران.. 18 دهخدا، علی ا

، ایــوب )١٣٩٠(. پیشــرفت اقتصــادی از منظــر قــرآن و روایــات، همایــش ملــی قــرآن . 19 ســرافراز

یــم، دانشــگاه شــهید مدنــی آذربایجان. کر

ــار اقتصــادی و اجتماعــی . 20 ــه انفــال و فــیء و آث ، مصطفــی )1368(. نگاهــی ب ســلیمی فر

آن، مشــهد، بنیــاد پژوهشــهای آســتان قــدس رضــوی.

شــیخ صــدوق، ابــن بابویــه قمــی )1404(. مــن الیحضــره الفقیــه، بیــروت، مؤسســه ألعلمــی . 21

للمطبوعات.

ی، ســازمان مطالعــه و تدویــن کتــب . 22 طباطبائــی موتمنــی، منوچهــر )1387(. حقــوق ادار

علــوم انســانی دانشــگاه ها )ســمت(.

، انتشــارات دانشــگاه . 23 کاهــش فقــر عســکری، محمدمهــدی )١٣٩٨(. نقــش زکات در 

ع(، تهــران. امــام صــادق )

غزالی، محمد )1322(. المستصفی من علم االصول، ج 1، بغداد، مکتب مثّنی، چ اول.  . 24



81 فقرزدایی در پرتو رویکرد فقهی به مقاصد الشریعه

یة، نجف.. 25 ابن شهر آشوب، حافظ )1410(. مناقب آل ابی طالب،  المطبعة الحیدر

26 ..72 ، ی،  هادی )1386(. نظام اقتصادی صدر اسالم، تهران، دانشگاه پیام نور غفار

فراهانی فــرد، ســعید )1381(. سیاســت های اقتصــادی در اســالم، تهــران، پژوهشــگاه . 27

ی،  هــادی؛ پیشــین: 125. فرهنــگ و اندیشــه اســالمی، 194 و غفــار

کبر )١٤١٢(. قاموس قرآن، دار الکتب اإلسالمیة، تهران، ایران.. 28 قرشی، سید علی ا

ی )١٤٠٨(. مستدرك الوسائل، قم، مؤسسه آل البیت، ج ٥.. 29 محدث نور

محقق داماد، سید مصطفی )١٤٠٦(. قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسالمی، تهران، ایران.. 30

ی، نــادر )١٣٩٠(. مبانــی فقهــی وقــف بــا نگاهــی بــه اثــرات اقتصــادی، پایان نامــه . 31 مختــار

کارشناســی ارشــد دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان.

ــران، . 32 ــری در ای ــر و نابراب ــده فق ــا پدی ــارزه ب ــرورت مب ــعید )1392(.  ض ــی، س ــی قهفرخ مدن

گاه. تهــران، آ

ی، ناصر )1374(. تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب االسالمیه.. 33 مکارم شیراز

مؤمــن قمــی، محمــد )1385(. احــکام اقتصــادی در حکومــت اســالمی، فصلنامــه فقــه . 34

اهــل بیــت، ســال دوازدهــم، شــماره 45.

کبر )١٣٨٧(. آثار متقابل رشد اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس تهران.. 35 ناجی، علی ا

شــرائع . 36 شــرح  فــی  الــکالم  جواهــر   .)١٤١٤( محمدحســن   ، الجواهــر صاحــب  نجفــی، 

لبنــان. بیــروت،  العربــی،  التــراث  إحیــاء  دار  االســالم، 

بــر مطلوبیت گرایــی، مقالــه . 37 اقتصــاد اســالمی  ابتنــای  نقــد  نعمتــی، محمــد )١٣٩٥(. 

علمــی پژوهشــی، مطالعــات اقتصــاد اســالمی، ســال نهــم.


