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 جیاری هاخیال    بخییا  اخالقی  ییا عاده یز از م بیخ بخخی رهای عمل معیا ه بادر این دور[ امتیاز 1]. 1
هر مشییاه  قابییلِ اصیی  ِ طور کییز دا یییتی  در مجموعییع م اقعییا  اقتوییادیر  دو روی ییخدِهمییا  آشیی ا شیی ی .

 قیبختخی ییییی » روی یییخد مبت ییی  بیییخ و «(Utilitarianism) گخاییفایییی ه»مبت ییی  بیییخ  اخالقییی  وی یییخدر
(Libertarianism)» ت  . توضیح دهی  کز تفاو  اصی   ایین دو روی یخد در تیییه  بیز دیایخ بییا هی 

در یک  تفاو  این دو روی خد را ضمن توضیحرمعیار عمل عاده ز از م بخ این دو  بخیع اخالق  تییه  
  شا  دهی . -ع فقخیا رف دستیابی بز رفاه ستا  رهمچو  ماقیا  -ع اقتوادیموضو

 
اقتویاد »ای بیز بخش  از یک مویاببز اسیه کیز در آ  اشیاره ر  بز بخگع پخسش امزمتن پیوست [امتیاز 2]. 2

را «  ع ی  اقتویاد اسیالم»تخکیی  آی  مویاببز شیو  هر گو ز کز از این متن بخم ش ه اسه. هما « اسالم 
 تن:این مک  . ضمن م اقعز یز ارائز م    دا   و بخای این ادعای خویش است هقمع ا م اص الب  بی

صیز را بز طور خال« ع   اقتواد اسالم »مع ایی اقف( است هل اص   مواببز شو  ه  یبه بز بی
 و در کوتاهتخین جمال  تبیین  مایی .

  تیجیز گییخیاسیت هل و فو  تییه  بز دیاخ بییا   بختیا   ییبه بیز  پاسخ شما بز است هل ب(
م اقیی  »تا  از اعیال  شی ه توسیص مویاببز شییو  ه تیییه  بی یه  اسیه کییز بیخای بییا  موضیع

هایتا  راجیع بیز دا ییتز»و  «شواه  مخبوط بز شییو  فعاقییه اقتویاددا ا » ر«ت ریس ش ه در دوره
 .ی  کخدخواهاستفاده  «ع   اقتوادتار ه و ساخگیتخ

 
اسیت  بیخای ائع توصیع سییک اقتواددا  در مقا  مشاه هر تح یل و اردریافتی ر طور کز هما [ امتیاز 1] .3

های خ ییا سیاسیهتی ابی»و سی ح  «قواعی »سی ح  :دو س ح تح ی ی  متمخکیز شیود توا   بخاصالح امور م 
 با توجز بز این دو س ح تح ی  ر بز سؤاه  زیخ پاسخ دهی :. «روزمخه
تی ابیخ و »بیا اصیالح در سی ح  «قاعی ه»( ضمن بیا  ییک مایال اقتویادیر تفیاو  اصیالح در سی ح اقف

 را توضیح دهی . «های روزمخهسیاسه
های تی ابیخ و سیاسیه» مخکیز صریخب بیخ سی حتدر مقایییز بیا  «قواعی »سی ح  داد  بز ( مزیه اوقویهب

 تییه  «روزمخه
 
ا  م اقعی با توجز بیز آ چیز در ایین دوره درییافتی ر تیز تعخیفی  از ع ی  اقتویاد ییا مجموعیع[ امتیاز 1]. 4

  سخن گفه «ع   اقتواد اسالم »ا  از توب ا بز این تعخیفر آیا م   توا  ارائز  موداقتوادی م 
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 گخ اقتوییادی و مشییاورتح یییل شییما در جایاییاه فییخک ک ییی [ امتیییاز اضییاف پخسییش اختیییاری و دارای ]. 5

  کشیور  یام  وب در آ هایهیا ییا پ یی هایی . طبیعتیاد درب بحخا قیخار گخفتزکشور یک گذار  هادهای قا و 
ز  بیخ اکیز  «معیارهیا و اصیول»بخخی  م  وب اسه. بز دیاخ بیا  با اتکا بز  همتک  بخ ت ق  شما از وضعی

آ   دهی . همچ ین بخاساساوضاع اقتوادی آ  کشور را مورد مشاه ه و تح یل قخار م شما صحیح اسهر 
گاها یزآگاها ز ییا   -کز شما پخسش اساس  پخدازی .ر م بز ارائع پیش هاد و راه ا «معیارها و اصول»  بیز -اآ

 بخخی د ک یی . جاآ  اسه کز این معیارها و اصول را از کجا بیاوری  یا با تز فخای  ی ای دهی پاسخ بای  آ  
 ن م بیع بیخایبهتیخی «باش  عقلِ آدم  میتقل و میت ل کز م  بق با موازین و اصولِ تفکخِ»بخ این باور   کز 

  تییهو متفکخا  قا  اسه.  بخ شما راجع بز باور این محقّ« معیارها و اصول» کشف یا ایجاد این
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