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  چكيده
نماييم. با مروري كلي بر موضوع  را در اقتصاد متعارف و اقتصاد اخالق بررسي ميمفهوم تعادل در اين مقاله 

 و با توجه به الملل مرور نموده تعادل از ديدگاه علوم پايه مفهوم تعادل را در سطوح مختلف اقتصاد خُرد، كالن و بين
رفتار « شود. فرضيه در نظريات اقتصاد نئوكالسيك بررسي ميمفهوم رفتار بهينه سازي انسان بشر نيروهاي شهويه و غضبيه 

تب اصالت لذت يا امك از لحاظريشه تفكرات و مدلسازي رفتاري در اقتصاد نئوكالسيك و مباني فلسفي و » عقاليي
علم اخالق موجودات به مبحث فطري به فعليت رسيدن قواي ه عنوان بكمال مفهوم  با طرح .گردد تحليل ميانتفاع طلبي 

حد اعتدال در  سازي رفتار اقتصادي بازبيني نماييم. را در فرآيند بهينهدرستى و خوبى افعال و صفات انسان وارد شده تا 
يك اخالق مفهوم اعتدال در اقتصاد  .گردد مطرح مي از افراط و تفريطبه معني جلوگيري بعنوان تجويز علم اخالق ا قو

كلي است و از لحاظ كسب مطلوبيت در دامنة وسيعتر صفات و معنويات و روحيات انساني همواره در وضعيتي بهينه 
  . گيرد قرار مي(كه يك بهينة محلي است) اقتصاد نئوكالسيك بهينة رفتاري  حداقل بهتر از

تعادل در  .مورد نظر قرار گرفتندنيز  اافراط و تفريط و اعتدال آنهبرخي از صفات مرتبط با رفتارهاي اقتصادي و 
تعريف انسان صول كمال اقتصاد اخالق به استفاده از منابع به معني قرار دادن شئ در موضع صحيح خودش در جهت ح

دن به غايت و كمال رسي قرار دادن شئ در موضع خود از لحاظ رياضي منطبق با استفادة بهينه از آن است.گردد.  مي
اي بكار برد كه ضمن تأمين  به گونه انتفاعيعني بايد منابع را براي حداكثر كردن  شود. فطري هر موجود تعريف مي

  محقق شود.نيز  وينيازهاي مادي انسان زمينه حداكثر رشد و تعالي فكري و معنوي 

  اقتصاد اخالق، اقتصاد نئوكالسيك، تعادل: كليدواژه
JEL: A10, B40, C00 

  مقدمه
باشد و اين مفهوم در معاني مقدماتي و  هاي علوم مي مفهوم تعادل يكي از مهمترين مفاهيم تحليلي در كليه رشته

خود حاوي قضاوتهاي ارزشي و اخالقي است. علوم مختلف مفهوم تعادل را به صور مختلف بكار متعالي معاني همچنين 
ها تضاد و  بعث از اين مفهوم است. علت وجود اين مفهوم در كليه پديدهمنعالم هستي هاي  اند و اصوالً كليه پديده گرفته

خواه اين  آورد كه اين وضعيت تعادل نام دارد مي نيروها وضعيتي را بوجود دكشمكش نيروهاي متضاد است و بر آين
 5 غيرميراباشد يا  ميراباشد يا دائم يا خواه  4، خواه موقت3ثبات ات باشد يا بيبث، خواه با2تعادل ثابت باشد يا متحرك
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ترين علوم يعني رياضي  ويژگيهاي مختلف اين تعاريف در پايه 7ت.دت باشد يا بلندمدم كوتاه 6متناوب باشد يا غيرمتناوب
همه اين بررسيها چگونگي وقوع اين  9شود. مي يل بررسيصو معادالت ديفرانسيل به تف 8در مبحث معادالت تفاضلي
تيك هم مكانيك هم در مباحث سينما درصاً دهد. در فيزيك و مشخ يروها را نشان ميتعادل يعني حاصل برآيند ن

هرچند در سينماتيك سكون تعادل بيش از دو بخش ديگر كه  م.كني مي ديناميك همين مفهوم را مالحظهاستاتيك و هم 
مفهوم برآيند نيروها  افته است.خورد و سكون خود نيز به معني تعادل تحقق ي حركت و زمان را نيز در بر دارد به چشم مي

بسيار رسا است. بردارها  يشود كه از لحاظ ظرافت و زيبايي تحليل مي تحليلبرداري  در فيزيك رياضي با استفاده از جبر
گردد نشان  مي ي كه به آن نيرو واردموضعيت تعادل را براي جرجهت نيرو  هيونيروي عامل و زاميزان عمالً با بيان 

 ا بزرگترين اجرام سماوي را به تصويرتتعادل رفتار كوچكترين ذرات موجود در مرز ميان ماده و انرژي  اين دهند. مي
كنند ولي فقط بيان تعادل و  مي يابند و ديگري را نقض مي هاي مختلف در فيزيك يك به يك تكامل كشد. نظريه مي

. مهمترين شود ميمحقق است كه از برآيند نيروها نمايند ولي تعادل همان  ميبيان  جديد اي توصيف تعادل را به گونه
و ملموس فيزيكي است كه در در فضاي متعارف نيرو با در ارتباط  ننيوت قواعد رفتار نيروها در فيزيك منتج از قواعد

پردازيم. هرچند در فضاهاي نامتعارف نظير آنچه كه انيشتين يا هايزنبرگ در خميدگي فضا يا عدم  مين اينجا به آن
  كنند تابع قواعد نيروهاست. مي در مكان الكترون نيز طرح(در مكانيك كوانتم) طعيت ق

ها، محبت، عشق،  اميال، خواسته .كند تداعي ميدر علوم انساني و رفتاري نيز همان برآيند نيروها مفهوم تعادل را 
 نيروهايي را معرفي گيرد اسي) جاي مييي كه در مفاهيم انگيزش و هيجان (در روانشنها نفرت، بيزاري و انواع ديگر واژه

قواي  دهنيروهاي موجود در انسان در دو گروه عمحكما  نظرافع هستند. از داذب و برخي جكنند كه برخي از آنان  مي
كند و قوه  مي آن نيرويي است كه همواره جذب ماليم طبع بشردر بشر ه د. قوه شهوينشو مي بندي ضبيه طبقهغشهويه و 

تعادل عملي رفتار بشر  10يبعددر هر كند. برآيند اين دو نيروي جاذبه و دافعه  مي رويي است كه دفع ناماليمغضبيه آن ني
ث اخالق به آن حي است كه در مبشم زيرا فارغ از محتويات ارزيبر مي كند. از اين تعادل به تعادل عملي نام مي يمسرا تر
تار بشري است كه خود را در كشاكش نيروهاي شهويه و غضبيه خود بين رفمعملي يعني تعادل اين تعادل  .شود مي توجه

  د.نمايامكان جذب ماليم و دفع ناماليم تا حد سعي كرده  رها ساخته است و

ت به بكند هرچه نس مي سعيخوددوستي يعني انسان بدليل  .آيد مي از اين مفهوم رفتار بهينه سازي در انسانها پديد
نمايد. يعني ماليمات را حداكثر نمايد و  نمايد و هرچه ماليم طبع اوست را جلب و جذب دفع د وست را راناماليم  وا

اي در حد  شود. هر نظريه اين بيان در رفتارهاي مختلف به صور گوناگون تحليل و بررسي مي 11.ناماليمات را حداقل كند

                                                                                                                                                                                         
3 -stable versus unstable equilibrium  
4 -transitional equilibrium  
5 -damping versus explosive  
6 - oscillatory versus non-oscillatory 
7 - short run versus long run  
8 - Difference equations 

  http://www.bidabad.com/doc/difference-equations.pdf  نگاه كنيد به: بيژن بيدآباد، نظريه معادالت ديفرانس و ثبات پوياي تعادل -  9
10 - Dimension 

شود كه حركت از سمت طول زين داراي نقطه حداقل در مركز زين  اين فرآيند در برنامه ريزي رياضي به حالت زين اسب نشان داده مي -  11
داراي نقطه حداكثر در مركز زين دارد. لذا نقطه مركز زين از يك بعد مختصات حداقل است و از بعد ديگر  دارد و حركت از عرض زين
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دل را شرح داده است. در علوم رفتاري اين خود كه اقدام به شرح اين مفهوم كرده عمالً بيان ديگري از مفهوم واحد تعا
رفتار در ها يا هنجارها نيز از مشاهده همين برآيندها  گردد. نُرم ها بيشتر در قالب نتيجه و برآيند رفتارها مطرح مي تحليل

كرده، رفتار خاصي را ايجاد نوع يعني اگر برآيند اين نيروها در اكثريت جامعه  .اند اكثريت اعضاء جامعه تعريف شده
جامعه آن رفتار را هنجار اجتماعي دانسته و خالف آن را ناهنجار تصور و تعريف كرده است. بر اين اساس چون 

 ،ده لذا رفتار صحيحكرهر انيروهاي ناشي از خوددوستي انسانها رفتار حداكثر جذب ماليم و دفع ناماليم را در آنها ظ
ناميده شده كه يكي از  »عقالييرفتار «. اين رفتار كند دفع ناماليم رفتاري دانسته شده كه تا حد امكان جذب ماليم و

  است.  نئوكالسيك اقتصادليلهاي حفروض اساسي رفتاري در ت

گنجد. بطوركلي با توجه  ه شرح آن در اين مقاله نميكبه مباني اقتصاد نئوكالسيك وارد شده كه انتقادات زيادي 
سازي الگوهاي رفتار اقتصادي انسان قرار دارد  ناي تحليل رياضي فروض و سادهبه اينكه ساختار اقتصاد نئوكالسيك برمب

هاي  از لحاظ منطقي محل ايراد به اين ديدگاه از سمت فروض قابل بررسي است و اال رياضيات بكار برده شده در تحليل
چوب و الگوي تحليلي براي سازي رفتار انسانها و ساختن چار ساده نئوكالسيك آنقدر مستدل هست كه قابل نقد نيست.

برخي نيز اتكاء بيش از حد به رياضييات را نقص 12 اند. آن شيوه غلطي نيست هرچند بسياري بر اين موضوع ايراد داشته
مطرح در اقتصاد نئوكالسيك را » انسان اقتصادي«رسد. برخي  كه منطقي به نظر نمي 13اند هاي نئوكالسيك دانسته تحليل

هاي خوشي و  اند كه انسان را به مثابه ماشين حسابي در نظر گرفته كه پالس فتار انسان دانستهدور از واقعيت عملي ر
، انتخاب عقالئي، بازار رقابت 15نقدهائي نيز در ارتباط با همگني در اقتصاد14 دهد. ناخوشي را بصورت مكانيكي پاسخ مي

اند كه همانطور  وض نئوكالسيك و مشابه آن دانستهكامل، دانش كافي عامل اقتصادي، عدم تطابق واقعيات اقتصادي با فر
مهمترين نقد بر فرض رفتار عقالئي انسان است كه قابل توجه  16كه گفته شد ايراد به فروض است و نه به شيوه تحليل.

  18كند متفاوت از انسان واقعي است. و در همين راستا انساني كه اقتصاد نئوكالسيك به آن اشاره مي 17باشد مي

تحليلهاي اقتصادي است ولي در  ضترين فرو از اصولينئوكالسيك اگرچه در نظر اقتصاد اصطالحي ل اين عق
دانند و آن را عقل  مي باشد. حكما اين عقل را بسيار ضعيف نمي برخوردارنظريه اقتصاد اخالق از قابليت اتكاء كافي 

را در محاسبات حداكثرسازي منافع و  تاهيوبين نيست و دامنه ك عقل مصطلح دوربين و پايان .خوانند مي 19مصطلح

                                                                                                                                                                                         
  مختصات حداكثر مي باشد.

12 - Alfred S. Eichner and J. A. Kregel (1975) "An Essay on Post-Keynesian Theory: A New Paradigm in Economics", 
Journal of Economic Literature, V. 13, N. 4 (Dec.): pp. 1293-1314. 
13 - For a detailed critique of mathematical modeling, as used in the academic and political practice of neoclassical 
economics, see Pitfalls of Economic Models. 
14 - Thorstein Veblen (1898) Why Is Economics Not an Evolutionary Science? reprinted in The Place of Science in Modern 
Civilization (New York, 1919), p. 73. 
15- homo-economics  
16 - Paul Ormerod, The Death of Economics. John Wiley & Sons Inc., New York, 1997. 
Edward Fullbrook, (ed.) A Guide to What’s Wrong with Economics, Anthem Press, 2005. 
Diane Coyle, The Soulful Science: What Economists Really Do and Why it Matters. Princeton University Press, 2007. 
17 - Weintraub, E. Roy. 1993. General Equilibrium Analysis: Studies in Appraisal. University of Michigan Press. 
Samuelson, Paul A. [1947] 1983. Foundations of Economic Analysis. Harvard University Press. 
Sandven, T. Intentional Action and Pure Causality: A Critical Discussion of Some Central Conceptual Distinctions in the 
Work of Jon Elster. 1995. Philosophy of the Social Sciences 25(3): 286-317. 
18 - Tversky, A. and D. Kahneman. 1979. Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica 47: 313-327. 
19 - Rational  
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 سازي كه عقل حقيقي دامنه بسيار عريضي را در مسئله بهينه در صورتي .دهد مي سازي مضرات مد نظر قرار حداقل
در دامنه بزرگتر درست مشابه مقايسه  سازي بين بهينه دهد. از لحاظ رياضي مقايسه اين دو عبارت رفتاري مد نظر قرار مي

باشد بهينه كلي همواره بهتر و زيرمجموعة آن است. وقتي دامنه كوچكتر درون دامنه بزرگتر  21و بهينه كلي 20ليبهينه مح
ني عقلي كه توانايي مالحظه متغيرهاي بيشتر و عم است. يسلّو اين يك قاعده رياضي مبهينه محلي است با يا مساوي از 

دهد  مي يابي است كه عقلي انجام كند بيشتر و يا مساوي آن بهينه مي افقهاي دورتر را داشته باشد لزوماً آنچه كه حداكثر
   كند. مي هاي نزديك تر را فقط مشاهده كه متغيرهاي كمتر و افق

 و كرد ادراك و را آن فهميد يعنى .ء يعقله عقالفهم الشى جمله از دارد متعددي معانى لغوي لحاظ از 22عقل كلمه
 عقل جهت آن از را عقل و. نيز آمده است نهى و منع معنى به لغت در عقل زد. قيد و كرد مقيد يعنى عقَل. كرد تدبر

 معانى به عقل عقل به معني بند آوردن هم بكار برده شده است. در فلسفه .داردمي نگاه زالت از را خود دارنده كه گويند
  :23برده شده است بكار زير

 مركب جوهر اين 24.كندمى درك را اشياء حقايق كه است بسيطى جوهر ناطقه: عقل نفس يا و نفس نظرى قوه -1
 27جوهر عاقله قوه گويدمي فارابى .26است آن مقارن عمل در و ماده از مجرد ذاتاً جوهر اين. 25نيست فسادپذير قوه از

   28.است انسان حقيقت و يگانه جوهرى و ماندمى باقى بدن مرگ از بعد كه است ماده مقارن بسيط
 و عقل فرق. شودمى حاصل آن توسط هاقياس و قضايا تركيب و معانى تصور كه است نفس از اىقوه عقل -2
 اين بر بنا. ندارد توانائى كار اين به حس اما. كند انتزاع آن لواحق و ماده از را صورت تواندمى عقل كه است اين حس
 و علّت و عرض و جوهر قبيل از كلى معانى و دكنمى جدا آنها ماده از را اشياء صور كه است انتزاع و تجريد قوه عقل
  . يابددرمى را... و شر و خير و وسيله و غايت و معلول
 از غير علمى معرفت اين. كندمى آماده علمى معرفت تحصيل براى را آن كه است نفس طبيعى قوه يك عقل -3
 آنها و كندمى تحقيق آنها در انسان كه ىعلوم: گويدمي خلدون ابن .است ايمان و وحى بر مبتنى كه است دينى معرفت

 فكر با كه است طبيعى انسان براى نوع يك. است نوع دو گرداندمى بدست دست شهرها در تعليم و تحصيل قصد به را
مى كسب است كرده وضع را علوم آن كه كسى از را آن انسان كه است نقلى علوم ديگر نوع شودمى آن متوجه خود
 و موضوعات و يابد راه بدان خود فكر با تواندمى انسان كه است معرفتى آن و است فلسفه و متحك اول نوع. كند

                                                            
20 - Local optimum  
21 - Global optimum  

  hekmat.pdf-va-http://www.bidabad.com/doc/aql نگاه كنيد به: بيژن بيدآباد، عقل و حكمت در عرفان و تصوف اسالمي. - 22 
 .1381نوچهر صانعي دره بيدي، انتشارات حكمت، تهران، فرهنگ فلسفي. جميل صلبيا، ترجمه م - ٢٣
ترجمه احمد آرام، نشريه دانشكده ادبيات و اشياء،  رسوم و حدود در رساله ،ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي موسوم به ابوالحكما - ٢٤

 .1362، بهار 127، مسلسل 1، ش 31علوم انساني تبريز، سال 
 .1384، ترجمه حسين ملكشاهي، نشر سروش، تهران، شرح اشارات و تنبيهات ابن سيناترجمه و اشارات.  سينا، ابن - ٢٥
 .1377شريف جرجاني، تعريفات، ترجمة حسين سيد عرب و سيما نوربخش، نشر فروزان روز، تهران،  - ٢٦
العرب،  عند الفلسفة مصطلحات امي، موسوعةجريار جه ).١ ١٠٥(سي م أما العقل الجوهري فعبارة عن ماهية مجردة عن المادة و عالئق المادة و  - ٢٧

 .مكتبه ناشرون، لبنان
  .اعاتصنابو نصر محمد بن طرخان بن اوزلغ فارابي، عيون المسائل فضيله العلوم و ال - ٢٨
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 است فكر داراى انسان كه جهت اين از بشناسد. خود انسانى ادراكى قواى با را آن تعليم اقسام و استدالل روش و مسائل
 از آگاهى به مستند همه علوم اين. است وضعى لىنق علوم دوم نوع. شناسد باز خطا را از صواب تمايز مواضع تواندمى

 موضوع 29كند. الحاق اصول به را آن فرعى مسائل اينكه مگر نيست عقل براى مجالى علوم اين در. است شرعى مواضع
 عقل اين و. بشناسد را آنها خارجى كمك بدون خود طبيعى عقل با تواندمى انسان كه است حقايقى بر مشتمل علم

  .باشدنظرى مي عقل و تجربى عقل تميزى و عقل درجه شامل سه خلدون ابن رنظ در طبيعى
 توسط تميز اين 30.زيباست از زشت بد و از خوب باطل، از حق تميز قوه يعنى است. حكم در اصابت قوه عقل -4
 به علم آن الزمه كه ايستغريزه رازى قول به عقل. آيدمى دست به طبعاً و مستقيماً بلكه آيد،نمى دست به فكر و مقايسه
 به آن حقانيت اينكه مگر شودنمي تلقى حق عنوان به چيزى كلى بطور: گويدمي دكارت. است بديهى و كلى امور

  .شودمى مانع حكم اصابت از را انسان كه است هوس و هوى ضد معنى اين به عقل پس. شود معلوم عقل بداهت
 اين تمايز وجه. غائيت و اصل عليت اصل تناقض، اصل انندم .است معرفت منظم اوليه اصول مجموعة عقل -5
 و ضرورى حقايق ادراك توسط انسان: گويدمي اليبنيتز. اندمستقل و كلى ضرورى، تجربه به نسبت كه است اين اصول
 معانى توسط بلكه شودنمى كامل عقل تجربى ادراكات توسط فقط جهان يعني شناخت شود.مى متمايز حيوان از ابدى
 خود مگر باشد نبوده حس در آن از پيش كه نيست چيزى عقل به عبارت ديگر در .گرددمى تكميل عقل خود فطرى
 و دارند وجود عقل در حس با عقل پيوند از پيش كندمى كشف را آنها فكر كه اوليه معانى و اصول كه بدين معنى .عقل
 كه است فطرى هاىنقش داراى عقل بلكه باشد هنبست نقش آن بر چيزى كه نيست سفيدى صفحه همچون فطرى عقل
غير  و عقل مالزم نهايتبى و كمال معانى مانند كلى معانى بعضى. دهدمى ترتيب و نظم را تجربى هاىداده هانقش اين
 فرق. شودمى حاصل عقل براى تفكّر توسط وحدت و مكان زمان، معنى مانند ديگر بعضى و. است آن از مفارقت قابل
 ترتيب و نظم انسان شناخت به كه است اىكلى معانى و ضرورى مبادى مجموعه عقل كه است در اين فكر و عقل

 و مبادى سوى به مطالب از گاهى حركت اين كه معقوالت در نفس حركت از است عبارت فكر كه حالى در هد.د يم
   .است مطالب سوى به مبادى از گاهى

 وحدت به اگر. شودمى حاصل نفس براى مطلقه حقايق به مستقيم علم نآ توسط كه ايستملكه از عبارت عقل -6
 عقل گويى معنى اين به .است مطلق خود عقل از مقصود كه است اين بر دال قول اين باشيم قائل آن موضوع و عقل

 ثابت كلى عقل از كه است محدودى عقل هركس وجود در. يابيمدرمى خارج از را آن ما و ما است از مستقل چيزى
  . كندمى تجلى فرد نفس در كه خداست همان كلى عقل اين. گيردمي الهام اليتغير
 و حكم تخيل، ذاكره، تداعى، ادراك، قبيل از معرفت تحصيل به متعلق نفسانى وظايف مجموع به همچنين عقل -7
  .است فهم و ذهن مترادف و. شودمى اطالق... و استدالل

وم عقل از نگاه فالسفه و حكماء با آنچه كه از اين مفهوم در اقتصاد شود مفه همانطور كه مالحظه مي

                                                            
 ، تهران.1386خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، نشر علمي و فرهنگي،  ابن عبدالرحمن ابن خلدون، مقدمه - ٢٩
 ضميمه جلد اول سير حكمت در اروپا،، ترجمه محمدعلى فروغىاول.  قسمت درست راه بردن عقل، روش در گفتار مقاله رنه دكارت، - ٣٠

الدين اعلم، در پايان جلدهاى با تصحيح امير جاللدر اروپا  سير حكمتديگر در نشر  .288-211، صص 1361عليشاه،  يتهران، انتشارات صف
  .سه گانه چاپ شده است
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مه براي آن بود كه مفهوم تعادل را در ارتباط با عقل بسنجيم و فرض اين مقدشود متفاوت است.  نئوكالسيك استنباط مي
تحليلهاي اقتصاددانان  يفرض رفتار عقاليي از مهمترين فروض رفتار اعقاليي بودن رفتار را محكي دوباره بزنيم. زير

اقتصادي در ارزشي كه بسياري از مباحث باشد و از همين ديدگاه است  مي ردنئوكالسيك در بررسي رفتارهاي اقتصاد خُ
در اين راستا  .قابل تحليل نيستند و بايد چارچوب جديدي را براي آن مطرح نمود ،اقتصاد نئوكالسيك نظرياتحيطه 

  .نمائيم مي الق مطرحمفهوم تعادل را در اقتصاد اخ

  نئوكالسيك تعادل در اقتصاد
مفهوم تعادل در اقتصاد از ديدگاه اقتصاددانان مختلف مطرح شده و نظريات متعددي نيز در اين ارتباط در حيطه 

ح گرديده است. مفهوم اساسي تعادل در رفتار اقتصادي ررد و اقتصاد كالن و اقتصاد بين الملل طمباحث اقتصاد خُ
ي و بستانكار و بدهكار هحسابداري دارد و در مفاهيم ساده خريد و فروش و دريافت و پرداخت و دارايي و بد زيربناي

وجه مستلزم  است. براي مثال خريد يك كاال براي يك فرد معادل فروش كاال به اوست و دريافت يك مجپنهان و مند
هم براي پرداخت كننده است و ميزان دارايي در يك خت در همان وجه هم براي دريافت كننده و تعادل دريافت و پردا

حساب معادل بدهي در حساب طرف مقابل است و بستانكاري يك نفر در يك قلم معادل بدهكاري طرف مقابل در 
تعادل در رفتار اقتصادي  سرسد ولي اسا مي همان قلم است. اين مفاهيم هرچند بدليل كثرت تكرار پيش پا افتاده به نظر

را تشكيل ميدهد كه اين موضوع در اقتصاد به تعادل مصرف كننده، تعادل توليدكننده، عرضه و تقاضا، تعادل در انسانها 
پول و كاال، تعادل در اقتصاد كالن، تعادل در اقتصاد جهان، تعادل در طول بازار، تعادل در چند بازار، تعادل بين بازارهاي 

  د.باي مي يممزمان و قص عليهذا تع

مصرف كننده رفتار افراطي خود در مورد كه آيد  مي ف كننده در اقتصاد نئوكالسيك از آنجا پديدتعادل مصر
بندد. در  مي ر ماليمات را براي بدست آوردن حداكثر ممكن از كاالها و خدمات عرضه شده در بازار بكارثجذب حداك

 دهد لذا مجبور نمي را در بازار شدهاجازه ابتياع كل كاالها و خدمات عرضه  وحصول اين هدف محدوديت بودجه ا
رفتار ميزان هزينه خريد كاال و خدمات را مساوي بودجه خود قرار دهد. تعادل  ،محدوديت بودجه ظهشود تا با مالح مي

مصرف كننده در  گردد. مي پيوندد و هزينه او مساوي درآمد او (صرف نظر از پس انداز) مي وي در اين حالت بوقوع
اد شده با ارزيابي مطلوبيت نسبي كاالها و خدمات مختلف ميزان رضايتمندي خود را در قالب تركيب قالب تعادل ايج

  رد مبسوطاً موجود است.كند. اين رفتار در نظريات اقتصاد خُ مي سبد كاالي خريداري شده خود حداكثر

شرايط رقابت كامل) اقدام در ( نمايد. او براي حداكثر كردن سود خود مي لتوليد كننده نيز رفتار مشابهي را دنبا
نمايد و در اين راستا كل محدوديت هزينه و ظرفيت توليد اجازه  مي محصوالت خودبه حداكثرسازي ميزان توليد 

نمايد. در اين حالت با توجه به اينكه بازدهي  مي لذا به ميزان منابع خود اقدام به توليد محصول ؛دهد نمي نهايت توليد را بي
د كه حداكثر آور مي بدست ار انهنسبي آنها تركيبي از آ ييد متفاوت از عامل ديگر است با جايگزينيك عامل تول

 ئوكالسيك تحققنمحصول با استفاده از محدوديت هزينه حاصل گردد. لذا تعادل در رفتار توليدكننده از لحاظ اقتصاد 
  د.بيا مي
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وش در بازار اقدام به مبادله كاال بين اين دو گروه كنندگان براي خريد و توليدكنندگان براي فر مالقات مصرف
مفهوم تقاضا  آورد. مي گردد و اين مفهوم تعادل در بازار را بوجود مي شده و رقم خريداري شده معادل رقم فروخته شده

به تعادل  قيمتكنندگان و توليدكنندگان است در هنگام عمل مبادله و معامله در  مصرفرفتار و عرضه كه ناشي از 
(براي مصرف كننده) يا تقاضا و تمايل فروش (براي مفهوم خريد و فروش است و در باقي قيمتها به مفهوم تمايل خريد 

نظريات در اين گردد. نظريه تعادل در بازار از همين مفاهيم بدست آمده كه مهمترين  مي توليدكننده) با عرضه مطرح
  كشد.  مي شد كه مبناي تعادل در بازار را به تصويربا مي 32و همچنين مارشال 31ارتباط نظريه والراس

بر اساس قانون والراس، قيمت تمايل به افزايش خواهد داشت اگر مازاد تقاضا مثبت باشد و تمايل به كاهش 
خواهد داشت اگر مازاد تقاضا منفي باشد. مازاد تقاضا يعني تفاوت بين مقداري كه خريداران در قيمتي خاص مايل به 

ند با مقداري كه فروشندگان در همان قيمت حاضرند به بازار عرضه نمايند. مازاد قيمت تقاضا در اين شرايط خريد آن
عبارتست از تفاوت بين قيمتي كه خريداران حاضر به پرداخت آن براي مقدار مشخصي از كاال هستند با قيمتي كه 

نظريه والراس وقتي مازاد تقاضا مثبت (منفي) در  نند.ك فروشندگان در ازاي آن همين مقدار كاال را به بازار عرضه مي
دهند. تعادل ايستا در  اند، قيمت را افزايش (كاهش) مي است، خريدارني (فروشندگاني) كه موفق به خريد كاال نشده

صورتيكه افزايش (كاهش) قيمت، كه به علت وجود مازاد تقاضاي مثبت (منفي) به وجود آمده، مازاد تقاضا را كاهش 
(افزايش) دهد، واقع خواهد شد. براساس فرض مارشال مقدار تمايل به افزايش (كاهش) خواهد داشت اگر مازاد قيمت 
تقاضا مثبت (منفي) باشد. مازاد قيمت تقاضا عبارتست از تفاوت بين قيمتي كه خريداران حاضر به پرداخت آن براي 

در نظر كنند.  ازاي آن همين مقدار كاال را به بازار عرضه ميمقدار مشخصي از كاال هستند با قيمتي كه فروشندگان در 
مارشال تعادل در صورتي واقع خواهد شد كه افزايش (كاهش) در مقدار، كه به علت وجود مازاد قيمت تقاضاي مثبت 

   .دهدمي(منفي) بوجود آمده، مازاد قيمت تقاضا را كاهش (افزايش) 

بازارها بايد با هـم در   ماًازه به عبارت بهتر بايد گفت در اقتصاد الكبل .ميشود ادل از يك بازار به بازار ديگر منتقلعت
دم تعادل تحقق يابد الزاماً بايد بازار ديگري وجود داشته باشد كـه در آن نيـز عـدم    رار گيرند. اگر در يك بازار عتعادل ق

بازار در چند ات والراس است كه مفهوم تعادل تعادل وجود داشته باشد. اين موضوع از مفهوم تعادل در چند بازار از نظري
م ودر ارتباط با عدم تعادل بايد گفت كه اين مفهوم در سـطح اقتصـاد خـرد يـك مفهـ      .را به خوبي در اقتصاد مطرح نمود

م در اقتصاد كالن عـالوه بـر مـورد    واين مفه .ودش ير در موجودي ظاهر ميغيبه شكل ت وع آنقتجريدي و نظري است و و
  گيرد. مي ايرتهاي آماري را نيز در براخير مغ

او در  كشد. مي يبايي به تعادل بين بازار پول و كاالزرد به مفهوم تعادل را از مفاهيم اقتصاد خُ 33ايروينگ فيشر
را در ارتباط با هم و پول اساسي كاال  مفهوم وكتاب قدرت خريد پول با استفاده از تصاويري چون اآلكلنگ و ترازو د

دل در اقواعد فيزيك را در تشابه با تعكند. اين نظريه بر اساس منطق ساده  مي را ابداع »نظريه مقداري پول« د وقرار ميده
 بازار واز مثالهاي زياد اقدام به توضيح رابطه دو بازار پول و كاال و تعادل بين اين دگيرد و با استفاده  مي بازار پول و كاال

                                                            
31 - Walras, Leon. [1874] 1984. Elements of Pure Economics or the Theory of Social Wealth. Porcupine Press.  
32 - Marshall, Alfred. [1890] 1997. Principles of Economics. Prometheus Books. 
33 - Irving Fisher, Purchasing power of money, 1911, Macmillan.  
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ن موضوع مهم است كه به ميزان خريد و فروش كاال و خدمت در بازار كاالها و نمايد. مفهوم نظريه فيشر در اي مي
پراهميت نمايد آنقدر  مي خدمات بايد عمليات دريافت و پرداخت در بازار پول صورت گيرد. اين مفهوم كه بسيار ساده

دل فيشر (در اقتصاد كالن) و ه تعايرد) و نظرهاي اخير نظريه تعادل والراس (در اقتصاد خُ است كه اگر بگوئيم در صده
درخشند بيهوده  نمي هادر مقابل اينديگر اند كه نظريات مطرح شده  نظريه (تعادل) تجارت ريكاردو آنقدر مهم بوده

رابطه انرژي  پالنك و رابطةر فاصله نيوتن، و وحد سه نظريه مهم قانون مجذدر نظريه در اقتصاد  سهايم. شايد اين  نگفته
  ر فيزيك معتبر و مهم باشند.جنبشي انيشتن د

لحاظ تعادل اقتصادي ايجاد شده بين كشورها را از و كشاند  مي نيز مفهوم تعادل را به بازارهاي خارجي 34ريكاردو
يم اين موضوع به مفهوم تعادل در اقتصاد جهان است. يعني كل واردات جهان مساوي عمنمايد كه ت مي تجارت بررسي

اگر در يك كشور تراز تجاري مثبت باشد در كشوري ديگر يا كشورهايي ديگر حتماً باشد و  مي كل صادرات جهان
تكميل همين نظريه در ارتباط با جريان  35تراز تجاري منفي خواهد بود. نظرياتي چون ديدگاه پولي به تراز پرداختها

   ي است.ارزدريافتها و پرداختها ي 

بدل ساخت و اين شيوه تحليل مفهوم مبه پويا  ستاتعادل را از اي داخل كردن زمان در مفاهيم تعادل عمالً تحليلهاي
كالن امكانپذير نمود. مفاهيم  سطح ا دريانتقال عدم تعادل از يك دوره زماني به دوره ديگر را در يك يا چند بازار و 

تي نظير تعويق مصرف با انجام اظيافتن حداكثر مطلوبيت يا منافع آنها با مالح اقتصادي انسانها را در رفتار 36»بين الزماني«
هاي بعد و رفتار بهينه در طول زمان تحت مطالعه قرار داد كه عمالً  ايه ثابت براي توليد در دورهمانداز يا تشكيل سر پس

  باشد. ات زمان ميظبياني ديگر از تعادل و با مالح

  بناي فلسفي تعادل در اقتصاد
بد نيست اين موضوع نيز ذكر شود كه ريشه تفكرات و مدلسازي  قبل از اينكه به مبحث اقتصاد اخالق بپردازيم

كه مالك اخالقى  38يا انتفاع طلبي 37اي تحت عنوان مكتب اصالت لذت رفتاري در اقتصاد نئوكالسيك ريشه در فلسفه
ونى نظير كند دارد. اصالت لذت از دوره يونان باستان تا به امروز به صور گوناگمعرفى مى» اصالت لذت«بودن فعل را 

اصالت لذت فردي اريستيپوس، اصالت لذت فردى محدود اپيكورى، اصالت لذت در منافع عمومى جرمى بنتام و جان 
برتراند راسل تقرير شده است. هر استوارت ميل، اصالت لذت عاطفى آدام اسميت، اصالت لذت فردي در عمل به قانون 

اند.  تهاي ظريفشان با يكديگر در نظريات مختلف اقتصادي متبلور شدهكدام از اين مكاتب عليرغم شباهتهاي زياد و تفاو
  شوند. به شكلي مستدل و با ابزار رياضي در نظريه مصرف كننده در اقتصاد نئوكالسيك مطرح مي ها الب اين ديدگاهغ

استيفاى  سقراط بر اين باور بود كه انسان جوياى خوشى و سعادت است، و جز اين تكليفى ندارد، اما خوشى به

                                                            
34 - Ricardo 
35 - Monetary approach to balance of payments 
36 - Inter-temporal  
37 - Hedonism 
38 - Utilitarianism, http://www.utilitarianism.com/  
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 366-ق.م 435( اريستيپوس 39آيد، مگر به وسيله جلوگيرى از خواهشهاى نفسانى بشرى.لذات و شهوات به دست نمى
گفت بشر بايد به نداى طبيعت خود گوش فرا دهد، و دريابد كه آيا انجام آن كار خوشايند  بر خالف سقراط مي 40ق.م)

انجام دهد، و در صورت دوم ترك نمايد. به عبارت ديگر هر كارى  طبيعتش است يا نيست، و در صورت اول آن كار را
كند، خوب است و بالعكس هر كارى كه با طبع فرد منافر است نامطلوب مى» لذت«كه ماليم طبع است و براى فرد ايجاد 

  است. 

ري كه نيز خوشى و اصالت لذت را مطرح كرد. او آسايش نفس و خرسندى خاط 41ق.م) 271-ق.م 341اپيكور (
حكيم لذايذ معنوى را بر تمتعات مادى گويد دهد. او مى دوام دارد و نه شهوات و لذاتى كه گذراست را مد نظر قرار مي

گرايى مدخليت داده، و ى اريستيپوس عقل و خرد را در محدود كردن لذات. در اصل او بر خالف نظريه42دهدبرترى مى
كند كه احصاء لذائذ خرد  كه او نوعى زندگانى را معرفي ميند. نتيجه اينكآن را در چهارچوب تجويز عقل منحصر مى

  گرايى اخالقى است. مدخليت داشته و لذائذ عقلي بر لذائذ جسمي تفوق داشته باشد. به عبارت ديگر او خواهان لذت

نمايند  رح مي) مكتب اصالت نفع عمومى را مط1873 - 1806( ) و جان استوارت ميل1832 - 1848جرمى بنتام (
را در نظريه اصالت لذت به نفع عمومى » شخصى«كه مالك، خدمت به جامعه و منتفع شدن آن است. و اين دو قيد 

نمايند. در  تعريف مي» به جامعه باشد فعلى كه مايه لذت مستمر و يا غالب بر الم، نسبت«عوض كرده و فعل اخالقى را 
يابد و مالك ارزش و درستى فعل، نتيجة آن  ادت براى جامعه تحقق مياين مكتب حقانيت فعل در حصول خوشى و سع

  شود.و اگر انسان براى سعادت عموم تالش كندمنافع خود او نيز تامين مى 43است و نه انگيزه آن.

كند. آدام اسميت انگيزه عمل در مكتب اصالت عاطفه، احساسات بشردوستانه است، كه او را وادار به اين كار مى
) احساسات بشردوستانه را علت فاعلى 1857-1798ت (مكُ ) و اگوست1860-1788) و آرتور شوپنهاور (1723-1790(

صورت گيرد اخالقى نيست و فقط » خودخواهى«گويند كارى كه بر بناي اند. مى و حتي غايت و هدف فعل بيان كرده
  ». خودخواهى« باشد و نه» غيرخواهى«و » غيردوستى«فعلي اخالقى است كه هدف آن 

گردد. رؤوس  ) مطرح مي1872-1970هماهنگى ميان مصالح جامعه و منافع فرد توسط برتراند راسل ( نظريه
او بر اين باور است كه  44باشد.مى »ايجاد هماهنگى بين منافع عمومى و خصوصى اجتماع«اخالقى نظريه وي عبارت از 

  45».يلي نداريم كه ارتكاب آن را، محكوم كنيماگر از انجام عمل زيانى متوجه ديگران نشود، دل«

                                                            
  .15، ص 1محمدعلي فروغي، سير حكمت در اروپا: جلد  39
 ) ق.م. بوده است.347 - 428و معاصر افالطون (از شاگردان سقراط محسوب  اريستيپوس 40
  پيش از ميالد متولد شد و هفتاد سال عمر كرد. در فلسفه پيرو ذيمقراطيس فيلسوف طرفدار اصالت حس بود. 341در سال  41
 ، فصل سوم.1/41سير حكمت : 42
  كليات فلسفه، ريچارد پاپكين، آوروم استرول، ترجمه جالل الدين مجتبوى. 43
  .65-64شناسم، صص راسل، جهانى كه من مى برتراند 44
  .68شناسم، ص برتراند راسل، جهانى كه من مى 45
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  و كمال اخالق
كمال هر اندازيم.  ميو ارتباط آن با اخالق قبل از ورود به مبحث تعادل در اقتصاد اخالق نگاهي به تعريف كمال 

 .به عبارت ديگر تحقق غايت وجودى هر موجود كمال اوست .اوستفطري موجودى عبارت از به فعليت رسيدن قواي 
منوط به كمال و كمال جامعه اش نهفته است. يژگى اختصاصى انسان قوه عاقله اوست و كمال او در كمال قوه عاقلهو

را به كمال فردي و كمال يعني اگر . ه طريقي كه تركيب آنها كاملترين وضعيت را پديد آوردست باآن فراد تك تك ا
ب ركَم جسم فرد در اجتماع بصورت اجتماعي يكسان نيست. كمال بابه تنهايى  فرديكمال كمال اجتماعي تقسيم كنيم 

اى از حيات خويش را با آن سپرى كند و استعدادهاى خويش را به كمك روح است و در خدمت انسان است تا مرحله
   46آن به فعليت رساند. بنابراين جسم سالم هدف غايى نيست زيرا كمال انسان به كمال جسم او نيست.

به معناى سجيه، سرشت و صفات باطنى آمده است. در نظر علماى  است و در لغت» قلُخُ«و » لقخُ«جمع » اخالق«
از با اتكا به اين تخلق سجيه و سرشتى است كه در نفس ملكه شده است و افعال بدون نياز به فكر و تامل » خلق«اخالق، 

كه مسنداليه آن، فعل ارادى اختيارى انسان، و مسند  نمايند تعريف مياى گزارهرا  گزاره اخالقىلذا شود. صادر مى فرد
لذا چنانچه مسند افعال به سمت تعالي بشري باشد. » خوب، بد، بايد، نبايد، ثواب، خطا و وظيفه«آن يكى از هفت مفهوم 

د. كنعلم اخالق درباره درستى و خوبى افعال و صفات انسان بحث مى گردد. متوجه گردد افعال به همين سمت برمي
كنند ولي با مالحظه مطالب فوق  ميمعرفى  فعالبدى ا يامكاتب مختلف اخالق، قواعد متفاوتى را براى تشخيص خوبى 

هر عمل كه به تحقق كمال انسان كمك كند خوب و درست است و هر عمل كه كمال انسان را در توان گفت كه  مي
ه ايد ببينيم كببودن يا رذيلت بودن صفات نفسانى تشخيص فضيلت همچنين براي خطر قرار دهد نادرست و بد است. 

هر صفتى كه كمال  . يعنيشودمانع از كمال انسان مى تكنند و كدام صفكمال غايى انسان را محقق مى صفت كدام
در رساله پندصالح در ارتباط با اخالق رذيلت است.  باشدانسان را ممكن سازد فضيلت و هر صفتي كه مانع كمال انسان 

انسان مجموعه ايست كه همگي صفات حيوانات به نحو كمال در او آفريده شده كه مانند آنها براي نيك : «47م استمرقو
و بد و سود و زيان تن خود بكوشد كه جلب آسايش كند و آسيب و رنج را دفع نمايد به عالوه قوه فكر و عقل دارد كه 

س خود باشد و براي ترقي روح آنها را به كار وادارد و اخالق تواند صفات را در حد اعتدال نگاهدارد و مسلط بر نف مي
پس مومن بايد هماره مراقب اصالح نفس و  .پسنديده را در خود آشكار سازد و از اخالق نكوهيده جلوگيري نمايد

 تهذيب اخالق دروني خود باشد كه ملكات نفسانيه كه وادارنده به عملست اگر نيك باشد عمل نيك گردد و اگر بد
باشد عمل هم ناپسند گردد و علماي اخالق در كتب خود مفصل نوشته و دستورات داده اند. ولي به خواندن كتب 
اخالق بلكه به خواندن از احاديث و قرآن مجيد داراي اخالق پسنديده نگردد و هر سر نفس كه كوبيده شود سر ديگر 

اده با استمداد از باطن بزرگان و كمك ايشان و آبياري لطيفه بلند كند بلكه اين مجاهده با نفس و شيطان بايد به عزم ار
مومن را از تاريكي جهل و عالم طبع به  ست و اتصاالًاواليت كه در دل مومنين است كه شان علويت علي عليه السالم 

ني انجام گيرد با جذبه شوق و محبت ايما» الفتي اال علي«كشاند و كاركن در وجود غير او نيست كه  نور تجرد و علم مي
و به ذوالفقار ذكر و فكر كه عنايت شده تيشه به ريشه نفس زده بستگي و انس دل را به ياد خدا نموده كه خرده خرده 
                                                            

  جلد، جلد اول.  4هاي بنيادين علم اخالق در  نگاه كنيد به: محمد فتحعلي خاني، آموزه 46
 .38- 40حضرت حاج شيخ محمد حسن بيدختي گنابادي صالحعليشاه، پند صالح، انتشارات حقيقت، صفحات  47
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ست كم گردد كه اقتدار بر نفس پيدا كرده ادوستي دنيا كه زائيده انانيت و خودسري و ريشه هر خطا و مايه اخالق زشت 
كند تا از بين برود و تا اين حال دست ندهد پسند مولي كه ميزان نيكويي اخالقست  و بتواند از ظهورات آن جلوگيري

باشند و ميانه » رحماء«پسندد و جاي ديگر بايد  مي» اشداء«نگردد چرا كه تكليف و رفتار در موارد فرق كند و موردي 
  »است گردد.  كه حاكم بر تنروي به عقل و هوش ناقص معلوم نگردد جز آنكه دل جاي خدا شود و حق حاكم بر دل 

با شهويه و غضبيه و فكريه كه گانه از قواى سهاست ذات آدمى معجونى كه  بر اين باور است 48عالمه طباطبايي
كه در هيچ حيوان ديگرى  افعال مخصوصى از آنها صادر ميشود، افعالي اند و ساختهاتحادشان يك وحدت تركيبى 

تفريط را برود و از حاق  گانه راه افراط و ياست كه نگذارد هيچيك از اين قواى سهلذا بر اين نوع موجود واجب ا .نيست
سو يا آن سو، بطرف زيادى و يا كمى منحرف گردد، چون اگر يكى از آنها از حد وسط به يك سو تجاوز  وسط به اين

  رسد.  كيب يافته نميكند معجون آدمى خاصيت خود را از دست ميدهد، و در نتيجه به آن غايت كه بخاطر آن تر

كميت و  ، هم از نظرسته شوندبكار ب انر جايشاست كه آنها داين ا حد اعتدال در قوبطوركلي بايد گفت كه 
از افراط به جلوگيرى است يعني  از افراط و تفريطو حالت. اين موضوع به معني جلوگيري  مقدار و هم از نظر كيفيت

علم اخالق دانش صفات « گويد:اخالق نراقى مىعلم تعريف كر گرديد. در زياده يا تفريط به نقصان همانطور كه ذ
كننده مىرهاشدن از صفات هالك بخش وموصوف شدن و متخلق گرديدن به صفات نجات مهلكه و منجيه و چگونگى

 هاى پسنديدهآراستن نفس به خلقرا اسالمى  اخالق يعني 50نيز تعريف مشابهي از اخالق دارد.عالمه طباطبايى  49»باشد.
تعريف اخير  51.داند مي گونه كه بايد باشدعبارت است از تحقيق در رفتار آدمى، بدانرا اخالق علم س ك. ژداند مي

  درست منطبق با همان تعريف عدالت به معناي قراردادن شئ در موضع خودش (بدان گونه كه بايد باشد) است. 

  تعادل در اقتصاد اخالق
الق گويند براي انسان دو قوه است: اول قوة عاقله كه قوة عالّمه نيز گويند، و به واسطة علماي اخ« 52نويسند: مي

قدرت بر تحصيل مجهوالت به توسط نظر و فكر آن را قوة نظرّيه نيز گويند، قوة مميزه نيز خوانند از جهت اينكه بين 
شود. دوم قوة  امور به حسب مصالح مطلوبه ناميده مينيك و بد امتياز دهد؛ قوة تدبير هم از جهت قدرت آن بر ترتيب 

دارد. و آن را از وجهة جلب منافع و جذب مالئم  اي است كه انسان را به عمل وامي عملي كه عماله نيز گويند، اين قوه
مالئم آن را غضب گويند. براي قوة عالّمه در تحصيل علوم نظريه و شهوت نامند، و از جهت دفع مضار و امور غير 

معارف حقيقيه، چون سير او است در خط مستقيم به سوي مبدأ، افراط متصور نيست فقط قصور متصور است، مگر به نظر 
ترقيات روحي  اند. از اين وجهه عقايد حقّه و عرفاني كه جذب محض و سلوك محض را دو طرف افراط و تفريط گفته

شود، و مرتبة آن فوق مقام تصور و اختيار است. ولي براي عالّمه از وجهة تدبير امور مادي و تحصيل  و مشاهدات پيدا مي

                                                            
 .558صفحه  1ترجمه تفسير الميزان جلد ، شناخت نفس بحث اخالقى، عالمه سيد محمد حسين طباطبايى 48
   .34-35 فحات، ص1هدى، جامع السعادات، ج م نراقى، محمد 49
 .376، ص 1تفسيرالميزان، ج نگاه كنيد به  ٥٠
  .18ص . 1362ات اميركبير، تهران، حكمت عملي، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، چاپ دوم، انتشارژكس، فلسفه اخالق،  51
  .12حضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلي حقيقت در اسرار فاجعه كربال، انتشارات حقيقت، فصل  52
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 ر است. حدط و افراط و تفريط متصومتوس اله نيز كه شهوت و غضب است حدة عمه و براي دو قسم قونتايج عاجلة دنيوي
بودن آن قوه نسبت به قوة عقالنية نظريه و فرمانبرداري اوامر حقّه و صرف كردن  عاست از مطيوسط هر يك كه عبارت 

شود و دو طرف افراط و تفريط مذموم و  اي كه براي آن خلق شده، مطلوب و ممدوح و خُلق نيك گفته مي آن در وجهه
را عفّت و اعتدال غضب را شجاعت، و توسط  خلق بد و رذيله است. حد وسط قوة عالّمه را حكمت، حد متوسط شهوت

اند. دو طرف افراط و تفريط حكمت، جربزه و بالهت است؛ دو طرف عفّت شره و  گانه را عدالت گفته در مجموع سه
خمود؛ دو طرف شجاعت تهور و جبن، و دو طرف عدالت ظلم و انظالم است. از هر يك از اينها صفات ديگري كه دو 

شود. مثالً از حكمت: ذكاوت، سرعت فهم، صفاي ذهن، حفظ و تذكّر منشعب  ذموم است منشعب ميطرف آنها نيز م
خيانت، بالدت، سرعت تخيل، كندي فهم، عدم قضاوت صحيح، ظلمت نفس، شود، و افراط و تفريط آنها از قبيل  مي

از شجاعت كه عبارت از قوت قلب و  داخل و مذمومند. ... 54و بالهت 53التهاب، غفلت، نسيان و امثال اينها در جربزه
ثبات در امور و استفامت در اطاعت قوة عاقله است، امثال: نجدت، همت، ثبات، صبر، حلم، سكون، شهامت، تواضع، 

شود. و هر يك از اينها كه از حد اعتدال خارج شد از صفات مذمومه محسوب و داخل در  رقّت و كظم منشعب مي
حد افراط و تفريط بعضي اخالق به نام مخصوص ناميده شده، بعضي هم نام مخصوص ود. خواهد ب 56يا تهور 55جبن

تواند افراط و تفريط هر يك را درك كند. چنانكه تكبر و خودخواهي و الف زدن و طغيان و  ندارند و شخص متدبر مي
س و جزع و اضطراب در امور و نسبت به همه ك باشد، و بدگماني گردنكشي و خودبيني از توابع صفت رذيلة تهور مي

صفات: حيا، رفق، مسالمت، صبر و سكون (صبر و سكون به اعتبار  57دنائت و امثال ذلك ناشي از جبن است. از عفّت
شود. و نيز قطع عاليق از لوازم دنيا و  شود) قناعت، وقار، ورع، سخا، امانت و عزّت نفس ناشي مي موضوع مختلف مي

ر راه خدا و مضايقه نكردن از صدقات واجبه و مستحبه و ترك محرّمات جزء عفّت محسوبند، دريغ نداشتن جان و مال د
باشد و جلوگيري از هواي نفس و به كار  زيرا مراد از عفّت نگاهداشتن خود است از لذّتهايي كه مخالف شرع و عقل مي

توانيم از متفرّعات  مال در راه خدا ميبردن آن در موارد مشروعه؛ هر چند بعضي از اين صفات را مانند بذل جان و 
شجاعت بگيريم. افراط و تفريط اين اقسام جزء رذايل محسوب و در خمودت و شره مندرجند، چه خمودت خوابانيدن و 

باشد. شره عبارت است از افراط  اعمال نكردن قوة شهويه است كه عقل به آن حاكم و الزمة بقاي نوع يا بهداشت تن مي
فسانيه از قبيل: حرص به خوردن غذا زياده از اندازة احتياج، يا بر استفراغ مواد بدني زياده از حد الزم و غرق در شهوات ن

شود از قبيل: حرام  شدن در لذّات دنيويه بدون مالحظة حسن و قبح شرعي و عقلي آن. از خمودت نيز صفاتي ناشي مي
رمشروعه و دوري از آواز خوش در غير موارد منهيه كه غنا نيز غي قةكردن محلّالت بر خود و رياضتهاي فوق الطّا

                                                            
جربزه در لغت به معني خباثت و در اصطالح علم اخالق آن است كه صاحب آن بر هيچ فكري ثابت نبوده، خياالت متعدده از پردة  - ٥٣

ت و موهومات را نيز به صورت معلومات در آورد، يا آنكه در تميز خير و شرّ نظرش مقصور بر انتفاعات دنيوي و جلب متخيله گذشته متخيال
  امور مادي بوده باشد.

  بالهت كندي قوة عالّمه و تعمق نكردن در امور است. - ٥٤
  از آنها رو بگرداند. ثباتي قلب و روگردانيدن از چيزهايي كه نبايد جبن عبارت است از تزلزل و بي - ٥٥
  داند. تهور توجه كردن به اموري است كه عقل احتراز از آنها را واجب مي - ٥٦

شود و بسياري از اين صفات را ممكن است در شجاعت يا غير آن داخل نمود، و مقصود اصلي  اين تفريعات به اعتبارات مختلف مي -57
 آن. اتصاف به آن صفات است خواه جزء عفت باشد يا غير 
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مباالتي در جمع مال و رعايت نكردن محرّمات  شرمي و ريا و حسد و بي شود و امثال ذلك. و حرص و بي محسوب نمي
رعايت شرعيه داخل در شره است. از عدالت: صداقت، الفت، وفا، شفقت، صلة رحم، حسن قضا، تودد، تسليم، توكّل، 
شود. دو  حقوق زيردستان، حفظ احترام بزرگان و تأديب مجرمين بر حسب تناسب جرم (نه زياده از آن) منشعب مي

طرف هر يك از آنها داخل در ظلم و انظالم است، چه ظلم عبارت است از گذاشتن چيزي در غير موضع خودش و 
ظلم بر اوست، و رعايت نكردن حقوق ديگران و انظالم مقابل آن است. رعايت نكردن لوازم كمال نفس كه موجب 

وفايي و امثال ذلك در ظلم مندرج است. و مراعات نكردن عزّت و وقار و مناعت و رفع ظلم نكردن در  صداقتي و بي بي
از اين تقريرات معلوم شد كه كليات صفات دوازده است: چهار از آنها ممدوح و  58مورد لزوم از اقسام انظالم است.

روند. اين اصطالحات از علماي اخالق  صفات حسنه محسوبند، و هشت ديگر مذموم و امهات رذايل به شمار مي امهات
است كه گويند شخص بايد در مقام اصالح قواي عقلية خود برآمده اخالق چهارگانة ممدوحه را در خويش ايجاد كند، 

  .»راط و تفريط منحرف نشودو هميشه مراقب باشد كه از راه راست كه ميانه روي است به اف

هدف قرار را در زندگى بشر امور اقتصادي اسالم نيز منبعث از همين بحث است. اخالق مفهوم اعتدال در اقتصاد 
اسالم به رعايت دعوت د. معنوي توسط آن احصاء گردفضائل اخالقى و كه با اين وسيله دانسته  اي الزم نداده بلكه وسيله
حتى در اين امور است. يعني رعايت اعتدال هم در امور معنوي و هم در امور مادي. براي مثال در روى اعتدال و ميانه

قرآن مجيد به يكى از فرمايد كه جانب اعتدال رعايت شود.  مي توصيهكه يك امر منبعث از اخالق است انفاق و بخشش 
، اقتاركنند و نه ه انفاق كنند نه اسراف مىآنها كسانى هستند كه هرگا«فرمايد: مىو الرحمن اشاره كرده  اوصاف عباد

اهيم افراط كه نقطه مقابل يكديگرند مفدر اين آيه » اقتار«و » اسراف«هاي  واژه. 59»ميان اين دو حد اعتدالى دارند بلكه در
صرف زم و اقتار كمتر از حق و مقدار ال نردكبيش از حد و در غير حق و بيجا صرف و تفريط را دارند. اسراف به عنوان 

هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن (ترك بخشش منما) و بيش از حد آن « 60فرمايد: و در جاي ديگر مي. كردن است
از لحاظ تعادل در رفتار اقتصادي كه منتج از اين اعتدال است . »از كار فرومانى را مگشا تا مورد سرزنش قرار گيرى و

اى را كه خدا بر شما حالل كرده است، ايد، نعمتهاى پاكيزهيمان آوردههان اى كسانى كه ا« 61فرمايد: قرآن كريم مي
   .»داردحرام مشماريد و از اندازه در نگذريد؛ زيرا خداوند از اندازه درگذرندگان را دوست نمى

اى سامان ده كه گويا هميشه كار دنيا را به گونه«فرمايد:  اين تعادل به هيچوجه به معناي رهبانيت نيست. مي
اى بندگان « 63:فرمايدمى ليه السالمع علىو  62.»ميرى اى سامان ده كه گويا فردا مىزيى و كار آخرت را نيز به گونه مى

                                                            
انظالم در اصطالح غير از مظلوميت است. مظلوميت موقعي است كه عزّت نفس تقاضاي تحمل ظلم طرف را بنمايد يا آنكه قدرت بر دفع  - ٥٨

  آن نباشد، بر خالف انظالم.
  »والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قواما« ،67سوره فرقان، آيه  59
  .»و ال تجعل يدك مغلولة الى عنقك و ال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا«، 29 سوره اسراء، آيه 60
  .»يا ايها الذين امنوا التحرموا طّيبات ما احل اهللا لكم والتعتدوا ان اهللا اليحب المعتدين. «87سورة مائده، آية  61
  . نك تموت غداً اعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً واعمل الخرتك كأ ، 139/44ج ،بحاراألنوار 62
واعلموا يا عباد اهللا ان المتقين حازوا عاجل الخير وآجله شاركوا اهل الدنيا فى دنياهم ولم يشاركهم اهل الدنيا  .193، صفحه 2تفسير الصافي، جلد  63

، شاركوا اهل الدنيا فى دنياهم، فأكلوا أ سكنوا الدنيا بأفضل ماسكنت واكلوها بأفضل ما سكنتفى اخرتهم، اباحهم اهللا من الدنيا ما كفاهم به واغناهم
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خدا بدانيد كه پرهيزكاران به نيكى دنيا و آخرت دست يافتند، با مردم دنيا در دنياشان شريك شوند و مردم دنيا در 
نيازى. در دنيا زيستند، هر چه دنيا را روا داشت به اندازه كفايت و بى آخرت آنان شركت نداشتند. خداوند براى آنان

نيكوتر و نعمت دنيا، هر چه بهتر. با دنياداران در دنياى آنان شريك شدند، از بهترين خوراكيها و پاك ترين نوشيدنيها و 
لى كه به فكر آينده و فرداى خود نيز برترين پوشيدنيها بهره بردند از دنيا چون برخورداران از نعمت، بهره بردند در حا

شود و چيزى از لذتها  بودند. در آن دنياى ديگر، هر چه آرزو كنند به آنان مى بخشند. به درخواست آنان پاسخ داده مى
  »كم ندارند. دارندگان عقل و تقوى به اين سمت و سوى مشتاقانه در حركتند.

حداكثر كننده مطلوبيت براي مصرف كننده و سود براي  همانگونه كه از مباحث ذكر شده مفهوم است رفتار
شده است و اين  ناشي -اخالق علم  ديدگاهاز  -توليدكننده رفتاري است كه در جهت حداكثر كردن جذب ماليمات 

 »فرض عقاليي«است كه سعي دارد ماليم را جذب نمايد. اگر رفتار همانگونه كه به آن پرداختيم ناشي از قوه شهويه 
از لحاظ رياضي  ،نمايد بپذيريم مي توليدكننده را بر مبناي آنچه كه اقتصاددانان نئوكالسيك مطرح ومصرف كننده  بودن

رسند. ولي اين بهينه از لحاظ اقتصاد اخالق  مي باقي فروض مربوطه) به بهينه خودحفظ رفتارهاي ذكر شده (در شرايط 
آرامش، تعالي، انسانيت، عشق  بعدهاياز اقتصاد نئوكالسيك است. ه محلي است زيرا دامنه اقتصاد اخالق وسيعتر نبهي

در نگاه اقتصاد نئوكالسيك نفي ، ... (غيرمادي)، معنويات، نوعدوستي، عبادت، ايثار، گذشت، صفا، صميميت ورزيدن
توان در حاشيه رفتار  مي اند. به عبارت ديگر ابعاد بيشتري از ويژگيهاي رفتار انسان را اند ولي در نظر هم گرفته نشده شدهن

ارد الگوي رفتار اقتصادي نئوكالسيكها كرد كه در اقتصاد نئوكالسيك به هيچ طريقي به آن پرداخته واقتصادي وي 
شود. هرچند گفته شود كه اقتصاد مبحثي مادي و غيرمعنوي  است ولي اقتصاد اخالق در پي آن است كه تمام  نمي

  هم مادي و هم معنوي انسان بكار گيرد و نه فقط رشد مادي انسان. مباحث مادي اقتصادي را در جهت رشد

شماريم كه بسياري از آنها ممدوح و  ذيالً برخي از صفات بشري كه در ارتباط با رفتارهاي اقتصادي است را برمي
است. در دو بسياري ديگر مذموم هستند ولي بهينه رفتاري از لحاظ اقتصاد اخالق رعايت ميانه روي و اعتدال در آنه

و  اسرافافراط و تفريط قرار دارند كه مهمترين رفتار اقتصادي در زير اين سه عنوان ميانه روي در مقابل  ،طرف اعتدال
(مال  گيرند كه ميانه روي در خرج اعتدال آنهاست. كنز باشد. تبذير و بخل نيز در همين دو غايت قرار مي تار مياق

به مفهوم  قابل بذل زياده (ولخرجي) قرار دارد كه در اعتدال آن علم معاش (اقتصادگنجسازي) در م زراندوزي، اندوزي،
و رسيدگي و مراقبت  ،و تفريط آن بي توجهي به اموال و دارايي است ،) قرار دارد، سرمستي از دارايي افراطسنتي آن

حد اعتدال گرايي  و واقعيتزو ترك آر طرف افراط و تفريط و ول انديشي و خمود مالي دĤباشد. م مال اعتدال آن مي
رشد معتدل دارايي  و دارايي در افراط در مقابل تباه كردن دارايي در تفريط است و حد اعتدال آن در نمو ثرتكا .است

توجهي در حد  غنا و فقر است و طمع و حرص و آز در حد افراط و سهل انگاري و بي ةاست. اعتدال معاش در ميان
در سوي ديگر، (ترك دنيا) و رهبانيت در مقابل زهد از يك سو و اتراف  است. قناعتتدال آن تفريط قرار دارند كه اع

در حد نياز در اعتدال آن قرار دارد. پركاري در مقابل تنبلي و بيكاري و اعتدال آن  توجه به دنياو قرار دارند غايت  دودر 

                                                                                                                                                                                         
أ اصابوا لذة الدنيا مع الدنيا وهم غدًا جيران اهللا تعالى، يتمّنون عليه معهم من طّيبات ما يأكلون، وشربوا من طيبات مايشربون ولبسوا من افضل مايلبسون

   يشتاق اليه من كان له عقل ويعمل له بتقوى اهللا.فيعطيهم ماتمنوه، واليرّد لهم دعوة، والينقص لهم نصيبا من اللّذة، فالى هذا 
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 .بطه خوردن و تنبه در ميانه استغو  اييغطرف  وروي در كاركردن است. حسد و حسرت به ديگران د ميانه
پوشي اعتدال آن است. مصرف  است و تميز اندراسپوشي و  پوشي و كثيف پرستي در مقابل پاره گرايي و زينت تجمل

مال در سمت ديگر و اعتدال در و دورريختن و هدردادن ت در يك سمت و تباه و فاسد كردن نكردن و نخوردن و خس
ون غبو غش زدن و م .دنگير بيني افراطي و بدبيني افراطي در طرفين اعتماد قرار مي خوش .حفظ مال و مصرف بجاست
بسياري صفات محسنه نظير اطعام، ايثار، انفاق، احسان، اكرام، امانت، خوش برخوردي، و  .شدن در طرفين صحت معامله

شي، گرا نفروشي، خودكامگي، فريب، بذل، بخشش، رفع تنگدستي و... در مقابل افعال مذموم نظير كم فرو جوانمردي،
  گيرند. ين قرار مي، تقلب، و ... در اطالقات افراط و تفريط قرار دارند كه در حدتدليساحتكار، 

در اين  .آمال اصلي مصرف كننده و توليدكننده است ،حداكثر مطلوبيت و سود سباقتصاد نئوكالسيك ك نظراز 
بيشتري داشته باشد و از كاالها و خدمات حداكثر بهره برداري را در  نظريات انسان خوشحال انساني است كه مصرف

چارچوب فرم تابعي تابع مطلوبيت خود ببرد. شايد اگر اين نگاه را مد نظر قرار دهيم رشد و توسعه اقتصادي به مفهوم 
ايد. ولي آيا بشر مادي آن در گرو همين نظر باشد. يعني بشر تمام انرژي خود را صرف توليد و سپس مصرف كاال نم

نمايد. اگر نظر اقتصاددانان  مي براي اين هدف خلق شده است؟ سؤالي است كه اقتصاد اخالق در حاشيه اين پرادايم باز
نئوكالسيك را بپذيريم تحليل حداكثر رضايت مصرف كننده به آنجا خواهد رسيد كه بشر انتفاع از قوه شهويه خود را 

شود  ي است عمالً ابزار التذاذ از تمام چيزهايي كه سبب تقويت خوديت ميدوستخود حداكثر كند پس رأس اين قوه كه
 تحققبراي  ميانيي كردن و نزديكي و مشابه آن اهداف نماياست كردن، خودين، پوشيدن، ردگردد. لذات خور مي

كر شده با يكديگر در ذ ميانيبسياري از اهداف  ،و از لحاظ مفاهيم اخالقي رفتار .گردد مي خودپرستي يا خوددوستي
شوند و  مي ارتباطند. خوردن و هوا و هوس نزديكي و پوشيدن و رياست كردن و خودنمايي كردن ابزار رسيدن به آن

د. از ننماي مي روحيات و توجه انساني را به خود معطوف ،اي دارند تمام تفكر هددلذائذ مش ،چون حسهاي مادي فوق
اي سيري ناپذير  نمايند روحيات انساني از حصول ماليمات به گونه مي ق ابرازسوي ديگر همانگونه كه حكماي اخال

فرمايند  مي يابد. لذا اصطالح مي گردد و حرص فزوني مي است و از شدت جذب ماليم نيازش به جذب بيشتر ماليم بيشتر
 ميانييكتر شدن به اهداف در نزدو نتيجتاً كسب رضايت بيشتر در گرو مصرف بيشتر  »ر گرددتشهوت از راندن تير«كه 

چون همانگونه كه ذكر شد اين حسها غالباً به حس التذاذ جنسي كه از اشد لذائذ تن است  بود. و ذكر شده خواهد
يعني اين قوه است كه پس از تأمين نيازهاي حياتي اوليه  شود. فعاليتهاي اقتصادي ميپنهان گردد لذا اين قوه محرك  برمي

  دهد.  به زندگي انسانها جهت مينظير خوردن و پوشيدن 

 برسد گرايي به حداكثر لذت تا ودهحصول حداكثر منافع نم صرف بايد با تمام نيروي خود را فردشره اقتصادي  با
يابد  وقتي شره در اقتصاد غالب گردد نااطميناني افزايش مي .ماند و در خمودت به تنبلي پرداخته و از رشد و ارتقاء بازمي

شره و خمود  حددو اعتدال قابل حصول در بين اين  شود. غالب گردد بسترهاي انگيزشي محدود مي تو وقتي خمود
كند  كه اقتصاد نئوكالسيك مطرح مي »رفتار عقاليي«تمامي اين مالحظات در طيف و دامنه  .هدف اقتصاد اخالق است

  و بهينه كلي نيست. در اقتصاد نئوكالسيك الزاماً بهينه محلي است مطرح  ةينهاغماض شده لذا ب
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  گيري نتيجه
. لذا مفهوم تعادل عالوه بر خصوصيات مادي استدر اقتصاد اخالق تعريف مفاهيم متفاوت از اقتصاد متعارف 

قرار « شامل خصوصيات تعادل به معني حد وسط واقع شدن و به مفهوم عدالت يعني مفهوم تعادل كه به آن پرداختيم
 دركنيم مفهوم تعادل  را نيز به آن اضافه يباشد و اگر هدف تعالي روحي انسان يم نيز »دادن شيئ در موضوع خودش

ق به استفاده از منابع به معني قرار دادن شئ در موضع صحيح خودش در جهت حداكثر كردن رشد و تعالي الاقتصاد اخ
نطبق با استفادة بهينه از آن قرار دادن شئ در موضع خود از لحاظ رياضي مگردد.  برمييعني تحقق تعريف كمال انساني 
مسلماً اين رشد و تعالي هم در جنبه مادي و تحقق معني كمال به معني به فعليت رسيدن قواي فطري انسان است. است. 

اي بكار برد كه ضمن  به گونه )توليدمطلوبيت/مصارف (است و هم جنبه معنوي. يعني بايد منابع را براي حداكثر كردن 
اين موضوع پارادايم اساسي  محقق شود.نيز انسان ي انسان زمينه حداكثر رشد و تعالي فكري و معنوي تأمين نيازهاي ماد

رشي از فضاي رفتاري در باز لحاظ رياضي اين پارادايم را بپذيريم، آنگاه اقتصاد نئوكالسيك اگر اقتصاد اخالق است. 
اي صفاتي را كه برشمرديم از دستگاه مختصات اقتصاد اخالق خواهد بود. يعني اقتصاد نئوكالسيك عمالً محوره

سازي رفتار اقتصادي انسان، رفتار انسان را  . به عبارتي اقتصاد نئوكالسيك با سادهكند ميدكارتي تحليلهاي خود حذف 
كند و سپس به  مي 64هاي نئوكالسيك تصوير عدي مطرح در اقتصاد اخالق به فضاي محدود تحليلاز فضاي چندين ب

اين موضوع به اين معني است كه اقتصاد اخالق اقتصاد نئوكالسيك را نفي  پردازد. فضاي ساده شده مي بررسي اين
داند. از اينرو اقتصاد اخالق ضمن اضافه كردن ابعاد جديد به رفتار اقتصادي انسان آن را با  كند ولي آن را كامل نمي نمي

نمايد و از سوي ديگر تعادل در رفتار انسان را در بهينه  هاي اخالقي كه بعضاً به آنها اشاره شد بررسي مي ويژگي
     جويد. ميحيات او لذتگرائي وي نمي يابد بلكه رشد و تعالي او را در اعصار 
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Abstract 
We will study the concept of equilibrium in conventional and ethic economics in this paper. By 

a general review of the subject of equilibrium from basic sciences' point of view, we will study the 
meaning of equilibrium at different levels of micro, macro and international economics; and by 
considering the lust and anger powers of human being, the concept of optimizing human behavior in 
Neoclassical theory will be studied. The hypothesis of “rational behavior” and philosophical and the 
root of thoughts and human behavior modeling in neoclassical economics will be analyzed from 
pleasure or utilitarianism-based point of view. By putting forward the concept of “perfection” as 
materializing innate power of creatures, we introduce the concept of ethic science so that we will 
review the correctness and goodness of actions and qualities of human being in the process of 
optimizing economic behavior. Level of equilibrium in the powers as prescribing by ethic science 
with the meaning of preventing overindulgence and under-indulgence will be discussed. The meaning 
of equilibrium in ethic economics is a global optimum and in from of utility point of view, has a 
broader domains of qualities and intellectualities and human being spirituals always at least is in a 
position that is better than Neoclassical optimized behavior (which is a local optimum). 

Some qualities related to economic behavior and overindulgence and under-indulgence and 
their equilibrium have also been considered. Equilibrium in ethic economics means using resources 
and locating everything in its right position and in the direction of obtaining human being perfection. 
Putting things in their right position is the optimal use of them from mathematical point of view, and 
perfection is defined as reaching the ultimate innate of every creature. This means that in order to 
maximize the utility, resources should be used in a manner that in addition to ensuring human being 
material needs, assure the necessary background for maximizing mental and spiritual growth and 
elevation of him. 
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