
  

  در اقتصاد اخالقتعادل 
  1بيژن بيدآباد

  

  چكيده

با مروري كلي بر موضوع . نماييم را در اقتصاد متعارف و اقتصاد اخالق بررسي ميمفهوم تعادل در اين مقاله 
 الملل مرور نموده و با توجه به تعادل از ديدگاه علوم پايه مفهوم تعادل را در سطوح مختلف اقتصاد خُرد، كالن و بين

رفتار « فرضيه. شود در نظريات اقتصاد نئوكالسيك بررسي ميمفهوم رفتار بهينه سازي انسان بشر هاي شهويه و غضبيه نيرو
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 ان ه عنوبكمال با طرح مفهوم  .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 قتصاد مفهوم اعتدال در ا. 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  اتدال آنهبرخي از صفات مرتبط با رفتارهاي اقتصادي و افراط و تفريط و اع
تعريف انسان صول كمال اقتصاد اخالق به استفاده از منابع به معني قرار دادن شئ در موضع صحيح خودش در جهت ح

و كمال رسيدن به غايت  .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 موجود تعريف مي فطري هر

  .محقق شودنيز  وينيازهاي مادي انسان زمينه حداكثر رشد و تعالي فكري و معنوي 
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  مقدمه

ن مفهوم در معاني مقدماتي و باشد و اي هاي علوم مي مفهوم تعادل يكي از مهمترين مفاهيم تحليلي در كليه رشته
اند  علوم مختلف مفهوم تعادل را به صور مختلف بكار گرفته. خود حاوي قضاوتهاي ارزشي و اخالقي استمتعالي معاني 

ها تضاد و كشمكش  علت وجود اين مفهوم در كليه پديده. منبعث از اين مفهوم استعالم هستي هاي  و اصوالً كليه پديده
خواه اين تعادل ثابت  آورد كه اين وضعيت تعادل نام دارد مي نيروها وضعيتي را بوجود دو بر آين نيروهاي متضاد است

متناوب باشد يا  5 غيرميراباشد يا  ميراباشد يا دائم يا خواه  4، خواه موقت3ثبات ات باشد يا بيبث، خواه با2باشد يا متحرك
ختلف اين تعاريف در پايه ترين علوم يعني رياضي در مبحث ويژگيهاي م 7.تدت باشد يا بلندمدم كوتاه  6غيرمتناوب

همه اين بررسيها چگونگي وقوع اين  8.شود مي يل بررسيصو معادالت ديفرانسيل به تف) ديفرانس(معادالت تفاضلي 
تيك هم مكانيك هم در مباحث سينما درصاً در فيزيك و مشخ. تعادل يعني حاصل برآيند نيروها را نشان ميدهد

هرچند در سينماتيك سكون تعادل بيش از دو بخش ديگر كه  .مكني مي ديناميك همين مفهوم را مالحظهيك و هم استات
مفهوم برآيند نيروها  .خورد و سكون خود نيز به معني تعادل تحقق يافته است حركت و زمان را نيز در بر دارد به چشم مي

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

 م سماوي را به تصويراين تعادل رفتار كوچكترين ذرات موجود در مرز ميان ماده و انرژي يا بزرگترين اجرا .ميدهند
كنند ولي فقط بيان تعادل و  مي يابند و ديگري را نقض مي هاي مختلف در فيزيك يك به يك تكامل نظريه. كشد مي

مهمترين قواعد . متحقق استنمايند ولي تعادل همان است كه از برآيند نيروها  مي جديد اي توصيف تعادل را به گونه
و ملموس فيزيكي است كه در اينجا به در فضاي متعارف در ارتباط نيروها  ننيوت قواعدرفتار نيروها در فيزيك منتج از 

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

ها، محبت،  اميال، خواسته .كند تداعي مي دروم انساني و رفتاري نيز همان برآيند نيروها مفهوم تعادل را در عل
نيروهايي را  گيرد جاي مي) در روانشناسي(يي كه در مفاهيم انگيزش و هيجان ها عشق، نفرت، بيزاري و انواع ديگر واژه

 دهنيروهاي موجود در انسان در دو گروه عمحكما  نظراز . ندافع هستداذب و برخي جكنند كه برخي از آنان  مي معرفي
كند و  مي ه آن نيرويي است در بشر كه همواره جذب ماليم طبع بشرقوه شهوي. دنشو مي ضبيه طبقه بنديغقواي شهويه و 

وني تعادل عملي در هر ديمانسيبرآيند اين دو نيروي جاذبه و دافعه . كند مي قوه غضبيه آن نيرويي است كه دفع ناماليم
ث حي است كه در مبشم زيرا فارغ از محتويات ارزيبر مي از اين تعادل به تعادل عملي نام. كند مي يمسرفتار بشر را تر

بين رفتار بشري است كه خود را در كشاكش نيروهاي شهويه معملي يعني تعادل اين تعادل  .شود مي اخالق به آن توجه
                                                            
2 -moving equilibrium  
3 -stable versus unstable equilibrium  
4 -transitional equilibrium  
5 -damping versus explosive  
6 - oscillatory versus non-oscillatory 
7 - short run versus long run  

  تعادل پوياينظريه معادالت ديفرانس و ثبات ، بيژن بيدآباد :نگاه كنيد به - 8
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  .هرچه امكانپذير بوده جذب ماليم و دفع ناماليم كندعي كرده س و غضبيه خود رها ساخته است و

ميكند هرچه ناماليم  سعيخوددوستي يعني انسان بدليل  .آيد مي از اين مفهوم رفتار بهينه سازي در انسانها پديد
ثر نمايد و يعني ماليمات را حداك. نمايد مي دفع نمايد و هرچه ماليم طبع اوست را جلب و جذب د ووست را رات به بنس

اي  هر نظريه. شود اين بيان در رفتارهاي مختلف به صور گوناگون نمايش، تحليل و بررسي مي 9.ناماليمات را حداقل كند
در علوم . در حد خود كه اقدام به شرح اين مفهوم كرده عمالً بيان ديگري از مفهوم واحد تعادل را شرح داده است

ها يا هنجارها نيز از مشاهده همين برآيندها  نُرم. گردد نتيجه و برآيند رفتارها مطرح ميها بيشتر در قالب  رفتاري اين تحليل
يعني اگر برآيند اين نيروها در اكثريت جامعه رفتار نوع خاصي را ايجاد  .اند رفتار اكثريت اعضاء جامعه تعريف شدهدر 

بر اين اساس . جاري تصور و تعريف كرده استكرده، جامعه آن رفتار را هنجار اجتماعي دانسته و خالف آن را ناهن
ده لذا كرهر اچون نيروهاي ناشي از خوددوستي انسانها رفتار حداكثر جذب ماليم و دفع ناماليم را در آنها مشخصاً ظ

ناميده  »عقالييرفتار «اين رفتار . كند رفتار صحيح رفتاري دانسته شده كه تا حداكثر امكان جذب ماليم و دفع ناماليم
اگر چه در اصطالحي اين عقل . ي اجتماعي و انساني استمليلهاي علحده كه يكي از فروضي اساسي رفتاري در تش

تحليلهاي اقتصادي است ولي در نظريه اقتصاد اخالق از قابليت اتكاء كافي  ضترين فرو علومي نظير اقتصاد از اصولي
عقل مصطلح دوربين و  .خوانند مي 10و آن را عقل مصطلح دانند مي حكما اين عقل را بسيار ضعيف. باشد نمي برخوردار

 در صورتي .دهد مي سازي مضرات مد نظر قرار بين نيست و دامنه كمي را در محاسبات حداكثرسازي منافع و حداقل پايان
اين دو  از لحاظ رياضي مقايسه. رفتاري مد نظر قرار ميدهد كه عقل حقيقي دامنه بسيار عريضي را در مسئله بهينه سازي

وقتي دامنه كوچكتر درون . است 12و بهينه كلي 11در دامنه بزرگتر درست مشابه مقايسه بهينه محلي سازي بين بهينه عبارت
و اين يك قاعده رياضي محكم باشد بهينه كلي همواره بهتر يا مساوي بهينه محلي است و زيرمجموعة آن دامنه بزرگتر 

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

ض عقاليي بودن رفتار را محكي مه براي آن بود كه مفهوم تعادل را در ارتباط و با عقل بسنجيم و فراين مقد
فرض رفتار عقاليي از مهمترين فروض رفتار تحليلهاي اقتصاددانان نئوكالسيك در بررسي رفتارهاي  ازير. دوباره بزنيم
قابل تحليل نيستند  ،كه بسياري از مباحث اقتصادي در اين طيف از نظرياتباشد و از همين ديدگاه است  مي رداقتصاد خُ

  .كنيم مي جديدي را براي آن مطرح نمود كه در اين راستا مفهوم تعادل را در اقتصاد اخالق مطرح و بايد چارچوب

  

  تعادل در اقتصاد
                                                            

شود كه حركت از سمت طول زين داراي نقطه حداقل در مركز زين  ه ريزي رياضي به حالت زين اسب نشان داده مياين فرآيند در برنام -  9
عد ديگر حداقل است و از بمختصات عد لذا نقطه مركز زين از يك ب .دارد و حركت از عرض زين داراي نقطه حداكثر در مركز زين دارد

  .حداكثر مي باشدمختصات 
10 - rational  
11 - local optimum  
12 - global optimum  
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مفهوم تعادل در اقتصاد از ديدگاه اقتصاددانان مختلف مطرح شده و نظريات متعددي نيز در اين ارتباط در حيطه 
مفهوم اساسي تعادل در رفتار اقتصادي . ح گرديده استرل طرد و اقتصاد كالن و اقتصاد بين الملمباحث اقتصاد خُ

ي و بستانكار و بدهكار هزيربناي حسابداري دارد و در مفاهيم ساده خريد و فروش و دريافت و پرداخت و دارايي و بد
زم وجه مستل براي مثال خريد يك كاال براي يك فرد معادل فروش كاال به اوست و دريافت يك. است مجپنهان و مند

خت در همان وجه هم براي دريافت كننده و هم براي پرداخت كننده است و ميزان دارايي در يك 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 فتاده به نظراين مفاهيم هرچند بدليل كثرت تكرار پيش پا ا. همان قلم است
انسانها را تشكيل ميدهد كه اين موضوع در اقتصاد به تعادل مصرف كننده، تعادل توليدكننده، عرضه و تقاضا، تعادل در 

جهان، تعادل در طول پول و كاال، تعادل در اقتصاد كالن، تعادل در اقتصاد بازار، تعادل در چند بازار، تعادل بين بازارهاي 
  .دباي مي زمان و قص عليهذا تعيم

مصرف كننده رفتار افراطي خود در مورد كه آيد  مي تعادل مصرف كننده در اقتصاد نئوكالسيك از آنجا پديد
در . بندد 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 اجازه ابتياع كل كاالها و خدمات عرضه شده ون هدف محدوديت بودجه احصول اي

رفتار تعادل . ميزان هزينه خريد كاال و خدمات را مساوي بودجه خود قرار دهد ،محدوديت بودجه ظهشود تا با مالح مي
مصرف كننده در  .گردد مي )صرف نظر از پس انداز(پيوندد و هزينه او مساوي درآمد او  مي وي در اين حالت بوقوع

قالب تعادل ايجاد شده با ارزيابي مطلوبيت نسبي كاالها و خدمات مختلف ميزان رضايتمندي خود را در قالب تركيب 
  .رد مبسوطاً موجود استاين رفتار در نظريات اقتصاد خُ. كند مي سبد كاالي خريداري شده خود حداكثر

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

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

 ئوكالسيك تحققنلذا تعادل در رفتار توليدكننده از لحاظ اقتصاد . محصول با استفاده از محدوديت هزينه حاصل گردد
  .دبيا مي

كنندگان براي خريد و توليدكنندگان براي فروش در بازار اقدام به مبادله كاال بين اين دو گروه  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

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

نظريات در اين ن نظريه تعادل در بازار از همين مفاهيم بدست آمده كه مهمتري. گردد مي با عرضه مطرح) توليدكننده
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  . كشد مي باشد كه مبناي تعادل در بازار را به تصوير مي 14و همچنين مارشال 13ارتباط نظريه والراس

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

همانگونه كه در شكل زير مشاهده . خريد آنند با مقداري كه فروشندگان در همان قيمت حاضرند به بازار عرضه نمايند
. است ''A''B''(=a''b(مازاد تقاضا منفي و برابر  ''Pدر قيمت . است 'a'b=)'A'B(مازاد تقاضا مثبت و برابر  'Pشود در قيمت  مي

مازاد قيمت تقاضا در اين شرايط عبارتست از تفاوت بين قيمتي كه خريداران حاضر به پرداخت آن براي مقدار مشخصي 
  .كنند از كاال هستند با قيمتي كه فروشندگان در ازاي آن همين مقدار كاال را به بازار عرضه مي

اند،  كه موفق به خريد كاال نشده) فروشندگاني(است، خريدارني ) منفي(نظريه والراس وقتي مازاد تقاضا مثبت در 
قيمت، كه به علت وجـود مـازاد تقاضـاي    ) كاهش(تعادل ايستا در صورتيكه افزايش . دهند مي) كاهش(قيمت را افزايش 

  :گرايعني . دهد، واقع خواهد شد) افزايش(به وجود آمده، مازاد تقاضا را كاهش ) منفي(مثبت 
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. باشـد ) منفـي (خواهد داشت اگر مازاد قيمت تقاضا مثبت ) كاهش(براساس فرض مارشال مقدار تمايل به افزايش 
مازاد قيمت تقاضا عبارتست از تفاوت بين قيمتي كه خريداران حاضر به پرداخت آن براي مقدار مشخصي از كاال هستند 

اين مسئله در شكل زير نشـان داده شـده   . كنند وشندگان در ازاي آن همين مقدار كاال را به بازار عرضه ميبا قيمتي كه فر

                                                            
13  -Walras 
14 - Marshal  
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مازاد قيمت تقاضا منفـي و   "q و در مقدار A'B'(=a'b') مازاد قيمت تقاضا مثبت و برابر 'q براساس اين شكل، مقدار. است
  . است A"B"(=a"b") برابر

در مقدار، كه به علت وجود مـازاد قيمـت   ) كاهش(تي واقع خواهد شد كه افزايش مارشال تعادل در صوردر نظر 
  :دهد، يعني اگر) افزايش(بوجود آمده، مازاد قيمت تقاضا را كاهش ) منفي(تقاضاي مثبت 

  
 

   يا 

  :است، خواهيم داشت S=S(p) عكس تابع  ps=ps(q) و   D=D(p) عكس تابع pd=pd(q) چون
                                   

  

  
  :آيد و به اين ترتيب فرض مارشال برابر خواهد شد با بنابراين نامعادله باال به شكل زير در مي

 
  

بازارها بايد با هم در  ماًازه به عبارت بهتر بايد گفت در اقتصاد الكبل .ادل از يك بازار به بازار ديگر منتقل ميشودعت
دم تعادل تحقق يابد الزاماً بايد بازار ديگري وجود داشته باشد كـه در آن نيـز عـدم    زار عاگر در يك با. رار گيرندتعادل ق

بازار در چند اين موضوع از مفهوم تعادل در چند بازار از نظريات والراس است كه مفهوم تعادل . تعادل وجود داشته باشد
م وكه اين مفهوم در سـطح اقتصـاد خـرد يـك مفهـ     در ارتباط با عدم تعادل بايد گفت  .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
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  .گيرد مي اخير مغايرتهاي آماري را نيز در بر

او در  .كشد مي بين بازار پول و كااليبايي به تعادل زرد به مفهوم تعادل را از مفاهيم اقتصاد خُ 15ايروينگ فيشر
را در ارتباط با هم و پول اساسي كاال  مفهوم وبا استفاده از تصاويري چون اآلكلنگ و ترازو د 16كتاب قدرت خريد پول

دل در اقواعد فيزيك را در تشابه با تعاين نظريه بر اساس منطق ساده . كند مي را ابداع »نظريه مقداري پول« قرار ميدهد و
 بازار واز مثالهاي زياد اقدام به توضيح رابطه دو بازار پول و كاال و تعادل بين اين دگيرد و با استفاده  مي ازار پول و كاالب

مفهوم نظريه فيشر در اين موضوع مهم است كه به ميزان خريد و فروش كاال و خدمت در بازار كاالها و . نمايد مي
پراهميت نمايد آنقدر  مي اين مفهوم كه بسيار ساده. ر بازار پول صورت گيردخدمات بايد عمليات دريافت و پرداخت د

و ) در اقتصاد كالن(ه تعادل فيشر يو نظر) رددر اقتصاد خُ(هاي اخير نظريه تعادل والراس  است كه اگر بگوئيم در صده
درخشند بيهوده  نمي هال ايندر مقابديگر اند كه نظريات مطرح شده  تجارت ريكاردو آنقدر مهم بوده) تعادل(نظريه 
رابطه انرژي  پالنك و رابطةر فاصله نيوتن، و وحد سه نظريه مهم قانون مجذدر نظريه در اقتصاد  سهشايد اين . ايم نگفته

  .جنبشي انيشتن در فيزيك معتبر و مهم باشند

لحاظ ده بين كشورها را از تعادل اقتصادي ايجاد شو كشاند  مي نيز مفهوم تعادل را به بازارهاي خارجي 17ريكاردو
يعني كل واردات جهان مساوي . يم اين موضوع به مفهوم تعادل در اقتصاد جهان استعمنمايد كه ت مي تجارت بررسي

باشد و اگر در يك كشور تراز تجاري مثبت باشد در كشوري ديگر يا كشورهايي ديگر حتماً  مي كل صادرات جهان
تكميل همين نظريه در ارتباط با جريان  18تي چون ديدگاه پولي به تراز پرداختهانظريا. تراز تجاري منفي خواهد بود

   .ي استارزدريافتها و پرداختها ي 

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

اتي نظير تعويق مصرف با انجام ظيافتن حداكثر مطلوبيت يا منافع آنها با مالح اقتصادي انسانها را در رفتار 19»بين الزماني«
زمان تحت مطالعه قرار داد كه عمالً  هاي بعد و رفتار بهينه در طول 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

قبل از اينكه به مبحث اقتصاد اخالق بپردازيم بد نيست اين موضوع نيز ذكر شود كه ريشه تفكرات و مدلسازي 
كه مالك اخالقى  21يا انتفاع طلبي 20نوان مكتب اصالت لذتاي تحت ع رفتاري در اقتصاد نئوكالسيك ريشه در فلسفه

اصالت لذت از دوره يونان باستان تا به امروز به صور گوناگونى نظير . كند داردمعرفى مى» اصالت لذت«بودن فعل را 
                                                            
15 - Irving Fisher  
16 - Purchasing power of money, 1911, Macmillan.  
17 - Ricardo 
18 - Monetary approach to balance of payments 
19 - Inter-temporal  
20 - Hedonism 
21 - Utilitarianism, http://www.utilitarianism.com/  
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ن اصالت لذت فردي اريستيپوس، اصالت لذت فردى محدود اپيكورى، اصالت لذت در منافع عمومى جرمى بنتام و جا
  . برتراند راسل تقرير شده استاستوارت ميل، اصالت لذت عاطفى آدام اسميت، اصالت لذت فردي در عمل به قانون 

هر كدام از اين مكاتب عليرغم شباهتهاي زياد و تفاوتهاي ظريفشان با يكديگر در نظريات مختلف اقتصادي 
رياضي در نظريه مصرف كننده در اقتصاد نئوكالسيك مطرح عالب اين ديدگاه به شكلي مستدل و با ابزار . اند متبلور شده

  .شوند مي

سقراط بر اين باور بود كه انسان جوياى خوشى و سعادت است، و جز اين تكليفى ندارد، اما خوشى به استيفاى 
 366-م.ق 435( اريستيپوس 22.آيد، مگر به وسيله جلوگيرى از خواهشهاى نفسانى بشرىلذات 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 23)م.ق
به عبارت ديگر هر كارى . طبيعتش است يا نيست، و در صورت اول آن كار را انجام دهد، و در صورت دوم ترك نمايد

خوب است و بالعكس هر كارى كه با طبع فرد منافر است نامطلوب  كند،مى» لذت«كه ماليم طبع است و براى فرد ايجاد 
  . است

او آسايش نفس و خرسندى خاطري كه . نيز خوشى و اصالت لذت را مطرح كرد 24)م.ق 271-م.ق 341(اپيكور 
ات مادى حكيم لذايذ معنوى را بر تمتعگويد او مى. دهد 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 لذاتدر اصل او بر خالف نظريه. 25دهدبرترى مى
كند كه احصاء لذائذ خرد  كه او نوعى زندگانى را معرفي مينتيجه اين. كندآن را در چهارچوب تجويز عقل منحصر مى
  . گرايى اخالقى استبه عبارت ديگر او خواهان لذت. تفوق داشته باشد مدخليت داشته و لذائذ عقلي بر لذائذ جسمي

نمايند  مكتب اصالت نفع عمومى را مطرح مي) 1873 - 1806( و جان استوارت ميل) 1832 - 1848(جرمى بنتام 
را در نظريه اصالت لذت به نفع عمومى » شخصى«و اين دو قيد . كه مالك، خدمت به جامعه و منتفع شدن آن است

در . نمايند 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  اين مكتب حقانيت فعل در حصول خوشى و سعادت براى جامعه تحقق مي

  .شودو اگر انسان براى سعادت عموم تالش كندمنافع خود او نيز تامين مى 26.زه آناست و نه انگي

آدام اسميت . كندانگيزه عمل در مكتب اصالت عاطفه، احساسات بشردوستانه است، كه او را وادار به اين كار مى
ستانه را علت فاعلى احساسات بشردو) 1857-1798(ت مكُ و اگوست) 1860-1788(و آرتور شوپنهاور ) 1723-1790(

صورت گيرد اخالقى نيست و فقط » خودخواهى«گويند كارى كه بر بناي مى. اند و حتي غايت و هدف فعل بيان كرده
                                                            

  .15، ص 1جلد : سير حكمت در اروپا 22
 .بوده است. م.ق) 347 - 428(از شاگردان سقراط محسوب و معاصر افالطون  اريستيپوس 23
  .حس بودطرفدار اصالت سوف در فلسفه پيرو ذيمقراطيس فيل. پيش از ميالد متولد شد و هفتاد سال عمر كرد 341در سال  24
 .، فصل سوم1/41:سير حكمت  25
  .كليات فلسفه، ريچارد پاپكين، آوروم استرول، ترجمه جالل الدين مجتبوى 26
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  . »خودخواهى«باشد و نه » غير خواهى«و » غير دوستى«فعلي اخالقى است كه هدف آن 

رؤوس . گردد مطرح مي) 1872-1970(سل هماهنگى ميان مصالح جامعه و منافع فرد توسط برتراند را نظريه
او بر اين باور است كه  27.»باشدايجاد هماهنگى بين منافع عمومى و خصوصى اجتماع مى«اخالقى نظريه وي عبارت از 

  28.»اگر از انجام عمل زيانى متوجه ديگران نشود، دليلي نداريم كه ارتكاب آن را، محكوم كنيم«

  و كمال اخالق

كمال هر . اندازيم ميو ارتباط آن با اخالق ث تعادل در اقتصاد اخالق نگاهي به تعريف كمال قبل از ورود به مبح
 .به عبارت ديگر تحقق غايت وجودى هر موجود كمال اوست .اوستفطري موجودى عبارت از به فعليت رسيدن قواي 

منوط به كمال و كمال جامعه . تاش نهفته اسويژگى اختصاصى انسان قوه عاقله اوست و كمال او در كمال قوه عاقله
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 ان است تا مرحلهروح است و در خدمت انس

   29.بنابراين جسم سالم هدف غايى نيست زيرا كمال انسان به كمال جسم او نيست. آن به فعليت رساند

فاوتى را مكاتب مختلف اخالق، قواعد مت. كندعلم اخالق درباره درستى و خوبى افعال و صفات انسان بحث مى
هر عمل كه به تحقق توان گفت كه  كنند ولي با مالحظه مطالب فوق مي ميمعرفى  فعالبدى ا يابراى تشخيص خوبى 

. كمال انسان كمك كند خوب و درست است و هر عمل كه كمال انسان را در خطر قرار دهد نادرست و بد است
كمال غايى انسان  ه كداميكايد ببينيم كبت نفسانى در تشخيص فضيلت بودن يا رذيلت بودن صفاهمچنين براي صفات 

هر صفتى كه كمال انسان را ممكن سازد فضيلت و هر  يعني. شودكنند و كدام صف مانع از كمال انسان مىرا محقق مى
  . رذيلت است باشدصفتي كه مانع كمال انسان 

ست كه همگي صفات حيوانات به نحو انسان مجموعه اي«: 30در رساله پندصالح در ارتباط با اخالق مرقوم است
كمال در او آفريده شده كه مانند آنها براي نيك و بد و سود و زيان تن خود بكوشد كه جلب آسايش كند و آسيب و 

تواند صفات را در حد اعتدال نگاهدارد و مسلط بر نفس خود  رنج را دفع نمايد به عالوه قوه فكر و عقل دارد كه مي
وح آنها را به كار وادارد و اخالق پسنديده را در خود آشكار سازد و از اخالق نكوهيده جلوگيري باشد و براي ترقي ر

پس مومن بايد هماره مراقب اصالح نفس و تهذيب اخالق دروني خود باشد كه ملكات نفسانيه كه وادارنده به  .نمايد
و علماي اخالق در كتب خود مفصل  عملست اگر نيك باشد عمل نيك گردد و اگر بد باشد عمل هم ناپسند گردد

                                                            
  .65-64شناسم، صص برتراند راسل، جهانى كه من مى 27
  .68شناسم، ص برتراند راسل، جهانى كه من مى 28
  . جلد، جلد اول 4بنيادين علم اخالق در  هاي محمد فتحعلي خاني، آموزه: نگاه كنيد به 29
 .38-40حضرت حاج شيخ محمد حسن بيدختي گنابادي صالحعليشاه، پند صالح، انتشارات حقيقت، صفحات  30
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ولي به خواندن كتب اخالق بلكه به خواندن از احاديث و قرآن مجيد داراي اخالق پسنديده . نوشته و دستورات داده اند
نگردد و هر سر نفس كه كوبيده شود سر ديگر بلند كند بلكه اين مجاهده با نفس و شيطان بايد به عزم اراده با استمداد از 

ست و ازرگان و كمك ايشان و آبياري لطيفه واليت كه در دل مومنين است كه شان علويت علي عليه السالم باطن ب
الفتي اال «كشاند و كاركن در وجود غير او نيست كه  مومن را از تاريكي جهل و عالم طبع به نور تجرد و علم مي اتصاالً
قار ذكر و فكر كه عنايت شده تيشه به ريشه نفس زده بستگي و با جذبه شوق و محبت ايماني انجام گيرد و به ذوالف» علي

انس دل را به ياد خدا نموده كه خرده خرده دوستي دنيا كه زائيده انانيت و خودسري و ريشه هر خطا و مايه اخالق زشت 
اين حال دست ست كم گردد كه اقتدار بر نفس پيدا كرده و بتواند از ظهورات آن جلوگيري كند تا از بين برود و تا 

» اشداء«ندهد پسند مولي كه ميزان نيكويي اخالقست نگردد چرا كه تكليف و رفتار در موارد فرق كند و موردي 
باشند و ميانه روي به عقل و هوش ناقص معلوم نگردد جز آنكه دل جاي خدا شود » رحماء«پسندد و جاي ديگر بايد  مي

  ».است گردد  و حق حاكم بر دل كه حاكم بر تن

با شهويه و غضبيه و فكريه كه گانه از قواى سهاست ذات آدمى معجونى كه  بر اين باور است 31عالمه 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 ياقواى سه لذا بر اين نوع موجود واجب است كه نگذارد هيچيك از اين .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

  . كند معجون آدمى خاصيت خود را از دست ميدهد، و در نتيجه به آن غايت كه بخاطر آن تركيب يافته نميرسد

و  كميت و مقدار و هم از نظر كيفيت ، هم از نظرسته شوندبكار ب انر جايشاست كه آنها داين ا دال در قوحد اعت
از افراط به زياده يا تفريط به نقصان جلوگيرى است يعني  از افراط و تفريطاين موضوع به معني جلوگيري . حالت

  . همانطور كه ذكر گرديد

موصوف شدن و  علم اخالق دانش صفات مهلكه و منجيه و چگونگى« :گويداخالق نراقى مىعلم تعريف در 
نيز تعريف مشابهي عالمه طباطبايى  32».باشدكننده مىرهاشدن از صفات هالك بخش ومتخلق گرديدن به صفات نجات

است از عبارت را اخالق علم س كژ. داند مي هاى پسنديدهآراستن نفس به خلقرا اسالمى  اخالق يعني 33.از اخالق دارد
تعريف اخير درست منطبق با همان تعريف عدالت به معناي  34.داند مي گونه كه بايد باشدتحقيق در رفتار آدمى، بدان

  . است) بدان گونه كه بايد باشد(قراردادن شئ در موضع خودش 

  مفهوم تعادل در اقتصاد اخالق

هدف قرار را در زندگى بشر امور اقتصادي م اسال. نيز منبعث از همين بحث استاخالق مفهوم اعتدال در اقتصاد 
                                                            

 .558صفحه  1ترجمه تفسير الميزان جلد ، شناخت نفس بحث اخالقى، عالمه سيد محمد حسين طباطبايى 31
   .34-35 فحات، ص1هدى، جامع السعادات، ج م نراقى، محمد 32
 .376، ص 1تفسيرالميزان، ج نگاه كنيد به  ٣٣
  .18ص . 1362حكمت عملي، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، چاپ دوم، انتشارات اميركبير، تهران، ژكس، فلسفه اخالق،  34
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اسالم به رعايت دعوت . دمعنوي توسط آن احصاء گردفضائل اخالقى و كه با اين وسيله دانسته  اي الزم نداده بلكه وسيله
حتى در براي مثال . يعني رعايت اعتدال هم در امور معنوي و هم در امور مادي. در اين امور استروى 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 آنها كسانى هستند كه هرگاه انفاق كنند نه اسراف مى«: فرمايدمىو الرحمن اشاره كرده  اوصاف عباد

اهيم افراط كه نقطه مقابل يكديگرند مفدر اين آيه » اقتار«و » اسراف«هاي  هواژ. 35»ميان اين دو حد اعتدالى دارند بلكه در
صرف و اقتار كمتر از حق و مقدار الزم  نردكبيش از حد و در غير حق و بيجا صرف اسراف به عنوان . و تفريط را دارند

و بيش از حد آن ) ش منماترك بخش(هرگز دستت را بر گردنت زنجير مكن « 36:فرمايد 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 پاكيزههان اى كسانى كه ايمان آورده« 37:فرمايد قرآن كريم مي
   .»داردندازه در نگذريد؛ زيرا خداوند از اندازه درگذرندگان را دوست نمىحرام مشماريد و از ا

اى سامان ده كه گويا هميشه مىكار دنيا را به گونه«: فرمايد مي. اين تعادل به هيچوجه به معناي رهبانيت نيست
اى بندگان خدا بدانيد « 39:ايدفرممى) ع( علىو  38.»ميرى اى سامان ده كه گويا فردا مىزيى و كار آخرت را نيز به گونه

كه پرهيزكاران به نيكى دنيا و آخرت دست يافتند، با مردم دنيا در دنياشان شريك شوند و مردم دنيا در آخرت آنان 
در دنيا زيستند، هر چه نيكوتر و نعمت . نيازىخداوند براى آنان دنيا را روا داشت به اندازه كفايت و بى. شركت نداشتند

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

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

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

اگر . است كه سعي دارد ماليم را جذب نمايدشده است و اين رفتار همانگونه كه به آن پرداختيم ناشي از قوه شهويه 
 ،نمايد بپذيريم مي توليدكننده را بر مبناي آنچه كه اقتصاددانان نئوكالسيك مطرح وبودن مصرف كننده  »فرض عقاليي«

ولي اين بهينه از لحاظ . رسند مي به بهينه خود) باقي فروض مربوطهحفظ در شرايط (از لحاظ رياضي رفتارهاي ذكر شده 

                                                            
  »والذين اذا انفقوا مل يسرفوا و مل يقتروا و كان بني ذلك قواما« ،67سوره فرقان، آيه  35
  .»و ال جتعل يدك مغلولة اىل عنقك و ال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا«، 29اء، آيه سوره اسر 36
  .»يا ايها الذين امنوا الحترموا طّيبات ما احل اهللا لكم والتعتدوا ان اهللا الحيب املعتدين«. 87سورة مائده، آية  37
  . خرتك كأنك متوت غداًاعمل لدنياك كأنك تعيش ابداً واعمل ال ، 139/44ج ،بحاراألنوار 38
واعلموا يا عباد اهللا ان املتقني حازوا عاجل اخلري وآجله شاركوا اهل الدنيا ىف دنياهم ومل يشاركهم اهل الدنيا  .193، صفحه 2تفسير الصافي، جلد  39

ما سكنت، شاركوا اهل الدنيا ىف دنياهم، فأكلوا أ سكنوا الدنيا بأفضل ماسكنت واكلوها بأفضل ىف اخرهتم، اباحهم اهللا من الدنيا ما كفاهم به واغناهم
أ اصابوا لذة الدنيا مع الدنيا وهم غداً جريان اهللا تعاىل، يتمّنون معهم من طّيبات ما يأكلون، وشربوا من طيبات مايشربون ولبسوا من افضل مايلبسون

   .ىل هذا يشتاق اليه من كان له عقل ويعمل له بتقوى اهللاعليه فيعطيهم مامتنوه، واليرّد هلم دعوة، والينقص هلم نصيبا من اللذّة، فا
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ديمانسيون هاي آرامش، . ه محلي است زيرا دامنه اقتصاد اخالق وسيعتر از اقتصاد نئوكالسيك استناقتصاد اخالق بهي
در نگاه ... ، ، معنويات، نوع دوستي، عبادت، ايثار، گذشت، صفا، صميميت)غيرمادي( تعالي، انسانيت، عشق ورزيدن

 به عبارت ديگر ابعاد بيشتري از ويژگيهاي رفتار انسان را. اند اند ولي در نظر هم گرفته نشده شدهناقتصاد نئوكالسيك نفي 
كها كرد كه در اقتصاد نئوكالسيك به هيچ ارد الگوي رفتار اقتصادي نئوكالسيوتوان در حاشيه رفتار اقتصادي وي  مي

هرچند گفته شود كه اقتصاد مبحثي مادي و غيرمعنوي  است ولي اقتصاد اخالق در پي . شود طريقي به آن پرداخته نمي
آن است كه تمام مباحث مادي اقتصادي را در جهت رشد هم مادي و هم معنوي انسان بكار گيرد و نه فقط رشد مادي 

  .انسان

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

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

ه مفهوم ب اقتصاد(قرار دارد كه در اعتدال آن علم معاش ) ولخرجي(در مقابل بذل زياده ) گنجسازي زراندوزي، اندوزي،
و رسيدگي و مراقبت  ،و تفريط آن بي توجهي به اموال و دارايي است ،قرار دارد، سرمستي از دارايي افراط) سنتي آن

حد اعتدال گرايي  و واقعيتترك آرزو  طرف افراط و تفريط و ول انديشي و خمود مالي دĤم. باشد مال اعتدال آن مي
رشد معتدل دارايي  و كردن دارايي در تفريط است و حد اعتدال آن در نمو دارايي در افراط در مقابل تباه ثرتكا .است
غنا و فقر است و طمع و حرص و آز در حد افراط و سهل انگاري و بي توجهي در حد  ةاعتدال معاش در ميان. است

در سوي ديگر، ) ترك دنيا(و رهبانيت در مقابل زهد از يك سو و اتراف  .است قناعتتفريط قرار دارند كه اعتدال آن 
پركاري در مقابل تنبلي و بيكاري و اعتدال آن . در حد نياز در اعتدال آن قرار دارد توجه به دنياو قرار دارند غايت  دودر 

تجمل  .بطه خوردن و تنبه در ميانه استغايي و غطرف  وحسد و حسرت به ديگران د. ميانه روي در كاركردن است
مصرف نكردن . است و تميز پوشي اعتدال آن است اندراسپاره پوشي و كثيف پوشي و گرايي و زينت پرستي در مقابل 

مال در سمت ديگر و اعتدال در حفظ و دور ريختن و هدر دادن ت در يك سمت و تباه و فاسد كردن و نخوردن و خس
ون شدن در غبش زدن و مو غ .دنخوش بيني افراطي و بدبيني افراطي در طرفين اعتماد قرار ميگير .مال و مصرف بجاست
بسياري صفات محسنه نظير اطعام، ايثار، انفاق، احسان، اكرام، امانت، خوش برخوردي، و  .طرفين صحت معامله

در مقابل افعال مذموم نظير كم فروشي، گرا نفروشي، خودكامگي، فريب، ... بذل، بخشش، رفع تنگدستي و جوانمردي،
  .گيرند ين قرار ميات افراط و تفريط قرار دارند كه در اين حددر اطالق... ، تقلب، و تدليساحتكار، 

كند اغماض شده لذا  كه اقتصاد نئوكالسيك مطرح مي »رفتار عقاليي«تمامي اين مالحظات در طيف و دامنه 
يد در اقتصاد اخالق تعريف مفاهيم با. در اقتصاد نئوكالسيك الزاماً بهينه محلي است و بهينه كلي نيستمطرح  ةينهب

شامل  لذا مفهوم تعادل عالوه بر خصوصيات مادي مفهوم تعادل كه به آن پرداختيم. متفاوت از اقتصاد متعارف باشد
 »باشد مي قرار دادن شيئ در موضوع خودش نيز« خصوصيات تعادل به معني حد وسط واقع شدن و به مفهوم عدالت يعني

ق به استفاده از منابع به معني قرار الاقتصاد اخ درنيم مفهوم تعادل را نيز به آن اضافه ك يو اگر هدف تعالي روحي انسان
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. گردد برمييعني تحقق تعريف كمال دادن شئ در موضع صحيح خودش در جهت حداكثر كردن رشد و تعالي انساني 
ني به فعليت و تحقق معني كمال به مع. قرار دادن شئ در موضع خود از لحاظ رياضي منطبق با استفادة بهينه از آن است

يعني بايد منابع را . مسلماً اين رشد و تعالي هم در جنبه مادي است و هم جنبه معنوي. رسيدن قواي فطري انسان است
اي بكار برد كه ضمن تأمين نيازهاي مادي انسان زمينه حداكثر  به گونه )توليد/مطلوبيت(مصارف براي حداكثر كردن 

  .محقق شود نيزانسان رشد و تعالي فكري و معنوي 
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