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 چکیده 

همواره مهم و در خور توجهه  -عنوان دو شاخٔه معرفتی و نیز دو شیؤه زیستن  به -واکاوی مناسبات اخالق و اقتصاد 
های نامر به مناسهبات اخهالق و بوده است. در این نگاشته، ضمن بررسی یک نقطٔه آغاز مهم تاریخی در پژوهش

تی  ی خاص و در خور تأمل  یکی از آغازگران این پژوهشهااقتصاد، دیدگاه  -را که به ناسازگاری اخهالق فهردی  سهن 
قائهل بهوده اسهت،  -منهد به عنوان یک شیؤه زیست اجتمهاعی/ نظهام -با اقتصاد  -به عنوان یک شیؤه زیست فردی 

شناسهی ق و اقتصهاد، بهه مفهومپرداخته شده است. در این راستا، پس از واکاوی خاستگاه مشهترک گفتمهان اخهال
پرداختهه شهده و در ادامهه، مناسهبات اخهالق و  -عنوان دو حوزٔه معرفتی و دو شهیؤه زیسهتن  به -اخالق و اقتصاد 

همراه با طرح چند مسهئلٔه مههم نهامر بهه ههر  -در سه محور  انگیزش، بینش، و ّکنش اخالقی/ اقتصادی  -اقتصاد 
ای مربهوط بهه مناسهبات رشتهشک، طرح و تبیین این مسایل  مهم میانه است. بییک از آنها، بررسی و تحلیل شد

 های بعدی خواهد بود.اخالق و اقتصاد، نقشٔه راه و راهنمایی برای محققان در انجام پژوهش
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 مقدمه

از نخستین کسهانی بهود  - تبار، پزشک و ادیب هلندیلسوفیف - (1733۔ 1۶70) 1لیبرنارد مندو
او در انگلسهتانی سهسری  ایکه به بررسی رابطٔه اخالق با اقتصاد پرداخت. بخشی از زندگی حرفه

ت از دیگهر گذارند و در تراز مثبت تجاری، گوی سهبقاش را میشد که دورٔه رشد سریع اقتصادی
ها و نیهز او با توجه به مشاهداتش از رفتار انسهان .(Schumpeter, 1954, pp. 83-87)کشورها ربوده بود 

اش از روند رشد اقتصادی انگلستان، توجهش به رابطٔه انگیهزش و رفتهار اخالقهی و رابطهٔه تجربه
روشهی پرکهاربرد در  کهه -انگیزش و رفتار اقتصادی  انسان جلب شد و با طرح یک آزمایش ذهنی 

بهه دو نتیجهه )دربهارٔه انگیهزش و رفتهار  «کنهدوی زنبورهها»در قالب  تمثیل  -تحلیل نظری است 
ههای انسهانی، چیهزی نخست اینکه در انگیزه 2:(Samuelson, 1947, pp. 11-15)آدمیان( دست یافت 

تی، بردوم اینکه نظام اخالق تاو  ندارد وجود «انگیزٔه اخالقی  صرف»با عنوان  اسهاس  ریخی و سن 
ای است کهه ههدفش تنظهیم رفتهار فهرد های اقتصادیرفتار فردی تبیین شده و در تعارد با نظام

تی  فردی، مساوی ا بر ست بها نهابودی حیهات اساس یک نظام گسترده تر است. تسلط  اخالق سن 
 اقتصادی و اجتماعی آن جامعه. 

رف»ن بر اساس نتیجه و نکتٔه نخست، چیزی با عنوا ها در انسهان «انگیزٔه مذهبی و اخالقی  ص 
به واسهطٔه  لیمندودهند. های مادی تشکیل میها را انگیزهندارد و هماره زیربنای این انگیزه وجود

های اخالقی و مذهبی )خیریه( سهاخته شهده بهود، متوجهه ها کار در بیمارستانی که با انگیزهسال
 مؤسسان و کارکنان بیمارستان شد و فهمید:پویشی پیچیده در سطوح زیرین شخصیت 

ها صرفا  در سطح پدیداری  رفتار )رفتار  گفتاری( مهور و بروز دارند . این انگیزه1
)برای مثال،  های مادیچیزی جز انگیزه -در سطوح زیرین  -توان دریافت که کاوی می. با ژرف۲

و محر ک  افراد نیست  اقتدار و ثروت( مایٔه انگیزشیا  طلبی، کسب قدرتجاه
های زیرین، چنان مخفی هستند کهه گهاهی حتهی بهرای فهرد نیهز آشهکار نیسهتند و . این انگیزه3

مذهبی و اخالقی یا نهاد ی، علممؤسسٔه از بنای یک مؤسسٔه خیریه یا  مثال، انگیزٔه اصلی برای
ح خودآگهاه حکومتی/ دینی چیزی جز طمع یا میل به قدرت نیست  طمع و میلی کهه در سهط

1. Bernard Mandeville / Bernard de Mandeville

 های مقاله از کتاب مندویل، برگرفته از منبع زیر است:گزارش. 2
Hundert, E. J. (2005) [1994]. The Enlightenment's Fable: Bernard Mandeville and the 

Discovery of Society. Cambridge University Press
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مذهبی پیچانده است.های اخالقی و خود را در ملحفه
بسها پهیش از منهدویل، ههیچ نکتٔه دومی که اهمیت بیشتری برای مطالعات اخالقی دارد و چه

قی  بدان توجه نکهرده بهود، تناقضهی بهود کهه او در ماهیهت اخهالق و  -مند به شکلی نظام -محق 
یافته بود. شبیه این تنهاقض را  -عنوان سبک زندگی تی و هم به عنوان یک نظام معرفهم به -اقتصاد 

نیهز در رابطهٔه  -یی ایهتالیا یاسهیس لسهوفیف -( 1۵۲7 ۔ 1۴۶9 ) یاولیماک کولوینمتفکرانی چون 
داده بودند، اما ادعا و اثبات  این ناسهازگاری در حهوزٔه اقتصهاد و  اخالق و سیاست مورد توجه قرار

تهوان . اسهتدالل او را می(Broome, 1978, p. 9; Anderson, 1990, pp. 188-195)ّنمهود اخالق بدیع می
 بندی کرد:گونه صورتاین

تی . 1  به حوزٔه فردی تعل  دارد -چه در حوزٔه معرفتی و چه در قالب یک سبک زندگی  -اخالق سن 
هو انسان است. بما، «فرد انسانی» -اعم از مطالعه، بحث و القای احکام  -واحد مورد توجه آن  و

بهه حهوزٔه اجتمهاعی و  -عنوان یک معرفت و چه به عنوام یهک سهبک زنهدگی  چه به -اقتصاد . ۲
جامعهه  است و فرد را هم در سیاق و سهاختار «جامعه»واحد مورد  توجه آن  و سیستمی متعل  است

1دهد.می مورد توجه قرار

آورد  مهی ت کند، نتایجی تلخ به بهار. اگر یک امر فردی در امری اجتماعی و سیستمی دخال3
تنهایی بسیار خوشمزه هستند، اما در مقام درست مثل ترکیب دو ماده یا واحد غذایی که چه بسا به

ت چندش ای بهترکیب، ماده کوبیهده.  کننهد  مثهل ترکیهب شهکالت بها گوشهت  آور تولید میشد 
اد مهههم میههان آن دو توجههه صههدد تخریههب اخههالق نیسههت، بلکههه بههه یههک تضهه براین، او دربنهها
 .(Anderson, 1993, pp. 64-71) دارد

بههر کههه در رسههالٔه  منههدویل، در مقابههل   ، داریاخااالق پ وتسااامنی و روح ساا ممیهمههاکس و 
داری نوین غرب را محصول مستقیم انگیزش اخالقی  دینی  کهار بهه عنهوان اقتصادی سرمایه نظام

نی ومیفه، در بخشی از پیروان آیین پروتستان، ، (Wilber, 1984. pp. 43-44)دانسهت هها مییعنی کالوف
ت اخالقی جاری در سده شهمرد شیؤه زیست کامال  فردگرایانه می یاهای پیشین را یک معرفت سن 

دههد. کاود و دستور چگونه زیسهتن میبیند و میکه انسان را فارغ از جامعه و حیات اجتماعی می
تر اجتماعی و تاریخی کهار پازلی از یک حیات کلی عنوان تکه به این دانش یا شیؤه زیست، با فرد

مربوط به اقتصاد کهالن اسهت  عموما   ک،یدورٔه کالس انهمانند اقتصاددان لینظر مندو که اقتصاد مد    دیدقت داشته باش. 1
.جامعه مربوط است یکه به سطح عموم
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از  ندارد و حتی به این توجه ندارد که دستورات اخالقی  فردگرایانهٔه ناشهی از همهان بیهنش  ایزولهه
ویژه، اجتماعهات دنیهای مهدرن کهه آورد  بههتواند در عرصٔه اجتماع پدید انسان، چه فجایعی می

جمههور اند و بنا بر آن شوخی معروف، عطسٔه ریسگره خورده یل نیز به همترین مساربطحتی بی
 تواند اقتصاد کشوری دیگر را زیر و رو کند.یک کشور، می

نه توان حضور در زندگی اجتماعی را دارد و نه این حضهور امهری مطلهوب  «اخالق»بنابراین، 
تی را کنار نهیم و هماننهد مهذهب، آن  است. در واقع، برای قوام اجتماع، باید اخالق فردگرایانهٔ  سن 

را صرفا  یک تجربٔه شخصی در حیات فردی بشماریم و یا آنکه اخالقی تهازه و مبتنهی بهر زنهدگی 
اجتماعی و سازمانی/ سیستمی بسازیم.

منهد و مکانمنهد اسهت، یعنهی شایان توجه است که در صورت دوم، اخالق یک پهویش زمان
، اخالق است  زیرا قوا ، ایسهتا و ثابهت نیسهت و اوال  عد ّصوری  اخالق بر آن حاکم اسهت. ثانیها 

، این پویش، زمان مند است و از آنجها کهه بها گهذر زمهان بهه مند و مکانپویشی مداوم دارد و ثالثا 
سخن گفت که واحد  آن، جوامهع  ایتوان از اخالقی جهانیرویم، میسمت اقتصادی جهانی می

.نه افراد ،ها هستندو حکومت
سال آیندٔه آنها را تصویر و تصور کنیم.  برای روشن شدن  بیشتر، بیایید جوامع و اقتصاد دو هزار

طبیعتا  اقتصهاد  ،نیست سال قبل  قابل  قیاس گونه که اقتصاد امروز با بازارهای ابتدایی دو هزارهمان
نخواههد بهود. اسیهققابهل کنونی ما نیز با اقتصاد هزاران سال بعد و موقعیهت اقتصهادی آینهدگان 

را در نظهر  «رمهزا رزهها»های تازه و غیرمتمرکهزی بهه نهام پول مثال، آیندٔه نزدیک پول و خل    برای
( و رزههاا رمهزراستی، رواج پول جدیهد ) های رایج  پیشین ندارد. بهبگیرید که هیچ شباهتی با پول

ی اخالق خواهد داشهت؟ اساس آن شکل خواهد گرفت، چه تبعات و لوازمی برا اقتصادی که بر
کافی و کارآمد خواهد بود و آیا نیازمند اخالقی تازه هستیم؟ ،آیا اخالق پیشین

دهنهد و انسهان بها ها انجام میهمچنین دنیای رباتیک آینده را تصور کنید که بیشتر کارها را ربات
ثهروت و سهرمایٔه کنهد، در عین آنکه کمتر کهار می -حتی در ّکرات دیگر  -کشف منابع نوین  ثروت 

گیهری از آورد. در چنین وضعیتی، اخالق  کار و تالش، رفاه، اوقات فراغت، بهرهدست می بیشتری به
هها چهه منابع انحصاری )برای مثال، معادن  ّکرات دیگر توسط کشورهای قدرتمنهد( و توزیهع دارایی

هر ای خواهند داشت؟ بهمالحظات و احکام اخالقی های ژنتیکهی یها انسهان راسهتی، بها سهاخت ابف
ههای به لحهاظ نهابرابری -ها های اجتماعی و دولتهای فوق هوشمند در آینده، جوامع، طبقهماشین

چه وضعیتی خواهند داشت؟ -اجتماعی 
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تی و اقتصاد نوین یافتهایی که تعارد  او را به این نتایج کشاند: ،مندویل در اخالق سن 
های اجتماعی و نهابودگر تهالش و فعالیهت، و تاریخی، رذیلتهای اخالقی فردگرایانٔه . فضیلت1

اند.تولید ثروت، گردش نقدنگی و توسعٔه اقتصادی
انهد و دقیقها  همهان چیزههایی هسهتند کهه های اجتمهاعیهای اخالقی فردی، فضیلت. رذیلت۲

دهند.را شکل می -ویژه در دوران مدرن  به -زیربنای تولید و رشد اقتصادی 
تی و الزمٔه آن )ویرانی اجتماع و اقتصاد  برآمده از آن( را برگزید و یا باید . یا ب3 اید اخالق فردی  سن 

اخالقی تازه و متناسب با جامعه بنیان نهاد.
های انسانی برای نیل به خیر عمومی است  نه پرورش ها مدیریت ماهرانٔه رذیلت. ومیفٔه دولت۴

تی که تباه کنندفضیلت هستند. ٔه اجتماعهای اخالق سن 
عنهوان سهه فضهیلت  بهه -ورزی حرص و طمع زهد، قناعت و عدم -مندویل  نظر از -نمونه  برای

تی و دینی  در حوزٔه اجتماعی، به ترتیب بهه کهاهش تقاضها، کهاهش تولیهد،  -فردی در اخالق سن 
ی و درآمد سرانه و در نتیجه، از بین رفت بیکاری، رکود به سهبب  -ن جامعه اقتصادی، ّافت درآمد مل 

انجامند. این ایدٔه ساده، امروزه ایهن گونهه طهرح و می -المللی برای توسعه جاماندن از رقابت بین
گذاری و سهسس ّافهت کاهش سود )ولو سود مورد انتظار( به کاهش سرمایه شود:بندی میصورت

پی آن بهه رکهود و  شود و در پی آن به بیکاری و سسس کاهش مخارج  مصرفی و درتولید منجر می
 انجامد. همۀ اینها نتیجٔه کاهش سود یا انتظار کاهش  سود هستند.ورشکستگی می

کند، این پرسش به نظر ساده را مطرح  فعالمندویل، برای آنکه شهود ما را نسبت به این مسئله 
تی  در طول تاریخ و حتی در اقتصادهای -کند که آیا محر کان اصلی توسعه و رشد اقتصادی می سن 

درس -پیشین  مان مف نشهین بودنهد، یها افهرادی افرادی پارسا، زاهدمسلک و عارفانی دنیاگریز و عال 
اع و تجمل  خواه؟سودپرست، طم 

 یهها ،«شههکوهپر کنههدوی» نههام بههه ایصههفحه ده شههعری در 170۵ سههال در را نظریههٔه خههود او
یک آزمایش ذهنی  داستانی بهود کهه اش در قالب ریزی نظریهکرد که طرح منتشر« زنبوران افسانهٔ »

ترسیم می کندو یک از تصویری مندویل کتاب، این در. های نظری استروشی رایج در پژوهش
 گذارنهدمی کنهار را شخصی منافع و تجمالت عسل( کندو / جامعه )زنبورهای آن اعضای که کند

تی زاهدانه و به فضهیلت زندگی به و زیسهتی، طمهع، سهادهاز جملهه قناعهت -های اخالقهی  سهن 
آورند. در نتیجٔه این سهلوک و بهه می روی -گرایی ها، پرهیز از تجملنورزیدن، رضایت به حداقل

اجتمهاعی و  نظهام آیهد و بهه تهدریج،دلیل کاهش تقاضا، نرخ و سطح تولید در جامعهه پهایین می
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بها طهرح و و . اشهوندمی جمعی بهدبختطهور دسهته همگی بهه و پاشدمی هم از کندو اقتصادی
 و گنهاه اخالقهی نظر از رفتارها، مانند طمع که برخی که کوشد تا نشان دهدروایت این داستان می

 شوند.عنوان یک کل میقوام، توسعه و رفاه جامعه، بهسبب  آیند، عمال  می حساب به رذیلت
ن و از رهبهرامعاصهر  یاسهیس لسوفیاقتصاددان و ف -( 199۲۔ 1899) 1کیفون ها شیدریفر

دربهارٔه  منهدویل هاینظریهه - آزادی وگاذاری قمنون قامنون، کتهاب در -اقتصادی مکتب اتهریش 
 نیهز از - سهتمیقهرن ب اقتصاددان برجسهتهٔ  -(19۴۶۔ 1883) 2نزی. جان کرا ستود سیاست و جامعه

بههره  «نظریهٔه عمهومی» در نیهز و «دربارٔه مالتوس»نام  با ایمقاله در های مندویل،ها و نظریهایده
نظریهٔه » بهر درآمهدیپیش را مندویل هاینظریه کینز، .قرار داد توجه کانون دوباره در را و او گرفت

 دانست.که خودش ارائه داده بود، می «ناکافی مؤثر تقاضای

چگونه خوب زیستن  ؛خاستگاه مشترک اخالق و اقتصاد. 1

ای هسهتند بهرای تالش فکهری»دارند و اند که خاستگاه مشترکی اخالق و اقتصاد، دو شاخٔه معرفتی
 ( برای رسیدن به زندگی خوب، چه باید کرد؟۲( زندگی خوب چیست؟ 1پاسخ به دو پرسش مهم: 

این خاستگاه مشترک میان اخالق و اقتصاد چنان است که برخی اقتصاددانان بزرگ نخستین و 
هماننهد آدام  -اند  یا اینکه بودهپژوه اخالق گذاران مکتب کالسیک، یا خود  برای مثال، برخی بنیان

اند. جالهب اسهت کهه متأثر از آرای اخالقی فیلسوفانی چون مندویل و دیوید هیوم بوده -اسمیت 
پردازان مههم در نظریهٔه مقهداری  پهول، تهراز یکی از نظریهه -همانند جان الک  -خود  دیوید هیوم 

های تاریخ اقتصاد همواره مورد توجهه ابهای اقتصادی او در کتتجاری و ذخیرٔه طالست و دیدگاه
 .(87، ۶۶۔۶۵ ، ص1383)تفضلی، و بحث بوده است 

نیهز اساسهها  محصهول تهالش و تههأمالت  «سهودگرایی»ای چهون ههای اخالقههیکهالن نظریهه
واسطٔه دانش اقتصادی یا اشتغال به مشهاغل حکهومتی در حهوزٔه اقتصهاد و  اند که بهاندیشمندانی

تی به آن دو پرسش پیشهای ّخرد و کالن جامعه، پاسخواقعیتکار داشتن با  و سر گفته را های سن 
نگریستن نگری، سیستمیشان از جامعهبه دلیل کوتاهی  نگاهشان به زندگی  فردی  انسان، و ناتوانی

های او با که تمام احواالت و کنش -اجتماعی و تاریخی  عنوان جزئی از یک نظام و بررسی فرد به

1. Friedrich von Hayek

2. John M. Keynes
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نهادن اخالقی تازه بودنهد کهه  صدد بنیان ناقص دانسته و در -و تاریخ  ترابطی دوسویه دارد جامعه 
ا از نواقص یادشهده باشهد. بنها براین، بخشهی از اخهالق جدیهد، محصهول تهالش و تهأمالت مبر 

اند و اخهالق های عمیه  اقتصهادی داشهتهها و دیدگاهپژوهی است که دغدغهاندیشمندان اخالق
تی را ب  اند.دانستهویژه زیست انسان  مدرن، کافی نمیرای زیست اجتماعی و بهسن 

عدالتی بی دیگر، در اقتصاد جدید و با ببار آمدن برخی پیامدهای نامطلوب و از جمله بروز سوی از
های اخالقی نگریستن در اقتصاد بالیدن گرفت و امروزه رو سویه -و شکاف طبقاتی عمی  و گسترده 

 نمونهه، سوسیالیسهم و مارکسیسهم بهرای. (see DeMartino, 2005; DeMartino, 2007) گسترش است به
اند. در این زمینهه، همچنهین داریعدالتی در ذات  نظام سرمایهبی هایی برای رفع نقیصهٔ اصوال  تالش

 - ادنوبهل اقتصه زهٔ یجا برندهٔ  ی تبار  اقتصاددان هند -…(  ۔1933) 1سن ایآمارتهای توان به کوششمی
شده در قالب فرمول و اعداد، به یک وار و مهندسیکوشد اقتصاد را از معرفتی ریاضیاشاره کرد که می

. (Sen, 1987, p. 12; Sen, 1977, pp. 34-37) تری بدان ببخشدنگر تبدیل کند و سویٔه انسانیعلم اخالق
و تهالش اندیشهمندان بنابراین، بخش زیادی از معرفت اقتصادی و اخالقی  محصول تهأمالت 

ها و تحقیقهات ایهن دو حهوزه را شهکل گفته است کهه شهاکلٔه اندیشههدر پاسخ به دو پرسش پیش
دهنهد. ایهن خاسههتگاه مشهترک، تجلیهات مختلفههی در تهاریخ داشهته اسههت  گهاه خههود را در می

 ,Becker)هایی ّخردتر ماننهد رفتارشناسهی، بهروز داده اسهت شناسی اخالقی و گاه در حوزهانسان

17-1976, pp. منمونه،. برای(13 استوارت برجسهتٔه -( 1873۔180۶)2لیجان اقتصهاددان آخرین
فیلسوف اجتماعی  بلندآوازٔه قهرن نهوزدهم  و کالسیک بهه -دوران تنهها را عنهوانعلهوم اقتصهادی

مطالعٔه وسیع یک از نظتر از رفتار  انسان به حساب بخشی ههایریههآورده است که بایهد بها دیگهر
درهها و دیهدگاهترکیب شهود. او ایهده -تر تر و پیچیدهدر طرحی وسیع -اجتماعی علوم را ههایش

نام اقاصمد سیمسی و تمرب دهمی آن در فلسفٔه اجاممعیکتابی با کهرد.18۴8) اصو  تبیین و ارائه )
پایه او که مبنایی و نهامانج «علم اقتصاد»ای از گذاری کرد، به ایجاد شاخهبنا بهه امهروز کهه امیهد

انگیزه«رفتارشناسی اقتصادی» بررسهی کنشنامیده شده کهه بهه و رفتارههایهها در انسهان ههای
 پردازد و اشتراکات بسیاری با اخالق هنجاری  سنتی و رایج دارد.اقتصادی می

ههای چرا با وجود خاستگاه مشترک، محصوالتی متفاوت تولیهد شهده اسهت؟ فهارغ از تفاوت
 شود که:های رویکردی بیشتر از آنجا ناشی میموضوعی، تفاوت روشی و

1. Amartya K. Sen

2. John Stuart Mill
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مهی را با توجه به محدودیت عمر آدمی پهی «زندگی خوب»، واکاوی معنا و ماهیت  «اخالق». 1
 .Harsanyi, 1976, pp)کاود را با نظر به محدودیت منابع تولید می «زندگی خوب»، «اقتصاد»و  گیرد

31-37).
خود عموما  درگیر زندگی فرد انسانی بوده و انسان را عموما  بهه شهکل اتمهی  اخالق، در تاریخ. ۲

نهایت، یک اتم مرتبط با چند اتم پیرامونش )خانواده، یا یک اجتماع کوچک( مورد توجهه  منفرد و در
تی، به ندرت،داده است. از همین قرار جهانی یا مسهئولیت فهردی  زیست از محیط رو، در اخالق سن 

زنهدگی فهرد را در چهارچوب نظهام  «اقتصاد»بر شهروندان جهان سخن به میان آمده است، اما در برا
. اخالق، حتهی وقتهی (Harsanyi, 1955, pp. 103-109)کاود المللی میمحلی، اجتماعی و همچنین بین

 نگری است. هم در چارچوب فردی گوید، بازمی «سعادت»و  «عدالت»ای چون از مفاهیم کلی
کوشهند های جدید اندیشمندان اخالق در جهت رفع این نقصهان اسهت و می، تالشچند هر

یهک دلیهل تهاریخی بهرای تبیهین چنهین اقهدامات و  1دهنهد. ل جهانی را نیز مورد توجه قرارئمسا
ها ههایی اسهت کهه انسهانآن باشد که اخالق، محصول زمانچه بسا  رویکردهایی از این دست، 

کهه علهم اخهالق جدیهد، سرنوشت جمعی خود نداشتند  در حالی  آگاهی یا دخالت چندانی در
محصول دورانی است که کشورها به سمت دموکراسی، سرنوشت مشترک و دیالکتیک جز  و کهل 

. (Arrow, 1951, pp. 43-51) رونددر تمام امورات انسانی پیش می
ه انسهان، وقتهی وارد مسهائل دلیل همان نگاه اتمی و فردگرایانهه به اخالق  فردنگر  پیشین، به .3

ی و بین شهود. گونی روبه رو میها یا مشکالت اخالقی گونهشود، با دشوارهالمللی میجمعی، مل 
هی در تنهازع بقهای گیریدر حوزٔه تصمیم -به راستی  های کالن سیاسی و اقتصادی و یا حضور مل 

ت و ماننهد اینهها چهه انهدازه ای چون لزوم شفافیت، صداقت، و حقیقاصول اخالقی -المللی بین
گیهرد و اهمیت یا کارایی دارند؟ آیا قلمرو اخالق  فردنگر پیشهین، سیاسهت و اقتصهاد را در برنمی

در مهورد فقهه و جامعهه نیهز ، به این معضل نیازمند اخالقی تازه هستیم؟ برخی مانند شهید صدر 
و به تأسیس فقه سیستمی باور داشتند.  توجه کرده بودند

- های فلسفی صرف و به تعبیر امروزی، تفکرات  پشت  ّمبلیبه دلیل ابتنا بر تالش -خالق ا .۴

نظهرش گهاه بها زنهدگی انسهان  مطلوب مورد معموال  در دام انسانی انتزاعی افتاده است که زندگی
های فلسهفی عالمهان توجهی اقشار مردم به یافتههبسا دلیل کمانضمامی بسیار متفاوت است و چه

جمعی.شدن او بر مبنای سودگرایی نمونه، پیتر سینگر و اخالق جهانی . برای1
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عکس، بها واقعیهتبینند. اقتصاد، بههها را بسیار دور از زندگی خود میین باشد که این اندیشههم
های زندگی و انسان انضمامی  دارای گوشت و پوست و خون و درگیر جنگ و سهتیز بهرای گهذران 

کند.روست که توجه عقل سلیم مردم را به خود جلب میهمین کار دارد و از و زندگی سر
اقتصههاد در انسههان انضههمامی و جزئیههات زنههدگی واقعههی در جامعههه، او را از  شههدن متمرکههز. ۵

در بهاب  -خودآگهاه یها ناخودآگهاه  -ههایی کهه فردهای دقی  فلسفی و نیهز بهازخوانی پیشتحلیل
اسهاس  ایهن بهرکنهد. ماهیت انسان، خیر و شر، سعادت، ح ، عدالت و انصاف دارد، محهروم می

های فلسفی در حوزٔه اقتصهاد هایی برای بازگرداندن دوبارٔه بحث و تحلیلاست که اینک شاهد تالش
. (Griffin, 1993, pp. 65-66) هستیم

 شناسی اخالق و اقتصاد. مفهوم2

 الف( اخالق

کهه  «اخهالق تحلیلهی یها فهرااخالق»( 1توان به پنج قسم تقسیم کهرد: مباحث علم اخالق را می
های اخالقی و واکاوی سهم اخالقی، تحلیل و توجیه گزاره هیممشتمل بر معناشناسی الفاظ و مفا

کهه  «هنجهاری اخالق» (۲نگری، عاطفه و وجدان در توجیه اخالقی است  ، درونو نقش شهود
ههای مربهوط بهه ارزش و الهزام پهردازد. نظریههبه بررسی و تعیین مالک و معیار فعل اخالقی مهی

و اخهالق  2،ییامهدگرایپ 1،ییگرافههیوم)گانهه ای سههاخالقی، عمدتا  در قالب یکی از رویکردهه
کهه  «اخالق توصیفی» (3  (see MacIntyre, 1967)شوند طرح و ارائه می 3گرایی(فضیلت/ فضیلت

ههای اخالقهی گذارانه، به توصیف باورهای اخالقهی مهردم و ارزشاز نگاه تجویزی و ارزشفارغ 
کهه از منظهری  «اخهالق شناسهیروان» (۴ازد  گون مهی پهردهای گونهحاکم بر جوامع و فرهنگ

 تلهذخهودگرایی و  انگیزش اخالقهی و تحلیهل و بررسهیها و فلسفی / تجربی به واکاوی انگیزه

. غایت و نتیجهٔه آن فعهلنه  منوط و مبتنی است فعل  به اعتبار خود  عمل،  کی نادرستیو  یدرست گرایان،در نگاه ومیفه .1
.روندگرا به شمار میومیفهشاخص  یهااز چهره چاردیپراچ. ای. رأس و دیوید کانت، ایمانوئل 

 آورد، درسهت یها نادرسهت نیسهت وسه و فارغ از نتایجی که ببار مهینففی فعلی چیههای پیامدگرایانه، مبنای نظریه بر .2
د.آوریبار م که به گیردیی صورت میامدهایبا توجه به پتنها  ارزشگذاری یک عمل،

منوط و وابسهته اسهت و فاعل  فعل منش و انگیزٔه به خوبی یا بدی یک عمل،  گرایی،اخالق فضیلت/ فضیلت یبر مبنا .3
 ی)انسهان یگری( درست باشد و از دمندلتیفض عامل اخالقینفر ) کیواحد از یک فعل صدور   بساچه  رو،از همین

(. MacIntyre, 1984, pp. 193-194)باشد  ( نادرستستین لتیفض یکه دارا
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که نامر به بررسی  «شناسی اخالقجامعه» (۵می پردازد  … و  ضعف اراده ،یشناختروان اییگر
 است. اخالقی و پیامدهای اخالقی زیستن زیست شرایط اجتماعی  

 ب( اقتصاد

در پهی پاسهخ بهه پرسهش از ماهیهت زنهدگی خهوب و  -همانند اخالق هنجاری  -نیز  «اقتصاد»
 یتفهاوت کهه زنهدگ نیهبها ابررسی نوع و نحؤه رفتار انسان برای نیهل بهه آن زنهدگی خهوب اسهت  

هها، هرفتهار انسهان، رفتهار بنگابهر  افهزونو  کهاودیمنابع م تی( را از چارچوب محدودنهی)به خوب
البتهه،  بیند. صدکند و رفتار انسانی را نیز در بافت اینها میالملل را نیز بررسی میها و نظام بیندولت

هایی فلسفی در باب انسان، خیر و شر، عقالنیت، سعادت، ح ، عدالت فرددانان نیز پیشاقتصاد
 آیند.می ابطور رسمی موضوع علم اخالق به حس و انصاف دارند که برخی از آنها به

از  و جهامع  یهدق یفهیتعر هٔ ارائه -ی علوم اجتمهاع گریهمانند د - زیدر اقتصاد ن ست؟یاقتصاد چ
، در «منهزل ریعلهم تهدب»اقتصاد در نگاه ارسهطو، بهه ناممکن است.  دشوار و بلکه شیب کما اقتصاد،

دو، بههه ، در نگههاه دیویههد ریکههار«ثههروت و مصههرف   عیههتوز ،دیههتولعلههم »اسههمیت، بههه  نگههاه آدام
کنهت  و تیهوان ها، در نگهاه «رفاه انسان جادیعلم ا»، در نگاه آلفرد مارشال، به «ثروت عیتوز علم»

 ،رزیهم وان گیهلودو ، در نگاه«کاالٔه در بازار و مبادل هامتیق نییعلم مطالعه و طرز تع» ، بهنگیبولد
 صیتخصه علهم» ز، بهه، در نظهر لیونهل رابینه«یابیهکم طیدر شهرا یعقالنه میعلم اتخاذ تصم»به 

 انیهدر جر نسهانرفتهار ا هٔ علهم مطالعه»و در نگاه و نظهر برخهی دیگهر، « ابیمنابع کم ی  اقتصاد
 .(1۴۔13 ، ص1383)نک: تفضلی،  تعریف شده است« یزندگ

آن، چنهان  شناسهیههای روشها از علهم اقتصهاد، مکاتهب اقتصهادی و گونههتعریف و تلقی
 مشههور قتصهاددانا - (1970۔ 189۲) 1نهریو کهوبیجن اند کهه برخهی چهوگوناگون و گسهترده

اقتصاد، کاری است که اقتصاددانان انجهام »گونه تعریف کرده است: علم اقتصاد را این - ییکانادا
 .(1۴ ، ص1383)تفضلی، « دهندمی

شهود. بنها بهه های قراردادی میان اندیشمندان آن رشته بسنده میرو، معموال  به تعریفهمین از
که به بررسی رابطٔه امیال نامحهدود انسهان و امکانهات و است  علمی «اقتصاد»ریف رایج، تع یک

منابع محدود آدمی و ارائٔه بهترین راهکهار بهرای ایجهاد تناسهب بهین آن دو )انتخهاب عقالنهی در 

1. Jacob Viner
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پردازد. البته، این تعریف  چنهان تخصیص بهینٔه منابع با کمترین هزینه و کسب بیشترین فایده( می
از تحصیل، ورزش و ازدواج گرفتهه  -های زندگی بشر در طول عمرش ترده است که تمام حوزهگس

را  -کرد  آن اخالقی و دینهی، و خهود عمهر انسهان و نحهؤه هزینهه تا کار، معامالت و حتی مفاهیم
 .(7۲۶۔719، ص 1399  زندی و ایرانمنش، Becker, 1996, pp. 19-28)گیرد می بر در

( امیهال نامحهدود 1 کار داریهم: و با چهار مفهوم اساسی سر -در علم اقتصاد  -بر این اساس 
 ( انتخاب عقالنی.۴( هزینٔه فرصت  3( منابع محدود  ۲

، از سویی سرتاسر زندگی انسان مقرون به انتخاب از میان چنهد «هزینٔه فرصت»بر اساس مفهوم 
ها و گزینههدیگهر پوشهی از ی چشهمای بهه معنهاانتخهاب ههر گزینهه دیگر، سوی ازگزینه است  و 

، انسان  عاقل کسی است که بهترین انتخهاب را انجهام دههدبراین، بنا هاست فرصتکردن  انیّقرب
تمهام ایهن امهور پوشیده نیست که  انتخابی که دربردارندٔه بیشترین فایده و کمترین هزینه است. یعنی

فلسهفٔه »ای از اقتصاد، به نهام ، امروزه شاخهرواند و از همینپیچیده در مفروضات فلسفی و اخالقی
پهردازد و منظهر و محتهوای مشهترکی بها به بررسی ایهن مفروضهات فلسهفی و اخالقهی می «اقتصاد
دارد و بیشترین قرابت اقتصاد بها اخهالق را در نگهاه و نظریهٔه  -و چه بسا فرااخالق  -هنجاری  اخالق

 . (Collard, 1978, pp. 138-141) توان به نظاره نشستمی «سودگرایی»
رسهد و او در داری کالسیک، با بنیانگذاری آدام اسهمیت، بهه اوج خهود میاین قرابت در سرمایه

سهود شخصهی توسهط ههر فهرد  گیهریپی، تنها راه تحق  خیر عمومی را در گهرو ادیکالدیدگاهی ر
های تقاضها( سهودگرایی)قهوانین علمهی  عرضهه و کامل، دستی نهامرئی  داند. در یک بازار رقابتمی

 عمهومی و منفعهت عامهه بهه خیهر نهایهت، درکند که ای سامان داده و تنظیم میشخصی را به گونه
.(Evensky, 1993, pp. 200-202)بیانجامد 

الملهل آن چنهین های ّخرد و کالن و بینجدا از فلسفٔه اقتصاد، خود علم اقتصاد  رایج در شاخه
ای چون تولید، توزیع، مبادله، مصهرف، ه بررسی موضوعات عمدهای ندارد و محدود بگستردگی

انداز، عرضه، تقاضا، تورم، توزیع درآمد و ثروت، بیکاری، رشهد اقتصهادی و گذاری، پسسرمایه
هها، توسعه، پول، بانک، مالیات، تولید ناخالص/ خهالص ملهی، درآمهد سهرانه، شهاخص قیمت

ارز، تراز پرداخت، واردات، صهادرات، معاههدات  های اقتصادی، نرخهای دولت، سیاستهزینه
 . (۲9، ص 139۴)دادگر و رحمانی، اقتصادی و مانند اینهاست 

نمونهه،  توانهد جهاری و سهاری باشهد. بهرایدر هر یک از این موضوعات نیز مسائل اخالقی می
مسهئله کهه آیها مسئلٔه بسیار مهم اصالت آزادی و اختیار انسانی، یا عدالت و خیر عمومی و و یا ایهن 
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آیهد یها آنکهه عهدالت، فضهیلتی وضهعیتی و می وجوی خود  عهدالت پدیهداصوال  عدالت با جست
 ایهو  (Roth, 1999, pp. 176-189) های دیگهری چهون آزادی اسهتمحصول و نتیجٔه مجموع فضهیلت

 .یاقتصاد یامدهایتعارد آنها با کارکردها و پ
«اقتصاد اثبهاتی»شود. تقسیم می «دستوری»و  «اتیاثب»علم اقتصاد در یک نگاه، به دو شاخٔه 

رهای اقتصادی ها و واقعیتبینی هستبه بررسی، توصیف و پیش های اقتصادی و رابطٔه میان متغی 
بهه واسهطٔه  -شود افزایش نقدینگی و خل   پهول  مهازاد نمونه، هنگامی که گفته می پردازد. برایمی
م بهه  -ام بانکی انضباطی نظانضباطی بودجه یا بیبی م، و بهاالرفتن نهرخ تهور  به باال رفتن نرخ تهور 

ی به گران شدن  کاالها و در نهایت، به فقر عمومی  کاهش ارزش پول ملی، و کاهش ارزش پول مل 
 هستیم.  «اقتصاد اثباتی»انجامد، در حوزٔه می

مبتنهی بهر  یدها و نبایدها یااین با ست.ها و نبایدها در اقتصاد ااقتصاد دستوری، نامر به حوزٔه باید
اسهاس  بهر -گذار انهد کهه سیاسهتشهرایطیمبتنهی بهر  انهد یهادانش اقتصاددان در اقتصهاد اثبهاتی

گیری، ولهو بهر خهالف دانهش ناچار بهه تصهمیم - های سیاسیهای اجتماعی یا مصلحتضرورت
اکمهان و های حاندیشهیههای مختلهف، یها مصلحتاقتصادی است. بهرای مثهال، اعطهای یارانهه

تجویزهایی شان(. بنابراین، یابی به اهداف و مقاصد خود یا نظام سیاسیسیاست در جهت دست اهل
ی می م و افزایش ارزش پول مل   است. «اقتصاد دستوری»شود در حوزٔه که برای کاهش تور 

 -دو باشهد یک از این بندی و اینکه دغدغه و مشغلٔه اقتصاددان باید کدامالبته، اعتبار این تقسیم
 .(۲9۔۲7 ، ص139۴)دادگر و رحمانی، محل اختالف  نظر در فلسفٔه اقتصاد است 

نظهر اسهت،  طبیعی است که در اینجا نیز رابطٔه اخالق با اقتصاد، در هر دو شاخٔه اقتصاد  مهد   
و ههم دسهتورات  1سهنجیدتوان با قواعد اخالقییعنی هم کشفیات اقتصاد اثباتی یا توصیفی را می

 های اقتصادی دولتمردان را.گذاریتصاد دستوری و نیز سیاستاق
ای که از اهمیت بسیار برخوردار اسهت، توجهه بهه پیچیهدگی بسهیار زیهاد حهوزٔه اقتصهاد نکته

رهای تأثیرگذار  بی به سو، و از سهوی دیگهر، بهه سهبب پیچیهدگی شمار و مزاحم از یکسبب متغی 
رهای دخیل در اقتصاد آنقدر پرشمارند که توجهه بهه همهۀ ذاتی  خود ساختمان اقتصاد است. متغی  

نهاممکن اسهت. ایهن پیچیهدگی  -عمل  در حوزهٔ  -نمودن آنها با هم  آنها در حوزٔه معرفت، و جور
رههای اقتصهادی اسهت کهه گهاه در قالهب  گاهی ناشی از ناسازگاری درونهی  خهود قواعهد و متغی 

ای.توزیعی یا توسعه نمونه، مباحث مربوط به عدالت برای .1



۱۰۳ 

تار 
جس

 ی
ئله

مس
در 

اس
شن

 ی  
صاد

 اقت
ق و

خال
  ا

سبا
منا

 

📚 950430  Hoseini9@Gmail. Com

م، چهسیاستبرای مثال،  1.یابدمیهای مالی بروز بحران بسا به های پولی یک دولت برای رفع تور 
م ببار آورد. بیکاری بینجامد و یا اتخاذ برخی سیاست  های نامر به رفع بیکاری، تور 

نیههز اشههاره کنههیم.  «اقتصههادی نظههام»در پایههان ایههن بخههش، شایسههته اسههت بههه مفهههوم مهههم 
ت جاافتاده است که هنجارها، اههداف،  «اقتصادی نظام» های خهاص نهادهها و سهازمانیک سن 

داری و نههاد مالکیهت توان بهه نظهام سهرمایهنمونه، می خود را در موضوعات مختلف دارد. برای
 آن اشاره کرد. هایترین ویژگیعنوان مهم خصوصی و مکانیزم بازار و آزادی اقتصادی به

اسهت: ها و مکاتهب اقتصهادی شهده پاسخ به این سه پرسش کلیدی، سبب پیدایش سهازمان
 تولیدشهده، خدمات   و ( کاالها3 شود؟ تولید ( چگونه۲ شود؟ تولیدمقدار  چه به و چیزی چه (1

 ماننهد مختلفهی ههایمکتهب ایجهادسهبب  سه پرسهش، این به پاسخ شوند؟ شیوهٔ  توزیع چگونه
 که شده است« اقتصاد مختلط» و ،(سوسیالیستی« )اقتصاد بسته») ،(داریسرمایه« )باز اقتصاد»

 .(31۔30 )دادگر و رحمانی، صدارند  را خود مثبت و کارکردها و پیامدهای منفی دامک هر
نظر )هزینٔه فرصت و انتخاب عقالنی(، گفتمهان اخالقهی  جا نیز افزون بر کارآمدی مد   در این

نظر شما، بسهتگی بهه ایهن دارد کهه  در انتخاب  مکتب دخالت دارد، یعنی انتخاب مکتب مد    هم
رای آزادی، مالکیت خصوصی و توسعٔه اقتصادی، ارزش اخالقی بیشتری قائل باشید برای مثال، ب

در مقهام و در صهورت تعهارد، کهدام یهک را  (Roth, 1999, pp. 49-56)اجتماعی؟  یا برای عدالت
لحاظ اخالقهی در توزیع درآمهدها، کهدام ضهابطه را بهه مثال، برایگذاری باید برگزید؟ و یا سیاست

اسهاس میهزان  داری(، بهراش )سهرمایهوریاساس میزان کار و بهره کس بر هرد و چرا  دانیرواتر می
 .(Broome, 1978, pp. 61-68) (استعدادش )سوسیالیسم(، یا بر حسب نیازش )کمونیسم

 -اقتصهادی اسهت کهه  توان این پرسش بسیار مهم اخالقی را طرح کرد که کدام نظاماینجا نیز می
سهالمت  بخشیدن بهه آفرینی، بهبودشناختی )شادیدهای اقتصادی، و نیز روانافزون بر تحق   کارکر
اخالقهی  تری بهرای زیسهت و تربیهتبستر مناسب - (Frey, 2002. pp. 37-46) روانی و افزایش عمر(

 .(Dutt, 2010, pp. 308-317; Friedman, 2005. pp. 75-83)آورد ؟ و چرا؟ مردمان فراهم می

ناسبات اخالق و اقتصادشناسی م. مسئله3

شناسهی آن اسهت کهه یهک پژوهشهگر حهوزٔه اخهالق و اقتصهاد، موضهوعات یها منظور از مسئله

گیری کنید.را بررسی و پی 2008نمونه، بحران بانکی سال  برای .1
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انهد و یها احیانها  نیازمنهد مطالعٔه تطبیقی یابد که درخور  های مشترکی میان این دو حوزه میپرسش
شده از اقتصهاد، بهه برخهی از  های ارائههایی تازه هستند. البته، در مقام اشاره به تعریفارائٔه پاسخ

تهر اشهاره جها نیهز بهه چنهد مصهداق جزئیهای مشترک اشاره شهد و در ایناین مسائل و گفتمان
 ای مفصل است. رسالهنگارش کنیم  طبیعتا  استقرای همٔه مسایل، نیازمند می

 الف( انگیزش اخالقی و اقتصادی

است که انرژی و سهوخت  انجهام رفتهاری  ، مفهومی انتزاعی و برگرفته از منبعی فرضی«انگیزش»
رسهانی بهرای انجهام منبهع سوخت «گرسهنگی»نمونهه،  کنهد. بهرایخاص را در انسان تأمین می

محهل بحهث  -شناسان در میان روان -رفتارهای منتهی به رفع گرسنگی است. این مسئله، همواره 
رسهانی نسان یافت که منبع سوختتوان یک یا چند منبع انگیزشی کلی را در ابوده است که آیا می

مثهل را  شناسهان تکهاملی، بقها و تولیهدشناسهان و رواننمونهه، زیست به تمام رفتارها باشند. برای
دانند  به این معنا که هر رفتاری که از انسان سهر های زنده میترین منابع انگیزش در ارگانیسممهم
ههای خهود ی بهرای زنهده مانهدن و انتقهال ژنبرآمده از تالش آدمه -کاوی شود اگر ژرف -زند می

شناسان غریزه، مانند فروید، دو منبع شهوت و غضب )زندگی و مرگ( را منبع اصهلی است. روان
و تالش بهرای رفهع آن را چتهر  «احساس/ عقدٔه حقارت»شمارند. آلفرد آدلر، رفتارهای انسان می

بهه  - «کارل راجرز»گرا مانند شناسان انساندیگر، روان سوی داند. ازحاکم بر رفتارهای انسان می
ای چون تالش بهرای رشهد را منبهع های وجودیانگیزه -های ناشی از کمبود و فقدان جای انگیزه
هرم نیازههای ارائهه انگیزش می شمارند. نیازها، یکی دیگر از منابع انگیزشی در انسهان هسهتند و ه 

زلههو آبراهههامشههده از سههوی  یکههی از  - ییکههایآمر یگراوانشههناس انسههانر -( 1970۔ 1908) 1مف
 (.11، فصل 1397)نک: الرسن و باس، ترین آنها است معروف

نمونهه، در آثهار و  بهرای -بحث از معنا، انواع و قلمرو انگیزش اخالقی گر چه ریشه در گذشته 
بحهث دارد، اما همچنان در دوران کودکی خود است. مسئله و مطلبهی کهه در  -افکار دیوید هیوم 

 انگیزش برای بررسی اقتصادی اهمیت دارد، عبارت است از:

در انسان یافهت کهه آن را  -نمونه، دیگرخواهی  برای -توان منبعی به جز آنچه بیان شد . آیا می1
اخالقی بدانیم؟ اگر چنین چیزی یافت نشود، آیا رفتهار اخالقهی  مفههومی ّتههی خواههد بهود کهه 

1. Abraham (Harold) Maslow 
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بهاره تعیهین و ها در اینتهرین مسهئلهی انسان اسهت؟ یکهی از مهمعبارتی دیگر از رفتارهای طبیع
های انسان است. آیا چنهان کهه سهودگرایان اخالقهی و مهدافعان آنهها در تشخیص ماهیت انگیزه

طلبی پرهیهز از درد و الهم اسهت کهه ترین منبع انگیزش انسان، لذتاقتصاد باور دارند، کلی علم
دههد، یها اینکهه برخهی جویی سود و منفعهت بهروز میلب پیخود را در زندگی اقتصادی و در قا

گیرند؟های دیگری سرچشمه میرفتارهای آدمی از انگیزه
گونه که مندویل معتقد بهود، های اقتصادی چیست؟ آیا همان. رابطٔه انگیزٔه اخالقی با انگیزه۲

گفت، بر میو   که ماکس اقتصادی است؟ یا چنان انگیزٔه اخالقی به معنای تباهی انگیزه و فعالیت
ساز را بازی کند؟توان نقش علت  زمینهمی

تهوان بها آیها می 1ترین انگیزٔه طبیعی انسان در رفتار اقتصادی، کسب سود شخصی باشد،اگر مهم
وضع قوانین اقتصادی، این غریزه را کنترل و محدود ساخت و به نهوعی، بهر خهالف طبیعهت رفتهار 

رواست؟ لوازم و پیامدهای عمل بر خالف طبیعت، چه خواهد بود؟ ا  قکرد؟ آیا چنین کاری  اخال
پذیرش این نکته، آیا ومیفٔه اخالقی این است که بکوشیم نظامی مبتنی بر غریهزه و  صورت در. 3

منهد منفعهت طبیعت بنا کنیم؟ توضیح آن که آدام اسمیت بر این باور بود که هر آن کس کهه دغدغهه
( نخسهت ایهن کهه 1گاه خیر و منفعتهی بهه عمهوم نخواههد رسهاند: هیچعمومی است، به دو دلیل، 

، (Smith, 1776. pp. 78-85) داند چه باید بکنهد( دوم این که دقیقا  نمی۲چیست   «خیر عامه»داند نمی
کس در یک رقابت کهامال  آزاد، تنهها بهه فکهر خهودش باشهد،  اما اگر طب  طبیعت خدادادی، هر

آورد تا در این رقابت، منهافع ین حاکم بر عرضه و تقاضا( زمینه را فراهم میدست نامرئی بازار )قوان
. (Evensky, 2005, pp. 128-34)عامه محق  شود 

تهرین دانیم، یکهی از مهممهیطهور کهه همهان های اقتصادی چیست؟رابطٔه انگیزش با نظام. ۴
ههای مالکیت خصوصی بها انگیهزه ، رابطٔه مستقیم آزادی فعالیت و«اقتصاد آزاد»ادعاهای طرفداران 

های مهدافعان ایهن نظریهه و وری است. در انگارهکردن، تولید و بهره ای چون انگیزه برای کاراخالقی
تهرین نمونه، کشهاورزی دوران لنهین و اسهتالین، مهم با بررسی اقتصاد اشتراکی شوروی ساب  و برای

ههای فهردی تولیهد، رشهد و شهدن  انگیزه تهدولتی این است کهه کشهنقد بر اقتصادهای دولتی و شبه
صحیح ایجهاد  وری، پیامدهای ناگوار آنها بر کل جامعه حتی با مجازات زندان و اعدام نیز مسیربهره

شهر کمونیستی  کارل مارکس نیز تصویر خام و خیالی رشهد و نشد. یکی از نقدهای وارد بر آرمان

(.Smith, 1759. pp. 31-32)شمارد پرستی را امری الهی میآدام اسمیت، نفع .1
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، فصل نهم(.1383)نک: تفضلی، شمارد ویل برمیهایی است که مندتوسعه بدون وجود آن انگیزه
ر به وجود یک رابطهٔه خطهی  برگشهتهمان ناپذیر گونه که در مقدمٔه مقاله اشاره شد، ماکس وب 

نی و ایجاد نظهام سهرمایهبین انگیزش اخالقی  دینی در مورد کار در میان پروتستان داری، های کالوف
نژاباور داشت. شایان ذکر است که پیهروان  از  و یفرانسهو یادگرایهبن -( 1۵۶۴۔ 1۵09) 1ن کهالوف

را یهک ومیفهٔه شهرعی مهی «کهار» افهزون بهر آن کهه - پروتسهتان مسیحی رهبران سرشناس فرقهٔ 
عاملی برای ارضای نیاز و تنبلی را گناه کبیره و رعایت نظم و انضهباط فهردی را  انگاشتند  نه صرفا  
ولید انبوه و مصهرف انهدک( بودنهد و تعریهف و تلقهی )ت «زهد»شمردند، اهل تکلیفی واجب می

 . (۲10 ، ص1383)تفضلی، ای از انسان و تقدیر و سرنوشت آدمی داشتند خاص و تازه
ن و نگاه آنهها بهه کهار و صهورتانگیزه بندی  آن در قالهب یهک های اخالقی/ دینی  پیروان کالوف

انهداز شهدن آن و ن و در نهایهت، پسهای کالسبب انباشت سرمایه -به تدریج  -« رسالت دینی»
ای بهه رشهد جریان یافتن  ایهن سهرمایه در امهر  تولیهد  انبهوه شهد کهه در فراینهد تهاریخی پیچیهده

 داری انجامید.ابزاری، بوروکراسی نوین و نظام سرمایه عقل
ن چنهی البته، این فرایند، برگشتی نیست  به این معنا که هر ن چنهد نهوع نگهاه و باورههای کهالوف

داری( بهه بهار بنشهیند، آن نتایجی در برداشت، اما وقتی نهال  آن باورهها )نگهرش و نظهام سهرمایه
نی کامال  محو میانگیزه یهای اولیٔه کالوف   آن )مصرف انبوه، مهاد 

گرایی شوند و جای خود را به ضد 
ر  -انجامد که دهند و به سکوالریزمی میورزی( میو طمع ب  ن زنده میاگر ک -به تعبیر و  شهد و الوف

ق میآن را می ه د  . مرتضی مطهری نیز در بحث از معنا و (Weber, 2002, pp. 27-43)کرد دید، از غص 
نی از  گزیند، اما بهه ایهن )تولید انبوه، مصرف اندک( را برمی «زهد»مفهوم زهد، همین معنای کالوف

 ر بر خواهد داشت.ای، چه نتایجی در آینده ددهد که چنین تلقینکته توجه نمی
بهر وارد شهد، منهدویل اصهوال  بهه شناختی و تاریخیجدا از نقدهای جامعه ای که بر دیدگاه و 

بر مبنهای حهرص، طمهع، آزمنهدی،  «اقتصاد»تضاد انگیزش اخالقی و رشد اقتصادی قائل بود. 
یت و رفاه ن رهگیری کهرد: توااخالقی. این مفهوم را در دو جا می رود  نه مفاهیممی زدگی پیشمن 

بهر جههش   -لحاظ اقتصهادی به -نخست، در بحث تولید و پاسخ به این پرسش که چه چیزهایی 
شناختی و شناختی و روانلحاظ جامعه به -گذارند؟ و بر فرد محق  شدن  جهش تولید تولید اثر

 2چه پیامدها و لوازمی در بر خواهد داشت؟ -همچنین به لحاظ اخالقی و دینی 

1. Jean Calvin

(.7۔6)نک: سورٔه عل ، آیٔه  ق آن ت یمبرای مثال، همبستگی بین طغیان با استغنا در  .2
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رهای تأثیرگذار بر رشد تولید، از مهمیکی  است، یعنی بایهد ابتهدا انگیهزٔه  «مصرف»ترین متغی 
مصرف در ذهن مردم یک کشور پیدا شود، تا بر اثر مصرف، تقاضای تولید صورت پذیرد. چنهان

دانیم همین ایدٔه ساده از سوی کینز، بحهران سهنگین اقتصهادی دههٔه سهی امریکها را پایهان که می
های اقتصاد یک کشور، بهه یهک پس، ترغیب به مصرف انبوه برای چرخیدن چرخاز آن بخشید و 

شهکل سهاده  . این همان چیزی بود که مندویل به(see: Keynes, 1936)اصل اقتصادی  مهم بدل شد 
 چرخد.می گراییبه آن اشاره کرده بود: چرخ اقتصاد با حرص و طمع و ولع  مصرف و با تجمل

شود و یاد می «کاالهای تجملی»ورد مفهومی است در اقتصاد که از آن با عنوان نکتٔه دوم در م
 -در یهک تعریفهی عهام  -مندویل نیز به آن اشاره شده است. کاالههای تجملهی  رسملٔه زنبوراندر 

نمونهه،  انهد. بهرایکنندٔه نیازهای اصلی انسهانه عبارتند است از هر آنچه که افزون بر منابع برآورد
تواند نیاز انسان به عبور و مرور را برآورد کنهد، امها آدمهی بهه اسهتفاده از ن پیکان نیز مییک ماشی

لی میل و گرایش دارد. با یک المپ هم میماشین روشهن کهرد، امها  را توان فضای منزلهای تجم 
 نقمیت و پر زرق و برق وجود دارد. به نظهر منهدویل، ایههمواره میل به استفاده از لوسترهای گران

تی  -گرایی، هرچند تجمل نکوهیده و بد است، اما زیربنهای اقتصهاد اسهت و  -از منظر اخالق سن 
اصوال  اخالق اقتصادی با اخالق فردی متفاوت است.

 های اخالقی و اقتصادیب( بینش

اسهت و ایهن پیچیهدگی ههم از خهود قواعهد  دانشی پیچیده «اقتصاد»بیان شد، تر پیش همانگونه که
ر گیرد، و هم برآمده از پیچیدگیکه گاه با هم ناسازگارند نشأت می اقتصادی اعهم  -های بیرونهی متغی 

رهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  موقعیتی را در نظر بگیریهد کهه بهرای نمونه،  برای است. -از متغی 
م کهه از دستیابی به یک توسعٔه پایدار، نیازمند و ناگزیر از اعمال  یک جراحی عمیه  اقتصهادی باشهی

در  - ههای پهایین اجتمهاعپیامدهای آشکار و قطعی آن، به ورطٔه فقر و تنگدستی فهرو غلتیهدن دهک
اگر ایهن جراحهی است و البته، تردیدی نداریم که  -بیست سال آغازین اجرای این اقدام اقتصادی 

برای رسهیدن بهه شویم. آیا اقتصادی صورت نگیرد، در پنجاه سال بعد، درگیر و دچار فقری فراگیر می
 1هستیم؟ ها انسان  کنونیآن توسعٔه مورد انتظار و احتمالی، اخالقا  ّمجاز به تحمیل آن فقر بر میلیون

ه توسهعٔه حقیقهی وجهود دارد، امها در واقعیهت،  تاین مثال ساده، به موقعیتی مربوط بود که نی 

که ناگزیر از حمله به همرزمانی هستیم که دشمن آنها را سسر خود کرده است.شبیه موقعیتی است این شرایط،  .1
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ت ان و برای حفظ قهدرت یها تر از این هستند و عموما  در جهت مقاصد سیاسی حاکمها مبتذلنی 
ت های خالصانه برای حفظ جامعهه و قهوام اجتمهاعی انجهام اقتدار و نفوذ بیشتر و یا حتی گاه با نی 

 کنند.شده عمل میخالف قواعد اقتصادی  پذیرفته رو، دقیقا  برهمین گیرند و ازمی
خ مهورد دوم، این موارد ناسازگاری، چه باید کهرد؟ ممکهن اسهت پاسهپرسش این است که در 

ههای اجتمهاعی در تر به نظر برسد، اما در ناسازگاری بین حقای  اقتصهادی و واقعیتکمی روشن
گیرنهد  بها  ههای اقتصهادی بایهد مهالک عمهل قهرارمورد اول و سوم، چه باید کهرد؟ آیها حقیقت

 ت؟آید؟ یا آنکه مصلحت کنونی بر حقای  اقتصادی مقدم اسنظر از این که چه به بار می صرف
تهوان آورد. یهک نمونهٔه بهارز آن بحهث های بسیاری میبرای این دو ناسازگاری، شواهد و مثال

دانیم که اعطهای مصرف انرژی است. امروزه می های پنهان در حوزهٔ ویژه یارانه ها، بهاعطای یارانه
بهه  -مهدت در دراز -ها های اقتصادی است و بیشترین سود یارانهها، مایٔه ویرانی بنیانبرخی یارانه

م، هزینهجیب اغنیا و افراد غیرنیازمند می ای چند برابر بر مردمان فقیهر تحمیهل روند و با ایجاد تور 
بههای بهرق و آب مصهرفی و یها ها و برای مثال، واقعی شهدن  دیگر، حذف یارانه سوی کند. ازمی

ها امهد کهه بهه مهدد  ایهن یارانههانجهایی میدهکنظام زندگی گسیختگی  هم دارو نیز به ازقیمت 
های اقتصادی توجهه کنهد و یها جاست که دولت ناگزیر است یا به واقعیتگذرانند. اینزندگی می

در دسههتور کههار ، انجامهدبههه ویرانهی  صههنایع می -مههدت دراز در -گهذاری دسههتوری را کهه قمیت
های دشوار، همیشهه و لزومها  ها در این موقعیتآمدن دولت دهد. باید توجه داشت که گرفتار قرار

 های غلط نیست. گذارینتیجه و محصول اتخاذ سیاست
اشهاره شهد، افهزایش نقهدینگی و تهر پیش گونهه کهههمهان زنیم.برای مورد دوم نیز یک مثال مهی

شدن  قیمت کاالهها  رفتن نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی و به تبع آن، گران پول  مازاد، به باال خل   
م(11، فصهل 139۴)دادگر و رحمانی، انجامد می ن آمدن قدرت خرید افراد و بروز فقر گستردهو پایی  ،. تهور 
ههایی بایهد در سیاسهتآن را  ریشهٔه اصهلی، بلکهه لی و احتکار نداردفروشی، دال  گران ریشه درتنها 

عمال می م، شوند. بر این اساس، مبارجست و جود کرد که از سوی بانک مرکزی، اتخاذ و ا  زه بها تهور 
یعنی ایجاد اصالحات اساسی در ساختار بانک مرکزی و نظام بانکداری )نظارت بر برقهراری تعهادل 

های انقباضهی و های بهانکی( و نظهام پهولی )برقهراری تعهادل میهان سیاسهتمیان تعهدات و دارایی
نقهدینگی ویها زدودن ها( برای کنترل انبساطی در راستای ایجاد تعادل میان رشد تولید و نوسان قیمت

 .(1۲، فصل 139۴)دادگر و رحمانی،  هاشدن بانک فساد از چهرٔه نظام بانکی و پانزی
های اخالقی/ اقتصادی، بحث عقالنیت و نیز رابطٔه عدالت، آزادی و توجهه مورد دیگر برای بینش
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گهون از های گونهدر مقام اشاره به تعریف و تلقیو تر پیش همانگونه که به پیامدهای اقتصادی است.
مهات اقتصهاد، عبهارت اسهت از به مثابه یکی از مهم «انتخاب عقالنی»اقتصاد گفته شد،  تهرین مقو 

یها  «عقالنیهت ابهزاری»کهه بهه  -. این عقالنیت باشد در بر داشته انتخابی که هزینٔه فرصت کمتری
اسهت. ایهن شهیؤه اقتصهاد  منظهر ازترین تعریهف عقهل مهم -نیز معروف است  «بریعقالنیت و  »

امر شخصی اسهت یها تنها یک سازی، هزینٔه فرصت و بهینه عقالنیت چه تناسبی با اخالق دارد؟ آیا
مهی جمعی است، چه جمع و جمعیتی )خانواده، شهر، کشهور، کهل دنیها( را در بهر جمعی؟ و اگر

 ع است؟گیرد؟ آیا منحصر به دوره و زمانی خاص و برای مثال، نسل من در استفاده از مناب
دانیم که عدالت، خوب و دارای ارزش اخالقی اسهت، است. می «عدالت»بحث مهم دیگر، 

عنهوان یهک  به - «عدالت»تر از آن این پرسش است که چیست؟ و مهم -به واقع  - «عدالت»اما 
سازی درآمدها شود؟ برای مثال، آیا با یکسانهایی ایجاد و محق   میبا چه روش یا روش -ارزش 

شود؟ یا تنها با ایجاد فضا و بستری عادالنه برای رشد ها به طور مساوی، محق   میوزیع ثروتو ت
اقتصهاد بسهتٔه  ایبازار آزاد و شکوفایی استعدادها؟ پیروی از کدام مکتب یا نظام اقتصادی )اقتصاد 

سهر مهیی(، تحق   عدالت اقتصادی و اجتماعی را بهتر یا سریعدولت ا  رابطهٔه سهازد؟ و اساسهتر می 
. (Rawls, 1971, pp. 211-213)با توسعه و رشد چیست؟  «عدالت اجتماعی»

 های اخالقی و اقتصادی( ُکنشج

ترین مباحث اخالقی کهه های فراوان آورد. یکی از مهمتوان نمونههای اقتصادی نیز میبرای کنش
غیر ضروری بهر عمهوم  در سطح عامٔه مردم نیز مطرح است، پرسش از جواز اخالقی  تحمیل رنج  

های خاص سیاسی و یها ایهدئولوژیکیها و یا انجام اقدامات و کنشمردم به واسطٔه اتخاذ تصمیم
و نظریهٔه  «ارزش اضهافی»گیرند. بحهث ای است که گاه به بها یا بهانٔه حفظ استقالل صورت می
ارد، در اصهل، یهک چند جنبٔه تهاریخی د استثمار کارل مارکس، مسئله و مثال دیگری است که هر

زمهان یونهان باسهتان، همهواره ایهن مسهئله  . از(see Marx, 1869)بحث اخالقی  درخور توجه است 
 1د بر چه اساس و معیاری صورت گیهرد.گذاری کاالها و خدمات، بایمطرح بوده است که قیمت

و تردیدی نیست که این مسئله، از منظر اخالقی و بهه شهکل مسهتقل و مفصهل، در خهور بحهث 

کار رفته برای تولید و ... .شده برای تولید، مقدار نیروی بهنمونه، کمیابی، عرضه و تقاضا، میزان هزینٔه انجام برای .1
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به طراحهی و ارائهٔه  ،جویی پاسخ آنای که توجه مارکس را جلب کرد و پیبررسی است، اما مسئله
اقتصادی انجامید، این مسئله و پرسش بود که سود ناشی از فهروش یهک کهاال، ۔یک نظام فلسفی

 متعل  به کیست؟ 
این است: کهارگری ، تاب تفسیرهای متفاوت دارد و یک تفسیر ساده از آن «ارزش اضافی»انگارٔه 

کند که ده واحد  پهولی ارزش دارد. را در نظر آورید که با روزی ده ساعت کار روزانه، کاالیی تولید می
هها و صهاحبان جود نداشت و شیؤه توزیع درآمهد بهه دسهت دولتدقیقی و کار  در گذشته که تقسیم 

آمده از فهروش دسهتارزش به شد، کارگر هم مالک ابزار  تولیهد بهود و ههم مالهکصنایع تعیین نمی
مالهک  سهرمایه   صهاحبان  های صنعتی، داری و به دلیل پیشرفتدر دوران سرمایه، اما کاالی تولیدی

صاحب و مالک سرمایه و ابهزار آنکه  کنند  بدونابزار تولید هستند و بسیاری از افراد برای آنها کار می
 خودبیگانگی مارکس(.  )مفهوم از تولید و در نتیجه، مالک محصول تولیدی خود باشند

 دهنهد.دو واحد  نظام پولی، به کارگر دستمزد می -در یک نظام درآمدی خاص  -صاحبان سرمایه 
دار نیهز بها ماند. فرد کنید کهه سهرمایهنتیجه، هشت واحد، از کل سرمایٔه بدست آمده، باقی می در

، …(تولید )تهیٔه ابزار و پرداخت دستمزد و  اش برای امور مختلف مربوط بهکرد  سرمایهاحتساب هزینه
واحد پولی  باقیمانهده از فهروش  سه واحد  پولی هزینه کرده است. اینک، پرسش این است که آن پنج

بهرای مثهال،  -سرمایه؟ اگر به ههر دلیلهی  کاال متعل  به چه کسی است  کارگر یا کارفرمای صاحب  
م، احتکار، افزا به  30ارزش آن کهاال  -… های جههانی و عمومی قیمت یشدلیل بروز قحطی، تور 

 واحد  اضافه متعل  به کیست؟ ۲۵واحد شود، 
نظریهٔه اسهتثمار »و این همان  داندمیبه صاحب سرمایه متعل  داری، این مبلغ را نظام سرمایه

مار  تابعی از افزایش نرخ اسهتثاساس آن،  بردار، مارکس است که افزایش نرخ  سود سرمایه «کارگر
حهال افهزایش اسهت و ایهن اخهتالف  روز در ههر -داری سرمایه در نظام -کارگر است و این نرخ 

روزی بهه قیهام  -بهه اعتقهاد مهارکس  -طبقاتی و نیز پیدایش ارتش  بیکاران  برآمده از رشد فنهاوری 
گزین کهردن  داری و جهایسرمایه، و براندازی سرمایه کارگران و ارتش ذخیرٔه بیکاران علیه صاحبان  

 .(17۶۔1۶۵ ، ص1383)تفضلی، انجامد می «اشتراکی»نظام 
، هر یک از طرفین را کهه مالهک سهود «ارزش اضافی»افزون بر مالحظات اخالقی مربوط به 

مشکالت و محذوراتی در بر خواهد  -های حاکم بر اقتصاد سبب پیچیدگی به -برگزینیم و بدانیم 
ا مالک آن ارزش اضافی بهدانیم و او را شهریک در کهاال بشهماریم نمونه، اگر کارگر ر داشت. برای

شهود و در گذاری کهم میدار بهه سهرمایهبگیر، طبعا  با کاهش نرخ سود، میل  سرمایه نه دستمزد و
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 انجامد. نتیجه، به رکود  اقتصادی و بروز فقر عمومی می
ش، صرفا  مفهومی و تبیینی اسهت گانٔه انگیزش، بینش و ّکننباید از نظر دور داشت که تمایز سه

م خارج، این تمایز وجود اند. همچنین نکهات وندارد و همۀ اینها به هم مربوط و همبسته و در عالف
اند که درخور  بررسی شمار از هزاران مسئلٔه اقتصادیهایی انگشتگفته، تنها نمونههای پیشنمونه

 الق و اقتصاد جذاب باشد.تواند برای پژوهشگران حوزه اخاند و میو پژوهش

 گیرینتیجه

 از: ، عبارتندباشدرو  تواند نقشٔه راه تحقیقات پیش  گفته که میخالصه و برآیند مطالب و مسائل پیش

فراطی افرادی چون مندویل در باب ناسازگاری کلی اخالق و اقتصاد، نادرست اسهت  .1 ادعای ا 
بر میو دست اقتصهادی  ف آن باشد. اگر از بحث نظامتواند شاهدی بر خالکم نظریٔه ماکس و 

بدون در نظر گرفتن نتهایج اجتمهاعی   -های اقتصادی فردگرایانه چشم بسوشیم و صرفا  بر کنش
د و زاهدمسلک   -منظر وبر  تجمیع سرمایه از تمرکز کنیم، در طول تاریخ نیز افراد اخالقی، مول 

از قابلیت جمع انگیهزش اخالقهی و توان سراغ گرفت که در سطح فردی حاکی بسیاری را می
.)ع(اقتصادی است  همانند امام علی 

ههای و بررسهی افزون بر بحث -های انسانی گرایانٔه مندویل در باب انگیزههای فروکاهشایده .۲
هها و رشهد و توسهعٔه ای از انگیزهههای تجربهی اسهت. آیها بهین گونههنیازمنهد کاوش -نظری 

ی یا همبستگی( است؟اقتصادی، رابطٔه معناداری وج ود دارد؟ این رابطه از چه سنخی )عل 
«مصرف»داری در اقتصاد است که اساس چارچوب نظری سرمایه گوید، برآنچه مندویل می .3

س آن است. چارچوباز ّبت اند کهه چنهین گرفته تری در غرب شکلهای نظری تازههای مقد 
ها انگاشهتن بخهش زیهادی از انسهانزیست و نادیهده  هایی را عامل اصلی تخریب محیطّبت
 - …( ۔1970) 2از کیهت ریهورت 1«اقتصهاد دونهاتی»توان به نظریهٔه نمونه، می دانند. برایمی

داری در چنهد اشاره کرد که اینک جهایگزین سهرمایه - زیست محیط حوزۀ برجستۀ اقتصاددان
ر امهور مربهوط بهه د -داری را کوشد نقاط ضعف  نظام سرمایهشهر مهم غربی شده است و می

1. Doughnut Economy

2. Kate Raworth
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1برطرف کند و خوانشی تازه از اقتصاد به دست دهد. -زیست و روابط انسانی  محیط

تی موجود، گفتمان .۴ های مشترکی دارنهد کهه بخشهی از آنهها هم اقتصاد  موجود و هم اخالق  سن 
.ندگرفت مورد بررسی قرار

تهوان یافهت و اقتصهاد می های اخالقی را در تقابل اخالق بهاها و دشوارهترین تعاردملموس .۵
  تعاردمهم

ههای آن دو را ترین تالش تاریخی برای اشتراک گفتمان اقتصاد بها اخهالق و حهل 
، عبهارت اسهت از حضهور «سودگرایی» توان در نظریه و نظام سودگرایی دید. به یک معنا،می

اقتصاد در حوزٔه اخالق و حضور اخالق در حوزٔه اقتصاد.
کهه  -خالف اخهالق  ترک پیشین، دلیل اشتراک آتی آنها نخواهد بود. برهای مشوجود گفتمان .۶

ای پویا و شتابنده است که در مسیر زمان اقتصاد، پدیده -ای کما بیش ایستا یا ّکند است پدیده
سرعتش نیز بیشتر خواهد شد.

صاد های اخالق و اقترسد که تعاردی میای نزدیک به حد  احتماال  در آینده تفاضل سرعت، .7
بازنهدٔه احتمهالی،  -به دلیل نزدیکی بیشتر اقتصاد بها بقها و رفهاه انسهان  -شده و طبیعتا  بیشینه 

تی خواهد بود. اخالق  سن 
نیازمنهد بنهای اخالقهی  -چه در بخش معرفت و چه در بخش عمل  -اقتصاد پویای پرسرعت  .8

است. های آیندهتر برای زندگیپویا و عینی تازه،
ههو فهرد شهکل گیهرد. واحهد   اسهاس فهرد بمها تواند همانند گذشهته بهرنمی بنای این اخالق .9

هایش در ابعاد مختلف است.توجه  اخالق  آینده، فرد  در نسبت با جامعه و توسعه مورد
شناسهی، سیاسهت و همچنهین فنهاوری و ابعهاد شناسی، جامعهآشنایی با معنا و ماهیت  روان .10

اند.پژوهی  آیندهقالملل حیات، از دیگر لوازم اخالبین
دارد، خهودش  کهار و سهر اقتصاد با امیال نامحدود بشرکه  از آنجا تالش یادشده دوسویه است. .11

گیرد.  قرارمحوری تواند در سرازیری  میل نامحدود و در نتیجه، قیدزدایی و هوسنیز می
بقای گونٔه انسانی بها  سازی اقتصاد نیز هماره باید مورد توجه اقتصاددانان باشد و احتماال  اخالقی .1۲

افتد.خطر مییابد، بهسازی آن بروز میتعادل اقتصادی که بخشی از آن در اخالقی عدم
ای تهازه، و تحقیه  و تعامهل رشهتهگفته، نیازمند بنهای میانبررسی دقی  نکات و مسائل پیش .13

.ترجمه نشده است یهنوز به فارس ،تأسفانهاما مزبان ترجمه شده،  ستیتا کنون به ب ورت،یر یکتاب اصل .1
Raworth, K. (2017). Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st-Century 

Economist. Random House Business. 
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الق توسعه یها حول  محور  اخالق در اقتصاد، اخ -فراتر از مباحث پیشین  -اندیشمندانی خبره 
. (Audi, 2009, pp. 139-151; Crocker, 1991, pp. 458-464)است  اقتصاد در اخالق

شهمار در ایهن زمینهه، بنهای چنهین های انگشهتنگاشهتهههای فهردی و تکبا توجه به تالش .1۴
 ّنماید و جا دارد اندیشمندان ایرانی به استقبال آن رفتهه وای همچنان دور از ذهن میرشتهمیان

پیشگامان  مؤسس باشند.
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