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   سه انگارة بنيادين در علم اقتصاد
  محمديمحمدتقي جان

  
گرايي را به مثابه اصول گرايي، نفع شخصي و فايدهطبيعتاين مقاله سه انگاره 

كند كند. نويسنده تالش ميدهنده علم اقتصاد متعارف معرفي ميمحوري تشكيل
نشان دهد كه در علم اقتصاد متعارف چگونه اين سه مؤلفه در ارتباط با يكديگر 

در نظام  هاآناند. بنابراين هر نقدي به هر يك از تنيدهگيرند و درهمقرار مي
   تواند به چالش بكشد.علمي اقتصاد متعارف آن دو ديگر را نيز مي

 
  

اقتصاد عموماً يكي از علوم اجتماعي به 
آيد كه به طور كلي به مطالعه سه حوزه شمار مي

كاالها و خدمات توليد، توزيع و مصرف 
پردازد. تحقق اين سه حوزه ناشي از عامليت مي

ها دو دسته از عاملين است؛ يكي فرد فرد انسان
و ديگري عامليني كه ماهيت فردي ندارند ولي به 

 ها شكلدليل آنكه به واسطه اعتبار انسان
اند، واجد ويژگي انساني بوده و به زعم گرفته

صورت فرد هستند. اقتصاددانان قابل اعتبار به 
بنابراين اقتصاد براي تحليل توليد، توزيع و 
مصـرف، بـالضروره به مطـالعه آن دسـته از 

قوقي/ رفتارهاي افـراد انساني (حقيقي و يا ح
 . اندپردازد كه به اين سه حوزه مربوطمياعتباري)

رفتار و فعل انساني در پيوند با تصميم و 
عه اقتصاد به انتخاب است و لذا وجهي از مطال

مسئله تصميم و نحوه انتخاب افراد راجع است. 
ها همواره مقيد به قيودي انتخاب و تصميم انسان

است كه محيط انساني و يا طبيعي بر او تحميل 
گيري ترين قيد انتخاب و تصميمكند. مهممي

انسان در سه حوزه اصلي اقتصاد، منابعي است كه 
مت عامل انساني بايد در خدبه مثابه ابزار مي

قرار گيرد تا غايت و مقصود از انتخاب به واسطه 
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ها حاصل آيد. اين منابع، بنا به داليل و شواهد آن
تجربي، به وفور و آساني در اختيار نيستند. در 

 گونه به بيان آمدهتعبير اقتصاددانان، اين معنا اين
 ».منابع كميابند«است كه 

ت، توان گفبا لحاظ توضيحات فوق مي
اقتصاد علمي است كه به مطالعه انتخاب و 

گيري افراد در خصوص چگونگي استفاده تصميم
ها و مقاصدشان از منابع براي تحقق خواسته

پردازد. منابع شامل اموري نظير زمان، استعداد مي
ها و امثالهم ها، دانش، مهارتفردي، ساختمان
گيري از هايي كه در نتيجه بهرهاست و خواسته

يابند محصول (كاال يا خدمت) ن منابع تحقق مياي
 نام دارد. 

هاي گيـريترين تصميمبـرخـي از مهم
ترين تصميمـات اياقتصـادي كـه جـزو پايـه

اند از: چگونه زمانِ در اختيار اند عبارتاقتصادي
خود را بين كار، فراغت، خانواده، تحصيل و ... 

را تخصيص دهيم. چه ميزان از درآمد خود 
انداز كنيم. براي مصرف و چه ميزان از آن را پس

رسيدن به سطح توليد معين، منابع با چه نسبتي 
باهم تركيب شوند، آيا سهم نيروي كار بيشتر 

آالت و عوامل غيرانساني. باشد و يا سهم ماشين
ميزان ماليات چقدر باشد و چگونه توسط دولت 

  هزينه شود.
ت كه هاي انسان آن اسيكي از ويژگي
است. » بهتر«و » بهترين«همواره در جستجوي 

مسئله او در مواجهه با مسائلي از اين دست، نيل 
اش است. به بهترين تصميم و ارتقاء بهروزي

رد نگبنابراين او به علم اقتصاد به عنوان علمي مي
كه امكان يافتن بهترين تصميم در خصوص مسائل 

تصميمي كه آورد، االشاره را برايش فراهم ميفوق
با توجه به قيود موجود و ناگزير، بهترين تصميم 

اند. اقتصاددانان هدف علم اقتصاد را ممكن
هاي تخصيص بهينه منابع كمياب به خواسته«

  اند.ذكر كرده» هاشمار انسانبي
كدام » بهتر«چيست؟ و وضع » بهترين«اما 

هاي اساسي از همين پرسش است؟ دعوا و چالش
اقتصاد براي اين پرسش پاسخي شود. آغاز مي

دار جزمي دارد و مبتني بر آن پاسخ، امروزه ميدان
جامعه انساني شده است. هدف مطلب پيش رو 
شرح اجمالي سه مؤلفه بنيادي است كه پاسخ علم 

  يابد. ها قوام مياقتصاد از آن
امور اقتصادي قدمتي به قدمت بشر دارد و 

چنين باشد. شايد انديشه و فكر درباره آن نيز 
اما الاقل آنچه كه جزو ميراث مكتوب بشري 

دهد كه انديشه اقتصادي نزد است نشان مي
متفكريني نظير افالطون و ارسطو و متفكرين 

ها تا روزگار حاضر وجود داشته است. پس از آن
اما آنچه كه امروزه از آن به عنوان علم اقتصاد 

 ميالدي 1776شود نقطه تولدش به سال ياد مي
گردد؛ زماني كه فيلسوف شهير بازمي

ثروت اسكاتلندي، آدام اسميت، كتاب معروف 
هاي تدوين علمي را منتشر كرد و پايه ملل

مستقل (از فلسفه و ساير اجتماعيات) را فراهم 
آورد. امروزه آن چيزي كه از آن با عنوان خاص 

ها، عقايد شود، مجموعه ايدهياد مي» علم اقتصاد«
هايي است كه به ميزان زيادي و روشها و يافته

هاي اسميت و پيروان او بر پا شده بر روي انديشه
است. بنابراين نوشته حاضر كانون توجه خود را 

ها متمركز خواهد كرد. بر اين انديشه
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هايي كه امروزه به رغم مخالفاني كه در انديشه
نظران، سياسيون اقصي نقاط عالم (از ميان صاحب

حتي برخي انديشمندان اقتصادي) و مصلحان و 
دارد با عنوان جريان غالب و حاكم اقتصاد رقيبي 

  تقريباً بالمنازع است.
هايي كه جريان غالب علم اقتصاد در پاسخ

هاي علمي با شواهد تجربي و قالب روش
استدالالت رياضي و كمي (البته انتزاعي شده) 

 ها وآورد، بنيانبراي مسائل اقتصادي فراهم مي
اصولي دارد كه عموماً ريشه در مباحث فلسفي و 

ترين اخالقيِ خاصي دارند كه در ادامه به بنيادي
  ها پرداخته خواهد شد.آن
  

  گراييرويكرد طبيعت
علم اقتصاد هم به لحاظ تاريخي و هم به 

 گراييلحاظ محتواي دروني تحت تأثير طبيعت
است. به لحاظ تاريخي، طي قرون گذشته و در 

-گيري و تدوين نظريات اقتصادي د شكلفرآين
نگرشي غالب وجود  -نظير ساير علوم اجتماعي

داشت مبني بر اينكه جامعه انساني تابع قوانين و 
سنخ قوانين و اصول اصول ثابتي است كه هم

ها) كه اند. طبيعيون (فيزيوكراتطبيعي
هاي اقتصادي آدام گيري ايدهتفكراتشان در شكل

پررنگ است، بر اين باور بودند اسميت نمايان و 
كه جامعه انساني همانند پيكر انساني است كه 
داراي جريان خون است. از نظر ايشان گردش 

سان گردش خون در بدن ثروت در جامعه به
گونه كه بر كل طبيعت انسان است. دقيقاً همان

و يا يك موجود طبيعيِ مادي قوانيني سيطره 

ست بر جامعه انساني داشته و بر امور آن حاكم ا
نيز قوانيني طبيعي حاكم است كه شناخت و 

  ها مايه كاميابي و موفقيت است.عمل بر طبق آن
عالوه بر وجه تاريخي، محتواي دروني علم 

 هگراياناقتصاد نيز تحت تأثير نگرش طبيعت
افكنده شده است  اي پيگذارانش به گونهبنيان

رد. در گرايي گريزي نداكه از سيطره طبيعت
گرايانه، انسان موجودي مادي ديدگاه طبيعت

است مانند ساير موجودات مادي، البته با كمي 
پيچيدگي بيشتر. بنابراين قوانين حاكم بر رفتار 

گونه كه قوانين طبيعي و نظم جامعه انساني همان
 هاياند، قطعي و ثابت است. مؤلفهقطعي و ثابت

اصل «ع سازنده حوادث در يك نظام طبيعي تاب
است و لذا عوامل طبيعي همواره در » يكنواختي

شرايط يكسان حوادث مشابهي را بازآفريني 
كنند. اگر نظام اجتماعي و انساني نيز به مثابه مي

يك نظام طبيعي باشد، بنابراين عوامل و 
ها، نيز همواره هاي سازنده آن، يعني انسانمؤلفه

 كساندر شرايط يكسان بايد رفتارها و حوادث ي
گونه كه آب و مشابهي را بازآفريني كنند. همان

درجه 100همواره در اثر حرارت و در 
جوشد، عوامل انساني نيز در گراد ميسانتي

شرايط مشابه رفتارهاي مشابه خواهند داشت، 
زيرا اصل طبيعي هم بر عوامل انساني و هم بر 
محيط جامعه انساني حاكم است. براساس همين 

ها در تفكر است كه ماهيت انسانتلقي و نگرش 
-اقتصاديِ غالب، ماهيتي ثابت و يكسان تصور مي

  شود. 
اصل «اجزاي طبيعت همواره مطابـق 

دهند و اصل واكنش نشان مي» موجبيت
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موجبيت نيز با اراده آزاد ناساز است. اگر جامعه 
ها انساني يك امر طبيعي است و واكنش انسان

ست پس عاملي كه همواره تابع قوانين طبيعي ا
كند بايد عنصري ها را تقويم ميرفتار انسان

طبيعي باشد كه انسان را از آن گريز و گزيري 
نيست. به بيان ديگر اراده انسان تابع اين عنصر 
طبيعي است و اطالق آزادي به آن تنها در 

بخشي اصل طبيعي مذكور (كه چارچوب قوام
  پذير است.شناختي است) امكاناصلي روان

-هر چند كه امروزه به تبع ايرادات بنيان
گرايي، اقتصاددانان در افكنِ مخالفينِ طبيعت

اند، اما به دليل ظاهر ادعاهاي خود را تعديل كرده
هاي ذاتي و مقوم آنكه اين نگرش جزء مؤلفه

اقتصاد متعارف است همچنان حضور آن  نظريه
ناپذير است. يكي در اقتصاد پررنگ و جايگزين

تعديالت اقتصاددانان در اين ديدگاه  ترينمهماز 
و اصول حاكم بر آن، ورود بحث احتماالت به 
نظريه اقتصادي است كه پر واضح است كه همين 
تعديل نيز تحت تأثير علوم طبيعي (فيزيك 

انه گرايجديد) بوده و البته خللي در بنيان طبيعت
گرايانه اقتصاددانان ايجاد نكرده و تفكر جزم

  .است
هايي اصوالً فروض اساسي علم اقتصاد و مدل

كه اقتصاددانان با استفاده وسيع از رياضيات براي 
هاي اقتصادي ارائه بيني پديدهتبيين و پيش

ها دهند دال بر آن است كه اقتصاددانانْ انسانمي
هايي تصور و نظامات اقتصادي را بسان ماشين

مشخص و نحوه  هاآنكنند كه سوخت مي
 هاآنو سرعت و حتي معايب حركتي  حركت

  بيني است.ثابت و قابل پيش

هر چند كه ممكن است برخي اقتصاددانان 
به لحاظ باور فردي خود را به نگرش فاعليت 
الهي معتقد بدانند، اما بايد توجه داشت كه تفكر 

گرايانه تفكري است كه جهان را طبيعت
-مين بيند و اصوالً فعاليت مايشاء رامكانيكي مي

و يا فرا  طبيعتپذيرد. در اين ديدگاه به موازات 
هيچ جهان متافيزيكي ديگري  طبيعتو يا وراي 

وجود ندارد؛ انسان، جهان و زندگي اموري فاقد 
ها اي از مولكولها مجموعه؛ انساناندغايت

هستند كه افعالشان صرفاً امري فيزيكي و ناشي 
 از فيزيك است؛ عليت در جهان طبيعت (به
تبعيت از متفكراني همچون هيوم) صرفاً عليت 
طبيعي است كه دال بر پيوند و ارتباط هميشگي 

هاست و نه ضرورت عقلي؛ در ديدگاه بين پديده
گرايانه هيچ عليت متافيزيكي در جهان طبيعت

طبيعت (و در جامعه طبيعي انسان) حضور ندارد. 
شناخت چنين جهاني نيز براي انساني كه خود 

ز طبيعت بوده و تسلط شناختي بر آن جزئي ا
پذير ندارد تنها از طريق تجربه و مشاهده امكان

  است. 
توان گفت، در بنابراين به طور خالصه مي

نگاه جريان غالب علم اقتصاد، واقعيت اقتصاد 
امري طبيعي است همچون حوادث طبيعي ديگر 
كه در محيط انساني كه آن هم به نوبه خود 
موجودي طبيعي است تحقق يافته است. بر 
جامعه انساني و همه شئون آن، قوانين و اصول 

كه همواره به يك نحو و مبتني  اندحاكمطبيعي 
شالوده و صورتي يكنواخت، رفتارها و بر 

دهند. بنابراين علم اقتصاد نيز حوادث را شكل مي
علمي همچون علوم طبيعي است كه وظيفه آن 
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كشف قوانين حاكم بر اقتصاد است؛ قوانيني كه 
بيني را به قدرت تبيين و پيش هاآنعلم به 

كند. اما اقتصاددان داده و او را قادر به تجويز مي
اين قوانين نيز با اصول و شواهد تجربي شناخت 

ها و ممكن است. در اين طرز تلقي، تفاوت
حوادث تجربيِ نافيِ قوانين مورد ادعا، دال بر 
نادرستي اين ديدگاه نيست، بلكه دال بر 
پيچيدگي جامعه انساني و ضعف شناختيِ 

گر است كه امكان شناخت كامل و عام تحليل
سازي ا وادار به سادهرا از او سلب كرده و او ر

كند. به سازي ميواقعيت پيچيده از طريق مدل
بيان ديگر موارد نقيض، نقيض نظريات نيستند 

اند كه به دليل مقيد بودن و سادگي بلكه مواردي
 هاآناند و تحليل ها در اين جامه نگنجيدهمدل

ها و يا به تعبير تر كردن مدلنيازمند پيچيده
  دن جامه است.كر تربزرگخودماني 

هايي اساسي در برابر اين نگرش پرسش
توان نظام حاكم قابل طرح است: آيا به راستي مي

بر جامعه انساني را همچون نظام حاكم بر 
جان قلمداد كرد؟ آيا قوانين جامعه طبيعت بي

اند؟ انساني قوانيني همچون قوانين فيزيكي
ها تا چه حد گر از اين واقعيتشناخت تحليل

گر براي ن است؟ ابزار شناختي تحليلممك
شناخت قواعد جامعه چه بايد باشد؟ آيا تجربه 

  و مشاهده در اين حوزه حجيت تام دارد؟ 
براي پيشبرد بحث بايد ديد كه در علم 

د، آن كناي كه از آن پشتيباني مياقتصاد و فلسفه
                                                              

از  يكرسد اهميت هيچتوان به موارد ديگري نيز نسبت داد، ولي به نظر ميهاي تاريخي اين انديشه را مي. البته ريشه1
  نباشد. افسانه زنبورانبه اندازه كتاب  هاآن

ها مقيد به آن اصل طبيعي اساسي كه رفتار انسان
طبيعي اقتصاد در جامعه  كارسازوشكل گرفته و 

اندازد و سوخت موتور آن انساني را به كار مي
نفع «كند چيست؟ اقتصاددانان آن را را فراهم مي

شناختي دارد؛ اي رواندانند كه ريشهمي» شخصي
استخراج » گراييلذت«موضوعي كه از ديدگاه 

  شده است. 
  

 نفع شخصي

 ترين مفاهيم علمنفع شخصي يكي از بنيادي
جويي اقتصاد است. اقتصاددانان معتقدند كه پي

ها مايه كاميابي و تحقق نفع شخصي توسط انسان
است كه هيچ عنصر ديگري توان و  كاراوضعيتي 

امكان تحقق چنين وضعي را در صحنه واقع ندارد. 
اين ديدگاه به لحاظ تاريخي ريشه در انديشه 

 1714( افسانه زنبورانبرنارد مندويل در كتاب 
. مندويل در اين كتاب جامعه  1ميالدي) دارد

ند كانساني را به كندوي زنبوران عسل تشبيه مي
كنند؛ يكي كه در آن دو گروه از افراد زندگي مي

كش و ديگري اشراف كارگران شريف و زحمت
گذران. او در كتاب كاهل، فخرفروش و خوش

كند كه خير و استدالل مي داستان بابيانيخود 
، گذرانيخوشفقيت جامعه مرهون مو

خودخـواهي، سـودجويي و خودنمايي و اسراف 
را  هاآنگروه دوم است. اين موارد كه اخالقيون 

دانند، اگر وجود نداشته باشند سيئات فردي مي
جامعه دچار رخوت، بيكاري، ركود و 
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شود. اگر همگان راه فضائلي ورشكستگي مي
، ديگر چه نظير قناعت و كف نفس پيش گيرند

كسي با كار خود رفاه و آسايش را پديد خواهد 
آورد؛ چه كسي محصوالت هنرمندان و اهل 
صنعت را خواهد خريد. اگر سيئات فردي حذف 

هاي فردي روي آورند، شوند و همگان به فضيلت
به خطر افتاده و جامعه  هاانسانآنگاه معيشت 

رو به اضمحالل و بدبختي خواهد رفت. 
طمع و حسادت مايه رونق صنعت و سودجويي و 

خواهي مايه طلبي و قدرتاست؛ جاه  وكاركسب
امنيت و سامان حكومت و سياست است؛ و 
خودنمايي و فخرفروشي مايه رواج هنر و علم و 

گاه بدون اين سيئات فردي آثار فاخر. جامعه هيچ
رو به بهبود نخواهد رفت. مندويل از اين استدالل 

سيئات «رسد كه شعارگونه ميخود به اين اصل 
  ».اندفردي، حسنات جمعي

بيان مندويل ظاهري رسوا و ناخوشايند 
ترديد او يكي دارد و بسيار افراطي است، ولي بي
هاي متفكرين از اثرگذارترين افراد بر انديشه

پس از خود است. آدام اسميت، به عنوان 
گذار علم اقتصاد، كليت نظريه مندويل را بنيان
اي اخالقي به موضوع ذيرد ولي از زاويهپمي
جويي اشخاص شود كه نفعنگرد. او مدعي ميمي

امري طبيعي و براي تنازع بقا و نيل به 
هاي شخصي است و اين غريزه انساني خواسته

ها و است. از نظر او خواسته» اي الهيپديده«
منافع شخصي انسان معايب بشري نيستند بلكه 

                                                              

  زير است:  تحليل مربوط به اين دو وجه به ميزان زيادي مأخوذ از مقاله. ٢
Graafland, Johan J. "Self-interest", in HANDBOOK OF ECONOMICS AND ETHICS, Edited 
by:  Jan Peil and Irene van Staveren, Edward Elgar Publishing, 2009, pp.477-483 

عاليت و وسيله رفاه و خوشي ف در واقع انگيزه
  جامعه است. 

فارغ از مباحث نظري فراواني كه حول اين 
بحث شكل گرفته است، اين ديدگاه كه رفاه 

جويي منافع شخصي افراد است جامعه مستلزم پي
به تبع اسميت در ميان اقتصاددانان به عنوان اصلي 

پذيرفته شد و مبتني بر آن نظريات  اليتغير
نفع «ريج شكل گرفت. انگاره اقتصادي به تد

در اقتصاد از دو وجه قابل تشريح است: » شخصي
 2ـ وجه تجويزي.2ـ وجه توصيفي 1

وجه توصيفي انگاره نفع شخصي: نفع 
يا خودگرايي ريشه » اگوئيسم«شخصي با انگاره 

مشتركي دارد. ادعاي اصلي اگوئيسم اين است كه 
را » بنيان سرشت آدمي«نفس و خودخواهي  حب
ها به عنوان اي كه انساندهد، به گونهل ميشك

اي عمل موجودات خودخواه همواره به گونه
هاي خودشان محقق كنند كه منافع و خواستهمي

. انگاره نفع شخصي نيز در اقتصاد غير الشود و 
ادعاي مشابهي دارد. بر اساس اين ادعا نفع شخصي 

تواند چرايي و چگونگي تنها عاملي است كه مي
ها را توصيف و تبيين كند. ارها و اعمال انسانرفت

شود بيان مي» موجبه كليه«اين ادعا كه به نحو 
كند و يا به ساير توجيهات ممكن را يا نفي مي

  .گرداندبازمينحوي به نفع شخصي 
طرفداران اين ايده كه اقتصاددانان در زمره 

(كه  دوستينوعهستند حتي مواردي نظير  هاآن
شاهد نقص ادعاي مذكور است)  ترينمهمظاهراً 
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دانند. بر اين اساس را ناشي از نفع شخصي مي
افعال كساني كه به جاي نفع خود، منافع گروه و 

تعلق دارند را تأمين  هاآنرا كه به  هاييگروهيا 
كنند نوعي از نفع شخصي است كه با فضيلت مي

حزم و دورانديشي پيوند خورده است. فرد در 
موارد خادم منافع شخصي خويش است،  گونهاين

كردن از  نظرصرفداند با اين توجه كه مي
مدت و عمل بر دستي و كوتاهمنفعت شخصيِ دمِ

طبق منافع گروه، در نهايت منافع بيشتري را در 
بلندمدت عايد او خواهد كرد. اما آيا رفتارهايي 
نظير رفتار والدين نسبت به فرزندانشان و يا 

اخالقي و پرهيزكاري  رذايلانجام خودداري از 
نيز با اين منطق قابل تبيين است؟ طرفداران اين 
ديدگاه حتي موارد اخير را نيز اعمالي از روي نفع 

دانند. به زعم ايشان، اعمال متقابل شخصي مي
والدين و فرزندان قالبي مبادالتي دارد كه در آن 
شأن پدري، مادري و يا فرزندي نفع مطلوب و 

معامله آن است. پرهيزكاري نيز امري مورد 
از ترس است كه احتمال زيان شخصي را  ناشي

داوطلبانه، اعمال  هايفعاليتكند. دفع مي
المنفعه و دادن هديه و يا اعانه نيز اموري عام

 اند. منفعتجويي نفع شخصياز پي گرفتهنشأت
موارد چيزهايي مثل وجاهت  گونهاينشخصي در 

دريافت تأييد و تصديق ديگران،  و شأن اجتماعي،
احتساب منافع و مزاياي محتمل آتي و از اين 

  قبيل است. 
مدافعان اين ديدگاه غالباً در تأييد نظريه 
خود به شواهد تجربي و نحوه رفتار عموم مردم 

اين ايده در  صحتاند كنند و مدعياستناد مي
  رفتارهاي انساني نمايان است.  

فع شخصي: گفته شد وجه تجويزي انگاره ن
اي است كه كه سرشت و طبيعت انسان به گونه

دهد. اعمال را بر طبق نفع شخصي خود شكل مي
» بايد«به يك » است«اما اقتصاددانان از اين 

ها بايد رسند. اقتصاددانان معتقدند كه انسانمي
بر طبق نفع شخصي عمل كنند و اساساً فعل 

 . اما ايندرست نيز عمل بر طبق نفع شخصي است
  ريشه در چه استداللي دارد؟» بايد«

ريشه اين الزام را بايد در چند موضوع 
گرايي و فلسفي از جمله فردگرايي، لذت

گرايي جستجو كرد. موضوعاتي كه عموماً فايده
گرايانه (عمدتاً به حوزه تفكر فلسفيِ تجربه

نتام، گراي انگليسي نظير بتفكر فيلسوفان تجربه
، ميل و امثالهم) تعلق دارد. اين هيوم، اسميت

هاي آتي مورد بحث قرار موضوعات در صفحه
خواهند گرفت، ولي در اينجا به بيان خاص 

  شود:اقتصاددانان پرداخته مي
اقتصاددانان به تبع آدام اسميت معتقدند كه 
رفاه عمومي و سعادت و خير جمعي حاصل 

جويي نفع شخصي افراد جامعه است. بر طبق پي
ديدگاه، توليدكننده براي به دست آوردن سود  اين

و در  كندبيشتر و بيشتر اقدام به توليد كاال مي
يابد. از آن نتيجه مقدار كاال در بازار افزايش مي

مندي از آن، اين كاال را سو خريداران براي بهره
كنند و اين كار توليدكننده را به خريداري مي

خود باعث كند و اين توليد بيشتر ترغيب مي
كاهش قيمت كاال خواهد شد و لذا خريد آن در 

شود. در اينجا ترين قيمت ممكن ميپايين
كننده هر يك به دنبال نفع توليدكننده و مصرف

اند ولي نتيجه طبيعي اين كار تحقق خويش
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منفعت و خير عمومي است، يعني افزايش كاال 
ترين سطح ممكن به همراه كاهش قيمت به پايين

مقدار مصرف توسط  ترينبيشساز مينهكه ز
شود؛ و مصرف بيشتر يعني لذت افراد جامعه مي

  و رفاه بيشتر كه مطلوب همگان است.
محقق » دست نامرئي«اين نتيجه توسط 

شود. دست نامرئي استعاره آدام اسميت براي مي
اين ايده است كه اگر افراد در بازار آزادانه تعامل 

 نه تنها با هاآنشخصي  جويي نفعكنند آنگاه پي
آن  خدمت درخير عمومي ناسازگار نيست كه 

خواهد بود. بنابراين نفع شخصي كه از منظري 
گرايانه بدان نظر شده است، نيروي طبيعت

محرك براي تحقق ثروت و رفاه جمعي ملل 
  است.

استدالل ديگري كه اقتصاددانان براي 
 هجويي نفع شخصي دارند اين است كتوصيه به پي

جويي نفع شخصي و عمل بر طبق آن باعث پي
شود فرد در مواجهه با موارد متعدد و مي

هاي مختلف توليد و مصرف اطالعات گزينه
درستي دريافت كرده و بهترين گزينه ممكن را 

 اي كهبراي توليد و مصرف انتخاب كند؛ گزينه
بهترين حالت ممكن از جهت كسب لذت، 

چ نوع عمل ديگري مطلوبيت و يا سود است. هي
اي را پديد نخواهد آورد. چنين حالت بهينه

بنابراين عمل بر طبق نفع شخصي موجب جريان 
صحيح اطالعات بين عاملين اقتصادي شده و لذا 
بهترين حالت ممكن در توليد و مصرف را پديد 

                                                              

 زير است:  محتواي اين بخش به ميزان زيادي مأخوذ از مقاله. ٣

Graafland, Johan J. "Utilitarianism", in HANDBOOK OF ECONOMICS AND ETHICS, Edited 
by:  Jan Peil and Irene van Staveren, Edward Elgar Publishing, 2009, pp.555-563 

  آورد. مي
اي است كه اگر طبيعت انسان به گونه

اگر  همه اعمالش نفع شخصي است و انگيزه
جويي نفع شخصي موجب تحقق خير عمومي و پي

بهترين  حالدرعينشود و رفاه اجتماعي مي
آورد، پس در اينجا هاي ممكن را پديد ميحالت

بينند كه عمل بر طبق اقتصاددانان خود را محق مي
كنند. » تجويز«نفع شخصي را توصيه و 

اقتصاددانان معتقدند كه اگر نفع شخصي موجب 
و تحقق بهترين حالت ممكن است  رفاه جمعي

مطابق نفع شخصي عمل كنند. اما » بايد«پس افراد 
در اينجا چالش بزرگي وجود دارد: چرا بايد خير 

هاي ممكن را بر اساس عمومي و بهترين حالت
هايي نظير رفاه، مقدار بيشتر توليد و شاخص

مصرف و يا لذت و مطلوبيت فهميد و سنجيد؟ 
 ختم جا بديني است كه كدامين نظرگاه فلسف

شده است؟ سئوال ديگر اينكه آيا به راستي همه 
ناشي از نفع » موجبه كليه«افعال آدمي به نحو 

شخصي و خودخواهي است و تحليل ديگري 
  توان يافت؟ نمي هاآنبراي 

  
  3گراييفايده

كه در قسمت پيش روشن شد،  گونههمان
نقطه مطلوب اقتصاددانان تحقق وضعي است كه 
در آن رفاه اجتماعي در باالترين حد ممكن باشد 
و اين باالترين حد ممكن از رفاه اجتماعي تنها با 

جويي منافع شخصي ممكن است. اما اساساً پي
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چرا بايد به دنبال باالترين حد رفاه ممكن براي 
چيزي اين وضعيت را به مثابه جامعه بود و چه 

كند؟ با فرض اينكه يك وضع مطلوب معرفي مي
باالترين حد رفاه نقطه مطلوب باشد، آن وضع با 
چه شاخص و تبييني به عنوان باالترين حد ممكن 

هاي ها و سئوالشود؟ پاسخ اين سئوالمعرفي مي
گرايانه علم مشابه آن را بايد در مبناي فايده

گرايي كرد؛ آن هم آن نوع فايدهاقتصاد جستجو 
گرايي مادي قرين است و عموماً فايده كه با لذت

  داند.را در لذت محسوس منحصر مي
گرايي در اين شعار ايده و اصل مبنايي فايده

بيشترين خوشي و رفاه براي «شود: خالصه مي
ن گرايي بر آبر اين اساس فايده». بيشترين افراد

جتماعي و اعمال است كه نهادهاي مختلف ا
اي طراحي و انتخاب شوند مختلف بايد به گونه

افزايش  ترينبيشمنجر به  هاآنكه حاصل پيامد 
ممكن در سرجمع خوشي افراد باشد. بر اساس 
اين معيار، عمل درست عملي است كه جمع كل 

از سرجمع  تربزرگمطلوبيت حاصل از آن 
 مطلوبيت حاصل از ساير اعمال بديلي باشد كه

در همان موقعيت قابل انجام است. روشن است 
 كه در اين ديدگاه محاسبه ميزان مطلوبيت
حاصل از اعمال، امري حائز اهميت است. به زعم 

هاي نظري كه نظران، پيشرفتبرخي از صاحب
گيري ميزان خوشي و مطلوبيت در راستاي اندازه

گرايي در رخ داده است، دليل اصلي عموميت فايده
 تصاددانان است.بين اق

گرايي كه سيطره بالمنازعي در براي فايده
توان سه مشخصه اصلي ذكر علم اقتصاد دارد، مي

ـ تمركز بر پيامدهاي ناشي از اعمال و 1كرد: 

گيري ـ تمركز بر شاخص رفاه در اندازه2ها طرح
بندي از طريق سرجمع ـ رتبه3و ارزيابي پيامدها 
 پيامدهاي حاصله.

گرايي حاكم بر ي: فايدهـ پيامدگراي1
اقتصاد، تفكري است كه معيار سنجش را بر 

 مبتني هاطرحپيامدها و نتايج مترتب بر اعمال و 
كننده در كند. در اين رويكرد عنصر تعيينمي

گيري افراد و نهادهاي عامل، انتخاب و تصميم
پيامدها و نتايج نهايي كار است. روشن است كه 

فرآيندهاي تحقق افعال  در چنين رويكردي كامالً
هاي مختلف ناظر هاي ذاتي و نيز انگيزهو ويژگي

  شوند.بر انجام عمل، ناديده گرفته مي
ـ تمركز بر شاخص رفاه: توجه 2
گرايي به پيامدها و نتايج حاصل از اعمال و فايده
مبتني بر معيار رفاه است. از آنجا كه  هاطرح
ر اعمال و  گيري پيامدها و نتايج مترتب باندازه
مختلف امري ضروري است، لذا  هايطرح
گرايان پيامدها و نتايج را به رفاه و خوشي فايده

حاصل از عمل و يا طرح تقليل داده و بر اساس 
هاي ارزشي خود را سامان آن ارزيابي و قضاوت

  دهند.مي
هر چند كه اقتصاددانان به ويژه در سده 

اند كه رفاه و خوشيِ ناشي اخير بر اين باور بوده
از اعمال امري ذهني و وابسته به ذهنيات فرد 

گيري كيفيات است ولي از آنجا كه امكان اندازه
ذهني افراد وجود ندارد لذا رفاه و خوشيِ مترتب 

قي بر اعمال را به صورت هزينه و فايده پولي تل
كرده و همه محاسبات را به شكل پولي در 

هاي هزينه ـ فايده ( با آورند. امروزه تحليلمي
ترين محاسبات پولي) يكي از عمومي شاخص
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گرايي در صحنه عمل است و هاي فايدهكاربست
به گستردگي مورد استفاده اقتصاددانان و فعالين 

ها و گيرد. در اين تحليل هزينهاقتصادي قرار مي
فوايد حال و آينده به شكل ارزش پولي در قالب 

-مي محاسبهقابلهاي مشخص رياضي فرمول
  شوند.

بندي از طريق سرجمع پيامدهاي رتبه -3
گرايي كه در صحنه عمل خود را به حاصله: فايده

شكل تحليل هزينه ـ فايده حاكم ساخته است، 
اش اين است كه عمل درست و يا طرح ايده اصلي

ي انتخاب و اجرا آن است كه سرجمع مناسب برا
رفاه (پولي شده) حال و آينده آن عمل يا طرح، 

و  هاطرحميزان ممكن در مقايسه با  ترينبيش
اعمال ديگري باشد كه در همان موقعيت قابل 
انجام است. كامالً روشن است اين ايده كه بسيار 

نمايد يك ايده كمي است كه مي كارانگر و جمع
سرجمع ممكن  ترينبيشخود را  نقطه مطلوب

داند. از آنجا كه سرجمع مذكور نيز به حسب مي
گيري به واحد كمي پولي تبديل ضرورت اندازه

گرايانه هزينه ـ فايده در شود، لذا تحليل فايدهمي
-ها را به اموري كامالً كمينهايت اعمال و طرح

شده تبديل كرده و بسياري از وجوه كيفي كه 
گيري كمي ندارند را از دايره ندازهقابليت ا

رايانه گكند. بنابراين تفكر فايدهتحليل خارج مي
اقتصاددانان به رغم شعار ذهني بودن مطلوبيت و 

هاي فايده، در عمل به ناديده گرفتن شاخص
  شود.ارزشي كيفي منجر مي

يد گرايي بانكته پاياني كه در خصوص فايده
ن است كه به نحو گرايانه آذكر شود مبناي لذت

بارزي در اقتصاد خود را نشان داده است. 

اي كهن بوده و ريشه آن به گرايي كه نظريهلذت
معيار هرگونه تحليل و  گرددبازمياپيكوريان 

داند. در اين نگرش بررسي اعمال را لذت مي
تجربه لذت و پرهيز از درد و رنج، يگانه عنصري 

رباره تواند مالك سنجش و قضاوت داست مي
اعمال درست باشد. اين تفكر كه در قرون جديد 

اي توسط بنتام مطرح در غرب به نحو برجسته
گراي انگليسي شد و در ميان فيلسوفان تجربه

تأثير به سزايي گذاشت به واسطه نقش بارز و 
 گيري و تكوينبرجسته اين فيلسوفان در شكل

هاي اقتصادي به پردازيعلم اقتصاد، در نظريه
ي مقبول تبديل شد و توجيهات الزم براي اصل

هاي كمي هاي كيفي به ارزشتحويل همه ارزش
  شده را فراهم آورد.پولي

ه گرايانگرايي لذتشدت تأثيرگذاري فايده
در اقتصاد به حدي است كه اقتصاددانان جريان 

ترجيح بيشتر بر «غالب، عقالنيت را به صورت 
تشخيص  كنند و در عمل راهتعريف مي» كمتر

ه شدبيشتر و كمتر را چيزي جز محاسبات پولي
سان يك دانند. از نظر ايشان انسان عقالني بهنمي

است كه همواره در حال محاسبه  حسابماشين
ها و اعمالش است. در اين سود و زيان انتخاب

بيان، رفتار عقاليي همواره رفتار مبتني بر 
متر ك انتخاب و ترجيح بيشتر (به معناي كمي) بر

  است.
  


