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چکیده
سیاست گذاری اقتصادی اساس ًا بر نوعی رویکررد االققری تنت ری اسرت در ردت و رت
سیاست را تعیین تید د .در اقتصاد تتعارت رویکرد «فایدهگرایی» ،ب یا االققری سیاسرت را را
شکل تی د د .در فلسف االقق ،فایدهگرایی ،رقینا دیگری از مل «فضریلتگرایری» دارد در
ابت ای سیاست ا بر ن ا ،نتایج تتفاوتی را ب دننال دارد .در این تقالر  ،فضریلتگرایری بر ع روا
بدیلی برای فایدهگرایی در سیاستگذاری اقتصادی بررسی و ب این سؤال پرداالت شرده در ایرن
رویکرد االققی ،چگون تیتواند در عرض فایدهگرایی ،ب ایفای نقش و اثرگذاری در سیاست ا
بپردازد.
در این الصوص نظام تعلیم و تربیت بسترساز بسیار ت می بررای سیاسرت رای اقتصرادی اسرت و
فایدهگرا یا فضیلت گرا بود افراد اتع تا حد زیادی در این نظام رقم الورده و سپس زتی ر را
برای سیاست ای اقتصادی فایدهگرا یا فضیلتگررا فررا م ترید رد .مرمن ای کر سیاسرت رای
اقتصادی تیتوان د ب طور تستقیم فضائل را در اتع ترویج یا ن ا را تضرعی و حتری تخریر
د د د در این صورت اتع تجنور ب پرداالت زی ر رای االققری و ترالی فراوانری بررای
نرا داردرد ای از دسرت رفتر فضرائل اسرت .رویکررد فضریلتگررا در االرقق ،بر دلیرل
قرابت ایی د در تنانی الود با تعالیم اسقتی دارد ،تیتواند داللت ایی برای اقتصرادی اسرقتی
ب مراه داشت باشد.
واژگا دلیدی :االقق و اقتصاد ،سیاستگذاری اقتصادی ،فضریلتگرایری ،فایردهگرایری ،اقتصراد
اسقتی.
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مقدمه

اقتصاددانان متعارف در دهههای اخیر همواره تالش کردهاند اقتصاد را از مبدأ اخالقی آن جددا آن
را بهعنوان علمی فارغ از ارزشها1معرفی کنند .این جدایی طی یک قرن اخیر در فراینددی تداری ی
تدریجی شدت گرفته است؛ به شکلی که اقتصاددانان جدید این علم را به مباحث تکنیکدا بده
عبارتی به مهندسی اقتصادی تنز داده مبانی اخالقی فلسفی اقتصاد را به کلی نادیده میگیرند
از ر د به مباحث ارزشی میپرهیزند حتدی جریدان فکدری غالد در اقتصدادم منکدر راه داشدتن
ارزشها به حوزه اقتصاد است .بدهخصدو در زمینده رابهده بدین نظریدههای اخدال هنجداری
سیاستگذاری اقتصادیم پژ هشهای چندانی انجام نشده است.
از منظر فلسفه اخال م نتیجهگرایی 2مهمترین شاخه آن یعنی فایدهگراییم3بنیدان اخالقدی علدم
اقتصاد مدرن محسوب میشود .تأکید افراطی بر این ر یکدرد اخالقدی در تحلی هدا تویدیههای
اقتصادیم باعث شده است علم اقتصاد بسدیاری از مسدا مهدم در حیدات اجتمداعی انسدانها را
نادیده بگیرد .د لتها بدا اتکدا بده تحلی هدای هزینده−فایدده در سیاسدتهای اقتصدادی حتدی
غیراقتصادیم این منهق را در ارزیابی سیاستها به کار میبرندد ایدن مسد له باعدث یدران شددن
بسیاری از ارزشها بسیاری از حقو اساسی انسانها طبیعت پیرامون آنها شده اسدت .ایدن در
حالی است که در طو حیات بشرم ر یکردهای اخالقی دیگری نیز بر جوامع انسانی حاکم بدوده
عریههای م تلف حیات فردی اجتماعی آنها را اداره کرده است .لذا مس له دارای اهمیت در این
میانم توجه به دیگر ر یکردهای اخالقی موجود در سیاستگذاری اقتصادی منحصدر نکدردن آن
در فایدهگرایی است .بنابراینم ضر ری است که بنیان اخالقی سیاستگذاری اقتصدادی بدار دیگدر
مورد توجه بازخوانی قرار گیرد ضمن آسی شناسدی ر یکدرد فایددهگرا در اقتصدادم نحدوه تدأ یر
ر یکردهای اخالقی بدی همچون تکلیفگرایی فضیلتگرایی بر سیاستهای اقتصادی بررسدی
شود.
این مقاله در پی آن است تا سیاسدتگذاری اقتصدادی را از منظدر اخدال فضدیلت مالحظده
آسی های ناشی از بی توجهی به این ر یکرد اخالقی در اقتصاد جامعه را بررسی کند در نهایت
داللتهایی را برای اقتصاد اسالمی بهدست دهد.

1. Value free
2.Consequentialism
3.Utilitarianism
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پیشینه تحقیق

مباحث مرتبط با اخال اقتصادم حجم اندکی از مهالعدات اقتصدادی در عصدر حاضدر را شدک
میدهد عمده این مهالعات نیز فقط به نشان دادن مبانی هنجاری فلسفی در حوزۀ اقتصاد اشاره
کرده به ر شنی به ارتباط میان اخال هنجداری سیاسدتگذاری اقتصدادی نررداختهاندد .شداید
بیشترین سهم در ر د مستقیم به ارتباط فلسفۀ اخال تحلی های اقتصادی از آن دانی هاسمن
مایک مکفرسون )2006(1باشد که در کتاب خود با عندوان تحلید اقتصدادیم فلسدفه اخدال
سیاستگذاری عمومی سعی کردهاند به ر شنی بده ارتبداط مباحدث فلسدفۀ اخدال تحلی هدای
اقتصادی برردازند .در خصو

فضدیلتگرایی اقتصدادم ایدن کمیدابی شددت میگیدرد معدد د

کارهای انجام شده نیز بهطور عمده در پی آشتی دادن بین فایدهگرایی اخال فضدیلت در اقتصداد
هستند آن را بهعنوان بدیلی برای فایدهگرایی نمی بینند .لذا در آ ار خود تالش دارندد نشدان دهندد
آنچه که مکاینتایر 2همفکرانش در خصو آشتیناپذیری سنتهای لیبرالی فضا میگوینددم
نادرست است حتی سعی دارند بازارها نظام سرمایهداری را به نوعی مر ّ ج فضا نشان دهند.
بهعنوان مثا بر نی ساگدن )2013(3عبدارت «فضدا بدازار»4را بده کدار مدیبرندد

جدود

مجموعهای از فضا در بازار رام سازگار با سنت فکری لیبدرا در اقتصداد مدیدانندد .مکالسدکی
( )2008 2006در عین تأکید بر این نکتده کده فایددهگرایی بندایی نداقب بدرای نظریده انت داب

5

اقتصادی استم بر ضر رت مبنای فضیلتگرایانه برای اقتصاد تأکید میکند (به نقد از جانسدونم
2011م  .)25ی با طرح عبارت «فضا بورژ ایی»7تالش دارد امکدان رشدد فضدا در نظدام
بازاری را نشان دهد .رانسینو )2007(8عمده اقتصاددانان را بر این نکتده ّمتفدق میداندد کده بدرای
تسهی حرکت چرخهای اقتصاد مبتنی بر نظام بازارم جود فضدا

6

ارزشهدای انسدانی ضدر ری

است عد از آنها مستلزم تحمی هزینههای اقتصادی باالیی در اقتصاد آزاد است.
 )201210در مقالهای با عنوان «فضا در نزا سیاستگذاری اقتصدادی»م پد
مکمولن (
9

 .9وی در تأیید این مسئله به آثار ذیل ارجاع میدهد:

از

1. Hausman, D. M. & McPherson M. S
2. MacIntyre
3. Bruni and Sugden
4. market virtues
5. McCloskey
6. Jonsson
7. bourgeois virtues
8. Vranceanu

Arrow (1974), McKean (1975), Becker (1976), Noreen (1988).
10
. McMullen
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بررسی فضیلتگرایی از منظر مکاینتایرم مینویسد کده بدرای ارد کدردن فضدیلتگرایی بده حدوزه
سیاستگذاری باید ایالحاتی در نگاه مکاینتدایر بده جدود آ رد تدالش میکندد بدا بدازتعریف
فضا در اقتصادم چنین زمینهای را فراهم کندد .ی در پایدان نتیجده میگیدرد کده فضدا بایدد در
سیستم اقتصادی در نزا باشند به عبارتی شک گیری فضا باید نتیجه سیستم اقتصادی باشد .در
این یورت فضا تولید شدهم ک سیستم اقتصادی را هم شک میدهند .لذا در مواردی کده بدر ز
رفتارهای غیراخالقی در اقتصاد سود بیشتری را به دنبا داردم مقررات باید به نحوی سامان یابند که
رفتارهای اخالقی را تشویق کنند .ی مثا هایی را مهدرح میکندد تدا نشدان دهدد سیاسدتگذاری
اقتصادی چگونه میتواند بر نهادینه شدن فضا در اقتصاد تأ یرگذار باشد.
اسددتورن )2007( 1در مقالددهای بددا عنددوان «اخددال در اقتصدداد؛ فراتددر از فایدددهگرایی
تکلیفگرایی» به جایگاه فایدهگرایی تکلیفگرایی در اقتصاد پرداخته ضمن اینکه توجده بده هدر
د ی این ر یکردها را برای تکمی استدال های اقتصادی ضر ری میداندم ضعفهایی را نیز برای
آنها برمیشمرد استدال میکند کده چگونده نظریدههای فضدیلتگرا در تصدمیمگیری میتوانندد
اهداف متنوع (اعم از مالحظات یک تحلی فایدهگرایانه یا حقدو اساسدی مشدارکتکنندگان در
ر یکردی تکلیفگرایانه) را تعدی کنند؛ اما در خصدو
سیاستگذاریهای اقتصادی س نی نمیگوید.

نحدوه ر د ر یکردهدای فضدیلتگرا در

رویکردهای فلسفه اخالق

نظریات اخال هنجاری به شک عمده به سده دسدته نتیجدهگراییم تکلیدفگرایی فضدیلتگرایی
تقسیم میشوند .در نتیجهگراییم درستی یا نادرستی افعا بر حسد ارزش پیامددهای آن ارزیدابی
میشود .بنابراینم از میان گز ینهها آنکده حدداکثر نتیجده خدوب را دارد بایدد انجدام شدود )هدولمزم
1382م  .)251فایدهگرایی2بدهعنوان رایجتدرین زیرشداخه پیامددگراییم بنیدان اخالقدی اقتصداد
متعارف را شک میدهد .این نگاه اخالقی نتایجی را خوب میداند که موج لدذت بیشدتر رندج
کمترم خوشب تی یا رفاه شود .در فایدهگرایی بیشترین خیر جمعی معیار نهدایی دربداره درسدتی یدا
نادرستی است (فرانکنام 1376م .)21
در اقتصاد متعارفم همین مهلوبیت یا خیر جمعیم معیار ارزیابی اقدامات سیاسدتها شدناخته
میشود .در میان اقتصاددانان قرن بیستمم خیر یا مهلوبیدت بدهعنوان ارضدا تدأمین ترجیحدات3افدراد
لحاظ میشود که براساس نظریه انت اب مصرفکننده در تابع تقاضای ا منعک میشود از ایدنر
1. Staveren
2. Utilitarianism
3. Preference satisfaction
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تمای به پرداخت بهعنوان تقویم ّ
کمی آن قلمداد میشود .بندابراینم در اقتصداد رفداهم د لدت بدهعنوان
سیاستگذار باید برای ارتقای رفاه اجتماعی به دنبا بیشینهسازی ارضا تأمین ترجیحات افراد باشدد
(عربیم  .)1387نظریات تکلیفگرا معتقدند که افز ن بر خدوبی یدا بددی نتدایج یدک عمد م جدوه
خایی از خود عم میتواند آن را یواب یا الزامی گرداند حتی اگر بیشترین غلبه خیر بر ّ
شدر را بدرای
خود ش بم جامعه یا جهان به جود نیا رد (فرانکنام 1376م

.)46

فضیلتگرایی بهعنوان ر یکردی اخالقی در دنیای قددیم مدورد توجده محدور ایدلی اخدال
هنجاری در نظر فیلسوفانی همچون ارسهو بوده است .اخال فضیلت به جدای تأ کیدد بدر «فعد »
اخالقیم بر خود «فاع » متمرکز شده در تالش برای پاسخ دادن به این پرسش اساسی اسدت کده
انسان چگونه باید زندگی کند چگونه ش صی باشد (اسالمیم  .)1387احکدام اخالقدی در ایدن
نوع تفکرم ناظر به الزام یا ظیفۀ فاع نیستم حتی ارزیابی اخالقی عم یا نتدایج آن عمد ایدالتا
اهمیت ندارد؛ بلکه مهمم فاع منش اخالقی ا فع اخالقدی آن اسدت کده فاعد فضدیلتمند
انجام میدهد (خزاعیم 1380م

.)44

برخی مفاهیم اساسی در فضیلتگرایی

ن ستم ضر ری است به مفاهیم مهم اخال نگاهی گذرا داشته باشدیم .مفهدوم «خیدر»1از جملده
این مفاهیم مهم است .ارسهو در پی آن است که ببیند کدام هدف در زندگی نیک خیر اسدت کده
باید دنبا شود سر اینکه چگونه بدا چده سدیلهای بایدد ایدن خیدر را کسد کدرد .ایدن ندوع
غایت انگاری از محورهای بنیادین تفکر ارسهو در اخال است .توییف ا در اخال به این نتیجه
میانجامد که تمام افعا انسانی غدایتی دارندد کده خیدر آن فعد را بدرای انسدان تشدکی میدهدد
(شهریاریم 1385م  .)71ی معتقد است اهدافی که انسانها دنبا میکنند بر د قسدم اسدت
هدفی که افز ن بر خودشم سیلهای برای هدف دیگر است هدفی که چنین نیسدت بده خدودی
خود هدف است .ا معتقد است این هدف همان خیر اعالی انسان است .در نگداه ا تمدام افعدا
انسانی در نهایت تنها تنها به یک خیر غایی احد ختم میشوند ا این غایت نهدایی را سدعادت
مینامد (همانم .)77
ارسهو سه نوع خیر را از هم تفکیک میکند خیرهایی که به ر ح عق انسان مربوط موج
حیات متأمالنه میشوند؛ خیرهایی که موج پیدایش فضا اند (که ا آنها را خیرهدای جسدمانی
1. good
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نام می نهد) سوم خیرهای بیر نی مانند ر تم قدرتم شدهرت مانندد آن سدعادت انسدانی بدا
مجموع این خیرها کام ترین سعادت است؛ اما خیر اخالقی نسبت به خیر بیر نی اهمیت بیشتری
دارد؛ زیرا با خیر اخالقی میتوان خیر بیر نی کس کرد؛ لی با خیر بیر نی نمیتوان خیر اخالقی
کس کرد .هیچ ک نمیتواند با ر ت خویش شجاعت را ب رد؛ لی میتوان با اعما شدجاعانه
ر ت کس کرد .به نظر ارسهو گرچه انسانی که اجد هر سه خیر باشد زندگی سدعادتمندانهتری
دارد؛ لی در نهایت سعادت از خیرهای بیر نی قاب تفکیک استم اما نمیتوان بد ن د خیر دیگر
سعادت را کس کرد .از نظر ی فضا عقالنی از طریق آموزش بهدست میآید فضا اخالقی
از طریق پر رش عادات .ما با تکرار افعا عادالنه یا شجاعانه عاد یا شجاع میشدویم در نتیجده
یک تعلیم منظم از لحاظ نظری عملی حکیم میشویم (مکاینتایرم 1998م

.)62

مفهوم عم «فعالیت»1گر هی مفهوم مهم دیگری است که در پیوندد آمی تگدی بدا مفهدوم
خیر مفهوم فضیلت قرار دارد نقش مهمی در تحلی اخالقی اجتماعی مکاینتایر ایفا میکندد.
ی در کتاب در پی فضیلتم2فعالیت را اینگونه تعریف میکند
«هر نوع فعالیت انسانی مبتنی بر همکاری کده بده لحداظ اجتمداعی تثبیدت شدده انسدجام
پیچیدگی داشته باشد از طریق خیرات ذاتی در نی آن نوع فعالیتم در خال تالش برای رسیدن
به آن دسته از مالکهای کما که برای آن نوع فعالیت مناس تا حدی تعیدین کنندهانددم محقدق
گردد در نتیجه تواناییهای انسان برای دستیابی بده کمدا برداشدتهای ا از غایدات خیدرات
مربوطم بهطور منظم رشد توسعه یابند» (مکاینتایرم 1981م .)97
از نظر مکاینتایرم خیرات در نی3یک فعالیتم آن دسته از آ ار نتایجی است که قابلیت تعلدق
4
به همه افراد شرکت کننده در آن فعالیت را دارد برای همگی خیر است .در مقاب م خیرات بیر ندی
مانند قدرت ر ت هستند که دستیابی عدهای به آنها موجد حرمدان محدد دیت برخدورداری
افراد دیگر میشود .فردی که در یک فعالیت شرکت میکندم اگر به دنبا تحصی خیرات در نی آن
فعالیت باشدم فعالیت عم ا فضیلتمدار میشود .یعندی اساسدا اگدر تدابع فضدا نباشددم آن
فعالیت به خیرات در نی منتهی نمیشود (مکاینتایرم 1988م .)191−187
در یک فعالیتم خیرهایی در نی هستند که تنها از طریق پرداختن به خود آن فعالیدت بهدسدت
1. practice
2. After Virtue
3. internal goods
4. external goods
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میآیند .مانند مهارت در نقاشی که تنها از طریق پرداختن به ایدن فعالیتهدا د ام ممارسدت در
آنها بهدست می آیند .در مقاب خیرهایی بیر نی هستند که امکان تحصی آنها از طریق این فعالیدت
فعالیتهای دیگر امکان پذیر است؛ مانند شهرتم ر ت موقعیت اجتمداعی .از یژگدی
خا
خیرهای در نی این است که اگر کسی به خیر در نی خایی در یک عم دست یابدم بدا تعلدیم یدا
عرضه آن به دیگران می تواند موج ارتقای آن فعالیت شود .در نتیجه خیرهای در نی قابلیت خیدر
بودن برای تمام افراد شرکت کننده در آن فعالیت را دارند .در مقاب دستیابی به خیرهای بیر نی مثد
قدرت ر ت نوعا موج محد دیت دستیابی به آن توسط دیگران میشود (همان).
مفهوم مهم دیگرم «فضیلت»1اسدت .مکاینتدایر معتقدد اسدت کده در نگداه ارسدهوم فضدا م
ا یاف ملکاتی نفسانی هستند که تحصی آنها ما را قادر میسازد به حیدات نیدک سدعادتمند
خیر غایی دست یابیم بد ن فضا از حرکت به سوی غایات یحیح باز میمدانیم .ایدن ملکدات
موج افعا خایی میشوند خواستهها احساسات ما را مهار میکنند .تربیت در فضا م ما را
قادر میسازد که آنها را هم بهخاطر خودشان ارج نهیم هم بهخاطر اینکه سیلهای برای رسیدن بده
حیات سعادتمندانه هستند .ما بد ن فضا نمیتوانیم خیر سعادت خود را تشد یب دهدیم در
باب آن دا ری کنیم (مکاینتایرم 1981م .)148
مکاینتایر معتقد است که هر یفتی را نمیتوان فضیلت دانست .بدرای نشدان دادن اینکده یدک
یفت فضیلت است باید نشان داد این یفت سهمی اساسی برای حفظم تدا م یدحت مناسد
ّ
ّ
بودن یک یا چند فعالیت دارد در به مر نشستن ترت خیرات در نی متوقع از آن فعالیت مدنظم
جمعیم ایفای نقش میکند .یعنی یو بده خیدرات موجدود در یدک فعالیدتم به اسدهه فضدا
امکانپذیر است فقدان این فضا موج میشود که از این خیرهای در نی محر م بمدانیم در
نتیجه آن عم جز بهعنوان ابزاری برای رسیدن به خیرهای بیر نی بدرای مدا فایدده دیگدری ن واهدد
داشت ( اعظیم 1388م .)463
ّ
مکاینتایر یادآ ر میشود که فضا م علت ایلی بقا رشد فعالیتها در نهادهدا هسدتند .اگدر
در جامعهای خیرهای بیر نی غال شودم باید منتظر باشیم یدماتی جدی به رشد ارتقای فضا
ارد آید کس فضا کمکم ر به افو نهد به حدی ضعیف شود که به محو کام نزدیک گردد
(مکاینتایرم 1981م .)196−194
سیاستگذاری از منظر فضیلتگرایی

در این ب ش بر فضیلتگرایی بهعنوان بدیلی برای فایدهگرایی در اقتصاد تمرکز میشود؛ به این معنا
1. virtue
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که اگر سیاستگذار در سیاستهای اقتصادی به جدای بیشینهسدازی تدأمین ارضدای ترجیحدات
افرادم مالحظات فضیلتگرایانه را مالک قرار دهدم چه تأ یری بر سیاست ضعشده خواهد داشدت
اساسا فضا ر یکرد فضیلتگرا چگونه میتواند در سیاستهای اقتصادی همچنین ارزیدابی
آنها نقش ایفا کند .در ادامه ابعاد مالحظات مربوط به این مس له بررسی میشود .با دقدت تأمد
در این مس لهم چهار مالحظه اساسی دیده میشود که در ادامه مقاله تبیین میگردد.
سیاستهای تربیتی فضیلتمدار و تأثیر آن بر اقتصاد
سیاستهای تربیتی

ا لین مالحظهم مرتبط با سیاستهای تربیتی است که ضع اعما آنها منجر به فضیلتمند شددن
انسانها میشود .در این نگاهم سیاستهای تربیتی باید تر یج فضا در میان آحاد افراد جامعده را
هدف قرار دهند .مکاینتایر از همین منظر جوامع لیبرا فردگرای غربی را مورد انتقاد قرار میدهد
معتقد است که در آنها بقای جامعه نیازمند فضا نیسدت فضدیلتمند شددن فرزنددان ایشدان از
اهداف تلقی نمیشود .با این خصلت د لت لیبرا نمیتواند نقدش مربدی اخدال را ایفدا کندد؛ در
حالی که در جوامع سنتی افز ن بر اینکه پدران موظف بودند فرزندان خدود را فضدیلتمند سدازندم
د لت شهر نیز موظف به ظایفی اخالقی بود باید ترتیبات حکومت را چندان اسدتوار میکدرد کده
موجبات رشد اخالقی افراد جامعه را پدید میآ رد (مکاینتایرم 1981م .)195
اساسا در نگاه فضیلتگرام مهمترین ظیفه د لتهام تعلیم تربیت انسانها بر مبندای فضدا
است .افالطون در رساله سیاست یادآ ری میکند که هدف د لت باید آن باشد که هم طندان خدود
را خوشب تتر از نظر اخالقی نیکوتر پر رش دهد (احمدی طباطباییم 1389م  .)79ارسهو
نیز در کتاب اخالق نیکوماخوسم ظیفه ّ
مقنن را سو دادن مردم به فضا اخالقی از طریق ایجاد
عادات پسندیده میداند (همانم

 .)269 295البته قاعدتا د لت باید نقدش بسترسدازی بدرای

شک گیری فضا را در جامعه ایفا کند این به معنای دیکته کردن آموزشهایی محدد د خدا
به شهر ندان نیست.
تعلیم تربیت در اندیشه فضیلتگراییم عموما برخاسته از انسانشناسی این اندیشه ناظر بده
توانمندسازی انسان هاست .در این نگاه که به شک خا در اندیشه ارسهو بعد از ا در اندیشده
بسیاری از حکمای اسدالمی همچدون ابنسدینام فدارابیم مسدکویهم خواجده نصدیرالدین طوسدیم
قه الدین شیرازی  ...قاب مشاهده استم انسانها از قوایی برخوردارند که در فرایند تربیت بایدد
از حالت قوه به فع درآیند یا به عبارتی سرشت تربیتنایافته انسان باید از طریق اخال به فعلیت
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برسد .حکمای مسلمان در آ ار خود در بحث از حکمت عملی به شک خدا

در ب دش تددبیر

منز م به بسیاری از مسا تربیت اقتصادی در حوزه فردی پرداختهاند .مسا لی همچدون انت دابم
نیازها خواسته هام ابستگی متقاب افراد در اقتصادم تقسیم کدار ت صدبم نقدش پدو م الگدوی
مصددرفم مالیدده ش صددیم الگددوی کس د درآمدددم کددار کددارآموزیم الگددوی م ددارج هزینددهم
سرمایه گذاری  ...در آ ار ایدن حکیمدان مدورد توجده قدرار گرفتده اسدت (ر.ک ط یدانیم 1391م
.)155
افز ن بر ایدن مدواردم مقولده تعلدیم تربیدت اقتصدادی1در دنیدا پیشدینه فرا اندی دارد آ دار
مقالههای متعددی در خصو

ر شهای تربیت اقتصادی برای گر ههای سنی م تلدف بده رشدته

تحریر درآمده است (ر.ک پی امی تورانیم  1390ط یدانیم )1391؛ بدا ایدن تفدا ت کده آ دار
حکمای مسلمانم بر مبانی فضیلت گرایی تکیه دارد؛ اما در پیشینه تربیدت اقتصدادی موجدود دنیدام
فضا به معنای یادشده در کار نیست همان مفاهیم اقتصاد متعارف با ر یکدرد فایدهگراسدت کده
محتوای این آ ار را شک میدهد.
نکته مهم دیگری که در خصو

تربیت اقتصادی باید مورد توجه قرار گیردم این است که خدود

سیاستهای اقتصادی به نوعی خاییت تربیتی دارندم بد ن اینکه بهعنوان سیاسدتهای تربیتدی بده
آنها نگریسته شود .برای مثا ضع سیاستهای اقتصادی که فقط بدر مبندای فایدهگرایانده طراحدی
شدهاندم آ ار تربیتی بر جامعه دارد اخال فایدهگرایی را تقو یت تر یج میکند؛ یعندی هنگدامی
که سیاستهایی با هدف بیشینه کردن سود ریالی جامعه ( یا به تعبیر اقتصاد رفاهم با هدف ارضدا
تأمین ترجیحات افراد) ضع میشود هدف مالک درستی این سیاست چیزی جز بیشینه کدردن
سود نیستم این مالک در بین مردم جامعه نیز به سرعت شیوع پیدا میکند به مر ر زمان بدهعنوان
مبنای غال در افعا

کنشهای اقتصادی پذیرفته میشود.

اعمال سیاستهای فایدهگرایانه

ترویج فرهنگ فایدهگرایی در جامعه

در اقع یک رسالت ایلی برای فضیلتگرایی در حوزه تربیت اقتصدادیم ت ییدر ایدن تلقدی در
میان شهر ندان است کده تنهدا انگیدزه در فعالیتهدا کنشهدای اقتصدادی بایدد نفدع ش صدی
بیشینهسازی سود باشد .در عین حا باید این تصور را ایجاد کرد که انگیزههای دیگری نیدز بایدد در
اقتصاد نقش ایفا کنند فعالیتهای اقتصادی از طریدق مجموعده ایدن انگیزههدا کنتدر

هددایت

1. Economic Education
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شوند .این تصور که نظام اقتصادی جز با ابتنا بر اخال سوداگرانه قابد اسدتقرار نیسدتم نادرسدت
است .با حاکمیت هر نوع مبنای اخالقی در یک جامعهم امکان شک گیری یک نظدام اقتصدادی بدر
آن مبنا سازگار با سایر نظامهای اجتماعی در آن جامعه جود دارد .حا اگر این مبندا فایددهگرایی
باشدم نظامهای اجتماعی اقتصادی براساس آن شدک میگیرندد اگدر مبندای دیگدری همچدون
فضیلت گرایی در پیش گرفته شودم نظام اجتماعی اقتصادی متفا تی مبتندی بدر آن شدک خواهدد
گرفت .حاکمیت مبنای اخالقی در جامعه نیدز بدهطور عمدده از طریدق نظدام تعلدیم تربیدت بدا
ر شهای یاد شده شک میگیرد.
تر یج فایدهگرایی اخال هزینه−فایده در میان مردم فعاالن اقتصادی از طریق نظام تعلدیم

تربیتم تبعاتی را برای اقتصاد بده همدراه خواهدد داشدت .ایدن در حدالی اسدت کده اگدر اخدال

فضیلتمدار به جای اخال فایدهگرا تر یج شودم دیگر یگانه هدف انگیزه فعالیتهای اقتصدادی
سود ن واهد بود لذا بسیاری از مشکالتی چون عدم تقارن اطالعات در اقتصداد کداهش خواهدد
یافت .سیاستهای تربیتی ناظر به تر یج فضا م یک سیاستگذاری اقتصادی مسدتقیم محسدوب
نمیشود؛ بلکه به شک غیرمستقیم از مجرای تعلیم تربیت بر کنشهدای اقتصدادی افدراد تدأ یر
میگذارد.
تأثیر فضائل بر اقتصاد

در خصو

تأ یر فضا بر اقتصادم نویسندگان زیادی قلمفرسایی کردهاند مثا های متعدددی در

خصو نحوه این ا رگذاری مهرح شده است .سلیمان )1993(1استدال میکندد کده در اقتصداد
بازاری مدرنم فضا تجاری ایلی عبارتندد از یدداقتم2انصدافم3اعتمداد 4اسدتقامت5کده بایدد
10راقبددت11شددفقت12همددراه شددوند.
بددا د سددتیم6نجابددتم 7فدداداریم8احسدداس شددرمم9رقابددتم م
1. Solomon
2. honesty
3. fairness
4. trust
5. toughness
6. friendliness
7. honor
8. loyalty
9. a sense of shame
10
. competition
11
. care
12
. compassion
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استورن ()2007م فضا لی همچدون امانتدداریم1خوشندامیم2اعتمداد 3مسد ولیتپذیری4را مثدا
میزند آنها را بهعنوان ساز کارهای اجتماعی5مهرح میکند .بهعنوان مثا ی تأکیدد میکندد کده
جود اعتماد متقاب بدین افدراد بنگاههدام جدایگزین قراردادهدا کنتر هدا میشدود بده کداهش
هزینههای مبادالتیم افزایش کنشهای جمعی تقویت الزامات طرفینی کمک میکند.
ار 6معتقد استم از جمله یژگیهای بسیاری از جوامع عق ماندده از توسدعهم فقددان اعتمداد
متقاب د اسددت (1974م  .)26همچنددین رانسددینو )2007(7معتقددد اسددت رفتددار غیراخالقددیم
هزینههای بلندمدت زیادی را به همراه میآ رد این فرایند با فقدان خوشنامی حسن شهرت کده
یکی از داراییهدای مهدم در اقتصداد آزاد اسدت آغداز میشدود .فدری )1997(8تأکیدد میکندد کده
انگیزههای در نی هستند که بیش از انگیزههای بیر نی (همچون سودم دستمزد شدأن) بنگاههدا را
برای مشارکت در ارزش افز ده یک فعالیدت تحریدک میکنندد .قتدی انگیزههدای بیر ندی غالد
میشوندم احساس مس ولیتپذیریم تعهد کار تیمی کاهش مییابد .قتی تنها سود اهمیدت پیددا
میکندم عملکرد بنگاه ممکن است در ا ر کاهش بهره ری تعهد کمتر به نوآ ریم تضعیف شود.
اخال فضیلت فعالیتهای اقتصادی را در ن ساز کارهای در نزایی مهرح میکند که اخال
را به ب ش کاملی از انگیزهها اهداف بنگاه تبدی میکند .این دیگر نیازمند به یک قدرت بیر ندی
برای اجبار کردن قواعد اخالقدی بده مدردم نیسدت .در عدو بده سداز کارهای اجتمداعی در ندی
(همچددون خوشنددامیم مسد ولیتپذیری اعتمدداد) ابسددته اسددت کدده در فعالیتهددای اقتصددادی
جاسازی شدهاند (استورنم 2007م .)32
بهعنوان یک مثا عینی از نقش فضا در ر ابط اقتصادیم بازار ماشینهای دست د م آ کرالف
را به یاد آ رید که در آن ماشینهای دست د م بد نامرغوب جای ماشینهای دسدت د م خدوب را
میگیرند .مس له این است که یاح ماشینها فر شدندههدا بهتدر از خریددار از عید حسدن
خودر ی خود اطالع دارند مردم به راحتی نمیتوانند در بازار تش یب بدهند که خودر ی عرضه
شده سالم است یا خیر؟ از اینر بهترین قیمتی که خریددار بدرای خریدد یدک ماشدین دسدت د م
مش ب می پردازدم قیمت یک ماشین دست د م متوسط است لذا فر شدنده یدک ماشدین دسدت
1. Trustworthiness
2. Reputation
3. Trust
4. responsibility
5. social mechanism
6. Arrow
7. Vranceanu
8. Frey
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د م خوب نمیتواند ماشین خود را به قیمتدی کده اقعدا ارزش آن را دارد بفر شدد .از ایدنر ایدال
ماشین خود را در آن بازار عرضه نمیکند در اینجا به ایهالح گفته مدیشدود «کداالی بدد کداالی
خوب را خارج کرد» (آ کرالفم 1970م .)490
این مثا نشان میدهد که افراد به دلی حاکمیت اخدال سدودگرا در جامعدهم از ارا ده اطالعدات
کام درباره محصولشان خودداری میکنند .یعنی چون یرفا بده دنبدا سدود بیشدتر (کده در تحلید
مکاینتایر خیر بیر نی برای فعالیت خرید فدر ش خدودر محسدوب میشدود) هسدتندم لدذا سدعی
میکنند با پنهان کردن اطالعات خودر ی خودم سود بیشتری را بهدست آ رند .در نتیجه نده فر شدنده
خودر ی خوب میتواند اتومبی خود را در این بازار به قیمت اقعی بفر شد نه مشتری به خدودر ی
خوب دست پیدا میکند .این در حالی است که در چارچوب فضیلتگراییم خیر در نی این فعالیدت
در این است که خریدار به خودر ی مهلوب خود با اطالع از همه یژگیهای آن دست یابدد نیداز ا
در این زمینه برطرف شود فر شنده نیز به ارزش اقعی خودر ی خود دست پیدا کندد .لدذا فضدیلتی
چون یداقت نقشی اساسی در دستیابی به خیرات در نی این فعالیت دارد.
در این میانم نکته مهم آن است که در خصو نسبت فضا با اقتصاد د نوع نگاه حدداقلی
حداکثری جود دارد .نگاه حداقلی نداظر بده مثا هدایی اسدت کده در سدهور قبد از اقتصداددانان
متعارف به آنها اشاره شد نمونههای فرا انی از آن را میتوان در آ ار این قبید اقتصداددانان یافدت.
این نوع نگاه هرچند به اهمیت نقش فضا در نظام اقتصادی توجه دارد؛ اما این توجده همچندان
در چارچوب سودگرایی اسدت .بده ایدن معندا کده بده دنبدا نشدان دادن نقدش برخدی از فضدا
هنجارهای اجتماعی در بیشینه کردن سود است .لذا آن را اساسدا نمیتدوان فضدیلتگرایی خواندد؛
زیرا برخالف نگاه مکاینتایرم تمام توجه آن به خیرات بیر نی است نه خیرات در نی.
تمام پیشینهای که در چارچوب اخال تجارت1مهدرح میشدود نیدز از ایدن ندوع اسدت .شداید
بهترین مثالی که در بردارنده این نوع نگاه استم نظریه دستمزد کارایی است که در دهدههای 1970
 1980مهرح شد .مد های این نظریه فر میکنند که بده دالیلدی مثد اخالقیدات انصدافم
کارفرمایان انگیزۀ زیادی دارند بیش از حداق دستمزد الزم به کدارگران برردازندد تدا آنهدا را جدذب
کنند .با این توجیه که در یورت نرسیدن دستمزد به حد منصفانهم ممکن است کارگران کمتر تالش
کنند در نتیجه بهره ری سود بنگاه کاهش یابد (آ کرالفم 2002م .)8
اما «اخال فضیلت» به معنای حداکثری آنم از یک پدارادایم مسدتق برخدوردار بدوده فراتدر از
چنین تحلی هایی است .اساسا فضیلتگرایی بر انسانشناسی خایی استوار اسدت کده از اعتقداد بده
1. Business Ethics
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ّ
علت غایی برای عالم انسان نشأت میگیرد .این نوع نگاهم انسان را دارای غایات مقایدی میداندد
که سرشت تربیتنایافته ا در فرایند تربیت اخالقیم با اتکا بده فضدا بده سدمت آن غایدات حرکدت
میکند .لذا کارکرد فضا در اقتصاد یرفا تسهی ر ابط اقتصادی به منظور بیشینهسازی سود نیست؛
بلکه هدف ایلی آن حرکت انسان به سدمت غایدات جدودی ا دسدت یدافتن بده خیدرات در ندی
فعالیتهاست؛ البته با شیوع فضا در بین عموم انسانهام آ ار آن بر ر ابط فرایندهای اقتصادی هدم
ظاهر میشود نظامهای اجتماعی اعم از اقتصادی را در جهت همان غایات انسانی سامان میدهد
طبیعتا خیرات بیر نی همچون سود بیشتر را هم به همراه میآ رد این نتیجه قهری حاکمیدت فضدا
است .این در حالی است کده مهمتدرین انتقداد فضدیلتگرایانی نظیدر مکاینتدایر بده دنیدای مددرن
نظامهای لیبرالیم فقدان تلقی غایتمند از انسان است (مکاینتایرم 1981م

 .)61−51امدا در آ دار

اقتصاددانان متعارفم توجه به فضا یرفا محد د به همان ر یکرد فایدهگراست به هدیچ عندوان بده
مبنای عمیقتر اخال فضیلت تلقی غایتمندانه از انسان توجه ندارند.
تفا ت عملی این د نوع نگاه جایی ظاهر میشود که فضا به سدود بیشدتر منجدر نشدوند .در
چنین شرایهی در نوع نگاه حداقلیم عم به فضا توجیهی ندارد عقالیدی1محسدوب نمیشدود؛
در حالی که در نگاه حداکثریم عم مبتنی بر فضا ابسته به کس سود بیشتر نیست .برای مثدا
در همان نظریه دستمزد کاراییم پرداخت دستمزد باالتر به کارگران تا جایی توجیده دارد کده از شدانه
خالی کردن کارگران از کار جلوگیری کند در مجموع سدودی بدیش از آنچده قبد از ایدن حاید
می شد را نصی کارفرما کند؛ اما در همین نظریه اگر به دالیلیم دستمزد کارایی تأ یری بدر افدزایش
سود تولیدکننده نداشته باشدم اعما آن توجیهی ندارد .برای مثا اگر کارفرمدا نسدبت بده اسدت دام
ّ
نیر ی کارم انحصار خرید داشته نیر ی کار انت اب دیگری نداشته باشدم مسلما کارفرما دستمزد
کارایی را دنبا ن واهد کرد؛ چون نیر ی کار میداند کده در یدورت کمکداری اخدراج میشدود
امکان دیگری برای کار ن واهد داشت .پ هیچگاه از انجام ظایفش شانه خدالی نمیکندد لدذا
سود تولیدکننده از جهت بهره ری نیر ی کار تضمین شده است ضر رتی بدرای افدزایش دسدتمزد
جود ندارد .این در حالی است که در فضیلتگرایی حداکثریم اگر اقعا دستمزد کارایی مبتندی بدر
انصاف یا اخالقیات بنا شده بودم دستمزد باالتر باید بده نیدر ی کدار پرداخدت میشددم اگرچده بدر
افزایش سود تأ یری نداشته باشد.
سیاستگذاری اقتصادی برای جامعه فضیلتمدار

در قسمت قب بیان شد که د لت باید با اعما سیاستهای تربیتی در نظام تعلیم تربیتم فضدا
1. rational
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را در جامعه تر یج کند در یورت فراگیر شدن فضا در جامعهم ا در آن در رفتارهدای اقتصدادی
ظاهر میشود .لذا سیاستهای تربیتی فضیلتمدارم به شک غیرمستقیم بر اقتصاد ا رگذار اسدت.
اما همین فرایند در ادامه بر سیاستهای مستقیم اقتصادی نیز تأ یر میگدذارد .بدا ایدن توضدیح کده
سیاستگذار به جامعه هدف خود نگاه تالش میکند با توجه به انگیزههای اقتصدادی موجدود در
جامعهم سیاست را به شکلی طراحی کند که اهدداف مدورد نظدر را تحقدق ب شدد .اگدر در جامعده
هدفم اخال فایدهگرا حاکم بود عنصر نفع ش صدی بدهعنوان سداز کار کنتر کنندده کنشهدای
اقتصادی غلبه داشتم طبعا سیاستگذار نیز از ابزارهای سیاستی که بهطور مستقیم یدا غیرمسدتقیم
انگیزه نفع ش صی را در افراد تحریک کرده آنها را به انجام یا تدرک کنشهدای اقتصدادی خایدی
ترغی میکند مت یرهای اقتصادی جامعه را به سمت پیشبینیشدهای حرکت میدهدم در جهت
اهداف سیاستی استفاده میکند.
مش ب است که تمامی نظریات اقتصادیم بر پیشفر های انسانشناختی جامعهشدناختی
خایی بنا شدهاند .برای مثا جود انگیزه سفتهبازی برای پو در نظریه عمومی کینز براساس یدک
تلقی از افدراد جامعده مفدر گدرفتن چندین انگیدزهای در آنهدا بندا نهداده شدده اسدت .طبیعتدا
سیاستگذار نیز مبتنی بر فدر
سیاستگذاریهای پولی میکند.

جدود انگیدزه سدفتهبازی در ایدن چدارچوب تحلیلدیم اقددام بده

به طریق مشابهی در عمده نظریات اقتصادی همچون نظریات مصدرفکننده در اقتصداد خدردم
انگیزه نفع ش صی بیشینه کردن سود بهعنوان یژگی ذاتی انسدانها تنهدا عامد تعیینکنندده در
کنشهای اقتصادی تلقی میشود نظریهها سیاستها مبتنی بر آن سدامان مییابندد .حدا آنکده
مبنا قرار گرفتن بیشینهسازی سود بهعنوان انگیزه منحصر بهفردی که کنشهدای اقتصدادی را جهدت
میدهدم بهطور عمده امری تربیتی است اگر اکثریت افراد جامعهای تنها سود را مبنای عم خدود
در رفتارهای اقتصادی قرار میدهندم به آن دلی است کده ایدن انگیدزه محدد د در چدارچوب نظدام
تعلیم تربیت به افراد آموزش داده شده مورد پذیرش آنها قرار گرفته استم نده اینکده ایدن انگیدزه
ذاتی همه انسانها باشد .هرچند انگیزه کس سود در انسانها جود داشته بر تصدمیمهای
تماما ِ

اقتصادی ا رگدذار اسدت؛ امدا سدودگرایی بده یدورت یداد شدده بده معندای نادیدده گدرفتن تمدامی
مالحظههای اخالقی دیگری است که میتوانند انت ابها کنشهای انسانها را جهدت داده بدر
آنها تأ یر بگذارند همان طور که در نقدد مکاینتدایر هدم بیدان شددم نظامهدای اجتمداعی لیبدرا
سرمایه داری خود را موظف به آموزش این اخالقیات فضا نمیدانند؛ در حالی که در نظامهدای
سنتیم آموزش چنین فضا اخالقی به انسانها مورد توجه ا رگذاری ایدن اخالقیدات بدر ر ابدط
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اقتصادی امری مشهود بوده است .لذا براساس زنی که سودگرایی یا فضیلتگرایی در نظام تعلیم
تربیت دارندم کنشهای اقتصادی افراد نیز متفا ت خواهد بود قهعا در نظام تعلیم تربیتی کده در
آن انسانها فضیلتمدار بدار میآینددم عنصدر سدود در بدین انسدانهای آن جامعده چندین جایگداه
تعیینکنندهای ن واهد داشت .ضمن اینکه در نظامهای سرمایهداریم سدودگرایی بده انددازهای زن
پیدا کرده در نظام تعلیم تربیت رسوخ کدرده کده پدا را از حدوزه اقتصداد فراتدر نهداده بده همده
حوزههای حیات اجتماعی تسری پیدا کرده است .این بحثی است که در قسدمت چهدارم مقالده بده
تفصی به آن پرداخته خواهد شد.
پ

مش ب است که با جدود تندوع در نظامهدای اخالقدیم نظامهدای اقتصدادی متفدا ت

متنوعی نیز در جوامع جود خواهد داشت لذا سیاستهای اقتصادی متفا تی نیز ات داذ خواهدد
شدد .هاسددمن در خصددو اهمیددت تددأ یر اخالقیددات بددر شددک گیری نظددام اقتصددادی میگویددد
«نظریهپردازانی که بازارهای کار را مهالعه میکنند بیان کردهاند نیر ی کار کارفرمایدان اعتقدادات
اخالقی دارند که بر نرخ دستمزدها چانهزنیهای آندان بدرای اشدت ا تدأ یر میگدذارد .تمدایالت
اخالقی مردم به همین طریق بر خر جیهای اقتصاد تأ یر میگذارد .اعتقدادات ترجیحدات مدردم
شام اعتقدادات ترجیحدات اخالقدی آنهدا مش صدا نتدایج اقتصدادی دارد» (هاسدمنم 2006م
 .)300با این ا یاف اگر در کنار انگیزه سودم سایر فضا اخالقی نیز نقش بایسدته خدود را در
نظام اقتصادی انت ابهای افراد ایفا کنندم طبعا سیاسدتگذار نیدز بدا اشدراف بده ایدن مسد لهم از
تمامی این انگیزهها اعم از سود انگیزههای اخالقیم برای رسیدن به اهدداف سیاسدتی خدود بهدره
خواهد جست.
ترویج و تقویت فضائل از طریق سیاستهای اقتصادی

در خصو

ارزیابی سیاستها ایدن سدلا مهدرح اسدت کده آیدا میتدوان سیاسدتها را از منظدر

فضیلتگرایی ارزیابی مقایسه کرد؟ به این معندا کده سیاسدتهای اقتصدادیم فضدلیتمند شددن
جامعه را هدف قرار دهند در ا ر اعما یک سیاست اقتصادی خا م فضیلت یدا مجموعدهای از
جمعدی
فضا در جامعه بازتولید یا تقویت شوند .با مبنای فایدهگراییم سیاستی بهتر است که سود
ِ
بیشتری را به همراه داشته باشد که این حداکثر سود هم در نظریات جدید رفاه به ارضای ترجیحدات
تعبیر شده سرانجام با استفاده از تقویمهای بدازاری ریدالی محاسدبه میشدود (عربدیم .)1387
همچنین از منظر تکلیفگرایی سیاستها باید بر مبنای استیفای حقو افراد جامعه مورد ارزیابی
قرار گیرند.
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در اخال فضیلتم غایداتی جدودی بدرای انسدان تصدور میشدود کدارکرد اخدال م رشدد
شکوفایی تعالی انسانها نزدیک شدن هرچده بیشدتر آنهدا بده ایدن غایدات اسدت کده از طریدق
فضیلتمند شدن آنها رخ میدهد .پ اگر سیاستی ب واهد از منظر فضدیلتگرایی ارزیدابی شدود
باید دید که آیا آن سیاست کمکی به رشد فضا تعالی شکوفایی انسانها میکندد یدا خیدر؟ بده
عبارت دیگر سیاست اقتصادی فضیلتمدار سیاستی است که بدا اسدتفاده از ابزارهدای سیاسدتی در
حوزه اقتصادم تر یج تقویت فضا در جامعه را هدف قرار دهد .طبیعتدا ایدن سیاسدتها نتدایج
مستقیم اقتصادی هم به همراه خواهند داشت؛ اما با این مالحظه که رشد تعالی عامالن اقتصادی
نیز از جمله اهداف سیاستگذار است .سیاستگذار میتواند با سیاستهای اقتصادیم فضدا را
در جامعه رشد دهد .برای مثا سیاستها میتوانند با حمایت از آن دسته از فعالیتها یا ر شها
ابزارهای اقتصادی که حفظ تقویت فضا اخالقی در آنها لحاظ میشدودم بدر تدر یج تقویدت
فضا در جامعه تأ یر بگذارند.
اما فعالیتهای اقتصادی چگونه میتوانند حا ی فضا تقویتکننده حافظ آنها باشند؟ بده
شک کلی با توجه به تعریف مکاینتایرم در فعالیت فضیلتمدار خیرات در نی ذاتی آن فعالیدت
مد نظر هستند نه خیرات بیر نی همچون سود .با این حساب میتدوان تشد یب داد کده خیدرات
در نی هر فعالیت اقتصادی چیست .برای مثدا خیدر در ندی در تولیدد فرا ردههدای دامدی توسدط
دامدارانم رفع نیاز انسان ها به مواد پر ت ینی مورد نیاز بدن است یا ارا ه خدمات ارتباطات جمعی
همچون اینترنتم برای تسهی ر ابط بین انسانهاست .همه این فعالیتهدا سدود اقتصدادی نیدز بده
همراه خواهند داشتم اما سودم به خودی خود هدف این فعالیتها نیست لذا سود جدز خیدرات
بیر نی فعالیت است .آنچه برای هر فعالیت خیر در نی محسوب میشودم انجام آن فعالیت خا
به بهترین ر ش برطرف کردن نیاز خود دیگر افراد به کاال یا خدمات تولید شده است.
سدود
از اینر مش ب است که برخی فعالیتهای اقتصادی که بر خیدرات بیر ندی همچدون ِ
بیشتر تمرکز کرده به خیرات در نی آن فعالیت بیتوجهندم از دایره فضیلتگرایی خارج میشدوند.
برای مثا در حرفهای همچون تجارت اسههگری فر شم رساندن کاال به مصدرفکننده بدهعنوان
ّ
یک خدمت مهرح است که در نتیجه آنم مصرفکننده از مشقت مراجعده مسدتقیم بده تولیدکنندده
میرهد .حا اگر اسههگران بد ن توجه به این هدف فقط برای استفاده از نوسان قیمت کاالهدا
رسیدن به سود بیشتر به این فعالیت برردازندم به یقین در راستای خیدرات در ندی آن فعالیدت عمد
نکرده اند .بنابراینم شاید بتوان بسیاری از معامالت بازار سرمایه که از آن به سفتهبازی یاد میشود
در اقتصاد متعارف نیز بهعنوان امری معمو پذیرفته میشود را نیز مصدا همین امر دانست.
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خیر در نی موجود در خرید سهام شرکتها در بدورس ایدن اسدت کده بدا فدر ش ایدن سدهامم
شرکتها بتوانند به سرمایه گذاری توسدعه در یدنایع خدود برردازندد از ناحیده سدود حاید از
فعالیتهای خودم سهامداران را بهره مند کنندد؛ امدا آنچده کده عمدده معدامالت بدورس را تشدکی
میدهدم کس سود به اسهه نوسان قیمت سهام است که در آن فقط خیرات بیر ندی ایدن فعالیدت
یعنی سود بیشتر مورد توجه است .لذا این فعالیتها خارج از دایدره فضدیلتگرایی اسدت .هرچندد
بسیاری از اقتصاددانان از بازارهای انویه مبادالت یوری موجود در آنهدا بدهعنوان عداملی بدرای
رشد اقتصادی یاد میکنند؛ اما باید توجه کرد که همین نگاه نیز ناشی از تلقدی سدوداگرانه بده رشدد
اقتصادی استم بد ن اینکه به آ ار م ربی که همین نوع فعالیتها بر جامعه انسانی اقتصاد بداقی
میگذارند توجه شود .برای مثا بحرانهای مالی ناشی از این فعالیتها لحاظ نشده تنها در افقی
کوتاهمدت به کس سود بیشتر توییه میشود؛ در حالی که در یدورت حدذف تأکیدد افراطدی بدر
سودگراییم میتوان از منافع چنین نهادهایی بهرهمند شد از ّ
مضار آن جلوگیری کرد.
فارغ از این قاعده کلیم میتوان مثا هدایی از فعالیتهدای اقتصدادی را مهدرح کدرد کده مالحظدات
فضیلتگرایانهم ترتیبات متفا تی را در آنها رقم میزند .مکمولن )2012(1در مقالهای با عندوان «فضدا
در نزا سیاست اقتصادی» مثا هایی را در این زمینه مهرح میکند .ی مزرعههای تولید دامدی را مثدا
میزند که برای رشد بیشتر سریعتر دامم آنها را در محیطهای بستهای زندانی میکنند لدذا حیدوان را از
فعالیتهای عادی همچون حرکت کردنم ارتباط با سایر همنوعانم تولید نسد  ...محدر م میکنندد؛ بده
تعبیری اگرچه تولید در نتیجه سود در این ر شها افزایش مییابدم اما حقدو طبیعدی حیواندات نادیدده
گرفته میشود این برخالف فضیلتمندی است .اما تولیدکنندگانی که فضیلتمندی را در این تولیددات
لحاظ کرده به ر شهای طبیعی با رعایت حقو حیوانات به تولید میپردازندم در عم امکان رقابدت
با حجم انبوه دیگر تولیدکنندگان را ندارند از بازار خارج میشوند.
اگر د لت فضا را در جامعه تقویت کندم قاعددتا بایدد سیاسدتهای م تلدف حمدایتی را از
چنین فعالیتهای اقتصادی ضع کند در مقاب م محدد دیتهایی را بدرای رقبدایی کده ملتدزم بده
ر شهای فضیلتمندانه در تولیدد نیسدتند ایجداد کندد .سیاسدتهای تشدویقی تنبیهدی فرا اندی
همچون معافیتها یا س تگیریهای مالیاتیم سهولت یا دشواری در ید ر مجوزهام سدهولت در
اعهای تسهیالت مالی  ...میتوانند در این زمینه به کار گرفته شوند.
سیاست اقتصادی فایدهگرایانه و تخریب فضائل

مس له دیگری که در سیاست گذاری اقتصدادی از منظدر فضدا اهمیدت داردم نگراندی از تبداهی
1. McMullen
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ت ری فضا اجتماعی در ا ر اعما سیاستهای اقتصدادی فایددهگرا تعمدیم منهدق بدازاری
هزینه−فایده به حوزههای غیراقتصادی است؛ فضا لی که بهعنوان هنجارهای اجتمداعیم سداحات
م تلف حیات اجتماعی را اداره میکنند در یورتی که ب واهیم کاری کده ایدن هنجارهدا انجدام
میدهند را به بازارها بسراریمم باید متحم هزینههای زیادی شویم .این اتفا هم به لحاظ نظری
هم در عم مشاهده میشود .به لحاظ نظریم کارهدای اقتصداددانانی همچدون گدری بکدر1از ایدن
سنخ است که تالش دارند از مسا موجود در حوزههای م تلف زنددگی اجتمداعیم تحلی هدایی
مبتنی بر منهق هزینه−فایده ارا ه دهند انگیزههای بازاری را بر تمدامی انت ابهدا تصدمیمهای

اجتماعی انسانها حاکم بدانند .در عم هم در بسیاری از جوامدع سدرمایهداری همچدون ایداالت
متحدهم سیاستهایی که در حا بازاری پولی کردن همه چیز (با ر یکرد فایدهگرا) هسدتند دنبدا
میشوند.
مایک سند از جمله افرادی است که نسبت به این مس له هشدار میدهد بدا ذکدر مثا هدای
2

متعددی از اقعیتهای موجود در جوامع غربیم نشان میدهدد کده چگونده فضدا هنجارهدای
اجتماعی به اسهه اعما سیاستهایی از این سنخ از میدان خارج میشوند اینکه چرا این پدیدده
هم فسادزاست هم هزینههای زیادی را بر جامعه تحمی میکند .ی با انتقاد به تالشهای بکدر
همفکرانش معتقد است قیمت گذاشتن بر هر نوع فعالیت انسانیم موج تباهی خیرهای اخالقدی
مدنی خایی میشود .از نظر ا م پیش از تصمیمگیری درباره اینکه آیا یک کاال باید توسط سیستم
بازار ت صیب داده شو د یا خیرم باید دید که این چه نوع کاالیی است چگونه بایدد ارزشگدذاری
شود؛ این یک قضا ت ارزشی است که اقتصاددانان از آن میگریزند (سند م .)2013
باید به این نکته توجه داشت که بازارها فقط یکسری ساز کار نیستند؛ بلکه محتوای هنجارهدای
مش صی هستند راههای مش صی را برای ارزشگذاری کاالهای مورد مبادله مفر میگیرندد
آنها را تر یج می کنند .برخالف دیدگاه اقتصاددانان که بازارها را ناتوان از تأ یر بر کاالها میدانندم
آنها نشان خود را بر هنجارهای اجتماعی بر جای میگذارند .قتی بازارها به حوزههدایی از زنددگی
میرسند که پ یش از این به شک سنتی توسط هنجارهای غیربازاری اداره میشددندم ایدن ادعدا کده
بازارها هیچ قت کاالهای مورد مبادله را لم لکهدار نمیکننددم تدا حدد زیدادی غیرقابد قبدو
میشود .جود انگیزههای پولی گاهی میتواند نگرشها هنجارهای غیربازاری را از میددان بده در
کند .جود چنین ا ری نشان دهنده این است که بازارها خنثی نیستند .معرفی یک سداز کار بدازاری
1. Gary Becker
2. Michael J. Sandel
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ممکن است سرشت معنای یک فعالیدت اجتمداعی را ت ییدر دهدد .لدذا در هدر سیاسدتی قبد از
استفاده از انگیزههای مالی باید بررسی کرد که آیا ارزشها هنجارهدای غیربدازاری از ایدن طریدق
آسی دیده جایگزین میشوند یا خیر؟ (همان).
سند مثا های متعددی را در تأیید این نکته مهرح میکند .برای مثا در همهپرسی از سداکنان
یک شهر در سو ی م سلا شد که آیا با دفدن زبالدههای هسدتهای در نزدیدک محد زنددگی خدود
موافقند یا خیر؟  51درید پاسخ مثبت دادند .سر سلا شد در یورتی که د لت در قبا این کار
یک پرداخت ساالنه به ساکنان داشته باشد چهور؟ افز دن انگیزه مدالی نده تنهدا تعدداد موافقدان را
افزایش نداد؛ بلکه آنها را به  25درید کاهش داد .در اقع پذیرش ایدن مسد له منعک کنندده ر ح
جمعی استم این تش یب که کشور نیازمند انرژی هستهای است مردم حاضرند برای این کاالی
عمومی فداکاری کنند؛ اما حاضر نیستند ایمنی سالمت خود را بفر شدند خانوادههایشدان را در
ازای پو در خهر قرار دهند .در اقع در این مثا م معرفی هنجارهای بازاری احساس تکلیف مدنی
مردم را از د ر خارج کرد.
مثا دیگر در مورد ر ز اهدا1است .در این آزمایش سه گدر ه از دانشآمدوزان بدرای جمدعآ ری
اعانه از خانهها در ر ز خایی به نام ر ز اهدا توجیه شدند .به د تا از گر هها به ترتی دریافت 1
 10درید از کمکهای جمعآ ری شده بهعنوان عام انگیزشی عده داده شد به گر ه سوم هدیچ
عدهای داده نشد .نتایج نشان داد که گر ه با پیشنهاد  10درید بیش از گر ه بدا پیشدنهاد  1دریدد
اعانه جمع کرده بودند .اما نکته جال این است که گر ه سوم که هیچ پیشنهاد مالی نداشتندم بدیش
از هر د گر ه موفق به جمعآ ری کمک شدند.
مثا دیگرم تعیین جریمه برای الدینی است که برای بدردن کودکانشدان از مهدد کدودک تدأخیر
میکردند .مشاهده شد که نتیجه ضع این جریمهم تأخیر بیشتر الدین بود .دلی آن ایدن اسدت کده
پیشتر الدینی که تأخیر میکردند از این کار خود احساس گناه داشتند؛ اما با ضع جریمهم آنهدا بدا
جریمه بهعنوان یک حقالزحمه رفتار کردند .جریمهم نشاندهنده یک عدم تأیید اخالقی اسدت؛ در
حالی که حق الزحمه تنها یک قیمت است که داللت بر قضا ت ارزشی ندارد .حتی اگر فرد جریمه
را برردازدم باز هم میپذیریم که ا کار اشتباهی انجام داده است.
این مثا ها نشان میدهند که هنجارهای اخالقدی همچدون فضدا مددنی اعتمداد بده نفد
عمومیم تفاهمات توافقات بزرگی هستند رفتارهای اجتماعی مفیددی را تحریدک میکنندد کده
بد ن آنها باید هزینه گزافی را پرداخت .از منظر اخالقیم اتکای یرف به انگیزههدای مدالیم ارزش
1. Donation day
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در نی1هنجارها را نادیده میگیرد .این نه تنها به لحاظ اقتصدادی پرهزینده اسدت بلکده فسادزاسدت
(سند م 2013م  .)134همانطدور کده در مثا هدای یداد شدده مشد ب اسدت اگدر ب دواهیم
دانشآموزان را برای مراسم ر ز اهدا است دام کنیمم باید بیش از  10درید به آنها برردازیم تا همدان
نتیجه ای که با اتکا به ر ح جمعی به یورت رایگان تولید شده بدود را کسد کندیم .یدا مدثال بدرای
پذیرش دفن زبالههای هستهای باید بسیار بیش از حالتی که میتوان با اتکا به احساس ظیفه مدنی
ساکنان انجام دادم هزینه کرد.
هیرش )1976(2استدال میکند که این فر

اشتباه (یعنی اینکه ارزش کاالها خدواه در بدازار

عرضه شوند خواه در جای دیگر ابت است) در مهرح شدن «امرریالیسم اقتصادی» کده در حدا
شک گیری است پدیدار شده استم بهخصو

در کارهدای بکدر ( )1976دیگدران کده دریددد

گسترش تحلی اقتصادی به قلمر های همجوار زندگی اجتمداعی سیاسدیاند .مهالعدات فلسدفه
اجتماعی تأکید دارند کده میدان انگیزههدای در ندی انگیزههدای بیر ندی (همچدون پدو سدایر
پاداشهای ملموس) تمایز جود دارد .قتدی مدردم درگیدر فعالیتهدایی میشدوند کده آنهدا را ذاتدا
ارزشمند می دانندم پیشنهاد پو به آنها ممکن است انگیزه آنها را از طریق تنز دادن یا از میددان بده
در کردن عال ق تعهدات در نیشان تضعیف کند.
لذا در مجموع میتوان گفت تعمیم ارزشهای بازاری براساس اخال فایددهگرام د ا در مهدم بدر
فضا موجود در جامعه دارد یکدی آنکده فضدیلت در ندی اعمدا را فاسدد کدرده اساسدا آنهدا را از
فضیلت بودن میاندازد د م اینکه با بیر ن راندن ارزشهای اخالقی ایجاد دگرگونی در انگیزههدایی
که سابق بر این بسیاری از افعا را راهبری میکردندم هزینههای مالی اخالقدی گزافدی را بدر جامعده
تحمی میکند .ضع سیاستهای فایدهگرایانه میتواند چنین نتایجی را به دنبا داشته باشد.
درسهایی برای اقتصاد اسالمی

شاید نتوان در منابع علوم اسالمی تصریحی بر یکی از شاخههای اخال هنجاری بدهعنوان دیددگاه
قهعی اسالم در این حوزه یافت آن را به دین نسبت داد؛ اما مش ب است کده حجدم فرا اندی از
آموزههای دین اسالم را گزارههای اخالقی شک میدهند حتی اگر حوزه اخال را به همه بایدها
نبایدها توسعه دهیمم میتوا ن به نوعی تمام دین را از سنخ اخال تلقی کرد .لذا توجه بده معیارهدا
مالکهایی که دین در مسا اخالقی به آنها توجه میکند میتواند مورد توجه بوده داللتهایی را
1. intrinsic value
2. Hirsch
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برای کنشهای فردی اجتماعی انسانها به همراه داشته باشد.
اقتصاد هم بهعنوان یکی از عریههای حیات اجتماعی از این مس له مسدتثنا نیسدت میتدوان
این سلا را مهرح کرد کده از نقهده نظدر اسدالمیم در کنشهدای اقتصدادی در سدهح فدردی یدا
سیاستگذاریم چه مالحظههای اخالقی باید مورد توجه دقت قرار بگیرد .آیا در سیاسدتگذاری
اقتصاد اسالمیم میتوان با ر یکرد فایدهگرایانهم فقط ارضا تأمین ترجیحات افراد جامعه را مالک
تصمیمگیری قرار داد (آنگونه که در اقتصاد رفاه مهرح میشود) یا اینکه مالحظات تکلیفگرایانه
فضیلتگرایانه نیز باید در سیاستها نقش ایفا کنند؟
به نظر میرسد فضیلتگرایی که در این مقاله به شک خا

مورد توجه قرار گرفته استم نقش

مهمی در بنیان اخالقی سیاستگذاری در اقتصاد اسالمی خواهد داشت .همانطور کده بیدان شدد
فضیلتگرایی در جهانبینی انسانشناسی م صو به خودم انسدان را دارای غایدات کمداالتی
میداند که باید در طو حیات با تکیه بر فضا به سوی آنها حرکت کند .با مهالعده آ دار حکمدای
مسلمان در مییابیم که آنها نیز در فلسفه حکمت عملیم این نوع تلقی از انسان را پذیرفتده آن را
با مبانی توحیدی اسالم درآمی تهاند .مکاینتایر هم معتقد است تابعان ارسهو در ادیدان ابراهیمدی
فضیلت را با خیرهای مابعدالهبیعی پیوند دادند عالم ما را ماده را در تعریف سعادت ارسدهویی
گنجاندند مفهومی از سعادت اخر ی را که برگرفته از مفاهیم معاد قیامت یاد شده در این ادیدان
بودم از ارکان تفسیر سعادت بشر دانستند (شهریاریم 1385م .)85
این به آن دلی است که در اسالمم نگاه غایتمندانه بده انسدان جدود دارد در ادبیدات دیندیم
هدف نهایی خلقت انسان کما یافتن حرکت ا در مسیر بندگی نی به سعادت ناشی از آن بیان
شده است که از آن با تعابیر گونداگونی همچدون مقدام جانشدینی خالفدت خدا ندد (بقدرهم )30م
الیت خدا ند (بقرهم )275م حیات طیبه (نح م )97م مقام ید (قمرم )54م رضوان رضدایت
خدا ند (آ عمرانم  15ما دهم  )119عبودیت (ذاریاتم  ... )57یاد شده است .به عبارتی از نظر
قرآنم انسان سعادتمند خوشب ت کسی است که به مقام قرب الهدی برسدد در بهشدت رضدوان
خدا ند مأ ا گزیند «و َأما ا َّل ِذین س ِعدُ وا َف ِفی جَ ِ ِ ِ
ین فِ َیها» (هودم .)108
اْلنَّة َخالد َ
َ ُ
َ َّ
لدذا از منظددر اسددالمم انسدانها در ضددمن اینکدده بدده فعالیتهدای مددادی اقتصددادی معیشددتی
می پردازندم باید به این مس له توجه داشته باشند که همین فعالیتهای مادی باید جهتمند باشدد
نقش زمینهسازی بسترسازی برای قرار گرفتن انسان در مسیر بندگی را ایفا کند طبعا کس سدود
به خودی خود در کنشهای اقتصادی موضوعیت ندارد تنها میتواندد طریقیدت داشدته باشدد .در

آموزههای کتاب سنتم رفاه دنیوی انسان نیز نادیده انگاشته نشده است .برای مثا میفرماید « َیاا
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الالً َطیب ًا و الَ َت َّتبِعوا ُخ ُطو ِ
الش جی َط ِ
َّاس ُک ُلوا ِما ََّّم فِی جاْلَ جر ِ
ات َّ
ان إِنَّا ُُ َلُُا ج َدادُ ُو ُمبِا ن » (بقدرهم
َ
ُ
ض َح َ ِّ َ
َأ ه َُّیا الن ُ

 .)168در این آیه شریفه ن ستم به بهرهمندی از نعمتهای دنیوی امر شده د مم بهر زی دنیدوی
در راستای بهر زی اخر ی قرار داده شده است .همچنین در آیه  201همدین سدوره میفرمایدد « َو
اا الن ِ
ِمن ُجه ج َم جن َی ُق ُ
ول َر َّبنَا آتِنَا فِی الده جن َیا َح َسن ًَة َو فِی جاْل ِخ َر ِة َح َسان ًَة َو ِِنَاا َد َ
َّاار» کده بیدانگر توجده بده
اذ َ
بهر زی دنیا آخرت است .بنابراینم نکته اساسی این است کده از نظدر قدرآن کدریم هدم کمداالت

جسمی (دنیوی) هم کماالت ر حدی (اخدر ی) در بهدر زی انسدان مدل ر اسدت؛ امدا کمداالت
جسمی (دنیوی) در راستای کماالت ر حدی (اخدر ی) قدرار میگیدرد .بده دلید آنکده سدعادت
رسددتگاری نهددایی انسددان از دیدددگاه قددرآن کددریم در قددرب بدده خدا نددد اسددت تمددام لددذتها
بهرهمندیهای انسان در دنیا در این راسدتا قدرار میگیدرد .بندابراینم بهرهمنددیهای دنیدوی نیدز در

ُاون ِِین َُاة
راستای کما خیر انسان است (عربیم  .)1390همانطور که میفرمایدد «ا جلاا ََّم ُل َو ا جل َبن َ
ا جلاحی ِاة الده جنیا و ا جلب ِ
ات َخ ج نْی ِدنجدَ َر ِّب َک َث َواب ًا َو َخ ج نْی َأ َم ً
ال» (کهفم .)46
الصالِا َح ُ
اِ َی ُ
ات َّ
َ َ َ
َ َ

به تعبیری چارچوب مهرح شده از سوی مکاینتایر که در آن فضیلتمدار بودن عم ابسته بده
این است که خیرات انگیزههای در نی آن عم ( نه خیرات بیر نی همچون سود) دنبدا شدوندم
با جهان بینی اسالمی قاب جمع است .در اقع در سلسله مرات خیرها که هر خیری بدرای رسدیدن
به یک خیر اعلی اهمیت داردم میتوان خیر اعلی در نگاه اسالمی را همان بندگی حقتعالی دانست
لذا در تمامی کنشهای اقتصادیم این مس له باید در سرسلسله خیرها قرار بگیرد رعایت فضا
اخالقی در کنش های اقتصادی نشان از قرار داشتن در مسیر این خیر اعلی دارد .لذا فضا باید در
این جهت به کار گرفته شوند نه در جهت کس سود بیشتر هرجا که بین این فضا سود بیشدتر
تعارضی ایجاد شودم این سود است که باید رها فضیلت در نی عم است که باید دنبا شود.
با این ا یاف در سهح سیاسدتگذاری در اقتصداد اسدالمیم مالحظدههایی کده در خصدو
نسبت فضا سیاستگذاری اقتصادی نحوه تأ یر سیاستها بر فضا هنجارهای موجدود در
جامعه باید مورد مالحظه دقت قرار بگیرد تقویت فضا مکارم اخالقی که دین اسالم بر آنهدا
تأکید دارد همچنین جلوگیری از تضعیف آنها در اقتصادم باید یکی از اهداف سیاستگذاریهای
اقتصادی باشد .لذا تعلیم تربیدت فضدیلتمدار در مقابد تربیدت فایددهگرا بایدد در دسدتور کدار
سیاستهای تربیتی قرار بگیرد تا در بلندمدت با شدک گیری جامعدهای فضدیلتمندم زمینده بدرای
سیاستهای اقتصادی فضیلتمدار نیز فراهم شود.
نتیجهگیری

حوزه سیاستگذاری اقتصادی ارتباط نزدیکی با اخال دارد اساسا برای تعیین درستی یا نادرستی
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سیاستها امکان ارزیابی مقایسه آنها نیازمند مالکهایی اخالقدی هسدتیم .در سیاسدتگذاری
اقتصادی متعارفم این مبنای اخالقی عبارت است از فایددهگرایی کده در اقتصداد رفداه بده تدأمین
ارضای ترجیحات افراد فر کاسته میشود .مبتنی بر این معیارم سیاستی ر ا شایسته اسدت کده بده
شک بهتری منجر به ارضای ترجیحات افراد جامعه شود .این در حالی است که ایرادهدای فرا اندی
از منظر سایر ر یکردهای اخالقی به این نوع ارزشگذاری ارد است این ر یکرد موجد نادیدده
گرفتن بسیاری از مالحظات حقوقیم هنجارها ارزشهدای اخالقدی در جامعده میشدود .در ایدن
مقاله تالش شده است از منظر اخال فضیلتگرا بهعنوان بدیلی برای اخال فایددهگرا بده بررسدی
مالحظههای اخالقی در سیاستگذاری اقتصادی پرداخته شود.
از منظر فضیلتگراییم انسان موجودی غایتمند است بایدد متکدی بده فضدا اخالقدی بده
سمت این غایات حرکت کند .لذا در کنشهای اجتماعی این مالحظه باید در نظر گرفته شود که آیا
این کنش در جهت غایات جودی انسان مبتنی بدر فضدا اسدت یدا خیدر؟ بدا توجده بده چندین
معیاریم فایدهگرایی در بسیاری موارد مقیدد بده مالحظدههای فضدیلتگرایانه میشدود لدذا یدک
فعالیت اقتصادی یرفا نمیتواند از منظر میزان سودی که عاید افراد میکند مورد توجه قرار بگیدرد؛
خواه این فعالیت در سهح فردی باشد خواه در سهح سیاستگذاری اقتصادی.
مکاینتایر ناظر به همین مس له بین خیرهای د رنی بیر نی فعالیتها تفکیک قا میشدود
معتقد است سودم از جمله خیرهای بیر نی است که اید فعالیدت قدا م بده آن نیسدت فعالیدت
اقتصادی در یورتی فضیلتمدار است که فاعد م نظدر بده خیرهدای در ندی آن داشدته باشدد .لدذا
سیاست گذار باید توجه داشته باشد که یک سیاست اقتصادی چه تأ یری بر فضا حاکم بر جامعده
دارد آنها را تقویت میکند یا موج ت ری آنها میشود .نکتهای که سند با ظرافت به آن اشداره
میکند معتقد است که هنجارها فضا اجتمداعیم داراییهدای بسدیار ارزشدمندی هسدتند کده
عریههای حیدات اجتمداعی از طریدق ّ
تقیدد مدردم بده آنهدا اداره میشدود حداکم کدردن ر ابدط
فایدهگرایانه منهق هزینه−فایده بر این عریهها موجد ت رید ایدن فضدا شدده بدا منهدق
بازاری می توان تنها ب شی از کارکرد از دست رفته فضا را (آن هم بدا هزیندههای گدزاف) جبدران
کرد.
لذا د لت باید در سیاستهام از آن دسته فعالیتهای اقتصادی که در آنها تقویت فضا دنبدا
میشود حمایت کند آنها را در مقاب رقبای یرفا سودگرایی که برای رسیدن به سود بیشتر فضدا
را زیر پا مینهندم تقویت کند؛ اما مهمتر از همه ایدن اقددامهام تدالش د لتهدا بدرای فضدیلتمند
کردن افراد جامعه است که در سیاستهای ناظر به تعلدیم تربیدت بده شدک خدا

در تربیدت
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ّ
اقتصادی متجلی میشود؛ چراکه اگر افراد جامعه در فرایند تعلیم تربیت انسانهایی فضدیلتمدار
بار بیایندم طبعا کنشهای اقتصادی آنها نیز مبتنی بر فضدا خواهدد بدود؛ همدانطور کده تعلدیم
تربیت نقش بسزایی در حاکمیت منهق فایدهگرایی افراطی بر جوامع امر زی دارد این نوع منهدق
سوداگرانه بهطور عمده از طریق نظامهای تعلیم تربیت بهعنوان منهق درست بایسته در اقتصداد
به افراد قبوالنده میشود .در مواجهه با یک جامعه فضیلتمدارم تکلیف سیاستگذار نیز مشد ب
میشود؛ چراکه میداند باید برای جامعهای سیاسدتگذاری کندد کده تنهدا سدود ریدالی ارضدای
ترجیحاتم در انت ابهای اقتصادی آنها تعیینکننده نیست لذا نباید تنهدا بدر انگیدزه سدودجویی
افراد بهعنوان ابزار سیاستی تکیه کند.
مسا یاد شده میتواند داللتهای فرا انی برای اقتصاد اسالمی داشته باشدد؛ چراکده جامعده
ایدهآ اسالمی آن است که انسانهایی فضیلتمدار داشدته باشدد تنهدا انگیدزه سدود تعیینکنندده
کنشهای اقتصادی آنها نیست در آموزههای دینی در عین اینکه به رفداه بهدر زی دنیدایی توجده
شده استم این رفاه در راستای کما سعادت اخر ی رسیدن به غایات جودی انسان معنا پیددا
میکند .لذا تربیت اسالمی دینی باید در سیاستهای تربیتی مورد توجه قرار بگیرد .همچندین در
سیاستهای مستقیم اقتصادیم باید رشد توسعه فضا انسانی اسالمی در جامعه بهعنوان یدک
هدف لحاظ شود از طریق ابزارهای سیاستیم از فعالیتهای اقتصادی که مر ج فضا در جامعه
هستند حمایت یورت بگیرد در مقاب برای فعالیتهای اقتصادی م درب فضدا م محدد دیت
ایجاد شدود .از سدوی دیگدر د لدت اسدالمی بایدد مراقد باشدد کده در ا در اعمدا سیاسدتهای
ّ
تسری دادن این منهق از حوزه اقتصاد به سدایر حوزههدای حیدات اجتمداعیم
فایدهگرایانه محض
موج تضعیف فضا

اخال اسالمی در جامعه نشود.
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