
 184ـ  163ص ، 1388پاييز و زمستان ، اولسال اول، شماره  ،  

 

 

 

  انهيگرالذت يخودگرو علم اقتصاد متعارف و 

 يجابر يعل

 يدهكچ

، ييعت گراياز طب يه بستر خاصكدر قرن هجدهم متولد شد  يعلم اقتصاد در حال

سان گرا شده  يالمكو  يكيزيز زدودن آثار متافيسم و ني، دئييان سفه فراهم  از فل

 يرد، ولكل گرفت و رشـــد كشــ يبســتر اخالق كيگرچه در  ن دانشيبود. ا

 ياقتصادهاي شهير تحول انديج از آن زدوده شد. در سيبه تدر يقاخالهاي ارزش

ات فالسفه اخالق ير نظريت تحت تاثيبه خصوص آدام اسم كيالسكدانان ،اقتصاد

هابز ولاز جم پاينظروم، يد هيويد ه  ند.يبن يه خودگرويات خود را بر  هاد   ان ن

سم صطالح  تيا ست نامرئ"ا سيرا با توجه به ا "يد  اخت و آن ران مفهوم مطرح 

ــا  يرد. بر اكمطرح  ياقتصــادهاي زميانكم نياز مهم تر يكيعنوان  به ادعا ن اس

ــد كه  ــ يريگيپش ــ ص ــت كمكبا  ينفع ش  نيز تاميمنافع جامعه را ن ينامرئ يدس

فرضيه اساسي اين مقاله كه با روشي تحليلي عقلي بررسي شده آن است ند. كمي

ــاد دانان ن وكه  ــكاقتص انه آن را وارد يلذت گرا يده خودگرويرش ايبا پذ كيالس

صادهاي مدل صاد متعارف ن وي، ن فرمول بنديردند. در اك ياقت سكعلم اقت  يكيال

ند قانون جاذبه در ف يحتم يبه مثابه قانون انه رايلذت گرا يخودگرو  كيزيهمان

ردن كثر كحدا يبرا يبه عنوان تالش را نه تنها يرفتار اقتصاد و ردهكقلمداد  يوتنين

  د.ينمامي قلمداد يير عقالير خودخواهانه را غيه رفتار غكند، بلكمي ريتفس لذت
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ــاد متعارف، خودگروهاكليد واژه ــناخت ي: علم اقتص ، ياخالق ي، خودگرويروانش

 .ياز نفع ش ص يرويپ ،ييگرگراي، دييلذت گرا
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 مقدمه

صاد در حال شت،  یعلم اقت صه وجود گذا سانس و ه به دنكدر قرن هجدهم پا به عر بال رن

سفكافطرح ز ین ص یار فل ستر خا )و  یعیش به علوم طبياز گرا یقرون هفدهم و هجدهم، ب

سانيیعت گرایطب سفه فراهم  یالمكو  یكيزیز زدودن آثار متافیسم و نیدئگرايی، (، ان از فل

صاد در ح با اين همهشده بود.   و اخالق جداها راه خود را از ارزشنه تنها  ن تولدیعلم اقت

 1رد.كل گرفت و رشد كش یو ارزش یبستر اخالق كيه در كرد، بلكن

صاد نئویخچه و ماهيبه تار یاجمال ینگاه سكت علم اقت شان می كیال صول كدهد ن ه ا

ضوعه  ص يرویپ»مو شخ ش آن، «ردنكثر كحدا»و  «یاز نفع  سی  ینق سا  فاين علم ايدر اا

بر ه كشود يی قلمداد میعقال یورتانسان فقط در ص يرفتار اقتصاد ،. بر اين اساسدننكمی

ساس ا شيا صل  شد.كن دو ا شخصی 2خودگروي ةهرچند ايد ل گرفته با  3()يا پیروي از نفع 

ستان بردوران به  هفدهم و هجدهم هاي گردد، اين نگرش به طور عمده در قرنمی يونان با

رو، اينات اقتصـادي مررح شـده اسـت. از با سـاختاري جديد در ادبی 4توسـط توماس هابز

بررسی نظر هابز در مورد پیروي به ند و كمی نظرق حاضر از بررسی دوران اولیه صرفتحقی

 5پردازد.میاز نفع شخصی 

 6«يیت گرايغا»عنوان از آن با  در علم اخالق در تحلیل رفتار افراد از آنچه علم اقتصـــاد

فاده میياد می ـــت ـــود، اس باحث  .ندكش فدر م به دو نوع  «يیت گرايغا» ،ة اخالقفلســـ

ــود»و  7«يیخودگرا» ــیم می 8«يیگراتیا مرلوبيگرايی س ــودتقس ه كهرچند اين دو اصــل . ش

ساسمثابه به آنها  تر ازیشومپ در  9،ندكمی ریتعب یعلوم اجتماع ةبخش همو وحدت یاصول ا
ـــاد با هم و در   يیگرا به خودق حاضـــر صـــرفاًیتحق ،روندمی اركنار هم به كعلم اقتص

 .پردازدمی

برخاسته از  یاخالقهاي اساس ارزش بربايد  یدر مورد علم اقتصاد اسالم يپردازهينظر

با  يیند تا ضمن آشناكمی را فراهم یق فرصتین تحقيارو، ؛ از اينن اسالم باشدین مبيمتن د

ــاد متعارف، زم 10«انهيگرالذت»از نوع  «يخودگرو»نقش موثر  ن ییتب ينه برایآن در علم اقتص



 1389، سال اول، شماره اول، بهار  /  208

 یبررســ یآن در اقتصــاد اســالم يیارآكزان یو م ،فراهم ياســالم در مورد خودگرودگاه يد

 ر نخواهد بود.يپذانكن مقاله اميدر ا یالبته طرح مباحث اسالمشود. 

ض س ةیفر سا ستآن ق ین تحقيا یا  11«انهيگرالذت يخودگرو» يی به مفهومگراتيغا هك ا

صاد متداول نئوهاي ي تحلیلمبنا سكعلم اقت شكمفهومی ؛ دهدل میكش ی راكیال ل كه در 

ظاهر شـــده  يات اقتصـــادیدر ادب 13،«یالت نفســـانيتما»ا ي 12«حاتیترج»نوين خود با عنوان 

ــت ــیه، پس از تبیین مفهوم . اس ــی ، «انهيلذت گرا يخودگرو»براي اثبات اين فرض به بررس

ـــاد نئودر نقش اين مفهوم  ـــیكاقتص رفتار و همچنین توانايی آن در تبیین و توجیه  كالس

 پردازيم.می انسان ياقتصاد

 قينه تحقيشيپ

دسته  :ردكم یتوان به دو دسته تقسمی را در علم اقتصاد يخودگرودر تحلیل ات موجود یادب

دهد، می علم اقتصـــاد را به خود اختصـــا هاي تألیفو ها تابكاز  یمیه حجم عظكاول 

ست  يزیهمان چ ساس آن یه ادبكا صاد متعارف بر ا ست و اكشات علم اقت ن يل گرفته ا

سئله در مقال ستيبه نما یبه خوب 14ر حسنیزب ةم شته شده ا ست . ش گذا دسته دوم عبارت ا

شـــود. داري تعبیر میرمايهســـ يدر نظام اقتصـــاد 15«انهيگريش ماديگرا»ه از آن به كاز آنچه 

صاد متعارف، یگونه تلقنيا شهبه طور عمده  از علم اقت سط  شدیتو صدر ارائه   درولی ، د 

 دنبال نشده است.دانشگاهی  یعلمهاي نوشته

سن در مقالیزب ضوعه به»خود با عنوان  ةر ح صول مو سودمند يسازنهیا  يآنها برا يو 

ــازد ت را مررح ین واقعياكوشــد می 16،«یعلم اقتصــاد اســالم ــراكس در علم  یط تعادليه ش

صورت صاد متعارف در  ضوعه  هكشود می محقق یاقت صول مو و  «یشخصاز نفع  يرویپ»ا

و  «ینفع شـخصـ»ن یرابره ببررسـی سـپس به  يو 17.قرار باشـندهمراه هم بر «يسـازنهیبه»

ـــاددانان در بكند كمیتأكید  تهكن نيابر پردازد و می «اخالق» هاي كن محریه از نظر اقتص

ــان،  يرفتار اقتصــاد ــخصــ يرویپ»انس را ها زهیانگترين و با ثباتترين یعموم «یاز نفع ش

 دهد.می لیكتش
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ست  سن معتقد ا صول و مبان ه اوالًكزبیر ح سالمین مبيد یا مخالف پیروي از نفع  ن ا

با ديگران  ايی و همدرديگرگريبا د یچ منافاتیه یاز نفع شخص يرویپاً یثان ؛شخصی نیست

شان ندارد. دو ادعاي مررح سط اي سی كنیاز دارد مل أتبه شده تو ه در اين مقاله تنها به برر

 .پردازيميی میگرگرايو د يخودگروشان در مورد سازگاري ادعاي دوم اي

اهلل تيرده است، آكرا به صورت مرلق مررح  «یاز نفع شخص يرویپ»ر یه زبك یدر حال

با عنوان ن مسئله يشان از ايده است. اكرز توجه ین «يماد يیگرالذت» ةمسئلبه د صدر یشه

در  يیگرايه مادكاســـت  یند و مدعكمی ریتعب يدارســـرمايهدر نظام  18«انهيگرايش ماديگرا»

صاد شمهكن ميا یدر نظام اجتماع يیگراي، از ماديدارسرمايه ينظام اقت سرچ  19.ردیگمی تب 

ردن مردم كمحدود  ةبه واسر، يدارسرمايه یه در نظام اجتماعكند كمی د صدر استداللیشه

ــان يذ ماديو لذا يماد یبه زندگ ــده يیو هدف غا أاز مبدها آن، انس ــان جدا ش اند. خودش

سيدر ا هكند كي میریگجهیشان نتيا آيد؛ به شمار مین هدف يباالتر «ینفع شخص»ستم ین 

اهلل صـــدر آيت هك یدر حال 20.اســـتن هدف يل به این يبرا ي، ابزاريانواع مختلف آزاداما 

ند در كمیتأكید  شــود ومی ليز قايتما یانه از زندگيگرايماد ةو فلســف يگريه مادین روحیب

 ةبر فلسف یمبت یانه استوار است، وليگرايماد ةیبه روح يدارسرمايه یه نظام اجتماعك یحال

 ست.ین یانه از زندگيگرايماد

ــه ــدر یش ــرمايهتب كدر م «يذ ماديلذا»ش به يگرابه د ص ن يا یوله، دكرتوجه  يدارس

كرده است؛  یسبرر یرنسانس و انقالب صنعنت ةلیوسه وجود آمده به ب يمسئله را در فضا

ضاكنيبدون ا ش یمبان يه آن را در ف میل و تعمیق اين ايده كاين مقاله با ت .تحلیل كند یارز

شكسعی می سی به نقد ايدكند به  سا مفهوم منزلة گرايانه به خودگروي لذت ةلی عمیق و ا

 بپردازد. كالسیكمحوري اقتصاد نئو

 ييگرالذت و يخودگرو

و  21«یاختنروانشـــ يخودگرو»مفهوم متفاوت  به دو يخودگرودر مباحث فلســـفه اخالق، 

ــت.كبه  22«یاخالق يخودگرو» ــاس  ار رفته اس ــناختی، خودگروي روان ةنظريبر اس افراد ش

شر به گونه شدهاي ب شته  ستند. فران يا بهروزيسود  یه همواره در پكاند سر نا با كخود ه
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ستناد به تعب ست يا»سد: ينومی 23،ر باتلریا ست» هكن بدان معنا صل» تنها« یخود دو  يیمبنا« ا

ست شر ا شت ب سر ساس خودگرو، برابردر  24.«در  سان از نظر اخالقی ، یاخالق يبر ا بايد ان

ـــخصـــ منافعتأمین  به دنبال ـــد خود یش خودگروي اخالقی بر پايه  26،به اعتقاد برخی 25.باش

اين  هیتوج يبراخودگرايان اخالقی ؛ يعنی استدالل است استوار «یشناختروان رويگ خود»

به طور ذاتی انسان  ه اساساًاين است ك، نندكه چرا افراد تنها بايد منافع خود را دنبال كته كن

ست. ساس، نيا بر دنبال منافع خود ا ست، «ذات حب» ا ضای و خودخوددو صل تنها یيار  ا

 .ندكرا مشخص می انسانهاي تیفعال همه يینها هدفكه است  انسان سرشت در یاساس

ساس اكند كمیتأكید  ،«یشناختروان يخودگرو»ن واژه ییر تبنا دكفران صليه بر ا  ،ن ا

سان، یفعال يیهدف نها 27«نفس يارضا» صل لذت يت ان صل «كمحر»ا ا سان هاي تیفعال یا ان

شمار صور رفتارمی به  ضاد با واقعنير از ایغ يرود. در مقابل، ت به خواهد بود. ها تی، در ت

بنا به سرشتش،  سرشت انسانه كي اين نیست اتی تنها به معنشناخخودگروي رواننظر او، 

گران، جز به يد يبه بهروز یليچ تمایافراد بشر هست اين اصل بدين معناه كبل ست؛اخودگر

قولی از باتلر نا اين ادعا را با نقلكندارند. فران خودشان، يبهروز يبرااي لهیابزار و وسمنزلة 

ـــت» ند:كتبیین می بر وجود  یا مبتنير خا  خود، مترتب یل به خيه تماك باتلر معتقد اس

ـــهرت، آمتر يادیالت بنيتما ـــیبه غذا، ش ـــت. اگر هیو غ یزش جنس ن ياز ا كيچ یره اس

ــد 28«هیاولهاي شــهوت» ــنخواهد بود تا به آن عالقه يریخ ،در ما نباش ما  يم. بهروزیمند باش

ضا ست التيل تماین قبيا يعبارت از ار ساس ب ،رواز اين 29.«ا ی، شناختروانخودگروي ر ا

سا  ضا اركن ياز ااو  هدفولی  ،دهدگران انجام يرا به نفع د ياركفرد چه ب نه و  خود يار

روي بر خودگ عموماً یاخالق يخودگروند كادعا می ناكفران ،بر اين اساس. يی استگرگرايد

 استوار است. یشناختروان

گرايانه از ه طور عمده تفســـیري لذتگرايانه بة غايتنوعی نظريمثابه خودگروي به 

ــی و لذت ندارد و می منفعت خود ارائه ــاس، منفعت فرد مفهومی جز خوش دهد. بر اين اس

ــت ــرر نیز به مفهوم رنو و الم اس  گرا رفتاري را اخالقی؛ يعنی خودگرايان اخالقی لذتض

 30.بال داشــته باشــدخوشــی بر رنو را به دن ةهر بديل ديگري، غلب ةبه اندازالاقل ه كدانند می
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بر سرشت انسان بنا بنابراين، س شده است. كشناختی نیز منعاين مفهوم در خودگروي روان

 تنها به دنبال جلب لذت و دفع الم است.خود، 

 گرايانه در علم اقتصادگيري مفهوم خودگروي لذتلكهاي شزمينهمروري بر پيش

سابقهخودگروي  ةنظري شخصی  سحیت ديرينهاي يا نگرش پیروي از نفع   ،دارد. در آيین م

سیحیان بر اين عقیده «حب ذات» ست. م هبوط آدم ما را »ه كاند همواره مورد پذيرش بوده ا

ستكاز محدود  ساخته ا اين . «ردن حب ذات در مقدار مقرر خودش، عاجز يا تقريبا ناتوان 

سط هابز با تقريري غیردينی درايد سانه بعدها تو شت ان سر شد و در مباحث تبییها باره  ن 

چه پس از او همچون 31ران فردگرايكمتف ما 32نی ـــتیرنركو  ند  34نیز وارد شـــد. 33س اس هر چ

ـــاحب ـــان به عنوان موجودي بارة نظران در ص  35،«خود خواه»تفســـیر هابز از ماهیت انس

 را به ايشــان نســبتتري نگرش پیچیده كه يكســانیكدر عین حال حتی  36،نظر ندارنداتفاق

ــی و ت 37،برن كقول بلدهند، به می ــخص آن  ةنندكأثیر تعییندر مورد اهمیت پیروي از نفع ش

ـــت  كنظر دارند. بلاخالقی در نگرش هابز، اتفاقهاي در ارزش ه هابز در كبرن معتقد اس

ماد  قاطعی از زندگی خود بهترين ن بدعت 39،خواهیخود 38،فركم ته  40و  ـــ گذاش مايش  به ن را 

 41.است

گفتة به  هكند كمی نقش مهمی را در مدل هابزي ايفا چنان «نفع شــخصــی»به هر حال، 

ـــاحبكي يی از ص ـــادي، ار يد اقتص قا تاريخ ع هابز پیروي از نفع  42،رول كنظران  از نظر 

ايشان نیز  43«قدرت مرلقه مستقل»ه اصرالح ك، استافراد  كانگیزش و تحريآغاز شخصی 

 44.ل گرفته استكبر اساس آن ش

ـــرچشـــم 46و نفرت 45از طرف ديگر، خود هابز تمايالت داند و می الیفكپیدايش ت ةرا س

ست  صرفاً هكمعتقد ا شمنی و جنگ  شاجرات، د  .آيندمی پديدها لذتتمايالت و به دلیل  م

سان . 1از نظر هابز،  ست »ان شخصیكحیوانی ا شدمی خود 47«ه تابع منافع  شخصی  با و نفع 

امور . 2؛ بخشدمی رد و مشروعیتآومی وجوده آور حقوقی را بة خود مفاهیم الزامنیز به نوب
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 تمايالت و نفرت دو عامل اساسی افعال انسان. 3؛ گرداندمیبر «نفع شخصی»اخالقی نیز به 

ـــندمی تام از آن به  هكهمان چیزي ؛ باش ـــجوي «درد»و  «لذت»بن با عنوان  كو میل و س

مايالت» یت ة، منتهی در محدود«ت ندكمی تعبیرگرايی، مرلوب ي 48.ن با كار به اين  رول  توجه 

 50داند.می 49گرايیتب مرلوبیتكمآغاز را  سیاسی او ةهابز و فلسف ،تهكن

ـــتانهنوع «انگیزه هاي»خودگرايانه از  كهابز به در ةبه اعتقاد جیمز ريچلز، نظري  دوس

سان منجرمند نوعانجامد و در نهايت به حذف نظاممی ستی از طبیعت ان ريچلز  51شود.می دو

نظر ند. به كمی در آثار هابز اشاره «دلسوزي»و  «احسان»ن ادعا به دو واژه به عنوان شاهد اي

را  «اري به همسـايگانكوكنی»تا  «عشـق به همنوع»گرچه احسـان طیف وسـیعی از ريچلر، 

. و از شــناختی جايی براي عشــق به ديگران وجود نداردگیرد، در خودگروي روانمیبردر

قولی از ته به نقلك. ريچلز براي تبیین اين نشودتی تعريف متفاو امالًكبايد به طريق  ،رواين

 ند:كمی اشاره «احسان»هابز در تبیین 

ه قادر به نيل به اميال كه دريابد عالوه بر آنكاز آن نيســت تر هيچ برهاني بر قدرت انســان قوي

ست و اين مفهوم اح شان نيز ه سيدن به اميال ساعدت به ديگران در ر ست، قادر به م سان خود ا

 خود حاصلهاي ه ش ص از نمايش قدرتكاست. بدين ترتيب، احسان عبارت است از لذتي 

ساني كمي سانكند. ان شانكمي ه اح ه تواناتر از ديگران كدهد مي ند دارد به خودش و به دنيا ن

ه كماند مي افي نيز برايش باقيكه قدرت كوي نه تنها قادر به مراقبت از خود اســت، بل، اســت

 ي، برتري خود را اظهاريدارد با خودنما او توانا نيستند، باشد. او صرفاً ةه به اندازكآنان مراقب 

 52دارد.مي

سیر ا معتقدريچلز همچنین  سوزي»ست هابز در تف علت ناراحتی ما از بدبختی ديگران  «دل

تفاق همین اكند كه چه بسا يادآوري میه مشاهده بدبختی آنها به ما كداند می را اين واقعیت

سد: می براي ما نیز پیش بیايد. هابز صیبت »نوي صور يا خیال م ست از ت سوزي عبارت ا دل

ست.كآتی براي خودمان،  سانی ديگر ا صیبت ان شاهده م شی از م از نظر هابز، بنابراين،  53«ه نا

 نوعی حس اين همانی با شخص رنجديده است.بیانگر دلسوزي 

ـــان را  گونه آن 56.داندمی 55«جويانه لذت»و  54«گرايانهفرد»هابز همچنین رفتار اخالقی انس

 59.نامید 58«شــناســانهگرايی روانلذت»توان می ارزشــی هابز رانظام ند، كمی بیان 57ه ســورلك
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 سب منافع شخصی خودشانكتنها در پی صیانت از خود و ها بسیاري از انساننظام، در اين 

 60.باشندمی

خودگراي »عنوان بــا اي طور گســـترده ر بــهین 61بر هــابز، برنــاردو منــدويــلافزون 

ست.  «شناختیروان شده ا صی، كدر حالی  62شناخته  شخ ضافه بر پیروي از نفع  ه هابز ا

كرد، میتوجه نیز تب ســـودگرايی كمو به  مصـــال  و منافع عمومی را نیز در نظر داشـــت

تب كو اقتصاددان هلندي و پیشرو م كند. وي پزشكمی یهكبر نفع شخصی ت مندويل صرفاً

سل»تاب كه كبود كالسیك سانه زنبورهاي ع صلی كاو ي 63«اف آدام  ثروت مللتاب كی از منابع ا

ــمیت ــمار 64اس ــبیه جامعه به با  تابكرود. وي در اين می به ش ــل، اين كتش ندي زنبور عس

شخصی،  فضیلت اخالقی است و با پیروي از نفع كه نفع شخصی يكند كمی نگرش را القا

تواند می تقیم منتفع خواهد شد. مندويل معتقد است مديريت قويجامعه به صورت غیرمس

شر را به امور مثبت تبديل  ضعیفكند و در مقابل، امور منفی و  صفات می مديريت  تواند 

ند و به وخامت اوضـــاع كبه فقرا را به امور منفی بدل  كمكجويی و خوب مانند صـــرفه

 65.اقتصادي منجر شود

ــاس  ارانی كندوي غرغرو يا نابك»با عنوان  خود ندويل در دو اثراينتاير، م كنقل مبر اس

ستك شدهكه در سان»و  66«ار  صی فوايد عمومی زنبورهاي ةاف سل يا رذايل خصو ، به دو «اندع

تمايل طبیعی انســـان به  ند ازادو قضـــیه عبارتاين ند. كمی حمله 67شـــافتســـبري ةقضـــی

ستی و ايننوع ست ه اين نوعكدو ستی و خیرخواهی ا  68سازد.می ه نفع اجتماعی را فراهمكدو

ست اوالً سبري را اثبات مندويل مدعی ا شافت  ند و ثانیاً كمی تجربه روزانه ما خالف ادعاي 

ست اي نندهكهیچ دلیل قانع سبري وجود ندارد. او معتقد ا شافت ه پیروي كبراي اثبات ادعاي 

ـــت،  «رذيلت»از امیال و رفتار خودبینانه نوعی  انجامد. می به نفع جامعه ولی در نهايتاس

برابر، داند. در می ود و ايســتايی جامعهكمندويل برخورداري از موهبت فضــايل را نشــانه ر

ـــود؛ می طلبانه افراد موجب ترقی و رونق جامعهجويانه و رفاهرفتار لذت افراد در زيرا ش

ندگی تجملتال يش براي برخورداري از ز ما ـــر به  ةآمیز، س عه را  جام گردش موجود در 

ــان، میدر به نظر  69.«اندرذايل خصــوصــی، فوايد عمومی»آورند. به عبارت ديگر، از نظر ايش
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رونق رذايل »ند، باالترين منافع جامعه از طريق كمی اپلســـتون تعبیركه كگونه آن، ليمندو

صی صو ست. الزم به ذانكام «خ ست كپذير ا صی براي كر ا شخ ه مندويل پیروي از نفع 

ـــب نعمتكه به نظر او تالش براي كداند می «رذيلت»دلیل آن ه برا گرايی تجمل هاي س

بر اين باور او به هر حال، و پســت اســت.  «رذيالنه»عملی مادي بیش از مقدار ضــرورت، 

ــت  ــگرف در تمدن مادي محقق به وقوعكاس ــود، تحولی ش ــی فراگیر ش  ه اگر چنین تالش

 پیوندد.می

ــفیوند  هكگونه همان، همچنین خودگروي اخالقی ــكند، بیان میش ل مواجه كبا اين مش

ست  صیكا شخ سود  سی  نمی ه  ی به كه خوبی و نیكتواند ما را به پیروي از اين آموزه م

 ره اخالق، ويبه دا یردن نفع شــخصــكوارد مندويل با  70شــاند.كب، ديگران به نفع ماســت

مررح س یانگل فلســفه اخالقته را در كن ناي، ینفع شــخصــ بر پیروي از زكتمر باهمچنین 

 یمصلحت شخصي بهتر از زیچ م اخالقی بیانگر احساس باشد،كه اگر قرار باشد حكرد ك

 71.ن مهم را به انجام برسانديتواند انمی

ه اگر پیروي از نفع شخصی فراگیر كال اساسی مواجه است كدالل مندويل با اين اشاست

در عمل منافع همه محقق  ردن نفع شخص خود باشند،كثر كشود و همه افراد در صدد حدا

ـــد. ا كنند بیان میل كن مشـــيحل ا يبرا 74رید گوتيويو د 73توماس هابز 72،ن رندينخواهد ش

صورت داوطلبانه از برخ هك شخص یاگر افراد به  شخصكخود  یاز اهداف  را آنها  یه نفع 

ــمدنبال دارد، ه ب ــچش ــينند، در اك یپوش ــورت مش ــت كه ممك یلكن ص ر اثر بروز بن اس

ن یشود. به هممی رفع، ديبه وجود آ یاز نفع شخص يرویپ ر شدنیبه هنگام فراگ كاكاصر

ص»ز یمدت، نردن منافع بلندكثر كحدا يمدت در ازاوتاهكردن منافع كجهت، فدا  شخ  ینفع 

ل را به صــورت كمشــ دتواننمی هین توجيرســد امی به نظر یول 76.شــودمی قلمداد 75«يیعقال

ـــت در یمعلوم ن رايز ند؛كامل حل ك ـــاس آزادي فردي و خودگرويكاي جامعهس  ه بر اس

ن جامعه منافع خود را در جهت منافع ين است افراد اكچگونه مم، ل گرفتهكشگرايانه لذت

 رند.یده بگيگران ناديد
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يد هیوم يل را ت «خودگروي»ز بر كبا تمر 77ديو ندو یان م یل كب ف هیومرد. كم  ةدر فلســـ

نیز ديدگاه دلیل و به همین  ـ ندكمیتأكید  «س اخالقیح»و  «سودمندي»اخالق بر دو معیار 

ـــبعد از خود داشته استعالمان ی در يوي تاثیر بسزا ه بر اساس كولی بايد توجه داشت  78ـ

سیم میكصور ذهنی يا ادراهمة هیوم  79،مبانی معرفتی صورات تق ند. كات را به انرباعات و ت

سته انرباعات ا ست انرباعات به دو د سی مرتبط بااو معتقد ا گانه و حواس پنو صلی يا ح

ـــوند. انرباعات ثانويه يا بازتابی، همانند امیال، تقســـیم می منزلة امیال به به باور هیوم، ش

شی كانرباعات بازتابی، از انرباعات اولیه  ستند، نا سمانی ه سات و لذت و الم ج سو ه مح

ــوند. در نظر اومی ــتند  ،ش ــانی هس افراد براي  كموجب تحريه كاين امیال و تمايالت نفس

ـــوند.میانجام افعال  یت ةنظري 80ش ند مرلوب تامگرايی هیوم همان ـــ 81،جرمی بن أ اصـــلی منش

ـــان را بر اي ه در غیاب آنها، ارادهكاي به گونهداند؛ می «الم»و  «لذت»انگیختگی ذهن انس

رباعات بر اين اساس، هیوم معتقد است برخی از انارها وجود نخواهد داشت. كبراي انجام 

 82.اندأ تحقق افعالشوند و امیال نیز منشوجود آمدن امیال میه خا  موجب ب

ــ هیوم ــادقانهأ حب ذات را منش  یهماهنگ یعت نوعیطب، به اعتقاد او 83.داندمی اعمال ص

ـــلیقهال و یدر ام ـــتكايجاد  افرادهاي س ـــاس ه هر فرد كهنگامی رو، . از اينرده اس بر اس

ست.كند، درست عمل ك ال خود عملیاحساسات و ام ست او همچنین  رده ا ه در كمعتقد ا

صحی  ست. بهیمررح ن یف و الزام اخالقیلكا تي، «دينبا»و  «ديبا» چگاهاخالق هی  تر،بیان 

ــتیل نئرد قا چ نوع جواز ویه «دينبا»و  «ديبا» يبرا ومیه ــتنتا  و همچنین  س از  «ديبا»اس

ـــت» ـــت را «هس ـــتدالل 84.داندنمی نیز درس باط و پهیوم،  در اس  ی میانیوند خاصـــیارت

ستخواهریو خ یخودخواه شده ا سخ به ااو  .ی برقرار  سودمندكپرسش ن يدر پا  يه چرا 

 85كند.می یبررس یاخالق هايمیرا در تصم یرخواهیو خ یمربوع است، نقش خودخواه

شد،   هردكبه خوبی بیان اينتاير كه مكگونه همانــــ  در نگرش هیومبه رغم آنچه بیان 

ـــ ست ـ شی ابزاري داردگرگرايو د یرخواهیخ ا ش یل مبانلیدر تحاينتاير  كم .يی نق  یارز

صلحت  ه غالباًكه دلیل پیروي افراد از قواعدي كند كمیتأكید  تهكبر اين ن ومیه بر خالف م

صی شخ ستآنها و نفع  شت آنها نی سر ست كبل؛ ست، ديگرگرا بودن   ه آنهاكه علت آن ا
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بار اســت. به عبارت ديگر، براي آنها بســیار زيانز آن قواعد، جامعه ادانند تخری افراد می

ــتر از فايدمزبور بلندمدت رعايت قواعد  ةفايد هكدانند می افراد مدت حاصــل از وتاهك ةبیش

 86.ستآنهانركدن  رعايت

نابراين،  با  87«به خودخواه «خودگروي»در نگرش هیوم، از طرفی ب  88«گرايیلذت»همراه 

خودگرايی »و هم  «خودگرايی اخالقی»ســــت. از طرف ديگر، او هم تفســـیر شــــده ا

 سازد.می استوارگرايی را بر طبیعت «شناختیروان

علم اقتصاد  يریگلكدر ش يادير زیتاث يه وكمهم است بدان دلیل وم یدگاه هيد یبررس

هاي ديدگاهه كگذشته از آن آورد. ن علم به شمارياران اذگانیاز بن یكي توان او رامی داشته و

رش آدام اسمیت داشته است. كار دوست و همفكگیري افلكثیر زيادي در شأهیوم نقش و ت

علم ه اســـمیت كاســـت آيد، موجب شـــده ه در بخش بعدي میكگونه أثیرپذيري، آناين ت

 .دهد لكش يبر اساس خودگرورا  اقتصاد

 كالسيكاقتصاد در گرايي و لذت يخودگرو

سمیت شد، با اثر 1776سال  دره ك 90ت مللثرو تابكدر  89آدم ا شر   ،پذيري از ديويد هیوممنت

ــی نقش محوري پیروي از  به ــ «ینفع شــخصــ»بررس هاي اقتصــادي دهی فعالیتلكدر ش

ـــام خود را یه بتوانكم ياگر ما توقع دار»گويد: میتاب كپرداخت. او در فراز مهمی از  م ش

ساز و نانوا ته صاب، آبجو سط ق سئليم، اینكه یتو ؛ شودنمی مربوطآنها  یرخواهیه به خن م

سئله بريه به اكبل ص كيه هر كگردد مین م شخ ستند یاز آنها به دنبال نفع  شان ه .  «خود

س سان ه ما زندگی خودككند بیان میته را نیز كاين ن تیما ه كبل؛ میستینآنها  تیرا مرهون ان

 91.ميیآنها «حب ذات»و  «یخودخواه»مرهون 

صيگران عقالیتحل سئله اتفاق نظر دارند يبر ا يادد اقت سمكن م ر یثأت تحت تیه، آدام ا

ند ندانيا ند  یشـــم ـــ 92،نهكفرانســـوا تر كدمان هاچســـونیفرانس ناردو  94،ومید هيويد 93،س  بر

 98.بوده است 97و بنتام 96توماس هابز 95،ليمندو

نه كتر كاصــالت فرد د ة، از فلســفياقتصــادهاي تیفعال یعیان طبيجر ةنیت در زمیاســم

  «یمنافع شخص»هر فرد را  يت اقتصادیفعال یاصل كه بر اساس آن، محركرفته است الهام گ
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ش ساس امی لیكاو ت ص يزه، هر فردین انگيدهد. بر ا شخ  خود یدر جامعه به دنبال منافع 

شد، ولمی صك يناهماهنگ افرادهاي تیفعال یبا شخ ستند، نتا یه به دنبال منافع  و يخود ه

 99سازد.می مرا فراه یمرلوب رفاه اجتماع

ی ناش یل خصوصياز رذا ید عموميفوا»ه كتر بیان شد كه مندويل بر اين باور بود پیش

بدون الت خود هستند؛ يتما يبه دنبال ارضا صرفاًل، ين رذايدهندگان اانجام ی، ول«شوندمی

ند كنمی ریتعب «ليرذا»افراد به  يت از خودگروی. اسمباشندر منافع اجتماع كه هرگز به فكنيا

 افراد را خودگرااز طرفی  ليهمانند مندو یول؛ ردیگمی ل فاصـــلهين جهت از مندويو از ا

 شود.می منتفعامر ن يجامعه هم از اه كو از طرف ديگر معتقد است  داندمی

سم ست نامرئ»نظريه  هیت در توجیا صاد در 100«ید شاره میكبه اين ن اقت شتر یه بكند كته ا

ــيخود، نه در اند يافراد در مبادالت اقتصــاد ــتند و نه  يا ارتقايبهبود  ةش منافع اجتماع هس

صرفاًكبل؛ دهندمی را انجام ياركن یه چنكتوجه دارند  . به دنبال نفع خودشان هستند ه آنها 

 ه واقعاًك یش از آن وقتیمنافع جامعه را ب غالباً ،یاز نفع شــخصــ يرویافراد با پبا اين حال، 

ــددر ــندبمنافع جامعه  يارتقا دص ــمدهندمی شي، افزااش  شینه تا آنجا پین زميت در ای. اس

ق يجامعه، از طر يبرا يدیار مفكه كاد ندارد يرا به  يشود هرگز موردی میه مدعكرود می

 ن اســاس،يبر ا 101.باشــدانجام شــده هســتند،  یمنافع اجتماع يارتقا ةشــيه در اندك یســانك

داند خودخواهی را امري می صراحت با ،یر از خودخواهیغ یهر گونه ارزش ینفبا  اسمیت

 .ردیگمی افعال به خاطر آن انجام كه همة

سمكآنچه تا شد، ینون از آدام ا شتی از ت نقل  ست  ثروت مللتاب كبردا شی از كاو ه بخ

را به  انگذار و پدر علم اقتصادیبنعنوان  آن وي ةرده و به واسركس كهاي اور را منعديدگاه

صا  داده ست. بخ خود اخت سمیت در هاي نظريهش ديگر ا نظريه به بنام تاب اخالقی او كا

ست  102عواطف اخالقي سال  ثروت مللتاب كسال پیش از  17ه كآمده ا شد.  1759در  شر  منت

ه به قول مینی كند كاســـمیت، احســـاس همدردي را عامل مهمی قلمداد می، تابكدر اين 

ست در مقابكاين ن 103.ندكشیرازه جامعه را حفظ می سمیت در كبود اي ل ايدهته در تاب كه ا
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ـــت» یعني، «يهمدرد ینف»رد و به تعبیري كمررح  ثروت ملل  قوام ةنندكرا حفظ «یخودپرس

 104د.ركقلمداد  جامعه

تناقض گران را با نوعی تحلیل، وجود اين دو نگرش افراطی در اين دو اثر آدام اســمیت

 عواطف اخالقيتاب كشتر با یه بكتون اپلسكی چون گرانلیتحل، رده است. در اين میانكمواجه 

ضوعو  سفيركفهاي مو سروو هنجار ی، فل سمیت و  شتهكي ا سمیت اند، ار دا معتقدند ا

ست يپردازهيظرن صاددانان و تحلي. از طرف دعاطفه گرا سالیگر، اقت صادئگران م ه كي ل اقت

ت را یار دارند، اســمكت ســرویاســم ياقتصــادهاي دگاهيدو  ثروت مللتاب كبا  عمدتاً

ــ يرویپ» یپرداز افراطهينظر ــخص ــف ینند. حتكی میمعرف «یاز نفع ش و  یاگر نگرش فلس

ــم یاخالق ــودن افراد يبه ا يو یاخالقگراي دگاه عاطفهيت و دیاس ــراحت يادآور ش ، با ص

خودش  يه در جاكگردد یت برمیاسم يو هنجار یارزش یدگاه به مبانين ديا خواهند گفت

افراد ن يندارد. ا يیارآكاقتصاد و علم اقتصاد  ةنیدر زمن نوع نگرش يا؛ اما مهم و معتبر است

ــم ــاد به خود را دربارة  یاخالقهاي دگاهيت هرگز دیمعتقدند اس ن يار نگرفت. اكعلم اقتص

 .ديآمیشمار از طرفداران شاخص آن به  یكي 105،كبال كه ماركاست  يریهمان تفس

ـــمانند  يدر مقابل، افراد ـــوب 106،مایس ـــنیمارتو آ 107كش ـــدد تعددر 108ا س ه یل و توجيص

سم سمی تینگرش ا شند.  شوبیبا ص 109كما و  شخ سم یمعتقدند نفع  ت به مثابه یاز نظر ا

ست «یارزش اخالق» ص ا شخ شنیز تنها  یو نفع  ست  یارز به  110«خود خوب يبه خود»ه كا

ضافه؛ اما رودمی شمار شمار ین نفع شخصيشتریب یاله ةاراد» هكنند كمی ا در  .«رودمی به 

ـــتدالل بر وحدت ب ـــت كياز  یت الهیو مشـــ ين خودگرویاس از  111یطرف، و رد خودپرس

ه ك ینفسان ين دو نوع هوایز بيمعتقدند با تما كما و شوبیگر، سيت از طرف دیدگاه اسميد

ـــاد 112«يخودگرو»ند از اعبارت ـــان 113«يیاجتماع گرا»، و يهمانند غم و ش ت و یهمانند انس

سم شش، ا سكمیتأكید  114نافع نفساز م يرویت بر پیبخ شوبیند.  سمایمدع كما و  ت یند ا

ت منافع یطرف اهم كيه از كده اســت ین عقيو بر ادارد تأكید  ینفســان يتوازن هواهابر 

ـــود، و از طرف ديور باكمذ منافع  يد فدايبا يدر مواقع الزم، منافع فرد ،گريد مراعات ش
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سم يدگاه اقتصادياظ دبه لحدست كم  هكرسد می به نظر؛ اما گردد یاجتماع توان می ت،یا

 115است. يافراط گر یز نوعیت نیدگاه اسميه از دیتوج ةن نحويه اكرد كادعا 

دگاه ياز د یر معتدلیتفسكوشد میاقتصاد فیلسوفان از  یكيبه منزلة  ا سنین آمارتیهمچن

سم ست تا يت ارائه دهد. ایا سمبه شان در تالش ا با  «نس». كندت توجه قرار یهر دو اثر ا

  «یاز نفع شخص يرویپ» در «يانسان اقتصاد»ت را طرفدار یاسم ه معموالًك يریاشاره به تفس

نار كت در یاســمبه باور وي، داند. می نندهكار گمراهیر را بســین نوع تفســيند، اكمی قلمداد

ـــل  ـــخصـــ»اص   117،«يیگرگرايد»مانند  يگريز دياصـــول متمابه  116،«حب ذات»و  «ینفع ش

حت» هیخ» 119،«يدردهمــ» 118،«اطیــا تهنیم ةیــروح»و  120«یرخوا ـــ توجــه ین 121«یپرس كرده ز 

 122.است

با  تیاسمهاي ديدگاه از «سن»تحلیل ر و یتفس ،یت به مسائل اخالقیتوجه اسمبه رغم 

اندكی تأمل توان با ته را میكاين ن ندارد.ي چندانی ات موجود در علم اقتصــاد ســازگاریادب

س صادیدر  شمفبه ويژه  ي ور تحوالت اقت ست نامرئی در اندي شن  ةهوم د سمیت رو  .ردكا

ه اگر كن اسـت يل گرفت، دال بر اكت شـیه توسـط آدام اسـمك «یدسـت نامرئ»اصـرالح 

ها تیعمل فعال ينند، آزادكت كخود حر یافراد جامعه در جهت منافع شـــخصـــ كتكت

ـــود می موجب ر رد و دین منافع خود قرار بگيز در جهت بهتریه در مجموع، جامعه نكش

ز ین حالت، اقتصــاد نيه در اكاســت شــود. بديهی جامعه فراهم  يبرا يشــتریت، رفاه بينها

 خواهد بود. یهمواره در تعادل عموم

ست نامرئ»سم یانكمبه نظر راثرفورد،  سم «ید  ياخالق عواطف ةينظرتاب كشتر در یت بیا

ـــيا ثروت مللتاب كمتر در كو  وي ـــان ش ـــتكش با  124ون يران آك ن،ی. همچن123.ل گرفته اس

ــتأكید  ــتعار يریگلكبر ش ــت نامرئ» ةاس ــمكدر هر دو  «یدس ه كند كمیتأكید  ت،یتاب اس

و  126فرگوســن 125،ليز همانند مندویشــان نيســتم ایه ســكق نشــان داد ين طريت از ایاســم

شــود. می كيتحر 128«حب نفس»ق يه انســان از طركل گرفته اســت كن اســاس شــيبر ا 127ومیه

سم يبرا «حب نفس»ند، كمیتأكید  شانيا ضابره حریا صل و   یاجتماعنظرية ت در كت ا

 .وتن استین كيزیت در فكحر ةضابر ،ه جاذبهكهمانرور ؛ است
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 كيالسكدر اقتصاد ن وگرايانه لذت يخودگرو

و  كالسیكدانان هاي اقتصادنظريهتوان امتداد خودگروي را میها دربارة كیالسكنگرش نئو

ــمار آورد. آن  ينوعی احیا ــكتب نئوكم»ان طرفداربه ش ــكتب كم»ا ي «كیالس هاي كیالس

ــئله بر ه تنها ن 129،«ديجد ــ»مس ــخص ه آن را كبلدارند، تأكید  از آن يرویت پیو اهم «ینفع ش

ن است يفرض بر ا، یكیالسكدر علم اقتصاد متعارف نئوردند. كهاي اقتصادي نیز وارد مدل

ـــاد يیفرد عقال كيه ك  به او اطالق 130وان عاملن حالت عنيه در اكخود،  يدر رفتار اقتص

ــودمی ــودمی كيخود تحر «ینفع شــخصــ»ق ياز طرصــرفاً  يارك، در انجام هر ش ن يا 131.ش

مان چ ـــت  يزیه ـــومپكاس ـــان یه ش به انس نه»تر از آن   ریتعب 133«محورخود»و  132«خودگروا

 گران به زحمتيمنافع دبراي هرگز خود را  يارگزار اقتصادكه عامل و كاي گونهبه ند؛ كمی

 134.دازداننمی

صاد نئومنزلة پايهبه  گرايان اولیهمرلوبیت سیكريزان اقت سمخودگروي  ةايد، كال ت و یا

شیدند ردند و كرا دنبال  ومیه ساس كو ص»اخالق را بر ا شخ آنان معتقد نند. كان یب «ینفع 

ن يشتریب ند تنهاكمجبور تواند هر فردي را می درد و لذت، یعنيدو خداوند بنتام، ه كبودند 

نفع »گیري ة پیبه وســیل یعموم یخوشــبخته كمعتقد بود  «لیم» .ندك را دنبال «خود لذت»

ه علوم كهمانرور » هكبود بر اين باور نیز  جونزهمچنین  135.شـــودحاصـــل می «یشـــخصـــ

شن یكيزیف صول ميشتر، پایا بيمتر ك یبا رو صاد ن كیانكه در ا و  یابيد با رديز بایدارند، اقت

 136.«ابديت یمكت حایو مرلوب ینفع شخص كیانكاستخرا  م

ــميدر د «ینفع شــخصــ»و  «يهمدرد»از  ینیم  یلنگ اصــللیدو ممنزلة ت به یدگاه اس

ـــپس چن ند. وكمی ریاجتماع تعب ةركیت پكحر اقتصـــاددانان پس از او »: دهدمی ن ادامهیس

 ةديبتوان پدآنها  ه از راهك یفرع يهاها، و اتصــالها، چرخلنگلید میتول يبرا ،]تیاســم[

 137.«ردندكرد، دو قرن تمام تالش كن ییتب یه نفع شخصيجامعه را بر پا ياقتصاد

صاد با توجه شديد اقت سیكدانان نئوبه گرايش  تب كاز م «ديژ»، خودگروي ةبه ايد كال

ـــكنئو ندك»تب كبا عنوان م كالس ـــيام ا فداران اند كياد می «یش ز یتب را نكن ميو طر

سكتب نئوكم یعرفد در ميخواند. ژمی «شانياندامك» صفت بارز آن را كیال  ةپذيرش ايد، 
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 هكاســت  یاصــلترين یهيانگذاران آن بدیاز نظر بناين امر . به نظر او، داندمی «يیجولذت»

صمی ساس آن بنا توان علم اقت  يايجو را فررتاً یتب آدمكن ميران اكمتفزيرا ؛ ردكاد را بر ا

ند تا كمی اســتفاده یاز هر فرصــتاس، انســان . بر اين اســدانندمی زان از زحمتيلذت و گر

حداكنيا بكه  قل رنو  حدا با  لذت را  ـــومپیتر نیز در تفســـیر نظر  138.دســـت آورده ثر  ش

دهد می ارتباطگرايانه گروي ماديخودگروي را به لذت 139با صـــراحت تمامها كالســـیكنئو

 141«درد»و  140«ذتل»افراد بر اســاس انتظارات عقاليی آنها از  «نفع شــخصــی»ه بر اســاس آن، ك

 آيد.می وجوده ب

ـــد،  ته ش به آنچه گف ـــاد نئوبا توجه  یكاقتص ـــ ـــان را  كالس تار انس نهیخودب»رف   142،«نا

ـــخصـــبه دنبال » 143،«انهيخودگرا» ند. بر اين كتفســـیر می 145«انهيگرالذت»و  144«انهيگراینفع ش

ساس،  شخص يهر فردا سترفاه مادردن كثر كو حدا یهمواره به دنبال منافع  . ي خويش ا

 146راتكه كاســت  يزی، همان چیكیالســكدر علم اقتصــاد متعارف نئوگرايی ن نوع از خوديا

و  147«يصـــور» یخودخواهند. وي با تمايز میان كتعبیر می «واهی صـــوريخخود»از آن به 

ــازگاریم 148،«یواقع» ــازگاري يزان س  به اعتقاد او،ند. كی میابيرا ارز يیگرگرايبا دآنها  يا ناس

ستگرايی گريبا د يصور یخودخواه سازگار ا ضاد و نا سئله دريه اك یدر حال؛ مت بارة ن م

ونان باستان يدر دوران  یواقع يیاست خودگرا یمدع يست. وینصحی   یواقع يیخودگرا

باشد،  «لتیفض»ه دشمن كنيا يبه جا ینفع شخصو بر اساس آن،  ردكل گرفت و رشد كش

 يارهاكبا  یعیمصــال  افراد در حد وســ، جهیشــد و در نتی میشــرافتمندانه تلق ةزیانگ كي

ستانه» صر حاك یدر حال؛ سازگار بود امالًك 149«نوعدو صاد معا ست، از كه آنچه در علم اقت م ا

 150.سازگار باشدگرايی گريتواند با دنمی هرگزرو، از اين ؛است يصور ینوع خودخواه

 يريجه گينت

 یار فلسفكز افیدنبال رنسانس و نه به ك به وجود آمددر قرن هجدهم  یعلم اقتصاد در حال

سم و یدئگرايی، انسانگرايی، عتیش به طبياز گرا یهفدهم و هجدهم، بستر خاص هاينرق

بستر  كيعلم اقتصاد در گرچه از فلسفه فراهم شده بود.  یالمكو  یكيزیز زدودن آثار متافین

شد كش یاخالق شد رد،كل گرفت و ر ستم متوقف  حتی  ،اين میاندر  .اين روند در قرن بی



 1389، سال اول، شماره اول، بهار  /  222

رانی همچون آمارتیا ســن نیز كردهاي اخیر براي احیاي اخالق در اقتصــاد توســط متفكروي

سته  شكلی را حل كند؛ نتوان ست م ها نیز در چارچوب همان مبانی اخالقی زيرا اين تالشا

ئل  زيادي هايهفدهم و هجدهم انحرافهاي قرنه در كگیرد صـــورت می ـــا را در مس

 151شناسی متحمل شد.شناختی، اعتقادي، انسانتیشناختی، هسمعرفت

و  كالســـیكپرداران اقتصـــاد هاي اقتصـــادي نظريهر تحول انديشـــهبا نگاهی به ســـی

 «ردنكثر كحدا»و  «یاز نفع شخص يرویپ»اصول موضوعه ه كتوان دريافت می كالسیكنئو

ــاد ايفا می ــول مكنند كآن، چنان نقش مهمی در علم اقتص ــادرفور، زبه بدون اص  يتار اقتص

ياد شده است،  «خودگروي»عنوان  اه از آن بكحتی عقاليی نیز نخواهد بود. اين ايده  انسان

سط  ست. به نظر او توماس هابزبه طور عمده تو سترش يافته ا ص يرویپ ،گ شخ  یاز نفع 

  «ینفع شخص»به  یاخالقهاي موضوع ةو همآيد به شمار میافراد  كيزش و تحریانگآغاز 

ت مصال  ي، بر رعاینار نفع شخصكه هابز در ك یشود. در حالمی برگردانده «يیالذت گر»و 

صرفاًيرد، مندوكمیتأكید  زین یعموم شخص ل  ست می زكمتمر یبر نفع  ه كشود و معتقد ا

ــرفاً ــود.می ال و رفتار خودخواهانه، منتفعیاز ام يرویق پياز طر جامعه ص به اين منظور،  ش

ـــت،أارش تكه افك، ومید هيودي ـــمیت گذاش  يخودگرو»بر  زكبا تمر ثیر زيادي بر آدام اس

طرف، رفتار درست را عمل بر  كياز نیز  ومید. هیامل بخشكل را تيان مندوی، ب«انهيگرالذت

سات و ام سا ساس اح ستمی الیا ست و از طرف دكرا فراهم  عت آنیه طبك دان گر، يرده ا

س يبرا يرا ابزار یرخواهیو خ يیگرگرايد صدن به یر شخ در  رد.كی میشتر تلقیب یمنافع 

هاي هياز پا یكيآن را به منزلة میل و كرا ت «گرايانهلذت يدگروخو» ةهیوم ايدجهت، اين 

 .ار گرفتكبه  زیعلم اقتصاد ن یاصل

ـــمیت به عنوان ي پردازانی چون از نظريهثیر أتبا ی از بنیانگذاران علم اقتصـــاد كآدام اس

ــ»از  يرویپ ةايد ديويد هیوم، ــخص ــاد  «ینفع ش آدام  رد.كرا به طور خا  وارد علم اقتص

مكانیسم  كيمنزلة  نون نیز از آن بهكه هم اك «یدست نامرئ» ةاسمیت اين امر را در قالب ايد

افراد جامعه  كت ـ كاگر تاين اساس، رد. بر كل روشنی تبیین كشود، به شي ياد میاقتصاد

 شودمی موجبر به عنوانی نیرويی نامرئی اين ام نند،كت كر جهت منافع شخصی خود حرد



  223 انهيگراي لذتعلم اقتصاد متعارف و خودگرو

 

از بیشترين رفاه افراد جامعه در نهايت شود و مین أمنافع جامعه نیز در بیشترين سر  خود ت

شوند.كمم صاد نيدر ا ن برخوردار  در  خواهد بود. یز همواره در تعادل عمومین حالت، اقت

ـــتدالل ـــابر كجاذبه در فیزيه قانون كگونه ، هماناثرفوردبیان ربر بنا  ،اين اس  ةنیوتن ض

 ت در اجتماع است.كنیز بیانگر اصل و ضابره حر «حب نفس»ند، كت را مشخص میكحر

سیكهاي نظريهدر ادامه  سكنئوتب كها، مكال صاد لكها كیال برال یه دوران بلوغ علم اقت

نه  ،تبكبنا شــده اســت. در اين مگرايانه بر پايه و محور خودگروي لذت ،آيدبه شــمار می

سئله بر تنها  شخص»م صورت يه اكبلشد، تأكید از آن  يرویت پیو اهم «ینفع  سئله به  ن م

ــاد ــتز درآمدین يمدل اقتص ــیكگرايان نئوی از مرلوبیتكي، جونز. ه اس باور ن يبر ا ،كالس

ست  شن یكيزیه علوم فكطور همان»ا صول ميشتر، پایا بيمتر ك یبا رو دارند،  كیانكه در ا

 .«ابديت یمكت حایو مرلوب ینفع شخص كیانكو استخرا  م یابيبا رد ديز بایاقتصاد ن
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ل گرفته در قرون هفدهم و هجدهم برخاســته بود و با آن هماهنگ بود. كالبته اوال اين فضــاي اخالقی از اصــول و مبانی شــ. 1

صاد نئوثانیا به لح سیكاظ تحوالت پیش آمده در علم اقت صو  به دنبال تاثیر پذيري اين علم از اثبات گرايان منرقی، كال ، بخ

ه تالش هايی براي احیاي اخالق در كدر حدود پايان نیمه دوم قرن بیســتم علم اقتصــاد از اخالق فاصــله گرفت. ثالثا هر چند 

ست، ولی به خاطر حفظ چارچوب شده ا شروع  صاد  ري، عقیدتی و ا رزشی قرون هفدهم و هجدهم، ره به جايی كمبانی ف اقت
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