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هدف مقاله حاضر ارائه ابعاد اخالقی شخصیت و افکار و عقاید اقتصااد
توصی ی است  .اش این رو با مطالعه شندگانی اسمیت ،تأثیرپذیر
ثروت ملل و نظریه احساسات اخالقی ،جنبهها

آدام اسامیت باا اسات اد اش رو

او اش اساتید و دوستان معاصر

اخالقی عقاید اقتصاد

و کتابها

اسمیت مورد تجزیه و تحلیال قارار

میگیرد تا به پرسش اصلی تحقیق که عبارت است اش« :آیا اسمیت آغاشگر جدایی اقتصاد اش اخالق بود یاا
معتقد به اخالق و مدافع پیوند اخالق و اقتصاد بود است؟» پاسخ داد شود .نتایج حاصل گویا

این واقعیت

است که بر خالف دیدگا رایج در قرن بیستم ،اسمیت نهتنها بیگانه با اخالق و نقش آن در اقتصاد نبود است،
بلکه خود مدافع آن بود و به لزوم توجه به نقش اخالق در اقتصاد تأکید داشته است.
واژگان کلید  :آدام اسمیت ،اقتصاد ،اخالق ،ثروت ملل ،نظریه احساسات اخالقی.
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 .1مقدمه

یک از این مفسران برای اثبات ادعایشان متفاوت اس د بسیاری کتاب ثروت ملر اسمی
یک اثر بنیادین میدانند2؛ چون معتقدند در اینجا بود که علم اقتصاد محم

شمروش شمده و بمه مور

واضح از علوم مذهبی و اخالق جدا شد3د این تفسیر در ول قمرن بیسمتم رواج یافم
سوی برخی اقتصاددانان مورد مخایفم

را به عنوان

قمرار فرفتمه اسم د ایمن فمروه اسممی

ویمی اخیمرا از

را عسموی از سمن

اخالقی اقتصاد سیاسی میدانند که پیشینه آن به یونان باستان برمیفرددد

شهرت آدام اسمی به عنوان پدر علم اقتصاد و اثر جاودانه او یعنی تحقیق درباره ماهی و علر
ثروتمندی ملر 4که بهاختصار ثروت ملر نامیمده ممی شمود باعمش شمده اسم

کمه در مول تماریخ

بسیاری از نویسندفان به تفسیر و تجزیه و تحلیر آثار و افکار او بپردازندد از سموی دیگمر بسمیاری از
نویسندفان نیز به ور نظری به بررسی آرا و عقاید اسمی
فذشته کارهمای اسممی

پرداختهانمد؛ بنمابراین در مول  250سمال

بارهما و بارهما ممورد ترجممه و تفسمیر قمرار فرفتمه اسم د ایبتمه بسمیاری از

نویسندفان با توجه به برداشتی که از او داشتهاند فاه در کمار خمود دچمار انحمراز نیمز شمدهانمدد بمه
وری که تفاسیر موجود فاه در تناق
شهرت اسمی

و حتی در تساد با عقاید واقعی اسمی

هستندد

در جایگاه یک نظریهپرداز اخالق و اقتصاددانی که کارهایش را بر پایمه اخمالق

بنا کرد در نوسان بوده اس ؛ یعنی بعد اخالقی شخصی

و آثار اسممی

هممواره ممورد توجمه واقم

نشده و در دوره هایی به فراموشی سپرده شده اس د مفسران اوییه آثار اسممی

را اداممه سمن

فلسمفه

اخالقی میدانستند که در آن اقتصاد سیاسی شاخهای فرعی از اخالق بود (استوارت )1980د ویی بمه
مرور زمان با تغییرات در سلیقه فلسفی که در اقتصاد سیاسی ایجاد شد و با حمالتی کمه از بیمرون بمه
آن صورت فرف

شهرت اسمی

به عنوان یک عایم اخالق کاهش یاف  5و پیامد آن این شد کمه

اقتصاددانان به تدریج از بعد اخالقی شخصی

و عقاید اسمی

غافر شده و به بعمد ثمانوی آن تفموق

1. Adam Smith

2د مثال ساموئلسن انتشار کتاب ثروت ملر آدام اسمی در سال  1776را شروش اقتصاد جدید میداند (ساموئلسن )576 :1348د
3. Friedman (1980); Lux (1990); Stigler (1975).
4. Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations.

5د ریدر میفوید که در دهه 1830میالدی عالقه به نظریات اخالقی اسمی از بین رف )(Reeder, 1999: viiiد
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اکثر مفسران تاریخ عقاید اقتصادی معتقدند که اقتصاد مدرن با آدام اسممی  1آغماز شمدد دلیمر همر
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یافتندد به این ترتیب آنها تمایر یافتند تا در تفاسیر خود بر اجزای فنی و مهندسی آثار اسمی
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تأکید

کنند تا به سایر اجزای آن (ایوی)2007 1د این موضوش همچنان مورد توجه محافر علمی جهان بموده
اخالقفرا بودن آدام اسمی

مورد بررسی و تجزیه و تحلیر قرار فیردد

 .2پیشینه تحقیق
دوفاید استوارت )1980( 2در کتاب خود بما عنموان «شمر زنمدفی و آثمار آدام اسممی » 3بمه مور
مفصر زندفی اسمی

و عقایدش را شر داده و بمهفونمهای آن را توضمیح ممیدهمد کمه اسمتخراج

عقاید اخالقی اسمی

از این کتاب را امکانپذیر ساخته اس د اتول فیتزفیبونز )1997( 4بمه برخمی از

تفاوتهای موجود بین ثروت ملر و نظریه احساسات اخالقی ممیپمردازد .او بما بررسمی شمر حمال
اسمی

و شناسایی فرهنگ محر زندفی اسمی

فرایشهای اخالقی اسمی

و دیدفاههای تأثیرفذار بمر وی تمالش ممیکنمد تما

را دریابدد آمارتیا سمن ( )1998در قسممتی از فصمر اول کتماب خمود بما

عنوان «آدام اسمی

و مسئله نف شخصی» تفسیرهای اشمتباه از عقیمده اسممی

تقسیم کار عدای

تجارت قحطی و سایر عقاید اخالقی وی را به انتقاد فرفته و تالش ممیکنمد تما

تفسیری روشنتر و منصفانه تر از عقاید اسمی

دربماره نفم شخصمی

را که همانما سرشمار از عوا مخ اخالقمی اسم

دهدد جان ریدر )1999( 5به تفسیر کتاب نظریه احساسات اخالقی اسمی

ارائمه

پرداخته و به مرز رریمخ

و ماهرانهای عقاید اخالقی وی را در این کتاب مورد تجزیه و تحلیر قرار ممیدهمدد جیممز اوتسمون
( )2002مفاهیم مورد استفاده اسمی

مثر همدردی نارر بی رز بیع

انسان و وجدان انسمانی را

مورد مطایعه قرار داده و با فراهم کردن تفسیری جام از نظریه اخالقمی اسممی
چگونه درک اسمی

6

نشمان ممیدهمد کمه

از مفهموم اخمالق بما فهمم او از بمازار و سمایر نهادهمای اجتمماعی ارتبما پیمدا

میکندد جری ایونسکی )2005( 7با مطایعه آثار مختلخ اسمی

و ابعاد اخالقی و اقتصادی آن چنمین

بیان میکند که عنصر اخالق وجه مشترک تممامی کارهمای اسممی

بموده و آنهما را بمه همم پیونمد

1. Alvey
2. Stewart Dugald
3. Account of the Life and Writings of Adam Smith
4. Athol Fitzgibbons
5. John Reeder
6. James Otteson
7. Jerry Evensky
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میدهدد جیمز ایوی )2007( 1با بررسی زندفی و آثار اسمی

چنین نتیجه ممیفیمرد کمه کتمابهمای

اسمی

یک علم اخالقی بوده و آثار اقتصادی او نیز دارای ابعاد اخالقی بوده و باید در قایب اخالقی

آن مورد تجزیه و تحلیر قرار فیردد پر اسلینگتون )2010( 2آدام اسمی
معتقد اس

که چایشهای کنونی که جهان بما آن رو بمه رو اسم

تالش میکند تا خوشبینی 4در وضعی

را حکیم ایهمی 3ممیدانمد و

ریشمه در دیمن و اقتصماد داردد او

اقتصادی دنیا را از ریق بررسی رز رفتار و عقاید اسممی

در اقتصاد بررسی کندد
دادفر ( 1383و  )1384نمازی و دادفر ( )1385رحیمی بروجردی ( )1391جعفمری صممیمی
و چهرقانی ( )1391و ابریشمی و همکاران ( )1397در بخشی از کتابهمای خمود بمه موضموش تفکمر
اخالقی آدام اسیم
 .3رو

پرداختهاندد

تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده در مقایه حاضر روش توصیفی اس د در این نوش تحقیقمات از روشهمای
مطایعه کتابخانهای و بررسی متون و محتوای مطایب استفاده میشودد به این ترتیب مناب مکتوبی که
به هر ریق درباره آدام اسمی

و نگرش اخالقمی وی حماوی ا العماتی هسمتند از قبیمر کتمابهما

مقایهها نامهها سمخنرانی هما و غیمره را ممورد مطایعمه و بررسمی قمرار داده و بمه تجزیمه و تحلیمر آن
پرداخته میشودد
سؤال اصلی تحقیمق عبمارت اسم

از اینکمه :آیما آدام اسممی

میفوید آغازفر جدایی اقتصاد از اخالق بوده اس

هممانفونمه کمه تفسمیر متمداول

یا اینکه او دارای عقاید اخالقی بموده و ممداف

توجه به اخالق در اقتصاد بوده اس ؟
برای پاسخگویی به این سؤال به بررسی و مطایعه سمه ممورد کمه اجمزای اصملی بخمش تجزیمه و
تحلیر مقایه را تشکیر میدهند پرداخته میشمود کمه عبمارتانمد از )1( :زنمدفانی آدام اسممی ؛ ()2

1. James E. Alvey
2. Paul Oslington
3. Theologian
4. Future hope
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اسمی

در ارتبا و سازفاری با هم قرار داشمته و سرشمار از مبمانی اخالقمی هسمتندد اقتصماد سیاسمی

آدام اسمیت؛ اقتصاددان اخالقگرا

ممؤثر بمودهانمد؛ و ( )3کتمابهمای اسممی

افرادی که بر عقایمد و مرز تفکمر اسممی
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یعنمی نظریمه

احساسات اخالقی و ثروت ملرد

 .1-4شندگانی آدام اسمیت

اسمی

در پنجم ژوئن  1723در شهر کیرکایدی 1واق در اسکاتلند به دنیا آمدد او پس از مرگ پمدر

در دامن مادرش که فردی مذهبی و وابسته به کلیسای مشایخی پروتسمتان 2بمود پمرورش یافم
ور منظم به کلیسا میرف

و در برنامههمای آن شمرک

و بمه

ممیکمرد (اسملینگتون )2010د در چهمارده

سایگی وارد دانشگاه فالسکو شد و در کالسهای درس فرانسیس هوچسمون 3متفکمر و روشمنفکر
بزرگ اسکاتلندی شرک
همچنین شخصی

میکردد اسمی

او قرار فرف

به شدت تح

(ایوی )2007د اسمی

ترک کرد و به دانشگاه آکسفورد رف

تأثیر تعلیمات فلسفه اخمالق هوچسمون و
جوان در سمال  1740دانشمگاه فالسمکو را

و در سال  1746در آنجا تحصیالت خود را به پایان رسماندد

در  1751در دانشگاه فالسکو به استادی منطق برفزیمده شمد و در آخمر هممان سمال کرسمی فلسمفه
اخالقی به او تفوی
بود (ژید و ریس

شد که مشتمر بر چهار درس ایهیات بیعی اخمالق رویمه قسمائی و سیاسم
)79-80 :1380د هنگام بر عهده فرفتن این کرسی اسمی

ایمان 4در خانه کشیش 5دانشگاه فالسکو خا ر دانشگاه را از باب

راسم

کلیسا آسوده کرد و بر مؤمن بمودن خمود قسمم خموردد احتیما اسممی
نشاندهنده پایبندی او به این سوفندنامه اس

با امسای سموفندنامه
دینمی و ایممان خمود بمه

در سمایر موضموعات مشمابه

(اسلینگتون )2010د اسممی

تما سمال  1764در سمم

استادی باقی ماندد در  1752کتابی با عنوان «نظریه احساسات اخالقی» منتشر کرد که باعش شهرت او
شدد در  1746که به چهر سایگی رسیده بود از استادی دانشگاه کناره فرف

تما دوک جموان بماک

لو 6را در مسافرت به خارج همراهی کندد این مسافرتها تا  1766ول کشیدد در این مدت اسمی
یک سال و نیم در تویوز دو ماه در ژنو و ده ماه در پاریس بودد در تویوز کتاب مشهور خود را آغاز
1. Kirkaldy
2. Presbyterian
3. Francis Hutcheson
4. Westminster Confession of Faith
5. Presbytery
6. Buccleugh
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به اسکاتلند در  1767در زادفاه خود و کنار مادرش اقام

فزید تا منحصرا

به کار تدوین و تکمیر کتاب خود بپردازد؛ این کار در  1773تقریبا به پایان رسیده بود ویی اسممی
و پس از سه سمال کتماب مشمهور آدام اسممی

یعنی ثروت ملر منتشر شدد در ژانویه  1778اسمی

عقاید اقتصادی همواره جاودان نگاه داشته اس

سررشتهداری فمرکات ادیمبورگ که شغر و مقامی ارجمند بود منصموب شمد و تما آخمر

به سم

عمر یعنی تا  1790در آن سم

باقی ماند (ژید و ریس

)80 :1380د اسمی

کممی قبمر از ممرفش

سفارش کرده بود تا اکثر دس نوشتههایش را از بین ببرند ویی تعدادی از آنها را حفظ کمرده و در
صورت امکان منتشر کنندد پس از وفات اسمی
شد که شامر برخی از این دس نوشتههاس

کتاب «مقالتی راج به موضوعات فلسفی» 1چاپ

(ایوی )2007د

با توجه به آنچه که در بال به عنموان خالصمهای از زنمدفی اسممی
که او دارای عقایدی مذهبی و اخالقی بموده اسم د نخسم

دریاف

مادرش که فردی مذهبی بود پرورش یاف

آممد 2بمه روشمنی ممیتموان
بما توجمه بمه اینکمه او در داممن

نمیتوان تأثیر عقاید مادر بر روی فرزندش را انکار کردد

چون معمول عقاید هر فردی حداقر تا دوران نوجوانی که هنوز قدرت استدلل و تفکر عمیق درباره
مسائر دینی و اعتقادی در او کامر نشده اس

بر فرفته از محیط خانوادهای اس

شده و رشد و پرورش یافته اس د از سوی دیگر رفتن منظم اسمی
مذهبی بودن اوس د تح

کمه در آن متویمد

به کلیسا دییلی دیگر بمرای تأییمد

تأثیر قرار فرفتن از هوچسون و عقاید او در زمینه فلسفه اخمالق در مول

تحصیر در دانشگاه فالسکو دییر سوم برای تأیید مذهبی و اخالقمدار بودن اسمی
سوفندنامه ایمان توسط اسمی

اسم د امسمای

هنگام نائر شدن به کرسمی اسمتادی در دانشمگاه فالسمکو و منطبمق

بودن رفتار او پس از قسم خوردن بر ایمانش دییر چهارم اخالقفرا بمودن اسممی

بموده و بماهخره

تدریس مسائر اخالقی در دانشگاه فواهی دیگر بر اخالقمدار بودن اوس د
 .2-4افراد

اسمی

که بر عقاید و طرش ت کر اسمیت مؤثر بود اند

بسیاری از عقاید و افکار و نظریههای خویش را از پمیشقمدمان و یما معاصمران خمود کسمب

کرده اس

بدون آنکه به بداع

2د برای مطایعه کامر زندفینامه آدام اسمی

و اصای

کار او یطمهای وارد آوردد در این بخش از مقایه نام سه

1. Essays on Philosophical Subjects
ردکRoss, S. I. (1995), The Life of Adam Smith. :
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از آنجا به یندن رف

کمه آوازه او را در کمر تماریخ

آدام اسمیت؛ اقتصاددان اخالقگرا

تن از نویسندفان را که راهرا بیش از همه بر آدام اسمی

89

مؤثر بوده و یا راه را بر او فشودهاند ذکر

میشود:

مقام اول به فرانسیس هوچسون تعلق دارد؛ او در دانشگاه فالسکو استاد فلسفه اخالقی بمودد اسممی
به حدی تح

که قسمتی از تقسمیمات درس خمود را از او اقتبماس کمرده اسم د

تأثیر او قرار داش

بالتر از آن جرثومه بسیاری از نظریههای خیلی مشهور اسمی
در کتاب خود به نام «سبک فلسمفه اخالقمی» 1اهمیم
همچنین درباره تغییرات قیم

در آثار او دیمده ممیشمودد هوچسمون

فموقایعمادهای بمرای تقسمیم کمار قائمر اسم د

منشأ پول و راج به فندم و کمار بمه عنموان واحمدهای واجمد ارزش

ثاب تر نظریاتی می دهد که شباه

بسیار زیادی به عقاید اسمی

در کتاب ثروت ملمر دارد (ژیمد و

ریس

)83 :1380د این کتاب دارای دو بخش فسیل  2و قانون بیع  3اس

قسم

حقوق خصوصی 4اقتصاد و سیاس

اس

اقتصاد زیرمجموعه قانون بیعی یا فلسفه حقوق 5بوده اس

که خود آن نیز زیرمجموعهای از

فلسفه اخالق بود (ایوی )1999د هوچسون در فلسفه اخالق «دس

راهنما» را معرفی کمردد کوشمش

که بخش دوم به سمه

تقسیم شده اس د بر اساس آنچه که در این کتاب آمده

او بر آن بود که نشان دهد که ایجاد هماهنگی بین فعایی های جمعی به پیدایش رفاه عمومی کمک
میکند در حایی که افراد در فعایی های فردی خود ممکن اسم
نباشندد در این موقعی

قمادر بمه تشمخیی چنمین وضمعی

جامعه دچار هرج و مرج و بینظممی نخواهمد شمد و افمراد تصممیماتی اتخماذ

میکنند که از نظر اخالقی مناسب بوده و از آن نتایج مطلوب اجتماعی حاصمر ممیشمودد هوچسمون
نتیجه می فیرد که این تصمیمات غریزی از ریمق دخایم
انسانی» اس

به دس

میآیدد نظریههای هوچسون و اسمی

ایهمی کمه هممان «دسم

راهنمما در اممور

هر دو در مفهوم نیکخمواهی و منماف

شخصی مشابه هستندد این استاد و دانشجو اعتقاد داشتند که انسان در زندفی تا حدود زیمادی تحم
نفوذ مناف شخصی خود قرار دارد ویی این غریزه را مذموم نمیدانستند و آن را مترادز با حمر
خودخواهی تلقی نمیکردندد از نظر آنها انگیزه نف شخصی عاملی اس

و

که سبب حفمظ و تکاممر

1. System of moral philosophy
2. Virtue
3. The Law of Nature
4. Private Rights
5. Jurisprudence
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 .1- 2-4فرانسیس هوچسون
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انسانی میشود (تفسلی )86-87 :1388د همانفونه که از رابطه اسمی

و استادش

هوچسون انتظار میرود این دو در عقایمد اقتصمادی و اخالقیشمان مشمترکات زیمادی داشمتهانمد و از
اقتصاددانی معتقد به اخالق بوده اس د
 .2- 2-4برنارد ماندویل

1

عالوه بر هوچسون باید از برنارد ماندویر نام بردد او پزشکی فیلسوز بود که در  1704اشمعاری از او
منتشر شد و در  1714با اضافات زیاد به نام «افسانه زنبورهای عسر یا فساد خصوصی خیمر عممومی»

2

تجدید چاپ شدد ماندویر در این کتاب بیان میکند که تمدن یعنی ثمروت و هنرهمای زیبما و علموم
ناشی از فسایر مردم نیس

بلکه ناشی از رذایر و عیوبی اس

کمه انسمان را ایمب راحتمی و رفماه و

تجمر و سمایر یذایمذ زنمدفی ممیکنمد (ژیمد و ریسم

)84-85 :1380د او در ایمن کتماب بما تشمبیه

جامعههای انسانی به کندوهای زنبوران عسر معتقد اس

که دو فروه از افراد در این جوام زنمدفی

میکنند :اول کارفران زحمتکش و حقشمناس و شمریخ و مویمد و دوم اشمراز تنبمر شمکمبماره و
دغرباز؛ هنگامی که فروه دوم تصمیم فرفتند که شرافتمند شوند جامعه رو به تبماهی رفم د پمس از
آن دیگر خریداری برای هنر مشوقی برای هنرمنمدان مایبی بمرای اجنماس یموکس وددد بماقی نمانمد
(ماندویر )1924د ماندویر از این مطایب نتیجه میفیرد که در این جامعمه فناهمان فمردی تبمدیر بمه
کامیابیهای جمعی میشوندد او نف پرستی را وارد اقتصاد کرد و در توصیخ آن مبایغه میکنمد و آن
را معادل خودپرستی و خودخواهی میداندد
اسمی

در نظریه احساسات اخالقی خود ماندویر را که حوائج و خواهشها و ذوقهای فطمری

انسان را رذایر نامیده سرزنش میکندد ایبته اندیشههای ماندویر در ذهن او نیز بارور شمده اسم
این معنی که اسمی
اسمی

انگیزه «نف شخصی» را از او وام فرفته اس ؛ ویی نکته اینجاسم

از نف شخصی بما تعریمخ مانمدویر از آن متفماوت اسم

استفاده از آن برای پیشرف

ماندویر ناشی از رذایر مردم نیس

کمه تعریمخ

و درنتیجمه قسماوت آنهما دربماره

اقتصادی نیز کامال متفاوت اس د ثروتمندی مل
بلکه نتیجه غریزه بیعی اس

بمه

در نظمر اسممی

که خداوند در سرش

ماننمد

انسان نهاده

1. Bernard de Mandeville
2. La Fable des Abeilles ou vices prives, bienfaits publics
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بررسی رابطه آنها و تأثیری کمه هوچسمون بمر اسممی

نهماده اسم

ممیتموان دریافم

کمه اسممی

آدام اسمیت؛ اقتصاددان اخالقگرا

اس

حاصر شود (ژید و ریس

تا اغراضی که قابر پیشبینی او نیس

91

)85 :1380؛ بنابراین اسمی

برخالز ماندویر که نف پرستی را معادل خودپرستی و خودخواهی ممیدانمد معتقمد اسم

کمه ایمن

با توجه به مطایب بال میتوان فف

که اسمی

بمه مرز ماهرانمهای از دانمش مانمدویر اسمتفاده

کرده اس ؛ به این صورت که او با غربال کردن عناصر موجود در دیدفاه مانمدویر آنچمه را کمه بما
توجه به تجزیه و تحلیر خود درس

میداند برفزیده و مطمایبی را کمه بما اخالقیمات ممورد نظمرش

سازفار نمیداند رد میکندد مسئله نف شخصی به مثابه یکی از واژفان کلیدی آثار اسممی

بمهویمهه

در ثروت ملر نمونهای بارز از این استفاده ژرزبینانه اسم د از بررسمی تفماوت دیمدفاه اسممی
ماندویر در تعریخ این واژه به صراح

میتوان به معتقد بودن اسمی

بما

به اخالق در اقتصاد پی بمردد

او نف شخصی را مترادز خودخواهی و در نظر نگرفتن دیگران نمیداند و مینویسد« :فرد تا زممانی
که قانون عدای
(اسمممی

را زیر پا نگذاشته آزاد اس

)1976؛ بنممابراین اسمممی

تا در مسیر خود به تعقیب منفع

تممالش انسممان را در مسممیر پیشممرف

شخصیاش بپردازد»

اقتصممادی تمما زمممانی کممه در

چارچوب اخالقی صورت فیرد ممی سمتاید و آن را لزممه توسمعه اقتصمادی جامعمه ممیدانمد و ایمن
نکتهای اس

که از بررسی عقاید اسمی

 .3- 2-4دیوید هیوم

و ماندویر میتوان بدان دس

یاف د

1

در کنار هوچسون و ماندویر باید دیوید هیوم را قمرار دادد اسممی

از  1752بما او ارتبما نزدیمک و

صمیمی داش د هیوم بیش از چند رسایه کوچک درباره اقتصاد ندارد که مهمترین آنها درباره پول
و تجارت خارجی و نرخ بهره اس د این رسایهها به همراه چنمد رسمایه دیگمر در مجموعمهای بمه نمام
«مباحش سیاسی» 2به چاپ رسیده اس د بدون شک این رسالت که اسمی

دروس خود در دانشگاه

فالسکو خود از آنها نام برده و هیوم درباره تجدید چاپ آنها با او مشورت کرده اس

در او تأثیر

زیادی داشتهانمد (ژیمد و ریسم

)84 :1380د فیلسموفان اخمالق اوییمه ثمروت را مخمرب اخالقیمات

ثاب

و راکد اقتصادی را ایدئال میدانستندد در اینچنمین فسمایی بمود کمه

میدانستند؛ آنها وضعی
هیوم حرک

شجاعانه خود را انجام داد و در جواب تناقسات ارزشی ماندویر و مخایفان دارا بمودن
1. David Hume
2. Political Discourses
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ثروت دیدفاهی متفاوت از دیدفاه فیلسوفان اخالق قبلمی را دربماره تمأثیرات اخالقمی رفماه مطمر
شهرنشینان از ریق تهذیب و پالیش 1از مقدار آن در

کردد او مدعی بود که در دوره مدرن فسیل

 )1987د یکی از دلیر عمده برای چنمین ادعمایی آن بمود کمه جامعمه تجماری فسمیل همای اخالقمی
و درستکاری را به ارمغان میآوردد خالصه اینکه

جدیدی مانند سعی و تالش صرفهجویی صداق

هیوم ادعا میکرد که «اخالقیمات جدیمد» 2در یمک جامعمه تجماری بمه وجمود ممیآینمد؛ بنمابراین او
به فذشته متفماوت بمود (یموکس 1990؛ هیموم

ارزش ها را از نو و با معیار دیگری سنجید که نسب
)1987
اسمی

با ا دعای حقیقی هیوم درباره آثار اخالقی و سودمند توسعه اقتصادی و رفاه موافمق بمودد

عالوه بر آن او دیدفاه هیوم مبنی بر آنکه جامعه تجاری مجموعهای از فسیل های جدید میآفریند
را به دق

دنبال کرد؛ بنابراین هم هیوم و هم اسمی

بودند و بسیاری از آموزههای آن همچون مخایف

از مخایفان دیدفاههای اخالقی کهنه و قمدیمی
با رفاه را قابر قبول نممیدانسمتندد از سموی دیگمر

این دو اخالقیات جدیدی را پیشنهاد کرده و به توسعه و ترویج آن پرداختندد ایبتمه از اینکمه اسممی
دوس

صمیمی هیوم بود نمیتوان نتیجه فرف

مشابه بوده اس د در بسیاری از موضوعات اسمی

که دیدفاههای مذهبی آنان همواره یکسان یا حتمی
صراحتا موض متفاوتی نسمب

بمه دوسمتش هیموم

اتخاذ میکند (ایوی )2007د اسمی نمیخواس که در انتشمار کتماب ففتگوهمایی دربماره ممذهب
بیعی 3هیوم شریک شودد تحسین اسمی
وری زندفی کرد و از دنیا رف

از شخصی

و بیانات دوستش به این دییر بمود کمه هیموم

که مثر سایر مسیحیان متعصب از دین استفاده ابزاری نکردد چمون

آنهما بسممیاری از وقممای را بممه ممور ریاکارانممه معلمول مشممی
میکردند (اسلینگتون )2007د اسمی
دفاش از خصوصیات اخالقی او پرداخ
زندقه متهم بود و اسممی

با قلم قدرتمند و شهام

ایهممی مممیدانسممته و از آن سو اسممتفاده
اخالقی خود پس از مرگ هیموم بمه

چون هیوم به دییر دیدفاههای اخالقی جدیدش به کفمر و

رفم کمردن ایمن اتهمام را رسمای

خمود ممیدانسم ؛ ایمن اسم

کمه او را

«بزرگترین و ارجمندترین مورخ و فیلسوز عصر ما» میخواند و او را میستاید اما ایمن بمه معنمای
1. Refinement
2. New Morals
3. Dialogues on Natural Religion
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دوران اوییه پیشی میفیردد این ادعا برای معاصران هیوم بسیار شورانگیز بود (سوساتو 2006؛ هیموم

آدام اسمیت؛ اقتصاددان اخالقگرا

توافق و اشتراک نظر کامر اسمی

93

با نظریهها و عقایمد اقتصمادی هیموم نبمودد درواقم فلسمفه اخمالق

فلچینی از آموزههای ارسطو رواقیون 1هوچسون و هیوم بودد این فلسفه اخمالق ترکیبمی از

اسمی

اخالقیات باستانی و مدرن بودد اسمی

تأثیر پذیرفته بودد با این وجود خود او نیز دارای چارچوب اخالقمی بمود و آن را در حقموق ایهمی 2و
اقتصاد سیاسیاش به کار برد (ایوی )2007د
پس از بررسی مختصر رابطه اسمی

و هیوم میتوان فف

ارتبا با دیدفاه های اخالقی نو و متفاوت نسب

که اسمی

با ایهام از عقاید هیوم در

به فذشتگان اخالقیاتی را مطر میکند که پایمه و

اساس منطقیتری داشتهاندد همان ور که اشاره شد این دیدفاه وجود ثروت و رفاه را نفی نمیکمرد
و بر آن بود که این نحوه کسب و استفاده از ثروت اس
به رفاه یک موفقی
جامعه اس
درواق اسمی

که تعیینکننده اس د به وری که دستیابی

واقعی محسوب میشود هم از آن جه

که تأمینکننمده نیازهمای ممادی افمراد

و هم فسایر اخالقی چون تالش و پشتکار صرفهجویی و درستکاری را به هممراه داردد
با تأثیرپذیری از هیوم اخالقیات منهای پیشرف

اقتصادی را قبول نداش

و با دیدفاه

متعصبانه زمان خود کمه هرفونمه ثمروت دنیموی را ممان از پرهیزکماری و تقموای انسمان ممیدانسم
مخایف

می ورزیدد مطایعه رابطه اسممی

و تأثیرپمذیری او از اسمتادش هوچسمون دوسمتش هیموم و

دانشمند معاصرش ماندویر در کنار کار ماهرانه او در فلچمین کمردن عقایمد آنمان و ایجماد اخالقمی
نوین که ترکیبی از آموختههای پیشین و ایدههای جدید وی بموده حماکی از آن اسم

کمه اسممی

معتقد به نقش اخالق در اقتصاد بوده و اقتصاد سیاسی را در ارتبا کامر با اخالق میدانسته اس د
 .3-4آثار آدام اسمیت

هرچند که دانشجویان اقتصاد اسمی
که قبر از ثروت ملر نگاشته شده اس
تحلیر عقاید اسمی

را با ثروت ملر میشناسند ویی کتاب معروز دیگمر اسممی
نیز خود دارای شهرت زیادی اس

و برای مطایعه و تجزیه و

ضرورتا مطایعه این کتاب را نیز باید در دستور کار قمرار داد؛ بنمابراین در اداممه

مقایه به بررسی مبانی اخالقی موجود در دو کتاب معروز اسمی

پرداخته میشودد

1. The Stoics
2. Jurisprudence
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 .1- 3-4نظریه احساسات اخالقی

ابتدا باید نظریه احساسات اخالقی را مطایعه کردد اسمی

برای پی بردن به نگرش اخالقی اسمی

در

بینشی از موضوعات اقتصادی خاصی را فراهم میکنمدد او در ارائمه نظمام اخالقمیاش دو موضموش را
مفاهیمی که انسان با آن قساوتهمای اخالقمیاش را انجمام ممیدهمد و دوم:

مطر میکند :نخس

محتوی و مسمون فسیل د در اخالق اسمی
شامر چهار جف

بوده و هر جف

تقسیمبندی شدهاند :نخس

شامر دو مورد اس

که با توجه به تحسمین یما تقبمیح یمک عممر

قساوت درباره علر انجام یک عمر توسط شخی دیگمر1؛ مثمر اینکمه

آیا عمر یا رفتار شخی در یک موقعی
نزاک

هش

نموش از قسماوتهمای اخالقمی وجمود دارد کمه

معین رفتار مناسب یا نامناسبی بوده اسم ؟ اسممی

ایمن را

یا بینزاکتی دیگران 2مینامدد دوم :قساوت درباره اینکه آیما عواقمب عممر شمخی مسمتحق

تحسین اس

با تنبیه؟ که آن را شایستگی یما ناشایسمتگی دیگمران 3ممیناممدد سموم :قسماوت دربماره

مناسب بودن رفتار خودمان یا نزاک
خودمان یا ییاق

و بینزاکتی خودمان و چهارم :قساوت دربماره عواقمب اعممال

و بی ییاقتی خودماند مالحظات مربو بمه ایمن چهمار جفم

قسماوت هسمته نظمری

کتاب نظریه احساسات اخالقی را تشکیر میدهد (ایوی )2007
برای درک درس
توجه شودد اسمی

تعریخ اسمی

از نزاکم

و شایسمتگی لزم اسم

بمه توصمیخ او از انسمان

انسان را موجودی اجتماعی میداند که با سایر افراد جامعه ارتبا داشمته و رفتمار

دیگران را مورد قساوت قرار میدهد و به قسماوت دیگمران دربماره خمودش و رفتارهمایش اهمیم
میدهد و از اینکه از جانب دیگران رد شده و یا با چشم دیگری به او نگریسته شود احسماس تمرس
میکند؛ بنابراین باید با دیگران احساس همدردی کند (اسمی

)1976د انسان در چنین محیطی خود

را جای دیگران قرار داده و تالش میکند تا رفتارهای خمود را بما هنجارهمای جامعمه وفمق دهمدد در
چنین موقعیتی فرد ممیتوانمد تصمور کنمد کمه نماینمده جامعمهاش چگونمه رفتمار ممیکنمد و آن را بما
رفتارهای خود مقایسه کندد از این ریق اس

که قساوتهای اخالقی میتواند صورت فیمردد افمر

احساسات فرد سازفار باشد مورد تأیید قرار میفیرد و فرد نزاکم

و شایسمتگی دارد و در غیمر ایمن

1. Someone Else
2. The Propriety or Impropriety of Others
3. The Merit or Demerit of Others
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صورت او متهم به بینزاکتی و ناشایستگی میشود (استون )2002د موضموش دوممی کمه اسممی
نظریه احساسات اخالقی مطر میکند معنا و مفهوم فسیل

اس د اسمی

در

انواش مختلمخ رفتارهما را

رفتارها با فسیل

2

ویی برخی دیگر مثر «بیجه

بین رفتارهای با فسیل
دیگران اس

نیز سلسلهمراتبی وجود داردد این سلسلهمراتب بر اساس خیرخواهی نسب

(ایوی )2007د اسمی

تجاری صنع

آزار رساندن به دیگران» فناه 3تلقی میشوندد در

در ییس

خود فسیل های سمطح پمایینتمر ماننمد فسمیل همای

مراقب

اعتمدال و میانمهروی وفماداری و ثبمات را نیمز ممورد

4

صرفهجویی احتیا

توجه قرار میدهدد در همین زمینه اسمی

از دو سطح از احتیا سخن میفوید :سطح پمایینتمر کمه

شامر حفظ سالمتی ثروت و دارایی مقام و شمهرت و اعتبمار فمرد اسم
سیاس مداری یا زمامداری 5اس

(اسمی

و سمطح بمالتر کمه هممان

)1976د

به نظر می رسد که احتیا نوش اول شبیه محاسبات عقالنی اس
غایب علم اقتصاد و تفسیر پوزیتیویستی از اسمی
«هس » ها 6نمیدانس

بمه

که به شدت مورد توجه جریمان

قرار فرفته اس د افرچمه اسممی

احتیما را جمز

ویی آن یکی از فسیل های پایینتر در بمین نظمام اخالقمی فسمتردهاش بمود

(سن )24-32 :1377د
فسیل

دیگری که اسمی

نوشته های اسمی
او بر عدای
(اسمی
اس

در نظریه احساسات اخالقی از آن سمخن ممیفویمد عمدای

هر سه جز عدای

که در سن

مبادیهای 7اس د این نوش از عمدای
)1976د با اینکه عمده مباحش اسمی

اسم د

ارسطویی وجود دارد را در برمیفیرد ویی تمرکز
مما را از آزار رسماندن بمه همسمایهممان بماز ممیدارد
مرتبط با قتر آسیبهمای فیزیکمی و عمدای

ویی او آن را فستردهتر کرده و از مسائر تجاری مثر قراردادها همصحب

تجاری در ثروت ملر بیشتر بسط داده میشوندد اسمی

معتقد اس

جنمایی

میکندد ایبته مسمائر

فرد در مسابقه رسیدن بمه ثمروت

چه بسا تا آنجا که میتواند تالش کند تا از رقیبانش جلو بزند این تالش به خودی خود ایرادی ندارد
1. Moral Hierarchy
2. Virtuous
3. Vice
4. Prudence
5. Statesmanship

6د در مقابر «باید و نباید»هاد
7. Commutative Justice
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ویی او نباید به رقیبانش صدمه بزند یا آنها را رد کند چون این کار تخلخ از بازی منصمفانه 1بموده
و به هیچ وجه قابر قبول نیس د قوانین بمازی منصمفانه از قموانین کلمی ممورد نظمر اسممی
سرسختانه از رقاب
اسمی

دفاش میکند ایبته رقابتی که مطابق موازین اخالقی مورد نظر او باشدد

به بسیاری از فسیل های دیگر اشاره میکند که در بقات میانی سلسلهمراتمب اخالقمی

مورد نظر او هستندد انسانی  2از این دسته فسیل هاس  .درنهای
اعالم میکند که بالترین فسیل
عبارت اس

در نظریمه اخالقمیاش

او بما ایهمام از اسمتادش هوچسمون

که در نوک این سلسلهمراتمب قمرار دارد خیرخمواهی 3اسم

از آرزوی بهرهمندی خود از نعمات در کنار دیگران و رضای

کمه

به بهرهمندی بیشتر آنان

و کمتر خودماند خیرخواهی باعش میشود فرد از خودپرستی خودداری کرده و عوا خ کریمانه از
خود نشان دهد و این همان کمایی اس

که در ذات انسان قرار داردد انسان بما بخشمش و نیکوکماری

باعش افزایش شادیهای دیگران میشودد خیرخواهی با اجبار بیرونی به دسم
فسیلتی اس

که درون فرد خیرخواه وجود دارد و بسته به حس انساندوستی و وجمدان انسمانهما در

میان آنها متفاوت اس د به نظر بسیاری از مفسران دیدفاه اسمی
توزیعی اس

نممیآیمد بلکمه ایمن

(یانگ )1997د نظام اخالقی اسمی

علم اخالق اسمی

برفرفته از دکترین رواقیون اس

بمه خیرخمواهی معمادل بما عمدای

خیرخواهی و احتیا را با همم ترکیمب ممیکنمدد
کمه معتقمد بمه وجمود «دایمرههمای صممیمی »

4

مختلخ در زندفی بشر اس د این دایرهها به شکر تودرتو بوده و در کوچکتمرین دایمره خمود فمرد
قرار داشته و در دایره بعدی خانواده او قرار داردد با افزایش بعد اجتماعی دایرههما بمزرگتمر شمده و
همسایهها را نیز شامر میشود و بالخره بزرگترین و بیرونیتمرین دایمره تممامی افمراد جامعمه را در
برمیفیردد بما افمزایش بعمد اجتمماعی خیرخمواهی کماهش ممییابمد (اسممی
خیرخواهی فرد نسب

به خود و خانوادهاش از خیرخواهی او نسب

همین ترتیب خیرخواهی فرد نسب
خیرخواهی او نسب

)1976؛ یعنمی اینکمه

به همسایگانش بیشتر اسم

و بمه

به دورترین اعسای جامعهاش که آنهما را نممیشناسمد کمتمر از

به همسایگان اس د

1. Fair Play
2. Humanity
3. Benevolence
4. Spheres of Intimacy
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هرچند که اسمی

97

بحش رشد و توسعه اقتصادی را به ور مفصر در ثمروت ملمر مطمر کمرده

ویی در نظریه احساسات اخالقی نیمز بما مطمر کمردن افمراد غیرمتممدن 1فریمزی بمه آن زده اسم د
و اغلب به دییر بر رز نشدن نیازهای اوییهشان میمیرندد آنها بما دیگمران همکماری و نموشدوسمتی
ندارند و متقابال به بدبختی خود نیز توجه کمی دارندد آنها باید در حفظ آبرویشمان مقماوم و صمبور
باشند؛ بنابراین نمیتوانند احساسات خود را بین سایر اعسای قبیلمهشمان بمروز دهنمدد چنمین شمرایطی
باعش میشود تا در قبیله نابهنجاریهایی مثر رفتار وحشیانه نسب
رواج یابدد به این ترتیب کودککشی 2قباح

خود را از دس

یعنی نابود کردن اخالقیات خوبد با رواج این عمر زش
بین میرودد ویی در بین ملر متمدن وضعی
توسعه یافته اس

و امنی

به افراد پیر ضعیخ و حتی جموان
میدهد؛ در حایی که کودک کشی

واضحترین مرزهمای بمین حمق و با مر از

به شکر دیگری اس ؛ در جامعهای که از نظر اقتصادی

اجتماعی و شادکامی و خوشمبختی رواج دارد راحم تمر ممیتموان از فقمر

اجتناب کردد در چنین جامعهای ضرورت تحمر خطر فرسنگی و درد خیلی کمتمر اسم ؛ بنمابراین
حس همکاری و نوشدوستی بیشتر بوده و تفکر آدمی خیلی روشنتر اسم د ررفیم
یک اممر بیعمی در ذات انسمان اسم

درک دیگمران

ویمی در شمرایط اقتصمادی بهتمر شمریک کمردن دیگمران در

احساسات خود و شریک شمدن در احساسمات آنهما در بمین افمراد بمه شمکر یمک قمانون اجتمماعی
درآمده و کودککشی نیز از بین میرودد مردم مؤدبتر صریحتر و بیریاتر میشوندد اینها همگی
تأثیرات اخالقی رشد اقتصادی در جامعه اس
تفکر هیوم درباره تأثیرات پیشرف
اسمی

که در جامعه بدوی وجود نمداردد درواقم ایمن هممان

اقتصمادی بمر بهبمود اخالقیمات در جامعمه اسم

نیز بوده و آن را در کتاب خود مطر کرده اس د
همان ور که مطایب بال به صراح

فویای آن اس

مبانی اخالقی بوده و دربرفیرنده عقاید اخالقمی اسممی
اسمی

کمه ممورد قبمول

کتاب نظریه احساسات اخالقی سرشمار از
اسم

بمه موری کمه درک عمیمق عقایمد

در ثروت ملر بدون مطایعه این کتاب ممکن نخواهد بودد

1. Savage
2. Infanticide
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 .2- 3-4ثروت ملل

شود که اسمی

در کتاب معروز خود که مفسران آن را آغاز جدایی اخالق و اقتصاد دانستهاند نمه

تنها با ارزشهای اخالقی بیگانه نبوده بلکه بر یزوم توجمه بمه مالحظمات اخالقمی در اقتصماد تأکیمد
کرده اس د
در ابتدا لزم اس

اینکه :جنبههای اخالقی مبادیه کمه قمبال در

که به دو نکته اشاره شود؛ نخس

میان عایمان اخالق یک مفهوم شخصی تلقی میشد توسط اسمی

به مجموعهای از مبانی اساسمی و

نهادی تبدیر شد و قوانینی که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد فرف
اخالقی در جامع ه شدند و دوم اینکه :اسمی

رشد اقتصادی را برای جامعه مفید میدانسم

بود با افزایش رشد اقتصادی و توانگری مردم راه برای پیشرف
حایی اس

که عایمان اخالق پیش از اسمی

ایدئال میدانستندد این دو عقیده اسمی

تبدیر به قایب اصملی رفتمار

مثر ارسطو وضعی

و معتقمد

اخالق هم هموارتر میشمودد ایمن در
ایسمتای اقتصمادی را بمرای جامعمه

را از عایمان اخالق پیشین جدا ممیسمازد (اسمتوارت 1980؛

یانگ )1997د
بسیاری از مفسران اغلب با تأکید بر این جمله اسمی

ثروت ملمر را مبتنمی بمر نفم خودخمواهی

توصیخ میکنند« :1به خا ر خیرخواهی قصاب آبجوفروش یا نانوا نیس

کمه مما انتظمار شماممان را

داریم بلکه این به خا ر توجه آنها به نف شخصیشان اس د ما مخا ب انساندوستی آنهما نیسمتیم
بلکه مخا ب خوددوستی آنهاییم و ما هرفز با آنها درباره نیازهایمان حرز نمیزنیم بلکه با آنها
از نفعشان سخن میفوییمد» (اسمی

)1976د

به نظر میرسد بسیاری از تحسینکنندفان اسمی
فراتر نرفتهاند ؛ اما افر همین عبارت ساده را با دق
در اینجا نشان دادن این مسئله اس

از این عبارت پیراممون قصماب و آبجموفروش
مطایعه کنیم متوجه میشویم کمه همدز اسممی

که داد و ستدهای معمویی در بازار چرا و چگونه رخ میدهنمد و

چرا و چگونه تقسیم کار عملی میشود و این دقیقا موضوش همان فصلی از کتاب اوس

که عبمارت

به خیرخواهی توسط اسمی

در این جمله را

1د به عنوان مثال می توان از یوکس نام برد که بالتر دانستن نف شخصی نسب
نوعی ارزیابی تازه ازفسیل ها مینامد و تالش میکند تا از اسم ی
)(Lux, 1990: 88-91, 92-93, 113د

تفسیری ارائه دهد که صرفا به خودخواهی اعتقاد دارد
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فوق از آن نقر میشود؛ اما این واقعی
هیچ وجه به این معنی نیس

که اسمی

99

به رواج معامالت دو رفه سودمند توجه کمرد بمه

که او صرز خوددوستی یا درواقم ممللاندیشمی بمه معنمای عمام آن را

نیکبختی اقتصادی را بر اساس انگیزهای واحد بنا نممیکمرد (سمن )26 :1377د بمه ایمن ترتیمب ایمن
پارافراز بسیاری از خوانندفان را به اشتباه انداخته اس د چون تفسیر کنونی از این جمله اسمی
سایر بخشهای ثروت ملر و نظریه احساسمات اخالقمی کمه در آن اسممی

بما

نفم شخصمی را تشمریح

خمودش نقمش یطیفمی را بمازی ممیکنمدد بمه

می کند در تناق

اس د نف شخصی در مفهوم درس

راستی که اسمی

در نوشتههای اقتصادیاش دیدفاه رریخ و متنوعی از انگیزههمای فمردی را ارائمه

میکند (اونسکی 2005؛ روتسچایلد و سن )2007د
چارچوب فکری موجود در ثروت ملر را میتوان در جدول زیر خالصمه کمردد در ایمن جمدول
بعسی از فسیل های مورد اشاره اسمی

و جلوه اقتصادیشان در ثروت ملر دستهبندی شمده اسم

و

برای بحش درباره اقتصاد سیاسی و اخالق اسمیتی شروش خوبی اس د
جدول  .1چارچوب فکر ثروت ملل
جلو اقتصاد

مکان بحث در ثروت ملل

نوع فضیلت

عدای

کتاب اول و چهارم

تجارت آزاد

احتیا

کتاب دوم و سوم

انباش سرمایه

کتاب پنجم

عدم ازخودبیگانگی

خیرخواهی

Sourc: Fitzgibbons, 1997: 98

آمارتیا سن معتقد اس

که ایمن جمدول همم انگیمزه فمردی و همم دسمتیابی اجتمماعی را پوشمش

میدهدد یخ فسیل همای ممورد اشماره در ایمن جمدول حماکی از دیمد وسمی و متعمادل اسممی
انگیزههای فردی اس

که در قسم های قبر به آنها اشماره شمدد انباشم

از

سمرمایه همم یمک مسمئله

فردی و هم یک کامیابی اجتماعی اس د بر همین اساس تالش میشود تا در ادامه مقایه مجموعمهای
از موضوعات مرتبط با مبانی اخالقی اقتصاد سیاسی اسمی
بینایملر و رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار فیردد

در سمه بخمش توزیم و مبادیمه تجمارت
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 .1-2-3-4مسائل اخالقی مربوط به توزیع و مبادله در اقتصاد داخلی

در ثروت ملر بر جوام تجاری تمرکز کرده اسم د ایمن جوامم دارای تقسمیم کمار پیشمرفته

اسمی

نقش مهمتری داردد او مبادیه و توزی در این جوام را بسیار نزدیک به هم میدانمدد اسممی
خا ر حمایتش از آزادی تجارت داخلی و بینایمللی معمروز اسم

کمه بمه

ممیفویمد :بایمد اداره بمازار بمه

فرایند بازار سپرده شود تا به ور خودکار تعدیر شودد به عقیده اسمی

افر بمه همر فمرد اجمازه داده

شود تا در مسیر خود به تعقیب منافعش بپردازد با توجه به ر منصمفانه تعمادل آزادی و عمدای

1

تبعا مناف دیگرا ن هم تأمین خواهد شدد او مبادیه را در قایب اخالقی که در نظریه احساسات اخالقی
توضیح داده اس

جایز میداندد او عقاید اخالقمی خمود دربماره مبادیمه را در ثمروت ملمر نیمز آورده

اس  « :فرد تا زمانی که قانون عدای
شخصیاش بپردازد» (اسمی

را زیر پا نگذاشته آزاد اس

تا در مسمیر خمود بمه تعقیمب نفم

)1976د نف شخصی مبادیه را در جامعه تجاری هدای

ممیکنمد ویمی

این عامر هدایت گر مقید به اخالق اس د قوانین بازی باید مورد احترام بازیگران قرار فیردد ایمنهما بمه
وضو ابعاد اخالقی اقتصاد سیاسی اسمی

1997؛ فیتزفیبمونز

را نشمان ممیدهنمد (تمپمر -اسممی

)1995د
دغدغه های اخالقی اسممی

(بمرخالز اکثمر اقتصماددانان) فقمط بمه روش محمدود نممیشمود و

پیامدهای اخالقی آن را نیز در برمیفیردد در دیمدفاه اسممی
بالیی از پیامدهای اخالقی اس

روشهمای اخالقمی مقمارن بما درجمه

(ایوی )2007د حال افر قموانین بمازی رعایم

شموند آنگماه قیمم

بازار منصفانه خواهد بود؟ این سؤال ما را به مسیرهای تودرتو و پیچیدهای در دنیای نظریات اسممی
میکشاند که شامر وضعی
سم

قیم

قیم

بیعی که متوسط قیم

بازار و قیم

بیعی 2دستمزد سود و اجاره اس د قیم

تعادل بلندمدت اس

نارر» 3در نظریه احساسات اخالقی اس د درواق قیم
اسکولستیک هاس

که مطابق با رضای

تمایر داردد قیم
بیعمی اسممی

بازار به

بیعی مطابق با «نظریه

برفرفتمه از قیمم

رفین مبادیه و بر اساس تخمینی از قیم

عادلنمه

4

منصمفانه 5تعیمین

1. Liberal Plan of Equality, Liberty, and Justice
2. Market Price and The Natural Price
3. Spectator Theory
4. Just Price
5. Fair Price
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آدام اسمیت؛ اقتصاددان اخالقگرا

میشودد قیم

بیعی قیم

باشد (یانگ )1997د عدای

که در آن شرایط لزم بمرای عمدای

عادلنهای اس

مبادیهای بر پایه حق مایکی

101

مبادیمهای 1برقمرار

خصوصی آزادی ورود به عقد قمرارداد و

به عنوان یک کالی عمومی جنبههای زیادی دارد ویی ویهفیهای مهمتر آن شمامر نظمم داخلمی
امنی

در برابر تهدید خارجی رفاه همگانی و شادکامی اس

توزیعی باید فف

هرچند که اسمی

(اسممی

2

)1976؛ امما دربماره عمدای

یک تعریخ نظاممند از آن ارائمه نکمرده اسم

ویمی ممیتموان

بسیاری از مؤیفههای آن را از سخنان او استخراج کرد و بما ترکیمب آنهما بمه نتیجمه رسمیدد اسممی
«آزادی بیعی» 3که از ریق رشد اقتصادی موجب سرریز شدن ثروت به بقات درآممدی پمایینتمر
میشود را (در جوام تجاری که قوانین عدای
از یزوم سازفاری بین عدای

مبادیه ای و عدای

این ناسازفاری آفاه بوده و برای وضعی

در آن حکمفرما باشد) تأیید میکندد درک اسممی
توزیعی قابر مالحظه اس د با این وجود اسممی

از

بد اقتصادی افراد فقیر و بدبختیهمای آنمان ارهمار تأسمخ

کرده و با آنان همدردی میکندد از سوی دیگر اسمی

جامعه فاقد بقمه اجتمماعی را رد ممیکنمد و

برقراری نظم اجتماعی را نیازمند وجود ساختار بقاتی ممیدانمدد بما ایمن وجمود ممیتموان خرسمندی
بسیاری از جوام موجود را با دادن سهم بیشتر به بقات پایینتر افزایش دادد او مخایخ این اس

که

سهم هنگفتی از درآمدهای جامعه فقط به مایکان برسد در حایی که بسیاری از مردم بقات پایینتمر
در فقر و فالک
اسمی

به سر برند؛ چون آن را مطابق با «درجه بهینه نابرابری» 4نمیدانمد (اسممی

)1976د

برای کاهش این نابرابریهما احمدا مؤسسمه خیریمه عممومی را پیشمنهاد کمرده و در حموزه

سیاس فذاری عمومی نیز روشهایی مثر ماییات تصاعدی و عوارض بر وافنهای یوکس و اجماره
خانه را به منظور بهبود عدای

توزیعی در جامعه تجاری توصیه میکندد عالوه بر آن اسمی

در بازار آموزش و پرورش را نیز یکی از راههای دیگر میداندد اسمی

مداخله

یک تفسمیر اخالقمی رریفمی

از مبادیه و توزی را ارائه کرده و در آن در مقایسه با تفاسیر اخالقی قبر از خودش اهمیم

بیشمتری

1. Commutative Justice
2. Internal Order
3. Natural Liberty
4. Optimal Degree of Inequality
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مبادیهای تأکید زیادی دارد ویی بمدهبسمتانهمای نهمایی 1آن بما سمایر

به بازار داده اس د او بر عدای

مبانی اخالقی را امکانپذیر دانسته و آن را توصیه میکند (ایوی )2007د

اسمی

در ثروت ملر رسای

اصلی خود را مخایف

با نظمام محمدود تجمارت بمینایملمر ممورد نظمر

مرکانتلیس ها و سیاس های داخلی مربو به آن میداندد برعکس « مر ییبمرال برابمری آزادی و
عدای » 2نظام مرکانتلیس

تنها توسط نارران مغرض 3حمایم

ممیشمود (ایموی )2007د بمه عبمارت

دیگر مرکانتلیس ها معتقدند که در تجارت هر دو مرز سمود نممیبرنمدد اسممی
مخایخ بوده و معتقد اس

بما ایمن اسمتدلل

که هر دو رز معامله بهرهمند میشوندد زیرا همر یمک در برابمر کمالیی

که بدان احتیاج ندارد کالی دیگری به دس
دارد (تفسلی )84 :1388د اسمی

میآورد که مورد نیاز اوس

و برایش ارزش بیشتری

در سال  1780حملمه سمختی را کمه در ثمروت ملمر بمه کمر نظمام

بازرفانی مرکانتلیسم وارد کرده بود بار دیگر به نظام بازرفانی آن زمان بریتانیای کبیر کمرد و اعمالم
کرد که مرکانتلیسم بر «سیستم بیرحم انحصار» 4مبتنی اس
بممودن قمموانین بممازی را نق م

مممیکن مدد اسمممی

و مقررات اخالقمی لزم بمرای منصمفانه

سیسممتمی را کممه در آن فروهممی از بازرفانممان (و

توییدکنندفان) نه تنها بر سایر بازرفانان (و توییدکنندفان) بلکمه بمر تممامی مصمرزکننمدفان یمک
جامعه غلبه میکنند تأیید نمیکند و معتقد اس

که این سیستم مخایخ عمدای

و برابمری اسم د او

قوانین پایه و اساسی مکتب مرکانتلیسم را مغایر با قوانین بازی عادلنه میدانمدد اسممی

از یمک سمو

اصول مکتب مرکانتلیسم را به باد انتقاد میفیرد و از سوی دیگر تجارت آزاد بینایمللمی کمه باعمش
فسترش اعتقاد به یزوم حس تفاهم و احترام متقابر بین کلیه ملر و اقوام عایم شود 5را تبلیغ میکنمدد
جایگاه اسمی

رریختر از آن اس

که برای توصیخ آن به «آزادی مطلق اقتصادی» 6قناعم

(ایوی )2007د به نظر میرسد که موضوش اصلی در رویکرد اسمی
اس د به نظر اسمی

کمرد

به امر توزی مسئله «غذا» 7بموده

مشکر کمبود غذا به مقررات و موان تجارت مربو میشمود بنمابراین حمذز
1. Marginal Trade-offs
2. Liberal Plan of Equality, Liberty and Justice
3. Partial Spectators
”4. “Wetched System of Monopoly
5. Cosmopolitanism
6. Laissez-Faire
7. Food
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موان تجارت داخلی به ور چشمگیری باعش رفم کمبودهما ممیشمودد در ممواردی کمه تممام بمازار
داخلی از کمبود رنج میبرد فشایش بازارهای خارجی باعش رفم مشمکر ممیشمودد بما ایمن وجمود
منتقدان به اسمی
مبادیهای را به عدای

توزیعی ترجیح داده اس

(هن

می فوید که در مواقعی که مشکر کمبود غذا حای
دوی

دخای

و ایگنتیخ )1983د در حایی که اسمی

خود

تهدیمدآمیز بمه خمود ممیفیمرد لزم اسم

کمه

مخایخ حذز تجارت یا ایجاد محدودی

کرده و به حر مشکر کمک کندد اسمی

در مقابر آن بود؛ اما این امر مستلزم آن نبود که مخایخ حمای
اسمی

در ثروت ملر قحطی را فقط معلول «کمیابی واقعی» نمیداند بلکه وقوش آن را در اقتصادی

که در سازوکار بازار درفیر اس
اس د بر اساس تحلیر اسمی

نیز ممکن میداندد قحطیای که ناشی از کاهش تویید مواد غذایی

انسانها از ریق روندی که مهمارش از دسم

قحطی و فرسنگی کشیده میشوندد هیچ چیز مؤید این نیس
سیاس

عمومی از فقرا باشمدد عمالوه بمر آن

عمومی مان دخای

آنهما خمارج اسم

بمه

نسمب

بمه

که رویکرد اخالقی اسمی

وی به نف فقرا باشدد فرچه او یقینا مخایخ حمذز تجمارت بمود ویمی

اشاره او به اینکه بیکاری و دستمزدهای حقیقی پایین عل
تمامی تصمیمات مقتسی از سوی دوی

فرسنگی اس

برای مقابله بما ایمن وضمعی

در حکم پیشمنهاد اتخماذ

اسم

(سمن )29-30 :1377د

درواق اسمی

در صدد بود تا دیدفاههای سنتی رایج زمان خود را اصال کند ویمی بما ایمن وجمود

عدای

از غمذا بمه سمادفی «برابمری مقابمر

اهمی

توزیعی را دس

کم نمیفرف د توصیخ اسمی

کارایی» 1در تحلیر همای اقتصماد ممدرن کمه در آن اخمالق یمک عاممر بیگانمه و بمرونزا و تحمیلمی
هنجاری بر تحلیرهای اثباتی در نظر فرفته ممی شمود نیسم د بمه نظمر اسممی

صمیان

نفمس

2

بقمه

اجتماعی 3و ا اع

از قانون( 4کمال )5همگی در عدای

توزیعی نقش دارندد قانون کلی که اسمی

بیان می کند آن اس

که تجارت آزاد و حقوق مایکی

هر دو باید مورد احتمرام باشمندد هرچنمد کمه

فاهی اوقات عدای

مبادیه ای بما سمایر اصمول اخالقمی (در اینجما کمالی عممومی) در تنماق

میفیرد و بدهبستانهایی بین آنها لزم اس

قمرار

ویی این بدهبسمتانهما همم بایمد در چمارچوب اخالقمی
1. Equity Against Efficiency
2. Self-Preservation
3. Social Order
4. Law Abidingness
5. Perfection
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معتقد اس

5و6

که در یک جامعه تجاری رقاب

مبادیه و توزی در شکر داخلمی

و بینایمللی آن نقشی اخالقی را ایفا میکنند (ایوی )2007د

اسمی

در ثروت ملر ففته اس

که« :مهمترین موضوش اقتصاد سیاسی هر کشور افمزایش ثمروت و

قدرت آن اس »؛ بنابراین رشمد و توسمعه اقتصمادی اهمداز اصملی اقتصماد سیاسمی اسممی
اسمی

به یک تئوری چهار مرحلهای توسعه اقتصادی اعتقاد داشمته و معتقمد اسم

تجاری اس

هسمتندد

کمه تنهما جامعمه

که متمدن و توسعه یافته اس د مردم یک جامعمه توسمعه یافتمه از پمایینتمرین بقمه تما

بالترین آن در مقایسه با مردم جوام بدوی به نسب

بیشمتری ممیتواننمد از ضمروریات و تسمهیالت

زندفی یذت ببرند؛ به عبارت دیگر مردم جوام توسعه یافته مجبمور نیسمتند کمه بمه دییمر مشمکالت
اقتصادی و تأمین ضروریات زندفی سایمندانشان را رها کمرده یما آینمده فرزندانشمان را نمابود کننمدد
معتقد اس

درواق اسمی

که مردم در یک جامعه تجاری و توسعه یافته از آنجایی کمه وضم ممایی

نسبتا خوبی دارند میتوانند احترام نسر قبلی و بعدی خود را نیز داشته و برای نسر آینده برنامهریزی
کنند؛ به عبارت دیگر او یکی از مهمترین دلیر ترک احترام و سپاسگذاری از نسر قبلی و دیسوزی
برای نسر بعدی را مسئله اقتصادی می داند که این خود یک جنبه مهم اخالقی زندفی افراد اس د او
معتقد اس

در جامعهای که این مشکر نباشد حداقر میتوان فف

مذکور (افر روی دهد) عل

کمه زیمر پما فذاشمتن اخالقیمات

اقتصادی نداشته اس د

به نظر اسمی جامعه تجاری ویهفیهای اخالقی فراوانی داردد افر خواننده کتاب ثمروت ملمر
را به همراه سایر کتابهای اسمی

مطایعه کند میتواند به روشنی به آنها پیببمردد او معتقمد اسم

که در چنین جوامعی کمتر پیش میآید که ثروت در ول ساییان دراز فقط در یک خمانواده بمانمدد
آزادی توسعه مییابد و فسیل های تجاری دیگر ماننمد تمالش و اسمتفاده بهینمه از امکانمات پدیمدار
میشوندد هرکدام از اینها خود پیامدهای اخالقی زیمادی را در خمانوادههما و جامعمه در پمی دارنمدد
اسمی

انبا ش

سرمایه را برای رسیدن به اهداز اقتصاد سیاسی یعنی همان رشد و توسعه اقتصمادی

لزم می داند و آن را دارای ابعاد اخالقی دانسته و معتقد اسم

اقتصماد سیاسمی یمک سلسمله اهمداز

اخالقی را دنبال میکند که به دنبال بهبود وض اقتصادی ممردم بمه وقموش ممیپیونمد و لزممه آن نیمز
تشکیر جامعه تجاری اس

(ایوی )2007د درواق میتوان فف

به نظر اسمی

ابتدا بهبمود وضمعی
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اقتصادی کمک میکند

و این تأثیر متقابر در جامعه همچنان تداوم مییابدد
به نظر اسمی

چالکی کارفر شاغر و دوم نسب

بین کارفران موید و غیرموید یا نسمب

تجم سرمایه 3مهمترین اثر را بر معیار دوم (نسمب

بمین سمرمایه 1و درآممد2د

بمین کمارفران مویمد بمه غیرمویمد یما نسمب

بمین

«سرمایه» و «درآمد» ی که بالفاصله به مصرز ممیرسمد) داردد از سموی دیگمر خمود تجمم سمرمایه
تابعی از صرفهجویی 4اس د فرض رفتاری اساسی در نظریه رشد اقتصادی (صرفهجمویی) ماننمد میمر
به ترویج فسیل

احتیا اس ؛ بنابراین از نظر اسمی

و بهتب رشد اقتصادی اس
اس

احتیا شر اخالقی لزم برای تجم سمرمایه

(یانگ )1997د تجم سرمایه عالوه بمر آنکمه پمیشنیماز رشمد اقتصمادی

اثر مفید دیگری نیز دارد؛ به این صورت که تجم سرمایه با ایتزام بهکارفیری نسب

کارفران موید نسب

بیشتری از

به کارفران غیر موید «فساد» را در بین کارفران موید کماهش ممیدهمدد تجمم

سرمایه فسیل های سطح پایینتر بورژوازی 5مثر اخالق کسمب و کمار را تمرویج ممیدهمدد اسممی
برای دستیابی به رشد اقتصادی فسیل همای مختلفمی مثمر احتیما و صمناع  6را ضمروری ممیدانمد
(ایوی )2007د درواق اسمی

رشد اقتصادی را نیمز بما یمک دیمد اخالقمی ممورد تجزیمه و تحلیمر و

توصیخ قرار میدهدد او از یک سو مالکهای لزم برای دستیابی به رشد اقتصمادی را ممالکهمای
اخالقی می داند و از سوی دیگر پیامدهای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را نیز اخالقی دانسمته و
معتقد اس

جامعه تجاری با دستیابی به رشد اقتصادی از مواهب اخالقی آن بهرهمند شده و در مقابر

ترویج اخالق در جامعه موجب بهبود وضعی

اقتصادی خواهد شد؛ به عبارت دیگر رشمد اقتصمادی

و اخالق لزم و ملزوم یکدیگر بوده و به ور متقابر بر هم تأثیر میفذارندد
سو تعبیری که از رز برخورد پیچیده اسمی

با موضوش انگیزه و نقمش بازارهما شمده و نادیمده

انگاشتن تحلیر اخالقی وی از عوا خ و رفتارها دو عاملی هستند که به نظر میرسد با فاصله افتادن
میان اخالق و اقتصماد کمه در اثمر پیمدایش اقتصماد ممدرن رخ داده اسم

کمامال همخموانی داردد در
1. Capital
2. Revenue
3. Accumulation of Capital
4. Frugality
5. Bourgeois
6. Industry
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تقسیم کمار نموآوریهمای

مبادلت سودمند برای رفین و اهمی

بسیاری در اقتصاد کرده اس و از آنجا که این نوآوریها با رفتار انسان بدون احتساب خیرخواهی و
از آثمار اسممی

در مورد اقتصاد و جامعه که به مشماهداتی دربماره فقمر و بمدبختی احسماس

همدردی و نقش مالحظات اخالقی در رفتار انسان بهویهه بهکمارفیری هنجارهمای رفتماری مربمو
میشود بهتدریج و به همان میزانمی کمه در اقتصماد از ممد ممیافتادنمد فرامموش شمدندد حممایتی کمه
معتقدین و حامیان رفتار معطوز به نف شخصی برای خود در آثار آدام اسمی
در حقیق

جس وجو میکنند

با قرائتی جام تر و کمتر جانبدارانهتر از وی به سختی ممکمن نممیشمودد درواقم اسمتاد

فلسفه اخالق و اقتصاد پیشتاز در زندفیاش دچار بیمماری چنمد شخصمیتی نبمود (سمن )31 :1377د
پس از بررسی نسبتا مفصر مبانی اخالقی تفکرات و عقاید اسمی
کتابهایش که صورت فرف
اس

باید فف

و حتی رفداران دوآتشه اسمی

کامال مخایخ با عقاید او بوده اس

که متأسفانه دیدفاههای اسمی

به درسمتی تفسمیر نشمده

در برخی مواق دقیقا تفسیری از عقاید او ارائه کمردهانمد کمه

و این اجحافی اس که در ول ساییان پس از اسمی در حق او

صورت فرفته اس ؛ بنابراین بسیار ضروری اس
اسمی

در زندفی و رابطه بما معاصمران و

که تفاسیر دقیقتر و کمتمرجانبدارانمه تمر از عقایمد

صورت فیردد

 .5نتیجهگیر
بسیاری از مفسران تاریخ عقاید اقتصادی اقتصاد را با آدام اسمی

میشناسند و او را پدر علم اقتصماد

می دانندد شهرت آدام اسمی در این جایگاه به همراه کتاب مشهور و همواره جاودانش یعنی ثمروت
ملر باعش شده اس

که در ول ساییان پس از او بسیاری از نویسمندفان بمه تفسمیر آرا و عقایمد وی

اقدام کنند؛ اما متأسفانه آنچه که بعدها و بهویهه در ول قرن بیستم رخ داد نه تنها تفسمیر منصمفانه و
واقعی آرا و عقاید اسمی

نبود بلکه حتی در موقعی هایی در تساد با عقاید وی بموده اسم د از ایمن

رو در این مقایه سعی شد تا با بررسی سه مورد :زندفانی آدام اسمی
و کتابهای او به مطایعه و تجزیمهو تحلیمر عقایمد اخالقمی اسممی
زندفانی آدام اسمی

به دس

آمد این بود که اسممی

تأثیرپذیری وی از معاصرانش
پرداختمه شمودد آنچمه از بررسمی

فمردی معتقمد بمه اخمالق و دارای روحیمهای

یطیخ و سرشار از عوا خ انسانی و اخالقی بوده اس د بررسی تأثیرپذیری عمیق اسمی

از استادش
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صمیمیاش دیوید هیوم و دانشمند معاصرش برنارد ماندویر فویای ایمن
معتقد به اخالقی نوین به م عنی اسمیتی کلمه بوده اس

اقتصادی در تساد با هم میدیدند؛ امما

آنچه که سندی بیشتری از موارد بال دارد عقاید مکتوب اسممی اسم کمه در کتمابهمای نظریمه
احساسات اخالقی و ثروت ملر آمده اس د پس از بررسی این آثار این نتیجه حاصمر شمد کمه فهمم
عمیق ثروت ملر وابسته به مطایعه عمیق نظریه احساسات اخالقی و درک آن اسم د از سموی دیگمر
این دو اثر اسمی

کامال در ارتبا با یکدیگر بوده و مبانی اخالقمی ثمروت ملمر بمه مور مبسمو و

زیبایی در نظریه احساسات اخالقی آمده اس
دریاف

این اس

که اسمی

و آنچه که پس از مطایعه عمیق این دو کتاب میتوان

اقتصاد را در خدم

اخالق میدانسته و معتقد بموده اسم

حوزه همواره دارای تأثیر متقابر بر یکدیگر بودهاند؛ اخالق موجب پیشرف
به نوبه خود باعش پیشرف
اسمی

در این مقایه به دس

اخالق در جامعمه ممیشمودد درنهایم
آمد این اس

که :آدام اسمی

قرن بیستم نه تنها بیگانه با اخالقیات نبوده اس

کمه ایمن دو

اقتصادی شده و این نیز

آنچمه کمه از بررسمی آرا و عقایمد

برخالز دیدفاه تحریخشده رایمج در

بلکه هم در زندفی فردی و هم در عقایمد اقتصمادی

خود به ور صریحی اخالق و عوا خ انسانی را مورد توجه قرار داده و اقتصاد سیاسی را در خدم
اخالق می دانسته اس ؛ و آنچه که در تفسیر متداول و موجود در مناب اقتصادی قرن بیستم ففته شده
و در دانشکدههای اقتصاد ایران نیز تدریس میشود نوعی رلم در حمق اسممی
چون در این تفاسیر اسمی

محسموب ممیشمود؛

اقتصاددانی معرفی میشود که صرفا به نف شخصی به معنی خودخمواهی

معتقد بوده و هرفونه کمک به دیگران و از خودفذشتگی در زندفی را موجب عقب ماندن از قافله
اقتصادی میداند؛ بنابراین ضروری به نظر میرسد که در این مورد تجدید نظر شده و اسممی
فردی مذهبی و اخالقفرا بوده اس

را کمه

به دانشجویان مذهبی و اخالقفرای ایران عزیزمان بشناسانیم و

آنان را از همان ابتدای ورود به دانشگاه و تحصیر رشته اقتصماد در مموجی از تناقسمات ارزشمی کمه
حاصر از برخورد اندیشههای اسمالمی و اخالقمی دانشمجویان ایرانمی بما آمموزههمایی از آرا و عقایمد
اسمی

که ساخته و پرداختهشده اثباتفرای قرن بیستم اس

و نه واقعی

زندفی وی قمرار نمدهیمد

چون همانا به قول آمارتیا سن« :استاد فلسفه اخالق و اقتصاد پیشتاز در زندفیاش دچار بیماری چند
شخصیتی نبوده اس » ؛ پس یزومی ندارد که تفسیری از وی ارائه دهیم که همم او را ایمنچنمین نشمان
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دهد و هم دانشجویان اقتصاد را دچار تناقسات ارزشی کندد آدام اسممی
مداف پیوند اقتصاد با اخالق بوده و تنها همین تفسیر اس

اسمتاد اخمالق و اقتصماد و

که به حق بیانگر شخصی

واقعی اوس د
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