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چکیده
این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که الگوی انسان اقتصادی با تکیه بر آموزههای اسالمی چگونه قابل
ترسیم است؟ تعریف این الگو چیست؟ مهمترین عنصر یا عناصر این تعریف کدامند؟ فرضیهای که مقاله به
دنبال اثبات آن میباشد این است که مهمترین قاعده رفتاری در الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم،
«بیشینهسازی بهرهمندىهاى مادی ،معنوى و آخرتى با بهترین ترکیب» میباشد .ابعاد سهگانه وجودی (مادی،
معنوی و اخروی) و (مطلقگرایی و لذتپذیری به عنوان دو امر از امور فطری) از مبانی انسانشناسی قرآن کریم
هستند که در شکلگیری این الگو نقش بسزایی دارند؛ همچنین نشان داده شده است که چگونه این الگو در
در این مقاله تالش شده از روش مطالعه تطبیقی استفاده شود و اقتصاد کالسیک نیز مورد بررسی قرار گیرد .به
لحاظ تفسیری نیز روش تحلیلی ـ عقلی اتخاذ شده است .الگوی انسان اقتصادی ،ایده جدیدی است که در
مطالعات گذشته اقتصاد اسالمی کمتر به آن پرداخته شده است.
واژگان کلیدی :الگوی انتزاعی ،انسان اقتصادی ،اعتدال ،نفعطلبی ،عقالنیت ابزاری ،فطرت ،لذتپذیری ،انسان
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 .1مقدمه
از نكاتى كه ضرورت و اهمیت الگوی انسان اقتصادی را آشكار مىسازد ،آشنایى با جایگاه
«نوع انتزاعى و ایدئال» ( )Ideal Typeدر روششناسى علم است« .نوع انتزاعى و ایدئال»،
نمایانگر الگوى بهدستآمده از انتزاعات ذهنى است؛ البته این انتزاعات ذهنى ،منشأ خارجى
دارد و حتى یافتن این منشأ عینى و عملیاتى ،سبب اطمینان و تأیید الگو مىشود (زریباف،

 ،0933ص .)920نوع انتزاعى در نظریهپردازیهای علمى جایگاه مناسبى دارد .فضاى بدون
اصطكاك در فیزیك ،بازار رقابتى با شفافیت كامل اطالعات در اقتصاد ،نمونههاى بارزى از
چنین انواع انتزاعى هستند .نوع انتزاعى كه درگذر تجرید واقعیت و سادهسازى منطقى آن
حاصل مىشود ،وظیفه ترسیم مدلهاى مناسبى را ایفا مىكند كه هر علم به تبیین پدیدههاى
مربوط به آن مىپردازد .بدین ترتیب میتوان گفت این الگو به بُعد اثباتی انسان اقتصادی
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میپردازد.
به همین خاطر باید توجه داشت كه اگرچه از آموزههای اسالمی در ترسیم این الگو
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استفاده می شود ،ولی هدف ،ارائه الگویی كه اختصاص به مسلمانان داشته باشد ،نیست؛
بلكه هدف ،الگویی است كه بتواند رفتارهای اقتصادی تمامی انسانها را پوشش دهد؛
اگرچه شامل مسلمانان نیز میشود .در صورتی كه این الگو به درستی و منطقی ترسیم شود
و بتواند كارآمدی خود را نشان دهد میتواند در نقد الگوی انسان اقتصادی غرب مفید بوده
و حتی جایگزین مناسبی برای آن باشد .البته درباره الگوی انسان اقتصادی مباحث دیگری
چون ناعقالنیت ( )Irrationalityمطرح است كه باید در مطالعات بعدی پیگیری شود .در
اقتصاد شناختی نیز مباحثی مطرح میباشد كه با الگوی انسان اقتصادی مرتبط است و
میتواند زمینه مناسبی برای مطالعات بعدی باشد.
درباره ساختار مقاله باید گفت در ابتدا به پیشینه پیدایش الگوی انسان اقتصادی در
غرب و ویژگیهای آن پرداخته شده است به این امید كه بتواند با پیمودن این مسیر به
موضوعشناسی مناسبی دسترسی پیدا كند .با طی این مسیر درمییابیم كه از مهمترین
مقدمات الزم برای پردازش این الگو ،برخورداری از مبانی انسانشناسی است .به همین
خاطر در مرحله بعد ،مبانى انسانشناسى قرآن كریم مورد بررسی قرار میگیرد تا مبانی
مزبور زمینهساز پردازش الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم باشد .در اینجا فقط به آن

بخش از مبانی پرداخته میشود كه زمینه مناسبی برای این امر فراهم میآورد .این مبانی
عبارتاند از :ابعاد سهگانه وجودی انسان و ماهیت فطرت و نمونههایی از امور فطری .از
امور فطری كه در پردازش الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم نقشآفرین هستند،
«مطلقگرایى» و «لذتپذیرى واَلَمگریزى» هستند و مرحله سوم نیز به «معرفی الگوی انسان
اقتصادی از دیدگاه اسالم» اختصاص یافته است.

 .2پیدایش الگوی انسان اقتصادی در غرب و ویژگیهای آن
سیر تاریخى شكلگیرى ترسیم كنونى از الگوى آرمانى «انسان اقتصادى» را باید از مكتب
سوداگرى یا مركانتیلیسم ( )Mercantilismكه از قرن  01تا اواسط قرن  02میالدی اساس
سیاست اقتصادى دولتهاى مقتدر اروپا را تعیین مىكرد و افزایش ثروت را یگانه هدف
اقتصادى میشناساند ،آغاز نمود .دخالتهای بیش از اندازه دولت از نیمه دوم قرن  02در
اروپا سبب بروز مخالفتهاى شدید و پیدایش مكتب فیزیوكراتها و لیبرالیسم اقتصادى
براى باالبردن نقش فرد و محدودساختن نقش دیگران از جمله دولت ،الگوى «نظام طبیعى»
را معرفی مىكنند .آنان معتقد بودند در اجتماعات بشرى تعادل و توازنى حكمفرماست كه
منشأ آن« ،نظام طبیعى» است؛ بنابراین براى آنكه افراد آسانتر و زودتر به منظور خود
برسند و به مقتضاى مصالح خود رفتار كنند بهتر است اداره امور بهطور دلخواه به خودشان
واگذار و تا آنجا كه ممكن است حق هر نوع مداخلهاى از دولت سلب شود (تفضلى،

 ،0911ص .)12یكى از مهمترین وظایف دولت در چارچوب «نظام طبیعى» ،مبارزه با كلیه
عناصرى است كه با اصول مالكیت شخصى تعارض یا با منفعتطلبى افراد تزاحم دارد.
میل به سودجویى مادی ،یگانه محرّك دائم انسانها بهسوی بهترین وضع ممكن معرفى
مىشود (ژید و ریست ،0912 ،ج ،0ص)01؛ بنابراین روشن میشود چگونه اصل
«لذتجویى» كه شالوده مكتب كالسیكهاست با توجه به الگوى «نظام طبیعى»
فیزیوكراتها در ارائه الگوى «انسان اقتصادى» ظاهر مىشود .یكى از اصول كلی كه در
كتاب ثروت ملل آدام اسمیت ،بنیانگذار مكتب كالسیك مطرح شد این بود كه تمام
پدیدههایى كه به افزایش ثروت یك جامعه مىانجامد ناشى از آزادى بشر در تعقیب منافع
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مادی خود است (تفضلى ،0911 ،ص )23اینگونه برداشت از انگیزه انسانى كه به اصل
لذتگرایی روانى با اصالت مطلوبیت متكى بوده است و بر خودخواهى كامل انسان تأكید
دارد ،در اندیشه توماس هابز ( )Hobbesو جرمى بنتام ( )Benthamبه اوج خود مىرسد .در
هر صورت چنین نگرشى به انسان زیربناى مهمترین تمایز فیزیوكراتها و مكتب كالسیك
یعنى نظریه «خودآ» یا «خودكار»بودن «نظام طبیعى» شده و شالوده الگوى ماشینوار آدام
اسمیت را درباره «دست نامرئى» تشكیل مىدهد (مینی ،0911 ،ص.)020

كالسیكها در باره تحقیق مربوط به روابط اقتصادى فرضى را مطرح كردند كه در
پیدایش الگوى انسان اقتصادى بهطور كامل مؤثر بود .آنها معتقد بودند تحقیق درباره روابط
اقتصادى فقط باید از جنبهاى صورت گیرد كه در افراد انسانى كلی و مشترك باشد (تفضلى،

 ،0911ص)20؛ بنابراین پژوهشگر اقتصادى نباید به افراد نظر داشته باشد بلكه باید انسان
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نوعى یعنى انسان اقتصادى را در نظر گیرد و انسان را از همه صفات و عوارض دیگر ،غیر
از نفع شخصى تجرید كند .چنین نگرشى با پیدایش مكتب نئوكالسیك یا نهائیون در اواخر
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قرن نوزدهم به اوج مىرسد .از ویژگىهاى مهم این مكتب آن است كه علم اقتصاد از
دیدگاه بنیانگذارش یعنى ویلیام استنلى جونز ( )William Stanley Jevonsو لئون والراس

( )Leon Walrasمبتنى بر «اصل لذت و رنج» تعبیر مىشود (تفضلى ،0911 ،ص)001؛ افزون
بر این ،آنان اصل لذت گرایى را در دایره یك مفهوم ذهنى با نام «مطلوبیت نهایى» به كار
بردهاند .مطلوبیت نهایى در واقع «ارزش ذهنى» یك واحد اضافى از یك كاالى معیّن براى
یك مصرفكننده خاص است.
انسان اقتصادى گاهی براى كسانى به كار برده شده است كه عقالنیت را در جنبه
ابزارى اش داراست .در این نوع انتزاعى با توجه به ترجیحات كامل ،اطالعات كامل و
قدرت محاسبه بدون اشتباه ،فرد رفتارى را برمىگزیند كه بهگونهای بهتر ترجیحاتش را
ارضا كند .در واقع انسان عقالیى اقتصادى به شكارچى مىماند كه بیشتر از نیازهاى خود
نمىپردازد یا تا آنجا كه مىتواند ،كمتر مىپردازد ( )Eatwell, 1987, p.54مفهوم انسان
اقتصادى به وسیله اقتصاددانان كالسیك با روش قیاسى به دست آمده بود .این مفهوم جاى
انسان متوسط را گرفت و سبب شد كه اقتصاد ،علم محض شناخته شود ( & G.C. Panda
.)D.M. Mithani, 1985, p.34

مفهوم انسان اقتصادى گاهی به عنوان حداكثركننده مطلوبیت درباره چارچوب گروهى
از محدودیتها به كار رفته است كه بیشتر از همه درآمد آشكار است .نزد آنان عقالیىبودن
انسان اقتصادى زمانى تحقق مىیابد كه این هدف را دنبال كند؛ اگرچه موانعى پیش راه او
باشد .موانعى مانند اطالعات ناكامل (Pearce, 1992, p.120/ Pande & Chopra, 1990,

) p.82با توجه به تمام آنچه تاكنون گذشت ،انسان اقتصادى غرب را مىتوان «حداكثركننده
منفعت شخصى» ( )Self - Interestمعرفی كرد .چنین انسانی دارای دو ویژگی اصلی است:
«نفعطلبی» و «عقالنیت ابزاری».

 .1-2نفعطلبی
درنظرگرفتن نقش «نفع شخصى» در تبیین رفتار ،به رنسانس و نهضت اصالحات كه معاصر
با دوران پیدایش مفهوم انسان اقتصادى است باز نمىگردد بلكه از زمان سقراط محور
توجه بوده است؛ البته ماكیاولى ( )Machiavelliو هابز ( )Hobbesدر مقایسه با فیلسوفان
پیش از خود در منفعتگرایى محض شدیدتر بودهاند ( .)Craig, 1998, p.64این ویژگى
«فردگرایى» داراى دو ویژگى اصلى است:
 .0مالكیت شخصى سرمایه كه امكان انتقال و انباشت نامحدود سرمایه را مىدهد.
 .0رقابت ،چشم و همچشمى بین افراد در كسب ثروت و تنازع بقایى كه در آن اصلح
باقى مىماند ) .(Eatwell, 1987, p.791نفعطلبى در این نگرش به امور مادی اختصاص
دارد ) (Chapra, 2000, p.23و انسانها نه به قصد قبلى و از روى عقل ،بلكه به پیروى از
نفع شخصى موجب گسترش مبادله و تقسیم كار اجتماعى شده و از این طریق به همنوعان
خود سود مىرسانند (هانت ،0912 ،ص.)93

 .2-2عقالنیت ابزاری
«عقالنیت ابزارى» ( )Instrumental Rationallityیكى از كاركردهاى عقل عملى است كه
در آن ،عقل در صدد تعیین بهترین طریق جهت رسیدن به باالترین سطح از هدف است.
عقالنیت ابزارى در برابر كاركرد دیگرى از عقل عملى مطرح مىشود كه با عنوان «عقالنیت
ذاتى» ( )Substantive Rationalityاز آن یاد شده و در آن عقل عملى به دنبال تعیین هدف
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براى رفتارهاى انسان است (رحیمپور ازغدى ،0912 ،ص)90؛ بنابراین مهمترین ویژگى
عقالنیت ابزارى «بیشینهسازى» ( )Maximizingاست .در تعاریفى كه از انسان اقتصادى
مطرح شده ،عقالنیت ابزارى یا بیشینهسازی یكى از ویژگىهاى این الگوى انتزاعى معرفی
شده است ) .(Eatwell, 1987, p.54عقالنیت مورد نظر در انسان اقتصادى استخدام فناورى
و برنامهها براى تكامل صنعت ،افزایش تولید ،كاهش هزینه و افزایش كیفیت است (Panda

) & Mithani, 1985, p.50درباره تبیین این ویژگى دو نگرش مطرح شده است :اول آنكه
ممكن است اینگونه در نظر گرفته شود كه گویا مردم بهطور عقالیى عمل مىكنند و
حداكثركننده هستند و دوم آنكه مردم باید اینگونه رفتار كنند ).(O’Hara, 2001, p.957

 .3مبانى انسانشناسی قرآن کریم
 .1-3ابعاد سهگانه وجودی انسان
40

برای درك ابعاد وجودی انسان میتوان به گروههای مختلف نیازهای وی توجه كرد .در
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واقع هر گروه برخاسته از یكی از ابعاد وجودی وی میباشد .حقیقت نیاز به احساس و
دركی كه فرد نسبت به یكی از جنبههای یك یا چند بُعد از ابعاد وجودی خود دارد،
بازگشت مینماید .می توان گفت كه گروهی از نیازها مانند گرسنگی و تشنگی بیشتر جنبه
مادی داشته و نشان از كمبود در بعد مادی دارد .دستهای دیگر از نیازها وجود دارند كه با
نیازهای پیشین كامالً متفاوت است .نیاز به ایمنی و اطمینان و نیاز به محبت و تعلق و عزت
نفس و نوعدوستی و مانند آن .این گروه جنبه مادی بسیار كمتری دارند .این نیازها برتافته
از بُعد معنوی انسان می باشد .این دو بعد مربوط به جهان پیش از مرگ انسان میباشند .بُعد
مادی مربوط به ویژگی هایی از انسان است كه با حیوان مشترك است و دومین بُعد
اختصاص به انسان دارد.
اما با توجه جهانبینی اسالمی میتوان گروه سومی از نیازها را مطرح نمود كه نشان از
بُعد سوم انسان دارد كه میتوان از آن به بُعد اخروی یاد كرد .در انسان نوعی آگاهی درونی
نسبت به بقای روح و امكان حیات آن پس از مرگ وجود دارد ،كه مربوط به بُعد آخرتی
وی میباشد .امام صادق 7نیز درباره «بُعد آخرتی» و تفاوت آن با دیگر ابعاد انسان كه جنبه
دنیایی دارند اینگونه میفرمایند:

و به این ترتیب انسان از دو شأن دنیا و آخرت خلق شده است .هنگامیكه خداوند این دو
شأن را با هم گرد آورد ،حیات انسان در زمین مستقر میگردد ،زیرا حیات از ش أن آس مان
به شأن دنیا نزول كرده است و هنگامیكه خداوند بین آن دو شأن مغایرت ایج اد كن د ،آن
مفارقت موت است و در آن حال شأن آخرت به آسمان بازخواهد گشت ( ...شیخ ص دوق،
0309ق ،ج ،0ص ،021ح.)1

هر انسانی احتمال زندگی پس از مرگ را میدهد .صِرف آگاهی انسان از این احتمال،
بُعد آخرتی او را تشكیل داده و در نیازها و رفتارهای وی تأثیرگذار است .این برداشت را
میتوان از تفسیری كه عالمه طباطبایی در باره واژه ظن در آیه «الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ

وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» (بقره )31 :به رابطه مذكور اینگونه اشاره میكند:
 ...علومى كه به وسیله اسباب تدریجى بهتدریج در نفس پیدا میشود ،نخس ت از توج ه و
بعد شك و سپس به ترجیح یكى از دو طرف شك ،كه همان مظن ه اس ت پی دا ش ده و در
آخر احتماالت مخالف بهتدریج از بین مىرود تا ادراك جزمى كه همان علم است حاص ل
شود و این نوع از علم وقتى به خط ری هولن اك تعل ق بگی رد باع ث غل ق و اض طراب و
رجحان پیدا مىكند و چون امر نامبرده خطرى و هولناك است ،قبل از علم به آن و تمامیت
آن رجحان ،نیز دلهره و ترس در نفس مىآورد؛ پس به كاربردن ظ ن در ج اى عل م ب راى
اشاره به این بوده كه اگر انسان متوجه شود به اینك ه رب ى و پروردگ ارى دارد ك ه ممك ن
است روزى با او دیدار كند و به سویش برگردد ،در ترك مخالفت و رعایت احتی اط ص بر
نمىكند تا عل م ب رایش حاص ل ش ود بلك ه هم ان مظن ه او را وادار ب ه احتی اط م ىكن د
(طباطبایی ،0913 ،ج ،0ص.)003

پس این احتمال نیز وجود دارد كه «ظن» در اینجا به معنى «گمان» باشد و این در
حقیقت یك نوع مبالغه و تأكید است كه اگر انسان فرضاً به آن دادگاه بزرگ ایمان نداشته
باشد و فقط گمان كند ،كافى است كه از هرگونه خالفكارى خوددارى نماید (مكارم

شیرازی ،0913 ،ج ،0ص .)001میتوان گفت در این مورد ظن بلیغتر از یقین است زیرا ظن
به مالقات رب هم موجب خشوع و نگرانى است چه رسد بهیقین؛ چنانكه همه نگرانیها
و امیدها و جنبوجوشها از ظن برمیخیزد (طالقانی] ،بیتا[ ،ج ،0ص /033زحیلى0302 ،ق،
ج ،0ص.)013
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خشوع نفس میشود و این غلق و خشوع از وقتى شروع میشود كه گفتیم یك طرف شك
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باید توجه داشت برداشتی كه از ابعاد سهگانه وجودی انسان در اینجا ارائه شد ،از
نوآوری های این مقاله است .البته حقیقت واحد انسان زمینه نوعی اتحاد را در ابعاد مختلف
وی به وجود میآورد .هریك از ابعاد مزبور میتوانند بر گسترههای مختلف رفتارهای
انسانی تأثیر بگذارند .اقتصاد نیز كه در واقع به شناخت گسترهایی از رفتارهای انسان
میپردازد كه مربوط به «تولید»« ،توزیع» و «مصرف» میباشد ،بازتابی از ابعاد سهگانه مزبور
است (هادوینیا ،0921 ،ص.)032

 .2-3ماهیت فطرت و نمونههایی از امور فطری
این واژه را نخستین بار قرآن كریم فقط یكبار در آیه  92سوره روم بهصورت مضاف به
اللَّه به كار برده و ظاهراً پیش از آن كاربردى نداشته است (مطهرى ،0912 ،ص .)03چگونگى
كاربرد قرآن كریم سبب شده كه معناى اصطالحى این واژه با معناى لغوى آن فاصله گرفته
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و در یك مفهوم محدودتر كه به انسان اختصاص یافته ،استفاده شود .فطرت از ماده «فَطَرَ»
به معناى شكافتن چیزى از طرف طول است سپس به هرگونه شكافتن اطالق شده و
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ازآنجاكه آفرینش به منزله شكافتن پرده تاریك عدم است یكى از معانى مهم این واژه همان
آفرینش و خلقت شمرده مىشود (ابنمنظور0322 ،ق ،ج ،1ص /13-11طبرسى0322 ،ق ،ج،9

ص /033راغب0303 ،ق ،ماده فطر /قرشى ،0910 ،ج ،1ص /039معین ،0912 ،ج ،0ص.)0111
در اصطالح فطرت را باید همان ویژگىهایى دانست كه در اصل آفرینش انسان وجود دارد
(مطهرى ،0912 ،ص)03؛ به عبارت دیگر براى هر یك از نیروهاى غریزى و مغزى و روانى،
فطرتى وجود دارد كه جریان طبیعى و منطقى آن است (جعفرى ،0913 ،ج ،0ص.)030

در ترسیم هندسه هرم امور مشترك بین موجودات باید گفت كه هر قدر از جمادات به
سمت انسان حركت مىكنیم ،امور مشترك پیشین حفظ و بر كیفیت آن افزوده مىشود.
نوعى آگاهى و شعور ،رفتارها را در حیوان سمتوسو مىدهد .انسان نیز با آگاهى مزبور
تكامل یافته است و نقش اختیار جلوهگر مىشود (نصرى ،0913 ،ص /032مطهرى،0912 ،

ص)03؛ بنابراین تفاوت طبیعت ،غریزه و فطرت از سنخ تفاوت تشكیكى و ناشى از تفاوت
در مراتب وجودى اشیاست .هر قدر نقش اختیار در تعریف ویژگىهاى انسان كمرنگتر و
به عقل كلنگر بیتوجهی بیشترى شود ،به سمت مرتبه طبیعت نزدیكتر مىشویم .این سیر

نزولى طبیعتگرایى در الگوى انسان اقتصادى غرب با محدودشدن به منفعت مادی
بهخوبی مشهود است؛ اما مبانى انسانشناسى اسالمى فطرت را بهصورت مهمترین ویژگى
مشترك بهگونهای مطرح كرده اند كه نقش اختیار و آگاهى در آن نمایانتر است؛ زیرا
ویژگى مهم امور مشترك بین انسانها در فرهنگ اسالمى ،دوسویهبودن امور فطرى است.
امور فطرى در دو گستره «دانش» و «گرایش» بهگونهای هستند كه با عنصر اختیار هماهنگى
دارند و این فقط در حالتى محقق مىشود كه دوسویه باشند .قرآن كریم با اشاره به مرحله
«تسویه نفس» كه یكى از مراحل آفرینشى خاص انسان است ،به دوسویهبودن «معرفتهاى
فطرى» انسان اینگونه تصریح مىكند:
«وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّئهَا * فَأَلهَْمَهَا فجُُورَهَا وَ تَقْوَئهَا» (شمس :)2-1 :و قسم به جان آدمى و آن كس
كه آن را [آفریده] و منظم ساخته ،سپس فجور و تقوا [شرّ و خیرش] را به او الهام كرده
است.
الهام فجور و تقوا ،همان عقل عملى به شمار مىرود كه از آثار و نتایج تسویه نفس و
را نمایانتر مىسازد پرداختن به ویژگى دوسویهبودن در گرایشها و امیال فطرى است .میل
یا انگیزه ،استعدادى است كه انسان یا حیوان را به جستوجوى احوالى خاص و فرار از
دستهاى حاالت دیگر وامیدارد .این استعداد منشأ اصلى و علت مخفى لذات و آالم و
عواطف گوناگون افراد و مقدمه حركات و افعال آنهاست؛ اگرچه تعداد امیال بسیار است
فرایند تحقق و تأثیرگذارى آنها یكسان خواهد بود .در همگى آنها یك هدف خارجى دنبال
مىشود كه مىتوان آن را كمال نامید و پس از به فعلیتنشستن این استعدادها تأثیر این
فرایند بر وجود انسان احساس لذت است؛ البته در صورت تحققنیافتن ،الم و درد احساس
مىشود؛ پس این گرایش را از آن جهت كه به هدف توجه شود ،كمالخواهى نام نهادهاند و
ازآنجهت كه در موجود صاحب آن تأثیراتى دارد ،لذتگرایى نامیدهاند .كمالخواهى و
لذتگرایى دو روى یك سكه هستند كه از امور مشترك در تمام حیوانات و انسانها به

* .آیه  9سوره انسان نیز به همین مطلب اشاره دارد.
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كیفیت خاص آفرینش انسان است* (طباطبایی0301 ،ق ،ج ،02ص)032؛ اما آنچه نقش اختیار
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شمار مىروند؛ اما آنچه درباره انسانها بهصورت امر مشترك اختصاص مىیابد ،مرتبهاى
خاص از این دو هست.
ویژگى دوسویهبودن در گرایشها و استعدادهاى فطرى با توجهكردن به شدت اختالف
مراتب این قوا آشكارتر مىشود به همین سبب گفته مىشود انسان تمام آنچه را كه مىتواند
داشته باشد از آغاز ندارد و همه آنچه را مىتواند باشد ،از آغاز نیست بلكه مانند مادهاى
است كه صورتهاى بسیار متفاوتى را مىتواند دارا شود .مالصدرا درباره این تفاوت در
مراتب ،اینگونه تأكید مىكند« :بدان كه در هیچ نوعى از انواع موجودات ،اختالفى كه در
افراد بشر یافت مىشود وجود ندارد و این بدان سبب است كه ماده انسان بهگونهای آفریده
شده است كه در آن ،استعداد انتقال به هر صورتى از صور و اتصاف به هر صفتى از صفات
تحقق دارد» (مالصدرا ،0932 ،ج ،1ص.)023
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 .3-3مطلقگرایى
«مطلقگرایى» بازتابى از گرایش به كمال است كه با توجه به توسعه گستره آگاهى انسان در
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دایره امور كلی پدید آمده است .ازآنجاكه براى حیوان امكان آگاهى به امر مطلق وجود
ندارد ،كمالگرایى وى به مرتبه گرایش به مطلق نمىرسد؛ اما انسان با برخوردارى از امكان
تصور مطلق مىتواند به آن گرایش داشته باشد؛ بنابراین مطلقگرایى كه از آن مىتوان
بهصورت گرایش به بیشترین كمال یاد كرد و تحقق آن را بر رفتار «بیشینهسازی» متكى
دانست ،از امور مشترك انسانهاست؛ اما آنچه سبب اختالف شدید بین انسانها مىشود
مصداقى است كه ممكن است براى این امر مطلق در نظر گرفته شود .با توجه به این
تفاوت مى توان الگوهاى فرضى گوناگونى را براى انسان اقتصادى در نظر گرفت؛
درحالیكه مصداق قرارگرفتن امور غیر مادی در تعیّن این گرایش نیز سابقهاى طوالنى
دارد .یكى از راههاى اثبات عمومىبودن آگاهى و گرایش انسان به امور غیر مادی ،بررسى
تاریخچه خداگرایى در زندگى بشر است .خداپرستی در اندیشه بشر از ادیانى كه شامل
شىءپرستى ) ،(Fetishismروحپرستى ) (Aninismو توتمپرستى ) (Totemismاست ،آغاز
شده و در تمدنهاى كهن و نیز مذاهب و ادیان یهود و مسیحیت و اسالم ادامه مىیابد
(شاله ،0933 ،ص .)3-9مهم ترین مفهومى كه در ادیان بدوى مورد تعقیب قرار گرفته« ،مانا»

است .از ویژگىهاى مانا ،غیر مادیبودن آن است .مانا یك نیروى غیر مادی و روحانى
است كه در همه جا پراكنده شده و در تمام شعارها و موجودات و اشیاء مقدس مشترك
است؛ بنابراین آگاهى و تمایل به یك امر غیر مادی كه اساس مذاهب را تشكیل مىدهد ،از
همان ایام اولیه زندگى بشر در حال تكوین بوده است (چایلد ،0933 ،ص .)93قرآن كریم نیز
با اشاره به همین مطلقگرایى كه در نهاد بشر قرار گرفته ،در آیه  92سوره روم از آن
بهصورت امر فطرى یاد كرده است.

 .4-3لذتپذیرى و اَلَمگریزى
تأثیرپذیرى نفس از گرایش به مطلق كه نمود كاملى از كمالگرایى بود ،در احساس لذت و
الم خالصه مى شود .این گرایش در صورتى كه تحقق خارجى بیابد و از قوه به فعل تبدیل
شود ،طبع آدمى منفعل شده ،احساس مالئمت مىكند و لذتى درون خود مىیابد؛ اما اگر
گرایش مزبور به هدف اصابت نكند ،احساس الم و درد ،آدمى را فرا مىگیرد .لذت ،خود
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به خود مطلوب است .نهتنها انسان بلكه هر موجود با ادراكى مىخواهد لذت ببرد و علم
لذت خویش است نمىتوان نكوهش نمود؛ چراكه این امر در فطرت آدمى نهاده شده و
گرایش جبرى و بیرون از دایره اختیار انسان است (صدر.)0922 ،

اقسام لذت
تقسیمبندی بین لذات را میتوان با تكیه بر ماهیت و رابطه آن با نیازها مطرح كرده و اقسام
آن را به ابعاد سهگانه وجودی انسان بازگرداند .ماهیت لذت نیز به نوعی احساس و درك
بازگشت میكند .لذت عبارت است از ادراك و نیل به وصول آنچه كه نزد مدرِك خیر و
كمال است از این نظر كه خیر و كمال میباشد (ابنسینا ،0911 ،ص)991؛ بنابراین میتوان
ارتباط بین نیاز و لذت را اینگونه برقرار كرد كه در صورتی كه احساس كمبودی كه در
یك نیاز مطرح است با درك و احساس امری كه مطلوب و خوشایند نفس است برطرف
شود لذت پدید خواهد آمد؛ بنابراین متناسب با هر یك از ابعاد سهگانه وجودی انسان
میتوان گونهای از نیازها را مطرح كرد و متناسب با هر یك از نیازها ،سنخی از لذت را در
نظر گرفت .بدین ترتیب متناسب با هر نیازی میتوان لذتی را در نظر گرفت .با تكیه بر
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حضورى و شهود انسان ،گواه راستین این حقیقت است .هیچ كس را به جرم اینكه خواهان

آنچه درباره ابعاد وجودی انسان مطرح گردید ،میتوان گفت سه گونه لذت برای انسان
ممكن میشود:
 .0لذات مادی :لذاتی هستند كه با تكیه بر پیوند بدن و روح و با بهكارگیری یكی از
استعدادهای مادی بدن قابل دسترس هستند؛ مانند لذت حاصل از چشیدن غذا یا بوییدن
یك گل (آلعمران.)03 :

 .0لذات غیر مادی دنیایی (معنوی) :علمدوستی ،عزتطلبی ،جاهطلبی ،آرامش حاصل از
نیایش و  ...از لذاتی هستند كه مادیت و بُعد مادی انسان در دستیابی به آن چندان دخالت
اساسی ندارد؛ البته به سبب اینكه در حصار زمانی دنیا محبوسند اغلب با توجه به پیوند
روح و بدن یا مادیات تصور میشوند (روم.)00 :

 .9لذات غیر مادی ،غیر دنیایی (اخروی) :لذاتی هستند كه هر انسانی مبتنی بر تصور
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برخورداری از بقای روح پس از مرگ و ابعاد ناشی از آن می تواند آن را در خود احساس
كند .با تكیه بر تصور امكان و احتمال بقای روح برای همه انسانها و پردازش حالتهای
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گوناگون برای حیات پس از مرگ ،ممكن است این لذت یا الم در هر انسانی پدید آید،
البته اینكه فرد چگونه درباره كمیّت و كیفیت احساس مزبور قضاوت نماید همانند دیگر
اقسام لذات ،به مبانی بینشی و ارزشی فرد بستگی كامل دارد (زخرف /10 :محمد.)01 :

درباره لذات اخروی با توجه به تعریفی كه این مقاله ارائه كرده است باید به این نكته
توجه داشت كه تصور فرد از احتمال زندگی پس از مرگ و قضاوتی كه دراینباره دارد،
مربوط به پیش از مرگ وی میباشد .همین تصور است كه برای او بُعدی به نام بُعد
اخروی را میسازد و متناسب با آن ،نیازها و لذات اخروی مطرح میشود؛ به بیان دیگر
همانگونهكه مشهور است «وصف العیش نصف العیش» (توصیف و تصور لذت ،به میزان
نیمی از آن لذت است)؛ به عبارتی تصور یك لذت میتواند برای انسان لذتآفرین و
اثربخش باشد .شخصی كه با توجه به مبانی بینشی و ارزشی خود برای زندگی پس از
مرگش ،لذتهایی را در نظر میگیرد كه نیاز به تحقق شرایطی دارد .حال اگر با رفتارهای
خودش در صدد تحقق آن شرایط برآید میتواند تصور تحقق آن لذتها را داشته باشد.
چنین تصوری میتواند هماكنون برای وی احساس نوعی لذت را به ارمغان آورد .این
برداشت را میتوان درباره پس انداز نیز مطرح كرد .زمانی كه فرد تصور مصرف آینده و

لذت حاصل از آن را میكند اقدام به پسانداز را می نماید .او با انجام این رفتار احساس
نوعی آرامش و لذت را میكند و منشأ این لذت در واقع تصور وی از مصرف آینده و لذت
حاصل از آن است.
با تكیه بر چنین برداشتی است كه میتوان برای انسان رفتارهایی را در نظر گرفت كه
در صدد رفع نیازهای مربوط بعد اخروی و برخورداری از لذات مربوط به آن باشد؛
بنابراین مراد ما از لذات اخروی در اینجا لذاتی نیست كه ممكن است فرد پس از مرگ
داشته باشد.
اكنون میتوان تابع لذات یك فرد را بهصورت ذیل تعریف كرد:
P= a1Pm+ a2Ps+ a3Ph
 P: Pleasureلذت m: Material ،مادی s: Spiritual،معنوی و  h: Hereafterآخرت

 .5-3رابطه بین اقسام لذات
تزاحمى نداشته و قابل جمعند؛ البته این امكان وجود دارد كه بین برخی لذات دنیایى و
آخرتى تزاحم رخ دهد .آیات قرآنى پس از اشاره به امكان تزاحم این لذات بهصورت
واقعیت ،انسانها را به تفكر بیشتر در چگونگى گزینش بین اقسام لذات فرا مىخواند (بقره:
.)002-003

قرآن كریم در جهت معرفی مسیر درست تربیتى انسان و به منظور هدایت گرایش
فطرى لذتپذیرى و مدیریت شایسته آن بهسوی كسب بیشترین لذت و سعادت ،چهار
شاخصه مهم را معرفی مىكند (رجبى ،0913 ،ص :)013پایدارى و جاودانگى (اعلی 03 :و

 /01نحل )33 :گستردگى و فراوانى (آلعمران )099 :خلوص و آمیختهنبودن به رنج و الم
(فاطر )91 :لذتهاى ویژه (توبه)10 :؛ بنابراین با درنظرگرفتن دو شاخصه اول كه به امور
كمّى (از جهت مدت و تعداد) و نیز با توجه به دو شاخصه پایانى كه به امور كیفى (از
جهت شدت یا تخصیص) مىپردازد مىتوان به برترى لذات آخرتى اعتراف كرد (عنكبوت:
.)33
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آنچه ممكن است انسان را از این انتخاب بهینه دور سازد ،محصورشدن سطح آگاهى
وى در خصوص لذایذ مادی آنگونه كه در الگوى انسان اقتصادى غرب مورد تأكید قرار
گرفته است

یا بیتوجهی به شاخصهاى ارزیابى درست در خصوص رتبهبندى لذایذ

است (مصباح یزدى ،0913 ،ج ،0ص .)039در این صورت است كه لذتپذیری فطرى انسان،
دچار محاسبه نادرست و انحراف مىشود .قرآن كریم از این حالت با عباراتى چون
«مسخشده شیطان» كه از عقلگریزى حكایت دارد ،یاد كرده ،به همین سبب ربادهنده را
نكوهش مىكند (بقره.)011 :

یكى دیگر از آثارى كه مىتوان پیشبینى كرد مبانى انسانشناسى یادشده بر الگوى
انسان اقتصادى خواهد گذاشت ،آسانتركردن نظریهپردازی درباره «جمع منافع فرد و
اجتماع» است .در واقع مىتوان اثبات كرد كه این مبانى انسانشناسى با ویژگى مزبور
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منافات و ناسازگارى ندارد؛ زیرا بسیارى از لذتهاى فردى آخرتى در پرتو اعمالى چون
انفاق به دست مىآید كه در دنیا ،تحقق منافع جمع را نیز به ارمغان مىآورد (توبه)000 :
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(دفتر همكارى حوزه و دانشگاه ،0913 ،ص.)10

 .4معرفی الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم
 .1-4مهمترین قاعده رفتاری
با توجه به مبانى فلسفى اسالم ،مهمترین قاعده در الگوى انسان اقتصادى «بیشینهسازی
بهرهمندىهاى* مادى ،معنوى و آخرتى با بهترین تركیب» معرفی شد .این قاعده را میتوان
بهصورت ذیل در نظر گرفت:
)Max (B) ;B=f(a1Bm , a2Bs , a3Bh
بهرهمندی B: Benefit
با توجه به مبانی بینشی و ارزشی كه یك فرد میگزیند میتوان حاالت مختلفی را در
نظر گرفت:
* .به دلیل اینكه واژه لذت ،در ادبیات فارسی معموالً لذت م ادی را متب ادر م یس ازد ،از واژه به رهمن دی
استفاده شده است.

 .0لذتگراى مطلق:

a1 ≠0, a2 ≠0 ,a3 ≠0

 .0آخرتگریز مطلق:

a1 ≠0, a2 ≠0 ,a3 =0

 .9دنیاگراى تخیلى:

a1 ≠0, a2 =0 ,a3 ≠0

 .3دنیاگریز تخیلى:

a1 =0, a2 ≠0 ,a3 =0

 .1دنیاگریز باطنگرا:

a1 =0, a2 ≠0 ,a3 ≠0

 .3دنیاگریز مطلق:

a1 =0, a2 =0 ,a3 ≠0

 .1مادیگرای مطلق:

a1 ≠0, a2 =0 ,a3 =0

 .2لذتگریز مطلق:

a1 =0, a2 =0 ,a3 =0

مبانى فلسفى اسالم بهگونهای به تبیین رفتارهاى اقتصادى انسان مىپردازد كه تمام
حالتهاى مطرحشده در جدول ،غیر از حالت آخر را در برمىگیرد .از جمله آیاتى كه بر
غیر واقعىبودن حالت آخر تصریح دارد ،آیات  03تا  00سوره معارج است .در این آیات،
یكى از مهمترین ویژگى آفرینش انسان را «هلوع» به معناى «حرص شدید» برمىشمارد .با
با نامالیمات بسیار جزع مىكند و چون به خیرى مىرسد ،از انفاق به دیگران مىپرهیزد.
عالمه طباطبایى از ویژگى مزبور ،تحلیل فلسفى شایستهاى كرده است:
از نظر اعتبار عقلى هم هلوع چنین كسى است؛ چون آن حرصى كه جبلّ ى انس ان اس ت،
حرص بر هر چیزى نیست كه چه خیر باشد و چه شر ،چه نافع باشد و چه ضار نسبت ب ه
آن حرص بورزد؛ بلكه تنها حریص بر خیر و نافع است ،آن هم نه هر خیر و ن افعى؛ بلك ه
خیر و نافعى كه براى خودش و در رابطه با او خیر باشد و الزمه این حرص این اس ت ك ه
در هنگام برخورد با شر مضطرب و متزلزل گردد؛ چون شر ،خالف خیر است و اض طراب
هم خالف حرص و نیز الزمه این حرص آن است كه وقتى به خی رى رس ید ،خ ود را ب ر
دیگران مقدّم داشته ،از دادن آن به دیگران امتناع بورزد ،مگ ر در ج ایى ك ه اگ ر كاس هاى
مىدهد ،قدح بگیرد؛ پس جزع در هنگام برخورد با شر و منع از خیر در هنگام رس یدن ب ه
آن از لوازم هلع و شدت حرص است و این هلع كه انسان مجبول بر آن است و خ ود از
فروع حبّ ذات است

به خودی خود از رذایل اخالقى نیست و چطور م ىتوان د ص فت

مذموم باشد با اینكه تنها وسیلهاى است كه انسان را دعوت مىكند ب ه ای نك ه خ ود را ب ه
سعادت و كمال خویش برساند؛ پس حرص به خودی خود بد نیست .وقتى بد مىشود ك ه

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم ...

توجه به آیات بعد مشخص مىشود از نگاه قرآن كریم ،هلوع كسى است كه هنگام برخورد

49

انسان آن را بد مىكند و درست تدبیر نكند .در هرجا كه پیش آمد مصرف كند چه س زاوار
باشد و چه نباشد چه حق باشد و چه غیرحق و این انحراف در س ایر ص فات انس انى نی ز
هست .هر صفت نفسانى اگر در حدّ اعتدال نگاه داشته شود ،فضیلت است و اگر به ط رف
افراط و تفریط منح رف گ ردد ،رذیل ه و م ذموم م ىش ود ( ...طباطب ایى0301 ،ق ،ج،02
ص.)03-09

بهراحتى مىتوان از این عبارت ،غیر واقعىبودن مورد آخر از جدول و نیز تطبیق
تعریف ارائهشده براى الگوى انسان اقتصادى بر دیگر موارد را استخراج كرد .در واقع اگر
در مرحله رفتارشناسى از تمام گروههاى مزبور هنگام بروز رفتار اقتصادى پرسیده شود این
رفتار چرا تحقق یافته؟ همگى آنها مىتوانند پاسخ مشتركى داشته باشند :براى حداكثركردن
بهرهمندىها با بهترین تركیب؛ البته منشأ اختالف آنها در تفسیر خاص هر گروه در تعیین
«بهترین تركیب» است كه بر مبانى ارزشى هر گروه مبتنى است .تفاوت اساسى الگوى
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مزبور با آنچه درباره الگوى انسان اقتصادى غرب در مرحله مبانى فلسفى مطرح شده آن
است كه آنها در جهانبینى خود تمام رفتارهاى انسان را به طبیعت یا غریزه كه جنبه
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گرایش مادی در آن لحاظ شده برمىگردانند؛ به همین جهت یكسویگی را در الگوى خود
القا كردهاند .این در حالى است كه جهانبینى اسالم ،رفتارهاى انسان را از آفرینش خاص
وى كه امرى دوسویه است ،ناشى مىداند .مهمترین نتیجه در این مرحله آن است كه
الگوى معرفیشده از سوى مبانى فلسفى اسالم ،قدرت تحلیل تمام رفتارهاى اقتصادى
انسان واقعى را دارد؛ درحالیكه الگوى انسان اقتصادى غرب بسیارى از رفتارها را مبهم
گذاشته یا با توجیهات نقدآمیزى از آنها مىگذرد.
در مرحله ارزشگذاری نیز الگوى انسان اقتصادى غرب فقط به مورد هفتم ،ارزش
مثبت داده است؛ این در حالى است كه این مورد از جهت ارزشى مورد تأیید اسالم نیست.
با طرد رهبانیت با آموزههایى چون آیه ذیل ،سه مورد ( 3و  1و  )3نیز رد مىشود:
[اى پیامبر] بگو« :زیورهایى را كه خدا براى بندگانش پدید آورده و [نیز] روزىهاى
پاكیزه را چه كسى حرام گردانیده؟ بگو :این [نعمتها] در زندگى دنیا براى كسانى است كه
ایمان آوردهاند و روز قیامت [نیز] خاص آنان است» .اینگونه آیات [خود] را براى گروهى
كه مىدانند ،به روشنى بیان مىكنیم (اعراف.)90 :

مورد اول ،یگانه حالت تأییدشده از جانب مبانى ارزشى اسالم است .از این حالت
میتوان به اعتدال یاد كرد؛ زیرا نتیجه این قاعده رفتاری اعتدال میباشد؛ به عبارت دیگر
بیشینهكننده بهرهمندىهاى مادی ،معنوى و آخرتى با بهترین تركیب اگر تركیبی را انتخاب
كند كه در آن از همه بهرهمندیهای مادی ،معنوی و آخرتی وجود داشته باشد به اعتدال
خواهد رسید .در بقیه حاالت به دلیل آنكه تركیبی انتخاب میشود كه از هر سه نوع
بهرهمندیها مشاهده نمیشود ،احتمال افراط یا تفریط بیشتر وجود دارد .در مورد اول از هر
سه نوع بهرهمندی وجود دارد؛ اما اینكه از هر یك چه مقدار وجود دارد ،بستگی به شرایطی
دارد كه فرد در آن تصمیمگیری میكند؛ بنابراین حالت اعتدال با توجه به شرایط فرد
انعطافپذیر است.
اعتدال امر مطلوبی در ارزشهای قرآنی است به همین خاطر است كه میتوان این
حالت را به عنوان حالت مطلوب و ارزشمند مطابق با معیارهای قرآنی در نظر گرفت.
در اینجا باید یادآور شد كه مقاله در صدد است الگویی را ارائه كند كه برای تمام
تغییراتی دادهاند كه با این مقصد مخالفت دارد:
حداكثركننده بهرهمندیهای مادی و معنوی ،دنیوی و اخروی در گستره تولید ،توزیع و
مصرف با بهترین تركیب و با اولویتبخشی به منافع اخروی به هنگام تزاحم (ایروانی،
 ،0930ص.)01

«با اولویتبخشی به منافع اخروی به هنگام تزاحم» قیدی است كه سبب میشود
تعریف مزبور اختصاص به انسان مسلمان بیابد .این در حالی است كه در مقام كنونی باید
از این امر پرهیز كرده و الگو را بهگونهای تعریف كرد كه شامل تمامی افراد شود.
تحقق این قاعده رفتاری نیاز به عواملی دارد كه از مهمترین آنها اعتدال انسانی است.
پیدایش این عامل نیاز به تنظیم رفتار انسان دارد .روشن است كه این تنظیم متكی بر
حاكمیت ساختار مناسبی بر بایدها و نبایدها میباشد .گاه از آن ساختار میتوان با عنوان
«مكانیسم پاالیش اقتصادی» یاد كرد (چپرا ،0929 ،ص )33مكانیسم مزبور مسیر مناسبی را
فراهم میآورد كه قابلیت های انسان واقعی كنونی فعلیت یافته و با برخورداری از ویژگی
اعتدال ،زمینه تحقق عدالت اقتصادی را فراهم آورد.
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انسانها قابل طرح باشد و اختصاص به انسان مسلمان ندارد .برخی در تعریف مزبور
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باید توجه داشت كه تعیین نوع تابع بهرهمندی خطی یا غیر خطیبودن و نیز ضرایب
آن بستگی به شناخت فرد از آنچه كه برای خودش خیر یا شر میداند ،دارد؛ به همین خاطر
در اینجا منبع شناخت نقل و تجربه در برخی موارد مانند امور اخروی ناتوان است .عالوه
بر این در موارد دیگر نیز با توجه به امكان خطا در شناختهای تجربی و عقلی دلیل
خاصی وجود ندارد كه درباره تعیین خیر و شر به دخالت شناخت وحیانی توجه نكرد .به
همین خاطر قرآن كریم دراینباره اینگونه تصریح مینماید:
«عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنُْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»
(بقره :)003 :و بسا چیزى را خوش نمیدارید و آن براى شما خوب است و بسا چیزى را
دوست میدارید و آن براى شما بد است و خدا میداند و شما نمىدانید.
گستره مصرف
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میتوان گفت بهرهمندی مصرفكننده در مطلوبیت وی جلوهگر میشود .در واقع مطلوبیت
حاصل از مصرف كاال ،مُتناظر لذت در نظر گرفته شده است (دانایی و پاكسرشت،0920،
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ص )92مطلوبیت ،معادل واژه ) (Utilityو به معنای فایده و رضایتخاطری است كه انسان
از مصرف كاال یا خدمت به دست میآورد .در این صورت قاعده رفتاری اعتدال را درباره
مصرفكننده میتوان بهصورت ذیل نگاشت:
);B=f(a1Um , a2Us , a3Uh

)Max (U

 )Material Utility( Umمربوط به مطلوبیت حاصل از مصرف كاالهایی است كه برای
رفع نیازهای مادی فرد (Spiritual Utility) US ،مربوط به مطلوبیت حاصل از مصرف
كاالهایی است كه برای رفع نیازهای معنوی وی مانند علمآموزی و (Hereafter Uh

) Utilityمربوط به مطلوبیت حاصل از مصرف كاالهایی است كه برای رفع نیازهای اخروی
او مانند سفرهای زیارتی ،میباشند.
گستره تولید
اگرچه قاعده اعتدال به ظاهر در گستره مصرف جاری است؛ اما در مورد تولید و توزیع نیز
برقرار میباشد  .این امر به خاطر ارتباط خاصی است كه بین این سه گستره وجود دارد .در
واقع مصرف غایت برای تولید و توزیع است .اگر ما بخواهیم در بخش مصرف از

بهرهمندیهایی برخوردار باشیم كه تركیب آن از ویژگی اعتدال برخوردار باشد لزوماً باید
كاالهایی را تولید كنیم كه بتواند چنین بهرهمندیهایی را ایجاد كند .توزیع نیز باید
بهگونهای باشد كه بتواند مصرف را سامان دهد؛ بنابراین هر قاعده رفتاری كه در مصرف
حاكمیت مییابد در تولید و توزیع نیز تأثیر خود را خواهد گذاشت.
از سوی دیگر میتوان گفت نمود بهرهمندی در گستره تولید برای تولیدكننده سود
( )Interestاست .به همین خاطر قاعده رفتاری اعتدال را درباره تولیدكننده میتوان
بهصورت ذیل در نظر گرفت:
)Max (I) ;B=f(a1Im , a2Is , a3Ih
آیه ذیل با تكیه بر همین قاعده رفتاری افراد را از شراب و قمار منع كرده است:
«يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْر وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا» (بقره:)003 :
درباره شراب و قمار ،از تو میپرسند ،بگو :در آن دو ،گناهى بزرگ و سودهایى براى مردم
است و[لى] گناهشان از سودشان بزرگتر است.
میپذیرد كه مقدارش از صفر بزرگتر میباشد؛ اما واژه «إِثْمُهُمَا» به سود آخرتی Ih
( )Hereafter Interestو یا سود معنوی  (Interest Spiritual) Isاشاره دارد كه مقدار آن در
اینجا منفی است .سپس واژه «أَكْبَر» نشان میدهد آیه در صدد بیشینهسازی بوده و مدعی
است كه قدر مطلق  Ihاز مقدار  Imبیشتر بوده ،به همین خاطر حاصل جمع آنها منفی
است .به همین خاطر نسبت به حالتی كه این دو (خمر و میسر) مورد استفاده قرار
نمیگیرند ،سود كمتری برای تولیدكننده حاصل میشود.
برای اینكه تأثیر قاعده رفتاری اعتدال در گستره تولید و تفاوت آن با الگوی انسان
اقتصادی غرب بهتر مشخص شود میتوان گفت تبلور الگوی انسان اقتصادی در بخش
تولید بدین صورت جلوه كرد كه تولیدكننده به عنوان بیشینهكننده سود معرفی گردید .در
واقع تولیدكننده در برابر دو پرسش اصلی یعنی چه تولید كند و چه مقدار تولید كند ،از
قاعده رفتاری بیشینهكردن سود مادی تبعیت میكند .این امر سبب میگردد كه اگر بین
تولید كاالهای لوكس و كاالهای ضروری بخواهد یكی را انتخاب كند ،باید به دنبال
بیشینهكردن سود خود باشد یا اگر در تولید كاالهای ضروری بخواهد مقدار را معیّن كند،
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واژه «مَنَافِع» به سود مادی ( (Material Interest) Imكوتاهمدت) اشاره داشته و
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توجه به تقاضای طبقاتی كند كه درآمد و قدرت خرید داشته باشند و قیمت را در بازار
معیّن كند .به همین خاطر گاهی مازاد تولید بهوجودآمده را نابود میكند كه از كاهش قیمت
جلوگیری كند .این نابودی به قیمت محرومیت طبقه كمدرآمد تمام میشود.
این در حالی است كه قاعده اعتدال در بخش تولید بازخورد دیگری را نشان میدهد.
در اینجا تولیدكننده به دنبال بهترین تركیب بین بهرهمندیهای مادی ،معنوی و آخرتی خود
است .او اگرچه به دنبال بهرهمندیهای مادی هست؛ ولی این تنها خواسته او نیست .به
همین خاطر در مقابل دو پرسش اصلی چه تولید كند و چه مقدار تولید كند ،واكنش
دیگری را نشان میدهد .بهطور نمونه در انتخاب بین كاالهای لوكس و كاالهای ضروری،
با این فرض كه هر دو سودآور باشند ولی سود كاالهای ضروری كمتر باشد كاالهای
ضروری را انتخاب كند؛ زیرا تولید كاالهای ضروری كه با نوعدوستی بیشتر همراه است
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برای او بهرهمندی معنوی را به ارمغان میآورد؛ از سوی دیگر در تولید كاالهای ضروری
نیز ممكن است تولید را تا حدی باال ببرد كه طبقات كمدرآمد نیز بتوانند از آن بهرهمند
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شوند؛ زیرا با نوعدوستی هماهنگی داشته و بر بهرهمندی معنوی وی میافزاید.
درباره بهرهمندیهای آخرتی تولیدكننده نیز میتوان به آموزههایی چون روایت ذیل
اشاره كرد« :قالَ رَسولُ اللّه  :6ما مِن جالِبٍ يَجلِبُ طَعاماً مِن بَلَدٍ إلى بَلَدٍ فَيَبيعُهُ بِسِعرِ يَومِهِ إلّا كانَت
مَنزِلَُتُهُ عِندَ اللّه ِ مَنزِلَةَ الشُّهَداءِ .ثُمَّ قَرَأَ رَسولُ اللّه ِ صلى اهلل عليه و آله« :وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى الْأَرْضِ

يَبُْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَـُتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ» (القرطبی ،0933 ،ج ،03ص :)11پیامبر خدا
6فرمود :هیچ كس نیست كه خوراكى را از سرزمینى به سرزمین دیگر بَرَد و به قیمت
روز بفروشد ،مگر اینكه نزد خدا ،منزلت شهیدان را دارد» سپس پیامبر [ 6این آیه را]
قرائت فرمود[ :و عدهای] دیگر در زمین در پى روزى خدا سفر میكنند و [عدهای] دیگر
در راه خدا پیكار میكنند.
گستره توزیع
قاعده رفتاری اعتدال را در گستره توزیع میتوان با توجه به تابع رفاه اجتماعی بهصورت
ذیل نوشت:

, a3

)

, a2

; )

= g(a1

)W

, b2

Max (W); W=f(b1

, c3
رفاه اجتماعی

, c2

;

=z (c1

:( Social) Welfare
ثروتمند R:Rich
N:Needy

فقیر

فرض شده است تابع رفاه اجتماعی با توجه به تابع رفاه دو فرد یا دو گروه بیشیه
میشود :فقیر و ثروتمند .تابع رفاه فقیر (
معنوی (

) و رفاه اخروی (

سه عنصر رفاه مادی (

) متأثر از سه عنصر رفاه مادی (

) است .همانگونهكه تابع رفاه ثروتمند (
) و رفاه اخروی(

) ،رفاه معنوی (

) ،رفاه
) متأثر از

) است .

در اینجا به برخی از آموزههای اسالمی اشاره میشود كه چگونه در صدد بیشینهكردن
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تابع رفاه اجتماعی با توجه به عناصر ششگانه آن هستند.
 :)029از اموال آنان صدقهای بگیر كه به وسیله آن پاك و پاكیزهشان سازى و برایشان دعا
كن؛ زیرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست.
عبارتهای «تُطَهِّرُهُمْ»« ،تُزَكِّیهِمْ» و «إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ» اشاره به

دارد.

«الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِی سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًی لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» (بقره :)030 :كسانی كه اموال خود را در راه خدا انفاق كنند و از
پی انفاقی كه كردهاند منتی ننهند و نرنجانند ،مزد آنان نزد پروردگارشان است ،نه بیمی بر
آنهاست و نه اندوهگین شوند.
عبارت «لَا يُُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًی لَّهُمْ» به (
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» به (

) و عبارت «لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ» و «وَلَا

) اشاره دارد.

پیامبر اكرم« :6فلوال الخبز ما صلّينا و ال صمنا و ال أدّينا فرائض ربّنا» (حر عاملی0300 ،ق،

ج ،00ص :)01اگر نان نبود و شكمها گرسنه بود از نماز و روزه و انجام سایر فرائض و
واجبات خبری نبود .این روایت نیز به

و

اشاره دارد.
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«خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» (توبه:

امام رضا 7در پاسخ پرسش یكی از یارانش درباره فلسفه لزوم پرداخت زكات چنین
نوشتند« :انّ علّة الزّكاة مِن أجْل قوت الفقراء و تحصينِ أموالِ األغنياء» (الصدوق0309 ،ق ،ج،0

ص :)2به یقین علت مقرر شدن زكات تأمین نیاز نیازمندان و تأمین امنیت دارایی صاحبان
ثروت است.
عبارت «تحصينِ أموالِ األغنياء» به این نكته اشاره دارد كه در بلندمدت نیز با ایجاد امنیت
اجتماعی امكان توسعه اقتصادی برای فرد ثروتمند حاصل شده و این امكان وجود دارد
كه

نیز افزایش یابد.
در واقع این آموزهها نشان میدهد كه اگر انفاق و زكات با تكیه بر اعتقادات و عملكرد

صحیح انجام شود اگرچه در كوتاهمدت
و
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كاهش مییابد؛ ولی

،

،

،

افزایش یافته و در كل رفاه اجتماعی افزایش مییابد .البته در بلندمدت نیز امكان

وجود دارد كه

نیز افزایش یابد؛ بنابراین مطابق قاعده رفتاری اعتدال این رفتار در

گستره الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم قابل دفاع میباشد.
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اما با توجه به قاعده رفتاری اعتدال در بخش توزیع تبیین دیگری مطرح میباشد .در
مالیاتهایی همچون زكات كه نیت قربتاًالیاهلل مطرح است ،مالیاتدهنده در پی بهرهمندی
آخرتی است و خودش داوطلبانه زكاتش را پرداخت میكند؛ بنابراین مطلوبیت كل جامعه
از این جهت نیز افزایش مییابد؛ همانگونهكه وقتی زكات بین فقرا تقسیم میشود بر
بهرهمندیهای مادی آنها افزوده میشود؛ پس از این جهت نیز اثر مثبت بر بهرهمندی كل
دارد؛ به عبارت دیگر قاعده اعتدال موجب میشود كه ناهماهنگی كه در بخش توزیع بین
مالیاتدهنده و مالیاتگیرنده مشاهده میشود برطرف شده و بازی از حالت برد باخت به
حالت برد برد تبدیل شود.
ویژگی «اعتدال» در گستره توزیع ،در آیات دیگری از قرآن كریم بهطور مستقیم مطرح
گردیده است:
«وَ ال تَقْرَبُوا مَالَ الْيَُتِيمِ إِال بِالَُّتی هِی أَحْسنُ حَُتی يَبْلُغَ أَشدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكيْلَ وَ الْمِيزَانَ بِالْقِسِِ ال نُكلِّ

نَفْساً إِال وُسعَهَا وَ إِذَا قُلُْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذَا قُرْبی وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكمْ وَصاكُم بِهِ لَعَلَّكمْ تَذَكَّرُونَ»
(انعام :)010 :و به مال یتیم جز به بهترین صورت نزدیك نشوید تا به حد رشد خود برسد و
حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا كنید هیچ كس را جز به مقدار تواناییاش تكلیف

نمىكنیم و هنگامیكه سخنى مىگویید ،عدالت را رعایت نمایید ،حتى اگر در مورد
نزدیكان بوده باشد و به پیمان خدا وفا كنید ،این چیزى است كه خداوند شما را به آن
سفارش مىكند شاید متذكّر شوید.
كلمه «كیل» به معنای مقیاسی است كه متاع را از نظر حجم با آن میسنجند و وفاكردن
به كیل به این معناست كه آن را كم نگیرند (مكارم شیرازی ،0913 ،ج ،01ص /990طریحی،

 ،0911ج ،1ص« .)323میزان» نیز كه در اصل «موزان» بوده به معنای چیزی است كه برای
رعایت انصاف در هنگام ارزیابی و سنجش از آن استفاده میشود؛ بنابراین هر دو ابزاری
برای اندازهگیری و سنجش اشیا میباشند؛ اما میزان در سنجش اشیایی به كار میرود كه
سنجش آنها متكی بر اندازهگیری وزن آنهاست و كیل در مواردی استفاده میشود كه
ارزیابی آنها به اموری غیر از وزن مانند حجم آنها باشد.
ایفای به قسط نیز عبارت است از عملكردن به عدالت بدون اجحاف (طباطبایى،

0301ق ،ج ،1ص )913با بررسی واژگان مزبور میتوان گفت این آیه به رعایت اعتدال در
ممكن است خطای كمی صورت گیرد كه سنجش آن با پیمانهها و ترازوهای معمولی
امكانپذیر نیست ،به دنبال این جمله اضافه میكند« :ال نُكلِّف نَفْساً إِال وُسعَهَا» به این معنا
كه هیچ كس را جز به مقدار تواناییاش تكلیف نمىكنیم.
چنانكه مشاهده میگردد ،در انتهای آیه «ایفای به قسط» یا «رعایت اعتدال در گستره
توزیع» یكی از مصادیق «ایفای به عهداهلل» در نظر گرفته شده است .این امر نشان میدهد
چگونه مبانی خداشناختی در رفتار اقتصادی انسان ممكن است تأثیر گذارد .در واقع با
اعتقاد به توحید و توجه به آن ،میان انسان و خدا پیمان و عهدی برقرار میگردد كه رعایت
اعتدال در گستره توزیع ،یكی از بندهای آن را تشكیل میدهد .تحقق اعتدال میتواند متكی
بر اموری چون رعایت وجدان فردی یا قراردادهای اجتماعی باشد؛ ولی استوارترین مبنایی
كه قرآن كریم نیز در آیه ذیل به آن اشاره مینماید ،توجه به رابطه انسان با خداست .عالوه
بر واژه «قسط» ،قرآن كریم برای القای این پیام از واژه «قسطاس» هم استفاده نموده است:

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم ...

گستره توزیع پرداخته است؛ اما ازآنجاكه هر قدر انسان در پیمانه و وزن دقت كند ،باز
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«وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كلُْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسطاسِ الْمُسُتَقِيمِ ذَلِك خَيرٌ وَ أَحْسنُ تَأْوِيالً» (اسرا :)91 :و
هنگامى كه پیمانه مى كنید حق پیمانه را ادا نمایید و با ترازوى درست وزن كنید این براى
شما بهتر و عاقبتش نیكوتر است.
كلمه قسطاس

به كسر یا ضم قاف

به معنای ترازو و میزان است .بعضی گفتهاند

كلمهای است رومی كه داخل زبان عرب شده و بعضی دیگر گفتهاند كه عربی است و
بعضی آن را مركب از قسط كه به معنای عدالت است و طاس كه به معنای كفه ترازو
میدانند و قسطاس مستقیم به معنای ترازوی عدل است كه هرگز در وزن خیانت نمیكند
(شریف الهیجى ،0919 ،ج ،0ص /131مكارم شیرازی ،0913 ،ج ،00ص )009كلمه خیر نیز به
معنای آن چیزی است كه وقتی امر دایر شد بین آن و یك چیز دیگر آدمی باید آن را اختیار
كند .بدین ترتیب این آیه توصیه مینماید كه انسان در بیشینهسازی خود در هنگام توزیع
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اقتصادی میبایست جانب اعتدال را برگزیند .رعایتنكردن اعتدال اقتصادی در گستره
توزیع به معنای عملنكردن به معیارهای كمّی و كیفی سنجش یا همان كمفروشی میباشد.
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این پدیده دارای آثار مخرب اقتصادی است:
«اجتماع مدنى كه بین افراد نوع انسانى تشكیل مىشود اساسش حقیقتاً بر مبادله و دادوستد
است؛ پس هیچ مبادله و اتصالى بین دو فرد از افراد این نوع برقرار نمىشود مگ ر آنك ه در
آن اخذى و اعطایى باشد؛ بنابراین به ناچار اف راد مجتم ع در ش ئون زن دگى خ ود تع اون
دارند ،یك فرد چیزى از خود به دیگرى مىدهد كه از چیزى مثل آن و یا بیشتر از آنك ه از
او مىگیرد استفاده كند و یا به دیگرى نفعى مىرساند كه از او به سوی خ ود نفع ى دیگ ر
جذب كند ،كه ما این را معامله و مبادله مىگوییم و از روش نت رین مص ادیق ای ن مبادل ه،
معامالت مالى اس ت مخصوص اً مع امالتى ك ه در كااله اى داراى وزن و حج م ص ورت
مىگیرد .كاالهایى كه بهوسیله ترازو و قپان س نجش م ىش ود و ای ن قس م دادوس تدها از
قدیمىترین مظاهر تمدن است كه انسان به آن متنبه شده؛ چ ون چ ارهاى از اج راى س نت
مبادله در مجتمع خود نداشته است  ...آنچه را كه یك انسان در زندگیاش احتیاج ضرورى
دارد و آنچه را هم كه باید در مقابل به عنوان بها بپ ردازد ب ا كی ل و ی ا وزن ان دازهگی رى
مىكند ...؛ بنابراین اگر در معامله اى از راه نق ص مكی ال و می زان ب ه او خی انتى ش ود ك ه
خودش ملتفت نگردد تدبیر او در زندگیاش تباه و تقدیر و اندازهگیریاش باطل مىشود و
با این خیانت ،نظام معیشت او از دو جهت مختل مىگردد :یك ى از جه ت آن ك االیى ك ه

مىخرد و الزمه زندگیاش را تأمین مىكند و دیگ رى از جه ت آنچ ه ك ه ب ه عن وان به ا
مىپردازد ،در جهت اول احتیاجش آنطور كه باید برآورده نمىشود و در جهت دوم پ ولى
بیشتر از آنچه گرفته است مىپردازد؛ پول زائدی كه در بهدستآوردنش تالشه ا ك رده و
خود را خسته نموده است؛ در نتیجه دیگر نمىتواند به اصابه و درستى نظر و حسن ت دبیر
خود اعتماد كند ...حال اگر این فساد از یك نفر و دو نفر تجاوز نموده و در كل افراد شیوع
یابد فساد در مجتمع شیوع یافته و چیزى نمىگذرد ك ه وث وق و اعتم اد ب ه یك دیگر را از
دست داده ،امنیت عمومى از آن جامعه رخت برمیبن دد ...و اجتم اع ب ر اس اس نیرن گ و
افساد حیات ،اداره مىشود نه بر اساس تعاون براى تحصیل س عادت و ل ذا خ داى تع الى
مىفرماید (طباطب ایی0301 ،ق ،ج ،02ص« :)939وَأَوْفُـوا الْكَيْـلَ إِذَا كِلْـُتُمْ وَزِنُـوا بِالْقِسْـطَاسِ
الْمُسُْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» (اسرا :)91 :و هنگامى كه پیمانه مىكنید ،حق پیمانه را ادا
نمایید و با ترازوى درست وزن كنید این براى شما بهتر و عاقبتش نیكوتر است.

درباره قاعده اعتدال در بخش توزیع نیز میتوان تبیین دیگری را مطرح كرد .در ابتدا
مناسب است به نظریه مطلوبیت در بخش توزیع پرداخته شود .الگوی انسان اقتصادی در
مطلوبیت نهایی تالش كردند جلوه دیگری از انسان اقتصادی را معرفی كنند .آنها در بخش
توزیع ،اینگونه مالیاتها را توجیه میكنند :مالیات به معنای گرفتن بخشی از درآمد
ثروتمندان و توزیع آنها بین فقرا میباشد .ازآنجاكه مطلوبیت نهایی آخرین واحد درآمد
برای ثروتمندان خیلی كمتر از مطلوبیت نهایی آخرین واحد درآمد برای فقرا میباشد؛
بنابراین گرفتن مالیات و توزیع آن ،از سویی به معنای كاهش مطلوبیت كل و از سوی دیگر
به معنای افزایش مطلوبیت كل است؛ ولی در سرجمع به مطلوبیت كل خواهد افزود.

 .5نتیجهگیری
 .0پیشنه تاریخی الگوی انسان اقتصادی غرب را باید در مكتب سوداگرى یا مركانتیلیسم
( )Mercantilismاوایل قرن  01تا اواسط قرن  02میالدی كاوش نمود .سپس با پیدایش
مكتب فیزیوكراتها و لیبرالیسم اقتصادى و طرح الگوى «نظام طبیعى» به عنوان یكی از
عناصر این نظام ،میل به سودجویى مادی ،یگانه محرّك دائم انسانها به سوى بهترین وضع
ممكن معرفى مىشود .اولین ظهور این الگو در مكتب كالسیكها صورت میگیرد .مكتب
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مكتب نئوكالسیك بهصورت بیشترین مطلوبیت مطرح گردید .آنها با استفاده از مفهوم
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نئوكالسیك نیز با مطرحكردن یك مفهوم ذهنى با نام «مطلوبیت نهایى» این تالشها را
تكمیل مینماید.
 .0انسان اقتصادى غرب را مىتوان «حداكثركننده منفعت شخصى» ()Self - interest

معرفی كرد؛ چنین انسانی دارای دو ویژگی اصلی است :نفعطلبی و عقالنیت ابزاری.
 .9از مهمترین مبانى انسانشناسی قرآن كریم كه میتواند در شكلگیری الگوی انسان
اقتصادی مفید باشد ،ابعاد سهگانه وجودی (مادی ،معنوی و اخروی) انسان و مطلقگرایی و
لذتپذیرى انسان به عنوان دو امر فطری است .با تكیه بر ابعاد سهگانه وجودی انسان
میتوان گفت وی قابلیت برخورداری از سه قسم لذات :مادی ،معنوی و اخروی را دارد :به
همین خاطر میتوان تابع لذات یك فرد را بهصورت ( )P= a1Pm+ a2Ps+ a1Phلحاظ كرد.
 .3معرفی الگوی انسان اقتصادی از دیدگاه اسالم با تكیه بر تعیین مهمترین قاعده
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رفتاری امكانپذیر است .این قاعده عبارت است از :بیشنهسازی بهرهمندىهاى مادی،
معنوى و آخرتى با بهترین تركیب .این قاعده را به زبان ریاضی میتوان بهصورت ذیل
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نگاشت;B=f(a1Bm , a2Bs , a1Bh) :

)Max (B

 .1در گستره مصرف میتوان گفت بهرهمندی مصرفكننده ،در مطلوبیت وی جلوهگر
میشود .مطلوبی به معنای رضایت خاطری است كه انسان از مصرف كاال یا خدمت به
دست میآورد؛ بنابراین این قاعده در گستره مصرف بهصورت ذیل قابل طرح است:
)Max (U) ;B=f(a1Um , a2Us , a1Uh

 .3نمود بهرهمندی در گستره تولید برای تولیدكننده سود ( )Interestاست .به همین
خاطر قاعده رفتاری اعتدال را درباره تولیدكننده میتوان بهصورت ذیل در نظر گرفت:
)Max (I) ;B=f(a1Im , a2Is , a1Ih

 .1قاعده رفتاری اعتدال در گستره توزیع با توجه به تابع رفاه اجتماعی قابل تبیین است.
این تابع با توجه به تابع رفاه دو فرد یا دو گروه بیشیه میشود :فقیر و ثروتمند هر یك از
این دو تابع با توجه به ابعاد سهگانه وجودی انسان از سه عنصر اصلی رفاه مادی ،رفاه
معنوی و رفاه اخروی تشكیل شده است.
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