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*

مصطفي كاظمي نجفآبادي
نصراهلل انصاري

**

چگونگي تأمين منافع عمومي از طريق بهينهيابي فردي مسئله روز اقتصاددانان در هر دو حوزه نظري و
عملي است .چگونه ميتوان افرادي را كه با انگيزه خودخواهي به دنبال بيشينهسازي منافع شخصي خود
هستند به پيگيري منافع عمومي ترغيب كرد؟ در پاسخ به اين پرسش ،نظريهپردازان اقتصاد سياسي جديد
دستيابي به منافع عمومي از طريق بهينهيابي فردي را سادهانگارانه تلقي كرده و به اقتصاددانان پيشنهاد
ميدهند در هنگام توصيههاي اقتصادي به سياستمداران ،اين موضوع را در نظر بگيرند .بر اساس چارچوب
تحليلي آنان ،رفتار عقاليي در شرايط اطالعات ناقص اقتضا دارد كه مردم عادي انگيزهاي براي
هزينهكردن در بخش كاالهاي عمومي نداشته و به دنبال استفاده از سواري مجاني باشند و گروههاي فشار و
بوروكراتها از اطالعات خود براي منفعت شخصي و ضرر منافع عمومي بهرهبرداري كرده و سياستمداران
نيز منافع عمومي را فداي حفظ قدرت كنند .اين چارچوب تحليلي با الگوهاي رفتاري در اسالم كه يكي از
آنها امام علي ميباشد ،سازگاري ندارد .در چارچوب تحليليِ استنباطشده به روش توصيفي -تحليلي از
سخنان آن حضرت در نهجالبالغه ،تأمين منافع عمومي در راستاي انگيزه شخصي افراد براي منافع
فرديشان قرار ميگيرد .بر اساس اين تحليل ،افراد منافع شخصي خود را در منفعت اخروي ميبينند كه
تنها با جلب رضايت خداوند حاصل ميشود .انگيزه بيشينهسازي رضايت خداوند ،ضمن اينكه به رفتار
عقاليي بازيگران اصلي جامعه جهت واحد ميدهد ،همه رفتارها را در تأمين منافع عمومي بسيج كرده و
همافزايي به وجود ميآورد .البته تحقق اين شرايط ،بستگي به تربيت توحيدي افراد جامعه ،وجود حكومت
ديني و واليتپذيري مردم دارد.
واژگان كليدي :منافع عمومي ،رفتار عقاليي ،اقتصاد سياسي جديد.
طبقهبندي .H41, D01, P16 :JEL

* .استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه (نویسنده مسئول).
** .دانشپژوه دکترای اقتصاد اسالمی مجتمع آموزش عالی علوم

Email: mostafakazemi@rihu.ac.ir.
انسانیEmail: nasransari@yahoo.com..
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چکيده
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مقدمه
مجموعه فعاليت های اقتصادی یك جامعه در قالب سه بخش خصوصی ،عمومی و خيریه
ساماندهی میشود .در بخش اول ،افراد و بنگاهها با هدف تأمين منافع شخصی فعاليت
می کنند ،در بخش دوم ،باید منافع عمومی را تأمين کنند و در بخش سوم ،با هدف
مددرسانی اجتماعی وارد فعاليت اقتصادی میشوند .در بخش اول و سوم مشكلی از جهت
34

ناسازگاری انگيزه با هدف وجود ندارد؛ زیرا در اقتصاد بخش اول ،محرك طبيعی حب
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ذات ،انگيزه را با هدف هماهنگ می کند و در اقتصاد بخش سوم ،داوطلبانهبودن فعاليت،
افرادی را وارد این بخش میکند که پيشتر انگيزه این کار را در خودشان ایجاد و مشكل
تعارض را برطرف کرده باشند .بخش دوم ،در معرض ناسازگاری بين تمایل ذاتی و هدف
قرار دارد .انگيزه خودخواهی ،انسان را به سمت منافع شخصی میکشاند؛ درحالیکه هدف
او تأمين منافع عمومی است .در اصل ،فلسفه وجودی بخش عمومی ،توليد برخی کاالها و
خدمات با ماهيتِ عمومی (بازاری نبودن) است که انگيزه شخصی برای توليد آنها وجود
ندارد .به همين دليل ،متولی آن ،سازمان عمومیِ به نام دولت قرار داده شده تا کارگزاران آن
بدون توجه به منافع شخصی به توليد آن کاالها و خدمات بپردازند.
اقتصاددانان جریان اصلی تا زمان کينزیها ،با همين پيشفرض مباحث مربوط به اقتصاد
بخش عمومی را مطرح میکردند ( .)Downs, 1957, pp.135-150با آشكارشدن
ناکارآمدیهای دولت در سياستگذاریها و برنامهریزیهای اقتصادی بهخصوص در زمينه
کاالها و خدمات عمومی ( ،)Colander, 1984پيشفرض دولتمردان خيرخواه و حافظ
منافع عمومی مورد تردید قرار گرفته و فرض رفتار عقالیی که مدلسازیهای بخش اول بر
آن مبتنی بود ،به بخش دوم تعميم داده شد .نئوکالسيكها این ایده ویكسل ( Wicksell,

 ) 1896و محققان مكتب ماليه عمومی را برجسته ساختند که افراد در بخش عمومی نيز به
دنبال منافع شخصی خود هستند و تغيير موقعيت ،نویدبخش معجزه دگرگونی ماهيت
نيست .این مباحث منجر به توسعه نظریه انتخاب عمومی و پيدایش نظریه اقتصاد سياسی
جدید شد (تمدن جهرمی ،9831 ،صص 921-928و  .)921نظریهپردازان اقتصاد سياسی جدید
موضوع ناهماهنگی بين انگيزه فردی و هدف اجتماعی را که بخش عمومی یكی از
جلوههای آن است ،به عنوان یك واقعيت پذیرفته و مدعی شدهاند که در شرایط اطالعات

ناقص و نامتقارن ،انتخاب های بهينه فردی به انتخاب بهينه از نظر اجتماعی منتهی نمیشود؛
لذا وقتی فرد در بخش عمومی قرار میگيرد ،ممكن است تصميمهایی بگيرد که برای
شخص او بهينه اما برای عموم غيربهينه باشد .در این صورت ،باید به دنبال بهينه دوم بود
(.)Buchanan J., 1978
اکنون مسئله این است که آیا دیدگاههای اقتصاد سياسی جدید با الگوهای رفتاری در
اسالم سازگاری دارد یا نه؟ به طور مشخص ،آیا الگوهای رفتاری در اسالم ،ناهماهنگی بين 35

انگيزههای فردی و منافع جمعی بهویژه در بخش عمومی را به عنوان یك واقعيت پذیرفته
داشتهاند؟ اگر نپذیرفته اند ،با ناهماهنگی یادشده که در ظاهر یك امر مسلم است چگونه
برخورد کردهاند؟ زیرا از یكسو نمیتوان حب ذات و انگيزه خودخواهی در انسان را چه
به عنوان سياستمدار ،مدیر و کارگزار دولتی و سازمان عمومی و چه به عنوان یك بنگاهدار
خصوصی منكر شد و از سوی دیگر ،ضرورت توليد کاالها و خدمات عمومی را نادیده
گرفت.
در ميان الگوهای رفتاری در اسالم ،حكومت امام علی که بر اساس احكام خداوند و
سيره و روش پيامبر پایه گذاری شده بود و اهتمام ویژه به تأمين منافع عمومی داشت
(امام علیبنابیطالب9191 ،ق ،ص 910و )800میتواند داللتهای سودمندی در این زمينه
داشته باشد .حكومت پنجساله ایشان ،دربردارنده سياستها ،دستورالعملها و شيوههای
اجرایی به منظور برقراری عدالت اجتماعی به عنوان مصداق بارز و جامع کاالی عمومی
بود که پيگيری آن بدون ارائه راهحل برای مشكل تعارض خودخواهی با دیگرخواهی
امكان پذیر نبود .در این مقاله ،مجموعه سخنان آن حضرت راجع به شيوه حكومتداری،
ویژگی حاکمان و کارگزاران حكومتی ،وظایف آنان و راههای کسب توفيق در اجرای
وظایف از نهجالبالغه احصا ،توصيف و در جهت یافتن پاسخ مسئله تحليل میشود .فایده
این کار اگر به نتيجه روشن و قاطع برسد این است که به رهایی اندیشه و خرد
سياستمداران و اقتصاددانان مسلمان از بنبست نئوکالسيكی کمك کرده و توصيههای
اقتصادی را با رشد جنبههای مثبت و اخالقمدار انسان هماهنگ میسازد و مانع تحریك
جنبههای منفی و ضد اخالقی آنگونه که نئوکالسيكها به آن متهم شدهاند ،میشود.
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و متناسب با آن برای تأمين منافع عمومی چارهجویی کردهاند یا اینكه نظر دیگری

سامان دهی مطالب به این صورت است که ابتدا پيشينه و روش تحقيق بررسی ،سپس
گزیدهای از دیدگاههای نظریهپردازان اقتصاد سياسی جدید به منظور روشنشدن ادبيات
بحث مطرح و در پایان ،دیدگاه امام علی توصيف ،تحليل و نتيجهگيری میشود.

پيشينه تحقيق
36

تاکنون دیدگاههای اقتصادی امام علی در نهجالبالغه بهخصوص از منظر عدالت اجتماعی
موضوع چندین پژوهش مستقل قرار گرفته که بعضی از آنها در قالب کتاب و مقاله منتشر
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شده است .این پژوهشها که در ادامه به مهمترین آنها اشاره خواهد شد ،به سياستها،
برنامهریزیها و وظایف اقتصادی حاکمان و کارگزاران آنها در چارچوب اهداف اقتصادی
و فرااقتصادی اسالم پرداخته و تا حدودی دیدگاههای حضرت را توصيف ،تبيين و تحليل
کرده است؛ اما در این ميان ،پژوهشی که با رویكرد اقتصاد سياسی جدید یعنی تأمين منافع
عمومی از طریق بهينهیابی فردی ب ه سخنان حضرت نگریسته باشد ،یافت نشد .اکثر قریب
به اتفاق تحقيقات صورتگرفته ،با این پيشفرض دستوری انجام شده است که وقتی افراد
در بخش عمومی قرار میگيرند ،باید منافع عمومی را پيگيری کنند؛ اما اینكه با چه انگيزه و
محرکی ،کمتر متعرض شده است .تعدادی هم که به انگيزه توجه کردهاند ،بهدرستی ،پاداش
معنوی و قرب و رضایت خداوند را به عنوان ساختار انگيزشی مطرح کرده ولی نگفتهاند
که چه زمان و تحت چه شرایطی پاداشهای معنوی میتواند انگيزهبخش باشد .این همه
مسلمان و افراد معتقد به خدا و روز جزا وجود دارند که پاداشهای معنوی نتوانسته است
برای آنها انگيزه ایجاد کند .هم نماز می خوانند و هم منافع عمومی را فدای منافع شخصی
می کنند .ویژگی تحقيق حاضر این است که با الهام از اقتصاد سياسی جدید ،به جاهایی
ورود میکند که تاکنون حداقل با این رویكرد ورود نشده است .نزدیكترین پژوهشها به
این تحقيق عبارتاند از:
 .9موسایی ( )9832در کتاب مبانی و جهتگیری کلی اقتصادی در نهجالبالغه ،مبانی و
اصول حاکم بر رفتارها و پدیدههای اقتصادی از دیدگاه حضرت امير را بحث و اصولی
را استخراج کرده است که رعایت آنها دنيای انسان را در مسير آخرت او قرار میدهد .یكی
از آن اصول ،توجه به وضعيت دیگران و احساس مسئوليت در قبال آنان است .در فصل

آخر که به «عدالت اجتماعی» پرداخته ،از رفع فقر ،تعدیل ثروت و ایجاد روابط عادالنه در
مبادالت به عنوان عوامل تحقق عدالت اجتماعی یاد کرده ولی به چگونگی تحقق این
عوامل اشاره نشده است .در مجموع ،اصول مورد نظر امام علی بهخوبی استخراج شده
ولی بررسی راههای عملی پایبندی به آن اصول ،به تحقيقات آینده موکول شده است.
 .0جمعی از پژوهشگران ( )9832در جلد هفتم دانشنامه امام

علی

که به مباحث

اقتصادی اختصاص دارد ،به تبيين دیدگاه امام علی در مورد مبانی فلسفی نظام اقتصادی37 ،

عدالت اقتصادی ،رابطه دنيا و آخرت ،بحث زهد و قناعت و فقر و غنا ،سيره اقتصادی امام
در بحث عدالت اقتصادی ،دولت و سياستهای اقتصادی ،بيتالمال و اصالحات اقتصادی
که با تحقيق حاضر ارتباط بيشتر دارد ،روی بایستههایی همچون قوانين عادالنه ،تربيت
معنوی مردم و انتخاب مجریان عادل ،ویژگیهای دولت علوی ،سياستهای عدالتمحور
حضرت در تقسيم بيت المال و توجه اصلی به آخرت و ابزاری به دنيا تأکيد شده ولی نه با
رویكرد انتخاب عقالیی.
 .8یوسفی ( )9831در کتاب نظام اقتصاد علوی (مبانی ،اهداف و اصول راهبردی) که
بحث جامع و گستردهای را پيرامون نظام اقتصادی مورد نظر امام علی انجام داده ،با اینكه
بخشی را به موضوع انگيزه در فعاليتهای اقتصادی اختصاص داده و از پيوند ناگسستنی
بين منافع شخصی و عمومی سخن گفته ولی بيشتر از جنبه هنجاری به قضيه نگاه کرده
است تا جنبه اثباتی آن .همچنين اصول راهبردی حضرت علی برای فعاليتهای اقتصادی
را بهخوبی مطرح کرده ولی راهكارهای ایشان را برای عملياتیشدن این راهبردها تبيين
نكرده است.
 .1کمالی ( )9811در مقالهای با عنوان «بررسی اهداف حكومت دینی از دیدگاه
نهجالبالغه» به بررسی اهداف حكومت دینی پرداخته و برای رسيدن به آنها وجود نهادهایی
همچون امامت و رهبری امت ،گزینش و جذب نيروی انسانی کارآمد ،دادگستری ،رفاه و
تأمين اجتماعی ،تبليغ و ارشاد اسالمی ،تعليم و تربيت ،امور مالی و  ...را ضروری دانسته
است که همه آنها به عنوان امور عمومی نياز به انگيزه فردی برای تحقق خود دارند که
تبيين نشده است.
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علی ،دولت و سياستهای اقتصادی ،بيتالمال ،اصالحات اقتصادی و بازار پرداختهاند.

 .5حاجيان ،دلشاد تهرانی و امينی حاجآبادی ( )9811در مقاله «زمينههای شفافيت اطالعات
و عدالت اقتصادی از دیدگاه نهجالبالغه» روی شفافيت و دسترسی آزاد به اطالعات به
عنوان درگاه ورود به عدالت اقتصادی انگشت گذاشته ،نظر امام

علی

را در این زمينه

بررسی کرده و نتيجه گرفتهاند که ایجاد شفافيت و دسترسی مردم به اطالعات از طرف
حكومت ،شرط اساسی اصالح نظام اقتصادی و تحقق عدالت اقتصادی است .در این
38

تحقيق نيز جای خالی سازوکار رسيدن به شفافيت و دسترسی به اطالعات ،احساس
میشود.
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 .1بهرامی و مهدیه ( )9811در مقاله «تحليلی بر سازوکارهای عملی اقتصاد مقاومتی در
نهجالبالغه با تكيه بر وظایف دولت» با اینكه مقاله را به منظور برشمردن وظایف عملی
دولت از دیدگاه اميرمؤمنان در نهجالبالغه نوشتهاند ،ولی در این شمارش ،از اجرای
عدالت اقتصادی ،حمایت از فعاالن اقتصادی ،ایجاد امنيت اقتصادی ،ایجاد رفاه معيشتی و
اقتصادی برای عموم مردم و بازیابی جایگاه زهد در ساختار اقتصاد نام بردهاند ،بدون اینكه
امكان تحقق اینها را به لحاظ اثباتی بررسی کرده باشند.

روش تحقيق
مطالعه نهجالبالغه و گردآوری دادهها به روش موضوعی صورت گرفته است .با این توضيح
که آن دسته از سخنان امام

علی

در نهجالبالغه که به وظایف حاکمان و کارگزاران

حكومتی در قبال منافع عموم جامعه بهویژه بحث حفاظت از اموال عمومی و دخلوخرج
دولت صراحت یا اشاره داشته ،جمعآوری و دستهبندی شده است .سپس ،دادههای
بهدستآمده با بهرهگيری از لغتنامهها ،ترجمهها و شرحهای معتبر ،به روش توصيفی –
تحليلی بررسی مقایسهای و نتيجهگيری شده است .در این مقایسه ،چارچوب تحليلی
اقتصاد سياسی جدید با چارچوب تحليلی استنباطشده از سخنان امام علی در نهجالبالغه

از منظر تأمين منافع عمومی مورد مقایسه واقع شده است.

تأمين منافع عمومي از طريق رفتار عقاليي در اقتصاد سياسي جديد
تا ربع سوم قرن بيستم ،اقتصاد سياسی به مباحث مربوط به اندازه دخالت دولت در اقتصاد
محدود بود و تحليل اقتصادی سياست که در آن نظریه انتخاب عقالیی به عنوان ابزاری

جهت فهم رفتار افراد در سياست به کار برده میشود ،چندان مطرح نبود ( Medema,

 .)2010, p.169از ربع سوم قرن بيستم ،آشكارشدن نتایج عملكرد نامطلوب دولت
مداخلهگر کينزیها از یكسو ( )Colander, 1984و توسعه مباحث مربوط به انتخاب
عمومی از سوی دیگر ،موجب تغيير نگرش اقتصاددانان نسبت به ماهيت رفتار دولت شد و
دولت از یك عامل بيرونی تأثيرگذار بر متغيرهای اقتصادی به یك عامل درونی تبدیل
گردید (تمدن جهرمی ،9831 ،ص.)993-921
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در این مرحله بود که آنتونی داونز ( )Anthony Downsاز پيشگامان نگرش جدید،
انگيزه واحد دارند و آن پيگيری منافع شخصی است که به صورت کسب درآمد ،اعتبار
اجتماعی و قدرت تبارز مییابد .در هر دو قالب ،افراد تالش میکنند رفتار بهينه داشته
باشند .شاخص بهينگی در یكی حداکثرشدن مطلوبيت یا سود است و در دیگری
حداکثرشدن آرا .بيشينهسازی منافع عمومی در صورتی میتواند مسئله باشد که با رفتار
عقالیی در تضاد نباشد و در راستای حداکثر شدن منافع فردی تلقی شود ( Downs, 1957,

 .)pp.135-150به نظر وی ،در نظامهای سياسی مبتنی بر دموکراسی ،شرط همسویی منافع
عمومی با بهينهیابی فردی ،برخورداری افراد از اطالعات کامل است .در شرایط اطالعات
ناقص ،بحث اقناع و تأثيرگذاری روی نظر رأیدهندگان و در نتيجه تفاوت شهروندان در
نظر دولت از یكسو ،شكلگيری ایدئولوژیهای سياسی برای کاهش هزینه انتخاب از
سوی دیگر و ظهور گروههای فشار از جانب سوم ،اهميت پيدا میکند نه پيگيری منافع
عمومی .همه اینها در چارچوب رفتار عقالیی صورت میگيرد که در آن ،هزینهکردن برای
کسب اطالعات ،تنها برای کل جامعه و گروههای فشار ،عقالیی است نه رأیدهنده انفرادی
(.)Ibid, 1957, pp.135-150
همانگونهکه از تحليل داونز نيز استفاده میشود ،چارچوب تحليلی نظریهپردازان اقتصاد
سياسی جدید روی رفتار بهينه بازیگران اصلی جامعه تمرکز دارد .این بازیگران عبارتاند
از .9 :مردم به عنوان رأیدهندگان .0 ،گروههای فشار مانند احزاب ،سازمانها ،اصناف و
اقشار بانفوذ جامعه .8 ،بوروکراتها و  .1سياستمداران و مقامات مافوق (جباری و همكاران،

 ،9811ص .)938در شرایط اطالعات ناقص ،رفتار عقالیی بازیگران اصلی در تضاد با منافع
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مطرح ساخت که افراد چه در چارچوب بخش خصوصی و چه در قالب بخش عمومی،

عمومی است؛ چنانکه منكر اولسن ( )Mancur Olsonدر تحليل خود از منطق کار گروهی،
عرضه کاالی عمومی را دليل حمایت افراد از تشكيل دولت نمیداند؛ زیرا معتقد است اگر
فقط رفتار داوطلبانه و عقالیی افراد مدنظر باشد ،نه دولتی وجود خواهد داشت نه تشكل
اجتماعی؛ درحالیکه وجود دارد .پس باید حمایت افراد دليلی غير از برخورداری از کاالی
عمومی عرضهشده از سوی آنها داشته باشد .این دليل در مورد تشكيل دولت ،اجبار مردم
 40به پرداخت ماليات است؛ اجباری که کوچكترین ایرادی به آن گرفته نمیشود؛ شاید به
این دليل که مردم میدانند کاالهای عمومی قابليت خریدوفروش در بازار و تأمين مالی
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داوطلبانه را ندارد؛ اما در مورد سایر سازمانها« ،مشوقهای گزینشی» ( Selective

 )Incentivesدليل شكلگيری آنهاست .این مشوقها ،مثبت یا منفی ،به تعدادی انگيزه
میبخشد که در تدارك کاالی گروهی یا جمعی سهم بگيرند .البته در گروههای کوچك و
کمتعداد ،ممكن است سهم هر عضو از کاالی عمومی به اندازه کافی زیاد باشد که او
حاضر شود بهتنهایی اقدام کند و یا تمام اعضا با مذاکره به این نتيجه برسند که اقدام کنند.
در اینگونه شرایط ،مشوقهای گزینشی نياز نيست ( )Olson, 1997, pp.93-106اولسن

نتيجه میگيرد که هر چه تعداد بنگاهها یا افرادی که از یك اقدام جمعی نفع میبرند بيشتر
باشد ،سهم هر یك از آنها از منافع اقدام جمعی کوچكتر خواهد بود و در نبود مشوقهای
گزینشی ،انگيزه اعضای گروه برای مشارکت در اقدام جمعی کاهش خواهد یافت؛
بهطوریکه آشكارا گروههای بزرگ در مقایسه با گروههای کوچك کمتر به اقدام هماهنگ
گروهی در جهت دستيابی به یك کاالی عمومی متمایل خواهند بود .در نتيجه گروههای
کوچك اساساً در سازماندهی یك اقدام جمعی موفقتر خواهند بود (.)Ibid
این تحليلها نشان میدهد که مردم به عنوان رأیدهندگان تمایل دارند دولتی روی کار
بياید که منافع عمومی را تأمين کند؛ اما برای رسيدن به چنين دولتی هزینه نمیکنند؛ چون
هماهنگکردن همه مردم و اقدام جمعی بهگونهایکه هزینه اقدام سرشكن شود ،به دليل
وجود سواری مجانی و هزینه باالی هماهنگی ،عقالیی نيست؛ عالوه بر این ،ایجاد
هماهنگی ،خود یك کاالی عمومی است که رفتار عقالیی ،پيگيری آن را برنمیتابد .اقدام
فردی نيز به دليل ناچيزبودن سهم هر فرد از کاالی عمومی نسبت به هزینه آن ،عاقالنه

نيست؛ لذا انتخاب عقالیی مردم ،عرضه کاالی عمومی و تأمين منافع جمعی را نوید
نمیدهد.
در مورد رفتار گروههای فشار ،پس از آنكه داونز نقش گروههای فشار در شرایط
اطالعات ناقص را مطرح ساخت ( ،)Downs, 1957, pp.135-150رمزییر ( J. Mark

 )Ramseryrدریافت که توان تأثيرگذاری گروههای فشار بر سياستهای دولت ،درونزا و
تابع ساختار نهادی بازار انتخاباتی است؛ به این صورت که گروههای فشار از قانونگذاران 41

حمایت مالی میکنند و آنان با این پول رأی میخرند و به نفع گروههای فشار روی قوانين
به ساختار نهادی بازار انتخاباتی دارد ،نفوذ گروههای فشار نيز بستگی به آن خواهد داشت
(.)Ramseyer, 1995, p.6
در ارتباط با رفتار بوروکراتها ،یافتههای ویليام نيسكانن ( )William Niskanenنشان
داد که سازمانهای بوروکراتيك به عنوان عرضهکننده انحصاری کاالهای عمومی ،این
قدرت را دارند که از طریق اعمال نفوذ در کميتههای قانونگذاری دستگاه مقننه ،رهبران
سياسی منتخب مردم را تحت فشار قرار داده و به اتخاذ تصميماتی که مورد نظر خودشان
است وادار کنند و بدین طریق مازاد مصرفکنندگان کاالهای عمومی و مالياتدهندگان را
که در صورت عرضه صددرصد کارآمد کاالهای عمومی عایدشان میشد ،به نفع خود
تصاحب کنند (.)Niskanen, 1971, p.31
رونالد وینتروب ( )Roald Wintrobeدر تبيين رفتار بوروکراتيك ،سه پرسش را مطرح
میکند .9 :بوروکراتها چه میخواهند؟  .0منشأ قدرت بوروکراتيك کجاست؟  .8آیا
میتوان بوروکراتها را کنترل کرد؟ در پاسخ پرسش اول ،پول یا مطلوبيت بيشتر را
مهمترین خواسته آنان میداند که از مجاری بودجه در اختيار بيشتر ،نفوذ در سياستهای
دولتی و قدرت بيشتر آن را دنبال میکنند .در جواب سؤال دوم ،از استراتژیهای مختلف
مطرحشده یاد میکند که «عدم تقارن اطالعات» (« ،)Asymmetric Informationکنترل
دستور کار» ( )Agenda Controlو «کارایی گزینشی» ( )Selective Efficiencyاز مهمترین
آنهاست .در پاسخ پرسش سوم ،از دو دسته بازیگران متمایز در نظام بوروکراتيك نام
میبرد .9 :بوروکراتهایی که از سياستمداران حاکم فرمان میبرند یا مقامات عالیرتبه
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تأثير میگذارند .ازآنجاکه تأثيرگذاری روی قوانين یا خریدن رأی با استفاده از پول بستگی

دولتی و  .0سياستمداران حاکم یا سران دولتی .او اضافه میکند که در گذشته دسته اول
مورد توجه پژوهشگران بود و از دید آنها به قضيه نگاه میشد؛ ولی در ده سال اخير دسته
دوم مورد توجه قرار گرفته و از دید مقامات مافوق نگاه میشود که چگونه میتوانند
بوروکراتها را کنترل کنند .در این زمينه ،ابزارهایی مانند قدرت و اختيار ،رقابت ،وفاداری
یا اعتماد و عوامل انگيزشی برای کنترل بوروکراتها بررسی شدهاند ( Wintrobe, 1997,

 )pp.429-455 42اما تالوك نظر دیگری دارد .او معتقد است که حتی اگر رئيس سازمان دولتی
به دنبال دستيابی به حداکثر کارایی در عرضه کاالی عمومی توليدشده در سازمان خود
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باشد ،بوروکراتهای حداکثرکننده این اجازه را نمیدهند (.)Tullock, 2005, p.60
در تبيين رفتار سياستمداران ،یافتههای رمزییر نشان میدهد که آنان برای مالحظات
اصولی با قيد بازار انتخاباتی مواجهاند .مهمترین هدف آنها ،برندهشدن در انتخابات است.
آنان ترجيحات رأیدهندگان را که خواهان ترکيبی از کاالهای خصوصی و عمومی هستند،
پيگيری میکنند .به باور او ،سياستمداران خردمند تا آنجا حاضرند با دریافت کمك مالی از
گروههای فشار به نفع آنها فعاليت کنند که تعداد آرای ازدسترفته برابر با آرای
خریداریشده باشد ( .)Ramseyer, 1995, pp.2-3 & 6او نتيجه میگيرد که سياستمدارانِ
مواجه با محدودیت بازار انتخاباتی ،باید احتمال انتخاب مجدد خود را به حداکثر برسانند
وگرنه در قدرت باقی نخواهند ماند .برای این کار ،باید ترجيحات اصولی خود را کنار
بگذارند و وارد مبادله رأی شوند تا ترجيحات رأیدهندگان حوزه انتخابيه خود را تأمين
کنند؛ عالوه بر این ،قواعد نهادی نيز تصميمات آنها را تحت تأثير قرار میدهد .پس آرایی
که آنها به یك الیحه میدهند ،یا تحت تأثير مبادله است یا قواعد نهادی؛ مالحظات اصولی
نقش ندارد (.)Ibid, pp.12-13
با اینكه این دیدگاهها با انتقاداتی مانند عدم تطابق با واقعيت و صدمهزدن به اخالق
مواجه شدهاند (تمدن جهرمی ،9831 ،ص ،)912اما نظریهپردازان با آگاهی از این کاستیها،
آنها را مفيد ارزیابی کردهاند؛ برای نمونه ،وینتروب ارزش نظریههای انتخاب اقتصادی یا
عقالیی که درباره بوروکراسی ارائه میشود را منوط میداند به توانایی آنها در شفافساختن
فرایندها یا سازوکارهایی که شالوده روابط سياسی -اقتصادی را تشكيل میدهند .این
نظریهها ،چنانچه بستر مناسبی برای استنتاج فرضيههای علمی و آزمون آنها مهيا نمایند،

میتوانند به شناخت حقيقت کمك کنند ( )Wintrobe, 1997, pp.429-455بوکانان نتيجه
میگيرد که اگر نگرش انتخاب عمومی پذیرفته شود ،دیگر نمیتوان فرضيه مقام دولتی
خيراندیش را در تحليلهای هنجاری گنجاند .اقتصاددانان باید این واقعيت را در نظر
بگيرند که رویدادهای جمعی ،نتيجه یك فرایند سياسی پيچيده است که بازیگران زیادی در
آن نقش دارند .با درنظرگرفتن این واقعيت ،اقتصاددانان دیگر لزومی نخواهند دید که وقت
و نيروی خود را صرف اقناع کنند و بيشتر سعی خواهد شد نتایج و پيامدهای تصميمات 43

مختلف پيشبينی شود (.)Buchanan, 1997, pp.163-80
کالكی ( )Michal Kaleckiاز اولين اقتصاددانان مخالف دیدگاه کينز ،مدلی ارائه کرد که بر
اساس آن یك دولت حزبی در طرفداری از منافع سرمایهداری عمل میکند .وی معتقد بود
که دولت میتواند تغييراتی در اقتصاد ایجاد کند ،ولی این تغييرات در جهت منافع قشر
خاصی از جامعه (سرمایهداران) است؛ برای نمونه ،دولت به منظور کاهشدادن خطرات
ناشی از افزایش قدرت چانهزنی کارگران برای سود سرمایهداران ،بهطور عمد رکودهای
القایی سياسی ایجاد میکند تا اقتصاد از اشتغال کامل خارج شده و قدرت چانهزنی
کارگران کم شود ( .)Fiewel, 1974, pp.21-48حتی در مواردی که دولت میکوشد به
عنوان یك برنامهریز اجتماعی خيرخواه عمل کند ،اقدامات خود را از طریق بوروکراتها
اجرا میکند که احتماالً به دنبال منافع شخصی خود هستند و نظارت بر آنها هم مشكل
است؛ لذا مداخالت دولت بدون استثنا موقعيتهایی را برای رفتار رانتجویی و فساد
فراهم میآورد .البته این موضوع نمیرساند که بازارها هميشه کارا عمل میکنند و هيچ
نقش مهمی برای دولت در اقتصاد وجود ندارد ،بلكه بدین معناست که در سراسر دنيا
دولتها آمدهاند تا کمتر برنامهریزی کنند ،کمتر مالك باشند و کمتر مقررات تعيين کنند و
به جای تعيين حدومرز ،به بازار اجازه گسترش بدهند (اسنودان و همكاران ،9810 ،ص)512
بازارها و دولتِ اثربخشِ مسئول ،مكمل یكدیگرند ( World Bank, 1997/ Snowdon,

.)2001b/ Stiglitz, 2002, pp.460-501
کارهای تجربی نيز ایده دولت خيرخواه و بوروکراتهای فارغ از خود را بهشدت
تحليل برده است .حجم قابل توجهی از کارهای تجربی که برای آزمونکردن اهميت
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این مباحث نظری با کارکرد دولتها در بيرون مطابقت داشت .به همين جهت ،مایكل

متغيرهای اصلی اقتصاد کالن مانند تورم ،بيكاری و رشد درآمد قابل تصرف انجام شده
است ،نشان میدهد که متغيرهای کالن اقتصادی معنادار و تأثير مهمی بر نتيجه انتخابات
دارند ( Kramer, 1971, pp.131-143/ Tufte, 1975, pp.812-826/ Mosley, 1978,

 .)pp.375-394/ Fair, 1988, pp.168-179با توجه به موقعيت شبه انحصاری سياستمداران
در عرضه سياستهای اقتصادی ،جای تعجب ندارد که تسليم وسوسه و استفاده از
 44سياستهای صالحدیدی به منظور حداکثرکردن احتمال انتخاب مجددشان شوند (اسنودان
و همكاران ،9810 ،ص.)518
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همانگونهکه مالحظه شد ،اقتصاد سياسی جدید ،تحت تأثير مستقيم فروض
هستیشناختی و ارزششناختی اقتصاد متعارف شكل گرفته است .در چارچوب تحليلی آن،
انسان ،موجودی فرض شده است که عقالیی رفتار میکند .معيار عقالنيت ،بيشينهسازی
منفعت فردی او در همين جهان است؛ بنابراین ،چه زمانی که در بخش خصوصی فعاليت
میکند و چه زمانی که در بخش عمومی حضور دارد ،با همين معيار تصميم میگيرد .اگر
همه به اطالعات کامل دسترسی داشته باشند ،تصميمها بهگونهای خواهد بود که سرجمع
تأمين منافع شخصی به تأمين منافع عمومی بينجامد؛ اما در شرایطی که اطالعات ناقص و
دسترسی به اطالعات مستلزم هزینه است ،رفتار عقالیی اقتضا میکند کسانی برای کسب
اطالعات هزینه کنند که منافع حاصل از اطالعات برای آنها بيشتر از هزینه آن باشد.
هزینهکردن افراد برای کسب اطالعات ،به دليل داشتن هزینه زیاد و منفعت اندك و وجود
سواری مجانی عقالیی نيست .گروههای فشار هزینه میکنند ،اما با فشارآوردن بر
سياستمداران ،قوانين و سياستها را به سمت منافع خود سوق میدهند .بوروکراتها در
هنگام اجرا ،منافع خود را تعقيب و بر جامعه هزینههای اضافی تحميل میکنند و
سياستمداران نيز به دنبال حداکثرسازی احتمال پيروزی در انتخابات و ماندن در قدرتاند.
مالحظه میشود که ترجيحات افراد و گروههای مختلف جامعه با منافع عمومی سازگاری
ندارد .تالش اقتصاددانان این است که بتوانند ترکيبی از ترجيحات متضاد را شناسایی کنند
که در ميان ترکيبهای ممكن ،سازگارترین باشد که گاهی از آن به «بهينه دوم» تعبير
میشود .نمودار یك ناهماهنگی بين بهينهیابی فردی و منافع عمومی را در چارچوب
تحليلی اقتصاد سياسی جدید نشان میدهد.

نمودار  :9بهينهیابی فردی و منافع عمومی در چارچوب تحليلی اقتصاد سياسی جدید

انتخاب عقاليي در شرايط اطالعات ناقص
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منافع
عمومي

نمودار باال نشان می دهد که در وضعيت اطالعات ناقص که یكی از فروض چارچوب
تحليلی اقتصاد سياسی جدید است ،منافع فردی همجهت با منافع عمومی نيست .فرض
دیگر این چارچوب که رفتار عقالیی باشد ،اقتضا میکند که بازیگران اصلی منافع فردی
خود را دنبال کنند .اکنون ،باید دید که این چارچوب تحليلی با چارچوب مورد نظر امام
علی که از سخنان ایشان در نهجالبالغه استنباط میشود ،سازگاری دارد یا نه و اگر ندارد،
چارچوب تحليلی مورد نظر ایشان چيست و چگونه مشكل تضاد منافع فردی با منافع
عمومی را برطرف میکند.

تأمين منافع عمومي از طريق رفتار عقاليي در نهجالبالغه
چارچوب تحليلی اقتصاد سياسی جدید بر دو فرض رفتار عقالیی و شرایط اطالعات
ناقص بنا شده است .در وضعيت اطالعات کامل ،آنان نيز میپذیرند که رفتار عقالییِ متبلور
در پيگيری منافع فردی به تأمين منافع عمومی میانجامد .اکنون ،دو فرض یادشده از منظر
سخنان امام علی در نهجالبالغه بررسی می شود تا چارچوب تحليلی مورد نظر حضرت و
رهيافت آن به تأمين منافع عمومی به دست آید.
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سیاستمداران

بوروكراتها

گروهها

فردی

افراد

بهینه

عدم هزینه برای کسب اطالعات و استفاده از سواری مجانی
کسب اطالعات برای فشار آوردن بر دولت به
کسب پول و قدرت بيشتر
نفع خود
حداکثرسازی رأی

 .1رفتار عقاليي
رفتار عقالیی در اینجا به مفهوم تالش افراد برای بيشينهسازی منافع شخصی است .این
مفهوم به صورت کلی ،با سخنان حضرت علی مخالفتی ندارد .آنچه موجب اختالف شده
و رفتار عقالیی مورد نظر ایشان را با رفتار عقالیی در اقتصاد سياسی جدید متفاوت
میسازد ،تعریف «منافع شخصی» است .در اقتصاد سياسی جدید ،منافع شخصی حداکثر به
 46منافع دنيایی (مادی و معنوی) گفته میشود و بيش از آن را پوشش نمیدهد؛ اما در نگاه
حضرت علی منافع شخصی ،شامل منافع فرد در این جهان و آن جهان هر دو میشود؛
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /کاظمی نجفآبادی و انصاری

بلكه باالتر ،منافع این جهانی در مقایسه با منافع آن جهانی ،منفعت به حساب نمیآید؛ برای
نمونه ،حضرت خطاب به فرزندش میفرماید« :إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيَا :تو برای آخرت
آفریده شدهای نه برای دنيا» (امام علیبنابیطالب9191 ،ق ،ص)122؛ یعنی تمام تالشها باید
معطوف به آخرت باشد .در بيان ویژگی بندگان خوب خدا دارد ... « :وَ بَاعُوا قَلِيلًا مِنَ الدُّنْيَا لَا

يَبْقَى بِكَثِيرٍ مِنَ الْآخِرَةِ لَا يَفْنَى  : ...اندك دنيا را که ماندنی نيست با زیاد آخرت که ازبينرفتنی
نيست معامله کردند» (همان ،ص .)011همچنين خطاب به طلحه و زبير که به خاطر
بيرونماندن از حكومت گله داشتند ،فرمود« :لَقَدْ نَقَمْتُمَا يَسِيراً وَ أَرْجَأْتُمَا كَثِيرا  : ...برای چيزی
اندك (دنيا) خشم گرفتيد و فراوان (آخرت) را واگذاشتيد» (همان ،ص .)809راجع به
بنیاميه فرمود« :آثَرُوا عَاجِلًا وَ أَخَّرُوا آجِلًا وَ تَرَكُوا صَافِياً وَ شَرِبُوا آجِنا :دنيا را بر همه چيز پيش
انداختند و آخرت را پشت سر گذاشتند؛ آب گوارا را رها کردند و آب گندیده را خوردند»

(همان ،ص .)029از این سخنان استفاده میشود که منفعت دنيا اگر در مسير منفعت آخرت
نباشد ،منفعت نيست؛ بنابراین ،افراد وقتی میتوانند رفتار عقالیی داشته باشند که تالش
خود را معطوف به حداکثرسازی منافع اخروی کنند و از امكانات دنيوی بيشترین بهرة
ممكن را در این راستا ببرد.
از نگاه امام

علی

منافع اخروی انسان در سایة رضایت خداوند به دست میآید و

رضایت خداوند از طریق انجام دستورات او و حرکت در چارچوب شریعت حاصل
میشود« :إِنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَبَّ إِلَيْهِ وَ إِنْ نَقَصَهُ وَ كَرَثَهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنْ

جَرَّ إِلَيْهِ فَائِدَةً وَ زَادَه :برترین مردم نزد خداوند کسى است که عمل به حق نزد او محبوبتر
از عمل به باطل باشد ،اگرچه عمل به حق منفعت دنيوی او را کاهش دهد و عمل به باطل

آن را زیاد کند» (همان ،ص)930؛ لذا ،حضرت ارزش حكومت کردن را اگر در آن حق برپا
و باطل برطرف نشود ،از کفش بیارزش خود کمتر میداند .ابنعباس میگوید :حضرت،
ارزش کفش خود را از من پرسيد ،گفتم :هيچ ارزشی ندارد ،فرمود« :وَ اللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ

إِمْرَتِكُمْ إِلَّا أَنْ أُقِيمَ حَقّاً أَوْ أَدْفَعَ بَاطِال» (همان ،ص .)11به کارگزاران حكومت خود سفارش
میکند که جز اجرای دستورات خداوند کاری دیگری نكنند که سعادت در گرو اطاعت
خدا و شقاوت در گرو نافرمانی اوست« :أَمَرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ إِيْثَارِ طَاعَتِهِ وَ اتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي كِتَابِهِ 47

مِنْ فَرَائِضِهِ وَ سُنَنِهِ الَّتِي لَا يَسْعَدُ أَحَدٌ إِلَّا بِاتِّبَاعِهَا وَ لَا يَشْقَى إِلَّا مَعَ جُحُودِهَا وَ إِضَاعَتِهَا» (همان،
یاور او در رسيدن به عزت خواهد بود« :وَ أَنْ يَنْصُرَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَ يَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَإِنَّهُ جَلَّ اسْمُهُ

قَدْ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَهُ وَ إِعْزَازِ مَنْ أَعَزَّهُ» (همان) .عزت در پرتو نصرت الهی ،حداکثر منفعتی
است که یك فرد چه در جایگاه مردم عادی و چه در جایگاه حاکم به دنبال آن است« .با
مردم مهربان باشند؛ همانگونه که انتظار دارند خداوند با آنان مهربان باشد» (همان ،ص.)103
«وَ ابْتَلَاكَ بِهِمْ وَ لَا تَنْصِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللَّه :قدرت را آزمون الهی بدانند و خود را در جنگ با
خداوند قرار ندهند» (همان) .ستم به مردم که بندگان خدایند ،از مصادیق مقابله و جنگ با
خداست « .وَ مَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللَّهِ كَانَ اللَّهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِهِ وَ مَنْ خَاصَمَهُ اللَّهُ أَدْحَضَ حُجَّتَهُ وَ كَانَ لِلَّهِ

حَرْباً» (همان ،ص« .)101-103بِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَاد :بدترین اندوخته برای
آخرت ،تجاوز به حقوق مردم است» (همان ،ص.)521

آن حضرت ،اقدامات سياسی و اقتصادی خود را در چارچوب همين نوع از عقالنيت
تبيين میکند .در بيان وظایف حكومت خود فرمودند:
امام به غير آنچه از جانب خدا مأمور است وظيفهای ندارد ،تكليفف او پنفد و انفدرز رسفا،
تالش و جدیت در خيرخواهی ،زندهکردن سنت ،اقامه حفدود بفر سفزاوار حفد و رسفاندن
سهم بيتالمال به مستحق آن است (همان ،ص.)950

در ارتباط با حق مردم بر حكومت فرمودند:
اى مردم! مرا بر شما حقى است و شما را بر من حقى؛ اما حقّ شما بر مفن ایفن اسفت کفه
خيرخواه شما باشم ،غنيمت شما را بهطور کامل به شما بپردازم ،شما را تعليم دهم تا جاهل
نمانيد و مؤدب به آداب نمایم تا بياموزید (همان ،ص.)11
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ص .)101همچنين ،با تمام توان دین خدا را یاری کنند؛ چراکه در این صورت ،خداوند

هنگامی که رضایت الهی معيار اصلی منفعت شخصی معرفی شد ،آن وقت خيرخواهی
نسبت به مردم و تالش برای اجرای عدالت اجتماعی در جامعه ،در راستای بيشينهسازی
منافع شخصی و رفتار عقالیی ارزیابی میشود؛ لذا فرمود:
خدایا تو میدانی آنچه از ما رفت ،نه به خاطر رغبت در قدرت بود و نفه از دنيفای نفاچيز،
خواستنِ زیادت .بلكه میخواستيم نشانههای دین را به جایی که بفود بنشفانيم و اصفالح را
48

در شهرهایت ظاهر گردانيم تا بندگان سفتمدیدهات را ایمنفی ففراهم آیفد و حفدود ضفایع
ماندهات اجرا گردد (همان ،ص.)931
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در جنگ صفين بيان داشت« :به خدا که یك روز جنگ را به تأخير نينداختم ،جز آنكه
اميد داشتم گروهی به سوی من آیند و به راه حق گرایند .این مرا خوشتر است تا شاميان
را بكشم و گمراه باشند» (همان ،ص.)19
خطاب به کسانی که او را در برقراری مساوات در تقسيم بيتالمال سرزنش کردند،
آمده است:
مرا فرمان میدهيد تا پيروزی را در ستم کردن به مردم جستوجو کنم! به خدا که نپذیرم تا
جهان سرآید و ستارهای در آسمان بیستارهای برآید .اگر مال از آن من بود ،همگان را برابر
میداشتم که چنين تقسيم سزاست تا چه رسد که مال مال خدا است .بدانيفد کفه بخشفيدن
مال به کسی که مستحق آن نيست ،با تبذیر و اسراف یكی است .قدر بخشنده را در دنيا باال
برد و در آخرت فرود آرد .او را در دیده مردمفان گرامفی کنفد و نفزد خفدا خفوار گردانفد
(همان ،ص.)938

در همه این سخنان ،محاسبات عقالنی وجود دارد .گوینده ،هزینهها و منافع گزینههای
مختلف پيش رو را محاسبه کرده و انتخاب بهينه را نشان داده است .قواعد بهينهیابی به
صورت کامل رعایت شده است؛ پس نمیتوان گفت که این رفتار ،عقالیی نيست ،اما معيار
عقالنيت ،متفاوت است .در اندیشه امام علی پيگيری منفعت شخصی ،عقالیی است؛ ولی
منحصرکردن منفعت شخصی در منفعت دنيوی عقالیی نيست .ایشان ،دنبالکردن منفعت
شخصی را به عنوان کنش عقالنی میپذیرد و بلكه میستاید؛ اما دامنه منفعت شخصی را
بسيار فراتر از آن چيزی میداند که نظریهپردازان اقتصاد سياسی جدید در نظر دارند .از
نگاه آن حضرت ،منفعت هر فرد به افقهای مادی و دنيایی محدود نيست و تا افقهای
اخروی امتداد دارد .از این منظر ،رفتاری را باید عقالیی دانست که مجموع منافع دنيوی و

اخروی را در محاسبات خود منظور کند؛ نه فقط منافع دنيا را که در مقایسه با منافع
آخرت ،یا منفعت به شمار نمیرود یا بسيار کماهميت است.
این تفسير از رفتار عقالیی ،مشكل ناهماهنگی انگيزه شخصی با اهداف اجتماعی را در
سطح نظریه برطرف میکند .بر اساس این نگرش ،همه بازیگران اصلی جامعه با انگيزه
بهدستآوردن رضایت خداوند تصميمگيری و انتخاب میکنند .انگيزه کسب رضایت الهی،
رفتار بازیگران را در مسيری هدایت میکند که به تأمين منافع عمومی میانجامد؛ زیرا هر 49

بازیگر در جایگاه و در حد توان خود تالش میکند بيشترین خير ممكن را به مردم و
خود را حداکثر کند .این انگيزه نه تنها در بخش عمومی که در بخش خصوصی نيز وجود
خواهد داشت .با این رویكرد ،مشكل سواری مجانی در کاالها و خدمات عمومی نيز
برطرف میشود؛ زیرا سواری مجانی رضایت خداوند را به دنبال ندارد و لذا انگيزهای برای
استفاده از آن وجود نخواهد داشت .با این تفسير از عقالنيت ،آیا مشكلی به نام اطالعات
ناقص وجود خواهد داشت؟

 .2اطالعات ناقص
بستر دیگر تحليلهای اقتصاد سياسی جدید ،وجود شرایط اطالعات ناقص در جامعه است.
نبود اطالعات کافی و پرهزینهبودن کسب اطالعات سبب میشود که افرادِ بيشينهساز منافع
دنيوی ،به اطالعات ارزان و ایدئولوژیها اکتفا کنند ،تحت تأثير اقناعگران قرار بگيرند و
نتوانند ترجيحات اصولی خود را دنبال کنند .همين موضوع ،سبب پيدایش گروههای فشار
و تحریف در ترجيحات اصولی میشود؛ همچنين ،بوروکراتها از همين نقص استفاده
کرده ،خواستههای منفعتطلبانه خود را عملی میکنند و سرانجام ،سياستمداران به خاطر
کاستی و نامتقارن بودن اطالعات ،تسليم خواستههای گروههای فشار و بوروکراتها
میشوند .گنجاندن عدم تقارن اطالعات به عنوان یك قيد در بهينهیابی افراد ،هنری است
که اقتصاددانان در این زمينه به خرج دادهاند .اکنون باید دید که شرایط اطالعات ناقص چه
جایگاهی در بهينهیابی مورد نظر امام علی دارد.
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جامعه خود برساند تا از طریق آن بتواند رضایت الهی را به دست آورده و منفعت شخصی

شرایط اطالعات کامل ،یك وضعيت ایدئال است که در آن منافع همه افراد و در نتيجه
منافع جامعه تأمين می شود .در شرایط اطالعات ناقص ،آنانی که اطالعات بيشتر و دقيقتر
در اختيار دارند میتوانند به موقعيتهای بيشتر و سودآورتر برسند .فرض عقالنيت دنياگرا
اقتضا دارد که هر فرد از اطالعات خود و بیاطالعی دیگران نهایت استفاده را در راستای
بيشينهسازی منافع خود ببرد .در این فرض ،شریكسازی اطالعات ،به دليل اینكه منافع
 50شخصی را به خطر میاندازد عقالیی نيست و لذا افراد انگيزهای برای این کار ندارند و
دولت باید از دسترسی آزاد مردم به برخی از اطالعات به عنوان یك کاالی عمومی
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محافظت کند .ازآنجاکه در دولت نيز تصميمگيرنده نهایی یا مجری افرادند ،عقالنيت
ابزاری اقتضا دارد که آنان نيز از این اطالعات به عنوان رانت استفاده کرده و منافع شخصی
خود را حداکثر و منافع عمومی را حداقل کنند.
در فرض عقالنيت آخرتگرا که از سخنان امام

علی

استفاده میشود ،کسب و

شریك سازی اطالعات ،در راستای حداکثرسازی منافع شخصی است؛ زیرا اول اینكه فرد
با کسب اطالعات بيشتر ،میتواند تصميمهای بهتری بهخصوص در بخش عمومی بگيرد و
خدمات مؤثرتری به جامعه ارائه دهد؛ دوم اینكه با شریكسازی اطالعات ،این توانایی را
در اختيار دیگران نيز قرار می دهد .از هر دو جهت برای فرد انگيزه ایجاد میشود که برای
کسب اطالعا ت هزینه کند چون از این طریق به جامعه نفع رسانده و رضایت بيشتر الهی را
به دست میآورد .این از مصادیق خيرخواهی و حُسن همكاری است که حضرت مردم را
برای گسترش حق و برچيدهشدن باطل به آن ترغيب میکند« :فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ وَ

حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْه» (همان ،ص .)881سوم اینكه پنهانکاری و استفاده از عدم تقارن اطالعات
خشم الهی را در پی داشته و منفعت شخصی فرد را به خطر میاندازد .فرمود« :وَ أَفْظَعَ الْغِشِّ

غِشُّ الْأَئِمَّة :بدترین فریبکاری ،فریبدادن پيشوایان است» (همان ،ص .)838از یاران
شایسته خود میخواهد که وی را در خيرخواهی به دور از فریب و تردید یاری کنند:
«فَأَعِينُونِي بِمُنَاصَحَةٍ خَلِيَّةٍ مِنَ الْغِشِّ سَلِيمَةٍ مِنَ الرَّيْبِ» (همان ،ص.)915

از نگاه امام

علی

یكی از دالیلی که حاکمان باید خود را در معرض دید مردم قرار

دهند ،موضوع تقارن اطالعات است .این کار سبب میشود که اوضاع مردم را از زبان
خودشان بشنوند تا مبادا اطالعات به صورت ناقص یا نادرست به آنان منتقل شود:

فَلَا تُطَوِّلَنَّ احْتِجَابَكَ عَنْ رَعِيَّتِكَ فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلَاةِ عَنِ الرَّعِيَّةِ شُعْبَةٌ مِننَ الضِّنيقِ وَ قِلَّنةُ عِلْنمٍ
بِالْأُمُورِ وَ الِاحْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقْطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونَهُ فَيَصْغُرُ عِنْدَهُمُ الْكَبِيرُ وَ يَعْظُمُ الصَّنغِيرُ
وَ يَقْبُحُ الْحَسَنُ وَ يَحْسُنُ الْقَبِيحُ وَ يُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِل (همان ،ص.)119

از این سخن استفاده میشود همان گونه که سياستمداران باید در معرض دیدگان مردم
باشند ،سياستها ،برنامه ها و اقدامات آنان نيز باید از مردم پوشيده نباشد .خطاب به
فرماندهان سپاهش فرمود« :أَلَا وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْب :حق شما بر
من این است که چيزی را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم» (همان ،ص.)101
حداکثرکردن سرجمع منافع دنيوی و اخروی باشد ،آنگاه عدم تقارن اطالعات ،موضوعيت
خود را به عنوان یك قيد در مسير بهينهیابی از دست خواهد داد؛ زیرا افراد و گروهها
هزینهکردن برای کسب اطالعات بيشتر و به اشتراك گذاشتن اطالعات بهدستآمده را در
راستای بيشينهسازی منفعت شخصی خودارزیابی خواهند کرد .در این چارچوب،
پنهان کاری و استفاده از رانت اطالعاتی ،زیان و رفتار غيربهينه تلقی میشود .توجيه آن این
است که بازیگران اصلی از قبيل افراد ،گروهها ،بوروکراتها و سياستمداران میدانند که
خداوند از هرگونه نيت و رفتار آنان آگاه است و جایی برای کمکاری ،پنهانکاری و تظاهر
وجود ندارد .در جهان بدون خدا ،میتوان با استفاده از اطالعات یا با ایجاد ادوار تجاری
سياسی دیگران را فریب داد؛ اما در دنيایی که خدایِ ناظر بر اعمال وجود دارد ،استفاده از
اطالعات و دستكاری در متغيرهای اقتصادی فقط میتواند یك جهت داشته باشد و آن
بهبود وضعيت مردم به خاطر جلب رضایت بيشتر خداوند است.
تا اینجا مشخص شد که بر اساس تعریف مورد نظر حضرت از منافع شخصی ،تضاد
انگيزه شخصی با اهداف اجتماعی در سطح نظریه برطرف و بين منافع فرد و جامعه حتی
در بخش خصوصی آشتی برقرار میشود .در نتيجه رفع تضاد ،رفتار عقالیی در مسير تأمين
منافع عمومی قرار میگيرد و مشكل اطالعات ناقص نيز از بين میرود .چارچوب تحليلی
برآمده از این رویكرد نشان میدهد که چگونه منافع عمومی از طریق بهينهیابی فردی تأمين
میشود .نمودار زیر خالصهای از این چارچوب تحليلی را به نمایش میگذارد.
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بنابراین ،اگر معيار انتخاب عقالیی آنگونه که از سخنان حضرت علی به دست آمد،
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سیاستمداران

بوروكراتها

بيشينهسازی رضایت خداوند
بيشينهسازی رضایت خداوند
بيشينهسازی رضایت خداوند
بیشینهسازی رضایت خداوند

گروهها

بهینه
فردی

افراد
شایستهساالری و اطاعت

کمك به حكومت و خدمت به مردم

اجرای دقيق سياستهای حكومت
سياستگذاری به نفع عموم مردم و رعایت حقوق تمام گروههای اجتماعی

منافع
عمومي

نمودار  0نشان میدهد که چگونه بازیگران اصلی جامعه از طریق پيگيری منافع
شخصی خود به تأمين منافع عمومی کمك میکنند .افراد عادی برای بيشينهسازی منفعت
شخصی خود که رضایت الهی باشد ،تالش میکنند زمينه حكومت کسانی را فراهم کنند که
شایسته این مقام ،خيرخواه مردم و حافظ منافع عمومی باشند .گروهها و سازمانها نيز برای
بيشينهساز ی منافع شخصی اعضای خود که رضایت خداوند باشد ،تالش میکنند حكومت
را در جهت انجام هر چه بهتر وظایف خود یاری رسانند و گره از مشكالت مردم بگشایند.
کارگزاران و کارمندان دولت نيز برای حداکثرکردن منافع شخصی خود که خشنودی
خداوند باشد ،کوشش میکنند سياستهای حكومت را به صورت دقيق اجرا کنند.
سياستمداران که همان رهبران و مقامات عالیرتبه حكومتاند ،سعی خواهند کرد برای
بهدست آوردن حداکثر رضایت خداوند ،خود را وقف خدمت به مردم و تأمين کاالها و
خدمات عمومی مورد نياز آنان کنند؛ بنابراین ،یك نوع همافزایی بين افراد جامعه در تأمين

و محافظت از منافع عمومی به وجود خواهد آمد که انگيزه اصلی آن پيگيری نفع شخصی
است.
چنانچه مالحظه شد ،بر اساس چارچوب تحليلی بهدستآمده از سخنان امام علی در
نهجالبالغه به لحاظ نظری تضادی بين منافع فردی و منافع جمعی وجود ندارد و افراد اگر
عاقالنه رفتار کنند ،بيشينهسازی نفع شخصی خود را در پيگيری و تأمين منافع عمومی
میبينند؛ برخالف چارچوب تحليلی اقتصاد سياسی جدید که در آن ،شرایط اطالعات 53

ناقص مسير منافع شخصی را از مسير منافع عموم ی جدا کرده بود .تفاوت دیگر رویكرد
تحقق عملی آن است .نظریهپردازان اقتصاد سياسی جدید هم میپذیرند که اگر انسانها
خيرخواه همدیگر باشند ،با مشكلی به نام تضاد منافع شخصی با منافع عمومی کمتر مواجه
خواهند شد؛ اما بحث اینجاست که بيشتر انسانها خيرخواه نيستند؛ حتی اگر در بخش
عمومی قرار بگيرند و لذا نظریه را نمیتوان بر اساس رفتار تعداد معدودی سوپرمن
ساخت .انتقاد جدی آنها بر رویكردهای امثال رویكرد امام علی این است که پایان دیدگاه
شما به اینجا میرسد که «اگر انسان خوب باشد ،خوب است» .مشكل اساسی این است که
انسان ،آن خوبی را که شما تصور میکنيد ،نيست .پس یا باید انسان را آنگونه که هست،
دید و رفتارش را بررسی کرد و یا اینكه اول او را بهگونهای که میخواهيم رفتار کند،
تربيت کنيم و بعد قاعده رفتار او را تبيين کنيم .با توجه به این انتقاد که به نحوی مشكل
جدی نظریه اقتصاد اسالمی نيز به شمار میرود ،باید دید که برای عملياتیشدن رویكرد
امام علی به رفتار عقالیی چه راهكارهایی از سخنان آن حضرت استفاده میشود.

راهکارهاي عملي تأمين منافع عمومي در نهجالبالغه
برای اینكه افراد جامعه رفتار عقالیی از نوع عقالنيت مورد نظر امام علی داشته باشند ،چه
کاری باید انجام داد و چه کسانی باید این کارها را بكنند؟ چند راهكار اساسی از سخنان
ایشان قابل استفاده است که توجه به آنها ،شرایط جامعه را برای بروز چنين رفتارهایی
فراهم میکند .کلياتی از این راهكارها در اینجا مطرح و جزئيات آنها به تحقيقات آینده
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امام علی با رویكرد اقتصاد سياسی جدید ،در ميزان سازگاری آن با واقعيت عينی و امكان

موکول میشود .این راهكارها در سه چارچوب کلی تربيت توحيدی ،حكومت دینی و
والیتمداری دستهبندی میشود.

 .1تربيت توحيدي
در کانون برنامههای حضرت برای سوقدادن افراد جامعه به عقالنيت آخرتگرا ،تربيت
54

توحيدی قرار داشت .برای اینكه افراد بتوانند معيار انتخابهای بهينه خود را رضایت الهی
قرار بدهند ،ابتدا باید از بينش و گرایش الزم در این زمينه برخوردار شوند و بپذیرند که
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همهچيز تحت اراده تكوینی و تشریعی خداوند قرار دارد .امام

علی

تالش داشت افراد

جامعه را در این مسير قرار دهد .حضرت ،رمز موفقيت یاران پيامبر و عدم توفيق
یاران خود را در همين چارچوب تبيين میکند:
 ...لَقَدْ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْثاً غُبْراً وَ قَدْ بَاتُوا سُجَّداً وَ قِيَاماً يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَناهِهِمْ وَ خُندُودِهِمْ وَ
يَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ الْجَمْرِ مِنْ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَأَنَّ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ رُكَبَ الْمِعْزَى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ إِذَا ذُكِرَ
اللَّهُ هَمَلَتْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى تَبُلَّ جُيُوبَهُمْ وَ مَادُوا كَمَا يَمِيدُ الشَّجَرُ يَنوََْ النرِّيحِ الْعَاصِنخِ خَوْفناً مِننَ
الْعِقَابِ وَ رَجَاءً لِلثَّوَاب :اصحاب آن حضرت ژوليدهموى و غبارآلود بودند؛ درحالیکفه شفب
را در سجده و قيام به صبح مىرساندند .گاه پيشانى و گاه صورت در پيشگاه حق به زمفين
مىنهادند .از یاد معاد گویا بر روى شعله آتش ایستاده مضطرب و پریشفان بودنفد .پيشفانى
آنان از طول سجود مانند زانوى بز پينه داشت .چون یاد خدا مىشد دیدگانشان چنان اشك
مىریخت که گریبانشان از گریه تر مىشد و همچون درخفت کفه روز تنفدباد مفىلفرزد از
ترس عذاب و اميد ثواب به خود مىلرزیدند (همان ،ص.)918

عقالنيت مورد نظر امام

علی

در بستر جامعهای محقق میشود که از افراد با

ویژگیهای اصحاب پيامبر تشكيل شده باشد .تربيت چنين افرادی ،نيازمند وجود
ساختارها و نهادهای مناسب در جامعه است .گرچه در ایجاد این ساختارها و نهادها همه
بازیگران اصلی جامعه مسئوليت دارند و باید نقشآفرینی کنند ،ولی مسئوليت و نقش
حكومت برجستهتر از دیگران است .به همين دليل ،امام

علی

روی حكومت بيشتر از

دیگران تأکيد میکند آن هم نه هر نوع حكومتی بلكه حكومت مبتنی بر والیت.

 .2حکومت ديني
تربيت توحيدی در جامعه بدون وجود حكومت دینی که همان حكومت مبتنی بر والیت
است ،تحقق نمییابد ،زیرا حكومت دینی توسط کسانی اداره میشود که برخوردار از
تربيت توحيدی باشند .در زمان حضور امام معصوم این تربيت در باالترین سطح خود
قرار دارد و در زمان غيبت ،شایستهترین ا فراد جامعه از این نظر ،رهبری جامعه را بر عهده
دارند« :از مردم ،سزاوار به خالفت کسی است بدان تواناتر باشد و در آن به فرمان خدا 55

داناتر» (همان ،ص . )013-011اگر غير از این باشد ،حكومت دینی تشكيل نشده است و
به کار می گمارند که آنان نيز از این ویژگی برخوردار باشند و بر آن مداومت داشته باشند؛
لذا حضرت به فرماندار حكومت خود سفارش میکند:
نيكوترین وقتها و بهترین ساعاتت را برای خود و خدای خود انتخاب کن؛ اگرچفه همفه
وقتت برای خداست اگر نيت درست و رعيت در آسایش قرار داشته باشد .از کارهایی کفه
به خدا اختصاص دارد و باید بفا اخفالص انجفام دهفی ،انجفام واجبفاتی اسفت کفه ویفژه
پروردگار است؛ پس در بخشی از شب و روز ،وجود خود را به پرستش خدا اختصاص ده
و آنچه تو را به خدا نزدیك میکند بیعيب و نقصفانی انجفام ده؛ اگرچفه دچفار خسفتگی
جسم شوی (همان ،ص.)112

برای موفقيت در این زمينه ،راهكار ارائه میدهد:
زمامدار از انجام آنچه خدا بر او واجب کرده است نمیتواند موفق بيرون آیفد ،مگفر آنكفه
تالش فراوان نماید و از خدا یاری بطلبد و خود را برای انجام حق آماده سفازد و در همفه
کارها آسان باشد یا دشوار ،شكيبایی ورزد (همان ،ص.)180

حكومت دینی ،امور جامعه را به بهترین و پاكترین افراد میسپارد .از نظر امام

علی

اینگونه افراد از دو طریق «سابقه کاری» و «نحوه برخورد با حاکم» شناسایی میشوند:
کسانی را که در حكومتهای جور وزیر بودهاند و در گناهفان آنهفا مشفارکت داشفتهانفد و
گناهكاران و ستمگران را یاری دادهاند ،وزیر و محرم راز قرار نده؛ در عوض ،انسفانهفایی
در سطح تخصص و توان مدیریتی آنها و پاك از گناهان را بگمار که نه ستمكاری را یفاری
و نه گناهكاری را مدد رسانده باشند .هزینه اینان بر حكومت انفدك ،همكفاریشفان بهتفر،
دلسوزیشان بيشتر و انسشان با بيگانفه کمتفر اسفت .از ميفان آنفان کسفانی را کفه در بيفان
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تربيت توحيدی نيز محقق نمیشود .حاکمان تربيتیافته در مكتب توحيدی ،کارگزارانی را

حقيقتِ تلخ نزد حاکم ،گویاتر و در ترغيب او به کارهای ناپسند کمرنگتر از دیگران ظاهر
میشوند ،به عنوان وزیر و کفارگزار انتخفاب کفن حتفی اگفر بفاب ميلفت نباشفند (همفان،
ص.)182

امام

علی

پایداری حكومت دینی را در خوشبينبودن زمامداران نسبت به مردم

میداند .بهترین راهكار برای خوشبينبودن ،خوبیکردن به مردم ،کاهش هزینههای مردم و
56

مجبورنكردن آنان در غيرحق است .در این راه آنقدر باید تالش صورت بگيرد تا اطمينان
حاصل شود که مردم نيز نسبت به حكومت خوشبين شدهاند؛ زیرا مالك خوشبينی ،رفتار
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شماست .اگر خوبی کردید ،انتظار خوبی داشته باشيد و اگر بدی کردید ،انتظار بدی (همان،
ص.)189
حاکمان باید با پرهيزکاران و راستگویان که در ستایش آنان زیادهروی و در کارهای نكفرده
آنان را تمجيد نمیکنند ،رابطه تنگاتنگ داشته باشند؛ زیرا ستایش بيشازحد ،به خودپسندی
و سرکشی منجر میشود .بد و خوب را یكسان نبينند چون ایفن کفار ،انگيفزه خفوبی را در
خوبان تضعيف و ميل بدی را در بدان تقویت میکند؛ لذا با هر کدام مناسب انتخابش رفتار
کنند .با دانشمندان ،فراوان گفتوگو کن و با حكيمان فراوان بحث کن کفه مایفه آبفادانی و
اصالح شهرها و برقراری نظم و قانونی اسفت کفه در گذشفته نيفز وجفود داشفت (همفان،
ص 182و  .)189پاداشدادن به نيكوکاران در واقع مجفازات بفدکاران و مجفازات بفدکاران
پاداش نيكوکاران است (ابن ابیالحدید9121 ،ق ،ج ،91ص.)11

موضع حكومت دینی در مقابل گروههای فشار و زیادهطلب نيز مشخص است:
همواره رضایت عامه مردم را بر رضایت خواص مقدم بدار؛ چراکه رضایت مردم نارضایتی
خواص را بیاثر میسازد؛ زیرا بار حكومت بر دوش مفردم و خفواص ،سفرباری بفر دوش
حكومت است؛ ویژگیهای خواص مطالبات بيشتر در هنگام آرامش ،یاری کمتر در مواقفع
بحران ،ناخرسندی بيشتر در اجرای عدالت ،پافشاری بيشتر در خواسفتههفا ،کفمسپاسفی در
مقابل بخششها ،دیر قانعشدن به رد خواستهها و کمصبری در مقابفل مشفكالت اسفت .در
صورتی که ستونهای استواری دین و اجتماعات پرشور مسلمين و نيروهای ذخيره دفاعی،
عموم مردماند (همان ،ص.)101

آن حضرت در نامه خود به یكی از فرماندارانش ،راهكار ارائه میدهد که با چه نوع
رفتاری میتوانی در جامعه تعادل ایجاد کنی و تحت تأثير گروههای فشار قرار نگيری:
نسبت به رعيت فروتن باش و با خوشرویی برخورد کن و با مالیمت رفتار نما و حتی در

نگاهکردن به آنان ،یكسان معامله کن تا زورمندان به تو طمع ستمكاری نبندند و ناتوانفان از
عدالتت نااميد نشوند (همان ،ص.)109

در ارتباط با نفوذ بستگان و اطرافيان هشدار میدهد:
استاندار را نزدیكان و خویشاوندانی است که خوی برتریجویی و گردنفرازی دارنفد و در
معامالت انصاف را کمتر به کار میبندند .ریشه ستم اینان را با بریدن اسباب آن قطع کن و
به هيچیك از اطرافيان و خویشاوندانت زمينی را به بخشش وامگذار .مبادا در تو طمع کنند
و قراردادی ببندند که به طرف مقابل زیان رساند و رنج کارشان را بر عهده دیگفران نهنفد.
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در نتيجه ،خوش بگذرانند و عيب آن در دنيا و آخرت بر تو ماند (امام علیبفنابفیطالفب،

 .3واليتمداري
همانگونه که تربيت توحيدی بدون حكومت دینی تحقق نمییابد ،حكومت دینی بدون
والیتمداری محقق نمیشود .در والیتمداری ،نقش مردم برجسته است .مردم در تشكيل
حكومت دینی ،موفقيت و تداوم آن هر سه نقش دارند .بدون حضور مردم حتی حكومت
امام علی موفق نمیشود« :آن را که فرمان نبرند سررشته کار از دستش برون است» (همان،

ص .)19وظيفه مردم در قبال حكومت دینی ،اطاعت است ... « :و اما حقّى که من بر شما
دارم وفا به بيعتى است که با من نمودهاید و خيرخواهى نسبت به من در حضور و غياب و
اجابت دعوتم به وقتى که شما را بخوانم و اطاعت از من چون دستورى صادر کنم» (همان،
ص .)11

نتيجهگيري
در این پژوهش به دست آمد که چارچوب تحليلی اقتصاد سياسی جدید به دليل اینكه
تعریفی محدود از منافع شخصی و رفتار عقالییِ مبتنی بر آن دارد ،قادر به حل مشكل تضاد
منافع شخصی با منافع عمومی نيست و ناگزیر پذیرفته است که حتی در بخش عمومی،
افراد نفع شخصی خود را دنبال میکنند و منافع عمومی را تأمين نمیکنند؛ لذا اقتصاددانان
باید به دنبال بهينه دوم باشند؛ اما در چارچوب تحليلی بهدستآمده از سخنان امام

علی

در نهجالبالغه تعریفی جامع از منفعت شخصی و رفتار عقالیی مبتنی بر آن ارائه شده است
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9191ق ،ص.)119

که بر اساس آن مشكل تضاد منافع شخصی با منافع عمومی حتی در بخش خصوصی
برطرف می شود .در این چارچوب ،منافع شخصی افراد تنها با بهدستآوردن رضایت
خداوند حداکثر می شود و رضایت خداوند از طریق خيرخواهی و خدمت به مردم و جامعه
به دست میآید؛ بنابراین ،رفتار عقالیی ،منافع عمومی را تأمين میکند .برای تحقق این نوع
از رفتار عقالیی ،ساختارها و نهادهایی الزم است که در باالترین سطح آن میتوان از تربيت
 58توحيدی ،حكومت دینی و والیتمداری نام برد.
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