
 

 

 فلسفه اقتصاد

Philosophy of Economics 

شنااتتی و   فلسفه اقتصاد به بررسی موضوعات ادراکی، روش

پردازد که در علن  اقتصناد ودنود دار نکن اکانو        اتالقی می

های اساسنی رشنته    فلسفه اقتصاد به عاوا  یکی از زیر شاته

شنودن در اینف فلسنفه هودنه ا نلی       فلسفه در  ظر گرفته می

شااسی اسنت،   شااسی و معرفت وعات روشموض  معطوف به

وسنیله ن انا    هایی که بنه   ها، مفاهی ، و  ظریه مشتمل بر روش

کااک ها در مورد فرنیاکهای اقتصنادی،   ها هالش می اقتصاددا 

هایی  به کسب دا ش بپرداز کن همچایف فلسفه اقتصاد با روش

های اتالقی از قبینل رفناب بشنر و عنکا ت      که در ن اا ارزش

اعی در استکالل اقتصادی دتیل هستاک سر و کنار داردن  ادتم

استکالل اقتصادی راهکارهنایی را بنرای برقنراری عنکا ت و     

دهک: اسنتکالل اقتصنادی ابلنب فرضنیات      رفاب بشر ارائه می

عقیکب  دهک که به اتالقی ما  اما بیر  ریح و ضمای ارائه می

 فیلسوفا  اقتصادی بررسی ایف فرضنیات مان  اسنتن  اایتنا     

ایاکه فلسفه اقتصاد به فرضیات ادتماعی عیای کنه از سنوی   

پردازدن در فلسفه اقتصاد، فالسفه  شود می اقتصاددا ا  ارائه می

کاانک کنه    هوده شا  را معطوف به  اادها و ساتتارهایی منی 

 ها و هحوالت اقتصادی هستاکن  ماشاء فعا یت

 کته  برای شااتت باتر رابطه فلسفه و اقتصاد بایک به ایف 

اشارب کنرد کنه اوال  هعنکاد زینادی از  نسنتیف اقتصناددا ا        

ا ک و ثا یا  گروهی از فالسفه بزرگ  ینز دینکگاب    فیلسوف بودب

ا ننکن اقتصنناددا ا  معروفننی مننو  اسننمیت  اقتصننادی داشننته

(Smith( هیوم ،)Hume( ما توس ،)Malthus استوارت میل ،)

(Stuart Mill( باتننام ،)Benthamحتننی دننو ز ،) (Jevons ،)

(، در Keynes( و کیانز ) Walras(، وا نراس ) Mengerماگر )

(ن ورود Hayek, 1967: P. 11ا نک )  عیف حال فیلسنوف بنودب  

 ظرا  دکیکهر اقتصناد بنه مسنائل فلسنفی      مطا عات  احب

کای ن   ظر می ماا  بکیای و فراوا  است که از ذکر ن   رف

  بردسته در  ظرا هودای از  احب از سوی دیگر هعکاد قابل

بر ایاکه قنکمای   ا کن عالوب فلسفه، ا کیشه ویژب اقتصادی داشته

فالسفه مو  افالطو  و ارسطو بر مقو نه عنکا ت اقتصنادی،    

قیمت عادال ه، حرمت ربا و مکیریت اقتصادی )بنا مشنارکت   

ا نک، فالسنفه    و یا بکو  مشارکت بنش تصو ی( پرداتتنه 

(، هینوم،  Berkeley(، بنارکلی ) Lockeدکیکهری مو  الک )

( و  ظایر ن   یز از ایف Sidgwick(، سیجویک )Baileyبیلی )

معا نری  حال مطا عنات فیلسنوفا     مجموعه هستاکن در عیف

رابانننک  (، فنننایCohen(، کنننوهف )Popperمنننو  پنننوپر )

(Feyerabend( الکننننننناهوش ،)Lakatos روز بنننننننرگ ،)

(Rosenberg( و ا ار )Elnear   و امثال ن انا ا نوال  بنه )  ر طنو

 ن(01: صن 0731ماکی با اقتصاد پیو ک توردب است )پوپر،   ظام

فلسفه در یک مفاد عام، مطا عه و بررسنی مسنائل کلنی،     

ا تزاعی و عمومی )مربوط به ماهیت ودود، دا نش، اتنال ،   

عقل و اهکاف ا سا ی( اسنتن شنعبات سناتی فلسنفه شنامل      

متافیزیننک، اتننال ، فلسننفه سیاسننی )رابطننه بننیف دو ننت و  

و کا (، فلسنفه علن  و ماطنس اسنتن دو رویکنرد کلنی       شار

ای[ در مطا عات فلسنفی بنه    فلسفه هحلیلی و اقلیمی ]یا قارب

رودن در رویکرد هحلیلی، مفناهی  ا تزاعنی هعرین  و     کار می

شو ک و هفاسنیر گو ناگو  مربنوط بنه سنواالت و       هحلیل می

شودن در رویکرد فلسفه اقلیمنی   مسائل ن  مفاهی  بررسی می

اروپنا و شنمال     هنای قنارب   ای )که عمکها  در دا شنگاب  قارب یا

شود  نمریکا هو یک گردیکب(، یک  ظریه تیلی کلی بردسته می

هنای   هنایی ا تزاعنی )از دبکبنه    که به هوضیح یک سری ایکب

-Teichman, 1995: Pp. 1 ماینک )  ا لی فلسفه( مبادرت می

هنای   رائتهریف ق (ن اقتصاد با رویکرد هحلیلی یکی از ا لی7

هنای   د بال  فوذ در دیگر رشته ا لی است که در عیف حال به

 علوم ادتماعی و حتی علوم فیزیکی استن  

 

 ارتباطاتاقتصادوفلسفهبندیدسته

هنای   بانکی  هوا  در قا ب دسنته  ارهباط اقتصاد و فلسفه را می

ای از ن اا )شنامل   منتلفی هاظی  کرد که در ایاجا به مجموعه

 کای : شارب میعاصر( ا 5

 :ا وال  اقتصناد از درو    از منظر منشأ و ریشه علم اقتصاد
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گیری معرفت کلنی   فلسفه دکا شکب است و در هاگام شکل

  عاوا  زیرمجموعه فلسفه، مسائل علمی و ادرایی اقتصاد به

گردیکن ایف امنر ضنمف ن کنه منورد ه یینک       ن  محسوب می

(، Sen, 2005: P. 17بسیاری از اقتصاددا ا  بردسته است )

هنای   دایگاب مشنصی در متو  ا لی فلسنفی داردن مقو نه  

هقسنی  کننار، هنصنند و عننکا ت اقتصننادی در دماننوری  

و همچایف در دینکگاب   )14: صن 0731افالطو  )افالطو ، 

سقراط، بحث کار، قیمت عادال ه، روابط کارگزارا  و امثال 

صن : 0751ن  در  ظر ارسطو، از ایف  مو ه اسنت )فاسنتر،   

(ن اینف موضنود در قنرو  وسنطی و عصنر ر سننا   و      37

روشاگری و زما  هو یک عل  اقتصاد  یز هکاوم داشته اسنت  

(ن ایننف 51: صن 0737و طوسننی،  47: صن 0751 )فننارابی،

هننا،  موضننود در متننو  و افکننار  انناییو ، سوسیا یسننت   

هننا و  اقتصننادداد ا  مکتننب هننارینی،  اادگرایننا ، کیاننزی 

سنیا،،   ها کماکا  ادامنه دارد )ای  السیکهایی از  ئوک گروب

(ن  ذا گویی، ایف ماهیت و ساتتار اقتصاد و 57: صن 0731

 اقتضای طبیعت ن  است که با فلسفه ارهباط داردن

 دبکبنه علن     شتناختی:  شناختی و معرفت   از منظر روش

بود  یا علمی بود  اقتصاد، مگو گی عل  مربوطه و روش 

ر  ظریه علمنی در اقتصناد و   علمی ن ،  قش، مفاوم و اعتبا

موارد مشابه از مسائل ما  و منورد هودنه علن  اقتصناد و     

وینژب   ن انا بنازتورد فلسنفی )بنه     اقتصاددا ا  است که همه

شااسننی و  فلسننفه علنن ( دار ننک کننه در قا ننب معرفننت    

 گیر کن شااسی اقتصاد مورد هوده و ه کیک قرار می روش

 :فرض عل   یشهریف پ ا لی از منظر فرض انتخاب عقالنی

اقتصاد، مقو ه عقال یت )با هر مفادی که مورد  ظنر باشنک(   

است و ایف پیش فرض پیو ک اساسی فلسفی داردن میسنتی  

و مگو گی رفتنار عقال نی، فنردی و ادتمناعی بنود  ن ،      

واقعی بود ، عیای بود  و یا ذهای بود  ن  و موارد مشنابه  

 .از مالزمات فلسفی ایف مقو ه است

 ند اجتماعی و سیاستی ماتا ا اقتصتاد  و    از منظر پیو

های  از  ظر  ئوکالسیک اندیشه حاکم بر مکاتب اقتصاد :

ارهکک ، ابعاد بیر اقتصادی )سیاسی، ادتماعی، فرهاگنی(  

هیچ پیو ک مؤثری با اقتصاد  کار کن اما بسیاری از مطا عنات  

گرایا نه دا سنته بنرای اقتصناد      ایف ادعا را منکوش و ذهف

اعی و سیاسنی قابنل هنودای قائنل هسنتاکن      مالزمات ادتم

 .وا گای هحلیل او یه ایف موضود یک بحث فلسفی است

 :هنای   حنکاقل بحنث   از منظر ارتباطات اخالقی و ارزشی

مربوط به رفاب اقتصادی، کارنیی، عکا ت اقتصادی، هقابنل و  

ای را دار نک و از   یا همراهی اینف عاا نر تاسنتگاب عمنکب    

 .شو ک اد محسوب میهای فلسفی در اقتص مقو ه

شود، عاا نر منتلفنی ودنود     گو ه که مالحظه می هما  

دار ک که محور مشترک بحث فلسفه و اقتصاد هسنتاکن یعانی   

هنای متنافیزیکی و ودودشنااتتی در اینف رابطنه       ه  بحنث 

شااتتین هن    شااتتی و معرفت مطرح است و ه  ابعاد روش

و ه  بحث  های ارزشی و ه  عاا ر اثباهی و کارنمکی مقو ه

ن انا و پیو نکهای ادتمناعی و     رفتارها و فروض مربنوط بنه   

هنوا  مامتنریف    سیاسی اقتصاد و امثال ن ن در هنر حنال منی   

االهی که در رابطه فلسفه و اقتصاد قابل ارائه هستاک، را به ؤس

 ایف  ورت  وشت:

 کانک و دبکبنه    ا وال  دا ش اقتصاد از مه مسائلی بحث می

یست؟ عل  اقتصاد مگو ه شنااتتی را  دا ا  م ا لی اقتصاد

ها باینک   دهک؟ و مه  یازی ودود دارد که اقتصاددا  ارائه می

 از فلسفه نگاب باشاک؟

 شود و مگو ه مورد ارزیابی  دا ش اقتصاد مگو ه هودیه می

 گیرد؟ پیو ک  ظریه اقتصاد و دا ش مربوطه میست؟ قرار می

 تصادی و ینا  های اق نیا وظیفه  ظریه اقتصادی هوضیح پکیکب

ها اسنت؟ نینا از  ظرینه اقتصنادی      بیای رفتار ن  پکیکب پیش

 گذاری برتیزد یا تیر؟ بایک هو یه سیاست

 های کارنیی، رفاب و عکا ت مه دایگاب و تاسنتگاهی   مقو ه

در اقتصاد دار ک، امکا  همراهی بیف ن اا ودنود دارد و ینا   

 نمیز دار ک؟ ای  اسازگار و هقابل رابطه
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  اقتصنناد بننا مالحظننات اتالقننی، ارزشننی و   ا ننوال  علنن

ایکئو وژیک پیو ک دارد؟ نیا اقتصاد با هاجارهای ادتمناعی  

و مالحظات سیاسی پیو ک دارد یا علمنی کنامال  مسنتقل از    

 .ایف امور است

     نیا قوا یف اقتصادی هما اک قوا یف علنوم طبیعنی و ریاضنی

ی شمول هستاک؟ نیا رفتار کنارگزارا  اقتصناد   دقیس و داا 

هما اک رفتار عاا ر طبیعی در علوم فیزیکی به طنور کامنل   

 .بیای است قابل پیش

در ادامه ارهباط فلسفه و اقتصناد از مانک ماظنر بررسنی      

 شودن می

 

 شناسیشناسیوروشارتباطازمنظرمعرفت

پنردازد کنه در ینک     بنشی از فلسفه عل  به میستی عل  می

بننش مان  دیگنر     نام دارد و  « شااسنی  معرفت»مفادی کلی 

کاننک کننه بننه  فلسننفه علنن ، مگننو گی دا ننش را هحلیننل مننی

های دیگر فلسفه عل  بنه   مشاور استن بنش« شااسی روش»

له عقال یننت و مالزمننات اتالقننی علنن  و امثننال ن     ئمسنن

هنوا  ن نرا    پردازدن فلسفه عل  در ارهباط با اقتصاد )که منی  می

هنا،   اربفلسفه عل  اقتصاد  یز  امیک( بنه هوضنیح ماهینت گنز    

هنا و   ها و ماهیت مفاهی  ن  عل  و طرقی که ن  گنزارب   ظریه

سناجاک   شو ک و ابزاری که اعتبار ن اا را می ها ایجاد می  ظریه

هنای علمنی در اقتصناد و     پنردازدن هحلینل کناربرد روش    می

های ن  و شیوب استکالل اقتصادی، از دیگر  باکی دادب  ورت

هی را که فلسفه علن   السؤاهای فلسفه عل  استن برتی   قش

 هوا  به اینف شنکل فارسنت کنرد:      کاک می اقتصادی د بال می

نینا   -2نیا ا نوال  در علن  اقتصناد قنا و  ودنود دارد؟       -0

های   قش ارزش -7های اقتصادی قابل نزمو  هستاک؟   ظریه

دایگنناب عقال یننت  -1اتالقننی در علنن  اقتصنناد میسننت؟  

 اادها در اقتصاد  نیا دایی برای بحث -5اقتصادی میست؟ 

ودود دارد؟ بنشی از فلسنفه علن  اقتصناد بنه هحلینل اینف       

اول گروهنی عقینکب دار نک     سؤالپردازدن در مورد  مسائل می

قوا یف علمی بایک هما اک قوا یف فیزیکی ) مثل قا و  داذبنه(  

باشاک و اگر قرار است اقتصاد ه  قنا و  داشنته باشنک، باینک     

هنای   مانکی  کب دار ک که قنا و  هما گو ه باشک، و گروهی عقی

اقتصاد )مثنل عرضنه و هقاضنا( همنا  تصو نیات قنوا یف       

فیزیکی را داردن امنا گروهنی دیگنر معتقک نک کنه بنا ودنود        

هشابااهی بیف قواعک اقتصادی و قوا یف فیزیکی، ماهینت اینف   

قوا یف در علوم ادتماعی و ا سا ی متفاوت از قوا یف طبیعنی  

هنای اقتصنادی،    پذیری  ظریه  استن همچایف در مورد نزمو

شود که ا وال  وظیفه  ظریه میست؟ نیا وظیفه  اول بحث می

بیاننی اسننت و یننا  ن  هشننریح اسننت، هوضننیح اسننت، پننیش 

گذاری و یا امثال ن ؟ همچایف اول الزم است که ایف  سیاست

موضود روشف شود که نینا ماظنور از نزمنو   نرفا  نزمنو       

ش و امثال ن  قابنل ادنرا   هجربی است که با مشاهکب و نزمای

است و یا نزمو   ظری و ماطقنی هن  از  ظنر علمنی معتبنر      

هنوا   ظرینه اقتصنادی را     است؟ بکیای است در مواردی می

های اقتصادی قابلیت نزمو   نزمو  هجربی کرد اما همه  ظریه

( ، هجزیه و هحلیل اینف  Hands, 1992: P. 98هجربی  کار ک )

سننفه علنن  )از محننور  موضننود یکننی از مباحننث دننکی فل 

 شااسی(، استن شااسی و معرفت روش

 

 هاارتباطازمنظرعقالنیت،اخالقوارزش

دار بیف اقتصاد و فلسفه از ماظر  ظرینه   یک ارهباط بسیار معاا

ا تناب عقال ی از یک سو و امنور اتالقنی از سنوی دیگنر     

برقرار استن  ظریه ا تناب عقال ی یک پیو ک و مرز واسنطه  

فه و اقتصاد از مانک زاوینه دیگنر  ینز هسنتن زینرا       بیف فلس

شااسی، اتال ، فلسفه ذهف و  مو  معرفت  های فلسفی مقو ه

 ظریه عملی و کارکرد ا سا ی پیو ک  زدیکی با  ظریه ا تناب 

و « عقال یت»عقال ی دار کن مفاهی  منتلفی درمورد ا طالح 

اینف  نورت کنه اگنر       ظریه رفتار عقال ی مطرح استن بنه  

هردیحات افراد حا ت کامل و ا تقا ی داشته باشناک، عقال نی   

(ن کامل به ایف معاا Lichtenstein, 1971: P. 49تواهاک بود )
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گیر کب قنادر باشنک همنامی شنقو  را شااسنایی و       که هصمی 

مقایسه  مایک، و ا تقا ی به ایف معانا کنه هردیحنات سنازگار     

هنردیح   Cر را ب Bو  Bرا بر  Aباشاک ) ذا اگر شند وضع 

 Bبننا  Aهننردیح دهننک و اگننر  Cرا بننر   Aدهننک، حتمننا   مننی

 Cبنا   Aهفاوت باشک، پ  حتمنا    بی Cبا  Bهفاوت باشک و  بی

هفناوت تواهانک بنود(ن مفناد مان  و معنروف دیگنر          یز بنی 

های گو ناگو    عقال یت ایف است که فردی که از میا  گزیاه

ا دارا بنودب  باتریف گزیاه را ا تناب کانک، رفتناری عقال نی ر   

است و هصمیمی که مستلزم کسب حنکاکثر مانافع شنصنی    

شنود )فردنی دیزدنی،     باشک، هصمیمی عقال نی  امینکب منی   

 .(22و  20:  د 0711

عقال یت ابنزاری همنا  حنکاکثر کنرد  مانافع شنصنی        

مننکت هوسننط یننک ا سننا  حسننابگر و      )مننادی( کوهنناب 

فنرض رویکنرد ارهنکک      کاانکب اسنت، کنه پنیش     بیانی  پیش

السیک استن اما عقال ینت بیرابنزاری اهنناذ هنر  نود       ئوک

هصمی  حسابگرا ه و سازگار است که ماافع فنرد و دمنع را   

ای منو    با ه  در ظر بگیردن فروض قنوی و عمنال  شنکااکب   

فنرض   بیای کامل در کاار پنیش  حسابگری حاد و قکرت پیش

عقنل  عقال یت ابزاری مطرح استن  نذا بنرای ن کنه قنکرت     

اثبنات برسنک مانک فنرض       ابزاری )در رویکرد ارهکک ( بنه 

شنودن  نسنت ن  کنه فنرد      ن  ضمیمه می  بیرواقعی دیگر به

اطالعات کامل داردن در زما  عکم اطمیاا  ه ، درمقابل فنرد  

یک هوزیع احتمال قابل اعتماد ودنود داردن دوم ن  کنه فنرد    

هنای   دهنی بنه گزیانه    ه  فر ت و ه  زما  کافی برای وز 

منتل  را دارد و سوم )مرهبط با دو مورد قبلی( ن  که، فنرد  

های منتل  اطالد دارد  به طور کامل از ابعاد گو اگو  گزیاه

(Schick, 1986: P. 117). 

عقال یت ادتمناعی  نوعی از عقال ینت عنام بیرابنزاری       

رسنا ک،   حنکاکثر منی    است که ماافع و مصنا ح دامعنه را بنه   

عقال ینت ادتمناعی از طرینس      ل بهدر ورهی که رو ک حصو

حکاکثر شک  هردیحات ا فرادی باشنک، بناز هن  مشنکالهی     

بروز تواهک کردن اما اگر یک هابع مطلوبیت مستقل و یا ینک  

 تنای    ای طراحی شود، شنایک بتنوا  بنه     هابع ارزشی دکاگا ه

هری در ایف ارهباط  ایل گردیکن یک  ظریه معنروف   قبول قابل

ت ادتمناعی )برمبانای عقال ینت ا فنرادی(     مرهبط با عقال ین 

هما   ظریه ا تنناب ادتمناعی اسنتن طبنس اینف  ظرینه در       

حکاکثر کرد  ماافع تود مبادرت  مایاک،   ورهی که افراد به 

 تای  سازگاری برای ادتماد حا ل تواهک شکن اما مطا عات 

قضنیه  »کاک که مامتنریف ن انا    زیادی ایف سازگاری را رد می

دهنک کنه اگنر هعرین       استن وی  شا  منی « اروعکم امکا  

عقال یت برمباای هردیحات کامل، ا فرادی و ا تقا ی باشک، و 

های منتل  ا تناب  مایاک،  تای   گزیاه افراد قادر باشاک بیف 

 .Arruw, 1963: Pسازگار ادتماعی حا نل  نواهنک شنک )   

های ما  در اقتصاد بننش   (ن درحال حاضر یکی از بحث37

اقتصنناد ما یننه عمننومی امکننا  سننازگاری و یننا    عمننومی و

  اسازگاری  ظریه ا تناب ادتماعی استن

 

 ارتباطازمنظراخالقواقتصاد

و   مقو ه رفناب اقتصنادی، مگنو گی هوزینع درنمنک و ثنروت      

هوزیع رفاب و حتی مالحظنات مربنوط بنه کنارنیی در تنود      

پارادای  مسلط اقتصناد  ینز بازتورهنای اتالقنی و ارزشنی      

 ک و در قا ب اقتصاد هاجاری و دستوری قرار دار کن  نذا  دار

شنود   با ودود ایف که در قا ب ارهکک   ئوکالسیک گفته می

است، اما اقتصاددا ا  مکاهنب دیگنر   « تاثی -ارزشی»اقتصاد 

هایی از اقتصاددا ا   ئوکالسیک بر منؤثر بنود     و حتی گروب

هنای    هنا و مشنورت   ها و هو یه گذاری ها و سیاست مشی تط

اقتصادی در ز کگی فردی و ادتماعی ه کیک دار کن برتنی از  

رفناب   ها هحقس هردیحنات فنردی را حصنول بنه       ئوکالسیک

دا اک، که ایف موضود پیو ک بسنیار  زدیکنی بنیف اقتصناد      می

هحقنس    نوردن اما ایاکه رفاب بنه  اثباهی و دستوری را فراه  می

است، زیرا ممکف  هردیحات فردی هقلیل پیکا کاک مورد ایراد

های  ادرستی شکل گیر ک و  است هردیحات بر مباای ا کیشه
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شااتتی باشاک و براسناس   یا  تیجه یک سری مالحظات روا 

(ن در ضمف Elster, 1983: P. 94مصا ح حقیقی افراد  باشاک )

مانکی   مفاد  ئوکالسیک کارنمکی اقتصادی  یز بر همنا  رفناب  

وضنع   ود هعادل رقابتی بنه  فردی ا طبا  دارد که با فرض ود

نیک، ایف در حا ی است کنه هعنادل    مطلوب)پارهویی(  ایل می

 یست و بنروز واقعنی در   « فرض»رقابتی عمکها  بیش از یک 

 .داا  تارج از ا گو  کارد

 

 ارتباطازمنظراجتماعیومکاتباقتصادی

مننا ش دننکی در مننورد رویکننرد ارهننکک   ئوکالسننیک    

هنای اقتصنادی اسنتن     عی در هحلیلهودای به امور ادتما بی

هحنوالت   دار است و حکاقل به  ا بته ایف موضود قکری ریشه

شود، درعیف حنال   مربوط می 01ها اواتر قر   03اوایل قر  

گراینا    های ا کیشه ارهکک  به عملکرد ذهف بنشی از زمیاه

گنرددن   ها و ادیا  در قرو  وسطی برمی و  احبا  ایکئو وژی

ا نل پذیرفتنه شنود کنه ا سنا  مودنودی        ا وال  اگنر اینف  

ادتماعی است و رشته اقتصاد  یز علمنی از علنوم ادتمناعی    

است، ه ثیر و هن ثر مسنائل ادتمناعی و علن  اقتصناد، امنری       

طبیعی تواهک بودن هوده به مالحظات ادتمناعی در اقتصناد   

دهک که در  ادتماعی را  یز پوشش می -شااسی مالزمات روا 

و دمع مطنرح هسنتاکن در اینف راسنتا      ن  بازتوردهای فرد

پارادای  اقتصادی حا ل ه  ادتماعی و ه  اتالقی اسنت و  

هری از ز نکگی ا سنا ی اسنتن ا تنزام بنه        ذا ا عکاس واقعی

هوا ک از شکااکگی  پیو کهای ادتماعی در اقتصاد همچایف می

هنا   های ارهکک  بکاهک، زیرا در ایف  نورت ا سنا    پارادای 

مادی هحقس مانافع شنصنی و ماشنیف  نرف     هااا ابزارهای 

شو ک، به شکل اه  عمل  کردب هحت  کارنمکی محسوب  می

ه ثیر دیگرا  تواهاک بودن دیگر ن کنه مالحظنات اتالقنی و    

تواهی و مالزمات دموکراسی مطنرح تواهنک شنک و     عکا ت

حتی اقتصاد با رویکردی دیای  یز قابنل دمنع تواهنک بنود     

(Hirsch, 1977: 15ن) 

 اقتصادوفلسفهازمنظرمکاتباقتصادیپیوند

شننااتتی، اتالقننی و  بننر ارهبنناط متننک وژیک، معرفننت  عننالوب

ابعادی از هکامل علن    ادتماعی فلسفه و اقتصاد، که عمکها  به 

پرداز ک، اینف پیو نک در سناتتار ا کیشنه مکاهنب       اقتصاد می

شنود   اقتصادی  ینز ریشنه داردن بنا ودنود ایاکنه گفتنه منی       

  افکاری بریکب از فلسفه دار ک، اما کارکرد ن اا  یز سوداگرایا

سرشار از مالحظنات فلسنفی زمنا  تنود اسنتن در هصنور       

ها در نستا ه عبور از قرو  وسطی و ورود به  حاک  بر ا کیشه

عاوا   ، ثروت به «پول یا طال» وعی رویکرد هجاری و سیطرب  

رفنتن نرمنا     شاتد حرکت و موفقیت دوامع به شمار می

گرایا نه   همراب رواج افکار ملنی   سب ثروت )پول و طال( بهک

در ن  عصر، مستلزم حضور قکرهماک دو ت در اقتصناد بنود   

گری را حاک  کردب و بیش از دو قنر    که  اایتا  روحیه  ظامی

 ظ  طبیعی و   و  ی  دا، پول و طال را حاک  ساتتن فلسفه

 laissez) ها، دو ت  سفری قا و  طبیعی در زما  فیزیوکرات

faire دتا نت   ( )اقتصاد کامال  نزاد( را حاک  ساتت و  ذا به

 (ن 12: صن 0731 فر )یا حکاقل( دو ت ا جامیک )اسیا،، 

همنراب سنیطرب ا کیشنه     داری  ناعتی بنه    هکاوم سنرمایه  

فلسفی عصر روشاگری و حفظ فلسفه قا و  طبیعی و دو ت 

ا شنکل دادن   سفری فیزیوکراهاا، ساتتار ا کیشنه کالسنیک ر  

ا کیشه فیزیک  یوهای و دیکگاب عقلنی دکنارت  ینز هن ثیرات     

مضاعفی بر مکتب کالسیک داشتاکن زما ی که او یف ماتقنکا   

 ظرا  مکتنب هنارینی ظانور پینکا      ها یعای  احب کالسیک

ها )که هحت ه ثیر فلسفه عصر  کرد ک، ن اا برتالف کالسیک

ی پرداتتاکن  ذا  قک افکار عصر روشاگر روشاگری بود ک( به 

ن اا با اقتصاد  سفری و مالحظات عقال ی دکنارهی و ظانور   

منا فت پرداتتاکن امنا   های سیاسی و ا ا ت ا سا  به  نزادی

شنمو ی   گرایا ه در اقتصاد احیا شکب، دانا   مجکدا  افکار ملی

 ظریه هوسعه کالسیک زیر سوال رفت و هوده به مالحظات 

ساز در  هریف عاصر هصمی  یهارینی و ادتماعی کشورها ا ل

ها،  ها و مارکسیست های اقتصادی گردیکن سوسیا یست عر ه
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دومیف گروب ا لی از ماتقکا  کالسیک بنه  نورت دیگنری    

هحت ه ثیر ا کیشه فلسفی زما  تود بود کن هضاد طبقناهی و  

ماهریا یس  دیا کتیک مطرح شکب از سوی منارک  و ا گلن    

(Engelsهحت ه ثیر ا کیشه فل )    سفی هگل بنودن هودنه ن انا

طبقنه و هنالش بنرای حنذف دو نت در مرحلنه        دامعه بی به

هنا   کمو یس  کامل  اشی از ایف ا کیشه بود که ماهیت دو نت 

به تاطر حفظ ماافع طبقه تا ی است و  نذا بنرای حنذف    

ماافع طبقاهی بایک هالش شود و طبقات یکی پ  از دیگنری  

 (ن 17: صن 0731از بیف برو ک )اسیا،، 
 

هنا هحنت    گرایا  و  ئوکالسنیک  گیری ا کیشه  اایی شکل 

بنود   01گرایا ه( اواتنر قنر     گرایا ه ) اایی ه ثیر افکار دزمی

هننا و طبقننات )در ا کیشننه  کننه بننر منا فننت بننا  قننش کننل 

براساس ایف مباای فلسفی فرد هاانا   .سوسیا یس ( استوار بود

رقنابتی  قاضی هشنید ماافع بودب، با همراهی مکا یس  بازار 

هوا ک وضع بایاه اقتصادی را مستقر  و هحقس  فع شنصی، می

طلبی و مطلوبیت تواهی فرد که محنور رفتنار    سازدن رضایت

ها بود  اشی از فلسفه  ذت و درد باتام بنود   تا وارها و باگاب

و سیطرب هقاضا به دای هزیاه هو یک پرهو اقتصادی ن  اسنتن  

مکت طلبی بنر ا سنا     بشااتتی  فع کوها هااا یک عاصر روا 

حاک  بود که با کمک ن  و با ودود ینک ا سنا  حسنابگر و    

یافنتن ابعنادی از    هنا هحقنس منی    رفتاری عقال ی ثروت ملت

هنا( هحنت    افکار  اادگرایا  )از ماتقکا  دنکی  ئوکالسنیک  

های دارویف بود و  ذا ن انا بنه طبیعنت هکناملی      ه ثیر ا کیشه

هنای    ظر ن اا هصمی  ر ک، بهاقتصاد و امور ادتماعی عقیکب دا

شنمول باشنک و    داا   هوا ک هما اک  ئوکالسیک اقتصادی  می

هااا بایک با وضعیت و مقطع هکاملی تا ی از دامعنه پیو نک   

داشته باشکن  ذا  قش  اادهای ادتماعی، سیاسی و اقتصنادی  

در هعییف حوادث اقتصنادی دنکی اسنتن فلسنفه عملیناهی      

گینری پنارادای  تا نی از     شنکل  حاک  در زما  کیاز  یز در

 اقتصاد کیازی موثر بود، هرماک کنه  ویسناکگا  منتلن  در   

مورد ابعاد فلسنفی تنود کیانز و هن ثیر ن  ابعناد بنر مکتنب        

 ظر دار کن شایک اینف بینا   نریح     اقتصادی مربوطه اتتالف

اقتصاددا ا  فعلی از  ظر ا کیشه، بردب فالسنفه  »تود کیاز که 

هنر از هنر هفسنیر     ، واضنح «ز تود هستاکو ا کیشماکا  قبل ا

دیگری در ایف ارهبناط مااسنب باشنکن اینف سنیر ا کیشنه را       

گیری مکاهب  ئوکیازی،  ئوکالسنیک،   مورد شکل هوا  در می

گنرا،    ئومارکسیست،  ئو اادگرا،  ئواطریشی، مکاهنب هوسنعه  

های  ئو یبرا یسن    طرفکارا  اقتصاد رفاب و دو ت رفاب، ا کیشه

گنرا   گرا و دیف گرا، اتال  های عکا ت کار، دو ت ظهو  ئومحاف

هنای    یز بنه تنوبی  شنا  دادن ه ثیرپنذیری عقاینک و  ظرینه      

های مبتانی   مکر یس ، بروز ا کیشه اقتصادی از هحوالت پست

هنای دکینک فنازی و عقاینک در      بر هرماوهیک، کاربرد روش 

سازی  یز هایینکی بنر اینف     حال رشک در د یای پ  از داا ی

ضننود هسننتاک کننه ارهبنناط فلسننفه و اقتصنناد فراگیننری    مو

 (ن14: صن 0717زایکا و فی دارد )دادگر، 
 

شناسیكتاب

(ن دماورن هردمه روحا ی، فؤادن هارا : ا تشارات علمنی  0731افالطو  )

 فرهاگی، ماپ شش ن

هنای اقتصنادین هردمنه     (ن هاریخ عقایک و ا کیشه0731سیا،، اوهمار ) ای

 .ا تشارات دا شگاب هربیت مکرسهادی  مکی، هارا : 

هنان هردمنه احمنک نرام، هانرا :      هنا و ابطنال   (ن حکس0741پوپر، کارل )

 شرکت ساامی ا تشارن

(ن هاریخ هحوالت ا کیشن  اقتصنادین قن : ا تشنارات     0717دادگر، یکاهلل )

 دا شگاب مفیکن

(ن اتنال   ا نرین هصنحیح مجتبنی میانوی      0737 صیر ) طوسی، تواده

 ری، هارا : ا تشارات توارزمینرضا حیک وعلی

های اهل مکیا  فاضلهن هردمنه سنجادی، دعفنر،      (ن ا کیشه0751فارابی )

 هارا :  شر ظاورین

(ن تکاو ننکا  ا کیشنن  سیاسننین هردمننه دننواد   0751فاسننتر، مایکننل ) 

 االسالمین هارا : ا تشارات امیرکبیرن شیخ

ا شنگاب علنوم   (ن  ظریه اقتصاد تردن هارا : د0711فردی دیزدی، سجاد )

 اقتصادین

(ن اگر اقتصاد عل   یست، پ  میست؟ هردمه 0731وز برگ، ا کسا کر )

دادگر، یکاهلل و مارگا ،  ادر،  شریه  امه مفیک، سنال ششن ، شنمارب    

22. 
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