
این روزها که گفتمان جدید »اعتدال« به عنوان ادبیات حاکم 
کشور  اجرایی  مدیریت  عهده دار  جریان  رفتار  و  اندیشه  بر 
معرفی شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا این یک 
از آرمان ها و  یا مانند بسیاری  گفتماِن واقعًا جدید است؟ و 
واژه پردازی های جریان روشنفکری غربزده در کشور، ریشه 
در افکار جریانات فلسفی غربی دارد. هر چند می توان معانی 
درستی برای اعتدال آن هم در زمینه اقتصاد، در نظر گرفت اما 
باید به بررسی سابقه و جریان شناسی گفتمان اعتدال و سیر 
تاریخی آن، دست کم در علم اقتصاد که موضوع این نوشتار 
اقتصادی  اعتدال  از  معناشناسی صحیح  با  تا  بپردازیم  است، 
مورد نظر دولت تدبیر و امید، نحوه تعامل با آن مشخص شود.
پیش روی  سؤاالت  مهمترین  از  یکی  رنسانس،  از  پیش  تا 
اقتصاد  بودن  عادالنه  معنای  که  است  این  اقتصاد  فالسفه 
کدام  عادالنه  قیمت  است؟  چگونه  عادالنه  توزیع  چیست؟ 
است؟و.... برای پاسخ به »مسئله عدالت« تالش هایی صورت 
میان  فراوانی  بحث های  آخر  سؤال  مورد  در  به ویژه  گرفت. 
با  زیادی  نظری  کشمکش های  و  آمد  وجود  به  متخصصان 
از  بیشتر  که  دانشمندان  شد.  آغاز  ارزش ها«  »نظریه  عنوان 
از  بودند،  اسکوالستیک  مکتب  اساتید  و  مسیحی  کشیشان 
پی  در  همگی  و  می کردند  نگاه  ارزش  مسئله  به  خود  منظر 
ارزش  و  قیمت  که:  بودند  پرسش ها  این  برای  پاسخ  یافتن 
ارزش  شود؟  تعیین  باید  چگونه  خدمت  یا  کاال  یک  واقعی 
و قیمت حقیقی کدام است؟ اگر بخواهیم ارزش و قیمت را 
قیمت  اساسًا  کنیم؟  چه  باید  نماییم،  تعیین  عدالت  براساس 

عادالنه چگونه تعیین می گردد؟
رخ  حال  در  غربی ها  جامعه  در  جدیدی  تغییرات  کم کم  اما 
و  گرفته  فاصله  آسمان  از  آرام آرام  غربی  انسان  است.  دادن 
مردم و ظهور  تدریجی  ثروتمند شدن  با  به زمین می چسبد. 
طبقه بورژوا، دنیاطلبی و مادی گرایی به ارزش های رایج تبدیل 
می شود و هوای نفس، خود را یکه تاز مدیریت بشری می بیند. 
را  باستان  یونان  و  ارزش های جاهلی روم  دوباره  بستر،  این 
به عرصه باز می گرداند و انقالب تجدید حیات اروپاییان یا 
همان رنسانس را خلق می کند. »انسان خدایی« یا »اومانیسم« 
به عنوان مهمترین مکتب حاکم بر اندیشه بشر غربی، تمدنی 
منحط و بنا شده در برابر ربوبیت الهی را به وجود می آورد و 
انسان را به عنوان خدای جدید عالم منصوب می نماید. از این 
پس خواسته ها و تمایالت خداخوانده جدید است که مالک 

»عدالت اقتصادی« در قربانگاه  اعتدال اقتصادی
 سیدمحمدرضا رضي

تعیین همه ارزش ها و بایدها و نبایدها قرار می گیرد.
»کاپیتالیزم«  یا  »سرمایه  داری«  به  اومانیزم  اقتصاد،  عرصه  در 
مأموریت  که  اقتصادی  فالسفه  می گردد.  ترجمه  و  تأویل 
به  دارند،  برعهده  را  اومانیزم  مکتب  اقتصاد  استخراج 
نگاه  در  می رسند.  شنیده شده ای  کم تر  و  دستاوردهای جدید 
فالسفه ای چون »آدام اسمیت«، »بنتام«، »ریکاردو« و ...، »انسان 
تنها  که  است  خودخواه  و  منفعت طلب  موجودی  اقتصادی« 
مطلوبیت شخصی«1.  »حداکثرسازی  می اندیشد:  چیز  یک  به 
مغالطه گون  اما  جدید  اصلی  ناباوری  و  تعجب  کمال  در 
»خودخواهی  می گیرد:  دربر  را  اقتصادی  نظریات  سرتاسر 
دنبال  به  را  اجتماعی  منفعت  و  خیر  فردی،  منفعت طلبی  و 
منفعت طلب  انسان،  طبیعت  که  توضیح  این  با  می آورد.« 
است و نباید هیچ چیزی او را از این طبیعت بازدارد چراکه 
طبیعت کار خود را به درستی انجام می دهد و نهایتًا به نظم و 
هماهنگی منجر می شود. بنابراین نباید جلوی طبیعت بشری 
»آزاد«  شخصی،  منافع  پی جویی  در  را  او  باید  و  گرفت  را 
»لیبرالیسم«  و  »آزادی«  که  همین جاست  از  دقیقًا  گذاشت. 
»حیوان  یا  همان  انسان  تمایالت  و  برمی آورد  اقتصادی سر 

مدرن« متولد شده از رنسانس، محوریت می یابد.
حال که اصیل ترین و اساسی ترین اصل اندیشه تمدن مدرن 
و نظام اقتصادی آن تولد یافته است، دیگر مسئله ای با عنوان 
یا همان عدالت  آن  براساس  نظام سازی  بایدها، حقیقت ها و 
مطرح نخواهد بود و هرچه انسان ها و عامالن اقتصادی آن را 
انجام دهند، خود عین حقیقت و عدالت است.  تشخیص و 
هرجا که تصمیمات و رفتارهای عوامل اقتصادی با یکدیگر 
هماهنگ و به اصطالح »متعادل« شود، نقطه بهینه برای اقتصاد 
این  و  نقطه طالیی است  تعادلی« همان  »نقطه  همان جاست. 
اقتصادی«  »عدالت  جایگزین  که  است  اقتصادی«  »اعتدال 
در  عادالنه  شرایط  و  قیمت  که  نیست  مهم  دیگر  می گردد. 
اقتصاد کدام است، بلکه از این پس باید در جستجوی نقطه 
اعتدال  و  تعادل  حالت  در  آن،  در  اقتصاد  که  باشیم  تعادلی 
نظریه  از  بحث  در  سرمایه دار  اومانیسِت  فیلسوفان  باشد. 
ارزش ها، تعادل عرضه و تقاضا را به عنوان پاسخ نهایی مطرح 
می سازند و بدین سان با تنزل و تحول ارزش عادالنه به ارزش 

تعادلی، پایان مباحث نظری گذشته را اعالم می دارند. 
تأسیس  اقتصاد  در  را  ریاضی  روش  اقتصاددانان  بعدها 
می نمایند، و ما نیز تا امروز میراث دار همین رویکرد هستیم، 
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هرجا که تصمیامت و رفتارهای 

عوامل اقتصادی با یکدیگر 

هامهنگ و به اصطالح 

»متعادل« شود، نقطه بهینه 

برای اقتصاد هامن جاست. 

»نقطه تعادلی« هامن نقطه 

طالیی است و این »اعتدال 

اقتصادی« است که جایگزین 

»عدالت اقتصادی« می گردد. 

دیگر مهم نیست که قیمت و 

رشایط عادالنه در اقتصاد کدام 

است، بلکه از این پس باید در 

جستجوی نقطه تعادلی باشیم 

که اقتصاد در آن، در حالت 

تعادل و اعتدال باشد.



به این مبانی فلسفی، رنگ و بوی ریاضی داده و آن 
را در قالب انواع فرمول ها، معادالت و نمودارهای 

هندسی به نمایش در می آورند.
به  عدالت  مدار  از  اقتصادی  نظریات  بدین سان 
مدار اعتدال و تعادل سقوط می نماید و حقیقت ها، 
واقعیت ها، ارزش های معنوی و اصول، جای خود 
می دهند.  انسانی  خواسته های  میان  تعادل  به  را 
مستکبرین،  و  اغنیا  رقابت،  آزاد  روند  تعقیب  با 
برندگان اغلب رقابت ها می شوند و کم کم میلیون ها 
به  اقتصادی  رقابت  آزاد  بازی  از  بی گناه،  انسان 
زیر خط فقر رانده می شوند. این چنین، نه در مقام 
اعتدال  قربانی  عدالت  نیز  در عرصه عمل  که  نظر 
می گردد. قربانگاهی که در آن، جنبش هایی چونان 
استریت،  وال  تسخیِر  درصدی  نودونه  جنبش 
حاصل غلیان خون مظلومانه عدالت در زیر تیغ های 

تعادل و اعتدال به شمار می روند.
...

آیا دولت تدبیر و امید معنای دیگری برای اعتدال 
و  تدبیر  دولت  آیا  است؟  گرفته  نظر  در  اقتصادی 
و  است  نموده  تأسیس  را  گفتمان  این  امید، خود، 
یا وامدار دیگران و بیگانگان، بلکه دشمنان است؟ 
محصول  نادرست،  یا  درست  اعتدال،  گفتمان  آیا 
اتاق های فکر ملی و بومی خود ماست و یا توسط 
اتاق های ترجمه و غربی سازی علوم انسانی، روی 

میز قرار گرفته است؟
آیا تراژدی تلخ عدول از عدالت به اعتدال در جامعه 
به  که  اندیشه ها  این  آیا  تکرار خواهد شد؟  نیز  ما 
شده  منسوخ  متأخر  قرون  در  غربی ها  دست خود 
است، در جامعه ما زنده خواهد شد؟ آیا روند غلطی 
که از اسمیت تا کارگزاران سازندگی دنبال شده بود، 
شد؟  خواهد  سرگرفته  از  اعتدال  لباس  در  دوباره 
افول در  با  اعتدال بنیاد، همزمان  آیا سرمایه ساالری 
کف خیابان های وال استریت، در اتاق های ترجمه 
رسانه های  و  ایران  خودروشنفکرپندار  جریاِن 
زنجیره ای آن طلوع خواهد کرد؟ آیا اعتدال، همان 
لباس خوشدوخت ولی ُمندرسی است که بر قامت 
اگر  می پوشاند؟  جامه  نوین،  التقاطی  سرمایه داری 

اعتدال معنا و مفهوم جدیدی نداشته باشد و  ناکرده،  خدای 
سیاست های اقتصاد سرمایه ساالری اعتدال بنیاد در کشور پیاده 
شود، تضمینی برای پانگرفتن شورش های اجتماعی ناشی از 
نابرابری های اقتصادی وجود خواهد داشت؟ آیا »سیاست های 
آیا  اقتصادی« دوباره در کشور تکرار خواهد شد؟ و  تعدیل 
خاطره تلخ استفاده از باتوم و کالهخود در کنترل شورش های 
سیاست های  از  حاصل  نابرابرِی  و  فقر  از  ناشی  اجتماعی 
تکرار  دوباره  سازندگی  کارگزاران  دولت  اقتصادِی  تعدیل 

خواهد شد؟ 
گفتمان  متفکران  آمدن  سخن  به  با  سؤاالت  این  همه  پاسخ 
نگاه  به  البته  و  زمان روشن تر خواهد شد  اعتدال و گذشت 
نیز  ما  دانشگاهی  و جوامع  علمیه  و همت حوزه های  عمیق 

بستگی خواهد داشت.

پی نوشت 
Utility maximization .1
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آیا تراژدی تلخ عدول از 

عدالت به اعتدال در جامعه 

ما نیز تکرار خواهد شد؟ آیا 

این اندیشه ها که به دست 

خود غربی ها در قرون متأخر 

منسوخ شده است، در جامعه 

ما زنده خواهد شد؟ آیا 

روند غلطی که از اسمیت تا 

کارگزاران سازندگی دنبال شده 

بود، دوباره در لباس اعتدال 

از رسگرفته خواهد شد؟ آیا 

رسمایه ساالری اعتدال بنیاد، 

همزمان با افول در کف 

خیابان های وال اسرتیت، 

در اتاق های ترجمه جریاِن 

خودروشنفکرپندار ایران و 

رسانه های زنجیره ای آن طلوع 

خواهد کرد؟


