تؼبزل ػوَهی
هَؾؿِ ػبلی آهَظـ ٍ پػٍّف هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی
ػلی هعیىی

زض التهبز ذطز ثِ ثطضؾی ثٌیبزّبی التهبز ربهؼِ هی پطزاظین ٍ ؾؼی هی وٌین وبضوطزّبی یه ربهؼِ ضا یبز ثگیطین .زض
ایي زضؼ ثط اؾبؼ تئَضی ّب ثِ ًتیزِ گیطی ّبی هٌغمی لبثل آظهَى هی ضؾین 1.زض ایي ثرف ثب ایي ضٍیىطز ثِ
ثطضؾی اًَاع هطاٍزُ ّبی التهبزی پطزاذتِ ٍ هطٍضی ثط هفَْم تؼبزل ٍ ٍیػگی ّبی آى ذَاّین زاقت .تَرِ زاقتِ
ثبقیس وِ زض هسل والؾیه ٍظیفِ زٍلت فمظ ًظبضت اؾت؛ ثٌبثطایي زض ایي چبضچَة زٍلت ّیچ وبضوطزی ًساضزً .مف
زٍلت زض هَالغ قىؿت ثبظاض پطضًگ هی قَز وِ فؼال ثِ آى ًوی پطزاظین.
همسهِ
ًظطیِ تؼبزل ػوَهی 2هجحخی اؾت وِ زض آى ػولىطز التهبزی ههطف وٌٌسگبى ٍ تَلیس وٌٌسگبى زض اضتجبط ثب یىسیگط ٍ
ثِ نَضت تئَضیه هغبلؼِ هی قَز .ایي هجحج ّطچٌس ػوَهبً ثؿیبض تىٌیىی ٍ ضیبضی ٍاض هغطح هی قَز ،زیسگبُ ّبی
ػویك التهبزی زض پؽ ذَز پٌْبى ًوَزُ اؾت ٍ اؾبؾبً یه پبضازاین فىطی ضا پبیِ گصاضی وطزُ اؾت .هفَْم تؼبزل وِ
ّؿتِ هغبلؼبت التهبزی والؾیه ٍ ًئَوالؾیه ضا قىل هی زّس زضایي پبضازاین ًمف ولیسی زاضز.
آیب تب ثحبل فىط وطزُ ایس وِ چگًَِ هیلیَى ّب ذبًَاض ّط وسام تهوین ذَز ضا هیگیطًس ٍ انغالحب هغلَثیت ذَز ضا
حساوخط هی وٌٌس ٍ ّوعهبى ثٌگبُ ّبی هتؼسز ثب حساوخط ًوَزى ؾَز ذَز ثِ فؼبلیت هی پطزاظًس؟ حبل چگًَِ اؾت وِ
ًظبم التهبزی چٌیي آقفتِ ای وِ ّط وسام اظ ارعای آى رساگبًِ تهوین هی گیطًس اظ ّن ًوی پبقس؟ ًِ تٌْب ًوی پبقس
ثلىِ حتی ًَػی ًظن زض ایي ثی ًظوی ٍرَز زاضز! یىی اظ ًمبط لَت ًظطیِ تؼبزل ػوَهی ایي اؾت وِ پبؾد ذَثی
ثطای ایي ؾَال زاضز وِ زض ازاهِ ذَاّین زیس.
زض وتبة ّبی هرتلف هؼوَل اؾت وِ اثتسا ثِ ثِ ثطضؾی تؼبزل نطفبً هجبزلِ ای هی پطزاظًس وِ زض آى تَلیس ٍرَز ًساضز.
ؾپؽ تَلیس ضا ثِ ایي تؼبزل هی افعایٌس تب زضن ثْتطی اظ هؿبلِ ثَرَز ثیبیس .ثٌبثطایي ّطگبُ ثِ التهبز هجبزلِ ای اقبضُ
قس هٌظَض حبلتی اؾت وِ ّوِ عطف ّب ههطف وٌٌسُ ثَزُ ٍ ثب اضرحیت ّبی ذَز ثِ هجبزلِ هَاّت اٍلیِ هی پطزاظًس.
یه التهبز نطفبً هجبزلِ ای
زض التهبز نطفبً هجبزلِ ای تَلیس ٍرَز ًساضز .ثطای زضن ایي حبلت گطٍّی اظ افطاز ضا زض ًظط ثگیطیس وِ زض یه رعیطُ
گطفتبض قسُ اًس ٍ فؼال اهىبى تَلیس ًیع ًساضًس .زض ایي حبلت هَاّت اٍلیِ آى ّب چیعّبیی اؾت وِ اظ اعطاف ذَز هی
یبثٌس .زلت ًوبییس وِ زض چٌیي حبلتی ثِ ًفغ ّوِ اؾت وِ ثِ تجبزل هَاّت ذَز ثپطزاظًس .چطاوِ هوىي اؾت یىی اظ
آًْب ثطای هخبل ذَضاوی یبفتِ ثبقس ٍ زیگطی آة .چٌبًچِ هجبزلِ نَضت ًگیطز یىی گطؾٌِ هی هبًس ٍ زیگطی تكٌِ اهب
ثب اًزبم هجبزلِ هغلَثیت ّوِ عطف ّب افعایف هی یبثس.

Axiomatic Approach
General Equilibrium Theory
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زض ثطضؾی ٍ تحلیل تؼبزل ػوَهی رؼجِ ارَضث 3اثعاضی ثؿیبض هفیس اؾت .رؼجِ ارَضث وِ ثِ احتطام فطاًؿیؽ ارَضث
ایٌگًَِ ًبهگصاضی گطزیسُ اؾت ضٍقی ثطای ًوبیف ترهیم ّبی هرتلف اؾت .زض ثرف تئَضی تمبضب ضؾن هٌحٌی
ّبی اضرحیت ذبًَاض ضا آهَذٌِ ایس .زٍ ذبًَاض ثب اضرحیت ّبی ًوبیف زازُ قسُ زض ًوَزاض ضا زض ًظط ثگیطیس .رؼجِ
ارَضث اظ لطاض گطفتي ایي ًوَزاضّب ثط ضٍی ّن ثَرَز هی آیس.
Figure
عَل ّط ضلغ رؼجِ همساض هَاّت اٍلیِ هَرَز اظ آى وبالؾت .زض نَضتی وِ ًمغِ هَاّت اٍلیِ ثبقس آًگبُ ههطف
وٌٌسُ همساض  1اظ وبالی اٍل ،وِ زض هحَض افمی ًوبیف زازُ هی قَز ٍ ،ههطف وٌٌسُ همساض  1اظ آى ضا زاضز.
تَرِ ًوبییس وِ هجسا ههطف وٌٌسُ زض ًمغِ ٍ هجسا ههطف وٌٌسُ زض ًمغِ اؾت .ثب تَرِ ثِ هَاّت اٍلیِ
ًمبط ثیي زٍ هٌحٌی اضرحیتی وِ اظ آى هی گصضًس ثِ قىلی هبًٌس ػسؾی زض هی آیس .توبم ترهیم ّبی زاذل
ػسؾی ٍضغ زٍ ذبًَاض ضا ثْجَز هی زّس اهب اظ ثیي آًْب آى ًمبعی وِ ثْیٌِ پبضتَ ثبقٌس ضا ثِ انغالح وبًَى گَیٌسً .ىتِ
هْوی وِ زضثبضُ وبًَى یه التهبز هجبزلِ ای ثبیس ثساًین ایي اؾت وِ اگط تؼساز افطاز زض ایي التهبز ثِ ثیٌْبیت هیل
وٌس آًگبُ وبًَى ثِ یه ًمغِ تجسیل هی قَز .الجتِ حهَل چٌیي ًتیزِ ای ًیبظهٌس زاضا ثَزى تطریحبت پیَؾتِ هحسة
اؾت.
ًمبعی وِ ثط ضٍی وبًَى لطاض زاضًس هىبى ٌّسؾی ًمبط هوبؼ هٌحٌی ّبی ثی تفبٍتی ّؿتٌس .ثِ ایي تطتیت قطط لطاض
گطفتي زض وبًَى ایي اؾت وِ :اٍل ،زض زاذل ػسؾی ثبقس ٍ زٍمً ،طخ ربیگعیٌی حبقیِ ای ثطای زٍ وبال ٍ ثطای فطز
ٍ فطز ثطاثط ثبقٌس:

1
2

1
2

1

2

1

2

لبًَى ٍالطاؼ
ضا اظ حساوخط ؾبظی هغلَثیت ثسؾت هی آٍضزین.
زض تئَضی تمبضب آهَذتین وِ چگًَِ تمبضبی
ّؿتٌس اظ تزوغ ػطضِ ّب ٍ تمبضبّب ذَاّین زاقت:
1

ذبًَاض هَرَز

∑

ثٌبثطایي هبظاز تمبضب ضا هی تَاى ثِ قىل ظیط تؼطیف ًوَز:
∑
1

Edgeworth Box

3

وِ زض آى

هَاّت اٍلیِ ذبًَاض

ام اؾت .لبًَى ٍالطاؼ ػجبضت اؾت اظ:
0

لبًَى ٍالطاؼ ثیبى هی وٌس وِ اضظـ توبم هبظاز تمبضبّب زض ول التهبز ثطاثط اؾت ثب نفط.
توطیي:
حبثت وٌیس اگط تؼبزل زض 1
تؼبزل ذَاّس ثَز.4

ثبظاض ثطلطاض ثبقس ٍ لیوت زض ثبظاض

ام نفط ًجبقس آى گبُ ثبظاض

ام ًیع زض

توطیي:
حبثت وٌیس وِ اگط فمظ زض یه وبال هبظاز ػطضِ ٍ یب هبظاز تمبضب زاقتِ ثبقین آى گبُ آى وبال ثبیس یه وبالی ضایگبى
ثبقس.
لضبیبی ضفبُ
تعریف کارایی پارتو :یه ترهیم اهىبى پصیط
ضا اویسا ثِ تطریح زٌّس.
ثبقس وِ ّوِ

ضا ثْیٌِ پبضتَ گَیین اگط ّیچ ترهیم

5

زیگطی ٍرَز ًساقتِ

تعریف تعادل والراسی:
ضا یه تؼبزل ٍالطاؾی گَیین اگط:
یه ترهیم
( )1آى ترهیم اهىبى پصیط ثبقس:
∑

∑

1

1

(ّ )2وِ ذبًَاضّب ترهیم ثْیٌِ ذَز ضا اًتربة وطزُ ثبقٌس .ثِ ثیبى زیگط اگط
.
تطریح زازُ قَز آًگبُ
قضیه اول رفاه :اگط

یه تؼبزل ٍالطاؾی ثبقس آًگبُ

تَؾظ یه ذبًَاض ثِ

پبضتَ ثْیٌِ اؾت.

قضیه دوم رفاه :اگط پبضتَ ثْیٌِ ثبقس ٍ تطریحبت هحسة ،پیَؾتِ ٍ یىٌَا ثبقٌس آًگبُ ثطزاض لیوت ّبی
یه تؼبزل ٍالطاؾی ثبقس.
ذَاّس زاقت وِ
تَرِ وٌیس وِ لضیِ اٍل ضفبُ زضثبضُ ثْیٌِ پبضتَ ثَزى ًمغِ تؼبزل اؾت اهب لضیِ زٍم ضفبُ زضثبضُ لبثل زؾتیبثی ثَزى ّط
ترهیم زلرَاُ ثَؾیلِ ؾیؿتن ضلبثتی ٍ ثب ووه ثبظ تَظیغ هَاّت اٍلیِ ٍ ًِ زذبلت زض لیوت ّبؾت .هزوَػِ
لضبیبی ثبال ًكبى هی زّس وِ ّیچ تجبًی زض زاذل التهبز ًوی تَاًس ٍضغ ربهؼِ ضا ثْجَز ثركس ثٌبثطایي یىی اظ ضاُ
ّبی هجبضظُ ثب تجبًی ایي اؾت وِ وبضی وٌین آى تجبًی اظ ًظط التهبزی تَریِ ًساقتِ ثبقس .ایٌىِ حمَق هبلىیت ثِ
ٍرَز

Markets clear
Free Good

4
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وسام عطف ترهیم زازُ قَز ثِ ترهیم ًْبیی وبالّب ٍ هٌبثغ احط ًوی گصاضز ثلىِ همساض هغلَثیت افطاز زضگیط ضا زض
ثیي ًمبط ثْیٌِ پبضتَ تغییط هی زّس ٍ ثِ ّط حبل ترهیم ًْبیی یىی اظ ترهیم ّبی ثْیٌِ پبضتَ اؾت.
تمرین :هخبلی ضا اظ حبلتی ثعًیس وِ تؼبزل ٍالطاؼ ثطلطاض ًجَزُ اهب لبًَى ٍالطاؼ ثطلطاض ثبقس.
احجبت ٍرَز تؼبزل ٍالطاؼ
ثب تَرِ ثِ ٍرَز وبال ٍ لیوت زض ایي التهبز ٍ ًؿجی ثَزى لیوت ّب هی تَاًین یىی اظ لیوت ّب ضا ثطاثط ثب یه
لطاض زّین .وبض زیگطی وِ هی تَاًین ثِ ربی ایي وبض اًزبم هی زّین اؾتفبزُ اظ ؾیوپلىؽ لیوت ّبؾت .ثسیي هؼٌب وِ
لیوت ّب ضا ثِ قىلی ًطهبل ًوبیین وِ روغ آى ّب ثطاثط ثب  1قَز .هزوَػِ ؾیوپلىؽ لیوت ّب ضا هی تَاى ثِ قىل
ظیط تؼطیف ًوَز:
∑

1

1

تمرین :حبثت وٌیس وِ
حبل تبثغ

هزوَػِ ای فكطزُ ٍ هحسة اؾت.
ضا ثِ قىل ظیط تؼطیف ًوبییس:
0
1 ∑ 1

0

ثیبییس ثطضؾی وٌین وِ تبثغ زاضای چِ ذهَنیبتی اؾت .اٍل ایٌىِ تبثغ پیَؾتِ اؾت .ثطای ًكبى زازى ایي
هَضَع ثبیس ًكبى زّین وِ تَاثغ تمبضب هخجت ّؿتٌس .ایي اهط ًیبظهٌس فطٍضی چَى پیَؾتِ ثَزى اضرحیت ّب ٍ ثؿتِ ٍ
ثطاثط ثب هزوَػِ اؾت.
هحسة ثَزى هزَػِ ههطف اؾتّ .وچٌیي تَرِ وٌیس وِ ثطز ٍ زاهٌِ تبثغ
عجك لضیِ ًمغِ حبثت ثطاٍض تبثغ ًمغِ حبثت ذَز ضا زض اذتیبض هی وٌس ثٌبثطایي ٍرَز زاضز وِ:
0
0
ثب ضطة وطزى

1

∑

1

زض زٍ عطف تؿبٍی ثبال ٍ روغ هَلفِ ّب ثط اؾبؼ ثِ تؿبٍی شیل هی ضؾین:
0

1

∑

]

0

1

∑[]

[

هی تَاى گفت وِ
ثب اؾتفبزُ اظ لبًَى ٍالطاؼ ؾوت چپ ایي تؿبٍی ثطاثط نفط اؾت ٍ ثب تَرِ ثِ تؼطیف
ّیچىسام اظ هبظاز تمبضبّب هخجت ًیؿتٌس چطا وِ روغ همبزیط هخجت ًوی تَاًس ثطاثط نفط گطزز ٍ .ثبظ ثب تَرِ ثِ لبًَى
زاضز:
ٍالطاؼ هبظاز تمبضبّب زض ایي ؾغح لیوت زلیمب ثطاثط نفط اؾت وِ ًكبى اظ ٍرَز تؼبزل زض

1

0

ثٌبثطایي ٍرَز تؼبزل حبثت قس .ػالٍُ ثط ایي ثب تَرِ ثِ قىل تبثغ
هكرم اؾت.6
تمرین :زٍ تبثغ هغلَثیت وبة زاگالؼ یىؿبى ثطای زٍ ذبًَاض
1 2

ثب فطو ایٌىِ هَاّت اٍلیِ ثِ نَضت 0 1

√
ٍ 10

ٍ

هىبًیعهی وِ هب ضا ثِ تؼبزل هی ضؾبًس ًیع

زض ًظط ثگیطیس:

1 2

ثبقٌس ترهیم ّبی ثْیٌِ ضا تؼییي وٌیس.

یه التهبز زاضای تَلیس
ذهَنیبت تبثغ تَلیس
8
7
تَلیس فطآیٌس تجسیل ٍضٍزی ّب (ًْبزُ ّب) ثِ ذطٍری ّب (هحهَالت) اؾت .زض ایي فطآیٌس ثطًبهِ تَلیسی وِ ثٌگبُ ّب
ثط اؾبؼ آى وبض هی وٌٌس اهىبًپصیطی تىٌَلَغیه 9اؾت .تىٌَلَغی اؾت وِ تؼییي هی وٌس چگًَِ ٍ ثب چِ هحسٍزیتی
ًْبزُ ّب ثب ّن تطویت قسُ ٍ هحهَل ًْبیی تَلیس قَز 10.ضٍـ ّبی هرتلفی ثطای ثیبى ایي هحسٍزیت ّب ٍرَز زاضًس:
 ،اؾتفبزُ هی وٌین .زض ایي ضٍـ
ثطای قطٍع اظ هفَْم هزوَػِ اهىبًپصیط تَلیس 11یب
 1یه عطح تَلیس 12اؾت ،وِ زض آى ًْبزُ ّب هٌفی ٍ هحهَالت هخجت زض ًظط گطفتِ هی قًَس.
تمرین :تَاثغ تَلیس ظیط ضا زض ًظط ثگیطیس ٍ هزوَػِ اهىبى پصیط تَلیس ضا ثِ ضٍقی وِ زض ثبال شوط قس ًوبیف زّیس .زض
نَضت لعٍم اظ قىل اؾتفبزُ ًوبییس.
-1
-2
-3
-4

√
1 2
2
2

2

1

2

√
1
2

1

1

تمرین :ذهَنیبت شیل زض هَضز
هیىٌس ضا زض چٌس ولوِ تفؿیط وٌیس.

زٍ ثؼسی ثٌگبُ زازُ قسُ اؾت .زض ّط هَضز زیسگبّی وِ آى ذهَنیت ثیبى

 6احتوبالً هتَرِ قسُ ایس وِ لیوت ّبی نفط زض ضًٍس ایي احجبت هكىالتی ایزبز هی وٌٌس ثرهَل زض ربیی وِ تؿَیِ ثبظاضّب نَضت هی
گیطًس .ثطای تَضیح ثیكتط فهل ٍ 17اضیبى ضا ثجیٌیس
7
Inputs
8
Outputs
9
Technological feasibility
 10ثِ یبز آٍضیس وِ زضایٌزب تفىیه وبال ٍ ذسهبت ٍرَز ًساضز.
11
)Production Possibility Set (PPS
12
production plan

1
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لبًَى ٍالطاؼ
ضا
ٍ ثطزاض لیوت ّب ، ،هیعاى ػطضِ
زض تئَضی ػطضِ آهَذتین وِ چگًَِ ثب زاقتي تبثغ تَلیس
ضا اظ حساوخط ؾبظی هغلَثیت ثسؾت آٍضزین .حبل فطو وٌیس ثٌگبُ ٍ
هحبؾجِ وٌینّ .وچٌیي تمبضبی
ذبًَاض هَرَز ّؿتٌس اظ تزوغ ػطضِ ّب ٍ تمبضبّب ذَاّین زاقت:
∑
1

∑
1

ثٌبثطایي هبظاز تمبضب ضا هی تَاى ثِ قىل ظیط تؼطیف ًوَز:

ٍ لبًَى ٍالطاؼ ػجبضت اؾت اظ:
0
لضبیبی ضفبُ
تعریف کارایی پارتو :یه ترهیم اهىبى پصیط
ٍرَز ًساقتِ ثبقس وِ ّوِ ضا اویسا ثِ تطریح زٌّس.

ضا ثْیٌِ پبضتَ گَیین اگط ّیچ ترهیم

زیگطی

تعریف تعادل والراسی :یه ترهیم
( )1ترهیم اهىبى پصیط ثبقس

ضا یه تؼبزل ٍالطاؾی گَیین اگط:
∑

∑

∑

1

1

1

(ّ )2وِ ذبًَاضّب ترهیم ثْیٌِ ذَز ضا اًتربة وطزُ ثبقٌس .ثِ ثیبى زیگط اگط
.
اویساً ثِ تطریح زازُ قَز آًگبُ
(ّ )3وِ ثٌگبُ ّب ترهیم ثْیٌِ ذَز ضا اًتربة وطزُ ثبقٌس .ثِ ثیبى زیگط ثِ اظای ّط ترهیم

قضیه اول رفاه :اگط

یه تؼبزل ٍالطاؾی ثبقس آًگبُ

تَؾظ یه ذبًَاض
زض :

پبضتَ ثْیٌِ اؾت.

پبضتَ ثْیٌِ ثبقس ٍ تطریحبت هحسة ،پیَؾتِ ٍ یىٌَا ثبقٌس ٍ هزوَػِ ّبی اهىبًپصیط
قضیه دوم رفاه :اگط
یه تؼبزل ٍالطاؾی ثبقس.
تَلیس فكطزُ ٍ هحسة ثبقٌس آًگبُ ثطزاض لیوت ّبی ٍرَز ذَاّس زاقت وِ
تَرِ وٌیس وِ لضیِ اٍل ضفبُ زضثبضُ ثْیٌِ پبضتَ ثَزى ًمغِ تؼبزل اؾت اهب لضیِ زٍم ضفبُ زضثبضُ لبثل زؾتیبثی ثَزى ّط
ترهیم زلرَاُ ثَؾیلِ ؾیؿتن ضلبثتی ٍ ثب ووه ثبظ تَظیغ هَاّت اٍلیِ ٍ ًِ زذبلت زض لیوت ّبؾت .هزوَػِ
لضبیبی ثبال ًكبى هی زّس وِ ّیچ تجبًی زض زاذل التهبز ًوی تَاًس ٍضغ ربهؼِ ضا ثْجَز ثركس ثٌبثطایي یىی اظ ضاُ
ّبی هجبضظُ ثب تجبًی ایي اؾت وِ وبضی وٌین آى تجبًی اظ ًظط التهبزی تَریِ ًساقتِ ثبقس.
ایٌىِ حمَق هبلىیت ثِ وسام عطف ترهیم زازُ قَز ثِ ترهیم ًْبیی وبالّب ٍ هٌبثغ احط ًوی گصاضز ثلىِ همساض
هغلَثیت افطاز زضگیط ضا زض ثیي ًمبط ثْیٌِ پبضتَ تغییط هی زّس ٍ ثِ ّط حبل ترهیم ًْبیی یىی اظ ترهیم ّبی
ثْیٌِ پبضتَ اؾت.
تَلیس هی قَز .ههطف وٌٌسُ ثطای
تمرین :یه التهبز یه وبالیی زض ًظط ثگیطیس وِ وبالی آى تَؾظ √
تَلیس وٌٌسُ وبض هی وٌس ٍ ثبیؿتی ثیي ٍلت وبض ٍ اؾتطاحت ذَز اًتربة ًوبیس .اگط ول ظهبى هَرَز ضا ٍ 1احس زض ًظط
هَاضز ظیط ضا هحبؾجِ ًوبییس:
1
ثگیطین ثب زاقتي تبثغ هغلَثیت
الف) همساض یب همبزیط پبضتَ ثْیٌِ ضا تؼییي ًوبییس.
ة) چِ لیوت یب لیوت ّبی تؼبزلی ایي ترهیهْبی پبضتَ ثْیٌِ ضا ثسؾت هی زّس.
د) حبل فطو وٌیس ههطف وٌٌسُ ّوبى تَلیس وٌٌسُ اؾت .چِ تغییطی زض ًتبیذ ثَرَز هی آیس.
ػسالت ٍ ضفبُ ارتوبػی
هفَْم ػسالت یه هفَْم ؾلیمِ ای زض التهبز اؾت وِ ضاثغِ ثؿیبض ًعزیىی ثب ػلَم ارتوبػی ٍ  ...زاضز .قبیس ثی
ضحوبًِ تطیي تؼطیفی وِ اظ ػسالت ثتَاى ًوَز ترهیم یىؿبى ّوِ چیع ثطای ّوِ ثبقس وِ عجك آى ّیچ ػسالتی ًوی
تَاًس ٍرَز زاقتِ ثبقس چطا وِ چٌیي ترهیهی زض ػول احتوبال تؼبزلی ًرَاّس ثَز ٍ انال ٍرَز ًساضز .تزطثِ
13

Subjective

13

ؾَؾیبلیؿن هخبل ثؿیبض ذَثی ثطای ایي هسػبؾت .ایزبز ثبظاضّبی ؾیبُ ثطای وبالّبیی وِ افطاز ثسؾت هی آٍضزًس اهب
اهىبى هجبزلِ لبًًَی آًْب ضا ًساقتٌس ًكبى زٌّسُ ایي هَضَع ثَز وِ چٌیي ترهیهی هحىَم ثِ قىؿت اؾت.
ثبض اذاللی هفَْم ػسالت ثؿیبض لَی اؾت ٍ زض هغبلؼبت ثؿیبضی هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ اؾت .تؼطیف ضٍؾَ اظ ػسالت
یىؿبًی تَظیغ هَاّت اٍلیِ ثَز .زض تؼطیف اٍ ثؼس اظ ترهیم یىؿبى هَاّت اٍلیِ افطاز هرتلف هوىي اؾت اّساف ٍ
ضٍـ ّبی هرتلفی زاقتِ ثبقٌس ثِ عَضی وِ زض ًْبیت ّطوؿی ؾْن ذَزـ ضا ثسؾت آٍضز وِ لعٍهب یىؿبى ًیؿت.
ّیَم  ،ثٌتبم ٍ هیل ًیع ثِ هغلَثیت گطایی هؼتمس ثَزًس اهب تؼطیف ّبضؾبًی ٍ ضالع اظ ػسالت پبالیف قسُ تط ٍ اهطٍظی تط
اؾت .آًْب پیكٌْبز هی وٌٌس وِ اًتربة ػبزالًِ اًتربة ػبلالًِ فطزی هٌهف 14اؾت .اهب حبل گطفتبضی هب زضن تؼطیف
اًهبف ذَاّس ثَز .زض فطٌّگ هب ًیع چٌیي زغسغِ ّبیی ٍرَز زاقتِ" :آًچِ ثطای ذَز هی پؿٌسی ثطای زیگطاى ثپؿٌس
ٍ  ."...هب زض التهبز اظ هفَْم تبثغ ضفبُ ارتوبػی ثطای ضؾیسى ثِ "ػسالت" اؾتفبزُ هی وٌین ٍ ّوبًغَض وِ شوط قس
تؼطیف آى ثؿیبض ؾلیمِ ای اؾت.
یىی اظ هَاضز قىؿت ًظبم ثبظاض ایزبز ػسالت ارتوبػی اؾت .ػولىطز ًظبم ثبظاض ضلبثتی هوىي اؾت هٌزط ثِ ترهیم
ًْبیی وبال ثِ قىلی ًبػبزالًِ قَز .ایي هَضَع ثؿیبض ًبضاحت وٌٌسُ اؾت اهب ًجبیس فطاهَـ وطز وِ ثطای ایزبز ػسالت
ضطٍضتبً ثبیؿتی ثِ ثبظتَظیغ هَاّت اٍلیِ اًسیكیس (ًِ زذبلت زض لیوت ّب)؛ آًگبُ اؾت وِ ًظبم ثبظاض هی تَاًس ترهیم
هغلَة ضا ثسؾت ثیبٍضز .ایي هَضَػی ثَز وِ اظ لضیِ زٍم ضفبُ آهَذتینّ .طچٌس زض ثْیٌگی پبضتَ ثبض اضظقی ضؼیفی
ٍرَز زاضز اهب ربیگعیي زیگطی ثطای آى ٍرَز ًساضز ٍ ّطگًَِ ػسالتی ثبیؿتی زض آى ثؿتط تحمك یبثس.
ؾلیمِ ای ثَزى هفَْم ػسالت ٍ اًهبف ثبػج ًكسُ اؾت وِ التهبززاًبى اظ تئَضی پطزاظی زض ایي هَضَع زؾت ثىكٌس.
فط ٍ قویت 15زٍ التهبززاًی ّؿتٌس وِ یىی اظ ًظطیِ ّبی هْن زض هَضز اًهبف ضا اضایِ ًوَزُ اًس .زض تبثغ هغلَثیتی وِ
آًْب پیكٌْبز وطزُ اًس افطاز ػالٍُ ثط هغلَثیت ذَز ًؿجت ثِ ؾغح هغلَثیت زیگطاى ًیع حؿبؼ ّؿتٌس.
الظم اؾت تَرِ قَز وِ زض ثحج ػسالت لعٍهب ًجبیؿتی پبضازاین فطز گطایی هَضز حولِ لطاض گیطز .ػلن التهبز ثط پبیِ
فطزگطایی پیفثیٌیّبی ربلت ٍ هىبًیعمّبی ذیطُوٌٌسُای اضایِ وطزُ اؾت .گطچِ فطو "ذَزذَاّی" ،وِ قبیس
هؼبزل اًگلیؿی آى " "Selfishnessثِ هصاق ذَـتط ثیبیس ،ثؿیبض ًباهیسوٌٌسُ اؾت اهب تبثِ حبل ّیچ گعیٌِ ثْتطی
اضایِ ًكسُ اؾت .حتی زض هَضز "اًهبف" ثْتطیي ًظطیِ ثط ایي هجٌب قىل هیگیطز وِ ضفتبض هٌهفبًِ هَرت اضضبی
16
حؽ ًَعزٍؾتی فطز هیقَز .زض ٍالغ اًگیعُ اًهبف ،ثْجَز تهَض فطز اظ ذَزـ اؾت.
تبثغ ضفبُ ارتوبػی
تبثغ ضفبُ ارتوبػی ثبیؿتی ثِ ًَػی هغلَثیت توبم آحبز ربهؼِ ضا زض ثط گیطز .هؼوَلتطیي ضاُ تؼطیف تبثغ ضفبُ ارتوبػی
روغ وطزى توبم هغلَثیت ّبی افطاز ربهؼِ اؾتّ .طچٌس اظ ًمغِ ًظط ػسالت قبیس ػبزالًِ تط ثبقس وِ الكبض ضؼیف
ٍظى ثیكتطی زض ایي تبثغ زاقتِ ثبقٌس .اهب حسالل اظ ًظط تئَضیه ٍ ثطای ذبضد ًوَزى تؼطیف اظ حبلت ؾلیمِ ای هب اظ
ایي تؼطیف اؾتفبزُ هی ًوبیین .الجتِ چٌبًچِ ثطای ضؾیسى ثِ هغلَثیت هتحول ّعیٌِ ای هی قَین ثبیؿتی آى ضا اظ تبثغ
ضفبُ ون وٌین اهب ثبیؿتی هَاظت ثَز وِ ثؼضی اظ همبزیط زٍ ثبض هحبؾجِ ًگطزًس .ثطای هخبل اگط ذبًَاض:
17

Fair-minded
Fehr and Schmidt
 16ثطای آقٌبیی ثیكتط ثب هتسٍلَغی فطزگطایی همبلِ  1994اضٍ ضا هغبلؼِ ًوبییس
 17و الجتِ ؾبزُ تطیي ضاُ وِ اًتمبزات ظیبزی ًیع ثط آى ٍاضز اؾت اهب قبیس گعیٌِ ثْتطی ًجبقس.

14
15

ٍ ثٌگبُ ظیط ضا زاقتِ ثبقین:

آًگبُ تبثغ ضفبُ ضا هی تَاى ثِ ایي قىل ًَقت:

تَرِ وٌیس وِ ثطای ثسؾت آٍضزى تبثغ ضفبُ زض آهس ثٌگبُ ثب هغلَثیت روغ ًكسُ اؾت.
ایي هَضَع ثِ ایي زلیل اؾت وِ ذبًَاض یه ثبض ثطای هغلَثیتی وِ اظ وبالی ثسؾت هی آٍضز پطزاذت ًوَزُ اؾت ٍ
زض آهسی وِ ثٌگبُ ثسؾت هی آٍضز اظ هحل ایي هغلَثیتی اؾت وِ ثِ ذبًَاض زازُ اؾت ثٌبثطایي زضآهس زض تؼطیف تبثغ
ضفبُ ارتوبػی یه ثبض لحبػ قسُ اؾت ٍ ًجبیؿتی آى ضا زٍثبضُ اضبفِ ًوَز.
ثطًبهِ ضیعی هطوعی ٍ غیط هطوعی
ّب ضا ثطاثط ًؿجت لیوت ّب لطاض
ّوبى عَض وِ لجال ًیع شوط قس ثطای ثسؾت آٍضزى لیوت ّبی تؼبزلی ثبیؿتی
زاز .زض ثٌگبُ ًیع هیعاى وبضایی ًْبزُ ثبیؿتی ثطاثط لیوت ًؿجی آى ثبقس .ایي ضٍـ هطثَط ثِ ثطًبهِ ضیعی غیطهطوعی
ثَز .ذیلی اٍلبت ثطای ثسؾت آٍضزى ترهیم ثْیٌِ هؿبلِ ضا ثِ نَضت هطوعی حل هی ًوبیین .زض ایي ضٍـ هب ثب زض
ًظط گطفتي توبم رَاًت ٍ زض زاؾت زاقتي تبثغ ضفبُ ارتوبػی ثطای ّوِ ترهیم ّب تهوین هی گیطین؛ ثٌبثطایي رَاة
ثسؾت آهسُ اظ ایي ضاُ حل پبضتَ ثْیٌِ ثَزُ ٍ ثِ انغالح ثْتطیي 18ترهیم اؾت .هب ثب همبیؿِ پبؾد ّبی زٍ ثطًبهِ
ضیعی هطوعی ٍ غیط هطوعی هتَرِ هی قَین وِ آیب ًظبم ثبظاض قىؿت ذَضزُ اؾت یب ذیط .زضن ایي هَضَع ثؿیبض
هْن اؾت وِ ّط چٌس پبؾد ثطًبهِ ضیعی هطوعی ثْیٌِ اؾت اهب ایي یه هَضَع تىٌیىی ثَزُ ٍ هب ّیچ ثْیٌگی ثطای
هسیطیت هطوعی ربهؼِ لبئل ًیؿتین.

First Best
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