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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یانسان پژوهش در علوم در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده
 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییااركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اااركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر اسالم به عنوان متقن گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

 نـه ی، زمیاسـالم  یانگذار جمهـور یبن )ره(ینیامام خم یاز سو یقت راهبردین حقیتوجه به ا
و  ییو بـا راهنمـا  فـراهم سـاخت    1361حوزه و دانشـگاه را در سـال     یاركدفتر هم یریگ لكش
ـ موفـق ا  ل گرفـت. تجربـه  كش یعلم ن نهادید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا  نی

آمـوزش   گسـترش  یب شـورا یآن فراهم آورد و با تصـو  یها تیگسترش فعال ینه را براینهاد، زم
ـ تأ »ده حوزه و دانشگاهكپژوهش« 1377در سال  یعال مؤسسـه  « بـه  1382 سـال  در س شـد و یس
  افت.ی ارتقا »پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  1383سال در و  »دانشگاه حوزه و یشپژوه

ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم
ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره
به عنوان متن درسی در مقطع كارشناسـی ارشـد اقتصـاد اسـالمی و نیـز دیگـر        رتاب حاضك
  ها و در مقطع كارشناسی نیز به عنوان درس اختیاری تدریس شود گرایش

 سه



  

ـ  از استادان و صاحب ـ شـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك
ـ گـر آثـار مـورد ن   ین دیر و تدوتاب حاضكن پژوهشگاه را در جهت اصالح یخود، ا یاصالح از ی

  دهند. یاری یجامعه دانشگاه
االسـالم والمسـلمین دكتـر     از مؤلف محترم اثر جناب حجت داند یان پژوهشگاه الزم میدر پا

  آبادی سپاسگزاری نماید. محمدتقی گیلك حكیم
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  پیشگفتار
  

ـ منـابع   صیمنابع است. هر شكل از تخص صیعلم اقتصاد، علم تخص خـاص در   تیوضـع  كی
 یعمـوم  اسـت یس یهـا  هیو توص ها تیموقع نیا یابی. ارزكند یم جادیاقتصاد جامعه و رفاه مردم ا

ـ رو یهنجار تیاست. اقتصاد رفاه، اهم یفراتر از اقتصاد اثبات یمستلزم گام را  یاقتصـاد  یدادهای
ـ بـه   یابیدسـت  یهـا  بـه دنبـال روش   ن،ی. بنابراكند یم یابیارز بـاره  در یاجتمـاع  یبنـد  رتبـه  كی
  است. یاجتماع یمختلف و ممكن اقتصاد یها تیوضع
ـ موقع نیا یبند و رتبه یابیارز اسـت كـه بـر     ییارهـا یاصـول و مع  م،یبراسـاس مفـاه   هـا  تی
 یهـا  ممكن اسـت بـا توجـه بـه نگـرش و ارزش      ها یداور نیاست. ا یمبتن یارزش یها قضاوت

  جوامع متفاوت باشند.
كننـد.   یریگ و اندازه فیرا توص یاقتصاد یامدهایا پكردند ت یسع نیرفاه همچن اقتصاددانان

ـ ا نیتـر  است. مهـم  یاز رفاه اجتماع ییها جنبه یریگ اندازه ایهدف اقتصاددانان روشن كردن   نی
و فقـر در جامعـه، وسـعت حقـوق،      ی: درجه نابرابرلیاز قب یها از نظر مردم شامل مالحظات جنبه
ـ   زیاقتصاددانان رفاه ن ن،یاست. بنابرا برند، یكه مردم از آن لذت م ییها و فرصت یآزاد  نیبـه هم
  مند هستند. دارند، عالقه زین یو موضوعات كه جنبه ارزش میمفاه

 ن،یخاص دارد. بنـابرا  یها یژگیو یدر معارف و اقتصاد و جامعه اسالم یرفاه اجتماع مفهوم
ـ  یهـا  بر قضاوت ،یعموم یها استیس یابیو ارز یاجتماع یها تیموقع یبند رتبه حـاكم   یارزش

ـ  یها ارزش رسد ی. به نظر ماند یمبتن یبر جامعه اسالم در چـارچوب   یعیو عـدالت تـوز   یاخالق
ـ اسـت. از ا  یدر اقتصاد رفاه با نگرش اسـالم  یمبان نیتر مهم یماسال یباورها ـ  رو، نی ـ ا افتنی  نی

  .پژوهش است نیا یموضوع اصل ،یو بنا نهادن اقتصاد رفاه با نگاه اسالم ها یژگیو
  :شوند یطرح م لیذ یاساس یها مسئله پرسش نیسامان دادن ا در



  یدرسنامه اقتصاد رفاه با نگرش اسالم      2

  

  ست؟یدر آن چ لیحوزه اقتصاد رفاه و روش تحل _
  ست؟یمفهوم رفاه و ابعاد آن در اقتصاد متعارف چ _
  اند؟ كدام یاقتصاد یاجتماع یها تیموقع یابیارز یبرا یو اصول اساس ارهایمع _
  ست؟یچ یاسالم شمندانیاند اهدگیاز د ادشدهی یارهایمع یها یكاست _
  اند؟ در اقتصاد رفاه كدام یاسالم یارهایاصول و مع _

. پردازد یحوزه و قلمرو اقتصاد رفاه م یها فصل اول به بررس پرسش نیدر جهت پاسخ به ا ن،یبنابرا
  شده است. دیرفاه تأكاقتصاد  ژهیو نقش هنجارها در علم اقتصاد و به تیفصل بر اهم نیدر ا

فصـل نشـان    ، ایـن ردیگ یم یپ یعالمان اقتصاد دگاهیدوم مفهوم رفاه و ابعاد آن را از د فصل
  دارد. یافراد بستگ دگاهیبوده و به د یذهن شتریآن ب یدر ابعاد ماد یحت یكه رفاه اقتصاد دهد یم

ـ   یهـا  استیبرآمده از س یها تیموقع یابیارز یارهایسوم اصول و مع فصل  یدولـت را بررس
ـ  اگرچه به ارهایمع نی. اكند یم ـ   یطور اساس ـ مطلوب طرهیتحـت س ـ (فا تی ـ  انی)گرادهی و  كیكالس

ـ   متمركز شده ها تیموقع یرفاه جیبر سنجش نتا ك،ینئوكالس  یشـمندان یهنـوز هـم اند   یانـد، ول
  .ورزند یم دیتأك یفرارفاه یامدهایو پ جیتاوجود دارند كه بر ن

 شـمندان یاند یحاكم بر اقتصاد رفاه از سـو  یها دگاهیمحدود د چهارم، نخست به نقد فصل
كـرده و از   یدر فلسفه اخالق را معرف یاخالق یارهایمع تر، عی. سپس با نگاه وسپردازد یم یاسالم
ـ را در ارز یاسـالم  یارهایاصول و مع یعالمان اسالم دگاهید ـ و اولو یابی و  هـا  اسـت یدادن س تی
  .كند یم یدر جامعه بررس یجمع یها میاز تصم یناش یها تیعوض

انـدك   یا سـابقه  یاعتراف كنم كه بحث درباره اقتصاد رفاه در چارچوب اسالم دیبا نجایا در
آن  یرا هموارتر كرده و بر غنـا  ریمس توانند یمباحث با نقد خود م نیمندان ا عالقه ن،یدارد. بنابرا

  بود. اهندخو ریمس نیدر ا یدیمنبع مف یاسالم یو غن لیم كه منابع اصباور نی. البته بر اندیفرایب
 االسـالم  حجـت  جنـاب  از همكار گرانقـدر،  ژهیو از پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و به دیبا تیدرنها
ـ  یقدردان ها  یو تحمل دشوار ها قیو تشو ها تیحما لیبه دل ینظر آقا حسن والمسلمین  نیكنم. همچن

  سپاسگزارم. مانهیصم اند دهیو چاپ را كش یساز آماده ،یاثر رنج داور نیكه در خلق ا یاز همه دوستان
  اهللا التوفیق و من

  یآباد محمدتقی گیلك حكیم
  دانشگاه مازندران
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  یگرام انیو دانشجو مدرسان و مطالعه سیتدر یراهنما
 

علم  كیمتعارف و آكادم اتینبوده است. ادب یكار آسان یقتصاد رفاه با نگرش اسالمموضوع ا  .1
ـ  یریگ اقتصاد رفاه عمدتاً در جهت اندازه و در چـارچوب   یتـابع رفـاه اجتمـاع    یرفاه، معرف
ـ ارز یها شاخص یآثار در معرف نیاند. ا نگاشته شده یاقتصاد خرد و اقتصاد بخش عموم  یابی

ـ ن ییهـا  مقاالت متعدد و كتـاب  انیم نیاستوارند. البته در ا ییپارتو اصلعمدتاً بر  نگاشـته   زی
اند، كه به گمان نگارنده، با توجه به اذعـان   كرده دیتأك انهیگرا رفاه ریغ یارهایاند كه بر مع شده
اسـتاد   هیرو و توصـ  شیپ ۀبا توجه به تجرب رو، نیرا دارند. از ا یروند رو به رشد شمندان،یاند

متعـارف   یها ورود به بحث یبه جا ،یتمدن جهرم نیدكتر محمدحس یجناب آقا گرانقدرم،
ـ انتخـاب شـود كـه حـداكثر ظرف     یشده است راهبرد یسع ،یاقتصاد خرد طـرح   یبـرا  تی

ـ  ینبر مبا دیراهبرد تأك نیدرباره اقتصاد رفاه وجود داشته باشد. ا یاسالم یها دگاهید و  یارزش
ـ درك بهتـر ا  یبـرا  شـتر یاست كه خود تـالش ب  یفلسف و یمنطق زیو گاه ن یاخالق اثـر را   نی

ـ   ییبایتا بـا شـك   شود یاز مدرسان خواسته م رو، نیموجب شده است. از ا  حاتیو ارائـه توض
  .ندینما سیرا تدر میمفاه نیالزم ا

در هـر فصـل در    نكهی؛ نخست اوجود دارد قهیسل ایدو روش  یاسالم یها دگاهیطرح د یبرا  .2
ـ كنار مباحث علم اقتصاد رفاه متعـارف، د  ابتـدا   نكـه، یا گـر یطـرح شـود و د   یاسـالم  دگاهی

ـ شده و سپس د نییموضوعات مهم در علم اقتصاد رفاه متعارف تب در آن  یاسـالم  یهـا  دگاهی
ـ دوم را برگز وهیكتاب ش نیاگردد.  یموضوعات بررس ـ و از ا دهی ـ ا رو، نی فـراهم  امكـان را   نی
  استادان محترم ارائه شود. یدرس به صورت مشترك از سو نیآورده است تا ا

مطالـب،   شـتر یفهـم ب  یبـرا  ن،یاسـت؛ بنـابرا   یاز اقتصاد بخش عمـوم  یا اقتصاد رفاه شاخه  .3
  داشته باشد. نیآغاز یی) آشنایعموم هی(مال یبا اقتصاد بخش عموم دیدانشجو و خواننده با



  یدرسنامه اقتصاد رفاه با نگرش اسالم      4

  

ـ گ جهینت نیبا ا كند، یعلم اقتصاد رفاه بحث م تیمدتاً در ماهمباحث فصل اول كه ع  .4 كـه   یری
فصل محدود كرده  نیاست، دامنه بحث را به هم یبه هر حال علم اقتصاد رفاه عمدتاً هنجار

ـ و موضوع كه به نیدرباره ا یاسالم شمندانیاند یها دگاهید ن،یاست. بنابرا در چنـد دهـه    ژهی
نشـدن اثـر، مـورد بحـث قـرار نگرفتـه اسـت.         تـر  دهیچیپ لیآرا قرار گرفته، به دل ركهمع ریاخ
 یبـرا  شده یاز منابع معرف توانند یم انیمدرسان ارجمند با توجه به اندوخته دانشجو ن،یبنابرا
  مباحث استفاده كنند. نیطرح ا

فصـل، بـا انتظـارات     یتـدا در اب یو رفتـار  یبا دقت در اهداف كل توانند یم زیعز انیدانشجو  .5
  كنند. تیفهم بهتر مطالب تقو یخود را برا زهیفصل آشنا شده و انگ یآموزش

ـ  یها خالصه و پرسش  .6 ـ و نگاشـته شـده اسـت. ا    میهر فصل به صورت گسترده تنظ كـار   نی
  رساند. یاریدانشجو را در فهم مطالب مهم درس  دوارمیام یاگرچه خالف معمول است، ول

ـ  یارشد اقتصاد اسـالم  یدر مقطع كارشناس تواند یطور خاص م به یمتن درس نیا  .7  نیو همچن
  شود. سیتدر یاریبه عنوان درس اخت زین یو در مقطع كارشناس ها شیگرا گرید
  



  
  
  

  فصل اول

  
  اقتصاد رفاه تیقلمرو و ماه

  
  و قلمرو اقتصاد رفاه. تیماه ف،یشناخت تعر هدف كلی:  ����
فصل، انتظار آن است كه خواننده پس از مطالعه بـه   نیا براساس اهداف: رفتاریاهداف   ����

  و بتواند: ابدیدست  لیذ یاهداف پژوهش
  كند؛ فیاقتصاد رفاه متعارف را تعر  _

 گـر یموضوعات و مسائل مطرح در اقتصاد رفاه را شـناخته و تفـاوت آن را بـا د    تیماه  _
  علم اقتصاد بشناسد؛ یها حوزه

  كند. یدر اقتصاد رفاه را بررساستفاده شده  یارزش یها قضاوت  _
  یارزش یها قضاوت ،ی، اقتصاد هنجاری، اقتصاد اثباتاقتصاد رفاههای كلیدی:  واژه  ����

  مقدمه .1

از چندین جهت اساسـی  طور عموم  به یول ،د استاز علم اقتصا یا اگرچه شاخه رفاه علم اقتصاد
البته درك  .و بررسی شودت آن بحث یاست كه ماه یعیطب ،نیدارد. بنابرا تفاوتها  با دیگر شاخه

ن اسـت  یباور ا ،نیوجود ا از كل بحث دشوار باشد. با یممكن است بدون آگاه ین موضوعیچن
ـ ح مباحث آن مفیدر درك صح اقتصاد رفاه یشناس با ساختار روش ییكه آشنا د خواهـد بـود. از   ی

به  نیز ن فصلیافته است. بخش دوم ایت اقتصاد رفاه اختصاص یماه ین فصل به بررسیا ،رو نیا
ـ  یهـا  پردازد و در بخش سـوم قضـاوت   یقلمرو و ساختار اقتصاد رفاه م در  شـده  اسـتفاده  یارزش

  .خواهند شد یفاه بررساقتصاد ر
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  ت و قلمرو اقتصاد رفاهیماه. 2

  دهند: یسه كار مهم انجام م اقتصاددانان معموالً
علـل بـاال بـودن     ،مثـال  یك اقتصاددان برای .یاقتصاد یاه دهیپد 2ینیب شیو پ 1حیتوض  .1

كنـد كـه در    یم ینیب شین پیدهد و همچن یح میرا توض ین بودن رشد اقتصادییا پای ،تورم
  .چگونه خواهد بود ین دو رخداد اقتصادیت اینده وضعیآ
فقر و نابرابری در درآمـد و ثـروت    .های اقتصادی و اجتماعی پدیده 3گیری توصیف و اندازه  .2

  شود؟ گیری می در یك كشور چگونه است؟ وضعیت بهداشت و سالمت چگونه اندازه
 بـرای كـه   ییهـا  استیس .یاجتماع یها تیا وضعها ی استیدرباره س 5هیو توص 4یابیارز  .3

ـ   یاز طرف بخش عموم یكاریو كاهش ب یرشد اقتصاد  بـر رفـاه   یریثأاتخاذ شده چـه ت
  را اتخاذ كند؟ ییها استیچه س باید یكاریكاهش ب یبرادولت د؟ ندار یاجتماع

 ی(بـودو  دنده یل میرا تشك كار دوم كانون اقتصاد رفاه یحدودكار سوم و تا  كار مهم، سه ایناز 
  .)3و  2ص ،1993 6،و بروس

ـ است كه براسـاس آن اهم  یچارچوب اقتصاد رفاه ـ ارز یحـوادث اقتصـاد   یت هنجـار ی  یابی
ـ  یك روی یاقتصاد ج رفاهیدرباره نتا ییها كه گزارهنیا یبرا د.شو یم ـ با م،یداد ارائـه ده د فراتـر از  ی

قابـل   یاقتصاد یرهایداد بر متغیك رویكه در رابطه با اثرات  م.یحركت كن، یمطالعه اقتصاد اثبات
ـ  . یمت و مقدار استر قینظ ینیع یریگ اندازه ـ اقتصـاددان رف ـ  7خواهـد دلپسـند بـودن    یاه م ك ی
 حاًیكـه صـر   یار اخالقیك معیبلكه برحسب  ،خودش یها است خاص را نه برحسب ارزشیس
 یبند اقدام به رتبه ،ه به آنهایها و توص استیها و س تیوضع یابیارز یاو برا ن كند.ییتع ان شده،یب

ـ  یوس نیاقتصاددان رفاه بد كند. یها م تین موقعیشقوق مختلف ا یاجتماع تـا   یابـد  یله امكـان م
ـ بـدتر   كدام را به عنـوان بهتـر،   سه كرده و هریها را مقا تیقعمو همه ـ ا برابـر بـا موقع  ی گـر  یت دی
  .)4ص، 1993 ،و بروس یو(بود كند یبند درجه

های  ن قضاوتیعنی متضم است. های اجتماعی ناگزیر یك روش هنجاری بندی وضعیت درجه
متفـاوت   یاجتماع یبند ك رتبهیشده  رفتهیپذ یارزش یها هر مجموعه از قضاوت است. 8ارزشی

                                                           
1. explanation 2. prediction  

3. description and measurement 4. evaluation  

5. prescription 6. Boadway & Bruce  

7. desirability 8. value judgments   
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 یاجتمـاع  یهـا  تیوضـع  یبنـد  رتبه یبرا یا واحدی ینیچ روش عیه ،نیبنابرا دهد. یجه میرا نت
ـ ز مفیچ معنا نیست كه هیچ دانته این بالب وجود ندارد. ـ ن یدی ـ  بـرعكس، ؛ تـوان گفـت   یم  یبرخ
ـ درواقع ممكن اسـت از حما  یارزش یها قضاوت  ،نیبرخـوردار باشـند و بنـابرا    یا ت گسـترده ی
 ل دهنـد. یرا تشـك  یواقع یاستیس یها هیتوص یقانون یبراساس آنها ممكن است مبنا یبند درجه

 است. ین مبانیبر ا یمبتن یاستیس ،اطر اهدافبه خ م داد كه استفاده از اقتصاد رفاهیما نشان خواه
ـ  رنـد، یگ یبراساس آنها شكل م یاستیس یها هیكه توص رفاه یاقتصاد یها لیاز تحل یاریبس  یمبتن
ن اقتصاددانان یدر ب یا طور گسترده كه به هستند یارزش یها ك مجموعه مشخص از قضاوتیبر 
ـ ا اسـت.  ییبر مفهـوم كـارا   یتصاد رفاه مبتناز اق یادیبخش ز .ندا یرفته شدهپذ  ین مفهـوم بـرا  ی
ـ  یها قضاوت یبراساس برخ یاجتماع یها تیوضع یبند رتبه ـ     یارزش  رود. یحـداقل بـه كـار م
ـ با یاجتماع یبند نكه رتبهیا نخست عمده است. یمتضمن دو قضاوت ارزش یاقتصاد ییكارا  دی
 ،باشـد  یات فـرد حیترج یعنی ،نیگزیجا یاجتماع یها تیوضع از یفرد یها یبند بر رتبه یمبتن
ـ ین داور دربـاره ترج یشود كه هر فرد بهتر یفرض م یطور ضمن كه به ـ ا ات خـودش اسـت.  ح ن ی
  .)4ص، 1993 ،و بروس یوبود( دننام ییفردگرارا فرض 
ـ اسـت   اصل پارتو رفته شده،یطور گسترده پذ كه به یت ارزشن قضاویدوم ن یتـر  یه در قـو ك
كنـد و تمـام    یبنـد  رتبـه  Bت یرا باالتر از وضع Aت یوضع یگاه فرد كند كه هر یان میشكلش ب
بـاالتر از   یاجتمـاع  یبنـد  هتبدر ر یدبا Aن یبنابرا كنند، یبند رتبه Bرا حداقل مانند  A گریافراد د

B ـ ز ؛سـت یقابـل اعمـال ن   یاجتمـاع  یها در تمام وضعیت . البته اصل پارتوردیقرار گ شـتر  یرا بی
ـ گرید ۀضـرر عـد   بـر  هسـتند  یا ح عدهیكه مورد ترج یحال در یاجتماع یها تیقعمو ـ  د.ن ن یچن

ـ نام ییسه پارتویر قابل مقایغ ییها تیوضع ـ ی ـ  یصـورت  شـوند و فقـط در   یده م تـوان آنهـا را    یم
  .)4ص، 1993 ،و بروس یوبود( ردیصورت گ یشتریب یارزش یها كرد كه قضاوت یبند رتبه

اج به اصول و یقضاوت درباره آنها احت ع مجدد دارند،یكه اثرات توز ییها استیس ،مثال یبرا
بر ضد  ظاهراً یعلم ا اقتصاد رفاهیاز ارزش  یاقتصاد رفاه عار ،حال ره به .دارد یگرید یارهایمع

نكـه اقتصـاد رفـاه بـا     یبا فرض ا است. اقتصاد رفاه یا هیو توص یابیارز یار اساسیموضوعات بس
ست كه زبـان  یز نیبرانگ تعجب مرتبط است، یاجتماع یها استیها و س تیه وضعیو توص یابیارز

ـ   یو اقتصاد یاجتماع یها دهیپد یات است كه برایاقتصاد رفاه زبان اخالق  شـود  یبه كار بـرده م
  .)4، ص2003 1،كیو پتان دوتا(

                                                           
1. Dutta & Pattanaik 
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 یو اجتمـاع  یاقتصاد یها دهیپد یریگ ف و اندازهیتوص ف،ین با تعریهمچن اقتصاددانان رفاه
ـ گ ا اندازهینجا روشن كردن یهدف آنان در ا وكار دارند.سر اسـت كـه    یمشخصـ  یهـا  جنبـه  یری

متضـمن   ین فهم مردم از رفـاه اجتمـاع  یشتریب دارد. یبا مفهوم رفاه اجتماع یكیار نزدیارتباط بس
كه مردم از  ییها و فرصت یآزاد وسعت حقوق، و فقر در جامعه، یرمانند درجه نابراب یمالحظات

ـ  است كه اقتصاددانان یعیطب ،نیاست. بنابرا ،شوند یآن برخوردار م  یمنـد بـه محتـوا    هرفاه عالق
ـ  انـد.  مربوط به آنها بوده یریگ م و موضوعات اندازهین مفاهیتمام ا یشهود ـ ی شـود كـه    یادآور م
ـ  یم محتواین مفاهیاز ا یاریبس ـ ارز یو محتـوا  یفیتوص ـ تعر دارنـد.  یا قابـل مالحظـه   یابی ف ی
ـ نـد  یگو یم یمنظور مردم وقت كرد؟ یریگ توان آن را اندازه یست و چگونه میو فقر چ یرنابراب ك ی

ـ آ ست؟یچ است، ینیمثل حق عبادت د ،فرد برخوردار از حقوق خاص ـ ی را بـا   یتـوان آزاد  یا م
عات هستند كه اقتصـاددانان رفـاه   موضو از ینها برخیا كرد؟ یریگ ها اندازه شمردن تعداد انتخاب
متضـمن   خـود ضـرورتاً   یخـود  ن موضوعات اگرچـه بـه  یا اند. كرده یر بررسیحدود سه دهه اخ

ـ یار نزدیارتباط بس یول ،ستندین یابیا ارزیه یتوص ـ    یك ـ ه و ارزیبـا هـدف توص ـ موقع یابی هـا و   تی
توان  یم یسخت هو فرصت ب یآزاد حقوق، یبدون روشن شدن معنا دارند. یاجتماع یها استیس
ك جامعـه  ین در یگزیخاص جا یها تیموقع یابیدر ارز یچه وزن باید اتظن مالحین كرد اییتع

  .)5و  4ص، 2003 ،كیو پتان (دوتا داشته باشند

  مورد استفاده در اقتصاد رفاه یارزش یها قضاوت .3

ـ یكه ا گونه همان ،یارزش یها قضاوت یمعنا  یهـا  در برابـر قضـاوت   دهـد،  ین اصطالح نشان م
ـ  هـای  گـزاره  یواقع یها است. گزاره 1یواقع ـ  یهـا  كـه قضـاوت   یدر حـال  ،نـد ا یفیتوص  یارزش
ف یگونه كه هست توصـ  ت را همانیواقع ،یك گزاره واقعی هستند. یا هیو توص یابیارز یها گزاره
ـ ط این گزاره تحت شـرا یا ،اصوالً ا غلط.یا درست باشد ید یبا ،رو نیاز ا ؛كند یم ـ آ دهی توانـد   یل م
خاص را اظهـار   یزهایچ یارزش اخالق ،یارزش یها قضاوت ،گرید سویاز  ا ابطال شود.ید یأیت
  انجام شود. دیبا یك امریا یست است ك رفتار دریا ی ،خوب است ءیك شی مثالً كنند، یم

 ا غلط باشـند. یدرست  یواقع یها توانند همانند گزاره یتشان نمیا به خاطر ماهه ن قضاوتیا
اثبات  م،یكن یرا اثبات م یگزاره واقع كیگونه كه  نآرا  یك قضاوت ارزشیم یتوان یما نم ،نیبنابرا

                                                           
1. factual judgments 
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را كه با  یقضاوت ارزش یعنی ؛كرد یرویتوان پ یم یك قضاوت ارزشیاز  ،نیبا وجود ا م.یا رد كنی
ـ شـما با «ن گزاره كه یا م.یما موافق است ممكن است خواهان آن شو یاصول اخالق ـ فقد بـه  ی ر ی
ـ عمق ا«ن گزاره كه یا است. یك قضاوت ارزشی »دیكمك كن ـ  ی ـ  »سـت پا دهش از ین چـاه ب ك ی

  .)4ص ،1990 1،.یج .(ان ز وجود دارندین ین و مرزینابیب یها البته گزاره .است یقضاوت واقع
معنا باشد كـه ایـن عكـس     گاه بدین هر ؛اثباتی است »ستااین عكس زیب« گزاره برای مثال،

ـ   است، هر و یك گزاره ارزشی كند. برای من زیبا جلوه می مـن فكـر   «د كـه  گاه معنایش ایـن باش
معنا باشد كه ایـن عكـس    است اگر بدین و یك گزاره هنجاری» كنم این یك عكس زیباست می

، زیباست و متضمن این است كه دیگران بایـد آن را بـه عنـوان عكـس زیبـا بپذیرنـد (ان. جـی.       
  ).1، ص1985

ر قابـل آزمـون اشـتباه گرفتـه     یغ یِواقع یها با قضاوت یا طور گسترده به یارزش یها قضاوت
ـ  یهـا  است كه هرچند قضـاوت  یهیشوند. بد یم ـ غ یارزش ـ  ،ر قابـل آزمـون هسـتند   ی تمـام   یول

  ستند.ین یر قابل آزمون ارزشیغ یها قضاوت
بل آزمون قا ریغ ،»از جهان) وجود دارد ییك جایك خوك بالدار (در ی« یگزاره واقع ،نیبنابرا
 ست كه هـر یممكن ن یكیزیر قابل آزمون است كه از نظر فین نظر غیفقط از ا ،نیبا وجود ا است.
ـ تواند درست  ین گزاره نمینكه اینه به خاطر ا ؛از جهان را گشت یا گوشه ـ  ا غلـط باشـد.  ی  یبرخ

ن یت آنها در عمل مشكل اسـت و بنـابرا  ا اثبایستند ینكه قابل اثبات نیا رایب یارزش یها قضاوت
ـ  یارزش یها تبه عنوان قضاو كنند، یمشخص را منعكس م یها ارزش معموالً ـ  یتلق شـوند.   یم

ـ گ مشـكل عملـی انـدازه    دلیـل كن است به ها مم ن قضاوتیمشكل اثبات در ا (مثـل مـورد    یری
ـ ابـزار) در   _ (مانند روابط اهـداف  یداخلروابط  یدگیچیپ خاص)، یشخص نیب های هیسمقا ك ی

ـ درباره ا ین مشكالت توافق عمومیوجود ا گر باشد.یعوامل د دلیلا به ی یده اجتماعینوع پد ن ی
ها و  ارزش ها معموالً ن حوزهیدر ا یواقع یها رو قضاوت نیر ممكن ساخته و از ایها را غ قضاوت

  كنند. یرا منعكس م یا بخشی یشخص های قهعال
ـ چـپ از ا  حجنـا  اقتصـاددانانِ  كسـان، یالعات طشود كه با نگاه به ا یاشاره م مثال، یابر ن ی

كه اقتصـاددانان   یحال در ندارد، یزشیاثر ضد انگ یات تصاعدیكنند كه مال یالعات استنباط مطا
  كنند. یجناح راست عكس آن را استنباط م

                                                           
1. Ng 
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 یهـا  ف شود كه شامل ارزشیعرطور گسترده ت به یرسد اگر قضاوت ارزش ین به نظر میبنابرا
ات كـه اثبـات آنهـا مشـكل     یها درباره واقع از قضاوت یاریبس شود، یا كننده هر شخص قضاوت

ف یك تعری یول ،ف استیاز مشكالت تعر یكین یا باشند. یارزش یها توانند قضاوت یم است،
ـ را كـه درصـدد تعر   یا مهـم آن مجموعـه   یهـا  یژگید وید بایمف  نـد. ف آن اسـت، مـنعكس ك  ی

را  یشخص یها ات كه ارزشیها درباره واقع كلمه و قضاوت یواقع یبه معنا یارزش یها قضاوت
كـه   یحـال  ا غلط باشد دریح یتواند صح ینم یكی ز هستند،یمتما یكنند، از نظر منطق یمنعكس م

ـ یاگر ما بر تعر یحت ،نیبنابرا ا غلط باشد.یح یتواند صح یم یگرید ـ با م،یف گسترده اصرار كن  دی
ـ  یهـا  كلمه و قضاوت یواقع یبه معنا یارزش یها ف قضاوتیر تعریآن را به دو ز  یثـانو  یارزش

ـ  یها را قضاوت یكنم دوم یشنهاد میمن پ م.یم كنیتقس ـ واقع یذهن م و كلمـه ارزش را  یبنـام  1تی
  .)4ص ،1990 ،ی.ج .ان( میكار بره ب هستند، یارزش یها كه خودشان گزاره ییها قضاوت یبرا

 هـای ارزشـی   نسبت بـه قضـاوت   های مختلف در اقتصاد رفاه ال این است كه دیدگاهؤاكنون س
ال را ضمن بحث درباره ؤاست؟ پاسخ این س یك مطالعه اثباتی یا هنجاری چیست؟ آیا اقتصاد رفاه

اختصـار ذكـر كـرده و     های ارزشی بـه  نسبت به جایگاه قضاوت های مختلف در علم اقتصاد دیدگاه
  نیم.ك ات در اقتصاد رفاه را بیان مییطور مشخص سیر تحول نظر بعدی به های سپس در فصل
 ،آن نبـودن  خنثـی ها و  نسبت به ارزش علم اقتصاد بودن ات درباره خنثیینظر یخیاز نظر تار

اقتباس كـرد. قبـل    )1922( ن مسئله را از وبری) ا1932( نزیكه راب ندوارد علم اقتصاد شد هنگامی
ـ نظ یفلسـف  هـم عبـارات م بر  یمات مبتنیتقس ،ننازبا یسیانگل در بین ت علم اقتصادسّن ن،یاز ا ر ی
جـان   یگـانگ  ت اخیر با سـه ن سّنید را مطرح كردند. ایهست در برابر باو  3در برابر اخالق 2علم
ده ینام یاقتصاد كاربرد علمِ ،(كه اكنون 5و هنر یعلم هنجار ،ین علم اثباتی) ب1890( 4نزیل كینو
 فقـط دوگانـه بـوده اسـت     7لیو م 6وریه مانند سنیار اولیبس یها یبند میتقس شود) شروع شد. یم
  .)2006 8،نیمانج(

ـ ی از سویكه  ییها نجا گزارهیدر ا ـ  ،شـود  یك اقتصاددان ساخته م محسـوب   یهنجـار  یوقت
گر) همراه باشـد و  ی(نه شخص د خود او به وسیله شده ساخته یك قضاوت ارزشیشود كه با  یم

                                                           
1. subjective judgments of fact 2. science  

3. moral or ethics 4. John Neville Keynes  

5. art 6. Senior  

7. Mill 8. Mongin  
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 یتلق یاثبات یها گران باشد) گزارهید یارزش یها اساس قضاوتویژه اگر بر ه(ب صورت نیر ایدر غ
سـازد و   یرا فراهم م م و مشخص از علم اقتصادمسّل یبند میك تقسی دگاه ظاهراًین دیا گردد. یم

  .)3ص ،2006 ،نیمانج( میكن یاشاره م 1ار مقتدریاز آن به عنوان مع ،نیبنابرا
  ستم مطرح شده است:یارزش در اقتصاد قرن ب بودن حل و نظر درباره مسئله خنثی راه چهار

ـ ن بااقتصـاددانا  ،ن نظریا مطابق .یقو ییخنثا نظر اول: ـ  یهـا  همـواره از قضـاوت   دی  یارزش
ـ یار مقتدر به عنوان یبا استفاده از مع ،نیزند. بنابرایبپره ـ یك ابزار تفس تـوان گفـت كـه علـم      یر م

  .)3ص ،2006 ،نیمانج( باشد ید اثباتیا بایاست  یثباتاا یاقتصاد 
  ان است:ینما یخوب به نزین نظر در متن مشهور رابیا
ـ توانـد از علـم اخـالق تفك    ینم "علم اقتصاد: "دیگو یم 2یهاوتر یآقا« سـفانه  أمت ».ك شـود ی

ونـد  یك به هم را بـه هـم پ  ینزد اًفرص یول ،هر شكله ست كه دو مطالعه بیممكن ن یاز نظر منطق
ـ یدو زم ف.یها و وظا یابیق قابل اثبات سروكار دارد و علم اخالق با ارزیبا حقا علم اقتصاد داد.  ۀن
ـ  یو هنجـار  یمطالعات اثبات یها مین تعمیب ستند.یكسان نیك بحث یق براساس طرح یتحق ك ی

ـ با«كه متضمن فعل  ییایقضا وجود دارد. یشكاف منطق متضـمن   یایقضـا از  هسـتند نوعـاً   »دی
  .)2006 ،نیمانج( ندا متفاوت »هست«

 نـز یراب ج كـرده اسـت.  یرا تـرو  رفاه از علم اقتصاد یمتضاد یها یابیارز یقو ییت خنثایموقع
را از علم اقتصاد خارج كرده و آن را داخـل در   علم اقتصاد رفاه ن نظر،یحاد ا ی) سخنگو1932(

ـ روان او در مدرسه اقتصاد لندن با ایهرچند پ داند. یبرزخ علم اخالق م او موافـق   یبنـد  ن رتبـه ی
ـ ننـد نظر ما یاز جهـات  ) نشان داد كه علم اقتصاد رفاه1959( بالدیآرچ نبودند.  یاثبـات  یكـار یه بی
و اثر مربـوط بـه    3یانتخاب عموم یتئور از علم اقتصاد رفاه، یستیت فرمالیك روایامروزه  است.

 ،شـه متفـاوت  یهرچنـد بـا ر   ،جه مشابهیموجب نت باًیوجود دارد كه تقر ،یزن چانه یآن مانند تئور
 ،یكـار یب یماننـد تئـور   ،مشـابه  یها یاد رفاه و تئورعلم اقتص ن موضوع،یشرفت ایشود. با پ یم

  ).2006 ،نیمانج( هستند یات و منطق اثباتیاضیبلكه مانند ر
ـ  سؤالن یبا ا نخست،ن نظر همانند نظر یا ،فیضع ییخنثا نظر دوم: ـ كـه آ  یاساس ا سـاختن  ی
اقتصـاددان بـه عنـوان اقتصـاددان مجـاز اسـت، شـروع         یبرا ینظر منطق از یارزش یها قضاوت

ـ  مواقع اقتصاددان ممكن اسـت و  یكند كه برخ یبرخالف نظر اول ادعا م یول ؛كند یم ـ با یحت  دی
                                                           
1. authoritative criterion 2. Hawtrey  

3. public choice 



  یدرسنامه اقتصاد رفاه با نگرش اسالم      12

  

ممكـن اسـت و    توان گفت كه علم اقتصـاد  یم ،گریبه زبان د بزند. یارزش یها دست به قضاوت
 یعلـم اقتصـاد اثبـات    به موارد، ین صورت بستگیر ایباشد و در غ ید هنجاریبا قعموا یبرخ یحت

كه اقتصاددانان حق دارنـد بسـازند،    یارزش یها ن نظر تفاوتیمطابق ا باشد. ید اثباتیا بای ،است
ـ    تعدادشان اندك بوده، ـ  یكشف آنها آسـان و از نظـر منطق كـه   ییهـا  قضـاوت  دیگـر  از یو عمل

  رند.یپذ ییجدا ،كنند یاقتصاددانان م
ـ یرشـور تشـر  ار پینظر دوم را بس در اوج خود، 1دیجد رفاه علم اقتصاد  2نـد. برگسـون  ك یح م

ـ گـر اقتصـاددانان در ا  ی) معتقدند كه آنهـا و د 1950( 4تلیو ل )1947( 3ساموئلسون ،)1938( ن ی
آنـان موجـه بـوده     یهـا از سـو   ن قضاوتینند و درواقع ساختن اك یم یارزش یها نه قضاوتیزم

ـ مفهـوم خ  ،نه پارتویبه ،یعموم یارزش یها مطابق قضاوت ).18ص ،2006 ،نیمانج( است  یاص
ـ ك مفهـوم و ی ییپارتو یو برتر 5یاز خوب ـ بـود. اقتصـاددانان رفـاه جد    6از بهتـر بـودن   یا ژهی د ی

مگـر   ،رندیكار گه توانند ب یبه عنوان اقتصاددان نم یرا حت ییكردند كه آنها ابزار پارتو یاحساس م
ر را بـه  یجداناپذ یك قضاوت ارزشیآنها  ،نیبنابرا كنند. یرگذا هیسرما ینكه آن را با بهره اخالقیا
 مرتبط كنند یا اجتماعی یرا با خوب اقتصاد ییپارتو یبند تا درجه ،كنند یاضافه م ها فیرین تعا
  .)2006 ن،یمانج(

 این نظر با نظر اول كه معتقـد اسـت اقتصـاددانان بـا هـر حـوزه       قوی. عدم خنثایی نظر سوم:
پرهیز كنند، مخالف است. این نظر بر آن است كـه از جهـت    های ارزشی فعالیتی، باید از قضاوت

دهند، با آنچه كه به عنوان شهروند  آنچه را كه به عنوان اقتصاددان انجام می ها، اقتصاددانان ارزش
رسد  اوتی نیست. نظر عدم خنثایی قوی اغلب به این نتیجه میكنند، تف یا افراد خصوصی عمل می

هـا   های ارزشی باید به صورت آشكار ساخته شـوند و آنچـه كـه در قضـاوت     كه درواقع قضاوت
  شود. اشتباه است، ساختن آنها نیست، بلكه این است كه معموالً روی آنها سرپوش گذاشته می

را  علـم اقتصـاد   یین خنثـا ین است كه تحسیا طی مربون ادعاها و ادعاهایبر ا یل عمومیدال
ـ  یممكن ن ین علمیتحقق چن كند و اصوالً یف میتضع نكـه موجـب عـدم امكـان     یا یسـت و حت
ـ ، یهنجار _ یز اثباتیبراساس تما شود. یم یمنطق بـه   یتـوان گفـت كـه علـم اقتصـاد بسـتگ       یم

ن نظر بـرخالف  یباشد. ا ید هنجاریا بایاست و  یا هنجاریشود همواره  یكه انتخاب م یاستدالل
                                                           
1. new welfare economics 2. Bergson  

3. Samuelson 4. Little  

5. good 6. betterness  
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 طور عام مطرح شـده اسـت   هب یعلوم اجتماع یبلكه برا ،علم اقتصاد ینه فقط برا ،گریات دینظر
ـ ین نظر آا یاوج ادعا ۀنقط ).5و  4ص ،2006 ،نی(مانج  یهنگـام اجـرا   ین است كه عالمان حت

ـ  یابیارز یز دست به برخین یاضیو ر یمراحل منطق ـ بـا ا  یزننـد. اقتصـاددانان انـدك    یم ن نظـر  ی
ـ م توان نام بـرد.  یگر را مید یها و برخ نینزینئوك ها، ستیند كه از آن جمله نئوماركسا موافق  ردالی

  ).2006 ن،ی(مانج كرد ین گروه معرفینده ایتوان نما یم ،گر استید یبرخ ء) را كه جز1958(
  كند: ین خالصه میچن ذیلرا در متن  یقو ییاو نظر عدم خنثا

 تواند وجود داشـته باشـد.   ینم یل منطقیطرف هرگز وجود ندارد و به دال یب یك علم اجتماعی
ت كـرده و بـه   یافكـار مـا را هـدا    ك موضوع را نشان داده،یم عمده ما یمفاه یارزش یمحتوا

 وجـود نـدارد.   یشود كه بـدون آنهـا پاسـخ    یمطرح م یتسؤاال ند.ده یت میاستنتاجات ما اهم
توانند بـه   یدهد كه آنها نم ینشان م ارزش هستند، یم ما حاویاز مفاه یارینكه بسیاذعان به ا

ـ درواقع به دل ف شوند.یتعر ی،اسیس یها یابیجز برحسب ارز ـ  ی ـ اسـت كـه ا   یل دقـت علم ن ی
ـ  آنها  رند.یح صورت گیصر یستیها با یابیارز ـ تحل یرا بـرا  یمقـدمات ارزش ـ ی فـراهم   یل علم
بلكـه   ی،ل علمیك تحلیاز  یناش یج علمین اعتقادات گسترده نه فقط نتایبرعكس ا كنند. یم

  ).2006 ،نی(مانج دارد یبه مقدمات ارزش یبستگ ل ضرورتاًین تحلیخود ا

ـ ا قـرار داد.  دوم و سـوم  هاین نظرینظر را ب نیممكن است ا .فیضع ییعدم خنثا نظر چهارم: ن ی
اقتصاددان بـه عنـوان    یبرا یارزش یها از ساختن قضاوت سؤالگسترده كه  ین ادعایز با اینظر ن

ـ  د،یآ یش میاقتصاددان پ ـ  ینكـه اقتصـاددان ممكـن اسـت،    كنـد و ا  یشروع م ـ ا بای د دسـت بـه   ی
در تضاد  یقو یین ادعا با نظر خنثایا او دارد. یرو شیبه مورد پ یبزند بستگ یارزش یها قضاوت
  .)2006 ،نی(مانج ف سازگار استیضع ییبا نظر خنثا یبوده ول

ـ  یهـا  قضاوت یتسّن یم مفهومینظر چهارم به تقس ،یاز نظر فن ـ بـه   یارزش ـ ك گـزاره و  ی  كی
ـ ا دارد. یبسـتگ  1یواقع یقضاوت به معنا ـ ن امـر  ی ـ تم یرا بـرا  یا ك روش دومرحلـه ی ـ یی ن یز ب

ـ طـور دق  گـزاره را بـه   مرحلـه اول،  كنـد.  یجاد میها ا قضاوت دیگراز  یارزش قضاوت ـ ی  یق بررس
ـ  ییهـا  ن گزاره شامل چه نوع محمولیشود كه ا یمشكل را شامل م سؤالن یو ا كند یم  شـود؟  یم

ـ  ابانـه هسـتند،  یطور واضـح ارز  به )2ر عادالنهی(نظ ها محمول یبرخ (ماننـد برابرتـر    گـر ید یبرخ
ـ ین نیطور وضوح چن به )ینیب جیبرحسب ضر مرحلـه دوم   نـد. ا یـده چیگـر پ ید یاریستند و بس

ـ ابانه دارنـد كـه دوبـاره فقـط     یارز یها محمول ها، ك از نوع خاص گزارهی است كه كدام نیا ك ی
                                                           
1. judgment proper 2. just  
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ـ آ :و آن اینكه ردمشكل وجود دا سؤال  ا اقتصـاددان مسـئول قضـاوت همـراه بـا گـزاره اسـت؟       ی
  .)2006 ،نی(مانج

توافق وجود دارد كه به عنوان اقتصاددان  یعالمان) تا حددیگر  (و ن اقتصاددانانیاكنون در ب
ـ ستند و به عنوان شـهروند ن ین یگونه قضاوت ارزش چیمجاز به ه ن شـهروندا  دیگـر ز نسـبت بـه   ی
  ندارند. یارزش یها جاد قضاوتیدر ا یشتریت بیصالح

كلمه باشد،  یواقع یبه معنا یارزش یها كه منظور قضاوت ین نظر در صورتیممكن است با ا
ـ ذ یهـا  را كـه قضـاوت   یارزش یها اغلب اقتصاددانان قضاوت ،نیمخالفت نكرد با وجود ا  یهن

توان معتقد بود كه اقتصـاددانان   یم ،نیبنابرا گنجانند. یم یارزش یها م در قضاوتیدیت نامیواقع
ـ  یها در آن دسته از قضاوت ر اقتصاددانانیاغلب نسبت به غ ـ واقع یذهن  یهـا  نـه یت كـه بـر زم  ی

ـ كس كه به مف تری دارند. این امر باید برای هرشیب تیك است صالحیار نزدیشان بس یمطالعات د ی
سـت كـه در   یالبتـه اقتصـاددانان الزم ن   رش باشد.یمان دارد، مورد پذیا بودن آموزش علم اقتصاد

ـ  اصوالً داشته باشند. یت بهتریصالح یذهن یاه قضاوت دیگر ـ  یهـا  از قضـاوت  یاریبس  یذهن
دقـت   اند كه بـه  دهیچیپ یبه قدر یا روابط داخلیهستند كه روابط  یهنذ دلیل نیت فقط بدیواقع
ن یگزیاسـت جـا  یك اقتصاددان ممكن است درباره اثر دو سی مثال، یبرا ن شوند.ییتوانند تع ینم

ـ كـه  ی حال در ؛داشته باشد یقضاوت مشكل یها بر رشد اقتصاد تراز پرداخت  یك انسـان عـاد  ی
ـ فرض  با د،یریرا در نظر بگ یگریمثال د داند. ینم ن اثراتیدرباره ا یزیچ احتماالً ك مجموعـه  ی

اثـر ضـد    یات تصـاعد یا مالیدارند كه استنباط كنند آ یشتریت بیاقتصاددانان صالح اطالعات،
 بـا  ر بگـذارد، یثأممكن است بر استنباط آنان ت یا عالقه شخصی یدئولوژیاگرچه ا دارد. یزشیانگ

  دارند. یشتریت بیر اقتصاددانان صالحیا هنوز نسبت به غط آنهیشرا دیگربا حفظ  ،نیوجود ا
ـ نسبت به غ یشتریت بیاقتصاددانان جناح چپ صالح نكه،یتر ا قیدق ـ  ی اح ر اقتصـاددانان جن

ـ نسـبت بـه غ   یشـتر یت بیطرف صـالح  یدانان بچپ دارند و اقتصاد ـ  ی طـرف   یر اقتصـاددانان ب
  .  ...و  دارند

واقعیت انجـام دهنـد.    های ذهنی خواهند قضاوت ن میهای دولتی معموالً از اقتصاددانا ارگان
هـای   طور غیر فردی و با یك وجدان نگران از اینكـه بـه تفـاوت    اقتصاددانان معموالً این كار را به

دهند. اگر استدالل باال پذیرفتـه شـود،    پردازند كه موظف به انجام آن نیستند، انجام می ارزشی می
تـری بـه ایـن كـار اقـدام كننـد. كـامالً درسـت اسـت كـه            توانند با وجـدان آرام  دانان میاقتصاد

واقعیـت تـا حـد     هـای ذهنـی   شناسان باید همانند دانشمندان در قضـاوت  اقتصاددانان و جامعه



 15      اقتصاد رفاه تیقلمرو و ماه

 

هـای   ممكن عینی باشند. هر دو جنـاح چـپ و راسـت بایـد سـعی كننـد خـود را از جانبـداری        
ایدئولوژیكی رها سازند. با وجود این، آنها همانند شهروندان، آزادند تا از ایدئولوژی خاص خـود  

  حمایت كنند.
ح نباشـند و از  یت ممكن است صحیواقع یذهن یها ح است كه قضاوتیصح ن كامالًیهمچن

روشن كردن با  خود، های یا گزارشها  هیاقتصاددانان در توص رفته شوند.یاط پذیاحترو، باید با نیا
ـ ها درباره واقع ك از قضاوتی محرز و در كدام یها تیواقع یها از نظر علم نكه كدام قسمتیا ت ی

 یهـا  ك قضاوتی اند و كدام ید شخصیبر عقا یمبتن یو بخش یل علمیبر تحل یمبتن ،از آن یبخش
ـ  یهـا  كـه قضـاوت   یدر حالكنند.  ین مسئله كمك میت ایبه شفاف خالص هستند، یارزش  یذهن
ـ  1محرز یعلم یایت قضایت همان موقعیواقع ـ  یرا ندارند ول ـ یمات سیاز تصـم  یاریدر بس  یاس
  ).6_4ص ،1990 ،ی.ج. (ان از هستندیمورد ن ،مهم

ای واقعـی كلمـه،   به معن یارزش یها اوتت و قضیواقع یذهن یها ن قضاوتیز بیق تمایتصد
ـ   ،دكن یت میاست تقویه سیعالمان) را در توصدیگر  (و داناننه فقط نقش اقتصاد ن یبلكـه همچن

ـ یرا ا رفاه مانند علم اقتصاد ،ن علومیچن یت منطقیمجدد از وضع یابیارز طـور   بـه  .كنـد  یجاب م
استدالل  2مثال نات یبرا است. یهنجار ضرورتاً ن است كه علم اقتصاد رفاهیگسترده اعتقاد بر ا

خالص  یفن یایاز قضا یاست. جدا یارزش یها بر قضاوت یمبتن كند كه اقتصاد رفاه ضرورتاً یم
تعادل  ،یكیكالس یها طیتحت مح«مانند  ییایقضا دهد، یناد قرار مكه براساس آن نات مورد است

ـ  یهـا  بر قضـاوت  یاست و مبتن یاثبات كامالً »است یینه پارتویك بهیز یدر رقابت كامل ن  یارزش
ـ ه دوباره به شكل ین قضیكه ا یفقط هنگام ست.ین پارتو نـه اسـت   یكامـل به  یك تعـادل رقـابت  ی
ـ به عنوان  پارتو است. یارزش یها قضاوتمبتنی بر  شود، ین میتدو ـ ك واقعی ـ ت ای ه در ین قضـ ی

  3اثبات شده است. یاضیشكل اولش توسط اقتصاددانان ر
اسـت خـاص منـتج بـه     ین سیا« رینظ ییها گزاره تر، یطور علم ن مطالب بهینشان دادن ا یبرا

ـ سـت بلكـه درعـوض بـر     ین یچ قضاوت ارزشیبر ه یتنها مبتن نه» خواهد شد ییبهبود پارتو ك ی
ـ گـر ا یاز طرف د باشد. یت مبتنیواقع یذهن یها قضاوت ید بر برخیو شا یل اثباتیتحل ن گـزاره  ی
ـ بـر   یمبتن مطمئناً »خواهد شد ییرا موجب بهبود پارتویرفته شود زید پذیاست باین سیا«كه  ك ی

ـ بـر   یمبتن یستیبا یاستیه سیتوان گفت كه هر توص یم عموماً است. ییپارتو یرزشقضاوت ا ك ی
                                                           
1. scientifically established-facts 2. Nath  

3. arrow 
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ـ باشـد و تحل  ید ارزشینبا یل اقتصادیخود تحل یباشد ول یقضاوت ارزش (شـامل   یل اقتصـاد ی
  ).6ص ،1990 ،ی.ج. (ان ز متفاوت هستندیدو چ یاست اقتصادی) و ساقتصاد رفاه

ـ یاشتباه گرفتن ا  موجـب انكـار اقتصـاد رفـاه     زنـد، یاز هـم متما  ین دو مفهوم كه از نظر منطق
كـه اظهـار    یز روش مشابه روش نـات را هنگـام  ی) ن1969( الپ مك شد. نات یاز سو یكیتئور
  رد.یپذ یاست م یهنجار اًضرورت دارد كه اقتصاد رفاه یم

 یابیدسـت  یهـا  ن راهیل بهتریتحل شوند، ین میطور كامل و بدون ابهام مع جا كه اهداف به هر«
ـ جا كه نقص  هر یول .یاست نه هنجار ین اهداف ابزاریبه ا ن اهـداف وجـود   یـی ا ابهـام در تع ی

هـا بـر    بدون پر كـردن شـكاف   ر آگاهانه)یا غی(آگاهانه  را یختواند پاس یلگر نمیتحل داشته باشد،
ـ ا فراهم كنـد. ...  كند، یكه خودش در آن لحظه وارد م یارزش یها طبق قضاوت ـ ن نـوع تحل ی ل ی

  ».است یهنجار __ اقتصاد رفاه ی __اقتصاد
هـای   توان بدون قضـاوت  ست كه هیچ نتیجه معینی را نمیمعنا ا كاستی در تعیین اهداف، بدین

جا كه بایستی یك نتیجه (بـرای مثـال یـك سیاسـت یـا       اضافی گرفت. درست است كه هر ارزشی
پیشنهاد سیاستی) گرفته شود متضمن یك قضاوت ارزشی است. معموالً برای اقتصاددانان به عنوان 

 هـای ذهنـی   شی درست است اگرچـه بسـیاری از آنهـا درواقـع قضـاوت     های ارز مشاوران قضاوت
های ارزشـی كـافی صـورت     تواند بدون قضاوت نظری می واقعیت هستند. اما تحلیل در اقتصاد رفاه

زم اسـت ولـی   هـای ارزشـی ال   گیرد. درست است كه برای برداشتن گامی بیشتر در تحلیل، قضاوت
  توان در عبارات شرطی قرار داد و بنابراین خود تحلیل عاری از ارزش است. ها را می این قضاوت

 یامـد خـارج  یجـا پ  كـه هـر   یه عمـوم ین قضیا د.یریرا در نظر بگ یك مثال از اثرات خارجی
ـ ت فعاالن خرد به یحداكثركننده مطلوب یوجود دارد رفتارها ـ ك موقعی ـ ت غی منجـر   ییر پـارتو ی

ـ  ،یاستیج سیگرفتن نتا یبرا ن،یبا وجود ا از ارزش است. یعار كامالً خواهد شد، ك قضـاوت  ی
ـ  رد.یقرار گ یكه ممكن است در عبارت شرط ،از استین خاص یارزش دن بـه  یاگر فقط هدف رس
كـه   یگـر هنگـام  ی. از طـرف د وضـع شـود   Xات بر یمال یستین بایباشد بنابرا یینه پارتویك بهی

ـ   ینكـه اهـداف  یوضع شود بدون ا Aبر بنگاه  یاتیشود مال یم گرفته میتصم  ن شـود، یاز خـارج مع
  است. یك عمل هنجاریم ین تصمیا ضرورتاً

 استفاده از اقتصاد رفاه یوجود دارد ول یاثبات جه گرفت كه اقتصاد رفاهیتوان نت یاز بحث باال م
ـ  یهـا  قضـاوت  ،یاسـت یمات سیا تصـم ین یه معیتوص یبرا ـ (خـواه از خـارج    یارزش ا توسـط  ی

    .)7و  6ص ،1990 ،ی.ج. (ان الزم است )یاقتصاددان كاربرد
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  خالصه فصل ����

 ز اسـت. اقتصـاد رفـاه   یآن متمـا  یهـا  شـاخه  دیگـر از  و از علم اقتصاد یا شاخه اقتصاد رفاه  __
ـ است كـه براسـاس آن اهم   یچارچوب ـ ارز یحـوادث اقتصـاد   یت هنجـار ی ـ  یابی شـود.   یم

 ،خـود  یهـا  است خاص را نه برحسب ارزشیك سیخواهد دلپسند بودن  یاقتصاددان رفاه م
 ن كند.ییان شده تعیحاً بیكه صر یخالقار ایك معیبلكه برحسب 

ـ  استیها، س تیوضع یابیارز یبرا اقتصاددان رفاه  __  یبنـد  ه بـه آنهـا اقـدام بـه رتبـه     یها و توص
 كند. یها م تین موقعیشقوق مختلف ا یاجتماع

ـ ی ،است یك روش هنجاری یاجتماع یها تیوضع یبند درجه  __  یهـا  ضـاوت متضـمن ق  یعن
ـ شـده بـه    رفتهیپذ یارزش یها هر مجموعه قضاوت است. یارزش  یاجتمـاع  یبنـد  ك رتبـه ی

 شود. یمتفاوت منجر م

متضـمن   یصـاد اقت ییاست. كارا ییپارتو ییبر مفهوم كارا یمبتن از اقتصاد رفاه یادیبخش ز  __
 یحات فردیبر ترج یمبتن یدبا یاجتماع یبند نكه رتبهیا ،اول ی عمده است؛دو قضاوت ارزش
ـ  یاست. دوم ییبر فرض فردگرا یباشد كه خود مبتن ـ   ین قضـاوت ارزش طـور گسـترده    هكـه ب

 است. رفته شده، اصل پارتویپذ

 یو اجتمـاع  یاقتصاد یها دهیپد یریگ ف و اندازهیف، توصین با تعریهمچن اقتصاددانان رفاه  __
اسـت كـه    یمشخص یها جنبه یریگ ا اندازهینجا روشن كردن یسروكار دارند. هدف آنان در ا

 دارد. یبا مفهوم رفاه اجتماع یكیار نزدیارتباط بس

 رفـاه  اقتصاددانان یند؟برخا كدام در اقتصاد رفاه یارزش یها ضاوتن است كه قیمسئله مهم ا  __
ـ ی( یثانو یارزش یها كلمه و قضاوت یواقع یبه معنا یارزش یها ن دو نوع قضاوتیب  یا ذهن

ـ   ناپذیر آزمون ،نوع اول یاه گذارند. قضاوت یتفاوت م ت)یواقع  یهـا  قضـاوت  یهسـتند ول
ـ گ اندازه یاثبات آنها در عمل به خاطر مشكل عمل ،نوع دوم یارزش ـ  یری ـ چیا پی روابـط   یدگی
ر ممكن یها غ ن قضاوتیدرباره ا یتوافق عموم ،رو نیگر مشكل است. از ایا عوامل دی یداخل

 كنند. یا منعكس مر یا بخشی یشخص های هها و عالق بوده و معموالً ارزش

نسـبت   یرا تا حدود بودن علم اقتصاد یا هنجاریبودن  یاعتقاد خود درباره اثبات اقتصاددانان  __
ـ طـور و  و بـه چهار نظر درباره رابطـه ارزش و علـم اقتصـاد     اند. حفظ كرده به اقتصاد رفاه ژه ی
 :ستم مطرح شده استیدر قرن ب اقتصاد رفاه

ـ  ی اسـت، ا اثباتی ن نظر علم اقتصادیمطابق ا ی؛قو ییاول خنثا  __ ـ ا بای  نـز یبمانـد. راب  ید اثبـات ی
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را از علم اقتصاد خارج كـرده و آن را   رو علم اقتصاد رفاه نین نظر، از ایسرسخت ا یسخنگو
 یو طرفـداران تئـور   بالدیروان او مثل آرچیپ یداند. اگرچه برخ یداخل در برزخ علم اخالق م

ـ  نشان دادند كه علم اقتصـاد رفـاه   ،یانتخاب عموم ـ ماننـد نظر  یاتاز جه و بلكـه   یكـار یه بی
 است. یات و منطق اثباتیاضیر

ـ  ن نظر معتقد است علم اقتصادیا ؛فیضع یینظر دوم خنثا  __ ـ با یممكن است و حت ـ ی  ید برخ
معتقدنـد   تـل یو ل ، ساموئلسونانند برگسوند میجد باشد. عالمان اقتصاد رفاه یمواقع هنجار

ـ  یها آنان موجه است. مطابق قضاوت یاز سو یارزش یها ساختن قضاوت ، یعمـوم  یارزش
 از بهتر بودن است. یا ژهیك مفهوم وی ییپارتو یو برتر یاز خوب یمفهوم خاص نه پارتویبه

ـ  یهـا  ند. آنها معتقدند در قضاوتا ن عده با نظر اول مخالفیا ی؛قو یینظر سوم خنثا  __  یارزش
ماننـد   یانـدك  بلكـه پنهـان كـردن آنهـا اشـتباه اسـت. البتـه اقتصـاددانانِ         ،سـت ین یاشتباه

ـ نده اینما ردالیند. ما ن نظر موافقیها با ا نینزیها، نئوك ستینئوماركس ن گـروه معتقـد اسـت    ی
 طرف هرگز وجود ندارد. یب یك علم اجتماعی

ـ   ین نظر معتقد است اقتصاددان بستگیا ؛فیضع یینظر چهارم عدم خنثا  __ ی رو شیبه مـورد پ
 بزند. یارزش یها د دست به قضاوتیا بای است،ممكن 

 یـد اسـت و با  یضرورتاً هنجار رفاه ن است كه علم اقتصادیطور گسترده اعتقاد بر ا اگرچه به  __
ـ   یك قضاوت ارزشیبر  یمبتن یاستیه سیتوص رفتـه شـده اسـت كـه     ین پذیباشد؛ امـا همچن
 یرد. البته بـرا یاد صورت گیز یارزش یها تواند بدون قضاوت یم ینظر ل در اقتصاد رفاهیتحل

توان  یها را م ن قضاوتیا یول ،الزم است یارزش یها ل قضاوتیشتر در تحلیب یبرداشتن گام
  از ارزش است. یل عاریجه خود تحلیو درنتقرار داد  یدر عبارت شرط

  فصل یها پرسش ����

 ند؟ا كدام مهم اقتصاددانان یكارها .1

 ست؟یچ مهم اقتصاددان رفاه یكارها .2

 ست؟ین دو چین ایز بیار تمایو مع یارزش یها و گزاره یواقع یها تفاوت گزاره .3

 واقعیت را با مثال تشریح كنید. های ذهنی به معنای واقعی كلمه و قضاوت های ارزشی قضاوت .4

 د.یح دهیاختصار توض را به بودن اقتصاد رفاه یا هنجاریبودن  یات متفاوت درباره اثباتینظر .5

 د.یان كنیرا ب بودن اقتصاد رفاه یا هنجاریبودن  یباره اثباتنظر معتدل در .6
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  فصل دوم
  

  درباره مفهوم رفاه
  

  .در اقتصاد متعارف با مفهوم رفاه ییآشنا هدف كلی:  ����
ـ فصل، انتظار از خواننده آن است كه با مطالعـه ا  نیاهداف ابراساس : رفتاریاهداف   ����  نی

  بتواند: افته،یدست  لیذ یفصل به اهداف پژوهش
  مختلف واژه رفاه را نام ببرد؛ باتیترك  _

  دهد؛ حیمنشأ عناصر مختلف رفاه را توض  _
  كند؛ فیمفهوم رفاه در لغت را تعر  _

  دهد؛ حیطرفداران آن را توض لیبودن رفاه و دال ینیع  _
  كند. انیطرفداران آن را ب لیبودن رفاه و دال یذهن  _

 تی، مطلوبی) ذهنیستی(بهز ، رفاهینی) عیستی(بهز ، رفاهیاقتصاد رفاههای كلیدی:  واژه  ����

  مقدمه .1

توان درباره آن اظهار نظـر كـرد.    یم یسخت شده كه به یاد متفاوتیبات زیاكنون وارد ترك فهوم رفاهم
دولت رفاه، رفاه  :م مركب مانندین مفاهین مفهوم در برداشت ما از این، به علت نقش ایبا وجود ا
ـ رفـاه روشـن شـدن ا    یریگ ن در اندازهیو رفاه كل جوامع و همچن یا شغلی ی،، رفاه مالیعموم ن ی

  ت دارد.یمفهوم اهم
 ،ثبات و مشـكل  یتنها ب ن مفهوم را نهیف شده است كه اید و متفاوت تعرایبه طرق ز ده رفاهیا

  .)2008 1،(گرو ن آن را آشفته ساخته استیبلكه همچن
 یمتعـدد  یكردهایرفاه كه از علوم و رو ۀها دربار دهیدارد، روابط و ا یادیعناصر ز مفهوم رفاه

  ص هستند.یاند قابل تشخ فلسفه نشأت گرفته و یشناس ، جامعهیشناس از جمله اقتصاد، روان
                                                           
1. Greve  
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ـ روزانه  یزندگ یاز دورنما توان به رفاه ین میهمچن (سـطح   یفـرد  یازهـا یك شـخص و ن ی
ـ و غ یمـاد  یازهایتواند به ن یست. رفاه مینگر یخرد) و در سطح كالن اجتماع مربـوط   یر مـاد ی

ـ   1یاجتماع ره عدالتگوناگون دربا یرهایعالوه غالباً به تفسه شود: ب ن یمرتبط شود. رفـاه همچن
ـ یتعق یها لكانا یدوست تواند شامل افعال نوع یم ـ ن قـدرت و تجد ی، تمـر یب نفع طلب ـ د حی ات ی

  شود. یاخالق
ـ ت خـود فلسـفه اسـت. در سـنّ    مبه قـد  2یستیت بهزیها درباره ماه هینظر ، از زمـان  یت غرب

از  تیرضـا  4،یخوشـحال  3،اند: لذت م تمسك كردهیاز مفاه یا نون به انواع گستردهها تاك یونانی
ـ توسـعه ظرف  7،به اهـداف  یابدستی 6،اازهیبرآوردن ن 5،حاتیجترا ی الیام ـ هـا   تی ـ ا قابلی  ،هـا  تی
 (سـامنر،  11عت فردیمتناسب با طب یمعاش زندگ 10ی،عیحفظ كاركرد طب 9،ها تیا مزی 8لتیفض

ـ  نیو بد هن مفهوم روشن شدیا یا ن است كه تا اندازهین بخش آ. هدف ا)1995 له بـه درك  یوس
  سه آن كمك شود.یو مقا رفاه یریگ اندازه یها از روش یمناسب

  رفاه یمفهوم لغو .2

و اسـتراحت، نـاز و    ی، آسودگیكس یفراخ و آسان شدن زندگان یمعنالغت به  های بادر كت رفاه
سـتن،  یش زیفراخ و به ع یزندگان یاست و رفاه به معنا یسازوار یی وآسا ش، تنینعمت، فراخ ع

 ینـان و آسـودگ  یش و راحت و اسـتراحت و آرامـش و اطم  یآسا یت به معنایستن و رفاهیفراخ ز
  .)1377 ،(دهخدا است

ط خـوب انجـام   یا شـرا یت یوضع ین به معنایلغت الت های بادر كت welfare ن كلمهیهمچن
دن بـه  یز)، بالیا چیك فرد، جامعه ی( یستیا بهزی، یا خوب بودن، فرصت خوب، خوشحالیدادن 
  .)فوردلغتنامه آكس( آمده است 12و سعادت ی، خوشبختیز در زندگیآم تیشرفت موفقیخاطر پ

  كند: ین معنا میرا چن ذیل یبید وبستر كلمات تركیلغتنامه جد
                                                           
1. social justice 2. well-being  

3. pleasure 4. happiness  

5. satisfaction of desires or preferences 6. the fulfillment of needs  

7. objectives or aims 8. virtue  

9. excellences 10. the maintenance of normal functioning  

11. living of life appropriate to one's nature 12. prosperity  


