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  اقتصاد رفاه و مباني ارزشي آنمباحثي در باب 
  حسين دروديان

  
كند شناختي كلي نسبت به نظريه اقتصاد رفاه ارائه كند. اين پژوهش تالش مي

گيري اقتصاد رفاه، به شكلي كه امروز در بخش اول به سير تاريخي تحول و شكل
در آن شفاف  شدهارائههاي اساسي شود تا تقدم و تأخر نظريهشناسيم، اشاره ميمي

شود. در بخش دوم به مبحثي اساسي و حساس در باب ماهيت اثباتي يا هنجاري 
 چالش پراقتصاد رفاه پرداخته خواهد شد. در بخش سوم نيز به يكي از موضوعات 

  پرداخته خواهد شد. آشكارشدهدر اقتصاد رفاه، يعني بحث ترجيحات 
  

اي از دانش اقتصاد است اقتصاد رفاه شعبه
هاي اقتصاد خرد كه در آن با استفاده از تكنيك

در ارتباط با  ژهيو بهبه ارزيابي رفاه اقتصادي 
تعادل عمومي رقابتي و در چارچوب مفاهيمي 

در  1.شودنظير كارايي و توزيع درآمد پرداخته مي
حقيقت در اقتصاد رفاه بر موضوع تخصيص بهينة 
منابع و كاالها و چگونگي اثرگذاري آن بر رفاه 

 شود.اجتماعي تمركز مي

اهميت و وزن اقتصاد رفاه در دانش مدرن 
                                                              

1 . Deardorff's Glossary of International Economics, 2006  
2 . Blaug, 1987 

اي از است. بخش عمده فردمنحصربهاقتصاد 
 تدريس» اقتصاد«اكنون تحت عنوان دانشي كه هم

و  يريگشكلشود، مربوط به و تحصيل مي
هايي است كه در چارچوب اقتصاد تكامل نظريه

شود. در حقيقت اگر آثار و بندي ميرفاه طبقه
ردپاهاي اقتصاد رفاه را از نظرية كنوني اقتصادي 
حذف كنيم، مشكل خواهد بود كه تصور كنيم 

. از اين 2دانش اقتصاد چگونه چيزي خواهد بود
ه د رفارو شناخت دقيق سير تكامل نظرية اقتصا
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به چارچوب  بردن يپو اصول و مباني آن، براي 
  كلي دانش نوين اقتصاد بسيار ضروري است. 

كند شناختي كلي اين پژوهش تالش مي
نسبت به نظرية اقتصاد رفاه ارائه كند. در بخش 

گيري اقتصاد اول به سير تاريخي تحول و شكل
-شناسيم، اشاره ميرفاه، به شكلي كه امروز مي

 شدهارائههاي اساسي تقدم و تأخر نظريهشود تا 
در آن شفاف شود. در بخش دوم به مبحثي اساسي 
و حساس در باب ماهيت اثباتي يا هنجاري 
اقتصاد رفاه پرداخته خواهد شد. اين بخش در 
واقع گزارشي از مناظرة پياپي و رفت و برگشتي 
بين اقتصاددانان طرفدار ماهيت اثباتي اقتصاد رفاه 

شود ان آن است كه در آن تالش ميو مخالف
اي هاستدالالت و پاسخ نيترمهمتبييني شفاف از 

هاي يكديگر ارائه هر يك از طرفين به ديدگاه
شود. داللت مباحث اين بخش و نتايج حاصل از 

بودن  شمولجهانآن در قضاوت در خصوص 
هاي مدرن اقتصادي، كه مورد ادعاي جريان نظريه

ست، حائز اهميت است. در اصلي دانش اقتصاد ا
ر د چالش پربخش سوم نيز به يكي از موضوعات 

 آشكارشدهاقتصاد رفاه، يعني بحث ترجيحات 
پرداخته خواهد شد. مطالب ذيل اين قسمت در 
روشن ساختن ابعاد ديگري از نظرية اقتصاد رفاه 

  راهگشا خواهد بود.
  

 مروري بر تاريخچة تكامل اقتصاد رفاه

اي از دانش اقتصاد است هاقتصاد رفاه شعب
هاي اقتصاد خرد كه در آن با استفاده از تكنيك

در ارتباط با  ژهيو بهبه ارزيابي رفاه اقتصادي 

تعادل عمومي رقابتي و در چارچوب مفاهيمي 
شود. در نظير كارايي و توزيع درآمد پرداخته مي

حقيقت در اقتصاد رفاه بر موضوع تخصيص بهينة 
چگونگي اثرگذاري آن بر رفاه منابع و كاالها و 

  شود.اجتماعي تمركز مي
هاي اقتصاد رفاه گيري نظريهنطفة شكل
هاي اسميت (در اواخر قرن مربوط به ايده

هجدهم) و اوج تكامل آن تا نيمة اول قرن بيستم 
) و گاسن 1884بود. پس از اسميت دوپويت (

-ريزي چارچوب مدرن مطلوبيت) در پي1854(
قش كردند. گام بعدي در توسعة گرايي ايفاي ن

) برداشته 1874نظرية رفاه، توسط لئون والراس (
شد. دستاورد مهم والراس، ارائة يك سيستم 
تعادل عمومي مبتني بر اصول بنيادين ماكزيمم 

ن هاي نويگيريسازي مطلوبيت و سود بود. نتيجه
اقتصاد رفاه از جمله دو قضية بنيادين آن مستقيماً 

ادل عمومي رقابتي والراس مرتبط با سيستم تع
 »ويلفردو پارتو«هستند. پس از والراس نوبت به 

زمينة تاريخي كه رسد. پيش) مي1923-1848(
پارتو به بيان نظريات خود پرداخت، شرايطي بود 

شد كارايي تعادل رقابتي (يا به تعبير كه تالش مي
تر بهينگي نظام اقتصاد آزاد) نشان داده صريح

ه پس از كار والراس شايان توجه بود، شود. آنچ
هاي تعادل توان تخصيصاين بود كه چطور مي
بندي كرد. بخش مهمي از عمومي مختلف را رتبه

كار پارتو ناظر به پاسخگويي به اين مسئله است. 
ه پردازي كرد كپس از پارتو، پيگو اقدام به نظريه

گراي خود، در وطنان مطلوبيتمتأثر از هم
ي رفاهي همچنان به فرض سنتي هاتحليل

شمارشي بودن مطلوبيت و امكان مقايسة آن بين 
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كلي آثار وي  طور بهافراد تكيه داشت؛ اگرچه 
-و تفكيك هزينه هااتيمال(از جمله در تحليل 

هاي خصوصي و اجتماعي) حاكي از شخصيتي 
دو سنت  1930كار نيست. در دهة محافظه

ر كرد كه متفاوت در تحليل اقتصاد رفاه ظهو
اقتصاد رفاه پيگويي (يا اقتصاد رفاه قديم) و 
اقتصاد رفاه پارتويي، (كه بعدها با عنوان اقتصاد 
رفاه جديد از آن ياد شد) بود. سرانجام 

، رويكرد پارتو را زبانيسيانگلاقتصاددانان 
اي علمي برگزيدند كه بر مبناي آن نه تنها پايه
د ندارد، براي مقايسة مطلوبيت بين افراد وجو

اي نيست. بلكه اصالً نيازي به چنين مقايسه
سازي جهت رابينز شخصيتي كليدي در زمينه

انتخاب و بسط رويكرد پارتو و تحليل بردن 
هاي اقتصاد رفاه پيگويي بود. به نظر او پايه

مقايسة مطلوبيت بين افراد (در اقتصاد رفاه 
تواند جزئي از چيزي باشد كه وي پيگويي)، نمي

خواند زيرا مستلزم مي» علم اقتصادي«را  آن
) 1944، 1934قضاوت ارزشي است. لرنر (

اي دقيق و كامل از نظرية مدرن اقتصاد رفاه نسخه
ارائه كرد. او براي اولين بار با اثبات رياضي نشان 
داد كه يك اقتصاد بازار رقابتي تخصيصي بهينة 

دهد (اولين قضية پارتو از منابع را نتيجه مي
. اين نتيجه در حقيقت اثباتي )نيادين اقتصاد رفاهب

رسمي از قضية دست نامرئي آدام اسميت بود. 
لرنر حالت عكس  هاآنالنگ و تيلور و پس از 

و در  قراردادندقضية فوق را نيز مورد بحث 
) اثباتي رسمي از اين حدس 1951نهايت ارو (

  ارائه كرد (دومين قضية بنيادين اقتصاد رفاه).
شعبة ديگر توسعه نظريه اقتصاد رفاه در 

ود كه ب» تابع رفاه اجتماعي«قرن بيستم مربوط به 
درصدد پاسخگويي به مسئله توزيع و بهترين 

) 1938حالت توزيع بود كه با مباحث برگسون (
آغاز شد. بديهي است كه اين تحليل به زودي با 

هايي در باب شكل، نوع و عوامل مؤثر بر پرسش
) نشان داد كه بر 1951مواجه شد. ارو ( اين تابع

مبناي اصولي معقول در باب ترجيحات افراد و 
نحوة حصول ترجيحات اجتماعي، دستيابي به 

اين  ةكنندنيتأمبندي اجتماعي كه يك رتبه
اصول باشد غيرممكن بوده و از اين رو راه توسعة 
-جدي اين نظريه با توجه به تمايالت اثبات

  دود شد.گرايانه حاكم، مس
رويكردهاي جديدتر در حوزة اقتصاد رفاه، 

هاي كالسيكي كه همچنان در مقايسه با تحليل
مورد بحث قرار گرفت، داراي اهميت كمتري 

شود. در بين رويكردهاي جديد، برآورد مي
مباحث آمارتيا سن بيشتر جلب توجه كرده 

ر ها دقابليت و كاركردهااست. سن بر تمايز بين 
  د رفاه تأكيد دارد.تحليل اقتصا

  
 در باب ماهيت اثباتي اقتصاد رفاه

در اين بخش به مبحثي حساس در باب 
ماهيت اثباتي يا هنجاري اقتصاد رفاه پرداخته 
خواهد شد.  داللت مباحث اين بخش و نتايج 

 شمولجهانحاصل از آن در قضاوت در خصوص 
هاي مدرن اقتصادي، كه مورد ادعاي بودن نظريه
ي دانش اقتصاد است، حائز اهميت جريان اصل

است. اقتصاددانان بر اين باورند كه مباحث 
مربوط به توزيع درآمد در نظرية رفاه (تابع رفاه 
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اجتماعي) مباحثي در حوزة اقتصاد هنجاري بوده 
اما ديگر موضوعات مورد بحث مانند قضاياي 
بنيادين اقتصاد رفاه، تعادل رقابتي و كارايي پارتو، 

هاي يي اثباتي و بركنار از قضاوتهاتحليل
اي از اقتصاددانان با ارزشي است. با اين حال عده

ها و فرضنفي اين مطلب، مبادي، غايات، پيش
معيارهاي ارزيابي موجود در نظرية رفاه را متأثر 

دانند. نكات ها و باورهاي ارزشي مياز قضاوت
مورد اختالف در اين بحث كه تلقي هنجاري از 

 اندعبارتگردد بازمي هاآنرفاه عمدتاً به  اقتصاد
هاي شخصي به عنوان از: مبنا قرار دادن قضاوت

شناختي، ، فردگرايي روش»خوب«مالك تعيين 
هاي رفاهي و در ارزيابي» مطلوبيت«محوريت 

  كاربرد واژگانِ داراي بار ارزشي.
باورمندان به ماهيت هنجاري اقتصاد رفاه 

كننده (هر حاكميت مصرف معتقدند: اوالً انگاره
فرد بهترين قاضي دربارة عالئق و منافع خود 
است) آشكارا يك قضاوت ارزشي است كه از 

است. ثانياً اين گزارة  نيامده دست بهها واقعيت
سنتي اقتصاد رفاه كه رفاه جامعه به عنوان حاصل 

داوري جمع رفاه افراد معرفي شود، يك پيش
منافع اجتماعي  ارزشي و به منزلة رد وجود

 ةانكاركنندتر از مجموع منافع افراد و وسيع
وجود منافع مستقل اجتماعي (مثالً منافع 
حاكميت) است. ثالثاً انگاره مشهور پارتو (اتفاق 

شناختي است آراء در تغيير) يك قضاوت روش
كه در هنجاري ساختن نظريه اقتصادي همان 

يت اخالقي را دارد. هنجار يهاقضاوتكاركرد 
اخالقي تنها نوعي از هنجاريت است كه ما عالوه 

-شناختي و معرفتبر آن با هنجارهاي روش
شناختي نيز سروكار داريم. رابعاً اقتصاد رفاه به 
بهينگي پارتو به عنوان هدف مطلوب سياست 
تخصيص متمايل بوده و از ابزارهايي براي تحقق 

از كند. اين ابزارها، مي يدارجانببهبود پارتو 
موافقت با اين هدف  ةكنندمنعكسآنجا كه 

هستند، تجويزهايي قطعي و مصداق احكام بايدي 
هستند. خامساً واژگان اقتصاد رفاه از جمله 

همگي حاوي ارزش » بهبود«و » كارايي«، »رفاه«
گيري در باب اينكه كه يك هستند. تصميم

تر از وضعيت ديگر وضعيت اقتصادي مطلوب
يارهاي اخالقي است. اگرچه است، مبتني بر مع

وسيعي به عنوان  طور بهممكن است اين معيارها 
معيارهايي معقول و موجه مورد پذيرش بوده و 

هاي مقبول به نظر برسند، اما پذيرش قضاوت
شود موجب نمي هاآنارزشي خاص و اجماع بر 

  شوند.» عيني«ها كه اين قضاوت
اه فمعتقدان به ماهيت اثباتي نظريه اقتصاد ر

-بر اين باورند كه: اوالً انگاره حاكميت مصرف
كند؛ فرض مي شدهدادهكننده ترجيحات افراد را 

بدون اشارة ضمني به اينكه هر فرد عمالً بهترين 
قاضي در خصوص خوب و بد براي خود است يا 
نه. ثانياً انگارة فردگرايي موضوعي از واقعيت، و 

و در داشتن يا نداشتن است نه متعلَق دوست
شناختي است. ثالثاً بدترين حالت قضاوتي روش

اين استدالل پارتو كه رضايت خاطر يك فرد با 
ديگري ناهمگن بوده و بنابراين قابل جمع زدن يا 
مقايسه نيست  يك حقيقت علمي است. اين 

حكمي «گزاره نيز نه يك قضاوت ارزشي بلكه 
است كه در كار علمي » غير قابل آزمون
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به » هنجاري«ست. رابعاً مفهوم گريزناپذير ا
-گزاره«، يا »حكم بايدي«، »حاوي ارزش«معناي 

هايي و است. بين چنين گزاره» اي اخالقي
ي كه در تحليل، »هاي غير قابل آزمونگزاره«

اما ارزيابي اخالقي ارائه  اندشدهگرفتهفرض پيش
كنند، تمايز وجود دارد. خامساً اقتصاد رفاه نمي

و ابزارهاي در » داده شده«اهداف به رابطة بين 
دسترس پرداخته و به هيچ عنوان در مقام وضع 
توصية سياستي نيست. سادساً واژگاني نظير 

نفسه داراي محتواي في» بهينگي«و » كارايي«
اخالقي نيست و قضاوت اخالقي در خصوص آن 

گر مشاهده يهافرضشيپمنوط به ديدگاه و 
بسياري حاالت است. براي مثال ممكن است در 

كارايي را مطلوب و شايسته بدانيم، اما اين 
تر از همواره درست نيست كه كارايي مطلوب

ناكارايي است (مانند نامطلوب بودن كارايي براي 
ارضاي تمايالت افراد «دشمنان). اگرچه معيار 

هاي اقتصاد رفاه معيار اصلي ارزيابي» جامعه
هاي هاست، اما انتخاب اين معيار تحت زمين

تئوريك انجام گرفته و اجماع وسيعي در اين 
  خصوص وجود دارد.

  
  آشكارشدهنظرية ترجيحات در باببحثي

موضوعات مورد بحث در  نيترمهماز 
نظرية رفتار «مباحث اقتصاد خرد و نظرية رفاه، 

شود است كه در آن كوشش مي» كنندهمصرف
كنندگان در بازار تبيين شود. روش رفتار مصرف

اي از ، نسخهكنندهمصرفسنتي تحليل رفتار 
نظرية انتخاب عقاليي است: حداكثرسازي 

مطلوبيت مقيد به محدوديت بودجه. اقتصاددانان 
مفهوم ذهني مطلوبيت را مبناي تحليل قرار داده 

-رتبه«كننده را داراي يك و بر اساس آن مصرف
كنند كه بد كاال فرض مينهايت ساز بي» بندي

وي است. » ترجيحات«بندي بيانگر اين رتبه
مدعي رويكردي  آشكارشدهنظرية ترجيحات 

بديل براي اين نظرية سنتي است. ترجيحات 
تواند محور نظريه را كرد ميادعا مي آشكارشده

اي نظير مشاهده رقابليغاز مفاهيم ذهني و 
مطلوبيت و ترجيحات جدا كرده و مبنا را بر 

گذارد. اين  مشاهدهقابلشواهد تجربي و عينيات 
و  مشاهدهقابلرويكرد (اتكا به شواهد تجربي) 

هاي فلسفي پردازي، با ايدهعيني در نظريه
پوزيتيويستي روزگار هم سازگار بود. مدعاي 

همه  توان) اين بود كه مي1938اولية ساموئلسون (
آثار تحليل مطلوبيت را حذف كرده و مفاهيم به 

آفريني نظير ترجيح و لحاظ علمي مشكل
مطلوبيت را، كه مربوط به حاالت ذهني و 

رؤيت مصرف كننده است، كنار  رقابليغ
 آشكارسازيگذاشت. هدف ابتدايي نه 

ترجيحات بلكه كنار گذاشتن مفاهيم ذهني بود. 
در اين نظريه نوآوري ساموئلسون اين بود كه 

برخالف نظرية سنتي، صرفاً شرط سازگاري 
 .است يكاف كنندهمصرفبراي تحليل رفتار 

به شدت  آشكارشدهنظريه ترجيحات 
 هاسمنمورد انتقاد مخالفان قرار گرفته است. 

-تواند تنها با انتخابمعتقد است ترجيحات نمي
ها ها نمايان شود، بلكه عقايد نيز بر انتخاب

ها با سه مفهوم ترجيحات، در انتخابمؤثر است. 
رو هستيم. با داشتن دو ها روبهعقايد و انتخاب
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توان پي به ديگري برد اما با مورد از اين سه مي
توان به دو مورد ديگر علم يافت. دانستن يكي نمي

 صورت بهبه عالوه يك مفهوم ذهني (ترجيحات) 
بر اين باور است  سننيست.  مشاهدهقابلعيني 

از يك مجموعه  آشكارشدهه ما در ترجيحات ك
كنيم. اما سازگاري مورد دادة اوليه آغاز مي

مشاهده در خصوص تنها يك زيرمجموعه دادة 
اوليه، براي استنباط سازگاري در خصوص تمام 
پارامترهاي مربوطه كافي نيست. مجموعه 
حاالت انتخاب ممكن براي هر فرد نامحدود و 

ا تعميم نتايج حاصل از است. لذ شمارشرقابليغ
عالوه شرط  به يك نمونه محل ترديد است.

سازگاري رفتار كه مبناي استخراج نتايج در 
نظريه ترجيحات آشكار است مبتني بر يك ايدة 
سنتي اقتصاددانان است كه عامالن، ترجيحات 

هاي افراد از آنجا ذهني باثباتي دارند كه انتخاب
جيحات گيرد. باز هم نظرية ترنشئت مي
در قرار دادن نقطة شروع تحليل بر  آشكارشده

مشاهدات ناكام بوده و همچنان مبتني بر حاالت 
يا  ايزمينهذهني افراد است. بحث وابستگي پيش

وابستگي به فهرست نيز حائز توجه سن است. 
-پيش(او معتقد است زماني كه شرايط انتخاب 

كند، بسياري از زمينه يا فهرست) تغيير مي
هاي ترجيحات هاي عقاليي آكسيومانتخاب

كند. نكتة ديگر مورد را نقض مي آشكارشده
اشارة سن وجود الزام قانوني يا اخالقي در رفتار 

كنند عموماً است. آنچه مردم انتخاب مي
 كندچيزي است كه فرد فكر مي ةكنندمنعكس

بايد (به لحاظ اخالقي، اجتماعي،...) انجام دهد. 
ست ساموئلسون در مقالة اولية معتقد ا ونگ

خود نظرية خود را به عنوان بديلي براي نظرية 
بعداً آن را روشي  كهيدرحالمطلوبيت ارائه كرد 

ارزي براي كشف ترجيحات دانسته و مدعي هم
بين نظريه سنتي مطلوبيت و نظرية ترجيحات 

شد. اگر اين نظريه در يك نقطه از  آشكارشده
گويي جز يك همانزمان تعريف شود، چيزي 

نيست، زيرا ترجيحات به عنوان چيزي تعريف 
كند؛ به شود كه رفتار، آن را آشكار ميمي

كه رفتار فرد دقيقاً  ايمفرض كردهعبارت ديگر 
دهندة ترجيحات اوست. از طرف ديگر اگر نشان

هاي اين نظريه طي زمان تعريف شود، تناقض
تغيير در تواند ناشي از در رفتار مي شدهمشاهده

ذائقه فرد، مجموعة اطالعاتي موجود و ساير 
  شرايطي كه ثابت فرض شده بود باشد. 

  
  

  


