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 مقدمه

( 2)( يتا دينت   1بيشتر از نگاه توصيه اخالق  محض) "1اخالق در اقتصاد"بحث  معموالً

هاي موجود در اقتصاد سنجيده شده و به همي  ستبب محجتور و    در مواجهه با واقعيت

مباحثات در اي  زمينه هت ، نظتري يتا انتزاعت      شود. تاکنون بيشتر  غيرعمل  خوانده م 

هاي اخير در  آيد. خوشبختانه در سال محض بوده و غيرواقع  و غيرکاربردي به نظر م 

عرصه جهان  اقتصاد ضم  تغيير نتو  نگتاه، توجته بته اختالق در اقتصتاد يتا اقتصتاد         

ام مالحظات لزبر ا نديشه و تفکر جمع  بزرگان اقتصادا نوناک بيشتر شده و ه  2اخالق 

 است. اخالق  در عل  اقتصاد

گتردد کته فروشتندگان و     ، رقابت کامل معمتوالً بته حتالت  ا تالق مت      در اقتصاد

. براساس آمتوزه هتاي اقتصتاد متعتارف در     ن، ب  نهايت و کاالها همگ  باشندخريدارا

. امتا متواردي   رستد  چني  بازاري قيمت و کيفيت محصول در بهتري  نقطه به تعادل م 

خريداران ب  نهايت و جود دارد که با وجود شرايط بازار رقابت کامل )فروشندگان و و

اقتصتادي  هاي متعارف  حل وعالوه بر آن راه. گردد ( نتايج فوق حاصل نم کاالها همگ 

 به نتايج بازار رقابت کامل گردد. تواند منجر نيز نم 

در عتاملي    3عت بنيتان بين  اخالق منف اله ضم  بررس  يک  از اي  موارد،اي  مق

دانتد.   گذار در حل بحران موجود مت  أثيرت اقتصادي را به عنوان يک  از ابزارهاي مه  و

کند که عدم رعايت اختالق در   اخالق منفعت بنيان در حقيقت اي  نکته مه  را بيان م 

مدت خود آنها و ( بلند3ه کاه  منفعت يا مطلوبيت)کنشگران اقتصادي در ابتدا منجر ب

گردد. اي  بين  بر افتزاي  تعتداد عتاملي  اقتصتادي اختالق متدار و        جامعه م  سپس

متعاقب آن افزاي  سطح بهينگ  توليد يا مصرف تأکيد دارد. آنچه در اي  مقاله بررس  

در توليدکننتدگان و بته    4)انتخاب معکوس( دهد که چگونه کژگزين  نشان م  گردد، م 
                                                             
1 . Ethics in Economics 
2   . Ethical Economics 

3 . Utilitarian Ethics 
4 . Adverse Selection 
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کشور به صورت يک قاعده عموم  در آمده  ور مشخص توليدکنندگان مرکبات شمال 

همچنتي    است و در پ  آن سبب کاه  منفعت بلندمتدت و نقطته بهينته اجتمتاع  و    

، باور و بيتن   کاه  کيفيت محصوالت توليدي شده است. از  رف  تنها راه ممک  نيز

کنندگان به اخالق منفعت بنيان خواهد بود که ستبب ستالمت و اعتمتاد و نهايتتاً     توليد

. از اينرو باتوجه به اينکته علت  اقتصتاد ماشتين      گردد زاي  منفعت خود و جامعه م فا

، در ايت  ميتان   کنند را ايفا م متشکل از تعداد زيادي ابزار است که هر کدام نق  خود 

( به عنوان يک  از ابزارهتاي مهت  و   4ها) برخالف نظر پوزيتيويست تواند اخالق نيز م 

در نهايت  را بهبود بخشد. (5)هاي اقتصاد مهندس  شده و کاست ه گذار به کار گرفت ثيرأت

يتک نظتام    بر منفعت، در صورت  که به شکل يک نظريه اخالق  مبتن توان گفت که  م 

تواند يک ساختار نهادي مکمل که منافع عملت  را   شود، م ( 6)اعتقادي اخالق  نهادينه

 .قرار دهد آورد را حداقل به  ور کل  مورد پشتيبان  فراه  م 
 

 روش پژوهش. 1

روش تحقيق از لحتا  نتو  آن بنيتادي و از لحتا  گتردآوري ا العتات، توصتيف  و        

اي و  ا العتات کتابخانته  هتا و مباحتث نظتري و همينطتور      ئوريپيمايش  با استناد به ت

ضتم    روش پژوهش  ذکر ايت  نکتته ضروريستت   . از نظر باشد مشاهدات تاريخ  م 

هتا بتر    يتر يثير ساير متغأهاي مورد اشاره اصرار داري  در عي  حال ت ريثير متغيأاينکه بر ت

 کني . نکار نم اي  پديده را نيز ا
 

 ها تحليل و یافته. 2

کننتده ستبب کتاه     در توليد نشان خواهي  داد که عدم رعايتت اختالق   در اي  بخ 

وردي . بتراي ايت  منظتور مت    ( با احتساب واحد زمان خواهتد شتد  مدتمنفعت او )بلند

که در حال حاضر نيز وجود داشتته و در دستترس بتراي     واقع  را بررس  خواهي  کرد

بررس  تاريخ  و توصيف  اي  پديتده   . ما باان براي پژوه  و تحقيق بيشتر استهمگ
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نه عتدم  با استناد به مطالعه و اثبات نظري مراجع ذي صالح ثابت خواهي  کرد که چگو

 منفعت او خواهد شد. کننده سبب کاه رعايت اخالق در توليد

اي  پديده شامل ورود يک ناهنجاري اجتماع  باتوجه به يک باور غلط در جامعته  

باغداران مرکبات شمال کشور است که سبب  تخريب و زدودن باور درست واخالق  و 

 در نهايت عدم رعايت اخالق و متعاقب آن کاه  منفعت آنان گرديد. 

ليتد کننتدگان مرکبتات منطقته شتمال کشتور       ، توجامعه مورد بررس  و مطالعه متا 

باشد و موضو  بررس  نيز عتدم رعايتت اختالق در ايت       مشخصاً شهرستان رامسر م 

. قبل از اينکه بته تفیتيل در   ر آن بر منفعت حاصل از توليد استجامعه و همچني  تاُثي

و ساده  الصهرسد ابتدا به  ور خ ثير آن بپردازي  ضروري به نظر م أمورد اي  پديده و ت

 .موضو  را بيان کني 

انبارهتاي  آوري و بته   ، مرکبتات را جمتع  داران به  ور سنت  در فصل برداشتت باغ

هتا   . از آنجاي  که اکثر بوميان منطقه در روستاها و حت  شتهر کردند نگهداري منتقل م 

( دارا بودنتد بنتابراي  يتک    رف  خود را )حتداقل در حيتاب باغچته   حداقل مرکبات مص

ل محصوالت به سايرنقاب کشور امري ضروري بود که از عهده يع براي انتقاسيست  توز

 ، انتقال و فتروش ها کار خريد از باغداران ب واسطه. به اي  سبآمد خود باغداران بر نم 

. ايت  پروسته ابتتدا شتامل برداشتت توستط باغتداران و        محصوالت را به عهده داشتند

ستپس   انتقال به انبارهاي نگهتداري بتود.   هاي چوب  و گذاشت  مرکبات در داخل جعبه

بته   بنتدي اوليته   بستته کنندگان از باغدار خريداري و با همتان   ها يا توزيع توسط واسطه

 کننده انتقال يافتته يتا ابتتدا مرتتب     يافت و در آنجا به مصرف نتقال م شهرهاي مقصد ا

 . شد کننده فروخته م  سپس به مصرف شده و 1(جداکردن ريز و درشت)

جهتت تستهيل در    دهه شصت هجري شمس ، دولت تصمي  به ايجتاد ميتادي   در 

( بتار )امانتت فروشت  محصتوالت     جاد ميادي  تتره بدي  منظور با اي امور توزيع گرفت.

                                                             
1  . Sorting 
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روش توزيع تغيير پيتداکرده و باغتداران بتراي ارامته محصتول بته بتازار مت  بايستت          

ت فروشتان در  وستط امانت  محصوالت خود را به ميادي  مذکور م  بردند تتا در آنجتا ت  

دار توزيع در گذشته بودند ماننتد گذشتته بته     . کسان  که عهدهمعرض فروش قرار گيرد

کردند بلکه به ميادي  رجتو  و   ي نم مستقيماً از انبارها خريدار باغدار مراجعه نکرده و

. اي  تغيير در پروسه توزيع سبب شد تتا امانتت   کردند ها خريداري م  از امانت فروش 

. از  رف  عرضه محصوالت و تجمع آنها در يتک  وشان سکاندار اي  مجموعه باشندفر

. امانت فروشان براي عرضه بيشتتر محصتول در   کان سبب ايجاد فیاي رقابت  گرديدم

ها نشتان   . يک  از آن گزينهها را بکار گرفتند فیاي رقابت  و سبقت از رقيبان همه گزينه

يفيتت محصتول   صدد بود کته ک يب که هر کس  دربود؛ به اي  ترت دادن کيفيت محصول

اخالقت  بهتره    . براي اي  منظتور از يتک روش نادرستت و غيتر    خود را بهتر نشان دهد

گويند. يعن  در اليته زيتري  جعبته     م  "روبار زدن"جستند که در اصطالح رايج به آن 

در  کيلوي (، مرکبات ريز و نامرغوب و در اليه وستط مرکبتات متوستط و     20ال   12)

بته  وريکته در نگتاه اول مرکبتات بتا       ،روي جعبه از مرکبات با کيفيت استفاده کردند

و کس  که اي  مورد راتجربه نکرده باشد محصوالت روي جعبه  رسد کيفيت به نظر م 

اخالق  به مرور زمان  . اي  روش نادرست و غيرپندارد همانند م  و اليه زيري  را تقريباً

زي شد. در ابتداي امر باغداران با توجه بته باورهتاي اخالقت  و    تبديل به يک قاعده با

اخالقت   کردند. و اي  کار را تقلب و غير فرهنگ  خود در مقابل اي  مسئله مقاومت م 

. اما چون تنها مکان فروش و اجتما  خريداران در ميادي  بتود و ختود نيتز    نستنددا م 

ختود را در آن مکتان عرضته    قادر به صدور و انتقال آن نبودند به ناچار بايد محصتول  

شد.  . مقاومت آنها سبب عدم فروش يا فروش با قيمت پايي  محصوالتشان م کردند م 

کنندگان  که اخالق ل کردند و عرصه براي توليدرا قبورفته افراد بيشتري اي  قاعده  رفته

شد و بعد از مدت  رويه غيراخالق  مزبور تبديل به يتک   تر م  کردند تنگ را رعايت م 

کنندگان نيز با توجه بته تکتراري    رفتار عموم  گرديد. از آن  رف، خريداران و مصرف
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با    مراحتل بستيار   به قاعده آگاه شدند و واکن  آنها نسبت به اي  عمل  1بودن بازي

ن عدي نهايتاً به کاه  شديد قيمت مرکبات منجر گرديتده و متعاقتب آ  پيچيده و چند بُ

. آنچه که گفتته شتد بيتان ستاده مراحتل پيچيتده و       کننده شدسبب کاه  منفعت توليد

ات نظري در ادامه گفتته خواهتد   تحليل  است که شرح مفصل آن با ذکر جزميات و اثب

 شد.
 

 مربوط به آن قبل از ورود پدیده غير اخالقي های محصول و هزینه. برداشت 2-1

هاي متعلقه قبل  کنندگان را نشان دهي  بايد هزينه براي اينکه بتواني  کاه  منفعت توليد

 هاي متعلقه پس از آن را نيز نشان دهي . پديده غيراخالق  و همچني  هرينه از ورود

 ا، شتامل برداشتت از درختت و   هت  پروسه برداشت محصول تا فتروش بته واستطه   

بتود. بنتابراي  کتل     ها رهاي نگهداري وسپس فروش به واسطهبندي و انتقال به انبا بسته

 ( عبارت است از:T) هزينه متعلقه براي باغدار

(1)                                                                                 D+B+S+E+N=T 

 که در آن:

D :داشت؛هاي  هزينه 

B :برداشت؛هاي  هزينه 

S :بندي؛ بستههاي  هزينه 

Eانتقال؛ هاي : هزينه 

Nنگهداري است.هاي  : هزينه 

 ( حاصله عبارت است از:Iنشان دهي  سود ) Fاگر فروش محصوالت را با 

(2    )             F-T= I 

ل هزينته ديگتري   بته تقبت  مجبتور   يدکنندگان مرکبات،تول ،اما با تغيير پروسه توزيع

است؛ به عبارت  مرکبات ريز  )هزينه فريب( نيز شدند که آن شامل سورت و روبار زدن
                                                             
1 . Repeated Games  
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سط در اليه ميتان  و در  کيلوي  و متو 20ال   12در اليه زيري  جعبه هاي  و نامرغوب

را بتراي   ، مرکبات درشت و با کيفيت بود . انجام اي  عمل هزينه میتاعف  سطح جعبه

اً بتا توجته بته قاعتده نادرستت      . عدم انجام روبار زدن مطمئنت باغداران به همراه داشت

بنتابراي  عليترغ  ميتل بتا ن       زيان هنگفت  را بته همتراه داشتت.    اخالق  موجودوغير

. اما انجام هزينه میاعف قيمت باالتري به دنبتال  دادند ايست به انجام آن ت  در م ب م 

 Zرا پوش  دهد. بنابراي ، اگر هزينه روبار زدن را در پروسه جديد با ها  داشت تا هزينه

 :نشان دهي  خواهي  داشت  

(3  )         T+Z )هزينه فريب( 

(4  )       = t هزينه کل در پروسه جديد 

(5  )          F-t=I' (سود يا منفعت کل در پروسه جديد) 

مستئله را تحليتل کنتي  بايتد داليتل       اما قبل از اينکه بخواهي  هزينه و منفعت ايت  

منطق  و تئوريک  تغيير رويکرد را تشريح و با استتناد بته مباحتث نظتري موجتود در      

 اقتصاد آنرا مستدل و اثبات نمامي .

، جتايگزي  يتک قاعتده    الق ، با توجه بته رويکترد اقتصتادي   چرا يک عمل غيراخ

ق  يا دين  يا فرهنگ  کته  شود؟ چرا يک باور درون  و اخال درست و پذيرفته شده م 

 گردد؟ م تواند بنيان يک اقتصاد پويا و قدرتمند باشد دچار تزلزل  م 
 

 تواني  براي سوُاالت فوق بر شماري  عبارتند از: هاي  که ما م  داليل و پاسخ

   2و عقالنیت دورانديش 1عدم بینش اقتصادی -الف

در ش بلندمتدت بته منفعتت و عقالنيتت     عدم بين  اقتصادي عبارت است از عدم نگر

رقابتت   گيري از بين  نادرست يتا جبتر ناشت  از    کسب منفعت. عامل اقتصادي با بهره

گيترد و منفعتت ختود را در  تول      مدت خود را در نظر م  نادرست بازار منفعت کوتاه

                                                             
1  Economic Insight 
2. Sequential Rationality 
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د. بطتور مشتخص، در مثتال فتوق     ساليان زندگ  و شتايد بست  دورتتر در نظتر نتدار     

نگترد و بته اصتطالح     هاي توليتد نمت    مرکبات به منفعت خود در  ول سالکننده توليد

اي و  مرحلته داند که بازي بي  او و خريدار تکتراري استت و ايت  تعامتل را تتک       نم 

 پندارد. يکسويه م 

هتاي تکتراري    براي تبيي  بحث فوق ابتدا بايد ثابت کني  که چگونه وجتود بتازي  

( در 8به اي  منظور ابتدا به توضيح هال واريتان ) . گردد سبب همکاري بي  بازيکنان م 

 .کني  هاي تکراري رجو  واستناد م  بازي

در چارچوب تحليل واريان، اگر بازي به  ور مداوم توسط بازيکنان تکرار شود در 

. اگتر بتازيک    جود خواهد آمتد اي  حالت امکان استراتژي جديدي براي هر بازيک  بو

د در مرحله بعد ، شما نيز م  توانيرحله بازي را ترک کندکه در يک م ديگر انتخاب کرد

يتک   واند به خا ر رفتار بد تنبيه شود. در. از اي  رو رقيب شما م  تبازي را ترک کنيد

اي را براي همکاري کسب کنتد   ، هر بازيک  اي  فرصت را دارد که وجههبازي تکراري

به دفعات خيل  . اگر قرار باشد بازي   ديگر را ترغيب به اي  کار بکندو بنابراي  بازيک

وقت شما يک راه براي تأثيرگذاري بر رفتار رقيب داريتد. اگتر او    زياد تکرار بشود، آن

. تا انيد همکاري دفعه بعد را رد کنيد، شما م  توهمکاري ممک  را در اي  دفعه رد کند

مکتاري در  ، تهديتد عتدم ه  کننتد  نسبت به پرداخت آت  توجه م که هر دو  رف زماني

اي باشد که مردم را متقاعد کند که استراتژي کاراي پتارتو را   آينده ممک  است به اندازه

 بازي کنند.

تواني  بگويي  شتناخت اينکته بتازي تکتراري استت مت  توانتد عامتل          بنابراي  م 

کننتدگان  عدم تقلب سوق دهد يعن  اگتر توليد اقتصادي را به همکاري يا عدم تخلف يا

هاي تکراري در مورد فتروش محصتوالت ختوي  نامتل      ک صحيح بازيمرکبات به در

ديدند الجترم بته رعايتت     ها م  مدت خود را در توال  اي  بازيآمدند و منفعت بلند م 

 .شدند بندي محصوالت م  ر نو  بستهاخالق در توليد يا عدم تقلب د
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  های تكراری در مسئله خوشنامي نقش بازی  -ب

اند. اول اينکه انسان اقتصادي  ه انديشه تا کنون بر دوگونه عمل کرد  اقتصاددانان در خلق

کنتد و ستايري ،    مت   را عامل  ببينند که به تنهاي  و مستقل، تابع هدف خود را ماکزيم  

يتاب  وارد   بصتورت قيتد بتر ايت  بهينته      اً، صترف اع  از ديگر عامالن يا عوامل اقتصادي

قرن نوزده  مطرح بود )مثل مدل کورنتو( و در   شوند. اما رهيافت دوم که در اواخر م  

،  ، رهيافت  استت کته  ت  آن    نيمه دوم قرن بيست  بطور گسترده مورد توجه قرار گرفت

دانتد. از   اتخاذ استراتژي و رفتار عامل اقتصادي را در تعامل با ديگران م   گيري، تصمي 

هتاي     استت کته در گونته    "تعامل"له پردازي، مسئ نظر اي  رويکرد، هسته مرکزي نظريه

در نتي   يابد. اي  نظرگتاه   م  تجل   دوست ، و ... قابت، همکاري، نو مختلف برخورد، ر

شتناخته شتده استت. توضتيح اينکته از نظتر        1هتا  نظريه بازيقرن اخير با نام عموم   

تعامتل دو يتا چنتد ستويه بتي  عتامالن       »، عبارت استت از  ان منظور از بازياقتصاددان

تواننتد   مت   شتوند   مت   به هرروي در يک فیاي پويا، عالمم  که االن ارسال . «اقتصادي

را در   مت   له خوشتنا را متأثر ستازند. اقتصتاددانان مستئ    هاي حال و آينده بازيگران  رفتار

کننتد. بطتور    مت   هتا مطترح    هاي( انگيزش  و تبعات آتت  آن   تعامل بي  عالم  )سيگنال

ان وجود دارد که  رف مورد معامله، بتي  از آنچته   معمول در تعامالت انسان  اي  امک

هست خود را و يا متا  خود را بنماياند )مشکل کژگزين ( و يا پايبنتد بته تعهتد ختود     

هاي بيرون  )تنبيه و تشويق بيرون ( از    نماند )کژمنش (. اي  مشکالت را با اعمال انگيزه

کرد. اما همانطور که قبال نيز  توان بر رف م   ريق نظامات اجتماع ، سياس  يا حقوق  

حتل   هاي  درون  براي  اشاره شد اقتصاددانان در تعامالت تکراري در افق بلندمدت راه

جاست که در تعتامالت تکتراري، فترد    اين  م  له خوشنامشکل دارند. نکته اصل  در مسئ

در صداقت که چه بستا بتراي وي در ادامته تعتامالت و       م  براي بدست آوردن خوشنا

وردن ا مينان و بازار ستاير بتازيگران آشتناي فعلت  و ناآشتناي آتت ، بستيار        آدست ب

                                                             
1. Game Theory 
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ارزشمند بوده و منافع متعددي را همراه خواهد داشت، اي  انگيزه را دارد که در مراحل 

همتان نقشت  مشتابه نقت       م  اوليه بازي، صادق و متعهد باشد. به عبارت ديگر خوشنا

شونده  کننده و تنبيه تفاوت که هميشه تنبيه براي تنبيه، با اي  کند م  تهديد به تنبيه را ايفا 

مدت  هزينه دارد. بدي  ترتيب افراد منافع بلندمدت همکاري و صداقت را به منافع کوتاه

دهنتد و لتذا عنصتري بتراي ختود تیتمين  در        مت   حاصل از فريب و دغتل، تترجيح   

 شود. م  و معامالت پيدا  1معاهدات

هتاي تکتراري و ابعتاد ونتتايج آن در        مقاله، شناخت بتازي  بق چارچوب تحليل

. بنابراي  با ا مينان امل و رعايت وجوه اخالق خواهد شدکنشگر سبب ايجاد انگيزه تع

کننتدگان  در توليد ژمنشت ( تواني  ادعا کني  که عدم رعايتت اختالق )کژگزينت  و ک    م 

بين  اقتصتادي و شتناخت   وتبديل آن بعنوان يک قاعده عموم  و هنجار، نشانگر عدم 

 ابعاد و نتايج بازي اکثريت کنشگران يا عاملي  اقتصادي است. 
 

 يت بر اقلیت )اصل تعادل کیفیت(غلبه اکثر -ج

اگر بين  اقتصادي و متعاقب آن رعايت اخالق در اقتصاد فقط در عده قليل  از عامالن 

کته متعهتد بته رعايتت اختالق       دي باشد بنا به اصل انتخاب معکوس زيان اقليت اقتصا

دوچندان خواهد شد و در نهايت يا آنها را از دايره توليد خارج يتا مجبتور بته     ،هستند

. از  رفت  اگتر عتدم رعايتت     اي بقا در دايره توليد خواهد کترد عدم رعايت اخالق بر

اخالق در اکثريت کنشگران اقتصادي به صورت قاعده در آيد کنترل و جلوگيري آن از 

 بر است. ير ممک  يا بسيار هزينهانون غ رف ق

براي تبيي  بحث فوق نيز به استناد بته بحتث نظتري بايتد دو متورد را بته اثبتات        

، اختالق بتر اقليتت اختالق متدار و دوم      برساني ؛ اول، مسئله غلبه اکثريت کنشگران ب 

 مسئله انتخاب معکوس.
 

                                                             
1. Self- Enforcing Agreements 
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 . تعادل كيفيت2-2

ختواهي    وسيله توليدکنندگان تعيتي  شتود. مت     گيري  که کيفيت به مدل  را در نظر م 

شود؛ فرض کني  دو نو   در اي  مدل ساده بازار تعيي  م  ببيني  که چطور تعادل کيفيت

يک کاال را خريداري کند.  خواهد فقط کننده م  ال وجود دارد و هر مصرفکننده کاتوليد

دالر  8  را ت پتايي دالر و کتاال بتا کيفيت    14کننتدگان کتاال بتا کيفيتت عتال  را       مصرف

 ها از کيفيت کاال باخبر شد. . و امکان ندارد که در فروشگاهاند گذاري کرده ارزش

کننده وليدکننده کاالي با کيفيت و بعی  تفرض کنيد بعی  از توليدکنندگان، توليد

کننتده هزينته توليتد    ر نظر بگيريد که براي هردو توليد. همچني  دبا کيفيت پايي  هستند

دالر باشد و بازار رقابت کامل نيز باشد . چه انتظتاري داريت  کته تعتادل      5/11هر کاال 

 ؟کيفيت کاالهاي توليد شده چه باشد

کنندگان کيفيت کاالهتاي قابتل دستترس در بتازار را بته       ي  که مصرفکن فرض م 

 q. اگر سه  کتاالي بتا کيفيتت بتاال     کنند يفيت فروخته شده ارزياب  م وسيله متوسط ک

 .بپردازند P=14q+8(1-q) کنندگان مايل هستند که براي يک کاال  باشد آنگاه مصرف

 :سه حالت قابل مشاهده است

اول اينکتته، فقتتط توليدکننتتدگان کيفيتتت پتتايي  توليتتد کننتتد. در ايتت  حالتتت      

. ولت  هزينته   نددالر براي يک کاالي متوسط بپرداز 8کنندگان مايل هستند فقط  مصرف

 نخواهد داشت.، بنابراي  فروش  وجود دالر است 5/11آن 

کننتدگان  ال توليد کنند در ايت  حالتت توليد  کنندگان کيفيت بادوم اينکه، فقط توليد

. پتتايي  بياورنتتد دالر 5/11تواننتتد رقابتتت کننتتد و قيمتتت را تتتا هزينتته نهتتاي      متت 

کننتده   دالر هستند. بنابراي  آنهتا بتا متازاد مصترف     14کنندگان مايل به پرداخت  مصرف

 شوند. مواجه م 
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کنتد کته    سوم اينکه، هر دو کيفيت توليد شود. در اي  حالت رقابتت تیتمي  مت    

کننتدگان   يفيت متوسط حتداقل ارزش بتراي مصترف   ، کدالر باشد. بنابراي  5/11قيمت 

 :ي  معن  است که بايد داشته باشي دالر را خواهد داشت . اي  بد 5/11برابر 

(6                     )                                                   14q + 8(1-q) ä 11/5  

بدي  معن  است که اگر  q= 7/12که در اي  نامساوي صادق است  qکمتري  مقدار 

دالر  5/11کنندگان حاضر به پرداخت  ال باشند مصرفکنندگان با کيفيت بااز توليد 12/7

 باشند. براي هر م 

بگتويي  در صتورت  کته اکثريتتت    تتواني  بتا استتناد بته بحتث فتوق        بنتابراي  مت   

توليد به کنندگان متعهد به رعايت اخالق نباشند الجرم اقليت متعهد نيز يا از دايره توليد

ناچار مانند ديگتران  ه زيان ناش  از توليد خارج شده يا براي ادامه توليد ب وسبب ضرر 

 کنند. اخالق را در توليد لحا  نم 

کننتده بتوانتد کيفيتت     . فرض کنيد هر توليدير دهي تواني  کم  مدل را تغي  حال م

دالر بتراي کتاالي بتا     5/11اي معتادل   کند انتخاب کنتد و هزينته   کاالي  را که توليد م 

ي  حالت چه اتفتاق  خواهتد   . در االر براي کيفيت پايي  داشته باشدد 11کيفيت باال و 

 ؟افتاد

 باشد  qنندگان که کاالي با کيفيت باال انتخاب م  کنندفرض کني  نسبت  از توليدک

1< q < 0 اگر شرايط رقتابت  را بتاور داشتته    ، يک  از توليدکنندگان را در نظر بگيري .

، آن وقتت  غماض بر قيمت و مقدار بتازار دارد ثير قابل اأباشد و اعتقاد داشته باشد که ت

. از آنجتا کته بته فترض توليتد      توليد کندط کاال با کيفيت پايي  خواهد که فق هميشه م 

گيترد و از ايت  رو    ثيرش را بر بتازار ناديتده مت    أ، تننده سه  کوچک  از بازار را داردک

کند  کننده به اي   ريق استدالل م هر توليد دهد محصول پرسودتر توليد کند. ترجيح م 

ايل هستند براي هتر  کنندگان فقط م . اما مصرفشود قط کاال با کيفيت پايي  توليد م و ف

دالر بپردازند، بنابراي  تعادل  وجود ندارد. يا به عبارت بهتر  8کيفيت پايي  فقط کاال با 
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. به عبارت  امکان توليد محصول با کيفيت توليد صفر کاال با هر کيفيت  است، تنها تعادل

 پايي ، بازار را براي کيفيت خوب کاال ناکارآ کرده است. 

دالر  5/11تتا کمتتر از    11ي  کننتدگان بت   پايي  را مصرف کيفيت حال اگر کاالي با

کننتدگان بتا   . و توليدي با کيفيت پايي  توليتد خواهتد شتد   گذاري کنند فقط کاال قيمت

 .کاال با کيفيت پايي  خواهند بود کيفيت باال يا از دايره توليد خارج يا مجبور به توليد

کننتدگان مرکبتات نيتز    در متورد توليد  بايست آنچه در مثال باال ذکر کردي  م  همه

کند و  بازار را براي کاالي خوب خراب م ، بندي صدق نمايد که چگونه تقلب در بسته

 شود. ان م سبب پايي  آمدن قيمت و کاه  منفعت توليدکنندگ
 

 گزینيات و انتخاب معكوس یا كژعدم تقارن اطالع. 2-3

پايي  اقالم با کيفيت باال را به  کيفيتبا شود که اقالم  انتخاب معکوس به حالت  گفته م 

. در حقيقتت  زنتد  خا ر هزينه باالي کسب ا العتات در متورد کيفيتت کتاال پتس مت       

آورنتد و در نتيجته يتک     خريداران انتخاب بدون تورش و نااريب  از کاالها بدست نم 

تواند آنقدر جدي باشد کته   انتخاب معکوس خواهند داشت. مسئله انتخاب معکوس م 

 بي  ببرد.  خراب کند و از بازار را کامالً

فرض کنيد خريدار با توجه به نامتناه  بودن بازي براي خريد رجو  م  کند و ما 

 :گيري  سه مرحله از خريد خريدار را در نظر م 

است که به عنوان واسطه بي  توليدکننده منظور از خريدار، در اي  مثال، خريداري 

کند و امکان بررس  بيشتر براي تعيي  کيفيت  ده خريد م کننده به صورت عم و مصرف

 بر است. وجود ندارد و يا هزينه بندي و تعداد زياد کاال به علت نو  بسته

شود که مرکبات  در نظر بگيريد خريدار فوق در مرحله اول پس از خريد متوجه م 

زير جعبته   بندي و خريداري شده با توجه به تقلب صورت گرفته شده روي جعبه بسته

در روي بار مرکبات درشتت و بتا کيفيتت و در اليته      بندي همخوان  ندارد و مثالً بسته
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وسط و اليه زيري  مرکبات متوسط و با کيفيت معمول  وجود دارد بنابراي  او بتا ايت    

 .کند گذاري م  دالر ارزش Aهاي بعدي  ذهنيت براي خريد

خريد را انجام م  دهتد و پتس از   دالر  Aگذاري  در مرحله دوم با توجه به ارزش

شود اليه سطح  مرکبات درشت اليه دوم و وسط مرکبات متوستط و   خريد متوجه م 

. مطمئنتاً او استتراتژي ختود را    ت نامرغوب و بسيار ريز وجتود دارد در اليه سوم مرکبا

˚ Aو  گذاري قبل  را تغيير خواهد داد شتغيير داده و ارز  (b) گذاري خواهد  دالر ارزش

 کرد.

˚ Aگذاري  در مرحله سوم با توجه به ارزش  (b)   خريد بعدي را انجام خواهتد داد

اليته   گذاري او اشتباه بتوده استت و در   شود که ارزش پس از خريد متوجه م و مجدداً 

 نامرغوب و بسيار ريز سطح  مرکبات درشت و با کيفيت و در اليه وسط و زيري  کالً

˚ Aرا تغيير خواهد داد واستراتژي گذاري خود ارزشبوده است. بنابراي  او باز   (b+c)  

 را کسر خواهد کرد؛  (b+c)دالر   Aگذاري اوليه را برخواهد گزيد و از ارزش

ري  حالت گيرد بلکه بدت متوسط مشاهدات خود را در نظر نم  در مراحل بعدي او

 کند. موجود را انتخاب م 

 = 3 /[A+A- (b) + A- (B+C)]متوسط مشاهدات     (  7)

 = A- ( b+c) بدتري  حالت مشاهده شده در سه مرحله        (  8)

گتذاري خريتداران بتا توجته بته تقلتب        توجه به اصل انتخاب معکتوس، ارزش  با

صورت گرفته در بدتري  حالت متوقف خواهد شد و قيمت محصوالت بته  تور کلت     

 تر از حد معمول تعيي  خواهد شد.کم
 

 از طرف قانون عدم پشتيباني. 2-4

نکته بعدي که بايد به آن اشاره کني  اي  است که مواردي در اقتصاد وجود دارد کته يتا   

ماننتد آن   اي نوظهتور استت و قتبالً    قانون  براي آن تعريف نشده است ويا اينکه پديده

مشاهده نشده است تا موارد قانون  براي آن تعريف شود و يا اينکه ورود موارد قانون  
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. اي  نکته از آن جهت اهميت دارد کته نقت  و   بر است ممک  يا بسيار هزينهيردر آن غ

 .کند تر م  تر و محک  ش اهميت ورود اخالق در اقتصاد را رو
 

 كننههدگان بههر ارههر ورود پدیههده غيههر اخالقههيوسهه كههاهش منفعههت توليد پر. 2-5

 )كژگزیني( در توليد

توليد سخ  گفتي  و بتا استتناد    اخالق  درل در مورد چگونگ  ورود پديده غيربه تفصي

اساس اصل تعادل کيفيتت توستط   هاي نظري پذيرفته شده ثابت نمودي  که بر  به بحث

 کند. کننده کاه  پيدا م ط خريدار منفعت توليدکننده و انتخاب معکوس توستوليد

ات استت؛  بندي مرکب بندي مجدد و روبار زدن بسته هزينه فريب شامل سرت، بسته

 :جديد شامل بنابراي  سود

(9  )               F- (T+Z) = I'  

 :شامل سازي و فريب اي افزاي  قيمت بر اثر ظاهر  رف در بازي تک مرحله از آن

(10  )       (4) F+ (e) - (T+Z) = I'+ (e) 

هتا بتا    ( و اصل انتخاب معکوس قيمت)نامتناه  جه به تکراري بودن بازياما با تو

شديدي مواجه خواهد شد و در مراحل بعدي قيمت کاال نستبت بته قبتل از ورود     افتِ

 .اخالق  نيز کمتر خواهد شدده غيرپدي

ديدتري يابد بلکه کتاه  شت   ها افزاي  نم  بنابراي  نه تنها در مراحل بعدي قيمت

 .نسبت به گذشته خواهد داشت

(11  )              (5) F+ (-e) - (T+Z) = I'+ (-e)  

 e+و افزاي  قيمت z)) اي به دليل افزاي  هزينه فريب در بازي يک مرحلهبنابراي  

کتاه  قيمتت   ( و zا در بازي نامتناه  به دليل افزاي  هزينه فريتب ) امّ 'I ã Iاحتماالً 

اي را با  ند مرحلهحال اگر ارزش فعل  و آت  بازي چ'I ä I ( ا)ناش  از انتخاب معکوس

 :ه  مقايسه کني 

(12  )    ....)]( I')1[()]( I')1[(] I'[ 2 +−+++−++++ erere 
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(13  )         ....)1()1[()1( 32 +++++++ IrIrIrI 

I'I چون   :بنابراي  <

(14)         > ....)]( I')1[()]( I')1[(] I'[ 2 +−+++−++++ erere > ....)1()1[()1( 32 +++++++ IrIrIrI 

 

کننده با عدم رعايتت اختالق   مدت منفعت توليدواني  با ا مينان بگويي  در بلندت م 

هتاي فريتب و    و افتزاي  هزينته   ي بتودن ا بودن بازي و چند مرحلته با تکراري باتوجه 

در اي  مورد  يابد و شناخت او همچني  کاه  قيمت در اثر انتخاب معکوس کاه  م 

 و را به رعايت اخالق تشويق کند.تواند ا ( م )عقالنيت دوراندي 
 

 گيری بندی و نتيجه جمع

هاي  ، نظريه تعادل کيفيت، نظريه بازيدر اي  بخ  با استفاده از ادبيات بين  اقتصادي

تکراري، مسئله خوشنام  و همچني  نظريه ا العات ناقص و انتخاب معکتوس ثابتت   

متدت او  توليدکننده سبب کاه  منفعت بلند نمودي  که چگونه عدم رعايت اخالق در

هاي تکراري و خوشنام  اکثريت  خواهد شد. در ابتدا عدم بين  اقصادي درمورد بازي

کننده يتا   ده غيراخالق  و کژمنش  فريب مصرفپديهاي مرکبات سبب ورود  يدکنندهولت

شد و با توجه به نظريه تعادل کيفيت به ساير توليدکنندگان اخالق  خريدار )روبار زدن(

مدار سرايت نمود و بازار براي کاالي با کيفيت را ناکتارآ نمتود و نهايتتاً بتا توجته بته       

اه  س نظريه ا العات ناقص و انتخاب معکوس منجر به کاستراتژي خريداران بر اسا

ده را کتاه  داد و در خاتمته   کننت ت منفعتت توليد متد قيمت مرکبات گرديتد و در بلند 

)اخالق منفعتت بنيتان( در کنشتگران يتا      باور و بين  معطوف به منفعت(، 12)آموزش

افتزاي    عاملي  اقتصادي، بهتري  روش بتراي التزام مالحظتات اخالقت  در اقتصتاد و     

 باشد. منفعت م 

  



  171 تحليلي از منفعت توليدكننده در چارچوب رهيافت اخالق در اقتصاد

 كتابنامه

، نرخ تنزيل، و اقتصتاد و کستب و   «له ترجيحات بي  زمان مسئ»(، 1389) ، عادل پيغام 

 پايان نامه دکتري دانشگاه امام صادق) (.، «تعاون  کار

 ، تهران: مؤسسه نشر ، مترج  حس  فشارکاخالق واقتصاد ،(1377) ، آمارتيا کومارس 

 .5-7صص شيرازه،

نامتته  پايتتان، «بررستت  نقتت  متتذهب در عملکتترد اقتصتتاد»(، 1388صتتدرام ، محمتتد )
 .کارشناس  ارشد دانشگاه تهران

رهنتگ اخالقت  بتا    ستازي ف  رابطه نهادينته »، (1390و همکاران )حميده  ،غريم  يامچ 

 .2، شماره اخالق در علوم و فناوري ،«کيفيت زندگ  کاري

 .3ره ، شمااخالق در علوم و فناوري ،«آموزش اخالق» ،(1390)، داريوش فرهود

 سمت. ترجمه عباس منوچهري و ديگران، تهران: ،اقتصاد و جامعه، (1384وبر، ماکس )

مقي ، ، ترجمه سيدجواد پتور رويکردي جديد به اقتصاد خرد ميانه(، 1380واريان، هال )

 .666و  512ص ،ن  تهران: نشر

ترجمه افشي  خاکبتاز و محمدحستي  هاشتم ،     ،اقتصاد اخالق و، (1388) هملي ، آل 

-59کده مطالعات فرهنگ  و اجتماع ، صصويراستار حسي  راغفر، تهران: پژوهش

58. 
Immanuel, Kant, (1972), "Groundwork of Metaphysic of Morals", Tr Paton, 

H.J, in The 1-Moral Law, London, Hutchinson University Library, PP. 

53-57. 

Benoit, J., and Krishna, v (1985), "Finitely Repeated Games" Econometrica 

53, pp. 905˚ 922. 



 


