
 

 

 انصاف 

Fairness 

 و برابهر طرفانههکلی برخورد و رفتار بدون تبعیض، بیطوربه

انصهها   را طبههق اههوانیم و اتههررال بهها کلیههه   ههاد  ااعههه

. انصها  در ادبیهال ااتصهاده بهه ویهعیتی گ تهه گویندای

نحو هکه تخصیص انابع بیم کلیه عواال ااتصهاده بهشود ای

صورل پذیرد. یک روش براه  زاودن ایهم ویهعی  اه انص انه

اس ،  (no-envy criterion) دنرنخو غبطهاست اده از اعیار 

ترتیب تخصیصی طبق ایم اعیار صورل گرفته اس  که بدیم

هیچ عاال ااتصاده تخصیص دیگر عوااهل ااتصهاده را بهه 

 تخصیص خود تر یح ندهد. 

اه اسه  کهه کلمههداش  که واژه انصها   البته باید در نظر

داشته و به اتتضیال زاهانی ی تو هاعناه  ن بار کی ی اابل 

ترتیب انظههور و بههدیمو اکههانی کههاربرد  ن واباههته اسهه . 

شهدل از ارههر  بهتوانهد ایبرنهده ایهم واژه کاربهاتصهود 

اثال براه  روس  کهازایمذیرد. بینی او تأثیر پ هانفکره و 

در دول  در ااهور ااتصهاده نکردن دخال  طرفداران نظریه 

تعبیهر و ت اهیر طرفهداران نظریهه دخاله  دوله   اتایاه با

 دارند.رعای   ن ات اوتی دربارۀ واژه انصا  و ایزان 

 Fair)ایمه  انصه انه  یانهبه اصطالح تتریباً عاا ،براه اثال

Price)  ایم یک هد  همگانی اس  که ایمه  کنیدتو ه .

ال پیش ؤکاالها و خداال در  ااعه انص انه باشد، ااا ایم س

که رعای  انصا  براه چه کای باید صورل گیهرد   ید ای

کننده یا همه   ال ایم  به چهه تولیدا خریدار یا فروشنده ی

اسه    یها اکهانیز   شهدهایزان تعییم شود رعای  انصها  

دخاله  به ایم  انص انه شود یا انجرتواند ایبازار همواره 

 که ا مها  نظهر در تبیهیمشود ای  اال ظه نیاز اس دول  

بنهابرایم، بایار دشوار باشد و تواند ایدایق اعناه ایم واژه 

هر اکتب ااتصاده تعری ی خاص از واژه انصا  براه خود 

 خواهد داش . 

 (efficiency)و کهارایی  (equity)ااروزه ا اهیم برابهره 

اطهرح هاهتند. هنگهاای کهه  در بایاره از ااائل ااتصاده

طور بههگیرنهد ایااتصاده اورد بررسهی اهرار هاه سیاس 

سیاستمداران بیرتر بهه ا ههو  برابهره تو هه دارنهد  اعمول

بهه عااهل کهارایی تنها گران ااتصاده تحلیلکه غالب  الیدر

 .(Varian, 1987) دهندایاهمی  

اهورد بهازبینی اهرار   طور اهداوبهها هو  کارایی در ااتصاد 

 ایههر اصههطالح تخصههیص پههارتو کههارا  الدرگرفتههه و 

(Pareto Efficient Allocation)  ایگههاهی شههناخته 

شده در ابزارهاه تحلیل ااتصاده دارد. توافق ارابه دیگهره 

و ود  "انص انه"یا  "برابر"دربارۀ تعریف اناسب تخصیص 

 ندارد.

اتههداره کههاال را بههه روشههی اهیههد خوایفههرک کنیههد شههما 

عاال ااتصاده تتایم کنید. شما ایهم کهار  nایان  "انص انه"

هرگونه اطالعهال  نبود  در صورل دهیدایرا چگونه انجا  

.  تی اگر تتاهیم اس  بیرتر، انتخا  طبیعی تتایم اااوه

ااّها ایهم ویهعی   ،اااوه در ابتهدا روشهی انصه انه باشهد

نخواهد ااند، زیرا اگر عوااهل ااتصهاده داراه  انص انه باای

تمایل خواهند  اعمولطور بهباشند  نها  گوناگونیهاه سلیته

اگرچهه  بنابرایم،داش  تا کاالها را ایان یکدیگر ابادله کنند. 

 طور  هتمبههتخصهیص نههایی اس  تخصیص اولیه اتتارن 

به ارائۀ یک نمونهه از  ذیلدر  هد بود.داراه ایم ویژگی نخوا

اجههادالل علمههی پیرااههون واژه انصهها  در زاینههه االیههال 

شود که تتریباً شاال اصول کلی ت کرال رایج در ایپرداخته 

به سهایر ابا ه  توان ایبیم عالمان ااتصاده اس  و  ن را 

 تعمیم داد.

هاه سهالصهاده االیاتی در ادبیال اات اویو  نظا  انص انه

کنندگان  ن اطرح اخیر گاتردگی خاصی یافته اس  و هد 

ایجاد نظا   دیده اس  که بیرتر با اوازیم انصها  انطبهق 

دو گهروه  هباشد.  نچه در ایم ابا   اابل تو هه اسه   را

کننهده ارهر  فکهره و انعکساوافق و اخالف اسه  کهه 

ن نظهها  رایههج کنههونی در اکثههر فلاهه ی  نههها اسهه . اخال هها

تهوان ایخواهان سیاتمی هاتند کهه از  ن  کرورهاه  هان



 انصا 

 2 

یهاد کهرد  (Flat rate)عنوان االیال یکاان با نرخ وا د با 

 هر چند در ا زاء بیم  نها توافق کاال و ود ندارد. اوافتهان

و ههم تر اعتهولابهانی و اصهول کلهی نظها   هاره را ههم 

که اغلب  نهها نظها  اهذکور را در هرچنددانند ایتر انص انه

 زئیال اابل انتتاد داناته و اائل به اصهالح هاهتند. ابهانی 

فکره اخال ان بازگر  به نحوۀ ت کر دوران انتال  صنعتی 

و نظریال ات کریم کالسیک اانند  دا  اسمی  و هم کهران 

در ارن بیاتم تجلهی ویژه بهاتی اس  که وه و دوره از نظر

هههاه نظا اصههال ال اتعههدده در ههها  ناسهها  بریافهه  و 

سیاسی، ااتصاده و ا تماعی  هان غر  پذیرفته شهد و بهه 

بهر ابنیار له ا را در اد. ایم گروه با تأکید بر نظرال خود 

سنتی، ایم وظهایف را احدود ااندن دول  به  وزه عملیاتی 

: یکهی   هن نظهم و داننهدایطور عمده شاال دو بخهش به

 رااش در  ااعه و  لوگیره از تجاوزال داخلی و خار ی 

در اتم  ن به  رااهی و سههول  اؤساال تا فعالی  افراد و 

ی ئ ریان یابد، و دیگره فراهم سهاختم یهک دسهتگاه اضها

اختالفهال و دعهاوه و پایان دادن بهه سیدگی و ربراه اؤثر 

اداخلههه دوله  در ااههور  ،و ا کهها   ن. بنهابرایم ا هراه  را

ا تمهاعی از ههر هاه سیاسه ااتصاده و تجهاره و اتخهاذ 

در رو، ازایهمطریق از  مله ابزار االیهاتی بایهد تهرو شهود. 

چنهیم بیهان  ارتباط با یرورل اصالح نظها  االیهاتی کنهونی

اعضاه یهک  ااعهه سههم کند ای که عدال  ااتضادارند ای

هاه   ن نظم در  ن  ااعه را به عههده هزینهاز اه انص انه

جا اعا  داشتم برخی از پرداخه  سههم خهود اینگیرند. در 

صحیح نخواهد بود. اگر کار اورد نظهر از نهوعی اسه  کهه 

درستی باید از سوه دول  انجها  پهذیرد همگهان بایهد در به

سههیم شهوند و اگهر خهار  از طور برابهر بهتأایم هزینه  ن 

کس را نبایهد بهراه ههیچاحدود دول  اسه  هاه صال ی 

فرک یرورل انجها ، بهتأایم هزینه  ن  ریمه کرد و بلکه 

احول کرد. کاربرد االیهال بایاتی  ن را به بخش خصوصی 

اخیر اس  هاه زاانا تماعی ابدا  هاه سیاس براه اعمال 

و به اندازه همان عادل  اکمان گذشته در است اده از االیال 

گرایانی کهه تودهفرده ظالمانه اس . هاه داراییغارل براه 

افراد اتمکم  ااعه را سهزاوار گیرند ایدر رأ  ادرل ارار 

انهد  وردهدسه  بهتماای ثروتی که از راه کاب شرافتمندانه 

اادا  به ویع اتررال االیهاتی تصهاعده بنابرایم، نداناته و 

 ا طلبی بیاااوالسازه و برابرطریق نوعی ایمازتا کنند ای

عی احتق شهود. بهه نظهر ایهم گهروه فهرک اساسهی و تصنّ

ا تمهاعی و اخهذ االیهال تصهاعده هاه سیاسه طرفداران 

بر پرداخ  به تناسب توانایی یک اغلطه و خطها اسه  ابنی

زیرا اصل توانایی پرداخ  در تحلیل نهایی بر ااعده  تهوای 

اتکی اس  و ایم اار تو یه اهی  "ادرل او د  ق اس  "

تولیهد کهرده شوند و از شخصهی  نچهه را  دد افراده اتحکن

 اختیههار افههراد دیگههره اههرار دهنههد زور باههتانند و دربههه

  .1(1384 ،اازارعر )

اعتبهار بیبر  ن ههم ابتنیاس  اصل پایه بیچون ایم تو یه 

نظر ایم گروه انص انه بهودن االیهال به نهای درخواهد بود. 

ایم اعناس  که در در ه اول در اد االیاتی باید فتط براه به

هاه صهال ی هاه اجاز یهک دوله  وا هد هزینهپرداخ  

که هر  نجاازارخص و احدود صر  شود. در ار له بعده 

اال شهرونده از  هه  نظهره از ازایهاه خهداال و ااهدا

 نهها بایهد در اتیها  همهۀ  ،، بنهابرایمدشهوایدول  انت ع 

هایی سههیم هزینههارابه با دیگران در تأایم چنهان ناب  به

االیال باید از  ه  ا را ساده باشد تها از سو  اینکه، شوند. 

  ه   لوگیرهبیهاه هزینهاتال  وا  و انرژه و صر  

 .شود

بهیش از فتیهر االیهال  طبعهبهدر ایم سیاتم شهخص غنهی 

خواهد پرداخ  ااا ههر وا هد از ارزش دارایهی، در اهد یها 

و نهرخ وا هد و گیرد ایخریدها ارمول رفتار اااوه ارار 
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نحو شههروندان از ایمبههد و شهوایاتطوعی بر  نها اعمهال 

ها اتضهمم شهیوه. سهایر شهوندایرفتار ااهاوه برخهوردار 

و اهدرل هها توانایییا او ب  ریمهه کهردن تبعیض اس  

 (.1385 ،اازارعر ) .شودایریاک فعاالن ااتصاده 

ایم گروه اتولهه انصها  را از دیهد شود ایاال ظه که چنان

دیگهر از انظهر هاه گروهکه گونه همانکند ایخاصی اطرح 

و ابهانی اسهتداللی خهود را نگرنهد ایبینی خود به  ن  هان

در هنگا  کاربرد ص   انصها   ،. بنابرایمکنندایگذاره پایه

در . کهردباید به ایم بار اعنایی کی هی تو هه الز  را ابهذول 

شهود ایند نمونه اهم از کاربردهاه ایم واژه اشاره به چ ذیل

 (.1372باغیان، اره و 1369 ،)فرهنگ

  ارزش انص انه)Fair Value(  اس  که اه پایهنرخ

. دکنهایالمن عه را ااتحق بهازده انصه انه کار عا 

یا هزینه کارهاه  در تعییم ارزش، ایم  لااثبراه 

من عه ارزش انص انه ااالو تخصیصی بهراه العا 

 است اده عمو  چتدر اس  

   ارزش انص انه بهازار)Fair Market value(  بهه

خریههداران و  وسههیلهبهکههه شههود ایایمتههی گ تههه 

-Bona)نی   اهمفروشندگان اجهر  از روه 

fide)  .دیگر  ن ایم  از عبارلبهتعییم شده باشد

ها و خهداال و عوااهل تولیهد کهه اطلوبیه  کاال

کننههدگان را بههه  ههداکثر تولیدکنندگان و اصههر 

در نظریال ااتصاده فرک بهر ایهم اسه   برساند.

 زاد تح  شرایط راابه   گذاره در بازارایم که 

به ایمه  انصه انه کاالهها، خهداال و انجرکاال 

ا هو  ارزش انصه انه  گاهیشود. ایعواال تولید 

کهه االیهال بهر اسها  رود ایکار بهبازار هنگاای 

ا دسترسهی بهه ایمه  ااد شوایارزش االی تعییم 

 .(شخصی)ترخیص  وااعی اعااله اتدور نیا 

   بازده انص انه یا  اصهل اناسهب(Fair Return) 

 کههه اتصههود از  ن نههرخ اناسههب در اههد از یههک

گذاره اس . ایهزان سهود  اصهل از یهک سراایه

یها عملکهرد یهک فعهال  تیتهی یها گذاره سراایه

اسهها  یههک بههازده انصهه انه بر تههوای ااتصههاده 

در چنهیم اهورده  اعمهولطور بهشود. ارزیابی ای

ایمتهی ساهه ؤااه سهراایهالز  اس  تا به دارایی 

د تا بر پایه ایم ایم  بتهوان یهک نهرخ گذاشته شو

  ورد.دس  بهانص انه براه در اد 

   تجارل انص انه، سیاسه  تجهاره انصه انه(Fair 

Trade Policy .) در نظر گرفتم شهرایط اناسهب

تجههاره را سیاسهه  هههاه فعالی بههراه گاههترش 

ضاد بها . ایم سیاس  در تگویندایتجاره انص انه 

سیاس  اعمهال اوانهع بهر واردال و  لهوگیره از 

تجههارل  زاد اسهه . سههازاان تجههارل  هههانی 

را بهراه باهط تجهارل انصه انه در هایی سیاس 

  هان ارائه کرده اس .

   اهانون تجهارل انصه انه(Fair Trading Act) .

ایم اانون در کرور انگلاتان به انظهور اتابلهه بها 

بهه تصهویب ها شهرک و ادغها   ایجاد انحصارال

ربط اسا  ایم اانون ترکیالل ذهبررسیده اس . 

از ایم ادرل برخوردار شد کهه شهدیداً بها ایجهاد 

کننهده ا راانحصارال اتابله کنند وظی هه اتااهال 

کنندگان، ایجههاد اصههر ایههم اههانون   ههن انههافع 

تهدارو  هوه کننهدگان و تولیدرااب  کاال بهیم 

 رشد تولید اس . براهسالم 

هاه باید تو ه داش  که در برخی اتون ااتصاده از واژه

بهه یهک اعنها اسهت اده  عضهاًبانصاف و برابری ،عدالت

که ایم کلمهال اعهانی اتمهایزه از ههم  الیدرشود ای

و واژه برابره  Justiceدارند. واژه عدال  برگردان واژه 

یک بار اعنهایی خهود هراس  که  equityردان واژه برگ

را دارد. واژه انصا  با ا اهیم برابره و عهدال  باهتگی 

دارد ااا از  نها اتمایز اس . براه روشم شهدن اویهو  
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 شود.ایپرداخته اه نمونهبه ارائه 

در  ااتصاده غالباً با تعارکاره ذگسیاس در  لااثبراه 

از سیاسه   ارار اس . فرک کنید شودایاهدا  اطرح 

جها بهیم دو ههد  توزیعی االیاتی اسهت اده شهود، در این

و   ههن کههارایی ااتصههاده تعههارک تر عادالنهههتوزیههع 

که در  ه  تأایم هایی االیالو ود خواهد  اد، زیرا به

و برنههد ایکههارایی را از بههیم کننههد ایعههدال  عمههل 

عادالنهه نیاهتند. کنند ایکه کارایی را   ن هایی االیال

باید بیم ایم دو هد  یک  د وسط را انتخا  بنابرایم، 

کرد که در ایم صورل عدال  رعای  نرده اس ، ااا در 

کهه کنهد ایتدویم و ا راه ایهم اهانون انصها   کهم 

. تو ه شود که انتخا  و شودرعای  اؤدیان برابره بیم 

باههتگی توانههد ایگیره دربههارۀ ایههم اویههو  تصههمیم

یههها  شههدیده بهههه ارهههر  فکهههره  کواههه ، نههههاد

 ربط داشته باشد.ذهاران ذگسیاس 

عایه  رعملکرد یعیف نظا  ا رایی االیاتی نیهز باعه  

، شههودایانصهها  در فراینههد وصههول االیههال نکههردن 

بیرهتر االیهاتی و اؤدیهان بخری از  نهای درکه نحوهبه

 در اتایاهه بهارا تره سهنگیمافراد کم در اد بار االیاتی 

نتیجهه درار  ااعه اتحمل شوند. برخورد افراد ثروتمند و

دهندگانی که از االیالل  افتی )برخورد ارابه با هم عدا

در اد یکاان برخوردارند، بدون تو ه به انبع در اهده 

 نها( و هم عدال  عموده )توزیع بهار االیهاتی در ایهان 

از بیم تواند ایاسا  توانایی  نها در پرداخ ( براؤدیان 

 .شوددار خدشهرفته یا 
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