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  ��	در ��ه 	������د 

  ٢٠١۶��م ��  ٢٠٨

 

�رده ای ا��م ا
	�ن در �سِ   

  

� ا	��ن دارای ا���د ����ف �� ���د، � ����دا	�وران در درازی ��ر�% ا	��ن را �� ا�$�ل ����ف ����ص و از آ	

  ��ر'� 	�وده ا	د.

  - homo oeconomicus –ا
�	� ا
	�ن �� ����� ���ل ا�ظ�� 	���ن ���د�ت

� -	وان  �,رف �		ده ھ	*�م داد و )ر'ت د�د)�هاز � ��� ای �/�د و  ،�ر�� ا.�,�د دا	�ن، ا	��ن �و�ودی ا�ت 	���0

�	د. ا�ن ا	��ن .�ل از �,��م )�ری  شھز�	� ای ��,ور �� �را آ)�ھ�	� و د.�2�ً  �� �	�د و .��ت ھ� را �� ھم �2���

و �ر�7ب ھ��ن دا	ش و �� در 	ظر دا�ت �ز�ت ھ�ی  �وده �)و�� �� �5 	ظر ��� و �/�ف �ر ھ�� ��زار ھ� آرا��

� -�ل ��$	د.	8.�- �-����  ز��	�، ���7 و ا

� �� و�ود ;��ط� ای "��2ل"�ا�$�ن  �,��م )�ری  ،�ر�8ف ا�ن 	ظر، از 	*�ه روا	�	��� ا	��ن �و�ودی ا�ت 

� �رای �� 	� �=>وف ا�ت. "	�در�ت" در او ����� �ده ا�ت. �	��را�ن ا	��ن �و�ود ا	*�زه ھ�ی 	��	��در ��� ا�ت 

� 	ظر �� .�ت �وی �دن و �وا�ط� ای راه ر'�ن ����2م�-ادا��، ا	��ن از 	*�ه ز��ت �	��� �و�ود ا�ت ��0�	دار 

  ، �$�ر�ردن د�ت ھ� و رد�ف �� ��ل د	دان ھ� از ��	وران د�*ر ���<	�  ��*ردد.ر��

�رد، �� و�ژه  �5 طرف �و�ودِ �	� �را�ن 	وع ����ص ھ�، ا	��ن را ���وان از  �2�� �� و از طرف د�*ر 	��	������	�

� ����ص ا	��ن ا.�,�دی را روا	�	�س و ;��ط� ای ا	��ن روا	�	�س را ا.�,�ددان 	�� 0ذ�رد.�� ا�ن د>�ل �   

�	�� ا
	�ن�    ا�#�د 	��	�، ا!� �دی و 

� د�د)�ه ھ�ی ھو�و او�$و	و�$����، 0س ;��ط� ھ�ی ���2 ��*رد	د	��� �5 ��دی وس، روا	�	��� ز��ت ��$ار  آ	

  آ	D� دارای ����� ھ�ی �	��دی �� ���	د.

در ��د �����، ����8ت ا����-� ا	��ن �� در 	ظر دا�ت ��>$�ت �,و,�، �	�ر �� دو د��*� ��*ردد: )روه 7��م 

���  و )روه �7$وم. �� 	��ن، دو ��7ط �Fوا و زا	ی �� �ھ ����ن در ��خ ھ�ی ��	د و ���$وه و �7$و��ن در ��	�7

� دو د��*� اش  در ا��<��ر �		ده و ا��<��ر �و	ده  ����ص ���/�وت. در ��د ا.�,�دی ا	��ن را در 	ظر �*�ر�م 

  ھ�" و ���ر��>��ت" ��*ردد.��*ردد. در ��د '��/�، دو د��*� ا	��ن در �ر)�ر	ده ای  "ا�د��>��ت 
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� �� �واھ	د ا	��ن �	�س )رد	د،  ھ/��د ��*ردد. آ	D� �ر)ردان )رد�ده، � �	���ا�ن �<	وی ا	��ن �	��� �رای 

  را ��0ذر	د.     �5 از د�د)�ه ھ� م	��دا		د �$دام طرف رو �		د و در �ورد ا	��ن �	��� �دا

�	�
  'د و&$ت، $��ص ا
	�ن $

 ،H�7, ���	� ن��	وی و د�*ری '��/�اI< �$� :م�	ن را دارای دو ��ر�ف �دا��	ا ��  در�ت و ���J ا�ن ا�ت 

در ��ر�ف >Iوی، ا	��ن واژه ای ا	س ا��2�ق ��'�� و ا	س -��رت ا�ت از �و )ر'�ن، �و )ر'�*�، ھم �و��، ھم 

�ن دارای دو ھدف د��، �ر�� و ;د و7�ت. و>� در ��ر�ف '��/�، ا	��ن را �� �وان "ط�>ب ھ���" دا	�ت. ا	�

����$	د و در ھدف دور ا	��ن ھ��� �� ���د. در�ت ��ر از �	�J ھ	ر  ر	زد�5 و دور ا�ت. در ھدف 	زد�5، ا	��ن 

در  و دا	ش آ���ری ��*ردد. ��ر ھ� ����ف و ��	وع ا	د. �$� در ا	��م ��ر دھ2�	� ھ��� �� ���د و د�*ری در ���ط�.

�D�	� ھم ��ر Hدان�ط	د و7�ت را ��*�رم و  در ط�ب ھ��� �; �D	� ،ن��	وی اI< د. در ا��ر از ��ر�ف		ر ��$��

� ا	��ن را در ط�ب ھ���، ;د و7�ت ��ر'� ��$	م.�  در ا�ن �� �� ��ر�ف '��/� �وام �� ��زم در 	��


