
آزاد اقتصاد

١



آزاد اقتصاد

سوسیالیسم کاپیتالیسم، لیبرال، اقتصاد آزاد، بازار آزاد، اقتصاد
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آزاد اقتصاد

سوسیالیسم کاپیتالیسم، لیبرال، اقتصاد آزاد، بازار آزاد، اقتصاد
بازار

مطلق آزادی
آزاد بازار اخالقیات

مرکزی ریزی برنامه و مدیریت به نسبت بازار، بهینگی منتقد

٣



آزاد اقتصاد

سوسیالیسم کاپیتالیسم، لیبرال، اقتصاد آزاد، بازار آزاد، اقتصاد
بازار

مطلق آزادی
آزاد بازار اخالقیات

مرکزی ریزی برنامه و مدیریت به نسبت بازار، بهینگی منتقد
گرایی فرد

اشرافیت
زدگی مصرف

مدگرایی

٤



آزاد اقتصاد

سوسیالیسم کاپیتالیسم، لیبرال، اقتصاد آزاد، بازار آزاد، اقتصاد
بازار

مطلق آزادی
آزاد بازار اخالقیات

مرکزی ریزی برنامه و مدیریت به نسبت بازار، بهینگی منتقد
گرایی فرد

اشرافیت
زدگی مصرف

مدگرایی
عدالت

ثروتمندان نفع به
فقرا کننده له

٥



آزاد اقتصاد در ها محدودیت و ها آزادی

٦



آزاد اقتصاد در ها محدودیت و ها آزادی

مختلف. افراد از داریم ای جامعه

دانند. می خود فقط و فقط را ارزش میزان اما اند، قائل ارزشی «چیز»ها برای افراد

ندارند. جامعه اعضا برخی و دارند، را «چیز»ها جامعه اعضا برخی
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آزاد اقتصاد در ها محدودیت و ها آزادی

مختلف. افراد از داریم ای جامعه

دانند. می خود فقط و فقط را ارزش میزان اما اند، قائل ارزشی «چیز»ها برای افراد

ندارند. جامعه اعضا برخی و دارند، را «چیز»ها جامعه اعضا برخی

allocative efficiency است مطلوب خدمات و کاال بهینه تخصیص

خود جای در چیز هر گرفتن قرار یعنی بهینه تخصیص
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آزاد اقتصاد در ها محدودیت و ها آزادی

مختلف. افراد از داریم ای جامعه

دانند. می خود فقط و فقط را ارزش میزان اما اند، قائل ارزشی «چیز»ها برای افراد

ندارند. جامعه اعضا برخی و دارند، را «چیز»ها جامعه اعضا برخی

allocative efficiency است مطلوب خدمات و کاال بهینه تخصیص

خود جای در چیز هر گرفتن قرار یعنی بهینه تخصیص

دارد را ارزش بیشترین که است آنجایی چیز هر جای

٩



سیب بازار

١٠



سیب بازار

نفر. هشت از متشکل داریم ای جامعه
ندارند. عضو چهار و دارند سیب جامعه عضو چهار

١١



سیب بازار

نفر. هشت از متشکل داریم ای جامعه
ندارند. عضو چهار و دارند سیب جامعه عضو چهار

بگیرند. قرار خود جای در سیب چهار این که نحوی به سیبهاست، مالکیت تغییر مطلوب،

١٢



سیب بازار

نفر. هشت از متشکل داریم ای جامعه
ندارند. عضو چهار و دارند سیب جامعه عضو چهار

بگیرند. قرار خود جای در سیب چهار این که نحوی به سیبهاست، مالکیت تغییر مطلوب،

معامله از بعد معامله از قبل ارزش
 7 ٩٠
 7 ٧٠
 3 ٧٠
 7 ٥٠
 3 ٥٠
 7 ٣٠
 3 ٣٠
 3 ١٠

١٣



سیب بازار

نفر. هشت از متشکل داریم ای جامعه
ندارند. عضو چهار و دارند سیب جامعه عضو چهار

بگیرند. قرار خود جای در سیب چهار این که نحوی به سیبهاست، مالکیت تغییر مطلوب،

معامله از بعد معامله از قبل ارزش
3 7 ٩٠
3 7 ٧٠
3 3 ٧٠
3 7 ٥٠
7 3 ٥٠
7 7 ٣٠
7 3 ٣٠
7 3 ١٠

١٤



سیب بازار

معامله از بعد معامله از قبل ارزش
3 7 ٩٠
3 7 ٧٠
3 3 ٧٠
3 7 ٥٠
7 3 ٥٠
7 7 ٣٠
7 3 ٣٠
7 3 ١٠

٧٠ + ٥٠ + ٣٠  + ١٠ = ١٦٠ معامله: از قبل
معامله از بعد
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سیب بازار

معامله از بعد معامله از قبل ارزش
3 7 ٩٠
3 7 ٧٠
3 3 ٧٠
3 7 ٥٠
7 3 ٥٠
7 7 ٣٠
7 3 ٣٠
7 3 ١٠

٧٠ + ٥٠ + ٣٠  + ١٠ = ١٦٠ معامله: از قبل
٥٠ + ٧٠  + ٧٠ + ٩٠ = ٢٨٠ معامله: از بعد
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سیب بازار
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سیب بازار
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سیب بازار
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سیب خواهان سیب مالک
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سیب بازار
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سیب خواهان سیب مالک
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بازار آزادی
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بازار آزادی

شود. می محقق آزاد بازار مدد به تنها گیرد، قرار خود جای در چیز هر که نحوی به مالکیت، انتقال

٢٢



بازار آزادی

شود. می محقق آزاد بازار مدد به تنها گیرد، قرار خود جای در چیز هر که نحوی به مالکیت، انتقال
است. تبادل آزادی آزادی، اقتصادی تعین

که اند آزاد جامعه اعضای یعنی
مشارکت در آزادی نفروشند: یا بفروشند را خود جنس

برساند. است الزم تعادل برای که حدی به را قیمت تا است آزاد بازار و

٢٣



بازار آزادی

شود. می محقق آزاد بازار مدد به تنها گیرد، قرار خود جای در چیز هر که نحوی به مالکیت، انتقال
است. تبادل آزادی آزادی، اقتصادی تعین

که اند آزاد جامعه اعضای یعنی
مشارکت در آزادی نفروشند: یا بفروشند را خود جنس

برساند. است الزم تعادل برای که حدی به را قیمت تا است آزاد بازار و
بخرد. نیست مجبور دانست، باال را بازار قیمت کسی اگر

(رقابت) بشود کننده عرضه کرده، تولید به اقدام تواند می حتی
بفروشد. نیست مجبور بود، پایین قیمت اگر

کند، صبر تواند می
بپردازد. دیگری کار به است بهتر و ندارد، نسبی مزیت هم شاید

٢٤



بازار آزادی

شود. می محقق آزاد بازار مدد به تنها گیرد، قرار خود جای در چیز هر که نحوی به مالکیت، انتقال
است. تبادل آزادی آزادی، اقتصادی تعین

که اند آزاد جامعه اعضای یعنی
مشارکت در آزادی نفروشند: یا بفروشند را خود جنس

برساند. است الزم تعادل برای که حدی به را قیمت تا است آزاد بازار و
بخرد. نیست مجبور دانست، باال را بازار قیمت کسی اگر

(رقابت) بشود کننده عرضه کرده، تولید به اقدام تواند می حتی
بفروشد. نیست مجبور بود، پایین قیمت اگر

کند، صبر تواند می
بپردازد. دیگری کار به است بهتر و ندارد، نسبی مزیت هم شاید
است. تبادل در طرف دو آزادانه تصمیم انصاف معیار و محک پس

٢٥



بازار آزادی

شود. می محقق آزاد بازار مدد به تنها گیرد، قرار خود جای در چیز هر که نحوی به مالکیت، انتقال
است. تبادل آزادی آزادی، اقتصادی تعین

که اند آزاد جامعه اعضای یعنی
مشارکت در آزادی نفروشند: یا بفروشند را خود جنس

برساند. است الزم تعادل برای که حدی به را قیمت تا است آزاد بازار و
بخرد. نیست مجبور دانست، باال را بازار قیمت کسی اگر

(رقابت) بشود کننده عرضه کرده، تولید به اقدام تواند می حتی
بفروشد. نیست مجبور بود، پایین قیمت اگر

کند، صبر تواند می
بپردازد. دیگری کار به است بهتر و ندارد، نسبی مزیت هم شاید
است. تبادل در طرف دو آزادانه تصمیم انصاف معیار و محک پس

اما
٢٦



بازار آزادی

گرفت صورت فرض چندین اما
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بازار آزادی

گرفت صورت فرض چندین اما
بازار، کارآیی رفتن دست از به منجر فروض این از یک هر نقض

شود. می خود، جای در چیزها قراردادن حیث از

٢٨



سیب بازار فروض
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سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
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.١٢
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سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢
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.٥
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سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢

فروش سمت در یا خرید، سمت در انحصار نبود .٣
.٤
.٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢

٣٢



سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢

فروش سمت در یا خرید، سمت در انحصار نبود .٣
منفی یا مثبت جانبی، اثرات نبود .٤

.٥
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.٩

.١٠

.١١

.١٢
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سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢

فروش سمت در یا خرید، سمت در انحصار نبود .٣
منفی یا مثبت جانبی، اثرات نبود .٤

معامله وجه مورد در اطالعاتی تقارن .٥
.٦
.٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
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سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢

فروش سمت در یا خرید، سمت در انحصار نبود .٣
منفی یا مثبت جانبی، اثرات نبود .٤

معامله وجه مورد در اطالعاتی تقارن .٥
کژمنشی نبود .٦

.٧

.٨

.٩

.١٠

.١١

.١٢

٣٥



سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢

فروش سمت در یا خرید، سمت در انحصار نبود .٣
منفی یا مثبت جانبی، اثرات نبود .٤

معامله وجه مورد در اطالعاتی تقارن .٥
کژمنشی نبود .٦

کارگزار و کارفرما مشکل نبود .٧
.٨
.٩
.١٠
.١١
.١٢
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سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢

فروش سمت در یا خرید، سمت در انحصار نبود .٣
منفی یا مثبت جانبی، اثرات نبود .٤

معامله وجه مورد در اطالعاتی تقارن .٥
کژمنشی نبود .٦

کارگزار و کارفرما مشکل نبود .٧
معامله مورد نبودن مشاع .٨
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.١٠

.١١

.١٢

٣٧



سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢

فروش سمت در یا خرید، سمت در انحصار نبود .٣
منفی یا مثبت جانبی، اثرات نبود .٤

معامله وجه مورد در اطالعاتی تقارن .٥
کژمنشی نبود .٦

کارگزار و کارفرما مشکل نبود .٧
معامله مورد نبودن مشاع .٨

مرکزی بازار یک وجود .٩
.١٠
.١١
.١٢
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سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢

فروش سمت در یا خرید، سمت در انحصار نبود .٣
منفی یا مثبت جانبی، اثرات نبود .٤

معامله وجه مورد در اطالعاتی تقارن .٥
کژمنشی نبود .٦

کارگزار و کارفرما مشکل نبود .٧
معامله مورد نبودن مشاع .٨

مرکزی بازار یک وجود .٩
مالی پولی بازار وجود .١٠
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سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢

فروش سمت در یا خرید، سمت در انحصار نبود .٣
منفی یا مثبت جانبی، اثرات نبود .٤

معامله وجه مورد در اطالعاتی تقارن .٥
کژمنشی نبود .٦

کارگزار و کارفرما مشکل نبود .٧
معامله مورد نبودن مشاع .٨

مرکزی بازار یک وجود .٩
مالی پولی بازار وجود .١٠

منافع تعارض نبود .١١
.١٢
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سیب بازار فروض

مرزی امنیت .١
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢

فروش سمت در یا خرید، سمت در انحصار نبود .٣
منفی یا مثبت جانبی، اثرات نبود .٤

معامله وجه مورد در اطالعاتی تقارن .٥
کژمنشی نبود .٦

کارگزار و کارفرما مشکل نبود .٧
معامله مورد نبودن مشاع .٨

مرکزی بازار یک وجود .٩
مالی پولی بازار وجود .١٠

منافع تعارض نبود .١١
اعضا دیگر انگیزش بر جامعه، عضو یک استراتژی اثری بی .١٢

… و

شود. می بازار شکست به منجر فروض این از یک هر برقراری عدم

٤١
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Kowloon City بازار: حساب بی آزادی
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Kowloon City بازار: حساب بی آزادی
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انحصار

داریم: نفره هشت جامعه

سیب خواهان ارزش سیب تولیدکننده هزینه
٩٠ ١٠
٨٠ ٢٠
٧٠ ٣٠
٦٠ ٤٠
٥٠ ٥٠
٤٠ ٦٠
٣٠ ٧٠

٤٥
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انحصار

داریم: نفره هشت جامعه

سیب خواهان ارزش سیب تولیدکننده هزینه
٩٠ ١٠
٨٠ ٢٠
٧٠ ٣٠
٦٠ ٤٠
٥٠ ٥٠
٤٠ ٦٠
٣٠ ٧٠

است ٥٠ تعادلی قیمت به سیب، ٥ تولید بهینه،
چه؟ بود انحصارگر کننده تولید اگر اما
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انحصار

داریم: نفره هشت جامعه

تعداد قیمت کل درآمد نهایی هزینه کل هزینه سود
١      
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٥      

٤٧



انحصار

داریم: نفره هشت جامعه

تعداد قیمت کل درآمد نهایی هزینه کل هزینه سود
١ ٩١ ٩١ ١٠ ١٠ ٨١
٢      

٣      

٤      

٥      

٤٨



انحصار

داریم: نفره هشت جامعه

تعداد قیمت کل درآمد نهایی هزینه کل هزینه سود
١ ٩١ ٩١ ١٠ ١٠ ٨١
٢ ٨١ ١٦٢ ٢٠ ٣٠ ١٣٢
٣      

٤      

٥      

٤٩



انحصار

داریم: نفره هشت جامعه

تعداد قیمت کل درآمد نهایی هزینه کل هزینه سود
١ ٩١ ٩١ ١٠ ١٠ ٨١
٢ ٨١ ١٦٢ ٢٠ ٣٠ ١٣٢
٣ ٧١ ٢١٣ ٣٠ ٦٠ ١٥٣
٤      

٥      

٥٠



انحصار

داریم: نفره هشت جامعه

تعداد قیمت کل درآمد نهایی هزینه کل هزینه سود
١ ٩١ ٩١ ١٠ ١٠ ٨١
٢ ٨١ ١٦٢ ٢٠ ٣٠ ١٣٢
٣ ٧١ ٢١٣ ٣٠ ٦٠ ١٥٣
٤ ٦١ ٢٤٤ ٤٠ ١٠٠ ١٤٤
٥      

٥١



انحصار

داریم: نفره هشت جامعه

تعداد قیمت کل درآمد نهایی هزینه کل هزینه سود
١ ٩١ ٩١ ١٠ ١٠ ٨١
٢ ٨١ ١٦٢ ٢٠ ٣٠ ١٣٢
٣ ٧١ ٢١٣ ٣٠ ٦٠ ١٥٣
٤ ٦١ ٢٤٤ ٤٠ ١٠٠ ١٤٤
٥ ٥١ ٢٥٥ ٥٠ ١٥٠ ١٠٥

٥٢



انحصار

داریم: نفره هشت جامعه

تعداد قیمت کل درآمد نهایی هزینه کل هزینه سود
١ ٩١ ٩١ ١٠ ١٠ ٨١
٢ ٨١ ١٦٢ ٢٠ ٣٠ ١٣٢
٣ ٧١ ٢١٣ ٣٠ ٦٠ ١٥٣
٤ ٦١ ٢٤٤ ٤٠ ١٠٠ ١٤٤
٥ ٥١ ٢٥٥ ٥٠ ١٥٠ ١٠٥

است. بازار شکست دیگر سیب دو تولید برای منابع تخصیص عدم کند. می تولید سیب ٣ انحصارگر اما

٥٣



انحصار

داریم: نفره هشت جامعه

تعداد قیمت کل درآمد نهایی هزینه کل هزینه سود
١ ٩١ ٩١ ١٠ ١٠ ٨١
٢ ٨١ ١٦٢ ٢٠ ٣٠ ١٣٢
٣ ٧١ ٢١٣ ٣٠ ٦٠ ١٥٣
٤ ٦١ ٢٤٤ ٤٠ ١٠٠ ١٤٤
٥ ٥١ ٢٥٥ ٥٠ ١٥٠ ١٠٥

است. بازار شکست دیگر سیب دو تولید برای منابع تخصیص عدم کند. می تولید سیب ٣ انحصارگر اما
٩٠ + ٨٠ + ٧٠ - ٣٠ - ٢٠ - ١٠ = ١٨٠ سیب: ٣ ارزش

٩٠ + ٨٠ + ٧٠ + ٦٠ + ٥٠ - ٥٠ - ٤٠ - ٣٠ - ٢٠ - ١٠ = ٢٠٠ سیب: ٥ ارزش

٥٤



انحصار

انحصارگر

Market Power دارد. گذاری قیمت قدرت
کند. می اعمال عرضه کنترل با را قدرت این

٥٥



انحصار

انحصارگر

Market Power دارد. گذاری قیمت قدرت
کند. می اعمال عرضه کنترل با را قدرت این

شود. نمی منابع بهینه تخصیص به منجر که چرا نیست عادالنه قیمت بازار، این در حاصل قیمت

شناسیم؟ می انحصارگر از مثالهایی چه

٥٦



انحصار

٥٧



انحصار

خودرو صنعت
انحصار تشدید ← آید؟! پایین هزینه تولید افزایش با تا شود محدود واردات

٥٨



انحصار

خودرو صنعت
انحصار ←تشدید آید؟! پایین هزینه تولید افزایش با تا شود محدود واردات

سیاستگذاری
بازار شکست کردن مشخص

بازار شکست وجود اثبات
بهینه تخصیص جهت در سیاست، اثرگذاری دادن نشان

٥٩



انحصار

خودرو صنعت
انحصار ←تشدید آید؟! پایین هزینه تولید افزایش با تا شود محدود واردات

سیاستگذاری
بازار شکست کردن مشخص

بازار شکست وجود اثبات
بهینه تخصیص جهت در سیاست، اثرگذاری دادن نشان

رقابت شورای

٦٠



انحصار

خودرو صنعت
انحصار ←تشدید آید؟! پایین هزینه تولید افزایش با تا شود محدود واردات

سیاستگذاری
بازار شکست کردن مشخص

بازار شکست وجود اثبات
بهینه تخصیص جهت در سیاست، اثرگذاری دادن نشان

رقابت شورای
صداوسیما

٦١



انحصار

خودرو صنعت
انحصار ←تشدید آید؟! پایین هزینه تولید افزایش با تا شود محدود واردات

سیاستگذاری
بازار شکست کردن مشخص

بازار شکست وجود اثبات
بهینه تخصیص جهت در سیاست، اثرگذاری دادن نشان

رقابت شورای
صداوسیما

ای رسانه محصوالت تولید صنعت
تلویزیونی محصوالت فروش قیمت
ای رسانه محصوالت توزیع فنآوری

٦٢



محور تولید

٦٣



محور تولید

آزاد: اقتصاد به اتهام

٦٤



محور تولید

آزاد: اقتصاد به اتهام
محور تولید

زیست محیط کننده نابود
دهیم تغییر را مصرف فرهنگ باید که شود می گرفته نتیجه

٦٥



واقعیت محور؟! تولید

← زحمت و کار حاصل
مصرف

٦٦



واقعیت محور؟! تولید

← نتیجه زحمت و کار حاصل
مصرف

٦٧



واقعیت محور؟! تولید

← نتیجه زحمت و کار حاصل
مصرف

← نتیجه و کار حاصل
مصرف بخشی

انداز پس بخشی

٦٨



واقعیت محور؟! تولید

← نتیجه زحمت و کار حاصل
مصرف

← ابزار با انسان کار نتیجه نتیجه و کار حاصل
مصرف بخشی

انداز پس بخشی

٦٩



واقعیت محور؟! تولید

← نتیجه زحمت و کار حاصل
مصرف

← ابزار با انسان کار نتیجه نتیجه و کار حاصل
مصرف بخشی

انداز پس بخشی
← شده انداز پس سرمایه بهره + ابزار با انسان کار نتیجه بعد، روز

مصرف بخشی
انداز پس بخشی

٧٠



واقعیت محور؟! تولید

← نتیجه زحمت و کار حاصل
مصرف

← ابزار با انسان کار نتیجه نتیجه و کار حاصل
مصرف بخشی

انداز پس بخشی
← شده انداز پس سرمایه بهره + ابزار با انسان کار نتیجه بعد، روز

مصرف بخشی
انداز پس بخشی

تولید: عوامل

ارضا تقویت، استراحت، .١
کار .٢
ابزار .٣

٧١



واقعیت محور؟! تولید

٧٢



واقعیت محور؟! تولید

اقتصاد علم محور
تولید؟

مصرف؟
مصرف و تولید میان تعادل بلکه مصرف، نه تولید، نه

٧٣



واقعیت محور؟! تولید

اقتصاد علم محور
تولید؟

مصرف؟
مصرف و تولید میان تعادل بلکه مصرف، نه تولید، نه

زیست محیط

٧٤



واقعیت محور؟! تولید

اقتصاد علم محور
تولید؟

مصرف؟
مصرف و تولید میان تعادل بلکه مصرف، نه تولید، نه

زیست محیط
مصرف و تولید میان تعادل این

زیست؟ محیط برای ممتنع یا مفید مضر،
بهینه تخصیص مالک

٧٥



جانبی اثرات

است: قرار این از شیمیایی کود کارخانه هزینه
تومان ١٠ اول: تن یک
تومان ٢٠ دوم: تن یک
تومان ٣٠ سوم: تن یک

…
تومان ٩٠ نهم: تن یک

٧٦



جانبی اثرات

است: قرار این از شیمیایی کود کارخانه هزینه
تومان ١٠ اول: تن یک
تومان ٢٠ دوم: تن یک
تومان ٣٠ سوم: تن یک

…
تومان ٩٠ نهم: تن یک

کل: تقاضای
تومان ٩٠ اول: تن یک
تومان ٨٠ دوم: تن یک

…
تومان ١٠ نهم: تن یک

٧٧



 

جانبی اثرات

آب تصفیه هزینه کند. می آلوده را کشاورزان آبیاری آب و شود می رودخانه وارد کارخانه فاضالب
است. تومان ٢٠ تنی

تناژ هزینه ارزش
١ ١٠ ٩٠
٢ ٢٠ ٨٠
٣ ٣٠ ٧٠
٤ ٤٠ ٦٠
٥ ٥٠ ٥٠
٦ ٦٠ ٤٠
٧ ٧٠ ٣٠

٧٨



 

جانبی اثرات

آب تصفیه هزینه کند. می آلوده را کشاورزان آبیاری آب و شود می رودخانه وارد کارخانه فاضالب
است. تومان ٢٠ تنی

تناژ هزینه ارزش
١ ١٠ ٩٠
٢ ٢٠ ٨٠
٣ ٣٠ ٧٠
٤ ٤٠ ٦٠
٥ ٥٠ ٥٠
٦ ٦٠ ٤٠
٧ ٧٠ ٣٠

٩٠ + ٨٠ + ٧٠ + ٦٠ + ٥٠ - ٥٠ - ٤٠ - ٣٠ - ٢٠ - ١٠ = ٢٠٠
٢٠٠ - ٥x٢٠ = ١٠٠

٧٩



|

جانبی اثرات

آب تصفیه هزینه کند. می آلوده را کشاورزان آبیاری آب و شود می رودخانه وارد کارخانه فاضالب
است. تومان ٢٠ تنی

تناژ هزینه ارزش
١ ١٠ ٩٠
٢ ٢٠ ٨٠
٣ ٣٠ ٧٠
٤ ٤٠ ٦٠
٥ ٥٠ ٥٠
٦ ٦٠ ٤٠
٧ ٧٠ ٣٠

٩٠ + ٨٠ + ٧٠ + ٦٠ + ٥٠ - ٥٠ - ٤٠ - ٣٠ - ٢٠ - ١٠ = ٢٠٠
٢٠٠ - ٥x٢٠ = ١٠٠

٨٠



 

جانبی اثرات

آب تصفیه هزینه کند. می آلوده را کشاورزان آبیاری آب و شود می رودخانه وارد کارخانه فاضالب
است. تومان ٢٠ تنی

تناژ هزینه جانبی اثر کل هزینه ارزش
١ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٩٠
٢ ٢٠ ٢٠ ٤٠ ٨٠
٣ ٣٠ ٢٠ ٥٠ ٧٠
٤ ٤٠ ٢٠ ٦٠ ٦٠
٥ ٥٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠
٦ ٦٠ ٢٠ ٨٠ ٤٠
٧ ٧٠ ٢٠ ٩٠ ٣٠

٨١



 

جانبی اثرات

آب تصفیه هزینه کند. می آلوده را کشاورزان آبیاری آب و شود می رودخانه وارد کارخانه فاضالب
است. تومان ٢٠ تنی

تناژ هزینه جانبی اثر کل هزینه ارزش
١ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٩٠
٢ ٢٠ ٢٠ ٤٠ ٨٠
٣ ٣٠ ٢٠ ٥٠ ٧٠
٤ ٤٠ ٢٠ ٦٠ ٦٠
٥ ٥٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠
٦ ٦٠ ٢٠ ٨٠ ٤٠
٧ ٧٠ ٢٠ ٩٠ ٣٠

٩٠ + ٨٠ + ٧٠ + ٦٠ - ٤٠ - ٣٠ - ٢٠ - ١٠ = ٢٠٠
٢٠٠ - ٤x٢٠ = ١٢٠

٨٢



|

جانبی اثرات

آب تصفیه هزینه کند. می آلوده را کشاورزان آبیاری آب و شود می رودخانه وارد کارخانه فاضالب
است. تومان ٢٠ تنی

تناژ هزینه جانبی اثر کل هزینه ارزش
١ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٩٠
٢ ٢٠ ٢٠ ٤٠ ٨٠
٣ ٣٠ ٢٠ ٥٠ ٧٠
٤ ٤٠ ٢٠ ٦٠ ٦٠
٥ ٥٠ ٢٠ ٧٠ ٥٠
٦ ٦٠ ٢٠ ٨٠ ٤٠
٧ ٧٠ ٢٠ ٩٠ ٣٠

٩٠ + ٨٠ + ٧٠ + ٦٠ - ٤٠ - ٣٠ - ٢٠ - ١٠ = ٢٠٠
٢٠٠ - ٤x٢٠ = ١٢٠

٨٣



جانبی اثرات

externality
مثبت
منفی

٨٤



جانبی اثرات

externality
مثبت
منفی

یارانه و مالیات

٨٥



جانبی اثرات

externality
مثبت
منفی

یارانه و مالیات
زیست محیط

٨٦



جانبی اثرات

externality
مثبت
منفی

یارانه و مالیات
زیست محیط

مختلف کشورهای مقایسه

٨٧



مشاع کاالی

٨٨



مشاع کاالی

ساده مثالهای

٨٩



مشاع کاالی

ساده مثالهای
خانه در

اتاقی هم با

٩٠



مشاع کاالی

ساده مثالهای
خانه در

اتاقی هم با
کالن مقیاس در

٩١



مشاع کاالی

ساده مثالهای
خانه در

اتاقی هم با
کالن مقیاس در
مرزی امنیت

٩٢



مشاع کاالی

ساده مثالهای
خانه در

اتاقی هم با
کالن مقیاس در
مرزی امنیت
داخلی امنیت

٩٣



مشاع کاالی

ساده مثالهای
خانه در

اتاقی هم با
کالن مقیاس در
مرزی امنیت
داخلی امنیت
کشی خیابان

سبز فضای

٩٤



اخالقی بی اقتصاد آزاد، اقتصاد

٩٥



اخالقی بی اقتصاد آزاد، اقتصاد

گرایی فرد
غربی فرهنگ
خواهی خود

اشرافیت
اختالس و فساد

٩٦



اخالقی بی اقتصاد آزاد، اقتصاد

گرایی فرد
غربی فرهنگ
خواهی خود

اشرافیت
اختالس و فساد

دنیا واقعیت
نیستند. برخی و هستند خواه خود برخی
نیستند. برخی و هستند گو دروغ برخی

٩٧



اخالقی؟! بی اقتصاد آزاد، اقتصاد

٩٨



اخالقی؟! بی اقتصاد آزاد، اقتصاد

دهد قرار جامعه خدمت در را خواه خیر و خواه خود که سیستمی طراحی ما هدف

٩٩



اخالقی؟! بی اقتصاد آزاد، اقتصاد

دهد قرار جامعه خدمت در را خواه خیر و خواه خود که سیستمی طراحی ما هدف
کنیم تجویز را بهینه تخصیص اگر

١٠٠



اخالقی؟! بی اقتصاد آزاد، اقتصاد

دهد قرار جامعه خدمت در را خواه خیر و خواه خود که سیستمی طراحی ما هدف
کنیم تجویز را بهینه تخصیص اگر

است قائل ارزشی چیز هر برای کس هر بپذیریم و
داند می خود فقط که

بگوید، دروغ تواند می پرسیدیم او از آنرا ارزش اگر و

١٠١



اخالقی؟! بی اقتصاد آزاد، اقتصاد

دهد قرار جامعه خدمت در را خواه خیر و خواه خود که سیستمی طراحی ما هدف
کنیم تجویز را بهینه تخصیص اگر

است قائل ارزشی چیز هر برای کس هر بپذیریم و
داند می خود فقط که

بگوید، دروغ تواند می پرسیدیم او از آنرا ارزش اگر و

که، است مکانیسمی تنها شکست بدون آزاد بازار آنگاه

جامعه، اعضای صداقت عدم یا صداقت از فارغ
کند. محقق را شده تجویز اصل

نیست. آزادی وجوه همه متوجه و تبادل آزادی یعنی بحث این در آزادی

١٠٢



آره» می پول «پول کاپیتالیسم:

است: شده بیمه گذاری سرمایه سود که ریسک، بدون ثابت سود نرخ

١٠٣



آره» می پول «پول کاپیتالیسم:

است: شده بیمه گذاری سرمایه سود که ریسک، بدون ثابت سود نرخ

٪٠/١ ساله ده اوراق آلمان:

١٠٤



آره» می پول «پول کاپیتالیسم:

است: شده بیمه گذاری سرمایه سود که ریسک، بدون ثابت سود نرخ

٪٠/١ ساله ده اوراق آلمان:
یورو یک معادل یورو هزار هر ساالنه سود

یورو ١٠٠٫٠٠٠ سالی تجربه کم متخصص نیروی درآمد
آورد؟ بدست کارمند آن معادل درآمدی تا است الزم سرمایه چقدر

١٠٥



آره» می پول «پول کاپیتالیسم:

است: شده بیمه گذاری سرمایه سود که ریسک، بدون ثابت سود نرخ

٪٠/١ ساله ده اوراق آلمان:
یورو یک معادل یورو هزار هر ساالنه سود

یورو ١٠٠٫٠٠٠ سالی تجربه کم متخصص نیروی درآمد
آورد؟ بدست کارمند آن معادل درآمدی تا است الزم سرمایه چقدر

شد! خواهد قفل سال ده سرمایه این
است؟ طوالنی سال ده

١٠٦



آره» می پول «پول کاپیتالیسم:

است: شده بیمه گذاری سرمایه سود که ریسک، بدون ثابت سود نرخ

٪٠/١ ساله ده اوراق آلمان:
یورو یک معادل یورو هزار هر ساالنه سود

یورو ١٠٠٫٠٠٠ سالی تجربه کم متخصص نیروی درآمد
آورد؟ بدست کارمند آن معادل درآمدی تا است الزم سرمایه چقدر

شد! خواهد قفل سال ده سرمایه این
است؟ طوالنی سال ده

-٪٠/٥ سود شود، قفل پول سال دو

١٠٧



آره» می پول «پول کاپیتالیسم:

است: شده بیمه گذاری سرمایه سود که ریسک، بدون ثابت سود نرخ

٪٠/١ ساله ده اوراق آلمان:
یورو یک معادل یورو هزار هر ساالنه سود

یورو ١٠٠٫٠٠٠ سالی تجربه کم متخصص نیروی درآمد
آورد؟ بدست کارمند آن معادل درآمدی تا است الزم سرمایه چقدر

شد! خواهد قفل سال ده سرمایه این
است؟ طوالنی سال ده

-٪٠/٥ سود شود، قفل پول سال دو
-٪٠/١ ساله ده اوراق ژاپن:

١٠٨



آره» می پول «پول کاپیتالیسم:

است: شده بیمه گذاری سرمایه سود که ریسک، بدون ثابت سود نرخ

٪٠/١ ساله ده اوراق آلمان:
یورو یک معادل یورو هزار هر ساالنه سود

یورو ١٠٠٫٠٠٠ سالی تجربه کم متخصص نیروی درآمد
آورد؟ بدست کارمند آن معادل درآمدی تا است الزم سرمایه چقدر

شد! خواهد قفل سال ده سرمایه این
است؟ طوالنی سال ده

-٪٠/٥ سود شود، قفل پول سال دو
-٪٠/١ ساله ده اوراق ژاپن:

آمریکا:
٪١/٨ اسمی ساله ده اوراق

١٠٩



آره» می پول «پول کاپیتالیسم:

است: شده بیمه گذاری سرمایه سود که ریسک، بدون ثابت سود نرخ

٪٠/١ ساله ده اوراق آلمان:
یورو یک معادل یورو هزار هر ساالنه سود

یورو ١٠٠٫٠٠٠ سالی تجربه کم متخصص نیروی درآمد
آورد؟ بدست کارمند آن معادل درآمدی تا است الزم سرمایه چقدر

شد! خواهد قفل سال ده سرمایه این
است؟ طوالنی سال ده

-٪٠/٥ سود شود، قفل پول سال دو
-٪٠/١ ساله ده اوراق ژاپن:

آمریکا:
٪١/٨ اسمی ساله ده اوراق
٪٠/٢ واقعی ساله ده اوراق

-٪٠/٣ واقعی ساله پنج اوراق

١١٠



کنه» می له را «فقرا کاپیتالیسم:

١١١



کنه» می له را «فقرا کاپیتالیسم:

کارگر به ظلم

١١٢



کنه» می له را «فقرا کاپیتالیسم:

کارگر به ظلم
کار ساعت ده

اجرت ساعت هشت
دار! سرمایه حق اختالف

١١٣



کنه» می له را «فقرا کاپیتالیسم:

کارگر به ظلم
کار ساعت ده

اجرت ساعت هشت
دار! سرمایه حق اختالف

منزلت
بیشتر ←آموزش ثروتمند خانواده

١١٤



کنه» می له را «فقرا کاپیتالیسم:

کارگر به ظلم
کار ساعت ده

اجرت ساعت هشت
دار! سرمایه حق اختالف

منزلت
بیشتر ←آموزش ثروتمند خانواده

آموزشی: منابع بهینه تخصیص
٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ عمر کل درآمد تخصص: کم
٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ عمر کل درآمد تخصص: با

١١٥



کنه» می له را «فقرا کاپیتالیسم:

کارگر به ظلم
کار ساعت ده

اجرت ساعت هشت
دار! سرمایه حق اختالف

منزلت
بیشتر ←آموزش ثروتمند خانواده

آموزشی: منابع بهینه تخصیص
٥٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ عمر کل درآمد تخصص: کم
٥٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ عمر کل درآمد تخصص: با

کند؟ می چه دولت آزاد، اقتصاد در
همگانی آموزش

دانشجویی وام
بالعوض وام

١١٦



آزاد اقتصاد خالصه

١١٧



آزاد اقتصاد خالصه

کنند. نمی المصالحه وجه اقتصاددانان که امری تنها بهینه: تخصیص

١١٨



آزاد اقتصاد خالصه

کنند. نمی المصالحه وجه اقتصاددانان که امری تنها بهینه: تخصیص
Normative است: (ایجابی) تجویزی وجه

Positive است: ریاضی) (استقرائات اثباتی های گزاره همه علم این باقی

١١٩



آزاد اقتصاد خالصه

کنند. نمی المصالحه وجه اقتصاددانان که امری تنها بهینه: تخصیص
Normative است: (ایجابی) تجویزی وجه

Positive است: ریاضی) (استقرائات اثباتی های گزاره همه علم این باقی
تبادل آزادی آزاد: بازار

١٢٠



آزاد اقتصاد خالصه

کنند. نمی المصالحه وجه اقتصاددانان که امری تنها بهینه: تخصیص
Normative است: (ایجابی) تجویزی وجه

Positive است: ریاضی) (استقرائات اثباتی های گزاره همه علم این باقی
تبادل آزادی آزاد: بازار

است موثر ابزار تنها آزادی اما نیست، الزم آزادی قراردادن فرض پیش

١٢١



آزاد اقتصاد خالصه

کنند. نمی المصالحه وجه اقتصاددانان که امری تنها بهینه: تخصیص
Normative است: (ایجابی) تجویزی وجه

Positive است: ریاضی) (استقرائات اثباتی های گزاره همه علم این باقی
تبادل آزادی آزاد: بازار

است موثر ابزار تنها آزادی اما نیست، الزم آزادی قراردادن فرض پیش
بشر همه قلبی مکنونات به لحظه به لحظه آگاهی بجز

١٢٢



آزاد اقتصاد خالصه

کنند. نمی المصالحه وجه اقتصاددانان که امری تنها بهینه: تخصیص
Normative است: (ایجابی) تجویزی وجه

Positive است: ریاضی) (استقرائات اثباتی های گزاره همه علم این باقی
تبادل آزادی آزاد: بازار

است موثر ابزار تنها آزادی اما نیست، الزم آزادی قراردادن فرض پیش
بشر همه قلبی مکنونات به لحظه به لحظه آگاهی بجز

Kowloon City
داده. رخ بازار شکست گویند شد، اصل به نیل مانع آزادی که آنجا هر

است. مستثنی انحصارگر آزادی مثال شود، می المصالحه وجه آزادی آنجا

١٢٣



آزاد اقتصاد خالصه

کنند. نمی المصالحه وجه اقتصاددانان که امری تنها بهینه: تخصیص
Normative است: (ایجابی) تجویزی وجه

Positive است: ریاضی) (استقرائات اثباتی های گزاره همه علم این باقی
تبادل آزادی آزاد: بازار

است موثر ابزار تنها آزادی اما نیست، الزم آزادی قراردادن فرض پیش
بشر همه قلبی مکنونات به لحظه به لحظه آگاهی بجز

Kowloon City
داده. رخ بازار شکست گویند شد، اصل به نیل مانع آزادی که آنجا هر

است. مستثنی انحصارگر آزادی مثال شود، می المصالحه وجه آزادی آنجا
است. بردار استثنا آمریکا در خصوصی مالکیت

١٢٤



آزاد اقتصاد خالصه

کنند. نمی المصالحه وجه اقتصاددانان که امری تنها بهینه: تخصیص
Normative است: (ایجابی) تجویزی وجه

Positive است: ریاضی) (استقرائات اثباتی های گزاره همه علم این باقی
تبادل آزادی آزاد: بازار

است موثر ابزار تنها آزادی اما نیست، الزم آزادی قراردادن فرض پیش
بشر همه قلبی مکنونات به لحظه به لحظه آگاهی بجز

Kowloon City
داده. رخ بازار شکست گویند شد، اصل به نیل مانع آزادی که آنجا هر

است. مستثنی انحصارگر آزادی مثال شود، می المصالحه وجه آزادی آنجا
است. بردار استثنا آمریکا در خصوصی مالکیت

شرکت هفت به AT&T شکست

١٢٥



آزاد اقتصاد خالصه

کنند. نمی المصالحه وجه اقتصاددانان که امری تنها بهینه: تخصیص
Normative است: (ایجابی) تجویزی وجه

Positive است: ریاضی) (استقرائات اثباتی های گزاره همه علم این باقی
تبادل آزادی آزاد: بازار

است موثر ابزار تنها آزادی اما نیست، الزم آزادی قراردادن فرض پیش
بشر همه قلبی مکنونات به لحظه به لحظه آگاهی بجز

Kowloon City
داده. رخ بازار شکست گویند شد، اصل به نیل مانع آزادی که آنجا هر

است. مستثنی انحصارگر آزادی مثال شود، می المصالحه وجه آزادی آنجا
است. بردار استثنا آمریکا در خصوصی مالکیت

شرکت هفت به AT&T شکست
AT&T توسط T-Mobile شدن خریده از جلوگیری

١٢٦



آزاد اقتصاد خالصه

کنند. نمی المصالحه وجه اقتصاددانان که امری تنها بهینه: تخصیص
Normative است: (ایجابی) تجویزی وجه

Positive است: ریاضی) (استقرائات اثباتی های گزاره همه علم این باقی
تبادل آزادی آزاد: بازار

است موثر ابزار تنها آزادی اما نیست، الزم آزادی قراردادن فرض پیش
بشر همه قلبی مکنونات به لحظه به لحظه آگاهی بجز

Kowloon City
داده. رخ بازار شکست گویند شد، اصل به نیل مانع آزادی که آنجا هر

است. مستثنی انحصارگر آزادی مثال شود، می المصالحه وجه آزادی آنجا
است. بردار استثنا آمریکا در خصوصی مالکیت

شرکت هفت به AT&T شکست
AT&T توسط T-Mobile شدن خریده از جلوگیری

Eminant Domain قانون
Wickard v. Filburn دادگاه نتیجه

١٢٧



آزادی تبیین

١٢٨



آزادی تبیین

بهینه تخصیص هم و آزادی هم هدف
شود می کسب تبادل آزادی بوسیله بهینه تخصیص هدف

وسیله هم و هدف هم آزادی پس

١٢٩



آزادی تبیین

بهینه تخصیص هم و آزادی هم هدف
شود می کسب تبادل آزادی بوسیله بهینه تخصیص هدف

وسیله هم و هدف هم آزادی پس
فرع خصوصی مالکیت و آزادی و اصل، بهینه تخصیص

نیست. بردار استثنا اصل

١٣٠



آزادی تبیین

بهینه تخصیص هم و آزادی هم هدف
شود می کسب تبادل آزادی بوسیله بهینه تخصیص هدف

وسیله هم و هدف هم آزادی پس
فرع خصوصی مالکیت و آزادی و اصل، بهینه تخصیص

نیست. بردار استثنا اصل
مثال یک گرو در تبیین این پذیری ابطال

تجویزی های گزاره تعداد به حداقلی نگاه
رساند می آزادی به را ما خود بهینه تخصیص

١٣١



آزاد اقتصاد

بهینگی عمودی محور
آزادی افقی محور

مطلق آزادی راست، انتهای
مطلق بستگی چپ، انتهای

١٣٢



االمرین امرالبین آزاد: اقتصاد

تبادل، آزادی در اقتصاد، نگاه

گرا. راست نه و گراست چپ نه

١٣٣



االمرین امرالبین آزاد: اقتصاد

تبادل، آزادی در اقتصاد، نگاه

گرا. راست نه و گراست چپ نه
است: بهینه نقطه بدنبال

نیست، نسبی بهینگی این
مطلق، امری بلکه

باشد. می ذهنی غیر حقیقتی با

١٣٤



آزاد اقتصاد دشواری

سیاستگزار: شما برای سوال چند

.١

.٢

.٣

.٤

.٥

١٣٥



آزاد اقتصاد دشواری

سیاستگزار: شما برای سوال چند

زیاد؟ یا است کم پزشکان حقوق، یا ویزیت، حق .١

.٢

.٣

.٤

.٥

١٣٦



آزاد اقتصاد دشواری

سیاستگزار: شما برای سوال چند

زیاد؟ یا است کم پزشکان حقوق، یا ویزیت، حق .١

زیاد؟ یا است کم ایران در بانکها شعب تعداد .٢

.٣

.٤

.٥

١٣٧



آزاد اقتصاد دشواری

سیاستگزار: شما برای سوال چند

زیاد؟ یا است کم پزشکان حقوق، یا ویزیت، حق .١

زیاد؟ یا است کم ایران در بانکها شعب تعداد .٢

یابد؟ افزایش بنزین قیمت .٣

.٤

.٥

١٣٨



آزاد اقتصاد دشواری

سیاستگزار: شما برای سوال چند

زیاد؟ یا است کم پزشکان حقوق، یا ویزیت، حق .١

زیاد؟ یا است کم ایران در بانکها شعب تعداد .٢

یابد؟ افزایش بنزین قیمت .٣

باشد؟ چقدر بانکی سود نرخ .٤

.٥

١٣٩



آزاد اقتصاد دشواری

سیاستگزار: شما برای سوال چند

زیاد؟ یا است کم پزشکان حقوق، یا ویزیت، حق .١
زیاد؟ یا است کم ایران در بانکها شعب تعداد .٢

یابد؟ افزایش بنزین قیمت .٣
باشد؟ چقدر بانکی سود نرخ .٤

بشود؟ نرخی تک دالر .٥

١٤٠



آزاد: اقتصاد دشواری

١٤١



آزاد: اقتصاد دشواری

است ندانستن به اقرار آزاد اقتصاد سختی

١٤٢



آزاد: اقتصاد دشواری

است ندانستن به اقرار آزاد اقتصاد سختی
عدالت معنای

١٤٣



آزاد: اقتصاد دشواری

است ندانستن به اقرار آزاد اقتصاد سختی
عدالت معنای

غریزی

١٤٤



آزاد: اقتصاد دشواری

است ندانستن به اقرار آزاد اقتصاد سختی
عدالت معنای

غریزی
علمی

١٤٥



البالغه نهج

َأفضل: َأیُّهما

١٤٦



البالغه نهج

الُجود؟ َأو الَعْدل، َأفضل: َأیُّهما

١٤٧



البالغه نهج

الُجود؟ َأو الَعْدل، َأفضل: َأیُّهما
فقال:

َمَواِضَعَها، اْألُُموَر َیَضُع الَْعْدُل

١٤٨



البالغه نهج

الُجود؟ َأو الَعْدل، َأفضل: َأیُّهما
فقال:

َمَواِضَعَها، اْألُُموَر َیَضُع الَْعْدُل
ِجَهِتَها، َعْن ُیْخِرُجَها واْلُجوُد

، َعامٌّ َساِئٌس َوالَْعْدُل
، َخاصٌّ َعارٌض َواْلُجوُد

َوَأْفَضُلُهَما. َأْشَرُفُهَما َفالَْعْدُل

١٤٩



البالغه نهج

الُجود؟ َأو الَعْدل، َأفضل: َأیُّهما
فقال:

َمَواِضَعَها، اْألُُموَر َیَضُع الَْعْدُل
ِجَهِتَها، َعْن ُیْخِرُجَها واْلُجوُد

، َعامٌّ َساِئٌس َوالَْعْدُل
، َخاصٌّ َعارٌض َواْلُجوُد

َوَأْفَضُلُهَما. َأْشَرُفُهَما َفالَْعْدُل

َمَواِضَعَها اْألُُموَر َیَضُع
بهینه تخصیص

allocative efficiency

١٥٠



بازار فروض

مرزی امنیت ١.
انتظامی نیروی و صالحه دادگاه واسطه به آن اعمال و اسناد، با آن اثبات امکان و مالکیت، .٢

… و فروش سمت در یا خرید، سمت در انحصار نبود .٣

شود. می بازار شکست به منجر فروض این از یک هر برقراری عدم
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البالغه نهج
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البالغه نهج

به راهها و یابد عّزت آنها به دین والیان. زینت و رعیت ند استوار دژهاى خدا فرمان به لشکرها، اما
نپذیرد استقامت آنها به جز رعیت کار و گردد امن آنها
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البالغه نهج

به راهها و یابد عّزت آنها به دین والیان. زینت و رعیت ند استوار دژهاى خدا فرمان به لشکرها، اما
نپذیرد استقامت آنها به جز رعیت کار و گردد امن آنها

داشته مقرر ایشان براى خداوند که خراجی به جز نیابد، سامان لشکر کار
و کنند اعتماد خویش کارهاى آوردن سامان به در آن به و گیرند نیرو دشمنانشان با جهاد در تا

برآورد. را نیازهایشان
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البالغه نهج

به راهها و یابد عّزت آنها به دین والیان. زینت و رعیت ند استوار دژهاى خدا فرمان به لشکرها، اما
نپذیرد استقامت آنها به جز رعیت کار و گردد امن آنها

داشته مقرر ایشان براى خداوند که خراجی به جز نیابد، سامان لشکر کار
و کنند اعتماد خویش کارهاى آوردن سامان به در آن به و گیرند نیرو دشمنانشان با جهاد در تا

برآورد. را نیازهایشان
سوم صنف به مگر نمانند برپاى صنف، دو این

را حکومت منافع و بندند می را ها معاهده و عقدها اینان دبیران اند، و کارگزاران و قاضیان که
بود توان متکی آنها به عمومی، چه و خصوصی چه کار، هر در و آورند می گرد
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البالغه نهج

به راهها و یابد عّزت آنها به دین والیان. زینت و رعیت ند استوار دژهاى خدا فرمان به لشکرها، اما
نپذیرد استقامت آنها به جز رعیت کار و گردد امن آنها

داشته مقرر ایشان براى خداوند که خراجی به جز نیابد، سامان لشکر کار
و کنند اعتماد خویش کارهاى آوردن سامان به در آن به و گیرند نیرو دشمنانشان با جهاد در تا

برآورد. را نیازهایشان
سوم صنف به مگر نمانند برپاى صنف، دو این

را حکومت منافع و بندند می را ها معاهده و عقدها اینان دبیران اند، و کارگزاران و قاضیان که
بود توان متکی آنها به عمومی، چه و خصوصی چه کار، هر در و آورند می گرد

که صنعتگران و بازرگانان به مگر نمانند استوار برشمردم، که اینها
کنند، حاصل سودى تا می آیند گردهم

و دارند می برپاى را بازارها
دهند. می سامان را رعیت امور ناتوان اند آنها دادن انجام در دیگران که کارهایی به
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البالغه نهج
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البالغه نهج

راههاى از آن آورندگان دست به و آسودگی و رفاه اسباب و منافعاند هاى مایه خود [بازرگانان]
و نیایند گرد جایها آن در مردم که جایهایی و کوهساران و دشتها و دریا و خشکی و دور و دشوار

ننمایند. جایها آن به رفتن جرئت
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البالغه نهج

راههاى از آن آورندگان دست به و آسودگی و رفاه اسباب و منافعاند هاى مایه خود [بازرگانان]
و نیایند گرد جایها آن در مردم که جایهایی و کوهساران و دشتها و دریا و خشکی و دور و دشوار

ننمایند. جایها آن به رفتن جرئت
وحشتی. فسادشان و شر از نه و است بیمی گریهایشان فتنه از نه که جویند مسالمت  مردمی اینان
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البالغه نهج

راههاى از آن آورندگان دست به و آسودگی و رفاه اسباب و منافعاند هاى مایه خود [بازرگانان]
و نیایند گرد جایها آن در مردم که جایهایی و کوهساران و دشتها و دریا و خشکی و دور و دشوار

ننمایند. جایها آن به رفتن جرئت
وحشتی. فسادشان و شر از نه و است بیمی گریهایشان فتنه از نه که جویند مسالمت  مردمی اینان

تو. شهرهاى در یا باشند تو حضرت در خواه کن، نظر کارشان در
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البالغه نهج

راههاى از آن آورندگان دست به و آسودگی و رفاه اسباب و منافعاند هاى مایه خود [بازرگانان]
و نیایند گرد جایها آن در مردم که جایهایی و کوهساران و دشتها و دریا و خشکی و دور و دشوار

ننمایند. جایها آن به رفتن جرئت
وحشتی. فسادشان و شر از نه و است بیمی گریهایشان فتنه از نه که جویند مسالمت  مردمی اینان

تو. شهرهاى در یا باشند تو حضرت در خواه کن، نظر کارشان در
بخیل. و حریص اند و است ناشایسته روشی را ایشان از بسیارى که بدان اینهمه با

گذارند، می بها خود کاالى براى خود میل به و کنند می احتکار
هستند. عیب و ننگ مایه هم والیان براى و می رسانند زیان مردم به کار این با

است. کرده منع آن از آله) و علیه الله (صلی الله رسول که کن منع احتکار از پس
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البالغه نهج

راههاى از آن آورندگان دست به و آسودگی و رفاه اسباب و منافعاند هاى مایه خود [بازرگانان]
و نیایند گرد جایها آن در مردم که جایهایی و کوهساران و دشتها و دریا و خشکی و دور و دشوار

ننمایند. جایها آن به رفتن جرئت
وحشتی. فسادشان و شر از نه و است بیمی گریهایشان فتنه از نه که جویند مسالمت  مردمی اینان

تو. شهرهاى در یا باشند تو حضرت در خواه کن، نظر کارشان در
بخیل. و حریص اند و است ناشایسته روشی را ایشان از بسیارى که بدان اینهمه با

گذارند، می بها خود کاالى براى خود میل به و کنند می احتکار
هستند. عیب و ننگ مایه هم والیان براى و می رسانند زیان مردم به کار این با

است. کرده منع آن از آله) و علیه الله (صلی الله رسول که کن منع احتکار از پس
و گیرد صورت آسانی به فروش و خرید باید

عدل، موازین بر
شود اجحاف خریدار بر نه و بیند زیان فروشنده نه بها، در که اى گونه به
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جمعبندی
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جمعبندی

است. ریاضی اثبات مابقی و دارد تجویزی گزاره یک تنها آزاد اقتصاد
گرفت. ایراد ریاضی های قضیه اثبات صحت به توان می تنها پذیرفتیم، را تجویزی گزاره اگر

دارد. عدالت از علی حضرت تبیین با توجهی جالب تشابه آزاد اقتصاد تجویزی گزاره
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جمعبندی

است. ریاضی اثبات مابقی و دارد تجویزی گزاره یک تنها آزاد اقتصاد
گرفت. ایراد ریاضی های قضیه اثبات صحت به توان می تنها پذیرفتیم، را تجویزی گزاره اگر

دارد. عدالت از علی حضرت تبیین با توجهی جالب تشابه آزاد اقتصاد تجویزی گزاره
اخالقی ضد اقتصاد نه و است محدودیت بی اقتصادی نه آزاد اقتصاد

باشد. می بازار آزادی مدد به بهینه، تخصیص به نیل اقتصاد
المصالحه وجه تواند می خصوصی مالکیت حتی و آزادی نبودند اگر و باشند، برقرار باید فروضی

شود.
است. مقاوم اخالقی بی مقابل در که کند می خلق سیستمی آزاد اقتصاد

نیست. فقیران» کننده تضعیف و ثروتمندان منافع «حافظ آزاد اقتصاد
ندارند. ای علمی معنای دیگر اینچنینی تعابیر و داری» «سرمایه «سوسیالیسم»، «کاپیتالیسم»،
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جمعبندی

است. ریاضی اثبات مابقی و دارد تجویزی گزاره یک تنها آزاد اقتصاد
گرفت. ایراد ریاضی های قضیه اثبات صحت به توان می تنها پذیرفتیم، را تجویزی گزاره اگر

دارد. عدالت از علی حضرت تبیین با توجهی جالب تشابه آزاد اقتصاد تجویزی گزاره
اخالقی ضد اقتصاد نه و است محدودیت بی اقتصادی نه آزاد اقتصاد

باشد. می بازار آزادی مدد به بهینه، تخصیص به نیل اقتصاد
المصالحه وجه تواند می خصوصی مالکیت حتی و آزادی نبودند اگر و باشند، برقرار باید فروضی

شود.
است. مقاوم اخالقی بی مقابل در که کند می خلق سیستمی آزاد اقتصاد

نیست. فقیران» کننده تضعیف و ثروتمندان منافع «حافظ آزاد اقتصاد
ندارند. ای علمی معنای دیگر اینچنینی تعابیر و داری» «سرمایه «سوسیالیسم»، «کاپیتالیسم»،

درنیامده. اجرا به جا هیچ هنوز کاملش شکل به آزاد اقتصاد
دورترند. برخی و اند شده نزدیکتر کشورها برخی
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جمعبندی

است. ریاضی اثبات مابقی و دارد تجویزی گزاره یک تنها آزاد اقتصاد
گرفت. ایراد ریاضی های قضیه اثبات صحت به توان می تنها پذیرفتیم، را تجویزی گزاره اگر

دارد. عدالت از علی حضرت تبیین با توجهی جالب تشابه آزاد اقتصاد تجویزی گزاره
اخالقی ضد اقتصاد نه و است محدودیت بی اقتصادی نه آزاد اقتصاد

باشد. می بازار آزادی مدد به بهینه، تخصیص به نیل اقتصاد
المصالحه وجه تواند می خصوصی مالکیت حتی و آزادی نبودند اگر و باشند، برقرار باید فروضی

شود.
است. مقاوم اخالقی بی مقابل در که کند می خلق سیستمی آزاد اقتصاد

نیست. فقیران» کننده تضعیف و ثروتمندان منافع «حافظ آزاد اقتصاد
ندارند. ای علمی معنای دیگر اینچنینی تعابیر و داری» «سرمایه «سوسیالیسم»، «کاپیتالیسم»،

درنیامده. اجرا به جا هیچ هنوز کاملش شکل به آزاد اقتصاد
دورترند. برخی و اند شده نزدیکتر کشورها برخی

دارد: دشواری یک سیاستگذار برای آزاد اقتصاد مکتب از پیروی
چیز. آن نیاز مورد میزان و چیز، هر عادالنه قیمت نداستن مشخصا ندانستن: به اقرار
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