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متهيد

التالية: بالكلمات «النسبية»، الرائع التوضيحي كتابه أينشتاين ألربت َم قدَّ

بقدر النسبية، لنظرية متعمقة دقيقة رؤية تقديم هو الكتاب هذا الهدفمن إن
غري لكنهم عام، وفلسفي علمي منظور من بالنظرية املهتمني للقراء املستطاع،
وجوَد مسبًقا العمُل هذا يَفرتض النظرية. للفيزياء الريايض بالنظام ني ُملمِّ
من معقوٍل وقْدٍر بالجامعات، القبول اختبار ملستوى مطابٍق تعليميٍّ مستًوى
الكاتب إن الكتاب. ِقَرص من الرغم عىل القارئ، جانب من اإلرادة وقوة الصرب
… شكل وأوضح بأبسط األساسية األفكار عْرَض محاولته يف جهًدا يأُل لم

املثري! التفكري من ساعات بضع ألحدكم الكتاب يجلب أن أتمنى

أن يمكنني ال «الفيزياء»، ب و«املنطق» «النسبية» ب «االختيار» استبدال عن بعيًدا
الكتاب. هذا هدف عن للتعبري أفضل أسلوبًا أجد

فهي لالختيار؛ املرتابطة األنماط وراء الكامن املنطَق االختيار نظريُة تَستكشف
األصل «أن أرسطو يذكِّرنا كما ا؟ مهمٍّ ذلك يعدُّ ملاذا بعقالنية. ف الترصُّ معنى تستكشف
ومضاده الجيد والفعل … واملنطق الرغبة هو االختيار يف واألصل االختيار، هو الفعل يف
االختيار نظرية إن والشخصية.» التفكري من مزيج وجود دون من يتواجدا أن يمكن ال
فمرجعها لهذا، أيًضا الالزمة الشخصية أما الجيد. للفعل الالزم العقالني املنطق تُريس

إليك.
تفاصيل يخوضيف ال ألنه بل صغريًا؛ مجاًال يغطي كونه إىل يُعزى ال الكتاب ِقَرص إن
الحاالت من كثري يف ولكن مذكورة، كثرية مثرية رًؤى هناك يغطيه. الذي للمجال مرهقة
عىل العثور عىل القارئ إعانة منها الغرض مكتملة، غري توجيهات سوى الكتاب يقدم ال



االختيار نظرية

أو غائبة، الحجج من كثري جغرايف. معجم إىل منه دليل إىل أقرب فالكتاب الرؤى؛ هذه
وخريًا الحجج، هذه استكمال يف القارئ يرغب وقد تفاصيل. بال رسيع بشكل مذكورة
رؤية السهل «من عبارة خالل من هذا فيها يُقرتح التي املواضع يف بهذا قام إن سيفعل
فيها، املساعدة إيجاد املحتمل املواضع إىل الكتاب نهاية يف الواردة املالحظات تشري ذلك».
املستكشفني ِألَْشجع حتى — الحكمة من ليس التي املناطق إىل االرتقاء من أيًضا وتحذِّر
حل دون ولكن مثارة، والتناقضات التساؤالت من العديد هناك إليها. الصعود محاولُة —
فال حلها؛ إيجاد عىل القارئ تُعني قد التي اإلرشادات إىل إشارة وجود من الرغم عىل لها،

األمور. هذه مثل يف آرائه عىل يعتمد أن للقارئ بد
الكتاب هذا تأليف القرتاحها أكسفورد؛ جامعة بمطبعة كوكس لشييل بالشكر أَدين
الذين وأصدقائي عائلتي وألفراد األوَّليَّة، الكتاب مخطوطة عىل تعليقات من أبَْدته وما
رتها وفَّ التي املثالية لألجواء سيينا؛ لجامعة باالمتنان أَدين كما أيًضا. بتعليقاتهم أدَلوا
تحويل من مكنتني التي اإلجازَة ِلَمنِْحي مودلني؛ ولكلية للكتاب، األساسية األفكار لتدبُّر

كلمات. إىل األفكار تلك
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األول الفصل

والرغبة االختيار

كبريًا. تلفاًزا اْخَرت عائلة. اْخَرت مهنيٍّا. مجاًال اْخَرت وظيفة. اْخَرت الحياة. اْخَرت
علٍب وفتَّاحاِت مضغوطة، أقراص الِت وُمشغِّ وسيارات، مالبس، غسالة اْخَرت
وتأمني الكثافة، املنخفض والكولسرتول الجيدة، الصحة اْخَرت كهربائيًة.
صغريًا بيتًا اْخَرت الفائدة. الثابت العقاري الرهن سداد نُظم اْخَرت األسنان.
غرفة اْخَرت متناسقة. وأمتعة مريحة ثيابًا اْخَرت أصدقاءك. اْخَرت به. حياتك لبدء

الحياة. اْخَرت مستقبلك. اْخَرت … بالتقسيط قطع ثالث من ضيافة
اخرتُت بل الحياة؛ أختار أال اخرتُت لقد كهذا؟ شيئًا أفعل أن عيلَّ ملاذا ولكن

األسباب؟ إىل بحاجة َمن أسباب. توجد ال واألسباب؟ آخر. شيئًا

املتحدث، يختار هل ولكن القطارات». «مراقبة لفيلم االفتتاحي الصوتي التعليق كان هكذا
«الحياة» من بدًال آخر» «شيئًا اختياره إن عقالني؟ بشكل رينتون، يدعى شخص وهو
— ذاته حد يف — يكون أن يمكن ال ولكن اختيارك، أو اختياري يكون ال قد شأنه؛ هو
جدل.» هناك يكون أن يمكن ال الذوق، مسائل «يف يقولون: فكما عقالني. غري اختياًرا
بني وطيدة صلة لوجود نظًرا مختلف؛ أمر هو لديه أسباب وجود بعدم ادعاءه ولكنَّ

سببًا: نفسه رينتون يقدِّم ما رسعان وبالفعل، سنرى. كما والعقالنية، السبب

ذلك وكل واملوت واليأس التعاسة حول مجملها يف تدور الحياة أن الناس يظن
هذا فلوال وبهجتها؛ متعتها هو يغفلونه ما ولكنَّ تجاهله، يمكن ال الذي الهراء،
الغباء. بهذا لْسنَا األقل عىل املطاف. نهاية يف أغبياء لسنا فنحن عشناها؛ ملا
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قائًال: يُرِدف عليها يُحسد وبواقعية

أما عليه. الحصول فقط: واحد سوىيشء يقلُقك ال للهريوين، مدمنًا تكون حني
األخرى؛ الهراءات صنوف جميع بشأن تقلق أن عليك فيكون عنه، تقلع حني
يتوافر وحني الرشاب، معاقرة عىل قدرتك عدم بشأن تقلق املال، ينفد فحني
بشأن الفواتري، بشأن تقلق أن عليك الرشب. يف اإلفراط بشأن تقلق املال،
وكل اإلنسانية العالقات بشأن مطلًقا، يفوز ال قدم كرة فريق بشأن الطعام،

ا. حقٍّ تهم ال التي األشياء

والعقل؛ القلب من كلٍّ من تنبع رينتون، اختيارات مثل تماًما االختيارات، جميع إن
منطق، أدق عىل القائمة واالختيارات األسباب. العقل يقدم بينما الرغبة يقدم فالقلب
هي سبب بدون الرغبة ولكن املعنى. من فارغة اختيارات هي رغبة؛ أية إىل تفتقر ولكن
إليه العودة وعدم املنزل إىل العودة يف يرغب ثائر لطفل إالَّ تصلح وال عاجزة، واهنة رغبة

الوقت. ذات يف

.(١٧١٢ ماتيز، دي (باولو الرذيلة مقابل يف الفضيلة هرقل»: «اختيار :1-1 شكل

علم ومؤسس بل االختيار، نظرية مؤسس — (٣٨٤–٣٢٢ق.م) أرسطو ويحدد
رؤية مع واملنطق الرغبة هو االختيار يف … األصل «إن بقوله: بينهما الصلَة — ذاته املنطق
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والرغبة االختيار

اإليجاز: من بمزيد أو عقل.» … دون االختيار تواُجد استحالة يف السبب هو وهذا ما، لغايٍة
(١٧١١–١٧٧٦) هيوم ديفيد يزعم شهري، تعليق ويف مدروسة.» رغبة هو «االختيار
يكون أن فقط عليه «العقل أن — االسكتلندي التنوير عرص أضاءت التي املنارة تلك —
ليست رينتون، عواطف حتى نفسها، والعواطف بالفعل.» كذلك وهو للعواطف، عبًدا
غري ى تسمَّ أن كان، معنًى بأي مطلًقا، عاطفة ألية يمكن «فال معقولة: غري وال معقولة
تُخَدش أن عىل بأرسه العالم تدمري ل أُفضِّ أْن العقل مع يتناىف «ال ثم ومن معقولة»؛
من قْدٍر أقلَّ أمنع كي تماًما أَْهِلَك أن أختار أن يل بالنسبة العقل مع يتناىف وال أصبعي،

هندي.» رجل عن االنزعاج

عمل إطار (1)

يوجد فال نفسها؛ الفردية االختيارات وليس االختيار، أنماط بها تتسم خاصية املعقولية
يف الرغبة يف خاطئًا شيئًا ثمة ولكنَّ املنزل، إىل العودة يف الرغبة يف عقالني غري يشء
يف عقالني غري يشء يوجد ال عينِه. اآلِن يف إليه العودة يف الرغبة وعدم املنزل إىل العودة
احتمالية يتجنب أن أيًضا اختار إذا شاذٍّا يبدو اختياره ولكن للهريوين، رينتون اختيار
عقالنيٍّا؛ الشخص يكون أن معنَى استكشاف أجل فمن وعليه، واملوت؛ واليأس التعاسة
بها يتغري التي الكيفية عىل نظرة نلقي أن بد ال االختيار، أنماط عىل نظرة نلقي أن بد ال
بحاجة واالختيارات بالقوائم الخاص اإلطار وهذا االختيارات. قائمة تتغري حني االختيار

التوضيح. لبعض
(املصطلحات منها االختيار يتم أن بد ال التي األشياء مجموعَة «قائمة» بكلمة أعني
مرة، ألول تَظهر حني تنصيص عالمتَي بني تُكتَب والتي «قائمة»، مثل املتخصصة،
تُعَرض املطعم، قائمة عكس عىل ولكن الكتاب)، نهاية يف املصطلحات مرسد يف حة ُمَوضَّ
بسيطة قائمة تبدو قد حتميٍّا. أمًرا منها ما يشءٍ اختياَر يجعل بشكل لدينا بمعناها القائمة

التايل: النحو عىل ما بمطعٍم للطعام

الشطائر

أفوكادو •
مقدد لحم •
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االختيار نظرية

وللجائع شيئًا، يختار أال بالشبع للشخصالشاعر تتيح أن شأنها من القائمة هذه إن
تكون: فسوف نقصده الذي باملعنى املوازية القائمة أما االثنني. يختار أن

األصناف

يشء ال •
فقط أفوكادو •

فقط مقدد لحم •
كالهما •

.١٨٨٩ يونيو ٢٤ مودلني، كلية قائمة: :2-1 شكل

ذلك هو العنرص هذا كان لو حتى ما، عنٍرص اختيار من بد ال البنية، وبحكم اآلن،
بني وعنارصها القوائم توضع حريف، بشكل تؤخذ لن أنها عىل (وللتأكيد يشء» «ال املسمى
بني االختيار إتاحة بمعنى التعادل؛ بإمكانية نسمح أن بد ال أننا غري تنصيص)، عالمتَي
املقدد اللحم مع فقط األفوكادو يتعادل قد املثال، سبيل عىل متعادلة. صنفوكلها من أكثر
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والرغبة االختيار

بالقدر مرتضون أننا يعني مًعا، يُختاران أو متعادالن، العنرصين هذين بأن والقول فقط.
رابطٍة مواجهة ففي بالرضورة؛ كليهما سنتناول أننا املقصود ليس منهما. بأيٍّ نفسه
تناول ثم عملٍة قذف مثل االختيار؛ لحسم ما اعتباطيٍة وسيلٍة عىل اعتمادنا تتخيل قد ما
حمار موقف نفس يف أنفسنا نجد قد املصطنعة، الوسيلة هذه وبدون الرابح. الصنف
(١٢٩٥–١٣٥٨)؛ بوريدان جان السكوالستي بالفيلسوف الخاص املخلوق ذلك بوريدان؛
متماثلتني كومتني بني الطريق منتصف يف ُوِضع الذي البائس، الحيوان هذا ر تضوَّ فقد

اآلخر. دون اتجاه يف للتحرُّك سبب لديه يكن لم ألنه املوت؛ حتى جوًعا القش، من
أنماط يف إيجادها، عدم أو العقالنية إيجاد خاللها من يمكن التي للطريقة وكتوضيح
ال «األفوكادو»؛ تختار القائمة هذه أمام توضع حني «الشطائر». قائمة ْل تأمَّ االختيار،
طلبك، ألخذ النادل يأتيك عندما ولكن هذا، يف عقالني غري يشء هناك يكون أن يمكن
بثالثة قائمة لديك أصبح أن هذا تأثري من ويكون أيًضا، متوافر «الجبن» بأن يخربك
ال أخرى، مرة املقدد». «اللحم فتختار و«الجبن»، املقدد» و«اللحم «األفوكادو» أصناف؛
أن الواضح من ولكن الفردي، االختيار هذا يف عقالني غري يشء هناك يكون أن يمكن
بإضافة القائمة اتسعت حني اختيارك تَغريَّ إذ اختياراتك؛ نمط يف طبيعي غري شيئًا هناك

«الجبن». تحديًدا تريده؛ ال يشء
النظر محل اإلشكالية تكون لكيال كافية عنارص وجود الكتاب مدار عىل سأفرتض
سأفرتض، كذلك واحد. عنرص من تتألف التي القوائم سأتجاهل املثال، سبيل عىل تافهة؛
محدودة. أو متناهية القوائم جميع أن ذلك، تجنُّب فيها يمكن ال التي املواضع يف إال
من عدد اختيار األوىل الفئة أمثلة من االختيارات. من فئتني يستبعد األخري االفرتاض وهذا
متناٍه؛ ال بشكل املتمايزة املبالغ من الكثري وجود يف هنا اإلشكالية وتتمثل قيد. بال الدوالرات
جميع إن إذ ندم؛ دون الفئة هذه استبعاد ويمكن وهكذا. دوالرات ثالثة دوالرين، دوالر،
الخاص فهو الثانية، الفئة مثال أما و«دنيا». «عليا» حدود لها تقريبًا املثرية االختيار قوائم
من مئوية. درجة ٦٠ إىل ١٠ بني ما نطاِق يف لنَُقل االستحمام. ماء حرارة درجة باختيار
تتباين أن يمكن الحرارة درجة ولكن أدنى، وحد أقىص حد لها القائمة أن هنا الواضح
فال عملية؛ مشكالت أية يسبب ال الفئة هذه واستبعاد يِن. الحدِّ هذين بني مستمر بشكل
صغرية؛ بنسب تتباين التي الحرارة درجات يف اختيارنا حرصنا إذا قيمة ذا شيئًا نخرس

العنارص. من متناهيًا عدًدا قائمتنا فستضم ذلك، فعلنا وإذا مئوية. درجة ٠٫١ لنقل
عنًرصا هذا ليس له. زمن ال االختيار أن عام، بوجه أفرتض، سوف ذلك، إىل باإلضافة
عنها التعبري يمكن زمن يتخللها التي االختيارات معظم إن إذ يبدو؛ قد مثلما مقيًِّدا
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االختيار نظرية

««األفوكادو»، باختيار اليوم نفسك تُلزم أن يمكنك املثال، سبيل عىل زمني. ال بأسلوب
أيًضا يمكنك زمن. عىل ينطوي اختياًرا واضح بشكل يعدُّ والذي غًدا»، املقدد» و«اللحم
الجواد فاز إذا أو غًدا، أمطرت إذا غًدا املقدد» ««اللحم باختيار اليوم نفسك تُلزم أن
األمثلة هذه من كلٍّ يف اليوم.» املقدد» «اللحم اخرتت قد كنت إذا أو بالدربي، بيجاسوس
سنرى، كما االختيارات، جميع ليست أنه غري فقط، عريض بشكل الصورَة الزمُن يدخل

النمط. هذا مع تتوافق

بعضاملواقف (2)

وسأبدأ عدة، مواقف يف العقالني االختيار معنى الكتاب بقية يف أستكشف سوف
عنارص من القائمة تتألف حينما وهو األبسط، السياق يف والعقالنية العقل باستكشاف
املكان اختيار مثل اختيارات عىل ينطبق السياق هذا دوالر. و١٠٠ األفوكادو مثل محددة،

حياتك. بقية معه تقيض الذي والشخص فيه، تعيش الذي
أو أرجحيات، من القوائم تتألف حيث للموقف أنتقل السياق، هذا من وانطالًقا
األحمر»، فاز إذا دوالر ١٠٠» مثل احتماالت، فيها تُعطى التي املواقف تلك مقامرات؛
فاز إذا «األفوكادو مثل احتماالت، فيها تُعَطى ال التي وتلك الروليت، بعجلة وتُمثَّل
مثل اختيارات عىل هنا النقاش وينسحب الخيل. بسباق وتُمثَّل بالدربي»، بيجاسوس
٢٥ يبلغ أثرها عىل الوفيات معدل أن أخربوك إذا األوىل الحالة يف لجراحة، الخضوع

اإلرهابية. الهجمات مواجهة يف جوٍّا َفر السَّ الثانية الحالة ويف باملائة،
التي تلك وهي املوقف، هذا من خاصة حالة ذلك بعد أتناول االستطراد، سبيل وعىل
إزاء التوجهاُت تصبح الحالة هذه يف فقط. املال عىل االحتمالية العنارص فيها تنطوي
بشكل االستطراد، هذا وينطبق صلة. ذاَت والتأمني، املقامرة يف يتجىل كما املخاطرة،
عىل التأمني واختيار عليه، ثروتك تحفظ الذي الشكل اختيار مثل: اختيارات؛ عىل خاص،

عدمه. من منزلك
عنارص من القوائم تتألف فيها التي الحالة أتناول األساسية، القصة إىل بالعودة
الرصاع تعميًما، أكثر بشكل أو مزاد، منخفضيف أم مرتفع عطاء تقديم مثل اسرتاتيجية،
تعلم كنت إذا للسفر توقيت تحديد مثل اختيارات، عىل هنا املناقشة وتنطبق التعاون. أم
نووية قدرات تطوير للدولة، وبالنسبة الذروة، ساعة تجنب يحاولون جميًعا اآلخرين أن

االختيار. نفس أخرى دول فيه تواِجه الذي الوقت يف
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والرغبة االختيار

لالختيار بمناقشة أختتم وسوف الفردي، االختيار حول النقاش يدور اآلن حتى
هذه وترسي والديكتاتورية. الديمقراطية مثل هذا، تحقيق آليات مستكشًفا الجماعي،
أكرب، نطاق وعىل األصدقاء، من مجموعة ِقبَل من مطعم اختياِر مثل أمور عىل املناقشة
والعالقات االنتخابات. يف النسبي والتمثيل أصواتًا»، لألكثر «الفوز لنظام النسبية املزايا

الشكل. يف حة موضَّ املواقف هذه بني
األمثلة أعرضلبعض األوىل: مراحل؛ أربع يف أسريُ موقف كل يف األساسية املناقشة يف
أعاله. املذكور «الشطائر» مثال هو ذلك عىل املثال يكون قد خاطئًا. ما يشءٌ فيها يبدو التي
أُشريُ «الشطائر» مثال ففي األمثلة؛ هذه وراء تقف قد التي العامة للمشكالت أُشريُ الثانية:
من ترغبه ال يشء إضافة بسبب القائمة تتسع حني اختيارك تغريُّ يف يكمن الخطأ أن إىل
املشكالت. هذه مثل ظهور عدم رضورَة العقالني لالختيار كرشط أقرتح الثالثة: األساس.
يكون قد الشطائر، مثال يف عقالنيٍّا. تكون أن معنَى تحديد شأنه من الواقع يف وهذا
االختياُر يُعترب وسوف اختيارك، عىل للقائمة مالئم غري صنف إضافة تؤثِّر أال هو الرشط
كونه برغم — الرشط هذا يعد ال سنرى، وكما الواقع، (يف الرشط هذا استوىف إذا عقالنيٍّا
لتحقيق إجراءً فأكتشف الرابعة، املرحلة يف أما عقالنيٍّا). االختيار العتبار كافيًا — رضوريٍّا
سياق يف العقالني. لالختيار توصيًفا أقدِّم إنني أي املعنى؛ بهذا بالعقالنية يتَّسم االختيار
بوسعك كان إذا فقط عقالنيٍّا يكون اختيارك أن هو التوصيف يكون قد «الشطائر»،
قائمتك. يتصدَّر الذي العنرص واختيار ما، برتتيٍب املتاحة العنارص بجميع قائمة وضع
الفصول من فصل كل نهاية يف األربع باملراحل الخاصة املناقشة لهذه ملخٌص ويقدَّم
امَلَرسد، إىل باإلضافة امللخص، هذا يقدِّم األساسية، النقاط تكرار جانب وإىل الصلة. ذات

املتعددة. التعريفات إىل للرجوع مالئًما موضًعا
بعض إيجاًزا أكثر بشكل أستعرض موقف، كل يف األساسية األفكار تناول بعد
إن — القصة بها تتغري التي الكيفية حول املالحظات بعض بإبداء وأبدأ اإلضافات،

جوهرية. بطريقة الصورَة الزمُن دخل إذا — األساس من تغريت
عن عبارة هذا يكون ما وعادة تجريبية، متناقضة أنه) يزعم (ما أعرض ذلك بعد
عقالني. غري بشكل يترصفون أنهم ويبدو معملية، تجارب يف أشخاٌص فيه يشارك موقف
أن مسبًقا نفرتض أن يمكننا أوًال: املتناقضات؛ هذه ملثل االستجابات من العديد هناك
عنه ة، ُمِهمَّ أو حقيقية باختيارات يُواَجهون حني مختلف بشكل يترصفون األشخاص
اليشءُ كان ما إذا أكثر تنتبه فقد مهمة؛ غري أو مصطنعة باختيارات يُواَجهون حني
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االختيار نظرية

االختيار والرغبة
(الفصل األول)

جماعي فردي

غ3 يقيني يقيني

السبب والعقالنية
(الفصل الثاني)

الديمقراطية والديكتاتورية
(الفصل السادس)

اسرتاتيجي احتمايل

سباق الخيل والروليت
(الفصل الثالث)

الرصاع والتعاون
(الفصل الخامس)

Jقامرة والتأمLا
(الفصل الرابع)

الكتاب. يتناولها كما االختيار» «نظرية عائلة شجرة :3-1 شكل

نتقبل أن يمكن ثانيًا: دوالرات. ١٠ قدرها مكافأة مجرد وليس منزَلك هو للفقد امُلعرَّض
سهًوا عقالني غري اختياًرا اتخاذك فحقيقة آلخر؛ آٍن من أخطاءً نرتكب جميًعا أننا فكرة
نفرس قد ثالثًا: عقالنيته. عدم إىل نظرك لفُت تم لو به ك ستَتَمسَّ كنَت أنك ضمنًا تعني ال
اتخاذ نحو كمرشٍد وربما عقالنيٍّا، تكون أن ملعنى استكشاًفا بوصفها االختيار نظرية
أن يمكننا رابًعا: الواقع. الناسيف به يترصف الذي للشكل وليسكوصف منطقية، قرارات
متناقضة لحل النظرية مراجعة أن غري االعتبار، التناقضيف ألخذ النظرية مراجعة نحاول
«القضايا قاعدة األذهان يف نضع أن فينبغي تَحل؛ مما أكثر مشكالت تخلق قد معينة

املتناقضات. هذه من لكلٍّ استجابتك تصوغ أن ويجب سيئًا»، قانونًا تخلق الصعبة
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والرغبة االختيار

ضوء أيَّ تُلقي النظرية هذه كانت إذا ما بمناقشة أختتم االختيار، لنظرية وكتطبيق
التوزيع». «عدالة ب يعرف ما عىل أي للثروة؛ العادل بالتوزيع مقصوًدا يكون قد ما عىل
متفرعة ثانوية حبكة تعترب قد التوزيع لعدالة بالنسبة االختيار نظرية نتائج أن والواقع

األساسية. القصة من
وإما عقالنيٍّا، تكون أن ملعنى كاستكشاف إما االختيار نظرية نفرس قد أرشت، وكما
ينبغي فال األخري، التفسري تبَنَّينا وإذا الواقع. يف الناس به يترصف الذي للشكل كوصف
العملياِت عمٍد عن ينفذون الناس أن يكون لن فالزعم و«الرشح»؛ «الوصف» بني نخلط أن
كما يترصفون — املجمل يف — فقط إنهم بل النظرية، تقرتحها التي املتنوعَة الحسابيَة
يتم الشجرة بها تنمو التي للطريقة جيد وصف عىل فالحصول ذلك؛ يفعلون كانوا لو
ولكن للشمس، املعرَّضة املساحة من تزيد بطريقٍة األوراق تُخرج أنها افرتاِض خالل من
ذلك تفعل الشجرة أن إىل جدي بشكل اإلشارة عىل البيئة، أنصار حتى وال أحد، يجرؤ ال

عمد. عن
النظرية تعمل فقد عقالنيٍّا، تكون أن ملعنى كاستكشاٍف االختيار نظرية فرسنا إذا أما
أو تقامر أن يجب أنك مثًال، عليك، تقرتح لن أنها إال منطقية، قرارات التخاذ كدليل أيًضا
غري أو معقولة تكون أن يمكن ال الفردية االختيارات ألن ممتلكاتك؛ عىل ن تَؤمِّ أن يجب
يمكنها ال باملثل، مًعا). األمرين تفعل أن الحكمة من ليس أنه تقرتح قد أنها (غري معقولة
الحياة، يختار النهاية يف هو الواقع، يف الحياة. اختيار عدِم أو باختياِر رينتون تنصح أن

ملحوظ: حماس أي بدون كان وإن

سأكون بالفعل. إليها متطلع إنني الحياة. وأختار وأستقيم قدًما، أميض إنني
األقراص مشغل السيارة، املالبس، غسالة الكبري، التلفاز العائلة، الوظيفة، مثلك:
املنخفض، الكولسرتول الجيدة، الصحة الكهربائية، العلب وفتاحة املضغوطة
غرفة األمتعة، املريحة، الثياب الصغري، املنزل العقاري، الرهن األسنان، تأمني
مماتك. يوم حتى املستقبل، إىل وتتطلع تتعايش، … قطع الثالث ذات الضيافة

ملخص (3)

سياقات: أربعة يف يُستكَشف وهو ما، قائمٍة من أكثر عنرصأو انتقاء عىل االختيار ينطوي
عىل العنارص تنطوي حيث الشك، وسياق محددة؛ العنارص جميع حيث اليقني، سياق

17



االختيار نظرية

تتوقف حيث االسرتاتيجية، وسياق معينة؛ احتماالت وجود عدم أو وجود يف أرجحية،
يتعني حيث الجماعي، االختيار وسياق بعض؛ عىل بعضها لشخصني الفردية االختيارات
سياق يف املخاطرة إزاء التوجهات وتَظهر جماعي. بشكل االختيار األشخاص من عدد عىل

االسرتاتيجية. سياق يف تبعات لها ويكون الشك،

18



الثاني الفصل

السببوالعقالنية

عنارصمحددة، من االختيار قوائم فيه تتألف الذي ذلك هو لالختيار عمل إطار أبسط إن
مباح. التعادل بأن علًما أكثر، أو واحًدا منها تختار أن بد ال دوالر، و١٠٠ األفوكادو مثل
بأيٍّ ارتضاءك يعني إنما بينهما، االختيار تََساوي أْي عنرصين؛ بتعادل القول أن تذكَّْر

القدر. بنفس منهما

املعقولة االختيارات (1)

ظاهريٍّا. غريبة تبدو الختياراٍت التايل املثاَل ِل تأمَّ

املقبِّالت مثال (1-1)

عندما الهليون. عىل اختيارك ويقع والشيكوريا، والشمندر الهليون من قائمتك تتألف
الشمندر. تختار نفدت، قد الشيكوريا بأن سماعك، يف يخطئ أن بعد ربما النادل، يخربك

مثل: واضح تقليدي شكل باستخدام بيانيٍّا، اختياراتك تمثيُل ويمكن

أ ج ب أ
ب ب أ

املذكور الشطائر مثال الواقع، يف هو، (والذي املثال هذا يف اختيارك مشكلة تكمن
(أ) من (أ) تختار ال ولكنك الكاملة، القائمة من (أ) تختار كونك يف األول) الفصل يف
ما حالِة يف أنك نشرتط قد املشكالت، هذه مثل نب ولتجُّ صحيًحا. يبدو ال ما وهو و(ب)،
فعليك محدودية، أكثر قائمة يف متوافًرا الصنف هذا وظل قائمة من ما صنًفا اخرتَت إذا



االختيار نظرية

التقليص»، «رشط الرشط هذا ويسمى املحدودة. القائمة من أيًضا تختاره أن حينها
االقتصادي ١٩٣٣)؛ عام (املولود سن أمارتيا اسم عىل ِسن»، «ألفا بخاصية أيًضا ويعرف
يف يتمثل قد الخيل سباق يف لذلك التمثييل والقياس نوبل. جائزة عىل الحائز والفيلسوف
الخيول، وإناِث ذكوِر من لكلٍّ مفتوح سباق يف تفوز أن ما ُمهرٍة شأن من كان إذا أنه:

وحسب. اإلناث عىل مقتًرصا السباق كان إذا أيًضا تفوز أن إذن ينبغي
اختيارك يف التعادل بعضروابط هناك أن افرتْض واضحة. نتيجة التقليص ولرشط
العنارص جميع من املؤلَّفة األصغر القائمة من أخرى مرة تختار ذلك بعد وأنك األصيل،
يدعم وهذا يتغري، ال اختيارك أن يخربنا التقليص رشط أن نرى أن السهل من املتعادلة.
سبٌب هناك يكون أن يمكن فال متعادالن، عنرصان هناك كان فإذا للتعادل؛ إباحتنا

اآلخر. دون أحدهما الختيار
التايل. املثال يف تظهر آخر نوع من مشكلة ثمة

الحساء مثال (2-1)

ولدى الجزر. عىل اختيارك فيقع الجزر، وحساء الفاصوليا حساء من مؤلفة قائمتك تبدو
يف القائمة لتكون فاصوليا، وظننته الخرشوف قراءة يف أخطأت قد أنك إيَّاك النادل إخبار
يكونان حينها لكنهما مًعا، االثننِي تختاُر والجزر، الخرشوف حساءَي من مؤلفة الواقع
جانب إىل بالفعل، متاٌح الفاصوليا حساء أن ليخربك إليك النادل عودة ولدى متعادلني.

كالتايل: بيانيٍّا هذا ويمثَّل الخرشوف. تختار اآلخرين، الصنفني

أ ج ب أ
ج ج ب
أج ج أ

و(ج)، (ب) تضم قائمة من (ج) اختيارك يف املثال هذا يف اختياراتك مشكلة تَكمن
(ج) تختار ال ولكنك منفرد، نحو عىل يكن لم وإن و(ج)، (أ) تضم قائمة من وأيًضا
من عنًرصا تختار إنك سأقول صحيًحا. هذا يبدو ال أخرى، مرة الكاملة. القائمة من
تكون حني بالرضورة، وحده ليس األول، تختار كنت إذا ثاٍن اختيار مع « «ثنائيٍّ اختياٍر
املشكالت من النوعية هذه تاليف أجل ومن فقط. العنرصين هذين من مؤلفة قائمتك
اختياراٍت يف ما عنًرصا اختيارك حال يف أنه نشرتط قد «الحساء»، مثال يف تواجهنا التي
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والعقالنية السبب

لم وإن الكاملة، القائمة من بالتبعية تختاره فإنك القائمة، يف آخر عنرص كل مع ثنائيٍة
أيًضا يُعرف والذي التوسع»، «رشط هو الرشط وهذا بمفرده. تختاره أن بالرضورة يكن
–١٧٤٣) كوندورسيه ماركيز نيكوال؛ أنطوان جان ماري ل نسبة كوندورسيه؛ برشط
والقياس الفرنيس. التنوير لعرص الرائدة األعالم وأحد رياضيات عالم وهو ١٧٩٤)؛
من مهرة كل عىل مهرة تغلبت إذا أنه: يف يتمثل قد هنا الخيل سباق مجال يف التمثييل
مضماره يتألف بسباق تفوز أن إذن ينبغي الثنائية، الخيل سباقات يف األخرى امُلْهرات

جميًعا. األخرى املهرات هذه ومن منها
وقت يف كليهما استيفاء إمكانية حيث من الرشَطني اتِّساق من نتأكد أن ينبغي
طريقة وأبسط اآلخر. بوجود ضمنًا يقيض ال منهما أيٍّا إن حيث من واستقاللهما واحد،
فقط، األول الرشط يَستويف ومثاٍل الرشَطني، كال يَستويف مثاٍل إعطاء هو هذا لتحقيق
ال منهما، رشط استيفاء يف يخفق مثال وإلظهار فقط. الثاني الرشط يَستويف ومثاٍل
أن بد ال ما، رشًطا يَستويف أنه نبنيِّ لكي أنه غري فيها، يفشل حالة إيجاد سوى نحتاج

املمكنة. القوائم جميع من باختيارات أي الحاالت؛ جميع يف يُستوىف الرشط أن نبنيِّ
كما فيه، املتَخذة االختيارات أن من الرغم (عىل الرشَطني كال يَستويف مثاٌل ييل فيما

رغبة). محل شيئًا تاركة تظل سنرى،

السمك مثال (3-1)

عىل اختيارك ويقع و«القد»، و«القاروس» «األنشوجة» سمك من قائمتك تتألف
تختار فإنك و«القد»؛ «القاروس» عىل مقتِرصة قائمتك كانت إذا ولكن «األنشوجة».
يمثَّل ما وهو «األنشوجة»؛ تختار و«القد»، «األنشوجة» عىل مقترصة كانت وإذا «القد»،

ييل: كما بيانيٍّا

أ ج ب أ
ب أ ب أ
ج ج ب
أ ج أ

(غري املمكنة القوائم جميع من تتخذها التي االختياراِت يحدِّد املثال هذا أن الِحظ
الكاملة، القائمة من تختاره الذي الوحيد العنرص (أ)؛ عىل هنا اختيارك يقع التافهة).

21



االختيار نظرية

هو (أ) يُعترب كذلك التقليص. رشط يستوَىف بحيث فيها، يتاح محدودة قائمة أي ومن
يستوَىف بحيث آخر، عنرص كل مع الثنائية االختيارات يف تختاره الذي الوحيَد العنَرص

التوسع. رشط
دون التقليص رشط فيها يُستوىف حالة لتقديم «الحساء» مثال استغالل يمكننا
و(ب)، (أ) من (أ) تختار أنك تحديد خالل من املثال هذا نكمل أن رشيطة التوسع، رشط

هي: اختياراتك تكون وبذلك

أ ج ب أ
أ ب أ
ج ج ب
ج أ ج أ

ومن الكاملة، القائمة من تختاره الذي الوحيد العنرص (أ)؛ عىل اختيارك يقع هنا
وهذا — التوسع رشط ولكن التقليص، رشط يُستوىف حتى بها؛ يتوافر محدودة قائمة أية
يف منفرد، بشكل يكن لم وإن (ج)، تختار فأنت يُستوَىف؛ ال — املثال هذا من الهدف هو

الكاملة. القائمة من (ج) تختار ال ولكن آخر، عنرص كل مع الثنائية االختيارات
دون التوسع رشط فيها يُستوىف حالة لتقديم امُلقبِّالت بمثال االستعانة يمكننا باملثل
و(ج)، (ب) من (ج) تختار أنك بتحديد املثال هذا نستكمل أن رشيطة التقليص، رشط

هي: اختياراتك تكون وبذلك و(ج)، (أ) من (أ) وتختار

أ ج ب أ
ب ب أ
ج ج ب
أ ج أ

حتى آخر، عنرص كل مع الثنائية االختيارات يف عنرص أي عىل اختيارك يقع لم هنا
أنه يستلزم التوسع رشط أن (تذكر اآلخر الرشط غياب بحكم التوسع، رشط يستوَىف
يكون القائمة، يف آخر عنرص كل مع الثنائية االختيارات يف ما عنًرصا اختيارك حال
االختيارات كل يف تختاره عنرص هناك يكن لم إذا أما الكاملة. القائمة من اختياره عليك
يُستوىف ال املثال، هذا من الهدف هو وهذا ولكن، تلقائيٍّا)، يستوَىف الرشط فإن الثنائية؛
و(ب). (أ) من (أ) تختار ال ولكن الكاملة، القائمة من (أ) تختار فأنت التقليص؛ رشط
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والتوسع التقليص َطي َرشْ أنَّ و«السمك» و«الحساء» «املقبالت» أمثلة توضح
اآلن، حتى حددتها التي للمشكالت الرشَطني هذين استبعاد ظل ويف ن. ومستقالَّ متَّسقان
الرشَطني هذين تَستويف عملية هي «املعقول» االختيار عملية إن أقول فلسوف األقل، عىل
«عقالني»). ال «معقول» مصطلح أستخدم بعُد، فيما تتضح سوف لدوافع أنني، (الحْظ
يحدِّد التفضيل». «عالقة مفهوم إىل تحتاج املعقولة، االختيارات توصيف أجل ومن
الثاني، مثل جيًدا األقل عىل األول العنرص كان إذا ما قائمة، يف عنرصين ألي املفهوم، هذا
انطباق احتماليَة املفهوُم هذا ويراعي األول. مثل األقل عىل جيًدا الثاني العنرص كان أو
وإذا متساويان. بأنهما العنرصان يوصف فحينئٍذ كذلك، األمر كان فإذا مًعا؛ األمرين
األول العنرص يوصف متساويان، االثنني ولكنَّ الثاني مثل األقل عىل جيًدا األول كان
ومن القائمة. عنارص عىل مثل» األقل عىل «جيد عالقُة وتنسحب الثاني. من أفضل بأنه
أقوَل كأن مثل»؛ األقل عىل «طويل عالقُة األشخاص عىل تنسحب التي املشابهة العالقات
الحالة هذه ويف كليهما، أو األقل، عىل طويل مثل يف أنت أو األقل، عىل طولك مثل يف أنا

الطول. بنفس كالنا يكون
إحدى من تختارها التي العنارص كانت إذا تفضيل» بعالقة «يفرسَّ اختيارك إن
تكون التي تلك بالضبط نفسها هي مثل»، األقل عىل «جيد لعالقِة بالنسبة وذلك القوائم،
عنٌرص كان إذا (١) أنه: يعني وهذا القائمة. يف آخر عنرص كل جودة نفس يف األقل عىل
إذا و(٢) العنرص. هذا تختار فإنك القائمة، يف آخر عنرص كل مثل األقل عىل جيًدا ما
مفًرسا اختيارك كان وإذا العنرص. ذلك تختار ال فإنك ما، عنٍرص من أفضل يشء أيُّ كان
أن ح توضِّ التي العالقة إنها العالقة. تلك ماهية تحديد السهل فمن تفضيل، بعالقة
عليه، اختيارك وقع إذا، وفقط إذا، ثاٍن عنرص جودة بنفس األقل عىل يكون ما عنًرصا
اخرتت إذا أنك إىل ضمنًا يشري هذا أن الحْظ االثنني. بني من بالرضورة، بمفرده ليس

اآلخر. العنرص من أفضل فهو إذن عنرصين؛ من عنًرصا
هي: فيه اختياراتك أن نجد «السمك»، مثال إىل بالعودة

أ ج ب أ
ب أ ب أ
ج ج ب
أ ج أ
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الخاصة التفضيل عالقة كانت لو أنه يتبني الثالثة، الثنائية االختيارات إىل بالنظر
هي: بك

(ب) ل مساٍو (أ)
(ب) من أفضل (ج)
(ج) من أفضل (أ)

مثَل تماًما الواقع، يف اختياراتُك، ستكون حينئٍذ املتاحة، العنارص أفضل تختار ما ودائًما
تفضيل. بعالقة ا ً مفرسَّ سيكون اختيارك أن يعني وهذا املثال. ذلك يف نظريتها

غريبة، كانت مهما تفضيل، بعالقة تفسريها يمكن االختيارات جميع أن يبدو قد
كالتايل: فيه اختياراتك كانت الذي «املقبِّالت» مثال إىل لنَُعْد كذلك. ليس األمر ولكنَّ

أ ج ب أ
ب ب أ

عىل جيًدا (أ) يكون أن َلتََعنيَّ ما؛ تفضيٍل بعالقة االختيارات هذه تفسري أمكن لو
(أ) من أفضل (ب) يكون أن وَلتََعنيَّ الكاملة؛ القائمة من (أ) اخرتت ألنك (ب) مثل األقل
األمرين كال يكون أن املمكن غري من كان وَلَما و(ب)، (أ) من وحده (ب) اخرتت ألنك

اختياراتك. تفرسِّ تفضيل عالقة هناك يكون أن يمكن فال صحيًحا
هي: فيه اختياراتك كانت والذي «الحساء»، مثال عىل ينسحب االستنتاج نفس

أ ج ب أ
ج ج ب
ج أ ج أ

من (ج) تختار ال إنك إذ (ج)؛ من أفضل (ب) أو (أ) يكون أن سيتعني كان هنا
يكن لم وإن حتى (ج) تختار ألنك (ج)؛ من أفضل ليس (أ) ولكن الكاملة، القائمة
(ب) بني من (ج) تختار ألنك (ج)؛ من أفضل ليس و(ب) و(ج)، (أ) بني من بمفرده

اختياراتك. تفرس تفضيل عالقة هناك يكون أن يمكن ال أخرى، مرة وهكذا، و(ج).

24



والعقالنية السبب

بعالقة تفسريها يمكن ال االختيارات (١) أن: إىل و«الحساء» «املقبالت» مثاَال يشري
كانت إذا أي كالهما)؛ (أو التوسع أو التقليص رشَطي أحُد يُستوَىف لم إذا تفضيل
كال استُويف إذا تفضيل بعالقة تفسريها يمكن االختيارات و(٢) معقولة. غري االختيارات
يكون فاالختيار بالفعل؛ الحال هو وهذا معقولة. االختيارات كانت إذا أي الرشَطني؛

تفضيل. بعالقة تفسريه أمكن إذا، وفقط إذا، معقوًال
فعليٍّا هما التفضيل؛ وعالقات معقوًال، االختيار كان حال االختيارات، أن يعني وهذا
أن دوًما ويمكننا التفضيل، عالقات من اختيارات نشتق أن دوًما يمكننا إذ واحد؛ يشء

االختيارات. من تفضيل عالقات نشتق

العقالنية االختيارات (2)

عند أرشُت كما ليقال، املزيد هناك يكون قد ولكن جيدة، انطالق نقطة املعقولية تعد
هي: فيه اختياراتك كانت والذي «السمك»، مثال تقديم

أ ج ب أ
ب أ ب أ
ج ج ب
أ ج أ

حالة يف بينما متاًحا، (أ) كان حني (ب) اخرتَت الحاالت إحدى يف أنه هنا املشكلة
يف بأنه ذلك نفرس قد أيًضا. معه (ب) اختيار دون (ب) توافر رغم (أ) اخرتت أخرى
أفضل أنه يوضح الثانية يف بينما (أ)، مثل األقل عىل جيٌد (ب) أن يُوضح األوىل الحالة
بينما ما عنًرصا اختيارك حال يف أنه نشرتط قد املشكالت، هذه مثل ولتفادي (ب). من
أيًضا. األول تختار األول، توافر مع الثاني اخرتت فكلما إذن متوافر، ثاٍن عنرص هناك
للتفضيل صامويلسون برشط أيًضا يعرف والذي اإليضاح»، «رشط هو الرشط وهذا
عىل حاصل اقتصادي وهو ١٩١٥)؛ عام (املولود صامويلسون بول إىل نسبة املوضح،
بسباق مهرة فازت إذا أنه: يف يتمثل قد هنا الخيل لسباق التمثييل والقياس نوبل. جائزة
فلن أخرى؛ مهرة فيه تتسابق — أخرى خيول مع بالتعادل أو قطعي بشكل سواءٌ —

األوىل. فيه تشارك سباق أي يف قاطًعا فوًزا الثانية تفوز
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ورشط التقليص رشط إىل ضمنًا يشري اإليضاح رشط أن ترى أن السهل من
رأينا، كما اإليضاح، رشط يسقط املثال، سبيل عىل «السمك»، مثال يف أنه غري التوسع،
رشَطي من أقوى اإليضاح رشط يكون وعليه، والتوسع؛ التقليص رشَطا يُستوَىف فيما
رشَطي تَستويف اإليضاح رشط تَستويف اختيارات أي أن بمعنى مًعا؛ والتوسع التقليص
والتوسع التقليص رشَطي االختياراُت تَستويف أن يمكن ولكْن أيًضا، والتوسع التقليص

اإليضاح. رشط استيفاء دون
تَستوفيه، ال «السمك» مثال يف فاالختيارات اإلزعاج؛ من بقدٍر اإليضاح رشط ويتَّسم

التايل. املثال من يتبني كما استيفاؤه املمكن من إذ للغاية؛ مزعًجا ليس ولكنه

اللحم مثال (1-2)

«لحم كان إذا و«بط». و«دجاج»، بقري»، و«لحم تمساح»، «لحم من قائمتك تتألف
إذا البقري» «اللحم تختار االختيار، هذا يُفلح لم إذا تختاره. فإنك متوافًرا، التمساح»
البياني والتمثيل مًعا. و«البط» «الدجاج» تختار االختيار، هذا يُفلح لم إذا متوافًرا. كان

ييل: كما لذلك

أ ج أ أ د ج ب أ
أ أد أ ج ب أ
ب ج ب أ د ب أ
ب د ب أ د ج أ

د ج د ج ب د ج ب
    أ أب

يعني وهذا اإليضاح؛ رشط تَستويف املثال هذا يف اختياراتك أن ترى أن السهل من
معقولة. اختيارات فهي ثَمَّ ومن والتوسع؛ التقليص رشَطي أيًضا تَستويف أنها ضمنًا

هي: تفضيل، بعالقة تمثيلها يمكن لذلك، ووفًقا

(ج) من أفضل (ب) (ب) من أفضل (أ)
(د) من أفضل (ب) (ج) من أفضل (أ)
(د) ل مساٍو (ج) (د) من أفضل (أ)
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املعقولة باالختيارات املتعلقَة املشكالِت تلك األقل، عىل اإليضاح، رشُط يُلغي عندما
تَستويف التي العملية هي العقالني» «االختيار عملية بأن القول أستطيع حددتها، التي

الرشط. هذا
خاصٌّ نوٌع وهو األفضلية»، «ترتيب مفهوم إىل نحتاج العقالني، االختيار لتوصيف
مثل» األقل عىل «جيد عالقُة وتُعد املتعدي». «التفضيل باسم معروٌف التفضيل عالقة من
األقل عىل جيًدا و(ص) (ص)، مثل األقل عىل جيًدا (س) يكون عندما متعدية، عالقًة
عىل «طويل عالقُة تعد املثال، سبيل عىل (ع). مثل األقل عىل جيٌد (س) فإن (ع)؛ مثل
وأنت األقل، عىل طولك مثل يف أنا كنت فإذا متعدية؛ عالقة األشخاص بني مثل» األقل
مونتمورنيس. طول مثل يف األقل عىل فأنا إذن األقل؛ عىل مونتمورنيس طول مثل يف
ترتيب عىل تنطوي ثمَّ ومن متعدية؛ عالقة «اللحم» مثال وراء الكامنة التفضيل وعالقة
كل فليست تفضيل، عالقة ألية طبيعية سمة يبدو التعدي أن من الرغم وعىل لألفضلية.
وهي: «السمك»، مثال يف التفضيل عالقة املثال، سبيل عىل متعدية؛ التفضيل عالقات

(ب) ل مساٍو (أ)
(ب) من أفضل (ج)
(ج) من أفضل (أ)

جيًدا (ج) يكون أن ضمنًا األوليان العبارتان القتضت متعدية كانت فلو متعدية؛ ليست
األخري. مع سيتناقض كان ما وهو (أ)، مثل األقل عىل

كان وإن العنارص، ترتيب يتيح ألنه االسم بهذا األفضلية ترتيب مفهوم سمي وقد
بحيث قائمة أية يف العنارص جميع ترتيب بإمكاننا أن يعني وهذا بالتعادل؛ يسمح
مثال وراء الكامن األفضلية ترتيب إىل لنَُعد األسوأُ. ويتذيلها القمَة األفضُل يتصدر

كالتايل: القائمة تكون واضح تقليدي أسلوب باستخدام «اللحم».

أ
ب
د ج

مثال يف التفضيل لعالقة فبالنسبة ؛ تعدٍّ دون قائمة يف العنارص ترتيب يمكننا ال
أيًضا؛ القمة عىل (ب) نضع أن بد فال إذن القائمة، قمة عىل (أ) وضعنا إذا «السمك»:
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(ب)، من أفضل (ج) ألن املقدمة؛ يف (ب) نضع أن يمكننا ال ولكن (ب)، ل مساٍو (أ) ألن
نضع أن يمكننا ال وعليه، (ج). من أفضل (أ) ألن املقدمة؛ يف (ج) نضع أن يمكننا وال

قائمة. نصنع أن يمكننا ال ثَمَّ ومن املقدمة؛ يف عنرص أي

.(١٩٠٤ رودين، (أوجست مدروسة رغبة االختيار املفكر: :1-2 شكل

متعدية تفضيل بعالقة يفرس كان إذا لألفضلية» ترتيب بعالقة «يفرسَّ واختيارك
تعترب ال رأينا، وكما متعدية). تفضيل عالقة مجرد هو لألفضلية ترتيب أي أن (تذكْر
فيه استُويفَ والذي «السمك»، مثال يف املتخذة االختيارات خلف الكامنة التفضيل عالقة
لألفضلية. برتتيب االختيارات هذه تفسري يمكن ال ثَمَّ ومن متعدية؛ عالقة اإليضاح، رشط
هذا فيه استُويف الذي «اللحم»، مثال يف املتخذة االختيارات أن نجد اآلخر، الجانب عىل

األفضلية. برتتيب تفسريها يمكن الرشط،
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برتتيب تفسريها يمكن ال االختيارات (١) أنه: إىل و«السمك» «اللحم» مثاَال يشري
و(٢) عقالنية، غري االختيارات كانت إذا أي اإليضاح؛ رشط يُستَْوَف لم إذا لألفضلية
كانت إذا أي الرشط؛ هذا استوفت إذا لألفضلية برتتيب تفسريها يمكن االختيارات
أمكن إذا، وفقط إذا، عقالنيٍّا يكون فاالختيار بالفعل؛ كذلك واألمر عقالنية. االختيارات

لألفضلية. برتتيب تفسريه
واحد يشءٌ عقالنيٍّا، االختيار كان حال األفضلية، وترتيباِت االختياراِت أن يعني وهذا
هذا وراء السبَب االختياِر خلف الكامن األفضلية ترتيب نَعترب أن يمكننا بل الواقع، يف
مدروسة». رغبة هو «االختيار ف والعقالنية، السبب بني وثيقة صلة هناك إن إذ االختيار؛

املنفعة (3)

ترتيبات تمثيل يمكن األفضلية، ترتيبات وفق العقالنية االختيارات تمثيل يمكن مثلما
مثل» األقل عىل «جيد عالقِة لرتتيب املنفعة وتمثيل املنفعة. حسب بدورها، األفضلية،
يحظى ، أدقَّ بمعنًى أعىل. بأرقام األفضل العنارص تحظى بحيث للعنارص، أرقاًما يعني
بالنسبة الثاني. من أفضل األول كان إذا، وفقط إذا، ثاٍن عنرص من أكرب «منفعة» ب عنٌرص

وهو: «اللحم»، مثال خلف الكامن األفضلية لرتتيب

(ج) من أفضل (ب) (ب) من أفضل (أ)
(د) من أفضل (ب) (ج) من أفضل (أ)
(د) ل مساٍو (ج) (د) من أفضل (أ)

املنافع: نعني أن يمكننا

٣ أ
٢ ب
١ ج
١ د

ترتيب ألي منافع نعني أن دائًما بإمكاننا أن إىل يشري فهو للغاية، مفيد التعيني هذا
للعنرص و٢ السفيل، للعنارص) (أو للعنرص ١ رقم وتعيني قائمة، إعداد خالل من أفضلية
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دائًما فبوسعنا بالفعل؛ الحال هو وهذا القائمة. قمة إىل نصل حتى وهكذا يليه، الذي
تمثيل يمكننا ال أنه أيًضا الحجة هذه وتوضح املنافع. حسب أفضلية ترتيب أي تمثيل
يف ألننا املنافع؛ حسب متعدية، ليست أنها بمعنى أفضلية؛ ترتيب ليست تفضيل عالقة

قائمة. نصنع أن يمكننا ال الحالة هذه
الحالة يف املنافع لتعيني بديلة طريقة وثمة املنافع، لتحديد أخرى عديدة طرق توجد

هي: الحالية؛

١٠٠ أ
٩٩ ب
١٠ ج
١٠ د

(أ) أن فقط: واحًدا شيئًا تعني فكلتاهما األخرى؛ من أفضل هاتني من طريقة يوجد وال
ولهذا متساويان. و(د) و(ج) و(د)، (ج) من أفضل و(ب) آخر، يشء أي من أفضل
إن إذ الرتتيبية»؛ «املنفعة باسم السياق هذا يف املستخدم باملعنى املنفعة تعرف السبب
تصاعدية، طريقة بأية الرتتيبية املنافع تحويل ويمكن األشياء. ترتيب هو تفعله ما كل
الرتبيعية، الجذور أخذ أو الرتبيع طريق عن موجبة)، تكون أن (رشيطة املثال سبيل عىل

التمثيلية. خاصيتها عىل التأثري دون
كانت إذا املنافع، بعض تعيني حالة يف املنفعة» «تعظيم هو اختيارك ويكون
كل منفعة مع األقل عىل منفعتها تتساوى التي هي عليها اختيارك يقع التي العنارص
يمكن ال واضح، وبشكل املنفعة. يعظِّم فاالختيار إذن كذلك، األمر كان فإذا آخر. عنرص
إذا ألنه أفضلية؛ برتتيب االختيارات تمثيل املمكن من كان إذا إال كذلك األمر يكون أن
كانت وإذا للمنفعة، تعيني هناك يكون أن يمكن فال لألفضلية ترتيب هناك يكن لم
يعظِّم أخرى، بعبارة املنفعة. تعظم أنها إذن بد فال لألفضلية برتتيب ممثلة االختيارات
يكون االختيار أن بما إذن لألفضلية. برتتيب تمثيله يمكن كان إذا فقط املنفعَة االختياُر
عقالنيٍّا يكون االختيار بأن القول يمكننا لألفضلية، برتتيب تفسريه أمكن إذا فقط عقالنيٍّا

املنفعة. يعظِّم كان إذا فقط
التفسري ولكن املنفعة، تعظيم نفسه هو الجوهري، بمعناه بعقالنية، فاالختيار إذن
و(ص)، (س) بني من (س) اخرتت إذا (ص) عىل (س) تفضل أنت األهمية. غاية يف
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--

----------------

--------------------  الرتتيبالعقالنيةاإليضاح

 ا+نفعة

العالقة ا+عقولية التقليص + التوسع

تمثل فيما التعريفاِت، التَّساوي عالماُت تمثِّل اليقني: ظل يف لالختيار خريطة :2-2 شكل
التبعاِت. الفرديُة األسهُم وتمثل التكافَؤ، املزدوجُة األسهُم

(ص). عىل (س) تفضل كنت إذا (ص) ل تعيِّنها التي تلك عن (س) ل أكرب منفعة وتعنيِّ
تختار ال فأنت املنفعة؛ من يشتق ما هو االختيار وليس االختيار، من تُشتق فاملنفعة
الخيل فركوب العكس؛ عىل أكرب، منفعة يمنحك ألنه التزحلق من بدًال الخيل ركوب

له. اختيارك بسبب أكرب منفعة يكتسب
الفصل هذا يف املطروحة املختلفة والرشوط والعقالنية املعقولية بني والصالت

بالشكل. حة موضَّ

بعضاإلضافات (4)

ال زمنًا تتضمن التي االختيارات من والعديد الزمن. عامل ل تدخَّ إذا قليًال الصورة تتغري
وغًدا. اليوم تتناوله ما اليوم اختياَرك املثال، سبيل عىل ْل، تأمَّ جوهري. بشكل تتضمنه
زمني. ال إطار يف يوضع ما رسعان فإنه الزمن، يتضمن االختيار هذا أن من الرغم عىل
من لنَُقل، تختار، و(ص)، (س) العنرصين بني االختيار من بدًال أنه الوحيد الفارق

األربعة: العنارص

غًدا و(س) اليوم (س)
غًدا و(ص) اليوم (س)
غًدا و(س) اليوم (ص)
غًدا و(ص) اليوم (ص)
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لم إن أحدهم، يتجنَّب فقد النمط؛ هذا مع تتالءم االختيارات جميع ليست أنه غري
غًدا. له أسريًا فسيكون اليوم، منه بعًضا تعاطى إذا بأنه لعلمه الهريوين؛ رينتون، يكن
ولكنك غًدا»، وص اليوم «س يف ترغب أنك هو االختيار يكون قد تعميًما، أكثر بشكل
غًدا (س) يف ترغب بحيث تفضيالتك تتغري فسوف اليوم، (س) تناولت إذا أنك تعلم
٧٠٠ق.م) (حوايل هومريوس بطل واجهت التي املشكلة الواقع، يف هي، وهذه أيًضا.
حوريات أنشودة سماع من يتمكَّن حتى سفينته بصاري نفسه ربط الذي يوليسيس؛
الالزمنية والنظرية ويَهِلك. املغري الصوت لتتبُّع بعُد، فيما ينقاد، أن دون العذبة البحر

النوعية. هذه من مشكالت مع التعامل يمكنها ال هنا املوضحة
التناقضات أحَد تأمْل ومباًرشا. واضًحا يشء كل يكون ال قد زمني ال إطار يف حتى
ثمنه هاتف رشاء قررَت وقد املحالِّ أحد يف أنت التأطري. بمفارقة واملعروفة الظاهرية،
أرخص يباع الهاتف إن لك يقال أوًال: دوالر. ١٠٠٠ ثمنه كمبيوتر وجهاز دوالًرا، ٢٠
الفرع إىل تذهب أم اآلن تشرتي فهل دقائق؛ خمس بُعد عىل آخر، فرع يف دوالرات ١٠
الفرع يف دوالرات ١٠ أرخص يباع الهاتف) (وليس الكمبيوتر إن لك يقال ثانيًا: اآلخر؟

وتَفكَّْر. لربهة ْف تَوقَّ اآلخر؟ الفرع إىل تذهب أم اآلن تشرتي فهل اآلخر؛
املشكلتني أن اعتبار عىل حالة كل يف االختيار نفس تتخذ أن واضح، بشكل ينبغي،
من حالة كل ففي التأطري؛ أو التفسري يف إال تختلفان وال الجوهر، يف متطابقتان
ملحوظ، بشكل أكرب، عدًدا ولكن اآلخر. الفرع إىل بالذهاب دوالرات ١٠ توفر الحالتني
حني اآلخر، الفرع إىل الذهاب اختاروا التجارب إحدى يف ُسئلوا الذين األشخاص من
وجود الحظُت وقد الكمبيوتر. سعر تخفيض تم حني عنه الهاتف سعر تخفيض تم
ن تُكوِّ أن وينبغي األول. الفصل يف الواردة كتلك للمفارقات ممكنة عديدة استجابات

املفارقة. لهذه الخاصة استجابتك
تصاعدي شكل بأي تحويلها يمكن املنافع أن لحقيقة املهمة الضمنية الدالالت من
معنًى. لها ليس املنفعة يف التغيريات مقارنات أن التمثيلية: خاصيتها عىل التأثري دون
دوالر ٢٠٠٠ ومنفعة دوالر ١٠٠٠ منفعة بني الفارق بأن االدعاء املثال، سبيل عىل ل، تأمَّ
الدعاء املناظر االدعاء وهو دوالر. ٩٠٠٠ ومنفعة دوالر ٨٠٠٠ منفعة بني الفارق من أكرب
بمنفعته مقارنًة دوالر ١٠٠٠ إىل يضاف حني أكرب منفعة يعطي دوالر ١٠٠٠ مبلغ أن
حني أكرب تكون دوالر ١٠٠٠ ملبلغ الحدية» «املنفعة أن أو دوالر، ٨٠٠٠ إىل يضاف حني
بل خاطئة؛ وال صحيحة ليست االدعاءات هذه ومثل ثريٍّا. تكون حني عنها فقريًا تكون

معنى. بال ادعاءات هي
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األقل: الثروة من أفضل األكثر الثروة أن فرض عىل املنافع، تخصيص طرق من
وثمة املبلغ. لذلك مساوية الدوالرات) بآالف عنه (معربَّ املال من مبلغ لكل منفعة تعيني
هي: ثالثة وطريقة املبلغ، لذلك الرتبيعي للجذر مساوية منفعة تعيني هي: ثانية طريقة
القدر عىل بالطبع، الطرق، تلك من طريقة وكل املبلغ. ذلك ملربع مساوية منفعة تعيني

الجودة. من نفسه
من أكرب دوالر ٢٠٠٠ ومنفعة دوالر ١٠٠٠ منفعة بني الفارق بأن فاالدعاء إذن
تعيني تم ما إذا صحيًحا، يبدو دوالر ٩٠٠٠ ومنفعة دوالر ٨٠٠٠ منفعة بني الفارق
عىل و٠٫٢ ٠٫٤ حوايل الحديتان املنفعتان تبلغ حيث الرتبيعي؛ الجذر بطريقة املنفعة
عىل و٣ ١٧ الرقمان حيث الرتبيع؛ بطريقة املنفعة تعيني تم ما إذا خاطئًا ويبدو التوايل،
العمليتني من فأيٌّ نفسه؛ بالقدر جيدة املنافع لتعيني الطريقتني هاتني كلتا ولكن التوايل،

ذاتها. حد يف يشء أي تعني ال الحسابيتني
يُعنيَّ األكرب «الثروة الصحيحة العبارة بني الخلط من تنشأ املعتقدات هذه مثل إن
املعنى عديمة العبارة وبني املفضلة»، هي األكرب الثروة لكون نظًرا أكرب؛ منفعة لها
التفكري هذا ملثل الخاطئ والتطبيق أكرب.» منفعة تعطي ألنها مفضلة؛ األكرب «الثروة
ذلك املثال؛ سبيل عىل تصاعدية فرضرضائب طريق عن الثروة، توزيع إعادة يستدعي
شخص يخرسه مما «أكثر» دوالر ١٠٠٠ عىل الحصول من يربح الفقري الشخص ألن
الحالة هذه ويف معنًى. أي الحديث لهذا ليس أخرى، ومرة دوالر. ١٠٠٠ بدفع ثري
سبب من ما املختلفني. األشخاص منافع ملقارنة مربرة غري بخوضمحاولة الخلط يتزايد
فعلنا إذا ولكن للجميع، املنافع لتعيني الرتبيعي الجذر طريقة تبني من مثًال، يمنعنا،
بما تحديًدا تخربنا منفعتي مستوى ِضعف يعادل منفعتك مستوى أن حقيقة فإن ذلك؛
إن ذلك. من أكثر يشء وال ثروتي، أضعاِف أربعَة تُساوي ثروتك أن وهو بالفعل؛ نعرفه

للتفضيالت. عددي تمثيل مجرد بل الرفاهية، أو للسعادة مقياًسا ليست املنفعة

ملخص (5)

بعينها. قائمة من أكثر أو محدد عنرص اختيار يتضمن اليقني مع االختيار
العنرصمتاًحا هذا وظل قائمة، من ما عنًرصا اخرتَت إذا بأنك التقليص يقيضرشط

املحدودة. القائمة من أيًضا تختاره فإنك محدودية؛ أكثر قائمة يف
عنرص كل مع ثنائية اختيارات يف ما عنًرصا اخرتت إذا بأنك التوسع رشط يقيض

الكاملة. القائمة من بمفرده، بالرضورة يكن لم وإن تختاره، فإنك القائمة، يف آخر
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بالنسبة اختيارك، عليها يقع التي العنارص كانت إذا تفضيل، بعالقة االختيار يفرسَّ
عنرص كل مثل األقل عىل جيدة تَُعد التي تلك تحديًدا هي مثل»، األقل عىل «جيد لعالقِة

القائمة. يف آخر
وفقط إذا، والتوسع، التقليص رشَطي يَستويف أنه بمعنى معقوًال، االختيار يكون

تفضيل. بعالقة تفسريه باإلمكان كان إذا،
اخرتت فكلما ثاٍن، عنرص توافر ظل يف عنًرصا اخرتت إذا بأنك اإليضاح يقيضرشط

أيًضا. األول تختار فإنك متوافًرا، األول وكان الثاني العنرص
متعدية. تفضيل بعالقة ا ً مفرسَّ كان إذا األفضلية برتتيب االختيار يفرسَّ

كان إذا، وفقط إذا، اإليضاح، رشط يَستويف أنه بمعنى عقالنيٍّا، االختيار يكون
لألفضلية. برتتيب ا ً مفرسَّ

بحيث للعنارص أرقاًما يعني الرتتيبيِة مثل» األقل عىل «جيد لعالقِة املنفعة تمثيل
من أفضل األول كان إذا، وفقط إذا، ثاٍن عنرص من أكربُ منفعٍة رقُم العنارص ألحد يكون
اخرتتها، التي العنارص كانت إذا، وفقط إذا، للمنفعة معظًِّما اختيارك ويكون الثاني.
منفعة مع األقل عىل منفعتها تتساوى التي تلك تحديًدا هي للمنافع، ما لتعينٍي بالنسبة

آخر. عنرص كل
املنفعة. يعظِّم كان إذا، وفقط إذا، عقالنيٍّا االختيار يكون
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والروليت اخليل سباق

دوالر ١٠٠» مثل احتمالية، عنارص من القوائم فيها تتألف التي الحالة إىل اآلن ُل أتحوَّ
تُمثَّل والتي األوىل، الحالة يف بالدربي». بيجاسوس فاز إذا و«األفوكادو األحمر»، فاز إذا
من بد ال الخيل، بسباق وتُمثَّل الثانية، الحالة يف بينما احتماالت، إعطاء يتم بالروليت،

االحتماالت. استنتاج

املوقف (1)

حدوث أرجحية مدى يقيس و١، صفر بني يرتاوح رقم يف ما نتيجٍة «احتمالية» تتمثل
الحدود وعند ترجيًحا. أكثر النتيجة حدوث كان االحتمالية ارتفعت وكلما النتيجة،
تشري بينما النتيجة، وقوع استحالة إىل ضمنًا صفر قدرها احتمالية تشري القصوى،
االحتماالت أوًال: خصائصأساسية؛ ثالث ولالحتماالت اليقني. إىل ضمنًا ١ قدرها احتمالية
عجلة يف الفتحات جميع كانت إذا ذلك، وعىل .١ مجموعها املمكنة النتائج بجميع الخاصة
الكرة استقرار احتمالية فإن نفسه، االحتمالية مقدار لها فتحة ٣٦ عىل تحتوي روليت
وقوعهما احتمالية فإن مًعا، نتيجتني وقوع استحال إذا ثانيًا: .١ / ٣٦ تُساوي رقٍم أي عند
استقرار احتمالية فإن هذا، وعىل منفرد. بشكل منهما كلٍّ وقوع احتمال مجموع تُساوي
متكرر، بشكل الخاصية هذه وباستخدام .٢ / ٣٦ تُساوي ١٢ أو ٧ الرقم عند الكرة
احتمالية ثالثًا: .٠٫٥ أو ١٨ / ٣٦ هي زوجي رقم عىل الكرة استقرار احتمالية تكون
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تكون وعليه، منهما. كلٍّ وقوع احتماالت ناتج هي تباًعا منفصلتني نتيجتني وقوع
.٠٫٢٥ أو ٠٫٥ × ٠٫٥ هي التوايل عىل مرتني زوجي رقم عىل الكرة استقرار احتمالية

عن عبارة هو االحتمالية» و«رهان رهانات. الشك ظل يف القائمة عنارص تُسمى
هذه مجموع يكون أن بد ال بالطبع احتماليٌة. منها بكلٍّ ملحٍق املحتملة بالجوائز قائمة
باحتمالية يشء وال ،٠٫٥ باحتمالية دوالر ١٠٠» القول: ذلك عىل مثال .١ االحتماالت
مثال ثمة ذلك». خالف يشء وال ،٠٫٥ باحتمالية دوالر ١٠٠» مساٍو: بشكل أو ،«٠٫٥
ذلك». خالف والجبن ،٠٫٢٥ باحتمالية املقدد واللحم ،٠٫٥ باحتمالية يشء «ال هو: آخر

التايل: النحو عىل و(ص) (س) لنَُقل الرهانني، هذين كتابة ويمكننا

.٠٫٥ باحتمالية يشء وال ،٠٫٥ باحتمالية دوالر ١٠٠

و:

ذلك. خالف والجبن ،٠٫٢٥ باحتمالية املقدد واللحم ،٠٫٥ باحتمالية يشء ال

التوايل. عىل
بتدوير يقوم الكواليس خْلف شخص بواسطة تتحدد الرهانات نتائج أن تتخيل قد
تحصل زوجي، رقم عىل الكرة واستقرَّت (س) الرهان اخرتت قد كنت فإذا روليت. عجلة
اختيارك وقع إذا أما يشء. عىل تحصل فال فردي، رقم عىل استقرت وإذا دوالر؛ ١٠٠ عىل
عىل تحصل ،١٨ إىل ١ بني ما النطاق يف رقم عىل الكرة واستقرت (ص)، الرهان عىل
«اللحم عىل تحصل ،٢٧ إىل ١٩ بني ما النطاق يف رقم عىل استقرت وإذا «األفوكادو»؛

«الجبن». عىل تحصل ،٣٦ إىل ٢٨ بني ما النطاق يف رقم عىل استقرت وإذا املقدد»؛
ستكون والذي — «١ قدرها باحتمالية «األفوكادو القول اعتبار املالئم من سيكون
محدد «رهانًا يدعى رهان وهو رهانًا، — طبيعية أكثر أمًرا «األفوكادو» ببساطة تسميته
الرهان، هذا عىل واملثال رهانات. ذاتها حد يف الرهان جوائز تكون قد كذلك القيمة».

هو: (ص)، والرهان (س) الرهان يف جوائزه تتمثل الذي

.٠٫٤ باحتمالية (ص) والرهان ،٠٫٦ باحتمالية (س) الرهان

و(ص) (س) الرهانني من «مزيًجا» باعتباره املركب» «الرهان هذا إىل يُنظر قد
رهاٌن هو املزيج هذا ومثل التوايل. عىل و٠٫٤ ٠٫٦ وزنهما يبلغ اللذين الفرديني،

36



والروليت الخيل سباق

الرهان بجوائز املرتبطة واالحتماالت و(ص)، (س) الرهانني جوائز جميع هي جوائُزه
الرهان بجوائز املرتبطة واالحتماالت ،٠٫٦ يف مرضوبة األصلية احتماالته هي (س)
تكون املثال، سبيل عىل عليه، وبناءً .٠٫٤ يف مرضوبة األصلية احتماالته هي (ص)
،٠٫٣ أو ،٠٫٥ × ٠٫٦ هي (س)، الرهان جائزة دوالر، ١٠٠ بال املرتبطة االحتمالية
(٠٫٥ × ٠٫٦) هي و(ص)، (س) الرهانني كال جائزة وهي بالاليشء، املرتبطة واالحتمالية

البسيط: الرهان يعادل املزيج أو املركب الرهان وهذا .٠٫٥ أو (٠٫٥ × ٠٫٤) +

باحتمالية املقدد» و«اللحم ،٠٫٥ باحتمالية يشء وال ،٠٫٣ باحتمالية دوالر ١٠٠
.٠٫١ باحتمالية و«الجبن» ،٠٫١

.1-3 الشكل يف موضح هو كما

رهان مركب

٠٫٦

٠٫٥

٠٫٥ ٠٫٣

٠٫٥٠٫٥

٠٫١٠٫١

٠٫٢٥٠٫٢٥

٠٫٤

الرهان (ص) الرهان (س)

جبنلحمال يشءال يشء١٠٠ دوالر

رهان بسيط

مركب. رهان :1-3 شكل

االختيار إىل انتباهنا تحويل يمكننا االعتبار، يف األساسية املبادئ هذه وضع مع
تغيري فمجرد الثاني؛ الفصل مناقشة عىل مبارشة االعتماد ويمكننا الرهانات. بني من
خالف يشء وال ،٠٫٥ باحتمالية دوالر ١٠٠» إىل «الهليون» من القائمة عنارص أحد اسم
أكثر هنا األمور تكون قد ذلك، ومع الفصل. ذلك نتائج من أيٍّا يغري أن يمكن ال ذلك»؛
عىل الحصول عن دوالر ١٠٠ عىل الحصول ل تفضِّ كنت إذا املثال، سبيل عىل تعقيًدا.
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وال ٠٫٩ باحتمالية دوالر ١٠٠ يمنحك الذي الرهان تفضل أن طبيعيٍّا فسيبدو يشء، ال
خالف يشء وال ٠٫١ باحتمالية دوالر ١٠٠ يمنحك الذي الرهان عن ذلك، خالف يشء
ضمنًا؛ ذلك يعني يكن لم الثاني الفصل يف ناقشناه الذي العقالنية مفهوم أن غري ذلك،
«البط»؛ عىل «للدجاج» تفضيلك لوجوب مشابًها األمر سيكون املفهوم، هذا إطار ففي

البقري». «اللحم عىل التمساح» «لحم تفضل ألنك فقط
اليقني ظل يف القائمة عنارص أن تعقيًدا: أكثر تكون قد هنا األمور أن يف والسبب
ظل يف القائمة عنارص أما «أفوكادو». ببساطة هو «األفوكادو» ف داخلية؛ بنية لها ليست
سواء. حد عىل واحتماالت جوائز تتضمن إذ داخلية؛ بنية فلها اآلخر، الجانب عىل الشك،
تكون أن يمكن فال األمر؛ نهاية هي اليقني ظل يف األفضلية ترتيبات أن يعني وهذا
يف األفضلية ترتيبات كانت إذا ما بعقالنيٍة نتساءل أن يمكننا ولكن عقالنية. ال أو عقالنية
الخاصة التفضيالت يف األنماط إىل ننظر أن يمكننا املثال، سبيل عىل عقالنية. الشك ظل
الحصول تتضمن التي تلك مثل مختلفة، باحتماالت ولكن الجوائز، نفس لها برهانات

يشء. ال أو دوالر ١٠٠ عىل

االحتمالية رهانات (2)

برتتيب تفسريها يمكن الرهانات من االختيارات أن أفرتض سوف املناقشة، هذه ضوء يف
باًال ألقي لن دمت وما عقالنيٍّا. الرتتيب هذا يكون أن يعنيه عما وأتساءل لألفضلية،
اآلن من أشري فسوف — املتعدية غري أي — ترتيبات ليست التي التفضيل لعالقات

«التفضيالت». ب ببساطة األفضلية ترتيبات إىل فصاعًدا
خاطئًا. شيئًا به أن يبدو الذي التايل املثال تأمل

الخرضاوات مثال (1-2)

وأن عشوائية، الخدمة بأن علمك ظل يف ولكن «الربوكيل»، عىل «الباذنجان» تفضل أنت
تطلب فإنك «قرنبيط»، منه بدًال يأتيك أن ٠٫١ قدرها احتمالية فهناك ستطلبه ما كان أيٍّا
«الباذنجان عىل ذلك» خالف والقرنبيط ٠٫٩ باحتمالية «الربوكيل تفضل إنك أي بروكيل؛

ذلك.» خالف والقرنبيط ٠٫٩ باحتمالية
(ج) النتيجُة تكون الثانية الحالة يف أنه يف تكمن املثال هذا يف اختياراتك مشكلة إن
لو أكثر طبيعيٍّا األمر سيبدو عليك. تؤثِّر تدعها فأنت ذلك ومع الرهانني، كال يف واحدًة
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جوانب عىل وركزَت فيها يتشابهان التي الجوانب تجاهلَت الرهانني، مقارنة عند أنك،
٠٫١ قدرها واحتمالية (ب)، للنتيجة ٠٫٩ قدرها «احتمالية تفضل قد بالطبع اختالفهما.
للنتيجة ٠٫١ قدرها واحتمالية (أ)، للنتيجة ٠٫٩ قدرها «احتمالية عىل (ج)» للنتيجة
مع تتماىش (ج) ألن (ربما وحدها (ب) عىل وحدها (أ) تفضيلك من الرغم عىل (ج)»،
طلبت، ما عىل ستحصل فإما يُقدَّم؛ ال الخيارات هذه من أيٍّا أن غري (أ))، من أكثر (ب)
وإذا أهمية؛ (ج) ل يصبح فال طلبت، ما عىل حصلت فإذا (ج). عىل ستحصل وإما
قد للصورة، التفاهات هذه تعكري عدم ولضمان طلبت. ماذا يهم فال (ج)، عىل حصلت
الرهان من مزيج أيَّ تفضل إذن فإنك آخر؛ عىل رهانًا تفضل كنت ما إذا أنك نشرتط
هو الرشط وهذا األوزان. بنفس والثالث الثاني الرهان من مزيج عىل ثالث ورهان األول

االستبدال». «رشط
تفضل كنت إذا أنك هي الداللة وهذه مبارشة؛ ضمنية داللة االستبدال ولرشط
دوالر ١٠٠ يمنحك الذي الرهان تفضل فإنك يشء، ال عىل دوالر ١٠٠ عىل الحصول
باحتمالية دوالر ١٠٠ يمنحك الذي الرهان عىل ذلك، خالف يشء وال ٠٫٩ قدرها باحتمالية
فإنك آخر، عىل رهانًا تفضل كنت إذا عمومية، أكثر بشكل ذلك. خالف يشء وال ٠٫١
يف األفضل الرهان وزن كان إذا، وفقط إذا، ثاٍن مزيج عىل االثنني من مزيًجا تفضل

الثاني. املزيج يف األفضل الرهان وزن من أكرب األول املزيج
التايل. املثال يف تظهر مختلف نوع من مشكلة ثمة

الفاكهة مثال (2-2)

بما «الكرز» عىل (و«التفاح» «الكرز» عىل و«املوز» «املوز»، عىل «التفاح» ل تفضِّ أنت
«الكرز» وإما «التفاح» إما يمنحك رهان كل عىل «املوز» تفضل أنك غري عقالني)، أنك

منخفضة. األخري عىل الحصول احتمالية كانت مهما الكريه،
تفضيلك ل تأمَّ تفضيالتك. يف قفزة وجود يف املثال هذا يف اختياراتك مشكلة تكمن
باحتماليٍة و(ج) (ح)، تُساوي باحتمالية (أ) يمنحك الذي (س)، والرهان (ب) بني فيما
تفضل فإنك ،١ إىل قريبة تكون قد مهما ،١ من أقل (ح) كانت إذا (ح). تُساوي ما
(أ)، ببساطة (س) الرهان يصبح عندما بمعنى ،١ تُساوي (ح) تكون حني ولكن (ب)؛

39



االختيار نظرية

دون اآلخر عىل رهان تفضيل من ما مرحلٍة يف تنتقل فإنك وهكذا (ص). تفضل فإنك
الجدول: يف هذا ويتضح االثنني. بني الحياد من املتوسطة باملرحلة املرور

١ … ٠٫٩٩٩ ٠٫٩٩ ٠٫٩ ح
س … ب ب ب االختيار

الشكل. بهذا القفز من بدًال بسالسة تفضيالتك تتغري أن أكثر مقبوًال سيبدو كان
و(ب) دوالر، مليون باعتبارها (أ) تفسري أَِعْد عميل، بشكل ذلك يتضمنه ما وإلدراك
(ح) احتمالية مقابل أنك يف االدعاء يتمثل موتك. باعتبارها و(ج) يشء، ال باعتبارها
وينتج (ح)، باالحتمالية دوالر مليون يمنحك الذي الرهان عىل ستُْقدم يكفي، بما مرتفعة
ستعرب كنت إذا ما نفسك فَسْل مستبعًدا، يبدو ذلك كان إذا ذلك. خالف موتك عنه
اللتقاط حتفك؛ تلقى ألن ضئيلة احتمالية بذلك متكبًدا بالسيارات، مزدحًما شارًعا
قد التفضيالت، يف القفزات والستبعاد نعم. اإلجابة: ستكون عام، بشكل دوالر. مليون
فهناك إذن ثالث، عىل الثاني وفضلت ثاٍن، رهان عىل رهانًا فضلت إذا أنك نشرتط
«رشط هو الرشط وهذا الثاني. للرهان مساويًا تعتربه والثالث األول الرهانني من مزيج
اليوناني الرياضيات لعالم نسبة أرشميدس»؛ «رشط ب أيًضا ويعرف االستمرارية»،

(٢٨٧–٢١٢ق.م). أرشميدس
بالتباين لالحتماالت يقيضبالسماح االستمرارية رشط عارضأن بشكل نالحظ (قد
املثال، سبيل عىل ،٠٫١ قدرها بدرجات فقط تنوعت إذا ألنها مستمر؛ بشكل والتنوع
عىل ذلك خالف و(ج) ٠٫٩ باحتمالية (أ) يمنحك الذي الرهان لت فضَّ قد تكون فقد إذن
وهذا ذلك. خالف و(ج) ٠٫٨ باحتمالية (أ) يمنحك الذي الرهان عىل (ب) لت وفضَّ (ب)،

متناٍه.) ال بشكل املمكنة الرهانات من العديد هناك يكون أن يقتيض بدوره
للتكرار، وتجنبًا ومستقالن. متَّسقان رشَطينا أن من التحقق أخرى مرة علينا
وبسيط. واضح أمر االستقاللية من فالتحقق فقط؛ االتساق مسألة أتناول سوف

التايل. املثال خالل من االتساق ح ويوضَّ

املكرسات مثال (3-2)

الربازييل» و«الجوز «اللوز» تتضمن التي املمكنة الرهانات جميع ل تأمُّ خالل من
عىل الحصول احتمالية ضعُف يكون حينما ثاٍن، رهان عىل رهانًا ل تفضِّ و«الكاجو»،
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العدد من أكربَ األول؛ الرهان يف الربازييل الجوز عىل الحصول احتمالية إليه مضاًفا اللوز
الثاني. الرهان يف امُلناِظر

الرهان: تُفضل املثال هذا يف

ذلك. خالف و(ج) (ق)، باحتمالية و(ب) (ح)، باحتمالية (أ)

الرهان: عىل

ذلك. خالف و(ج) (ل)، باحتمالية و(ب) (ر)، باحتمالية (أ)

بني فيما تفضيالتك يحدد هذا أن الحظ ل. + ٢ر من أكرب ق + ٢ح كانت كلما
رشَطي أن توضيح السهل ومن و(ج). و(ب)، (أ)، تتضمن التي املمكنة الرهانات جميع

مستوفيان. واالستمرارية االستبدال
أنهما األقل عىل ويبدو ومستقلني، متَّسقني واالستمرارية االستبدال رشطا كان ملا
عقالنية»، «تفضيالت لديك بأن القول يمكنني حددتها، قد كنت التي املشكالت يستبعدان

الرشَطني. هذين تَستويف التفضيالت كانت إذا بالرهانات، يتعلق فيما
أن افرتضنا أننا تذكَّر املتوقعة». «املنفعة مفهوم إىل نحتاج العقالنية، ولتوصيف
(كما املنفعة يعظِّم أنه بمعنى لألفضلية؛ برتتيب تفسريه يمكن الرهانات من االختيار
أمكننا الرهانات، لجميع منافع تعيني بوسعنا كان ملا إذن الثاني). الفصل يف ناقشنا
وعىل ذلك. فعلنا قد أننا لنفرتض للجوائز. أي القيمة؛ املحددة للرهانات تعيينُها بالتأكيد
املرتبطة االحتمالية يف جائزة كل منفعِة برضب ما لرهاٍن املتوقعة املنفعة إيجاد يتم ذلك

املنفعة: تعيني لديك كان إذا املثال، سبيل عىل الناتجة. األرقام وجمع الجائزة، بتلك

١ س
٣ ص
٢ ع

للرهان: املتوقعة فاملنفعة إذن

.٠٫٥ باحتمالية و(ع) ،٠٫٣ باحتمالية و(ص) ،٠٫٢ باحتمالية (س)

.٢٫١ أو ،(٠٫٥ × ٢) + (٠٫٣ × ٣) + (٠٫٢ × ١) هي
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للجوائز يكون أن مطلوب هو ما كل عدة؛ بطرق املنافع تعيني نستطيع أننا تذكَّر
نضاعف فإننا املنافع، كل ضاعفنا إذا أننا الحْظ للمستقبل، كمرجعية أعىل. منافُع األفضِل
املتوقعة للمنفعة ٧ نضيف فإننا املنافع، لجميع ٧ أضفنا وإذا رهان؛ أليِّ املتوقعة املنفعة
املنفعة تكون الرتتيب، بذلك األمرين، هذين كال فعلنا إذا املثال، سبيل عىل رهان. أليِّ
مضاًفا القديمة املتوقعة املنفعة ِضعف تعادل والتي ،١١٫٢ هي أعاله للرهان املتوقعة
الجديدة املتوقعة املنفعة فإن الرتبيعية، ِقيََمها املنافع بجميع استبدلنا إذا أننا غري ،٧ إليها
أن حني يف ،٤٫٩ هي الجديدة املتوقعة فاملنفعة القديمة؛ املتوقعة املنفعة مربَّع تكون ال

.٤٫٤١ يساوي القديمة املتوقعة املنفعة مربع
الحكم من تُمكننا بطريقٍة للجوائز منافع تعيني استطعنا أننا لو مالئًما سيكون
عىل رهان تفضيل خالل من أْي املتوقعة؛ منافعها أساس عىل ببساطة الرهانات عىل
أنك املثال، سبيل عىل يعني، وهذا أعىل. متوقعة منفعة له كان إذا، وفقط إذا، ثاٍن رهان

الجديد: الرهان عىل السابق الرهان ستفضل كنت

.٠٫٢ باحتمالية و(ع) ،٠٫٣ باحتمالية و(ص) ،٠٫٥ باحتمالية (س)

املتوقعة املنفعة تتجاوز ،٢٫١ أرشنا، كما تبلغ، التي األصيل للرهان املتوقعة املنفعة ألن
املنافع فإن الطريقة؛ بهذه املنافع تعيني أمكن إذا .١٫٨ تُساوي والتي الجديد، للرهان
الرياضيات لعالم نسبة برنويل؛ منافع أو العددية»، «املنافع تسمى الشكل بهذا املعينة

املتوقعة.» املنفعة «خاصية للتفضيالت إن ويقال: ،(١٧٠٠–١٧٨٢) برنويل دانييل
هْب عدة. بطرٍق تعيينها حينئٍذ يمكننا اإلطالق، عىل عددية منافع تعيني أمكننا إذا
رهان من أفضل (س) رهان يكون حينئٍذ ما. بطريقٍة للجوائز عددية منافع عيَّنَّا قد أننا
بتعيني نقوم واآلن التعيني. هذا بموجب أعىل متوقعة منفعة له كان إذا، وفقط إذا، (ص)
بموجبها جائزة لكل املعينة الجديدة املنفعة تكون مختلفة، بطريقة للجوائز املنافع
متوقعة منفعة (س) للرهان يكون إذن .٧ إليها مضاًفا القديمة املتوقعة منفعتها ِضعَف
وفقط إذا، أي أعىل؛ القديمة املتوقعة منفعته كانت إذا، وفقط إذا، (ص) من أعىل جديدة
حني التمثيلية بخصائصها العددية املنافع تحتفظ ثَمَّ وِمن (ص)؛ من أفضل كان إذا،
بخصائصها العددية املنافع تحتفظ عمومية، أكثر وبشكل .٧ إليها ويضاف تُضاَعف
عدد أي يف تُرضب عندما أي «الخطية»؛ بالطريقة يعرف بما تُحول حني التمثيلية
ومن منها). يُطرح (أو إليها موجب عدد أي يضاف حني أو عليه)، تقسم (أو موجب
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فالدرجات الحرارة؛ درجات قياس طريقتَي بني التحويُل الخطيِّ للتحويل املألوفة األمثلة
درجة. ٣٢ إليها أضيف ثم ،١٫٨ يف مرضوبة مئوية درجات ببساطة هي الفهرنهايتية
ل تحوَّ حني التمثيلية بخصائصها العددية املنافع تحتفظ ال اآلخر، الجانب عىل
ال املنافع عىل أخرى تحويلية طرق أي تطبيق أن إىل هذا ويُعزى خطية. غري بطريقة
تعيني لديك كان إذا املثال، سبيل عىل الطريقة. بنفس املتوقعة املنفعة تحويل عن يُسفر

املنفعة:

٥ س
٣ ص
٠ ع

قدرها باحتمالية (ص) يمنحك الذي القيمة محدد الرهان (أي (ص) تفضل فأنت إذن
املنفعتني بأن علًما ذلك، خالف و(ع) ٠٫٥ باحتمالية (س) يمنحك الذي الرهان عىل (١
تكون الرتبيعية، ِقيََمهما املنفعتني بهاتني استبدلت إذا ولكن و٢٫٥، ٣ هما املتوقعتني
(ص). عىل الرهان تفضل بأنك ً خطأ سيوحي مما و١٢٫٥؛ ٩ هما املتوقعتان املنفعتان
(و)، املنفعة (س) للجائزة يكون بحيث للجوائز عددية منافع عينا أننا افرتض
طرحنا إذا (و). من أكرب (ز) تكون أن بالطبع بد ال (ز)؛ املنفعة (ص) األفضل والجائزة
رقم (وهو (ز) من (و) طرح ناتج عىل النتائج قسمنا ثم املنفعتني، هاتني من (د)
ومنفعة ،١ (ص) منفعة تكون بموجبها جديدة متوقعة منافع لدينا يصبح موجب)،
بإمكاننا فإن األساس؛ من عددية منافع تعيني استطعنا لو أننا يعني وهذا صفًرا. (س)
أفضل. ما لجائزٍة ١ واملنفعة الجوائز، إلحدى صفًرا املنفعة تمنح بطريقة بذلك القيام
عىل رهانًا فيه ل تُفضِّ والذي «املكرسات»، مثال يف املتوقعة املنفعة خاصية تنطبق
عىل الحصول احتمالية إىل باإلضافة (أ)، عىل الحصول احتمالية ِضعف يكون حينما آخر

املنافع: بتعيني قمنا فإذا الثاني. يف املناظر العدد من أكرب األول؛ الرهان يف (ب)

٢ أ
١ ب
٠ ج
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للرهان: املتوقعة املنفعة فإن

ذلك. خالف و(ج) (ق)، باحتمالية و(ب) (ح)، باحتمالية (أ)

للرهان: املتوقعة واملنفعة ق، + ٢ح هي

ذلك. خالف و(ج) (ل)، باحتمالية و(ب) (ر)، باحتمالية (أ)

ق + ٢ح كانت إذا، وفقط إذا، الثاني عىل األول الرهان تفضل أنك بما إذن، ل. + ٢ر هي
منفعة له كان إذا، وفقط إذا، الثاني عىل األول الرهان تفضل فأنت ل، + ٢ر من أكرب

املتوقعة. املنفعة بخاصية تفضيالتك تتسم أخرى، بعبارة أعىل. متوقعة
مثال إىل ُعْد التافهة، بالخاصية ليست املتوقعة املنفعة خاصية أن وإلدراك
يمنحك الذي (س) الرهان ل تفضِّ أيًضا ولكنك (ب)، عىل (أ) فيه تفضل الذي الخرضاوات،
باحتمالية (أ) يمنحك الذي (ص) الرهان عىل ذلك، خالف و(ج) ٠٫٩ باحتمالية (ب)
١ قيمتها منفعة نعني أن يمكننا (ب)، عىل (أ) تفضل كنت وملا ذلك. خالف و(ج) ٠٫٩
فإن حينئٍذ (ز). بوصفها (ج) ل املعينة املنفعة اكتب (ب). ل صفر قيمتها ومنفعة (أ)، ل
٠٫١ز. + ٠٫٩ تُساوي (ص) ل املتوقعة واملنفعة ٠٫١ز، تُساوي (س) ل املتوقعة املنفعة
٠٫١ز تكون أن ستتطلب املتوقعة املنفعة خاصية فإن (ص)؛ عىل (س) تفضل أنك وبما

املستحيل. األمر وهو ٠٫١ز، + ٠٫٩ من أكرب
عىل و(ب) (ب) عىل (أ) تفضل فيه الذي الفاكهة، مثال يف مشابه مأزق ينتظرنا
(أ) تفضل أنك وبما (ج). وإما (أ) إما يمنحك رهان كل عىل (ب) تفضل لكنك (ج)،
(ب) ل املعينة املنفعة اكتب (ج). ل و٠ (أ) ل ١ مقدارها منفعة تعيني يمكننا (ج)، عىل
(ز) تقع أن بد فال (ج)، عىل و(ب) (ب)، عىل (أ) تفضل أنك بما حينئٍذ (ز). بوصفها
و(ج) (ح) باحتمالية (أ) يمنحك الذي الرهان عىل (ب) تفضل كذلك أنت و١. صفر بني
(ح)، هي للرهان املتوقعة املنفعة كانت وملا .١ من أقل (ح) احتمالية لكلِّ ذلك، خالف
أكرب ،١ من األقل الثابتة، (ز) املنفعة تكون أن ستتطلب املتوقعة املنفعة خاصية فإن

مستحيل. أمر هذا أخرى، ومرة محتملة. (ح) منفعة كل من
مثال عىل املتوقعة املنفعة خاصية تنطبق أن (١) املصادفة: قبيل من ليس
االستبدال رشط يُستوىف أال و(٢) «الفاكهة»، أو «الخرضاوات» مثاَيل عىل ال «املكرسات»،
كال يُستوىف حني يف و«الفاكهة»، «الخرضاوات» مثاَيل يف كالهما) (أو االستمرارية أو
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يُستوىف أينما املتوقعة املنفعة خاصية تبقى ما فدائًما «املكرسات». مثال يف الرشَطني
متكامل توصيف لدينا يكون وحينئٍذ عقالنية. التفضيالت كانت كلما أي الرشطان؛
إذا، وفقط إذا، عقالنية تكون (االحتمالية) بالرهانات الخاصة التفضيالت أن مفاده:

املتوقعة. املنفعة خاصية لها كانت

بعضاإلضافات (4-2)

كلٌّ يمنحك اللذين الرهانني تأمل األمر. يف دور للزمن أصبح لو ما نوًعا الصورة تتغري
عجلة عىل زوجي رقم فاز إذا اليوم) من (تحتسب عام فرتة بعد دوالر مليون منهما
تدار األول ففي متماثلني؛ غري الرهانني أن غري ذلك، خالف شيئًا يمنحانك وال الروليت،
متماثلني غري ليسا الرهانان هذان عام. بعد تدار الثاني يف بينما اليوم، الروليت عجلة
تفضل سوف ما وعادًة متماثالن. أنهما أحدهم يظن أن املحتمل غري من بل وحسب،
مدار عىل حياتك تخطيط من تُمكِّنك أن شأنها من املستقبلية بثروتك املعرفة ألن األول؛
مدخراتك، تستنفد فقد ثريٍّا، ستصبح أنك علمَت فلو إفادة. أكثر بشكل امُلقبل العام
أن غري املقبل، العام يف تنتظرها التي املستقبلية دوالر املليون أساس عىل تقرتض أو
تستطيع ال ثَمَّ وِمن الرهانني؛ بني التمييز يمكنها ال هنا رناها طوَّ التي الالزمنية النظرية

الشكل. بهذا الصورَة الزمُن فيها يدخل التي االختيارات مع التعامل
ظاهريٍّا تناقًضا ْل تأمَّ ومباًرشا. واضًحا يشء كل يكون ال قد زمني، ال إطار يف حتى
عىل الحائز االقتصاد عالم ١٩١١)؛ عام (املولود آليه ملوريس نسبًة آليه؛ بمفارقِة يعرف

هو: الذي (د) القيمة) (محدد الرهان تُفضل هل أوًال: نوبل. جائزة

.١ باحتمالية دوالًرا ٢٤٠

هو: الذي (ه) الرهان عىل

دوالر وصفر ،٠٫٦٦ باحتمالية دوالًرا و٢٤٠ ،٠٫٣٣ باحتمالية دوالًرا ٢٥٠
٠٫٠١؟ باحتمالية

هو: الذي (س) الرهان تُفضل هل ثانيٍّا:

.٠٫٦٧ باحتمالية دوالر وصفر ،٠٫٣٣ باحتمالية دوالًرا ٢٥٠
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هو: الذي (ص) الرهان عىل

٠٫٦٦؟ باحتمالية دوالر وصفر ٠٫٣٤ باحتمالية دوالًرا ٢٤٠

أن يجب إذن (ه)، الرهان عىل (د) الرهان تُفضل كنت إذا وفكِّر. لربهة توقْف
١ قيمتُها منفعٍة بتعيني نقوم ذلك، وراء السبب ولِنرى (س). عىل (ص) أيًضا تفضل
إذا إذن (ز). بوصفها دوالًرا ٢٤٠ ل املعينة املنفعة ونكتب لاليشء، وصفر دوالًرا ٢٥٠ ل
أن بد ال — (ز) هي التي — (د) ل (املتوقعة) املنفعة فإن (ه)؛ عىل (د) تفضل كنت
أن ضمنًا يعني وهذا ٠٫٦٦ز. + ٠٫٣٣ هي والتي (ه)، ل املتوقعة املنفعة من أكرب تكون
املتوقعة املنفعة هي ٠٫٣٤ز املنفعة كانت وملا .٠٫٣٣ من أكرب تكون وأن بد ال ٠٫٣٤ز
ضمنًا يقتيض بدوره هذا فإن (س)، ل املتوقعة املنفعة هي ٠٫٣٣ واملنفعة (ص) ل

املتوقعة. املنفعة خاصية لتفضيالتك كان إذا (س)، عىل (ص) للرهان تفضيلك
الناس من — ملحوظ بشكل — كبرية رشيحة ادعت التجارب، إحدى يف أنه غري
هؤالء تفضيالت أن يعني وهذا (ص). عىل (س) تفضيل وكذلك (ه)، عىل (د) تفضيل
رشط تَستوِف لم مساٍو، نحو عىل أو املتوقعة، املنفعة خاصية لها يكن لم األشخاص
ذلك يف السبب أن يبدو األول). تَستوِف لم الواقع (يف االستمرارية رشط أو االستبدال
هذا يمتد (وقد الصغر بالغة االحتمالية ذات للنتائج فيها مباَلًغا أهمية يُولُون الناس أن
تقدِّم التي القومية اليانصيب مسابقات يف تذاكر رشاء عىل الناس إقبال سبب ليفرسِّ
ذهنك يف واضًعا هذا، من تشاء ما فْلتفهْم للغاية). ضئيلة باحتماالت ضخمة جوائز

األول. الفصل يف إليها أرشت التي للمفارقات املمكنة االستجابات
حني التمثيلية بخصائصها تحتفظ العددية املنافع أن لحقيقة الضمنية الدالالت من
يف الفروق أن خطية؛ غري بطريقة تحويلها يتم حني وليس خطية، بطريقة تحويلها يتم
أكرب الجوائز من زوج يف املنافع بني الفارق كان فإذا ما. معنًى اآلن لها صار املنفعة
أكرب فهو إذن العددية، املنافع تعيني طرق من ما طريقٍة منظور من ثاٍن زوج يف منه
الداعية لآلراء أساًسا توفر قد العددية املنفعة أن يبدو وهكذا الطرق. جميع منظور من
تكون الذي السياق يف تكون املسألة لهذه معالجة أفضل ولعل الثروة. توزيع إلعادة
الفصل حتى مناقشتها أرجئ سوف األساس هذا وعىل مالية. َمبالغ الجوائز جميع فيه

القادم.
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الحالة رهانات (5-2)

احتماالت، فيه تُعطى ال الذي االختيار وملناقشة معطاة. احتماالت هناك كان اآلن، حتى
كل تحديد هي و«الحالة» «الحاالت». أكثر ببساطة أو العالم، حاالت مفهوم إىل نحتاج
فرض (وعىل جوادين بني سباق سياق يف منه. يقني عىل ولسَت باختيارك، يتعلق يشء
هي الحاالت تكون قد تعادٌل)، يوجد وال السباق ينهي سوف األقل عىل واحًدا جواًدا أن
بحيث الحاالت تحديد من بد ال املثال، هذا يوحي كما يفوز». و«باراثيا يفوز» «ألكوف

منهما. فقط، وواحدة واحدة، تحدث

اليسار. من الثاني هو الكاتب يمتطيه الذي ألكوف يفوز؛ ال ألكوف :2-3 شكل

للحالة تحديد منها كالٍّ يصاحب املحتملة بالجوائز قائمة بأنه الحالة» «رهان يعرَّف
إذا دوالر ٢٠٠ ب «الفوز سيكون الحايل السياق يف واملثال فيها. يها تلقِّ يتم سوف التي
التايل: النحو عىل ذلك صياغة ويمكننا باراثيا». فاز إذا دوالر ١٠٠ وخسارة ألكوف، فاز

(ب). الفائز كان إذا دوالر و−١٠٠ (أ)، الفائز كان إذا دوالر ٢٠٠+
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بدوالرين)، للفوز بدوالر الرهان (أي ١ إىل ٢ هي ألكوف ل بالنسبة األرجحيات كانت لو
إذا أما ألكوف». عىل دوالر ١٠٠ ب «راهن الرهان هذا عىل نطلق أن ما بمنطٍق َالستطعنا
عىل دوالر ١٠٠ ب «راهن الرهان فسيكون ،٢ إىل ١ باراثيا ل بالنسبة األرجحيات كانت

باراثيا»:

(ب). الفائز كان إذا دوالًرا و+٥٠ (أ)، الفائز كان إذا دوالر ١٠٠−

من عدًدا يحيص منها كالٍّ أن يف االحتمالية رهانات مع الحالة رهانات تتشابه
احتماالت. ال حاالت عن عبارة اآلن الظروف أن هو الفارق ظروف؛ بها تقرتن الجوائز
غري االحتماالت تكون حني الرهانات بني من االختيار بشأن التفكري الحاالت لنا وتتيح
تكون تقريبًا الشائقة السياقات جميع ففي األهمية؛ من قدر عىل أمر وهو معطاة،
للرسقة، تعرُّضسيارتك أو ألكوف، فوز احتمالية تُعَطى ال فأنت معطاة؛ غري االحتماالت

األسهم. سوق انهيار أو
ثمة احتماالت؟ تُعطى ال حني الرهانات من عقالني بشكل االختيار يمكنك كيف
منافع تعيني (٢) ثم للحاالت، ذاتية احتماالت تعيني (١) يف: يتمثل معقول اقرتاح
هذه ضوء يف ذاتية» متوقعة «منفعة أعىل يمنحك الذي الرهان اختيار (٣) ثم للجوائز،
«راهن الرهانني بني االختيار ْل وتأمَّ سباقنا إىل ُعْد اإلجراء، هذا ولتوضيح االحتماالت.
احتماالت بتعيني أوًال فتقوم باراثيا». عىل دوالر ١٠٠ ب و«راهن ألكوف» عىل دوالر ١٠٠ ب
وهناك للجوائز. منافع تعنيِّ ذلك بعد باراثيا. لفوز و٠٫٦ ألكوف لفوز ٠٫٤ ِلنَُقل للحاالت؛

محتملة: جوائز ثالث

وفاز) (أ) عىل راهنت (إذا دوالر ٢٠٠+
وفاز) (ب) عىل راهنت (إذا دوالًرا ٥٠+

جوادك) خرس (إذا دوالر ١٠٠−

لنَُقل: الجوائز، لهذه منافع تُعنيِّ ذلك بعد

٥ دوالر ٢٠٠+
٣ دوالًرا ٥٠+
٠ دوالر ١٠٠−
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إذا ٢ االحتماالت: هذه ضوء يف رهان لكل املتوقعة املنفعة بحساب تقوم وأخريًا،
للرهان الذاتية املتوقعة املنفعة كانت وملا باراثيا. عىل راهنت إذا و١٫٨ ألكوف، عىل راهنت
إذا ألكوف. عىل تراهن فإنك باراثيا؛ عىل للرهان بالنسبة نظريتها من أكرب ألكوف عىل
املتوقعة املنفعة «خاصية بالرهانات يتعلق فيما الختياراتك يكون الشكل، بهذا ترصفت
وإن خطية، طريقة بأي تحويلها يتم وقد بالطبع، عدديٌة تعيِّنُها التي واملنافع الذاتية».

أخرى. طريقة بأية ل تُحوَّ ال كانت
بافرتاض سأبدأ أي عكيس؛ بشكل السياق هذا يف أعمل سوف التنويع، بعض إلدخال
الحجج كانت وملا هذا. تدعم قد رشوط أي أنظر ثم الذاتية، املتوقعة املنفعة خاصية
التفاصيل أخوضيف فلن احتماالت؛ إعطاء حالة يف القائمة لتلك — كبري حد إىل — مماثلة

املوقف. هذا يف القدر بنفس
أنماط إىل النظر خالل من أنه يف وتتمثل جميل، بشكل بسيطة األساسية الفكرة
خالله من تحصل رهانًا اخرتت فإِن واالحتماالت. املنافع وتحليل فك يمكنك االختيارات،
فيه تحصل رهان من بدًال ذلك، خالف و«الجبن» الشمس أرشقت إذا «األفوكادو» عىل
أنك إىل يشري هذا فإنَّ ذلك، خالف و«الجبن» الشمس أرشقت إذا املقدد» «اللحم عىل
اخرتت إذا وأيًضا أعىل. منفعة له تُعني ثَمَّ ومن املقدد»؛ «اللحم عىل «األفوكادو» تفضل
بدًال ذلك، خالف املقدد» و«اللحم الشمس أرشقت إذا «األفوكادو» عىل فيه تحصل رهانًا
ذلك، خالف املقدد» و«اللحم األمطار سقطت إذا «األفوكادو» عىل فيه تحصل رهان من
األمطار؛ سقوط احتمال من أكرب الشمس سطوع احتمال تَعترب أنك إىل يشري هذا فإن
الفكرية التجارب هذه من العديد إجراء خالل ومن أكرب. احتمالية له تعني ثَمَّ ومن
الحاالت. لجميع احتماالت وتعيني الجوائز، لجميع منافع تعيني يمكنك الكايف، بالشكل
وتختار واالحتماالت، املنافع هذه أُعطيَت قد وكأنك تلقائيٍّا تترصف بذلك، القيام وبعد

املتوقعة. منفعتك تعظِّم بحيث
تمثلها التي ميولك، من كالٍّ فإن الذاتية، املتوقعة املنفعة خاصية لتفضيالتك كان إذا
مستقلة؛ ومعتقداتك ميولك تعد كذلك ذاتية. االحتماالت، تمثلها التي ومعتقداتك، املنافع،
احتماًال أكثر أنه تعتقد أو احتماًال، أكثر أنه تعتقد ألنك أكرب تقديًرا شيئًا تُوِيل ال فأنت
عىل ما لجائزٍة تعيِّنها التي املنفعة تعتمد ال ذلك، عىل عالوة أكرب. تقديًرا تُولِيه ألنك
ألكوف فاز سواء لك، بالنسبة اليشء نفس تعني دوالر فاملائتا فيها؛ تتلقاها التي الحالة
يبدو ولكنه السباق، حالة يف مقبوًال يكون فقد للغاية؛ قوي األخري الرشط وهذا خرس. أو

أخرى. مواقف يف قبوًال أقل
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بسعر عنه يعربَّ والذي اليورو، رصف سعر عىل املضاربة املثال، سبيل عىل ْل، تأمَّ
ارتفاع فقط: محتملتني حالتني هناك أن أفرتض سوف األمور، لتبسيط بالدوالر. اليورو
حالة يف اليورو. وبيع اليورو رشاء محتمالن: رهانان لديك السعر. وانخفاض السعر
أما دوالر. ١٠٠ تخرس الهبوط حالة يف ولكن دوالر، ١٠٠ تربح السعر، وارتفاع الرشاء
١٠٠ تربح الهبوط حالة يف ولكن دوالر، ١٠٠ تخرس فإنك السعر، وارتفاع البيع حالة يف
الرصف سعر ارتفاع عند دوالر ١٠٠ ِربح أن يف املوقف هذا يف التعقيد ويكمن دوالر.
سوف تشرتيها واردات أي فتكلفة الرصف؛ سعر هبوط عند دوالر ١٠٠ كربح ليس
التي املنفعة تعتمد عمومية، أكثر بشكل الثانية. يف عنها األوىل الحالة يف أعىل تكون

فيها. يها تلقِّ يتم التي الحالة عىل ما لجائزٍة تعيِّنها
صعبة الذاتية املتوقعة املنفعة خاصية بأن شعور هناك كان إذا املثال، هذا ضوء يف
عىل االعتماد للمنافع ونتيح طموحنا من نقلل أن املمكن فمن ينبغي، مما أكثر الوفاء
دوالر، ١٠٠ لخسارة صفًرا ِلنَُقل قيمتها، منافع تعيني من بدًال املثال، سبيل عىل الحاالت.

التالية: املنافع تعيني يمكنك دوالر، ١٠٠ لربح و١

٤ الهبوط حالة يف دوالر ١٠٠ ربح
٣ االرتفاع حالة يف دوالر ١٠٠ ربح
١ الهبوط حالة يف دوالر ١٠٠ خسارة
٠ االرتفاع حالة يف دوالر ١٠٠ خسارة

عىل نحصل الناتجة؛ األرقام وجمع بها املرتبطة االحتماالت يف املنافع هذه وبرضب
أعىل ذا الرهان اخرتت وإذا رهان. ألي الحالة» عىل املعتمدة الذاتية املتوقعة «املنفعة
املنفعة «خاصية لها بأن تفضيالتك توصف الحالة، عىل معتمدة ذاتية متوقعة منفعة
خاصية من أضعف الخاصية هذه أن الواضح ومن الحالة». عىل املعتمدة الذاتية املتوقعة

(الكاملة). الذاتية املتوقعة املنفعة
أو الكاملة (سواء الذاتية املتوقعة املنفعة خاصية تدعم قد التي الرشوط وملعرفة
حد يف رهانات تكون أن الحالة رهانات لجوائز نتيح أن بد ال الحالة)، عىل املعتمدة
ذلك بعد رهانات. تكون أن االحتمالية رهانات لجوائز أتَْحنَا مثلما رصيح، بشكل ذاتها
الحالة. رهانات لتوليفات مبارشة ُمشابٍه بشكل الحالة رهانات توليفات تأويل يمكننا
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تذكَّْر الحالة. رهانات عىل واالستمرارية االستبدال رشَطي تطبيق بدوره لنا يتيح وهذا
لالحتماالت. ذكًرا يورد وال فقط، التوليفات إطار يف عنه يُعربَّ الرشَطني هذين من كالٍّ أن
املتوقعة املنفعة خاصية توصيف الفور عىل يمكننا ذلك، من ننتهي أن وبمجرد
استوفت إذا، وفقط إذا، الخاصية هذه للتفضيالت ويكون الحالة. عىل املعتمدة الذاتية

الحالة). رهانات عىل يطبقان (مثلما واالستمرارية االستبدال رشَطي
خاصية للتفضيالت يكون أن يضمنان ال واالستمرارية االستبدال رشَطي أن غري
رهانًا لت فضَّ إذا أنك يف يتمثل آخر، رشًطا يتطلب وهذا الكاملة. الذاتية املتوقعة املنفعة
«رشط ب املعروف الرشط، وهذا الحاالت. جميع يف تفضله فإنك ما، حالٍة يف آخر عىل
الحالتني أن هْب معها. تَعاملنا التي األخرى الرشوط من بكثري تقييًدا أكثر الحيادية»،
وآخر مضمون، بشكل مظلة يعطي القيمة) (محدد رهانًا وأن واملطر، الشمس هما
املظلَة الحيادية، لرشط باملخالفة تفضل، قد حينئٍذ مضمون. بشكل مياه زجاجة يعطي

الشمس. حالة يف واملاء املطر، حالة يف
اآلخرين، الرشَطني مع باالشرتاك الحيادية، رشط فإن مقيًدا، يكون قد ما وبقدِر
الذاتية املتوقعة املنفعة خاصية لها يكون فالتفضيالت عنه؛ نبحث الذي التوصيف يمنحنا
يف يطبقان (مثلما واالستمرارية االستبدال رشَطي تَستويف كانت إذا، وفقط إذا، الكاملة

الحيادية. ورشط الحالة)، رهانات
الشكل. يف موضحة الفصل هذا يف أرسيناها التي املختلفة املفاهيم بني والعالقات

اإلضافات من مزيد (3)

إلسبريج. بمفارقة تُعرف إشكالية هي الحالة رهانات سياق يف آليه ملفارقِة شبيه ثمة

وزرقاء. وبيضاء حمراء كرات عىل تحتوي جرة من عشوائيٍّا سحبها سيتم كرًة نفرتضأن
نسبة (أو البيضاء الكرات نسبة معروًفا ليس ولكن حمراء، الكرات ثلث أن املعروف من

وهو: (د)، الرهان تفضل هل أوًال: الزرقاء). الكرات

ذلك. خالف يشء وال الحمراء للكرة دوالر ١٠٠

وهو: (ه)، الرهان عىل

ذلك؟ خالف يشء وال لألبيض دوالر ١٠٠
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+
+
+
+
+
+
+
+
+

االحتماالت ا�ستنتجةاالحتماالت ا�عطاة

خاصية

االستبدال + االستمراريةا�نفعة ا�توقعة
ا�نفعة ا�توقعة

ا�عتمدة عىل الحالة

ا�نفعة

ا�توقعة الكاملة

الحيادية

جانب إىل (الذاتية)، املتوقعة املنفعة تُظهر الشك ظل يف االختيار خريطة :3-3 شكل
التبعات الفردية األسهم وتمثِّل التكافؤ، املزدوجة األسهم تمثِّل فيما التوليفات، تمثِّل عالمات

الضمنية.

وهو: (س)، الرهان تفضل هل ثانيًا:

ذلك. خالف يشء وال األزرق أو لألبيض دوالر ١٠٠

هو: الذي (ص) الرهان عىل

ذلك؟ خالف يشء وال األزرق أو لألحمر دوالر ١٠٠

أن أيًضا يجب (ه)، الرهان عىل (د) الرهان تفضل كنت إذا وفكِّْر. لربهة ْف توقَّ
دوالر للمائة ١ قيمتها منفعة بتعيني ُقم ذلك، يف السبب ولرتى (س). عىل (ص) تفضل
بوصفها والزرقاء والبيضاء الحمراء للكرة تعيِّنها التي االحتماالت واكتب لاليشء، وصفر
هذه من أيٌّ يكون أن الرضوري من ليس أنه (والحْظ التوايل عىل و(ر) و(ق) (ح)
املتوقعة املنفعة فإن (ه)، عىل (د) تفضل كنت إذا واآلن .(١ / ٣ الذاتية االحتماالت
التي (ه)، للرهان املتوقعة املنفعة من أكرب تكون أن بد ال (ح)، هي التي (د)، للرهان
وملا (ر). + (ق) من أكرب تكون أن بد ال (ر) + (ح) أن ضمنًا يعني وهذا (ق). هي
املتوقعة املنفعة هي (ر) + و(ق) (ص)، للرهان املتوقعة املنفعة هي (ر) + (ح) كانت
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املنفعِة خاصيُة لها تفضيالتُك كانت إذا أنه ضمنًا يعني بدوره هذا فإن (س)؛ للرهان
(س). عىل (ص) تفضل فإنك املتوقعة؛

عىل (د) يفضلون أنهم الناس من كبرية رشيحة ادَّعت التجارب إحدى يف أنه غري
لم األشخاص هؤالء تفضيالت أن يعني وهذا (ص). عىل (س) أيًضا ويفضلون (ه)،
من أيٍّا استوفت أو الحالة، عىل املعتمدة الذاتية املتوقعة املنفعة خاصية أيًضا لها تكن
أن يبدو، ما عىل هذا، يف والسبب الواقع). يف (األول االستمرارية أو االستبدال رشَطي
ما فْلتفهْم أخرى، ومرة الستنتاجها. االضطرار عىل احتماالت إعطاءهم لون يفضِّ الناس

ذلك. من تشاء
الحالة. ِبِرهانات إلسبريج مفارقُة تُعنَى فيما االحتمالية، ِبِرهانات آليه مفارقُة تُعنَى
الفيلسوف يد عىل اشتهرت ولكنها نيوكومب، بمفارقة تُعرف — ثالثة مفارقة ثمة
أنك هْب عام. بشكل الشك مع باالختيار تُعنَى — (١٩٣٨–٢٠٠٢) نوزيك روبرت
وإما الصندوقني كال ا إمَّ تختار أن عليك مغلق. واآلخر مفتوح أحدهما صندوقني؛ أمام
إن لك ويقال املفتوح، الصندوق يف دوالر ١٠٠ ترى أن يمكنك فقط. املغلق الصندوق
حال املغلق الصندوق يف دوالر مليون وضع قد تنبُّؤاته، تصُدق ما دائًما أسمى، كيانًا
تختار هل العكس. حال فيه شيئًا يضع ولم فحسب، الصندوق ذلك ستأخذ أنك تَنَبُّئِه

فحسب؟ املغلق الصندوق أم الصندوقني كال
فعله يجب «ما أن ويالحظ الناس، من كبري عدد أمام اإلشكالية هذه نوزيك يضع
األشخاص هؤالء أن يف الصعوبة تكمن تقريبًا. األشخاص لجميع تماًما وجيل واضح
أن كبرية أعداد اعتقاد مع اإلشكالية، هذه ِحياَل متساٍو شبه بشكل منقسمون أنهم يبدو
الصندوق يختار شخص أي أن بالفعل يبدو كان حمقى.» سوى ليسوا املعارض النصف
أو بالفعل دوالر املليون َوَضَع األسمى فالكيان أحمق؛ شخص مجرد هو فقط املغلق
تحليل بعد نوزيك فعل (مثلما الصندوقني كال تختار أن يمكنك ثمَّ ومن يضعها؛ لم
تفكر أن تودُّ قد بذلك قيامك (ويف الخاصة استجابتك تشكل أن يجب أنك غري مطول)،
يضع ملاذا ُسئل حني ،(١٨٨٥–١٩٦٢) بور، نيلز نوبل؛ عىل الحاصل الفيزياء عاِلم أن يف
أُوِمُن أنني األمر «ليس قال: قد أنه ُزِعم فرس؛ حدوة شكل عىل حظٍّ تميمة جداره عىل

يؤمن.») لم أو بها املرء آمن سواء مفعولها تؤتي أنها أخربوني ولكنهم بها،
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ملخص (4)

تُعَط. لم أو احتماالت تُعَطى حني سواء الرهانات، من االختياَر الشك مع االختياُر يتضمن
من مزيج أيَّ تفضل فإنك ثاٍن، عىل رهاٍن تفضيل حال بأنه االستبدال يقيضرشط
األوزان. بنفس الثالث والرهان الثاني الرهان من مزيج عىل ثالث ما ورهان األول الرهان
فإن ثالث، عىل والثاني ثاٍن عىل رهان تفضيل حال بأنه االستمرارية رشط يقيض

الثاني. للرهان مساويًا تعتربه والثالث األول من مزيًجا هناك
يف جائزة كل منفعة رضب طريق عن احتمالية لرهان املتوقعة املنفعة إيجاد يتم
برهانات املتعلقة للتفضيالت ويكون األرقام، هذه وجْمع الجائزة بتلك املرتبطة االحتمالية
له كان إذا، وفقط إذا، ثاٍن عىل رهانًا تفضل كنت إذا املتوقعة املنفعة خاصيُة االحتمالية

أعىل. متوقعة منفعة
االستبدال رشَطي تَستويف أي عقالنية؛ االحتمالية برهانات املتعلقة التفضيالت

املتوقعة. املنفعة خاصية لها كان إذا، وفقط إذا، واالستمرارية،
رضب طريق عن ما لرهاٍن الحالة عىل املعتمدة الذاتية املتوقعة املنفعة إيجاد يتم
بالحالة، املرتبطة الذاتية االحتمالية يف فيها، يها تلقِّ يتم التي الحالة يف جائزة، كل منفعة
املنفعة خاصيُة الحالة ِبِرهانات املتعلقة للتفضيالت ويكون مًعا، األرقام هذه وجمع
كانت إذا، وفقط إذا، ثاٍن عىل رهانًا تفضل كنت إذا الحالة، عىل املعتمدة الذاتية املتوقعة
الذاتية املتوقعة املنفعة خاصية له يكون فيما أعىل، الرهان لهذا املتوقعة املنفعة هذه مثل
التي الحاالت عن مستقلًة للجوائز املعيَّنة املنافع تكون حني هذا انطبق إذا (الكاملة)،

فيها. تلقيها يتم
تفضله فإنك ما؛ حالٍة يف آخر عىل رهانًا تفضيلِك حاَل بأنه الحيادية رشط يقيض

الحاالت. جميع يف
وفقط إذا، الحالة عىل املعتمدة الذاتية املتوقعة املنفعة خاصية للتفضيالت يكون
الحالة)، رهانات عىل يطبقان (كما واالستمرارية االستبدال رشَطي تَستويف كانت إذا،
رشط تَستويف كانت إذا، وفقط إذا، (الكاملة) الذاتية املتوقعة املنفعة خاصية لها ويكون

السابقني. للرشَطني باإلضافة الحيادية
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والتأمني الرهان

من االختيار من خاصة حالة إىل اآلن وأتحول األساسية القصة عن قليًال سأَخرج
أغلب يف املناقشة، أقدم وسوف مالية. مبالغ يف الجوائز جميع فيها تتمثل الرهانات،
احتماالت، فيه تُعطى ال الذي ذلك من بدًال االحتماالت فيه تُعطى الذي السياق يف األحيان،
خالل من الثاني السياق يف القصة تأويل يمكن الثالث، الفصل مناقشة ضوء يف أنه غري

املعطاة. باالحتماالت ذاتية احتماالت استبدال

املخاطرة نحو التوجهات (1)

إطار يف وإما النهائية، الثروة إطار يف إما نقوًدا تتضمن التي الرهانات عن التعبري يمكن
فإن دوالر، ٥٠٠٠ تبلغ الحالية ثروتك كانت إذا املثال، سبيل عىل والخسائر. املكاسب
عنه التعبري يمكن دوالر ٦٠٠٠ وإما ٤٠٠٠ إما قيمتها نهائية ثروة يمنحك الذي الرهان
أيٍّا لحظتها يف األنسب الشكل أستخدم وسوف دوالر. ١٠٠٠ فيه تخرس أو تربَح كرهان
عالمة بوضع خسائر أو كمكاسب الجوائز عن فيه يعرب الذي الشكل سأميز ولكن كان،

الجوائز. هذه قبل الطرح أو الجمع
مستمر، بشكل تتنوع أن يمكن الثروة أفرتضأن سوف بعُد، فيما ستتضح وألسباب
مهما سالبة، قيمة إىل ثروتك ل تحوِّ قد التي تلك خالف الرهانات كل أتيح سوف كذلك
بشكل اإلشارة بنا يجدر (قد ثروتك إىل الرهانات هذه تضيفها قد التي الزيادة حجم كان

متناٍه). ال بشكل الجوائز من الكثري هناك أن ضمنًا يعني هذا أن إىل عارض
لكل عددية منفعة تعيني يمكننا الثالث، الفصل يف املوضحة النظرية عىل اعتماًدا
منفعة تعيني يماثل هذا فإن للثروة، معني بمستًوى تبدأ أنك اعتربنا وإذا محتملة. جائزة
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عند إما ثروتك وجود عن يسفر الذي للرهان املتوقعة القيمة منفعة: مخطط :1-4 شكل
التقريبي واليقني (ج)، النقطة عند ثروتك هي متساوية باحتمالية (ب)، وإما (أ) النقطة
(ج) بني املسافة هي الرهان لهذا املخاطرة وعالوة (د)، النقطة عند ثروتك هو الرهان لهذا

و(د).

يعني قد املثال، سبيل عىل للثروة. منفعة» «مخطط تحديد أو الثروة، من مستًوى لكل
الدوالرات) بآالف عنها يعرب (والتي الثروة من مستًوى لكل بك الخاص املنفعة مخطط
منفعة املثال، سبيل عىل تعني، سوف الحالة هذه يف املستوى. لذلك الرتبيعي الجذر
الجذر بمخطط املخطط هذا إىل أشري (وسوف دوالر ٤٠٠٠ قيمتها لثروة ٢ قيمتها
عىل ثروتك فيه تقاس بياني شكل خالل من املنفعة مخطط توضيح ويمكن الرتبيعي).
الرتبيعي الجذر (مخطط املخطط هذا ومثل الرأيس. املحور عىل واملنفعة األفقي، املحور

بالشكل. موضح الواقع) يف
ولسوف أعىل. إىل ينحدر أنه األوىل: متنوعة؛ خصائص له هنا البياني الخط إن
والذي األقل، الثروة عىل األكرب الثروة ل تفضِّ بأنك فيه جدال ال الذي االفرتاض أتبنى
بني الواصل الخط أن بمعنى مقعر؛ البياني الخط أن هي الثانية: بالطبع. هذا يضمن
الخاصية هذه أناقش وسوف البياني. الخط أسفل بالكامل يقع الشكل عىل نقطتني أي
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أي متصل؛ البياني الخط أن هي الثالثة: الخاصية الحًقا. مغًزى ذات مسألة تعد التي
خطٍّا رسمت فإذا مقعًرا؛ الخط لكون التداعيات أحد تعدُّ الخاصية وهذه قفزات. به ليس
أسفل بالكامل يقع ال خطٍّا ما نقطتني بني ترسم أن تستطيع فسوف قفزة، به بيانيٍّا

البياني. الخط
و«يقينه املتوقعة» «قيمته وهما: رهان؛ أي جوانب من جانبني أستغل وسوف
وجمع احتماليتها يف جائزة كل برضب رهان ألي املتوقعة املنفعة إيجاد يتم التقريبي».

للرهان: املتوقعة القيمة املثال، سبيل عىل الناتجة. األرقام

دوالر و١٠٠٠ ،٠٫٥ باحتمالية دوالر و٥٠٠٠ ،٠٫٢ باحتمالية دوالر ٩٠٠٠
.٠٫٣ باحتمالية

دوالر ٤٦٠٠ أو ،(٠٫٣ × ١) + (٠٫٥ × ٥) + (٠٫٢ × ٩) — الدوالرات بآالف — هي
إال منطقية تكون ال املتوقعة القيمة أن غري املتوقعة، للمنفعة مشابهة املتوقعة (القيمة
استطعنا، َلَما كذلك تكن لم فلو الدوالر. مثل الوحدات، بنفس الجوائز جميع تكون حيث
إذا «عادٌل» بأنه رهان أيَّ أصف ولسوف جمعها). ثم االحتماالت يف رضبها عام، بشكل
كانت إذا وسلبيٌّ موجبة، القيمة هذه كانت إذا وإيجابيٌّ صفًرا، املتوقعة قيمته كانت
لها وليس التأمني، برياضيات املتعلق باملعنى هنا مستخدمة عادل (وكلمة سالبة القيمة

إضايف). أخالقي وقع أي
ستدفعه ما أو الرهان، محل ستقبله الذي املبلغ فهو للرهان التقريبي اليقني أما
عليه الحصول ضمنَت لو الذي املايل املبلغ إنه الدقة، من بمزيد الرهان. عىل للحصول
فقط واحد تقريبي يقني له رهان أي أن ترى أن السهل من للرهان. مساويًا َالْعتربتَه
دوالًرا لنَُقل — تدريجي بقْدٍر فقط وإنما مستمر، بشكل تتنوع أن للثروة نُِتْح لم (لو
أسوأ دوالر ١٠٠٠ أن اعتربت قد أنك األمر يكون فقد كذلك؛ األمر يكون ال فقد — واحًدا

منه). أفضل دوالر ١٠٠١ ال بينما ما، رهاٍن من
هو بك الخاص املنفعة مخطط أن افرتْض التقريبي، اليقني حساب ولتوضيح
تكون أن إىل يؤدي فسوف عليه أقدمت إذا الذي الرهان ِل وتأمَّ الرتبيعي، الجذر مخطط
هذه ويف دوالر، ١٠٠٠ وإما ٣؛ املنفعة تكون الحالة هذه ويف دوالر، ٩٠٠٠ إما ثروتك
تُساوي الرهان لهذا املتوقعة املنفعة مساوية. باحتمالية كالهما ،١ املنفعة تكون الحالة
هذه مع منفعتك عنده تتساوى الذي الثروة مستوى هو للرهان التقريبي واليقني ،٢
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السابق؛ البياني الشكل يف موضح وهذا دوالر. ٤٠٠٠ أي ٢؛ البالغة املتوقعة املنفعة
منفعتك هي املتوقعة ومنفعتك (ب)، وإما (أ) عند إما ثروتك تكون أن إىل يؤدي فالرهان

(د). النقطة عند ثروتك هو التقريبي واليقني (ج)، النقطة عند
القيمة تفضل كنت إذا ما برهاٍن يتعلق فيما للمخاطرة» «متجنب بأنك أقول سوف
إذا للمخاطرة متجنبًا تكون مساٍو، نحو وعىل ذاته. الرهان عىل املضمون للرهان املتوقعة
إذا للمخاطرة محب أنت العكس، وعىل التقريبي. اليقني من أكرب املتوقعة القيمة كانت
اليقني من أكرب املتوقعة القيمة كانت إذا أو له، املتوقعة القيمة عىل الرهان تفضل كنت
الخاصة املخاطرة» «عالوة هو التقريبي واليقني املتوقعة القيمة بني والفارق التقريبي.
إما ثروتك تكون أن إىل تؤدي سوف والتي ، للتوِّ حسبناها التي املتوقعة واملنفعة بالرهان.
عالوة تكون وهكذا دوالر. ٥٠٠٠ تُساوي متساوية، باحتمالية دوالر ١٠٠٠ وإما ٩٠٠٠
البياني؛ الشكل يف موضح أيًضا وهذا دوالر. ١٠٠٠ أي دوالر؛ ٥٠٠٠–٤٠٠٠ املخاطرة
بني املسافة هي املخاطرة وعالوة (ج)، النقطة عند ثروتك هي للرهان املتوقعة فالقيمة

و(د). (ج)
املخاطرة عالوة كانت إذا ما برهاٍن يتعلق فيما املخاطرة متجنٌب أنك واضًحا يبدو
متجنٌب بأنك أصفك وسوف سالبة. كانت إذا للمخاطرة ومحٌب موجبة، به الخاصة
ومحبٌّ الرهانات، لجميع بالنسبة للمخاطرة متجنبًا كنت إذا قيود) (دون للمخاطرة
أنك ترى أن السهل ومن الرهانات. لجميع بالنسبة للمخاطرة محبٍّا كنت إذا للمخاطرة
إذا للمخاطرة ومحٌب مقعًرا، املنفعة ملخطط البياني الخط كان إذا للمخاطرة متجنٌب

ر). التقعُّ عكس (فالتحدُّب محدبًا الخط هذا كان
للمخاطرة، محب أنك تعتقد كنت فإذا القاعدة. هو املخاطرة تجنُّب أن واضًحا يبدو
ويعود الثالث، الفصل يف التقيناه الذي برنويل، دانييل إىل يعود (الذي التايل املثال فإن
يجعلك قد بطرسربج) سانت أكاديمية «مذكرات» يف مرة ألول نرش قد كونه إىل اسمه

رأيك. تغري

بطرسربج سانت مثال (1-1)

فإذا الصورة؛ عىل للحصول املرات من الالزم بالقدر محايدة عملة بإلقاء رهان يُحسم
تكون رميتني استلزم وإذا دوالر، ٢ الجائزة تكون فقط واحدة رمية األمر استلزم
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للدفع ا مستعدٍّ ستكون كم وهكذا. دوالرات، ٨ فالجائزة ثالثًا استلزم وإذا دوالرات، ٤
وفكِّر. لربهة ْف توقَّ التقريبي؟ يقينك معدل هو ما بمعنى، الرهان؟ هذا مقابل

متجنب فأنت للرهان، املتوقعة القيمة من أقل لدفعه مستعد أنت الذي املبلغ كان إذا
املحتملة الجوائز عدد أن من الرغم وعىل الرهان. لهذا بالنسبة األقل عىل للمخاطرة،
عدد يعطي التايل الجدول يف األول الصف املتوقعة. القيمة حساب السهل فمن متناٍه، ال
األمر تطلب إذا الجائزة هو الثاني والصف صورة، عىل للحصول الالزم الرميات (ق)
بالضبط (وهي رميات (ق) األمر يتطلب أن احتمالية فهو الثالث الصف أما رميات، (ق)
عىل منها لكلٍّ ٠٫٥ باحتمالية املحددة النتائج من (ق) العدد عىل الحصول احتمالية
الصف يف االحتمالية يف مرضوبة الثاني الصف يف الجائزة هو الرابع والصف التوايل)،

الثالث.

… ٣ ٢ ١ الرميات
… دوالرات ٨+ دوالرات ٤+ دوالر ٢+ الجائزة
… ١ / ٨ ١ / ٤ ١ / ٢ االحتمالية
… دوالر ١ دوالر ١ دوالر ١ الناتج

إجمايل هو هذا كان وملا املتوقعة. القيمة عىل نحصل الرابع، الصف يف املبالغ بجمع
حتى ثَمَّ، ومن متناٍه؛ ال تسلسل فهو دوالًرا، يساوي فيها عنٍرص كلُّ منتهية غري سلسلة
متجنب فأنت الرهان، هذا مقابل دوالر مليون دفع عىل مترسع، بشكل ربما وافقت، إذا
ستكون الذي املبلغ ما املناقشة، هذه ضوء يف وفكر، لربهة أخرى مرة توقف للمخاطرة.
١٦ مبلغ لدفع مستعدون الناس أن إىل العارضة املالحظة تشري لدفعه؟ استعداد عىل

املعتاد. يف دوالًرا

املخاطرة قياستجنُّب (2)

تذكَّْر فصاعًدا. اآلن من أفرتضه فسوف القاعدة، أنه يبدو املخاطرة تجنُّب كان ملا
الخط كان إذا، وفقط إذا، للمخاطرة متجنب ثَمَّ من وأنك موجبة، املخاطرة عالوة أن
الخط كان كلما أنه بالفعل منطقيٍّا ويبدو مقعًرا. بك الخاص املنفعة ملخطط البياني
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تجنُّبًا أكثر تكون ثمَّ ومن أعىل؛ املخاطرة عالوة كانت تقعًرا، أكثر املنفعة ملخطط البياني
مستًوى عند التقعر درجة تفسري عىل قادرين نكون قد أننا إىل يشري وهذا للمخاطرة.

املستوى. هذا عند بك الخاص املخاطرة» تجنب «مقدار بأنه: للثروة ما
التقعر؛ درجة قياس عىل القدرة لدينا تكون ألن بحاجة فنحن هذا، سنفعل كنا إذا
املنفعة، ملخطط البياني الخط انحدار قياس نستطيع للثروة، مستًوى أي عند ثم ومن
معدل أو األفقي التغري عىل املنفعة يف التغري معدل أو الرأيس التغري قسمة حاصل وهو
املنفعة يعادل فهو ثم (ومن الثروة يف صغري عشوائي لتغري بالنسبة الثروة، يف التغري
مقعًرا البياني الخط كان فإذا الثروة؛ مستوى بتغري االنحدار هذا ويتغري للثروة). الحدية
درجة وتقاس الثروة. زيادة مع انحداره يقل مساٍو نحو عىل أو تسطًحا، أكثر صار
االنحدار، عنده يقل الذي املعدل أي االنحدار؛ النخفاض النسبي املعدل بقسمة التقعر

نفسه. االنحدار عىل
بك الخاص املنفعة مخطط أن افرتض املخاطرة، تجنب مقدار حساب ولتوضيح
ترتاوح التي الثروة مستويات عند منفعتك تكون ذلك عىل الرتبيعي. الجذر مخطط هو

(تقريبًا): هي دوالر ٤٠٠٠ عند

١٫٩٩٩٧ دوالًرا ٣٩٩٩
٢٫٠٠٠٠ دوالر ٤٠٠٠
٢٫٠٠٠٢ دوالر ٤٠٠١

تُساوي مبارشة دوالر ٤٠٠٠ تحت املنفعة ملخطط البياني الخط انحدار درجة إن
٠٫٠٠٠٢؛ تُساوي مبارشة فوقها االنحدار ودرجة ،٠٫٠٠٠٣ أي ١٫٩٩٩٧؛ − ٢٫٠٠٠٠
عىل القيمة هذه قسمة خالل ومن .٠٫٠٠٠١ هو االنحدار انخفاض معدل يكون ثم ومن
لالنخفاض، النسبي املعدل عىل نحصل ،٠٫٠٠٠٢٥ عىل أي نفسه؛ املنحدر قيمة متوسط
لكوننا بالرضورة؛ تقريبية القيمة (وهذه ٠٫٤ يساوي الذي املخاطرة، تجنُّب مقدار أو
أيًضا وهناك عشوائي، بشكل صغرية تغريات وليس الثروة يف دوالرية تغريات نستخدم

التقريب). يف ما ٌ خطأ
مقدار أن هي مالحظتها يجب نقطة وأول القياس. هذا قوة مدى نتدبر أن يبقى
أن إىل يُعزى وهذا خطية. بطريقة منفعتك تحويل تم إذا يتغري ال للمخاطرة تجنبك
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،٧ إضافة بينما انخفاضه، ومعدل االنحدار من كالٍّ تُضاعف مثًال، املنافع، كل مضاعفة
انخفاضه. معدل أو االنحدار تُغريِّ ال املنافع لكل لنَُقل،

ما مستًوى عند موجبًا يكون واضح، بشكل القياس، أن وهي ثانية؛ نقطة ثمة
وضوًحا أقل وبشكل املستوى. هذا حول مقعًرا البياني الخط كان إذا، وفقط إذا، للثروة
كان إذا، وفقط إذا، الثروة مستويات لجميع بالنسبة موجبًا املقدار يكون فقط، قليًال
متجنبًا كنت إذا، وفقط إذا، مساٍو بشكل أو موضع)، كل (يف مقعًرا البياني الخط

قيود). (دون للمخاطرة
البديهية الطرق من للمخاطرة. بتجنبي للمخاطرة تجنبك نقارن كيف تدبر واآلن
رهاٍن أي لقبول ا مستعدٍّ كنُت إذا مني، للمخاطرة» تجنبٍّا «أكثر بأنك القوُل هذا، لتناول
إذا، هكذا يكون األمر أن ترى أن السهل من العكس. ليس ولكن لقبوله، مستعدٌّ أنت
الخاصة املخاطرة عالوة من أكرب رهان ألي بك الخاصة املخاطرة عالوة كانت إذا، وفقط
تجنُّبنا ومقدار مني للمخاطرة تجنبًا أكثر كونَِك بني صلة أية توجد هل ولكن بي.
مقداُر كان إذا، وفقط إذا، مني للمخاطرة تجنبًا أكثر فأنت صلة؛ هناك للمخاطرة؟

مني. أكرب الثروة مستويات كل عند للمخاطرة تجنبك
تكمن قد الذي املوضع نرى وكي سليًما. املخاطر لتجنُّب قياسنا يبدو اآلن حتى
ِل تأمَّ آخر. من مخاطرة» «أكثر ما رهاٌن يكون أن معنى يف للتفكري نحتاج مشكلة، فيه

وهو: (س) التاليني: العادلني الرهانني

.٠٫٦ باحتمالية دوالر و−١٠٠ ،٠٫٤ باحتمالية دوالًرا ١٥٠+

وهو: و(ص)

.٠٫٨ باحتمالية دوالر و−١٠٠ ،٠٫٢ باحتمالية دوالر ٤٠٠+

إلقاء عىل دوالًرا ٢٥٠ ب تراهن فزت وإذا (س)، الرهان عىل أقدمت أنك افرتض
األبعد: العادل الرهان عىل تُْقدم أي عملة؛

.٠٫٥ باحتمالية دوالًرا و−٢٥٠ ،٠٫٥ باحتمالية دوالًرا ٢٥٠+

لتقدير اإلجراء هذا باستخدام آخر). يشء أي تفعل ال (س) الرهان يف خرست (وإذا
هذا أن ترى أن السهل من يكون الثالث، الفصل يف ناقشناها التي املركبة الرهانات
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الرهان إىل النظر يمكن ذلك، وعىل الواحدة. املرحلة ذي للرهان مساٍو املرحلتني ذا الرهان
بشكل نقول، أن يمكننا ثم ومن عادل؛ رهان إليه مضاًفا (س) الرهان بوصفه (ص)
يكون عمومية، أكثر وبشكل (س). الرهان من مخاطرة أكثر (ص) الرهان إن منطقي،
إضافة بعد للثاني مساويًا األول كان إذا ثاٍن رهان من خطورة أكثر عادل رهان أي

أكثر. أو آخر عادل رهان
إىل أي الخطرة؛ أجزائها إىل بالنظر العادلة غري الرهانات خطورة مقارنة يمكننا
أي من الخطر» «الجزء الدقة، من بمزيد املتوقعة. لِقيَمها بالنسبة وخسائرها مكاسبها
بالطبع فهو املتوقعة؛ قيمته بمقدار املحتملة جوائزه بكل الرهان ينخفض أن هو رهان

(ع): للرهان الخطر الجزء املثال، سبيل عىل عادل. رهان

.٠٫٨ باحتمالية يشء وال ،٠٫٢ باحتمالية دوالر ٥٠٠+

كان وملا لذلك، ووفًقا (ص). العادل الرهان هو دوالر، ١٠٠ املتوقعة قيمته تبلغ والذي
وبشكل (س). من مخاطرة أكثر (ع) بأن القول يمكننا (س)، من مخاطرة أكثر (ص)
األول الرهان من الخطر الجزء كان إذا ثاٍن رهان من خطورة أكثر رهان أي يكون عام،

الثاني. الرهان من الخطر الجزء من مخاطرة أكثر
نفس لهما و(ص)، (س) رهانني، ْل تأمَّ األساسية. القصة إىل التحول اآلن أستطيع
عىل دائًما سيقع اختيارك أن يف غرابة فال للمخاطرة، متجنبًا كنَت إذا املتوقعة. القيمة
ولكن يرام، ما عىل يشء كل اآلن حتى مخاطرة. أقل (س) كان كلما (ص) وليس (س)
من أكرب (د) للرهان املتوقعة املنفعة حيث و(ه)؛ (د) هما جديدين رهانني اآلن تأمل
كنت وإذا (ه)، وليس (د) اخرتَت فإذا مخاطرة. أكثر أيًضا ولكنه (ه)، للرهان نظريتها
وليس (د) الرهان أيًضا أنا أختار أن طبيعيٍّا يبدو فسوف مني، للمخاطرة تجنبٍّا أكثر
لك، بالنسبة اإلضافية للمخاطرة تعويض بمنزلة األعىل املتوقعة املنفعة كانت وإذا (ه)،
السهل فمن القيمة، محدد رهانًا (ه) كان وإذا يل. بالنسبة هكذا تكون أن أيًضا ينبغي

هكذا. ليس العموم، يف األمر، أن غري األمر. هو هذا أن ترى أن
لتجنب قياسنا بشأن إما ُمرٍض غري شيئًا هناك أن فيبدو مشكلة؛ فلدينا إذن
أيهما آخر. من مخاطرة أكثر ما رهاٌن يكون أن يعنيه ملا فهمنا بشأن وإما املخاطرة،

ستتدارك؟
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بعضاإلضافات (3)

الحريف)؛ (باملعني مقامرة عىل اإلقداَم والتأمنِي الدارج) (باملعني الرهان من كلٌّ يتضمن
األحمر عىل دوالر ١٠٠ ب راهنت فإذا جديد. آخر رهان عىل اإلقدام دائًما يتضمن فالرهان
األحمر)، فاز (إذا دوالر ١٠٠+ جوائزه الذي (س) الرهان عىل تُْقدم فإنك روليت، لعبة يف
فإذا قائًما. رهانًا يوازن رهان عىل اإلقدام فيتضمن التأمني أما يفز). لم (إذا و−١٠٠
قائًما رهانًا لديك فإن الرسقة، لخطر ومعرضة دوالر ٥٠٠٠ قيمتها سيارة لديك كان
إذا إذن ترسق). لم (إذا يشء وال السيارة)، ُرسقت (إذا دوالر ٥٠٠٠− جوائزه الذي (ص)
لم (إذا دوالًرا و−٦٠ السيارة)، ُرسقت (إذا ٤٩٤٠+ جوائزه الذي (ع) الرهان عىل أقدمت
ُرسقت سواءٌ دوالًرا، ٦٠− جائزته الذي القيمة) (املحدد الصايف بالرهان تنتهي تُرسق)،
تأمني بمنزلة فهو (ص)؛ القائم رهانك يوازن (ع) الرهان واختيار تُرسق. لم أم سيارتك

دوالًرا. ٦٠ قيمته بقسط
غري فتحة و١٩ حمراء فتحة ١٨ فهناك إذن واحد، صفر روليت بعجلة كان إذا
عىل (س) لرهانك يكون ثم ومن أسود)؛ وال أحمر يكون ال الصفر بأن (علًما حمراء
× دوالر ١٠٠−) + (١٨ / ٣٧ × دوالر ١٠٠+) قيمتها متوقعة منفعة الروليت عجلة
،٠٫٠١ تُساوي السيارة رسقة احتمالية كانت وإذا دوالرات. ٣− حوايل أو ،(١٩ / ٣٧
(٠٫٠١ × دوالًرا ٤٩٤٠) تُساوي متوقعة منفعة له بك الخاص (ع) التأمني رهان فإن
التجارية الروليت عجالت جميع كانت وملا دوالرات. ١٠− أو ،(٠٫٩٩ × دوالًرا ٦٠−) +
غري رهانات اختيار دائًما يتضمن سوف القمار نوادي يف الروليت لعب فإن أصفار، بها
اليانصيب سباقات وتعد مواتية. غري رشوط عىل يقوم بالكامل املنظم (الرهان مواتية
رهان اختياَر دوالر ١٠٠ ب فيها الرهاُن يتضمن ما عادة والتي متطرفة، حالة القومية
فسوف وتكاليف؛ مرصوفات التأمني لرشكات كان وملا دوالًرا). ٥٠− متوقعة بقيمة

مواتية. غري رهانات اتخاذ أيًضا التأمني يتضمن
وفق التأمني أو مواتية، غري رشوط وفق الرهان يف سواء عقالني، غري يشء يوجد ال
فلن للمخاطرة، متجنبًا كنت إذا أنك ترى أن السهل من أنه غري مواتية، غري رشوط
فلن للمخاطرة، محبٍّا كنت إذا باملثل، ن. تؤمِّ قد كنت وإن مواتية، غري رشوط وفق تراهن
أنها يبدو العارضة املالحظة أن غري تراهن. قد كنت وإن مواتية، غري رشوط وفق ن تؤمِّ
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بيتش. بالم يف روليت: عجلة :2-4 شكل

غري رشوط وفق سواء، حدٍّ عىل نون، ويؤمِّ يراهنون األشخاص من العديد أن إىل تشري
وإذا سياراتهم. عىل نون ويؤمِّ القومية اليانصيب سباقات يف تذاكر يشرتون فُهم مواتية؛
سيارتك، عىل نت أمَّ وإذا للمخاطرة؛ محب أنك بد فال قومي، يانصيب يف تذكرًة اشرتيت

مًعا؟ االثنني تكون أن يمكن فكيف للمخاطرة. متجنب أنك بد فال
عند للمخاطرة متجنبًا تكون قد أنك حقيقة عىل يعتمد املحري اللغز هذا حلول أحد
قد التحديد، وجه وعىل أخرى. مستويات عند للمخاطرة ومحبٍّا الثروة، مستويات بعض
كلما املخاطرة لخوض استعداًدا أكثر تكون قد ولكن فقريًا، تكون حني املخاطر تتجنب
املنفعة ملخطط البياني الخط فإن للمخاطرة، متجنبًا كنت إذا أنك تذكَّْر ثراءً. ازددت
متجنبًا كنت إذا أنك غري محدب، فهو للمخاطرة محبٍّا كنت وإذا مقعًرا، يكون الخاصبك
املرتفعة؛ املستويات عند للمخاطرة ومحبٍّا للثروة، املنخفضة املستويات عند للمخاطرة
املنخفضة، املستويات عند ًرا مقعَّ يكون بك الخاص املنفعة ملخطط البياني الخط فإن

املرتفعة. املستويات عند بًا ومحدَّ
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بك الخاص املنفعة ومخطط دوالر، ٥٠٠٠ الحالية ثروتك أن افرتْض وكمثال،
كالتايل:

٢ دوالر ١٠٠٠
٩ دوالر ٣٠٠٠
١٠ دوالر ٥٠٠٠
١١ دوالر ٧٠٠٠
١٨ دوالر ٩٠٠٠

يسفر سوف .١ إىل ٢ عادلة بأرجحية حصان عىل دوالر ٢٠٠٠ ب الرهان أوًال تأمْل
حصانك)، فوز (حال ١ / ٣ باحتمالية دوالر ٩٠٠٠ إىل ثروتك ارتفاع عن الرهان هذا
تُساوي املتوقعة ومنفعته خسارته)، (حال ٢ / ٣ باحتمالية دوالر ٣٠٠٠ إىل هبوطها أو
ثروتك منفعة تتجاوز املنفعة هذه كانت وملا .١٢ أو ،(٢ / ٣ × ٩) + (١ / ٣ × ١٨)

الرهان. عىل تقدم فإنك ١٠؛ تُساوي والتي الحالية،
دوالر ٦٠٠٠ تُساوي التي سيارتك عىل التأمني يمكنك التأميني. قرارك اآلن تأمل
سيارتك أن يعني دوالر ٥٠٠٠ املضمونة ثروتك كون إن دوالر. ٢٠٠٠ قيمته عادل بقسط
اإلقداَم اإللغاءُ ويتضمن ال. أم التأمني ستلغي كنت إن ما تختار أن بد وال عليها، مؤمن
(إذا ٢ / ٣ باحتمالية دوالر ٧٠٠٠ إىل ثروتك ارتفاع عن يسفر سوف جديد رهان عىل
ُرسقت). (إذا ١ / ٣ باحتمالية دوالر ١٠٠٠ إىل هبوطها أو مرسوقة)، سيارتك تكن لم
وملا .٨ أو (١ / ٣ × ٢) + (٢ / ٣ × ١١) تُساوي الجديد الرهان لهذا املتوقعة واملنفعة
ال فإنك ،١٠ أخرى مرة تُساوي والتي الحالية، ثروتك منفعة من أقل املنفعة هذه كانت
ن، وتؤمِّ تراهن قد أنك يبني هذا أن الحظ ن. تؤمِّ إنك أي الجديد؛ الرهان هذا عىل تُْقدم
غري الرشوط أصبحت إذا أنه ترى أن السهل ومن سواء. حدٍّ عىل عادلة، رشوط وفق

والتأمني. الرهان يف تستمر فقد قليًال؛ عادلة
سوف (أ). النقطة عند الحالية ثروتك فيه تقع الذي البياني، الشكل يف ح موضَّ وهذا
املتوقعة منفعتك تقع فيما (ج)، وإما (ب) عند إما ثروتك تواجد إىل الخيل رهان يؤدي
التأمني رهان يؤدي وسوف عليه. تُْقدم ثم ومن مبارشة؛ (أ) النقطة عند منفعتك فوق
الواقعة منفعتك أسفل املتوقعة منفعتك تقع فيما (ه)، أو (د) عند إما ثروتك تواجد إىل

ن. تؤمِّ إنك أي عليه؛ تُقدم ال ثم ومن مبارشة؛ (أ) عند
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عة
نف

ا�

الثروة (باأللف دوالر)

٠
٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

أ
ه

د

ب

ج

الذي العادل الرهان فستقبل (أ)، النقطة عند ثروتك كانت إذا والتأمني: الرهان :3-4 شكل
عن سيسفر الذي الرهان ترفض ولكن (ج)، وإما (ب) عند إما ثروتك تواجد عن سيسفر

(ه). وإما (د) عند إما ثروتك تواجد

يتطلب ال فهو مصطنًعا؛ يبدو فإنه وبارًعا، مبدًعا الحل هذا يكون قد ما وبقدر
أن أيًضا يتطلب ولكن املطلوب، الشكل املنفعة ملخطط البياني للخط يكون أن فقط
عند ذلك من بكثري أعىل تكون أن يمكن فال املطلوب؛ املستوى عند الحالية ثروتك تكون

تراهن). فلن (وإالَّ (ب) عند بكثري ذلك من أسفل أو ن) تؤمِّ فلن (وإالَّ (ه)
مستويات كل عند للمخاطرة متجنبني يكونون الناس أن يف يتمثل بديل حل ثمة
غري رشوط وفق يراهنون ال ولكنهم مواتية، غري رشوط وفق نون يؤمِّ ثَمَّ ومن الثروة؛
ما بسباٍق ألكوف فوز عدم أرجحيات كانت فإذا ذلك. يفعلون أنهم يَبدون فقط مواتية.
متجنبًا كنت إذا حتى عليه تراهن فقد إذن ،٠٫٤ فوزه احتمالية أن وتعتقد ،١ إىل ٢ هي
٢٠٠+ يمنحك الذي الرهان عىل تُْقدم إنما بذلك بقيامك أنك إىل يُعزى وهذا للمخاطرة.

دوالًرا. ٢٠+ املتوقعة وقيمته ذلك، خالف دوالر و−١٠٠ ،٠٫٤ باحتمالية دوالر
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مثل فاملعتقدات، ٠٫٤؛ ألكوف فوز احتمالية أن تماًما، هذا يف الحق ولك تعتقد، قد
ثَمَّ ومن ونفقات؛ تكاليف لديهم الرهانات وكالء أن جيًدا تتفهم قد شخيص. أمر امليول،
أن تعتقد قد لكن مواتية. غري رشوط وفق رهان هو الخيول عىل العشوائي الرهان فإن
َلَمَح َمن وحدك، وأنت فأنت، عشوائيٍّا؛ تراهن ال وأنك الخاصة، املعلومات بعض لديك
االعتقاد، هذا يف مخطئًا تكون ما عادًة الحلبة. عىل يسيطر وهو ألكوف عني يف اللمعة

آخر. أمر ذاك ولكن
أو الروليت عجلة عىل الرهان سياق يف منطقية أقل ظاهره، يف الحل، هذا يبدو
يعرف الجميع أن شك ال الخيول. عىل الرهان سياق يف عنه القومية اليانصيب مسابقات
اليانصيب، مسابقات ويف الروليت من كلٍّ يف الفوز احتمالية نفس لها األرقام جميع أن
أنها تزعم التي والنظم الكتب من هائل كم وجود ولكن ذلك، تَْعلم ربما كذلك؟ أليس
بأْن يوحي القومي؛ اليانصيب يف تُختار األرقام أي أو الروليت، يف تفوز كيف تخربك

ذلك. يعلم شخص كل ليس
العددية املنفعة كانت إذا ما بشأِن الثالث الفصل يف أُثريَ الذي السؤال إىل اآلن ُل أتحوَّ
أن من الرغم عىل أنه تذكَّْر الثروة. توزيع إلعادة املؤيدة لآلراء أساًسا توفر أن يمكن
حني ما معنًى تكتسب فإنها ترتيبية، املنفعة تكون عندما معنًى لها ليس الحدية املنافع
تعيِّنهما اللتني املنفعتني بني الفارق كان إذا أنه إىل يُعزى وهذا عددية. املنفعة تكون
دوالر ٨٠٠٠ ل تعيِّنهما اللتني املنفعتني بني الفارق من أكرب دوالر و٢٠٠٠ دوالر ١٠٠٠ ل
كل بموجب أكرب يكون فإنه العددية، املنافع تعيني طرق إحدى بموجب دوالر، و٩٠٠٠
وعىل أقل. وال أكثر ال للمخاطرة متجنب أنك معناه هذا؟ معنى ما ولكن األخرى. الطرق
١٠٠٠ انتقلْت إذا الصايف الربح من نوع هناك سيكون أنه ذلك يعني ال التحديد، وجه
١٠٠٠ قدرها ثروة يمتلك شخص إىل دوالر ٩٠٠٠ قدرها ثروة يملك شخص من دوالر
منافع بني مربرة غري مقارنة عىل هذا ينطوي سوف آخر، يشء أي عن وبعيًدا دوالر.
ما إىل الرفاهية أو السعادة مقاييس أحد ترجمة يحاول أنه هنا األهم مختلفني. أشخاص
سنستخدم كنا لو وحتى املخاطرة. نحو التوجهات لتمثيل عدديًة طريقًة ببساطٍة يعد
كنا األشخاص، بني املقارنة مشكلة متجاهلني التوزيع، إعادة لتربير العددية املنافع
البرش كان ولو املخاطرة. نحو األشخاص توجهات أساس عىل ببساطة التوزيع سنعيد
وتعطي الفقري من ستأخذ األساس هذا عىل التوزيع إعادة كانت للمخاطرة، محبني

للغني.
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خياليٍّا. جهل» «ستار تستخدم التوزيع إعادة لتربير تعقيًدا أكثر محاولة ثمة
بالنسبة األمثلة، بعض للثروة. املحتملة التوزيعات كل يتدبرون الجميع أن لنفرتض

تكون: قد ماليني ١٠ قوامها سكانية ملجموعة

دوالر. ٨٠٠٠ عند ماليني و٤ دوالر، ٤٠٠٠ عند ماليني ٥ دوالر، ١٠٠٠ عند مليون ١
دوالر. ٥٠٠٠ عند ماليني و٩ دوالر، ١٠٠٠ عند مليون ١

دوالر. ٢٠٠٠ عند ماليني ١٠

التوزيعات أن ضمنًا املفهوم من كان ملا نفسه، اإلجمايل تتضمن التوزيعات كل ليست
أكرب حوافز تمنح التوزيعات بعض وأن جانبنا، من مشاركة تتطلب بطريقة ُمصاغة

غريها. من للمشاركة
التوزيعات هذه يف الفردي وضعه معرفة دون التوزيعات شخصأحد كل يختار إذن
أم ،٤٠٠٠ أم ،١٠٠٠ تكون سوف األول التوزيع يف ثروته كانت إذا ما معرفة دون (أي
ألفقر مبلغ أكرب يمنح الذي التوزيع يختار سوف شخص كل أن ويُزَعم دوالر). ٨٠٠٠
توزيع الجميع يختار سوف الحايل املثال ففي األشخاص؛ من مجموعة أفقر أو شخص،
خلف من الناس يختاره الذي التوزيع أن أيًضا ويُزعم دوالر». ٢٠٠٠ عند ماليني ١٠»
إعادة تكون هذا، عن يختلف الفعيل التوزيع كان إذا وأنه عادل، توزيع هو الجهل ستار
(املولود رولس جون الفيلسوف صاغه الذي الفرق مبدأ هو وهذا يربرها. ما لها التوزيع

:(١٩٢١ عام

احرتام وقواعد والثروة، والدخل والفرصة، الحرية — االجتماعية القيم جميع
أليٍّ املتساوي غري التوزيع يكن لم ما بالتَّساوي، ع تُوزَّ أن يُفرتَض — الذات

الجميع. مصلحة يف سيصبُّ كلها أو القيم هذه من

مبلغ أكربَ يَمنح الذي التوزيع يختارون سوف الناس جميع بأن األول، االدعاء يعد
أن عليك الستار فخلف االختيار؛ بنظرية مبارشة ويرتبط جوهريٍّا، ادعاءً شخص، ألفقر

مثل: الرهانات؛ بني من تختار

ذلك. خالف دوالر و٨٠٠٠ (ق)، باحتمالية دوالر ٤٠٠٠ (ح)، باحتمالية دوالر ١٠٠٠
ذلك. خالف دوالر و٥٠٠٠ (ر)، باحتمالية دوالر ١٠٠٠

.١ باحتمالية دوالر ٢٠٠٠
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أبعد إىل للمخاطرة متجنبًا كنت إذا الثالثة الرهانات هذه آخر فقط تختار سوف
قيم لجميع مثًال، الثاني، عىل الثالث الرهان هذا فضلت أنك لو وبالفعل، الحدود.
سوف شخص كل بأنَّ االدعاء فإن وهكذا االستمرارية. رشط لخالفت (د)، االحتمالية

واهيًا. يبدو شخص ألفقر مبلغ أكرب يمنح الذي التوزيع يختار
هو الجهل ستار خلف من الناس يختاره الذي التوزيع بأن الثاني، االدعاء أما
ما التوزيع إلعادة يكون هذا، عن يختلف الفعيل التوزيع كان إذا وأنه عادل، توزيع
عَرًضا أشري أنني غري االختيار، نظرية توضحه لن ثَمَّ ومن أخالقيات؛ مسألة فهو يربرها،
إرادية أفعال نتاج كان إذا عادًال يكون التوزيع أن اآلراء هذه أحد أخرى. آراء وجود إىل
فتلك كسول، وأنا ومجتهد دءوب ألنك مني؛ ثراءً أكثر كنت فإذا آخر. سبب ألي وليس
االستحقاق نظرية هي وهذه ليعطيني. منك يأخذ أن شخص ألي فليس األمر؛ خالصة

الثالث. الفصل يف التقيناه الذي نوزيك، روبرت صاغها التي

اآلن يُجري شخٍص من فطرية من قطًعا ُمنحوا الذين األطفال موضع يف لسنا
يوجد فال العشوائي؛ التقطيع أخطاء لتدارك األخرية اللحظات يف تعديالت
كافة، املوارد عىل تسيطر مجموعة أو لشخص وجود وال مركزي، توزيع
عليه يحصل إنما شخص كل عليه يحصل فما تقسيمها. سيتم كيف وتقرر
أشخاص يتحكم ، حرٍّ مجتمع ويف َكِهبَة. أو يشء مقابل يف أشخاص من
وأفعال تبادالت نتيجة جديدة حيازات وتنشأ املختلفة، املوارد يف متنوعون
لألزواج توزيع يوجد ما بقدِر للحصص توزيع يوجد وال لألشخاص. إرادية

بهم. سيقرتنون من األشخاص فيه يختار مجتمع يف

ملخص (4)

جوائزها كل تكون التي الرهانات بني من االختيارات يف املخاطرة نحو التوجهات تتجىل
مالية. مبالغ

إيجادها يتم والتي للرهان، املتوقعة القيمة (١) هي رهان ألي املخاطرة عالوة
التقريبي اليقني (٢) منها يطرح الناتجة، األرقام وجمع احتماليتها يف جائزة كل برضب

الرهان. من بدًال ستقبله الذي املبلغ وهو للرهان،
انحدار النخفاض النسبي املعدل هو للثروة ما مستًوى عند املخاطرة تجنب مقدار

املستوى. هذا يف املنفعة ملخطط البياني الخط
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مستعد أنت رهان أي لقبول ا مستعدٍّ كنُت إذا مني للمخاطرة تجنبًا أكثر أنت
العكس. ليس ولكن لقبوله،

الخاصة املخاطرة عالوة كانت إذا، وفقط إذا، (١) مني للمخاطرة تجنبًا أكثر أنت
مقدار كان إذا، وفقط إذا، و(٢) بي، الخاصة املخاطرة عالوة من أكرب الرهانات لكل بك

للمخاطرة. تجنبي مقدار من أكرب الثروة مستويات كل عند للمخاطرة تجنبك
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والتعاون الرصاع

عنارص من القوائم فيها تتألف التي الحالة وأتناول األساسية القصة إىل اآلن أتحول
يف منخفض أو مرتفع عطاء تقديم مثل أفعاًال، اآلن عليها سأُطلق والتي اسرتاتيجية،
التي الكيفية عىل باألساس منصبٌّ تركيِزي أن غري األلعاب. نظرية إطار هو هذا مزاد.
يمكن التي الكيفية عىل تركِّز التي األلعاب نظرية عكس عىل بعقالنية، وحدك بها تختار

مشرتك. بشكل الجميع تفيد بطريقٍة االختيار منا لكلٍّ بها

املوقف (1)

اختيار بصدد أيًضا بأنني العلم مع ما، فعٍل اختيار عليك يتعني اسرتاتيجي، إطار يف
منا. كلٌّ يختاره ما عىل تعتمد سوف النتيجة وأن مستقل، بشكل فعل،

املعرفة عن العامة املعرفة تختلف العامة. املعرفة مفهوم لتدبُّر نحتاج نبدأ، أن قبل
يكون فيما يعرفه، منا كلٌّ كان إذا ويل لك مشرتكة معرفة بمنزلة يكون فاليشء املشرتكة؛
يعرف منا وكلٌّ يعرفه، منا كالٍّ أن يعرف منا وكلٌّ يعرفه، منا كلٌّ كان إذا عامًة معرفًة
املشرتكة املعرفة بني للفارق وكتوضيح وهكذا. يعرفه، منا كالٍّ أن يعرف منا كالٍّ أن
ولكن حمراء، مجموعة من لعب ورقة كلُّ لعٍب. ورقتا علينا ع توزَّ وأنا أنك هْب والعامة،
ما منا كالٍّ األوراق ُع موزِّ يسأل الخاصة. ورقته سوى يرى ال منا فكلٌّ هذا؛ نعلم ال
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املوزِّع يخربنا ذلك بعد بال. منا كلٌّ يجيب وبالطبع اآلخر، مجموعة لون يعلم كان إن
تأتي أخرى ومرة السؤال، ويكرر حمراء مجموعة من األقل عىل الورقتني إحدى بأن
يمكن ال مجموعتي أن ضمنًا تعني إجابتي أن هذا، سماع لدى تدرك، ولكنك بال، إجابتي
هذه من املغزى بنعم. وتجيب حمراء مجموعِتي أن تستنتج ثم ومن سوداء؛ تكون أن
أن وهو بالفعل، تعرفه بيشء إخبارك نتيجة نعم، إىل ال من تتغري، إجابتك أن القصة
تتلقاها التي املعلومات أن هذا يف والسبب حمراء. املجموعة من األقل عىل واحدة ورقة

عامة. معرفة إىل املشرتكة املعرفة ل تحوِّ
التي األفعال عامة: معرفة تُعدُّ اسرتاتيجية مشكلة بأية املتعلقة التفاصيل وكل
(اعتماًدا منا كلٌّ يعيِّنها التي واملنافع عليها، املرتتبة والنتائج يختارها، أن منا لكلٍّ يمكن
منا كالٍّ أن أيًضا العامة املعرفة قبيل من ويعد األفعال. لهذه الثالث) الفصل نتائج عىل

عقالني. بشكل يختار
مغلق مظروف يف عطاء تقديم بصدد وأنا أنك افرتْض اسرتاتيجية، ملشكلة وكمثال
يُسمح ال األمور، لتبسيط دوالر. ١٠٠ ب قيمته منا كلٌّ يقدِّر النبيذ من لنوع مزاد يف
٩٤ قيمته منخفض وعطاء دوالًرا، ٩٦ قيمته مرتفع عطاء فقط: عطاءَيِن سوى بتقديم
لصاحب النبيذ ويمنح بفتحهما املزاد مسئول يقوم عطاءه، منا كلٌّ قدَّم أن بعد دوالًرا.
كان إذا املزاد. ملسئول قدَّمه الذي العطاء مبلغ بدفع بَْعدها يقوم الذي األعىل، العطاء
ملسئول منا كلٌّ ويدفع منا، لكلٍّ النبيذ نصف املزاد مسئول يَمنح واحًدا، منا كلٍّ عطاء
محتمل عطاء كل من مكسبك أن الواضح من قدَّمناه. الذي العطاء مبلغ نصف املزاد
وعطائي مرتفًعا عطاؤك كان فإذا بالعكس. والعكس أقدمه، الذي العطاء عىل يعتمد
عطاؤك كان وإذا دوالرات؛ ٤ أي دوالًرا؛ ٩٦ − دوالر ١٠٠ مكسبك يكون منخفًضا،
كان إذا أما عطائك. قبول لعدم نظًرا صفًرا؛ مكسبك يكون مرتفًعا، وعطائي منخفًضا
كلٍّ عطاء كان وإذا دوالر؛ ٢ أو دوالرات، ٤ × ٠٫٥ مكسبك فيكون مرتفًعا، منا كلٍّ عطاء
مشابهة ومكاسبي دوالرات، ٣ أو دوالرات، ٦ × ٠٫٥ يساوي مكسبك فإن منخفًضا، منا

منخفًضا. أم مرتفًعا عطاءً ستقدم كنَت إذا ما تختار أن عليك ثم ومن ملكاسبك؛
تلك هي دوالر» دوالرات،٠ ٤» النتيجة حيث أدناه؛ موضحة للمزاد املحتملة النتائج

وهكذا. شيئًا، أنا أربح ال فيما دوالرات ٤ فيها تربح التي
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املنخفض عطائي املرتفع عطائي  

دوالر» ٠ دوالرات، ٤» دوالر» ٢ دوالر، ٢» املرتفع عطاؤك
دوالرات» ٣ دوالرات، ٣» دوالرات» ٤ دوالر، ٠» املنخفض عطاؤك

املنافع: نعني قد املثال، سبيل عىل النتائج. لهذه عددية منافع منا كلٌّ يعنيِّ

أنا أنت النتيجة

٣ ٠ دوالرات» ٤ دوالر، ٠»
١ ١ دوالر» ٢ دوالر، ٢»
٢ ٢ دوالرات» ٣ دوالرات، ٣»
٠ ٣ دوالر» ٠ دوالرات، ٤»

دوالر، صفر فيها مكسبك يكون التي للنتيجة صفًرا املنفعة بتعيني تقوم ثم ومن
وهكذا. دوالرات، ٤ ومكسبي

يعني منا كالٍّ أن األول: التعليق؛ تستدعي هذا املنفعة لتعيني جوانب ثالثة هناك
ظل يف ثَمَّ، ومن الخري؛ يل تتمنى قد الخاصة؛ ملكاسبنا فقط وليس كاملة، للنتائج منافع
يل تتمنى أو ربحي، فيها يزداد التي للنتائج أعىل منفعة تعني األخرى، األمور تَساوي
تشتمل عددية، بوصفها املنافع، أن الثاني: الجانب بآخر. أو بشكل بي تعبأ ال أو الرش،
الرهان خيار املثال، سبيل عىل لديك، كان فلو وعليه املخاطرة. نحو توجهات عىل بالفعل
متساوية، باحتمالية دوالر» ٠ دوالرات، و«٤ دوالر» ٢ دوالر، ٢» النتيجتني يعطي الذي
٣ دوالرات، ٣» والنتيجة الرهان هذا بني السابق، املنافع تعيني ظل يف الحياد، عىل َلُكنت
الثالث، الجانب أما .٢ ستكون حالة كل يف (املتوقعة) منفعتك إن إذ املضمونة؛ دوالرات»
فكلٌّ شكل؛ بأي مقارنتها يمكن ومنافعك منافعي بأن إيحاء أي وجود عدم يف فيتمثل

باستقاللية. منافعه يعني منا
عائد» «مصفوفة عىل للحصول الجدولني هذين يف املتضمنة املعلومات دمج يمكننا
املنافع زوج دوالر» ٢ دوالر، ٢» بالنتيجة نستبدل التحديد، وجه وعىل املزاد. إلشكالية
املمكنة أفعالك العائد مصفوفة صفوف وتوازي وهكذا. لك، و١ يل ١ أي بها؛ املرتبط
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معني، نسق يف النتيجة، هو وعمود صف لكل واملدخل املمكنة. أفعاِيل األعمدة توازي فيما
يمكننا العمود. أنا واخرتُت الصف فعل اخرتَت إذا منفعتي، يتبعها منفعتك تأتي بحيث

التايل. النحو عىل «املزاد» مثال رسد إعادة اآلن

املزاد مثال (1-1)

مزاد يف للغاية منخفًضا عطاءً أو فلكي، بشكل مرتفًعا عطاءً يقدم أن منا كلٍّ عىل
ييل: كما العائد مصفوفة وتكون املغلقة، باملظاريف

ب أ  

٣ : ٠ ١ : ١ أ
٢ : ٢ ٠ : ٣ ب

هذه يف املعروفة. السجينني» «معضلة إلشكالية مكافئة «املزاد» إشكالية تعد
فسوف الجريمة، كالنا أنكر لو إنه لنا وقيل جريمة، بارتكاب وأنت أنا اتُّهمنا اإلشكالية،
يحصل فسوف كالنا، اعرتف وإذا ف، مخفَّ حكم عىل ونحصل أقلَّ بتهمٍة كالنا يُدان
به ويستعان رساحه يُطلق فسوف فقط، منا واحد اعرتف وإذا متوسط، حكم عىل كالنا
نوضع التواصل، من نتمكن أن وقبل مشدد. حكم عىل سيحصل الذي اآلخر، ضد كشاهد
منا كالٍّ أن افرتْض اإلنكار. أو االعرتاف بني ما نختار أن وعلينا منفصلتني، زنزانتني يف
و١ املشدد، للحكم صفر قيمتها منفعة يعني منا كالٍّ وأن فقط، بأحكامه إال يهتم ال
مصفوفة أن ترى أن إذن السهل من لإلفراج. و٣ املخفف، للحكم و٢ املتوسط، للحكم
مثال يف العائد مصفوفة نفسها هي األسماء، تغريُّ عن بعيًدا اإلشكالية، لهذه العائد

«املزاد».

العقالنية األفعال (2)

التالية). األمثلة من لبعٍض أو املثال لهذا قصة إنشاء أحاول (لن التايل املثال ِل تأمَّ
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الشجرة مثال (1-2)

الكستناء، أو الزان، أو الدردار، شجرة تختار أن يمكنك شجرة؛ يختار أن منا كلٍّ عىل
كالتايل: العائد مصفوفة وتكون الزان، أو الدردار أختار أن ويمكنني

ب أ  

٣ : ١ ٠ : ٠ أ
٢ : ٢ ٢ : ١ ب
٠ : ٣ ٣ : ٢ ج

تقريبًا). ١٦٣٥ عام بريتي، (ماتيا املنتصف يف تقبع الجائزة الداما: لعبة :1-5 شكل

سوف احتمالية بأي حتى أو أختار، سوف أفعال أو فعل أي تعرف ال أنت بالطبع
كنت إذ سهًال؛ اختيارك لصار االحتماالت، بهذه أُخربت لو أنك غري فعل، كل أختار
هو الفعل وهذا االحتماالت. هذه إىل بالنظر املتوقعة منفعتك يُعظِّم الذي الفعل ستختار
أختار سوف أنني إليك نما قد املثال، هذا يف أنك، هْب االحتماالت. لهذه املثىل» «استجابتك
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تكون فسوف (أ)، عىل اختيارك وقع إذا حينها ذلك). خالف (و(ب) ٠٫٥ باحتمالية (أ)
٢؛ تكون فسوف (ب) اخرتت وإذا ١٫٥؛ أو ،(٠٫٥ × ٣) + (٠٫٥ × ٠) املتوقعة منفعتك
أن يعني ما وهو (ب)؛ تختار األساس هذا وعىل .١٫٥ تكون فسوف (ج) اخرتت وإذا

االحتماالت. لهذه امُلثَىل استجابتك هي (ب)
اختياري يقع قد التي األفعال أي املحتملة»؛ «أفعايل ب إالَّ تعلم لم أنك اآلن افرتض
استجابات عن عام، بشكل يسفر، سوف األفعال لهذه مختلفة احتماالت تعيني إن عليها.
(أ) أختار سوف أنني أعاله الوارد املثال يف علمت إذا املثال، سبيل عىل مختلفة. مثىل
أنني علمت وإذا (أ)، إىل املثىل استجابتك تتغري فسوف ،٠٫٥ وليس ٠٫٢ باحتمالية
«استجاباتك إن (ج). إىل املثىل استجابتك تتغري فسوف إذن ،٠٫٨ باحتمالية (أ) سأختار
األفعال، بهذه الخاصة االحتماالت لبعض املثىل استجاباتك هي املحتملة ألفعايل املنطقية»
و(ج). و(ب)، (أ)، هي: و(ب) (أ) املحتملة ألفعايل املثال، هذا يف املنطقية، واستجاباتك
عىل واملثال العقالنية. الستكشاف واملنطقية املثىل االستجابات استخدام يمكن
هو االختيار هذا يعيب ما إن «املزاد». مثال يف (ب) اختيارك هو عقالنيٍّا يبدو ال اختيار
قد كنت إذا عما النظر وبغض املحتملني. فعيلَّ ِمن أليٍّ منطقية استجابة ليست (ب) أن
استجابتك فإن أيهما، أختار قد أو (ب)، أختار سوف أو (أ)، أختار سوف أنني أُخربَت

(أ). هي الوحيدة املنطقية
عقالنيٍّا. يبدو ال الختيار تعقيًدا أكثر مثاًال إليك

الزهرة مثال (2-2)

الربيع زهر أو الحوذان، أو البيش، اختيار منا لكلٍّ يمكن زهرة؛ يختار أن منا كلٍّ عىل
كالتايل: العائد مصفوفة وتكون العطري،

ج ب أ  

٢ : ١ ١ : ٠ ١ : ٠ أ
١ : ٣ ٢ : ٢ ٢ : ١ ب
٠ : ١ ٠ : ٢ ١ : ٠ ج
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وضوًحا؛ أقل هنا اإلشكالية إن (ب). عىل يقع املثال، هذا يف اختيارك، أن هْب
الختياِري منطقية استجابة يعد (ب) فاالختيار به؛ بأس ال يبدو ظاهره، يف فاختيارك،
أم (أ) سأختار الواقع، يف كنُت، إن ما نفسك تسأل أن بد ال ولكن (ب)، وإما (أ) إما
قد يشء ألي يل بالنسبة منطقية غري استجابة لكونها (أ) ألختار أكن لم بالطبع (ب).
لالعتقاد مضطرٍّا لرصت إذن فعلت، أنني لو (ب)؟ أختار أن يمكن هل إذن تختاره.
وإما (أ) إما الختيارك منطقية استجابة ليس (ب) اختياري إن إذ (ج)؛ تختار لن بأنك
قد يشء ألي منطقية استجابة ليست ألنها (ج)؛ لتختار تكن لم أنك أعلم ولكنني (ب)،
(ج)، أختار سوف ثم ومن (ب)؛ أو (أ) أختار لن أنني تعلم أن ينبغي ثَمَّ ومن أختاره؛
(ب) اختيار يبدو لن ثَمَّ ومن (ج)؛ الختياري منطقية استجابة ليس (ب) اختيارك ولكن

لك. بالنسبة عقالنيٍّا أمًرا
حجج من سلسلة باستخدام تربيره يمكن الذي الفعل هو العقالني» «الفعل إن
علم لديك يكون ال اسرتاتيجية، إشكالية أية يف أعاله. املثال يف كما املنطقية، االستجابة
أختار لن بأنني علمك ظل يف أفعايل بشأن شيئًا تستنتج قد أنك غري أختار، سوف بما
سوف أختاره قد يشء أي أن تستنتج قد التحديد، وجه وعىل منطقية. استجابة سوى
ظل يف ذلك، عىل عالوة تختاره. قد أنك أستنتج قد يشء ألي منطقية استجابة يكون
أنني تتوقع أن ينبغي فقط، منطقية استجابة سوى تختار لن بأنك أعلم بأنني علمك
ستتوصل أنك أتوقع سوف أنني تتوقع أن ينبغي وبالفعل، مماثل. الستنتاج ل سأتوصَّ
السلسلة هذه من ينبثق الذي ذلك هو عقالني فعل وأي وهكذا. مماثل، الستنتاج
املنطقية الستجاباتي منطقية استجابة كان إذا عقالنيٍّا يكون ففعلك االستنتاجات؛ من
مفهوم باألساس هي العقالنية أن الحظ … املنطقية الستجاباتي املنطقية الستجاباتك
(أ)؛ وليس (ب) منا كلٌّ اختار إذا حاًال أفضل كالنا سيكون «املزاد»، مثال ففي فردي؛

الجمعي. املستوى عىل عقالنيٍّا يكون ال قد الفردي املستوى عىل عقالنيٍّا يعد فما
جدول. بواسطة «الزهرة» مثال يف االستنتاجات من السلسلة هذه توضيح ويمكن
اآلخر، للشخص املحتملة واألفعال الشخص، اختيار يعطي الجدول هذا يف صف كلُّ
باختيار القائم للشخص املنطقية واالستجابات باالختيار، القائم الشخص يواجهها والتي

األفعال. هذه
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االستجابة املواجهة األفعال باالختيار القائم

ب أ ج ب أ أنت
ج ب أ أنا
أ ج أنت
ج أ أنا

مع املنطقية استجاباتي أو استجاباتك تتغري ال حيثما منتهاها إىل السلسلة تصل
نقطة إىل وصلنا إذا — واضح بشكل — الحال هو هذا وسيكون االستنتاج. عملية استمرار
بدأنا قد أننا إىل نشري أن وينبغي هنا. ينطبق كما فقط، واحًدا فعًال منا كلٌّ فيها يختار
النتيجة نفس عىل نحصل أننا ترى أن السهل من أنه غري استجاباتي، وليس باستجاباتك
(ج)). هو العقالني (وفعيل (أ) هو العقالني فعلك يكون وعليه، باستجاباتي. بدأنا ما إذا
أن املمكن فمن ذلك، ومع عقالني. فعل دائًما لديك سيكون أنه الواضح من يبدو
األصلية النسخة تُعرف (الذي التايل املثال من يتبني مثلما واحد، من أكثر لديك يكون

نيويورك»). يف «لقاء باسم منه

اللقاء مثال (3-2)

عند سيكون اللقاء كان إذا ما عىل االتفاق أغفلنا ولكن مًعا، للقاء بالرتتيب كالنا قام
باملكان، نعبأ ال ولكن اللقاء، يف يرغب منا كلٌّ كان وملا «الرصيف». عند أم «املرساة»

ييل: كما العائد مصفوفة صياغة يمكننا

ب أ  

٠ : ٠ ١ : ١ أ
١ : ١ ٠ : ٠ ب
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(أ)، ستكون املثىل استجابتك فإن ٠٫٥؛ من أكرب (أ) أختار أن احتمالية أن علمت لو
ذلك، وعىل (ب). ستكون املثىل استجابتك فإن ٠٫٥؛ من أقل االحتمالية هذه أن علمت وإذا
استجاباتك فإن االحتماالت؛ لبعض املثىل استجاباتك هي املنطقية استجاباتك كانت وملا
املنطقية استجاباتي كانت وملا و(ب). (أ) هي (ب)، أو (أ) سواء املحتملة، ألفعايل املنطقية
سواء حدٍّ عىل و(ب) (أ) هي منا لكلٍّ بالنسبة املنطقية األفعال تكون أن بد فال مماثلة،

املثال). تطابق من توقعنا قد نكون أن ينبغي (مثلما

املحكومة غري األفعال (3)

كنت إذا ثاٍن فعل يف أفعالك أحد يتحكم التحكم. مفهوم إىل نحتاج العقالنية، لتوصيف
من منفعتك من أكرب األول من منفعتك تكون باملثل، أنا. اختياري كان أيٍّا األول، ل تفضِّ
أيًضا هناك (ب). فعلك يف (أ) فعلك يتحكم «املزاد» مثال يف املثال، سبيل عىل الثاني.
مزيًجا تختار أن يمكنك معني، فعل اختيار من بدًال أنه تخيَّْل التحكم. من دقة أكثر شكل
جانب إىل أنه يعني وهذا أفعالك. عىل رهان اختيار مساٍو، نحو عىل أو األفعال، من
خالف و(ص) ،٠٫٥ باحتمالية «س الرهان اختيار يمكنك (ص)، وإما (س) إما اختياِر
من املتوقعة منفعتك كانت إذا ما فعٍل يف التحكُّم أفعالك عىل ما رهاٍن شأن ومن ذلك».

التايل. املثال ل تأمَّ اختياري. كان أيٍّا الفعل، هذا من منفعتك من أكرب الرهان

الحرشة مثال (1-3)

فيما «الريقة»، أو «النحلة» أو «النملة» تختار أن يمكنك حرشة؛ يختار أن منا كلٍّ عىل
ييل: كما العائد مصفوفة تكون ذلك وعىل «النحلة». أو «النملة» أختار أن يمكنني

ب أ  

٣ : ١ ٠ : ٠ أ
١ : ٢ ١ : ١ ب
٠ : ٣ ٣ : ٢ ج
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(ب)؛ فعلك يف ذلك» خالف و(ج) ،٠٫٥ باحتمالية «(أ) رهانك يتحكم املثال هذا يف
،١٫٥ تبلغ الرهان من املتوقعة منفعتك فإن عليه، اختياري يقع الذي الفعل كان وأيٍّا
األفعال من ملجموعة يمكن املثال، هذا من يتبني وكما .١ تُساوي (ب) الفعل من ومنفعتك
متحكم غري (أ) ففعلك عنارصها؛ من بأيٍّ محكوًما يكن لم لو حتى ما فعٍل يف تتحكم أن

(ج). أو (أ) من به
األفعال من مجموعة أية من فيه متحكًَّما يكن لم إذا محكوم» «غري الفعل يكون
محكوم غري فعلك يكون أخرى، بعبارة فعل). أي بمعنى فردية؛ مجموعة أي ذلك يف (بما
األفعال) مجموعة (أو الفعل كان أيٍّا أعىل، (متوقعة) منفعة يمنحك فعل هناك يكن لم إذا
له كان إذا فيه ُمتحكًَّما فعل أي يكون أالَّ بد ال تتوقع، قد وكما عليه. اختياري يقع الذي
يصبح أن له كان إذا مثىل استجابة يكون أن بد ال كان وملا مثىل. استجابة يصبح أن
أن غري محكوم، غري يكون أن بد ال عقالنيٍّا يكون كي الفعل أن يعني هذا فإن عقالنيٍّا،

عقالنيٍّا. ليس ولكنه محكوم غري الفعل يكون فقد صحيًحا؛ ليس العكس
العائد: مصفوفة فيه كانت والذي «الشجرة»، مثال إىل عْد هذا، وإلدراك

ب أ  

٣ : ١ ٠ : ٠ أ
٢ : ٢ ٢ : ١ ب
٠ : ٣ ٣ : ٢ ج

عقالنيٍّا. ليس ترى، أن السهل من كما ولكنه، للتحكم، (ج) فعلك يخضع ال هنا
كونه من الرغم عىل أنه هو «الشجرة» مثال يف (ج) الفعل عقالنية عدم يف والسبب
و(٢) اإلشكالية، من (أ) فعيل حذف تم إذا فيه ُمتحكًما يصبح (١) فإنه محكوًما، ليس
الفعل أن يعني وهذا ب). فعيل قبل (من محكوًما ألنه (أ)؛ فعيل تحذف أن املنطقي من
تكراريٍّا». محكوم «غري ليس أي املحكومة؛ لألفعال التكراري الحذف يتحمل ال (ج)
محكومة ليست لك أفعال بأي محكومة ليست يل أفعاٌل فعلك يف يتحكم ال أخرى، بعبارة

… لك أفعال بأي محكومة ليست يل أفعال بأي
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العائد مصفوفة فيه كانت الذي «الزهرة» مثال إىل عْد التكراري، الحذف ولتوضيح
كالتايل:

ج ب أ  

٢ : ١ ١ : ٠ ١ : ٠ أ
١ : ٣ ٢ : ٢ ٢ : ١ ب
٠ : ١ ٠ : ٢ ١ : ٠ ج

صف فكل اآلتي؛ الجدول يف كما تكراري بشكل األفعال حذف يمكننا املثال، هذا يف
القائم يواجهها التي اآلخر الشخص وأفعال الشخص، اختيار يعطي الجدول هذا يف

املرحلة. هذه يف باالختيار القائم يحذفها التي واألفعال باالختيار،

الحذف املواجهة األفعال باالختيار القائم

ج ج ب أ أنت
ب أ ب أ أنا
ب ج أنت
– أ أنا
– ج أنت

هذا ويف األفعال. من املزيد بحذف منا أيٌّ يقوم ال حينما منتهاها إىل العملية تصل
املتبقي). الوحيد فعيل هو (ج) (والفعل املتبقي الوحيد فعلك هو (أ) الفعل يكون املثال
أن السهل ومن و(ب)، (أ) من كلٍّ بحذف أقوم فيها، أختار مرة أول يف أنه الحظ
أو فقط (أ) حذفت إذا الخطوات، من بمزيد كان وإن النتيجة، لنفس نتوصل أننا ترى
املستخدمة العملية يف كما تماًما ترى، أن أيًضا السهل من الخطوة. هذه يف فقط (ب)
وليس بمحذوفاتي بدأنا إذا النتيجة نفس إىل نتوصل أننا العقالنية، األفعال إليجاد

بمحذوفاتك.
كثرية أمور يف واضح بشكل املحكومة لألفعال التكراري الحذف عملية تشرتك
تتوصل أن املصادفة قبيل من وليس العقالنية. األفعال إليجاد املستخدمة العملية مع
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لدينا يكون وهكذا عام. بشكل يرسي وهذا النتيجة. لنفس «الزهرة» مثال يف العمليتان
محكوم غري كان إذا، وفقط إذا، عقالنيٍّا يكون االختيار أن مفاده: متكامل توصيف

تكراريٍّا.
بالتحكم يعرف ما استخدام من الحذر فعلينا مستساًغا، يبدو قد أنه من الرغم عىل
منفعتك كانت (١) إذا: ثاٍن فعل يف واٍه بشكل أفعالك أحد يتحكم التحكم. محل الواهي
منفعتك كانت و(٢) الثاني؛ من منفعتك عن تقلُّ ال أنا، اختياري كان أيٍّا األول، من
املثال ل تأمَّ الثاني. من منفعتك من أكرب أفعايل، من األقل عىل لواحد بالنسبة األول، من

التايل.

الطائر مثال (2-3)

«الغراب»، أو «الشحرور» أو «النكَّات» طائر اختيار يمكنك طائر؛ اختيار كلينا عىل ينبغي
كالتايل: العائد مصفوفة تكون وعليه «الشحرور»، أو «النكَّات» اختيار يمكنني فيما

ب أ  

٠ : ٠ ١ : ١ أ
٢ : ١ ١ : ١ ب
٢ : ١ ٠ : ٠ ج

من كلٍّ يف تماًما) يتحكم ال (ولكن واهيًا تحكًما (ب) فعلك يتحكم املثال هذا يف
(ج). وفعلك (أ) فعلك

أمكننا التي الثقة بنفس تكراريٍّا حذًفا واٍه بشكل محكومة نتائج حذف يمكننا ال
يخربنا كما واٍه، بشكل املحكومة غري فاألفعال تكراري؛ بشكل محكومة نتائج حذف بها
ففي أهمية؛ الحذف ترتيب يشكل كذلك العقالنية. كاألفعال ليست للعقالنية، توصيفنا
(ج) وإما (ب) إما تختار وسوف (أ)، أحذف فسوف إذن (أ)، حذفَت إذا السابق، املثال
(ب)، أحذف فسوف (أ)، من بدًال (ج) حذفَت إذا أنك غري ،٢ قيمتها منفعة عىل وتحصل
إذا ذلك، ومع .١ قيمتها منفعة عىل وتحصل (ج) وإما (ب) إما تختار سوف وحينها
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األفعال تجنُّب املنطقي من يكون فقد املحكومة، األفعال جميع بالفعل حذفنا قد كنا
واٍه. بشكل املحكومة

املستدامة األفعال (4)

والترصف عقالني بشكل الترصف بني صلة أية هناك كان إذا عما نفسه يطرح سؤال ثمة
وإذا «مستدامة»؟ أفعالنا تكون فهل عقالني، بشكل منا كلٌّ اختار إذا ُمستدام. بأسلوب

بالرضورة؟ عقالنية تكون أن بد ال فهل مستدامة، أفعالنا كانت
يكون األمر إن أقول سوف مستدامة. أفعالنا تكون أن معنَى لتأمِل نحتاُج َ نبدأ كي
ألفعالك املثىل االستجابة هي وأفعايل ألفعايل، املثىل استجابتك هي أفعالك كانت إذا هكذا
تعطي التي الفردية لالحتمالية املثىل االستجابة هي فعل ألي مثىل استجابة أية بأن (علًما
ليس منَّا أيٍّا إن حيث من ُمستداَماِن ِفْعَلينَا فإن الحال، هو هذا كان فإذا الفعل). هذا
ناش»، «توازن املستدامة األفعال من زوج عىل ويطلق للتغيري. الجانب أحادي حافز لديه
جائزة عىل الحائز الرياضيات وعالم االقتصادي ١٩٢٨)؛ عام (املولود ناش ِلجون نسبة
عما التساؤل بوسعنا أن من الرغم عىل أنه الحظ جميل»). «عقل فيلم (وموضوع نوبل
يوصف كان إذا عما التساؤل بوسعنا فليس ال، أم عقالنيٍّا يعترب بمفرده فعلك كان إذا
وواحد يل واحد األفعال، أزواج بها تنفرد سمة فاالستدامة ال؛ أم مستدام بأنه وحده

لك.
العائد: مصفوفة كانت حيث «املزاد» مثال إىل ُعْد املستدامة، األفعال ولتوضيح

ب أ  

٣ : ٠ ١ : ١ أ
٢ : ٢ ٠ : ٣ ب

علمت إذا إنك إذ مستداًما؛ فعًال اختيارنا عليه وقع الذي (أ) الفعل يعد املثال هذا يف
فسوف (أ)، تختار سوف أنك أنا علمُت وإذا (ب)، تختار فسوف (أ)، أختار سوف أنني

(أ). أختار
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األفعال تعد التعريفات، عىل مبارشة يرتتب ومثلما «املزاد»، مثال يشري وكما
العقالنية األفعال أزواج جميع فليست هكذا؛ ليس العكس أن غري عقالنية، املستدامة

هذا. يوضح التايل واملثال مستدامة.

الحيوان مثال (1-4)

«البقرة»، أو الربي» «الخنزير أو «الحمار» اختيار يمكننا حيوانًا؛ يختار أن منا كلٍّ عىل
كالتايل: العائد مصفوفة وتكون

ج ب أ  

٧ : ٠ ٢ : ٥ ٠ : ٧ أ
٥ : ٢ ٣ : ٣ ٥ : ٢ ب
٠ : ٧ ٢ : ٥ ٧ : ٠ ج

الذي (ب) هما: املثال هذا يف الوحيدين املستدامني الفعلني أن ترى أن السهل من
لك بالنسبة عقالنيٍّا يُعدُّ محتمل فعل كلَّ ولكن أنا، اخرتتُه الذي و(ب) أنت، اخرتتَه

يل). بالنسبة (وأيًضا
بالشكل. موضحة واالستدامة والتحكم العقالنية بني والعالقات

بعقالنية الترصف بني الصلة فحص هو االستدامة مناقشة من األسايس هديف إن
أشري سوف أنني غري تفصيليٍّا، االستدامة تناول وليس مستدام، بأسلوب والترصف

االستدامة. مفهوم يف مشكلتني إىل بإيجاز
وهو املتعارضة، املستدامة األفعال من العديد وجود احتمال يف تكمن األوىل املشكلة

العائد: مصفوفة حيث «اللقاء» مثال يف رؤيته يمكن ما

ب أ  

٠ : ٠ ١ : ١ أ
١ : ١ ٠ : ٠ ب
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غ$ محكوماالستدامة

غ$ محكوم تكراري-االعقالنية

ذات واألسهم التكافؤ، تمثل الرأسني ذات األسهم االسرتاتيجي: لالختيار خريطة :2-5 شكل
الضمنية. التبعات تمثل الواحد الرأس

ملا مستداَمنِي، أختاره الذي (أ) والفعل تختاره الذي (أ) الفعل يعترب املثال هذا يف
(ب) الفعل يعد باملثل، (أ). يختار سوف اآلخر أن علم إذا (ب) سيختار منا أيٌّ يكن لم
زوج من أكثر لدينا يكون وهكذا ُمستداَمنِي. أختاره الذي (ب) والفعل تختاره الذي
من تختاره الذي عنرصك كان لو أهمية أية سيمثل ذلك يكن لم املستدامة. األفعال من
كذلك؛ ليس األمر ولكن أيًضا، مستداَمني آخر زوج من أختاره الذي وعنرصي ما، زوٍج

مستداَمني. ليسا أختاره الذي (ب) والفعل تختاره الذي (أ) فالفعل
باعتباره (أ) تفسري أعْد النقطة. هذه عىل يؤكد «اللقاء» ملثال مختلف تفسري ثمة
بال ثابتة العائد مصفوفة ستظل اليمني؛ عىل القيادة باعتباره و(ب) اليسار، عىل القيادة
لكلٍّ أيًضا املستدام ومن اليسار، عىل القيادة منا لكلٍّ بالنسبة املستدام فِمن إذن تغيري.
نظل ال فقد اليمني؛ عىل أنت وقدَت اليسار عىل أنا قدُت إذا ولكن اليمني، عىل القيادة منا

طويل! لوقت أحياء
املثال؛ هذا يف األفعال زوَجي من أيٍّ يف واٍه بشكل محكومة أفعال يوجد ال أنه الحْظ
ال التعارض مشكلة أن أيًضا الحظ تجنُّبها. املنطقي من يكون قد موجودة، كانت فلو
وكذلك عقالني، فعل من أكثر لديك يكون فقد العقالنية؛ األفعال مع تنشأ أن يمكن

القصة. يف دور لها ليس األفعال أزواج ولكن يل، بالنسبة الحال
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أفعال هناك يكون ال قد أنه يف فتكمن االستدامة، مفهوم يف الثانية املشكلة أما
باسم منه األصلية النسخة تُعرف (والذي التايل املثال يف رؤيته يمكن ما وهو مستدامة،

العمالت»). «تطابق

التطابق مثال (2-4)

الصورتان تطابقت فإذا وحش؛ أو مالك صورة تَْحمل بطاقٍة وإظهار اختيار منا كلٍّ عىل
فقد املال؛ يحب منا كلٌّ كان وملا دوالر. ١٠٠ يل تدفع اختلفتا وإذا دوالر، ١٠٠ لك أدفع

التايل: النحو عىل العائد مصفوفة نصوغ

ب أ  

٠ : ١ ١ : ٠ أ
١ : ٠ ٠ : ١ ب

لو ألنني مستداًما؛ يكون أن يمكن ال الفعل لنفس منا كلٍّ اختيار أن الواضح من
يكون أن مختلف لفعل منا كلٍّ الختيار يمكن ال باملثل، فعيل. لغريُت ِفعلك أعلم كنت
مستدامة. أفعال أي يوجد ال ثَمَّ ومن فعلك؛ لغريَت فعيل تعلم كنت لو ألنك مستداًما؛
لديك يكون ما دائًما رأينا، فكما العقالنية؛ األفعال مع تَظهر أن يمكن ال املشكلة وهذه

ما. عقالنيٌّ فعٌل
للرهانات السماح آلية خالل من إظهارها يمكن ما، نوًعا املستدامة، األفعال أن غري
هذه يف التحكم). مناقشة يف فعلنا (كما اختيار محل تكون ألن الفردية األفعال وكذا
ناش» «توازن اآلن يسمى ما أحيانًا والذي األفعال، من مستدام زوج ألي يصبح الحالة،
يكونان وفعلك ففعيل السابق؛ يف كان كما الخصائص نفُس املختلطة، االسرتاتيجيات يف
لفعلك. املثىل االستجابة هو وفعيل لفعيل، املثىل االستجابة هو فعلك كان إذا مستداَمني
مثال يف األفعال من مستدام زوج يَظهر اختيار، محل تكون أن للرهانات سمحنا وإذا
،٠٫٥ باحتمالية «(أ) للرهان واختياري اختيارك أن ترى أن السهل من «التطابق».
إذا إننا بل الواقع، يف الوحيدان املستدامان الفعالن وهما مستدام، ذلك» خالف و(ب)
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أفعال لها االسرتاتيجية إشكاليات جميع فإن اختيار، محل تكون أن للرهانات سمحنا
مستدامة.

تظهر أن يمكن بل فحسب، وجود لها يكن لم حيثما املستدامة األفعال تظهر وال
الذي «اللقاء»، مثال يف أنه تذكَّْر القائمة. األفعال إىل باإلضافة جديدة مستدامة أفعال
عىل القيادة هو و(ب) اليسار عىل القيادة هو (أ) الرهان يكون بحيث تفسريه أُعيُد
يقود منا وكلٌّ اليسار، عىل يقود منا فكلٌّ املستدامة؛ األفعال من زوجان يوجد اليمني،
مستدام زوج هناك يصبح اختيار، محل يكونا أن للرهانني سمحنا إذا ولكن اليمني، عىل
استقرت إذا اليسار عىل والقيادة عملة بإلقاء ، مستقالٍّ منا، كلٍّ قيام يتضمن وهذا ثالث.
يعدُّ فيما الكتابة، وجه عىل العملة استقرت إذا اليمني وعىل الصورة، وجه عىل العملة

كارثة. إلحداث أخرى وصفة
تتصف املستدامة األفعال تظل الجديد، اإلطار هذا يف االستدامة فرسنا ما إذا
جميع ليست كذلك التعريفات. من مبارش شبه بشكل هذا ينبثق أخرى، ومرة بالعقالنية.
مصفوفة حيث «الحيوان» مثال إىل عْد هذا، ولرؤية مستدامة. العقالنية األفعال أزواج

العائد:

ج ب أ  

٧ : ٠ ٢ : ٥ ٠ : ٧ أ
٥ : ٢ ٣ : ٣ ٥ : ٢ ب
٠ : ٧ ٢ : ٥ ٧ : ٠ ج

املستدام الزوَج يظالن (ب) للرهان واختيارك اختياري أن ترى أن السهل من
محتمل فعل فكل ذلك، ومع الرهانات. اختيار منا كلٌّ يستطيع عندما حتى الوحيد،

رأينا. كما عقالنيٍّا يكون
أكثر هناك يكون عندما الحال هو كما غامًضا، االستدامة مفهوم يكون قد وهكذا
يكون ال عندما الحال هو كما أجوف، يكون قد أو األفعال، من مستدام واحد زوج من
عندما الحال هو كما مبهًما، يكون قد أو بالرهانات، نسمح وال مستدامة أفعال هناك

الرهانات. استخدام املتاحة الوحيدة املستدامة األفعال تتطلب
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بعضاإلضافات (5)

حيث «املزاد» مثال إىل مجدًدا عْد باألمر. صلة للزمن أصبح إذا ما نوًعا الصورة تتغري
العائد: مصفوفة

ب أ  

٣ : ٠ ١ : ١ أ
٢ : ٢ ٠ : ٣ ب

يف فقط. واحدة مرة من بدًال متتاليني يومني يف يختار أن اآلن منا كلٍّ عىل أن وافرتض
األفعال بني من تختار واآلن األول. اليوم يف منا كلٌّ اختاره ما منا كلٌّ يَعرف التايل اليوم

الثمانية:

اليوم (أ) أنا اخرتت إذا غًدا و(أ) اليوم (أ)
اليوم (ب) أنا اخرتت إذا غًدا و(أ) اليوم (أ)
اليوم (أ) أنا اخرتت إذا غًدا و(ب) اليوم (أ)

(املتكافئني) العقالنيَّني ِفْعَليك أن ترى أن السهل من مماثلة). أفعايل بأن (علًما وهكذا
إذا غًدا و(أ) اليوم و«(أ) اليوم» (أ) أنا اخرتت إذا غًدا و(أ) اليوم «(أ) هما: الوحيدين
أنا. اخرتته عما النظر بغض غًدا و(أ) اليوم (أ) تختار إنك أي اليوم»؛ (ب) أنا اخرتت

يتغري. جوهري يشء من ما ثَمَّ، ومن
حينئذ تشعر قد متتالية. يوم مائة مدى عىل يختار أن منا كلٍّ عىل أن اآلن افِرتِض
من هذا يكون أن أمل عىل األوىل، األيام بعض يف (ب) تختار أن يستحق قد األمر أن
صالحنا يف سيصبُّ ما (ب)؛ اختيار يف بالتبعية أنا وأبدأ بيننا، الثقة بعض بناء شأنه
بناء مسألة تثار ال األخري اليوم ففي هذا؛ تفعل أن الحكمة غري من سيكون أنه غري مًعا.
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مرة نختار كنا لو بها سنختار كنا التي الطريقة بنفس منا كلٌّ يختار ثم ومن الثقة؛
مسألة تثار ال والتسعني التاسع اليوم ففي إذن (أ). سيختار منا كالٍّ إن أي فقط؛ واحدة
سيختار أخرى، مرة األخري. اليوم يف اآلخر سيختاره بما منا كلٍّ معرفة ظل يف الثقة بناء
يشء ال أخرى، ومرة يوم. كل يف (أ) منا كلٌّ سيختار الحجة، هذه تكرار ومع (أ). منا كلٌّ

األيام. من متناٍه عدد ألي اخرتنا إذا يرسي املنطق ونفس يتغري.
يوم حينها هناك يكون ال إذ متناٍه؛ ال بشكل اخرتنا إذا يرسي ال املنطق هذا أن غري
للرهان اختيارنا فإن متناٍه، ال بشكل اخرتنا إذا إننا بل االستدالل، عملية منه نبدأ أخري
بشكل مستداًما أيًضا بل فحسب، الفردي املستوى عىل عقالنيٍّا يكون ال يوم كل (ب)
الصورة تغريت لقد أيًضا). مستدامة أخرى نتائج وجود احتمال من الرغم (عىل مشرتك
يكون والتي بالرضورة، زمنية ال بالتبعية هي التي التكرار، متناهية الحالة عن جذريٍّا

الوحيدة. العقالنية النتيجة هو يوم كل (أ) للرهان منا كلٍّ اختيار فيها
هو ما يكون ال قد بينما بأنه القول يمكن النتيجة، هذه من انطالًقا وبالتعميم
التكرار، متناهي موقف يف الجمعي املستوى عىل عقالنيٍّا الفردي املستوى عىل عقالني
قد وهكذا التكرار. متناهي غري موقف يف بالرضورة) يكن لم (وإن كذلك يصبح فقد
بالنظرية يُعرف شعبي موروث من جزء النتيجة وهذه تعاون. إىل التنافَس التكراُر ل يحوِّ

األول: الفصل يف التقيناه الذي هيوم، ديفيد أشار وكما الشعبية.

أتنبأ ألنني معروف؛ أي تحميله دون آخر لشخص خدمة أُسدى أن أتعلَّم إنني
ومن النوع، نفس من أخرى خدمة إسدائه أمل عىل خدمتي يل يردُّ سوف بأنه
ثَمَّ، ومن اآلخرين. ومع معي الحميدة للمساعي التباُدل نفس عىل الحفاظ أجل
مدفوًعا يصري فعيل، عن الناشئة للميزة حائًزا ويصبح الخدمة أسديه أن بعد

رفضه. عواقب يدرك إذ دوره؛ ألداء

عقالني هو وما الفردي، املستوى عىل عقالني هو ما بني القائم التوتر أدى وقد
االرتباك هذا من بعٌض ويكمن والحرية. االرتباك من كبري قدر إىل الجمعي املستوى عىل
فمن متماثل؛ «املزاد» مثال أن بما أنه: يف االدعاء يتمثل الظاهرية. التوائم مفارقة يف
علمك ظل ويف الطريقة. بنفس يختاران توءمني بوصفنا وأنت، أنا بنا، التفكري املمكن
تفعل، ما أفعل سوف دائًما أنني تعلم فأنت منخفض؛ عطاء تقديم تختار سوف بهذا،
ما غالبًا مرتفع. بعطاء كالنا يتقدم أن من خريٌ منخفض بعطاء كالنا يتقدم وأن
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نسبة هارساني»، «مبدأ ب يعرف ما عىل قائمة التماثل ادعاء تربير محاوالت تكون
نوبل. جائزة عىل الحائز والفيلسوف االقتصادي ١٩٢٠)؛ عام (املولود هارساني ِلجون
يترصفان سوف الخربة ونفس املعلومات نفس لديهما شخصني أي أن املبدأ هذا يزعم
بشكل صحيح القادم، الفصل يف إليه سأعود الذي املبدأ، وهذا الشكل. بنفس بالرضورة
مختلًفا. اإلنسان يجعل قد يشء كل تضم بحيث الخربات ُعرَِّفت إذا للتكرار يحتاج ال
واملفارقة املبدأ هذا من كلٍّ يف رأيك تتبني أن ينبغي باألمر؟ صلته مدى ما ولكن

الظاهرية.
من التوزيع عدالة عن يشء أي معرفة بوسعنا كان إذا ما تناولُت الرابع، الفصل يف
ستار آلية تمثل الشك». «ستار وهي مشابهة؛ آلية إىل أتحول واآلن الجهل. ستار آلية
الشك ستار أما أنت. َمن مثل بالفعل، محددة حقائق بشأن للمعرفة مزعوًما غيابًا الجهل
أنني هْب النفط. سيجد َمن مثل بعُد، تقع لم أحداٍث بشأن للمعرفة حقيقيٍّا غيابًا فيمثل
لم أو النفط، كالنا وجد إذا صفر. قيمتها بثروة منا كلٌّ ويبدأ النفط، عن ب نُنَقِّ وأنت
التوزيع مسألة تكون ال ثَمَّ ومن الثروة؛ بنفس منا كلٌّ فسينتهي النفط، منا أيٌّ يجد
نعرف ال فقط، منا واحد فيها يجد حالة ذلك بعد ل تأمَّ الحالتني. كلتا يف مثريًا أمًرا
واآلخر دوالر، مليون ٢ منا واحد يحوز سوف الحالة تلك يف اآلخر؛ دون النفَط هو، َمن

يشء. ال
وإلضفاء للمخاطرة. ومتجنٌِّب فقط، بمكاسبه إال يعبأ ال منا كالٍّ أن أفرتض سوف

التالية: املنافع يعني منا كالٍّ أن أفرتض سوف للمناقشة، واقعي طابع

٠ دوالر ٠
٤ دوالر مليون
٦ دوالر مليون ٢

إلعادة اتفاق قبول اختيار مستقل بشكل يمكننا الشك، ستار خلف أْي نبدأ؛ أن قبل
إذا اآلخر. مع بالتَّساوي العائدات يقتسم سوف النفط يجد منَّا أيٍّا أنَّ مفاده: التوزيع
مليوَن منا كلٌّ يمتلك فسوف النفط، عىل أحدنا بعثور املرشوط األمر وهو إذن، هذا، فعلنا
ما وهو كهذا، اتفاًقا نقبل لم وإذا .٤ قيمتها منفعًة ثمَّ وِمن مضمون؛ بشكل دوالر
عثور رشيطة أخرى ومرة إذن، االتفاقية، من منَّا أيٌّ انسحب إذا الحال عليه سيكون
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متساوية؛ باحتمالية يشء ال وإما دوالر مليونَي إما منَّا كلٌّ يملك فسوف النفط، عىل أحدنا
هي: اإلشكالية لهذه العائد مصفوفة تكون وهكذا .٣ قيمتها منفعًة ثَمَّ ومن

ب أ  

٣ : ٣ ٤ : ٤ أ
٣ : ٣ ٣ : ٣ ب

بنفس — الواضح ومن (ب)، وإما (أ) إما تختار أن العقالنية من أن واضًحا يبدو
أن غري (ب)، ل كلينا اختيار يف كما مستدام، اختيار هو (أ) ل كلينا اختيار أن — الدرجة
اختيار لكلينا منطقيٍّا يكون قد ثَمَّ ومن منَّا؛ لكلٍّ بالنسبة (ب) يف واٍه بشكل تتحكم (أ)

التوزيع. إعادة باتفاق القبول ثم ومن (أ)؛
يف الدخوَل الجميع يَختار سوف الشك ستار خلف أنه حقيقَة أن يُزعم ما أحيانًا
غري الستار، هذا رفع بمجرد للثروة اإلجباري التوزيع إعادة تَدعم التوزيع إلعادة اتفاق
الفكرة عن يعربِّ فقط أنه هو االدعاء لهذا بديل تفسري وثمة إشكاليٍّا. يبدو االدعاء هذا أن
التأمني طوًعا يختارون سوف للمخاطرة املتجنبني األشخاص بأن تقيض التي البديهية

الخاص. تفسريك تصنع أن لك وينبغي عادلة. برشوط

ملخص (6)

وكذلك اختياري عىل نتائجها تعتمد أفعال بني االختياَر االسرتاتيجي االختياُر يتضمن
اختيارك.

املتعلقة تلك أْي املحتملة، بأفعايل املتعلقة االحتماالت بعض حيال املثىل استجابتك
االحتماالت؛ هذه ظل يف املتوقعة منفعتك يعظِّم الذي الفعُل هي أختارها، قد التي باألفعال
االحتماالت لبعض املثىل استجاباتك هي املحتملة أفعايل بشأن املنطقية فاستجاباتك

األفعال. بهذه الخاصة
الستجاباتك املنطقية الستجاباتي منطقية استجابة كان إذا عقالنيٍّا فعلك يكون

… املنطقية الستجاباتي املنطقية
أعىل، (متوقعة) منفعة يمنحك آخر فعل هناك يكن لم إذا محكوم غري فعلك يكون
لم إذا تكراريٍّا محكوم غري ويكون أختارها، التي األفعال) مجموعة (أو الفعل كان أيٍّا
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يل أفعال بأي محكومة ليست لك أفعال بأي محكومة ليست يل أفعال بأي محكوًما يكن
… لك أفعال بأي محكومة ليست

تكراريٍّا. محكوم غري كان إذا، وفقط إذا، عقالنيٍّا الفعل يكون
كان إذا مشرتك بشكل مستداًما يكون لك، وواحد يل واحد األفعال، من زوج أيُّ

لفعلك. املثىل استجابتي هو وفعيل لفعيل، املثىل استجابتك هو فعلك
مكوناته من مكون كل فإن مشرتك، بشكل مستداًما األفعال من زوٌج كان إذا
بشكل مستداَمني الفعالن يكون أن دون عقالنيٍّا يكون قد مكون كل ولكن عقالني،

مشرتك.
مشرتك، بشكل املستدامة األفعال من املتناقضة األزواج من الكثري هناك يكون قد

منها. أيٌّ يوجد ال أو
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والديكتاتورية الديمقراطية

مجموعٌة تتخذها التي االختيارات مناقشة إىل الفردية االختيارات مناقشة من اآلن أتحول
أعضائها. أحد أنت

املوقف (1)

عىل أركِّز ولسوف ة. أُمَّ أو ناٍد أو أرسة مثل أفراد، ثالثة عن يقل ال جمع هي «املجموعة»
بشكل االختيار املجموعة عىل ومونتمورنيس. وأنت أنا مني مكوَّنة مسافرين مجموعة
مًعا، َفَر السَّ تحديًدا مجموعتنا وتعتزم محددة. عنارص من مكوَّنة قائمة من جماعي
أن أفرتض ولسوف و«السيارة». و«بالسفينة»، «جوٍّا»، َفر السَّ بني من االختيار وعليها
يعني وهذا الثاني. الفصل يف أرسيناه الذي باملعنى عقالني املجموعة يف شخص كل
هذه تصنيف بالفعل ويمكنه القائمة، بعنارص يتعلق فيما تفضيالت له شخص كل أن

تصنيفاتنا: نمط يكون قد املثال، سبيل عىل العنارص.

مونتمورنيس أنا أنت

ج ب أ ج أ
  ب ب
  أ ج

يف مفرًدا عنًرصا نصنِّف وأنا أنك من الرغم فعىل به؛ مسموح التعادل أن الحظ
املقدمة. يف كلها العنارص مونتمورنيس يصنِّف املقدمة،
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وتعرف أفرادها. تفضيالت تعكس املجموعة اختيارات أن كيف أتناول سوف
املجموعة اختيارات تحديد يف الحسبان يف األفراد تفضيالت بها توضع التي الطريقة
لكل املجموعة تتخذها التي االختيارات الطريقة هذه تحدد إذ املجموعة؛ «دستور» ب
الدساتري؛ بشأن طرحها يمكننا األسئلة من نوعان وهناك أعضائها. تفضيالت من نمط
تحددها التي االختيارات هل والثاني: مقبولة؟ بطريقة األفراد اختيارات تَجمع هل األول:

ُمرضية؟

املقبولة الدساتري (2)

ولعل مقبولة. بطريقة األفراد اختيارات الدساتري تجمع أن معنى باستكشاف أبدأ سوف
«قاعدة ب ذلك خالف يعرف والذي الديمقراطي، الدستور هو املعروفة الدساتري أشهر
من عدٌد األقل عىل صنَّفه ما إذا ما عنًرصا تختار املجموعة أن عىل تنص والتي األغلبية»،
محدد عنرص أي يُصنِّفون الذين األشخاص كعدد املتاحة العنارص رأس عىل األشخاص

املقدمة. يف آخر
حصل فإذا أصواتًا»؛ لألكثر «الفوز االنتخابي النظام لذلك الواضحة األمثلة ومن
إذن باملائة؛ ٣٠ عىل واليمني الوسط من كلٌّ وحصل األصوات، من باملائة ٤٠ عىل اليسار
األغلبية قاعدة بشأن — واضح بشكل — مرٍض غري يشء يوجد وال اليسار. اختيار يتم
تعرتيها قد كانت (وإن األفراد تفضيالت الحسبان يف بها تأخذ التي بالطريقة يتعلق فيما

سنرى). مثلما أخرى مشكالت
التي بوردا»، «قاعدة ل تأمَّ للدرجة. مقبولة تبدو ال قد أخرى قواعد هناك أن غري
بوردا دي تشارلز جان السيايس واملنظِّر البحري للضابط نسبة االسم بهذا سميت
القائمة يف عنرص لكلِّ شخص كلُّ يعنيِّ أن عىل القاعدة هذه تنص .(١٧٣٣–١٧٩٩)
هذه جمع ويتم العنرص، ذلك من أسوأ أنها يعترب التي العنارص عدَد كدرجٍة، الكاملة،

الدرجات. إجمايل حيث من األعىل العنَرص املجموعُة وتختار الدرجات،
وكان النسبي. التمثيل من) (نوع بأنها االنتخابي السياق يف القاعدة هذه إىل يشار
هذه تستخدم أن بونابرت، نابليون من عنيفة معارضة ظل يف اقرتح، قد بوردا دي
بونابرت، نابليون معارضة وراء السبب ولِتَعرَف العلوم». «أكاديمية انتخابات يف القاعدة

التايل. املثال ِل تأمَّ
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بوردا مثال (1-2)

هي: تصنيفاتنا تكون حني بوردا قاعدة استخدام اخرتنا لقد

مونتمورنيس أنا أنت

ج ب أ ج أ
  أ ب
  ب ج

(ج) ودرجة ،٣ هي (أ) درجة بأن علًما (أ)، فنختار و(ج)، (أ) بني االختيار وعلينا
هي: تصنيفاتنا تكون حني أما .١ هي (ب) ودرجة ،٢ هي

مونتمورنيس أنا أنت

ج ب أ ج أ
  ب ج
  أ ب

،٢ (أ) ودرجة ،٣ (ج) درجة بأن علًما (ج)، فنختار و(ج)، (أ) بني االختيار وعلينا
.١ (ب) ودرجة

تصنيفاتنا، بتغري يتغري و(ج) (أ) بني املجموعة اختيار أن هي املثال هذا يف املشكلة
و(ج) (أ) بني فاالختيار و(ج)؛ (أ) بني شخص أي تفضيالت تغري عدم من الرغم عىل
عىل مرٍض. غري يبدو وهذا األمر. نطاق عن الخارج (ب) للعنرص تصنيفنا عىل يعتمد
العاصف الطقس بسبب لنَُقل — الكاملة القائمة من (ب) حذف تم إذا املثال، سبيل
يختلف بوردا مثال يف التفضيالت من نمط كل تحت و(ج) (أ) بني فاالختيار إذن —
نمط كل تحت االختيار يكون (ب)، حذف (عند القائمة يف (ب) تكون حني االختيار عن
تلك مثل ولتجنُّب .(١ درجته وكالهما و(ج)، (أ) من كالٍّ هو التفضيالت أنماط من
تفضيالت عىل فقط عنرصين أي بني املجموعة اختيار يعتمد أن نشرتط قد املشكالت،
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بني املجموعة اختيار يتغري أال نشرتط قد مساٍو، نحو وعىل العنرصين. هذين بني األفراد
أي بال العنرصين لهذين تصنيفه يرتك فرد أي تفضيالت يف تغري ألي استجابًة عنرصين

االستقالل». «رشط هو الرشط وهذا تغيري.
إذا وحتى دستور. ألي الدنيا الرشوط من واحًدا االستقالل رشط يبدو سوف

الكاملة. بالسعادة ننعم ال فقد استُويفَ،
القائمة عنارص تصنيف عىل تنص التي ما، نوًعا التافهة األبجدية» «القاعدة ِل تأمَّ
من املتاحة. العنارص رأس عىل املصنف العنَرص املجموعُة تختار أن عىل أبجدي، برتتيب
هذه بشأن املشكالت إحدى أن غري االستقالل، رشط تَستويف القاعدة هذه أن الواضح
املثال، سبيل عىل افرتْض، متماثل. بشكل العنارص مع تعاملها عدم يف تكمن القاعدة
تختار سوف إذن (س)؛ عىل (ص) يفضلون وأيًضا (ه)، عىل (د) يفضلون الجميع أن
(س) الزوج من (ص) يختاروا لن ولكنهم و(ه)، (د) الزوج من (د) العنَرص املجموعُة
املستخدمة الطريقة بنفس العنرصين لهذين الجميع تصنيف من الرغم عىل و(ص)،
الجميع قام إذا أنه نشرتط قد املشكلة، هذه ولتاليف و(ه). (د) العنرصين تصنيف يف
(س) العنرصين بها يصنفون التي الطريقة بنفس و(ه) (د) العنرصين بتصنيف
من (س) اختيار إذن فعليهم األول؛ الزوج من (د) العنَرص املجموعُة واختارت و(ص)،
رشط من أقوى التعادلية رشط ويعد التعادلية». «رشط هو الرشط وهذا الثاني. الزوج
مبارشة نابع أمر وهذا االستقالل، إىل ضمنًا تشري الحياد، أو التعادلية، إن االستقالل.
إىل ضمنًا يشري ال االستقالل أن األبجدية القاعدة توضح رأينا، وكما التعريفات. من

التعادلية.
بشأن إضافية أخرى مشكلة ثمة أخرى. نوعية من محتملة مشكالت إىل اآلن أتحول
الزوج من (س) تختار سوف فاملجموعُة اآلراء؛ إجماع تحرتم ال أنها هي األبجدية القاعدة
نسمح أن نريد كنا وإذا (س). عىل (ص) يفضلون الجميع كان إذا حتى و(ص) (س)
التفضيالت تُحرتم لم لو غريبًا فسيبدو اإلطالق، عىل أهمية تشكل بأن األفراد لتفضيالت
الجميع تفضيل حال أنه نشرتط قد املشكلة، هذه ولتاليف تتحقق. حني عليها املجَمع
أننا الحظ االثنني. من وحده األول العنَرص املجموعُة تختار إذن ثاٍن، عنرص عىل لعنرص
العنرصان كان إذا منفرد، بشكل اختياره عن فضًال األول، عىل االختيار يقع أن نشرتط ال

اإلجماع». «رشط هو الرشط وهذا واحد. شخص ِقبَل من ولو متساويني يعتربان
استُويف، إذا وحتى دستور. ألي الدنيا االشرتاطات أحد الرشط هذا يبدو سوف
باريتو فيلفريدو لالقتصادي نسبة باريتو»، «قاعدة ل تأمَّ تامٍّ. بشكل نسعد ال فقد
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عنرص هناك يكن لم إذا ما عنًرصا تختار املجموعة أن عىل تنص التي ،(١٨٤٨–١٩٢٣)
التايل. املثال ل تأمَّ القاعدة. هذه يف مشكلة يمثِّل قد ما ولِنََرى الجميع. له يفضِّ آخر

باريتو مثال (2-2)

هي: تصنيفاتنا تكون حني باريتو قاعدة استخدام اخرتنا لقد

مونتمورنيس أنا أنت

أ ب أ
ج أ ب
ب ج ج

كالتايل: تصنيفاتنا تكون حني أما و(ب). (أ) من كالٍّ نختار فإننا

مونتمورنيس أنا أنت

أ ب أ أ
ج ج ب
ب   ج

و(ب). (أ)، من كالٍّ هو اختياُرنا يظل
إيجابيٍّا يستجيب ال املجموعة اختيار أن هو املثال هذا يف ً خطأ يعترب قد ما إن
األول النمط تحت متعادالن و(ب) (أ) فالعنرصان املجموعة؛ تفضيالت يف للتغريات
ومونتمورنيس تصنيفاتك تظل بينما تصنيفي، يف (أ) إىل نسبًة (ب) ويصعد للتفضيالت،
قد املشكلة، هذه ولتجنُّب الثاني. النمط تحت تُختار تظل (أ) أن غري تغيري، أي بال
و(٢) عنرص، كلِّ اختيار بموجبه يتم للتفضيالت نمط هناك يكون (١) أن: نشرتط
ال بينما األشخاص، أحد تصنيف يف ثاٍن بعنرص يتصل فيما ألعىل ما عنٌرص تحرك إذا
من األوَل العنَرص اختارت قد املجموعُة كانت إذا فحينئٍذ آخر؛ شخص أي تصنيف يتغري
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اآلن فإنها البداية، يف العنرصين كال اختارت قد كانت وإذا تختاره، تظل فإنها البداية،
أقوى االستجابة رشط ويعد االستجابة». «رشط هو الرشط وهذا بمفرده. األول تختار
رأينا، وكما اإلجماع. إىل ضمنًا تشري االستجابة أن ترى أن السهل ومن اإلجماع. رشط من

االستجابة. إىل ضمنًا يشري ال اإلجماع أن باريتو قاعدة توضح
يف األفراد تفضيالت بها تؤخذ التي بالطريقة يتعلق فيما رشوط أربعة لدينا إذن
األضعف وشكلها واالستجابة االستقالل، يف املتمثل األضعف وشكلها التعادلية االعتبار:
وشكليهما قويني»، «رشَطني واالستجابة التعادلية عىل أُطِلق ولسوف اإلجماع. يف املتمثل
مًعا األربعة الرشوط وهذه ضعيفني». «رشَطني — واإلجماع االستقالل — األضعف
الرشطان يعد كذلك جميًعا. تَستوفيها األغلبية قاعدة أن ترى أن السهل ومن متسقة.
تَستويف قاعدة تجد أن السهل ومن القويني. الرشَطني شأن شأنهما مستقلَّني، الضعيفان
االستقالل. ليس ولكن اإلجماع تَستويف وأخرى اإلجماع، ليس ولكن االستقالل، رشط
وأخرى االستجابة، رشط دون التعادلية رشط تَستويف قاعدة تجد أن السهل من باملثل،

التعادلية. رشط دون االستجابة رشط تَستويف

املعقولة الدساتري (3)

بشأن طرحهما نستطيع اللذين السؤالني من األول السؤال فقط ناقشت اآلن حتى
الثاني: السؤال إىل أتحول واآلن مقبولة؟ بطريقة األفراد تفضيالت تضم هل الدساتري:
إذا عما التساؤل خالل من اإلجابة أحاول سوف ُمرضية؟ تحددها التي االختيارات هل
الثاني. الفصل يف املوضحني باملعنيني عقالنية، أو معقولة تتخذها التي االختيارات كانت
تَستويف التي الدساتري توصيف بوسعنا كان إذا ما أنظر سوف التحديد، وجه وعىل

الحال. يكون قد كما عقالنية، أو معقولة اختيارات يُنتج وأيها املتنوعة، الرشوط
لكونها فقط ولو — األغلبية قاعدة إىل رسيًعا أتحول سوف بذلك، القيام قبل
كبري عدد قام إذا ما عنًرصا تختار املجموعة أن عىل تنص والتي — للغاية معروفة
األغلبية قاعدة تَستويف رأينا، كما آخر. عنرص أي عىل املقدمة يف بتصنيفه الناس من
معاملة الناس معاملة وهو أال إضافيٍّا؛ آخر اشرتاًطا تَستويف وكذلك القويني، الرشَطني
بال هو كما املجموعة اختيار يظل تصنيفاتهما، شخصان تبادل إذا أنه بمعنى سواءً؛

املجهولية». «رشط هو االشرتاط وهذا تغيري.
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القاعدة إنها بل الثالثة، الرشوط هذه فقط تَستويف ال األغلبية قاعدة أن والحق
رشوط يَستويف فالدستور كامل؛ توصيف لدينا يصبح وهكذا هذا. تفعل التي الوحيدة

األغلبية. قاعدة كان إذا، وفقط إذا، واملجهولية واالستجابة التعادلية
لبس وبال بوضوح اإلجابة أهمية؟ أية له هل ولكن كامًال، التوصيف هذا يكون ربما
أو عقالنية اختيارات إنتاج يف تخفق قد القاعدة هذه أن إىل فقط يُعزى ال وهذا ال. هي
املثال ل تأمَّ هذا، ولرؤية اإلطالق. عىل اختيارات أي إنتاج يف تخفق قد بل معقولة، حتى

التايل.

األغلبية مثال (1-3)

تصنيفاتنا: تكون حني األغلبية قاعدة استخدام اخرتنا لقد

مونتمورنيس أنا أنت

ب ج أ
ج أ ب
أ ب ج

يمكننا ال ثم ومن (ب)؛ فوق (أ) يصنِّفان منا فاثنان اختياره؛ يمكننا عنرص يوجد ال
فوق (ب) منا اثنان يصنِّف فيما آخر)، عنرص أي مع أو بمفردها (سواءٌ (ب) اختيار
ال ثم ومن (أ)؛ فوق (ج) يصنِّفان منا واثنان (ج)، اختيار يمكننا ال ثم ومن (ج)؛

(أ). اختيار يمكننا
اختيار عدم أن األول الفصل مناقشة من تذُكر فلعلك الهينة؛ باملشكلة ليست وهذه
له. معنى ال الراهن») «الوضع أو يشء» «ال يسمى عنرص اختيار عكس (عىل عنرص أي
نرغب كنا إن أكثر ننظر أن بد وال لها. معنى ال عقيمة األغلبية قاعدة تكون قد ثم ومن
مقبولة. أو عقالنية اختيارات إنتاج عن فضًال األساس، من النجاح مضمونة قاعدة يف

أننا نعلم نحن معقولة. اختيارات الدستور ينتج بأن الخاص باالشرتاط أبدأ سوف
الرشَطني نفرض أن أيًضا يمكننا فال معقولة، الجماعية االختيارات تكون أن اشرتطنا إذا
قاعدة هي الرشوط هذه تَستويف التي الوحيدة القاعدة ألن املجهولية؛ ورشط القويني
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أوًال أنظر سوف ما. يشءٍ من نخفف أن بد ال إذن معقولة. قاعدة ليست وهذه األغلبية،
يحدث ما أتناول ثم القويني، بالرشَطني الضعيفني الرشَطني استبدلنا ما إذا يحدث ما
متطلبات من األدنى الحد عن التخيل أيًضا أتناول (لن املجهولية. رشط عن تخلَّينا ما إذا

الضعيفني.) الرشَطني
إىل ُعْد القويني، بالرشَطني الضعيفني الرشَطني استبدلنا ما إذا يحدث ما لنرى
عنرص أي هناك يكن لم إذا ما عنًرصا تختار املجموعة أن عىل تنص التي باريتو قاعدة
رشط بوضوح القاعدة هذه تَستويف قبل، من أرشت وكما الجميع. من تفضيل محل آخر
هل ولكن واملجهولية، االستقالل رشَطي مساٍو، بوضوح وتَستويف، واملجهولية، اإلجماع
العنارص كانت إذا معقوًال يكون االختيار أن الثاني الفصل من تذُكر لعلك معقولة؟ هي
تكون التي تلك هي مثل»، األقل عىل «جيد عالقات من ما عالقٍة وجود ظل يف املختارة،
متعدية). العالقة هذه كانت إذا عقالنيٍّا (ويكون آخر عنرص كل مثل األقل عىل جيدة
إذا ثاٍن من أفضل يكون ما فعنٌرص كهذه؛ عالقة بالفعل يوجد باريتو، قاعدة وبموجب
سواء. االثنني فإن اآلخر، عىل باإلجماع عنرصتفضيًال أيُّ ينل لم وإذا األوَل، الجميُع ل فضَّ
غري املجموعة اختيار فإن ثم ومن متعدية؛ ليست العالقة هذه أن َعَرًضا نالحظ قد

فيه: (األولية) التصنيفات كانت الذي «باريتو» مثال إىل ُعد هذا، ولرؤية عقالني.

مونتمورنيس أنا أنت

أ ب أ
ج أ ب
ب ج ج

بني من و(ج) (ب) من وكالٍّ و(ب)، (أ) بني من و(ب) (أ) من كالٍّ نختار هنا نحن
عىل «جيد عالقُة تكون وهكذا و(ج). (أ) بني من بمفردها (أ) نختار ولكن و(ج)، (ب)

كالتايل: مثل» األقل

(ب) ل مساٍو (أ)
(ج) ل مساٍو (ب)
(ج) ل مساٍو (أ)
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واضح. بشكل متعدية غري عالقة وهي
العكس أن والحق الرشوط. وتَستويف معقولة، اختيارات تُنتج باريتو قاعدة أن غري
معقولة اختيارات ينتج الذي الدستور أن وهو: أال كامل؛ توصيف فلدينا صحيح؛ أيًضا

باريتو. قاعدة كان إذا، وفقط إذا، واملجهولية واإلجماع االستقالل رشوط يَستويف
بالرشَطني احتفظنا ولكن املجهولية، رشط عن تخلَّينا ما إذا يحدث ما والستطالع
كانت إذا ما دستوٍر يف السلطة رأس أنت السلطة. رأس مفهوم أقدِّم فسوف القويني،
هذه وتختار املتاحة، العنارص رأس عىل تصنفها التي العنارص تختار ما دائًما املجموعة
الحالة تلك ويف املقدمة، يف أخرى عنارص جميًعا اآلخرون يصنف لم ما وحدها العنارص
بد ال والذي للسلطة، برأس املصحوب والدستور أيًضا. العنارص هذه املجموعة تختار

الدستور. هذا التايل املثال ويوضح «سلطويٍّا». يسمى متفرًدا، يكون أن بالرضورة

السلطة رأس مثال (2-3)

وتصنيفاتنا السلطة، رأس أنت هذه حالتنا ويف السلطة، رأس قاعدة استخدام هنا نختار
كالتايل:

مونتمورنيس أنا أنت

ب ج أ
ج أ ب
أ ب ج

يف (أ) تصنف إنك إذ (أ)؛ نختار و(ب)، (أ) بني من االختيار علينا يتعني حني
بني من االختيار علينا يتعني وحني (أ)، فوق باإلجماع (ب) يصنف ال بقيتنا بينما املقدمة
بني من االختيار علينا يتعني وحني مماثلة، ألسباب (ب) عىل اختيارنا يقع و(ج)، (ب)
ومونتمورنيس أنا بينما املقدمة يف (أ) تصنف إنك إذ و(ج)؛ (أ) من كالٍّ نختار و(ج)، (أ)
إذ (أ)؛ فنختار الكاملة، القائمة من االختيار علينا يتعني حني أما (أ). فوق (ج) نصنف
املقدمة. يف آخر عنرص أي باإلجماع بقيتنا يصنف ال بينما املقدمة يف (أ) تصنف إنك
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األقل عىل «جيد عالقُة تكون وعليه معقول؛ املثال هذا يف املجموعة اختيار أن الِحظ
كالتايل: مثل»

(ب) من أفضل (أ)
(ج) من أفضل (ب)
(ج) ل مساٍو (أ)

غري أخرى، مرة املجموعة، اختيار فإن ثَمَّ ومن متعدية؛ غري العالقة هذه أن غري
معقولة، السلطوية القواعد تحددها التي االختيارات تكون قد عام، وبشكل عقالني.

عقالنية. تكون أن ضمان يمكن ال ولكن
كئيبة؛ الصورة إن القويني. بالرشَطني احتفظنا إذا يحدث ما نذكر أن اآلن يمكننا
أن بد ال واالستجابة التعادلية رشَطي ويَستويف معقولة اختيارات ينتج دستور فأي

سلطويٍّا. يكون
فإن تأكيد، بكل نفعل أن يجب كما معقوًال، املجموعة اختيار يكون أن اشرتطنا إذا
القويني)، (والرشَطني املجهولية برشط االحتفاظ أردنا فإذا محدود. أمامنا املتاح املجال
أمامنا فليس القويني، بالرشَطني االحتفاظ أردنا وإذا «باريتو»، قاعدة سوى أمامنا فليس
تستمر ال ولكنها معني، حدٍّ إىل بها بأس ال باريتو قاعدة إن سلطوية. قاعدة سوى
كال دوًما تختار سوف ما، عنٍرص عىل الجميع اتفاق من املستبعد الحدث فبخالف طويًال؛
السلطوية، القواعد أما كثريًا. عونًا يسدي ال ما وهو العنارص، من زوج أي من العنرصين
ولكن فقط، واحًدا عنًرصا دائم شبه بشكل تختار إذ بعيد؛ إىل فتذهب اآلخر، الجانب عىل

كهذه؟ قاعدة تحت تحيا أن يف سرتغب كنت فهل السلطة، رأس أنت تكن لم إذا

العقالنية الدساتري (4)

اشرتاًطا ليصبح معقوًال املجموعة اختيار يكون أن اشرتاط عززنا إذا يحدث ما اآلن أتناول
أحد تخفيف علينا فسيكون األقوى، االشرتاط هذا سنستويف كنا إذا عقالنيٍّا. يكون بأن
القويني الرشَطني تَستويف التي الدساتري أن إىل يُعزى وهذا كليهما. أو القويني الرشَطني
عقالنية. اختيارات تنتج أن ضمان يمكن ال سلطوية، أي معقولة، اختيارات وتُنتج
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القويني؛ بنظرييهما الضعيفني الرشَطني كال وأستبدل لنهايته الطريق أستكمل وسوف
مقبول. لدستور االشرتاطات من األدنى الحد مع يرتكنا أن شأنه من فهذا

ديكتاتور أنت الديكتاتور. مفهوم أقدم سوف الحالة، هذه يف يحدث ما والستطالع
عىل تصنفها التي العنارص بالضبط تختار ما دائًما املجموعة كانت إذا ما دستوٍر تحت
يكون أن بالرضورة بد ال والذي بديكتاتور، املصحوب والدستور املتاحة. العنارص رأس
رأس ولكن السلطة، رأس الديكتاتور أن واضًحا يبدو «ديكتاتوريٍّا». يسمى متفرًدا،
الذي ذلك هو الديكتاتوري للدستور واضح مثال وثمة ديكتاتوًرا. يكون ال قد السلطة
هذه فإن عقالني، أنك وبما دوًما. اختياراتك نفس هي املجموعة اختيارات فيه تكون

عقالنية. اختيارات تنتج القاعدة
الضعيفني. الرشَطني من حدٍّ أقل فقط فرضنا إذا يحدث ما نذكر أن اآلن يمكننا
رشَطي ويَستويف عقالنية اختيارات ينتج دستور فأي كآبة؛ أكثر الصورة ستبدو وقتها

ديكتاتوريٍّا. يكون أن بد ال واإلجماع االستقالل
١٩٢١)؛ عام (املولود آرو لكينيث نسبة لالستحالة، آرو بنظرية النتيجة هذه تُعرف
نظًرا االستحالة؛ نظرية (وتسمى نوبل جائزة عىل الحائز والفيلسوف االقتصاد عالم
العقالنية، األربع: الخصائص امتالك املستحيل من بأن القول بأنها تفسريها إلمكانية
وإزعاًجا أهمية النتائج أكثر إحدى هذه وتعد الديكتاتورية). وعدم واإلجماع، واالستقالل،
بشأن املثار الحديث كل أن املثال، سبيل عىل ضمنًا، تعني فهي االختيار؛ نظرية يف
والذي الجميع، اتفاق يف املتمثل املستبعد الحدث (بخالف فارغ لغٌو القومي» «الصالح

له). لزوم ال إطناب مجرد الحالة هذه يف سيكون
موضحة الفصل هذا يف املوجودة األخرى واملفاهيم االستحالة نظرية بني والعالقات

بالشكل.
يف املستخدمة الحجة نوعية ولتوضيح االستحالة، لنظرية املحوري للدور ونظًرا
يمكنك املسألة، بتلك ا مهتمٍّ تكن لم وإذا فقط. املرة هذه دليًال سأقدم االختيار، نظرية

القسم. هذا نهاية إىل ه والتوجُّ بأمان تجاهلها
واالستقالل افرتاضالعقالنية يف االسرتاتيجية وتتمثل مراحل. أربع من الدليل يتكون
لذلك. كنتيجة تناُقٍض ظهوِر توضيح ثم الديكتاتورية، وعدم واإلجماع، فقط)، (ضمنيٍّا

الخصائص. هذه جميع امتالك املستحيل من أن إىل ضمنًا يشري التناقض وهذا
بأنهم املجموعة داخل األشخاص من فرعية مجموعة بتعريف أقوم سوف أوًال:
األول العنرص عىل املجموعة اختيار وقع إذا العنارص، من ما بزوٍج يتعلق فيما «جادُّون»
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+
+
+
+
+
+
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+
+

+
+
+
+
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+
+
+
+

ا"عقوليةالعقالنية

رأس السلطةديكتاتور

محاور قويةمحاور ضعيفة

األسهُم وتمثِّل املجموعاِت، الجمِع عالماُت تمثِّل الجماعي: لالختيار خريطة :2-6 شكل
الضمنيَة. التبعاِت الفرديُة األسهُم تمثِّل فيما التكافَؤ، املزدوجُة

يفضل فيما األول، يفضل الفرعية املجموعة يف َمن كلُّ كان كلما الزوج، هذا من فقط
زوج بشأن جادَّة ما فرعيٌة مجموعٌة كانت إذا أنه أوضح ولسوف الثاني. جميًعا اآلخرون
جادة ما فرعيًة مجموعًة أن افرتْض األزواج. جميع بشأن أيًضا جادة فإنها العنارص، من
أفراد بجميع الخاصة األربعة للعنارص اآلتية التصنيفات ل وتأمَّ و(ه)، (د) الزوج بشأن

واآلخرين: الفرعية املجموعة

اآلخرون الفرعية املجموعة

ه س
ص د
س ه
د ص

وتختار اإلجماع، بداعي و(د) (س) الزوج من فقط (س) األساسية املجموعة تختار
وتختار الزوج، هذا بشأن الفرعية املجموعة لجدية نظًرا و(ه)؛ (د) الزوج من فقط (د)
العنَرص املجموعُة تختار ذلك، وعىل اإلجماع. بداعي و(ص) (ه) الزوج من فقط (ه)
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املجموعة يف َمن جميع كان وملا عقالني. اختيار ألنه و(ص)؛ (س) الزوج من فقط (س)
هذا فإن (س)؛ عىل (ص) جميًعا اآلخرون يفضل فيما (ص)، عىل (س) يفضلون الفرعية
مطلقني، و(ص) (س) كان وملا و(ص). (س) بشأن جادة الفرعية املجموعة أن يعني

العنارص. أزواج كل بشأن جادة الفرعية املجموعة فإن
إذا «حاسمون»، بأنهم األساسية املجموعة داخل فرعية مجموعة أعرِّف سوف ثانيًا:
من وحده األوَل العنَرص تختار العنارص، أزواج لجميع بالنسبة األساسيُة، املجموعُة كانت
األوَل العنَرص يفضلون الفرعية املجموعة أفراد جميع كان كلما العنارص، من زوج أي
ما فرعيٌة مجموعٌة كانت إذا أنه أوضح ولسوف اآلخرين). تفضيالت عن النظر (برصف
ما فرعيًة مجموعًة أن افرتْض حاسمة. تكون فإنها العنارص)، من زوج أي (بشأن جادة
الفرعية، املجموعة أفراد بجميع والخاصة عنارص، لثالثة التالية التصنيفات ل وتأمَّ جادٌة

واآلخرين:

اآلخرون الفرعية املجموعة

ص س
س/ع ص
  ع

املجموعة تختار اآلن شكل. بأي يصنفان قد و(ع) (س) أن تعني (س/ع) حيث
(ص) وتختار الفرعية، املجموعة لجدية نظًرا و(ص)؛ (س) من وحدها (س) األساسية
و(ع)؛ (س) من وحدها (س) تختار ذلك، وعىل اإلجماع. بداعي و(ع) (ص) من وحدها
وقد (ع)، عىل (س) يفضلون الفرعية املجموعة أفراد جميع كان وملا عقالني. اختيار ألنه
حاسمة. الفرعية املجموعة فإن و(ع)؛ (س) بني ما تفضيالٌت جميًعا لآلخرين يكون

شخص إضافة فإن حاسمة، الناس من مجموعة تكن لم إذا أنه أُبنيِّ سوف ثالثًا:
واحًدا شخًصا تضم فرعية مجموعة أية ألن فنظًرا كذلك؛ يجعلها لن املجموعة إىل آخر
بعض هناك فإن ديكتاتوًرا، الشخص هذا فسيكون وإال حاسمة، تكون أن يمكن ال فقط
هذه ضمن ليس وفرًدا كهذه، فرعية مجموعة اخرت الحاسمة. غري الفرعية املجموعات
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املجموعة، تلك أفراد بجميع والخاصة عنارص، لثالثة التالية التصنيفات ل وتأمَّ املجموعة،
اآلخرين: األفراد وجميع والفرد،

اآلخرون الفرد الفرعية املجموعة

ص ع س
ع س ص
س ص ع

ألن نظًرا و(ع)؛ (ص) من وحدها (ع) اختيار اآلن األساسية للمجموعة يمكن ال
و(ع)، (ص) من بالرضورة، بمفردها ليس (ص)، تختار ثم ومن حاسًما؛ ليس الفرد
حاسمة؛ ليست الفرعية املجموعة ألن و(ع)؛ (س) من وحدها (س) اختيار يمكنها وال
(ص)، تختار ذلك، وعىل و(ع). (س) من بالرضورة، بمفردها ليس (ع)، تختار ثم ومن
يف الجميع كان وملا عقالني. اختيار ألنه و(ص)؛ (س) من بالرضورة، بمفردها ليس
الفرعية املجموعة إىل الفرد إضافة طريق عن تكونت التي املكربة الفرعية املجموعة

حاسمة. ليست الكبرية الفرعية املجموعة فإن (ص)، عىل (س) يفضلون األصلية
حاسمة غري فرعية مجموعات إىل فرًدا أضفنا فإذا التناقض. ببيان أقوم وأخريًا:
كمجموعة بأكملها األساسية املجموعة لدينا يصبح املرات، من يكفي بما كبري لعدد
وهذا اإلجماع. بسبب حاسمة تكون أن بد ال بأكملها املجموعة ولكن حاسمة، غري
العقالنية، األربع: الخصائص جميع تحوز أن املستحيل من أن ضمنًا يعني إنما التناقض

الدليل. يكتمل وهكذا الديكتاتورية. وعدم واإلجماع، واالستقالل،

بعضاإلضافات (5)

التفضيالت»؛ «قوة ل دور أي تتيح ال أنها االستحالة لنظرية وضوًحا االنتقادات أكثر لعل
أن من الرغم عىل (س)، عىل (ص) تفضيلك أهمية نفس له (ص) عىل (س) فتفضييل
حياة مسألة بمنزلة (ص) امتالك أن حني يف يل، يُذكر يشء أي يعني ال (س) امتالك
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اختيار بأن يقيض الذي االستقالل، رشط عواقب إحدى هذه وتعد لك. بالنسبة موت أو
و(ع). (س) بني األفراد تفضيالت عىل فقط يعتمد و(ص) (س) العنرصين بني املجموعة
بني األفراد تصنيفات عىل يعتمد ال املجموعة اختيار أن األول: مكونان؛ الرشط ولهذا
توجهات جوانب من جانب أي عىل يعتمد ال أنه والثاني: ثالث، وعنرص (ص) أو (س)
أي عىل — خاص بشكل — يعتمد وال تصنيفاتهم، بخالف (ص) أو (س) إزاء األفراد

منافعهم. أو لتفضيالتهم قًوى
ذلك يف بوردا. مثال سياق يف األول ن للمكوِّ األسايس للتربير بالفعل تعرَّضنا لقد
إىل الكاملة، القائمة يف كان ما عىل معتمد أنه يُعتَقد عنرصين بني االختيار كان املثال
ندرج فهل مطلق. أمر هو الكاملة القائمة ه تضمُّ ما ولكن العنرصين، هذين جانب
ندرج هل ال؟ أم متاحة حمري أي هناك كان إن ما نعرف نكن لم إذا بالحمار َفر السَّ
لم التي التقنيات كل نحدد فكيف ذلك، فعلنا إذا بعد؟ ر تُطوَّ لم تقنية باستخدام َفر السَّ

ر؟ تُطوَّ
أن الثاني الفصل من نعلم فنحن أهمية؛ ذي غري ظاهره، يف الثاني، املكون يبدو
ما إذا سارية تظل االستحالة نظرية أن يف غرابة وال للتباُدل. قابلة واملنافع التفضيالت
أننا لو سترسي تكن لم ولكنها القيود، من مزيد دون املنافع إطار يف تفسريها أعدنا
يف للقياس قابلًة ومنافعي منافعك تجعل أن شأنها من بطريقة املنافع تقييد استطعنا
قوى االعتبار يف نأخذ أن استطعنا لو أي األخرى؛ مع إحداها للمقارنة وقابلًة ما، إطاٍر
العنَرص املجموعُة تختار بأن يقيض أن الدستور يستطيع املثال، سبيل عىل التفضيالت.
عقالنيٍّا، سيكون االختيار هذا أن ترى أن السهل ومن اإلجمالية. املنفعة يعظم الذي
وتعرف ديكتاتوري. وغري االستقالل، رشط من األول ن واملكوِّ اإلجماع رشط ويَستويف
من عدد ألكرب السعادة من قدر أكرب «تحقيق بالنفعية: املجموعة الختيار املقاربة هذه
.(١٧٤٨–١٨٣٢) بنثام جريمي الفيلسوُف الفكرَة هذه طرح َمن أول وكان الناس.»

التوزيع. عدالة سياق يف املقاربة هذه إىل أعود وسوف
املجموعة. اختيار مجال يف الوحيدة املزعجة النتيجة ليست االستحالة نظرية إن

والتالعَب. الليرباليَة النتيجتان هاتان وتشمل بإيجاز. أخريني نتيجتني أقدِّم ولسوف
سبيل عىل محمي. مجال له يكون أن ينبغي منَّا كالٍّ أن ضمنًا الليربالية تعني
كانط أو هيوم قراءة يف ترغب كنت إذا ما تحديِد يف لك األمر يعود أن ينبغي املثال،
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عنارص عن نستِعْض َدْعنا بقيتنا. مع تقرؤه ما تناقش بأالَّ تَِعَد أن رشيطة الرحلة، خالل
التالية: الستة بالعنارص والسيارة، والسفينة الطريان الثالثة؛ القائمة

هيوم تقرأ بينما الطريان
كانط تقرأ بينما الطريان
هيوم تقرأ بينما السفينة
كانط تقرأ بينما السفينة
هيوم تقرأ بينما السيارة
كانط تقرأ بينما السيارة

ه)، (ط هيوم» تقرأ بينما «الطريان بني االختيار أن ضمنًا الليربالية تعني سوف
سيعني الدقة، من وبمزيد لك. مآله يكون أن يجب ك)، (ط كانط» تقرأ بينما و«الطريان
اختيار أن بمعنى العنارص؛ من األزواج هذه بمثل يتعلق فيما حاسم أنك ضمنًا هذا
ك) (ط ويكون ه)، (ط تفضل كنت إذا ه) (ط يكون ك) و(ط ه) (ط بني املجموعة
األخرى العنارص أزواج بني لالختيارات مماثلة اشرتاطات مع ك)، (ط تفضل كنت إذا
أنه (الحظ محميٍّا مجاًال األقل عىل شخصني الليربالية تعطي أدنى، وكحدٍّ الصلة. ذات
أقول سوف إذن محمي). مجال الواحد للشخص يكون الديكتاتورية وطأة تحت حتى
فيما حاسمان شخصان األقل عىل هناك دام ما الليربالية»، «رشط يَستويف دستور أي إن
فأصغر ؛ حدٍّ أدنى بالفعل وهذا منهما. لكلٍّ العنارص من األقل عىل واحد بزوج يتعلق
من مجال وكل محمي، مجال لهم يكون أن يُشرتَط من هم فقط الناس من معترب عدد

اإلمكان. بقدر صغريًا يكون مجاالتهم
من فما تقريبًا؛ يشء أي مع الليربالية اتساق عدم يف تتمثل املزعجة النتيجة إن
املعقولية أن الحظ والليربالية. اإلجماع رشَطي ويَستويف معقولة اختيارات ينتج دستور
هو الضعيفني الرشَطني من فقط واحًدا وأن املفرتضة، هي العقالنية، وليست فقط،

املطلوب.
أن جيًدا املعروف من جوهرها. يف عمليًة أكثر فهي املزعجة، الثانية النتيجة أما
يفضلون كانوا إذا حتى أنهم بمعنى االنتخابات؛ يف اسرتاتيجي بشكل يصوتون قد الناس
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التالعب هذا مثل يتعلق هل اليمني. إلقصاء للوسط يصوتون فقد الوسط، عىل اليسار
دستور أي أن تذكر لعلك ذلك؟ من تغلغًال أكثر أنه أم محدد، بشكل االنتخابية بالعملية
وقد أما املجموعة. اختياراِت األفراد تفضيالُت بها تحدِّد التي للطريقة تحديد إال هو ما
التصويت»، «نظام وهو أال مماثل؛ مفهوم إىل بحاجة فنحن التالعب، إمكانية ظهرت
علًما املجموعة؛ اختياراِت املقدَّمة األفراد تفضيالُت بها تُحدِّد التي للطريقة تحديد وهو
يكون تصويتي نظام وأي حقيقيًة. تكون ال أو تكون قد املقدَّمة التفضيالت هذه بأن
شخٌص الحقيقية، التفضيالت من ما لنمٍط بالنسبة هناك، كان إذا للتالعب»، «قابًال
مختلفة تفضيالت بتقديم بالقائمة، أفضل عنرص عىل الحصول يستطيع األقل عىل واحد
يعد (باملثل، الحقيقية تفضيالتهم جميًعا اآلخرون يقدم حني الحقيقية تفضيالته عن
باملعنى مستداًما لتفضيالتهم الجميع تقديم يكن لم إذا للتالعب قابًال التصويتي النظام

الخامس). الفصل يف املوضح
للتالعب. قابلٌة الواقع، يف التصويت، نظم جميع أن يف املزعجة النتيجة تتمثل
حتى أنه الحظ للتالعب. قابٌل ديكتاتوري غري تصويت نظام كل فإن الدقة، ولتحرِّي

بطبيعتها. معيبة التصويت فعمليات مطلوبة؛ غري الضعيفة الرشوط
بعض تنتهك وإما ديكتاتورية إما الجماعية االختيارات جميع تكون أن بد ال إذن
أن بد وال الحدود، أقىص إىل تحررية تكون أال بد وال للغاية، األساسية االشرتاطات
استجابة تتمثل الكئيبة؟ النتائج لهذه نستجيب أن ينبغي كيف للتالعب. مفتوحة تكون
واللجوء فردي، بشكل االختيارات من ممكن عدد أكرب اتخاذ يف التحرري الشخص
الشخص استجابة أما هذا. من مناٌص هناك يكون ال حني فقط الجماعي لالختيار
املفهوم بحسب فيلسوف»، «ملك أو أبوي، لديكتاتور السلطة تفويض يف فتتمثل املستبد،
عىل يعتمد ال والذي «صواب»، هو ما عىل الرتكيز هي ثالثة استجابة ثمة األفالطوني.
هذه ولكن الناس. آراء عىل يعتمد والذي «جيد»، هو ما عىل الرتكيز من بدًال الناس، آراء

الخاصة. استجابتك تصوغ أن كاملعتاد، وعليك، محتملة. استجابات ثالث مجرد
يمكن الجماعي لالختيار الشكيل اإلطار أن إىل باإلشارة الجزء هذا أختتم سوف
اختيار بصدد أنك لنفرتض الفردي. االختيار جوانب بعض الستكشاف أيًضا استخدامه
عنها تبحث عديدة خصائص هناك «كاهن». أو «مرصيف» أو معماري» «مهندس مهنة:
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لكل طبًقا ملرغوبيتها وفًقا املهن بتصنيف فتقوم واإلشباع. واملرونة، الدَّْخل، مهنة: أي يف
املثال: سبيل عىل خاصية،

اإلشباع املرونة الدخل

ج ج ب
أ أ أ
ب ب ج

اختيارك يعتمد أن رضورة األول: اشرتاطني؛ يَستويف أن بد ال اختيارك أن وتجد
رشط يماثل ما (وهو املهنتني لهاتني املختلفة التصنيفات عىل فقط مهنتني أي بني
لجميع وفًقا ثانية أخرى فوق ما مهنٍة تصنيف جاء إذا أنه والثاني: االستقالل)،
نظرية تخربنا هنا اإلجماع). رشط يماثل ما (وهو األوىل تختار أن فينبغي الخصائص،
الخصائص جميع تتجاهل أن عليك يكون فسوف بعقالنية، اخرتت إذا أنك االستحالة

مرضية. بنتيجة ليست هذه أخرى، ومرة الديكتاتورية). يماثل ما (وهو واحدة عدا

األخرى بعضاإلضافات (6)

الزمن، دخول أن غري الصورة، إىل الزمن دخل إذا شكيل بمعنًى يتغري أهمية ذا يشء ال
نظرية تخربنا متناوب. ديكتاتور ظهور إمكانية يتيح التفسري، بمسألة يتعلق فيما
االستقالل رشَطي ويَستويف عقالنية اختيارات ينتج الذي الوحيد الدستور أن االستحالة
أن يعيبها ما الديكتاتورية؟ يعيب الذي ما ولكن الديكتاتورية. دستور هو واإلجماع
الديكتاتور دور تناوب تم لو سيحدث ماذا ولكن جميًعا. اآلخرين قمع يمكنه الديكتاتور
سوف وهكذا. غًدا، الديكتاتور أنا سأكون اليوم، الديكتاتور أنك فلو متناٍه؟ ال بشكل
الشعبية النظرية وترسي وهكذا. بعُد، فيما أقمعك قد أنني تعرف ألنك قمعي؛ من تحذر
النظرية تخربنا االسرتاتيجي، االختيار سياق ففي هنا؛ الخامس الفصل يف وردت التي
الجماعي االختيار سياق ويف تعاون، إىل املنافسة ل يحوِّ الالنهائي التكرار أن الشعبية
واملثال حميدة. ديكتاتورية إىل القمعية الديكتاتورية ل يحوِّ الالنهائي التناوب أن تخربنا
الذي الرئيس، أن ينصعىل الذي األوروبي، االتحاد دستور يف يوجد التناوب هذا مثل عىل
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محددة لدورة وفًقا تناوبه يتم األعمال، أجندة عىل ديكتاتورية سلطات الواقع يف لديه
من الكثري فهناك الديمقراطية؛ يف متاًحا ليس التناوب أن الحظ أشهر. ستة مدتها سلًفا
وبمقتىض فقط. واحدة محتملة أغلبية سوى يوجد ال ولكن املحتملني، الديكتاتوريني
نجده هنا ذلك عىل مثال وثمة دوًما. األغلبية صالح يف األقلية قمع سيكون الديمقراطية،

الخارجية. الرياضات عىل املفروضة املحاذير يف
شكيلٍّ، إطاٍر يف يمكننا، الثروة. بتوزيع الخاصة الثانوية الحبكة إىل اآلن أتحول
عنارص تفسري خالل من الجماعي االختيار إطار يف التوزيع عدالة مسألة عن التعبريُ
عىل التفسري، ناحية من ينطوي، هذا أن غري للثروة، مختلفة كتوزيعات املختلفة القوائم
ثروتك، تعظيم هو تفضيلك يكون فقد وِقيَمهم؛ األشخاص تفضيالت بني الخلط بعض
الجماعية االختيارات تعكس عادل. بشكل توزع أن ينبغي الثروة إن قيمك تقول قد فيما
قيَم يشء، أيَّ عكسْت إن التوزيع، عدالُة تعكس أن ع املتوقَّ ومن األشخاص. تفضيالت
االستحالة نظرية فإن الشكل، بهذا التوزيع عدالة مسألة فرسنا إذا أننا غري األشخاص،
تربير يمكن فال التوزيعات؛ مختلف بني لالختيار مقبولة طريقة توجد ال أنه تخربنا

التوزيع. إعادة
صلة فهناك ال، أم الجماعي االختيار إطار يف التوزيع عدالة مسألة َوَضْعنا وسواء
من االستفادة استطعنا لو االستحالة نظرية ترسي أرشت، فكما االثنني. بني واضحة
مراًرا رأينا وكما األشخاص. بني فيما للمقارنة والقابلة ما، بشكٍل للقياس القابلة املنافع
رصيح، أو ضمني بشكل سواءٌ التوزيع، إلعادة املؤيدة الحجة تعتمد سابقة، فصول يف
«أسوأ ألنني إيلَّ؛ منك التوزيع نعيد أن فعلينا واملقارنة؛ للقياس قابلة املنافع كون عىل
سوف ألنني أو الرابع)، الفصل يف له تعرضنا الذي لرولس الفرق (مبدأ منك حاًال»
بينمور كينيث االقتصادي يشري وكما بنثام). (نفعية «تخرسه» سوف مما أكثر «أكسب»

:(١٩٤٠ عام (املولود

كان َلَما عقدها، يمكن األشخاصال بني املنفعة مقارنات أن يف حق عىل أنني لو
فاألخالق العقالنية؛ األخالق عن كتاب تأليف من اعتقادي، يف جدوى، هناك
موضوًعا ستصبح كانت آخرون، وكثريون وهارساني هاموند يُرصُّ كما حينها،

جوهري. محتًوى دون

بني فيما للمقارنة وقابلة للقياس قابلة منافع الشتقاق تماسًكا املحاوالت أكثر لعل
الذي هارساني، جون إىل فيها الفضُل ويرجع املثايل»، املراقب «نظرية هي األشخاص
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الفصل يف َوَرَد الذي الجهل ستار خلف نفسك تخيَّْل الخامس. الفصل يف له تعرضنا
تعلم ال ولكنك القائمة، يف املوجودة العنارص تعلم أنت األصيل». «الوضع يف أي الرابع؛
َفر السَّ اختيار املجموعة بإمكان أن تعلم أنت املثال، سبيل عىل فيه. نفسك ستجد دور أي
أم أنا، أم نفسك، ستكون كنت إن ما تعلم ال ولكنك «السيارة»، أو «بالسفينة» أو «جوٍّا»
أي العنرص-الدور»؛ «أزواج ب يتعلق فيما تفضيالت الستار خلف ولديك مونتمورنيس،
بينما جوٍّا َفر «السَّ مقارنة بوسعك أن يعني وهذا واألدوار. العنارص بعالقات يتعلق فيما
وهكذا، «سس») (أو أنا» تكون بينما بالسفينة َفر «السَّ مع ص») «ج (أو نفسك» تكون
بني الحياد عىل تكون أو ص)، (ج عىل س) (س أو س)، (س عىل ص) (ج تفضل وقد
الشخصية كتفضيالتك ليست وهي التقمصية»، «تفضيالتك هي التفضيالت هذه االثنني.

وهكذا. «السفينة» عرب َفر والسَّ «جوٍّا» َفر السَّ بني ببساطة فيها تقارن التي
إذن، االحتماالت. تعرف فإنك تشغله، سوف دور أيَّ معرفتك عدم من الرغم عىل
لألدوار احتماالت بتعيني تقوم الثالث، الفصل يف طرحناه الذي باملعنى عقالنيٍّا ولَِكونك
املثال، سبيل عىل العنارص-األدوار. ألزواج التقمصية، تفضيالتك تمثل العددية، وللمنافع

كالتايل: عددية منافع تعني قد

٤ ص) (ج
٢ س) (ج
١ ص) (س
٠ س) (س

(سص) ل تعيِّنها التي تلك عن ص) (ج ل تعيِّنها التي املنفعة زيادة تفسري يمكننا
هذه يف وهكذا. «جوٍّا» َفر السَّ إىل «بالسفينة» َفر السَّ تغيري من لك اإلضافية املنفعة بأنها
(والتي «جوٍّا» َفر السَّ إىل «بالسفينة» َفر السَّ تغيري من لك اإلضافية املنفعة تكون الحالة،
املثال، سبيل عىل هذا، يَعكس وقد .(٢ تبلغ (والتي يل املنفعة نفس من أكرب (٣ تبلغ
ِمن نعرف وكما ذلك، عىل عالوة منه. أعاني ال ولكنني البحر، دوار من تعاني أنك حقيقَة
بتعيني قمت مهما يل بالنسبة نظريتها من أكرب لك اإلضافية فاملنفعة الثالث، الفصل طرح
منطقية. بطريقة بمنفعتي منفعتك مقارنة استطعنا قد أننا إذن يبدو عددية. منافع

هي عقدناها التي األشخاص بني املنفعة فمقارنة بعُد؛ هذا إىل نصل لم أننا غري
مونتمورنيس مقارنة تكون وقد التقمصية. تفضيالتك من مستمدة فهي أنت؛ مقارنتك
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من أقل لك اإلضافية املنفعة تكون قد التقمصية تفضيالته عىل فبناءً كليٍّا؛ مختلفة
الذي هارساني مبدأ إىل نلجأ أن بد ال املشكلة، هذه عىل وللتغلب يل. بالنسبة نظريتها
املعلومات نفس لديهما شخصني أي أن املبدأ هذا يزعم الخامس. الفصل يف له تعرضنا
أنا نمتلك الستار فخلف نفسها؛ بالطريقة بالرضورة يترصفان سوف الخربات ونفس
نفس لدينا يكون لذلك ووفًقا الخربات، كل من نتجرد فيما املعلومات، نفس وأنت
من نتمكن وأخريًا األشخاص. بني املقارنات نفس نعقد ثَمَّ ومن التقمصية؛ التفضيالت
للهروب املعلومات تلك استخدام ويمكننا منطقية، بطريقة منفعتي مع منفعتك مقارنة
الثروة. توزيع إعادة لتربير استخدامها أيًضا نستطيع وقد االستحالة، نظرية قيود من
إعادة خالل من تزداد سوف اإلجمالية املنفعة بأن القول يمكننا الدقة، من وبمزيد
غالبًا املفرتض للثروة، منخفضة حدية بمنفعة يحَظون الذين هؤالء من للثروة توزيع
الفقراء، أنهم املفرتضغالبًا مرتفعة، حدية بمنفعة يحظون الذين هؤالء إىل األثرياء، أنهم
(وسواء هذه التوزيع إلعادة كنتيجة اإلجمالية الثروة فيها تتغري ال التي الحالة وهي
نستطيع ال أننا غري منفصلة)، أخرى مسألة تلك ال، أم أخالقي تربير أي يقدِّم هذا أكان
التوزيع إعادة عمليات تتضمن فيها التي إثارة األكثر الحالة عن يشء أيِّ قوَل بعُد
حدثت قد التوزيعات أن لو الحال عليه سيكون ما وهو مختلفة، إجماليات املختلفة
غريها. من للمشاركة أكرب حوافز التوزيعات بعض تمنح وأن مشاركتنا، تتطلب بطريقة

أبعد. ملًدى بالقصة نتقدم أن بد ال الحالة، هذه عن وللحديث
هذا القدر؛ بنفس محتمًال دوٍر كلَّ تَعترب أنك األول: آخرين؛ افرتاضني نضع أن بد ال
لكلٍّ تعيِّنها التي االحتمالية تكون األدوار، من (ن) عدد هناك كان إذا أنه ضمنًا يعني
بأن املبدأ هذا يقيض القبول». «مبدأ ب فيُعرف الثاني، االفرتاض أما (ن/١). هي منها
أنا؛ دوري هو فيها دورك يكون التي العنرص-الدور أزواج بشأن التقمصية تفضيالتك
تفضل أنت املثال، سبيل عىل املماثلة؛ العنارص بشأن التقمصية تفضيالتي نفسها هي

(ب). عىل (أ) أفضل أنا كنت إذا، وفقط إذا، س) (ب عىل س) (أ
الثالث؛ الفصل يف املوضح باملعنى عقالني بشكل الجهل ستار خلف تختار فأنت إذن
االحتماالت تكون هذا حساب وعند املتوقعة. منفعتك يعظِّم الذي العنَرص تختار فأنت
لكل املعينة املنافع هي الصلة ذات واملنافع دور، لكل املعينة االحتماالت هي الصلة ذات
االفرتاض وبسبب املشرتكة. التقمصية التفضيالت بموجب العنرص-الدور أزواج من زوج
االستعاضة يمكننا الثاني االفرتاض وبسبب ن/١، جميًعا االحتماالت هذه تكون األول،
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للشخص الشخصية التفضيالت تحت يقع عنرص لكل املعينة باملنافع املنافع هذه عن
(الشخصية) املنفعة تعظيم يعني املتوقعة املنفعة فتعظيم إذن الصلة. ذي بالدور القائم
النفعية؛ هي وهذه اإلجمالية. املنفعة تعظيم ذاته وهو (ن/١)، يف مرضوبة اإلجمالية

اإلجمالية. املنفعة تعظيم أجل من الثروة توزيع إعادة رضورة
األقل عىل للمالحظة، االختيارات قابلية يف يكمن النظرية لهذه مبارش نقد ثمة
أيِّ بني تفضيالتك تحدد فأنت التفضيالت؛ عىل ذلك يرسي ال حني يف املبدأ، حيث من
ستختار، كيف واضًحا وليس ستختار. االثنني من أيٍّا نفسك مساءلة خالل من عنرصين
بينما بالسفينة َفر و«السَّ نَْفَسَك» تكون بينما جوٍّا َفر «السَّ بني فكرية، كتجربة حتى
َفر السَّ تفضيل يمكنك ال فلَم هارساني. مبدأ تربير صعوبة بهذا يرتبط إياي». تكون
كان أيٍّا الوظائف) من مزيًدا يخلق ألنه املثال؛ سبيل (عىل «بالسفينة» َفر السَّ عىل «جوٍّا»
يسبب ألنه املثال؛ سبيل (عىل «جوٍّا» َفر السَّ عىل «بالسفينة» َفر السَّ أنا وأفضل دورك،

دوري؟ كان أيٍّا أقل) تلوُّثًا
الحدية املنفعة ذوي هؤالء من التوزيع إعادة كانت لو حتى أنه أيًضا نالحظ ربما
ذاته حد يف ذلك فإن يربرها، ما لها العالية الحدية املنفعة ذوي هؤالء إىل للثروة القليلة
(عىل أعىل حدية منفعة لألغنياء كان فلو الفقراء. إىل األغنياء من التوزيع إعادة يربر لن
إدمانية حاجة — رينتون مثل — أو الرفاهيات، يف القهرية الرغبة بسبب املثال، سبيل

لألغنياء. الفقراء من التوزيع إعادة ذلك َلتَطلَّب للهريوين)؛
يختاره ما ستخاطب كانت فقد سليمة النظرية كانت لو حتى ذلك، عىل عالوة
— املنفعة تزيد أنها فحقيقة «صواب»؛ هو ما ليس ولكن «جيد»، هو وربما األشخاص،
بديل رأي ثمة وإعطائي. منك لألخذ تربيًرا ذاتها حد يف ر توفِّ ال — حقيقة تلك كانت لو
كانت إذا عادلة تكون التوزيع إعادة أن من الرابع، الفصل يف له تَعرَّضنا الذي ذلك هو

آخر. سبب أي وليس إرادية، أفعال نتاج
بعد رأينا، كما املثايل، املراقب نظرية ألهداف مؤيًدا يُعدُّ الذي بينمور، ويخلص

أنه: إىل قرب عن هذا استطالع

يف بالفعل قائم عليه ُمجَمع مقياس عىل االعتماد سوى خيار أي لدينا ليس
بني املنافع ملقارنة مشرتك معيار يتوافر أن نريد كنا إذا الدراسة، قيد املجتمع
تخلق األصيل املوقف ظروف بأن للدفع الشجاعة هارساني فمحاولة األفراد؛

كثب. عن استطالعها عند لإلقناع تماًما مفتقدة يل تبدو املعيار هذا مثل
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حاجة هناك فليس املجتمع»، يف بالفعل قائم عليه ُمجَمع «مقياس هناك كان وإذا
النفع قليلة تبدو املثايل املراقب نظرية فإن يكن، لم وإذا األشخاص؛ بني للمقارنات جمة
كال عىل ا محقٍّ بينمور كان إذا أنه عابر بشكل نالحظ (قد املقارنات هذه مثل تربير يف

جوهري»). محتًوى دون مادة «األخالق فإن الصعيدين،
قانًعا كنَت فإذا املثايل. املراقب نظرية حجة بشأن الخاصة رؤيتك تصوغ أن بد ال
لم إذا أما مربرة. التوزيع إعادة تصبح وأيًضا تحكمها، االستحالة نظرية تَْفقد بها،
بني املقارنات لتربير أفضل حجًة تجد أن إما بد فال إذن البتالعها، استعداد عىل تكن

التوزيع. إعادة وتنىس االستحالة نظرية تقبل أن وإما األشخاص،
معنيٍّا كان الكتاب هذا يف التوزيع بعدالة الخاص الطرح أن تالحظ أن عليك أخريًا،
إن التوزيع. إلعادة تربير أي تقديم االختيار نظرية بإمكان كان إذا ما بمسألِة فقط
توفر قد أخرى حجج وجود عدم تعني ال كثريًا التوزيع إعادة تدعم ال النظرية أن حقيقة
الواقع، يف التوزيع، إعادة لتربير الجادة املحاوالت معظم أن من الرغم (عىل الدعم هذا
فقط معنيٌّ الكتاب بهذا الوارد الطرُح ذلك، عىل عالوة االختيار). نظرية عىل قائمة كانت
اإلرادية. التوزيع إعادة عن كان، ما أيٍّا شيئًا، يذكر ال فهو اإلجبارية؛ التوزيع بإعادة
أن يل بالنسبة العقل مع يتناىف «ال نقول: األول الفصل يف بدايتنا نقطة إىل وبالعودة

«. هنديٍّ عن االنزعاج من قدر أقل أمنع كي تماًما أَهِلَك أن أختار

ملخص (7)

تفضيالت بها «تؤخذ التي الطرق أِي الدساتري؛ خصائَص املجموعة اختياُر يستطلع
املجموعة.» اختيارات تحديد يف االعتبار يف األفراد

ألي استجابًة يتغري ال عنرصين بني املجموعة اختيار بأن االستقالل رشط يقيض
تغيري. أي بال العنرصين لهذين تصنيفه يرتك فرد أي تفضيالت يف تغريُّ

بنفس و(ه) (د) العنرصين بتصنيف الجميع قام إذا بأنه التعادلية رشط يقيض
الزوج من (د) عىل املجموعة اختيار ووقع و(ص)، (س) للعنرصين تصنيفهم طريقة

الثاني. الزوج من (س) تختار فإنها األول؛
العنَرص املجموعُة تختار ثاٍن، عىل عنًرصا الجميع ل فضَّ إذا بأنه اإلجماع يقيضرشط

العنرصين. من فقط األول
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عنرص كل اختيار يتم للتفضيالت ما نمٌط هناك (١) بأنه: االستجابة رشط يقيض
األشخاص، أحد تصنيف يف ثاٍن لعنرص بالنسبة ألعىل ما عنٌرص صعد إذا و(٢) بموجبه،
يف اختارت قد املجموعة كانت وإذا آخر، شخص أي تصنيف يف تغيري أي يحدث ال بينما
العنرصين؛ كال اختارت قد كانت وإذا اختياره، يف تستمر فإنها األوَل؛ العنَرص األساس

اآلن. فقط األول تختار فإنها
رشط من أقوى االستجابة ورشط االستقالل، رشط من أقوى التعادلية رشط

اإلجماع.
التي العنارص دوًما تختار املجموعة كانت إذا سلطوي بأنه ما دستوٌر يوصف
العنارص هذه وتختار املتاحة، العنارص رأس عىل السلطة) (رأس معني فرد يصنفها
تختار الحالة هذه ويف املقدمة، يف أخرى عناَرص جميًعا اآلخرون يصنِّف لم ما فقط

أيًضا. العنارص هذه املجموعة
هو واالستجابة التعادلية رشَطي ويَستويف معقولًة اختياراٍت يُنتج دستور أيُّ

سلطوي. دستور بالرضورة
العنارص عىل دوًما يقع املجموعة اختيار كان إذا ديكتاتوري بأنه دستور أي يوصف

املتاحة. العنارص رأس عىل (الديكتاتور) معني فرد يصنفها التي
دستور هو واإلجماع االستقالل رشَطي ويَستويف عقالنيًة اختياراٍت يُنتج دستور أيُّ

بالرضورة. ديكتاتوري
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العنَرص املجموعُة وتختار أبجدي، برتتيب القائمة عنارص تصنف األبجدية: القاعدة
املتاحة. العنارص رأس عىل املصنَّف

اختيار يبقى تصنيفاِتهما، شخصان تبادل إذا بأنه الرشط يقيضهذا املجهولية: رشط
تغيري. بال املجموعة

الفعل هو املحتملة أفعايل بشأن معينة الحتماالت املثىل استجابتك امُلثَىل: االستجابة
االحتماالت. هذه ظل يف املتوقعة منفعتك يعظم الذي

عدَد كدرجة، الكاملة، القائمة يف عنرص كل بإعطاء شخص كل يقوم بوردا: قاعدة
وتَختار الدرجات هذه جمع ويتم العنرص، ذلك من أسوأ أنها يَعترب التي العنارص

الدرجات. إجمايل حيث من األعىل العنَرص املجموعُة
نحو عىل أيًضا، وهي املتوقعة، املنفعة خاصية يف تُستخدم منفعة هي العددية: املنفعة
خطية. بطريقة تحويلها يتم حني فقط التمثيلية بخاصيتها تَحتفظ منفعة مساٍو،

امتالكه ضمنَت لو الذي املايل املبلغ هو مايل لرهان التقريبي اليقني التقريبي: اليقني
للرهان. مساويًا العتربتَه

أيًضا. رهانات عن عبارة جوائزه تكون رهان هو املركب: الرهان
األعضاء تفضيالت بها تؤخذ التي الطريقة يحدد ما الخاصبمجموعٍة الدستور دستور:

املجموعة. اختيارات تحديد عند االعتبار يف
الثاني وفضلت ثاٍن، عىل رهانًا لت فضَّ إذا بأنك الرشط هذا يقيض االستمرارية: رشط

للثاني. مساويًا تعتربه والثالث األول الرهانني من ما مزيًجا هناك فإن ثالث؛ عىل
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هذا وظل قائمة، من ما عنًرصا اخرتت إذا بأنك الرشط هذا يقيض التقليص: رشط
املحدودة. القائمة من أيًضا تختاره فإنك محدودية؛ أكثر قائمة يف متوافًرا العنرص

اختارِت إذا حاسمة، بأنها أكرب مجموعة األشخاصداخل من مجموعٌة توصف حاسمة:
ما زوٍج من فقط األوَل العنَرص العنارص، أزواج لجميع بالنسبة األساسيُة، املجموعُة
تفضيالت عن النظر (بغض األوَل العنَرص الفرعية املجموعة أفراد جميُع ل فضَّ كلما

جميًعا). اآلخرين
فقط. (محددة) واحدة جائزة له رهان هو القيمة: محدد رهان

عىل دوًما يقع املجموعة اختيار كان إذا ديكتاتوري بأنه ما دستوٌر يوصف ديكتاتوري:
املتاحة. العنارص رأس عىل (الديكتاتور) معني فرد يصنفها التي العنارص

سبيل عىل الصائَب. أو الجيَد الثروِة توزيَع تحدد التي املبادئ هي التوزيع: عدالة
عىل أو مستًوى، أقل إىل الثروة يف التباين من الحد بوجوب يقيض الذي املبدأ املثال،

إرادية. أفعال من نابًعا الثروة توزيع يكون أن بوجوب يقيض مكافئ، نحو
من زوج بشأن جادَّة بأنها أكرب مجموعة داخل األشخاص من مجموعة توصف ة: جادَّ
الزوج، هذا من فقط األول العنرص عىل األساسية املجموعة اختيار وقع إذا العنارص،
جميًعا اآلخرون يفضل فيما األوَل، يفضلون الفرعية املجموعة يف الجميع كان كلما

الثانَي. العنَرص
العنرص-الدور. بأزواج متعلقة تفضيالت هي التقمصية: التفضيالت

مع مزدوجة اختيارات يف ما عنًرصا اخرتَت إذا بأنك الرشط هذا يقيض التوسع: رشط
القائمة من منفرًدا، بالرضورة يكن لم وإن تختاره، فإنك القائمة، يف آخر عنرص كل

الكاملة.
كل منفعِة رضب طريق عن ما لرهاٍن املتوقعة املنفعة إيجاد يتم املتوقعة: املنفعة

األرقام. هذه وجمع الجائزة بتلك املرتبطة االحتمالية يف جائزة
املتوقعة املنفعة خاصية الرهانات بشأن للتفضيالت يكون املتوقعة: املنفعة خاصية

أعىل. متوقعة منفعة له كان إذا، وفقط إذا، ثاٍن عىل رهانًا تفضل كنَت إذا
يف جائزة كل رضب طريق عن مايل لرهان املتوقعة القيمة إيجاد يتم املتوقعة: القيمة

الناتجة. األرقام وجمع احتماليتها
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بعالقة ُمفًرسا كان إذا للتفضيالت برتتيب اختيارك يُفرسَّ للتفضيالت: مفرسبرتتيب
متعدية. تفضيل

تختارها التي العنارص كانت إذا تفضيل بعالقة اختيارك يُفرسَّ تفضيل: مفرسبعالقة
التي تلك هي مثل»، األقل عىل «جيد عالقات من ما لعالقٍة بالنسبة وهذا ما، قائمٍة من

القائمة. يف آخر عنرص كل مثل األقل عىل جيدة بالضبط تكون
صفًرا. املتوقعة قيمته كانت إذا عادًال الرهان يكون عادل:
أشخاص. ثالثة عن يقل ال جمٌع هي املجموعة مجموعة:

الخربات ونفس املعلومات نفس لديهما شخصني أي بأن الزعم هو هارساني: مبدأ
نفسها. بالطريقة بالرضورة يترصفان سوف

العنارص معرفة مع الجهل، ستار وراء من تخييل اختيار هي املثايل: املراقب نظرية
نفسك تجد سوف دور أي معرفة دون ولكن القائمة، واألدوار القائمة يف املوجودة

فيه.
فإنك ما، حالٍة يف آخر عىل رهانًا تفضيلك حال بأنه الرشط هذا يقيض الحيادية: رشط

الحاالت. جميع يف تفضله
يتغري ال عنرصين بني املجموعة اختيار بأن الرشط هذا يقيض االستقالل: رشط
تغيري. أي بال العنرصين لهذين تصنيفه يرتك فرد أي تفضيالت يف تغري ألي استجابًة

واألدوار. العنارص بني عالقات هي العنرص-الدور: أزواج
بأي محكوًما يكن لم إذا تكراريٍّا محكوم غري بأنه فعلك يوصف تكراريٍّا: محكوم غري
محكومة ليست يل أفعال بأي محكومة ليست لك أفعال بأي محكومة ليست يل أفعال

… لك أفعال بأي
بشأن حاسمان شخصان األقل عىل هناك يكون بأن الرشط هذا يقيض الليربالية: رشط

منهما. لكلٍّ األقل عىل العنارص من زوٍج

قسمتها (أو موجب عدد أي يف رضبها يتم حني خطي بشكل املنافع ل تُحوَّ خطي:
عدد. أيُّ منها) يطرح (أو إليها يضاف حني أو عليه)

األقل عىل الناس من كبري عدد صنفه إذا ما عنًرصا املجموعة تختار األغلبية: قاعدة
املقدمة. يف معني آخر عنرص أي يصنفون مثلما املتاحة العنارص رأس عىل
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بالنسبة هناك، كان إذا للتالعب قابل بأنه التصويتي النظام يوصف للتالعب: قابل
عنرص عىل الحصول يستطيع األقل عىل واحٌد شخٌص الحقيقية، للتفضيالت ما لنمٍط
اآلخرون يقوم حني الحقيقية تفضيالته عن تختلف تفضيالت بتقديم بالقائمة أفضل

الحقيقية. تفضيالتهم بتقديم جميًعا
للثروة. إضافية لوحدة املعينة اإلضافية املنفعة هي الحدية: املنفعة

اختيار يجب بحيث موضوعٌة منها االختيار من بد ال التي للعنارص تجميعٌة هي قائمة:
منها. يشء

و(ص)، (س) جوائز كل هي جوائزه رهاٌن هو و(ص) (س) الرهانني مزيج املزيج:
وزن يف مرضوبة األصلية جوائزه هي (س) الرهان بجوائز املرتبطة واالحتماالت

(ص). الرهان الحتماالت بالنسبة نفسه واليشء املزيج، داخل (س) الرهان
أي لقبول ا مستعدٍّ كنُت إذا منِّي للمخاطرة تجنبًا أكثر أنت للمخاطرة: تجنبًا أكثر

العكس. ليس ولكن لقبوله، مستعدٌّ أنت رهان
و(ه) (د) العنرصين بتصنيف الجميع قام إذا بأنه الرشط هذا يقيض التعادلية: رشط
من (د) عىل املجموعة اختيار وَوَقع و(ص)، (س) للعنرصين تصنيفهم طريقة بنفس

الثاني. من (س) تختار فإنها األول، الزوج
طريقة بأي تحويلها عند التمثيلية بخاصيتها تحتفظ منفعة هي الرتتيبية: املنفعة

تصاعدية.
األول، اخرتت إذا ثاٍن عنٍرص مع عنٍرص عىل اختيارك يقع املزدوج االختيار يف مزدوج:

فقط. العنرصين هذين من قائمتك تتألف حني بالرضورة، منفرد غري
يفضله آخر عنرص أي هناك يكن لم إذا ما عنًرصا املجموعة تختار باريتو: قاعدة

الجميع.
عىل دوًما يقع املجموعة اختيار كان إذا سلطوي بأنه الدستور يوصف سلطوي:
املتاحة، العنارص رأس عىل السلطة) (رأس معني شخص يصنفها التي العنارص
املقدمة، يف أخرى عنارص جميًعا اآلخرون يصنِّف لم ما وحدها العنارص تلك وتُختار

أيًضا. العنارص هذه املجموعة تختار الحالة هذه ويف
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واملدخل أفعايل؛ أعمدتُها تُوازي فيما أفعاَلك املصفوفة صفوُف تُوازي العائد: مصفوفة
كان إذا منفعتي، تليها منفعتك صورة يف مصاغة النتيجة هو وعمود صف لكل

العمود. فعل هو واختياري الصف ِفعَل هو اختياُرك
لبعض املثىل استجاباتك هي املحتملة ألفعايل املنطقية استجاباتك منطقية: استجابات

األفعال. هذه بشأن االحتماالت
تختارها. قد التي األفعال كل هي املحتملة أفعالك محتملة: أفعال

متعدية. تفضيل عالقة هي األفضلية: ترتيب
جيًدا األول كان إذا ما ما، قائمٍة يف عنرصين ألي بالنسبة تحديد، هي التفضيل: عالقة
كليهما). (أو األول مثل األقل عىل جيًدا الثاني كان إذا ما أو الثاني، مثل األقل عىل

األفضلية. ترتيبات هي التفضيالت:
التي العنرص-الدور، أزواج بشأن التقمصية تفضيالتك بأن الزعم هو القبول: مبدأ
املناظرة. العنارص بشأن التقمصية تفضيالتي نفسها هي أنا؛ هو دورك فيها يكون
احتمالية مدى يحدد و١، صفر بني ما رقٍم، عن عبارة هي ما نتيجٍة احتمالية احتمالية:

النتيجة. وقوع
معينة. احتمالية منها بكلٍّ مقرتن املحتملة بالجوائز قائمة هو االحتمالية: رهان

املنطقية الستجاباتي منطقية استجابة كان إذا عقالنيٍّا فعلك يكون (فعل): عقالني
… املنطقية الستجاباتي املنطقية الستجاباتك

رشط يَستويف كان إذا عقالنيٍّا اليقني) ظل (يف اختيارك يكون (اختيار): عقالني
اإليضاح.

رشَطي تَستويف كانت إذا عقالنية الرهانات بشأن تفضيالتك تكون (تفضيل): عقالني
واالستمرارية. االستبدال

والتوسع. التقليص رشَطي مستوفيًا كان إذا معقوًال االختيار يكون معقول:
بموجبه يتم للتفضيالت ما نمٌط هناك (أ) بأنه: الرشط هذا يقيض االستجابة: رشط
تصنيف يف ثاٍن لعنرص بالنسبة ألعىل ما عنٌرص صعد إذا و(ب) عنرص، كل اختيار
كانت وإذا آخر، شخص أي تصنيفات عىل تغيري أي يطرأ ال بينما األشخاص، أحد
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قد كانت وإذا تختاره، تظل فإنها األساس، من األول العنرص اختارت قد املجموعة
منفرًدا. األول تختار اآلن فإنها األساس، من العنرصين كال اختارت

عنرص يتوافر حني يف ما عنًرصا اخرتت إذا بأنك الرشط هذا يقيض اإليضاح: رشط
متوافًرا. األول وكان الثاني اخرتت كلما األول تختار فإنك ثاٍن،

القيمة تفضل كنَت إذا ما لرهاٍن بالنسبة للمخاطرة متجنب أنت للمخاطرة: متجنب
ذاته. الرهان عىل املضمون للرهان املتوقعة

املعدل هو للثروة ما مستًوى عند للمخاطرة تجنبك مقدار املخاطرة: تجنب مقدار
املستوى. هذا عند منفعتك ملخطط البياني املخطط انحدار النخفاض النسبي

يقينها من املتوقعة القيمة طرح حاصل هي ما لرهاٍن املخاطرة عالوة املخاطرة: عالوة
التقريبي.

مساويًا األول كان إذا ثاٍن رهان من مخاطرة أكثَر ما عادٌل رهاٌن يكون مخاطرة: أكثر
أكثَر ما رهاٌن يكون عام، وبشكل أكثر. أو واحد عادل رهان إليه مضاًفا للثاني
الرهان من عادًال) رهانًا يعد (الذي الخطر الجزء كان إذا ثاٍن رهان من مخاطرة

الثاني. الرهان يف نظريه من مخاطرة أكثر األول
قيمته بمقدار جوائزه بكل الرهان خفض هو ما رهاٍن من الخطر الجزء الخطر: الجزء

املتوقعة.
منه. يقني عىل ولسَت باختيارك صلة ذي يشء لكل تحديد هي الحالة:

سوف التي للحالة تحديد منها بكلٍّ يقرتن املحتملة بالجوائز قائمة هي الحالة: رهان
فيها. تلقيها يتم

الذاتية املتوقعة املنفعة إيجاد يتم الحالة: عىل املعتمدة الذاتية املتوقعة املنفعة
تلقيها يتم التي الحالة يف جائزة، كل منفعة برضب ما لرهاٍن الحالة عىل املعتمدة

األرقام. هذه جمع ثم الحالة، بتلك املرتبطة الذاتية االحتمالية يف فيها،
بشأن للتفضيالت يكون الحالة: عىل املعتمدة الذاتية املتوقعة املنفعة خاصية
رهانًا تفضل كنت إذا الحالة عىل املعتمدة الذاتية املتوقعة املنفعة خاصية الرهانات
الحالة. عىل معتمدة أعىل ذاتية متوقعة منفعة له كان إذا، وفقط إذا، ثاٍن رهان عىل

واالستجابة. التعادلية رشطا هما القويان: الرشطان
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كل منفعة برضب ما لرهاٍن الذاتية املتوقعة املنفعة إيجاد يتم الذاتية: املتوقعة املنفعة
جمع ثم فيها، الجائزة ي تلقِّ يتم التي بالحالة املرتبطة الذاتية االحتمالية يف جائزة

األرقام. هذه
املنفعة خاصية الرهانات بشأن للتفضيالت يكون الذاتية: املتوقعة املنفعة خاصية
كان إذا، وفقط إذا، ثاٍن رهان عىل رهانًا تفضل كنَت إذا (الكاملة) الذاتية املتوقعة

الحالة). عىل معتمدة (غري أعىل ذاتية متوقعة منفعة للرهان
فإنك ثاٍن، رهان عىل رهانًا تفضل كنت إذا بأنك الرشط هذا يقيض االستبدال: رشط
الثاني الرهان من مزيج أي عىل ثالٍث ما ورهاٍن األول الرهان من مزيج أي تفضل

األوزان. بنفس والثالث
إذا مشرتك؛ بشكل مستداًما يل، وواحد لك واحد األفعال، من ما زوٌج يكون مستدام:

لفعلك. املثىل استجابتي هو وفعيل لفعيل، املثىل استجابتَك هو فعلُك كان

مثل األقل عىل جيًدا (س) يكون عندما يًة متعدِّ مثل» األقل عىل «جيد عالقُة تكون : متعدٍّ
(ع). مثل األقل عىل جيًدا و(ص) (ص)، مثل األقل عىل جيًدا (س) كان إذا (ع)،

ثاٍن، عنرص عىل عنًرصا الجميع تفضيِل حاَل بأنه الرشط هذا يقيض اإلجماع: رشط
االثنني. من وحده األول العنَرص املجموعُة تختار

(متوقعة) منفعة يمنحك فعل هناك يكن لم إذا محكوم غري فعلك يكون محكوم: غري
أختاره. الذي األفعال) مجموعة (أو الفعل كان أيٍّا أعىل

عنرص من أكرب منفعة ما لعنٍرص يكون بحيث للعنارص تُعنيَّ أرقام هي املنافع منفعة:
الثاني. من أفضل األول كان إذا، وفقط إذا، ثاٍن

لعملية بالنسبة تختارها، العنارصالتي كانت إذا املنفعة اختيارك يعظِّم املنفعة: تعظيم
مثل األقل عىل كبرية منفعتها تكون التي العنارص تلك بالضبط هي للمنفعة، تعيني

آخر. عنرص كل منفعة
للثروة. مستًوى بكل الخاصة املنفعة يعني الثروة منفعة مخطط املنفعة: مخطط

محسومة حقائق بشأن للمعرفة مصطنًعا غيابًا الجهل ستار يمثل الجهل: ستار
تشغله. الذي الدور التحديد، وجه عىل ، تعنيِّ والتي بالفعل،

125



االختيار نظرية

مثل بعُد، تقع لم أحداٍث بشأن للمعرفة حقيقيٍّا غيابًا الشك ستار يمثل الشك: ستار
ثروتك. عليه ستكون الذي القْدر

تفضيالت بها تؤخذ التي الطريقَة ما ملجموعٍة التصويتي النظام يحدد تصويت: نظام
اختيارات تحديد يف الحسبان يف بالرضورة) الحقيقية ليست (ولكن امُلقدَّمة األفراد

املجموعة.
واإلجماع. االستقالل رشطا هما الضعيفان: الرشطان
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قراءاتإضافية

Non-technical overviews of choice theory are provided by Elster and by
Hargreaves Heap et al.; an overview of the subplot of distributive justice
is provided by Roemer. Further reading relating to individual chapters is
given below.

تمهيد

The Einstein quotation is from pp. ix-x.

األول الفصل

The concept of rational choice begins with Aristotle; the origin of its
more formal treatment may be ascribed, more arbitrarily, to Robbins. The
Trainspotting quotations are from pp. 3–5 and from p. 106 of Hodge (with
each occurrence of ‘fucking’ omitted); the Aristotle quotations are from
p. 139; and the Hume quotations are from pp. 266-7 (with abbreviations
completed and emphasis omitted).



االختيار نظرية

الثاني الفصل

The formal treatment of choice under certainty originates with Samuel-
son. Proofs of all the claims made in the main discussion may be found
in Fishburn (chapters 2 and 3) or in Suzumura (chapter 2).

الثالث الفصل

The formal treatment of choice where probabilities are given originates
with von Neumann and Morgenstern; that where probabilities must be in-
ferred originates with Savage, or, in the framework employed in this chap-
ter, with Anscombe and Aumann. The Nozick quotation is from Socratic

Puzzles, p. 48. Proofs of all the claims made in the main discussion may
be found in Fishburn (chapters 8 and 12) or in Kreps (chapters 5 and 7);
those relating to the case where probabilities are not given involve some
serious mathematics.

الرابع الفصل

The formal treatment of risk aversion originates with Pratt.
The Rawls quotation is from p. 62; and the Nozick quota-
tion is from Anarchy, pp. 149-50 (with emphasis omitted).
Proofs of all the claims made in the main discussion may be
found in Arrow’s Essays (chapter 3) or in Kreps (chapter 6);
those relating to the measure of risk aversion involve some serious
mathematics.

الخامس الفصل

The formal treatment of individual rationality in a strategic setting orig-
inates with Bernheim and with Pearce; that of jointly sustainable choice
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إضافية قراءات

in such a setting originates with Nash. The Hume quotation is from pp.
334-5 (with abbreviations completed). Proofs of all the claims made in
the main discussion may be found in Fudenberg and Tirole (chapters 1
and 2) or in Osborne and Rubinstein (chapters 2 and 4); those relating
to the equivalence between strategic rationality and freedom from itera-
tive dominance, and to the existence of mixed strategy equilibria, involve
some serious mathematics.

السادس الفصل

The formal treatment of group choice originates with Arrow’s Social

Choice. The Binmore quotations are from pp. 283 and 300 (with references
and emphasis omitted). The proof of the impossibility theorem follows
that of Allingham, pp. 23–5. Proofs of all the claims made in the main
discussion may be found in Sen (chapters 3*–6*) or in Suzumura (chap-
ters 3–7).
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