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  انیگرا دهیشه فایعدالت در اند

  *سیدهادی عربی
  
  دهكيچ

 يتـرين مفـاهيم بشـر    پيچيدهاز ها و در عين حال درك دقيق آن يكي  ترين دغدغه عدالت از مهم
امـا در ايـن ميـان ديـدگاه      ؛هاي مختلفي در باب عدالت مطرح اسـت  هر چند ديدگاه. بوده است

حدودي  و تا(دليل پر نفوذ و مسلط بودن آن در نحله فكري غالب در علم اقتصاد ه گرايان ب فايده
ـ ا. داردقابل توجه در فلسفه اخالق اهميـت خاصـي    به نسبتو جايگاه ) ساير علوم اجتماعي ن ي

ن يتـر  از مهـم  يكـي عنـوان   مفهوم عدالت بـه  يگرا به بررس ه ضمن طرح اجمالي ديدگاه فايدهمقال
با طرح اين ديدگاه در اقتصاد و نشان دادن تعارض آن با . پردازد ان مييگرا دهيفا ينظر يها چالش

هايي كه در جهت زدودن اين تعارض مطرح شـده اسـت، ارائـه و نقـد      عدالت، برخي از كوشش
 طور عمده بهاما مقاله  ؛است مواجه شدهبسياري  هايانتقاد باگرايي  چه فايده اگر. شود بررسي مي

گـرا سـودمند    شود كه ديدگاه فايده نشان داده مي. كند ميگرايي را ارزيابي  ارتباط عدالت و فايده
كند كـه عـدالت چيـزي جـز      بودن عدالت را دليل بر ارزش مستقل نداشتن آن تلقي و استنتاج مي

ويژه در  هشود و ب گرايانه نيست و از اين طريق دغدغه عدالت به حاشيه رانده مي حظات فايدهمال
شـود و توزيـع عادالنـه در چـارچوب      كارآمدي و تخصيص بهينه جايگزين عـدالت مـي   ،اقتصاد

دهد كه ارزش مقدمي داشـتن عـدالت مسـتلزم     مقاله نشان مي. گردد تخصيص بهينه بازتعريف مي
و مزايـايي   گذارد بلكه مالحظه بهتري از عدالت در اختيار مي ؛ه راندن آن نيستنفي و به حاشي
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  مقدمه. ١

پیامدگرایی مکتبـی اخالقـی اسـت . است 1گرایی های پیامدگرایی یا نتیجه گرایی یکی از شاخه فایده
ن یـا یهـا بر اساس آموزه. کند که روایی یا ناروایی افعال را بر اساس ارزش پیامدهای آنها تعیین می

 کیـقضـاوت در مـورد  یبلکـه بـرا ؛توان فی نفسه خوب یا بد تلقی کرد تب، هیچ عملی را نمیکم
. ملی خوب است که دارای بهترین نتایج باشدع. عمل، باید پیامدها و نتایج آن عمل را بررسی کرد

ل های ممکن دیگر، بیشترین نتـایج خـوب را داشـته باشـد، آن عمـ اگر فعلی در میان افعال و گزینه
گیـری همـواره میـان  شود، لذا تصـمیم از آنجا که داوری بر اساس سنجش نتایج انجام می. ستروا

بنـابراین . تر است و گاهی میان بد و بدتر بلکه گاهی انتخاب بین خوب و خوب ؛خوب و بد نیست
. شـود ، روا محسـوب میدارد یدر میان افعال بدیل که همه آنها نیز بد هستند، آنکه نتایج بد کمتـر

 یتوانید میان دروغ یا نقض عهد آن را که نتایج بد کمتری دارد، از نظر اخالقـ عنوان مثال شما می هب
   2.روا ارزیابی کنید

شود که کدام نتیجه، خوب و کدام  جدی مواجه می پرسشر مرحله دوم با این مکتب پیامدگرا د
تـرین و پرنفـوذترین  امـا رایج ؛های متفاوتی وجود دارد شود؟ برای این سؤال پاسخ بد محسوب می

  . است 3گرایی گرایی، فایده نحله فکری در چارچوب نتیجه
جاد اجمـاع در مـورد مسـائل مربـوط بـه یا یگرایی در دوران معاصر، برا گذار فایده بنیان 4بنتام

او معیارهایی مانند منطـق درسـت، حـس . حق بود یچون و چرا برا یار بیمع کیعدالت، به دنبال 
را ذهنی و فاقد زمینه بیرونی برای قضاوت و در نتیجه  یا احساسات اخالقیو  یعیمشترک، قانون طب

اش کـنک یبـرا» ینـور درونـ« عنوان بـهبنتـام، عقـل  یبـرا). ٢۵ص، ١٩٧٠(شـمرد  غیر موجه می
بر . رفت یبه شمار م یتجرب یها دهیاز پد ینیع یابیارز یبرا یتیبلکه ظرف ؛نبود یموضوعات اخالق

ن نـاتوان از یو بنـابرا ینشده باشد، ذهنـ یج مبتنیه بر اساس نتاکعدالت  یاساس نظر بنتام هر تئور
بنـابراین ). ۴٧٠ص، ٢٠٠١ 5بـری و الیـوت،(ن منـافع متضـاد اسـت یمأتـ یارائه اصول راهنما برا

وم یه توسط هکمتمایل شدند  ییگرا ، به سمت تجربهینیشیگرایان با رد هرگونه اعتماد بر دانش پ فایده
ل یتواند دال جا که به اعتقاد آنان، عقل میگرا بودند تا آن یان عقلگرا دهین حال، فایبا ا. افته بودیبسط 

ها با تمرکز بر عواقب و نـه یی آنگرا عقل. ندکرا روشن و آشکار  یاخالق یها یریگ میتصم یبرا ینیع
                                                           
1. Consequentialism  

فلسفه اخـالق اثـر رابـرت هـولمز  یکتاب مبان ٩توانند به فصل  یگرایی عالقمندان م تر مکتب نتیجه برای بحث تفصیلی .٢
  . مراجعه کنند) ١٣٨٢(

3. Utilitarianism 

4. Bentham, J. 

5. Barry & Elliott 
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 1نگر ز بر مفهوم آیندهکبنتام با تمر. شود یم ییت شهودگرای، باعث اجتناب از ذهنینیشیمفروضات پ
معیارهای عینـی بـرای  ۀحقوق، به سمت ارائ 2نگر و پیشینی مدها نسبت به مفهوم گذشتهاینتایج و پ

پذیری  پذیری و مقایسـه جا که قضاوت بر اساس نتایج، مستلزم جمعآن اما از ؛قی رفتمفاهیم اخال
، وی بـا رجـوع بـه فـرض مواجـه شـدهمناقشات گسترده  باافراد است و این امر  میانفواید و منافع 

بنابراین ). همان(گذارد  گیرد و کنار می این مشکل را نادیده می ،هماهنگی منافع افراد سراسر جامعه
د و ندان تنها ارزش غایی اخالقی یا همان خیر و خوبی که باید بیشینه شود را فایده کل می هاگرا ایدهف

چـه  اگـر. نـدنز قضاوت درباره همه امور و از جمله عدالت را به فایـده ناشـی از آن امـور پیونـد می
نـدگان پرنفـوذ ینما بیشـتر یولـ ؛وجـود نـدارد یستیبرالیدگاه لیو د ییگرا دهیان فایم یمنطق یتالزم

  . اند داشته یبرالیل یدگاهیدر دوران معاصر د ییگرا دهیفا
که این دیـدگاه تسـلط نخست آن :دارددست کم از دو جهت اهمیت  ییگرا بررسی دیدگاه فایده

بـر اسـاس  ،اقتصادی نحلـه فکـری غالـب های های در اقتصاد دارد و بسیاری از نظری قابل مالحظه
مبـانی فلسـفی  کـردن اقتصـاددانان از آشـکار طور معمول بههرچند . شده استگرایی استوار  فایده

هـای  ویـژه در آموزه گرایانـه بـه های فایده سایه سـنگین دیـدگاه وجودکنند، با این  نظریات پرهیز می
گرا در میـان  های فایـده ، دیدگاهیاقتصادعلوم بر  افزون. هویداست طور کامل بهلیبرالیسم اقتصادی 

گیر ایـن دیـدگاه در میـان  جهـت دوم، نفـوذ چشـم دارد؛ یم اجتماعی نیـز جایگـاه مهمـسایر علو
که هرچند این دیدگاه است توجه این  قابلنکته . است یفیلسوفان اخالق طی قرون و اعصار متماد

در اخالق هنجاری، معیار روایی و ناروایی اخالقی را در ارزش نتایج یـا همـان فایـده آن جسـتجو 
از مطالب آتـی روشـن خواهـد شـد، انعکـاس آن در نظـم بخشـیدن بـه  طور که همان اما ؛کند می

  .های گوناگون اجتماع تبلور غیرقابل انکاری دارد های اخالقی و تنظیمات عرصه ارزش
فلسـفه و فلسـفه  ۀحـوز های هو مقالـ هـا بادلیل سابقه طوالنی در بسـیاری از کته گرایی ب فایده

گرایی  اقتصاد و سایر علوم اجتماعی نیز فایده ۀدر حوز. رار گرفته استاخالق مورد اشاره و بررسی ق
گرایـان در بـاب عـدالت و  با این حال تبیین و تحلیل مـدعای فایـده. حدودی شناخته شده است تا

صورت مستقل مورد توجه قرار گرفته ه گرایی با عدالت کمتر ب نمایاندن سازگاری یا ناسازگاری فایده
های این دیدگاه در بـاب عـدالت نیـز  گرا به داللت های فایده الی طرح دیدگاه هدر الب معموالً . است

گرا و بازنمایی آن در اقتصاد بـه  آن است که با طرح مختصر دیدگاه فایده بر مقالهاین . شود اشاره می
دا تعـارض در ادامـه ابتـ. گرا در باب عدالت بپـردازد رابطه آن با عدالت و نقد و بررسی دیدگاه فایده

ریچـارد مـروین  مشابه ادبیات اقتصاددانان مطرح و پاسخ به نسبتگرایی با عدالت با تقریری  فایده
                                                           
1. forward−looking 

2. backward−looking 
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تفصیلی میل که سعی دارد  تبیین نسبتاً . شود به اختصار مرور می −فیلسوف معاصر انگلیسی− 1هیر
سـمت بعـدی با روش عقلی و فلسفی به طرح و پاسخگویی تعارض عدالت و فایـده بپـردازد، در ق

 .شود میگرا در باب عدالت نقد و ارزیابی  مرور و در پایان دیدگاه فایده
   
  گرایی در اقتصاد فایده. ٢

اقتصـادی  های ههـم در بسـیاری از نظریـ ؛فایده یا همان مطلوبیت در اقتصاد جایگاه ممتازی دارد
قرار گرفته و هم در اقتصاد رفـاه، ، فایده و مطلوبیت مبنای تبیین ...کننده و مانند نظریه رفتار مصرف

، ١٣٨٧عربـی، (و اقـدامات بـدیل اسـت  ها ها، سیاست فایده و مطلوبیت مبنای ارزیابی وضعیت
گرایانـه در مکتـب فکـری غالـب در اقتصـاد  انعکاس دغدغـه فایـده). ۴٣−۴٠صو  ٣٢−٣٠ص
که فایـده و  ای گونه هب ؛شود ای است که وظیفه اصلی اقتصاد تخصیص بهینه منابع تعریف می گونه هب

بلکـه تخصـیص بهینـه  ؛له اصلی توزیع بهینه نیستئبنابراین مس. مطلوبیت کل جامعه بیشینه شود
  . شود له توزیع به حاشیه رانده میئرو مس است و از این

های مختلفی وجود دارد  اما فایده و مطلوبیت که باید بیشینه شود، چیست؟ در این زمینه دیدگاه
بـه  مقالهاما به اختصار و برحسب نیاز این  ؛بیرون است مقالهلی به آنها از قلمرو این که ورود تفصی
 عربـی،(شـمارد  فایده یا مطلوبیت را نوعی لذت مـی ،یک دیدگاه. شود ها اشاره می برخی از دیدگاه

گرا در دوران معاصر جرمـی بنتـام و پـس از او  نماینده شاخص دیدگاه لذت). ۶۶−۶٣ص، ١٣٩٠
اسـاس توابـع مطلوبیـت  کننده بـر اقتصاددانان نیز در نظریه رفتار مصرف. وارت میل استجان است
کردنـد کـه فایـده ناشـی از اسـتفاده از کاالهـا و  فرض مـی. به نوعی همین تلقی را داشتند ،عددی

البته چون مطلوبیـت . دهد عنوان واحدهای مطلوبیت نشان می هخدمات خود را در قالب اعدادی ب
جـای اسـتفاده از واحـدهای  هگـاهی بـ ،ستفاده کاال برای دیگـران قابـل مشـاهده نیسـتناشی از ا

واحـد  ،دلیـل اینکـه ارزش پـولیه این امر در اقتصـاد بـ. شود مطلوبیت به ارزش پولی آن توجه می
  . گذارد، بسیار رایج است اختیار می گیری مشترکی را در اندازه

امـا کـل فایـده . کل فایده در جامعه بیشینه شود بنابراین وضعیت بهینه چنان وضعیتی است که
فایده کـل یـا  ،xبنابراین برای وضعیتی مانند . آید دست میه جامعه از مجموع فایده تک تک افراد ب

  : همان رفاه جامعه عبارت است از
W(x) = ∑ ui (x)  

وضعیتی است که مجموع فایده افـراد جامعـه بیشـینه  )*x(گرایی وضعیت بهینه  اساس فایده بر
  :بنابراین. شود

                                                           
1. Hare, Richard Mervyn 
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W(x*) = Max. ∑ ui (x)     
  : فایده نهایی یا همان رفاه نهایی تک تک افراد با هم برابر است، یعنی ) *x(وضعیت بهینه  در

Mu1 (x) =Mu2 (x) =………=Mun (x)  

اد نیز فقط تابع درآمد ، و مطلوبیت افرتمامی افراد جامعه یکسان فرض شوداگر توابع مطلوبیت 
، در این صورت بیشینه رفاه کل در جایی است که درآمد نهایی تک تک افراد جامعه با هم آنان باشد
برای تمامی آحاد جامعه وزن یکسانی در نظر  ،سازی رفاه کل از آنجا که در فرآیند بیشینه. برابر باشد
، ١٩٩٢ 1سـن،(گاه نـوعی برابـری گرایـی هـم وجـود دارد توان گفت در این دید شود، می گرفته می

ت در تقریر این وضعی. است که فایده کل بیشینه شود حالتیبنابراین وضعیت عادالنه ). ١۴−١٣ص
سازی برای فایده تمامی افراد اهمیت یکسانی قائـل  زیرا در فرآیند بیشینه ؛ستپیشین هم برابری گرا

طلوبیت افراد جامعه در این وضـعیت رفـاه نهـایی یـا همـان شود و هم با فرض یکسانی توابع م می
که بـه ایـن ترتیـب نـه تنهـا جامعـه بـه است  تر از همه این مهم. فایده نهایی تمامی افراد برابر است

های افراد  بلکه در این فرآیند زیان کارآیی ناشی از اختالل در انگیزه یابد؛ میوضعیت عادالنه دست 
 .آید نمیوجود ه نیز ب

  
  گرا  برابری ستیزی دیدگاه فایده. ٣

گیرد و از  گرایی بیشترین رفاه کل مالک قرار می بندی اقتصاددانان بر اساس مطلوبیت چند در فرمول هر
اگر توابـع مطلوبیـت . اما این دیدگاه با مشکل دیگری مواجه است ؛شود مشکل زیان کارآیی پرهیز می

ست، دیدگاه برابری رفاه که بر اسـاس تقریـر اقتصـاددانان بـه افراد متفاوت باشد که در واقع نیز چنین ا
دو فرد الـف . ستیز و ضدعدالت است شود برابری کل جامعه تحویل می) رفاه(سازی مطلوبیت  بیشینه

اما از سطح معینـی از درآمـد،  ؛و ب را در نظر بگیرد که توابع مطلوبیت آنان با درآمدشان مرتبط است
سـازی مطلوبیـت  در ایـن صـورت قاعـده بیشینه. آورد دست میه مطلوبیت ب فرد الف دو برابر فرد ب

کل جامعه مستلزم این است که به فرد الف درآمد بیشتری اختصـاص یابـد، حتـی اگـر وی در ) رفاه(
). ١، ج١٢۵−١٢٣ص، ١٣٧٢ماسـگریو و ماسـگریو، (حال حاضر درآمد بیشتری از ب داشته باشـد 

  . شود گرایی به نابرابری بیشتر منجر می تقریر مطلوبیت بنابراین آرمان برابری رفاه با
گرایی مجمـوع فایـده در  از آنجا که معیار فایده. این اشکال به صورت دیگری نیز تقریر شده است

بـرای . اعتناسـت آحـاد جامعـه بی میـان دهد، نسبت به نحوه توزیع آن جامعه را مالک داوری قرار می
هیم در مورد نحـوه توزیـع عادالنـه درآمـد در یـک جامعـه داوری له فرض کنید بخوائروشن شدن مس

                                                           
1. Sen 
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اسـت کـه سـرجمع فایـده در جامعـه را بیشـینه  آنگرایی توزیع مناسب درآمـد  بنابر معیار فایده. کنیم
برای سادگی فرض کنید که جامعه به دو گروه تقسیم شده باشد و دو قاعده توزیعی الـف و ب . کند می

واحـد پـولی و  ۵٠٠٠٠زیعی الف مد نظر قرار گیرد گروه اول درآمدی معادلاگر قاعده تو. وجود دارد
در قاعـده تـوزیعی دوم گـروه الـف . واحد پولی کسب خواهند کرد ١٠٠٠گروه دوم درآمدی به اندازه 

 .کنند کسب می ١٠٠٠٠واحد پولی و گروه دوم درآمدی معادل  ٢٠٠٠٠درآمدی به اندازه 
   

 قاعده توزیعی
  قاعده توزیعی ب  توزیعی الفقاعده   درآمد

  ٢٠٠٠٠ ۵٠٠٠٠ ١درآمد گروه اجتماعی
  ١٠٠٠٠ ١٠٠٠ ٢درآمد گروه اجتماعی
  ٣٠٠٠٠ ۵١٠٠٠ درآمد کل جامعه

 
قاعـده  بگیـریم،اگر فایده اجتماعی را بر اساس مجموع درآمـد ایجـاد شـده در جامعـه انـدازه 

 ۵١٠٠٠اول، مجموع درآمد جامعـه  بر اساس قاعده توزیعی. تری است توزیعی اول توزیع مناسب
. خواهـد بـود ٣٠٠٠٠مد جامعه در حالی که در قاعده توزیعی دوم، مجموع درآ ؛واحد پولی است

گرایی ایـن  جا که در قاعده توزیعی اول مجموع درآمد جامعه بیشتر است، بر اساس معیار فایدهاز آن
گرایی بـه نحـوه  اعتنـایی معیـار فایـده یب ،در این مثال فرضی. شود تر ارزیابی می نوع توزیع مناسب

 ۵٠در قاعده توزیعی اول نابرابری بسیار شدید است و درآمد یـک گـروه . توزیع کامًال آشکار است
که در قاعده توزیعی دوم نابرابری بسیار کمتر است و یک گروه فقط   در حالی ؛برابر گروه دیگر است

دهـد  توزیـع نـابرابرتر را تـرجیح می ،گرایی عیـار فایـدهبا این حـال م. دو برابر گروه دوم درآمد دارد
 ). ١۵ص، ١٩٩٢ 1استربا،(

دو گروه ثروتمند و فقیر را نمایندگی کنند و درآمد پولی کسـب  یاد شدهاگر فرض کنیم دو گروه 
گرایان  شـود کـه دیـدگاه فایـده مشـاهده می آشـکاراشده مطلوبیت حاصل برای افراد را نشان دهد، 

 .به مجموع مطلوبیت کل در جامعه توجه دارد فقطتوجه است و  ری کامًال بینسبت به براب
   
  و عدالت  ییگرا دهیزدودن تعارض فا. ۴

و از طـرف  اسـتگرایی بسیار پرنفوذ و جذاب بوده و طرفـداران زیـادی داشـته  مکتب فایدهکه از آنجا 
قابـل گذشـت اسـت همـواره  غیرگرایی امری  خواهی و برابری دیگر تعارض آشکار آن با آرمان عدالت

د میان ند نشان دهناز جمله کسانی که سعی دار. هایی برای رفع این تعارض صورت گرفته است تالش
                                                           
1. Sterba 
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) ١٩٩٢(ریچارد مـروین هیـر  1گرا گرایی و عدالت ناسازگاری وجود ندارد، فیلسوف اخالق فایده فایده
 ،ت ما باید مطـابق اقتضـائات عـدالتوی معتقد است برای داوری در مورد یک نظریه عدال. باشد می
حـال اگـر برخـی مالحظـات . طرفانه قضاوت کنیم و همه جوانب آن نظریه را مد نظـر قـرار دهـیم بی

حساب آوریم که در صورت قضاوت منصفانه باید آنها را در نظر بگیـریم، میـان ه تجربی مرتبط را نیز ب
آن مالحظـه تجربـی همـان . یابـد کـاهش مـی گرایی و عدالت یا تعارضی نیست و یا ناسازگاری فایده

ایـن امـر باعـث . واقعیت تجربی نزولی بودن مطلوبیت نهایی پـول و سـایر کاالهـای عمـومی اسـت
حـال مثـال . گـرا باشـد نسبت برابـری به گرا در باب عدالت های التزامی نظریه فایده شود که داللت می

  . کنیم کند بازنویسی می دو گروه ایجاد مییک از  اساس میزان مطلوبیتی که برای هر قبلی را بر
  

 قاعده توزیعی
  قاعده توزیعی ب  قاعده توزیعی الف  مطلوبیت

  ۴٠ ۵۵ ١مطلوبیت حاصل از درآمد گروه
  ٢٠ ١٠ ٢مطلوبیت حاصل از درآمد گروه

  ۶٠ ۶۵ مطلوبیت حاصل از درآمد کل جامعه

  
واحد مطلوبیت و قاعده  ١٠و  ۵۵فرض کنید قاعده توزیعی الف برای گروه اول و دوم به ترتیب 

حـال مالحظـه . واحد مطلوبیت ایجـاد کنـد ٢٠و  ۴٠به ترتیب  یاد شدهتوزیعی دوم برای دو گروه 
ولـی در  ؛دهـد قاعده توزیعی اول را ترجیح مـی ،گرا در باب عدالت شود که هرچند نظریه فایده می
تــوان  مــی). ١۶ص، ١٩٩٢اســتربا، (نســبت برابرتــر اســت بــه یــن حالــت دو وضــعیت تــوزیعی ا

گـرا  دوم بر اول ترجیح داده شـود و نشـان داد کـه نظریـه فایـده ۀهایی را فرض کرد که قاعد وضعیت
 برهای برابرتر  توان از بازتوزیع درآمدی و توزیع بنابراین می. گرایی منطبق است با لوازم برابری کامالً 

  .گرا نیز دفاع کرد اساس ایده فایده
آرتور سسـیل . اند برخی از اقتصاددانان بر همین اساس حتی از بازتوزیع درآمدی نیز دفاع کرده

هر چیزی که سهم مطلق درآمـد  »مطلوبیت نهایی نزولی«قانون قدیمی دلیل ه معتقد است ب 2پیگو
ه را افـزایش خواهـد داد مشـروط بـر اینکـه بـ طـور کلـی رفـاه هب ،در دسترس فقیران را افزایش دهد

یعنی اثر منفی بـر انگیـزه فعالیـت  ؛وجه به کوچک شدن کل مقدار درآمد قابل تقسیم نینجامد هیچ
وی معتقد است درآمد بـرای ثروتمنـدان از آن جهـت  افزون بر این. عامالن اقتصادی نداشته باشد

مطلوبیـت مطلـق  نرایـولـی بـرای فق ،کند تر مین ثروتمندامطلوبیت دارد که آنان را نسبت به سایر
                                                           

  .گرایی بنتام متفاوت است گرایی هیر با فایده یادآوری این نکته الزم است که فایده. ١
2. Arthur Cecil Pigou 
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تـری  یعنی نسبت بزرگ ؛کند زیرا برای آنان ضروریات و لوازم آسایش اولیه زندگی را فراهم می ؛دارد
از مطلوبیت و رضایتمندی کسب شده از درآمد برای ثروتمندان ناشی از مقادیر نسـبی درآمدشـان 

یابـد زیـان  انتقـال مـی نرایـکه منابع از ثروتمندان به فق بنابراین زمانی. است نه از مقادیر مطلق آن
کمتر از چیزی خواهـد  شود حتی واقعاً  می نرایرفاهی ناشی از آن نسبت به منافع رفاهی که عاید فق

  ). ٧١ص، ١٩٢٠ 1،پیگو(دهد  بود که قانون مطلوبیت نهایی نزولی ارائه می
خواهان بر انگیزه عامالن اقتصـادی  برابریهای  نسبت به آثار منفی سیاست اقتصاددانان معموالً 

مشروط به عدم وجـود ایـن اثـر  ،پیگو نیز حمایت خود را از برابری طور که همان ؛دهند هشدار می
هـای  د و لـذا سیاسـتنـوجـود دار واقع اقتصاددانان معتقدند این آثار منفی قطعاً  در. کند منفی می

، اقتصاد رفاه جدید استدالل پیگو را وجودبا این . ستنددلیل وجود زیان کارآیی بهینه نیه بازتوزیعی ب
از طرفی استدالل وی منوط به این شرط است که . دهد دیگری نیز مورد مناقشه قرار می های جنبهاز 

از دیگـر سـو  رسد و نظر نمیه تابع مطلوبیت فرد فقیر و غنی یکسان باشد که چنین چیزی منطقی ب
اشخاص با یکدیگر در نظریه جدید مطلوبیـت مـورد انکـار واقـع  های پذیر بودن مطلوبیت مقایسه

هـای اشـخاص را  واقع از آنجا که اقتصاددانان در نظریه انتخاب عقالنـی مطلوبیـت در. شده است
دانند، دلیلـی  امری ذهنی می فقطکنند و از دیگر سو چون مطلوبیت را  مستقل از یکدیگر فرض می

از مقدار معینی پول یا کاالی اجتماعی برای دو فرد را بتـوان  وجود ندارد که میزان مطلوبیت حاصل
بنابراین هرچند نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول و سایر کاالهای اجتماعی مورد . با هم مقایسه کرد

پنجـاه  بـرای مثـال(توان تصور کرد که مطلوبیت نهـایی آخـرین واحـد پـول  باز هم می ،قبول باشد
) هـزارمین واحـد بـرای مثـال(اول از مطلوبیت نهایی آخرین واحد پول برای گروه ) هزارمین واحد

واقع قانون مطلوبیت نهایی نزولی برای هر فـرد در مصـارف متـوالی  در. برای گروه دوم باالتر باشد
اما میزان مطلوبیت حاصل از هر واحد مصـرف بـرای  ؛است درستوی در یک واحد زمانی معین 
  . ل از همان واحد مصرف برای فرد دیگر قابل مقایسه نیستیک فرد با میزان مطلوبیت حاص

در اقتصاد رفاه جدید توابع مطلوبیت عددی کنار گذاشته شد و توابـع مطلوبیـت ترتیبـی مـورد 
. نیز مورد تجدید نظر قرار گرفت) رفاه(گذشته از این ماهیت و چیستی مطلوبیت . توجه قرار گرفت

بلکـه رفـاه  ؛حالت درونی مانند لـذت یـا خشـنودی نیسـت در تقریر جدید مطلوبیت و رفاه نوعی
تـر  توجه است به مشکل بزرگ بر اینکه به توزیع بی افزوناین تقریر جدید . ترجیحات است یارضا

این مشکل از . شود های اخالقی نیز می ست که حتی گاهی این دیدگاه، ضد ارزشدیگری نیز مبتال
آور  بنابراین شـگفت. گیرد محتوای ترجیحات مد نظر قرار نمیشود که در این دیدگاه  آنجا ناشی می

                                                           
1. Pigo, A.c. 
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دنبـال ه اقتصاد ب...) و چند ترجیحات مبتذل، آزارگرا هر(نظر از محتوای ترجیحات  است که صرف
دلیل منتقدان جدی و مدافعان پرحرارت، این دیدگاه مـورد ه ب. ترجیحات باشد یسازی ارضا بیشینه

از آنجا که این تفسیرها . تری از آن ارائه شده است فسیرهای قابل دفاعتجدید نظرهایی قرار گرفته و ت
شـود  کند از طـرح آنهـا خـودداری مـی گرا در باب عدالت تفاوتی ایجاد نمی در اساس دیدگاه فایده

هر حال مشکل ارتباط و سازگاری عـدالت بـا فایـده بـه ه اما ب). ٧١−۶۶ص، ١٣٩٠ عربی، :ک.ر(
ای ناسـازگاری  صـورت ریشـهه کی از فیلسوفانی که تالش کرده اسـت بـی. ماند قوت خود باقی می

 1گرا در باب عدالت را موجه نشان دهد جان استوارت میل فایده را رفع کند و دیدگاه فایده عدالت و
نسبت تفصـیلی میـل در ایـن به دفاع عقلی و . شود میاست که در ادامه دیدگاه وی به اختصار بیان 

گـرا نیـز در دفـاع از ایـن  که فیلسوفان معاصـر فایـده استتوجه قرار داشته  رفع تعارض چنان مورد
وی در دفاع از دیـدگاه . کنند میل مراجعه می دیدگاهدیدگاه و تبیین سازگاری این دیدگاه با عدالت به 

له است که آیا عدالت اصلی مستقل از فایده است و برای رسیدن بـه ئدنبال تبیین این مسه گرا ب فایده
 .کند را بررسی میابتدا وی کاربردهای عدالت و معنای لغوی آن  ،سخپا

   
  عدالت واژهکاربردهای . ١−۴

 یتجـاوز بـه حقـوق قـانون یعنـیت حقوق و ناعادالنه یرعا یعنیعادالنه  ،ن نگاهیدر اول میلاز نظر 
حقـوق از  یمانند سلب قـانون دارد یدر باب عدالت استثنائات ین داوریه اکند ک یاشاره م وی. افراد
باشد و قانون به ناحق او  داشتهی ن حقید چنیه نباکنیل ایدله فرد ب یغ داشتن حق قانونیا دریفرد  یک

ر یـنقـض قـانون در مـورد اخ های موافق و مخالف بحثبا اشاره به  یو. باشدرده کرا صاحب حق 
عدالت باشد و لذا به نظر میل عدالت بایـد بـه  ییار نهایتواند مع یه قانون نمک گیرد میجه ین نتیچن
افراد باشد و این دومین کـاربرد  یتجاوز به حق اخالق یعنی یعدالت یت حق اخالقی و بیی رعاامعن

 یبنـابراین اقتضـا. اسـت یسـتگیل شایاربرد واژه عدالت از نظر مکن یاما سوم ؛واژه عدالت است
ن یـبـا ا. برخورد و رفتار شود) ا شریر یخ(سته آنند یشا ه با افراد مطابق با هر آنچهکعدالت آن است 

رفتار خوب  ۀستیشا ،ه فردکن است یل ایست؟ پاسخ میچ یستگیشا أه منشکن است یله ائحال مس
 یند و سزاوار رفتار بد از طـرف افـرادک یا میرده ک یدر حق آنان خوب یه وکاست  یسانکاز طرف 

بنابراین میل در اینجا عـدالت را نـوعی معاملـه بـه مثـل . ندک یا میرده ک یه در حق آنان بدکاست 
 خاطر بهردن عدالت که آن را مصداق رها کبل داند؛ یرا عدالت نم یدر مقابل بد یخوب یو. داند می

ت تعهـدات و یـرعا یعنـیاربرد، عـدالت کـن یدر چهارم یاز نظر و. کند گر تلقی مییمالحظات د
                                                           
1. Mill, J.s. 
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 خاطر بـهمـوارد عـدالت  یمعتقـد اسـت در برخـ ین حال ویبا ا 1.نقض تعهدات یعنی یعدالت یب
 یگنـاه یخواهد ب یه مک یسکشود مانند نقض عهد در دادن اسلحه به  یملغا م یتر نیف سنگیلکت

در . دانـد یمغرضـانه م یرا جانبـدار یعـدالت یو ب یطرف یاربرد عدالت را بکن یپنجم یو. شدکرا ب
اسـت عـدم  یه آنچـه الزامـکـبل ؛ستیفه نیوظ خود به خودی یطرف ین حال میل معتقد است بیع
گـاهی هـم . یسـتگیت اسـتحقاق و شایا رعایگردد و  یم ت حقوق بریا به رعایه ک باشد میض یتبع
و امـا در  2.یمات در حـوزه دولتـیماننـد تصـم یمنافع عموم یبر مبنا یریگ میتصم یعنی یطرف یب

امـا بـه  ؛مسـاوات اسـت یاعدالت به معنـ ،است یطرف یمرتبط با ب یه از نظر وکاربرد کن یششم
عنـوان  هبـ. مصلحت است یدارا یه نابرابرک یموارد یعنی ؛استثنا است یز داراین معنا نیعقیده او ا

 ی، نـابرابرداننـد یمـ یز در منزلـت اجتمـاعیرا مستلزم تما یانهگرا دهیه مالحظات فاک یسانکنمونه 
 ین نـابرابریـدر ا یه مصـلحتکـاما آنـان  ؛شمارند یعدالت نم یرا مناف یازات اجتماعیثروت و امت
ز ماننـد یـتنوع برداشت در باب مصلحت ن یاز نظر و. نندک یم ینند آن را ناعادالنه تلقک یفرض نم
  ).١٣١−١٢۶ص، ١٣٨٨میل، (نظرات در مورد عدالت است  یگوناگون

کـه همـه ایـن کند که فصل مشترکی  را مطرح می پرسشوی پس از طرح کاربردهای مختلف این 
معانی گوناگون را در خود جمع کند کدام است؟ از نظر وی گوناگونی معانی و ابهام در برخی از موارد 

شناسی و بررسی ریشه لغـوی آن را راهـی بـرای  کند و لذا وی واژه آن، یافتن فصل مشترک را دشوار می
های مختلف و برخی از  در زبان رو، میل با بررسی واژه عدل از این. شمارد رفت از این مشکل می برون

 فقـطاما قـانون . کند که عنصر نخستین در مفهوم عدالت تطبیق با قانون است مشتقات آن استنتاج می
 شـود و اخالقـاً  لحاظ اخالقی موجه تلقی مـیه که باست بلکه هر قانونی  ؛قانون رسمی موجود نیست

عـدالتی  بـی ،لحاظ اخالقی بایسته نیسـته ب لذا نقض قانونی که. باید چنین قانونی وجود داشته باشد
از نظـر وی . بایـد باشـد الزامـی اسـت شود و رعایت قانونی که وجود ندارد ولی اخالقاً  محسوب نمی

محدوده کاربرد واژه عدالت فراتر از قوانین رسمی است و بسیاری از قلمروهایی را که ما مایل نیسـتیم 
نظـر وی در تمـامی ه بـ. شود شامل می را نیز دگی خصوصیبه قانون رسمی بسپاریم مانند جزئیات زن

هرچنـد آن  ؛شـماریم دانیم، نقض آن را ناعادالنه و مستحق کیفر مـی مواردی که ما قانونی را بایسته می
لذا از نظر وی هسته مرکزی مفهوم . مالمت و سرزنش باشد فقطکیفر در مواردی کیفر رسمی نباشد و 

  ).١٣۴−١٣١صهمان، (است ) موجه قانون اخالقاً (عدالت الزام قانونی 
هرچنـد نارسـا از نظـر (مرسـوم  یبند میبه تقس یم اخالقیر مفاهیز عدالت از سایتما یمیل برا

                                                           
لذا اگر عهد و پیمان ایجاد حق کند رعایـت حـق عـدالت و نقـض آن  ؛واقع در اینجا عدالت همان رعایت حق است در. ١

 .عدالتی است بی
  .گردد یم ها بر ت حقوق و استحقاقیز به رعاین مورد نیرسد ا ینظر مه ب. ٢
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ف یـلکاز ت یف ناشـیدو دسته وظا به یف اخالقین منظر وظایاز ا. پردازد یم یف اخالقیوظا) لیم
ا یـی فـرد راامل، بکف یلکاز ت یف ناشیوظا. شود یم میف ناقص تقسیلکاز ت یف ناشیامل و وظاک

از  یف ناشیوظا یول ؛ا پرداخت نفقهین ید یکند مانند ادا حقی قابل مطالبه ایجاد می یافراد خاص
قابـل  یبـرای دیگـران حقـ یارکـویکاز مطلوب بودن احسان و ن یف ناشیلکف ناقص مانند تیلکت

آن  که نـه فقـط انجـام آن مطلـوب و تـرکـاسـت  یزیـعدالت مشتمل بر چ. ندک یمطالبه ایجاد نم
امل کفی یلکاز عدالت ت یفه ناشیلذا وظ. ندک یجاد میز ایقابل مطالبه ن یه حقکبل ؛نامطلوب است

 ).١٣٨−١٣۵صهمان، (ف ناقص است یلکگر تید یف اخالقیو وظا
  

  عدالت ارزش اخالقی مستقل یا غیر مستقل. ٢−۴

دهـد و حتـی در  چند میل جایگاه عدالت را در میان سایر مفاهیم اخالقی ممتاز و واال قـرار مـی هر
نتیجه آن حق مطالبه نیز قائل است، با این حال اگر عدالت ارزشی مستقل از فایـده نباشـد مطالبـه 

 یا احسـاس عـدالت احساسـیـکند که آ ا مطرح میله رئلذا وی این مس. عدالت یعنی مطالبه فایده
دارد؟  یر عمـومیشه در مالحظات مربوط به مصلحت و خین احساس ریا ایمستقل و لنفسه است 

شـه یدرون آن ر یاما عنصر اخالق ؛شه در مصلحت نداردیور رکچه خود احساس مذ اگر یاز نظر و
فـر خسـارت زننـده و کیعالقـه بـه  یعنـیاز نظر او احساس عدالت از دو مولفه . در مصلحت دارد

گاه   . شود یل مکیده تشیبا خسارت د یو همدل یآ
ا یـ یزیـو شـبه غر یعـیار طبیبسـ یه به گمان وکداند  یاز دو احساس م یعامل اول را ناش یو
نسـبت بـه  یو دلسـوز یل بـه دفـاع از خـود و همـدلین دو احساس عبارتند از میا. هستند یزیغر
ن یـبـا ا. هستند کوان مشتریان انسان و حیه مک اند یعیدو احساس آنقدر طبن یا یاز نظر و. گرانید

ه احساس کوانات یخالف ح حال، وی با توجه به دو اصل اجتماعی بودن و پیشرفت معتقد است بر
ه با همه موجـودات کها بل با همه انسان یت همدلیانسان ظرف ،ستی آنها محدود به توله آنهاهمدل
 ؛داردرا از منـافع  یبـاالتر کت دریـمـن هـوش و فراسـت بـاالتر، انسـان ظرفیُ ه عالوه بـ هب. را دارد

زه دفاع از خـود یشمارد و لذا غر یخود م ید برایدات جامعه را منافع و تهدیه منافع و تهدک یطور هب
ه احساس عدالت احساس کرد یگ یجه میل نتین تحلیبا توجه به ا یو. شود یم یکاو تحر یو همدل

امـا  ؛اسـت یگونه عنصر اخالقـ فاقد هر به خودی خوده کردن و انتقام گرفتن است ک یتالف یعیطب
ه در کـ یطـور هب ؛شود یاجتماع یتابع همدل که آن احساس کامالً  باشد میاست این  یآنچه اخالق

ه کـشـود  یمـ یاخالقـ یدر واقـع آن احسـاس وقتـ. ن آن گوش فرا دهـدیخدمت آن باشد و به فرام
ت یـجـز رعا یزیـز چیـن عـدالت نیابنـابر. ی فعـال شـودر عمومیانطباق با خدر جهت و  منحصراً 

  . ستیانه نیگرا دهیمالحظات فا
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کنـد و  که مالحظه شد از نظر میل عدالت چیزی است که حـق قابـل مطالبـه ایجـاد مـی چنان
اما میل دلیل ایـن الـزام را جـز فایـده عمـومی یعنـی امنیـت  ؛حق دفاع کند صاحبجامعه باید از 

ه لذا احساس عدالت بسیار الزامی ب ؛قابل گذشت است چون امنیت بسیار ضروری و غیر. داند نمی
ابهـام بسـیاری کـه . استنتاج وی این است که عدالت اصلی مستقل و لنفسـه نیسـت. رسد نظر می

ید مسـتقل نبـودن ایـن اصـل ؤباره مفهوم، مصادیق و اقتضائات عدالت وجود دارد، از نظر وی مدر
 ).١۴۶−١۴٣ص ،١٣٨٨ ،میل( عدالت است

  
عادالنه. ٣−۴

1
و به مصلحت 

2
   

که در کاربردهای واژه عدالت گفته شد در هر مورد از کاربردها استثنائاتی هم وجود دارد که از  چنان
که از نظر میل همان منفعت عمومی (دالیلی از جمله مصلحت عمومی ه میل در آن موارد ما ب نظر
امـا بـا توسـل بـه . کنـیم نظـر مـی موجه صـرف از عدالت یعنی رعایت حق قانونی اخالقاً  3)است

 فقطبه نفع جامعه  یعنین عادالنه و به مصلحت یا تفاوت بیه گوکرسد  نظر میه ن بیچن ییگرا دهیفا
  .ی استز وهمیتما یکا یر است و یتنوع در تعب

تر از زیرکـی و خبرگـی در تـدبیر امـور  میل معتقد است بشر با پذیرش اینکه عدالت امری مقدس
است و اینکه عطف توجه به الزامات زیرکی و خبرگی تنهـا پـس از اجـرای اقتضـائات عـدالت بایسـته 

وی معتقد است که عدالت مبتنی بـر فایـده . ای باالتر قرار داده است است، در واقع عدالت را در مرتبه
از نظر وی عدالت نامی برای گروهی از قواعد . ستترین و تعهدآورترین بخش تمامی اخالقیات ا مهم

همـین جهـت از ه اخالقی است که ارتباط نزدیکی با خطوط اصلی بهروزی و سعادت انسان دارد و بـ
کـس  آورتر است و این همان گوهر و اساس همان احساس عدالتی است که هر هر قاعده دیگری الزام

ی خوبی در مقابل خوبی و بدی در مقابل استگی به معنبه اعتقاد میل اصل شای. یابد در درون خود می
طور مسلم در برآوردهای بشـری  هبلکه ب ؛بدی است و این نه تنها مضمون تعریف وی از عدالت است

  ). ١۵۶−١۵٢صهمان، (دهد  به مصلحت و نفع جامعه بودن قرار می عادالنه بودن را فراتر از صرفاً 
ن یاز واالتـر یکی یطرف یانصاف و ب یعنی ییفضائل قضا سأه رکند ک یته اشاره مکن نیبه ا یو

از اوامـر عـدالت محسـوب  ینـیب ز با دقت و روشـنیو ن یاز عرفکف بشر است و براساس ارتیالکت
شترین حـد ید در بیو تالش همه شهروندان با یاجتماع یسامان تمام نهادها یبه اعتقاد و. شود یم
 ین خوشبختیشترین امر در اصل بیمعتقد است ا یحال و نیبا ا. داشته باشد یین با آن همگراکمم

                                                           
1. Just  

2. Expedient  

  . ١٣٨−١٣٥ص، ١٣٨٨میل،  :نگاه کنید به .٣
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سـان در نظـر یک، همه افراد ین خوشبختیشتریدر محاسبه ب ییگرا دهیاساس فا را بریز ؛مندرج است
مصـالح  یا ه پـارهکنیمگر ا ،طور برابر رفتار شود هه با آنان بکافراد حق دارند  یتمام. شوند یگرفته م

توقعات  یبرخ یاست برا یل عدالت نامین از نظر میابنابر. آن باشدکس مستلزم ع یمقبول اجتماع
ر توقعـات قـرار ینسـبت بـه سـا یدر سطح بـاالتر یده اجتماعیاس فایه در مجموع با مقک یاخالق

ر یشـتر از سـایار بیآنهـا بسـ یه منافع اجتمـاعکاست  یلذا عدالت همان رفتارها و قواعد ؛ردیگ یم
 ).١۶١−١۵٧ص همان،(رفتارها و قواعد است 

  
  گرا در باب عدالت  ارزیابی دیدگاه فایده. ۵

عنوان مبنـایی در  برخی به اصالت فایـده بـه. است شدهگرا از ابعاد گوناگون ارزیابی و نقد  دیدگاه فایده
، ١٣٨٢هـولمز، (گرای کانت نمونه شاخص آن اسـت  هاند که مکتب وظیف اخالق هنجاری ایراد گرفته

برخـی . انـد برخی از جزئیات استدالل اصالت فایـده در اخـالق را نقـد کرده، گروهی دیگر )٨فصل 
جـورج ادوارد . شـمارند می» بایـد از هسـت«گرایی میل را مغالطه استنتاج  فیلسوفان اخالق ایده فایده

چـه عمومـًا مـردم نمور معتقد است خوب و خواستنی در اخالق یعنی آنچه شایسته خواستن است نه آ
مقصـد . چه غایت افعال بشر باشد، ضرورتًا معیار اخالق هم هسـت معتقد است هر میل. خواهند می

نهایی و مطلوب ذاتی افعال بشر عبارت است از زندگی تـا حـد ممکـن فـارغ از درد و رنـج و تـا حـد 
گویی  به نظـر مـور ادعـای میـل یـک همـان). ۶۵ص، ١٣٨٨میل، (ممکن سرشار از لذت و خوشی 

  ). ٢٢٠ص، ١٣٨٨مور، (کنیم  کنیم چون آن را طلب می ن شئ را طلب میگوید ما فال زیرا می ؛است
دیدگاه میل » باید از هست«گرایی و میل است، در مورد استنتاج  مک اینتایر که از منتقدان فایده

ای باشد کـه  گونه هاز نظر وی هر قرائتی از میل باید ب. اما ایراد دیگری بر میل دارد ؛کند را اصالح می
از نظر وی تنها زمـانی . بسان یک واقعیت امکانی تلقی شود» اند ها خواهان لذت همه انسان«گزاره 
زیرا در غیر این  ؛بخش باشد توان این تلقی را داشت که لذت نام یک متعلق ممکن از امور لذت می

زمانی که لذت نام یـک متعلـق خـاص ماننـد شـراب، . گویی خواهد بود صورت ادعای میل همان
اند یـا  ها خواهان لذت رد که همه انسانکتوان ادعا  یدر این صورت یقینًا نم ،باشد ... واز وهمسر، آ

باید از «چند استدالل میل استنتاج  بنابراین از نظر مک اینتایر هر. لذت تنها چیز خواسته شده است
  ). ۴٧۶−۴٧۵ص، ١٣٧٩مک اینتایر، (اما بر ابهام مفهوم لذت استوار است  ؛نیست» هست
گرایی نیست و چنین ابهاماتی در  گرایی معتقدند این ابهام خاص فایده ا این حال مدافعان فایدهب

اعمال انسان کسب لذت اسـت  بیشترگذشته از این، اصل در . خورد نظریات رقیب نیز به چشم می
انتقـاد  با ایـن حـال. تواند اصل نظریه را ابطال کند و موارد نقض تنها استثنائاتی ناچیز است که نمی

گرایی میل وارد شده که اگر کسب لذت غایت افعال بشر است، لذت خود شـخص  دیگری به فایده



                        ١٣٩۴ پاییز/ ٨۴ش/ ٢١س/ شناسی علوم انسانی روش   ٧٨

  ravesh shenasi84 Sn for site 6-12-94    نهاييبندي  صفحه    84شناسي شماره  مجله روش

گیـرد و  گرایی غیر خودگرا چگونه در نظریـه میـل مـالک قـرار می مورد نظر هر فرد است، پس لذت
کند؟ اما حامیان و مـدافعان میـل معتقدنـد وی بـا طـرح بحـث  محوری عبور می چگونه او از خود

رنـگ  از طرفی خودخواهی افراد را کم ،جتماعی بودن و پیشرفت به کمک آموزش و تربیت اخالقیا
لـذا بـا ). ٢٠٠١بـری و الیـوت، (دهد  کند و از طرف دیگر لذت دیگران را لذت هر فرد قرار می می

جویانـه  اندیشـی مصـلحت کمی توسعه در معنای لذت و با کمک حس و تربیـت اجتمـاعی و دور
رسد انتقاد مـک اینتـایر  با این حال به نظر می. بین فردی را کنترل کرد های کوته توان خودخواهی می

  . جدی است و میل استدالل خود را بر ابهام مفهوم لذت و ابهام مفهوم فایده استوار کرده است
رایـی اسـت و میـل گ بر فایده هاترین ایراد ارتباط عدالت و فایده که یکی از مهمبحث بعدی اما 

ورود به انتقادات وارد بر میـل اسـتدالل از بهتر است قبل . باشد می صدد پاسخگویی به آن استدر
   :های ذیل قابل ارائه است در قالب گزاره که طور خالصه مرور شود هوی ب

دهد که فصـل مشـترکی کـه همـه ایـن  باره واژه عدالت نشان میگانه در کاربردهای شش )الف
هـای مختلـف اسـتنتاج  با بررسی واژه عدالت در زبان )ب ؛در خود بگنجاند وجود نداردمعانی را 

 )ج ؛موجـه باشـد کند که هسته مرکزی مفهوم عدالت الزام قانونی است البته قانونی کـه اخالقـاً  می
گونه  فاقد هر به خودی خوداحساس عدالت احساس طبیعی تالفی کردن و انتقام گرفتن است و این 

ر یـدر جهـت و انطبـاق بـا خ ه منحصـراً کشود  یم یاخالق یآن احساس وقت. القی استعنصر اخ
عدالت چیزی است که حق  )د ؛گرایانه است پس عدالت همان مالحظات فایده. فعال شود یعموم

الزامـی بـودن دفـاع جامعـه از . حق دفـاع کنـد صاحبکند و جامعه باید از  قابل مطالبه ایجاد می
قابـل  از آنجـا کـه امنیـت بسـیار ضـروری و غیـر. یده آن یعنی امنیت اسـتدلیل فاه حق ب صاحب

عدالت اصلی مستقل و لنفسه ) ه ؛رسد نظر میه لذا احساس عدالت بسیار الزامی ب ،گذشت است
 یبـا خطـوط اصـل یکـیه ارتبـاط نزدکـاسـت  یاز قواعد اخالق یگروه یبرا یعدالت نام. نیست
آنچـه  )و ؛آورتـر اسـت الـزام یگـرین جهت از هر قاعـده دیهمه و سعادت انسان دارد و ب یبهروز

شـود،  شود گاهی با مالحظه منافع عمومی یـا مصـالح عمـومی کنـار گذاشـته می عادالنه تلقی می
توقعـات  یبرخ یاست برا یعدالت نام )ز ؛بنابراین عدالت چیزی جز رعایت منافع عمومی نیست

ر توقعـات قـرار ینسـبت بـه سـا یدر سطح بـاالتر یده اجتماعیاس فایه در مجموع با مقک یاخالق
 .شود بررسی میحال هر یک از مدعیات . ردیگ یم

تواند دلیلی بر عدم اصـالت آن  اما کاربردهای متعدد و متفاوت داشتن یک واژه نمی )الف و ب
ن توان اساس مفهوم عدالت را هما کند می که خود میل نیز اشاره می چنان افزون بر این. مفهوم باشد

د نـرعایت حق اخالقی دانست و به این ترتیب کاربردهای متفاوت دارای فصـل مشـترک نیـز خواه
تـوان  نمـی ،دنبا فرض اینکه کاربردهـای عـدالت دارای فصـل مشـترک هـم نباشـ وجودبا این . بود
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ارزش مستقل بودن یـا نبـودن آن در گـرو اسـتدالل . ارزشی مستقل نیست ،استنباط کرد که عدالت
  . عقالنی یا مراجعه به شهود ارتکازی عقالیی است

و آن را فاقـد عنصـر اخالقـی  داند میجویی  احساس عدالت را مشتمل بر حس انتقام ،میل )ج
کـه  داشـتهیـده حقـی امـا اگـر خسـارت د دارنـد؛البته کلمات انتقام و تالفی بار منفی . شمارد می

. خسارت زننده آن را نقض کرده است، مطالبه احقاق آن نه تنها عقالنی بلکـه اخالقـی نیـز هسـت
که وی معترف است، پـس جایگـاه عـدالت  بنابراین اگر عدالت رعایت حقوق اخالقی باشد، چنان
د ایجـاد حقـوقی را بـرای افـرا ،بلکه عـدالت ؛باالتر از صرف خسارت زننده و خسارت دیده است

لذا عنصر درونی آن همان رعایت حقوق . کند که افراد و جامعه باید آنها را تأمین و صیانت کنند می
پس عنصر درونی آن انتقام نیسـت . در شأن افراد لحاظ کرده استرا اخالقی است که اخالق، آنها 

ه طالبه شود نـه بـمجازات و کیفری م ،رو، اگر برای ناقضان حقوق از این. که غیراخالقی فرض شود
عـالوه، مطالبـه  هبـ. دلیـل اهمیـت اخالقـی خـود آن حقـوق اسـته جویی بلکه ب دلیل حس انتقام

از حـس  العمـوم لزومـاً  صورت کلـی از سـوی مـدعیه مجازات و کیفر از سوی خسارت دیده یا ب
غیـر از ( ویژه زمانی که از سـوی دیگـران هبلکه در بسیاری از اوقات، ب ؛شود جویی ناشی نمی انتقام

دلیل اهمیت رعایت حقـوق و دور کـردن اجتمـاع از آثـار سـوء ه شود، ب مطالبه می) خسارت دیده
  . امنی است نقض حقوق و رواج نا

بنـابراین . دلیـل فایـده آن یعنـی امنیـت اسـته قابل گذشت بودن عدالت بـ از نظر میل غیر )د
دهنده  نشان دوم،یز دیگری است و برای چ نخست،ها از عدالت دارند  احساس نیرومندی که انسان

. دلیل مالحظه فایده آن مد نظر قرار گرفته است و لذا ارزش مستقلی نیسته این است که عدالت ب
ترین بخش استدالل میل همین امر باشد که عدالت ارزش مستقلی نیست که البته این را  شاید مهم

عدالت برای رسیدن به آن فایده ارزشمند  ای که اما آن فایده. های مختلفی بیان کرده است صورته ب
شود چیست؟ کلمات وی دارای نوعی اضطراب است که به همین دلیل گاهی دیـدگاه وی  تلقی می

شـمارد و در  وی در اینجا امنیت را فایده عدالت مـی. شود مشوش و بدون نتیجه مشخص تلقی می
توان این دو مدعا را در  هر حال میه ب. داند خوشبختی را فایده آن می) که خواهد آمد(جای دیگری 

  .  طول یکدیگر تلقی کرد و ارزش امنیت را نیز برای نقش آن در خوشبختی انسان دانست
ای معین از قواعد اخالقی است که نسـبتًا بیشـتر از سـایر قواعـد،  از نظر میل عدالت مجموعه) ه

کرده است که آن مجموعـه معـین چیـزی با این حال وی استنتاج . کند الزامات رفاه بشری را تأمین می
اگر قواعدی چنـین ارتبـاط وثیقـی بـا رفـاه و . بدون تردید این استنتاج نارواست. جز رفاه بشری نیست

استدالل میل چنین . خوبی تبیین کرد د، باید آن مجموعه معین را شناخت و بهنها دار خوشبختی انسان
بنابراین فقط دغدغه لـذت  ؛است) و دوری از دردلذت (کند که چون عدالت برای خوشبختی  القا می
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سازی مطلوبیت یا همـان  بیشینه ،و دوری از رنج را داشته باشید، لذا در تقریر اقتصاددانان، تنها دغدغه
در اینجا خلطی صورت گرفته بدین ترتیب که اگرچه وضعیت عادالنه برای جامعه بشـری . فایده است

بـه . عنا نیست که هر چیز دارای فایده همان وضـعیت عادالنـه اسـتاما این بدین م ؛دارای فایده است
 ؛کنیم عبارت دیگر چنین نیست که وضعیت عادالنه چون دارای فایـده اسـت آن را عادالنـه تلقـی مـی

د، البتـه پـس شوکه باید شناخته و تأمین  داردهایی  بلکه وضعیت عادالنه صرف نظر از فایده آن ویژگی
  . شود طور کلی فایده اجتماعی نیز بر آن مترتب می از تحقق آن شرایط، به

هاسـت و لـذا  ه ارزش مستقل، خوشبختی انسانکبل ؛از نظر میل عدالت، ارزش مستقل نیست
ها به خوشـبختی ارزشـمند اسـت و چیـزی جـز مالحظـه خوشـبختی  عدالت برای دستیابی انسان

طرف دیگر خوشبختی را به لذت و  برد و از میل از طرفی عدالت را به خوشبختی تحویل می. نیست
گرایان، ارزش تمـام  گرا ماننـد فضـیلت بسیاری از فیلسوفان غیر فایـده. دهد دوری از رنج تقلیل می

ها بـه سـعادت و زنـدگی تـوأم بـا فضـیلت  فضائل اخالقی و از جمله عدالت را برای رسیدن انسان
ایـن ). ۴، فصـل ١٣٨٢هولمز، (نند ک درعین حال هرگز عدالت را به سعادت تحویل نمی. دانند می

خلط مانند آن است که گفته شود امنیت یا آزادی دارای فایده است پس امنیت یا آزادی چیـزی جـز 
گـویی دچـار  رهزنی کرده و کالم میـل را بـه همـان ،رسد ابهام مفهوم فایده به نظر می. فایده نیست
دالت وضعیتی است که دارای فایده است، ع. یعنی چیز دارای فایده، دارای فایده است ؛نموده باشد

اما تمام سخن این است که آن وضعیت چیست؟ اصول و قواعد مقوم آن وضعیت کدام است؟ امـا 
اصـول  گـویی و تعمـق در مفهـوم و گرایی با تحویل آن به فایده گویا درصدد است تا از پاسـخ فایده

شود و دغدغـه فایـده تنهـا  شیه رانده میکلی به حاه به این ترتیب دغدغه عدالت ب. عدالت فرار کند
  . شود راهنمای عمل فردی و اجتماعی می

با این حـال عـدالت  ؛کنند فیلسوفان مسلمان نیز ارزش عدالت را برای سعادت انسان تلقی می
شهید مطهری بر اساس پذیرش نظریه حقوق طبیعی که حق را . چیزی است و سعادت چیز دیگری

کند معتقد است حقوق وضعی باید موافق با حقـوق  بل از وضع فرض میامری واقعی و در مرحله ق
تواننـد افـراد را بـه کمـال و سـعادت واقعـی  اند کـه می طبیعی وضع شود و حقوق طبیعی نیز چنان

، در یعـت هدفـدار اسـتطب یدگاه اسـالمیـه طبق دکشان از آنجا ینظر ا به .دکننخودشان رهنمون 
 یعـیصـورت طبه ه بـکـقرار داده شده است  ییها چنان استعدادها و استحقاق یفطرت هر موجود
بشـر  یعین حقوق طبیبنابرا. ندک ییآن موجود باشد و او را به سمت آن راهنما ییسازگار با هدف غا

او را بـه  ،فا شـودیاسـت یخـوب هه اگر بـکبشر است  یفطر یها و انسان همان استعدادها و استحقاق
  ). ١۶٢−١۵٨ص، ١٩، ج١٣٧٨(ند ک یم ییراهنما یسانمال و سعادت انک

ها از دیـدگاه قـرآن بـه ایـن مسـئله اشـاره  استاد با اشاره به مقصد نهایی کمال و سعادت انسـان
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العـاده اهمیـت و ارزش  پذیرد و بـرای آن فوق قرآن اصل عدالت را می«از نظر استاد شهید . کند می
ای است کـه انسـان در ایـن دنیـا و در سـایه توحیـد،  مههدف بلکه مقد عنوان بهقائل است، ولی نه 

 هللاِرِ اكْ أَال بِذِ «کند  مند و خوش زندگی کند، و اال سعادت انسان را چیزی جز خدا تأمین نمی سعادت
لُوبُ  ئِنُّ الْقُ رسـاند و بـه دلیـل تقـدیم  را می ر مهمـی بکه خ» أال«که به دلیل کلمه ) ٢٨ ،رعد(» تَطْمَ
، تنهـا مایـه آرامـش انسـان یـاد )تقدیم ماحقه التأخیر یفید الحصـر(کند  حصر می ذکرالله که افاده

الةَ لِذِ «خداست و عبادت هم مقدمه رسیدن به خداست؛   هللاِرُ اكْ وَ لَـذِ « ؛)١۴ ،طـه(» یركْ وَ أَقِمِ الصَّ
ُ كْ أَ  تزکیه نفـس  ، همه چیز حتی عبادت، علم، قدرت،یعنی هدف یاد خداست ؛)۴۵ ،عنکبوت(» ربَ
، ٢۵ج ،١٣٧٨ ،همـو؛ ٨۵−٧٧ص ،١٣٧۶مطهری، (» اهداف ثانوی برای رسیدن به خداست... و

یابی بهتر افراد دن رعایت حقوق یعنی عدالت را دستبو  شهید مطهری مبنای الزامی). ۵٣٠−۵١١ص
حقـوق و » باید«برای اینکه افراد جامعه بهتر به سعادت خود برسند «. دانند بشر به سعادت خود می

  ). ٨١−٨٠، ص١ج، ١٣٧٨(» ها رعایت شود اولویت
کنند و منشأ تمامی حقوق را بـه  له حقوق طبیعی را انکار میئبرخی از اندیشمندان مسلمان مس

اما خداوند متعال حقـوق را ). ١۶٨−١٠٩ص، ١٣٨٢مصباح یزدی، (گردانند  خداوند متعال باز می
حقوق از جانب خداوند بدون مبنـا و  یاعطا ند؟ قطعاً یفرما یاعطا م یاریو مع کاساس چه مال بر
خلقت و فطـرتش  یبه مقتضا یم به هر موجودکیه خداوند حکن است یپاسخ ا. ستین حکمت بی

، همـان(رسـاند  یآن مـ یقـیمـال حقکت آنهـا او را بـه یـه رعاکـد یـفرما یرا اعطا م یچنان حقوق
ای رسیدن بـه کمـال بنابراین تمامی حقوق و احکام شریعت و از جمله عدالت بر). ١٣٢−١٢٩ص

سوره مبارکه بقره عدالت اجتماعی را  ٢١٣عالمه طباطبایی ذیل آیه . حقیقی انسان و سعادت اوست
کنند و معتقدند که خداوند از طریق ارسال انبیا و ارائه  حق تلقی می حق به ذی یدر واقع همان اعطا

از آنجا ). ١٧۶−١۶٧ص ،٢ج ،١٣٧۴ طباطبایی،(شریعت تحقق این عدالت را میسر فرموده است 
لـذا عـدالت  ؛و سـعادت حقیقـی اسـت ها و رسیدن به کمال که دین و شریعت برای هدایت انسان

منظـور رسـیدن بـه سـعادت خواهـد بـود ه اجتماعی نیز از طریق عمل به قوانین شریعت اسـالم بـ
ایده در واقع بنابراین ارزش مقدمی عدالت مستلزم فروکاستن آن نیست و فروکاستن آن به ف). همان(

   .جای عدالت خواهد بود هنفی آن و جایگزینی دغدغه فایده ب
شود با مالحظه منافع عمـومی یـا  میل معتقد است که در برخی موارد آنچه عادالنه تلقی می )و

گیرد که عدالت چیـزی جـز رعایـت منـافع  شود و از این نتیجه می مصالح عمومی کنار گذاشته می
که منـافع عمـومی  ست، چنانابهام مفهومی مبتال اینجا نیز کالم میل بهدر نخست، . عمومی نیست

مصالح عمومی متضمن وضعیتی است که بـرای جامعـه . کند را با مصالح عمومی یکسان تلقی می
شود، به خالف منافع عمومی که لزومـًا در گـرو خیـر و خـوبی واقعـی  واقعًا خیر و خوب تلقی می
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میـل، (سـت ها یده سـامان دادن جـدال فایدهگوید نقش اصل فا یکه خود میل م چنان دوم، ؛نیست
ای فایده هستند، در عمل قابـل که دو ارزش که هر دو نیز دار یی، یعنی در جا)٨۴−٨٣ص، ١٣٨٨
شود و از یکی  یکی بر دیگری اولویت داده می ،زمان نباشند با مالحظه مصالح عمومی یابی همدست

ین هرگز بدان معنا نیست که یک ارزش در دیگری مندرج و یا ا. شود نظر می در مقابل دیگری صرف
تواند داشـته باشـد، هـر چنـد در کـالم میـل بـه  البته این سخن مفهوم دیگری نیز می. مندک است

صراحت ذکر نشده است؛ بدین مضمون که اگر گاهی عدالت با مالحظات دیگـری کنـار گذاشـته 
های اخالقـی  آورتر از احکام سایر ارزش لت الزاماحکام عدا نخست،شود به معنای آن است که  می

مانند شرط عدم (هایی  بلکه مشروط است و قید و شرط ؛عدالت ارزشی مطلق نیست و دوم، نیست
خوبی در روایت اقتصاددانان نحله غالب مشهود اسـت و  دارد؛ این امر به) تعارض با منافع عمومی

از نظر اقتصاددانان نحله غالـب،  .دانند کل می) فایده( سازی مطلوبیت بیشینهله را ئآنان از ابتدا مس
اسـت و لـذا عـدالت از ابتـدا در  یثر منـافع عمـومکاساسًا عدالت مشروط به عدم تعارض با حدا

هـا معمـوًال مطلـق  هـا و حسـن و قبح شمندان مسـلمان، ارزشیر اندکدر تف. اولویت دوم قرار دارد
سـن شـود؛ امـا ح ز دانسـته میگناه، دروغ گفـتن مجـا یب یبرای حفظ جان فرد برای مثال ؛نیستند

  . گردد میعدالت مطلق تلقی 
گـاهی عـدالت بـه معنـای رعایـت . در اینجا نیز باید بین دو مفهوم از عدالت تفکیک قائل شد

حقوق است و گاهی به معنای تمامیت و کمـال یـک سیسـتم اسـت کـه مسـتلزم تـوازن، تعـادل و 
شود نظام به بهترین صـورت  که موجب می طوری ک نظام است؛ بهی یهماهنگی بین مجموعه اجزا
نظـر   ه به دلیل مصالح عمومی از عدالت به معنـای اول صـرفکزمانی . به اهداف خود دست یابد

عـدالت بـه معنـای اول . شود، در واقع از معنای اول عدالت، به معنای دوم آن رجوع شده است می
با این حال معیـار عـدول از معنـای . معنای دوم مطلق است تواند مشروط باشد، ولی عدالت به می

. نظر کردن از حقوق را بدهد  تواند اجازه صرف بلکه مصالح می ؛تواند منافع عمومی باشد اول نمی
سطح اول همان رعایت حقوق است که در  :به عبارت دیگر عدالت در چند سطح قابل تصور است

ایـن  .ت مستلزم آن است که خود حقـوق عادالنـه باشـنداما تحقق عدال. واقع اجرای عدالت است
بدون ورود به مباحث فراوانی که وجود دارد فقـط . سطح از عدالت حتی مقدم بر سطح قبلی است

اساس آن حقوق عادالنه حقوقی است که رسیدن  شود که بر به دیدگاه اندیشمندان مسلمان اشاره می
ه هدف از ارسـال کد یسوره حد ٢۵ه یرو در آ نیاز ا. کند یپذیر م امکان بشربه کمال انسانی را برای 

ار کآش یها امبران خود را با نشانهید ما پیفرما یر شده است مکتوسط مردم ذ عدالت ییپابرامبران یپ
مـردم  یقسـط از سـو ییبرپـا. کننـدام به قسط یم تا مردم قیز دادیزان نیتاب و مکم و به آنان یفرستاد

  زان یـتـاب و مک ،ن امر بـر ارسـال رسـلیفه ایه شریل در آین دلیهمه ب ؛مستلزم دانستن حقوق است
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ه همانـا کقسط و عدل  یارهاین معیبنابرا. مترتب شده است) ر شدهیبه امام تفس یر قمیه در تفسک(
کنش عادالنه هر حال در این حالت ه ب. تاب و سنت ارائه شده استکدر  باشد میموارد حق و ظلم 
در این حالـت عادالنـه وصـف فعـل . که موجب نقض حقوق نباشد در صورتی ؛یا فرد عادل است

  .ارادی یا خود فاعل است
کـار  هعنوان وصف یک وضعیت اجتماعی یا یـک نظـام اجتمـاعی بـ هدر مقابل گاهی عدالت ب

مانند کلمـه عـدل  ؛تی تمامیت و کمال یک سیستم اسادر این حالت عادالنه بودن به معن. رود می
 ؛٣٧۴ص، ١ ج ،١٣٨٠ ،عیاشــی: ک.ر(ســوره انعــام طبــق برخــی از تفاســیر  ١١۵در آیــه شــریفه 

سوره انفطـار کـه  ٧و آیه شریف ) ۴١٢ص، ۵ ج ،١٣٧۴ ،طباطبایی ؛١۵ص، ٧ ج تا، بی ،عاشور ابن
پایـداری و  ،بقـادر این معنا از عدالت . کار رفته است هعدل در معنای تمامیت سیستم بدن انسان ب

در چنـین . آن اسـت یکارآمدی سیستم در رسیدن به هـدف مسـتلزم نـوعی همـاهنگی بـین اجـزا
نظـر  شرایطی ممکن است مصلحت عمومی سیستم اقتضا کند که گاهی از بعضی از حقوق صرف

بـدن انسـان  یحیات انسان ممکن است اقتضا کند که از برخی از اجزا یمانند زمانی که بقا ؛شود
به بیان استاد شهید مطهری در عـدل بـه ایـن معنـا مصـلحت کـل مطـرح اسـت . شودنظر  صرف

وضع الشی فی «شاید بتوان گفت که در این صورت عدالت به معنای ). ٨٠−٧٨ص، ١ ج ،١٣٧٨(
شود که سیستم به بهترین صورت به هـدف  موضع مناسب هر چیز چنان معین می است و »موضعه
 حـق بـاز این معنای از عدالت را نیز به همان اعطـای حـق بـه ذیالبته برخی از اندیشمندان . برسد
ـهُ ُکـاْعطـاُء «ش توازن باشد، باز از آن معنای یعدالت اگر معنا. گردانند می رون یـب» لِّ ذی َحـقٍّ َحقَّ
تـوازن . شـودیمـال ه حقـوق افـراد پاکـنیشود بـه ا چ وقت اجتماع متوازن نمییست چرا؟ چون هین

ز یه نیاز آن فرض. شودیت شود، حق اجتماع هم رعایت حقوق همه افراد رعاه کن است یاجتماع به ا
ش یبله، در توازن پـ. دیآ شود، هرگز توازن اجتماع به وجود نمیکلی معدوم ه ه اساسًا حقوق افراد بک

ــی ــآ م ــد ی ــراد باک ــه اف ــاع بی ــدای اجتم ــان را ف ــوق خودش ــد کد حق ــری،(نن ، ٢١ ج ،١٣٧٨ مطه
دلیل مصالح اجتماعی از حق فرد به نفع ه بیر استاد شهید در اینجا بدر واقع به تع). ٢٢۴−٢٢٣ص

  . نظر شده است حق اجتماع که همان مصالح عمومی است صرف
ده یـاس فایـه در مجموع بـا مقک یتوقعات اخالق یبرخ یاست برا ینظر میل عدالت نامه ب )ز

اقـع میـل بـا ایـن اسـتدالل در و. ردیـگ یر توقعات قرار مـینسبت به سا یدر سطح باالتر یاجتماع
ال مهـم دیگـری کـه عـدالت یعنـی همـان ؤاما به س ؛کند گرایی را انکار می فایده تعارض عدالت و

دهـد و آن را  پاسخ نمی ؟توقعات و قواعد اخالقی که منافع اجتماعی آنها بسیار بیشتر است چیست
  .کند آشفته رها می
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  یریگ جهینت .۶

نه شدن لذت و خوشـبختی یشیه در جهت بکبل ؛مستقل نیست یارزش، عدالت ییگرا دهیاز منظر فا
با وجود ابهامات فراوانی که در استدالل میل در مـورد مفهـوم عـدالت وجـود دارد و . هاست انسان

را تـأمین عدم تبیین مجموعه قواعدی که بیشتر از سایر قواعد اخالقی، اصول و معیارهـای عـدالت 
) لذت و دوری از رنج(شود که جامعه باید دغدغه خوشبختی  ا میو از طرف دیگر چنین الق کند می

حتی اگـر معیارهـای . داشته باشد و از این طریق دغدغه عدالت، به کلی به حاشیه رانده شده است
خاطر  ا نیـز بـههج در فایده باشند و ارزش بودن آناخالقی دیگر مانند عدالت و حقوق نیز قابل اندرا

چـه دارای فایـده آن نخسـت،زیـرا  ؛هم دلیلی برای تقلیل وجود ندارد شد، بازها بافواید مترتب بر آن
ن اسـت بسـیاری از مـردم بـدون توجـه بـه کبلکه مم ؛ستیخاطر فایده آن ارزشمند ن به فقطاست 
تر در زمان  گیری دقیق توجه تفصیلی به امور دارای فایده به تصمیم دومد، آن را ارزشمند بدانند؛ یفوا

کند و انـدراج آن در یـک مفهـوم کلـی بـه حـذف یـا در  مور دارای ارزش کمک میتعارض برخی ا
که عدالت در دیدگاه نحله غالب  چنان ؛شود حاشیه قرار گرفتن برخی از امور دارای ارزش منجر می

ها در به تفصیالت و جزئیات و اندراج آنتوجهی  بی سوم،در علم اقتصاد به حاشیه رانده شده است؛ 
بدون توجـه  ،کلیت مفهوم فایده و ضرر چهارمکند؛  باز می یراه را بر تصمیمات فردمفهومی کلی، 

گیری صورت  ها تصمیمیده و ضرر که باید با توجه به آنشود مصادیق فا به برخی جزئیات موجب می
نند کفایده −های ذهنی خود هزینه گیران بر اساس داوری ای از ابهام قرار گیرد و تصمیم گیرد در هاله

  . ارها در تضاد استیمع یا قهیر سلیعدم تفس یعنیگرایی  فایده یاین با هدف اصلو 
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