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 چکیده :

مشتریان در بانک مسکن استان کردستتتان ، بین ابعاد بازاریابی عصبی و رضایت    این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رابطه

روش کمی است که به شیوه همبستگی انجام پذیرفته استتتر روش تحقیتتق   نظر هدف تحقیق توصیفی با نتایج کاربردی واز  

نفری کارکنتتان، بتتر استتا    2000جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان بانک مسکن استان کردستان بوده که با توجه به تعداد  

صتتورت تصتتادفی  هدر چهار خوشه شمال، جنوب، شرق و غرب  و بنفر که   322ان و نمونه آماری تحقیق شامل  جدول کوکر

ساده انتخاب شده استر ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط خبرگتتان و پایتتایی آن نیتتز بتتا 

های تحریک احساسات، گرفتر برای  ممیزی  بازاریابی عصبی مولفه مورد تایید قرار    %821خ و به مقدار  ضریب آلفای کرونبا

 SPSSتماد در نظر گرفته شده استر نتایج فرضیات که از طریق آزمون رگرسیون و بتتا نتترم افتتزار عتداعی خاطرات و جلب ا

بازاریتتابی عصتتبی در ن ، تمام مولفه های مرتبط با ممیزی مورد بررسی قرار گرفت نشان داد که از منظر مشتریان بانک مسک

تحقیق نشان داد، مولفه تحریتتک احساستتات بازاریتتابی   جیر مستقیم و معناداری دارندر همچنین نتایمندی مشتریان تاثرضایت

لوب به مشتتتریان عصبی بیشترین تاثیر بر ارایه موفق محصوالت نوین بانک دارا می باشدر و در نهایت برای ارائه خدمات مط

 بی عصبی پیشنهاداتی ارائه گردیدربا تمرکز بر بازاریا
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Review   
     A fallacy is a part of an argument that is demonstrably 

flawed in its logic and therefore invalidates the entire 

argument. A fallacy may be used to turn the truth(s) upside 

down. A review of different sources indicates that despite the 

use of different interpretations about fallacies and the 

introduction of various forms of fallacies, many common 

features can be observed among them. In fact, it can be said 

that fallacies can appear in different contexts, from everyday 

conversation to conducting a detailed scientific research. In 

fact, the types of fallacies depend on the context in which the 

fallacy occurs. The fallacy of self-interested interpretation 

happens when a person relates the hot topic of the day to his 

own personal, political or religious beliefs and interests. In this 

research, we seek to explain how the fallacy of self-interested 

interpretation occurs in organizations and what strategies 

should be taken to manage it ر 
Keywords: fallacy management, self-interested 
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 چکیده 

از برهان   منطق در اثباتی طور قابلاست که به برهان مغالطه جزئی  بنابراین کلِ  ایراد وجود دارد و  نامعتبر میآن  سازد.  را 

دارد که به رغم استفاده از  مرور منابع مختلف حکایت از آن  .مغالطه ممکن است برای وارونه کردنِ حقیقت)ها( به کار رود 

تعبیرهای مختلف درباره مغالطه و معرفی اشکال گوناگون از مغالطه ها میتوان وجوه مشترک فراوانی در بین آنها مشاهده  

مغالطه می تواند در زمینه های مختلف از محاوره روزمره گرفته تا انجام یک  توان اینطور بیان کرد که  در واقع می  نمود.  

وابسته  آن صورت می گیرد،  مغالطه در  ای که  زمینه  به  مغالطه  انواع  واقع طرح  در  علمی دقیق خودنمایی کند  پژوهش 

بحث داغ روز را هرطور شده به عقاید و منافع شخصی  مغالطه تفسیر منفعت طلبانه موقعی اتفاق می افتد که شخصی  است.

مغالطه ی تفسیر منفعت  نمائیم  به دنبال آن هستیم که تشریح  پژوهش  این  در   . یا مذهبی خودش ربط دهد  ، سیاسی 

 طلبانه در سازمانها چگونه رخ میدهد و برای مدیریت آن باید چه راهکارهایی را در پیش رو گرفت . 

 غالطه ، تفسیر منفعت طلبانه ، سازمان مدیریت م :کلید واژه
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 مقدمه

آن ایراد وجود دارد و بنابراین کلِ برهان را   منطق  در اثباتی  طور قابلاست که به برهان  مغالطه جزئی از 

کسی است که از روی   گرمغالطه.سازد. مغالطه ممکن است برای وارونه کردنِ حقیقت)ها( به کار رودنامعتبر می

نتیجه     های گیرینتیجه  برای   را   نتیجه   آن  است  ممکن  و  استرسیده  نادرست  یا  درستاستدالل نادرست به یک 

  در   که  است  استداللی  –است  مشتق شده غلط  عربی  واژه  از   که   –  مغالطه  تعریف  خالصه.  گیرد  کار   به  هم  دیگری

  اظهار   مرتکب   نادانسته  اولی  که   است  آن  در  گرسفسطه  با  گرمغلطه  تفاوت  و  باشد،  داشته  وجود  معنوی  فساد  آن

برپایه  دان  دومی  و  شودمی  انحراف  به  مبتال  برهان و    خود   مقصود  با  منطبق  استنتاج  سوی  به  تغلیط  اصول سته 

به سوی    .ازگرایدمی را  او  این خصیصه،  و خوددوستی است.  انسان، حُبّ ذات، خودخواهی  ذاتی  ویژگی های 

ترین( عاملی   تنها )و الاقل قوی  نیز دفع ضرر، سوق می دهد. و شاید منفعت طلبی،  و  جلب منفعت شخصی 

نج ها و مشقت  باشد که انسان ها را به سوی تالش و کار، و کسب دانش و مهارت های زندگی کشانده، تحمّل ر

دهد جلوه می  موجّه  و  معقول  برایش  را  تزاحم .ها  عادی جامعه،  در شرایط  نظران،  از صاحب  برخی  اعتقاد  به 

اساسی میان فرد و جامعه وجود ندارد و فرآیند جامعه پذیری به گونه ای عمل می کند که فرد در تعقیب منافع  

اجباری که  آن  بدون  و  کند  می  عمل  هنجارمند  خود،  به    فردی  پایبندی  گذر  از  فردی  منافع  باشد،  کار  در 

با   تنازع  در  جامعه  و  فرد  مصالح  که  آید  می  پیش  شرایطی  گاهی  ولی  شود؛  می  محقَّق  اجتماعی  هنجارهای 

می   نادیده  را  عمومی  منافع  و  اجتماعی  حقوق  فردی،  منافع  به  دستیابی  برای  افراد  و  گیرند  می  قرار  یکدیگر 

اس  .گیرند این  واقعیت  های  اما  گروه  و  افراد  برخی  جانب  از  جامعه  عمومی  منافع  نیز  عادی  شرایط  در  که  ت 

اجتماعی، نادیده گرفته می شود و برای رسیدن به منافع شخصی به حقشان قانع نیستند و پا را فراتر از حدود  

 . خود گذاشته، منافع دیگران را مورد تجاوز قرار می دهند

 بحث و نتیجه گیری 

به   تاریخی  از  نگاهی  منطق  و  فلسفه  تاریخ،  در طول  مغالطه  موضوع  که  دهد  می  نشان  مغالطه  مفهوم 

جایگاه خاصی برخوردار بوده است و از زمان های گذشته فیلسوفان به طرق مختلف به این موضوع پرداختند. 

از مغالطه سعی می کردند تا ایده های مورد نظر را به شنوندگان    استفاده  با  و  بلند  گفتار  طریق  از   سوفسطاییان 

(.مع ذلک، بیشترین کاربرد این مفهوم نخست در حوزه منطق به عنوان روش  ۱۳۷۴خود تحمیل کنند)نقیب زاده،

  اندیشه درست بوده و به دلیل باال بودن کاربرد روش قیاس در این قلمرو به معرفتی بیشترین مغالطه ها در حوزه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%B7
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  مراجعه  انواع مغالطه زیاد است و  .(۱۳۸۰خطاهای موجود در سبک استدالل قیاسی دنبال می شده است)خندان،

به کتب منطقی، نشان می تفصیلی و دقیق   قسم مغالطه را مشخص کرده  310دانان مسلمان    منطق   دهد که  ی 

انواع  (.   1385نبویان،)اند و  البته  نیست  تعداد  این  به  محدود  افزایشت   می  مغالطه  شریعتی  )یابد واند 

 (.۱۴۰۰،سبزواری

است  xیک مغالطه ، )) :( از جمله کسانی است که مفهوم مغالطه را چنین تعریف می کند۱۹۸۷جانسون)

(. استدالل  ۱۳۹۰،شعبانی ورکی ،  ۲۰۰۲به نقل از هانس، )(( نیست  y ظاهر می شود، اما در واقع  y که در قالب 

فریبنده ای دارند که استدالل های خوبی هستند . مغالطه های غیر رسمی ممکن  های مغالطه آمیز معموال ظاهر  

تواند   می  ها  مغالطه  شناخت   . کند  برداری  بهره  نیز  مخاطب  روانی  یا  فکری   ، عاطفی  ضعف  نقاط  از  است 

آنچه   مهارتهای استدالل را ایجاد گند تا پیوندهای ضعیف تر بین مقدمات و نتیجه گیری ها را برای تشخیص بهتر

(.مغالطه استفاده از استدالل نامعتبر یا در غیر این صورت  ۲۰۰۹به نظر می رسد درست است ، نشان دهد )دامر ،  

  ، مافلز   ، یا )) حرکت اشتباه (( ) ون ایمرن ، گارسن  (. در ساخت یک استدالل است )گنسلر،  ۲۰۰۹نادرست 

نظر رسیدن بهتر از آنچه واقعا است فریبنده باشد    (.یک استدالل مغالطه آمیز ممکن است یا به۲۰۰۲؛وودز ،۲۰۱۰

. برخی مغالطه ها عمدا برای دستکاری یا ترغیب یا فریب انجام می شود ،در حالی که برخی دیگر به دلیل بی  

احتیاطی یا ناآگاهی ، ناخواسته مرتکب می شوند . صحت استدالل های حقوقی به زمینه استدالل ها بستگی دارد  

 (. ۲۰۱5، دالمان، ) بوستامانته

مغالطه تفسیر منفعت طلبانه موقعی اتفاق می افتد که شخصی بحث داغ روز را هرطور شده به عقاید و  

منافع شخصی ، سیاسی یا مذهبی خودش ربط دهد . بیش تر مردم اطالع ندارند که چقدر راحت می توان پس از  

ش گوئی های کتاب مقدس ، پیش گوئی های ذهنی  وقوع اتفاقی بزرگ از آن برای تاکید بر عقاید شخصی مثل پی 

 (.۱۳۹۹)بوبنت ، ، طالع بینی ، فال قهوه ، فال چینی و... استفاده کرد 

گرایی   سیاست  فایده  فلسفه  و  اخالق  فلسفه  مطرح  مکاتب  در   است.از  اصلی  موثران  یا  بنیانگذاران 

(  ۲۰۰5،  سولومون)دانست  ،جیمز میل و جان استوارت میلبنثام،  توان جرمی  می  اینبندی ادعاهای مکتب  صورت

توان از پیروان  ا راشد   و هیستینگ  ( ۲۰۱۴،  اگلیستون)ی سجویکر مانند هنو متفکرانی   ل و جان اسمارت را می 

امروز    .گاه در فلسفه اخالق در برابر اندیشه وظیفه گرایی کانتی قرار می دهندگرایی را  . فایده  ن دانستآ  متاخر

آثار و نتایج خود را    ،فایده گرایی به فلسفه اخالق و فلسفه سیاست محدود نمانده است و این اندیشه و مکتب
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  عام تصور    .نشان می دهد که به صورت شاخه های نظری این مکتب بروز و ظهور یافته است  یدر علوم مختلف

بکنند و همین    یهایچنین است که فایده گرایی به افراد اجازه می دهد که بر مبنای کسب منفعت خویش انتخاب

نتایج انتخاب نفع محور است که کار درست را تعیین می کند در حالی که از دید وظیفه گرایی  و  کسب منفعت  

به لحاظ قواعد جهانشمول موظف ه  ای   وظیفه است و افراد به وظیفه   ،کار اخالقی درست   و   درست  ،ستند که 

نتایج آن در درستی و غلطی آن هیچ اثری ندارد اندیشه امروزه در علوم    (.۲۰۰۷،  ستاورن)اخالقی است و  این 

گرای فایده گرایی و  گیری نیز میان روش نتیجهمختلف گسترش و تداوم یافته است به حدی که در عرصه تصمیم 

 (. ۲۰۰۷)تنر، شوددیده می عیرقابت و تناز ،و توجه به اصول ثابت شیوه وظیفه گرایی اخالقی

 بررسی انتقادی مبانی نظری فایده گرایی

  . فایده گرایی هم به عنوان مکتب فلسفه اخالق و هم به عنوان مکتب فلسفه سیاست قابل بررسی است 

ارائه    یتلقی واحد و منحصر به فرد  ،بدون شک از فایده گرایی نیز مانند دیگر مکاتب فلسفه اخالق و سیاست

به تعبیری  (؛  ۲۰۱۴)اگلستون،  قی های مختلفی در این زمینه از سوی متفکران مختلف مطرح شده استلنشده و ت 

آمی آرای  در  و  اصل  در  مکتب  این  که  کرد  بیان  بنیانگذار بتوان  مکتب    بنثامچون    یای  عنوان  به  میل  جیمز  و 

شد مطرح  اخالق  ت   ؛فلسفه  در  أاما  گرایانه  فایده  رویکرد  که  نیز  ع ثیراتی  و  داشته  آزادی  و  اجتماعی  دالت 

اندیشه کرده  هاییشتال این  تبیین دوباره  در  میل  فلسفه    ،که جان استوارت  به عنوان مکتب  آن  به  توجه  باعث 

است شده  م  .سیاست  استوارت  اصلیجان  باید  را  دانست یل  فردی  فایده  که   ترین  تاریخ  کرده  در  ظهور  گرایی 

   (.۱۹۸۸)دونر،  است

شخص از طریق    نیل به خوشیای برای  نیز مکتب اصالت فایده را به عنوان وسیلهاون، جینز و پالی  بر

  خوشی   یناگر بیشتر  .ودقابل قبول نب  هاو میل هیچ کدام از این دیدگاه  بنتام برای    .دن دانگری خداوند می  میانجی

کند حق تقدم باید برای    نزاعدر نتیجه وقتی دو نفر    ،خود شخص باشد  یبرای رسیدن به خوش  ای  فقط وسیله

به دالیل  .نفع شخصی در نظر گرفته شود پالی  و  بلندمدت هرگز تضاد    یمختلف   هایز  در  آنها  داشتند که  عقیده 

ای  ه و میل در تالش  بنتاممعمول این است که    . دیدگاهرسد این امر مورد تردید استنخواهند داشت اما به نظر می

به نظر می    .انگیزی شکست خوردندخود برای پایه گذاری مکتب اصالت فایده بر اساس خودخواهی به طور غم

استدالل میل در فصل چهارم کتاب معروف خود به   . دهداین انتقال را انجام می ،تدالل برای آناس بنتام بدونرسد 

سال   در  که  فایده  اصالت  مکتب  شده  ۱۸۶۳نام  فهمیده  آنچه  از  تر  زیرکانه  است  ممکن  شد   .باشد  ،منتشر 

خودش   تمایالت  درک  برگیرنده  در  فرد  فرد    است،خوشبختی  تمایالت  از  دا  منشأبرخی  سایر    ،ردزیستی  اما 

یعنی وابسته    ،بستگی به شرایط اجتماعی فرد دارد  (تمایالت زیستی تا اندازه محدودی حتی  و  )تمایالت شخصی

  مفید ا در جامعه  ه ب درست باشد انسانز اگر نظر ها  .لی آن را تداعی نامیده استتاره به چیزی است که دیوید  
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اندشد به    ه  را  دهند  خوشیتا خوشی خودشان  ربط  اما جامعه    .دیگران  نفع شخصی است  نهایی جامعه  توجه 

قواعد رفتاری مورد نیاز برای نگه داشتن جامعه در  )ها به قوانین طبیعت  تواند به راحتی کار کند اگر انساننمی

عنوان ابزاری برای رسیدن به هدف بنگرند و هرگاه امکان شناسایی قوانین نبود شکسته شود    صرفا ًبه  کنار هم(

در عبارت میل چنین توصیف شده است که وجودی که    ،نگریست که افراد به خود فکر کنندخواهد   جامعه به آن

خوشی دیگران به عنوان یک وسیله بلکه در جای خود به عنوان یک هدف در نظر    .کندالبته به سایرین توجه می

بخواهیم. ما  شودگرفته می را  این  ایم که  نیس)تربیت(    سازی شرطی  .شرطی شده  تمایالت ممکن  اینکه    ی ت مگر 

اما تمایل شرطی شده به همان اندازه   ،درونی وجود داشته باشد که با آن تمایل شرطی شده بتوانند مرتبط باشد

باشد  گاهیو ممکن است  است)واقعی  ،  که آن را به وجود آورده   اصیلیتمایل   تر  هابز در  در راهی که    (.قوی 

در   نکته شکست خورد،  این  به  آن است  کهتوجه  سایرین    نتیجه جامعه شاهد  لذت  و  لذت خود  میان  انسان 

راه   ،اما این امر.ا را هدف خود بداندهبیشترین خوشی برای انسان   ،کند تا به جای خوشی خودشارتباط برقرار می

  ی خوش شرطی شده تا  او  آن تمایل دارد و    که او بههر چیزی است    وشی اوچون خ  ،نادرستی برای انجام آن است

خوشی دیگران وجود و  شدیدی که بین خوشی خودش    زدر نتیجه تمای  .خودش بداندخوشی  دیگر آن را مانند  

بین می از  آنچه    .روددارد  میان  باید  میاو  ما  دیگران  برای  آنچه  و  شویمبرای خود  قائل  تمایز  دو   .خواهد  هر 

م که  یمی توانیم به طور متناقض بگوی  است،  گیرنده ارضای تمایالت  دربر  چون خوشی اوتمایالت او هستند و  

از خوشی   ندارداوست.  خوشی دیگران بخشی  تناقضی وجود  این معنا که فرد می  ،هیچ  های  خواهد خواستهبه 

  را در برابر اشتباهات بزرگ تر بی او  حداقل    ،این دیدگاه میل  ،درست یا غلط  .دیگران تا حد ممکن برآورده شود

پسرش جان استوارت میل را    بر  لتاثیر هارتلی و جیمز می  ،این تفسیر  ،گفته شده  عالوه بر نکات  .گناه جلوه داد

می تاثیرگذار   .کندبیان  از  یکی  البته  نیز  استاصلی  ان  هارتلی  بوده  میل  جیمز  مقدم،  بر  علوم  و  منش  )صادقی 

۱۳۹۴) . 

تفکر   کامل    اگر ه  ایدف زیربنای  سلطه  و  حکومت  تحت  که  است  موجودی  عنوان  به  انسان  دو  تصور 

است  یفرمانروا  لذت  و  فرمانروا   و  درد  دو  این  اثر  در  همه  او  و عمل  ذکر  و  چنانچه  ۲۰۰۰ست)بنثام،  فکر  (و 

  یک فکر   ،دارد  یهای مختلفچهره  ،اخالقی  ای  به عنوان نظریهحامیان این نظر بیان می کنند هر چند فایده گرایی  

یا ارزش درونی را مبنای کامل اخالق قرار می   ،گرایی  هایدف   .دهدشکل می  چهره هامرکزی به همه این     فایده 

 (.۱۹۸۸)دونر، دهد

راه    بنتامبه عقیده    .انگیزدای آشکاری را برمیهمخالفت   ،بیان کرده  بنتام،مکتب اصالت فایده آن گونه که  

به سایر اعمال ممکن    استکه آیا این عمل نسبت از شخص    یپرسش  ،تعیین درست یا غلط بودن یک عمل معین
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ل تا  ؤا ساین  توان به  اما آیا می  ؟ کندلذت بیشتری برای تمام افراد تحت تأثیر آن فراهم می  عدر مجمو   ،برای دفاع

توان  کند میفکر میبنتام  رسد  به نظر می  ؟کند پاسخ دادگیری  ا را اندازههزمانی که فرد نتوانند میزان لذت و خوشی

. در صحبت کرد  ،در مورد واحدهای لذت یا درد که برای یک فرد معین به وسیله عملی معین ایجاد شده است

ندارد. واحدهایی وجود  لذت   واقع چنین  که  دارند  اصرار  فایده  اصالت  مکتب  مقایسه هستنده منتقدان    . ا غیرقابل 

اگر شما بگویید که لذت بیشتری از موسیقی    ت میان دو معنای حاصل از این باور تفاوت قائل شد.  حال مهم اس

داستان پلیسی با دو  ای پلیسی می برید این به آن معنا نیست که شما نسبت به خواندن  ه نسبت به خواندن داستان

بی کنسرت سمفونی  یک  در  انتقاد  تفاوت  شرکت  این  مح   یمعتبرهستید.  به  یک  نسبت  مقصود  اگر  است  اسبه 

را با لذت    لذت یا دردیتوانیم  بر اساس آن میما  وجود دارد که    یا وجود وجود این احساس.بمحاسبه دقیق باشد

دوره زندان    بینشخص مجرم حق انتخاب این  به  قاضی ممکن است  یک  برای مثال    .و درد دیگری مقایسه کنیم

یا  یک روز زندان    .تواند خوب یا بد انجام شودیافتن جمالت معادل می  .جریمه نقدی به مبلغ معین بدهدیا یک  

  در   .درد به طور کامل قابل مقایسه نیستند  دو نوعبنابراین    .نامعقول استای    جمله  ،هزار دالری  ۱۰یک جریمه  

میان روشهای گوناگون عمل هستیم  ،زندگی روزمره انتخاب  به  را   .همیشه ما مجبور  این سوالها  خود    از  اغلب 

ای  ها پاسخ هاین پرسش   ؟صرف نظر کنم  ،آیا ارزش دارد به خاطر آن  ؟برماز کدام یک بیشتر لذت می  ،پرسیممی

را مطرح کنیم که آیا من باید   نیست اگر این پرسش  معقول بنابراین نا.توان به آنها پاسخ داددقیقی ندارد ولی می

آیا این یا آن سبب لذت بیشتری در بلندمدت برای    ، ر است بااین پرسش براب  ؟رار  کا   این کار را انجام بدهم یا آن

می افراد  گویم    ؟شودتمام  می  که  زمانی  حال  این  هستندلذتها  با  مقایسه  قابل  کامالً  ،غیر  که  متفاوت    چیزی 

به همان    ،استفاده کنیمجی. ای. مور  مثال    است ازکه بهتر  نیستیم    بسیاری از ما معتقد  .وجود دارد  مقصودماست

لیر دارد به شرط آنکه مقدار لذت در هر دو حالت یکی ان با ارزش است که دیگری از درک تراژدی شاه  دازه 

 (. ۲۰۰۲) تالوک و همکاران ،  باشد

در پاسخ به .دن کنلذت بیشتری را ایجاد مینه اینکه  با ارزش تر هستند  ها کنیم که برخی از لذت ما فکر می 

تفاوت    ،در نظر گرفته شود  ابعاد لذت    گوید زمانی کهمیبنتام    .همراه هستندتا حدی  میل  و    بنتام  ،این مخالفت

لذت  پایینه میان  و  باالتر  تصوریتفاوت    ،ترای  میل چنین  این حال،  با  میاندارد    کمی است.  این    :گویدو  درک 

منتقدان    .ار استسازگ  مطلوبیتواقعیت که بعضی از لذتها خواستنی تر و با ارزش تر از بقیه حسن کامالً با اصل  

باالتر  ،اینکه  دیقدر تص  ،کنندمینچون فکر    یو گفته شده    و نه کمی،  تر کیفیپایینو پایین  تمایز میان لذتهای 

  که ذاتاً خوب است. این انتقاد وجود دارد    لذتاست که میل به طور ضمنی پذیرفته است که چیزی دیگر غیر از  

آن را مکتب اصالت    ال که هاستینگ راشد  منتهی شد از مکتب اصالت فواید    ای  به شکل گیری نسخه تغییر یافته

با را همراه  آن  نامید و  آرمانی  ق  جی. ای. مور در سالهای    فایده  این  اینکه  .مطرح کرد  رناولیه  به  اعتقاد  با  آنها 
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  لذت گرایانهیا  با اصالت فایده ای قدیمی    ،زیبایی و عشق مانند لذت شادی خوب هستند  ،مواردی نظیر صداقت

با این حال    .بیشترین خوبی برای تعداد بیشتر تغییر دادند  بنابراین آنها فرمول اصالت فایده را به  ،متفاوت بودند

فقط بر اساس عواقب آن و تاثیر آنها در به   ،لذت گرایانه در قضاوت در مورد اعمال   اصالت فایده ای هایآنها با  

خوبها اضافه    فهرستفیلسوفان در واقع کمال اخالقی را به    عضی از)بموافق بودند  ،وجود آوردن شرایط خوب

 ( .  ۲۰۰۸) تالوک ،  (کردند ولی گفتن این به معنای دست کشیدن از آن وجوه تمایز مکتب اصالت فایده است

رسد در پیروی از  به نظر می  . در جهت مکتب اصالت فایده آرمانی برداشته است  دویک قدمی نظر سای 

لذت به دست    واحد  5۰برای مثال  )بردمیان موقعیتی که در آن الف نفع می  چ تفاوت اخالقی، هیحساب لذت

هزینه  (آوردمی مثال  ب)ب  به  در  ۴۰رای  نفع    د(وواحد  دو  هر  و ب  الف  آن  در  که  دست    معتدلیشرایطی  به 

کدام  )برای  آورندمی هر  ندارد  واحد(  5مثال  یکسان    .وجود  انتخاب  دو  هر  در  مردم  خوشی  کل  افزایش 

برای  و  به عنوان یک نیاز    شی با استفاده از توزیع برابر خو  ، سایدویکبرای مقابله با آن مخالفتواحد(.  ۱۰) است

خوب    ،پیروی از برابری و خورشی به خودی خود  .داد  خوشیتغییری را در فرمول بیشترین    ،حداکثر سازی آن

فرمول بیشترین خوبی   ،زیرا ما باید به همان طریق  گریزد   مخالفت نمی  از اینایده آرمانی  مکتب اصالت ف  .است

به این دلیل که او    :پذیرفتن تغییر آسان تر است  ،آرمانی  اصالت فایده ای هایبا این حال برای    .را اصالح کنیم

این از  ها  گوناگونی    ،پیش  نیازنیکی  و  پذیرفته است  به  را  بی  برابرسازی  شانه خالی کردن  گرفتن  نظر  در  رای 

  ه اند،با وجود این بسیاری از انتقادهایی که مکتب اصالت فایده را مخاطب قرار داد  .  به عنوان خوب ندارد  خوب

این درست است حتی در مورد این انتقاد که، اصالت فایده ای    .برندنیروی برابری را برای هر دو نوع به کار می

  ایده ف اصالت    .شودمحسوب می  ترشدید فع غم قرار  که به نظر بسیاری یک الزام  ها ترویج خوشی را در سطح ر 

هم به دلیل   نیکی های اوست وهم به دلیل آنکه خوشی یکی از  .شوندآرمانی با مسئله مشابهی روبرو می های ای

اصالت  گاهی    .شوددر مورد راستی و زیبایی در مقایسه با رفع زشتی و خطا مطرح می  یآنکه پرسشهای مشابه

اند کرده  تالش  ها  ای  با    فایده  نیز  و  مخالفتها  این  اقتصاددان    ،برابر  توزیعبا  نهایی  مطلوبیت  اصل  به  توسل  با 

حس    ،و افزایش خوشی  غم()را که میان لزوم به از بین بردن بدبختی  تفاوتیبا این حال این مسئله  .مواجه شوند

نمیمی توضیح  برابری  شود  مانع  نیز  و  تضاد  توزیع دهد  نمی  با دائم    از  مهم .  شودحداکثرسازی  آن    مخالفت  تر 

بر اساس    نه  ،کنیمآن عمل قضاوت مییا نیت  است که اغلب در مورد یک عمل درست یا غلط به خاطر انگیز  

یافته آنآثار   رود که شواهدی در مورد نیت  مینن فراتر از آن  ده هاچس فای به همین دلیل مکتب اصالت  )تحقق 

پاسخ  ده ای  اصالت فای   (.شودیید میأمعمول ت  حس اخالقیویژگی که تمام اعمال توسط    ،خیرخواهانه ایجاد کند

  تمجید و اعمال شایسته    صحیحتوانیم اعمال  دلیل است که در گفتار روزمره ما نمیاین امر فقط به این  دهد که  می
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به عنوان یک قاعده از    ،گزینه صحیح است  ،عملدو  یک از    خود بپرسد که کدام.اگر فردی از  دهیم  تمیزا از هم  ر

چه بهتر  آنهر    ،و ممکن است این باشد که در مقتضیاتاتنها انگیزه    .می کندها سؤال نخودش در مورد انگیزه  

م در مورد آن موضوع هر کاری که انجام دهی درست  یبگویبه او  اما او راضی نخواهد شد اگر    .است انجام دهد

اگر کاری که صادقانه فکر  "  ."نگران نباشی   می دهی،کاری انجام  چه  ه  کدر مورد آن"بنابراین تو می توانی    .است

کنی   است  می  دهیصحیح  توانجام  درست  ،  داده  یکار  انجام  مع  ،"یارا  این  به  هیچاین  که  نیست  در   نی  گاه 

شایسته    ،انجام دهی صحیح است تشخیص کار صحیح اشتباه نمی کنی بلکه اگر کاری را که صادقانه فکر می کنی 

دادهجیتم انجام  که  اگر عملی  بود حتی  نباشد  ای،  د خواهی  قابل    .صحیح  و  میان صحیح  زمانی که سردرگمی 

انسانی را که    هموارهتواند  و می. اوجود ندارد  الت فایده ایصدیگر مشکلی درباره انگیزه برای ا   رفع شد تحسین  

انگیزه خیرخواهانه عمل آن مورد    بر اساس  نتایج آن عمل در  اگر  تحسین کند، حتی  ناگوار  کرده است  خاص 

در واقع این یک نتیجه    .شود اغلب نتایج خوبی دارندزیرا اعمالی که بر اساس انگیزه های خوب انجام می  ،باشد

نه    ،از مکتب اصالت فایده است که عملی باید مورد تحسین قرار گیرد که نتایج تحسین آن خوب باشدحاصل  

 .(۱۳۹۴)صادقی منش و علوم مقدم، اینکه نتایج حاصل از عمل به آن خوب باشد

را به   تلر مواردی که با  .ین ارائه کرده استدو علیه گاگرین  مواردی هستند که این    اًایرادهای دیگر اساس 

که مکتب    هگفته شد  .مکتب اصالت فایده به خداوند واگذار شود  ستکرد که بهتر ا  وادار   ر تصمیم گیری این ام

نمی فایده  برای  اصالت  که  الزام تواند  طور  همان  شود  گرفته  نظر  در  قراردادی  بردهای  پی  الزامات    گادوین 

تواند تعهدات خصوصی و داخلی را  همچنین الزامات قراردادی نمی  .می کند  بیگانهقراردادی تعهد را با اخالق  

ین را در میان شعله  دومادری که گا  وفرزندان    ،شوهر  ،همسر  ،در نظر بگیرد یعنی تعهد نسبت به دوستان شخصی

به جز خیرخواهی بدون تبعیض را    ،ای تمامی تعهداتده  گفته شده که انسان اصالت فای  .کند  می  هاهای آتش ر

انپاسخ داد  اصالت فایده ای هااغلب  ،  به این مطلب  .ار می کندانک نیازمند میزان ه  یا نیکی  ترویج خوشی  د که 

از سازماندهی است مثل هر جای  . مشخصی  نیز  اینجا  احساس    ،تقسیم کار ضروری است  یدر  که  اگر هر کس 

ویژه باشدمسئولیت  داشته  انسان  محدودی  تعداد  رفاه  برابر  در  خانواده  .ای  تعهدات  منطق  دیدگاه  است.    این 

برای   نیز  اشیای بی جان به طور    مگر آنکه  برآییم،غیر ممکن است از عهده جهان    .وجود داردتعهدها  مشابهی 

پیش میقابل  که  ثابت  قوانین  طبق  شودتواند  بینی  کنند  ،کشف  طریق    .رفتار  همان  انسان به  رفتار  قابل هاگر  ا 

راحت تر از    ،بینی برآمدنحتی از عهده رفتار خصمانه قابل پیش  .کندتر فعالیت میجامعه راحت  ، بینی باشدپیش

بنابراین در مکتب اصالت فایده ایجاد و حفظ تعهدات صریح یک شیوه مفید    .فائق آمدن بر اعمال تصادفی است

این موارد می تواند توضیحی باشد بر  .آسانی می تواند توجیه شودتصور گادوین به  که برخالف  است  اجتماعی  

با این حال چنین بیان می شود که    .آنکه چرا ما معتقدیم که تعهدات خصوصی یا قراردادی نیروی خاصی دارد
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تعهدات   این  ترویج خو  بااگر  باید در ح   شیتعهدات عمومی  نباشد  بگیر سازگار  این مورد  ناشیه قرار  د و فقط 

و تعهد خود    قول  مکس مخالفتی ندارد که ما مجازی   هیچ  .دن کناست که مخالفان مکتب اصالت فایده آن را رد می

به منظور نجات یک زندگی یا رسیدن به هدفی که مهم بهتر از هر آن چیزی است که نگه داشتن ق   را  ما    ول 

شکستن    .بشکنیم  ،دهدمی که  زمانی  نفعاما  کند  تعهد  می  ما  نصیب  قرار    ،اندکی  اولویت  در  تعهد  حفظ 

  ، نوع اول   بدی  .دهداین مطلب را با تمایز قائل شدن میان بدیهای دسته اول و دوم شرح می  (.بنتام۲۰۰۷)تنر،دارد

ا برهم زدن اعتماد  نوع دوم صدماتی که به طور کلی ب  بدیهای  .شودست که برای افراد خاص ایجاد میا  دردی

است  نوع دوم نیازمند معرفی  بدی  رسد به نظر می .مثل وفا نکردن به عهد و پیمان  ،شودعمومی به جامعه وارد می

حتی اگر هیچ کس از این نقض    ،به خاطر اندکی افزایش در خوبی بشکنیم  ی رانیست که تعهد   یو گمان درست

پس از    حتی ،شود معمواًل باید انجام شودن در حال مرگ داده میبرای مثال قولی که به یک انسا .عهد مطلع نشود

 (. ۲۰۰۲)کیمیلیکا،  ؟آن که آن فرد فوت کند که دیگران از قول اطالع داشته باشند یا نه

متعهد به این دیدگاه هستند که با  ای ها    شود که اصالت فایدهدقیقا همین نکته درباره عدالت مطرح می

را تصور کرد که در آن نتایج    یتوان شرایطمی  .کندتوجیه می  راهدف ابزار    ،واهانه آنتمام پیامدهای تمامیت خ

از مجازات فرد که    بی  ی خوب ممکن است  باشد  این  بر  اگر عقیده عموم    است، گناهکار  او  گناه حاصل شود 

ناامنی    .می شودعمومی    رش موجب شو  اوتبرئه   به  بی گناه است ممکن است  متوجه شوند که  اگر مردم  البته 

اما بیشتر ما گمان    .کند که دسته دوم بدیها را به موقعیت پلیسی وارد می  ،شود  منتهیعمومی و نااطمینانی به قانون  

بی انسان  مجازات  کنیم  از    می  بتوان  اگر  حتی  است  اشتباه  کرد بدی  گناه  اجتناب  دوم  ای .نوع  بر  مانند  وارد  راد 

داشت که گاهی مکتب  اصالت فایده را در پی داشت    مکتب   صالحیاین مورد هم نظریه ا   ،لذتهای بیشتر و کمتر

در گذشته  )و گاهی مکتب اصالت فایده محدود شده (در گذشته مکتب اصالت فایده عملی)ایاصالت فواید قاعده

نیست  این  آزمون درستی یک عملی    ،شده  صالحیه ابر اساس نظر  اصالت فایده افراطی( نامیده شده است.    مکتب

اگر به عنوان بخشی از یک عمل عمومی قرار    آیا  که آیا عمل فردی نتایج بهتری نسبت به اعمال دیگر دارد بلکه 

با استفاده از    ای  های مکتب اصالت فایده قاعدهه  برخی گزار  .را به دنبال خواهد داشت یا نه  ینتایجچنین    ،بگیرد

این آیا مطلب    بیان  نه  که  یا  دارد  انطباق  موجود  اجتماعی  هنجارهای  با  شده  پیشنهاد  اندک    ، عمل  اندک  آن  به 

شود  گونه هنجارها این است که آیا انطباق عمومی آن موجب خیر عمومی می  آزمون این  .انطباق پذیری می دهد

لت فایده به ایرادهای بحث شده  رسد که این بازنگری در مکتب اصاحداقل در نگاه اول چنین به نظر می؟یا نه

در مورد اقدام عمومی در مورد یا  عدالتی  بی  ،هر آنچه در مورد اعمال فرد در ارتباط با پیمان شکنی  .دهدپاسخ می

می تواند نتایج خوبی داشته  ن  ،تواند گفته شودبنا بر مصلحت می  ،گناه  مجازات فرد بییا  بی توجهی به تعهدات  
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اسقف بر  توسط    ،رسد که به این مسئله توجه شده باشد که مکتب اصالت فایل مبتنی بر قاعدهبه نظر می  .باشد

 (.۲۰۰۸)فلیوربی، در کتاب اطاعت منفعل مطرح شده استکلی 

در   ، نهگیری قوانین کلی طبیعت با خیر عمومی نوع بشر هدایت شویمما باید در شکل  :می گوید  برکلی

روزمره اخالقی  امان.  زندگی  اعمال  ماهیت  نظر  از  شود  مشاهده  جا  همه  در  اگر  قانونی  دارای    ،امجسچنین 

  یمناسب  دالل این یک قانون طبیعت است و است  .عمومی بشریت است  (بهورزی)  صالحیت الزم برای افزایش رفاه

  ، کند مینارد  به بشریت و  ای  صدمههیچ  کند و  خیر و نیکی زیادی ایجاد می  ،اما اگر بگوییم چون این عمل  .است

اما عمل ما باید    .این قاعده بر پایه احترام به خیر بشری ایجاد شده است  .نادرست است  ،مشروع و قانونی است

کتب اصالت فایده  م"صریح    ه رسد که این گزارمین به نظر    .همیشه به طور مستقیم بر اساس قاعده شکل گیرد

ایجاد شده است به ظاهر    یهجدیدی که نسبت به این نظر قهعال  وتوجه چندانی جلب کرده باشد   "مبتنی بر قاعده

تا دهه    حتی  .گیردت میئنش  ۱۹۳۶در سال    ماینداز مقاله هارود در مجله   آن هم  از  توجه    ۱۹5۰پس  عالقه و 

گفته اند که اصالت فایده    ای  از مبلغان مدرن مکتب اصالت فایده قاعده  با این حال بعضی  .گرفتن عمومی شکل  

  ، عملی  های  اصالت فایده ای  "و آنها به صورت ضمنی به جای  ه اندسنتی بد فهمیده شدعملی، فایده    هایای  

قاعده گرایان  ابود  ای  مطلوبیت  بیستم مطرح کردهااین    فالسفه  .نده  قرن  اواسط  در  را  در نظر    :انددعا  آرمسون 

راولز   نظر  نظر مابوت در مورد هاچ  مورد میل،  آستین، و  چنانچه مکتب  (.۲۰۰۸سن)فیلوربی،  در مورد هیوم و 

پذیرفته شود که  ایت اصل  مجزا از مکتب اصالت فایده عملی باشد احتمال دارد که نسبت  ای    اصالت فایده قاعده

اگر آن به عنوان وسیله   .مطابقت با یک قاعده به خودی خود خوب است و فقط به عنوان وسیله خوب نیست

آیا یک فرد همواره  که  ال عملی است  ؤآنچه مورد اختالف است این س عمومی باشد  نیز رفاه  خوب باشد و هدف  

مکتب اصالت    ؟افزایش دهد  ،تواند خیر عمومی را با نقض یک قاعده که نباید توسط هر کسی شکسته شودمی

می  ایدهف بیان  قاعده  بر  شودمبتنی  عمومی  خیر  افزایش  موجب  عملی  چنین  اگر  حتی  که  درست   ،کند  هم  باز 

زیبایی    ،صداقت  ،در مورد مکتب اصالت فایل آرمانی)و  به نوبه خود مناسب نیست  چرا چیزی مثل شادی   .نیست

ا  آشکار   ،به نظر برخی از منتقدان این حمایت از قواعد؟  مگر اینکه در پیروی از قواعد عمومی باشد    (و نظایر آن

از روش های دفاع از این حمایت توسل  یکی  نامیده اند.  عدهپرستش قا "نامعقول است و به تمسخر آمیزی آن را  

  ده اغلب به صورت یک اصل استداللی کامالً مستقل از مکتب اصالت فای   اصلاین    .به اصل همگانی کردن است

به نظر می  .پذیرفته شده است به در این صورت منطقی  رسد فرض کنیم که یک نظریه اخالقی صحیح درست 

اما یک مطلوبیت گرا که به این نتیجه رسیده    .ز آن پیروی خواهد کردخوبی پیروی از قاعده مکتب اصالت فایده ا

است که باید قولی را که در خلوت به یک انسان در حال مرگ داده است بشکند یا باید انسان بی گناهی را که  

ود  تنها در شرایطی که خ  نه  او  .از اصل همگانی کردن جدا نیست  ،مجازات کند  ستکنند گناهکار اهمه گمان می
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کنند که افراد دیگری که در آن شرایط قرار  بلکه گمان می  ،داندرا در آنها می یابد انجام عمل خود را مناسب می

کس واقعیت را در رابطه با    یک وضعیت مناسب آن است که هیچ  .دن گیرند نیز باید چنین اعمالی را انجام دهمی

دسته    ،ند نادیده گرفته شود چرا که فقط به خاطر این امراین مطلب به سختی می تواد، نداند.  آنچه و انجام میده

در   .یک وضعیت مناسب است  ،دوم بدیها ممکن است اتفاق نیفتد و نبود دسته دوم بدیها به صورت کامالً واضح

بر مکتب   وارد  انتقادهای  از  را  ما  تواند  به نظر می رسد که فقط پذیرش اصل همگانی کردن نمی  این صورت 

 (.۲۰۰۹)پوجمن، عملی دور کنداصالت فایده 

و چیزی که مکتب  است  آنچه تفاوت را ایجاد می کند قابلیت همگانی کردن نیست بلکه نبود رازداری  

که آماده باشد به    باید هموارع طبق اصولی عمل کنداحتیاج دارد بگوید این است که فرد    ای  اصالت فایده قاعده

نه    ستبا این حال آیا واضح است که این یک اصل مستقل ا  .کند  دیقآنها را تص   (در انظار عمومی)طور علنی  

رسد قابلیت پیش بینی بدان معنی نیست که انسانها  به نظر می  آنکه از خود مکتب اصالت فایده مشتق شده باشد؟

ر یک اصالت  را در نظر بگیرید که اگ  ینتایج.دنمجموعه اصولی را پذیرفته و به مجموعه اصول دیگری عمل کن

اگر از    .به صورت مخفیانه دست بکشد  ( خاصی)تصمیم بگیرد برای رفاه عمومی از اصول ثانویه معینی  ای  فایده  

تواند  نمی  . اوباید جواب منفی بدهداو  ال شود که آیا مکتب اصالت فایده موجب این جدایی شده است  ؤاو س

مرگ داده شده است  عهدی که به انسانها در حال  بگوید که در پیروی از مکتب اصالت فایده است که شکستن  

مجاز است، چرا که در این صورت برای یک مطلوبیت گرای شناخته شده غیر ممکن است که انسانهای در حال  

را با قول و عهد و پیمان آرامش بخشد.برای جلوگیری از زیان )بدی( دوم، او باید به صورت فریب کارانه  مرگ  

تنها د نه  بلکه در مورد ماهیت حقیقی مکتب  ای عمل کند،  نفع  اصالت فایدهر مورد اعمال خودش  به  . اما این 

در این صورت این فریب خود به بدی و   .فهم و درک انجام پذیردا  ب  خود مردم است که مکتب اصالت فایده

های  یده ای  زمانی که میل و سایر اصالت فا  ست،این مسئله حداقل قابل بحث ا   . شودمنتهی می  (نوع دوم)زیان  

آگاه نباشد که این عمل در    ،یک انسان هوشمند  یست کهشایسته ن  ،گویندسنتی بر اصول ثانویه تاکید دارند و می

ای برای اجبار  شود و این زمینهقرار دارد که اگر به صورت عمومی انجام شود موجب صدمات کلی می  ای   مرتبه

کردند و از مکتب اصالت  زیانها و صدمات نوع دوم را بیان می  در مورد  بنتامآنها فقط نظر    ،در پرهیز از آن است

  ، گمان می کرد عالوه بر خیر عمومی  است زیرا اوکلی متفاوت    بر   شرایط در مورد  ه اند.فایده عملی جدا نبود

به خودی خود خوب است از دستورات خداوند  این حال  .اطاعت صادقانه  را    بر کلیبا  فایده ای  دالیل اصالت 

تم میبرای  ارائه  قواعد عمومی  مقوا  با  ما  به هماهنگی  بینی    .دهدایل خداوند  پیش  قابلیت  که  است  این  دالیل 

رسد که ما دارای  بنابراین به نظر می  .اهمیت دارد و انسانها در قضاوت در مورد نتایج اعمالشان جایزالخطا هستند
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گوید که افزایش نفع عمومی با شکستن قواعد عمومی  میای  اگر مطلوبیت گرای قاعده    :چنین موضوعی هستیم

با اصالت فایده  ا  ،است  به صورت پنهانی غیر ممکن تفاوتی  بوده زمانی که  ای  و  عملی ندارد که همواره معتقد 

در   اش او را به چنین فریبی ملزم نمی سازد.نظریه    ،به جامعه تحمیل شده باشدای  بدی به طور قابل مالحظه  

مانی که بهدست  راستای متفاوت بودن از مطلوبیت گرای عملی، مطلوبیت گرای قاعده ای باید معتقد باشد که ز

  گفتن اینبه  این    .شودحتی در آن زمان عمل صحیح محسوب نمیآوردن خیر عمومی به این شکل میسر است،  

است دیگر درست  برخی چیزهای  آن  یکسان  توزیع  و  رفاه  بر حداکثرسازی  اما چه    .شودمنتهی می  ،که عالوه 

ن تواطور که نمی  همان  .نوبه خود درست است  به غیر از نتایج و آثارش به  ،هماهنگی و تطابق با قواعد  ؟چیز

به پیروی از برکلی برای توسل    یتمایل  ،قاعده ای مدرنهای  همگانی کردن عملی نیست و اصل فایده ای    گفت

که اغلب با همگانی کردن اشتباه گرفته    ندآنها در ذهن خود چیزی دار  که  گمان می شود    چنین  ، به اراده ندارند

عدالت    .التعد   یاانصاف    :شودمی برای  تواند  می  فایده  اصالت  مکتب  آیا  که  است  این  مهم  سواالت  از  یکی 

کرد اصول عدالت نتواند از حداکثر سازی اصل شادی نتیجه  فکر می  لاگر همان طور که می  .داشته باشد  ضیحیتو

زیع  به تو  یکی  یا نامکان وجود دارد یکی اینکه ممکن است عدالت به جای حداکثر کردن شاد  دو  گرفته شود و  

مواجه هستیم و روشن است    ده  باشد که در آن صورت ما با تضاد میان دو اصل مکتب اصالت فای   بوطبرابر مر

بیابیم آنها  برای سازگاری  را  راهی  باید  باشد.  که  آثارش  و  نتایج  از  جدا  کامالً  عدالت  است  که    ،ممکن  چیزی 

کرده فایده همواره مطرح  اصالت  مورد  .اندمنتقدان مکتب  دو  از  نیکی    ،در هر یک  با سازگار کردن یک  مسئله 

 (. ۲۰۱۴)اگلیستون، شودمستقل با قواعد حل نمی

 تلقی های مختلف از فایده گرایی

فایده  مبانی  بیان  به  تفصیلی  ورود  از  مختلفپیش  های  تلقی  که  است  شایسته  افکار  ر  ی گرایی  از  که  ا 

طرح و باید توجه کرد که فایده گرایی در دوران طوالنی    اجمال معرفی کنیم.بیان شده است به    مکتباصلی این  

را خیلی ساده و روشن بنثامی  ای که برخی فایده گرایی  نیز شده است به گونه  یآن دچار تحوالت و تغییرات بحث  

آن را قدری پیچیده تر    ،یین متفاوتی که از فایده گرایی ارائه کردمی دانند و معتقدند که جان استوارت میل با تب

 (.۲۰۰5، سولومون)کرده است

حق اخالقی یا سیاست درست    :فایده گرایی در ساده ترین شکل خود به این صورت تعریف شده است

  میل چنانکه    (.۰۲۲۰)کیمیلیکا،  سعادت را برای بیشترین تعداد از افراد جامعه فراهم کند  ینچیزی است که بیشتر

به عبارت بهتر فایده گرایی  (. ۱۹۹۷د)کریپس، کاری است که حداکثر سعادت را ایجاد کن ،معتقد است کار درست

کند که بر اساس آن گزینه اجتماعی  زی فرد مطرح میروفایده را معیار سنجش به آن،  بندی کالسیک  در صورت

فردی  فایده های     مجموع  الف از  های فردی در  دهمجموع فای الف از گزینه اجتماعی بهتر است اگر و فقط اگر  
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ندی فایده ها  بساده جمع  ۀ ابعاد مکتب نیست و این گون  .این تعریف ساده نشان دهنده تمام  بیشتر باشد  ب  در

 (.  ۲۰۰۸)فلیوربی، مورد انتقادات فراوان قرار گرفته است

  ، شودعنوان مکتب فلسفی اجتماعی می  که باعث جذابیت این نظریه اخالقی به  ، دو شاخصه سودگرایی

  این است که اواًل سودگرایان مدعی هستند که اهدافی که سودگرایی به دنبال تحقق آن است که به وجود خدا یا 

ت متافیزیکی مشکوکی وابسته نیست و جذابیت متفاوت ولی مرتبط دیگر آن این است که  یو یا هر موجود  حرو

باعث پذیرش گسترده فایده گرایی    ،جاذبه داشته  ای  که برای عده  ، این دو ویژگی  . سودگرایی کامالً نتیجه گراست

 (.۲۰۰۲)کیمیلیکا، و نفوذ آن در بسیاری از مکاتب فکری دیگر شده است

 :ن را در پاسخ به این سواالت دسته بندی کرد به شرح زیر استیاتوان نظر فایده گراسه سوال اصلی که می

 شریا فایده ب  عیک چیستی نف  -1

 بشر و یا فایده  عچگونگی بیشینه سازی نف  -2

برابری  و ارزش از جامعه وزن   عضو  ای که به منفعت هرچگونگی پایبندی به فکر برابری گرایی به گونه -3

 .داده شود

 :آن فایده گرایان را می توان به چهار دسته تقسیم کرد به ال اول و چگونگی پاسخؤ در مورد س 

ترین مسئله برای سعادت بشر است و  اصلی ،احساس لذت  ع،مطابق این تعریف از نف تگرا:فاه لذر (الف 

احساس لذت به خودی    ،از این دیدگاه  .است که بشر به دنبال آن است  اصلی ترین خبریتجربه یا احساس لذت 

تصور(؛  ۲۰۰۲)کیمیلیکا،  رود  شمار میبه  خیر و هدف    ،خود این  به  نفع    ،اما  را معنی اصلی  احساس لذت  که 

در این مثال  تبیین شده است.   "لذت   ماشین"یکی از این انتقادات رایج از طریق مثال    .انتقاداتی وارد است  ،بدانیم

شود که  باعث می  ،را فرض کنید که با قرار گرفتن انسان در درون آن و تزریق مداوم دارو  یشود ماشینگفته می

بر اساس    تصور از فایده گرایی  شایان ذکر است که نقد این  (.  ۱۹۷۴کند)نوزیک،    "احساس لذت"دائماً    انسان

پردازان بر نظریه(.۲۰۰۲است)کیمیلیکا،    بسیار رایج و مورد پذیرش اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی  ،ماشین لذت

داده نشان  انسان  چنیناند که  اساس شهودگرایی  به هیچ عنوان مطابق خواست  نیسته وضعیتی  این    ؛ا  اما مطابق 

 .مورد قبول نیستازنفع  لذا این تعریف  ؛ها باشدباید چنین ماشینی آرزوی همه انسان عتعریف از نف 

به احساس لذت    حالتی ذهنی. در این تلقی، نفع تنهاغیر لذت جویانه از نفع: نفع به عنوان  تعریف    ب(

بر می  ؛شودختم نمی نیز در  را  از لذت  غیر  ارزشمند دیگر  احساسهای  آرامش    .گیردبلکه همه  نظیر  احساساتی 

تع از  دینی ومحاصل  .  ق قومی  نف...  از  تلقی  این  به  انتقاد  عباید گفت که  قبلی  ینیز  تعریف  بر اساس    -مشابه 



 1401 پائیز، 3، شماره 2دوره ،    یانسان هیو سرما منابع  یعلم فصلنامه                                        
ISSN : 2783-3984 

 منفعت طلبانه در سازمان ها ریمغالطه تفس تیریمد

   HRC-2301-1082دمقاله: ک 

 

توضیح اینکه فرض کنید با تزریق موادی از طریق  (.  ۱۹۸۷؛ لوماسکی،  ۲۰۰۲)کیمیلیکا،  د استوار-ماشین لذت

یا احساس موفقیت در زندگی دست دهد قهرمانی  احساس  به کسی  بر اساس    ؛ماشین لذت  نیز  این حالت  در 

یکی نمی داند که واقعا تجربه    یگرایی می توان بیان کرد که کسی این نوع از حالت ذهنی را با حالت  دمبانی شهو

 .دهدقهرمانی و موفقیت برای انسان به دست آید و به آن رضایت نمی

برآورده کردن ترجیحات    بشر به معنی    عبیشینه کردن نف  ،مطابق این تلقی  :برآورده کردن ترجیحات  ج( 

انتقاد قرار گرفته است.  -باشد  هرچه که-او تلقی هم مورد  این  فرض کنید ما در رستورانی هستیم و   است؛ اما 

  است؛  پیتزا  بیشینه کردن نفع ما گرفتن  ،اگر ما پیتزا را بر غذای چینی ترجیح دهیم  .خواهیم غذا سفارش دهیممی

یا   پیتزا  آن  اگر  اما    براساس   این  بر  عالوه  نیست.  ما   نفع  به   ما  ترجیح   شدن  برآورده  مسلماً   باشد،   فاسد  مسموم 

پشیمان    د ون کنترجیحات سابق خود ضرر می تحقق   از  انسانها متعددی   موارد در که  فهمیم می  بخوبی  شهودگرایی

شوند بر بطالن رو میبه طور کلی مفهوم پشیمانی که انسانها در زندگی خود بارها و بارها با آن روبه می شوند.  

 .دارداین نظر داللت 

آگاهانهد(    تلقی  :ترجیحات  این  ترجیحات   به  نفع   ، مطابق  کردن  برآورده  و   ی معنی  آگاهانه  که  است 

نف(.  ۲۰۰۲د)کیمیلیکا،  باش   یعقالی از  تلقی  می  ع،این  نظر  به  تر  درست  نسبتاً  تعاریف  باقی  به  اما    ؛رسدنسبت 

وارد کردمی آن  به  را  انتقاداتی  ب،ًاوال   :توان  آگاهانه  و  مفاهیم   عقالیی  پودن  مناقشات مناقشه  و چنین    ی ذیر است 

ترجیحات    اًثانی   بکاهند.  خالف فرض اولیه فایده گرایان است که تالش می کردند تا از مناقشات نظری و فلسفی

هست  "معقول " متعددی  و  داد  ؛فراوان  اولویت  دیگری  بر  را  یکی  باید  مبنایی  چه  با  اوصاف  .اما  این  نقد    ،با 

نف از  تعریف  این  به  که  است  عاساسی  گرایی  فایده  گرایی  نتیجه  و  بردن سادگی  بین  از  است  ذکر  .وارد  شایان 

به   ،استیا فایده به سهم خود در مدیریت تأثیرگذار بوده    عتعاریف مختلف فایده گرایان از نفهریک از    ،است

گیری مدیریتی به تفصیل در ادامه به  های تصمیمکه تاثیر آن در نظریه  ،عالوه بر مبنای سوم فایده  ،عنوان نمونه

به    -؛به عنوان نمونه، سبک مدیریتی پدرانه  معنای چهارم از فایده نیز در مدیریت بی تاثیر نبوده است  ،تبیین شده

را باید تحت تأثیر چهارمین    -(۲۰۰۴)مکوبی،  دهدگاهی خود انجام میکه مدیر با توجه به آ  ی دلیل اعمال نظرهای

  توان نظر فایده گرایان را در جدولال اول میؤبر این اساس در پاسخ به س .دانست  انگرایاز نظر فایده عمعمای نف 

 : دسته بندی کرد ذیل

 نتیجه گرایی  تعریف فایده  فایده تحت عنوان            

 بسیار زیاد احساس لذت، اصلی ترین مسئله سعادت بشر است. رفاه لذتگرا 

 زیاد احساس لذت+ همه احساسهای ارزشمند دیگر به عنوان حالتی ذهنی

 متوسط یا کم  بیشینه کردن نفع بشر به معنی براورده کردن ترجیحات اوست.  برآورده کردن ترجیحات 



                                         
1140 پائیز، 3، شماره2دوره  ، یانسان هیمنابع و سرما یم فصلنامه عل  

ISSN : 2783-3984 

 منفعت طلبانه در سازمان ها ریمغالطه تفس تیریمد

   HRC-2301-1082کدمقاله: 

 
 

 کم آگاهانه و عقالیی باشد، نفع را بیشینه می کند. تنها براورده کردن ترجیحاتی که   ترجیحات آگاهانه 

 تعاریف مختلف از فایده  :۱جدول 

شترین فایده برای بیشترین  به بیگرایان مدعی هستند که رفتاری درست است که    فایده  ،چنانچه ذکر شد

یا    عیعنی چگونگی بیشینه سازی نف   ،ال دومؤدر پاسخ به س  یانفایده گرااما    (.۲۰۰۲پ،  کریس)شودتعداد منجر می

نکردهبشر،    فایده ارائه  واحدی  نظر  نف  ؛اندنیز  بیشینه سازی  اصل  به  مختلفی  انتقادات  اصل    ،وارد  ع زیرا  این  و 

  . پس باید مردم ممکن است در تعارض با هم باشند  رجیحاتبه طور مثال ت  ؛ای متعددی استلشه مسائل و چا

مردم   از  یک  کدام  باید  بیشینهترجیحات  پاسخ   شود  در  گرایان  فایده  دوسؤ به  ؟  دچار  دوم  جدی    ال  دستگی 

 : اندشده

اولین شکل اجرایی    :گیریفایده گرایی به عنوان نظریه جامع تصمیم  یافایده گرایی اخالقی همه جانبه    -

ای مکتب  در این شکل آموزه ه  .گیری استمکتب فایده گرایی به کار بستن آن به عنوان یک نظریه جامع تصمیم

به کار بسته شود به عبارت دیگر در این شکل    -حتی در مسائل فردی-فایده گرایی باید مستقیماً در هر تصمیمی

 . انجام شود  عباید برای هر تصمیمی محاسبات بیشینه سازی نف ،مکتب فایده گرایی  یاجرای

این شکل  :گرایی سیاسیه  ایدف  - عنوان  تمک  ،در  به  گرایی  فایده  کار  ب  به  کلی  مسیر  و  سیاستگذاری 

بر این اساس این نهادهای اصلی اجتماع هستند    نیست.شود و دیگر در هر تصمیم روزمره مستقیماً موثرگرفته می

فایده گرانه تصمیم د و عمل کنند و هر فردی موظف نیست که کامالً  نشکل بگیر  ه گرایان  دهکه باید به صورت فای 

 (.۲۰۰۹گیری کنند)پوجمن، 

اما    ؛ مکتب فایده گرایی در هر دو شکل اجرایی خود در مدیریت تأثیرگذار بوده است  ان ذکر است،شای

تنها به تاثیرات شکل اول مکتب فایده گرایی در مدیریت    ،سادگی و صراحت شکل اول ممکن است باعث شود

ری از انتقادات معمول وارد  عالوه بر این باید توجه کرد که بسیا  غفلت شود.بیشتر شکل دوم    از تاثیراتو  ،  توجه

فایده  بر دومیمکتب  در  و  است  وارد  مکتب  اولین  شکل  بر  تنها  این    نگرایی  اجرایی  بعضی   مکتب شکل  از 

این  نمی توان در مقابل    ،لذا بدون توجه به تفاوتهای این دو شکل اجرایی  ؛است  صون انتقادات م   بعضی از ایناز

 (.۲۰۱۴ موضع انتقادی مناسبی گرفت)اگلیستون،مکتب 

حمله به اصل مهم نظام  در  ۱۷۹۸  در سال    که  قرار گرفته  ای  رساله  گاودین، هدف  آور نیست کهتعجب

ناشناس   ؤلف مکتب اصالت فایده است که بر اساس گفته های م  همان  اصل مهم . به چاپ رسیدات جدید اخالقی

رساله ایپسویچ(این  از  گرین  گادویننتیجه)توماس  ننگین  مجاز    ،گیری  ما  که  است  این  پیامدش  منطقی  نظر  از 
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ا پیمان نامه ها و  هتمامی قانوناز  تمامی قواعد عمومی را نادیده بگیریم و    ،هستیم به نفر مصلحت خوشی عمومی

طرفداران اولیه مکتب اصالت فایده در دو جبهه می    .چشم بپوشیم  ،مهرورزییا    نیز تمامی عواطف نظیر دوستی 

آور علیه این باور که قواعد اخالقی صرف نظر از نتایج آنها الزام  ،مکتب نفع شخصی و دوم  یکی علیه   ،جنگیدند

درگیر    .هستند مناقشه  دو  هر  نتیجه  هایدر  شد  مباحثه  فلسفه    مباحثهیعنی    ند،متفاوتی  و  گرایی  طبیعت  میان 

مل زمانی درست است  فقط می گوید که یک ع  )مطلوبیت(اصل فایده  .آن یعنی شهودگرایی  همایندغیرطبیعی و  

ف  اهداف  مسیر  در  گرفتن  قرار  به جای  ت   ،آن  اعلکه  در  باشد  یمین خوشأبیشتر  داشته  نقش    اصل این  .عمومی 

تمایل    ( به طور غریزی یا در نتیجه شرایط اجتماعی)اهممکن است نتیجه این واقعیت روانشناسانه باشد که انسان 

اما به همان اندازه ممکن است فقط یک واقعیت    بپندارند  عید سایر مالحظات نسبت به شادی عمومی را فر ندار

 .چه در عمل آن را انجام دهند یا انجام ندهند  ،ا موظف به انجام این عمل باشندهغیر قابل تقلیل باشد که انسان 

بمی آنان  برای    ه توان گفت که اجبار  بنابراین دلیلی  به واسطه شهودگرایی معروف است    ترکیب انجام این عمل 

این ترکیب را  سایدویک  از این رو    ،گرایی و فلسفه غیر طبیعی وجود ندارد  با شهودنشدن مکتب اصالت فایده  

گفته غیر قابل اثبات   را )بنتام آن دادندگرایی را مورد تمسخر قرار می ، شهودو پیروانش بنتامبا این حال  .انجام داد

ای خود شخص در اصول ابدی و تغییر  ه گفتند شهودگرایی به معنای ستایش پیش داوریزیرا آنها می(  نامیده است

 .چنین معیاری ندارند  رقباکند که  کردند که مکتب اصالت فایده یک معیار عینی ارائه میآنها ادعا می  .ناپذیر است

در آن صورت مکتب اصالت فایده را    ،شخصی باشد  ، خوشی انجام تمایالت  اگر   .موجه بود  دعا از یک سو این ا

به آن شخص تحمیل  ه تمایالت دیگران  کبه جای آن  انستمی توان هدف قرار دادن ارضای تمایالت شخص د

و می خواست آنها بر  ا  .ر قانونی نگران قضاوت در مورد مجرمان بودگ در ابتدا به عنوان یک اصالح  شوند.بنتام

قضاوت کننده از  فرد  بر پایه احساس تنفر    نهمورد قضاوت قرار گیرند    ه اندآسیبی که در عمل وارد کرداساس  

برای همه و برای  نه  البته    است.تمایل  یک  شود خود    ءاما این امر که تمایالت تمامی مردم باید ارضا  .عمل آنها

فایدهصا ها   ارت  باالتر  ای  این سطح  در  به    هم مت  ، که ممکن است دست کم  را  پیشداوری های خود  شوند که 

می تحمیل  بیشترین خورشی  .کنددیگران  اصل  که  مطلب  این  گفتن  با  اتهام  این  از  فرار  اصل    یکخود    ،برای 

نام دیگری برای    ،وده علیه ش  بنتامتضعیف نیروی انتقاد شدید    ،شودشناخته می  دنیست که با شهو عینی  اخالقی  

مکتب اصالت فایده را بر اساس لذت گرایی روانشناسانه بنا    دو میل تالش کردن   بنتام در نتیجه    .پیشداوری است

زیست    .ندنک واقعیت  یک  نهایت  در  و  روانشناسانه  واقعیت  یک  لذت  به  یافتن  دست  و  درد  از  فرار  به  تمایل 

ای  هگیرد نیاز به شهود درباره واقعیتت میئاخالقی از آن نشاست و به دلیل آنکه اصول  ه شناسانه در مورد انسان

شود نه به مکتب اصالت  منتهی می  ه لذت گرایی روانشناسانه به لذت گرایی خود خواهان  .اخالقی خاص نیست

در واقع    .برای دیگراننه  طبیعت ما را به جستجوی لذت برای آن فرا می خواند و    که  خود ماست.این لذت  فایده

باشدروشن وجود دارد که نشان مییک راه   بر اساس خودخواهی  تواند  توان  می  .دهد مکتب اصالت فایده می 
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داشت که انسانها با  عقیده  ای نبود اما  یک اصالت فایده  هایز  است.گفت رابطه میان آنها رابطه ابزارها با اهداف  

امکان پذیر است که  کنند و این همک  ءد تمایالت فردی خود را ارضان توانمی  انهمکاری دیگر  اری فقط زمانی 

نصف گرده    . باشد  شانه میان تمایالت متعدد حالصم   ،تمایالت  به ا توافق کنند که هدف آنها به جای اصرار  هانسان 

 .(۱۳۹۴)صادقی منش و علوم مقدم، است نانارائه شده توسط جامعه بهتر از قرارگرفتن در شرایط نبودن  نان

 اصول فایده گرایی 

زمینهمکتب   در  که  طبیعی  حقوق  نظریه  از  باید  فایده  آن    یهایاصالت  شودبا  متمایز  دارد   . شباهت 

رسد که مقصود  روح پاک است اما چنین به نظر می  ،که نهایت خوبی  ه اندگفت  ،نظیر ارسطو   یونانیهابسیاری از  

مطلب این  بیان  از  که    ،آنها  معنایی  آن  به  شبی  ،گفتهبنتام  خوشی  چیزی  بلکه  رضایتمندی  نیست  ه 

ی که  که یک انسان معمولی عمالً دارد با ارضای تمایالت ی  ارضای تمایالت )راضی(است. تمایز آشکاری، میان  روح

انسان کامال   یا  یک  دارد  ،کامل خواهد داشت  عقالیی    تاثیر   تحت  حدی  تا  حداقل  بنتام  متقدمان  پیشتر   .وجود 

که برخی اوقات به عنوان اولین    کامبرلند اسقف پیتربورو  ریچارد  رو  این  از  گرفته اند.  قرار  طبیعی  حقوقی  نظریه

فای  اصالت  انگلیسی مطرح شده استده  فرد  به  ،  ای  به عنوان خیر عمومی  بر شادکامی  را عالوه  اخالقی  کمال 

اما در میان آنان    ،اخالقی به مکتب اصالت فایده نزدیک شدند  حسبسیاری از اعضای مکتب  .  حساب می آورند

این مختلف  نیز  درجات  با  شد  ،نظریه  داده  باتلر  .تغییر  مواسقف  از  یکی  یادداشت  هایش در  پیشنهادی    عظه 

باشدنبتایید آن    شکه ممکن است مقصود )محتاطانه را مطرح کرد   بر این اساس که احتمااًل خداوند یک    (وده 

فایده چنین    ،است  ای  اسارت  انسانها  است  بهتر  تص   .باشدناما  مورد    هکرد  دیقوی  در  تایید خداوند  فرض  که 

بلندمدت می  یاعمالی که موجب خوش در  انسا  .شود عاقالنه استعمومی  دارد که  این احتمال  در  نهبا وجود  ا 

تصمیم برای  چه  تالش  اینکه  مورد  در  واقع    اعمالیگیری  داشت  ینتایج  چنیندر    . دناشتباه شو   دچار  ، خواهند 

است   بهتر  بیهقضاوت  بهبنابراین  کنندواسای  اعتماد  وجدان  به    .طه  اعتماد  هیچ    وجدانبا  بدون  است  ممکن 

دریابواسطه استنای  درست  اعمالی  چه  که  می  ،د  آنها  درستی  باعث  چیز  چه  بدانند  آنکه  از  جدا    . شودالبته 

باتلر  فرانسیس   از  فراتر  را  پا  درهاچسن  که  دارد  تاکید  و  شورانگیز    ستینهاد  احساسات  به  بستگی  عمل  یک 

را ایجاد می کنند ویژگیهای    رضایتیکه چنین    یاعمالی  با این حال  .های عادی دارداز آن در تمام انسانرضایت  

این خیرخواهی میل    هاچسناز نظر    .تمامی آنها نشان دهنده شواهدی از نیت خیرخواهانه هستند  دارند،دیگری  

و این عبارت را به عنوان اولین نفر در انگلستان به  ا   .استه انسان  اغلب  طبیعی به جستجوی بیشترین خوشی برای

است برده  عبارت  .کار  این  بیان  فایده  چسنها  ،در  اصالت  اخالقی    صریحای  چرخش  احساس  نظریه  در  تری 

باتلر یا به  این گونه اعمال کهمیفکر    شافتس  .داده است  تس بریفشا  نسبت  اخالقی    با حسکرد وجه مشترک 
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افزایش هماهنگی جهان است  ،شودتایید می به  تر    .گرایش  نزدیک  نظریه حقوق طبیعی  به  احتمااًل  و  نتیجه  در 

فایده اصالت  مکتب  به  تا  هیوم  است  پیرو  .  به شدت  اخالقی خود  نظریه  مکتب  ا  ،استهاچسن  در  از  بیش  و 

از هاچسن به نظرات  در مورد خیرخواهی بیش    مدیدگاه هیو  ،داشتعالقه  واذهن گرایی  به    چسناصالت فایده ها

نزدیک است، قاعده    سخاوت  باتلر  به عنوان یک  به طور کلی  و  ای  هآشنایی   به ورای  انسان محدود شده است 

لزامات  سخاوت محدود به ا  ،ز سوی دیگر ترکیبی از نفع شخصی.ابشر گسترش نمی یابد  از نوع   اوبدون واسطه  

ایی است که برای دارندگان آن یا برای  هکننده ویژگیتایید  شود که  اخالقی منتهی می  ، به حسزندگی اجتماعی

 (.   ۱۳۹۴)صادقی منش ، علوی مقدم،  دن شومفید واقع می  ه اند،سایر افرادی که تحت تاثیر آن ویژگیها قرار گرفت

فایده اندیشه  با  اجمالی  توان  آشنایی  می  که  دهد  می  نشان  اصلی    ذیل  مبانیگرایی  مبانی  عنوان  به  را 

 :گرایی عنوان کرد که در بحث ما به طور جدی دخیل استفایده

 امکان محاسبه و محاسبات در ظاهر روشن  ،گرایینتیجه-

فایده از موانع اصلی  نتیجهیکی  و    ،گراییگرایی  محاسبات روشن و مشخص در عرصه  امکان محاسبه 

توان بخوبی امکان  به مبانی آنها میبا تمسک کردند که تصور می  است. فایده گرایان  انتخابهای اخالقی و اجتماعی

 ، شوداز این روست که گفته می  .ی بهتر و برتر را از طریق ایجاد محاسبات روشن شکل دادها   گرایش به نتیجه

و جان استوارت  بنثام  فایده گرایی است که جرمی    ، کندنتیجه گرایی حمایت می  از    همشهورترین نظریه اخالقی ک 

میزان جدیت اندیشه نتیجه گرایی در تفکر فایده گرایی به حدی است  (.۲۰۰۲ه اند)کریسپ،  میل آن را شکل داد

ه صورت مترادف به کار  کند و این دو را کامال بگرایی تعبیر میکه گاه به جای فایده گرایی از آن به شیوه نتیجه

 (. ۲۰۰۷)تنر،  برندمی

 برابری گرایی و پایبندی به شعارهای برابری گرایانه -

)ریلی،  مختلفیا اقشار از جمله برابری زنان و مردان -ها با یکدیگربرابری انسان، در اندیشه فایده گرایی

  (. ۱۹۹۰است)ریان،  قرار گرفته    است که زیربنای همه مباحث فایده گرایی و حداکثرسازی سود  ییمبنا  -(۱۹۹۸

توجه   بیستم مورد  پایانی قرن  گرایی در دهه های  فایده  اندیشه  در  نهفته  برابری گرایی  توجه کرد که  باید  البته 

 (. ۲۰۱۴)اگلیستون، بیشتری قرار گرفته است

  انسان گرایی -

ای که  خارج از عرصه تفکرات اومانیستی قرار نمی گیرد به گونه  ،ای مدرنفایده گرایی به عنوان اندیشه

ای فایده گرایی از جمله جان استوارت میل در برتری تفکر  بهای آو اندیشه  آثار  برخی از متفکران از تاثیر بسزایی
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پی  فردی و  منافع    برمیل  ی چون بنثام و  کید جدی نویسندگانأ ت   ،از این دیدگاه؛  انداومانیستی در غرب سخن گفته

اومانیسمو مبنا قرار دادن آن ممکن نبود و از این رو این نویسندگان با اصل قرار  آن بدون توجه جدی به  جویی  

از   نوعی  زیرا  اند؛  بوده  اومانیسم  گسترش  زمینهساز  فردی  منافع  این    "خودخواهی"دادن  تأکید  مورد  اخالقی 

 (. ۱۹۹۷ه است)المونت، نویسندگان زمینه ساز توجه به انسان محوری شناخته شد

 مادی گرایی -

و سعادت    انسان  درک  فایدهاو)سدر  مفهوم  در  گرایان  فایده  کهمشخص    (ردرگمی  در   است  دیگران 

  که از   یپرهیز از ورود به مباحث  حتی  گرایی و  یاین ماد  .کنندعمل می  همادی گرایاناو کامالً  درک انسان و سعادت 

مکتب تصور شده  این  کند از ویژگیهای مثبت و جذابیتهای  انگیز جلوه میو مناقشه    مشکوک   ، نظر آنان متافیزیکی

باعث پذیرش گسترده فایده گرایی و نفوذ آن در بسیاری از مکاتب فکری دیگر    ،است که در میان متفکران مدرن 

وجه به  ت   تنیز ذکر شد که شد   عدر بیان تلقی های مختلف فایده گرایان از مفهوم نف (.  ۲۰۰۲)کیمیلیکا،  شده است

انتقاداتی از سوی فایده گرایان بعدی و به  گرایان اولیه در این زمینه    افراط فایدهو به نوعی    و لذت  فعن  ید مادعب

 . جدید از این مفهوم منجر شد که تا حد امکان کمتر مادی گرایانه باشد یبیان تلقی های

 فردگرایی -

فایده را معیار سنجش  آن،  بندی کالسیک  شود که فایده گرایی در صورتاز آنچه ذکر شد مشخص می

بهتر است اگر و فقط اگر  ب  گزینه اجتماعی  از  می کند که بر اساس آن گزینه اجتماعی الف    فرد مطرحبهروزی  

فای فردی  ده  مجموع  باشد)فیلوربی،  های  بیشتر  برای  (.  ۲۰۰۸در ب  فردگرایی  از  مسئله  حدی  به  گرایان  فایده 

ای عمومی یکسان  هاست که آموزش اندیشه نگراناهمیت برخوردار است که میل به عنوان یکی از بنیانگذاران این 

اندیشهای    با ایجاد مجموعه  از آرا و  به فرد گرایی آسیب برساند  واحد و عمومی  به آن    و از این روها  نسبت 

کن  می  نگرانی  از۱۹۹۰د)ریان،  اظهار  یادآور شد(؛  متفکران  از  برخی  که  روست  انداین  باید    ه  اول  وهله  در  که 

پایدار    بقا و  ،امنیت  ،گرایی مانند جان استوارت میلتوجه کرد که از دید متفکران فایده فردگرایی بر همه منافع 

 (. ۱۹۹۸)ریلی،  دیگر اولویت دارد

 و ساده سازی مباحث اخالقی سادگی ظاهری -

اما باید توجه کرد   برشمرد؛ن سادگی و ساده سازی را به عنوان مبنای مکتب اجتماعی  شاید در ابتدا نتوا  

استساده بوده  گرایان  فایده  اصلی  ادعاهای  از  اخالقی  انگیز  مناقشه  مباحث  این   (.۲۰۰۲)کیمیلیکا،  سازی  بر 

باید استثنا مناقشه  مباحث  سازی و حتی سهل انگاری  قائل شد و ساده  ئیاساس است که در مورد فایده گرایی 
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صورت بندی اولیه فایده   برشمرد.ای این مکتب هاخالقی و اجتماعی را از ویژگی، فردی یهای  انگیز در تصمیم گیر

بوده   (۲۰۰۶)میل،  "انتها یک پسر   او تا  "می نویسد که    بنثامدر مورد    میلساده انگارانه است که    یگرایی به حد

  ، چنانکه در به عالوه  (؛  ۲۰۰۲پ،  کریس )مل نکرده است  أ ای تصورات انسان بخوبی ت ه که در مورد پیچیدگی  است 

نف مفهوم  از  مختلف  های  تلقی  شد  ان گرایفایده  زدن  عبیان  ساده  ، مشخص  حد  این  تا  انگاری  ساده  یا  و  سازی 

فریبنده است س  ؛زیادی  زیر  با  برخی  که  دلیل است  رابطه  ؤبه همین  بردن  آن  ال  نتیجه  و  فعل  نقد ساده  بین  و 

   (.۲۰۰۲در این زمینه، فایده گرایی را نقد کرده اند)کریسپ، را  انگرایفایدهانگاری 

 دالیل پیدایش مکتب اصالت فایده

آن شکل  ترین  کلی  در  فایده  اصالت  مباحث  اصلی  اساس    ،محور  بر  فقط  باید  اعمال  که  است  این 

با این حال اصطالح مکتب اصالت فایده اغلب به    .درست یا غلط نیستند  ،پیامدهای آن قضاوت شود و خود آنها

متوسط هجدهم  قرن  در  که  دارد  اشاره  خاصی  جرمی  هلوتیوس    دیدگاه  و  فرانسه  یعنی    بنتامدر  پیروانش  و 

 ، شوددرستی هر عملی با یک معیار تعیین می  ،بر اساس این دیدگاه  .شد  رادیکالهای فلسفی در انگلستان مطرح

اغلب اصالحگران    ای هااصالت فایده   .یعنی نقش آن ایجاد بیشترین خوشی برای بیشترین تعداد از افراد است

بودند کرده  ،اخالقی  ادعا  برخی  پذیرفته  اما  اخالقی  قواعد  در  تلویحی  طور  به  اغلب  را  آنچه  فقط  که  شده  اند 

اند که اصل اصالت فایده  آنها چنین گفته  ه اند.بیشتر آنها این مواضع را با هم ترکیب کرد  .کندبیان می  ،وجود دارد

اجتماعات   و  افراد  است  نشده  درک  شده  یاد  موضوع  اینکه  دلیل  به  اما  است  اخالقی  معمولی  استدالل  شالوده 

شان آنها  هایشان  تر دیدگاهیده ناسازگار است و تحلیل دقیقکه با اصالت فاشده اند  بیشتر به عقاید اخالقی معتقد

 (.۱۳۹۴)صادقی منش و علوم مقدم، دهدسوق می ش را به دست کشیدن از این بین

اشاره دارد که    ی سودگری و بهره گرایی نیز ترجمه شده است به دیدگاه  ،فایده که فایده گراییاصالت  

بنتام اندیشمندانی چون جرمی  و  نام  با  بیشتر  میل م.(    ۱۷۴۸-۱۸۳۲) اکنون  استوارت  جان  م.(   ۱۸۰۶-۱۸۷۳)  و 

گفتند  .شودشناخته می فایده  اصالت  پیروان مکتب  مورد  اغلب  انددر  بود  اصالح  ،که  اخالقی  اند)مونرو،  گران  ه 

عمومی بر تمامی جوانب زندگی سایه افکنده  اب و عقاید  (؛آنان در انگلستان سده نوزده که سنت، آد۷۰:  ۱۳۸5

و   قوانین  گاهبود  ایجاد  سبب  ها  سنت  این  از  برخی  تامین  می  ی فشار  را  همگان  منفعت  که  میل، کردمینشد   (

قانون(  ۲۷:  ۱۳۸۸ برای  که  رسیدند  نتیجه  این  و صحیح  به  عادالنه  معیاری    ،گذاری  عقاید  سنت  ورایبه  و  ها 

فایده پرداخت و    التجرمی بنتام به تبیین اصول مکتب اص  بود که    ی در راستای چنین تالش  ؛نیاز است  عمومی

بخشید تکامل  را  اصول  این  میل  استوارت  جان  او  از  حقیقت    ؛پس  مکتب  بنتامدر  نهادن  بنیان  پی  در  میل    ی و 

آن وسیله  به  بتوانند  که  بودند  باروری    ،اخالقی  عبارتی  به  یا  زیان  و  ثمری    یاسود  بسنجبی  را  جان   ند.قوانین 

بینی شده  پیش  سوآمزجنینزو    براون  گوید که او توسط جانمی  ،نوشتهبنثام  در مورد    ای که  استوارت میل در مقاله 
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بود که چون    .بود باور  تا حدی نشان دهنده این  آنها  بیشتر از    دردها ولذتهای  اما دیدگاه  حیات اخروی بسیار 

لذت  و  این  ه دردها  وای  خود  دنیاست  بر  عالوه  که  کسانی  به  می  ،خداوند  نظر  در  نیز  را  پاداش  دیگران  گیرند 

ا  ،انسانهای خودخواه دوراندیش  ،دهدمی این دیدگاه شهرت زیادی را به   .پذیرندرا میده ای  فای   صالتسیاست 

به جای آنکه شکلی از مکتب اصالت فایده به معنای    دیدگاهاما این    .ست آوردلی به داویلیام پ   های   ویژه با نوشته

  بنتام   ترین تایید انگلیسی مکتب اصالت فایده غیر از  شاید کامل .یک نظریه نفع شخصی است  ،واقعی کلمه باشد

افزودن   ،هدف  ،نظریه اخالقی خود را فقط در دو جمله خالصه می کند  گاودین  .مربوط به ویلیام گادوین باشد

نشانه   و  است  بخش  لذت  احساسات  مجموعه  به  اخالقی  فضیلت  ق(سرمش)فضیلت  کننده  تنظیم  رعایت    ،و 

در حالی   ،کردن لذت یک شخص تالش کنیم  فراهمبه این معنا که ما نباید در راستای    .طرفی و انصاف استبی

گادوین در پذیرفتن آن دسته از    .اربردتوان این تالش را برای فراهم کردن لذت تعداد زیادی انسان به ککه می

که   فایده  اصالت  مکتب  ت باتلرپیامدهای  بود  گریزان  آنها  را    .کندنمی  ردیداز  عهد  به  عمل  فضیلت  گادوین 

متعهد به    چه  برای مثال اگر عمل تعهد شده موجب افزایش شادی شود فرد موظف به انجام آن است  ،پذیردنمی

شود حتی اگر فرد متعهد به    عمومیاگر عمل یاد شده موجب کاهش شادی    ،دشده باشد یا نشده باشآن  انجام  

باشد آن  دهد  ، انجام  انجام  را  آن  آنها    .نباید  با  مغایر  یا  ندارند  اخالقی  موارد  به  ربطی  تعهدات  این صورت  در 

اگر فردی بتواند فقط یک نفر را از ساختمان آتش گرفته نجات دهد و   د کند از اینکه بگویمیاو تردید ن  .هستند

بین مادر خود یک شخصیت مهم که در ایجاد خ باید فرد    را  بشر نقش یک نفر  وشیمجبور باشد  انتخاب کند 

 (.۱۳۹۴)صادقی منش و علوم مقدم، را نجات دهد (شخصیت بزرگ)دوم

 مکتب اصالت فایده  اصول 

نگاه  (۱ مکتبدر  این  معنای  ،"خوشی"و    "فایده "مفاهیم    ،پدیدآوران  هم  با  ند  مفاهیمی  تضاد  در  که 

  ؛ آیندمکتب به حساب می  بانی این  کلیدی برای درک م  ی واژگان  "رنج "و    "زیان"خود یعنی  راستای    مفاهیم هم

کسب  "ا در کارها  که بنتان محرک اصلی آدمی ر  چنان  ؛به باور آنان فایده و زیان چیزی جز خوشی و رنج نیست

 .می داند  "خوشی و فرار از رنج 

درستی یا نادرستی پندارها    ،درست یا نادرست نیک یا بد نیست  ،و کرداری در ذات خودپندار  هیچ  (  ۲

چه بسا    ،چنین باوری  بر پایه(؛  ۷۰:  ۱۳۸5)مونرو،  توان بر مبنای پیامدهای آن ها داوری کرد و کردارها را تنها می

که پیامد شان    نادرست و بد هستند اما به سبب آن  ،های رایج  هایی که بر اساس عقاید و سنت  کردارها و پندار

پیروان مکتب اصالت فایده بر    ،به بیان دیگر  ند؛نیک و درست به حساب می آی  ،و فایده است  خوشیبرای جامعه  

 .آور هستندی آن الزامتنها در صورت سود بخش بودن نتایج و پیامدها  ،این باورند که قواعد اخالقی رایج
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راستا با منافع و لذات اکثریت جامعه آید که همخورشید و فایده زمانی نیک و درست به حساب می  (۳

و    دب  ،و فایده برای اقلیت و زیان و رنج برای اکثریت است  شیکرداری که پیامدش خو  ،به عبارت دیگر  .باشد

و سود    وشیعدالت را تامین حداکثر خ  ،است که پیروان این مکتبن باور  یبر بنیاد هم  .آیدنادرست به حساب می

 (.۹: ۱۳۸۹و استراترن،  ۱5:  ۱۳۸۸ند) میل، برای حداکثر افراد تبیین می کن

  ؛ ای داردها اهمیت ویژه  سنجش دقیق صفات آن  ،در تعیین اولویت و ارجحیت خوشی ها و منافع(  ۴

است ضعف  یا  شدت  چون  صفاتی  زو  ،سنجش  یا  بود  ،دگذریاستمرار  محتمل  یا  دوری  ن،مسلم  یا   ،نزدیکی 

 .ها نقش مهمی دارد در تعیین اولویت و ارجحیت آن ،بی ثمری خوشی ها یا باروری  ،خلوص یا آمیختگی

اصلی بود که بیشتر توسط جان استوارت میل به مکتب اصالت فایده    ،های فردیاهمیت فرد و آزادی  (5

  ،تحقق یافتن و به کمال رسیدن استعدادها  او  فردیت در نگاه  .یبرالیسم دانستتوان آن را منشاء لافزوده شد و می

شود و در نهایت  گو در جامعه میو    نگی و گفتوچندگ  ،های فردی است که خود سبب تنوع  ها و سلیقه  ذوق

نه تنهاذ  است که او دفاع از فردیت بر می خیزد و آن را  در پی چنین نگاهی    ؛فرهنگ و تمدن را غنی می سازد

اقتصادی و فرهنگی یک جامعه که هم   ،سیاسی  خیر فردی که خیراجتماعی معرفی میکند. به باور میل، پیشرفت

شود و بهتر شدن افراد تنها در این  بهتر شدن افراد محقق مینتیجه تنها در " ،راستا با  سود و خوشی اکثریت است

باشند  کهصورت ممکن می شود   داشته  برسداستعدادها  ،آزادی  به کمال خود  و  را پرورش دهند  او"ی خود   ؛ 

گوید که این موانع ممکن است هر عاملی باشد که  کند و در تبیین موانع میتعریف می    "نبودن مانع "ی را  آزاد

می محدود  را  بی  ؛کندفرد  از  که  سیاسی  موانع  جمله  میاز  ناشی  حاکمان  ظلم  یا  که   یاشود  عدالتی    "موانعی 

چنین ممکن است این موانع به سبب عقاید و آداب    هم   ؛در راه افراد ایجاد می کند  "وایان دینسلطنت دنیای پیش

جامعه را در گرو   خوشیجان استوارت میل منفعت و  .نادرستی پدید آمده باشد که اکثریت مردم به آن معتقدند

ت که موجب نقض آزادی و  اس   یدر مورد اعمال  می نهدو تنها محدودیتی که بر آزادی فرد    می داند  آزادی فرد

رنج دیگر افراد  و  کنیم که پیامد آن زیان  نیستیم کاری    ما هرگز آزادوی   باور  به  ؛حریم خصوصی دیگر افراد گردد

جامعه حق خواهد داشت که مداخله کند و به یاری قوانین به   ،به دیگران برسانیم  یه زیان و آسیب ک  باشد و چنان

 (. ۱۳۸۸)میل،  تنبیه ما بپردازد
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