
 

 

 



 

 

 

 

 1گرویفایده 

 

اسال   جت  فت  دیق     گرویفایدهی  ی مطرح در سالمم  اادننه  نظریههاهاز جمله نظری

به مبانی فلسالیی این نظریه ای هگذاری سالمم   مقدماا  ااالارنقش این نظریه در سالقاسال 

ناام در یر  نوزده  بمیکه توسال  جا  اسالاوارم مقو و جر  گرویفایدهی  نق   نظریهکمی

غازین امو ادمیی آی به اوج االالفوفایی دود رسالالقد  به ثداکسر رسالالاند  فایده را نقطه

در مقا  چندین اصالالو و یااده به    گرویفایدهی  اند  اصالالوع ادا   توزی ی در نظریهدمی

اسال   هرگونه   - یا هما  رفاه- هدنباع به ثداکسر رسالاند  فایدنمایش گذااالاه االده که به

آ   اسالااندارد یا م قار ادا   باید ریهاله در اصالو فایده دااالاه بااالد و این امر مسالال م 

ویالد عاالدا ال  گمیاسالالال  کاله در ت الادع مقالا  نیا و زیالا   منالافا باله ثالداکسر برسالالالد  مقالو 

 تجلی یافاه اس  عگروی فایدهی اصو وسقلهوانترین افو ت تدي اس  که به

  

 
1 Utilitarianism 



 

 

نق    2محوری رفالاهاین نظریاله کاله باله نظریاله
االالناداه االالده اسالال   اهمق  ادمیی 
او قاله را در ارتقالای سالالالطه رفالاه مردم 

ی انالالد و بالر ایالن اسالالالالا  کاللالقالالهدمالی
هالای ادمیی دیرر نظقر تالیمقن االالالاد 

ترین افراد بترهبرای ک  3ایهمصالالالا ه  الایال 
جام ه  توزیا منابا بر اسالا  اسالاحقا  

زادی  در مقالایسالالاله بالا رفالاه در آو ثای 
قرنالد   الذا گمیتري یرار ی  الاننمرتباله

فقرام یاد االالده فق  زمانی ارزاالالمندند 
کاله سالالالبالح باله ثالداکسر رسالالالانالد  رفالاه در 
جالام اله االالالونالد و تمالام سالالالوانتی کاله در 

ند  دصالو  توزیا باید  اسالد داده االو
تمالامالا  تحال  تالیاقر این سالالالواع وایا 

ند که توزیا چرونه بر رفاه جام ه االومی
تالیاقر دواهالد گالذااالالال   دو وی گی در 

گروی وجود دارد که سالبح ی فایدهنظریه
 اده اس   آ  جذابق  

نفه این نظریه تمام ایهالار جام ه را آاوع 
دنبالاع رفالاه و باله  گرویفالایالدهقرد  گمیدر بر 

طرفالاناله ه صالالالورم بیفالایالده در جالام اله بال 
االامو تمام   گرویفایدهاسال   این گونه 

افراد صالر  نظر از ن اد  جن،  مذهح و 
سایر اوامو دارجی اس   جذابق  دیرر 

 
2 Base Theory-Welfare 
3 Basic Goods 
4 Consequentialism 
5 Welfare Hedonism 

اس  بدین آ     4این نظریه در  قامدگروی
م نالا کاله تنتالا  الاراماری کاله بالایالد مورد 
بررسالی یرارگقرد  ناای  میقدی اسال  که  

  در داالالومیاز توزیا مورد نظر ثاصالالو  
ی اوامالو ادمیی غقر از این نظریاله کلقاله

رو نالد  از این االالالومی قالامالد میقالد ثالذ  
  توزی ی گرویفالایالدهتوزیا االادنناله در 

اس  که سبح بتاراد  وض ق  زندگی 
 افالالالالالالالالالالراد االالالالالالالالالالالالود 

اباالدا بالایالد   گرویفالایالدهبرای فت  بتار 
ت رییی از فایده دااالالاه بااالالق   بردم  

قهالارین او قه  ی نی عب  گرویفایدهاال ار 
 الالذم بالراي بالقهالالالاالریالن افالرادع  تالمالالام 

گرایی در ی  الذمگرایالا  باله نظریالهفالایالده
توصالالقر رفاه انسالالانی م اقد نسالالقاند   
ثالدایالو چتالار نظریاله را در این دصالالالو  

 5ا  االناسالایی کردا ا رل  ذم گراییتومی
جل رضالای    6ی وضال ق  روانیبل فایده

 8گالالاهالالانالاله آدل تالرجالقالحالالام  7تالرجالقالحالی
ترین ت ریر از فالایالده در االالالایااو قن و 

گرایا    ذم و دواالی اسال  مقا  فایده
نیسالاله دقر اسالال  و سالالایر موارد که فی
دقر تلقی آ  براي رسالالقد  به ای هوسالالقل

ند  بر اسالالا  نظر بناام  هر بازی االالومی

6 Mental State Utility 
7 Preference Satisfaction 
8 PreferencesInformed  



 

 

ی ا رگیان  اند به اندازهتوای میهگانبچه
اینسال  که از آ  دوب بااالد و تنتا االر  

ابرم نوزیک در  اسالد به   ذم ببری   رآ  
ویالدا فر  کنقالد دسالالالارالاهی  گمیبناالام 

ا  با یمب تومیاداراع االالده اسالال  که 
وی ا  کرد و با ت ری  دارو آ  آاالالما را از 

همواره در ثا   دواالالی و  ذم به سالالر 
یا کسالالالی آبرید  سالالالواع این اسالالال  که 

االالالد  از این دسالالالارالاه  وی ا آداوطلالح 
دواهد بود؟  اسالد نوزیک به این سالواع  

وید مردم دوسالال  گمیمنیی اسالال   او 
دارنالد زنالدگی دود را باله دسالالال  دود 
هدای  کنند و ثقاتی را که سالالرنواالال  

ارزش به دسال  دوداالا  نقسال   بیآ  
انند  اگرچه دائ  در ثاع دواالالالی و دمی

ا  دردواسالالال  ادم تومی ذم بااالالالند  
ا ال المج بالالا درمالالا  بالقالمالالارا  صالالال الالح

کننالده ثقالام هالای نوین طوننیتفنو وژی
مساع بارزی از صالح  اسالادنع نوزیک  را

دانسالالال   بقمالاری کاله در مراثالو  الایالا  
انالد کاله در صالالالورم دمیثقالام اسالالال  

ی یاد اده  درد و هایاسایاده از تفنو وژ
رنجی نخواهد دااالال   و ی  ذم دود را 

از ای هقالنالالد  االالدبال مالیدر یالطالا درمالالا  
ی بالا  الذیرش نق  نظریاله گرایالا  فالایالده

 مجموع ز ی ثالاصالالالو ا الذم گرایی  فالایالده
وضالالال ق  هاي روثی و روانی را ازجمله 

مصالالالادی  فایده م رفی کرده اند  بر این 
اسالالا  نقازی نقسالال  که فق  ااما ی را 

نند از کمیکه ثا   االادی و  ذم ایجاد  
ی  مصالالالالادی  فالایالده بالدانق    الذا کلقاله

ظالاهر تجربقالام ارزاالالالمنالد  اگرچاله باله
انند از مصالادی  تومیبخش نقسالاند   ذم

االوند  و ی ظاهرا  این  اسالد فایده تلقی  
کننده نقسال   زیرا مااالقن فرضالی نق  یانا
اند ث، تجربقام ارزاالمند تومینوزیک  

را نق  ایجاد کند و با این ثاع کمار کسالی 
مااالقن آ  ی دائمی از داوطلح اسالایاده

نچه براي بهالر آد  مضالافا  بر اینفه االومی
ارزاالالمند اسالال   فق  ث، زیبایی یک 

دود تجرباله نق   تجرباله نقسالالال   بلفاله 
بالاارزش اسالالال   انسالالالا  بالا ایجالاد ث، 

االد  صالر  نظر مصالنوای اهال  از اااال 
گرایالا  فالایالدهدیرر از ای هنالد  االدکمین

اف ایش فالایالده را در ارضالالالای ترجقحالام 
اننالد  و ی نفااله اینجالاسالالال  کاله  دمیافراد 

ند و االالومیترجقحام   وما  سالالبح رفاه ن
اطمای از اوایح ممفن اسالال  در اار بی

و  هاهاالده در ه ینی محاسالبهیا فایدهو 
دنباع  گرفاه بااالالد  مردم به منافا االالفو

نچاله آاناخالاب چق هالاي بالاارزش انالد و ی 
نند   وما باارزش نقساند  کمیکه اناخاب  

یالنالالده از آچالنالالانالفالاله مالمالفالن اسالالالال  در 
هایها   هقما  اوند  به ابارم اناخاب



 

 

بود  دیرر ترجقه یالک امر  د قالو دوب
را دوب آ  دنیلی کاله  نقسالالال   بلفالهآ  

آ  هالنالالد  سالالالبالالح تالرجالقاله دمالیجاللالوه 
ند  از طرفی انسالا  ممفن اسال  االومی

به مرور زما  دود را با االرای  وف  دهد  
و ترجقحام دود را بر اسالالالا  االالالرای  
زنالالدگالی  کالاله  ال ومالالا  مالوجالالح رفالالاه وی 

ند  اناخاب کند  این مسالالهله که  االالومین
ع االناداه 9انطباییی عترجقحام  به  دیده

کرام  در طی تالارید یالابالو باله داالالالومی
مهالاهده االده اسال   اموما  ترجقحام 

داری کاله سالالالبالح در دورا  برده هالاهبرد
نتالا باله انوا  آتسبقال  موی قال  انسالالالانی 

ی یالک برده می االالالالد از این  الدیالده
رف   االالاید گمیاالالنادای نهالالیم  روا 

باوا  ترجقحام زنا  در ااصالار گذاالاه را 
  نق  نااالی از نقهالی دانسال  که جام ه به

نتالا تحمقالو کرده بود  زیرا این ترجقحالام آ
نبود  مهالفمم نااالی آنا  در جت  رفاه  
ع سالبح االده اسال  انطباییاز عترجقحام  

  گروی فایدهی  از ثامقا  نظریهای  هکه اد
گالاهالانالهع آفالایالده را مخا  باله عترجقحالام 

دسالالالااله از آ  گالاهالاناله آکننالد  ترجقحالام 
های ماسالال  که بر اسالالا  دنیو اناخاب

رم گرفاه اسال   در اینجا نق   منطقی صالو
یک مهالالفو اسالالاسالالی وجود دارد و آ  

 
9 Adoptive Preferences 

« اسالالال   10ت ریر ابالارم ددنیالو منطقی
گنال  و در ای هبود  ترجقحالام واژمنطقی

گقری اسالالال  و انالدازهاقن ثالاع غقر یالابالو 
بردم   ذم و درد و رن   در اینجا ممک 

گقری وجود ندارد و مهالخصالی برای اندازه
بود  ی منطقیبر فر  دااالان ممکی برا

گقري ترجقحام  مققاسی برابر برای اندازه
نتالا وجود نخواهالد دااالالالال   چروناله آ

ا  بالرای دو تالرجالقاله مالنالطالقالی در تالومالی
دصالالو  اهالال  و االالیو با یک مققا  
واثد دس  به اناخاب زد؟ ا باه وای ق  
این اسالالال  که مهالالالفو اناخاب ما ادع  
مقا  موارد م قن  چا هالی اس  که تمام 

مواجاله انالد و آ  بالا  ی ادمییهالاهنظریال 
این نقالد مخا  این نظریاله نقسالالال   مالا 

ی ها هدر امو  اموما  بدو  دانسالالان روی
م ابر نق  تاکنو  ترجقحاتی دااالاه ای  و 

دسالالال  باله اناخالاب نق  زده آنالا  از مقالا  
تری ي مناسالالح هاهای  و تا زمانی که روی

به ج  اینرونه ای  هتدوین نهالالده اند  چار
ها نخواهق  دااال   این م ضالو اناخاب

های کم  که  گذاريدر سالالطه سالالقاسالال 
ی مردم بالایالد بالا ه   گالاهالانالهآترجقحالام 

وی ه در دصالالالو  منابا مقالایسالالاله  و به
گقري االود  نمود بقهالاري کمقاب تصالمق 

هالایی کاله  نالد  یفی از راه ثالوکمی قالدا 

10 Rational Reasons 



 

 

در این دصو  ارائه   گرویفایدهثامقا   
آوری اطماالام ترجقحالام د جماکرده انال 

جام ه جت  توزیا مناسالالح اسالال   این 
توزیا بالایالد باوانالد ثالداکسر ترجقحالام 

ی افالراد را  الواالالالش دهالالد   گالالاهالالانالالهآ
گقری در این ثا   هاي تصالمق االاد 

هالای ج یی باله سالالالمال  از االالالالاد 
هالای کلی کاله امالدتالا  ترجقحالام االالالاد 

اسال   آنا  وثوش  ی مردم ثوعگاهانهآ
هایی نظقر   االالاد ندکمیسالالو   قدا 

ای هزادی و یا تیمقن مصالالا ه  ایآتیمقن 
گقري انند راهرهالالا بااالالند  با اندازهتومی

ا  سالطه م قو ی از تومیها  این االاد 
ترجقحالام کم  جالام اله را ایجالاد کرد کاله  
مالردم بالر ایالن اسالالالالا   دسالالالال  بالاله  

ی گالاهالاناله در زنالدگی روزمره آهالاي اناخالاب
دالود بال نالنالالد  گالرچالاله بالالا ایالن تالوصالالالقالر 

ا  کالالامالم  ااالمالالاع ارزاالالالمالنالالد را تالومالینال 
آنالا  بنالدي کرد و بالا اناخالاب یفی از رتباله

ا   تومیفایده را به ثداکسر رسالالاند  و ی  
با تیفقک ااما ی که سالالود کماري دارند  
یضالاوم در دصالو  ااماع دوب و بد را 
 تسالالالالالالالالتالالالالالالقالالالالالالو کالالالالالالرد  

 گرویفالایالدهی  ی دیرری کاله در نظریالهنفااله
باله بالایالد مورد مالدایاله یرار گقرد ابالارم ع

ثداکسر رسالاند  فایدهع اسال   گیاق  که  
ی مردم دنبالاع ارتقالای فالایالدهباله  گرویفالایالده

ی گاهانه آو در ناقجه ارضالالای ترجقحام  
اسالالال   و ی امم  باله دنیلی چو  آنالا  

کالمالبالود مالنالالابالا و هالمالچالنالقالن تال الالار  
هالایی جالدی و ترجقحالام همواره بالا چالا ش

ما ددی روبرو بوده اسال   طبق ی اسال   
فالایالده در جالام اله مالد نظر  ینالدآزمالانی کاله بر

نادیده گرفااله ای هیرار گقرد  ترجقحالام اد
ی ثاصالله االود  از طرفی زمانی که فایده

از تالرجالقالحالالام بالرابالر بالالااالالالالد  هالقال  
دسالالالاورا  ملی برای اناخالاب ترجقحالام 

بر این مورد نظر نخواهق  دااالال   اموه
در وضال ق  کنونی  صالر  زما  نزم براي 

امالو  ی فالایالده و زیالا  در هر محالاسالالالباله
دارج از توا  کنهالالالرر ادمیی اسالالال  و 
همقن امر سالالالبالح االدم  الذیرش مفاالح  
سالودگرایی کمسالقک در اصالر ثاضالر االده  

گذاالالاه از این از  حان نظري دو  اسالال  
سالازي ااالفاع امده در دصالو  تصالمق 

داردا ارتباطام  وجود  گرویفایدهبرمبناي  
 دالالا  و تالالرجالالقالالحالالام نالالامهالالالالروع  

  گرا این اسال فر  کنهالرر ادمیی فایده
که ارتبا  ادمیی یفسالالانی با سالالایرین 
دارد  این امر باله وضالالالوح بالا ارتبالاطالام 

کاله افراد بالا دالانواده و دوسالالالاالا   ای هوی 
دود دارنالد  درت الار  اسالالال   ظالاهرا  مالا 

نسالب  به بردی از افراد ای هت تدام وی 
ند  کمیداری  که االالتود ادمیی ما ثف  



 

 

آ  ی کمار  ثای در صالالالورم بروز فالایالده
وری   برای مسالاع در آا باله جالا ت تالدام ر

صالورتی که  و ی را از کسالی یر  گرفاه 
نق   آبااق   ادمیا  موظر به باز رداد   

اگرچاله برآوردمالا  این بالااالالالد کاله اگر این 
ی بقهالاري   وع ن د دودما  بماند فایده

باله همراه دواهالد آورد  همچنقن االالالتود 
نالد کاله ارتبالاطالام کمیادمیی مالا ثف  

ف لقما  با دیرر افراد تابا االرایطی بااد  
که در گذاالالاه با دیررا  االالفو داده ای   
کسی که  و ی را به من یر  داده اس   

اسال   این امر آ  گقري  مسالاح  باز ،
هد که رفاه صالالاثح اصالاللی دمینهالالا  

ماع نسالالب  به رفاه سالالایرین در او وی  
 اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   

این  باله  گرویفالایالده الاسالالالخی کاله ثالامقالا  
هنالد این اسالالال  کاله زیالا  دمیااالالالفالاع 

ثاصالالو از نقع اتد که سالالبح رنجش 
نقدر زیاد اسال  آد  االومیصالاثح ماع 

ی ثالاصالالالو از االدم  ردادال  و کاله فالایالده
ی بقهالاری صالر  ماع در جایی که فایده

هالد  و ی دمیا هالالال الاع یرار  دارد را تحال 
ظاهرا  این اسالادنع منطقی نقسال   زیرا 

د سالالالبالح دالاطر اینفاله نقع اتال مالا باله
د  اثسالالا  االالومیاثسالالا  رنجش  

نق   بلفاله  کمیرا نآ  بود  نالادرسالالالال 
داطر اینفه فریح در اتد را نادرسالال  به

نق   ا باه  کمیانق  اثسالالا  رنجش  دمی
تر این اسالالال  که ادم اسالالالادنع منطقی

ااامادی در جام ه باز رداد  سالالبح بی
د که اصالمح این امر در مقایساله با االومی

دیرر ارجحقال  دارد    ی اثامالا یهر فالایالده
و ی این  الاسالالالد نق  تلویحالا  باله این امر 
ااالالالالاره دارد کالاله در مالواردی کالاله ایالن 

ااامالادی در سالالالطه جالام اله  امومی بی
نهود  چنقن نقع اتدی بممانا دواهد 
بود  دیال  کنقالد کاله تیالاوم دو دیالدگالاه 

در این  گرویفالایالدهموافقالا  و مخالا یالا  
نفااله اسالالال  کاله کنهالالالرر ادمیی ثالامی 

نقع اتالد را نالادرسالالالال   گرویفالایالده
اند  چو  سالالبح به ثداکسر رسالالقد   دمی

د  در ثا ی که مناقدا  این اومیفایده ن
ی  انند  زیرا زاندهدمیف و را نادرسالالال   

واهالد دمیت تالد باله دیرری اسالالال   ثالاع 
فایده را به ثداکسر برسالالالاند یا نرسالالالاند  
دمصاله اینفه ارتباطام دا  مقا  افراد 

ارزیالابی فالایالده   انالد صالالالر  نظر ازتومی
سالبح ت تدام دا  االود  تمام ت تدام 

ی زنالالدگالالی یالالک فالالرد هالالاهو بالالرنالالامالال 
نالد کاله بر کمییی را ایجالاد هالایوابسالالالار

انند در تومی  گرویفایدهی  اسالالا  نظریه
ی کمار نسالالالب  به  صالالالورم ایجاد فایده

موارد مهالالابه نقع االالوند  این تیفر در 
انالد کنهالالالرر تومیاالالالفالو افراطی دود 



 

 

را دائمالا  گرویفالایالدهی ادمیی نظریاله
تح  فهالالار االالرای  موجود یرار دهد و 

ی زنالدگی را از دسالالال  وی نتالایاالا  راالالالااله
 دالالالالالالالالارج کالالالالالالالالنالالالالالالالالد  

ِااالالالفالاع دیرري کاله در بحالد باله ثالداکسر 
رسالالالانالد  فالایالده مطرح اسالالال   ارزش 
یفسالالالا  ترجقحالام اسالالال   فر  کنقالد  
سالالالیقالد وسالالالاالا  در یالک جالام اله ترجقه 

 وسالالال  را از مرایب  دهند ایلق  رنرقن
ی رای  در جالام اله محروم کننالد  سالالالمما

بالا  الذیرش این تیفر  گرویفالایالدهی نظریاله
ن اد رسالالالاالاناله  فالایالده را باله ثالداکسر 

سالالاند  گرچه االالتود ادمیی ما این رمی
ی ثالداکسری را نالااالادنناله بالدانالد  این فالایالده

ی ترجقحام اسالالادنع دردصالالو  کلقه
اکسری  در مقابو ایلق  صالالاد  اسالال   

و زیالا  و ی فالایالده اینروناله محالاسالالالباله
اند تومی ذیرش ترجقحام اکسری  ثای  

به ثذ  فق یفی گروه ایلق  منجر االود  
چو  در محاسالبام فایده و زیا   ثداکسر 
فالایالده بالا  الذیرش نظر اکسریال  تالامقن 
دواهالد االالالد  ترجقحالاتی از این یبقالو 

اند از منظر ادا   نامهالالروع تلقی تومی
 گرویفالایالدهاالالالونالد  و ی   ومالا  از منظر 

امهالروع نقسالاند  اتود ادمیی ما امري ن
ویالد اینروناله ترجقحالام نالامهالالالروع گمی

 
11 Rule Utilitarianism 

غقرمجاز اند  ترجقحاتی که سالالبح ثذ  
تالرجالقالحالالام گالروه دیالرالر االالالود  وزنالی در 
محالالاسالالالبالالام ادمیی روزمره نالالدارنالالد  
 قالامالدگروی  وزنی براي ترجقحالاتی کاله  

سالالالاننالد  یالائالو رمیفالایالده را باله ثالداکسر ن
نقسالالال  و طبق ی اسالالال  که ترجقحام 

وز  ادالمیالی آنالالا  ایاللالقالال  نالقال  در نالظالر 
ی از ثامقا  نظریه ای هندااالاه بااالد  اد

م اقدند  ااالفاع یاداالده به    گرویفایده
ع ت مق  11گرایالااالده گرویفالایالدهی عنظریاله

 قالدا نخواهالد کرد  زیرا در این نظریاله 
یوااالدی همچو  ت تالد باله اتالد  ثی  

ام دالالا  و اثارام بالاله بردی ارتبالالاطالال 
ی ذاتقها   ذیرفاه ثقو   به ال  فایده

االده اند  تجربه نهالا  داده اس  که این 
یوااالد همفالاری اجامالاای را اف ایش داده  

ند  کمیاسال  و امنق  جام ه را تضالمقن 
االموه اگالر ایالن یالوااالالد را نال الالذیالریال   بالاله

ی صالر   سالبح سالوس اسالایاده  گرویفایده
ی مصلح  به بتانه  افراد در ت تدام دود

د  و ی مناقالدین بر این االالالومیامومی 
ه  کال  میبرده هنرالابالاورنالد کاله یوااالد نالام

واهنالد بالا مصالالالالادی  دود منطب  دمی
االالالونالد  بالا همالا  مهالالالفمم یبلی روبرو 

بقنالاناله اسالالال  کاله دواهنالد االالالد و دوش
ب ذیری  یواادی که بر اسالا  به ثداکسر 



 

 

رساند  فایده تدوین اده اند  همواره از 
  مردم ایلقال  ضالالال قر محالافظال  ثقو

کنند  مضالافا  بر اینفه مهالفو اصاللی هنوز 
ترجقه ذاتی فایده در آ  و    ابرجاسالالال 

 مالالقالالابالالو ثالالقالالو  ایالاللالالقالال  اسالالالال   
در  الاسالالالد باله این گرایالا   فالایالدهاز ای هاالد

  گروی فایدهی  ااالالفاع گیاه اند که نظریه
در وایا اسالاانداردی براي درسالای ااماع  

قری ادمیی گبرای تصالالالمق ای هو ناله رویال 
اس   این امر بدین م نا اس  که امفا   

ی غقر هالاهگقری ادمیی بالا رویال تصالالالمق 
 الذیر اسالالال   و ی گرایالاناله نق  امفالا فالایالده

انطبا  با اسالالااندارد آ  االالر  صالالح   
گرایی اسالال   توضالالقحا  باید ار  فایده

کن  که ا  ام ادمیِی به ثداکسر رسالالاند  
فالایالده  از یالک ا  ام  قهالالالقنی ادمیی 

بر اهمقال  برابری آثالاد مردم منا  بنیم
د  چو  مردم همه به یک اندازه االالومی

اهمقال  دارنالد  بنالابراین بالایالد منالافا هر 
فرد نسالالالبال  باله دیررا  از ارزش برابری 
بردوردار بااالد  با این توصقر به ثداکسر 
رسالالالانالد  فالایالده در وایا   قالامالد جالانبی 
اماع  ی نی  اسالالااندارد درسالالای ادمیی ال

تالک یالاناله باله ترجقحالام تالک اهمقال  منصالالال 
 افالالالالالالالالالراد اسالالالالالالالالالالالال   

گرایی ا بااله توصالالالقر غالا بی کاله از فالایالده
وجود دارد بردم  توصالالالقر یاد االالالده  

اس   در این توصقر به ثداکسر رساند  
فایده  هد  او قه و نه  قامد جانبی برابر 

ها اسال    ذا بر این اسالا  مردم انسالا 
هالاي فالایالده در انوا  موی قال را بالایالد باله

رسالالانی تلقی کرد و هد  یدهی فااالالبفه
ی او قه  رفاار برابر با آنتا نقس   به گیاه

کالالامالم   گالرویفالالایالالدهراو ال   ایالن گالونالاله 
ها در گرایانه اسال  و برابری انسالا غای 

ی نخس  از اهمق  چندانی آ   در وهله
بالردالوردار نالقسالالالال   ایالن تالیسالالالقالر از 

  اف ایش جم قال  جتالا  را گرویفالایالده
ی ش مقدار فایده که سبح اف ایدرصالورتی

جم ی االالالود  ادمیی تلقی دواهد کرد  
ی فایده کاهش یابد   قامد گرچه سالالرانه

انالد ت تالد ادمیی مالا تومیجالانبی این امر 
ورد  کسالانی بااالد که هنوز آوجود در به

کاله وجود باله دنقالا نقالامالده انالد  درثالا ی
 چنقن ت تدی همواره زیر سالالواع اسالال  

االده به هر ثاع چنقن  قامدهایی سالبح 
دواسالالاار محدودی  اصالالو ای هاند  اد

کرد  وظایر از طری  ضالمقمه  گرویفایده
آ  ها به ادمیی او قه نظقر برابری انسا 

االوند  راو   م اقد اسال   دوانش وای ی 
همقن دوانش دوم اسالال    گرویفایدهاز 

یالا وای الا  باله ثالداکسر آو بالایالد  رسالالالقالد کاله 
ی نیسالاله یک وظقیهرسالالاند  فایده  فی

ادمیی اسالالال ؟ و در این صالالالورم این 



 

 

وظقیه نسالب  به چه کسالی اسال ؟ ظاهرا  
  این نظریه را گرویفایدهاین توصالقر از 

ی ی ادمیی باله یالک نظریاله از یالک نظریاله
هالد  در این دمیزیبالا االالالنالادای تن ع 

نچه اهمق  دارد  مردم نقسالاند  آصالورم  
بلفه دقری اسال  که ممفن اسال  مردم 

منالد االالالونالد یالا باله یالک انالدازه بترهآ  از 
نهالوند  این تیسالقر کامم  االبقه تیسالقری 
اسال  که نقچه از دقر و دوبی در جام ه 
ارائاله می دهالد  مردم بالایالد در دالدمال  
اف ایش دقر و دوبی در جام ه بااالالند و 
دقر و دوبی  ایجالاد دمیقال  در گروه 

این تیسالقر از دقر داصالی از مردم اسال   
 گرچاله زیبالا  و ی کالامم  غقرادمیی اسالالال  

ی دیرری کاله بالایالد دالدمال  ا ی ا  نفااله
ی مالیالتالوم بالرابالری در نالظالریالاله  االر  کالنال 

که ب ذیری  اسال   در صالورتی  گرویفایده
ی مردم گالاهالانالهآکاله ارضالالالای ترجقحالام 

ضالالالروری و از اهالمالقالال  ادالمیالی بالرابالری  
ج   ذیرش این نفاه  ای هبردوردارند  چار

نخواهالد بود کاله بالار ادمیی ترجقحالام 
ی مردم ارزش یفسالالالانی دارنالد و گالاهالانالهآ

میتوم هماله برای یفی و ناله یفی براي 
 گرویفالایالدههماله  ایالدئو وژي ثالاک  بر 

دواهالد االالالد  و ی همالا  گوناله کاله یبم 
از ای هااالاره االد در اا   وایا چنقن ناقج

د و االالالومیاالایالد ن گرویفالایالدهی نظریاله

مفن اسالالال  بردی گالاهی اویالام ثای م
برای اهالالدا  دیررا  ای هافراد وسالالالقلالال 

ا  در تیاوم تومیبااند  ال  این امر را  
ها مقا  ترجقحام دانسالالال   این تیاوم 

نتا ارزش آند  فق  بردی از االومیسالبح 
ادمیی مهالالالروع دااالالالااله بالااالالالنالد و 
تالرجالقالحالالاتالی نالظالقالر تالرجالقالحالالام بالقالرونالی و 
دوددواهانه از مهالرواق  نزم بردوردار 
 نالالالالالالالالبالالالالالالالالااالالالالالالالالالالنالالالالالالالالد 

ترین تمالالای ام مقالالا  انواع فی از مت ی
ترجقحالام  تمالای  مقالا  ترجقحالام بقرونی 
و االخصالی اسال   ترجقحام االخصالی 
امدتا  االامو ترجقحاتی در دصالو  کان  

اسالال  که  آ  ها و امساع منابا  فرصالال 
واهد در دسالارسالش بااالد  در دمیفرد 

ی کالان  مقالابالو  ترجقحالام بقرونی دربالاره
فرد هالایی اسالالال  کاله منالابا و فرصالالال 

واهالد در اداقالار دیررا  بالااالالالالد   دمی
ترجقحالام بقرونی گالاهی اویالام تحال  

قرند گمیهای اخصی یرار  تااقر سوگقری
چنانچه برای مساع اکسری  ممفن اسال   
ترجقه دهنالد کاله ایلقال  از بردی از منالابا 

یا آمحروم االالوند  سالالواع این اسالال  که 
انند تومی  گرویفایدهچنقن ترجقحاتی در  

رار گقرنالد؟ گرچاله فق  مورد محالاسالالالباله ی
از  گالالرویفالالایالالدهبالالردالالی از ثالالامالالقالالا  

کنارگذااالالان موضالال ِی چنقن ترجقحاتی 



 

 

 هالالاقبانی کرده اند  و ی االالتود ادمیی 
مالا  اصالالالون  بالا  الذیرش چنقن ترجقحالاتی 
ت الار  دارد  همالا  اصالالاللی کاله باله مالا 

وید باید ترجقحام افراد در دصو  گمی
اسالالااندارد درسالالاِی ف و  ارزش ادمیی 
یفسالالانی دااالالاه بااالالند  ترجقحاتی که  

رند را بمیاصالو برابری افراد را زیر سالواع 
ند و به یوع کمیر سالالای  ی ااابااز درجه

زمانی که    گرویفایدههارسالالانی  ثامقا  
نالد  االالالومیبالا چنقن ترجقحالاتی مواجاله 

 ااارا  کنند  آ  باید به ثف  وجدا  به 
نالوع دیالرالري از تالرجالقالحالالام نالالامهالالالروع 

دسالالاه از ترجقحاتی آ  اند االالامو تومی
بااالالالد که فرد تمایو به ما فق  بقش از 

زمانی   یاآسالت  منصالیانه براي دود دارد  
 گرویفالایالدهکاله چنقن ترجقحی از منظر 

انالالد بالاله انوا  تومیمنطقی بالالااالالالالد  
اسالالاانداردی برای امو صالالحقه  ذیرفاه 

نجایی که به ثداکسر رسالالاند  آاالالود؟ از 
 گروی ایالدهی فالایالده  اصالالالو او قاله نظریاله

ی اوع هق  اصالالالو اسالالال    الذا در وهلاله
 - ثای توزیا سالالت  منصالالیانه-  قهالالقنی

ا هالال اع یرار دهد   را تح آ  اند  تومین
  ترجقحالام گرویفالایالدهاز منظر ثالامقالا  

که سالالبح اف ایش فایده ای هدوددواهان
االالوند نق  باید در محاسالالبام به ثداکسر 
رسالاند  سالود  حان گردند  در ثا ی که از 

ای همنظر مناقدا   تضالمقن سالت  منصالیان
زادي در دسالار   نسالب  به  آاز منابا و 

  اسال   ثداکسر رسالاند  فایده در او وی
کاله  ای هسالالالد االالالقورمیگرچاله باله نظر 

در  قش گرفااله انالد  گالاهی  گرایالا  فالایالده
اویالام باله یالک توزیا االادنناله بر اسالالالا  

طلبی دا  االالود  و ی این نوع مسالالاوام
طلبی   ومالا  باله م نالاي بتارین مسالالالاوام

ی دسالالارسالالی منصالالیانه به منابا االالقوه
نقسالالال   ثفوم  باید سالالالت  هر فرد از 

و اجازه ندهد این منابا را تضالالمقن کند  
ی سالالت  به ال  ترجقحام دوددواهانه 

سالالالقالح االالالود  بتارین آدیررا  دچالار 
انالالد از اهالمالقالال   تالومالیه کالال  مالیمالیالتالو
بود  ترجقحام منا  اود  ثذ  یفسا 

ترجقحام دوددواهانه از محاسالالبام به  
ی ثداکسر رسالاند  فایده اسال   اگر نظریه 

بر برابری افراد تالاکقالد دارد   گرویفالایالده
نق  بالایالد در آنالا  با ما ل  باله ثی  منالا

او وی  بااالد  این یک تیاوم بنقادین از 
و  گرویفالایالدهتوصالالالقر االدا ال  از منظر 

طلبی  قبراع اسالالال   االالالتود مسالالالاوام
نالد کاله ترجقحالاتی کاله  کمیادمیی مالا ثف  

نالایع االدا ال  انالد  فالایالد ارزش بالااالالالنالد  
ترجقحالام غقرمنصالالالیالاناله هرگ  دادالو در 

ادااهای ند و  اومیمحاسبام اجاماای ن
مهالالالروع مردم همواره در جالام اله بالایالد از 



 

 

هاي غقرمنطقی دیررا  سالوی دردواسال 
محالافظال  االالالونالد  اثارام باله ثقو  و 
دردواسال  مهالروع مردم نباید در مقابو 
به ثداکسر رسالالاند  فایده  ایماع االالود  

ی اگر بر اسالالا  تیسالالقر ماداوع از نظریه 
براي ای ه  برابری مردم مقالدمال گرویفالایالده

ر رسالالالانالد  فالایالده بالااالالالد  این باله ثالداکس
مقدمه نباید  ، از ایجاد ناقجه تخریح 

سالالالد ثای بالا رمیاالالالود  گرچاله باله نظر 
گذااالان ترجقحام دوددواهانه و یا کنار

ي هالالا هاالالدم تالرجالقاله اکالسالریالال  بالر گالرو
ا  باله صالالالورتی تومی الذیر نق  نسالالالقالحآ

بنقادی  ت ارضالام نااالی از این نظریه را 
ثو کرد و رفا این ت ارضالام نقازمند یک 

ی این نظریه بازنرری کلی در اصالوع او قه
ي ها هسالالد تیاوم نظریرمیدارد  به نظر  

محور بالا این نظریاله فق  در این ثقو 
نفاه اسالالال  که اثارام به ثقو  دیررا  

ثالالو محور در مرا ی ثقو هالالاهدر نظریالال 
مقدماتی نظریه گنجانده اده اس   و از 

ه ترجقحالام مهالالالروع کال میرو مالادااین
داطر به ثداکسر رسالالاند  فایده بردی به

ی  الایمالاع االالالود  مهالالالرواقال  نظریاله 
همچنالا  زیر سالالالواع دواهالد  گرویفالایالده

بود  االاید به همقن د قو اسال  که بردی 
برای  گرویفالایالدهی از میسالالالرین نظریاله

های ر  مقا  ارزشت دیو این نظریه  توا
ی هالایگرایالاناله و برابری را در دوراهفالایالده

ادمیی ضالروری دانسالاه اند  االاید چنقن 
تیسالالالقری تالا ثالدودی باوانالد ااالالالفالانم  
یالاداالالالده را ت الدیالو نمالایالد  و ی باله نظر 

 سالد ااالفاع اسالاسالی این نظریه مبنی رمی
گالالذاری مالاالیالالاوم روی افالراد در بالر ارزش

در جالام اله کاله مخالا ر االالالتود ادمیی مالا 
ادم  سالالقاسالالی اسالال   همچنا   ابرجا 

 بایی دواهد ماند 

 


