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 سخن پژوهشگاه

در ] هـای انسـانی ریزی و ضبط و مهار پدیده به منظور شناخت، برنامه[پژوهش در علوم انسانی 
های وحیـانی در کنـار  انکارناپذیر و استفاده از عقل و آموزهراستای سعادت واقعی بشر ضرورتی 

های اصیل جوامـع، شـرط  های عینی و فرهنگ و ارزش های تجربی و در نظر گرفتن واقعیت داده
 .ها در هر جامعه است گونه پژوهش این ییانمایی و کار اساسی پویایی، واقع
سـو و  هـای جامعـه از یـک در جامعه ایران اسالمی در گرو شناخت واقعیتپژوهش کارآمد 
ترین مؤلفه فرهنگ ایرانـی از سـوی دیگـر  های وحیانی و اساسی آموزه ترین  اسالم به عنوان متقن

گیری از آن در پژوهش، بازنگری  رو، آگاهی دقیق و عمیق از معارف اسالمی و بهره است؛ از این
 .ای برخوردار است مسائل علوم انسانی از جایگاه ویژهسازی مبانی و  و بومی

بنیانگذار جمهـوری اسـالمی، زمینـه توجه به این حقیقت راهبردی از سوی امام خمینی
فراهم ساخت و با راهنمایی و عنایت  ١٣۶١حوزه و دانشگاه را در سال   گیری دفتر همکاری شکل

تجربه موفق این نهاد، زمینه . می شکل گرفتایشان و همت اساتید حوزه و دانشگاه، این نهاد عل
های آن فراهم آورد و با تصویب شورای گسترش آموزش عـالی در سـال  را برای گسترش فعالیت

مؤسسه پژوهشی حوزه و «به  ١٣٨٢تأسیس شد و در سال » پژوهشکده حوزه و دانشگاه« ١٣٧٧
 .یافتارتقا » پژوهشگاه حوزه و دانشگاه«به  ١٣٨٣و در سال » دانشگاه

  پژوهشگاه تاکنون در ایفای رسالت سنگین خود خـدمات فراوانـی بـه جوامـع علمـی ارائـه 
  ها کتـاب و نشـریه علمـی توان به تهیه، تألیف، ترجمه و انتشار ده نموده است که از آن جمله می

 .اشاره کرد 
  

سه



 

ۀ اقتصـاد برای دانشجویان رشت بخش عمومی هدر زمین کمک درسیاین کتاب به عنوان منبع 
گذاری عمومی، مـدیریت  دانشجویان رشتۀ علوم سیاسی با گرایش سیاستفراهم آمده است که 

تواننـد از آن  تحقیقـی نیـز می ۀمنـدان بـه ایـن زمینـ ته دیگر عالقهالببا گرایش مدیریت دولتی و 
 .مند شوند بهره

همکـاری، راهنمـایی و پیشـنهادهای شـود بـا  نظران ارجمند تقاضا می از استادان و صاحب
تدوین دیگـر آثـار مـورد نیـاز  اصالحی خود، این پژوهشگاه را در جهت اصالح کتاب حاضر و

 .دانشگاهی یاری دهند ۀجامع
و   محمدحسین کرمیدکتر گرامی، آقای  ۀهای نویسند داند از تالش الزم میدر پایان پژوهشگاه 

نیـا،  االسالم و المسلمین حسن آقا نظری، دکتر الیاس نادران، دکتـر علـی طیب تحج اننیز آقای
های آنان بـر غنـای هرچـه بیشـتر ایـن کتـاب  ها و ارشاد دکتر جعفر عبادی که نظارت یا رهنمود

  .کندتشکر و قدردانی افزوده است، 
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 فصل اول
  

  کلیات

  مقدمه. ١ 
بـه منظـور فـراهم آوردن ، شـود بحـث مـی از آن و بخش عمومی که در اقتصاد خرد اقتصاد رفاه

بـرای دسـتیابی بـه . شود ارائه می ترین وضعیت اقتصادی جامعه دستیابی به مطلوبمبنایی برای 
بحـث از چگـونگی تخصـیص بهینـۀ  ،یکـی: شـود دو موضوع اساسی بررسی می نیز این هدف

ترین اندازۀ کیک را برای جامعه مشـخص  بزرگگیری  به محصوالت است که شکل عوامل تولید
) عوامـل(ی هـا با این تخصیص، مقدار هر محصول و تکنیکی که در نحوۀ ترکیـب داده. کند می

این کیک میان افـراد جامعـه ، بحث از توزیع ومموضوع د. شود تعیین می ،یابد تولید انعکاس می
مبحـث  در. پـردازد توزیع محصوالت میـان شـهروندان مختلـف می گیاست که به بیان چگون
با داشـتن . تابع رفاه اجتماعی دارد بررسی این دو موضوع اساسی بستگی به اقتصاد رفاه متعارف

و از میـان آنهـا  کـرد را با یکدیگر مقایسه های اجتماعی توان وضعیت یک تابع رفاه اجتماعی می
است که متغیـر وابسـتۀ آن، رفـاه  با این وصف، تابع رفاه اجتماعی، تابعی. بهتر یا بهترین را برگزید

در توابـع رفـاه اجتمـاعی، . باشـدهای رفـاهی اجتمـاعی  و متغیر توضیحی آن، وضعیت اجتماعی
 ،رو، نکتـۀ اساسـی ایـن شوند، ازیبندی م های مختلف اجتماعی با یکدیگر مقایسه و رتبه وضعیت

؛ در ایـن حـوزه، شوند بندی می چگونه رتبه های اجتماعی این است که در این توابع وضعیتدربارۀ 
چـه معیـار و  ،های اجتمـاعی خودشـان ایـدهمختلف با توجه بـه  بحث دربارۀ این است که جوامع

دهی در تابع رفاه اجتمـاعی،  دانند؛ از آنجا که وزن می هر وضعیت اجتماعی، مناسبوزنی را برای 
هر جامعه سروکار دارد، در اینجا باید از این نکته نیز سـخن  هایها و اعتقاد طور مستقیم با ارزش به

  .اند گرفته نشئتاجتماعی های  بندی در هر جامعه از چه ایده ها و معیارهای رتبه  گفت که وزن
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ترین  د مطلـوبنـتوان د، مینـده را تشـکیل می توابع رفاه که رکن اصلی مباحث اقتصاد رفـاه
مهم، تابع رفاه اجتماعی کارکرد  بر این کارکرد افزون. دنوضعیت اقتصادی جامعه را شناسایی کن

بنـدی کـرد و  را رتبه رتواتوان با آن، دو وضعیت اقتصادی اجتماعی بهینۀ پ که می دارددیگری نیز 
توانـد مبنـایی  این تابع با ایـن دو کـارکرد مهـم می. امکان گزینش وضعیت برتر را فراهم ساخت

بدیهی است که جوامع مختلف بـا . اجتماعی یک جامعه قرار گیرد−های اقتصادی یاستبرای س
و در نتیجـه بـه توابـع رفـاه  دارنـدهای متفاوت، الزامات و رهنمودهای سیاستی متفاوتی  فرهنگ

اصـول کـه در  سلسله  ن به یکااین تفاوت حتی در میان معتقد. نداجتماعی متفاوتی نیز نیازمند
مثال، برخـی اقتصـاددانان، بـه  رایشود؛ ب نیز مشاهده می ،دیگر اختالف دارندبرخی فروع با یک

رغم اعتقاد به اصول لیبرالیسم، به دلیل اختالف در برخی مباحث فرعی، توابع رفـاه متفـاوتی را 
چـه رسـد بـه اینکـه   ند،تواند توابع رفاه را متفاوت ک اختالف در فروع می ،اند؛ بنابراین ارائه کرده

  .جوامعی از نظر اصول با یکدیگر اختالف داشته باشند
نیز برای ادارۀ امور اقتصادی خود نیازمند توابع رفـاه اجتمـاعی متناسـب بـا  جوامع اسالمی

از آنجا که این مفهوم هنوز در ادبیات اقتصاد اسالمی شـکل نگرفتـه . ی هستندهای اسالم ارزش
های اسالمی باید سراغ ادبیات متعارف در  است، به ناچار برای ارائۀ چنین تابع متناسب با ارزش

حاضـر پـژوهش . اسالمی پیدا کـرد ای به اقتصاد رفاه این باب رفت و با نقد و بررسی آنها روزنه
این مهم را دستور کار خود قرار داده است و در صدد آن است کـه بـا نقـد توابـع رفـاه متعـارف، 

در حقیقت این پژوهش در صدد آن اسـت   .ای را برای ارائۀ اقتصاد رفاه اسالمی فراهم کند زمینه
ای  و زمینـه کندش اسالمی نقد و بررسی که اصول اعتقادی و ارزشی توابع رفاه متعارف را با نگر

های دیگر دربارۀ جایگزینی معارف اسالمی و ارائۀ تابع رفـاهی براسـاس اصـول  را برای پژوهش
  .فراهم سازد  اعتقادی و ارزشی اسالم

یکـی از مسـائل : تـوان گفـت با توجه به آنچه گفته شد دربارۀ مسئله اصلی این پژوهش مـی
تبیــین اصــولی اســت کــه مبنــای ایــن  ،های عمــومی اقتصــاد گذاری اهمیــت دربــاره سیاســتبا

ادعا بر این است که دولت این اصول  های سوسیالیستی در نظام. گیرند ها قرار می گذاری سیاست
هـای  در نظام. کند یین جامعه تا سرحد برابری کامل تعیین میرا براساس ارتقای منافع طبقات پا

بندی اجتماعی براساس خواست، تصـمیم و  گونه رتبه  هر که کند اقتضا می ، فردگراییلیبرالیستی
انـد  رو، اقتصاددانان این مکتـب تـالش کرده های مورد قبول افراد جامعه انجام گیرد؛ ازاین ارزش

های  بنـدی ای میـان ترتیبـات نهـادی فـردی و رتبه تابعی از رفاه اجتماعی را ارائه کنند کـه رابطـه
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اسالم نیز به این سـؤال  نظام اقتصادی و اجتماعِی  ربارۀددر مباحث جدید . اجتماعی برقرار کند
ریزی  براسـاس چـه مبنـایی پایـه های عمـومی اقتصـاد گذاری اساسی باید پاسخ داد که سیاست

  ؟اسالمی ارتباط دارد  افراد جامعههای  شوند و این مبنا تا چه حد و چگونه با ارزش می
اند،  های غیراسالمی بنا شده برای تبیین این مبنا و امتیاز آن با مبانی دیگری که براساس ارزش

بدیهی است که با پرداختن بـه . شوندنقد و بررسی موجود  بتدا توابع رفاه اجتماعی متعارفباید ا
تر خواهـد شـد و بـا توجـه بـه  چنین نقدی نیاز به مبنایی متفاوت در تابع رفـاه اسـالمی روشـن

ایـن . توان به تابع رفاه اجتماعی اسـالمی دسـت یافـت تر می راحت ،های مختلف این نیاز جنبه
 قتصاد رفاه اسالمیا برای ارائۀ اپژوهش تنها به چنین نقد و بررسی خواهد پرداخت و تنها زمینه ر

  .کند میفراهم و نه خود آن 
هـا  ریزی بـرای دولت برنامـه گذاری و چون سیاسـتی همکارکردهای توابع رفاه اجتماعیبنابراین 

گذاران ارتبـاط  های سیاست داوری گذاری امری ارزشی است و با ارزش گرچه کارکرد سیاست ؛دارند
شـمار  به و بخش عمومی چون علم اقتصاد خردهم دارد؛ اما این توابع جزئی از علوم تجربی نزدیکی

گیرنـد،  عمـومی اقتصـاد قـرار میهای  گذاری از آنجا که توابع رفاه اجتماعی مبنای سیاست. آیند می
یکـی از . ها جسـتجو کـرد  گذاری توان در اهمیـت ایـن سیاسـت اهمیت و ضرورت این توابع را می

رو، در  ایـن جامعـه اسـت؛ از توزیع عادالنۀ ثروت میان افراد ها گذاری ترین اهداف این سیاست مهم
بـرای . دناسالمی نیز برای برقراری عدالت مورد نظر اسالم باید راهکارهای مناسب ارائه شـو جامعۀ

  . ارائۀ چنین راهکارهایی ناگزیر به روی آوردن به تابع رفاه اجتماعی مناسب خواهیم بود
توانند در ضمن برقراری عـدالت اجتمـاعی و زدودن  های خود می گذاری ها با سیاست دولت

بـه رشـد فـراهم کننـد و از ایـن راه و تجهیز منـابع اقتصـادی را  های کارایی زمینه فقر و تبعیض،
توابـع رفـاه اجتمـاعی نیـز کـه مبنـایی بـرای ایـن . کننـد کمـکهای انسانی و اجتماعی  سرمایه
 ،رونـد شمار می های درست از نادرست به  ای برای بازشناختن سیاست ها و شیوه گذاری سیاست

  .ز این نقش مهم برخوردار خواهند بودا
های   بنـدی وضـعیت گذاران را به مقایسه و رتبه ، سیاستیاد شدههای  این توابع براساس نقش

هـر  کـه کنـد ها مشـخص مـی بنـدی وضـعیت رتبه. سـازند اقتصادی قادر می مختلف اجتماعی
از آنجا . های دیگر از چه وزن و ارزشی برخوردار است وضعیت اجتماعی در مقایسۀ با وضعیت

گذاری، به معیاری نیـاز طور معمول تکثر و تعدد دارند؛ برای تسهیل در سیاست ها به  که این وزن
ایـن معیـار کـه رکـن اصـلی هـر تـابع رفـاه اجتمـاعی اسـت، . است که آنها را انسجام بخشـد
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 ،و ترجیح یک وضعیت بر وضعیت دیگـر های اجتماعی بندی وضعیت گذاران را بر رتبه سیاست
سازد و آنان را به توزیعی از منابع اقتصادی میان افراد که بیشترین رفاه اجتماعی را فراهم  قادر می

  . شود سازد، رهنمون می
اجتماعی در جوامع غیر الهی کامًال محسـوس اسـت؛ زیـرا ایـن جوامـع از  توابع رفاهضرورت 

ــای وحیــانی برخــوردار نیســتند و چنــین تــوابعی می تواننــد مبــانی مناســبی بــرای  رهنموده
رهنمودهـای  دارایوامع اسـالمی کـه های عمومی اقتصادی به شمار روند؛ اما در ج گذاری سیاست

چـه ضـرورتی شود که تدوین چنـین تـوابعی  ، این سؤال مطرح میهستندفردی و اجتماعی وحیانی 
اسـتفاده از رهنمودهـای دینـی بـه معیارهـای  بـادر یک جامعۀ اسـالمی : در پاسخ باید گفت دارد؟
لحـاظ اسـت کـه گرچـه  بـدین توان پی برد در این روش، ضرورت تابع رفاه اجتمـاعی بندی می رتبه

آن ، امـا تـاکنون داشـتهمورد نیاز برای تکامل انسان را بیان  اسالم همۀ رهنمودهای فردی و اجتماعِی 
های  اند؛ بلکه تالش های اجتماعی تدوین و ارائه نشده بندی وضعیت به صورت معیار رتبهرهنمودها 

عـادی و    جامعـهدر  ،از سـوی دیگـر. نـدنیز به تکمیل و اصالحات فـراوان نیازمنداندک انجام شده 
بـه تـابع رفـاه اجتمـاعی ، طور کامـل تحقـق نیافتـه رهنمودهای اسالم بـه کهنیز ل اسالمی آ هغیراید

ای بـر اثـر اجـرا نشـدن کامــل  در چنـین جامعـه. هـای اسـالمی نیازمنـد اسـت برخاسـته از ارزش
د آمد که برای بازسازی آنهـا نبار خواهه ب ها و مشکالتی در امر توزیع عدالتی ، بیرهنمودهای اسالم

بنابراین، چنین تـابعی بـرای یـک . به تابع رفاه اجتماعی برگرفته از اندیشۀ اسالمی نیاز بیشتری است
 بـرای. اسـت ضـرورت دارد ل در حرکـتآ های کـه بـه سـمت ایـد ل و جامعـهآ هجامعۀ اسالمی اید

ن اسـت کـه ابتـدا آهای مقـدماتی  امگهای اسالمی یکی از  دستیابی به چنین تابع متناسب با ارزش 
 ایـن پـژوهش در صـدد تـأمین ایـن  شـوند وتوابع رفاه متعارف بـا نگـرش اسـالمی نقـد و بررسـی 

  .ضرورت است
شـروع  گرایـان بنتـامی مطلوبیتپیشینۀ مضمون و محتوای این تابع در اندیشۀ غیـر الهـی از 

تیاسـن آماررالـز و یابـد و پـس از آنهـا،  ادامـه می گرایان جدید و هارزانی مطلوبیت تاشود و  می
، اما در ادبیات اقتصـاد اسـالمی. دهند ای را در این باب ارائه می گرایانه مطلوبیتهای غیر دیدگاه

با نگرش اسالمی و نقـد اقتصـاد رفـاه متعـارف  به بحث اقتصاد رفاه طور مستقل بهپژوهشی که 
تـوان بـه چنـد پـژوهش  از میان تحقیقات انجام شده می. خورد کمتر به چشم می ،پرداخته باشد

 :دراین باره اشاره کرد
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  :نامبا  حالق یپژوهش آقا. ١
"A NOTE ON THE EXISTENCE OF AN ISLAMIC SOCIAL WELFARE 
FUNCTION" 

ایـن تحقیـق . افزاید می ١به شرایط عدم امکان اروشرطی را  ،که با توجه به رهنمودهای اسالم
  متعارف اشاره دارد؛ ای از نقد اقتصاد رفاهتنها به گوشه

 : )١٩٩١( یچودر .٢
نیـز بـه پژوهش این  .پردازد اسالمی می گیری اقتصاد رفاه طور عمده به نقش شورا در شکل هب

  بخش اندک دیگری از این مباحث اشاره دارد؛
اسـالمی اسـت و در ضـمن بـه  در صدد ارائۀ اقتصـاد رفـاه) ١٣٩٢( گیلک حکیم آبادی. ٣

 اندکی از چنین نقدهایی نیز پرداخته است؛بخش 
نیز در صدد ارائۀ این تابع با نگـرش اسـالمی بـوده اسـت کـه آن نیـز بـه ) ١٣٩٢(کرمی . ۴
  .اشاره دارداز چنین نقدهایی  بخشی

های دوم تـا پـنجم بـه تبیـین توابـع رفـاه  فصـل  پس از بیان کلیات در فصل اول،  در این اثر،
ها  در ایـن فصـل. اختصـاص دارد 3و آمارتیاسـن 2توابع رفاه رالز  دید،گرایان قدیم و ج مطلوبیت

سعی شده تا افزون بر توضیح متغیرها و معیارها در این توابـع، بیـان شـود کـه چـرا آنـان چنـین 
هـا و  در فصـل ششـم بـه برخـی تقابل. اند بندی رفاه افراد جامعه برگزیده معیارهایی را برای رتبه

ابـع یـاد شـده از نظـر گـرایش بـه های بنیادین در این توابع رفاه خواهیم پرداخـت و تو همانندی
فصـل هفـتم بـه بررسـی مبـانی ارزشـی و . مطلوبیت و آزادی با یک دیگر مقابله خواهنـد شـد

اعتقادی توابع یاد شده با نگرش اسالمی اختصاص دارد، از سویی این مطلب بیان خواهـد شـد 
رای رفـاه فـردی و عنوان مبنـایی بـ که چرا برخی توابع یاد شده به مطلوبیت و برخی بـه آزادی بـه

 اند و دیدگاه اسالم در این باره چیست؟ اجتماعی گرایش پیدا کرده
  

                                               
1. Arrow, k. j.    2. Rawl.  
3. Amartyasen k. 
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  و مفاهیم ها ریفتع. ٢
یکی متغیر وابسته که محور اصلی است و تغییرات آن : شود هر تابعی از دو نوع متغیر تشکیل می

گیرد؛ دیگری متغیر توضیحی است که عوامل تأثیرگذار در تغییـرات  در تابع مورد بررسی قرار می
 شـدهیـاد خوِد تابع نیز به تبیین چگونگی رابطـه میـان دو متغیـر . کند متغیر وابسته را معرفی می

در تـابع . کنـد پردازد و میزان و نحوه تأثیرگذاری متغیر توضیحی بر متغیر وابسـته را تبیـین می می
های اجتمـاعی بـر   در این تابع، وضـعیت. رفاه اجتماعی نیز متغیرها و روابط مذکور وجود دارند

، رفاه اجتماعی اسـت متغیر وابسته. شوندبندی می حسب نقش و تأثیرشان در رفاه اجتماعی رتبه
های اجتماعی هستند کـه  ، وضعیتد و متغیر توضیحیشو بررسی میدر این تابع تغییرات آن که 

های  ، وضـعیتدهند؛ تابع رفاه اجتماعی نیز بـا معیـاری تغییرات در رفاه اجتماعی را توضیح می
توان قضاوت  می کند؛ در این صورت بندی می را بر حسب میزان رفاه اجتماعی آنها، رتبه یاد شده

  .داردیک رفاه اجتماعی بیشتری  کرد که از میان دو یا چند وضعیت اجتماعی، کدام
را که اکنون مفهومی پذیرفته شده  ١ساموئلسن−برگسون مفهوم تابع رفاه اجتماعی ،آمارتیاسن

در  ،ساموئلسـن−تابع رفاه اجتمـاعی برگسـون«: کند در مجامع علمی است، چنین توصیف می
اگـر . های اجتماعی اسـت ای ترتیبی از مجموعۀ وضعیتترین شکل خود بیانگر یک رابطه کلی

X رابطۀ ترتیبـی  ساموئلسن−های اجتماعی باشد، تابع رفاه اجتماعی برگسون مجموعۀ وضعیت
R ی است که بر روX ای عـددی، ایـن تـابع بـه صـورت رابطـه های در عبارت. شود تعریف می

 Xاز هـر وضـعیت اجتمـاعی  W(x)شود که مشخص کننده مقـدار رفـاه  تعریف می Wتابعی 
  2.است Xمتعلق به مجموعه 

 در هر تعریفی از تابع رفاه اجتماعی مفاهیمی گنجانیده شده است که هر یک از آنها نیازمنِد 
معیـار و  وضعیت اجتماعی ،رفاه اجتماعی: ند ازا کم، عبارت این مفاهیم، دست. توضیح هستند

رو، الزم است به توضیح اجمالی این مفاهیم بپـردازیم و  ازاین .های اجتماعیبندی وضعیت رتبه
 .مباحث اصلی را با تفصیل بیشتر بیان کنیم آینده های لدر فص

   

                                               
1. samuelson - bergson 

  .١۴، صدر باب نابرابری اقتصادی، سنآمارتیا. ٢
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    رفاه اجتماعی .١−٢
 گرفته شده است که بـه معنـی خـوب بـودن یـا خـوب  Farewellاصطالح رفاه از کلمه قدیمی 
 1.شـود کـه مناسـب زنـدگی انسـان اسـت به وضعیتی گفته می ،شدن است و به معنای وسیعش

هنگامی که چنین وضعیتی برای فرد مطرح باشد، منظور وضعیتی از رفاه اقتصادی است که برای 
 ت؛ اما هنگـامی کـه رفـاه در سـطح جامعـه مطـرح و رفـاه اجتمـاعی زندگی هر فرد مناسب اس

طبیعـی . برای جامعـه مناسـب باشـد جای فرد، شود، منظور رفاه اقتصادی است که به نامیده می
میان افراد جامعه نیز مطرح خواهد شد؛  است که با مطرح کردن مفهوم جامعه، مسئلۀ توزیع رفاه

رضایتی است کـه از توزیـع رفـاه اقتصـادی میـان افـراد  ،رفاه اجتماعی :توان گفت رو، می ازاین
  . شود جامعه حاصل می

مفهوم به  رفاه اجتماعیمراد از . رفاه اجتماعی به دو معنای عام و خاص نیز به کار رفته است
های جسمانی، روانی، اجتماعی، اقتصادی  نظر از ویژگی توجه به عموم افراد جامعه، صرفعام، 

حقـوق « بـا نـامهای رفـاه اجتمـاعی معمـوًال  این بخش از برنامه. و فرهنگی هر یک از آنهاست
ماعی به مفهوم گیرد؛ اما منظور از رفاه اجت در قوانین اساسی کشورهای مختلف جای می ،»ملت

های خـاص جسـمی، روحـی،  خاص، توجه به قشرهایی از افراد جامعه است که به دلیل ویژگی
شخصیتی، عاطفی، اجتمـاعی، اقتصـادی و فرهنگـی دارای وضـعیتی متفـاوت از بقیـۀ جامعـه 

  2.مواجه باشندریزان و کارگزاران رفاه اجتماعی  برنامه ۀتوجه ویژ باهستند که باید 
یـا برخـی از  ،طور کلی، بحث دربارۀ شمول رفاه اجتماعی بر همـه و به یاد شدهبندی  تقسیم

ها یا تنها بر تأمین نیاز، بحثی دربارۀ مفهوم رفاه  افراد جامعه و نیز شمول آن بر تأمین همۀ خواسته
را بــر خــالف  مفهــوم رفــاه اجتمــاعی. آن اســتهای  داقاجتمــاعی نیســت؛ بلکــه دربــارۀ مصــ

رضـایت از فوایـد توزیـع منـابع و توان مفهوم بسـیطی دانسـت کـه بـر  و موارد آن می ها داقمص
رود بـر نیز که به همین معنا به کار مـی »خیر اجتماعی«واژه . کند امکانات اقتصادی داللت می

نکـات  ،و مـوارد ایـن مفهـوم ها داقچنین توزیعی برای جامعه داللت دارد؛ اما مصخوب بودن 
. نظران قـرار گرفتـه اسـت بر این معنای بسیط دارند که گاه مورد اختالف صـاحب افزوندیگری 

در یـک . هر جامعه بسـتگی دارد به نیازهای اساسی طور عمده ، بهها داقتعیین محدودۀ این مص
                                               

  .۵، صرفاه اجتماعی در جهان، میجلی. ١
  .۵، صتأمین و رفاه اجتماعی، خو ؛ آراسته١٩و  ١٧، صمبانی رفاه اجتماعی، زاهدی اصل. ٢
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ایـن سـه جنبـه، یعنـی رفـع مشـکالت «: اند گونه بیان شـده بندی، این نیازهای اساسی این دسته
شوند تا نیازهای اساسی جامعه  ها، همه با هم ترکیب می جامعه، برخورد با نیازها وایجاد فرصت

، ندایـن ابعـاد تـأمین شـد مـههوقتـی . را در برگیرند و به وضعیتی از بهبود و رفـاه دسـت یابنـد
  1.»برند ها، گروه و جامعه، ازسطح رضایت بخش رفاه بهره می خانواده

هـای  به این دلیل است که آنهـا بـه ارزش و موارد رفاه اجتماعی ها داقاختالف در تعیین مص
ها  ت، تأمین نیازهـا و فـراهم آوردن فرصـترفع مشکال. پذیرفته شده در هر جامعه ارتباط دارند

نمونه،  رایب. اند  آیند، در جوامع مختلف، متفاوت به شمار می ها داقبرای افراد که عمدۀ این مص
بـر حسـب امـور  ،دیگـر  بر حسب امور دنیـایی و مـادی و در جامعـه ، جامعهیک این موارد در 

  .شوند معنوی و اخروی تعیین می
هایی نیـز  تر ارزیابی کرد، شاخص طور ملموس رفاه در هر جامعه را بتوان بهبرای اینکه میزان 

  :ند ازا عبارت آنهاترین  مهم اند که ارائه شده برای رفاه
  شادکامی و خوشبختی؛ −
  ؛...امنیت در درآمد، اشتغال، مسکن و −
  برآورده شدن ترجیحات و آرزوها؛  −
  رفع نیازها؛  −
  کاالهای اجتماعی؛ عنوان عاملی برای توزیع به ،استحقاق −
یک از این موارد به تنهایی  البته، در عین حال که هیچ .رفاه دیگران سطح رفاه در مقایسه با −

رفـاه معرفـی   شـاخص عنوان عمدۀ آنچه بـه: توان گفت می 2،برای فراهم آوردن رفاه کافی نیستند
متفاوت باشند؛  توانند در جوامع مختلف، و موارد رفاه اشاره دارند و می ها داقشود نیز به مص می
و نسـبت بـه جوامـع بـوده رفاه، امری نسـبی  های داقهای رفاه نیز همانند مص  رو، شاخص ایناز

یـک فـرد یـا یـک در این صورت ممکن است یکی از این امور بـرای . ندمختلف، متفاوت هست
 رایب. آید شماردیگر، شاخصی برای فقدان رفاه به   جامعه، شاخص رفاه و نسبت به فرد یا جامعه

ای کـه تنهـا از  بـرای فـرد یـا جامعـه» سطح رفـاه در مقایسـه بـا رفـاه دیگـران«نمونه، شاخص 
آورد و چه بسـا نسـبت  دست می چشمی رفاه بهو هم شخصی خود و براساس چشم های رفمص

                                               
  .۵، صاجتماعی در جهان رفاه، میجلی. ١
 .٢٧−٢٠، ص)سیاست اجتماعی چیست؟( Welfare Theory=  نظریه رفاه، فیتس. ٢
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ای  ورزد، شاخص خوبی است؛ اما برای فرد یـا جامعـه ای بخل و حسادت می به دیگران تا اندازه
  .هایی را ندارد، شاخص خوبی نیست که چنین خصلت 

رفـاه  های داقها و مصـ هماننـد شـاخص شـوند نیـز می عواملی که موجب فراهم آمدن رفاه
 امکانـات اولیـه، منـابع، درآمـِد : این عوامل مانند. توانند در جوامع مختلف، متفاوت باشند می

هـای افـراد و  نیز نسبت به جوامـع مختلـف، نسـبی و ارزش 1...واقعی، تولید ناخالص داخلی و
رفاه اجتمـاعی را  ای، تولید ناخالص داخلی مثال، برای جامعه رایب. جوامع در آنها دخیل هستند

  .آورند های رفاه اجتماعی را فراهم می امکانات اولیه زمینه ،و برای جامعۀ دیگر سازند فراهم می
هـا و عوامـل  ، شـاخصها داقکم از این نظر با مص ، دستمفهوم رفاه اجتماعی ،اینکه نتیجه

های مختلف، یکسان  تواند در همۀ جوامع با اعتقادات و ارزش آورندۀ آن تفاوت دارد که می پدید
این پـژوهش در . ، ممکن است در جوامع مختلف، متفاوت باشندیاد شدهباشد؛ اما موارد دیگر 

بسـیار  آورنـدۀ رفـاه اجتمـاعی ها و عوامـل پدید ، شـاخصها داقمباحث آینده نیز با مفهوم، مص
 از آنهاد، دوباره نهر جا مباحث اصلی نیازمند به توضیح دربارۀ آنها باشسروکار خواهد داشت و 

رفـاه  های داقدر همین فصل نیز دربارۀ مصـ های اجتماعی وضعیتدر بحث  .خواهد شدبحث 
 .اجتماعی سخن خواهیم گفت

 
  های اجتماعی وضعیت ٢−٢
اسـت  به حوزۀ ترجیحات فردیمربوط یکی : شوند ها به دو دسته تقسیم می طور کلی وضعیت به

از مجموعۀ رفـاه  ،هر وضعیت در حوزۀ ترجیحات فردی. و دیگری به حوزۀ ترجیحات اجتماعی
های خود، نه، با توجه به اهداف و خواستههر فرد برای انتخاب بهی. شود برای یک فرد تشکیل می

. کنـد بندی و از میان آنها گـزینش می های رفاهی متفاوتی که برای او متصور است، رتبه وضعیت
یک . دشون نیز از مجموعۀ رفاه برای کل جامعه تشکیل می های اجتماعی طور مشابه، وضعیت به

های رفاهی متـداول در یـک  وضعیت اجتماعی به معنای وسیع آن، وضعیتی است که همۀ جنبه
طور محـدودتر نیـز  بـهآن را تـوان  فـرد نیسـت و می منحصر بـه باشد؛ اما این تعریِف  داراجامعه 

  2.تعریف کرد
                                               

  .۶٣، صبرابری و آزادی، سنآمارتیا. ١
2. Pattanaik, "Social Welfare Function", p. 663. 
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های  از این نظـر بـا یکـدیگر تفـاوت دارنـد کـه در وضـعیت های فردی و اجتماعی وضعیت
بـا توجـه بـه ایـن . گیرد اجتماعی به جای رفاه یک فرد، رفاه همۀ افراد جامعه مورد توجه قرار می

آیا تنهـا منظـور رفـاهی  ؟منظور از رفاه همۀ افراد چیست: که شود مطرح می پرسشتفاوت، این 
یا اینکه شامل رفاه اجتمـاعی کـه بـا یکایـک رفـاه  ،ر استاست که با یکایک افراد جامعه متناظ

به دو صورت متصور خواهنـد  های اجتماعی رو، وضعیت ازاین ؟شود فردی متناظر نیست نیز می
توزیع شده به سبد مصرفی  از کاالها و خدمات معیِن  داریاست که تنها مق آنیک صورت : بود

از کاالهـا و خـدمات معینـی کـه از طریـق تولیـد بـه تولیدکننـدگان  داریکنندگان و مق مصرف
های  کند، وضـعیت به آن اشاره می اروصورت دیگر که و  1یابد، در نظر گرفته شود اختصاص می

در نظر گرفتن تنها پیامـدهای : ستشود، بلکه او معتقد ا محدود نمی یاد شدهاجتماعی به موارد 
در وی . ای بسـیار پیچیـده اسـت فردی یک کنش و جدا کردن آن از پیامدهای اجتماعی، مسئله

کند کـه  فلسفۀ سیاسی که بر اقتصاد رفاه سنتی نیز تسلط دارد، چنین ادعا می« :گوید این باره می
مربوط است؛ در صـورتی کـه های جمعی مؤثر بر خود وی  ترجیحات یک فرد تنها به آثار کنش

) پیامدهای فردی و اجتماعی(توان میان پیامدهای خاص متعلق به فرد  با هیچ روش منطقی نمی
فـردی ) یا پولـدار شـدن(مندی من با فقیر شدن  اگر من احساس کنم که رضایت. تمایز قائل شد

قـدرت خریـد خـودم  ام کـه اگـر یابد، آنگاه من دقیقًا به همان اندازه ضرر دیـده دیگر کاهش می
هـای  تـوانیم کنش رسـیم کـه مـا نمیبا همین منطق در اینجا به این نتیجه مـی. یافتکاهش می

رو،  یابی کنیم که هر عنصر تنها بـه فـرد مشـخص تعلـق بگیـرد؛ ازایـن اجتماعی را طوری عامل
ناظر بـا های جمعی را به روش معناداری به پیامدهای قابل تفکیک و مت توان پیامدهای کنش نمی

  2.»افراد یک جامعه در نظر گرفت
هـا نیـز توجـه کنـد و  ، موجب شده است که او به پیامـدهای اجتمـاعی کنشاین عقیدۀ ارو

کنند ولی متناظر بـا یکایـک افـراد  را عاید جامعه می هایی ایدههای جمعی که ف فعالیتکم  دست
، یاد شدهبا توجه به نکته . بیفزاید های اجتماعی متغیرهای مربوط به وضعیت فهرستنیستند، به 

مقدار هر نوع « :کند توصیف می چنینهای اجتماعی را  ای کامل و دقیق از وضعیت وی مجموعه
گیرد، مقدار هر منبع مولدی کـه  کار می کاالی در دست هر فرد، مقدار نیروی کاری که هر فرد به

                                               
1. Ibid      

2.  Arrow, “Values And Collective Decision-Making In Philosophy”, P. 124. 
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ماننـد  ،های جمعی شود و مقادیر انواع فعالیت گذاری می در هر نوعی از فعالیت تولیدی سرمایه
های جمعی از طرق دیگر و  خدمات مربوط به شهر و شهرداری، امور سیاسی و استمرار فعالیت

  1.»هورهای مش هایی برای انسان ساختن مجسمه
است؛ زیـرا هـم شـامل رفـاه  تر از توصیف پتنیک عام های اجتماعی از وضعیت ارو  توصیف

البته هر یک . شود یکایک افراد و هم شامل رفاه جمعی که متناظر با رفاه یکایک افراد نیست، می
فراوانی دارند که توابع رفـاه اجتمـاعی ارائـه شـده در گـزینش و  های داقن دو نوع رفاه، مصاز ای

اعتقـادات و : که در بحث رفاه اجتماعی گفته شد گونه بلکه همان. نظر دارند پذیرش آنها اختالف
رو، بحث دربـاره اینکـه هـر  خاصی از رفاه تأثیر دارند؛ ازاین های داقها در گرایش به مص ارزش

بنـدی  از رفاه را در رتبه هایی داقها و چه موارد و مص یک از توابع رفاه اجتماعی چه نوع وضعیت
های جوامع مـورد مطالعـۀ ایـن  ها در اعتقادات و ارزش دهند، به تفاوت خود مورد توجه قرار می

 .شود توابع مربوط می
  
  های اجتماعی  بندی وضعیت رتبه ٣−٢

ــان  بحــث از رتبه ــاط می ــاه اجتمــاعی، در حقیقــت بحــث از چگــونگی ارتب ــابع رف ــدی در ت بن
. عنوان متغیـر وابسـته اسـت عنوان متغیر توضیحی و رفاه اجتماعی بـه های اجتماعی به وضعیت
 آورنـد بـار مـی ها رفـاه اجتمـاعی بیشـتری را بـه  یک از این وضعیت در این است که کدام سخن

 . کننـدهای دیگـر مقـام بـاالتری را در گـزینش کسـب مـی و به این لحاظ، نسـبت بـه وضـعیت
 هـر وضـعیت اجتمـاعی در مقایسـۀ : شـودهای اجتمـاعی مشـخص مـی بندی وضعیت در رتبه

 طور معمـول تکثـر هـا بـه  ایـن وزن. های دیگر از چه وزن و ارزشی برخـوردار اسـت با وضعیت
 هـا   گذاری، به معیاری نیـاز اسـت کـه ایـن وزن رو، برای تسهیل در سیاست د؛ ازاینو تعدد دارن 

 گــذاران اقتصــادی را بــر  ایــن معیــار، سیاســت. ســازدرا انســجام بخشــد و آنهــا را یکنواخــت 
 سـازد و آنـان های اجتماعی و ترجیح یک وضعیت بر وضعیت دیگر قادر مـی بندی وضعیت رتبه

 قتصــادی میــان افــراد کــه بیشــترین رفــاه اجتمــاعی را فــراهم ســازد، را بــه تــوزیعی از منــابع ا 
 آن، یکــی از مباحــث  های اجتمــاعی و معیــار بنــدی وضــعیت بحــث از رتبه. شــود رهنمــون می

 گرایـان قـدیم و جدیــد،  ایـن معیـار در توابـع مطلوبیت. آیـد شـمار مـی اصـلی ایـن پـژوهش به
                                               

1  . Arrow, “A Difficulty In The Concept Of Social Welfare” P. 152–153. 
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  از آنهـاهای مربـوط بـه هـر یـک از ایـن توابـع  متفـاوت اسـت کـه در فصـل و آمارتیاسـن رالز
  . شدبحث خواهد 

بندی در توابع رفاه اجتماعی دربارۀ این موضوع است که هر یـک از  عیار رتبهبحث از تبیین م
 .گیرند می نشئتای  اند و از چه مبنا و پایه بندی به چه دلیل ارائه شده معیارهای رتبه

  
  چیستی تابع رفاه اجتماعی .۴−٢

فـردی مقایسـه  توان آنها را بـا توابـع مطلوبیـت برای درک بهتر از ماهیت توابع رفاه اجتماعی می
هر وضـعیت . شوند فردی با یکدیگر مقایسه می  های های مطلوبیت، وضعیت تفاوتی در بی. کرد
بـا توجـه بـه اهـداف و ای از رفاه برای یک فـرد اسـت کـه او در انتخـاب بهینـه،  مجموعه فردی

. کنـد بندی و از میان آنها گزینش مـی های رفاهی متفاوت را رتبه وضعیتهای خود، این  خواسته
یکی رفاه و مطلوبیتی که : توانند تشکیل شوند کم از دو نوع رفاه می های فردی دست این وضعیت

کند و دیگری رفـاه و مطلـوبیتی کـه  هر فرد از مقدار معینی از یک نوع کاال یا خدمت کسب می
ای هـر فـرد بـر. کننـد میآنان از هر سبد تشکیل شده از دو یا چند نوع کاال یا خدمت عاید خود 

هـای او بیشـترین تـأثیر را  و شاخصـی کـه در مطلوبیت ترین مطلوبیت، با معیاردستیابی به بیش
ایـن معیـار . کنـد بنـدی می های فردی خود را با یکدیگر مقایسه و میـان آنهـا رتبه دارد، وضعیت

یا  ،، کوتاه مدت یا بلند مدت، مربوط به خود یا دیگرانتواند لذت و منفعت دنیوی یا اخروی می
  . هر معیار دیگری باشد

های اجتمـاعی بـا  های فردی، وضعیت های رفاه اجتماعی به جای وضعیت تفاوتی اما در بی
هر وضعیت اجتمـاعی کـه از یـک که گفته شد  گونه همان. شوند می بندی یکدیگر مقایسه و رتبه

های رفـاهی  وضعیتی است که همۀ جنبه شود، سبد رفاهی مربوط به همۀ افراد جامعه تشکیل می
بـا داشـتن یـک تـابع رفـاه  1.را در بر داشته باشد  متداول در یک جامعه یا محدودۀ خاصی از آن

را با یکدیگر مقایسه و از میـان آنهـا بهتـر یـا  یاد شدههای اجتماعی  توان وضعیت اجتماعی، می
  . بهترین را که از مفهوم رفاه اجتماعی گرفته شده است، برگزید
تابع ریاضـی اسـت کـه متغیـر  یک با این وصف، تابع رفاه اجتماعی همانند تابع مطلوبیت،
هـر . هسـتندهای رفـاهی اجتمـاعی  وابستۀ آن، رفاه اجتماعی و متغیـر توضـیحی آن، وضـعیت

                                               
1. Pattanaik, “social welfare functian”, P. 663. 
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ــد وضــعیت ــاعی، همانن ــردی، دســت وضــعیت اجتم ــا  های ف ــابی و ب ــه دو لحــاظ، ارزی کم ب
 و،از نظر نوع رفاه موجود در هر وضعیت و د ،یک: شود دیگر مقایسه می های اجتماعی وضعیت

تـوان وضـعیت بهتـر یـا بهتـرین  بـا ایـن دو ارزیـابی می از نظر توزیع این رفاه میان افراد جامعه
تشخیص وضعیت بهتر یا بهتـرین  که بدیهی است. وضعیت اجتماعی را برای جامعه معرفی کرد

که نزد جامعۀ مورد نظر بیشترین اهمیت در تعیین نـوع و دارد  وضعیت، به معیار و شاخصی نیاز
  .باشد را داشتهتوزیع رفاه 

بنـدی  های مختلـف اجتمـاعی بـا یکـدیگر مقایسـه و رتبه اجتماعی، وضعیتدر توابع رفاه 
اسـت؛ در ایـن  یاد شدهبندی در توابع  دربارۀ چگونگی این رتبه ،رو، نکتۀ اساسی شوند، ازاین می

چـه  های اجتمـاعی خودشـان ایـدهمختلف با توجه بـه  بحث دربارۀ این است که جوامعحوزه، 
ایـن  ،داننـد؛ بـه دیگـر سـخن های اجتماعی سازگار می بندی وضعیت معیار و وزنی را برای رتبه

هـر فـرد  رفاه برایدهد که در جوامع مختلف هر واحد از  اساسی را پاسخ می پرسشبحث، این 
از آنجـا کـه . افزایـد از ارزش اجتماعی برخوردار است و چقدر بر رفـاه اجتمـاعی می چه مقدار

ها و اعتقادات هر جامعه سـروکار دارد،  طور مستقیم با ارزش هی در تابع رفاه اجتماعی، بهد وزن
در هـر جامعـه از چـه  بندی ها و معیارهای رتبه  در اینجا باید از این نکته نیز سخن گفت که وزن

 .اند گرفته نشئتهای اجتماعی  ایده
 
 





 

 
 
 
 

 فصل دوم
 

  گرایان قدیم توابع رفاه مطلوبیت

ــت ــرن، مطلوبی ــک ق ــیش از ی ــول ب ــب گرایی در ط ــوذترین و غال ــی پرنف ــه اخالق ــرین نظری  ت
  2براساس مبـانی فلسـفۀ اخـالق بنتـامقدیم را  اقتصاد رفاه 1پیگودر ابتدا . رفته است شمار می به

 های عمـومی مبتنـی بـر آن بـا  و پـس از آن بـه همـراه سیاسـتشـت گذا  پایـه م،١٩٢٠در سال 
 این رویکـرد، مطلوبیـت کـل افـراد از کاالهـا . تری ارائه شد های جرمی بنتام با شکل منظم ایده

 هـای یکایـک  از آنجـا کـه مطلوبیـت کـل از مطلوبیت. دهـدو خدمات را مورد توجه قـرار مـی
های شخصی خود باشـد و تزاحمـی در  تحصیل لذتشود، اگر هر فرد به دنبال افراد تشکیل می

تغییـری در  بنـابراین، هـر. کار نباشد، بیشترین رفاه ممکن برای کل جامعه نیز فراهم خواهد شد
آورد که پدید می مطلوبیت هر فرد از افراد جامعه، وضعیت اجتماعی دیگری از مطلوبیت کل را

 ان با معیار تـابع رفـاه اجتمـاعی مـورد نظـر،توبا وضعیت قبل از تغییر، قابل مقایسه است و می
 های اجتمـاعی بـه وضعیت بندی معیار رتبه ،از این طریق. رجحان یکی را بر دیگری اثبات کرد

کـه مطلوبیـت بیشـتری از  ،و هر مطلوبیت کـل یابد می مطلوبیت هر فرد از افراد جامعه ارتباط
  3.خواهد داشت راد جامعه را در خود جای دهد، بر مجموعه دیگر ترجیحاف

 ویلیـام اسـتانلی 4،اقتصـاددانانی همچـون جـان اسـتوارت میـل یاد شده از سویتابع رفاه 
ـــری ســـاجویک 5،جـــونز ـــرد مارشـــال 7،فرانســـیس اجـــورث 6،هن ـــو 8آلف ـــور پیگ  و آرت

                                               
1. Arthur C. Pigou    2. Jeremy Bentham  

  .٢٧، ص٨، جتاریخ فلسفه ن،کاپلستو . ٣
4. John Stuart Mill    5. William Stanley Jevons  
6. Henry Sidgwick    7. Francis Ysidro Edgeworth  
8. Alfred Marshal 
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ــه یافــت  ــز 1.ادام ــان نی ــوز پــس از آن ــد ک ــدوراقتصــاددانانی همانن ــۀ و هــیکس ، کال ــا ارائ   ، ب
ــارت« ــران خس ــل جب ــدگاه » اص ــودی ــل پیگ ــد را کام ــع . تر کردن ــه تواب ــه ب ــن فصــل ک   در ای

  به تشریح تابع رفـاه مبتنـی بـر دیـدگاه بنتـام نخستگرایان قدیم اختصاص دارد،  رفاه مطلوبیت
  های اجتمـاعی بنـدی میـان وضـعیت سپس معیـار رتبه ؛پردازیم بندی در آن می و چگونگی رتبه 
  . خـواهیم کـرداند بررسـی  یی و توابعی که با توجه به جبران خسارت مطرح شدهرا در تابع پارتو 

گرایـان قـدیم را تبیـین و  بنـدی در توابـع رفـاه مطلوبیت در پایان ایـن فصـل نیـز معیارهـای رتبه
 .کنیم مییابی  ریشه
   
  گرایان قدیم تبیین تابع رفاه مطلوبیت. ١

  دف ایـن بیـت هـر فـرد معـّرف انـدازۀ لـذت یـا خشـنودی اوسـت، هـدر این رویکرد که مطلو
  نیـز بـر همـین اسـاس  پیگـو 2.یکایک افراد مورد توجه قـرار گیـرد است که مطلوبیت و خواستۀ

  را بـه هـدف کمـک بـه بهبـود زنـدگی انسـانی ابـداع  علم اقتصـاد رفـاه قـدیم م١٩٢٠در سال 
  هــای افــراد قابــل شــمارش و بــا یکــدیگر قابــل  مطلوبیت: شــد در ایــن نظریــه فــرض می. کــرد

های  مجموع رفاهرفاه اجتماعی را در بیشینه کردن  اساس این فرض، بیشینۀ وی بر. مقایسه هستند
 3.بهینـه اجتمـاعی منـابع، هـدف قـرار داد ن را در تخصـیص، دانست و آبنتام فردی، یعنی ایدۀ

  اش، یعنـی بـا فـرض   گونه که قبًال نیز گفتـه شـد، ایـن دیـدگاه بـه دالیلـی بـه شـکل اولیـه همان
  میـان آنهـا، در حـال حاضـر منسـوخ شـده  هـا و امکـان مقایسـۀ بـودن مطلوبیتقابل شمارش 

  شـود؛ امـا در عـین حـال  ارائـه نمـی های بنتـام نیز دیگر بر مبنای ایده پیگواست و حتی دیدگاه 
  حسـاب  گرایی جدیـد به ای برای ورود به بحـث مطلوبیـت تواند مقدمه این تابع می بحث دربارۀ

  ورد بحـث قـرار را در اینجـا مـ  بـه همـین دلیـل مـا نیـز آن. آید و از این نظر حائز اهمیت باشـد
 .خواهیم داد

 
  اجتماعی در تابع رفاه بنتامی های وضعیتبندی میان  چگونگی رتبه. ١−١

های افراد جامعه  های اجتماعی، مجموع مطلوبیت بندی وضعیت در رتبه بنتامی گرایی مطلوبیت
، بیشـینه کـردن مجمـوع هـدف تـابع رفـاه اجتمـاعی بنتـامی. دهـد را مورد توجه اصلی قرار می

                                               
   .٨۶ص همان،. ٢ .٨٧، صاقتصادیدر باب نابرابری ، سنآمارتیا. ١

3. Suzumura, “Social welfare Function”, P. 418. 
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بر طبق این مبنا، اگر هر فرد  1.مطلوبیت مربوط به بیشترین تعداد ممکن از اعضای جامعه است
وبیت را برای خود تحصـیل کنـد، در عمـل و در صـورت عـدم تـزاحم، بیشـترین بیشترین مطل

شـود و  زیـرا جامعـه از افـراد تشـکیل می 2.مطلوبیت ممکن برای کل جامعه فراهم خواهد شـد
آیـد؛ از  بیشترین مطلوبیت برای یکایک افراد، بیشترین مطلوبیت برای جامعه نیز به حسـاب می

، یـک وضـعیت اجتمـاعی در صـورتی بـر وضـعیت بنتـامی در رویکـرد: توان گفـت رو می این
های بیشتری را بـرای افـراد نسـبت بـه وضـعیت دیگـر  اجتماعی دیگر ترجیح دارد که مطلوبیت

ها، میـزان مطلوبیـت افـراد در هـر  بندی ایـن وضـعیت اساس، معیار رتبه این بر. داشته باشد بر در
انـدازه مطلوبیـت حاصـل از فعالیـت اقتصـادی بـرای افـراد هر . وضعیت اجتماعی خواهد بود

فرد غنـی  در این معیار، مطلوبیِت . یابد رفاه اجتماعی نیز به همان اندازه افزایش می افزایش یابد،
را در یـک  اگر این تـابع. دشو آنها وزن یکسان داده می شود؛ بلکه به همۀ قیر تفکیک نمیاز فرد ف
  .شود رسم می -١، خطی و با شیب دو عضوی در نظر بگیریم، منحنی رفاه یکسان جامعۀ

  
  
  
  
    

  - ١خطی و با شیب های رفاه یکسان  منحنی: ١−٢ نمودار

 
SWاست و خطوط Bو  Aمطلوبیت افراد  UBو  UAدر این نمودار    ١وSW  رفـاه یکسـان

چنین تـابعی در یـک . اند رسم شده -١و با شیب  ۴۵ۀهستند که با زاوی بنتامی گرایان مطلوبیت
  :شود عضوی به صورت زیر نشان داده می nای  جامعه

n
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  )١-٢(  

  .ام  استiمطلوبیت فرد  iUرفاه اجتماعي و  Wکه در آن 

                                               
  .١١١، صفلسفه اخالقدرآمدی به ، اتکینسون. ٢    .٢٧، ص٨، جتاریخ فلسفه، کاپلستون. ١
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قابل توجیه اسـت کـه در این تابع، تغییر یک وضعیت اجتماعی به وضعیت دیگر در صورتی 
اگر سیاستی موجب لذت بـرای فـردی و . داشته باشد بر مطلوبیت بیشتری را برای افراد جامعه در

که لـذت مـذکور بـیش از رنـج آن  رنج برای فرد دیگر شود، این سیاست در صورتی موجه است
 جامعـه در افراد رین لذت و کمترین رنج را برای همۀبهترین سیاست نیز آن است که بیشت. باشد

طور کلی، یکی از آنهـا لـذت بیشـتری را بـرای افـراد  اگر از میان دو سیاست، به. داشته باشد  پی 
به همین طریـق . همراه داشته باشد، آن سیاست بر سیاست دیگر ترجیح خواهد داشت جامعه به 

توان با فرم  خواص مذکور را می. های اقتصادی را ارزیابی کرد سیاست همۀ، این معیار توان با می
  :خاص ریاضی از این تابع به صورت زیر بیان نمود

n 1 e
i ii 1

a (u )
W

1 e





        )٢−٢(  

است که کشـش جانشـینی در آنهـا ) W(این فرم خاص و عمومی برای توابع رفاه اجتماعی 
  :شود صورت زیر بیان می  به گرایان بنتامی مطلوبیتثابت است و خواص توابع 

ia 1 )٣−٢(  
e 0 )٢−۴(  

اند؛ امـا وزن  موافق ها با دیدگاه بنتامی برخی از اقتصاددانان از نظر شمارشی بودن مطلوبیت
 هـای آنان معتقدند مطلوبیت. اند های همۀ افراد جامعه مناسب ندانسته یکسان را برای مطلوبیت

تواند در بین افراد  ها می هر یک از افراد جامعه از وزنی مختص به خود برخوردار است و این وزن
  در نمـودار ذیـل تصـویری از ایـن دیـدگاه را  هـای رفـاه یکسـان منحنی. عه متفـاوت باشـدجام

 :دهد نشان می
  
  
  
  
  
  

 -١های رفاه یکسان با شیبی متفاوت با  منحنی: ٢−٢نمودار 
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SWهـای خطـی اسـت و منحنی Bو A مطلوبیت افراد  UBو  UAدر این نمودار    ١وSW 
این نمودار نشـان . اند رسم نشده -١و با شیب  ۴۵دهد که دیگر با زاویۀ رفاه یکسان را نشان می

  .از وزن کمتری برخوردار است Bنسبت به فرد  Aهای فرد  دهد که مطلوبیت می
  
  گرایان بنتامی بندی در تابع رفاه مطلوبیت تبیین معیار رتبه. ٢−١

در توابع رفاه اجتماعی سخن از این است که هر یک از معیارهای  بندی بحث از تبیین معیار رتبه
در مورد تـابع رفـاه اجتمـاعی . گیرند اند و از چه مبنایی نشئت می بندی به چه دلیل ارائه شده رتبه

های  بنـدی وضـعیت از چه روی برای رتبه ها این است که بنتام ترین سؤال نیز یکی از مهم بنتامی
در توجیـه و تبیـین . عنوان معیار معرفـی کـرده اسـت اجتماعی در تابع رفاه خود، مطلوبیت را به

های او را در ارتباط با این موضوع مورد بحث قرار  توان دیدگاه می هدف از این معیار در نظر بنتام
وی در یـک بیـان معتقـد اسـت  .شـود بیان در نظریات او یافت می کم سه در این باره دست. داد

این بیان کـه  1.های شخصی خود هستند طور طبیعی به دنبال منافع و لذت ها در عمل و به انسان
شـناختی او  کند و در حقیقت به دیدگاه روان ها بیان می انسان ای را دربارۀ ترجیحات فردی نظریه
شـود کـه رفـاه اجتمـاعی در نظـر او از  گونه به رفاه اجتماعی پیونـد داده می شود، اینبوط میمر

های یکایـک  مجموع رفاه افراد جامعه تشکیل شده است؛ در این صورت افزایش منـافع و لـذت
  . افراد به مثابه افزایش رفاه اجتماعی خواهد بود

ای دربـاره تـابع رفـاه  عنوان ایـده هتوانـد بـ نظر از صـحت و سـقم آن نمی این دیـدگاه صـرف
دهد که افراد یک جامعـه در  مطرح شود؛ زیرا این بیان تنها از این موضوع خبر می اجتماعی بنتام

هایشان مورد توجه قـرار  گیری های شخصی هستند و چنین منافعی را در تصمیم پی منافع و لذت
جامعه مربـوط  های اجتماعی دی افراد و نه به وضعیتهای فر دهند و این موضوع به وضعیت می

. کننـد تری را از تابع رفاه خود دنبال می هدف وسیع گرایان بنتامی است؛ در صورتی که مطلوبیت
ن مطلوبیت را داشته باشد؛ به دیگر سخن، بیشتری است که جامعه، نه یکایک افراد،ایدۀ آنان این 

و نـه تنهـا −، ارزش اخالقی کار براساس سودی که از آن کار عایـد افـراد در مکتب سودگرایی«
به بیان دیگر، سودگرایان بـرای . گردد شود، تعیین می می −سودی که مستقیم عاید فاعل اخالقی

  مجمـوع سـود و   آنکه ارزش کـار کسـی را محاسـبه کـرده و وظیفـۀ اخالقـی او را تعیـین کننـد،
                                               

  .٢٢ص، خودگروی، کمپبل. ١
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  1».کنند گیرند و برآیند آنها را محاسبه می طرفانه در نظر می زیانی را که آن کار برای افراد دارد، بی
مبنــی بــر اهمیــت بیشــینه شــدن مجمــوع  گرایی بنتــامی تبــا توجــه بــه ایــن ایــدۀ مطلوبیــ

مطلوبیت کـل از اهمیـت  شود که آیا از نظر بنتام های افراد جامعه این سؤال مطرح می مطلوبیت
ویژه برخوردار است و مطلوبیـت یکایـک افـراد بـه لحـاظ اینکـه در مطلوبیـت کـل تـأثیر دارد 

های افراد از اهمیت ویـژه و مطلوبیـت  یعنی مطلوبیت  ، یا قضیه بر عکس است؛ارزشمند است
از برخـی . های افراد تشـکیل شـده از اهمیـت برخـوردار اسـت کل به لحاظ اینکه از مطلوبیت

عنوان مطلوب اصلی  های کل جامعه را به رسد که وی منافع و مطلوبیت به نظر می های بنتام گفته
گونه عمـل کنـد کـه  در این باره از وی نقل شده است که هر فرد باید آن. دهدد توجه قرار میمور

های اجتمـاعی  براساس این گفته، وضعیت 2.بیشترین لذت را در جهان برای همه به ارمغان آورد
که از خوشی، لذت و مطلوبیت کل جامعه تشکیل شده و نه مطلوبیـت یکایـک افـراد، اهمیـت 

بر این اساس، وضعیت اجتماعی که خوشی، لذت و مطلوبیت بیشتری بـرای . دارد ویژه و اصیل
  .کل جامعه داشته باشد، نسبت به وضعیت اجتماعی دیگر، ترجیح خواهد داشت

دهد؛ اما اهمیت رسد، گرچه این بیان به ظاهر جامعه را به جای فرد هدف قرار می به نظر می
نیـز از  در تـابع رفـاه بنتـام های اجتمـاعی  وضعیت. کند یکایک افراد را در کل جامعه انکار نمی

اند؛  هایی از هر فرد است، تشکیل شـده های فردی که هر یک حاوی مطلوبیت مجموع وضعیت
. های یکایک افراد توجـه ویـژه دارد وبیتلذت و مطل  ها نیز بنتام به خوشی، این، در این گفته بر بنا

بیشینه کردن برایند لـذت و رنـج مربـوط بـه بیشـترین  در حقیقت هدف وی از ارائۀ چنین تابعی
   3.تعداد ممکن از اعضای جامعه است

هـدف قـرار دادن سـوِد   ،گرایان بنتامی با توجه به آنچه گفته شد، در حقیقت از نظر مطلوبیت
خود با هدف قرار دادن سوِد دیگران ارزش یکسانی دارد؛ بلکه ارزش سوِد جامعه از ارزش سـوِد 

شود؛ اگر چنین است، چرا آنان بر محاسبۀ سود عمومی و مطلوبیـت کـل  یکایک افراد ناشی می
کید می دیگر تـأثیر کنند؟ پاسخ سودگرایان این است که چون سـود فـرد و سـود جمـع بـر یکـ تأ

شوند  توان تنها به سودهایی توجه کرد که مستقیم عاید او می گذارند، برای تعیین سود فرد نمی می
. و در نتیجه برای محاسبۀ سود واقعی فرد، راهـی جـز بـه حسـاب آوردن سـود عمـومی نیسـت

                                               
  .۶٩ص ،، اخالق و عدالتمحمودیان. ٢  .١٨۴ص ،»بنیاد اخالق«مجتبی،  ،مصباح. ١
  .٢٧، ص٨، ج تاریخ فلسفه، کاپلستون. ٣
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ز بـه اند، افراد جامعه نیـ گونه که اعضای یک شرکت تعاونی در سود و زیان یکدیگر شریک همان
  1.ای با یکدیگر ارتباط دارند که در سود و زیان یکدیگر شریک هستند گونه

ــه فلســفه لــذتخالصــه اینکــه، مطلوبیــت ــا توجــه ب ــا فلســفه  گرایــان بنتــامی ب جویی کــه ب
خیـر . نـدآور هـای هـر فـرد بـه حسـاب می را مطلوبیت گرایی مرتبط است، خیـر فـردی مطلوبیت
شـود و بـرای محاسـبۀ آن بایـد براینـد همـۀ  نیز از مجمـوع خیرهـای فـردی تشـکیل می اجتماعی
ایـن مطلـب در حقیقـت، . های ناشی از یک سیاست را با هم جمع کرد ها و نامطلوبیت مطلوبیت

راد در رفاه اجتماعی تـأثیر های اف ها و مطلوبیت مفاد این قضیۀ بنیادی است که تنها تمایالت، لذت
در این صـورت،  2.مستقیم دارند و تأثیر هر چیز دیگر نیز به پایۀ تخت لذت و رنج بسته شده است

های افراد در یک وضعیت اجتماعی بیشتر از وضعیت دیگر باشد، آن وضعیت  اگر برایند مطلوبیت
  . ترجیح خواهد داشت؛ بنابراین، معیار رجحان اجتماعی در این دیدگاه اندازۀ مطلوبیت است

هایی را بـرای افـرادی بـه  ها و نامطلوبیت طلوبیتتواند م اقتصاد نیز هر سیاستی می در زمینۀ
های حاصل از آنهـا کـافی  ها نه تنها جمع مطلوبیت رو، برای ارزیابی این سیاست بار آورد؛ ازاین

های آن مورد توجه قرار گیـرد؛ بـه دیگـر  ها و نامطلوبیت بلکه الزم است برایند مطلوبیت  نیست؛
لوبیتی یک سیاسـت کـه بـه افـراد جامعـه تعلـق دارد سخن، در عرصۀ اجتماع، برایند اثرات مط

  .آید به شمار می عنوان خیر اجتماعی به
  
  ها در رویکرد بنتامی نقد شمارشی بودن مطلوبیت. ٣−١

  نقـد بسـیاری بـاکه به همین دلیـل  معروف است دانستن مطلوبیت یبه شمارش تابع رفاه بنتامی
  و عمــدۀ توابــع بعــد از آن، از ایــن اشــکال عبــور و توابــع  اســت مواجــه شــدهاز اقتصــاددانان  

  ایـنبـه شمارشـی بـودن مطلوبیـت یـک اشـکال . مطلوبیت را به صورت ترتیبی مطرح کردنـد
  ان بـه انجـام افراد حـائز مطلوبیـت انجـام گیـرد، آنـ از سویاست که اگر بنا باشد این شمارش  

توانـد  چگونه حتی یـک فـرد می. های خود، قادر نیستند چنین شمارشی حتی در مورد مطلوبیت
  شـماره درآورد  رنج و درد ناشی از شکنجه و لذِت حاصل از خوردن شیرینی را در ذهـن خـود به

  نیـز  های اجتمـاعی با فرض چنـین اشـکالی، وضـعیت 3.طور دقیق آنها را با هم مقایسه کند و به
                                               

    .٢۴، ص٨، ج تاریخ فلسفهکاپلستون، . ٢  .١٨۵−١٨۴، ص»بنیاد اخالق« ،مجتبی مصباح،. ١
  .۵٢، ص)المعارف الرنس بکر برگرفته از دائرة( مجموعه مقاالت فلسفه اخالق، بکر. ٣
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رو، جمـع زدن آنهـا نیـز  قابل شـمارش نیسـتند؛ ازایـن اند های افراد تشکیل شده که از مطلوبیت
  .پذیر نخواهد بود امکان

نظر از قابل شمارش نبودن آنها برای هر فـرد،  صرف ،ها به جمع زدن مطلوبیت ،اشکال دیگر
های یک فرد برای خودش قابل شمارش باشد، در عـین حـال،  به فرض که مطلوبیت. اشاره دارد

های افراد مختلف را با هم مقایسه و با یکدیگر جمع کرد؛ زیرا اگـر  توان مطلوبیتبه راحتی نمی
گـاه  او به فرض، تنها از مطلوبیت  ،چنین کاری به یکی از افراد جامعه سپرده شود های خـودش آ

ــن صــورت او نمی  اســت و از شــمارش مطلوبیت ــدارد؛ در ای ــد  هــای دیگــران اطالعــی ن توان
های افراد را در یک وضـعیت اجتمـاعی، بـا یکـدیگر مقایسـه کنـد و وضـعیت دارای  مطلوبیت

  .مطلوبیت بیشتر را بر کمتر ترجیح دهد
هـای یـک فـرد کـه عنصـری از یـک  ای از مطلوبیت عـههر مجمو ،ممکن است فرض شود

بـرای  ،شماره درآمـده اسـت؛ سـپس خود افراد به از سویدهد،  وضعیت اجتماعی را تشکیل می
های مشخص  های دارای شماره های اجتماعی مختلف، کافی است مطلوبیت بندی وضعیت رتبه

  کل برطرف نخواهـد شـد؛؛ در این صورت نیز مششوندو معین در هر وضعیت با یکدیگر جمع 
ممکن اسـت بـا   گیرد، های خود در نظر می زیرا معیاری که هر فرد برای شماره دادن به مطلوبیت

ها بـا یکـدیگر همگـون نخواهنـد  های مطلوبیت معیار فرد دیگر متفاوت باشد و در نتیجه شماره
هـا  ره دادن به مطلوبیتبود؛ در این صورت با توجه به اینکه هر فرد تنها از معیار خودش در شما

های افراد و ترجیح وضعیت دارای مطلوبیت بیشـتر و  باز هم مقایسۀ میان مطلوبیت  اطالع دارد،
 .های افراد، میسر نخواهد شد حاوی مطلوبیت های بندی وضعیت در نتیجه رتبه

  
  بی پارتویی برای رفاه بدون جبران خسارتمعیار ترتی. ٢

دانان در صدد برآمدند کـه  بر شمارشی بودن تابع رفاه بنتامی اقتصادهای وارد شده  با توجه به نقد
که دیگر به اطالعاتی مبنی بـر مقایسـۀ میـان  اقتصاد رفاهاین . مطرح کنند صورت ترتیبی آن را به

اش تجدیـدنظر نیز در مقالۀ قبلی 1که پارتو دسبب شهای شمارشی افراد نیاز نداشت،  مطلوبیت
هـای ترتیبـی  را بـا در نظـر گـرفتن مطلوبیت» تخصیص بهینه منابع«و نظریۀ خود در باب  کرده
عنوان معیار رفاه پارتویی مطرح است، یک تفاوت اصـلی  این نظریه که اکنون به 2.نویسی کندباز

                                               
1. Pareto     2. Suzumura ,"Social Welfare Function", P. 418.  


