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پیش گفتار

مفاهیم ما را به ســوی انجام پژوهش ها هدایت می کنند؛ 
مفاهیم تجلی منفعت ما هســتند، و منافــع ما را هدایت 

می کنند. »ویتگنشتاین، پژوهش های فلسفی1«

مفاهیم بسیاری واژگان علوم اجتماعی را تشکیل می دهند اما هنوز بحثی که 
پیرامون آن ها مورد نیاز است؛ شکل نگرفته است. مفهوم منفعت یکی از این ها 
است و در صفحات بعدی تالش خواهم کرد تا صورت بندی روش هایی است 
که به واسطه آنها این مفهوم به کار می رود را ترسیم کنم، و کوشش من این خواهد 
بود که این مفهوم را به انحاء متفاوتی تعریف کنم. رشته من جامعه شناسی است 
اما تالش کرده ام تا کاربرد مفهوم منفعت در ســایر رشته ها، به خصوص در علم 
اقتصاد و علوم سیاسی را نیز، بهمانند کاربرد آن در جامعه شناسی، پوشش دهم.
 بحثی جامع پیرامون مفهوم منفعت، نیازمند داد ه های وسیعی است؛ امیدوارم 
که تالش های من در اولویت بندی ذهنی این داده ها، اولویت بندی درستی باشد. 
همچنین تالش شده اســت به صورت انضمامی به نویسندگانی که در رابطه با 
مفهوم منفعت قلم  زده اند، موازی با نقدشان، به ایشان امکان سخن گفتن بدهم؛ 

1- Philosophical Investigations
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و تعادل ایجاد کردن میان این دو عمل هرگز کار آسانی نبوده است.
موضوع اصلی در فصل 1 منفعت و ســنت های آن است. هنگامی  که ما به 
روش های کاربرد مفهوم منفعت در طــول قرون مختلف می نگریم، می توانیم 
غنــای کاربرد های متفاوت ایــن مفهوم را بیابیم، و بســیاری از این کاربردها 
امروزه می تواند الهام بخش باشــد. فصل 2 به این موضوع اختصاص داده شده 
اســت که چگونه مفهوم منفعت به تدریج طی قرن نوزدهم به مفهومی در علوم 
اجتماعی بدل شــده اســت؛ و مسئله کلیدی این اســت که چه چیزی در این 
فرایند به  دســت آمده یا از دست رفته اســت. فصل 3 درباره روشی است که 
جامعه شناســان، از کالسیک ها تا معاصرین، به واسطه آن تالش کرده اند تا این 
مفهوم را در نظریات خودشــان به کار ببرند؛ و دوباره در این زمینه هم تالش 
اســت تا مســائل مهم در اولویت قرار بگیرد. در فصل 4 پیرامون راه و روشی 
که مفهوم منفعت در علوم سیاسی مدرن و علم اقتصاد به کار رفته است، بحث 
شده است. همچنین رویکرد جدیدی را در رابطه با مفهوم منفعت ارائه می کنم؛ 
اینکه منفعت چه معنایی دارد و چگونه باید به کار برده شود. تالش شده است 
که پرسش مربوط به منفعت را از زاویه ای عمیقا متفاوت، طرح کنم؛ و خواننده 

این تالش را ارزشیابی خواهد کرد.
کتاب با یک ضمیمه پیرامون مسئله ای که در ادبیات موجود در رابطه با آن 
بحثی به  میان نیامده اســت، یعنی منفعت به مثابه مفهوم سیاست گذاری، پایان 
می یابد. به علت فقدان داده  در این رابطه، تصمیم برآن شد که بحث به صورت 
یک مطالعه موردی طرح شود. موردی که برگزیده شد، قانون »تعارض منافع«1 

و نقش آن در رسوایی های اخیر شرکت های بزرگ در آمریکا است. 
من از فرانک پارکین2، کســی که ویرایش این مجموعه را برعهده داشت، 
برای انتقادات مفیدش سپاســگزارم. همچنین از فیلیپ اشمیتر3 برای در اختیار 
گذاشــتن داده های منتشرنشــده اش پیرامون مفهوم منفعت، که در دهه 1980 

1- conflict-of-interest 2- Frank Parkin 3- Philippe Schmitter
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جمع آوری شــده بود، و الهام بخشی و دادن مشــاوره و اطالعات در رابطه با 
مفهوم منفعت و کاربردهای متنوع آن سپاسگزارم. نهایتا می خواهم از دوستان 
و همکارانم پاتریک آسپرس1، پیر دمولنار2، یوهان هلیبورن3، ویکتور نی4 و گی 

اویگاردن5، تشکر کنم. کتاب به مابل برزین6 تقدیم شده است.

1- Patrik Aspers 2- Pierre Demeulenaere  3- Johan Heilbron
4- Victor Nee  5- Geir Øygarden   6- Mabel Berezin
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فصل 1

منفعت و سنت های متعدد آن

پرســش کالســیک در علوم اجتماعی این اســت که »افراد بــه چه دلیلی 
کنش هایشــان را به این صورت انجام می دهند؟« پاسخ کالسیک به این پرسش 
این اســت: »به علت منافعشان«. ]این پرسش و پاسخ کالسیک[ اهمیت مفهوم 
منفعت را می رســاند. ممکن است فرض شود که پیرامون این مفهوم مباحثاتی 
صورت گرفته و معنا و نحوه کاربرد آن روشــن و واضح است. به هر ترتیب، 
این پژوهش، تاکنون، کامل ترین پژوهشی است که در ادبیات انگلیسی ]پیرامون 
مفهوم منفعت[ وجود دارد. فهِم دلیل نادیده  گرفتن مفهوم منفعت آسان نیست، 
اما دلیل آن شاید مربوط به این واقعیت باشد که مفهوم منفعت نقش بنیادینی را 
در تحلیل رفتار افراد پیش از شــکل گیری علوم اجتماعی بازی کرده است و از 

این رو این مفهوم مسلم انگاشته شده است. 
مفهوم منفعت اغلب و به ســادگی در زمینه های متفاوتی به کار رفته اســت، 
از زبان روزمره گرفته تا گفتمان های علوم اجتماعی و علوم سیاســی. معنای آن 
ممکن است بدیهی به نظر برسد و نیاز اندکی را برای تعریفی فراتر از اظهاراتی 
که منفعت را نیروی مهم هدایت گر یا تعیین کننده رفتار افراد و گروه ها می داند، 
بطلبد. ما همه می دانیم که افراد می توانند منفعت طلب باشــند؛ این که منافع یک 
کشور می تواند در ســایر بخش های جهان باشد؛ و گروه های ذی نفع متعددی 
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در حیات سیاســی وجود دارند. انعطاف پذیری مفهوم منفعت، این که می تواند 
به ســادگی در زمینه های متفاوت و برای تحلیل پدیده های متفاوت به کار برده 

شود، یکی از خصوصیات مثبت آن است که من از آن بحث خواهم کرد.
بدون شک اشکاالتی نیز در رابطه با این انعطاف پذیری وجود دارد، به عنوان 
مثال، این انعطاف پذیری تشــخیص درست مفهوم منفعت را دچار مشکل کرده 
اســت، اما در این لحظه، تالش خواهد شــد که بحث در زمینه انعطاف پذیری 
و داللت های مثبــت منفعت ادامه پیدا کند. اول از همــه، واقعیتی مهم وجود 
دارد، مفهوم منفعت در علوم اجتماعی به کرات به کار رفته شــده و به کار رفته 
می شــود. منفعت مفهومی کلیدی در علم اقتصاد، جامعه شناسی، علوم سیاسی 
و تاریخ اســت. شــما حتی می توانید این مفهوم را در فلسفه، حقوق، تعلیم و 
تربیت، و رشــته های دیگری نیز بیابید. همچنین افرادی که در زندگی عملی-
در حقوق، سیاســت و غیره- فعال هستند نیز این مفهوم را به کار می برند. این 
مطلب می تواند به تمام این موارد اضافه شود که تمام آن هایی که مفهوم منفعت 
را به کار می برند، می توانند از این مفهوم در ســنت های متفاوتی و در هر سنت 
از جنبه های متفاوتی اســتفاده کنند. نتیجه این کار غنایی اســت که برای یک 
مفهوم در علوم اجتماعی نادر است؛ و یکی از اهداف این پژوهش، جلب توجه 
]خوانندگان[ به ســوی روش هایی اســت که این مفهوم توسط جامعه شناسان، 

اقتصاددانان، عالمان سیاست، سیاسیون و غیره به کار رفته است. 
 امروزه نسبت به اندیشه های غنی موجود در سنت های متعددی که در آنها 
مفهوم منفعت به کار رفته اســت، توجهی نمی شود؛ دلیل اصلی این امر در ادامه 
بحث می آیــد. در گفتمان های اخیر، مفهوم منفعت، یا حتی فراتر از آن، مفهوم 
منفعت شخصی1، شــدیدا به یک معنا، یعنی منفعت شخصی اقتصادی2، تقلیل 
یافته اند. برای اقتصاددانان- و این اقتصاددانان هستند که توجه را به این سمت 
معطوف کرده اند- منفعت همان منفعت شــخصی است و معموال این منفعت 

1- selfinterest 2- economic selfinterest
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با معیاری جهان شــمول، اغلب پول، سنجیده می شود. ]در نظرگاه اقتصاددانان[ 
اهمیت این مطلب که کنشــگران ملهم از دگرخواهی1 هستند یا این که آنان در 
رابطه با درک ماهیت منافعشان نامطمئن هستند، کم است؛ دگرخواهی می تواند 
در اصطالح منفعت شخصی و عدم اطمینان نیز می تواند در اصطالحات احتمال2 

و مخاطره3 جاری باشد. 
منفعت در نظرگاه اقتصاددانان، زمانی که تحلیل هایشان را به صورت رسمی 
مطرح می کنند، امتیازات مشخصی دارد؛ امتیازاتی که اغلب توسط مدافعان این 
نوع تحلیل هــا مورد تاکید قرار می گیرد. اما ایــن روش مقابل روش های غنی 
و پیچیــده افرادی قرار می گیرد که در طول قــرون متمادی در رابطه با کاربرد 
منفعت اندیشــه ورزی کرده اند؛ افرادی مانند: ال روشــفوکو4، دیوید هیوم، آدام 
اسمیت، آلکسی دوتوکویل، کارل مارکس، ماکس وبر و بسیاری دیگر. برای این 
متفکران، منفعت یک مفهوم دم دســتی5 و انعطاف پذیر است که می تواند به امر 
مهمی بدل شود و در نتیجه  به صورت اشکال متفاوتی ظاهر شود. همچنین این 
نکته باید خاطرنشان شــود که در دوره ابتدایی شکل گیری اش، مفهوم منفعت 
به مثابه یک اصل مرکزی که بنیان های یک نظام جامع فکری را شــکل می دهد، 
به کار نمی رفت؛ در علم اقتصاد مدرن، مفهوم منفعت، آنطور که گفته می شــود، 
تا حدودی به روشن سازی موقعیت های منفردی می پردازد که فهم ساده را پس 
می زند، موقعیت هایی مانند رابطه میــان فضیلت و رذیلت )مندویل(6، منفعت 

شخصی و منفعت عمومی7 )آدام اسمیت(، و مانند اینها.
به نظر می رســد، بنا به این دلیل و ســایر دالیل، صحبــت کردن از این که 
منفعــت تنها یک معنا دارد که می توان آن را، به نحــوی از انحاء، تلخیصی از 
تمام کاربردهایش در نظر گرفت و سپس آن را به مثابه یک تعریف هوشمندانه 
به خواننده ارائه کرد، نادرســت است. ترجیح بر آن است که مفهوم منفعت را 
به مثابه مفهوِم غیرمعموِل غنی و گســترده کــه می تواند در جهت های متفاوتی 

1- altruism 2- probability  3- risk   4- La Rochefoucauld
5- handy     6- Mandeville  7- general interest



ت
فع
14من

به کار برده شــود، فهم کنیم، همان گونه که کاربردهای گوناگون آن توســط ال 
روشــفوکو، دیوید هیوم، آدام اســمیت و غیره نشــان داده شده است. آلبرت اُ 
هیرشــمن1 در تمایالت و منافع2 نوشته است که، از سال 1600 به بعد، می توان 
از منفعت به عنوان »پارادایم جدیدی« که در آن انواع تحلیل ها و مسائل جایگاه 
خود را یافته اند، صحبت کرد. (Hirschman 1977: 42) من با هیرشــمن موافقم 
که شکل گیری مفهوم منفعت در غرب قطعا نشانه تولد یک دیدگاه جدید بوده 
اســت. منفعت مفهومی است که معانی بیشتری نسبت به مفاهیم دیگر در علوم 
اجتماعی دارد و بدین ترتیب خودش را نظریه هایی جای می دهد که با یکدیگر 
در تخاصم هستند. به عنوان مثال، مارکس و وبر-کسی که با مارکس در بسیاری 

از موارد مخالف است- و بسیارانی دیگر، از این مفهوم بهره جسته اند. 
ســخن گفتن از مفهوم منفعت به عنوان پارادایم یا دیدگاهی جدید، در کنار 
ســخن گفتن از کاربردهای متعدد آن در نظریات مختلف، به خوبی امکان پذیر 
است. این فصل در درجه اول به کاوش کاربردهای چندگانه مفهوم منفعت در 
طول قرون مختلف می پردازد، در کنار این تالش خواهد شــد که تا حد ممکن 

به معنای کلی مفهوم منفعت نیز دست پیدا کنیم. 
پیش از بیان شــرح تاریخِی تکوین مفهوم منفعت، از اواخر قرون وسطی تا 
امروز، پیشــرو قرار دادن برخی تمایزات مفهومی، سودمند خواهد بود. یکی از 
این تمایزات مفهومی با قدرت تفسیری ای که در نظریه های گوناگون به خدمت 
مفهوم منفعت درآمده اســت، سروکار دارد. همچنین این واقعیت نیز که برخی 
تحلیلگران از نوع واحدی از ]مفهوم[ منفعت بهره جسته اند، در حالی که برخی 
دیگر از شمار متفاوتی از انواع منفعت، مانند منفعت اقتصادی، منفعت سیاسی، 
منفعت جنســی و ... بهره جسته اند، وجود دارد. منافع به گونه ای دیده می شوند 
که گویی ُبعد زمانــی دارند؛ به طور مثال، آنها می توانند کوتاه مدت یا بلندمدت 
باشــند. همچنین این فرض وجود دارد که کنشگران در برخی از مواقع نسبت 

1- Albert O. Hirschman 2- The Passions and the Interests
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به منافعشــان آگاهی و در برخی دیگر از مواقــع آگاهی ندارند. و نهایتا، منافع 
می تواند به مثابه ]مفهومی[ تعین یافته یا برساخته شده دیده شوند.

 این تمایزات همگی بنیادین هستند و از این رو در سطور بعدی توضیحاتی 
در رابطه با هرکدام بیان خواهد شد. به عنوان مثال، این ]پرسش را می توان مطرح 
کرد که[ منافع در تحلیل ها چقدر قدرت تفسیری دارند؟ در پاسخ می توان گفت 
که قدرت تفســیِر هیچ چیز تا همه چیز را دارند. در رابطه با مورد اخیر، مفهوم 
منفعت این واهمه را ایجاد می کند که دچار این همان گویی1 شود. به عنوان مثال، 
بســیاری از متفکران در قرن هفدهم، عمال از منفعــت برای توضیح همه چیز 
اســتفاده  می کردند، همان گونه که اقتصاددانان امروزه این  کار را انجام می دهند. 
برای نشــان دادن تصویر اولیه گرایش به تبدیل منفعت به عنوان تشــریح کننده 
جهان اجتماعی، می توان اظهارنظر معروف هلوسیوس2 را نقل کرد: »همان گونه 
که جهان مادی بر اســاس قوانین حرکت اداره می شــود، جهان اخالقی نیز در 

(Helvétius [1758] 2000: 42) .»سیطره قوانین منفعت است
 بر خــالف این اظهارنظر، در برخی از گونه های جامعه شناســی مدرن، یا 
تاثیر منافع بر آنچه رخ می دهد منتفی دانســته می شــود یا آنکه این تاثیر بسیار 
ناچیز شــمرده می شود. به عنوان مثال، بر اســاس آنچه اصطالحا جامعه شناسی 
رابطه خوانده می شود، روش توضیح چیزها از طریق »ذات«شان )مانند منفعت( 
منسوخ و اشتباه اســت؛ همه چیز باید در یک وضعیت رابطه مند مشاهده شود، 
به طوری که تنها روابط هستند که می توانند ]پدیده  ها را[ توضیح دهند. )به طور 
مثال، Emirbayer 1997( همچنین در جامعه شناســی سازمان ها رویکرد نهادی 
جدیدی وجود دارد که نقشی برای منفعت جهت توضیح و تفسیر پدیده ها قائل 
است -البته که نقشی بسیار کوچک که می توان آن  را نادیده گرفت. )به طور مثال، 
DiMaggio 1988( نهایتا، تقریبا در جامعه شناسی معاصر رایج است که به اهمیت 

روابط اجتماعی، ساختا رهای اجتماعی و هنجارها، اشاره شود، در حالی که منافع 

1- tautology 2- Helvétius


