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 چکیده
ـای کايتی و اعالق فْیلتيٚام اعاللی وٙیفه ـگ و ؿلیباو يا همؼل  هؼاؿ هنگ چىو ػو يٚام اعاللی مت

ـائتمىػايگاؿی اغلب با تزىیق ىکًزه هىافك يبىػه ف اعالق فْیلت هن همکى امت هایی اايؼF هـچًؼ ل
ـای تزىیق و صتی  ػؿ هىاؿػی ىکًزه ؿا تزىیق يمایؼ. يٚام اعاللی مىػايگاؿ اها ٙـفیت و تىاو باالیی ب

ـایٔ عاً ػاؿػ. ػؿ ٝمل هن ٕـفؼاؿاو تزىیق ىکًزه اغلب به ُبى ـػو ىکًزه ػؿ ى -هایهاعاللی للمؼاػ ک

ـػه امت بـ ّٞفايؼ. ایى هما های همیى يٚام اعاللی ػمت آویغته های هنتًؼات ها و کامتیله تاله ک
ـایٔ عاً تکیه کًؼ و همًىٝیت هٖلك ىکًزه ؿا صتی با  ـای تزىیق ىکًزه ػؿ ى يٚام اعاللی مىػايگاؿ ب

 عىاييی اف يٚـیۀ مىػايگاؿی مافگاؿ بؼايؼ.
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 ه همده
 يىٝی تمایل ٝمىهی و ٝاهیايه به ىکًزه ػؿ مایه گنتـه ٝملیات تـوؿینتی ػؿ رهاو پیؼا
ـاو ٝـٍه فلنفه اعالق هن ؿمیؼه امت و  ىؼه امت. ىىؿبغتايه ایى هىد به پژوهيگ

ـایايه و فایؼه يٚـیه ـاه با ىکًزه هتهماو  هایی ٝمؼتًا پیاهؼگ ـای تزىیق بافرىیی هم ـایايه ب گ
ـای به اٝمال تـوؿی ـاف ىؼه امت. ػؿ همابل، باوؿهًؼاو به همًىٝیت هٖلك ىکًزه ب نتی، اب

ـا و فْیلت ـا، وٙیفه گ ـه گـفتهاحبات اػٝای عىػ اف هـ مه يٚام اعاللی فایؼه گ ايؼ.  هؼاؿ به
ـایايه ىکًزه، گاه اف هبايی يٚـیه اعالق وٙیفه ػؿ يمؼ هبًایی تزىیق فایؼه ـا امتفاػه  گ گ

ـایی بؼوو هالصٚه يتایذ هفـوُ صاٍل اف ىکًزه یا ٝؼم  ه وٙیفهػايین کىىػ. هی هی گ
ـفتى لىاٝؼ پیيیًی، صکن به ٝؼم اهکاو يمِ صمىق ايناو و وٙایف  ىکًزه، با ػؿ يٚـ گ

کًؼ. اف مىی ػیگـ  يمایؼ و همًىٝیت هٖلك ىکًزه ؿا احبات هیهـبىٓ به ایى صمىق هی
ـایی هن تىاو با هفـوُ گـفتى هبًای فایؼه هی ـػ.  گ ـای ٝؼم رىاف ىکًزه امتؼالل ک ب

ـایی به ٝلت ياکاؿآهؼی ىکًزه  ػؿوالٜ با تکیه بـ يامافگاؿی تزىیق ىکًزه با هبًای فایؼه گ
 تىاو به يفٜ همًىٝیت ىکًزه امتؼالل کـػ.لبىل آو هی باؿ و غیـلابل یا يتایذ و آحاؿ فیاو

 -ىػايگاؿ به ؿوه تضلیلیایى هماله پل اف هـوؿی کىتاه بـ بًیاػهای يٚـیه اعالق م
ـای تزىیق ىکًزه ؿا يماػی هیهای يٚام اعاللی  ايتماػی امتؼالل ـا ب فهاو  کًؼ و هن پیاهؼگ

ـای احبات همًىٝیت هٖلك ىکًزه هی به ٙـفیت  پـػافػ.های همیى يٚام اعاللی ب
 

 گرا هروری بر يظام اخاللی فایده .1
ـایی فایؼه ـایی اعاللی يٚـیه ;گ ـا  اللی امت که ػؿ ىماؿ يٚـیهای اع یا مىػگ های پیاهؼگ

ـایايه ػؿ صىفه اعالق هًزاؿی امت ـاؿ ػاؿػ و هيهىؿتـیى و بايفىؽتـیى تمـیـ پیاهؼگ  .ل
ـایی ؿویکـػی رمٜ ـایايه و همه مىػگ ـا ػاؿػ و بؼیى لضاٗ اف ػو يٚـیه ػیگـ اعالق  گ گ

ـایی هتمایق هی ـگ ـایی و ػیگ ـا یًٞی عىػگ  .(<B=; ىؿکی،)صنیًی م ىىػپیاهؼگ
                                                 

1. Utilitarianism 



ـا ؼهیفا یهٖلك ىکًزه ػؿ يٚام اعالل تیهمًىٝ    =>;/ گ
 

اٍل فایؼه تًها چیقی که فی صؼ ؽاته هٖلىب امت ؿا، بیيیًه ىؼو لؾت و ؿفاه و 
ـایی لؾت هضىؿ فایؼهEػايؼ. يٚـیه بًتام با ًٝىاو کمیًه ىؼو ػؿػ و ؿيذ هی ، بـ ایى اماك Dگ

بـ  کًؼ. بًتام ًٝىاو تًها همىله بؼ و ىـ للمؼاػ هی ًٝىاو تًها اهـ عىب و ػؿػ ؿا به لؾت ؿا به
ـاؿ اف ػؿػ و ؿيذ هنتًؼ. به يٚـ   همیيه  هاایى باوؿ بىػ که ايناو به ػيبال کنب هًفٞت و ف

کًؼ و ايگیقه ػیگـی  ای امت که رق به ایى ػو فکـ يمی گىيه بًتام، ماعتاؿ ٕبیٞی ايناو به
ـای کـػاؿ ايناو فمٔ   اگـ لؾت و الن ؿا بـػاؿین يهEگىیؼ: وی هی تَىؿ يینت. ها لابل ب

 ,D (Goldworthمٞاػت که ٝؼالت، وٙیفه و تکلیف يیق کلماتی تىعالی عىاهًؼ ىؼ
1938). 

کًؼ، ىًامایی کـػه امت.  ها ؿا ػؿک هی چهاؿػه گىيه لؾت که ٕبیٞت اينايی آو وی
گايه، لؾات هـبىٓ به حـوت و لؼؿت، ههاؿت،  هایی اف لبیل لؾات هـبىٓ به صىاك پًذلؾت

 .(Bentham, 2000, pp.35-38) ػومتی، ىهـت و پاؿمایی

ػايؼ ػايؼ. او فٞلی ؿا اعاللی هیهضامبه تزـبی هی ای کّمی و لابلبًتام، لؾت ؿا همىله
ىؼت، هؼت، لٖٞیت، که بیيیًه لؾت یا کمیًه ؿيذ صاٍل اف آو با هٞیاؿهایی يٚیـ 

يقػیکی، مىػهًؼی، علىً )بـؿمی اهکاو یا ٝؼم اهکاو پؼیؼ آهؼو ٝىإفی اف مًظ 
ـاػ تضت تأحیـ ٝمل(هتْ ـػگی اف  اػ هايًؼ ػؿػ و ؿيذ به ػيبال لؾت یا بالٞکل( و هیقاو )گنت

ـاف  به يٚـ بًتام همه اهىؿ اؿفىمًؼ ػیگـ به .(952-959، 9388ٌٍ )ػباٟ، مًزیؼه ىىػ غی
 يفنه ابقاؿی ػاؿيؼ، يه اؿفه ؽاتی و فی  اؿفه  لؾت، اگـ به افػیاػ لؾت بیايزاهؼ، تًها

ای ػؿ همابل  يفنه هىرىػی افنايه بًتام، يفٜ راهٞه فیبه گماو  .(<B=; ،)صنیًی مىؿکی
ـاػ راهٞه امت هىرىػات والٞی امت و يفٜ راهٞه فمٔ صاٍل رمٜ هًافٜ یک  یک اف

 .(9389 )اٝىايی،
ـایو ػیگـی ػؿ فایؼه ـایی، فایؼه گ ـایی مٞاػت هضىؿ امت که هيهىؿتـیى تمـیـ  گ گ

ـتبٔ با   هآو تىمٔ راو امتىاؿت هیل اؿائ ـایو، ؿوایی یا ياؿوایی افٞال ؿا ه ىؼه امت. ایى گ
کیؼ بـ تًىٛ لؾات، اؿفیابی  ها اؿفیابی هی يتایذ و آحاؿ آو بًتام ؿا ؿػ کـػه و بـ  کّمیکًؼ و با تأ
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ـتـ و ػیگـ لؾت کیفی اؿفیابی کیؼ هیهیاو لؾات ب کًؼ. هیل هٞتمؼ امت بـعی اف ايىاٛ  ها تأ
ـاهیهای ها یًٞی لؾتلؾت ـتـ و گ های رنمايی هنتًؼ. او با  تـ اف لؾتهـبىٓ به ؿوس، ب

ـایی به ػيبال اٍالس يٚـیه بًتام و ػفاٛ اف آو بىػ ، 9388)پالمـ،  تىره به ایى تمـیـ اف مىػگ
ً937). 

ـإی ياؿاّی E گىیؼ: هیل هی بهتـ امت اينايی ياؿاّی باىین تا عىکی ؿاّی. مم
باؿه ػاؿيؼ، به ایى ػلیل  ایى ابله یا عىک ٝمیؼه ػیگـی ػؿ بهتـ امت اف ابلهی ؿاّیF و اگـ

ـا  ػايًؼ. ػؿصالیٕـف لْیه ؿا هی امت که آياو فمٔ یک که ٕـف همابل به هـ ػو مىی هار
گاه امت  .(65، 9393ً)هیل،  Dآ

کىىؼ يياو ػهؼ اٍالت فایؼه، فلنفه مىػرىیی يینت و عىىی ػؿ ایى میاق  وی هی
ىىی ٝاهل و هباىـ فٞل اعاللی يینت، بلکه بیيتـیى هیقاو اف اعاللی تأهیى بیيتـیى ع

را فمٔ مٞاػت فاٝل فٞل يینت،  همَىػ اف مٞاػت ػؿ ایى کلی امت و ٕىؿ عىىی به
ػايؼ که تىايایی کنب  هیل ايناو ؿا هىرىػی هیيٚـ امت.  بلکه مٞاػت گـوهی هىؿػ

کل و  یـ یا بین ىـ اف ياصیه هیچکه اهیؼ ع ًٝىاو یک غایت ؿا ػاؿػ، بی آو کماالت ؿوصايی به
 .(47، 8ً، د9378)کاپلنتىو،  چیق رق ورؼاو عىػ ػاىته باىؼ هیچ

ـایی بًتام، فایؼه ؿغن اٍالصات هیل بـ فایؼه به ـایی کالمیک هًىف با هيکالتی  گ گ
ـای پامظ به بْٞی ايتماػات واؿػ بـ فایؼهؿوبـو بىػ و  ـاها،  ب ـایی کالمیک، فایؼه گ گ

ـای فایؼه ـایی ٝمل  فایؼهی ؿا به گ ـایی لاٝؼه هضىؿ و فایؼه ;هضىؿگ  .ايؼ تمنین کـػه >گ
ـایی ٝمل هضىؿ بـ عىػ ٝمل و میالی که ٝمل ػؿ آو والٜ هی فایؼه  کیؼ  گ ىىػ تأ

ـک فٞل بایؼ بیيتـیى لؾت و کمتـیى ػؿػ ؿا ػاىته  هی کًؼ. ػؿ یک میاق، ايزام فٞل یا ت
ـایی لاٝؼ که فایؼه باىؼ. ػؿصالی ػاؿػ که بتىاو  ه هضىؿ، ايزام فٞلی ؿا افيٚـ اعاللی ؿوا هیگ

ـای  آو ؿا به ٍىؿت یک لاٝؼه کلی و ٝام ػؿ راهٞه ػؿآوؿػ و بیيتـیى لؾت و کمتـیى ػؿػ ؿا ب
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ـا ؼهیفا یهٖلك ىکًزه ػؿ يٚام اعالل تیهمًىٝ    ?>;/ گ
 

ـایی ٝمل راهٞه ػاىته باىؼ. فایؼه گىیؼ که بایؼ کاؿی ايزام ػهین که  هضىؿ به ها هی-گ
ـاػ ر ها کًًؼ بهتـیى پیاهؼها ؿا  اهٞه مٞی ػؿ پیـوی اف آوهىؿػ تىٍیه لىاٝؼی امت که اگـ اف

 .(268، 9387ً)گًنلـ،  عىاهًؼ ػاىت
هخال اگـ هى بغىاهن پیمايی ؿا يمِ کًن بایؼ همه يتایذ و پیاهؼهای هنتمین و   ًٝىاو به

ـای ـاو ػاىته باىؼ ؿا ػؿ يٚـ بگیـم. مىػگ ـای ػیگ  یغیـهنتمیمی که همکى امت ٝمل هى ب
ـای . امماؿتی. می. ریر بًتام و یرـه ىًاعته ىؼه  یو رىفف فلچـ اف ایى يىٛ مىػگ

ـایی  ـکنی  لاٝؼه هضىؿامت. ایى ػؿ صالی امت که مىػگ کیؼ ػاؿػ که ایى يىٛ ٝمل اف ه تأ
ـایى، اٍل مىػ ؿا   ؟ واصىال چه تأحیـی بـ غلبه کلی عیـ بـ ىـ ػاؿػ ػؿ ایى يىٛ اوّاٛ بًاب

ـای تٞییى لىاٝؼ اعاللی به کاؿ گـفت و يه گؾا ًٝىاو هٞیاؿ يهایی اؿفه به ؿی اعاللی بایؼ ب
ـایی به راو امتىاؿت هیل و فیلنىفايی هايًؼ رىؿد  تٞییى هىاؿػ رقئی. ایى يىٛ مىػگ

ـايت ينبت ػاػه ـاکًا، ىؼه امت باؿکلی و آؿ. بی. ب  .(;B=ٌٍ ،BC-C=; )ف
 

 گرایايه شکًجه ادله تجىیس فایده .2
ـایٔ بمب ماٝ ـایی لؾت هضىؿ امت. ػؿ  تی ٝمىهًا بـ هبًای فایؼهتزىیق ػؿ ى گ

ـاد إالٝات ػؿ  بههای بزای هايؼه اف بًتام تٞبیـ کلیؼی ىکًزه  يىىته ػمت هًٚىؿ امتغ
ـاؿ ;الٞاػه ولایٜ فىق کیؼ ل ًٝىاو  گـفته امت. ایى هماو هفهىهی امت که بٞؼها به هىؿػ تأ

 چالو کيیؼو ورؼاو رمٞی ػؿ ا بهامتؼالل بمب ماٝتی تکاهل پیؼا کـػه امت. بًتام ب
 گىیؼ:باؿه هی ایى

E هىاؿػ بنیاؿ هٞؼوػی ورىػ ػاؿػ که با هؼف کاهاًل هيغٌ، ىکًزه با هقیتی که
ـػ ـاؿ گی ـاػ لابل …ػاؿػ همکى امت هىؿػ امتفاػه ل ـایٖی که اف تىرهی هتضمل ؿيزی  ى

ـابـ با ؿيزی امت که اىؼت ايؼ. ؿيزی که اف رهت غیـلايىيی ىؼه گـ به ػمت ٝؼالت بـ ، ب
ـای يزات ایى ٍؼ يفـ  بقهکاؿ واؿػ ىىػ، همکى امت ٝمىهًا اف آو به يام ىکًزه یاػ ىىػ. ب

                                                 
1. Means of Extraction for Extraordinary Occasions 



 9397تاو فهنو  پاییق، ػوو بینتن، ىماؿه ػهیافمال  ،مباوى فقهى حقىق اسالمى/ @>;

ـاد إالٝات عىامتهاف ىکًزه باینتی ىکًزه ـای امتغ ـابـ یا باالتـ ب ىؼه، بـ بقهکاؿ  ای ب
ػاؿػ که هضل  واؿػ ىىػ تا ػهاو بـ بیاو إالٝات ّـوؿی بافيمایؼ. آیا کنی که ایى لؼؿت ؿا
ـاؿت ومیٜ ؿا ىًامایی يمایؼ، باینتی اف ایى کاؿ هًٜ ىىػ؟ ٍـف يٚـ اف ٝمل و  ولىٛ ایى ى

ـتی و ابتؾال اينايی ؿا تضنیى کًؼ که تىايؼ ایى صؼ اف بی صکمت، آیا هیچ تٚاهـی هی بَی
ـای ٍؼ ايناو بی ـيىىت ب گًاه  ىغَی با يزات یک هزـم لقوهًا ينبت به هماو م

 D (Bentham,1993, p.514)باىؼ؟تفاوت  بی
بًتام ىو ىـٓ: ورىػ ػالیل کافی، فىؿیت، تًامب هیقاو ىکًزه با وّٞیت 
هـبىٕه، غلبه هًافٜ بـ هْاؿ، يٚاؿت لايىيی و بیيتـیى کاؿآهؼی ىکًزه ػؿ بافه هضؼوػ 

ـایٔ امامی ایى تزىیق بـهی  .(Matthews, 2008) ىماؿػفهايی ؿا اف ى
کیؼ بـ لقوم ايتغاب کمتـیى ىـ هیاو ايتغابعىاييی ػیگـ اف ایى ا های متؼالل، تأ

باؿه   ایى هىرىػ امت. لئىو ىلف با ػؿ يٚـ گـفتى هضؼوػیت فهاو و هیقاو عٖـ ػؿ
ـایايه يياو ػهؼ که هًافٜ ايکاؿياپؾیـ صاٍل  که یک اؿفیابی ماػه فایؼه هًگاهیE گىیؼ: هی گ

ـای لـبايیاو اصتمالی، بـ ػؿػ و ؿيذ تضمیلی ٍـفه  بـ ىـیک رـم رًایت هنلن الىلىٛ به ب
ـایٔ هًضَـبه ـاؿ همکى امت يیاف به به امت...ػؿ ى ـػی اف اّٖ ـمی کاؿگیـی یک صناب ف

ـای به فایؼه ـایايه ب ـابـ ىـ باىین گ  .D (Sheleff,1987, pp.305-308)کاؿگیـی ىـ ػؿ ب
بيـیت بـ ؿوی اگـ ٝؼالت لايىيی يابىػ ىىػ ػیگـ فيؼه هايؼو Eکايت هٞتمؼ بىػ: 

ـا ىىػ Eگىیؼ: ایى تٞبیـ هيهىؿ التیى که هی .Dاؿفػفهیى به چیقی يمی ارافه بؼه ٝؼالت ار
کیؼ هیD ها فـوبـیقػ صتی اگـ آمماو ـای ٝؼالت بؼوو ػؿ يٚـ گـفتى ٝىالب تأ  کًؼ بـ ار

(Kant,1996, p.138).  ـایٔ عاً، ػؿ همابل با هایکل والقؿ اف ٕـفؼاؿاو ىکًزه ػؿ ى
ـام بگؾاؿ تا فهايی که والًٞا آمماوEگىیؼ:  ه هیکًای ـاػ اصت ها ػؿ صال فـوؿیغتى به صمىق اف

ـاه با  ها ػؿ صال فـوؿیغتى امت، همکى امت به که آو امتF اها هًگاهی ٕىؿ هىرهی هم
 ,D (Walzar, 1992گًاهی ؿا بکيی یا صمىق ایياو ؿا يمِ کًیتأمف به يضى ٝمؼی بی

chapter16).  بـ ایى باوؿ امت که اگـ ٝمیؼه ٍلش هٖلك ؿا کًاؿ گؾاىته و مام هـیل



ـا ؼهیفا یهٖلك ىکًزه ػؿ يٚام اعالل تیهمًىٝ    A>;/ گ
 

ياپؾیـ و عناؿات ياعىامته آو ػؿ هىالٜ ّـوؿی( ؿا  صل رًگ )با همه لىافم ارتًاب ؿاه
گىيه هىاؿػ ؿا صف٘  ايتغاب کـػین، اگـ بًا ػاىته باىین اينزام تفکـ اعاللی عىػ ػؿ ایى

ؿ هىاؿػ هٞیى ؿا يیق بپؾیـین. ػؿ غیـ ایى ؿمؼ باینتی تزىیق ىکًزه ػکًین، به يٚـ هی
ـگىيه هياؿکت ػؿ رًگ ـهیقینٍىؿت بایؼ اف ه  .(Harris, 2005) های هؼؿو بپ

بـ ایى تَىؿيؼ که ػفاٛ اف  بـعی اف هؼافٞاو ىکًزه با تىمل به يٚـیه ٝؼالت تىفیٞی،
ـاػ بـ هبًای D تىفیEٜتىره به   با  بایؼ  عىػ های ػؿگیـ  ٕـف D هیقاو هزـهیتEٍؼهه بیى اف

  ٝؼالتE،  باىؼ  ػو يفـ ػؿ هیاو  بیى فيؼگیD ايتغاب ارباؿیEايزام ىىػ. فهايی که پای 
ـػ   که فـػ غیـهزـم D ػهؼ ارافه هی ـاتـریش ػهؼ  هزـم  فيؼگی عىػ ؿا به فيؼگی ف وی  F فی

ػ فـػ ورى کآو اصتمال ارتًاب اف ٍؼهه ػیؼو ی  ػؿ  که  مبب ایزاػ هىلٞیتی ىؼه امت
 ,Montague, 1981) که چه کنی بایؼ ٍؼهه ببیًؼ  تام  ایى  يؼاؿػ و هنئله تًها

pp.19,207). 
ـای ٝمىم هـػم )هخاًل کاؿ  تـوؿینت هنئىل عٖـ لـیب کػؿرایی که ی الىلىٝی ب

گًاهاو، اف  بی  اف  صفاٙت  هًٚىؿ به وی به  ٍؼهه  تىاو با واؿػکـػو گؾاىتى بمب( امت، هی
یـی کـػ. بـ اماك ٝؼالت تىفیٞی، ىکًزه کـػو فـػ تـوؿینت ىکل بـوف عٖـ رلىگ

های ٝملی تزىیق اف يمىيه .(9388 کافمى،) ىىػ لبىلی اف ػفاٛ اف عىػ تلمی هی لابل
ـای تىریه اعاللی آو، هی تىاو اف یاػػاىت هيىؿتی  ىکًزه تىمٔ هماهات ؿممی و تاله ب

Eراو یىD  .راو یى با تمنک به يٚـیه هياوؿ صمىلی ػولت آهـیکا، يام بـػE ٝؼالت
ىؼه  اؿائه  عىىان وىعى دفاع اجتماعى به  مجازات  که تىمٔ فیلیپ هىيتاگ ػؿ کتابD تىفیٞی

ـای تىریه ىکًزه بىػه امت. تزىیق ىکًزه ػؿ یاػػاىت راو یى ػو  به ػيبال هنتمنکی ب
ى ػاعلی و پایه امامی ػاؿػ: يغنت تفنیـ هضؼوػی اف ىکًزه همًٛى ىؼه تىمٔ لىايی

المللی اؿائه کـػه و مپل به امتؼالل ىـ کمتـ و ػفاٛ لايىيی ػؿ هًگام ّـوؿت هتىمل  بیى
  .(Yoo, 2003, p.77) ىؼه امت
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 گرایايه تجىیس شکًجه فایده ی يمد ادله .3
 يمدهای هبًایی. 1. 3

ـای تزىیق ىکًزه ؿا اف ػو هًٚـ هی ی هاػل ـایاو ب ایی و يمؼ تىاو يمؼ يمىػ: يمؼ هبً فایؼه گ
ـایی ؿا يمی بًایی. همَىػ اف يمؼهای هبًایی يمؼهایی امت که اٍل ايؼیيه فایؼه پؾیـػ.  گ

ـا يياو  يمؼهای بًایی اها با هفـوُ گـفتى ػؿمتی فایؼه ـایی و اتفالًا با ؿویکـػی پیاهؼگ گ
ـایاو ؿا بـآوؿػ هی ـایی هن ايتٚاؿ هىؿػيٚـ پیاهؼگ ه ػهؼ که ىکًزه صتی بـ هبًای پیاهؼگ

ـایى هىره يینت. ایى ػو  گیـین.  ػمته يمؼ ؿا ػؿ ػو بًؼ رؼاگايه پی هی يغىاهؼ ماعت و بًاب
 
 يمد آلى گیىرت: تجىیس شکًجه و فروپاشی بًیادهای اخالق. 1 .1 .3

ـفؼاؿ ورىػ صك اف يٚـیه ;آلى گیىؿث يمِ، افرمله صك بـ  های هٖلك غیـلابل پـػافاو ٕ
کًؼ تَىؿ تىػه  هیًه پؾیـه تزىیق ىکًزه ؿا همىاؿ هیچه ف ىکًزه ييؼو، هٞتمؼ امت، آو

ـاػ ػؿ یک ـا امت که هزتما )به بقؿگی اف اف ًٝىاو یک کل( هًافٜ عىػ ؿا اف ػمت  ٕـف هار
ـاؿ گیـػ با ایى فـُ که  که اگـ هًافٜ تک ػهًؼ. ػؿصالیهی ـابـ هن هؼيٚـ ل ـاػ ػؿ ب تک اف

ـا اف صمىق هناوی بـع ـاف ػؿگیـ ػؿ هار  >ىؿػاؿيؼ، بـ اماك اٍل مافگاؿی ٝمىهیتمام إ
ـاؿ ػاؿػ )هايًؼ صك صیات یا ىکًزه ييؼو( اولىیت و  هًافٞی اف ایياو که ػؿ یک مٖش ل
ـایاو بـ لقوم ارتًاب  تـریضی بـ یکؼیگـ يؼاؿيؼ. گیىؿث بـ ایى باوؿ امت که اػٝای پیاهؼگ

ـایی امت وباؿ ػؿهـٍىؿت، عىػ يىٝی هٖلك اف ولىٛ ٝىالب فارٞه های التقام به آو، بًیاو گ
ـاو هی ـايی اعاللی ؿا تىٍیف هی اعالق ؿا وی کًؼ: تَىؿ کًیؼ کًؼ. وی با اؿائه هخالی ایى وی

ـياکی، ىکًزه کـػو هاػؿ تىمٔ فـفيؼه )که یکی اف هغالفیى میامی  گـوه تـوؿینتی عٖ
ـاؿ هی آو ـکق ىهـ ل و به اهکاو ػهؼ. صتی فکـ کـػهامت( ؿا ىٓـ هًفزـ يکـػو بمبی ػؿ ه

يفل پنـ و اؿفه اػاهه فيؼگی ػؿ يٚـ وی ؿا ملب  باؿی ٝقتتزىیق چًیى الؼام عیايت

                                                 
1. Alan Gewirth 

2. Principle of Generic Consistency 
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ـگىيه  هی ـاتـ اف ه ـگ تىمٔ پنـه ف ـای ىکًزه ييؼو تا مـصؼ ه کًؼ. صك یک هاػؿ ب
هَالضه و مافه امت و ایى صك، هٖلك امت. ىکًزه ػاػو هاػؿ تىمٔ فـفيؼ عىػ صتی 

ـا ـای صفاٙت اف راو ػیگ ـای ب و، يمِ آىکاؿ اٍل همًىٝیت امتفاػه ابقاؿی اف اىغاً ب
ـاو امت و پیو مافػ. ایى ػؿ صالی امت که فـُ اٍىل اعاللی ؿا واژگىو هیؿفاه ػیگ

ـایاو بـ ایى باوؿيؼ که ایى الؼام باینتی ايزام ىىػ تا مىػهًؼی به صؼاٝال و  ٝمىم پیاهؼگ
ـا فيؼگی ٍؼها ي بی فـ بـ فيؼگی یک يفـ اؿرضیت ػاؿػ. اگـ فایؼگی به صؼالل بـمؼF فی

ـای امتیفای صمىق اعاللی اف ٕـیك تَىؿ ٝىالب فارٞه ـا  باؿ تىریه امتخًاها ب پؾیـ باىؼ، چ
ياپؾیـی هْـ  ٕىؿ تىٍیف ها به تىايًؼ با ایى تىّیش که يمِ آو لىايیى امتخًاياپؾیـ يمی

ـکنی بتىايؼ اف ها  ىىػ پؾیـ باىًؼ؟ پؾیـه چًیى ػؿعىامتی باٝج هی امت، تىریه ه
کًین اىتباه امت ايزام ػهین و اال او تهؼیؼ عىػ بـ ايزام کاؿی  بغىاهؼ کاؿی ؿا که فکـ هی

تفاوتی و کًین بؼتـ امت ؿا ٝملی عىاهؼ کـػ. گیىؿث ػؿ پامظ به اتهام بی که فکـ هی
ـایاو که فيؼگی آومًگؼلی ينبت به راو ماکًیى ىهـ تىمٔ هٖلك ها به ٝلت فهن  گ

 ػهؼ: گىيه پامظ هی ياػؿمت هىلٞیت تْمیى يگـػیؼه، ایى
Eٕىؿ کاهل هن  هاػام که ایى صك هاػؿ امت که تىمٔ پنـه ىکًزه ييىػ و به

ـام و امتیفا امت، هٖلك لابل ـاها به ػيبال ؿاه اصت ـای کاهو ٝىالب تهؼیؼ فارٞهگ باؿ  هایی ب
گىی هماهات و ٕـیك باف کـػو ؿاه گفت هخال اف ًٝىاو ٕىؿکلی هنتًؼ. به یا ػفٜ تمام ٝىالب به

های  ها به إالٛ ٝمىم بـمؼ و عىامته ای که ىکایت آو گىيه های عيمگیى بهبا تـوؿینت
ـػ تىاو ًَٝـ ٝماليیت ػؿ تـوؿینت ٕىؿرؼی ػؿ يٚـ گـفته ىىػ هی ایياو به ها ؿا تمىیت ک
ـای ايتغاب ورىػ ػاؿها يياو ػاػ که ؿاه و به آو  ,D (Gewirth,1982ػهای ػیگـی هن ب

no.122, pp.348-353). 
ـایی و ارتًاب اف يمِ صمىق، ايگیقه رنتگیىؿث هٞتمؼ امت تفکـ هٖلك رى و گ

ـای ؿاه های عيمگیى و هماهات و گى بیى تـوؿینتو های رایگقیى هايًؼ باف کـػو ؿاه گفتب
که هضامبات  کًؼF ػؿصالی تمىیت ًَٝـ ٝماليیت ػؿ ایياو ؿا ػؿ فاٝل اعاللی تمىیت هی
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ـه کـػو کاؿ ػؿ  مىػايگاؿايه با ايتغاب يقػیک ـای صل هيکل با یکن تـیى ؿاه )ىکًزه( ب
باؿ و فـوؿیغتى لىاٝؼ اعاللی عىاهؼ ىؼ. وی  فـُ تقاصن صمىق، هىرب پیاهؼهای فیاو

ـایايه اٍل ٝمل هؼاعلهًٝىاو  با تبییى اٍلی به ـک فٞل ىکًزه کـػو  ؿابٖه ;گ مببی هیاو ت
کًؼ. بـ پایه ایى اٍل اگـ ؿابٖه مببی هیاو بـعی  مٔ فـفيؼ و ولٛى فارٞه ؿا ايکاؿ هیهاػؿ تى

ـاػ ورىػ ػاىته باىؼ هخاًل اگـ ىغٌ  ـک فٞلی ىىػ، ػؿ ایى D الفEاف ـتکب فٞل یا ت ه
ـػ  ـايه وامٖه ٝمل هؼاعله بهD بEٍىؿت ف واؿػ  DدEای ٍؼهه هيغَی بـ ىغٌ  گ

ىىػ. ػلیل ؿفٜ ایى هنئىلیت  بـػاىته هی به ٍؼهه ينبت DالفEآوؿػ، هنئىلیت اعاللی 
ـايه  ایى امت که الؼام هؼاعله ػلیل هنتمین یا پیىمته ٍؼهه امت، بـ  DدEؿوی D بEگ

ـای تضمك ٍؼههD الفEعالف الؼام   ,Gewirth, 1982) يینتD دEبه  که ىـٓ کافی ب
no.122, pp.348-353). 

ـای هخال هکـؿًا به لىتـ کیًگ گفته هی يٚمی به که وی هنئىل آىىب و کيتاؿ و بی ىؼب
 Fـات امت که به مبب آو بًیاو رمهىؿی اهـیکا به لـفه افتاػه امت ورىػ آهؼه ػؿ احـ تٚاه

که به امتًاػ اٍل ٝمل هؼاعله رىیايه ایى ؿلبای او بىػيؼ که هنئىل ایى الؼاهات  ػؿصالی
ـای عناؿات ها به بىػيؼF چىو هؼاعله آو کـػ. گـچه  بىرىػآهؼه ٝمل هی ًٝىاو ىـٓ کافی ب

های هن به هقیًه يمِ صمىق هؼيی آهـیکایی ػاػ: صف٘ رمهىؿی آولىتـ کیًگ پامظ هی
پؾیـی  ٕىؿ تىریه پىمت اؿفىی يؼاؿػ. صك آؿاهو و يٚن ػیگـ ىهـويؼاو يباینتی به میاه

 .(Whittaker, Coffin,1967, p.11) مبب يمِ صمىق میاهاو ىىػ
ـای ابتالی ىما به ىـ، چه به هى  تَمین و اؿاػه ًٝىاو  ًٝىاو هؼف اٍلی و چه به ب

ـالبت ينبت به هن ای  يىٝاو امت که وٙیفه هؼف ابقاؿی، تغلف و يمِ ىؼیؼ اٍل ه
گـػم  بیًی هىرب ابتالی ىما به ىـ هی که به يضى لابل پیو که آيگاه اعاللی امت. ػؿصالی

ن، ػؿ بؼتـیى صالت عىػ ؿا ػؿ هٞـُ ايتماػ و که لَؼ و ٝمؼ بـ آو ابتال ػاىته باى بؼوو ایى
ـاؿ هی ـالبت اف ىما امامًا با عیـعىاهی که فْیلت و  اتهام کمتـی ل ـا کىتاهی ػؿ ه ػهنF فی

                                                 
1. The Principle of Intervening Action 
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ـا  عىػی وٙیفه امت هغالفت فیاػی يؼاؿػ. ػؿ ایى ػیؼگاه کّمیت به عىػ اهمیتی يؼاؿػF فی
ـای به صؼاکخـ ؿما ـگىيه وٙیفه هفـوّی ؿا ب ـاػ ؽیًفٜ هـػوػ هیایى يٚـ ه  ػايؼ يؼو اف

 .(93، 9ً، د9381)رمٞی اف يىینًؼگاو، 
 
 شکًجه و ترک وظیفه اخاللی پرهیس از دیگرآزاری. 2 .1 .3

ـک ىکًزه( به ایى ػلیل که  بـعی ػیگـ اف ايؼیيمًؼاو وٙیفه ملبی ها ػؿ آفاؿ يـمايؼو )ت
ـايؼیيی ػؿ تـ اف وٙیفه ایز تـ و مغت وٙیفه ياىی اف ٝؼالت امت ؿا ههن ابی ها ػؿ عی

ـاو )رلىگیـی اف لتل بی یاؿی ـایٔ بمب ماٝتی( هی ؿمايؼو به ػیگ  ػايًؼ گًاهاو ػؿ ى
 .(89، ً 9، د9381)رمٞی اف يىینًؼگاو، 

 
 ياسازگاری شکًجه با وجداو اخاللی. 3 .1 .3

ـایی لؾت هضىؿ واؿػ ىؼه امت يامافگاؿی اىکال ٝمؼه ػیگـی که بـ اماك يٚـیه فایؼه  گ
آو با ورؼاو اعاللی آػهی امت. ايتغاب ؿفتاؿ بـ هبًای يتایذ صاٍل اف ٝمل گاه با ورؼاو 

کاليتـ یک ىهـ کىچک ؿا به  ;کالمکیاچ. ری. هکاعاللی ٝمىم هـػم ػؿ تٞاؿُ امت. 
ـِػ بی کيؼ که هیتَىیـ هی ـػِو تًها یک ف گًاه، اف تىايؼ با پاپىه ػؿمت کـػو و لـبايی ک

ـا ىؼو ٍؼها يفـ عىاهؼ ىؼ پیيگیـی کًؼ. فایؼه ًزـ به کيتهىىؿىی رؼی که ه گ
ـا اصتمال فاه ىؼو  هی تىايؼ ػؿ پامظ بگىیؼ ها يیق با تَمین و فٞل کاليتـ هغالفینF فی

ـا يیق با ایى ٝمل هغالفت هیعیايت کاليتـ ورىػ ػاؿػF یًٞی فایؼه ا يه به عإـ کًؼ، اه گ
کالمکی ػؿ پامظ ٕـ پیاهؼهای ياگىاؿ آو. هکتٞاؿُ آو با اٍل ٝؼالت بلکه به عا

 که لْیه فاه يغىاهؼ ىؼ اؿائه ػهؼ تىايؼ ػلیل تزـبی عىبی بـ ایى گىیؼ: کاليتـ هی هی
 .(=<، ىماؿه <C=; )اؿىؼی، کاويؼی،

                                                 
1. H. J. McCloskeyc 
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ـایی ٝمل يمىيه ػیگـ هخالی غـیب امت. بـ هبًای فایؼه هضىؿ کنی که ػو چين -گ
ـػ یکچيمو ؿا به یک کىؿ  ػاؿػ بایؼ یک ـا ػو ف هًؼتـ اف یک کىؿ و چين فایؼه بؼهؼF فی
ـگ :C=ً ،>A=; )هیل، یک بیًامت! ( پقىکی ؿا هزنن کًیؼ که با چًؼ بیماؿ ػؿ صال ه

ـای ایى هؿوب ـه. آیا او ب که ایى  ؿو امت. یکی يیاف به للب رؼیؼ ػاؿػ و ػیگـی به کلیه و غی
ـاػ ؿا يزات ػهؼ هی ـػی ؿا بکيؼ تا چًؼ ي اف ـگ يزات پیؼا کًًؼ؟ هگـ يه آوتىايؼ ف که  فـ اف ه

ـاػ هىرىػ ؿا بایؼ هؼيٚـ ػاىته باىین؟  ـای بیيتـیى اف  ها لاٝؼه بیيتـیى فایؼه ب
ـػ ىکًزه با ػاهًه هتفاوت آو، ينبت به عىػ تـوؿینت گًاهکاؿ یا صتی يقػیکاو  کاؿب

ىىػ يیق  نت هیگًاهی که اٝمال ىکًزه بـ ایياو هًزـ به افيای إالٝات تىمٔ تـوؿی بی
ـاػ هىرىػ. تا فهايی که هالک  ـای بیيتـیى اف ػاؿای همیى هالک امت. بیيتـیى فایؼه ب

تىاو به  هقیًه باىؼ، لیؼ ػیگـی ؿا يمی-لْاوت ػؿ باب اعاللی بىػو اٝمال، هضامبه فایؼه
 همىاؿه، یا ػؿ هـ را که همکى باىؼ، بایؼ با تىمل هنتمین به اٍل مىػ، ػؿمتیهیاو آوؿػ. 

یا القاهی بىػو اهىؿ ؿا تٞییى کًین و امتفاػه اف هیچ لاٝؼه یا تٞمیمی اف تزاؿب گؾىته ؿا 
ـاکًا، هزاف يؼايین  .(;B=ٌٍ ،BC-C=; )ف

ای، اعتَاً تزىیق ىکًزه به  ػؿ ٍىؿت التقام به چًیى هضامبه فایؼه و هقیًه
ـگباؿ  ينبت ىغٌ هتهن )يه يقػیکاو و بنتگاو( و هيـوٓ کـػو ىکًزه به لیىػی هايًؼ ه

ایى گؾىت، ورهی  اف  های تزىیقکًًؼگاو ىکًزه پیو ای که ػؿ امتؼالل گىيه يبىػو، به
 يؼاؿػ. ؿوىى امت که چًیى التقاهی با ىهىػهای اعاللی ػؿ تٞاؿُ آىکاؿ امت.

 
 گرایايه به تجىیس شکًجه يمد فضیلت. 4 .1 .3
ـایی فایؼه يٚـیه ػیگـ اىکاالت اف ـای که بـعی فْیلت گ ايؼ ایى امت  کـػه  او به آو اىاؿهگ

ـا هزبىؿ به ايزام کاؿی  که ولتی ايناِو فایؼه ىىػ که با ىهىػهای اعاللی يامافگاؿ باىؼ، گ
ـفته و اهـ به ايزام آو هی به که ايناو ولتی با تًگًاهای اعاللی  کًؼ، ػؿصالی ؿاصتی آو ؿا پؾی

ػ و هزبىؿ به ايتغاب یک ٝمل ياػؿمت ىىؿو هی های اعاللی( ؿوبه ها یا چالو )پیچیؼگی



ـا ؼهیفا یهٖلك ىکًزه ػؿ يٚام اعالل تیهمًىٝ    ==;/ گ
 

که ٝمل ياػؿمت او ؿا  چیقی همىاؿه بالی بمايؼامت، بایؼ ػؿ اٝماق ؽهى و یا ورؼايو 
ـای پیيگیـی اف ىىؿه و بی ؿاصتی با لـبايی ىؼو یک که به یاػآوؿی کًؼ، يه ایى گًاه ب

 .(Hursthouse, 2001, p.51) لـبايیاو بیيتـ هىافمت کًؼ
 
 گرایايه به تجىیس شکًجه ای فایدهيمده. 2 .3

ـایی ػؿ تزىیق ىکًزه، ؿاه ػوم هغالفیى تزىیق هىؿػی  رؼا اف يمؼهای هبًایی بـ فایؼه گ
ىکًزه، يمؼ بًائی ایى تزىیق امت. ػؿ ایى يمؼ، هغالفاو ىکًزه بؼوو عؼىه ػؿ هبًا و 

ـای لْاوت ػؿ هىؿػ ػؿمتی یا ياػؿمتی کاؿها، با تبیی ى پیاهؼهای پؾیـه اٍل فایؼه ب
کیؼ هی کًًؼ رايبی ياهًامب و گنتـػه تزىیق ىکًزه بـ يتیزه يهایی هضامبه مىػ و فیاو تأ

يمایًؼ. ػؿ ایى ؿوه  هقیًه آو ؿا احبات هی-ٍـفه يبىػو تزىیق ىکًزه بـ هبًای فایؼه و به
 يٚـ اف يتایذ، ػؿ هیاو يینتF البته مغى اف اصکام هٖلك اعاللی و هبًا بىػو وٙایف ٍـف

صال اگـ ایى هضامبه هقیًه و فایؼه به ّـؿ تزىیق ىکًزه مًگیًی يمایؼ،  باایى
ای چىو يتیزه  ىؼه و اف ؿاه مىػايگاؿی هن به يتیزه امتخًاياپؾیـی لاٝؼه هًٜ ىکًزه حابت

ـایی و هٖلكصاٍل اف ؿویکـػ وٙیفه ـایی هی گ  ؿمین. گ
 
 يگر گرایی لاػده هًغ شکًجه از دیدگاه فایده. 1 .2 .3

ـایی لاٝؼه فایؼه يىٝی به اٍل هضامبه مىػ الضاق کـػه  ؿا به پؾیـی کايت هفهىم تٞمینيگـ،  گ
کًؼ که  چىو ایى يتایذ تٞمین یک لاٝؼه امت که تٞییى هی .(BBً ،<;B=;)پالمـ،  امت

آو لاٝؼه، عىب امت یا بؼF پل ػؿ بـعىؿػ با هىّىٛ تزىیق ىکًزه با اصتیآ بیيتـی 
 .(261p.p 2005, nahan,Sha-273) کًؼ ٝمل هی

ـابـ ایى هبًا صتی اگـ فایؼه چىو  هًؼی ىکًزه ػؿ هىاؿػی عاً و ياػؿ هنپل ب
ـگاه يتیزه تٞمین ایى تزىیق، احبات هقیًه هایی  وّٞیت فـّی بمب ماٝتی احبات گـػػ، ه
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ـافو ؿا به ممت همًىٝیت ىکًزه مًگیى هی کًؼ، صتی ػؿ آو هىاؿػ ياػؿ يیق  باىؼ که کفه ت
 تىاو صکن به تزىیق ىکًزه ػاػ. يمی

ـای ىکًزه به ىکلی که ػؿىىتیق اف ّـوؿت آو  ;اؿائه یک هٞیاؿ و تزىیق لايىيی ب
ـاواو و فایؼه گىیؼ هقیًه مغى هی ػؿػ  ای ايؼکی ػاؿػ. های غیـلٖٞی و صاىیه های لٖٞی ف

ـاواو و ٝٚین صاٍل اف ىکًزه، ػؿ هىاؿػی که ىکًزه ّـوؿتی يؼاؿػ،  هقیًه تضمیلی ف
ـای یک فایؼه ـا يینت. فایؼه ايؼکی ب ـایاو لاٝؼهگ کیؼ  گ يگـ با هالصٚه يکات هتٞؼػی تأ

ـاتـ اف فایؼه ىکًزه ّـوؿتی يؼاؿػ و هقیًه کًًؼ که چگىيه غالباً  هی های آو  های آو بنیاؿ ف
 عىاهؼ بىػ.

ـای ّـوؿی و هؤحـ ب هفت ىـٓ ؿا ػؿ يگاه فایؼه >هاؿک بىها ـایی لاٝؼه يگـ ب ىػو گ
ـای تزىیق لايىيی ىکًزه  ىکًزه، بـهی ىمـػ. بىها هٞتمؼ امت هماهات ؿممی ب

ها و تضمیمات ٕىاليی به ػمت های ٍضیش ؿا بؼوو بافرىییباینت ىماؿی اف لْاوت هی
یک تهؼیؼ تـوؿینتی والٞی  .9ػؿمتی تيغیٌ ػهًؼ که:  آوؿيؼF هماهات ؿممی بایؼ به

ـياک امت که هىرب  تهؼیؼ به .3 امت. الىلىٛ تهؼیؼ، لـیب .2ورىػ ػاؿػ.  ايؼافه کافی عٖ
ـػو تهؼیؼ ؿا ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ.  .4 تىریه ىکًزه ىىػ. ـای عًخی ک هتهن إالٝات ّـوؿی ب

إالٝات فاه  .6تىايؼ لـبايی ؿا واػاؿ به فاه کـػو إالٝات يمایؼ.  ىکًزه صتمًا هی .5
ت ؿامت و ػؿوٟ ؿا اف هن تفکیک کًؼ. تىايؼ إالٝا گـ هی ىکًزه .7 اتکا امت. ىؼه لابل

ٍىؿت غیـّـوؿی  اگـ هـ یک اف ایى هٞیاؿهای هفتگايه احبات ييىػ، هماهات ؿممی به
ـتکب ىکًزه  .(Buha, 2010, p.304) ايؼ ىؼه  ه

ها کمتـ ایى ىايل ؿا  مـٝت ایى إالٝات ؿا بـؿمی يمایًؼ. آو هماهات اغلب بایؼ به
ها بایؼ کىؿکىؿايه صؼك  ػؿ ایى هىاؿػ ػمتـمی پیؼا کًًؼ. آو ػاؿيؼ که به إالٝات تائیؼ ىؼه

اتکا ػاىته باىؼ و اف ٕـیك ىکًزه  ىىػ که إالٝات لابل بقيًؼ چه هًٚىو عاٍی یافت هی

                                                 
1. Alan Morton Dershowitz 

2. Mark J. Buha 



ـا ؼهیفا یهٖلك ىکًزه ػؿ يٚام اعالل تیهمًىٝ    ?=;/ گ
 

ایى إالٝات ؿا افيا کًًؼ. صتی اگـ هًٚىو إالٝات ؿا فاه کًؼ ایى اصتمال ورىػ ػاؿػ که 
ـياهه ايفزاؿ ؿا ٝىُ کًؼ و إالٝات مافهاو تـوؿینتی با إالٛ اف ػمتگیـی  ْٝى عىػ ب

 .(Rummy, 2006, p.479) فایؼه يمایؼ هًٚىو ؿا بی
مغى کىتاه، امتايؼاؿػ لايىيی ػؿ تزىیق ىکًزه به اصتمال فیاػ باٝج عىاهؼ ىؼ 

ـای  هىاؿػ فیاػی اف ىکًزه، غیـّـوؿی  ىىػ. ىکًزه غیـّـوؿی هقیًه بنیاؿ فیاػی ب
ـایاو ػاؿػ. لفایؼه ـایٔ هتٞؼػی که ػؿ يٚـیات تزىیق ىکًزه هٖـس هیگ ىىػ اف  یىػ و ى

ـایايه امت. هًٚىؿ به همیى رهت و به  ٍـفه يياو ػاػو ایى تزىیق اف ػیؼگاه هضامبه فایؼه گ
ـػ همه إالٝات الفم  ای ػاؿػF چىو هٞمىاًل به ىکًزه فىایؼ کن و صاىیه يؼؿت یک ف

ـای رلىگیـی اف یک تهؼیؼ فىؿی فارٞه ل های تـوؿینتی  الىلىٛ ؿا ػاؿػ. ىبکه ـیبب
گؾاؿيؼ و ػؿ  های عىػ ؿا ػؿ اعتیاؿ همه اْٝا يمیای، إالٝات هـبىٓ به فٞالیت صـفه

ـاؿ ػاؿيؼ. هىّىٛ، بیيتـ ىبیه ایى  هىاؿػ ههن تًها چًؼ ْٝى اٍلی ػؿ رـیاو همه رقییات ل
کًؼ.  چیؼه ؿا آىکاؿ هیای اف یک پافل پی ىىػ لٖٞه امت که هـ کل بافػاىت و ىکًزه هی

ٍىؿت  که ػمتـمی هماهات به إالٝات اف ٕـیك ىکًزه به را آو ػؿ چًیى وّٞیتی اف
 ,Buha) گیـػگیـػ اصتمال ىکًزه غیـّـوؿی ّـیب تَاٝؼی هی تکه ٍىؿت هی تکه

2010, p.304). 
 
 های شکًجه يمد پیاهدهای شکًجه با تکیه بر جایگسیى. 2 .2 .3

ـای ایى ـایی يفٜ والٞی ػؿ بـػاىته باىؼ، هی اف ػیؼگاه فایؼهکه ىکًزه  ب باینت کمیت و  گ
ـاتـ اف کمیت و کیفیت إالٝات به آهؼه اف  ػمت کیفیت إالٝات صاٍل اف ىکًزه ف

ـاف هٞیاؿهای پیو ؿوه ـای اص گفته ورىػ  های تضمیمی رایگقیى باىؼ. اگـ فـٍت کافی ب
ـاف ایى ه ـتکب ىکًزه غیـّـوؿی ىؼهيؼاىته باىؼ، ػؿ ایى ٍىؿت بؼوو اص این. ٞیاؿها، ه

ـا ایى فـٍت ؿا ٍـف کنب يتیزه اف  ػؿٍىؿتی که ایى فـٍت ورىػ ػاىته باىؼ چ
های رایگقیى ؿا بتىاو با  آهؼه اف ؿوه ػمت های رایگقیى يکًین؟ اگـ إالٝات به ؿوه
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ـا به ىکًزه ؿوی هؤحـ های  آوؿین؟ ولتی ؿوه  هقیًه )اعاللی( کمتـی به ػمت آوؿػ چ
ـا ػؿػ و ؿيذ هًگفتی  ـای کنب إالٝات ورىػ ػاؿػ چ ـای _همنايی ب که هقیًه فیاػی ب

ـایاو امتفایؼه چىو عبـچیًی، رامىمی، تٖمیٜ  های رایگقیى هن ؿا واؿػ آوؿین؟ ىیىه _گ
ـای ىًىػ و ؿٍؼ فٞالیت و يفىؽ به ىبکه های کاهپیىتـی  و امتفاػه اف ابقاؿهای هؼؿو ب

 ی.های تـوؿینت گـوه
های ىکًزه به ػمت آوؿػو اٝتماػ هتهن و تىافك ػاػمتاو با یکی ػیگـ اف رایگقیى

ـإی هىاره باىین هٞمىاًل اٝمال ىکًزه يتیزه هخبتی اومت. اگـ با هتهمی رقم ايؼیو و اف
يؼاؿػ. اگـ هن هتهن فالؼ ایى وٍف باىؼ تىافك با هتهن و وٝؼه تغفیف ػؿ هزافات ػؿ 

تىايؼ  بیًی ىؼه امت هی های صمىلی اهکاو آو پیو يتـ يٚامٍىؿت همکاؿی که ػؿ بی
 رایگقیى هًامب ىکًزه باىؼ.

 
 يمد پیاهدهای شکًجه با تکیه بر  استدالل شیب لغسيده . 3 .2 .3

ـایی لاٝؼه های باوؿهًؼاو به فایؼه یکی اف امتؼالل های بیيتـ ىکًزه  احبات هقیًه يگـ، گ
های ىیب لغقيؼه افرمله  به ىیب لغقيؼه امت. امتؼالل ينبت به فىایؼ آو، اف ؿاه امتؼالل

ـکاؿبـػ اؿفیاب یابقاؿها ها چًیى امت:  بًؼی ماػه ایى امتؼالل ػؿ اعالق هنتًؼ. ٍىؿت یپ
 y تؼؿیذ به ايزام فٞل به یگاه چًیى تزىیق ؿا هزاف بؼايین و تزىیق يمایین، آو x اگـ فٞل .;

ؿا يبایؼ هزاف ػاينته و  x فٞل .=ياػؿمت امت.  یاعاللًا فٞل y فٞل. >عىاهؼ ايزاهیؼ. 
 ارافه ايزام آو ؿا بؼهین )يتیزه(. 

های گىياگىو و اٝتباؿ ایى يٛى  باؿی فیلنىفاو اعالق ػؿباؿه ماعتاؿ ػلیك، ىکل
ـایٔ ارتماٝی  Xٕىؿ عالٍه گاه تزىیق فٞل  ايؼ. به ها مغى بنیاؿ گفته امتؼالل به ػلیل ى

ّلی(. گاه  هًزـ Yىًاعتی به ؿط ػاػو فٞل  واورىاهٜ اينايی یا ػالیل ؿ ِٝ عىاهؼ ىؼ )ىیب 
ٕىؿ هيغٌ اف یکؼیگـ هتمایق  تىاو به يمآ ؿوی ىیب ؿا به ػلیل صاالت بنیاؿ يقػیک يمی

 یای اعالل ػؿ لاٝؼه یػهین امـتخًای  ىىػ اگـ ارافهیفته هکـػ )ىیب هفهىهی(. گاه يیق گ
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ه ػیگـ يیق والٜ ىؼه و ػؿيهایت، ب یهؼ ىؼ که امتخًاهاایزاػ عىا یاهـوؿ ؿویه ػهؼ، به یؿو
ـاعالل يمٖه ـياک و غی ـياک( یای عٖ )راهؼ، کاويؼی،  ،عىاهین ؿمیؼ )امتؼالل ؿویه عٖ

;=C@).  
ـاىیبی ىیب لغقيؼه ػؿ امتفاػه اف ىکًزه ػؿ  امتفاػه اف ىکًزه هی تىايؼ ها ؿا به م

ؼافػ. چهاؿ تمـیـ اف امتؼالل ىیب لغقيؼه پؾیـی اعاللی کمتـی ػاؿػ بیً هىاؿػی که تىریه
 پـػافاو هغالف تزىیق ىکًزه اؿائه ىؼه امت:ػؿ همًىٝیت ىکًزه تىمٔ يٚـیه

تؼؿیذ به گنتـه امتفاػه اف ىکًزه  تمـیـ اول ایى امت که تزىیق لايىيی ىکًزه به
تهؼیؼ ايزاهؼ و هضؼوػ به  ػؿ هباؿفه با همه تهؼیؼات تـوؿینتی با هـ ػؿره اف عٖـ هی

ـػ ىکًزه ىکنته  هايؼ. هًگاهی آهیق، يمی فارٞه که با ایى تزىیق لايىيی، تابى و تـك کاؿب
ـای اٝمال ىکًزه پیؼا هی ـایًؼ ٝاػی ىىػ، هماهات ػولتی آهاػگی بیيتـی ب مافی  کًًؼ. ف

ـای ػمتیابی به إالٝات ػؿ  تؼؿیذ ىـوٛ هی ىکًزه به ىىػ و ىکًزه به ابقاؿی ٝاػی ب
های امتخًایی( تبؼیل عىاهؼ ىؼ. ػؿ تمـیـ ػوم اف  ات تـوؿینتی )رؼا اف فارٞهکلیه تهؼیؼ

ىىػ که تزىیق لايىيی ىکًزه همکى امت هًزـ  امتؼالل ىیب لغقيؼه ایى يکته هٖـس هی
هىّىٝات اهًیتی ىىػ. اگـ امتفاػه اف ىکًزه ػؿ هباؿفه با به امتفاػه اف آو ػؿ ػیگـ 

چىو تضمیمات ػؿباؿه بايؼهای لاچاق  تـوؿینن هزاف ىىػ، هٖمئًًا ػؿ ػیگـ هىّىٝات هن
مافی و تزىیق ىکًزه عىاهًؼ  ؿبایی و هايًؼ آو يیق هماهات به ػيبال ٝاػی هىاػ هغؼؿ، آػم

 .(Matthews, 2008, p.134) بىػ
ـابـ مىهیى  ًٝىاو يماػ اهؼافی عاً به کاؿ  راکه همًىٝیت ىکًزه به آو تمـیـ افب

ٕىؿ  گؾاؿػ. اگـ به ىؼه امت، بـػاىتى همًىٝیت ىکًزه بـ ػیگـ لىايیى يیق احـ هی  گـفته
ـایٔ فىق ياگهايی همًىٝیت ٕىاليی الٞاػه(  هؼتی که ٝلیه ىکًزه بىػه امت ؿا )تًها ػؿ ى

ـابـ  هًتفی کًین آحاؿ چًیى تزىیقی به ـاهت اينايی و هنئىلیت ػؿ ب تؼؿیذ باٝج کاهو ک
 .(Buha, 2010, p.304) تماهیت رنمايی ايناو عىاهؼ بىػ
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ـای يمىيه لايىيی کـػو را هی تزىیق ىکًزه ػؿ یک را مبب تىمٞه آو ػؿ همه ىىػ. ب
ـاو تماهی رهاو تىايؼ هًزـ به گنتـه لايىيی کـػو آو ػؿ  ىکًزه ػؿ اهـیکا هی ىىػ. ؿهب

ـلؼؿت رهايی امت  ىؿها همکى امت امتؼالل کًًؼ که اگـ ایاالتکي يتىايؼ  هتضؼه که اب
تـ که ػؿگیـی بیيتـی با هىّىٝات اهًیتی ؿا بؼوو ىکًزه بـٕـف کًؼ، کيىؿهای ّٞیف

-کن اْٝای گـوه ػمت تىايًؼ عىػ ؿا اف تزىیق ىکًزه امتخًا کًًؼ. ها ػاؿيؼ يمی تـوؿینت

ـػو ىهـويؼاو ایاالتها ؿا ىکًزه هی های تـوؿینتی که ػولت آو هتضؼه  کًؼ ػؿ ىکًزه ک
 .(Shue, 2006, p.231) هىره عىاهًؼ بىػ

ـای  گىیؼ: فایؼه هاؿک بىها هی ـایاو لاٝؼه هضىؿ هـػو پيتیباو يٚـی و ٝملی ؿا ب گ
ـاهن کـػه ها ػهؼ که ػؿ هىاؿػ فیاػی هلت ايؼ. تاؿیظ يياو هی احبات امتؼالل ىیب لغقيؼه ف

تؼؿیذ و هکـؿًا ىکًزه ؿا ػؿ هىاؿػ بنیاؿ  ايؼ ولی بهی ايىاٛ ىکًزه ؿا لايىيی کـػهبـع
 .(Buha, 2010, p.304) ايؼ تـی به کاؿ گـفتهّٞیف

ـای لايىيی کـػو ىکًزه، هىرب  فیـماعت ىکًزه عىاهؼ  مافی ٝاػیهای الفم ب
ـای ایى ای  تضمیمات گنتـػهکه ىکًزه به اهؼاف عىػ بـمؼ و هؤحـ باىؼ ػولت بایؼ  ىؼ. ب

تىاو یک يفـ ؿا اف ٕـیك فياؿ واػاؿ به افيای إالٝات اؿفىمًؼ  ايزام ػهؼ که چگىيه هی
ـای آهىفه ومیٜ ىکًزه کـػ. ـاو صـفه ػولت بایؼ ب مافی کًؼ و هؤمنات و  ای فهیًه گ

ـای لايىيی مافی چًیى آهىفه هایی ؿا ؿاه بیًؼافػ. عالٍه هقیًه لايىيی  تضمیمات الفم ب
ػاػه ػؿ اتاق ىکًزه، صتی اگـ ىکًزه فمٔ ػؿ هىاؿػ هضؼوػی  مافی ىکًزه به اتفالات ؿط

به کاؿ گـفته ىىػ، هضؼوػ يغىاهؼ هايؼ. لايىيی مافی ىکًزه يیاف به پيتیبايی فًی و يٚـی 
ـاواو ػاؿػ. تمام ایى ٝىاهل هـ یک به مافی ىکًزه کمک  يىبه عىػ به تـویذ ٝاػی ف

تىاو به هىاؿػ فىق لینت بلًؼ باالیی اف هىاؿػ و  هی .(Matthews, 2008, p.137) کًًؼ هی
مافی  کًًؼ. لايىيی فاکتىؿهای ػیگـ ؿا افقوػ که وفيه همًىٝیت هٖلك ىکًزه ؿا مًگیى هی

ػهؼ. ػولتی که ىکًزه ؿا  المللی ؿا تًقل هی ىکًزه ىهـت و يیکًاهی ػولت ػؿ ٝـٍه بیى
همکى امت ػهؼ.  عىػ يقػ ػىمًايو ؿا اف ػمت هیها و اٍىل اعاللی  لايىيی کًؼ پایه
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ـات ػؿافهؼت آو فیاو ىکًزه ػؿ کىتاه باؿ امت و بیو اف هـ رـم و  هؼت هؤحـ باىؼ ولی اح
ـتکب ىکًزه ىؼه ػؿ ٝـٍه بیى ـای الملل آمیب هی رًایتی به اٝتباؿ کيىؿی که ه فيؼ. ب

ـتـیى ابقاؿ ػؿ ْٝىگیـی ال يمىيه تضمیمات يياو هی های تزىیقىؼه ماٝؼه، ىکًزهػهؼ هؤح
کًزه ى .(Alexander, 2011) های آهـیکا ٝلیه اْٝای ایى گـوه بىػه امتػؿ فيؼاو

ـإی ویژه ػؿ هىاؿػی که به به تـ ىؼو و هٖـوػ ىؼو  اىتباه به کاؿ گـفته ىىػ هىرب اف
ـاواو هی لـبايیاو ىکًزه عىاهؼ ىؼ. ػؿيهایت ىکًزه بـ عىػ ىکًزه ـات هًفی ف -گـ تأحی

ـاو هٞمىاًل اف هيکالت ؿواو گؾاؿػ. ىکًزه ـيؼىًامی هتٞؼػ ؿيذ هیگ  ,Lippman) ب
1979, p.37). 

تىره ػؿ امتؼالل ىیب لغقيؼه ایى امت که الفم يینت ولىٛ همؼهه اول   يکته لابل
ـائی ٍـیش عىاهؼ بىػ.  ـا ػؿ ایى ٍىؿت امتؼالل امتم لًٖٞا هًزـ به ولىٛ تالی ىىػF فی

ٛ تالی ػؿ ٍىؿت تضمك همؼهه اول بـ هًٜ ايزام ٝمل هيغٌ ػؿ ٍـف اصتمال ولى
 .(9396)راهؼ، کاهًؼی،  کًؼ امتؼالل ىیب لغقيؼه کفایت هی

ای امت که رف هک  ايؼافه لىت امتؼالل همًىٝیت ىکًزه بـ اماك ىیب لغقيؼه تا
گـػیؼه که  ػايؼ يیق لايٜ پـػافی که اعاللًا ىکًزه ؿا ػؿ هىاؿػ ياػؿی هزاف هی هاهاو، يٚـیه

ـاو گنتـه ایى  ـاکه ىؼیؼًا يگ ـاؿ باىؼ، چ افيٚـ لايىيی باینتی همًىٝیت هٖلك ىکًزه بـل
فيؼ که با تأحیـپؾیـی اف تزىیق به هىاؿػ غیـّـوؿی امت. او ٝمل هأهىؿیًی ؿا هخال هی

ـائن رقئی( ىکًزه هی ;هماله هًـی ىاو ـػيؼ.  فیلنىف آهـیکایی، هـػم ؿا )ػؿ ر ایى هماله ک
گیـی کـػه بىػ که هًٜ  ىؼت ٝلیه ىکًزه هزاػله کـػه بىػ اها ػؿ پایاو يتیزه ههماله ب

ـا مبب ىؼ آياو  اعاللی ىکًزه، هٖلك يینت. هأهىؿاو اف ایى تأییؼ مپاك گقاؿی کـػيؼF فی
ػهؼ که  تىايًؼ بؼوو اؿتکاب عٖا الؼام به ىکًزه يمایًؼ. ایى هىؿػ تىّیش هی صل کًًؼ هی

ـاػ که  ـا بنیاؿی اف ـا يینتًؼ، ػؿباؿ ػؿ هیچ هىّىٛ اعاللی، هٖلكچ ىکًزه، هٖلك  ی هگ
ـاػی ىىيؼ که هایل ػؿمتی هی گىیًؼ. آياو به مغى هی ايؼ  عىاهًؼ هايٜ اف کمک یا آؿاهو اف

                                                 
1. Henry Shue 
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ـایٖی که بالفٞل ٍىؿت گـفته امت، تىریه کًًؼ  ,gutting, mcmaham) ىکًزه ؿا ػؿ ى
2015). 

ـایٔ بیيتـ اف ٕـفؼاؿاو تزىیق ى ;فـیتق الهىف ـايؼافه ایى لیىػ و ى کًزه هٞتمؼ امت ه
ـات مىء ىکًزه ؿا احبات کًًؼ، اٍل امتؼالل بمب  بیيتـ ىىػ و هغالفاو ىکًزه بتىايًؼ اح

تىايًؼ به ممت ایؼه آل  چًاو ياهغؼوه امت و ٕـفؼاؿاو تزىیق ىکًزه هی ماٝتی هن
ـات آو بـ اکـػو هخال و اؿائه يمىيه ـات رايبی مىء آو غلبه ػاىته ای بپـػافيؼ که فىایؼ و حم ح

گـچه با پؾیـه هبًای هضامبه مىػ، ایى اػٝا ػؿ همام فـُ،  .(Allhoff, 2005) باىؼ
تىايؼ  پؾیـه امت ولی بایؼ تىره ػاىت اؿائه امتؼالل بـ لقوم لايىيی کـػو ىکًزه يمی لابل

ـػ که ػؿ ولىٛ آوبـ پایه چًیى هخال ری تـػیؼهای ها ػؿ ٝالن عاؿ های ياػؿی ٍىؿت پؾی
 رؼی ورىػ ػاؿػ.

ايزاهؼ که ػؿ بهتـیى وّٞیت ىکًزه ػؿ بنیاؿی هىاؿػ به إالٝات ياػؿمتی هی
ـاػ بابت  مبب اف ػمت ػاػو فهاو و هًابٜ و ػؿ بؼتـیى وّٞیت هىرب هضکىهیت اف

ـائمی هی ـای تىلف ىکًزه صاّـ به اػای  ىىػ که ايزام يؼاػه ر ـا بـعی لـبايیاو ب ايؼF فی
ـا  بی عىاهًؼ بىػ. اٝمال ىکًزه صتی ػؿ هىاؿػ عاً و ياػؿ لابلهـ هٖل اغماُ يینتF فی

ـهًگ ىکًزه و هًزـ به ىکنتى تابىی همًىٝیت و ٝاػی مافی ایى هفهىم و گنتـه ف
ـای هخال اٝمال ىکًزه غـق هًَىٝی بـ هتهماو  کاؿبنت بی ؿویه آو عىاهؼ ىؼ. ب

ـػ تفـیضی و تهؼیؼات تـوؿینتی امامی تىمٔ مافهاو میا ػ ؿيهایت هًزـ به کاؿب
 ,Ginbar, 2009) تـ ػؿ فيؼاو ابىغـیب ىؼهای پاییىوغـیب ىکًزه تىمٔ ؿػه ٝزیب

part4, pp.5-17). 
 

                                                 
1. Fritz Allhoff 
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 تردید در والؼی بىدو شرایط بمب ساػتی . 4 .2 .3
ـایٔ بمب تزىیق ىکًزه با ػؿگیـ کـػو ورؼاو اعاللی آػهیاو ػؿ بىٕـفؼاؿاو  بنت ى

هی ىکًزه هزـهی که ٝلن به إالٛ او اف هضل بمب ورىػ ػاؿػ، یا ؿّایت ماٝتی و ػوؿا
فيی ػؿ هىؿػ  و مپل چايه إالق همًىٝیت ىکًزه گًاه، به ػيبال ىکنتىبه لتل هقاؿاو بی

پیو اف پـػاعتى به امتؼالل تزىیق Eگىیؼ:  باؿه هی ایى هضؼوػه آو هنتًؼ. ػیىیؼ لىباو ػؿ
ـایٔ بمب ماٝتی بایؼ بپـ ـا ایى هخال تهی تبؼیل به الف تا یای تفکـ ػؿباؿه ػؿ ى مین: چ

ىکًزه، ىؼه امت؟ به يٚـ لىباو ػلیل ٕـس ایى هخال ایى امت که ولتی ٕـفؼاؿ همًىٝیت 
ـػه  ـایٔ ىکًزه هزاف امت، وی تَؼیك ک هٖلك هزبىؿ ىىػ بگىیؼ: بله صؼالل ػؿ ایى ى

ی اؽٝاو يمایؼ اٍىل اعاللی وی که هغالفتو با ىکًزه بـ پایه و اٍلی بًا ييؼه و ولت
 ,D (Lee, 2007فيی بـ مـ لیمت امت هايؼ چايه چه بالی هی يمِ امت، تمام آو لابل

pp.251-253).  
فيی بـ مـ لیمت یًٞی هماو اتفالی که ػؿ امتؼالل ىیب لغقيؼه اف آو بضج ىؼF چايه

ـتـ اف فارٞه ػؿ تهؼیؼات تـ های کنگنتـه تزىیق ىکًزه به ػاهًه وؿینتی یا صتی عٖ
گیـی و لاچاق هىاػ  ؿبایی، گـوگاو چىو آػم تزىیق ػؿ ػیگـ هىّىٝات و هنائل اهًیتی هن

ـاؿ به لابلیت يمِ همًىٝیت ىکًزه، هغالفیى ىکًزه ؿا ػؿ گل والی گـفتاؿ  هغؼؿ. ال
تىاو رلى ؿفت؟ لىباو ػؿ  کًؼ. تًها پـمو ػؿ ایى ٍىؿت ایى امت که تا کزا هی هی

ـایٔ بمب ماٝتی ؿا هايًؼ تيبیهی کًایه آهیق ؿاّی کـػو هغالفاو ىکًزه به تزىیق ػؿ ى
 ػايؼلايٜ کـػو یک گیاهغىاؿ به عىؿػو ٍؼف )به ایى ػلیل که مینتن َٝبی يؼاؿػ( هی

(luban, 2005). 
ـایٔ کاهاًل غیـوالٞی  فايتقی ػاينتى هخال بمب ماٝتی به هًٞای ایى يینت که ایى ى

ـایٔ والٞی به آومىيهامت. مغى ایى امت که ي ها امتًاػ  هایی که ٕـفؼاؿاو ىکًزه ػؿ ى
 ىؼه ػؿ هخال بمب ماٝتی يؼاؿػ. کًًؼ، تٖبیك کاهل با هٞیاؿهای هٖـس هی
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ـای بمب 9995ًٝىاو يمىيه ػؿ مال  به عٔ هىایی  99گؾاؿی ػؿ  ٕـس الماٝؼه ب
مٔ پلیل فیلیپیى آهؼه اف ىکًزه هتهمی پاکنتايی تى ػمت هتضؼه با إالٝات به ایاالت

ـای هفته عًخی ىؼ. بـ اماك گقاؿه ػو ؿوفياهه های هتماػی هتهن ؿا با  يگاؿ، هأهىؿاو ب
ـاواو ػؿ ػهاو او هی فػيؼ، به های بقؿگ چىب هی ًٍؼلی و تکه ؿیغتًؼ )ایى يٛى  فوؿ آب ف

ـاواو هی های عَىٍی  ىىػ(، میگاؿ ؿوىى ؿا با ايؼام ىکًزه هىرب اتناٛ هٞؼه و ػؿػ ف
ای که عىػ هأهىؿاو اف فيؼه هايؼو  گىيه به های او ؿا ىکنته بىػيؼ. عاهىه کـػه و ػيؼه وی

ػؿ يگاه يغنت همکى امت  .(Struck, Schneider, 2001) فػه ىؼه بىػيؼ هتهن ىگفت
ـای امتؼالل بمب ماٝتی باىؼ. به ؿغن ػهيتًاک بىػو  ایى هخال، يمىيه هًامبی ب

ػاػيؼ، اصتمااًل هقاؿاو  أهىؿاو ایى الؼاهات ؿا ايزام يمیهای واؿػ بـ هتهن، اگـ ه ىکًزه
تـ به ایى هخال تفاوت آو ؿا با  ىؼيؼ. يگاه ػلیك گًاه به ٕـف وصيتًاکی کيته هی هنافـ بی

کًین. هأهىؿاو اف فيؼه  باؿ ػیگـ اوّاٛ ؿا هـوؿ هی کًؼ. یک يمىيه بمب ماٝتی ؿوىى هی
ـگ او ؿا ىکًزه کـػهايؼF یًٞی تا مـ  هايؼو هتهن تٞزب کـػه ـای  صؼ ه ايؼF و ایى ىکًزه ب

های هتماػی اػاهه ػاىته امت. هؼتی که اصتمااًل هأهىؿیى عبـی اف ٕـس الماٝؼه  هفته
ايؼ. ایى فـُ ٕـف ػیگـی هن ػاؿػ. اگـ هتهن هیچ إالٝی يؼاىت یا تضت ىکًزه  يؼاىته

ـای هیچ تا مـصؼ که اٍاًل الماٝؼه ٕـصی يؼاىت؟ ػؿو ىؼ چه؟ یا ایى کيته هی الٜ فـػی ب
ـگ ىکًزه یا کيته تىايؼ  گيا يینت و يمی ىؼه بىػ. امتؼالل بمب ماٝتی ػؿ ایى يمىيه ؿاه  ه

ـاؿ گیـػF چىو هیچ کل تا لبل اف افيای إالٝات،  رهت پیيگیـی اف صمله هىؿػ امتفاػه ل
 عبـی اف ٕـس الماٝؼه يؼاىته امت.

ـایٔ والٞی بمب ماٝ ػهؼ چگىيه مًاؿیىی بمب ماٝتی  تی يياو هیلىباو با تـمین ى
کًؼ. ػؿ مًاؿیىی بمب  ایى هيکالت ؿا هتملبايه ػوؿ فػه و صکن به تزىیق ىکًزه هی

که:  ىىػ و مىم ایى فوػی هًفزـ هی که اواًل: بمب کزامت. حايیًا: به ػايًؼ هیماٝتی هماهات 
ـػی ؿا ػؿ اعتیاؿػاؿيؼ که  ـایٔ ػؿ ٝالن والٜ بمب ؿا کاؿ گؾاىته امت ػايًؼ هیه . ایى ى

تـ هىاره ىىین، فـوُ والٞی ىىػ. اگـ بغىاهین با هىّىٛ ٍاػلايه يؼؿت هضمك هی به
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ػؿ آیًؼه يقػیک  Dهمکى امتEػايًؼ که هماهات هی .9هنئله بمب ماٝتی ایى امت: 
باؿه  چیقهایی ػؿایى Dهمکى امتEايؼ که  گؾاؿی ؿط ػهؼ و ىغَی ؿا بافػاىت کـػه بمب

ـای هفتهبؼايؼ و ه -مکى امت اٍاًل چیقی يؼايؼ. آیا بایؼ وی ؿا ىکًزه کـػ؟ چه همؼاؿ؟ ب

ـای گفتى ها؟ یا هاه ها؟ ایى اصتمال ورىػ ػاؿػ که ىغَی ؿا ىکًزه کًًؼ که چیقی ب
يؼاؿػ. اگـ هتهن چیقی يگفت، آیا بایؼ ىکًزه ؿا هتىلف کًًؼ یا ػؿره ىؼت ىکًزه ؿا 

ػايؼ؟ آیا یک ػؿٍؼ اصتمال  اؿػ که او چیق ههمی هیافقایو ػهًؼ؟ چًؼ ػؿ ٍؼ اصتمال ػ
ـای عىابايؼو هتهن ؿوی تغته آب )يىٝی ىکًزه که هًزـ به اصناك غـق ىؼو  هن ب

 (luban, 2005) کًؼ؟ غـق هًَىٝی( کفایت هی-ىىػ هی
ـایٔ بمب ماٝتی پامظ به  ـایايه تزىیق ىکًزه ػؿ ى يکته کلیؼی ػؿ يمؼ اػله فایؼه گ

گیـی اعاللی ها  امت که آیا والًٞا باال و پاییى ىؼو اٝؼاػ بایؼ ػؿ تَمینایى پـمو امامی 
هؤحـ باىؼ؟ آیا ٕـفؼاؿاو ىکًزه به همه لىافم ایى هضامبه پایبًؼ هنتًؼ؟ اگـ یک ػؿٍؼ 

ـای تزىیق ىکًزه کافی بؼايین، اف لضاٗ آهاؿی ایى هًٞا  اصتمال کيف ٕـس تـوؿینتی ؿا ب
ـای يزات  ؿا هی ـای يزات یک ػؿٍؼ  9يفـ بتىايین ىکًزه کـػو  9111ػهؼ که ب يفـ ب

 يفـ( ؿا هىره بؼايین. 91يفـ ) 9111
کًؼ. تَىؿ کًین  ياهىره بىػو همیى هضامبه ػؿ هخال واگى بـلی ػؿىىتیق هن ٍؼق هی

بزای ػوگايه ايتغاب ياگقیـ بیى بـعىؿػ با یک يفـ هنت عىابیؼه ؿوی ؿیل لٖاؿ یا یک 
ـاؿاػی  اتىبىك هملى اف ػايو ـاؿگـفته باىؼ: بـعىؿػ غی آهىف، لىکىهىتیىؿاو ػؿ ػوگايه ػیگـی ل
ـاؿ  49آهىف یا تغییـ هنیـ اؿاػی لٖاؿ و لتل يفـ ػايو 51با یک اتىبىك صاهل  يفـ. اگـ ل

امت اٝؼاػ، وّٞیت صکن اعاللی ؿا هيغٌ کًًؼ، آیا بایؼ باوؿ ػاىته باىین لىکىهىتیىؿاو 
ـای يزات  49اؿاػی، ٝالمايه و ٝاهؼايه ػؿ تغییـ ٝمؼی هنیـ و لتل  ـگی  51يفـ ب يفـ اف ه

ـاؿاػی، هىره امت؟ کؼام ورؼاو اعاللی چًیى لْاوتی ؿا هی ـػ؟ به  ياعىامته و غی پؾی
ـيىىت هىّىٛ به ىايل يمی ـا واگؾاؿی م تىايؼ  تٞبیـ باب بـیچـ امتاػ فلنفه اعالق چ

  (Brecher, 2007, p.14) های لىکىهىتیىؿاو باىؼ؟یکی اف ايتغاب
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هماینه با مًاؿیىی بمب ماٝتی يینت.  بـیچـ هٞتمؼ امت يمىيه واگى بـلی لابل
ػیؼه. به ٝمیؼه وی اولیى ػلیلی که  گـ آهىفه ؿايًؼه لٖاؿ، ؿايًؼه لٖاؿ امت يه یک ىکًزه

کًؼ همیى هنئله امت که اف تمایق هیاو  فايتقی بىػو مًاؿیىی بمب ماٝتی ؿا آىکاؿ هی
ـایٔ تَىؿ ىؼه باینتی ايزام ػهین و بیى آو چه هى و آو چه هى یا ىما ػؿ آو  ىما ػؿ ى

ـایٔ هی ـا ىکًزه هؤحـ و  F(Brecher, 2007, p.22) تىايین ايزام ػهین، ٝارق امت ى فی
گىيه که ػؿ امتؼالل ىیب لغقيؼه ػیؼین  ػیؼه امت و هماو گـ آهىفه کاؿآهؼ يیافهًؼ ىکًزه

های ـايی يیافهًؼ هبايی يٚـی و تضمیمات و فیـماعتگ ػؿ اعتیاؿ ػاىتى چًیى ىکًزه
ـاهت اينايی ها باٝج ٝاػی ٝملی هتٞؼػ امت که التقام به آو مافی ىکًزه و کامته ىؼو ک

 ىىػ. ػؿ کلیت راهٞه هی
ـایٔ والٞی ػؿ ػؿگیـی با تـوؿینن يياو هی ػهؼ که مًاؿیىی بمب  لىباو با تبییى ى

الٞی رهاو لٖٞیت و ٝلن و یمیى يینت. رهاو والٞی ماٝتی ػؿ پی فـیفتى هامت. رهاو و
رهاو ٝؼم لٖٞیت و إالٝات يالٌ امت. بضج والٞی تقاصن هیاو ِاٝمال ػؿػ و ؿيذ بـ 

گًاه يینت. بضج والٞی تقاصن هیاو ٝؾاب و ػؿػ یک يفـ هزـم و صف٘ راو هقاؿاو بی
ـای صف٘ راو بیلٖٞی الىلىٛ )بـ هتهن( و ٍـفًا اهکاو ػمتیابی به إالٝات صیات -ی ب

ـایٔ والٞی ایى امت که هماهات ایاالت يفـ ؿا تضت ىکًزه ػؿ  51هتضؼه  گًاهاو امت. ى
ـاؿ ػهًؼ تا یک يفـ اف ایياو که هضل هغفی ىؼو بى ػايؼ إالٝاتو الػو ؿا هی گىايتاياهى ل

 ,luban, 2005) رهت ىکًزه ىىيؼيفـ بی 49ؿا افيا کًؼF ایى به هًٞای آو امت که 
p.22). 

ػؿمتی  تـیى يکته ػؿ احبات غیـوالٞی بىػو مًاؿیىی بمب ماٝتی ؿا بـیچـ به امامی
های آو با یکؼیگـ يامافگاؿ کًؼ هؤلفه تيغیٌ ػاػه امت. ػلت يٚـ ػؿ ایى مًاؿیى حابت هی

ـکقی ایى مًاؿیى بـ اماك تمـیـ ػؿىىتیق ایى امت که فىؿیت ىؼیؼ به  امت. هنته ه
ػهؼF اها ایى  ىىػ و لاّی صکن ىکًزه هی ػ ىکًزه تىریه هیهمؼاؿی امت که کاؿبـ

لؼؿ ىؼیؼ يینت که لاّی فـٍت فهايی يؼاىته باىؼ که بـؿمی يمایؼ ػؿ کؼام  فىؿیت آو
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ـاهن امت! تا ىکًزه به ـایٔ تضمك ایى تزىیق ف ـاد إالٝات  هىاؿػ ى ايؼافه کافی ػؿ امتغ
آهؼه تا چه  ػمت می يمایًؼ که إالٝات بهالفم ػؿ فهاو کىتاه هؤحـ باىؼ، یا هأهىؿیى بـؿ

ـاه کـػو ایياو و عـیؼو فهاو تىمٔ هتهن گفته ىؼه امت.  ـای گم ايؼافه والٞی امت، یا ب
ـایٔ ؿا فیـ ًٝىاو ّـوؿت  هؼاؿاو و لْات ٕـفؼاؿ ىکًزه غالباً ها، میامتيٚاهی ایى ى

ـاؿ هی ـایٔ های ایى امتؼالل ينبت به هن وکه هؤلفه ػهًؼ. ػؿصالی ل ـایی ػاؿيؼ. هؤلفه ى اگ
ـکت هی  ,Brecher) کًًؼ هؤحـ و هؤلفه فهاو ػؿ ایى امتؼالل ػؿ ػو رهت هغالف ص

2007, p.16). 
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های امامی ػاؿػ. ػفاٛ اف عىػ هٞمىاًل  ىکًزه هتهن با هفهىم مًتِی ػفاٛ هيـوٛ تفاوت
صمله امت، ولی ىکًزه هـبىٓ به  ی هفاػه اف فوؿ ٝلیه فـػی امت که ػؿ آمتايىاهل امت

گماو ایى هىلٞیت با تىايؼ آمیبی به کنی واؿػ آوؿػ. بی يیـوی امیـ ػىمى امت که يمی
ـا او ػؿ صال ايزام صمله يینت، بلکه    ػؿ  تىریه هٞمىل ػفاٛ اف عىػ تفاوت ػاؿػF فی

  ـکت ػاىته امت یا ٍـفًا به ػلیل ْٝىیت ػؿ مافهايیمافی صمله ى ؿیقی و آهاػه ٕـس
ػهًؼه  اف ػیؼ راو یى اؿائه ایى يکته .(9388 )کافمى، اف صمله ػاؿػ  إالٝاتی  تـوؿینتی

 .(Yoo, 2003, p.79) یاػػاىت ػفتـ صمىلی فؼؿال ػؿ تزىیق ىکًزه پًهاو يمايؼه امت
ـای تزىیق ىکًزه به  ػفاٛ هيـوٛ گفته امت: اٍىل ویتلی کافمى ػؿ يمؼ امتؼالل ب

ـاؿ فیـ امت:  ایى يٚـیه بایؼ آو  که  امامی ػفاٛ اف عىػ   کاؿ  به  فوؿ .;ها ؿا تىّیش ػهؼ به ل
ـابـ ههارمی غیـهىره باىؼF  گـفته ـای صفاٙت اف  .>ىؼه بایؼ ػؿ ب امتفاػه اف فوؿ بایؼ ب
ـػ ؿا ؼههکاؿؿفته بایؼ با ٍ هیقاو فوؿ به.=باىؼF   ػاىته  ّـوؿت  عىػ کًؼ  هی  تهؼیؼ  ای که ف

 Fالىلىٛ باىؼ. صتی اگـ مه ىـٓ آعـ یًٞی  تهؼیؼ هىؿػيٚـ بایؼ لـیب .<تًامب ػاىته باىؼ
ـایٔ بمب ماٝتی  الىلٛى بىػو ػؿ هىؿػ به ّـوؿت، تًامب و لـیب کاؿگیـی ىکًزه ػؿ ى

ف اٍىل امامی تٖبیك پیؼا کًؼ، يٚـیه تزىیق ىکًزه اف باب ػفاٛ هيـوٛ فالؼ ىـٓ اول ا
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ـای ىکًزه تـوؿینت ػفاٛ امت و امتؼالل به  . ػهؼ عىػ ؿا اف ػمت هی  اٝتباؿ  ها کاؿؿفته ب
ـاهکه به يٚـ کافمى، امت  ياٙـ هزـمػؿ بضج ىکًزه، هتهن بافػاىتی  تـیى و  کًًؼه گم

ـتکب ٝمل عـالفی   تـیى، هىؿػ امت. ایى صالت ىاهل صال ههن ػؿٝیى ـػی امت که ه ف
 کصال صاّـ ػؿ صال ايزام کاؿ عالف يینت. افآيزاکه وی ػیگـ ی ولی ػؿ تىـؼه ام

الؼام ػفاٝی ٝلیه وی امتفاػه   اف  تىاو ىىػ بلکه ٍـفًا ياٙـ امت، يمی ههارن هضنىب يمی
ـػ ىىػ بلکه  اف عىػ هضنىب يمی  ، ػفاٛ هًٚىؿ يزات عىػ به  ياٙـ  کـػ. کيتى )ىکًزه( ف

قی امت که وی آو ؿا فوؿ ابقاؿی ػؿ همابل فوؿ ػفاٝی صفاٙت عىػ امتF ایى هماو چی
ـای پیيبـػ هؼفی ًٝىاو ومیله ياهیؼه امت. یًٞی فوؿی که به )يزات راو عىػ   هًامب  ای ب

ـاو( به کاؿ هی ػهؼ امتفاػه اف فوؿ ػؿ همابل ياٙـ  کافمى با اؿائه هخالی يياو هی .ؿوػ یا ػیگ
ـػیهزـم هن تٖبیمی با اٍىل ػفاٛ هيـوٛ يؼا کـػه و کبؼ ىما ؿا اف  کبه ىما ىلی  که  ؿػ. ه
ـای اهؼای کبؼ به   امت  بیى بـػه امت اف مىی پلیل ػمتگیـ ىؼه و اف گـوه عىيی هًامب ب

ىما صك ػاؿیؼ   . آیا امت  ىػ يیق بـعىؿػاؿت ػاػو راو عاف ػم  بهای  ىما و يزات رايتاو به
هبتًی   اعاللیات  ػکتـیى ػفاٛ اف عىػ و ػؿ صمیمتػیؼگاه  بـػاؿیؼ؟  ؿا  او ؿا بکيیؼ و کبؼه

.  کًیؼب  تىايیؼ ایى کاؿ ؿا امت: ىما يمی  ىفاف  کاهالً   ایى هىؿػ  ، ػؿ بـ ٝمل ملین و ٝؼالت
زـهیت تی ه. ص امت  لبىل ػفاٛ اف عىػ تًها ػؿ همابل ههارن فٞال و يه ههارن گؾىته، لابل

ـػ يیق ـای ػؿیافت تىايؼ يمی  و هنئىلیت ّٝلی ف ْٝى باىؼ. ههارن   ارباؿی  هزىفی ب
 .(9388 )کافمى، Dيینت  ولٛى  که بغيی اف تهؼیؼ فٞلی و ػؿصالیEگؾىته 

ايؼ تَىیـی اؿائه کًًؼ که فيؼايی لـبايی ىکًزه ؿا  هؼافٞیى ىکًزه تاله کـػه
بمب ػؿ  کن ػؿ بـعی هىاؿػ )هايًؼ ايؼ که ػمت يىٝی ههارن تلمی کًًؼ. آياو اػٝا کـػه به

ٝمل   چىو  امتF  ههارمی هنتمـىـف ايفزاؿ( فـػ تـوؿینت ٍـفًا ياٙـ يینت. بلکه 
و او لؼؿت ایى ؿا ػاؿػ که هضل   آهیق وی ىـوٛ ىؼه ولی هًىف پایاو يیافته امت عيىيت

هًٚىؿ ػفٜ ٍؼهه  امتفاػه اف فوؿ ػفاٝی به  ارافه  تًها  بمب ؿا افيا کًؼ. ػکتـیى ػفاٛ اف عىػ
ـگق به ؿا هی صتی _ فـػ  کی  ای تٞبیـ ييؼه امت که ارافه ػهؼ اف گىيه ػهؼ... ایى اٍل ه
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ـاؿ اف عٖـ، یًٞی به ًٝىاو ومیله به_ ههارن هزـم ـای ف .  ىىػ  ، امتفاػه ًٝىاو ابقاؿ ای ب
ـای تٞییى هيغَه فـػ تـوؿینت، عىػD هارن هنتمـهEامتفاػه اف ٝباؿت  مؤال   رای  ب

ـاواو ػاؿػ، آو ـاو ٍؼهه  و لاػؿ  امت  که وی ػؿ صبل ن با تىره به ایىه ف ای  يینت به ػیگ
ای به پیيگیـی  ٝالله  صتی  یا  ـػی تمایل به واؿػ ىؼو ٍؼهه ػاؿػمیمت که فبـمايؼ )ایى ص

ىىػ که ها وی ؿا  اٝج يمیعىػ ب عىػی اف آو يؼاؿػ ػلیل هزـهیت فٞلی اومت ولی به
ـای پیيگیـی اف  ابقاؿی  ًٝىاو که به ههارن بؼايین.( ایى فوؿی امت آیًؼه به کاؿ   ٍؼهه  ب

ـای امتفاػه اف فوؿ ػؿ همابل فـػی   هبًایی  کًؼ که هیچ گیـی هی ؿوػ. کافمى يهایتًا يتیزه هی ب
ـاؿ  که کاهاًل ػؿ کًتـل ها و ػؿ فيؼاو   باىؼ، چىو  هزـم  ؼاؿػ، صتی اگـ ویػاؿػ ورىػ ي  ل

ماو، هیچ يىٛ يٚـیه هٞمىل ػفاٛ اف عىػ  هزـم ػاينت. بؼیى  ا ياٙـتىاو وی ؿ هی  ػؿيهایت
ـاػ  گـ ىکًزه تىايؼ تىریه يمی ـايؼافه هن بافػاىت  اف ـػ  که  ىؼه باىؼ. ه   هزـم  تـوؿینت  ف

تىاو  ياٙـ امت و امتفاػه اف فوؿ ٝلیه وی ؿا يمی کفيؼاو امت، تًها ی  ػؿ  باىؼ، فهايی که
Eػفاٛ اف عىػ  Dکافمى،) ٝباؿت  لـبايی کـػو هفهىم اٍلی ایى ه لیمتب  هگـ  ػاينت 

9388).  
 

  يتیجه
ـایٖی هنيٚام اعاللی مىػايگاؿ هی چىو  کىىؼ تا با هيـوٓ کـػو کاؿبـػ ىکًزه به ى

ـای غلبه بـ  ـایٔ، يبىػ فهاو کافی ب ـاؿی بىػو ى ورىػ ػالیل کافی احباتی بـ اتهام، اّٖ
ـاو اف ؿاه ٍالس لايىيی و با يٚاؿت آياو، تزىیق ىکًزه تىمٔ همام ؽیهای رایگقیى، بض

ـایٖی  إمیًاو اف حمـبغيی و کاؿآهؼی ىکًزه، اف لبش و فىتی تزىیق ىکًزه بکاهؼ. ى
ـاف بـعی اف آو های ٝملی غالباً که ػؿ تزـبه ها يیق بنیاؿ هيکل یا  لضاٗ ييؼه و تضمك و اص

ـای ت ياهمکى امت و ٍـفًا به ـای ًٝىاو ٝىاهلی ب ـاهن کـػو فهیًه ؿوايی ب ىریه ىکًزه و ف
ـایی لاٝؼه يگـ صتی بـفـُ که فایؼه بـ اماك فایؼه گـػػ.پؾیـه آو بیاو هی هًؼی  گ

چىو وّٞیت فـّی بمب ماٝتی احبات گـػػ، اگـ  ىکًزه ػؿ هىاؿػی عاً و ياػؿ هن
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ـافو ؿا به ممتيتیزه تٞمین ایى تزىیق، احبات هقیًه همًىٝیت ىکًزه  هایی باىؼ که کفه ت
تىاو صکن به تزىیق ىکًزه ػاػ. تزىیق  کًؼ، صتی ػؿ آو هىاؿػ ياػؿ يیق يمی مًگیى هی

ـگىيه هٞیاؿی، هقیًه ـاواو و فایؼه لايىيی ىکًزه بـ پایه ه های غیـلٖٞی و  های لٖٞی ف
ـاواو و ٝٚین صاٍل اف ىکًزه، ػؿ هىاؿػی که ىکًزه  ای ايؼک ػاؿػ. صاىیه ػؿػ تضمیلی ف
ـای یک فایؼهّـوؿ ـا يینت. فایؼه تی يؼاؿػ، هقیًه ايؼکی ب ـایاو لاٝؼه گ يگـ باهالصٚه  گ

کیؼ هی های آو بنیاؿ  ىکًزه ّـوؿتی يؼاؿػ و هقیًه کًًؼ که چگىيه غالباً  يکات هتٞؼػی تأ
ـاتـ اف فایؼه  های آو عىاهؼ بىػ. ف

اغلب اؽٝاو به مىػهًؼی ىکًزه ػىىاؿ امت اگـ يگىیین ياهمکى امتF هماهات 
ىىػ که إالٝات لابل اتکایی ػاؿػ و  بایؼ کىؿکىؿايه صؼك بقيًؼ که هًٚىو عاٍی یافت هی

يؼؿت یک فـػ همه إالٝات الفم  کًؼ. هٞمىاًل بهاف ٕـیك ىکًزه ایى إالٝات ؿا افيا هی
ـای رلىگیـی اف یک تهؼیؼ فىؿی ياىی اف فارٞه لـیب الىلٛى ؿا ػؿ اعتیاؿ ػاؿػ. هىّٛى  ب

ای اف یک پافل پیچیؼه ىىػ لٖٞه بیه ایى امت که هـ کل که بافػاىت و ىکًزه هیبیيتـ ى
آيزاکه ػمتـمی هماهات به إالٝات اف ٕـیك  کًؼ. ػؿ چًیى وّٞیتی اف ؿا آىکاؿ هی

گیـػ اصتمال ىکًزه غیـّـوؿی و ياکاؿآهؼ ّـیب  تکه ٍىؿت هی ٍىؿت تکه ىکًزه به
ـاىیبی ىیب لغقيؼه ػؿ امتفاػه اف  امتفاػه اف ىکًزه هی گیـػ.تَاٝؼی هی تىايؼ ها ؿا به م

ـایٔ والٞی ػؿ پؾیـی اعاللی کمتـی ػاؿػ بیًؼافػ.  ىکًزه ػؿ هىاؿػی که تىریه تبییى ى
ػهؼ مًاؿیىی بمب ماٝتی ػؿ پی فـیفتى هامت. رهاو والٞی  ػؿگیـی با تـوؿینن يياو هی

لٖٞیت و إالٝات يالٌ رهاو لٖٞیت و ٝلن و یمیى يینت. رهاو والٞی رهاو ٝؼم 
امت. بضج والٞی تقاصن هیاو اٝمال ػؿػ و ؿيذ بـ یک هزـم یا هتهن و صف٘ راو هقاؿاو 

گًاه يینت. بضج والٞی تقاصن هیاو ٝؾاب و ػؿػ لٖٞی )بـ هتهن( و ٍـفًا اهکاو بی
ـای صف٘ راو بی گًاهاو امت. ایى هٞاػله ىکًزه ؿا تزىیق ػمتیابی به إالٝات صیاتی ب

تىاو ىکًزه هىؿػی ؿا يمؼ و ايکاؿ ماو صتی بـ هبًای مىػايگاؿی هن هیکًؼ. بؼیىيمی
 يمىػ.
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