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Abstract 

This paper analyzes the inconsistency of Mill’s utilitarianism in moral philosophy and 

his liberalism in political philosophy, the efforts of Ten and Dworkin for their 

consistency and the distinction that Leob and Driver use for reconciling them. The 

distinction is between decision-procedure and criterion of evaluation or the 

metaphysics and epistemology of right. In the next step, it shows a new inconsistency 

between Mill’s moral and political philosophy. It seems that Mill cannot accept the 

non-consequentialist ‘doing/allowing harm’ distinction in moral philosophy because 

he himself is a consequentialist. The very rejection of this distinction makes it 

inconsistent with his harm principle and his main distinction in political philosophy: 

the distinction between ‘self-regarding’ and ‘other-regarding’ actions. These 

criticisms show the difficulty of reconciling Mill’s utilitarianism with his liberalism 

and his moral philosophy with his political philosophy in the framework of the classic 

triple (virtue, deontological and consequentialist ethics) in normative ethics. 

Therefore, in order to solve this problem, I combined the classic triple with the modern 

triple (minimalist, moderate, and extremist morality) in normative ethics. In this way, 

we can regard Mill as a consistent utilitarian who regards liberty as the essential 

condition for personal development and maximization of the good, and tries to raise 

a moderate and sophisticated version of utilitarianism by decreasing its pervasiveness.  
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 چکیده
ی «رساااا حساافو ااا»اا  ر « اربتاارزد»یس «  حساافو ارالق»یرل  ر « اتایک   سیاخ« »نساااسباسرت  »ایّ یدساو 

ّ ا  ئزرررّ یتات نالش    ا را  « نساااسباسرت»ائزب ا  رایزر یتات  ل « نرسیز»عس ا   « اااسباسرت»عست ن 
ا « یگااس رزیاا »ی یااس «اربیااسیک« »یالم»ا « رااسر اجتایکراخ»ی یرااس   «نرااسیز»رنااا  ایّ اارااسات یک

و  حسااف»جایات را یرس  « نساااسباسرت  »ی ااااا  یدساوی  ر اسد  َوساارّی « راااا» رل  « ااانساااک  ی ت ا»
ااای  «ورسیااتا« » حسفو ارالق» عا  یرلی اب  نجس رو رز   ر یرل نشس  یک«  حسافو ارساا  »ا « ارالق

اا ا « اراصااال  ب »وبیتش یس را یببیت   عررّ  اد«  بار انجسد اجسبخ»« نسورسیااتایسنۀ»نزانا نرسیز  سعتاب نرک
یتیز  یو »ا « یتیز  یو رز »ااا: نرسیز یرس  رسرعست « نساسباسر« » حسافو اارسااا»اش  ر نرسیز اصاحک

اا یس « رالق حساافو ا»ا « اربتاارزد»یرل یس « اتایک سیاخ» رت   اااسباسر عنا ایّ نداعس نشااس  یک«   یگتا 
اتا(  ر اتا ا  سیاخاتا ا رفو)ارالق  ضاارحا« اسنو رالااار اااو» ر گسرگزب اشی « حساافو ااارساااا»
 )ارالق« اسنو یار او»اسنو را یس ی  اازار اااا  اب اّی رای یّ یتات  ل اّی یسائحوی    او«ارالق عنجسرت»

ل را نزا  یراانتنراامی یکنترراام رت د  یاااّی« ارالق عنجااسرت»اتا ا  اااأر تاتا(  ر اتای ا گاااال اااأقاال
 انا یک« رتاسبت ریرشرنو»ا « ا ز سیک  ت « »ات   تارت  »را «  با ت» انساا رو « اتایک ینساج  سیاخ»

   اب    ارائو رنا « اتایسنوا گاال»ا « گناالیو»ات ی ازنو«اتایک سیاخ« »ارزل»رزاای یس رسعح ا یک

  هاکلیدواژه
س  یرلی اربتاارزدی  سیا ک  ا  ّ  خج  ل  ن    اتایکی نساسباسرتی اکی ا 
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 مقدمه
نا   گربارۀ آزاگیی  راااا ی  ااااخ وا اب 4138 ر اااسل  اف  س  یرلی  ر ازارش ی تاع  اد ک  ا  ج 

(7Wolfenden, 195ر انگحساگس ی ورح  )ا  عس رسرج ازنااعت رّ اب ارسعۀ جتدنهس  ااا ایزر یت ک
س  ا راح  سر  یت    ایّ یز  رو رسر  قسنز   رسیا   عفک  ر قزانرّ جزایک انگحسااگایّ ازارش ندعو

را  انگحساااگس « قزانرّ جزایک» ت ی ایّ ورح«    بار رز اااس »اااااا؛ نو «  بار  یگتا »ا تا  اب 
ت  عسرق )رای ایّ رت  ا ابارا یک بیت ل  ا  یچ  ا  ( 1314-1332یزا دس  ا یخسافس  اتاخگک  ااا  ا 

ت   انح«  حساافو  دزق»ااااگس    رحساازع نأ رتابار انگحرسااک ا - رساافد اب جرحو یزا دس  ایّ  -اسخ  
اارّ یاو ایّ ازارشی نگتش    را یااو ی اا  1ازارش یز    ت     «  دزق جزا» ر واسااااخح یاو  رحااو اد

اصااازل یرل عنزبی  ر ندا »(  عسرق یت ایّ یسار یز  رو Hart, 1963, p. 5 انساااا )« یرحک»رسیالب 
 (   ibid., p. 15)« انا دزقی یسرسر اتبناخ

ت ی رر   تت اا رای  ر  وا اب عسرقی گّر ارز رسفد ن ّی  رحسازع ی سصت ا  انشجزت عسرق  ر  
 حسفو »ا «  حسفو ارالق»انایشۀ یرل  ر گنس ی  ر اانجح ژر ست انایشاۀ یرلی ا ایو  ا   اا   نفسارت 

یسیک یو  ررک اای  «ت ارنگتورگ»ات اب  رحساز س  ی سصتی عرهز  ی نأ رتابار اااا رو وسرخ«اارسااا
ّ  ژرع ا گنااوهحز اب الیو یرل رای یاا  اارسات «  حسااافو اااارسااااا»ا «  حسااافو ارالق»عست بیتی

ل  ن ّ اب نأ رتابارنتّی ااسر س  عست اای نشاانک یکوهاعح « ارساا»ی « حسفو ارالق» اننا  ااک  ا 
 ,Ten) اندیشووۀ میل گربارۀ آزاگی(ی 9Ten, 200) آزاگِی میلیرل  ر راباسر یساااا   ریسرۀ «  دزق»ا 

(ی اب Ten, 2004) آیا میل لیبرا  بوگ؟( ا Ten, 1999) فلسووفه اخالق، سوویاسووت و حةوق میل(ی 1980
 هوم تحملمفیرل نزااگو ااا  «  حسافو اارسااا»ا «  حسافو ارالق»انا رو اا  ریسرۀ جرحو   سرت

(Ten, 2004ا ) هوای ح نظریوه (Ten, 2006نرز اب  یگت )  یت ّ   اسر ن ّ عساااگنا  ا زا  یت گرتاک  ن 
گو عست وتارسر اا  ر ایّ بیرنوی ی  ن عس ا یدساویرل ا رگسب«  حسافو اارساا»ا «  حسافو ارالق»

ّ یسازیسیک اااااا ا یعست اا  ر ایّ بیرنو یتات یس ایتانرس  یک یگت نرز یت اعررا وهاعح سازت ا زایا  ن 
د ا ااااا رو یسااحرسنس   ر    یس اقزا« یسااحرس « »نا تعنگک  گ« »ر گۀورح»ااگزیک اب ی  رشاازر 

ت  ارنا  اااالد  یّ راارک یسازت ااااا ا یرح اب اااصا « یرزبیساگک یساساراع »ا یس   یگت 
 رصاا یت د    یساحرس  عساگنا  یز ایرس  نز ی  یو یرساا  رصاای یسرحرس  نز ی  یو  خ  رصای 

                                                           
 ,Greenااااا )« ی ک اب نأ رتابارنتیّ   سر  ر  حساافو  دزق یار »(ی عنزب ع  Hart, 1961) مفهوم قانوننتیّ ا ت عسرقی یه . 1

2012, p. XV یو ااارسر یک« یگنک ینرس ت  ر  حساافو  دزق نححرحک»(ی ( یاMarmor, 2012 ا )«نتیّ ا تت ااااا رو یرسبرس
 (  Simpson, 2011, p. 1« )نسرنز   ر  زبۀ اصزل  دزق نححرحک ینگشت ااخ ااا
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  ااااو  رصاااا اب جسی و یسازت را یو رز  عنااعس  اا  ااااح  رصاااا ا ا یس  اااانگک گرنک  اا 
ّ  ریسرۀ اناا  اب ایّ رای وهاعحارگصاااس   ا خ ا « نحرل»ی «اصااال  بار یس اصااال  با ت»عست ن 

ات رو ااااالد  یّ رااارک    ااااا ا ر گوی  ر رنسر نجتیو اا اب بیسااگّ  ر جسی و ورح«راا ارت»
انای یتات یسی بتا ا یس   یگت یک ر رنسر اقزاد « راا ارت»ا « نحرل»ی «صاااحن»یساااحراسناسنح یس 

  نزا  ی  رشزر یسحرس ی یسرسر یساربش ااا  یو
ّی ا زا  یت اااگتاارسی اسل نسباک یسبنشسگو ونرز یز  ا ی« اسخ یحک انگسوزر انح»عس ااگس  یتجسگو ن 

« رسجنزب ااتق  ااا» ر « نزاا و وسیاار»اااخ اااا  ااانگسوزر نرز عرهز  یسازت ااگزیک یز ق اب 
عسی ت یس یز ایرس ی  ائزیسا« یرزبیساگک یساساراع » رصاات  یساحرس     ا ا اقحرا  گهسر خااا

ّ اب بیسااگّ  ر  ا جسی و یساارحرس ی عنااعس ا ااار  « نگکگنا تع« »ر گۀورح»عس  ارنا  نجتیو ن 
اااااخ اب عس اااااالد  یّ نخساااا ا  ر  یگتت  یّ گهسرد اااااای ااگزیک یزیکراو  ر ی ک اب   

اااتا   ااتارت نحدق »ی گزنس  « یرزبیسااگک یسااساراع »ا «  با ت»ی «راا ارت» ی«نحرل»
 طزر رو ن ّ عا  عرس اتا  جسی و یس قتار یکی  ر ارگرسر وهاعح«ر اورح»ا « نزاااا او واسیااار»

عست ایهخ یتات جسی وعسیک یه ی یو ریتارتناخ  رس«  حسااافو اااارسااااا»ازیاای  یزبخ یرل  ر یک
 گربارۀ آزاگیعس یسناخ نس ورسد  عنزب ااااسل»  جایای عرهز  جسی و یسی اااااا ا گنا تعنگک  ر جهس

ت خ از  [یرل] رد  (   Ten, 1995, p. 204« ) شز ا بایا ا 
 ااا  یرلی  ر اّی رگسبی اب یرس  اصزاک«  حسافو اارساا»نتّی رااساو یرل  ر یه  گربارر آزاگی

اصل « » درا در»انای یو رسر ر گو« و اجبسریشاتا را یخشارا  ی»ا «  با ت رت   یحاا »رو یتات 
 ا« نتت رت  اصاال یزرگ»ی «اصاال رنجح» انا ا اصاازل  یگتی یسننا یک« راا»ا « ی دزل»را «  بار

سرعست ر« اسنو ا»را گزنس  ااابتت یتات   س  اب « اصاال  بار»نسیا  اا ی را یتنرک«اتایکاصاال ارالق»
ّی  ااسنۀ»)بّی وا: « یتیز  یو  یگتا « »یتیز  یاو رز » ا را  ر ارت  ا عرّر ایت ایو رسر یک«( برل

ی «و ارالق حسااف»انجسنا  اّی  ر  ساک ااااا رو یرلی  ر یک« اتا با ت»یس « اربتال»بیتخ  رحسااز س  
ل یت  شااسر   اب اّی رای یترک اب ینگداا  یروست یک« اااسبت  سیاخیرشاارنو»ااااا ا یت اصاال « اتا سیاخ»

 ااا  « نساسباسر» اش« حسفو ارساا»اا یس «  حسفو ارالق»و اّی یسارنا ر

ن از « قراردادگرایانۀ». تفسیر 7  میل« گرایانۀلیبرالیزم فایده»هارت و ت 

ّ اب یرل وس شسرت اا یت وسرخ یس وس شسرت  عساا  یرل«ررت»ات اب یبنست نفسارت قتار ا اتایسنۀ عسرق ا ن 
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ا « ااا ا»یت  ا اار  اسااگتخ ی  اسد یسالنت یک« ارالق»اسااگتخ عس را اب عس   «ررت»ات اب یت وسرخ
اااااخا اب    ااااتاغ رنا ا یتات   س  اااافانبایل یک«  ق»را یو « ررت»رنا؛ اا یک«  دزق»
و  گک عنگسیک ر -«  با ت»عس یسننا «ررت»را   یو یسار اای   س  عررشااگک اب یترک اب یک« قسنز »

 عس  ر    یزر  یت ررت  اب ررت رحک ی سعا ا بیت وس اباااااگّ   عس  ر ی  یزق را رس  اس  اب   
رنا یک« قتار ا »انجسیا  اب ایّ رای اا یک« اااسبت ررتیرشاارنو»اااتانجسد ا  ر رل یو  -رحک یرفزایا 

عسی «ررت»ات اب یت ( وسرخ   را یو رسر نرک« قتار ا »)عتگنا یس نزجو یو  سااسااارگح نساابا یو ااژخ 
ت خ ازنا اغرتقسیل«  ق»نشسناخ ا قار نهس خ ازنا ا گزنس  عررشاو یت صار  رد  نخعک ا تا  یحگتد ا 

 عس را ناااگو یساا  ا ات  ق اتورهک اب   
سباسر اااا رایی فایدر ر «  اااا» ر  صااال رسر اا  قردسب یس راخ گربارۀ آزاگیرسر یرل  ر ایّ راخ

ّ  گرزت رو جسی و یو یسار یّی  ق  اااا»ازیا ااااا  یرل  ر  نجس نرز یک گّ  بسرق ااااا اب  ااااگ
« ااارزل»رسر یرل اب راخ 1(  ,p. 52 ]1863[Mill ,2001یسیای  ر یسا را یّ یت   ی اب یّ   س  رنا )

ی  ر نفساارت   ی یک   یک« ااااق»رسعا ا یت یک« قسنز » ازیا یرل ا زایا  یو عرّر  ارلی  یزایس یتاّر
  انا:اس  یک« دزق»ا تا  یس   س  اب «  با ت« »نساسباسرت» را جحزارتت اب« قسنز »ننهس رسررت  

را  ق ات اب  با ت یاعر ی عرچرزاعا یو عت  ت  رررنویک [اب یس]اب  نجاس رو  اااا 
س بار یحاا  رت   ینناار  رسااک را اب ایّ  ق یحتاد رنا ا اات البد یساااا یسیا اا را یو

جحزارتت اب ایجس  نسااااسباسرت یرس   با ت یتایّی نراسد رسررت  قسنز   بسرق اااااا اب 
 2( Berlin, 1969, pp. 173-174)ا تا  

تات   ریسرۀ ندض قزانرنک اااااا رو یدست جسی و  ر ا«  بار»یخح ینرس ّی نهت یرل  ریسرۀ »یو یسار ن ّی 
حک أقیحگزات  ا »ارتت اب نزا  یس یهتخاااتاااا اّی قزانّر را یک 3( Ten, 1980, ch. 4. 1« )عس ااااا  

                                                           
سناخ اب    ااگفس خ ات رو نزییتات  اانسیک  رزانناخ یس اارت  نسریخک  یحثی نخساگرّ ااسل  انگشاسر  رگسبی ورح اب ااسل  انگشسر  نسخو. 1

 رت خ ااای  ارل قالب نزاگو ااخ ااا  
2.  ّ یس عرس  ](  ر اقگصااس  laissez-faire« )اسااو  ت»اب  ل اربتاارزد یرل ازایسب » ر اینجس ااااسرخ یو ایّ ن گو البد ااااا رو یو یسار ن 

اصااال  با ت یرل یس یسار یو »یا ا   ر نرک«  ااا  اأقحک»([ یاس نهتیاو free market economyاقگصاااس  یبگنک یت یاسبار  با  )
 (  Ten, 1980, ch. 4. 1« )  اااجرازارسارزد ع  قسیل

ّ  ایّ یدساو اااا  یو عررّ  ارلی  ر ارجس   یرس  Mill on Libertyرگسب  . 3 ارسرخ  (یp )جست اارسرخ صافحو یگنکی یواب ینسی    نالی
 ااا   خا وا اب    ارسرخ ینا نزاگو ااخ ااا   ر وسیس  یدساوی نشسنک  ورزنا  یسرارتت  ایّ رگسب نزاگو اا (ch ) صل 
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(  ریس ا  عسرق یت اّی یسار اااااا Hart, 1961, pp. 189-195) مفهوم قانونعسرق  ر «  دزق طبر ک
ست ید» عنا ای  یو یس نشااس  یکبتعست اا اان  ریسرۀ اااتاااا   یک ا جهسنک رو  ر    یکرو ااق را

(  ن ّی  ر نفسرت ibid., p. 188« )عست رس  اااات اب قسنز عت ااسبیس  اجگرس ک  ر اتات  اجز  وسرخ
ی « با ت»عااسرقی یااو ازاد نااااّی قزانرنک یتات  رااسیااا اب « یاحاگازات  اااأقاحک  دزق طبر ک  »
رنا  ینا ااااسرخ یک« قتار ا عس»ا نضاارّر « یسا را»ا تا  ا ا گتاد یو « وسرگگکی »ا « رز  یرنک»

 بیت یسبنزیسک  ااگاالل ن ّ ااا:

انا  وا اات قزانرنک اجز  ناااااگو یسااانا رو نز سنشااس  ااا نناخ  یرس   ر یتایت  رحو ع 
رسرارتت رشازنای رشّگ ا  بار جسرک  یگتا  را ین  رننا نصزیم عت قسنز   یگتت یو

ی یاس نزجاو یو اّییتات رنگتل ر گاسر   یک یک رزاعا یک رو   یکی ناس رزاعاا یز   یناس یتاّی
رنا   عس نصااازیمر  ر اّی  زبخات یسیا قزانرنک را یتات ننهر  ر گسبنااخ یراسناای عت جسی و

یحاا   اتایک   یرس اّی ایت راو   یراس  ندتیباسب یاس ع  یتایتناا ا اّی ایت ی اات رو  یگتت
 یگت  ااارم یتاااسننا یو اّی ی نساااا رو ااازنا یو ی عس اسعک اااازاااو یکااااا ا   

زاعا رنسوبیت نحرلرننا بناااک اجگراس ک  ر غرسب قزانرنک رو نجساب انساااس  را یحاا  
ی   یک یاو ینسی ک یسننا رزرام نرسب  ار  ا اّی ینسی  یحاا نا  یتات ا زایح  یز   عرهنّر
نزارا رزرام یسیا قزانرنک اجز   ااااگو یسااانا رو  رساا غرتقسنزنک ا  ب ت را ین  رننا  

نت ینس یتاّی اجز  یترک اب قزانّر  اأقحک یتات ا گتاد یو یسا را  ااتارت ااااا  یس یزرگ
اااا  جسی وی نزااا ۀ ینسی ی نرسبینا  یو ع  ورزاااّگ یس عرس  ندساار  رسر رزاعا  نتهراخا ور

زاننا رو   یرس  یگیز  ا اّی ایت یو اااه  رز  یسااگحزد اجز  قزانّر جایات ااااا  یتات   
یحصازل رز  را انگدسل  عنای یبس او رننا ا یفتااانا اجز  قزانرّ رسصااک البد ااا رو 

رو عاس ا قتار ا عاس را نضااارّر رننا  اّی قزانّر ررسل یت د را اب اّیقزل ارت یگزانناا اازاد
رسرت را یر ّ ا عاس ا قتار ا عاست رز  واسیبنااناا را اا ا  ر نگرجو ع  یگتا  یاو قزل

وسرگگک رنر  رو اب ی رننا  یو اّی نتنرمی یس  ااتارق قزانرنک را  رم یکاااز ینا یک
عس ابارنا ا ااتاا یحاا رنناۀ قزل گتاد یکرننای یو یسا را اا اااخ   رسیا یک

رنناای ایس اب  نجس رو یترک یت د یتات ارندست ینس   با ابر رز  ا قتار ا عاس را یحدق یک
نزاننا اب بیت یسر اااازاااو یتات ااا سااّگ قزانّر یتعنا اجز  نهس عسیک یتات  اارسنا نرک

 (   ch. 4. 1Ten ,1980 ,)اجتایک قزانّر ا یجسباق یگخحفس  نرز  تارت رزاعا یز  
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ّ  »ازیاای بیتینست نفسااارت عسرق اب اعررا ایّ طزر راو ن ّ یکعراس   گو اب یحاا رنناخ یتات « قزانر
ات وبیت گنک ااااا  ر گسر  بارناخ ایّ قزانرّ را ااااا رو  ر عت جسی و«  بار»ااارزل اب ات جهس ایاخ

و یرل اب عسیک ر عا  یرشااگت  نرزنویس  یک انا یتابار  ا نهس عسیک را رو  ااسیّ یدست جسی وبیت وس یک
 یحگزات  اأقحک»انجنا  یرلی عرسننا رنا  ر گسرگزب عررّ نصاازر یک یگتا  یعتح یک«  بار»

عااس یااس قتار ا عااس را یتات وااسیااسیک ا وزیااسیک عت نهااسیک ات اب قااس اااخعااسرقی وااسرخ«  دزق طبر ک
ا  ر ر «  سیاخ»رسعا نس یک«  با ت»گتخ  انا  یایّ ازنوی اا انارک اب اساااناسوزااااراانک یکگشااا 
ر ااات را  «  با ت»نت یگسااگتانا  یس اجز  ایّی اا عرهنس  اااز ات وسااااااااا ات اسااگت خاسااگتخ

ی جسی و را اب «اصاال  بار» ااااسس ی یت«عست  اأقحکیحاا یا»ات اب وتارانا ا وا اب ا ا  وسرخیک
جست « تالارب» ر اسااگتخ  رحسااز س  رای ایّ اب  ار  ا ت  یسبیک« یتیز  یو رز » رساا  ر رسرعست 

 از    ر یخح وسرّ اارسات یک«  با ت»ارت   اسگتخ ایّ یک

ن از 4 ین دوگانۀ». تفسیر ت   میل« فلسفه سیاست»در « زر 

ّی یرال یاس یو و رسر یتیز  ی»رنا:  ا ازنو رسر را اب ع  جاا یک« اصااال  بار»رسرارتت  اب نهت ن 
ی ننهس اصاااعالح نخساااا را یو رسر آزاگیگربارۀ اابگوی یرلی  ر   « یگتا یو  رسر یتیز »ا « رز 
ااااز ؛ عتگنا یو قتینو اصاااعالح نخساااا ا  ریتایت    یت  ا اصاااعالح  اد  ر     یاخ نرکیک

یتیز  یو رز ی ی نک رسرعسیک رو اب نهت یرل نبسیا رسرعست (  .ch. 5ibid ,)یت اااااا اااااا  قسیل
رت  س ل نأ  خوگِ ننهس یت « یساااگدررسب ا  ر  رجو نخساااا»انا رو سرعاسیکجحزیشاااس  را ات اای را

ّی یاو ندال اب َااّ رایّی یک(.  ,p. 15 ]1859[Mill ,1998) اابارناایک ر گسر »ازیاا  ااسنو یرس  ن 
 ر یترز  اااسناو یرس  ااااگسیح ارالقک ا نسارالقک « »ر گاسر یتیز  یاو  یگتا »ا « یتیز  یاو رز 

ر گسر یتیز  یو رز   ر  زبخ »ازیا ا  ر نز اارن    یک( Ryan, 1964, p. 236) قتار  ار « رسرعس
گسر ارالق ا قسنز   ریسرۀ ر »ا « ارت ؛ نو ارالق ا قسنز انساک جست یکانایشاک ا بیبسیکیصاححا

   1.(Ten, 1980, ch. 3. 1)« انا؛ نو ر گسر یتیز  یو رز یتیز  یو  یگتت
                                                           

و نتنا  اابگوی اب ایّ ن گوترنگ« اااانسرگکعست بیبسیکاازاد»اب « عست ارالقکاازاد»ا « عست ارالقکاازاد»اب « عاست  دزقکاازاد». 1
« ااااز ت یکرا گک یو اازاد  دزقک ینجرا گک یو اازاد ارالقک ا اازاد ارالقک یواااانسرگک یواازاد بیبسیک»نرز نباسیاا غاس ال یز  رو 

(Crisp, 1997, p. 188  ) 



 ۱۱یاپی، شماجه پ۳۱۷۱ پانیز، سومشماجه  ستم،یسال ب ،کالمی-های فلسفیفصلنامۀ پژوهش |       ۳۱3

  
 

✺

ّی  رو جسی و عتاز  ر  رساا  ر رسرعست یتیز  یو رز   ا تا  یت ق  یرل یت    اااااا»یاو یسار ن 
رسرعست »یسااگحزد ر  ایّ یسار ااااا رو «  با ت  ت ت»  س  اصاازاک اب (  ibid., ch. 1. 1)« نرسااا
نزاننا یو  ت  نحررل اااازنا  اات یس  ر اقحرا یساااار  ا ار تیا جسی و یک« ینا ینا ا نسرزش رزش

نا ا یرنز ح رننا ایّ رسر اب نهتیس  نس س النو ااااا  اب ایّ رای یس نرز نبسیا یساریس  را نس راااا یاان
 را ااااگرزا رنجر  ین  رنر   یس نبسیا ایّ ینعق   یگتتایّ  ق را یو رز  یاعر  ر گسرت را رو اب    یک

نحا  [ا ارل انجسد رسرت رو یس یسارعسیرس  نساااسباسر اااایو] ق  اری   یگتا  را »  رو ارتی رسررایو
(   ,p. 102 ]1859[Mill ,1998) «عس گز  یت ق نرسااگنا ایّ  ق را ناارناات  قتار  عر ی ااک   وک
ی اب نهت یرل ا  رحسااز س  اربتالی « با ت یرس  انایشااو ا ا سااسس»ا «  با ت انایشااو ا ا سااسس»
خ رااااااا ا ایّ یااا  ی نسااااا رو نس اقگک گرزت  ر  ا  تع اااااا ا یو  رل نرنجسی« یعحق»

 را  ق ناار   ریتایت    یسیسگا  عرچ
ااااای ایس نس بیسنک رو یو  رل  ر  اااا  عس یتات  رحکاابگوی اا اان ااااا رو یساارسرت اب  تع

را  ق ناار   ر یتایتااااس  یسیساااگا  یسااارسرت اب رساااسنک رو  ر طزل نسریب  ر یدسیل انا عرچنرسیاخ
رننا  اّی ااگنس  یک« نزعّر»عست نساک اب    یس «یاورس»انا یو ایساگس خ«  با ت یرس  انایشاو ا ا ساسس»

ی ننهس عسیح«ورسیا»ی  سرغ اب «یرس »اّی ااا رو ی  «  با ت یرس » ر  ساک اااا رو اصال  تع  ر 
رنجح  نزانا ااابم؛ ااتنو اا اان ااااا رو ندتیبسب عت یرسنک یک« با ت»ااااا ا یترزر ار اب « یرس »

« اتایک با ت» ر « نزعّر»ا « رنجح»یااو رز  نحدک رننااا  « نزعّر»عااس    را ات ااااز  ا    ااخ
اااااا  اب  نحرل ا نسراا اری نسینا ا انسخ    یت  هاخ  ت را وسیّر  ت  ا اااخصاارا ااا نناخی ر یک

ا  اب اااا« یرس  انایشااو ا یسار ا ا سااسس ا  سطفو»ی نست   س  یعحق اب یو«  با ت یرس »اّی رای اصاال 
رنا ا رات یاارحو ا ات را یشتا  نرکعرچگرزت یو« یرس »صتع « اتا ت رحساز س   با»نهت یرل ا 

لی اب نهت یر«  با ت  رل»ا «  با ت یرس »را  ق نااار   ر یتایت    یاسیساااگا  ن ّی  ر نفسااارت  عرچ
ی «رنناخنحتی »یس افگسرعست « یشااارئزرنناخ»ا « ب ع یو سل»ازیا اب نهت اای  گک رت ارعست یک

یس «  اااایت  یس ب »ی «عس ا   اب ا راااازد ا  تع اااا یّر»ی «وتارناسنونفتق»رعاست یاسنناا افگاس]
نزا  یت ی را نرک[«…عس ا عسی اهجو ااااقزادی یحرا»یسننا افگسرعست ]« نها وتاااگسنو»ا  [«اتاجنساارا»

Ten, 1980, ch .)انا ااخ [عسیس نزعّر یو   ]اارسرت اب ا تا  « رنجح»اّی یبنس ااترزب رت  رو اابم 

ی یس «اااانس ر »یس « ینحتع»ی «ا ردسنو»قزل یرلی  گک اات  یگتا     افگسرعس یس رت ارعس رای یو(؛ 1 .1
 یااننا: « یشرئزرنناخ»ا « باا»ی « ارگناش»قزل ینگ ی یو
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ی ک اب  …انا یسیا اارسات ااازنا  عسیک رو ااابم وراایح گنرّ ننفتت ااااخیزق را
شیس عرس  ]عس ننفت جسااارک    یزق را نا  ایّ رسر یتات رساااک رو یو … اااااا   [گ 

ش ا  گک   ت]رنا انجسد      ت یک نا   [ااااب  اع یو ار ا  سلرت   یو    یتایح گ 
 عا؛ نتیّ رسر اااا؛ نو یتات رسااک رو    رسر را انجسد یکنتیّ ا یشارئزرنناخبااا

اا گرساااا؟ یت   اات گنرّ اااااای انااسخ بیتا اا ااق ااسب اب انجااسد    رااسر ااابق یک
(1978, p. 94 ]1785[Bentham,    ) 

یرل یس »اق اااااا  گفسی« الیۀ ینگ اتایسنو ن اتایک ابق سیاخ»یس « اتایک گناالیۀ یرل سیاخ»اابگوی 
عست  یگتت اب ایّ  اا را عست یبعبک  یگتا  یس ا ساسسر  ایّ ا  س رو رشا  نسابا یو ا ساسس

  ایّ (Ten, 2009, p. 9)«  عاگرک رز  را نشااس  یکنزا   ااارم یس  بار  انسااا نگتش  اااینیک
 از   نفساق  ر یخح وسرّ اارسات یک

یندوگانۀ « »ناسازگاری. »9  «سازی فایدهبیشینه»با اصل « زر 

تیّ یرشااگ»عرس  یالرک ااااا رو اب عسگسااّ ااد ات گو ااااا: «  حساافو ارالق»یرل  ر « یالم»
 رسر نرسد« تالارب»ی  «  حسافو اارساا» یگتی یرل  ر اب اازت  « ا تا  ّیشاگت ری تیتا ک سارزش

یّ  ااسنۀ»ا « اصل  بار»ی « حسفو ارساا»اااا  یبنست یرلی  ر  یرل « رزداربتاا»ااای ایس  یس « برل
یّ  یس  ااسنۀ»رو نت ایّاش ااااسباسر یسااااا؟ ا  قرق«اتایک سیاخ»نزاناا یاس یک ااااسبت شااارنویو یر برل

  ااسنۀ» سااااس ی یت« حساافو ااارساااا»یرلی  ر « انجسیا؟تیّ ا تا  یک ساک یتات یرشااگ سیاخ رزش

یّ  انا   سلی اات  ر یزار ت را یعحدسب نسراا یک« یتیز  یو رز »ی  راسااا جاسی او  ر رسرعست «برل
جسی و  ینجت ااااز ی ن حر « ااااسبت  سیاخیرشااارنو» ت  یو « یتیز  یو رز   » رساا جسی و  ر ر گسر 

اا رسرت را  رااااا « اتایک سیاخ» ار ی ایس ل جاسی و را اب  رساا یسبیکیرا« اربتاارزد»گرساااا؟ 
س  اب     ر وک     آزاگییرل  ر  ریسرۀ  گو رنا  اب ایّ رای ازیس   « یرشاارنو»را «  سیاخ» انا رو یک

 رنا نساسباسر ااا  اب      س  یک  راییفایدراا  ر  گو ااا یس   

ن و دئورکین: فاید7 .9  گرایی چندالیه منسجمه. پاسخ ت 

زارانا ات اب یفستانح رازیک یو ایّ ندا اب رز  یرل  غسب اا ا وا اب اا نرز وسرخنالش یتات وساب
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را « سرتنسااااسبا»نتیّ یفساااتت اااااا رو اجز  ایّ یاس نت ناعسیک ایّ اتخ را یگشاااسینا  ن ّی یه 
 ازیا:ی یکاندیشۀ میل گربارۀ آزاگیوبیت   اای  ر نرک

عست ازایسب یس ازنو آزاگی گربارۀرزاااا  نشاااس   ع  نهت یرال  ر ر ایّ رگاسب یکیّ  
نسج  ینات نسیاتایک نسااسباسر نرساا  یو عررّ  ارلی یّ یرل را انایحینساج    سیاخ

ع  اب احسظ  رانک ینساااج  اااااا ا ع  یس   سر  یگت یرل نرز  آزاگیگربوارۀ  ان   نرک
 (   h. 2. 3Ten, 1980, c)ندتیبسب اسباسر ااا 

ّی  ر ا ایوی یحل ی  نرسب  ار  [یتات ا بسق ایّ ااااسباسرت]گو یس    »رنا: نزا  را  قردسب یشاااخ  یکن 
ا ا  رسل  شسر یت   ی عتاز « یتیز  یو رز »اااگاالاک اااا رو نشس   عا  رساا  ر رسرعست … 

 (   ibid., ch. 3. 4« )رنا ساک را یرشرنو نرکرزش

ّی  بسرق  رحرا  ه  ااااگااللاااسخ و ااااا  اای یس ااااسرخ ی« اتایکازنۀ ینسااجرک اب  سیاخ»ن 
یّ  اااسناۀ»ازیاا ی یک«اتایکعاست ازناساز   اسیااخازناو» اتایک عست  سیاخیس یترک اب ازنو« برل
ّ    ازناو« ناسااااسبااسر»  انا ا  ر  ز  اتایک یک سیاخ« نسینساااج »عست عاس را ازناواااااا  ن 

 ر یدسیل )« اتایک گناالیو سیاخ»اتایک یرل را اا  سیاخ«  ینساااج »ت ااتایک یرال را ازناو اسیااخ
 نسیا  یک«( الیواتایک ن  سیاخ»

ّی   رسرت ااااا رو یرل یتات وساااب یو ااااا ساک یزرگ  حروراخ« اتایک گناالیو سیاخ»یو یسار ن 
ی ایّ «اکتگ ا بنا رشاک یقت و»اش یس  نزا  رسر ات گو اااا  جس  َعتیای  ر یدساواتایک یو سیاخ

ا سل را ایّ  ات اب صفحو نخسا یدساو َعتیا ااا(:رنا )ینا بیت رالصوازنو یعتح یکا 
ا رسر عس قحبح  رااا ت  رنرا  ا یررسر  ر یررسرااگس  را یو یزق عساگنا  ی ک اب   

عاسیح  اات ی ک اب     ا را ی شااار  ا قحبح را یو  یگتت حرناا ا  یگتت ااااد نرک
ت   ایّ ن گو  ریسرۀ رشاااگّ رساااک رو  جاستیااعر ی یاو  ا نفتی ننهس ی  نفت رزاعا ید

یرت ی ایس اات گنرّ عست اسارک  ار  نرز صس ق ااا   ر عت  ا یزر  ی  نفت یکااح
ت    (   Harris, 1975, p. 81)ن نر  عت  ا نفت رزاعنا ید

ااا سل یعتح ااااخازنو ق  ر سی اااو یررسر را یو یز انا   ر ی ک اب  نهعست ازنساز   یگتت نرز اب اّی ا 
ا اب را  ا وزااا  و پ یو    یررسراااگس  یکانا ا ی  اااخ  اااسا  یتات گ  یررسراااگس  یسااگتت
ورزنا یو    ااااو  ش قسیلعستیسیا رو اا ع  رسیالب ااااسا  اااااا ا ع  اناادعس  ریکیترااااک  بیاسیح
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گل  عر ؛ ّ یزار ی یسیا     یو ق ااااگو یسااار ی  ر عرو ای« اتایک سیاخ»اب « الیون »نفساارتت  اات
نزاننااا یااو بنااااک رز  ا ایااو  عنااا ا ایّ یااو ی نااست نحدق بیتا یااس رشاااگّ یاا  نفت گنااا نفت یک

عست رت اا »ا « اتایک سیاخ»یرس  « نساااسباسرت»ااااا  یرل یتات  ل ایّ « اااسبت  سیاخیرشاارنو»
بو»یس یو نفسااارتت « جسا گس خ ارالقک ب   یرس  را ا«  فظ جس »ز  ا اااایگزاااال یک« اتاقس اخاااا 

ا سل عس یک  « نخعک دزق غرتقسیل» یّ سنۀ اا« »نساسباسرت» انا  اا اابای یتات وساب یو ا  « برل
دزق   » ت  را نرز یو اااارسعۀ    « یتیز  یو رز » رساا جسی و  ر رسرعست ی  اد«اتایک اسیاخ»یاس 

 ا زایا  یک« نخعکغرتقسیل
ّ یو  رحسااازع  یگتت نرز یرل یو رسر « ایکات  سیاخ»رنا رو گنرّ ن برتت را  ریسرۀ اااااسرخ یک ن 

زیا انرز یک - رحسااازع ارالقی  دزق ا اااارسااااا ی سصااات  - ئزرررّ َیَت : رانحاا  ئزرررّ  یک
ات رس اتایک نرسااگنای یح وی یت  ای یننهس  ر نضااس  یس  سیاخنو» آزاگیعست یرل  ر  ریسرۀ ااااگاالل

 (   Dworkin, 1978, p. 276)« اتایک عسگناس    سیاخ  ننهس ازنۀ قسیل
انایشاااۀ یرل    اااااا رو  ر « نسااااسباسرت»اجز   « یخسافس   » صااال یشاااگتم اااااگااالل 

اتایک س  اب  سیاخ  ا اب قضااس ننهس ازنۀ قسیل« اتایک گناالیۀ ینسااج  سیاخ»یرحک ی  « اتایک سیاخ»
رو یو ایّی یس نزال «اتایک سیاخ»اصاحک « یالم»نزا   ارّ  فظ یو یسار ایّ یفساتا ی یکاااا  

انا رو عتگنا وسیرّی «راسل    »یاسنناا «  فظ جاس »یاس «  با ت»عاس عرهز  «ررت»ات اب واسرخ
َتنارای  ر ااا ل یحسااابو یتااازیحی یک«  سیاخ»یس « ابق»ی ی الب «رسل غرت   »یسالنتیّ  یسی یس  ید

یّ  ااسنۀ»انتت  ر وساااااارت اب نت ا نسورایزرگ«  سیاخ»اااااگنس  یو اجز   « اتایکسیاخ »ی ع  یو «برل
 ازیا:طزر رو ن ّ یکعرس وسیبنا یز  ا ع  اب ایّ  ااسنو   س  رت   

یرل  سیاۀ ی  رسر رس ی ننهس گرزت نرساا رو  ر یحسابو یرشگتیّ  ارالق  ر  حسافۀ
ز  اجگرس ک ی  قسن ااااسس  سیاخ یسیا  ر نهت ات ا  ا زا  یت   ی  سیاخ ننهر  رسرعس یت

یاسب ارنااخ نرز یاسیاا  ر نهت ات گاو ااااز   اب ایّ رای یرال یترک اب راسرعسیک را رو  ر 
 (   Ten, 1980, ch. 3. 4 انا )اتا نس راا عسگنا نس راا نرکاتایک  رل سیاخ

 «اجراییکارهای راه»ارزیابی )متافیزیک کار درست( و « مالک»دوگانه پاسخ هاچسن، لئوب و درایور:  .4 .9
  شناسی( آن)معرفت

ااا سل « اتایک گناالیو سیاخ» زارس ت  وساااب جااااای ایس یو اَ « نساااسباسرت»وساااب  ررزرت یو ا 
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ت اب  عا یسااارسری نشاااس  یک«اتایک سیاخ»اب  رااااا   رایزری یاس نححرحک یاسارن ت نک رایزر نرک
 اعرتاخ  ا  ائزب نزاگو اات رو یوا ر یدساو -انا  اا اصالب    را نفهرراخ« اتایک سیاخ»اسر س  

رنا رو ار تیا ااسرخ یک« اتایک سیاخ»یسارسر وزاراخ ا ریزت  ر « نرسیز»یس  قگک ااگز نکی یو  -
رسرعست راخ»اربیسیک ا  1«یالم»یرس   انا: نرسیزقتیم یو انفسق  رحساااز س  اب  رم     سجز یز خ

 Driver   )« اانسااکی ت ا»رسر  رااا ا «  یگس رزی»   یس نرسیز یرس   رت    رحک 2«اجتایک  
 &40-Leob, 2008, pp. 31:) 

اق یتات رنای ایس ن ررّ یصااتایکی رسرت اااا رو ررت را یرشارنو رسر  رااای  ر  سیاخ
 ت  ر اّی یالمی ایت  یگتت اااا  ررتی یالم اربیسیک اااا  اسیا نالش یتات یرشرنو

طزر رسر یتات نحدق    یساااا؛ اااسیا ع  اّیّی راخااااخ یهگت یرنکررت  یزر  انگهسر یس ورح
ا  ا گرسل رسر اجتایک یسایرنک یهگتّی راخیر ّ ااا نسس اناارّگ یس طسا  [ گک]نبسااا  

اااا؛ اااسبت ررت یسااانا یساارسر وسیّر ارسر اجتایک یتات یرشاارنورو اّی ایزر یهگتّی راخ  
ی ن رّر یصااقی ایتت نجتیک ااا  (   p. 118Driver ,2012 ,) یساجز  اّی

ا یس انخسذ  رو گگزنو    اّی« رسر اجتایکراخ»ااا؛ نو « اتایک سیاخ« »یالم« »ااسبت  سیاخیرشارنو»
ا  اااا« نجتیک» اااا یس ا ایتت رسیالب « یالم»نزا  یو    عسیک یک«رسرراخ»عس ا «نصاارر »گو 

اااااگبسخ انا ا یو و    نزجو ن ت خاتایک یاّی ن گاۀ یساااراسر  تیفک اااااا رو یسااارسرت اب ینگداا   سیاخ
ک اااااا اتایک ی  سیاخ« یالم»انا     ی ک ات گو« راسر اجتایکراخ»اتایک را یاس  اسیااخ« یالم»

 عست   یالم ی ک نرساااا ا ازنو رت    رحک« راسر اجتایکراخ»ی ایاس «(ااااسبت  اسیااخیرشااارناو)»
ااااا  ااااا  اا یت اّی یسار« گناالیو»یرل  نهس ت  ورح« رسر اجتایکراخ»ارت   ازنسازنک را  ر یت یک

ات اب اتایکی  ا    اب  یرشاااگت ا یو نزا  رااااسنا  وسرخ سیاخ« یالم»ی یتات نحدق «رسرراخ»رو یهگتّی 
ی «رسر اجتایک گناالیوراخ»اااااا  اای یس ارائو اّی «  ت یا»ا «  با ت»ی « فظ جس »عسی یسننا «ررت»

« نرس ّیعست ی با ت»ا «  دزق»ی «(ااااسبت  سیاخیرشااارنو)»ایک ات  سیاخ« یالم» ااارّ وسیبنات یو 
َت  ا جسی و را اب  رساا  ر رسرعست   یک را یحگتد یک رد   ار   ا تا  یسبیک« یتیز  یو رز »ا 

رسر راخ»ااد ات گو اااااا ا ع  نرسیز    را اب   3را اب عسگساااّ« اتایک سیاخ« »یالم»یرل ع  
                                                           

1. criterion 
2. decision-procedure 

ّ  ایّ ات اب نزیساانااس ی یسننا عتاااا سی الیموسرخ. 3 رشااگتیّ اصاال ی» اننا  عتاااا سی  ر یدساو یک« یالم»نرگا را اا اا   نخساگر
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« جتایکرسر اراخ»ی یس  قگک ااااگز نکی یو نرسیز    یس «یالم»ائو ایّ عسگساااّی ا زا  یت ار «  اجتایک
اسخ یز   اب ایّ نزا  عسگساّ را نخساگرّ  رحسازع َانگحزاااسرسّ  انسا رای یک رحک رت نح نرز  

سپ ااازو»عسگسااّی ی  ارائو رت خ ااااا  « اتایک سیاخ»اب « گناالیو»ا « ینسااج »ات رو ازنو
رتایا یس اربش »رو  عاا ا    ایّقتار یک« اتایک اسیااخ« »المی» رت   یتات  رحک« اطررناس 

 «:  نت یساانزانا اب ن اا  یه ارالقک عت  ت  یک
 ا ارالقک یس  ریسرۀ  ضاارحا  ر  اارت یو یس …  ر یدسیسااو ررفرسق ارالقک ا رسل 

 رو  ساک یتایت یساااای  ضاارحا یس ن اا  ا تا ترنا؛ ینس یتایّ اات یرزا  رزشرر  یک
ق یسیا یگنسام ااا )ا  ر اینجس رتایای یس اعررا ارالقک  ساک یسیا یو   رزش عس ن حل

نت یساااا(؛ ای  ر ن اا عست یتایتی  ضاارحا  بسرق ااااا اب نزانا اب ن اا  یه ا تا ی یک
 ساکی یس ررت طبر ک؛ یس  ضاارحا  بسرق ااااا اب  سصاال  ااتب رررا رررا رزش

 (   ,p. 163 ]1725[Hutcheson ,1971) ررت  ر ن اا  یترزر ارا     
رنا ت یکاناابعست یزراک ار ر  اا« الیواتایک ن  سیاخ» انسا عسگساّی یس  قگک ااگز نکی یک
  انا  ابیک« اازایک»ی یح وی «راا»ننهس عسیک یسننا رشااگّ   یرس  رای نوا  ر یساارسرت اب یزار  جنسیا

ز  اا را عره« نخعک دزق غرتقسیل»انسااس  ا « تایار»عسگسااّی « اتایک گناالیو سیاخ»ایّ رای 
رسر  یو« اااسبت ررتیرشاارنو« »یالم» رحک رت    « رسر اجتایکراخ» ر « ااازوسپ اطررنس »ی  

ا: ارت  ناس اب ررناا انگداس عاست یجاسیک راو  حراو    یعتح یکیک َتعاَ اا ی  یحاا یا »اااازناا ی 
تع اتی یس طازناوا زایاا  یاس یز فر  یاویک [ایکات  ر یداسد اجتات یالم  اسیااخ]اتایاسناو را ا رفاو

رسر ا تا ت رو رسریس   ر رزش اااس  یؤ ت ااااای رتایا  ساکیدسیحرس ی ر گسر رنر  رو  سرغ اب اااد
 (   Driver, 2012, p. 12« )اش  فظ از ذانک

یندوگانۀ ». ناسازگاری 2  1«دوگانه انجام/اجازه آزار»با « زر 

رگّی  ر  حک ر  یعتح رت : « ارالق عنجااسرت»اااسنااو جااایااات را  ر ی ااااوقمرزهووای اخالاااا 
سرسرت رو ی ااب یزر  وبیتش ی« اسنوااو»ایّ «    اأر تاتایک»ا « اتایکا گاال»ی «اتایک اأقل»

                                                           
یسر  ر ارالق عنجسرتی نخساااگرّیت ایّ یسار اااااا رو ایّ یالمی « اتااسیس    ارسنک  نهتیو  سیاخ ساک ا نخساااگرّ ورحرزش

 (  Hruscha, 1991, pp. 165-177)نرگا یعتح ااخ ااا اارحو الیمیو
1. doing / allowing harm 
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ی «رزلااا»اااو یؤافو ارالقک ااا ل ات گو ااااا:  ااااسس قتار ات ای یت«  رحسااز س  ارالق»اب 
اسنو ااااا  وتاااح بانتیّ یؤافو  ر ایّ اااوساحنتیّ ا گیه « ااارزل«  » ااازیا»ا « قاااال »

یحاا خ ارالق نس رجساااا؟ ا  یس عرو رسرعست یس یسیا یزر  »   ااااا رو « ااارزل»اصااحک  یؤافو 
 «نزا   ر  رعاو  اارت ارالقک انجااسنااا؟عااس را یک اارت ارالقک قتار ارتنااا یااس ننهااس یترک اب   

(LaFollette, 2007, p. 255  )« رنای  شسوست یک« اارزل»فا ا ااخا یت یؤافو اا«  اأر تاتایس
« رسیااتانسو»رو غسابسب ا نو ازایسب « اتایس ا گاال»رانا  بیت یاسر وبیتش    نرک« اتایاس ا گااال»ایاس 

«  خ  بارانجسد اجسب »ااازنا:  ااسنو یو ی   ااسنو یگزااال یک« اتایکا گاال»عسااگنای یتات   س  اب 
گناا  « اجسبخ  بار»ااااا ا « انجسد  بار» ار  یسبیکالق یس را اب    ار گو ایّ  ااسنوی    ااااسس یت

 ریعک یو  س ل ارالقک ناار   
اصااال انگخسب  اتایسنۀن رر  غسیا»ی یسننا جس  راازی یت ایّ یسارنا رو «اربتال» رحساااز س  یزرگ 

ات گّ نس یاخ»، « اااا نزبی ک»نزجو یو ی یاو  اد «اتایک اسیااخ»ی  ر « دالنک اب  ت  یاو جاسی او
ی «عست ینرس یّ   یکبیت وس ابااااگّ  دزق ا  با ت»ا اااتانجسد « انسااس  گزنس  ی   ت  یسااگدل

راسری ر عاست ر ایهخ اقحراایاو انجسیا  اب ایّ رای بار  جنسااارگکی نها ت ا یسننا    یکَبر ا ر ااااد
 اربتَنتَیّ رو غسابسب « اتا اأقل» نتعست  اااا رااااگکیسننا جس  رااز ا اربتال« اتاا گاال»عست اربتال

هَرحک یتات « اتایک سیاخ»عسگنای یسننا رایزق ندزی ی  ل  ید   اننا  یک« اربتاارزد»را َیحر 
رگّی یساا یسیا «یک اأر تاتا»ت «اتا سیاخ»یرل اات ی   حک ر  « ورسیا« »ا  در  در»ی یسننا اا 

 ااسنو  تایتا اخا  ر ی ااگو یساا ا افا « سیاخاسبت یعحق  یرشرنو»رسرعس را یسانجای  ل  ر اتات  
رگّ یو« انجسد اجسبخ» اد را رسیالب  رل یتطبق گنّر یعسابسنک بنااک»ازیا  راااگک یک بار یسیسااگا  ر 

  (Kagan, 1989, p. 2)« اب     یّ نخزاعنا یز ی  عاسرناا ا  یگت بیاس  ا یناس   ا یتناسیاو اتاز  یک
 عست بنااک یس راعس ا احهوعست ارالق عرو جنبورزاااااگاو»ااااک  اااا اسر اااااا راو  ر گنّر نگت 

(  ایّ ibid« ) ارنایسبیک [ی رزاک]یاسیک یو اااااگسناار عست بنااک ارتناا ا یاس را اب  ااااا ریتیک
رو یتطبق    جسی و ننهس عنگسیک  ق  ار   ر بنااک  ت   رساا رنا « اصل  بار»نگتش  اا سرا یس 

یّ  ااسنۀ» ا خ یسااااا ا نرز «  بار« »ااناو اسیا»راو اای رز ی رساااک را  رو یتطبق    جسی و « برل
 ااا  « نساسباسر» ت  را ناار  « یتیز  یو رز »رات  ق  رساا  ر رسرعست عرچیو

ری  ر یارل  گایرةالمعارف فلسوووفی  ر « انجسد  بار  ر یتایت اجسبخ   » َتنسااارا عساار  ااااانسیا 
ات  وساب  ر ا  «  یس انجسد  بار اب اجسبخ    یانت ااا؟»وتاح رو وساب یو ایّ »ازیا ی یکِاسوعننُفرگ تد
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ارنا رو یت ایّ یس« ورسیااتایس »؛ بیتا « یس ورسیااتایک  رااااا اااااا؟ »یو ایّ وتااااح اااااا رو 
« سبخاج» بار را اب « انجسد« »نسورسیااتایس »   یا ااای ایس ندتیبسب عرو « انجسد»اناابۀ  بار یو« اجسبخ»

 (   Snyder, 2016-Howard)«  اننایک   یانت 
عسااگنای « ورسیااتایس »نتیّ ازنو اب رو یزرگ« اتایس  سیاخ»ی «ورسیااتایک»یتطبق  ایّ نفساارت اب 

« ورسیا»نزاننا ایّ  ااسنو را یو راااررا یشاانسااانا؛ بیتا نگتنای نرکرسرعس یک« ورسیا»اب  نجس رو یو 
    «انجسد»اناابۀ  بار را نرز یسیا یو« اجسبخ»عس نگرجوی    ی ک ااااا   ر« اجسبخ»ا « انجسد»رسر  ر 

رنا رو اب ات نبایل یک«وتیعسابو« »نهتیو عنجسرت»را یو « اتایک سیاخ»یاااننا  عررّ ایت « ناسراا»
 بار  عتاز نسااابا یو ره  ا    بار رو رز ش رساااک را نرکرزاعا نس ا زا  یت    س ل ارالقک یک
ااای « اتااخ سی« » حسافو ارالق»نفساق نبسااا  اب ایّ رای یرلی اب  نجس رو  ر یکیتات  یگتا  نرز 

ناسگاسر یاسیاا   یک رای ا زا  یت رسرعسیک رو  بار را یبابیت  ا یاو« انجاسد اجاسبخ» اااسناو  نزاناانرک
 نرز یسئزل یاانا  « رنانرک»ی  ر یتایت رسرعسیک رو «رنایک»

اانسیاری یت ایّ یسارنا رو عرچ ننس ت ی یترالع نفسارت عساار «تنسااسباسر»یس اجز  ایّی یخسافس  
ـ « تاتایک اأر »ا « ورسیااتایک»ا  -« اسنو رالااار اااو»ا « اسنو جایااااو»ی ک یرس  یوی 

نات یو نزا  یس اجز  وسیباجز  ناار   ام  ابسب ا جس  رالد ااااگاالل ایّ  رحسااز س     ااااا رو یک
ی یسننا «یسنواتا سیاخ»ا « وراسیاااتایاسناو»ی یاس ارائاو  الیحک «اتایک اسیااخ»ا « وراسیاااتایک»یباسنک 
ی  یتیسب ا نتعست یزرگ« سیاخ»ات گّ ات اب  دزق ا یس اااااگاالل عاع نهس    یرشاااگت یو وسرخاربش 

عااست رااس ی «یحاااا یااا»ات اب ارالق رااسااااا ا یت اجز  وااسرخ« اااارزل» اااازاریااسبی اب 
ت  ا  ر نگرجو نگتاااک « وسرگگکی »ا « رز  یرنک»ا عست اااخصااک  س ل «انگخسب» شااد اا وست   
بو  »ا « غرت اأر تاتا»   ااا  « ارالق»یو « اتاا گاالا 

یرشااگتیّ »اتی یسننا اصاال «ورسیااتایسنو»نزا  اب اصاازل یکی «اتاورسیااتا   ا گاال»یو یسار ایّ 
 ا  ا یدایگسب رسرت را  نتت ارائونت ا رفر ینوعز نتی ر رزااگوی نفسارت ر « سیاخ یتات یرشاگتیّ ا تا 

ا ار ااست  اأر تت  الیق ا اااالیق « ا زایح ررت اااخصااک» انسااا رو  ر    « راا»ارالقسب 
عزیناو یاس یاس عزیناو ررگتت یتات  یگتا  یگحدق ااااز  ا ازایک نااار  رو ننهس رسرت را ارالقسب یااا  

« رشگتیّ ررتی»هت اب  الیق ا ااالیق اخصک  س لی نیاانر  رو یتات یرشاگتیّ ن اا ی صاتع« راا»
ا رو اوتارش عرگسنکی یو جسیگسعک راریت  یزبشنزا ی یس ن رو عست وسارّی یکرا وایا  ار    ر اسد

 یرسیا  « انجسد  بار اد»نت اب یالم جسیک  تاه« اسبت  سیاخیرشرنو»یالم  ر    
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مطالبات ر  ار   یساگّی  « ارالق»رّ نگتاااک یو نر  یساگّ نرزنۀ یسرب ورسیااتایک ااااا رو گن
سااارسر  ر ایزر نت یینات رو ورحرنا رو  ر    ااااخ   تاقی یزق رگک را نزصااار  یکپیامد رایی

قررا نئسنت ا رر  یو نرسبیناا  قتار ررتیاو یشاااسرراا  اااااای یت اااات  اراعک رتیا یحرر اتا 
س نزال یو ات اب یخسافس  ورسیااتایک یوسرخ»زیا: اازینا  یساگّ یکارت  ا ازینو نخساا را یتیکیک

 ا] زد رنا ینا را یحازینا ورسیااتایک یسیا ر گسر    ااااخ   تاق  ی  ر اینجس یک یز  وتیعاسابو 
 ااا فک یتات عاست جسا گس خ ارالقک ا ندعوایّ اازاد یاو یح زیراا     ااااخ  را یخاسا   اارت

و    ااااخ  یو ایّ  ارل رو یس وزاک ر رت    نک یح زدی]ی ایاس گنرّ رسرت [ اننااوراسیاااتایک یک
 (   Mulgan, 2001, p. 4)« نسی دزل ااا [نزانسگو رتج  ایزر ررتیو رنای یحرر نئسنت رتیاخ ااایک

نزانا   یک نرک»رنا رو: ی راسطتنشاااس  یک«یرزا  یعاساباو ارالق»یاساگّی  ر یحاث  ریاسرۀ 
ایّ جرحو یساگّ  ا سرا ازیست نگتش (  bid., p. 180i)« عرزارخ  ر وک نحدق اعااع  یگتا  یسااا

  یک  ایّ   ت یساگّ رو»ازیا:ااااا  َگبلی  ر نفساارت یساگّی یک« ارالق»ت اا یو «اتاا گاال»
نزاناا یسااار یاسیاا ا یاو ا گتا اااک  حرو نزاناا عرزارخ  ر وک نحدق اعاااع  یگتا  یاسااااا یکنرک

رتت    ایّ نصزر ااا رو  س حرا رز  یرّ   یک ر اأر تاتایک نبایل ااز ؛ بیتا  یشاخزر اصحک 
 (   Chappel, 2007, p. 260)«  ر یرس  ررتعست  یگت ااا

عس یو  الیق ا ااااالیق اات  س ل»ات یسننا «ورسیااتایسنو»عاست رزاعاا یاس اااااگاااللیاساگّ یک
« ااااز نت یکااااسیس عست رز  ااازیا  عنای ااااسیس  ایزری  ر رلی یوااااخ  ا اعااع ا  یااسخ

(Mulgan, 2006, p. 144)  راانکی  ر یتایت عتازنو اازاد ااااایا یتات رر  یو   یراس ی اب احسظ »ا
 ارائو رنا  « ورسیااتایک»اب « اتایسنوا گاال»رزانشک ( ibid., p. 160)« رننانس انسیس  یدسایا یک

« أر تاتا ا »نرز اتایس  رالاااار ی یسننا ینگ  ا یرلی ی  سیاخ«نسااااسباسرت»یاو یاسار یخاسافس  
یاس اساااگت خ ررا  یاو  یگتا  را یحاا  یو نز ی س  ا ا تا  یزر   القو  س ل « اااارزل»نبز ناا ا 

 انا رو را گرزت یک«  سیاخ»ی اصووو  انسااگنا؛ نو رل یشاات  ینگ ی  ر ینا ااازد  صاال نخسااا یک
ااااا «  ر جر ک رو  الیق ا ینس  ح یزر  نزجو»را « یترزر ارتی اااز ی ابقی ررت یس رزاااک»

 ر    جر  جحزارتت رنا ا  ر نبررّ « رباس ای  ر ی اااات یس نسرزااااک»واایاا  ار  ا اب ورااایح 
اسخ ینهزر اب جر ی رزاااک عرس  اات    جر  ی  اااخ  رس  یساااای   »ازیا: یک« جر »

 2 صااال  13یرل نرزی  ر ینا (   ,pp. 14 ]1789[Bentham ,2000-15)« اااخ  رس  رزاعا یز 
« اااسبت  سیاخیرشاارنو»یسیک یحزد یو  شااسر  رو ننهس  ر یزار  یساارسر ر ت ایّ ن گو وست یکی ی راییفایدر
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 ر  ااااا ا یرلی یس اجز   ن و« نساااسباسرت»ات عسااگر ی ایس  یس  ق یس یخسافس   ر اسااگتخ اسااگت خ
اسنو جایا اااااای  ر گسرگزب ااااو« اتا سیاخ»ا « ورسیااتا« »اسنو رالاااار ااااو»گسرگزب 

 ااسنۀ »اااااا؟ وسااااب ی با یو ایّ وتااااح  ر اتات     اااااا رو یرلی یس وبیتش « تااا گاال»
ک یتایّی یحل اصااحنتا   ینس« یعسابسق ارالقک« »ااارزل یعحق»ی بیت یسر وبیتش «انجسد اجسبخ  بار

 ی اب ازت یرلی ااا  « ااسنو انجسد اجسبخ  بار»وبیتش نزا ی وبیتش یس  اد
 ار ا یتیز اااااا  اا  ی  ر یسااارسرت اب یزار ی یبه  ا رج«د اجسبخانجس»رای ت  یرل یو  ااسنو 

ّ  ایّ  اااسناو گو ن سار  اااانگرنک را یت  اش  س ل ارالقک یکرزیک یکیاو  نها ا اب اناا نبابیت گ

یسئحو را وسم رت خ ا اب  ی صزرق راییفایدر 2 صل  13رزااای یس یرس  جرالنک یسننا ینا یکرای ایّ
ات نرسااا ازنوازیا  ر جهس  ااق ک اااتایر یواااسنو رساک رنا  اا یک«  اأر تاتاارالق »بیت یسر 

)اات »ینز  یو اازاد عررشااگک  س ل ارالقک یو رر  یو  یگتا  یساااا: « اااسبت  سیاخیرشاارنو»رو 
عسیک رو  ر    رسااک ایّ نزا  را  ااااگو یساااا رو ایّ  ر عزار را  ر نهت نگرتی ( یزق راای س  ی  

 ,Mill) «انایرس   یگتی ی  نر زرسر عرگسنک یسااا ااگ نسیکات اساگت خ ی نا ا یو  ر اساگتخرسر را 

2001, p. 21 ]1863[  ) رو  «اااسبت یعحق  سیاخیرشاارنو»ایّ نالش یرلی  ر  رجو نخسااای یس اصاال
 ااای نساسباسر ااا  «  حسفو ارالق»نهسد   تت اا  ر  اگز 

عسیک  رارو گنرّ یزقازیا اا  ر یرس  ایّ   ااسنۀ یرلی یکراجت رتیساا ی یس ااااسرخ یو ااااگسناار 
رسرنا یزرگر  رنا  اا یت ایّ یسار ااااا رو یس عرهز  یساارسرت اب ا تا ت رو  ر بیس  نرسیک یکاااد

عست اساااگت خ  ر نزبی   تاقی اب ایّ  تصاااا یترزر اری  رو یس  ارل نسیتایتتبیساااگنای یویرال یک
«  سیاخ»س رر  اخصک یتات رسعح  ر  ا رنج اایا  یترک اب ا تا ی عست ررتیو یااترا  ر طتح

اااااسعسنو اب ر ارلی یرل را یگه  یکعررّ نت یگسگتانر   رتیس ی یو ات اسگت خرا  ر اسگتخ نا رو  
 (   Crisp, 1997, p. 115) عا یکرز   ارایک نشاس  

ب  عا  اای ا ااسنو اب رز  نشاااس  یکی رای ت ت  راییفایدرنرزی عرسننا  آزاگی گربارۀیرالی  ر 
وبیت  ا یس اازاد یو رسرعسیک رو یو ااااز   یگتا  اااااا را نرک«  ااسنو انجسد اجسبخ  بار»ی  اااازی 

 وبیت :ارالق را یک« ارزل»
 ت  ]ا زا  یت ایّی  ر یسااارسرت اب یزار   [رنا ایّ ننبراو یتات راسرعاسیک یز  رو  ت  یک]

  رااااگک یو انجسد رسرتنزا   ت  را یویک [نرز اااااا ارنا یسااائزل راسرعاسیک رو نرک
اا اااا رو یو ااز   یگتا  ااا؛ یسننا اهس ق  ا    ر  ا اسخ؛ یت هاخ ات گّ اه  
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رو  اتات رو یتات  فظ ینس   جسی واش  ر   س  اب جسی وی یس عت رسر اتاعکینصااافسنو
رو یو اااز  ی  اا اب  رسیگح یترزر ار ااااا البد ااااا ا انجسد رسرعست رسصااک 

  س   ر یتایت رشاازنا  نز ی یس یسرت یهحزد یکاااخ  رس  ااااای یسننا نجسق ع 
ت عس اا را  ر یتاینزا  یتات انجسد ناا      رااااگک یکانا ا یواینهاس ا اسی  یایهک   یک

عسیک رنای یح و یس رسر ننهس یس رسرعسیک رو یکنزانا نوجسی و یسااائزل  انساااا    یک یک
نرز یتات  یگتا  ااات  راااا رنا ا  ر عت  ا یزر  یتات     ااتر  دسب یسیا  رنارو نرک

 (    ,pp. 14 ]1859[Mill ,1998-15عس جزاب وا  عا )یو   

اسعک یو ورسیاعست وتعزینو گنرّ  ات ازنوا یورزااایک یک«ارالق  اأر تاتا»اب ااازت  یگتی اا یس  
 اب اسگتخ یعسابسق    ی سعا: 

سااگحزد ی [اازاد یو ن ت   رسر یا]نساابا یو یزر  اال  [رسر رزب رت   اازاد یو]یزر   اد 
ا گرس  یرشاگتت  ر ا  رسل  شاسر ااا  قس اخ ایّ ااا رو عت رسک نسبا یو اتت رو 

 ر  اا یتات جحزارتت اب اقز  اتی رت   ازاز ااا؛ وسابرااسنا وساابیو  یگتا  یک
قار  اااا سر ا سااارسرت اب یزار    یدسیساااو یس یزر  االی اااااگ نس اااااا  یساجز ایّی ی

 (. .p. 15ibid ,) رننارعتنسم عسگنا رو ایّ ااگ نس را نزجرو یک

انا رو  نز  را قصااازرت یکیرل رر  ن ت   یو نجسق جس  ع »ازیاا ن ّی  ر نفسااارت یناا یاسالی یک
ّ  یرل  (  ن گو یه   ر اینجس    ااااا رو یسارTen, 1980, ch. 4. 1« )نز  ااااا حا  بار    ع  ناااااگ

ّ   س ل یتات رر  ن ت   یو  یگتا  ا « حساافو ارالق» ر « انجسد اجسبخ»یو  ااسنو  ی یدصاات  انسااگ
ّی  ااسنۀ»اازاد اا یو رر ی  سار یو ا نا  اّی یسار یرل یس ی ر ع  یک«  حسافو اارسااا»یرل را  ر « برل

ّی  ااسنۀ» رسیالب نساااسباسر ااااا  یرل « رز یتیز  یو »ا یسب ااااّگ جسی و اب  رساا  ر رسرعست « برل
ّی  ااسنۀ»یتوسیو «  حسافو اارسااا» ر   قار  تی  اخصک ا  زبخ رصزصک  ت  را یو راررا  « برل
اا ) گک اات یو ررت ا صاااال ح « یتیز  یو رز »ااااناسااااا رو جسی و را اب  رساا  ر رسرعست یک

تایت  رالب  ت  را  گک  ر ی« انجسد اجسبخ»یس نببیت ّگ  ااسنو «  حساافو ارالق» ار ی ایس  ر یسبیکیساااا( 
 ازیا:رالا ک یکطزر رو ی  انا  عرس ات  یکوکنرز یسئزل ا قسیل « رنانرک»رسرعسیک رو 

و رنا رااااا یو ایّ  ارل رر  نرک اااا   ت ت رو یو اااخصااک رو  ر  سل غتق
ک را عیسعک   رااگک یو قالیح ا گس خ اااا ا یس رر  یو    اخ   تصا صرا    یس
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 عا رسرش  قردسب ی  رسر یتیز  یو رز  ااااا؛  گک اات ایّ رسر ااابم اب  اااا یک
 (. McCloskey, 1971, p. 108)از   [ا  گک یتاح] بار    اخ  

ّی یتات  ال ایّ یشااا ال یک رسر   ت  یو«  با ت»ات رو یرل یتات   س  اب اصاااحک« نرسیز»ازیا ن 
یّ  ااسنۀ»ارت  یک  :یز یرس   الیل ازنساز  یتات  رساا  ر رسرعست  ت  ااانرسای یح و نرس« برل

گو ااق سب  ر نهت یرل  ریسرۀ  با ت  ااتارت ااااا ایّ  ااسنو نرسااای یح و  ااسنو    
یرس   الیل یخگح  یتات  رساا  ر ر گسر ی   ت  ااااا  یترک اب  الیل یتات  رساا 

ااااای  ررشااو  ارل یتنبعکیتنبعنا ا یترک نو   رساا یتات جحزارتت اب  بار  یگتا  ع
نر  انجسد راااااق ر  یکرو یس    را یوایاس  رساگک رو ننهس یتات ننفت اب ی  ر گسر یس ایّ

 (   Ten, 1980, ch. 4. 2اسخ  ارل رزیک نرسا )از  عرچیک
را بیت وس نهای  یگت « ی  اازاد ی ّر ا یشاااخ » عاا یس «  بار« »یساااگدرراسب »اات راسرت  یگتا  را 

   رسر را ننهس یتیز  یو رز    ت   انسااا   بار یسااگدر    یگتا ی    رسر را اب یجرز و رسرعست نزا  نرک
 گو رنا  یرل یت اّی نیک« یتیز  یو  یگتا » ار  ا اار  یجرز او رسرعست یرتا  یک« یتیز  یاو رز »

س عنگسیک اب  زبخ ه شاسر  رو یر ّ اااا رسرعست یس نأ رتت ینفک یت  یگتا   ااگو یسانای ایس ننوست یک
اازایک ی ّر ا »اااازنا رو یناا ا اااازااار یابیا ارالقک یک یرتا  یک« یتیز  یاو رز »ر گاسرعاست 
«  بار»نهناا  یرال عت ر گاسرت را راو ناأ رتت ینفک یت  یگتا  یگبار  یاو  یگتا  را بیت واس « یشاااخ 

ا یس نزجو یو نصاااتیحح  ر  انا یک«  بار»را « عاست ی ّر ا یشاااخ اازاد» اناا  اا ننهاس ندض نرک
 رت   اجست یک« عست ی ّر ا یشخ اازاد»نرز  ر  هتاا « رت   یو  یگتا  رر » گربارۀ آزاگی،

یندوگانۀ ». نقد بیرونی  5  «زر 

یّ ااسنۀ »نتیّ نداا یرتانک یت یه  رنا ا یو یعتح یک آزاگی   را  ر  ریسرۀ  یرل رو رز   اا نرز« برل
( ا ibid., p. 94« )ا گس خ نرسا عرچ اخصک یزجز ت رسیالب جاا»اااا رو  عای ایّ    وسااب یک

(؛ ibid., p. 15) «عت رسرت رو یت اا نأ رت یگبار  یر ّ ااااا اب طتیق اا یت  یگتا  نرز نأ رت یگبار »
و یتیز  ی»ا رسرعست « یتیز  یو رز »نزا ی یاو ایّ ااااس اکی رعک یراس  راسرعست اب ایّ رای نرک

یت نز ی س  ا  ایهخیات یت  یگتا  ا یت جسی وی یوازنورنر  یوا؛ بیتا عت راسرت رو یکرشااارا«  یگتا 
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 ابار    زیزانرس ی نأ رت یک
اا سل گنا یخح  ار   نخساا این وی  یت وس اات اّی  بار  غرتیساگدر ی یسگحزد ب »وسااب یرل یو اّی ا 

غرتیسااگدر ی   ارل    نأ رتنو یو]نزا  اسخ یک یگتا  یساااا    [نخعکیسااحل  ا غرتقسیل]ابااااّگ  دزق 
ی اات (Lacewing, 2010, p. 4) « ارل بیت وس ابااااگّ     قی  ر    رسر  رساا رت یو [یح و   ی الب

س عسیح یرساااک راسرت رناا راو  ر نگرجاۀ    نگزاناا اب  هااخ یخسرجح یت یا ا اب وت ارا یاعک
ل نسنزانک  ار ارل انجسد    رسری یح و یوی نو یواسخ راسیاا یساک اب  تبناا  رت ااااساح یسب یرسنای   

 :نزا  اا را یح زد ا یجسباق رت  ر وت ارا  یزنح ا بیت وس ابااگّ  دزق یسحل  ا تا ی یک

رتجک نگزاناا قت اااح را یااعا یس ن هاعست رات یاس ال ارال بیاس خاات ی الب یت ت یاو
رجو نگزانا اب  هاخ  رسیا یس اش انجسد  عا ا  ر نگاش را نساااباا یاو راسنزا خارالقک

انگسر  انسااا ا یجسباق رت ی ایس نزا  اا را ال راااگکی یکاش یت یای یو یزبش رسنزا خ
رسرانح اش نسااابا یو رسنزا خ یس یساااگس  ارل ندض ا رفوایّ یجاسباق یو [ایاسیک یه ]

 (   ,p. 96 ]1859[Mill ,1998)اش رتجکااای نو یتات ال

رتا  ی« یتیز  یو رز »ات اب رسرعس را اب  ایتخ رسرعست نزانا وسرخ    یک یک اد این او ا اسی  رس
ی اات وزااا  یس وحرسااک  ر  رّ انجسد ا رفو یسااا « اصاال  بار»عس را یشاارزل  ار  ا    رنا  ی الب

ت اش یجسباق رت   ااازد این وی اات رسرات ارل نسنزانک اب انجسد ا رفو  ت ونزا  اا را یویساااای یک
س   ا  ارل نس یاخ ات گّ یننزا ی یواش ااااز  یکرنا  حا وراایح  بار نس اااتار  رسنزا خ ت  یکراو 

(ی ایس  ر اینجس نرز  ارل یجسباقی  بار راسنا  یو ibid., p. 97ا ساسااسق  ایشاس ی اا را یجسباق رت  )
 اش  ار   رز  نرسای یح و نس یاخ ات گّ ا سیفک ااا رو نسبا یو رسنزا خ

ننهس  «یسگدررسب ا  ر  رجو نخسا»ای ننهس یزار ت نرسگنا رو اان  ت رو  ر اینجس یترااکااو یزر 
ازیا ل یکابارنا  یریت  یگتا  نأ رت یک« اب طتیق اا»ابارنا ا  ر  رّ  سل یت رز    س ل نأ رت یک

اب  توس نها ا نو یو عرچ  ت  یشخ   یگتت غرنو ا رفو رسصک نسبا یو جسی و را بیت »اات ااخصک 
نزا  یو یت د    یس یک( .ibid) « ق ناار  گرزت را یت اا نحررل رنا… رز   ااارم یزراک بنا جسی و 

نا؟ رننزر ت اجاسبخ  ا  رزرام  وتگتب ا وتراساتت یخزرناای ااااتاغ  راسنراسق یتانا یس  گک رزخ
را رنا  ینا کی رزیک نححرلیو« نتت رت  یزرگ»ازنو اب ایناگ نهت یرال را  ریسرۀ ایّ یاسی ال ا 

 نزر ت ااا: اینگ  ریسرۀ رزخبیت یسبنزیسک  ی سل ا را
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نزر ت یصااااد اااز  ینس    یگتا  یو  ا طتیق نزر ت رعتنسم ااااا ا اات رزخرزخ
قتار یگرتنا: نخساااا این وی     ت  یسیا نجسق یسیا ا ایّ رسر  نأ رت یر ّ اااااا نحا

عست اا اد این وی یصااااایرااناااب  ا  یر ّ اااااا جاس  اتاخ نجاسق را یاو رعت 
عست ااارو  ر یا   ااا ر سخ رو  ر    رر  -نراسبیناا یتاقباا وزاااا ک اااااا ا 

نتاااااا ا عزینو ایّ رسر اب ینسی  یسارسنک یتات  ااا رتج یک -وزاااا ک رایگس  اااااا 
    (Lacewing, 2010, p. 5)اا    را یو بر   یگتت ب  از  رو یکنأیرّ یک

رت  نزانر  ااااگاالل رنر  رو جسی و یسیا جحزت عرو ایّ رسرعس را یگسیس ینگتی ی یکازنو یو قضاااات ایّ
ی «یتیز  یو رز »عس رز  ارت رنا  رسر ر  اب  ریس  یصاااایرا یس یررسرت نساااک اب   یس  اااا  

اب »اش  ر وک نرساای یح و رسرت ااا رو ااالب یت  یگتا  ننهس رسرت نرساا رو اصاالب رنجح را
ی انجسیح ا رفو رسصااک را بیت وس نرکنأ رت یک ت  « طتیق  ررک یو ی  نها یس  بار قسیل  ابار  ا  سنرسب

   یو رز « یسگدررسب ا  ر  رجو نخسا»عسی رسر یزر  نهت رااسنا   ر عرو ایّ ی سلااخ  رس  نرک
 ابار   یررسرت نساک اب    یت  یگتا  نأ رت یک« اب طتیق»راسنا ا ننهس  ت   بار یک

قار یت راااا نزانا   ازیای نرسد رز رک اااخ   ر  اااگس  جسی و ااااا ا جسی و یکیک یرل
اک را ات اب بنا ااخصارا رز م نأ رت یگبار  رو اا  رااا را اب نس رااا نشاخر   عا ا ارزخ

ی یت یک رو رز  یتازینا رو  بار را اش  ر وک نرسااا ا  غاغو  یگتا  را ع   ااااگو یساااا  عرهنّر
 وناارنا یر ّ اااااایک« ا ردسنو»یس « ینحتع»انا رو  یگتا     را بتات یکازنویس یو بارنای را یک

یزر  ننفت یس طت   یگتا  ااق  اااازنای ایس عرّر ننفت ا طت  یا اااااا ا جسی و نبسیا ا زا  یت     ر ایزر 
خ اای ااااسر عس ااخصاک ا تا   رساا رنا  اات رسرعست یت د اب جنا رسرعسیک یساانا رو  ر یسال یو   

انا  اات    رسر ااااعو  یگتا  را نرسبارنای وا عرچ ا رفو یشاخصک را وسیرسل ن ت خی نک یساگدر  ا یک
 بار ی یگابار یراسبار ؛  رااااک راو  یگتا  اب اّی رسر  بار  راو  هز اارعحزب ا اات یکرز    ت  را نرک

 اّی  رس  یات نرسا  ارتنا    ااا رو انجسد    رسر یتایشس   بار  ر وک  ار  ا یک

 گیرینتیجه

« انجسد اجسبخ»( ر   ااسنو 2ا « اتایک سیاخ( »1انا اب یرل  بسرق«  حسفو ارالق» ا ااگز  اصاحک 
یّ  ااسنۀ( »2ا « اصل  بار( »1انا اب  بسرق«  حسفو ارساا» بار ا  ا اگز  اصحک اا  ر   «   برل
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 آزاج« /اجازهاننام» ۀدوگان جد   گرانیفانده فلسفه اخالال 2

ن  دوگانۀ اصل آزاج فلسفه سیاس  2  زّج
 

اسعک اب ایّ ش ا« حسااافو اااارسااااا»عست اا یس ااااگز «  حسااافو ارالق»عست رو ااااگز یرلی یس  
« اسباسر»اش « حسفو ارساا»عست رسرت رنا نس یس ااگز عس را  ااارزااا   نای یک«نسااسباسر»

را « خانجسد اجسب »ات  ااسنو نسگسر نس اناابخرسعا ا یویک« اسبت  سیاخیرشرنو« »اارزل»اازنا  اا اب 
جز عسی یو«اربتال» اناا رو یرشاااگت وابیت  ا ننهاس  ر یزار ت  ت  را یحزد یاو ررا  یاو  یگتا  یکیک

تَنتیّ  حسااافو »عست انایشااانا   ر نگرجوی یرل  ر جاال یرس  ااااگز عاسی نرز  ر    یزار  گناس  یکارب 

یّ  ااسنۀ»ا « اصل  بار»اشی اب ی  از «سافۀ اارساا ح»عست یس ااگز « ارالق تار را اصل ق« برل
ن ایل  را« اسبت  سیاخیرشرنو»رنا ا اب اازت  یگت اصل عس   س  یکااخا اب    ا  عا ا اافایک
ای ر  اا  اااااگو یساااانا  اب ایّ« اربتاارزد  »رسعا نس ررگتیّ باایو را یس    یک« اااارزل»رناا ا اب یک

ّ ا  ئزرررّی یفساااتا   جاایاا  ننهس ازنۀ  ا« اتایک گناالیو سیاخ»اا را « اتایک سیاخ»یرالی یسننا ن 
  اننا  یک« اتایک سیاخ»اب «   س قسیل»ا « ینسج »

اب ااااسرو  ات یترسااااگونهتیو« اتایک سیاخ»یاس اجز  ایّی اب ایّ ن گاو نرز نباسیاا غاس ل یز  رو 
« اربتال» « ت اتایک  »ا « رز اتایک»تاگح یس اااا ا ا« ارالق َانگحزااسرساّ»ت «اتا یگتت»

 ار  نسگسر  «اربتاارزد»وت ابت رو یرشاااگت  ل  ر اتات  نرساااا  اب ایّ رای نهتیو« ااااسباسر»گناا  
را یگتااااا نس اب  اد نداعست ینرس یّ ا عررشااگک رو یترساااگو اب اااتاااا « اتایک سیاخ»ااااا یااد 

َتَع «اتایک سیاخ« »اتایسنو یگتت»  عنا نتجرن یک« تالارب»ا  یو عررّ  ارلی یرشااگت   رحسااز س  انای ی 
عست اد گساحینس رننا نس اب  « قتار ا اتایک»ی یت اااگز  «اتایک سیاخ»جست رای یو« اربتاارزد»اااد  
َتَعنا ا یااد یجبزر نبسانا نهتیو« اتایک سیاخ»یس « اربتاارزد« »نسااسباسرت»ینرس یّ  ارالق »ات را  ر ی 

 ااا  « نساسباسر« »اربتاارزد»یگتاانا رو اتاگح یس اتاا « عنجسرت
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