فقر جهانی و عدالت جهانمیهنانه

تبزیخ دزیبفت1395/9/18 :

تبزیخ تأیید1395/11/27 :
*1

سیدعلی میرموسوی

فقر از مسبئلی است کٍ وظریٍپردازان عذالت ي عذالتخًاَبن َمًارٌ وگران آن بًدٌاودذ ي
دغذغٍ حل آن را داشتٍاوذ .شکبف فسایىذٌ میبن کشًرَبی ثريتمىذ ي تُیدست ،گسدتر
است .ملیگرایی حبکم بر وظریٍ َىجبری سیبسی ،برخی از وظریٍپردازان معبصر ،مبوىذ رالس
را بٍ ایه وتیجٍ رسبوذٌ است کٍ در ترسیم اصًل عذالت ،مرزَبی ملی را مُم بشدمبروذ ي
برخًرد بب فقر را در عرصٍ داخلی ي عرصٍ بیهالمللی پیري اصًلی متفدبيت ردرار دَىدذ.
جُبنمیُهگرایبن بب مخبلفت بب ایه دیذگبٌ کًشیذٌاوذ بب وبمربًط داوسته مرزَدبی ملدی از
وظر اخالری ،آمًزٌ عذالت جُبنمیُىبوٍ را طرح کىىذ .مقبلٍ حبضدر بدب وگدبَی گدبرا بدٍ

فمس خٟب٘ی ْ ٚداِت خٟبٖٔیٟٙب٘ٝ

فبجعٍ آمیس فقر جُبوی را در پی داشتٍ ي حل ایه مسئلٍ را بیش از پیش ضريرت بخشدیذٌ

جُبنمیُهگرایی معبصر ،بٍ بررسی چگًوگی طرح ایه آمًزٌ در چبرچًة رَیبفدتَدبی
مختلف میپردازد.

کلیدواژگبن :فمس ،فمسخٟب٘یْ ،داِت ،خٟبٖٔیٌٟٗسایی ،زاِص.

* دا٘ؿیبز ٌس ّْْٛ ٜٚغیبغی دا٘ؿٍبٔ ٜفید ).(mirmoosavi@gmail.com
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ْداِت اش آزٔبٖٞبی ٔؿتسن  ٕٝٞادیبٖ ٔ ٚىبتت فىسی  ٚازشؼٞبی پبیداز ثؿس اغت وٝ
ٔٙبلؿ ٝثس غس اقٓٔ ٚ َٛیبزٞبی آٖ ٕٛٞاز ٜخسیبٖ داؾت ٝاغت .ثب ٚخٛد ایٗٔ ،یتٛاٖ ادْب
وسد فمس  ٚتٟیدغتی ٕٛٞاز ٜچ٘ٛبٖ ٘ؿب٘ٝای ثسای َّٓ  ٚغٙدٝای ثسای ازشیبثی ٚنعٓیت
ْداِت دا٘ػت ٝؾد ٜاغتٕٞ .چٙبٖوٕٞ ٝپتٗ ثعٝخعٛثی ثیعبٖ وعسد ٜاغعت ،دیعدٌبٜٞعبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛدزثبزْ ٜداِت ث ٝا٘داشٜای ٕٞپٛؾب٘ی داز٘د وعٛٞ ٝادازا٘ؿعبٖ دزثعبز ٜد ٚدغعت ٝاش
دِٚتٞب ث ٝتٛافك چؿٌٓیسی زغیدٜا٘د :دِٚتٞبیی و ٝدز غسشٔیٙؿبٖ ثیؿتسِ ٔسدْ غعتت
فمسشدٞ ٜػتٙد  ٚاش آشْٔ ٖٛعداِت غعسثّٙد ثیعسٕ٘ ٖٚعیآیٙعد  ٚدِٚعتٞعبیی وعٔ ٝسدٔعی
خٛةتغریٝؾد ٚ ٜؾبد داز٘د  ٚدز آٟ٘ب ثب افساد یىػبٖ زفتبز ٔیؾٛد .دز ایٗ دِٚتٞعب ،افعساد
ثتتٞب  ٚفسقتٞبی فساٚا٘ی داز٘د  ٚاش لدزت غیبغی ثسخٛزداز٘د  ٚثعٙٔ ٝعبثّ دغتسغعی
داز٘د  ٚاش آشْٔ ٖٛداِت غسثّٙد ثیسٔ ٖٚیآیٙد (.)Hampton, 1997, p123
خبٖ زاِص ( )ْ2002-1921ثٗثػعتٞعبی ُ٘عبْ غعسٔبیٝدازی ِ ٚیجساِیػعٓ زا دز لعُ
ٔؿىُ فمس ٔ ٚحسٔٚیت ثٝخٛثی دزیبفت  ٚثب وٛؾؿی وُٓ٘یس ثعسای ٌؿعٛدٖ زاٞعی ٘ع،ٛ
ُ٘سیٝای خدید دزثبزْ ٜداِت پسداخت و ٝثتٛا٘د ٚنٓیت يجم ٝتٟیدغت ٔ ٚحس ْٚزا ثٟجٛد
ثتؿد .ا ٚدز پی یبفتٗ زاٞی ثسای لُ ٔػئّْ ٝداِت ثٛد وٛٔ ٝزد تٛافك ٍٕٞبٖ ثبؾد  ٚدز
ایٗ زاغتبٚ ،نٓیت اِٚی ٝزا ثٌٝ٘ٛٝای يسالی وسد و ٕٝٞ ٝدز ٔٛلٓیتی یىػعبٖ  ٚدز پعسدٜ
خ ُٟثٞ ٝس آ٘چ ٝلساز ٌیس٘د ؤٕ ٝىٗ اغت ثس دزیبفت آ٘بٖ اش اقْ َٛداِت تعأییس ٔٙفعی
ثٍرازد .دز چٙیٗ ٚنٓیتیٞ ،س اقّی و ٝپریسفت ٝؾٛد ،اخٕبِ خٟبٖؾِٕٛی خٛاٞد داؾعت.
ثب ٚخٛد ای ٗ ،زاِص اقْ َٛداِت زا ث ٝچبزچٛة ٔسشٞبی ّٔی  ٚخٛأّ ِیجساِی ٔحعدٚد  ٚثعب
ٌػتسؼ ایٗ اق َٛثْ ٝسق ٝزٚاثى ثیٗإُِّ  ٚغیبغت خٟب٘ی ٔتبِفت وسد .ا ٚدز لبٖ٘ٛ
ٔسدٔبٖ وٛؾید ثب ُ٘سیٝپسداشی ثسای ْداِت دز ْسق ٝثیٗإِّّی ،اقٚ َٛیطٔ ٚ ٜتفبٚت آٖ
زا ثیبٖ وٙد  ٚدز ٘تیدٚ ،ٝاوٙؽٞبیی زا دز ٔتبِفت ثب خٛد ثساٍ٘یتت.
ٔتبِفبٖ اغتدالَٞبی زاِصٔ ،حدٚد وسدٖ اقْ َٛعداِت زا ثعٔ ٝسشٞعبی ّٔعی ٘بتٕعبْ
ٔیدا٘ػتٙد  ٚثب زٚیىسدی خٟبٖٔیٟٙب٘ ٝوٛؾید٘د ُ٘سیٝای دزثبزْ ٜعداِت ازاهع ٝوٙٙعد وعٝ
ْسق ٝثیٗإِّّی زا ٘یص دزثسٌیسد .ایٙبٖ دز ثساثس ٔٙتمداٖ خٕبْتٌسایی لساز داؾتٙد و ٝثعٝ
ُ٘سی ٝزاِص ث ٝدِیُ ْٕٔٛیت آٖ ا٘تمبد ٔیوسد٘د .خٟبٖٔیٌٟٗسایبٖ ( )cosmopolitansثب
پریسؼ اقُ ثساثسی ا٘ػبٖٞب  ٚدزن فمس فصایٙد ٜخٟب٘ی٘ ،بثساثسی  ٚؾىبف ز ٚثٌ ٝػتسؼ
وؿٛزٞبی یسٚتٕٙد  ٚفمیس ثُ٘ ٝسیٝای دزثبزْ ٜداِت ٔیا٘دیؿید٘د ؤ ٝػئِٛیت وؿٛزٞبی

ثسخٛزداز زا دزثبز ٜوبٞؽ فمس  ٚثدثتتی دزثسداؾت ٝثبؾد.
ٔمبِ ٝلبنس ثب تٕسوص ثس ایٗ زٚیىسد ،دز پعی تجیعیٗ آٔعٛشْ« ٜعداِت خٟعبٖٔیٟٙب٘ع»ٝ
( ٚ 1)cosmopolitan justiceپبغخ ث ٝایٗ پسغؽ اغت و :ٝایٗ آٔٛش ٜچ ٝزاٜلّعی ثعسای
وبٞؽ فمس دز خٟبٖ ازاهٔ ٝیوٙد؟ پبغخ ث ٝایٗ پسغؽ زا ثب ٍ٘بٞی ٌرزا ث ٝپیدایؽ  ٚغیس
تحٔ َٛف ْٟٛخٟبٖٔیٌٟٗسایعی آاعبش ٔعیوٙعیٓ .غعپع خٟعبٖٔعیٌٟٗسایعی ٔٓبقعس زا
ٌٝ٘ٛؾٙبغی  ٚزٞیبفتٞب ٌ ٚسایؽٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛآٖ زا دغتٝثٙدی خٛاٞیٓ وسد .دز ادأع،ٝ
ثُ٘ ٝسیْ ٝداِت زاِص  ٚوٛؾؽ دز زاغتبی ٌػتسؼ آٖ ثْ ٝسق ٝخٟعب٘ی ٔعیپعسداشیٓ .دز
ایٗ زاغتب٘ ،تػت ث ٝدیدٌب ٜوػب٘ی خٛاٞیٓ پسداخت و ٝثسداؾت خٟبٖٔیٟٙب٘ع ٝخعٛد زا اش
ْداِت دز چبزچٛة لسازدادٌسایی ًٔسح وسد٘د .چبزِص ثیتص  ٚتٔٛبظ پٌٛی اش ثسخػتٝتعسیٗ
ُ٘سیٝپسداشا٘ی ٞػتٙد و ٝدز ایٗ دغت ٝلساز ٔیٌیس٘د .پع اش آٖ ،ث ٝچٍٍ٘ٛی يسح آٔعٛشٜ
ْداِت خٟبٖٔیٟٙب٘ ٝدز چبزچٛة ٍ٘سؼ ازغًٛیی دز ا٘دیؿٔ ٝبزتب ٘ٛغجبٔ ْٚیپسداشیٓ.
خبغتٍب ٜایٗ ٔف ْٟٛث ٝدٚزاٖ ثبغتبٖ ثبشٔیٌعسدد ٘ ٚتػعتیٗثعبز پعع اش لّٕع ٝاغعىٙدز
ٔمد٘ٚی ث ٝی٘ٛبٖ  ٚفسٚپبؾی ُ٘بْ دِٚت ع ؾٟسی پدیداز ؾد .خٟعبٖٔیٟٙعی وسغعیه دٚ
زٚیىسد ٔتٓبزل زا دزثسٔیٌسفت :فسدٌسایب٘ع ٚ ٝخبٔٓعٝغعتیصا٘ ٝوّجعیْ ٚ ،معٌُسایب٘عٚ ٝ
ثساثسیخٛاٞب٘ ٝزٚالی .دیعٛضٖ وّجعی (323-412ق٘ )ْ.تػعتیٗ وػعی ثعٛد وع ٝخعٛد زا
«ؾٟس٘ٚد خٟبٖ» دا٘ػت .ایٗ ادْب ٘ٝتٟٙب پی٘ٛد ثب ٘ ِٛثؿعس زا ثیعبٖ ٔعیداؾعت ،ثّىع ٝثعب
ٍ٘بٞی ثدثیٙب٘ ٝدز پی ٘فی فهیّت ش٘دٌی ٔد٘ی  ٚزد ٞسٌ ٝ٘ٛپی٘ٛد اختٕبْی ثٛد .دز ثساثس،
ش٘ ٖٛزٚالی (263–335ق )ْ.ؾٟس٘ٚد خٟبٖ زا دز ایٗ ٔٓٙب ثٝوبز ثسد و ٕٝٞ ٝا٘ػبٖٞعب دز
پست ٛثٟسٜٙٔدی ثساثس اش ٌِٛٛظٕٛٞ ،يٗ  ٚاش ٕٞجػتٍی ثسخٛزداز٘د .ش٘ ٖٛاش چؿٓا٘عداشی
خٟبٖؾٕ َٛث ٝخبٔٓ ٝثؿسی ٔیٍ٘سیػت  ٚلّٕس ٚآٖ زا ث ٝوُ خٟبٖ ٌػعتسؼ  ٚاخعسق
ٕٞجػتٍی زا دز وب٘ ٖٛآٖ لساز ٔیداد (.)Taraborrelli, 2015, p x
ثب غیػس ٖٚاخسق ٕٞجػتٍی ؾىُ َٚیفٌٝسایی یبفت  ٕٝٞ ٚا٘ػبٖٞب ،ثد ٖٚتٛخ ٝثٝ
زٚاثى اختٕبْی  ٚغیبغی ٌ٘ٛبٌ٘ٛؿبٖ ،ث ٝاْتجبز ثسخٛزدازی اش خسد  ٚشثبٖ ،اْهعبی یعه
اختٕبِ ؾٕسد ٜؾد٘د .غیػس ٖٚثس پبی ٝایٗ پیؽفسل و ٝخبٔٓٝپریسی ،تىّیع زا دز پعی
 .1ایٗ آٔٛش ٜث ٝثسداؾتی اش ْداِت اؾبز ٜدازد و ٝخٟبٖٔیٌٟٗسایبٖ دز ٚاوٙؽ ثُ٘ ٝسیْ ٝداِت زاِص  ٚدز ٘مد
آٖ ًٔسح وسد٘د  ٚدز تٓسی  ٚؾٙبغبیی اقْ َٛداِتٔ ،سشٞبی ّٔی زا ٘بٔسثٛو ثسٔیؾٕبزد.

فمس خٟب٘ی ْ ٚداِت خٟبٖٔیٟٙب٘ٝ
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دازد ،ثیٗ َٚبی ْداِت و ٝثس پبی ٝالتساْ ث ٝا٘ػبٖٞب  ٚدازایعیٞعبی آٖ اغعتٛاز اغعت ٚ
الػبٖ و ٝثس پبی ٝوٛؾؽ فٓبَ ثسای آغبیؽ ٚٓٞيٗ اغتٛاز اغت ،تفبٚت ٌراؾت .ثعدیٗ
تستیت ،آزٔبٖ خٟبٖٔیٌٟٗسایی ی٘ٛب٘ی ث ٝاختٕبِ ثؿسی خٟبٖؾعٕ َٛتىبٔعُ یبفعت وعٝ
اٞداف آٖٕٞ ،بٖ اٞداف اخسلی ْداِت  ٚآغبیؽ ا٘ػبٖ اغت ٞ ٚسوع ثبید دز لجعبَ آٖ
الػبظ ٔػئِٛیت وٙد .اِجت ٝاش ُ٘س غیػس ٖٚپبیجٙدی ث ٝلٛاْد اختٕبِ خٟعب٘ی ثعب اش ثعیٗ
ثسدٖ دیٍس تّٓكٞب ٚفبدازیٞبی ٔحّی ٕٞسا٘ ٜیػت ،ثسْىع ا ٚایٗ لٛاْد زا ثعٌ٘ٛٝعٝای
تؿسیح ٔیوسد و ٝپریسؼ آٟ٘ب ثب پی٘ٛدٞبی خبـ ٚ ٚاثػتٍیٞبی خصهعی غعبشٌبز ثبؾعد.
ثٞٝسلبَ ،غیػس ٖٚثب تٛخ ٝثٌ٘ٛ ٝبٌ٘ٛی غسؾت َٚبی  ،ثٙیبدی غبٔبٖٔٙعد ثعسای پی٘ٛعد
ٔتمبثُ ٕٞجػتٍی ثیٗ ا٘ػبٖٞب فسا ٓٞوسد تب َٚیف ٝافساد دز لجبَ یىدیٍس اش اِصاْ اخسلی
ث ٝاِصاْ لب٘٘ٛی تح َٛیبثد (.)ibid, p xi
ایٗ زٚیىسد دز لسٖ ٞفد ٓٞاش غٛی فیّػعٛفبٖ لمعٛق يجیٓعی  ٚدز لعسٖ ٞیدعدٓٞ
ثٝدغت وب٘ت ( ،)ْ1804-1724و ٝغسچؿٕ ٝخٟبٖٔعیٌٟٗسایعی ٔٓبقعس دز ٞعس د٘ ٚعِٛ
اخسلی ع ٙٞدبزی  ٚغیبغی ع لب٘٘ٛی اغت ،تعدا ْٚیبفعت .دز قعّح اثعدی ( perpetual
٘ )ْ1795 peaceتػتیٗ ثٙیبدِ ُ٘سیِ ٔدزِٖ لب٘٘ٛی خٟبٖٔیٟٙب٘ ٝزا ٔییبثیٓ و ٝدِٚتٞب زا
ٔٔ َٛیوٙد لك ذاتی ٞس ا٘ػب٘ی زا ثسای دیداز اش وؿٛز ثیٍب٘ ،ٝثد ٖٚآ٘ىٛٔ ٝزد زفتبزی
خكٕب٘ ٝلساز ٌیسد ،ؾٙبغبیی وٙٙد .ایٗ ا٘دیؿ ٝدز ٚالّ يسح  ٚپیؽثیٙی ایعد ٜؾعٟس٘ٚدی
خٟب٘ی دز ٔف ْٟٛلب٘٘ٛی آٖ اغت .ؾسو ٟ٘بیی دغتیبثی ث ٝایٗ لك ،تأغیع یه خٕٟٛزی
خٟب٘یٔ ،سوت اش دِٚتٞبی خٕٟٛزی اغت و« ٝخٟبٖؾعٟس» ٘بٔیعدٔ ٜعیؾعٛد .دز لعسٖ
ثیػتٓ آز٘ت ( )ْ1975-1906ایٗ ثحث زا ثب ا٘تمبد اش قٛزتثٙدی زایح  ٚغٙتی دِٚت ّٔی
تدا ْٚثتؿید .ا ٝ٘ ٚثس دِٚتی خٟب٘ی ،ثّى ٝثس تمٛیت لعع اختٕعبْی دز ا٘ػعبٖٞعب تأویعد
ٔیوسد .تحّیُ ا ٚاش افساد ثیدِٚت ،ثحثی ازشؾٕٙد ٙٔ ٚبلؿٝثساٍ٘یعص زا دزثعبز٘ ٜبغعبشٚازی
ذاتی لمٛق ثؿس ًٔسح وسد .اش ُ٘س ٔٓسفتؾٙبختی ،خٟبٖٔیٟٙی آز٘تی٘ ،مؿی تٓدیُوٙٙدٜ
یب ثساثسیغبش ٘دازد ،ثّى ٝثیؿتس ثٙٓٔٝبی پریسؼ ا٘ػب٘یتی اغت و ٝ٘ ٝدز خسد ٚالد ،ثّىعٝ
دز خسدی ٔتىثس اؾتسان دازد .ایٗ خسد و ٝدز ثساثس دیٍسی ثبش اغتٕٞ ،بٖ خسد ازتجعبيی
اغت و ٝتمٛیت آٖ ٘ ٝثب وٙبز ٌراؾتٗ غٙت ،ثّى ٝثب ثسخٛزد ا٘تمبدی ثب غٙت ٕٞسا ٜاغعت
(.)ibid, p xi-xii
دز ٘یٕ ٝا َٚلسٖ ثیػتٓ ،خٟبٖٔیٟٙی ،آزٔعب٘ی دز زاغعتبی ثسلعسازی قعّح  ٚدفعبِ اش
لمٛق ثؿس ثٛد  ٚتأغیع خبٔٓٔ ُّٔ ٚ ُّٔ ٝتحد زا دز پی داؾت .دز ٘یٕ ٝد ْٚلسٖ ثیػتٓ
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وٛؾؽٞبی ُ٘سی یبدؾد ،ٜالیبی خٟبٖٔیٌٟٗسایی زا ثْٛٙٝاٖ ثیٙؽ  ٚچؿٓا٘داشی خدید
دز پی داؾت ٝاغت .ایٗ چؿٓا٘داش زٚیىسدٞب  ٚثسداؾتٞبی ٌ٘ٛبٌٔ ٚ ٖٛتفبٚتی زا دزثسٔی-
ٌیسد و ٝثس اغبظ ٔٓیبزٞبی ٔتفبٚتی يجمٝثٙدی ؾدٜا٘عد .تٔٛعبظ پعٌٛی دز ٔمبِعٝای ثعب
ْٛٙاٖ «خٟبٖٔیٌٟٗسایی» ثب تٕسوص ثس ایدٔ ٜسوصی آٖ ،یٓٙی «فساٌیسی ا٘ػبٖٞب ثٝغعبٖ
افساد ثساثس» ( )Including all humans as equalدز دٔ ٚسلّ ٝث ٝيجمٝثٙدی  ٚثسزغعی آٖ
ٔی پسداشد :دز ٔسلّ٘ ٝتػت اش ُ٘س ٔٛنْٛی ٔٛازدی زا و ٝایٗ ایدٔ ٜسوصی دز خكعٛـ
آٖ ثٝوبز ٔیزٚد ،خدا ٔیغبشد .دز ٔسلّ ٝد ْٚچٍٍ٘ٛی وبزثسد  ٚفٔ ٟٓتفبٚت ایٗ ایعد ٜزا
دزثبزٞ ٜس ٔٛن ِٛثسزغی ٔیوٙد .دز ایٗ زاغتب ا ٚثب زٚؾی و ٝثسای دغعتٝثٙعدی ٔٛنعِٛ
ثسداؾتٞبی اخسلی ثٝوبز ٔیزٚد ،چٟبز ٔٛن ِٛزا اش  ٓٞخدا ٔیوٙدْ :عبٔسٖ فعسدی ٚ
خٕٓی ،زفتبز ایعٗ ْبٔعُٞعبٟ٘ ،بدٞعبی اختٕعبْی  ٚدِٚعتٞعبی خٟعبٖ .ا ٚثعسایٗاغعبظ
خٟبٖٔیٌٟٗسایی زا ث ٝچٟبز ٌ ٝ٘ٛتمػیٓ ٔیوٙعد :اخسلعی ،لعب٘٘ٛیْ ،عداِت اختٕعبْی ٚ
یٍب٘ٝاٍ٘بزا٘.)pogge (eds), p312-313( )monistic cosmoplitanism( ٝ
اش ُ٘س پٌٛی ،خٟبٖٔیٌٟٗسایی لب٘٘ٛی ،اش ُ٘ٓ ٟ٘بدی خٟبٖٔیٟٙب٘ ٝخب٘جدازی ٔیوٙد؛
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ثْٛٙٝاٖ ٍ٘سؾی دز ٚاوٙؽ ث ٝتغییسات ثسآٔد ٜاش خٟب٘ی ؾدٖ ًٔسح ؾد  ٚث ٝچبِؽٞعبی
٘بؾععی اش آٖ ،ثععٚٝیععطٔ ٜػععبهُ ْععداِت اختٕععبْی  ٚغیبغععی پبغععخ ٔععیداد .ثٙععبثسایٗ،
خٟبٖٔیٌٟٗسایی ٓٞشٔبٖ ٔٓیبزی ؾد ثسای دزن خٟبٖ  ٚتؿعتیف ْكعسی وع ٝدز آٖ
ثٝغسٔیثسیٓ ٛٔ ٚنٓی ٙٞدبزی و ٝث ٝغٛد ٔٓیبزٞبی خٟبٖؾٕ َٛداٚزی اخسلی ،لمٛق
ثیٗإُِّ  ُْٕ ٚغیبغی اتتبذ ٔیؾٛد .ثسایٗاغبظ ،اش ُ٘س خٟبٖٔیٌٟٗسایعی ٔعیتعٛاٖ
ثحساٖٞبیی زا دزیبفت و ٝاش غٛی فسایٙد دز لبَ ا٘دبْ خٟب٘ی ؾدٖ ثسای دٔٛوساغی پدید
ٔیآید  ٚدز خسیبٖ آٖ ثب تهٓی اقُ لبوٕیت غسشٔیٙی  ٚاغتمسَ دِٚتٞب ،تكٕیٓٞبی
دٔٛوساتیه  ٚغیبغیِ دز دغتسظ آ٘بٖ ٔؿسٚو ،تهٓی یب غّت ٔعیؾعٛد .اش چؿعٓا٘عداش
خٟبٖٔیٟٙی اٍِٞٛبی خدیدی اش دٔٛوساغی  ٚؾىُٞبی تبشٜای اش ٔؿبزوتٕ٘ ،بیٙعدٌی ٚ
ٔػئِٛیت دز ش٘دٌی غیبغی پدید ٔیآید و ٝفساتس اش ٔسشٞبی ّٔی دز شٔیٙع ٝخٟعب٘ی ؾعدٜ
ٌػتسؼ ٔییبثد .اش دز ٖٚچؿٓا٘داش خٟبٖٔیٌٟٗسایی اغت و٘ ٝمم لمٛق ثؿس ث ٝاغتٙبد
إْبَ لبوٕیت ّٔی ٔحىٔ ْٛیؾٛد .ثس پبی ٝخٟبٖٔیٌٟٗسایی ثٟسٜٙٔدی اش لمٛق ثؿس ٚ
لىٔٛتی خٟب٘ی و ٝآٖ زا ثد ٖٚتٛخ ٝثْ ٝهٛیت افساد دز دِٚتٞب ث ٝاخسا ٌرازد ،تهعٕیٗ
ٔیٌسدد (.)ibid, p xiii
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دزلبِیو ٝغ ٝثسداؾت دیٍس ،اش ْ٘ٛی ٔٓیبز یب اغتب٘دازد اخسلعی ثعسای ازشیعبثی ْعبٔسٖ
ا٘ػب٘ی  ٚزفتبزؾبٖٟ٘ ،بدٞبی اختٕبْی  ٚدِٚتٞبی خٟبٖ پؿتیجب٘ی ٔیوٙٙد (.)ibid, p316
ا ٚثب تٛخ ٝث ٝادثیبت اخیس ،چٟبز اقُ ٔؿتسوی زا و ٝایٗ غ ِٛ٘ ٝخٟبٖٔیٟٙی اخسلی ثعٝ
آٖ پبیجٙد٘د ،ایٌٗ ٝ٘ٛثیبٖ ٔیوٙد:
 )1فسدٌسایی ٙٞدبزی (ٚ :)normative individualismالعد ٟ٘عبیی داداع ٝاخسلعی
ثٝخبی خب٘ٛاد ،ٜلجیّ٘ ،ٝطاد ،خٕبْت فسٍٙٞی ع ٔرٞجی یب دِٚعت ،ا٘ػعبٖٞعب یعب اؾعتبـ
ٞػتٙد .ثٙبثسایٗ ،ازشیبثیٞب  ٚتدٛیصٞب تٟٙب ثس اغعبظ آٌعبٞیٞعبی ٔسثعٛو ثع ٝچٍعٍ٘ٛی
ٔٓیؿت افساد یب زفتبز ثب آ٘بٖ ا٘دبْ ٔیؾٛد.
 )2ثیيسفی ( :)impartialityدز تٟی ٝایٗ آٌبٞیٞب  ٕٝٞافساد ث ٝؾىُ ٕٞػبٖ ازشیبثی
ٔیؾ٘ٛد .التكبددا٘بٖ ایٗ زا «ٔٛلٓیت ٌٕٙبٔی» ٔی٘بٔٙد؛ یٓٙی تٓداد ٔٓیٙی اش افعساد وعٝ
ٚنٓیت ٔؿبثٟی زا تدسثٔ ٝیوٙٙد ،ثد ٖٚتٛخ ٝث ٝایٙى ٝچ ٝوػب٘یا٘د ،ث ٝؾعىُ یىػعبٖ
ازشیبثی ٔیؾ٘ٛد.
ٕٝٞ )3ؾِٕٛی (ٞ :)all inclusivenessس ا٘ػب٘ی چ٘ٛبٖ ٚالد ٟ٘بیی دادا ٝاخسلی ثٝ
ؾٕبز ٔیآید ٔ ٚؿٕ َٛآٌبٞیٞبیی لساز ٔیٌیسد و ٝثس پبی ٝآٖ ٔٓیبز اخسلیِ خٟبٖٔیٟٙب٘ٝ
ازشیبثی ٔیؾٛد  ٚتدٛیص خٛد زا اغتٛاز ٔیوٙد.
ْٕٔٛ )4یت (ٚ :)generalityنٓیت خبـ ٞس ا٘ػبٖ٘ ،یسٚیعی خٟعب٘ی دازد .اؾعتبـ
ٚالد ٟ٘بیی دادا ٝاخسلی ثسای ٞسوع ٞػتٙد ٝ٘ ،فمى ثسای ٔٓٞیٟٙبٖ یب ٞعٓٔعرٞجبٖ
خٛد ٔ ٚب٘ٙد آٖ .ازشیبثی  ٚتدٛیص یه ٔٓیبز اخسلی خٟعبٖٔیٟٙب٘ع ٝثعسای ٕٞعْ ٝعبٔسٖ
ا٘ػب٘ی ،آْ اش فسدی  ٚخٕٓیٔ ،سخٓیت  ٚاْتجبز دازد (.)ibid
تبزاثٛزِی دز يجمٝثٙدی دیٍسی ،خٟبٖٔیٌٟٗسایی ٔٓبقس زا ث ٝغ ِٛ٘ ٝاخسلی ،لب٘٘ٛی
ع غیبغی  ٚفسٍٙٞی تمػیٓ وسد ٜاغت .اش دیدٌبٚ ٜی ،خٟبٖٔیٟٙی اخسلی دز پی تٛخیعٝ
َٚیف ٝوٕه ث ٝایسٕٛٞيٙبٖ ثس پبی ٝاقٙٞ َٛدبزی خٟبٖؾعِٕٛی اغعت وع ٝثعْٙٝعٛاٖ
لٛاْد داٚزی دزثبز ٜافسادُ٘ ،بْٞبی غیبغی ٟ٘ ٚبدٞعب ثعٝوعبز ٔعیزٚدٌ٘ٛ .عٝای دیٍعس اش
خٟبٖٔیٟٙی اخسلی ،خٟبٖٔیٟٙی ٟ٘بدی اغعت وعٞ ٝعدف آٖ ثٟجعٛد لمعٛق ثؿعس اش زاٜ
ٔٓسفی اقْ َٛداِت خٟب٘ی ،اقسح غبختبز ثعیٗإِّعُ  ٚتٛغعٟٓ٘ ٝبدٞعبی خدیعد ثعسای
ثبشتٛشیّ ٔٙبثّ ثیٗ ٔحسٔٚبٖ خٟبٖ  ٚتهٕیٗ لمٛق ثؿس آ٘بٖ اغت .خٟبٖٔیٟٙی لب٘٘ٛی ع
غیبغی دز زاغتبی ایدبد ٟ٘بدٞبی لب٘٘ٛی ع غیبغی دٔٛوساتیه  ٚخٟبٖؾٕٔ َٛعیوٛؾعد
ثٟسٜٙٔدی  ٕٝٞؾٟس٘ٚداٖ خٟعبٖ زا اش لمعٛق ثؿعس ٔ ٚؿعبزوت غیبغعی تهعٕیٗ وٙعد.
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خٟبٖٔیٟٙی فسٍٙٞی دز پی تٛغٓ ٝفٓبِیتٞبی خٟبٖٔیٟٙب٘ ٝیب ؾٙبغبیی ْ٘ٛی خدیعد دز
ثػععتس فسٙٞععًٞععبی ایساسثععی اش زا ٜقععٛزتٞععبیی اش ٔجبلثعع ٝخٟععبٖٔیٟٙب٘عع ٝاغععت
(.)Taraborrelly, 2015, p xiv
خٟبٖٔیٟٙی اخسلی دز تمػیٓثٙدی اخیس ،دأٝٙای ٌػتسد ٜدازد  ٚثیبٍ٘س ٍ٘سؾی اغت
و ٝثس پبی ٝآٖ  ٕٝٞا٘ػبٖٞب اْهبی اختٕبِ اخسلی یٍب٘ٝا٘د  ٚقسفُ٘س اش ّٔیعت ،شثعبٖ،
ٔرٞت ،زغٔ ٚ ْٛب٘ٙد آَٖٚ ،یف ٝاخسلی دز خكٛـ دیٍس ا٘ػبٖٞب داز٘دٚ .خعٔ ٝؿعتسن
ثسداؾتٞبی اخسلی ایٗ اغت و ٝا٘ػبٖٞب ازشؼ اخسلی ثساثس  ٚدز ٘تیدٔ ،ٝػئِٛیتٞبیی
ثب ٌػتس ٜخٟبٖؾٕ َٛداز٘د .ایٗ زٚیىسد دز چبِؽ ثب ُ٘سیٞٝبیی لعساز دازد وع ٝدِٚعت یعب
اختٕبِٞبی ّٔی زا لٛشٔ ٜػئِٛیتٞبی ٚیطٜای ٔیدا٘ٙد و ٝاش ٔػئِٛیتٞبی ْبْ  ٚخٟب٘ی
ٔتٕبیص٘د .لّٛت  ٚنٓ خٟبٖٔیٟٙی ث ٝدیدٌب ٜدزثبز ٜایٗ ٔػئِٛیتٞبی ٚیط ٜثػتٍی دازد.
دز ؾىُ لدالّی یب ٔیب٘ٚ ،ٝخٛد تٟٓداتی دز ثساثس افسادی وٞ ٝعٓٚيعٗ ٘یػعتٙد ،پریسفتعٝ
ٔیؾٛدِٚ ،ی ثٛٔ ٝازدی ٔحدٚد ٔیٌسدد و ٝث ٝؾىُ خٟبٖؾٕ ،َٛثسای شیػت ٔحتسٔب٘ٝ
نسٚزت داز٘د .دز ؾىُ زادیىبَ  ٚلداوثسی ادْبی ثساثسی خٟب٘ی لتی دز ٔٛازدی فساتعس
اش ؾسایى لدالّی ثسای شیػت ٔحتسٔبً٘ٔ ٝسح ٔیؾٛد.
خٟبٖٔیٟٙی زادیىبَ ٔ ٚیب٘ ٝزا ٕٞچٙیٗ ثس اغبظ ٘ ِٛدیدٌب ٜدزثبزْ ٜداِت ٔعیتعٛاٖ
خدا وسد ٌٝ٘ٛ .زادیىبَٚ ،خٛد ٙٞدبزٞبیی زا ثسای ْداِت ٕ٘یپریسد و ٝدز ٖٚیه خبٔٓعٝ
ٔٛخ ٝثبؾٙدِٚ ،ی ثسای وُ خٕٓیت خٟبٖ ٔٛخ٘ ٝجبؾٙدٔ ِٛ٘ .یب٘ٚ ،ٝخٛد َٚبیفی ْبدال٘عٝ
زا دز ثساثس اْهبی خبٔٓ ٝخبـ ٝ٘ ،دز ثساثس  ٕٝٞافساد خٟبٖ ٔیپریسد .دزایٗٔیبٖ ،يیفعی
اش ثسداؾت ٞعب لعساز داز٘عد وع ٝدزثعبزٔ ٜحتعٛا ٚ ٚشٖ تٟٓعدات دز خكعٛـ ٞعٓٔعیٚ ٟٗ
ایسٔٓٞی ٚ ٟٗازشؼ ٔیٟٗدٚغتی  ٚپی٘ٛدٞبی ٚیطٔ ٚ ٜسشٞبی ّٔعی ثعب یىعدیٍس تفعبٚت
داز٘د .اش ایٗ چؿٓا٘داش تفبٚت ثٙیبدیٗ اقْ َٛداِت دز ْسقّٔ ٝی  ٚخٟب٘ی ٔٛزد پریسؼ
٘یػت .اشایٗز ،ٚخٟبٖٔیٌٟٗسایبٖ وٛؾیدٜا٘د ُ٘سیْ ٝداِت زاِص زا ثٌٝ٘ٛٝای ثبشغبشی وٙٙد
وْ ٝسق ٝثیٗإِّّی زا دزثسٌیسد .دز ادأ ٝث ٝثسزغی ایٗ وٛؾؽٔ ،تبِفعت زاِعص ثعب آٖ ٚ
دیدٌبٜٞبیی خٛاٞیٓ پسداخت و ٝاش دز ٖٚایٗ ٔٙبلؿ ٝپدیداز ؾد٘د.
 .4کوشش نبفرجبم

خٟبٖٔیٟٙی ْداِت اختٕبْی دز ؾىُ لسازدادٌسایب٘ٝاؼ دز پبزادایٓ ِیجساِی ،ث ٝؾىّی وعٝ
زاِص دز وتبةٞبی غٌٝب٘ٝاؼ؛ ُ٘سیْ ٝداِت (ِ ،)1971یجساِیػٓ غیبغعی ( ٚ )1993لعبٖ٘ٛ
ٔسدٔبٖ ( )2002تٛقی وسدٌ ،ٜػتسؼ یبفت ٝاغت .ثػیبزی اش فیّػٛفبٖ وٛؾیدٜا٘د ُ٘سیٝ
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«ْداِت ثٔٝثبث ٝا٘كبف» زاِص زا دز ْسق ٝزٚاثى ثیٗإُِّ ثػى دٙٞد .ایٗ وٛؾؽ ث ٝتٙؽ
ٔیبٖ دٔ ٚفسٚل ثٙیبدیٗ ِیجساِیػٓ غیبغی ،یٓٙی ثبٚز ث ٝثساثسی  ٕٝٞا٘ػبٖٞب  ٚتهعٕیٗ
ثساثسی تٟٙب دز چبزچٛة ٔسشٞبی ّٔی ا٘دبٔید ٜاغت .ایٗ ٌسایؽ ثس پعریسؼ ایعٗ فعسل
ٔجتٙی اغت ؤ ٝسشٞبی ّٔی ٚ ٚفبدازی ّٔی ،تفبٚتی دز وٕه ث ِٕٛٙٞ ٝپدیعد ٕ٘عیآٚزد.
اٌس  ٕٝٞا٘ػبٖٞب ؾبیػت ٝزفتبز ثساثس ٞػتٙد٘ ،بثساثسی ٘جبید ثس ثٙیب٘ی تٛخی ٝؾٛد و ٝثیسٖٚ
اش خٛاغت ا٘ػبٖ  ٚاش ُ٘س اخسلی دِجتٛاٞب٘ ٝثبؾد .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝا٘تتبة پدز ٔ ٚعبدز ٚ
٘یص شادٌب ٜفسد ث ٝدغت ا٘ ٚیػت ،تفبٚت ثس ٔجٙبی ؾٟس٘ٚدی ّٔ ٚیتٕٞ ،ب٘ٙعد تفعبٚت ثعس
ٔجٙبی ٘طاد  ٚخٙػیت تٛخیٝپریس ٘تٛاٞد ثٛد (.)Carens, 1992, p26
ُ٘سیْ ٝداِت زاِص ثس اغبظ دٔ ٚفٚ ْٟٛنٓیت اقّی  ٚپسد ٜخ ،ُٟد ٚاقعُ زا ًٔعسح
ٔیوٙد :اقُ آشادی  ٚاقُ تفبٚت .ثس پبی ٝاقُ تفبٚت٘ ،بثساثسیٞب ثبید ثٌ٘ٛٝعٝای ثبؾعٙد
و ٝدز ٔدٕ ِٛث٘ ٝفّ ٘بثسخٛزدازتسیٗ افساد ثبؾعٙد (ٞ .)Rawls, 2001, p42-43عدف ُ٘سیعٝ
ْداِت زاِصٕٞ ،یبزی اختٕبْیِ افسادی اغت و ٝدز ْهٛیت دز یعه دِٚعت ّٔعی اؾعتسان
داز٘د .اقْ َٛداِت ،تٛشیّ ٔٙكعفب٘ ٝأتیبشٞعب ٓٔ ٚبیعت لبقعُ اش ٕٞیعبزی اختٕعبْی زا
ٔؿتف ٔیوٙد .ثدٕٞ ٖٚیبزی اختٕبْی ،اغبغبً ٔػعئّْ ٝعداِت ًٔعسح ٕ٘عیؾعٛد ٘ ٚعٝ
وبالیی ٞػت و ٝدزثبز ٜآٖ ادْب ٟ٘ ٝ٘ ٚبدی ٞػت و ٝایٗ اق َٛدزثبز ٜآٖ اخسا ؾٛد .زاِص
خٛأّ زا ثْٛٙٝاٖ ُ٘بْٞبی ثػت ٚ ٝخدا دز ُ٘س ٔعیٌیعسد  ٚآٟ٘عب زا چ٘ٛعبٖ اختٕعبِٞعبی
خٛدثػٙدّٔ ٜی تكٛز ٔیوٙد .اش ایٗ دیدٌبٕ٘ ٜیتٛاٖ زٚاثى ثیٗ افسادی زا و ٝدز ّٔتٞبی
ٌ٘ٛبٌ ٖٛش٘دٌی ٔیوٙٙد ،ثس اغبظ ْداِت خٟب٘ی غبٔبٖ ثتؿید.
ثػیبزی ُ٘سیْ ٝداِت زاِص زا اش ایٗ ُ٘س ٔٛزد ٘مد لساز داد٘د  ٚتفػیسی خٟبٖٔیٟٙب٘عٝ
اش آٖ ازاه ٝوسد٘دِٚ ،ی زاِص ثیدزً٘ آٖ زا دز لب٘ٔ ٖٛسدٔبٖ زد وسد .دز ایٗ وتبة زاِص یه
ٚنّ اقّی ثیٗإِّّی زا دز زاغتبی پبغخ ث ٝایٗ پسغؽ ًٔسح ٔیوٙعد وع :ٝافعساد آشاد ٚ
ثساثس دز ؾسایى ٔٙكفب٘ ٝثس چٕٞ ِٛ٘ ٝیبزی تٛافك ٔیوٙٙد؟ ٕ٘بیٙدٌبٖ ٔسدْ ،یٓٙی الصاة
یب ٌسٞ ٜٚب دز پسد٘ ٜبآٌبٞی اش غسشٔیٗ ،خٕٓیت ،ا٘داش ٜخٕٓیتی وٕ٘ ٝبیٙعدٌی ٔعیوٙٙعد ٚ
٘یسٚی التكبدی  ٚغیبغی آٖٞ ،ؿت اقُ زا ثْٛٙٝاٖ اقْ َٛداِت خٟب٘ی ٔعٛزد تٛافعك
لساز ٔیدٙٞد ( .)Rawls, 2002, p37دز ؾسایى ایسآزٔب٘ی وؿٛزٞبیی ٞػعتٙد وع ٝثع ٝایعٗ
اق َٛالتساْ ٕ٘یٌراز٘د یب ٕ٘یتٛا٘ٙد دز اخسای آٖ ٕٞىعبزی وٙٙعد .اش خّٕع ٝوؿعٛزٞبی
ْیبَثبز و ٝثب دغت  ٚپٙد٘ ٝسْ وسدٖ ثب ٔؿىست خدی التكبدی  ٚاختٕبْی ،ثسای آشاد ٚ
ٔحتسْ ثٛدٖ ٔیوٛؾٙد .ایٗ ٘ٔ ِٛسدْ ثبید تب شٔب٘ی و ٝثٚ ٝنٓیت خٛة غعبٔبٖ ثسغعٙد،
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ٔٛزد لٕبیت  ٚوٕه لساز ٌیس٘د .اش ُ٘س زاِص دِٚتٞب افص ٖٚثس ایٗ وٕهٞ ،یچ َٚیفعٝای
ثسای ْداِت تٛشیٓی ثیٗإِّّی ٘داز٘د (.)ibid, p119
دز ُ٘سی ٝلمٛق ثیٗإُِِّ زاِصَٚ ،یفٝای دز خكٛـ تأٔیٗ اقُ تفبٚت ٘ ٚیص تعأٔیٗ
ثبیػتٞٝبی تٛشیّ خٟب٘ی ثدٞ ٖٚدفی ٚالد  ٚزٚؾٗٚ ،خٛد ٘دازدَٚ .یفع ٝوٕعه تٟٙعب دز
ؾسایى ٔحسٔٚیت ًّٔك  ٚثعب ٞعدفی زٚؾعٗ ّْٕعی ٔعیؾعٛد  ٚثعس اغعبظ آٖ ،خٛأعّ
٘یهغبٔبٖیبفت ٝث ٝوٕه ث ٝخٛأٓی ٔ َٛا٘د و ٝدز چٙیٗ ٚنٓیتی لساز داز٘د .ایٗ َٚیفٝ
ٔیتٛا٘د اش زا ٜوٕهٞبی التكبدی یب ازتمبی اخسای لمٛق ثؿس ا٘دبْ ؾٛد؛ ٞسچٙعد ایٟٙعب
َٚبیفی ثؿسدٚغتب٘ٝا٘د ٝ٘ ،اش َ٘ٚ ِٛبیفی و ٝؾٟس٘ٚداٖ یب خٛأّ فمیس ثتٛا٘ٙد ادْعب وٙٙعد.
َٚیف ٝوٕه ٞیچ ٔحدٚدیتی زا دزثبز ٜتٛشیّ ٔحّی یسٚت دز خٛأٓی وٛٔ ٝزد وٕه لساز
ٔیٌیس٘د ،تحٕیُ ٕ٘یوٙد؛ ٕٞچٙبٖو ٝایٗ َٚیف ٝث ٝا٘داش٘ ٜبثساثسی لبثُ پریسؼ دز یعه
خبٔٓ٘ ٝیص تٛخٟی ٘دازد .ایٗ َٚیف ٝثب خٛاغت ْداِت تٛشیٓی ثیٗإِّّی ٕٞسا٘ ٜیػعت .ثعب
تٛخ ٝث ٝایٙى ٝایٗ َٚیف ٝلدی ٔٓیّٗ دازد ،ایدبد ٟ٘بدٞبیی ثیٗإِّّی زا ٕٞب٘ٙعد آ٘چع ٝدز
غًح ٔحّی ثسای غبٔبٖ دادٖ ث ٝثیْداِتیٞب ث ٝتأغیع ٘یبش دازد ،نسٚزی ٕ٘یوٙد.
زاِص ٕٞب٘ٙد آ٘چ ٝدزثبزْ ٜداِت تٛشیٓی دز داخُ یه خبًٔٓٔ ٝسح وسد ٜاغعتٞ ،عیچ
ثحثی دزثبز ٜایٗ َٚیفٕ٘ ٝیوٙد .ثسای ٔثبَ ،إ٘ ٚیٌٛید تٛشیّ ثیٗإِّّعی ٔٙعبثّ يجیٓعی
٘بٔٙكفب٘ ٝاغت یب ؾسایًی و ٝفسد دز آٖ ث ٝد٘یب آٔعد ،ٜاش ُ٘عس اخسلعی ٘عبٔسثٛو اغعت.
اشایٗز ،ٚؾىبف ٌػتسدٔ ٜیبٖ ْسقٔ ٝحّی  ٚثیٗإِّّی زا لفعٍ ٔعیوٙعد .ثٙیعبد اخعسق
غیبغی لب٘ٔ ٖٛسدٔبٖ ،افساد زا دز ازتجبو ثب یىدیٍس ٔب٘ٙد اْهبی یعه خبٔٓع ٝخٟعب٘ی دز
ُ٘س ٕ٘یٌیسد ،ثّى ٝاْهبیی اش ٔسدٔی ثسٔیؾٕبزد ؤ ٝتٕبیص اش دیٍس ٔسدٔبٖ ادْبی لعك
تٓییٗ غس٘ٛؾت داز٘د .ثٙبثسایٗ ،لب٘ٔ ٖٛسدٔبٖ افص ٖٚثس َٚیف ٝوٕعه ،وع ٝؾعسایى لعك
تٓییٗ غس٘ٛؾت زا ثیبٖ ٔیوٙد ،خٛاغتبز ٞیچ تٛخٟی ثع٘ ٝعبثساثسی ثعیٗ افعساد ٔ ٚسدٔعبٖ
٘یػت.
ٔتبِفتِ زاِص ثب ٌػتسؼ اقُ تفبٚت ثْ ٝسق ٝزٚاثى ثیٗإُِّ ،خٟبٖٔیٌٟٗسایبٖ زا ثس
آٖ داؾت تب ثب ٍ٘بٞی ا٘تمبدی ثسای يسح ثسداؾتی خٟبٖٔیٟٙب٘ ٝاش ْعداِت ثىٛؾعٙد .ایعٗ
وٛؾؽٞب ٘تػت دز چبزچٛة لسازدادٌسایی قٛزت ٌسفتِٚ ،ی دز ٟ٘بیعت اش ایعٗ غعٙت
فساتس زفت .چبزِص ثیتص دز چبزچٛة لسازدادٌسایب٘ ٝوٛؾید ْداِت تعٛشیٓی خٟعبٖٔیٟٙب٘ع ٝزا
قٛزتثٙدی وٙد .ا ٚدیدٌبٜٞبی اقّی زا دزثبزْ ٜداِت خٟب٘ی دز غْٙ ٝعٛاٖ يجمعٝثٙعدی
ٔیوٙدٚ :الٌّسایی اخسلی ،اخسق دِٚتٞب ( ٚ )morality of statesخٟعبٖٔعیٌٟٗسایب٘ع.ٝ
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ثیتص ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝاّ٘ ْداِت تٛشیٓی ثیٗإِّّی ،اش دیدٌب ٜاخیس دفبِ ٔیوٙد .ا ٚثعیٗ اقعُ
ثبشتٛشیّ ٔٙبثّ  ٚاقُ تٛشیّ خٟب٘ی تفبٚت ٔیٌرازد .اقُ ٘تػت دز ؾسایًی وْ ٝسقعٝ
ثیٗإُِّ اش دِٚتٞبیی تؿىیُ ؾد ٜو ٝخٛدوفب ٞػتٙد ،لبثُ إْبَ اغتِٚ ،ی دز ؾسایًی
و ٝخسیبٖ تِٛید  ٚتٛشیّ خٟب٘ی ؾد ٚ ٜیه ٕٞیبزی اختٕبْی دز غعًح فسأعسشی ؾعىُ
ٌسفت ٝاغت ،اقْ َٛداِت زاِصی دز ایٗ غًح ٘یص لبثُ اخساغت (.)Beitz, 1999, part 3
پٌٛی زاٞجسدی ٔتفبٚت زا ثسٌصید ٜاغت .ا٘ ٚتػت دز وٙبز خبٔٓ ٝوسٖ ثؿسی ،خٛأّ
خٛدثػٙد ٚ ٜخٛدوفبی زاِصی زا ؾٙبغبیی ٔیوٙد .غپع ا ٚثعس ٔػعئِٛیت اخسلعی ٔٙفعی
ٟ٘بدٞبی ثیٗإُِّ دز تٓییٗ ؾسایى فمس خدی تأوید ٔیٚزشد .ا ٚپبیبٖ دادٖ ث ٝشیبٖٞبیی زا
ٔٛزد تأوید لساز ٔیدٞد و ٝاش غٛی وؿٛزٞبی یسٚتٕٙدی و ٝزٞجسی پٛیبیی التكعبدی زا
داز٘د ،ث ٝوؿٛزٞبی نٓی ٚازد ٔیؾٛد .اش ُ٘عس أ ،ٚػعئّ ٝثع ٝثعبشتٛشیّ ٔٙعبثّ ثساغعبظ
ثساثسیخٛاٞی ٔسثٛو ٘یػت؛ شیسا اٌس ُ٘بْ التكبد خٟعب٘ی غعٛغتغریٔ ٚ ٝعسئٚیعس زا دز
وؿٛزٞبی فمیس پدید آٚزد ٚ ٜتحٕیُ وسد ٜاغت ،ایٗ ٘ؿبٖ ٔیدٞعد ٔعب ثعب ٘معم آؾعىبز
لمٛق اِٚی ٝثؿس زٚثٝزٞ ٚػتیٓ .وؿٛزٞبی یسٚتٕٙد َٚیفٙٔ ٝفی دز خكٛـ ْدْ تحٕیُ
ؾسایًی داز٘د وٛٔ ٝخعت وعبٞؽ ٚنعٓیت لمعٛق ثؿعس دز خٟعبٖ ؾعد ٜاغعت ( Pogge
.)2008:319
ٔبزتب ٘ٛغجب ْٚثب ثٟس ٜثسدٖ اش ازغً ٚ ٛغیػس ،ٚآٔٛشْ ٜداِت خٟبٖٔیٟٙب٘ ٝزا اش زٚیىسد
لبثّیتٞب دز ٔیبٖ ٌراؾت .زٚیىسد ٔجتٙی ثس لبثّیتٞب ثس آ٘چ ٝاؾتبـ ثٝدزغتی تٛا٘عبیی
ثٛدٖ  ٚا٘دبْ آٖ زا داز٘دٔ ،تٕسوص اغت  ٚد ٜلبثّیت یب تٛا٘بیی ثٙیبدی ا٘ػب٘ی زا ؾٙبغعبیی
ٔیوٙد و ٝدِٚتٞب ثسای لدالُ التساْ ث ٝوسأت ا٘ػب٘ی ثبید آٖ زا ثسای  ٕٝٞؾعٟس٘ٚداٖ
تهٕیٗ وٙٙد .التساْ ثساثس ث ٝوسأت ا٘ػب٘یٔ ،ػتّصْ آٖ اغت و ٝایٗ د ٜتٛا٘بیی دز غعًح
لدالّی ٔٙبغت ثسای  ٕٝٞغبوٙبٖ خٟبٖ تهٕیٗ ؾٛد  ٚدِٚتٞبی یسٚتٕٙد ثبید ٔػئِٛیت
خٕٓی ثسای ثٟجٛد ایٗ تٛا٘بیی ٞعب زا اش زا ٜلعرف ٔٛا٘عّ غعبختبزی آٖ ثعس ْٟعدٌ ٜیس٘عد.
اشآ٘دبو ٝتٛشیّ ٔػئِٛیتٞبیی ؤ ٝمتهبی ْداِت خٟب٘ی اغعت ،غسؾعتی اخسلعی دازد ٚ
تٟٙب ثس فسل پریسؼ آزٔب٘ی آٖ ٚخٟی غیبغی ٔی یبثد ،ثب تٛخ ٝث ٝایٙىعٞ ٝعیچ غعبختبز
اخجبزی فٓبَ دز خٟبٖ ٚخٛد ٘دازد و ٝثتٛا٘د ٌسٜٞٚب زا ث ٝا٘دبْ تىبِی خٛد ٚادازد ،ثیؿعتس
اش  ٕٝٞتغییس ذٙٞیت ٔٛزد ٘یبش اغت .دز ادأ ٝایٗ غ ٝزٞیبفعت ثعٝيعٛز دلیعكتعس ثسزغعی
خٛاٙٞد ؾد.
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وتبة ُ٘سی ٝغیبغی  ٚزٚاثى ثیٗإُِّ دز فهبیی ٍ٘بؾت ٝؾعد وع ٝپعبزادایٓ ٚالعٌّسایعی دز
ْسق ٝزٚاثى ثیٗإُِّ ثب ثحساٖ زٚثٝز ٚؾد ٜثٛد  ٚا٘دیؿ ٝزاِص دز فّػعف ٝغیبغعی تػعّى
داؾت .ثیتص دز ایٗ وتبة ثب ث ٝپسغؽ وؿیدٖ دُ٘ ٚسیٚ ٝالعٌّسایعی  ٚآ٘چع ٝا« ٚاخعسق
دِٚتٞب» ٔی٘بٔد ،اش أىبٖ يسح ُ٘سی ٝخٟبٖٔیٟٙی ایسدِٚتٔحٛز غتٗ ٔعیٌٛیعد .ثعٝ
اْتمبد ٚیٞ ،س ُ٘سیٙٞ ٝدبزی دزثبز ٜزٚاثى ثیٗإُِّ ثبید ثب پیىس ُ٘سیٚ ٝالٌّسایی زٚثٝزٚ
ؾٛد ( .)Beitz, 1999, P13اش ُ٘س ثیتصٚ ،الٌّسایی ثب تكٛیسی ٞبثصی اش زٚاثى ثیٗإُِّ ثعس
چٟبز پیؽؾسو اغتٛاز اغت :دِٚتٞب تٟٙب ثبشیٍساٖ دز زٚاثى ثیٗإُِّ ٞػعتٙد ،دِٚعتٞعب
تمسیجبً لدزتی ثساثس داز٘د ،دِٚتٞب اش یىدیٍس اغتمسَ داز٘د  ٚتٛلّ لبثعُ اْتٕعبدی دزثعبزٜ
التساْ ٔتمبثُ دِٚت ٞب  ٚزْبیت لٛاْد ٕٞىبزی دز ٘جٛد یه لدزت ثستس ٚخٛد ٘دازد ( ibid,
 .)p36ثیتص اغتدالَ ٔیوٙد وٚ ٝنٓیت و٘ٛٙی زٚاثى ثیٗإُِّ ثب ایٗ ؾسایى اً٘جبق ٘دازد.
ٍ٘سؼ ثدیُ ٚالٌّسایی ،چیصی اغت و ٝثیتص آٖ زا «اخسق دِٚتٞب» ٘بٔید ٜاغت  ٚثس
اغبظ آٖ ْسق ٝزٚاثى ثیٗإُِّٔ ،ب٘ٙد اختٕبِ دِٚتٞبی ٘ػجتبً ٔػتمُ لّٕداد ٔیؾٛد وٝ
تٟٙب دز دزخبتی ثػیبز وٓ ثس  ٓٞایسٌراز٘عد ( .)ibid, p63-65ایعٗ ٍ٘عسؼ ٞعٓ ثعس اغعبظ
ثسداؾتی ٘بدزغت اش اغتمسَ دِٚتٞب ٘ ٚیص ثس لیبغی ٘بدزغعت ٔیعبٖ دِٚعت  ٚاؾعتبـ
اغتٛاز اغت و ٝثس اغبظ آٖ ثب دِٚتٞبیی و ٝخبٔٓ ٝثیٗإُِّ زا تؿىیُ ٔعیدٙٞعد ،ثبیعد
ٕٞب٘ٙد افسادی زفتبز ؾٛد و ٝیه خبٔٓٔ ٝحّی زا تؿىیُ ٔیدٙٞد ٕٞ ٚچٙٔ ٖٛبثّ ٔػتمُ
اٞداف  ٚاش ُ٘س اخسلی ٔك ٖٛاش ٔداخّ ٝخبزخی  ٚآشاد ثعسای تكعٕیٌٓیعسی ثعس اغعبظ
قسلدید خٛدٍ٘ ،سیػت ٝؾ٘ٛد .ایٗ ٔجٙبیی اغت و ٝاقُ ْدْ ٔداخّ ٚ ٝتٓییٗ غس٘ٛؾعت
ثس آٖ اغتٛاز اغت (.)ibid, p69
اش ُ٘س ثیتص ،دِٚتٞب ثسخسف اؾتبـ ٔٙبثّ اٞداف ٘یػتٙد ،ثّىُ٘ ٝعبٔی اش إْعبَ ٚ
ٟ٘بدٞبی ٔؿتسنا٘د و ٝاؾتبـ دز چبزچٛة آٖ اٞداف خٛد زا تٓییٗ  ٚد٘جبَ ٔعیوٙٙعد.
ثٙبثسایٗٔ ،مبیػ ٝاغتمسَ فسد  ٚاغتمسَ دِٚت ،ثٙٓٔٝبی اً٘جعبق زفتعبز دِٚعت ثعب اقعَٛ
ْداِت ٔحّی اغتٛ٘ .آٚزی ثیتص ایٗ اغت و ٝتٟٙب دِٚتٞبیی ٔیتٛا٘ٙعد ثعٝيعٛز ٔؿعسِٚ
ٔٙجّ اٞداف ؾٕسد ٜؾ٘ٛد وٟ٘ ٝبدٞبی آٟ٘ب ثس اغبظ اقْ َٛعداِت غعبٔبٖ یبفتع ٝثبؾعٙد.
اغتمسَ دِٚتٞب ٚخ ٝثیس٘ٚی ٔؿسْٚیت آٟ٘بغت ( .)ibid, p81دز ٘تیدٟ٘ ،ٝبدٞبی ٘بْبدال٘ٝ
ٕ٘یتٛا٘ٙد اش ٕٞبٖ ٔك٘ٛیت ْدْ ٔداخّٝای ثسخٛزداز ثبؾٙد وعٟ٘ ٝبدٞعبی ْبدال٘ع ٝاش آٖ
ثسخٛزداز٘د .ثٙبثسایٕٗٞ ،بٖ ٍ٘سا٘ی اخسلی ؤ ٝجٙبی اقُ ْدْ ٔداخّ ٝاغعتٔ ،عیتٛا٘عد
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تٛخیٝوٙٙدٔ ٜداخّٝای ثبؾد و ٝدز زاغتبی خّعٌٛیسی اش ثعیْعداِتی ٟ٘بدٞعبی ٘بْبدال٘عٝ
قٛزت ٔیٌیسد (٘ .)ibid, p121تید ٟٓٔ ٝدیٍس ایٗ ٔمبیػ ،ٝتهٓی خعدایی ثعیٗ زٚاثعى
ثیٗإُِّ  ٚخبٔٓٔ ٝحّی اغت .اش ُ٘س ثیتص ،ایٗ د ٚثع ٝا٘عداش ٜوعبفی ٕٞب٘ٙعدی داز٘عد تعب
اغتدالِی وْ ٝداِت تٛشیٓی زا دز غًح دِٚت تمٛیت ٔیوٙد ،دز غعًح ثعیٗإِّّعی ٞعٓ
ٔٓتجس ثبؾد .ا ٚثب پریسؼ ُ٘سیْ ٝداِت زاِصی ثْٛٙٝاٖ پبزادایٓ ،اغتدالَ ٔیوٙد ثعب ٚخعٛد
ثسخی اش تفبٚتٞب ٔیبٖ دْ ٚسق ٝداخّی  ٚثیٗإِّّی ،دِیّی ٚخعٛد ٘عدازد لعسازداد اقعّی
زاِصی دز ْسق ٝثیٗإِّّی وبزایی ٘داؾت ٝثبؾد (.)ibid, p122-123
اش دیدٌب« ٜاخسق دِٚتٞب» غبوٙبٖ وؿعٛزٞبی یسٚتٕٙعد ثعٛٔ ٝخعت اقعُ ْعداِت،
َٚیفٝای ثسای ثٟجٛد تٛغٓ ٝالتكبدی دیٍس وؿٛزٞب ٘داز٘د .دز ٚالّ ُ٘سی ٝغیبغی غعٙتی
زٚاثى ثیٗإُِّ چیصی دزثبزْ ٜداِت تٛشیٓی ثیٗإِّّی ٕ٘یٌٛید .فسل ثس ایٗ اغعت وعٝ
ٞس وؿٛزی دزثبز ٜیسٚت غسشٔیٗ خٛد لك دازدٞ .یچ لبْد ٜاخسلی ٚخٛد ٘دازد و ٝغبختبز
 ُْٕ ٚزٚاثى التكبدی ثیٗ دِٚتٞب زا قٛزت دٞد .اخسق دِٚتٞب ثعب ًٔٙعك ِیجساِیػعٓ
لسٖ ٘ٛشدٕٞی دز غًح ثیٗ إِّّعی ٔعستجى اغعت ،وع ٝد ٚاقعُ آشادی ْٛأعُ فعسدی ٚ
ثیتفبٚتی دز خكٛـ تٛشیّ دزآٔد ،تٓبُٔٞبی التكبدی آ٘بٖ زا تٓییٗ ٔیوٙد .ؾٟس٘ٚداٖ
خٛأّ ٘ػجتبً یسٚتٕٙد تٟٙب ث ٝوٕه ث ٝوػب٘ی ٔ َٛا٘د وع ٝدز ٔٓعسل ٘عبثٛدی ٞػعتٙد.
ثٙبثسایٗ ،اش ایٗ دیدٌب ٜاِصاْ ث ٝغٟیٓ ؾدٖ دز زفب ٜافسادٞ ،سخب ثبؾٙد ،اِصأعی ٔجتٙعی ثعس
خیسی ٝاغت؛ دزلبِیو ٝاِصأبت ْداِت فساتس اش ایٗ اغت :ثٛٔ ٝخت آٟ٘ب دِٚتٞبی یسٚتٕٙد
ثبید غ ٟٓخٛد زا دز خكٛـ وؿٛزٞبی وٕتستٛغٓٝیبفت ٚ ٝثبشغبشی فٛزی ُ٘عبْ التكعبد
خٟب٘ی افصایؽ دٙٞد (.)ibid, p127
لبَ آیب چٙیٗ اِصأبتی ٚخٛد داز٘د؟ اش ُ٘س ثیتص زٚؾعٗ ٘یػعت اِصأعبت ثعبشتٛشیّ ثعیٗ
اؾتبقی و ٝدز خٛأّ ثب ّٔیتٞبی ٔتفبٚت ش٘دٌی ٔیوٙٙد ،اش غٛی اق َٛلسازدادٌسایب٘ٝ
پؿتیجب٘ی ؾ٘ٛد؛ شیسا ایٗ اق َٛثس زٚاثى ثیٗ اؾتبقی ٔجتٙی ٞػتٙد و ٝدز اختٕعبِٞعبی
ّٔی ش٘دٌی ٔیوٙٙد  ٚثب پریسؼ ٔؿتسن ثسداؾتی اش ْداِت یٍب٘ ٝؾدٜا٘د .ثب ٚخٛد ایٗ ،اش
ُ٘س ا ٚاق َٛلسازدادٌسایبُ٘٘ ٝسیْ ٝداِت زاِصی دز غًح ثیٗإُِّ ٘یص وبزثسد داز٘عد؛ شیعسا
ْسق ٝزٚاثى ثیٗإُِّ اش خٟبت ٌ٘ٛبٌ٘ٛی ثب ْسق ٝداخّی ؾجبٞت دازد ( .)ibid, p128زاِعص
ْداِت زا ازشؼ ٘تػت ٟ٘بدٞبی اختٕبْی ٔیدا٘عدٛٔ .نع ِٛاقعّی ْعداِت ٘یعص غعبختبز
ثٙیبدیٗ خبٔٓ ٝاغت؛ یٓٙی ؾیٜٛای و ٝدز خسیبٖ آٖ ٟ٘بدٞبی اقّی خبٔٓ ٝث ٝتٛشیّ لمٛق
َٚ ٚبی ٔیپسداش٘د  ٚتمػیٓ أتیبشٞبی لبقُ اش ٕٞیبزی اختٕعبْی زا تٓیعیٗ ٔعیوٙٙعد

فمس خٟب٘ی ْ ٚداِت خٟبٖٔیٟٙب٘ٝ

( .)Rawls, 1971, p7زاِص ثسایٗاغبظ د ٚاقُ ْداِت خٛد زا ثیبٖ ٔیدازد:
ٞ )1س ؾتف لمی ثساثس ٘ػجت ثٌ ٝػتسدٜتسیٗ ٔیصاٖ آشادیٞبی اغبغی ثساثسی دازد
و ٝثب ٕٞبٖ ٔیصاٖ اش آشادی ثسای ٍٕٞبٖ غبشٌبز ثبؾد.
٘ )2بثساثسی ٞبی اختٕبْی  ٚالتكبدی ثبید چٙبٖ غبٔبٖ یبثٙد وٞ ٝس د( :ٚاِ ) ثیؿتسیٗ
غٛد زا ثسای ٘بثسخٛزدازتسیٗ افساد داؾت ٝثبؾٙد( .ة) ثٛٔ ٝلٓیتٞب ٙٔ ٚبقجی ٔستجى ثبؾعٙد
و ٝتحت ؾسایى ثساثسی  ٚفسقت ٔٙكفب٘ ٝثس زٚی ٍٕٞبٖ ثبشثبؾٙد (.)ibid, p302-303
اش ُ٘س زاِص ،لّٕس ٚایٗ د ٚاقُ ،خٛأّ ّٔی ٞػتٙد  ٚآٟ٘ب دز غًح ثعیٗإِّعُ وعبزثسد
٘داز٘د ( . )ibid, p7-8ثب تٛخع ٝثع ٝایٙىع ٝزاِعص خبٔٓع ٝزا العداْ ثعسای ٕٞیعبزی دز زاغعتبی
أتیبشٞبی ٔتمبثُ ٔیدا٘دٔ ،یتٛا٘د ادْب وٙد دز خبیی و ٝایٗ ٕٞیبزی ٘جبؾد ،اقْ َٛداِت
لبثُ يسح ٘یػت ( .)ibid, p131دِٚتٞب ٘یص اختٕبِٞبی ّٔی خٛدثػٙدُ٘ ٚ ٜبْٞعبی ٘ػعجتبً
خٛدوفبی ٕٞیبزی اختٕبْی ٞػتٙد .اشایٗز ،ٚزٚاثى ثعب اؾتبقعی وع ٝدز خٛأعّ ٔتتّع
ش٘دٌی ٔیوٙٙد ،تبثّ اقْ َٛداِت اختٕبْی ٘یػت  ٚزفتبز ثیس٘ٚی دِٚعتٞعب تعبثّ اقعَٛ
ْداِت  ٚلب٘ ٖٛخٛد ٘ ٚیص اقِٛی اغت وٕ٘ ٝبیٙدٌبٖ آٟ٘ب ثسای لُ ٔٙبشْبت ثس آٖ تٛافعك
ٔیوٙٙد.
ثس پبیٔ ٝفٚ ْٟٛنٓیت ٘تػتیٗ ،ایعٗ ٕ٘بیٙعدٌبٖ اش ثسخعی اش آٌعبٞیٞعب ٔحعسْٚا٘عد؛
دزلبِیؤ ٝیدا٘ٙد ّٔتٞبی ٔتفبٚتی زا ٕ٘بیٙدٌی ٔیوٙٙد وٞ ٝسیه دز ؾعسایى ٕٔٓعَٛ
شیػت ا٘ػب٘ی ش٘دٌی ٔیوٙٙد .آٟ٘ب ٞیچچیص دزثبز ٜؾسایى خبـ خبٔٓ ٝخٛد ٕ٘یدا٘ٙد . ...
دز ایٙدب ٘یص يسفٞبی لسازداد ٔیتٛا٘ٙد ؾٙبخت وبفی ثعسای ا٘تتعبة ٔٓمع َٛدز زاغعتبی
دفبِ اش ٔٙبفّ خٛد داؾت ٝثبؾٙدِٚ ،ی ٘ ٝث ٝا٘داشٜای و ٝخٛؼؾب٘عتسٞعب ثتٛا٘ٙعد اش أتیعبش
ٚیط ٜخٛد ثٟس ٜثجس٘د (.)ibid, p378
اقِٛی و ٝدز ایٗ ٚنٓیت ثسٌصیدٔ ٜیؾ٘ٛد ،ؾبُٔ تٓیعیٗ غس٘ٛؾعتْ ،عدْ ٔداخّع،ٝ
لٛاْد التساْ ث ٝتٟٓدات ،اقُ دفبِ اش خٛیؿتٗ  ٚاق َٛلمٛق ثؿس دٚغتب٘ٔ ٝیؾعٛد .ثعٝ
ُ٘س ثیتص ،ثسخٛزد زاِص ثب ْداِت ثیٗإِّّی ٘بتٕبْ ثٛد ٜاغت؛ شیعسا دز فٟسغعت اقعِٛی وعٝ
يسفٞب ثس آٖ تٛافك ٔیوٙٙد ،ث ٝا٘داشٜای وٙٔ ٝبثّ يجیٓی ٔٛزد تٛخ ٝلساز ٔیٌیس٘عد ،ثعٝ
وؿٕىؽٞبی اخسلی ؤٕ ٝىٗ اغت ٔیبٖ دِٚتٞب پیؽ آید ،تٛخٕ٘ ٝیؾٛد .اش دیعدٌبٜ
ا ،ٚيسفٞبی لسازداد دز ٚنٓیت ٘تػتیٗ ثیٗإِّّی ثبید اش ٔٙبثّ يجیٓی و ٝثٝيٛز ٘عبثساثس
تٛشیّ ؾد ٜاغت ٘یص چؿٓپٛؾی وٙٙد ٚ ،تٛشیّ ایعٗ ٔٙعبثّ زا ٕٞب٘ٙعد تٛشیعّ اغعتٓدادٞبی
يجیٓی دز ٚنٓیت ٘تػت داخّی دز ُ٘س ٌیس٘عد ( .)Beitz, 1999, p137زاِعص دز ٚالعّ ادْعب
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ٔیوٙد ثسخٛزدازیٞبی يجیٓیْ ٝ٘ ،بدال٘ ٝ٘ ٚ ٝایسْبدال٘ٝا٘د .ایٟٙب ٚالٓیتٞبی يجیٓیا٘د.
ْداِت  ٚثیْداِتی ث ٝزفتبز ٟ٘بدٞب ثب ایٗ ٚالٓیعتٞعب ٔسثعٛو اغعت (.)Rawls, 1971, p87
ٞیچوع ٕ٘یتٛا٘د ثپریسد و ٝثب ٘بثسخٛزدازٞب ثّْ ٝتی و ٝدز دغت آٟ٘ب ٘جٛد ٜاغت ،زفتبزی
٘بثساثس ؾٛد .اش دیدٌب ٜثیتص ،دز ٚنٓیت ٘تػتیٗ ثیٗإِّّی الصاة ثعٕٞ ٝعیٗ لیعبظ ثبیعد
تٛشیّ يجیٓی ٔٙبثّ زا ثٕٞ ٝبٖ ا٘داش ٜاش ُ٘س اخسلی دِجتٛاٞب٘ ٝثسؾٕبز٘د:
ایٗ ٚالٓیت و ٝؾتكی دز خبیی ٚالّ ؾٛد و ٝاش أتیبش ٔٙبثّ يجیٓی ثسخعٛزداز ثبؾعد،
دِیّی فسإ٘ ٓٞی وٙد و ٝا ٚغصاٚاز اغعت دیٍعساٖ زا اش ْبیعدات ایعٗ ٔٙعبثّ اغعتثٙب وٙعد.
ثٙبثسایٗ ،يسفٞبی لسازداد ثبید ثیٙدیؿٙد و ٝایٗ ٔٙبثّ ٔؿٕ َٛاقُ ثبشتٛشیّ ٔٙعبثّ لعساز
ٌیس٘د (.)ibid, p138
چ ٖٛثسخٛزدازی اش ٔٙبثّ يجیٓی ٕٞب٘ٙد ثسخٛزدازی اش اغتٓدادٞبی يجیٓعی اغعت ،ثعس
زٚی اقُ ثبشتٛشیّ ٔٙبثّ ٘یص ثبید تٛافك قٛزت ٌیسد .لتی ثب فسل ایٙىٔ ٝب٘ٙد زاِص خٛأّ
زا خٛدثػٙد ٜثدا٘یٓ ،ایٗ اقُ ٚخٛد دازد .ثیتص اِجت ٝایٗ فسل زا ٔٛزد تسدید لساز ٔیدٞد ٚ
ؾٛاٞدی البٔٔ ٝیوٙد و ٝدز ْسق ٝثیٗإُِّ ٘یعص دز پستع ٛزٚاثعى غیبغعی ،التكعبدی ٚ
فسٍٙٞیُ٘ ،بٔی اش ٕٞىبزی اختٕبْی ٚخٛد دازد .دز خٟبٖ ٚاثػتٍی ٔتمبثُ اقْ َٛداِت
دز ْسق ٝثیٗإُِّٕٞ ،ب٘ٙعد اقعْ َٛعداِت دز ْسقع ٝداخّعی اغعت ( .)ibid, p144ثیتعص
ثسایٗاغبظ اقُ تفبٚت زا دز ْسق ٝثیٗإُِّ ًٔسح ٔیوٙد .ایٗ اقُ ٘ ٝدزثبز ٜدِٚتٞب،
ثّى ٝدز خكٛـ اؾتبـ یب ٌسٜٞٚب إْبَ ٔیؾٛد.
ثٝيٛز خسق ٝثیتص ٔٓتمد اغت زاِص دز لب٘ٔ ٖٛسدْ ثٝاؾعتجب ٜاقعُ ثعبشتٛشیّ ٔٙعبثّ زا
٘بدیدٌ ٜسفت ٝاغت؛ ٔٛنْٛی و ٝثٝیمیٗ دز ذ ٗٞيسفٞعبی لعسازداد دز ٚنعّ ٘تػعتیٗ
ثیٗإِّّی ثٛد ٜاغتٔ .فسٚل زاِص اش خٛدثػٙدٌی خٛأّ ثب ٚخٛد ٚاثػتٍی ٔتمبثُ دِٚتٞب
پریسفتٙی ٘یػت .ثٙبثسایٗ ،اقْ َٛداِت اثتدا ثبید دز ْسق ٝخٟبٖ  ٚثٝتجّ دز ْسقّٔ ٝعی
إْبَ ؾ٘ٛد ( .)ibid, p170اقُ ٔٙبغت خٟب٘ی ٕٞبٖ اقُ تفبٚت زاِص اغت .ثسایٗاغعبظ،
وٕه اش لبِت خیسی ٝث ٝیه َٚیف ٝتجدیُ ٔیؾٛد  ٚوؿٛزٞبی یسٚتٕٙد ثبیعد دز زاغعتبی
ٔحسٔٚیتشدایی اش خٟبٖ ثىٛؾٙد .ایٗ وٕه ٘یص قسف ا٘تمبَ ثع ٝوؿعٛزٞب ٘یػعت ،ثّىعٝ
ٔٛن ِٛآٖ اؾتبـا٘د  ٚوؿٛزٞبیی و ٝفمس ؾدید دز آٟ٘ب ٘بؾعی اش غعبختبزٞبی ٘بدزغعت
اغت ،ثبید ٚاداز ث ٝاقسح آٖ ؾ٘ٛد ( .)ibid, p173ایٗ دٛٔ ٚزد ٞسچٙد ثب اغتمسَ دِٚتٞب
٘بغبشٌبز٘د ،اش ُ٘س ثیتص اقُ اغتمسَ ثس ایٗ اغبظ ثبید ثبشغبشی ؾٛد.
ثیتص ثسای ازاهُ٘ ٝسی ٝخٟبٖٔیٟٙی ْداِت تٛشیٓی ثیٗإِّّی ،د ٚتص نٓی  ٚلٛی ازاهٝ
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ْٙبقس ٔٛزد٘یبش زا ثسای اقسح ٟ٘بدی خٟب٘ی يسح ٔیوٙد و ٝدز غعًح ثیٙعبفسٍٙٞی ثعس
اغبظ اغتب٘دازدٞبی خٟبٖٔیٟٙب٘ٔ ٝجتٙی ثس لمٛق ثؿس تٛخیٝؾد٘یا٘دٔ .مدٔ ٝوتبة ا ٚثعب
تٛقیفی دزأبتیه اش ٚنٓیت خٟبٖ آابش ٔیؾٛد .ثس اغبظ آٔبزٞبی ٔٙتؿس ٜثب٘ه خٟب٘ی
دز غبَ ٔ 2533 ،2004یّی٘ ٖٛفس یب  39/7دزقد اش ا٘ػبٖٞب دز فمس ؾدید ثٝغعسٔیثس٘عد
ؤ 950 ٝیّی٘ ٖٛفس اش آ٘بٖ پبییٗتس اش ٘ك خى فمسی لساز داز٘د و ٝثب٘ه خٟب٘ی ثْٛٙٝاٖ
خى فمس ٟ٘بیی زغٕی ٔؿتف وسد ٜاغت؛ دزلبِیؤ ٝتٛغى ٞصیٔ ٝٙكسف ؾٟس٘ٚداٖ دز
وؿٛزٞبی پسدزآٔد ثٝلػت دزخٔ ٝجبدِ ٝپِٛی  120ثساثس ثیؿعتس اش فمعس خٟعب٘ی اغعت2 .
ٔیّیبزد ٔ 533 ٚیّی٘ ٖٛفس اش ا٘ػبٖٞب ثعب  1/ 6دزقعد دزآٔعد خٟعب٘ی ش٘عدٌی ٔعیوٙٙعد؛
دزلبِیو 81 ٝدزقد دزآٔد خٟب٘ی ث 15 ٝدزقد افساد غبوٗ وؿٛزٞبی پسدزآٔد تّٓك دازد.
ٞس زٚش  50000ا٘ػبٖ اش فمس ٔیٔیس٘د ٘ 29000 ٚفس آٟ٘ب زا وٛدوبٖ شیس  5غعبَ تؿعىیُ
ٔیدٙٞد و ٝثب تغری ٝثٟتس ،آة آؾبٔید٘ی غبِٓتس ٔ ٚسالجتٞبی ثٟداؾتی ٔیتٛاٖ اش ٔعسي
آ٘بٖ پیؽٌیسی وسد (.)Pogee, 2008, p2
پٌٛی ثب ٍ٘بٞی آٔبزی ثٚ ٝنٓیت فبخٓٝآٔیص فمس دز خٟبٖ و٘ٛٙی ث ٝيعسح د ٚپسغعؽ
ٔیپسداشد٘ :تػت ایٙى ،ٝچسا ثب ٚخعٛد پیؿعسفت فعساٚاٖ التكعبدی  ٚفٙعبٚزی  ٚثعٝزاعٓ

فمس خٟب٘ی ْ ٚداِت خٟبٖٔیٟٙب٘ٝ

ٔیوٙد .تص نٓی ا ٚایٗ اغت و ٝزٚاثى ثیٗإُِّ ثب تٛخ ٝثٔ ٝؿبثٟت غبختبزی ثب خبٔٓعٝ
داخّیٛٔ ،نْ ِٛداِت تٛشیٓی اغت .ت ص لعٛی ا ٚتًجیعك اقعْ َٛعداِت زاِعص ثعس زٚاثعى
ثیٗإُِّ دز زاغتبی یه ُ٘سیْ ٝداِت خٟب٘ی اغتٞ .س د ٚتص ثس لیبظ ٔحیى ثیٗإِّّی ٚ
داخّی دز ٔٛازدی اغتٛاز اغت و ٝاش ُ٘س تٛخی ٝاقْ َٛداِت تٛشیٓی إٞیت داز٘عد ( ibid,
 .)p198-199خٟبٖٔیٟٙی ثیتص ثس تص ا َٚاغتٛاز اغت  ٝ٘ ٚؾعىّی اش خٟعبٖٔیٟٙعی ٟ٘عبدی
اغت و ٝدز پی ثٟتسیٗ غبختبز ٟ٘عبدی ثعسای غیبغعت ثعیٗإِّعُ ثبؾعد ٘ ٚع ٝؾعىّی اش
خٟبٖٔیٟٙی اغت و ٝدز پی تغییس ٍ٘سؼ دزثبزٛٞ ٜیت ٚ ٚفبدازی ثبؾد ،ثّى ٝخٟبٖٔیٟٙی
اخسلی ٍ٘ ٚسؾی دز ایٗ ثبز ٜاغت و ٝچٍٟ٘ ٝ٘ٛبدٞب  ٚإْبَ ثبید تٛخی٘ ٚ ٝمبدی ؾ٘ٛد .اٚ
ادْب ٔیوٙد ایٗ خٟبٖٔیٟٙی ثیبٍ٘س ایٗ اید ٜاغت وٞ ٝس ا٘ػب٘ی چ٘ٛبٖ ٟ٘بییتسیٗ ٚالعد
ٍ٘سا٘ی اخسلی ،ازشؼ  ٚالتسأی خٟب٘ی دازد؛ ایدٜای و ٝثس اغبظ آٖ ٔٓیبز تعسخیح ٞعس
غیبغت  ٚغبشٔبٖدٞی ٞس ٟ٘بدی ثبید تٛخ ٝثیيسفب٘ ٝث ٝادْبی ٞس ؾتكی ثبؾعد وع ٝاش
آٖ ایس ٔیپریسد (.)Ibid, p181-183
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ٙٞدبزٞب  ٚازشؼٞبی اخسلی زٚؾٗ تٕدٖ ٔػّى اسثی ،فمس ؾدید ٘یٕی اش ا٘ػبٖٞب تداْٚ
یبفت ٝاغت؟ د ْٚایٙى ،ٝچسا ٔب ؾٟس٘ٚداٖ دِٚتٞبی ثسخٛزداز اسثی ،ایٗ ٚنٓیت زا اش ُ٘س
اخسلی ٔؿىُغبش ٕ٘ییبثیٓ؟ دغتوٓ ایٙى ،ٝدز خٟب٘ی و ٝثٝؾدت تحت غًّٔ ٝعب لعساز
دازد ،چسا ثػیبزی اش ٔسدْ دز چٙیٗ ٚنٓیت پػت ٘ ٚبًّٔٛثی لساز داز٘د؟ اش ُ٘س ٚی پبغخ
ث ٝپسغؽ د ْٚث ٝپبغخ پسغؽ ٘تػت وٕه ٔیوٙد .فمس فبلؽ اشایٗز ٚتدأ ْٚعییبثعد
ؤ ٝب ٘بثٛدغبشی آٖ زا اش ُ٘س اخسلی اِصاْآٚز ٕ٘یدا٘عیٓ .اش غعٛی دیٍعس ،اِصأعی ثعٛدٖ
٘بثٛدغبشی فمس زا ثِٝحبٌ اخسلی دز٘تٛاٞیٓ یبفت تب آٖ ٍٙٞبْ و ٝدزیعبثیٓ ثمعبی فمعس ٚ
زؾد ثیزلٕب٘٘ ٝبثساثسی خٟب٘ی ث ٝلد وبفی دزدغسغبش٘د و ٝثبشا٘دیؿی اخسلعی خعدی زا
نسٚزت ثتؿٙد (.)Ibid, p3
دز ُ٘س اْ ،ٚدْ لػبغیت غبوٙبٖ وؿٛزٞبی پیؿسفت ٝث ٝایٗ ٚنٓیت اش د ٚپیؽداٚزی
زیؿٔ ٝیٌیسد (٘ :)ibid, p7تػت ایٗ ثبٚز و ٝفمس دز خٛأّ ثیٍب٘ع ٝثعس اغعبظ ٔٓیبزٞعبی
خبٔٓ ٝخٛدی ازشیبثی ٕ٘یؾٛد .ایٗ تفبٚت ثب اغتب٘دازدٞبی دٌٚبْ٘ ٝمس٘یغبشی ٔیؾعٛد؛
یٓٙی ایٙىُ٘ ٝبْ التكبد خٟب٘ی اش ٔحدٚدیتٞبی اخسلی نٓی تسی دزٔمبیػٝثعب التكعبد
ّٔی ثسخٛزداز اغت .زاِص ٘یص ثس ایٗ اغبظ ْداِت تعٛشیٓی زا ثعس اغعبظ اقعُ تفعبٚت دز
چبزچٛة ٔسشٞبی ّٔی إْبَ ٔیوسد .دز ْسق ٝثیٗإُِّ ٔٓیعبز تعٛشیٓی ا ٚاقعُ ٘دعبت
ْبدال٘ ٝثٛد و ٝثس اغبظ آٖ تب شٔب٘ی ثبید ثسای وؿٛزٞبی فمیعس ٍ٘عساٖ ثعٛد وع ٝآٟ٘عب دز
ٚنٓیتی لساز ٌیس٘د و ٝخٛدؾبٖ ثتٛا٘ٙد تٛغٓ ٝیبثٙد .فساتس اش ایٗ لد ا٘تمبَ ٔٙبثّ ٔب ث ٝآٟ٘ب
ؾبید ؾبیػت ٝثبؾدِٚ ،ی نسٚزت اخسلی ٘دازد.
پیؽداٚزی د ْٚثس د ِٛ٘ ٚاغتدالَ ٔجتٙی اغت ؤ ٝیتٛاٖ آٖ زا ثب ٘عبْ «ٔػعئِٛیت
ایسٔػتمیٓ» « ٚاِٛٚیت» ثیبٖ داؾعت .ثعس اغعبظ اغعتدالَ ا ،َٚؾعٟس٘ٚداٖ وؿعٛزٞبی
یسٚتٕٙد ٞسچٙد ث ٝاش ثیٗ ثسدٖ فمس دز وؿٛزٞبی فمیس ٔٛفك ٘ؿدٜا٘دّْ ،ت فٓعبَ آٖ ٘یعص
٘جٛدٜا٘د؛ ؾىػت دز لفٍ ش٘دٌی ٔب٘ٙد ْبُٔ ٔسي ثٛدٖ ٘یػتٕٞ .عیٗ اغعتدالَ دزثعبزٜ
دِٚتٞب ٘یص ًٔسح ٔیؾٛد .اشایٗز ،ٚاٌسچ ٝؾبید ثتٛاٖ ُ٘بٔی خٟعب٘ی ثعسای خّعٌٛیسی اش
ی فبلد غعبشٚوبز تعٛشیٓی ٔع،یسٔ ،ػعئِٛیت ّْاعی یعب اخسلعی
فمس يسالی وسد ُٓ٘ ،خٟب٘ ِ
ٔػتمیٕی دزثبز ٜایٗ فمس ٘دازد .اغتدالَ د ْٚثس اغبظ ایٗ ثعبٚز اغعت وع ٝؾعٟس٘ٚداٖ ٚ
غیبغتٕدازاٖ ثٚٝیط ٜدز شٔی ٚ ٝٙؾسایًی و ٝدِٚتٞب ثعٝيعٛز ٔتمبثعُ دز لعبَ زلبثعت ثعب
یىدیٍس٘د َٛٔ ،ا٘د اِٛٚیت زا ثٔٓٞ ٝیٟٙبٖ خٛد ثدٙٞد (.)ibid, p14 -15
تص پٌٛی ایٗ اغت وٞ ٝس ُ٘٘ ِٛبْ ٟ٘بدی و ٝثٝيٛز لبثُ پیؽثیٙی  ٚپیؽٌیسی ثعٝ
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وبٞؽ لمٛق ثؿس ثیٙدبٔد٘ ،بْبدال٘ ٝاغت .اشایٗزُ٘ ،ٚبْ ٔٛخٛد زا ٘بْبدال٘ ٚ ٝوؿٛزٞبی
یسٚتٕٙد زا ٔػئ َٛآٖ ٔیدا٘د .خٟبٖٔیٟٙی اخسلی ثس ایٗ اید ٜاغتٛاز اغت وٞ ٝس ا٘ػب٘ی
ٚالد ٟ٘بیی دادا ٝاخسلی اغت  ٚإٞیتی خٟب٘ی دازد .پٌٛی ثسای ْ٘ٛی اش خٟبٖٔیٟٙعی
اخسلی ٔجبزشٔ ٜیوٙد و ٝثس لمٛق ثؿس ٔتٕسوص اغت .ا ٚثس پبی ٝایعٗ فعسل وع٘ ٝعٝتٟٙعب
تٓییٗ ٔٛازد لمٛق ثؿس ،ثّىٔ ٝػئِٛیتٞبی ٔسثٛو ث ٝآٖ نسٚزت دازد ،تفػیسی اخسلعی
اش لمٛق ثؿس ٕٞسا ٜثب خٟبٖٔیٟٙی ٟ٘بدی  ٝ٘ ٚتٓبّٔی زا يسح ٔیوٙد .تفػیس اخسلی ثعٝ
ایٗ ٔٓٙبغت و ٝلمٛق ثؿس ،لمٛلی اخسلیا٘د؛ یٓٙی ٞس ؾتكعی اش آٖ ثسخعٛزداز اغعت؛
لتی دزقٛزتیو ٝدِٚت آٟ٘ب ثتٛاٞد آٟ٘ب زا زیؿٝوٗ وٙد یب ٔ ٕٝٞمسزات ثیٗإِّّی ٔسثٛو
ث ٝآٖ ّٔغی ؾ٘ٛد .اش ایٗ ُ٘س ٟ٘بدی اغت و ٝثسخسف زٚیىسد تٓبّٔی ٔػئِٛیت ٔػعتمیٓ
دغتیبثی ث ٝلمٛق ثؿس زا ثس دٚؼ وبزٌصازاٖ فسدی یب خٕٓی ٕ٘یٌرازد ،ثّى ٝثسْٟدُ٘ ٜبْ
ٟ٘بدی لساز ٔیدٞد .ثٙبثسایٗ ،اؾتبـ تب ا٘داشٜای ٔػعئِٛیتی ایسٔػعتمیٓ  ٚدزْعیٗلعبَ
ٔؿتسن داز٘د ،وْ ٝبدال٘ ٝثٛدٖ  ٕٝٞإْبِی و ٝدز آٖ غٟیٓ ٞػعتٙدٔ ،عٛزد تٛخع ٝلعساز
ٔیٌیسد .فسد ،ثد ٖٚوٛؾؽ ثسای وٕه ث ٝلسثب٘یبٖ یب اقسح ٟ٘بدی٘ ،جبید دز تحٕیُ ُ٘ٓ
ٟ٘بدی ٔؿبزوت وٙد و ٝث ٝؾىُ اختٙبةپریس ٔبّ٘ تحمك لمٛق ثؿس ٔیؾٛد .ایٗ ثسداؾت
اش لمٛق ثؿس دز ٔیب٘ٛٔ ٝنّ لدالّی  ٚلداوثسی دزثبز ٜلمٛق ثؿس لعساز دازد (ibid, p25-
.)26
پٌٛی اش َٚیفٔ ٝثجت ٓٞ ،دز ثسداؾت لداوثسی ْ ٚداِت ٘بٔحدٚد  ٓٞ ٚدز ثسداؾعت
زاِصی ،و ٝتٟٙب َٚیف ٝوٕه ثٔ ٝسدْ ٔحس ْٚزا دز ؾعسایى انعًسازی ثع ٝؾعىُ خیسیعٝ
تدٛیص ٔیوٙد ،فبقّٔ ٝیٌیسد  ٚثس َٚیفٙٔ ٝفی قدٔ٘ ٝصدٖ ث ٝفمسای خٟبٖ تأوید ٔیوٙد
(ٔسا ث ٝخیس ت ٛأید ٘یػت ،ؾس ٔسغبٖ) .یسٚتٕٙداٖ ٘ٝتٟٙب ث ٝدِیُ وٕه ٘ىسدٖ ثع ٝفمعسا،
ثّى ٝث ٝدِیُ ثسلساز وسدٖ ٟ٘بدٞبی فسأّی و ٝث ٝتهٓی لمٛق ثؿس ٔیا٘دبٔد ،غعسش٘ؽ
ٔیؾ٘ٛد .یسٚتٕٙداٖ َٚیف ٝداز٘د ُٕ٘ی ٟ٘بدی زا تحٕیُ ٘ىٙٙد و ٝث ٝؾىُ پیؽثیٙیپریس
 ٚلبثُ اختٙبة ٔبّ٘ اش دغتسغی افساد ث ٝلمٛق ثؿس ٔیؾٛد ،ثد ٖٚآ٘ى ٝاغجبة خجعساٖ آٖ
زا ث ٝؾىُ لفٍ افساد اش ایٗ آغیتٞب یب اقسح آٖ ٟ٘بدٞب فسا ٓٞوٙٙد (.)ibid, p19-26
ثٝيٛز خسق ٝاش ُ٘س پٌٛی ٞس ؾىُثٙدی ٟ٘بدی دزقٛزتیو ٝاش تحمك لمعٛق ثؿعس
٘بتٛاٖ ثبؾد ،یب ایٙى ٝثٝيٛز پیؽثیٙیپریس ِٚی اختٙبةپریس ث ٝوبٞؽ لمٛق ثؿس ثیٙدبٔعد
(٘ )HRD = HUMAN RIGHTS DEFICITEبْبدال٘عع ٝاغععت .اغععتب٘دازد ْععداِت
خٟبٖ ٔیٟٙب٘ ٝپٌٛی تٟٙب ث ٝتهٓی لمٛق ثؿس لػبغیت دازد ؤٕ ٝىٗ اغت دز ٟ٘بدٞبی
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اختٕبْی زیؿ ٝداؾت ٝثبؾٙد .ایٗ أس ٔػئِٛیت اخسلی ایعٗ تهعٓی زا ثعس دٚؼ وػعب٘ی
ٔیٌرازد و ٝدز يسالی  ٚتحٕیُ ایٗ ٟ٘بدٞب ٘مؽ ٔ ٚؿعبزوت داز٘عد  ٚخجعساٖ آٖ اش زاٜ
لفبَت اش لسثب٘یبٖ  ٚاقسح ایٗ ٟ٘بدٞب ٘یص ثسْٟد ٜایؿبٖ اغت .ثٙبثسایٗ ،ثسخسف ٚنٓیت
ثبِم ٜٛثیپبیبٖ َٚیفٔ ٝثجت دزثبز ٜوٕه ث ٝافساد آغیتدیدٜتسَٚ ،یفعٙٔ ٝفعی وعُ٘ ٝسیعٝ
ْداِت اختٕبْی خٟبٖٔیٟٙی پٌٛی ثس آٖ اغتٛاز اغتَٚ ،یفٝای خجسا٘ی زا تمٛیت ٔیوٙد
و ٝاش غُ٘ ٝس ٔحدٚدیت دازد :يی (اؾتبقی وٛٔ ٝنُٕ٘ ِٛی ٟ٘بدی ٞػتٙد وع ٝفعسد
دز تحٕیُ آٖ ٘مؽ داؾت ٝاغت)ٛٔ ،ن( ِٛخٛددازی اش تهٓی لمٛق ثؿعس)  ٚدزخٛاغعت
(خجساٖ ایٗ تهٓی اش زا ٜيسالی خبیٍصیٗ) ()ibid, p26
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ٔمبِ« ٝآوبدٔی ایسٔیٟٙی» ( )Unpatriotic academyزٚزتعی دز  1994ثعبشٍ٘سی دزثعبزٜ
خٟبٖٔیٟٙی زا دز أسیىب دزپی داؾت .زٚزتی ِیجساَٞبی چپ زا ثسای فمداٖ ٔیٟٗپسغتی
 ٚا٘ىبز ایدٛٞ ٜیت ّٔی ٞ ٚیدبٖ اسٚز ّٔی ث٘ ٝفّ غیبغت تفبٚت ،غسش٘ؽ ٔیوعسد .ایعٗ
ٔمبِٚ ٝاوٙؽ ٞبی فساٚا٘عی ثع ٝد٘جعبَ داؾعت؛ اش خّٕعٔ ٝمبِع ٝخعب٘ٓ ٘ٛغعجب ْٚثعب ْٙعٛاٖ
«ٔیٟٗپسغتی  ٚخٟبٖٔیٟٙی» ( )Patriotism and Cosmopolitanismو ٝدز آٖ ثٝيعٛز
ثیغبثمٝای ث ٝؾیٜٛای خدِی ث ٝثسزغعی ٔٛنع ِٛپسداخعت ( .)Nussbaum, 2002aدز ایعٗ
ٔمبِ ،ٝا٘ ٚتػت ث ٝد ٚپسغؿی اؾبزٔ ٜیوٙد و ٝدیدٌب ٜزٚزتی دز پبغخ آٟ٘ب يعسح ؾعدٜ
اغت :آیب زاثًٝای نسٚزی ٔیبٖ دٔٛوساغی ٚ ٚلدت ّٔی ٚخٛد دازد؟ ثٟتسیٗ زا ٜتسایعت
ازشؼٞبی دٔٛوساغی ْ ٚداِت اختٕبْی چیػت؟ پبغخٞعبی ٔتفعبٚتی دز خعٛاة پسغعؽ
٘تػت ًٔسح ؾد ٜاغت .اش دیدٌبِ ٜیجساَٞبی أسیىبیی ،دٔٛوساغی ثس ٚلدت ّٔی ٔجتٙی
ثس الػبظ تّٓك ث ٝفسٔ ًٙٞؿتسن اغتٛاز ٘یػت ،ثّىع ٝاؾعتسان  ٚيسفعدازی اش اقعَٛ
غیبغی  ٚخٟبٖؾٕ َٛآشادی  ٚثساثسی ٔد٘ی وبفی اغت ) .(Gutmann, 2002اختٕبٌِسایبٖ
ثسْىع ،ایٗ اؾتسان غبد ٜدز اق َٛزا ثسای الػبظ ٕٞجػتٍی الشْ ثسای تحمك ثساثسی
 ٚغیبغتٞبی تٛشیٓی وبفی ٕ٘یدا٘ٙد .ایٗ الػبظ اش اؾتسان دز یه فس ٚ ًٙٞآٌبٞی اش
تبزیخ ٔؿتسن  ٚپریسؼ ازشؼٞبی اخسلی ٕٞب٘ٙد غسچؿٕٔ ٝیٌیسد.
٘ٛغجبِ ،ْٚیجساَٞب  ٚاختٕبٌِسایبٖ زا ٔٛزد ا٘تمبد لساز ٔیدٞد؛ چٞ ٖٛعس د ٚثعب دالیعُ
ٔتفبٚت ٔسشٞبی ّٔی زا اش ُ٘س اخسلی ٔسثٛو دا٘ػتٝا٘عد .ثحعث ا ٚثعٚٝیعط٘ ٜبغعبشٜٞعبی
ِیجساَٞب زا ٞدف لساز داد ٜاغت .اش ُ٘س ِیجساَٞبٔ ،سشٞب اشآٖز ٚازشؼ غیبغعی داز٘عد وعٝ
شٔیٝٙای زا و ٝدز آٖ ؾٟس٘ٚدی دٔٛوساتیه تحمك ٔییبثد ،تٓسی ٔیوٙٙد .ثعسای ایٙىعٝ
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چ٘ٛبٖ فسدی آشاد  ٚثساثس ش٘عدٌی وٙعیٓ ،ثبیعد ؾعٟس٘ٚد اختٕعبْی غیبغعی ثبؾعیٓ  ٚثبیعد
ٟٔبزتٞب ،دا٘ػتٙیٞب  ٚازشؼٞبیی زا فساٌیسیٓ ؤ ٝؿبزوت وبُٔ  ٚخبیٍب ٜثساثس ٔعب زا دز
خبٔٓ ٝغیبغیٔبٖ تهٕیٗ ٔیوٙد ) .(ibid, p68افص ٖٚثس ایٗ ،آ٘بٖ ٔٓتمد٘د تب ا٘داشٜای وعٝ
یه اختٕبِ غیبغی ثْٛٙٝاٖ یه اختٕبِ دٔٛوساتیه پؿتیجب٘ی ٔیؾٛد ،زٚاثى ٕٞجػعتٍی
 ٚالػبظ خیس ٔؿتسن تمٛیت ٔیٌسدد .دز ٘تید ،ٝتفػیس خدٔت ث ٝثؿعس  ٚآٔعبد ٜوعسدٖ
ثسای ؾٙبغبیی  ٚالتساْ ث ٝاِصأبت ْداِت ،ؾبُٔ وػب٘ی ٔیؾٛد و ٝخبزج اش ٔسشٞعبی ٔعب
ش٘دٌی ٔیوٙٙد.
٘ٛغجبٕ٘ ْٚیخٛاٞد پی٘ٛد ٔیبٖ ٔیٟٗدٚغتی  ٚدٔٛوساغی زا ث ٝچبِؽ وؿعد ،ثّىع ٝدز
پی ایجبت ایٗ اغت و ٝثب تٛخ ٝث ٝخٟبٖؾِٕٛی ازشؼٞبی أسیىبییِ ْداِت  ٚثساثسی وعٝ
غتٖٞٛبی ثٙیبدیٗ لب٘ ٖٛاغبغی أسیىب ٞػتٙد ،خٟبٖٔیٟٙعی غعبشٚازتس اش ٔعیٟٗدٚغعتی
اغتٞ .سوع ث ٝدٔٛوساغی ،التعساْ ثع ٝوسأعت ا٘ػعب٘ی  ٚلعك افعساد ثعسای پعیخعٛیی
خٛؾجتتی  ٚایٙى ٕٝٞ ٝافساد ثساثس آفسید ٜؾد ٚ ٜاش لمٛق غّت٘بؾد٘ی ٚیطٜای ثٟسٜٙٔد٘د،
ثبٚز داؾت ٝثبؾد ،ثب ایٗ پسغؽ زٚثٝزٚغت و :ٝایٟٙب چَٚ ٝبیفی دز ثساثس دیٍس افساد خٟبٖ
ثسْٟدٔ ٜب ٔیٌراز٘د؟ اٌس  ٕٝٞثساثس٘د  ٚازشؼ یىػبٖ داز٘د ،چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ تٛخیع ٝوعسد
افسادی و ٝثتؿی اش ٌسٔ ٜٚب ٞػتٙد ،ثیؽ اش دیٍسا٘ی و٘ ٝیػتٙد ،ثبید ٔٛزد ْسل ٝثبؾٙد؟
ٞسوع ث ٝدٔٛوساغی ثبٚز داؾتِ ٚ ٝیجساَ ثبؾد ،ثبید ثپریسد ؾٟس٘ٚد یه ّٔت خبـ ثٛدٖ،
تكبدفی ٚ ٚیطٌی ایسازادی اغت و ٝاش ُ٘س اخسلی ثبید ثیازتجبو دا٘ػت ٝؾٛد .دز ٘تیدع،ٝ
پریسفتٙی ٘یػت و ٝتفبٚت ّٔیت ٔٓیبز ٔسشثٙدی ؾٟس٘ٚداٖ یه اختٕبِ غیبغی  ٚدیٍعساٖ
ثبؾد  ٚدز ٞس ٔٛزدی٘ ،بثساثسی ث ٝتٛخی٘ ٝیبش دازدٍٙٞ .بٔی و ٝغبشٌبزی ثیؿتس ازشؼٞبی
دٔٛوساتیه ثب خٟبٖٔیٟٙی زٚؾٗ ؾد ،ثبید ثىٛؾیٓ اش دیدٌب ٜخٟبٖؾعٕ َٛثعٚ ٝاثػعتٍی
خٛد ث ِٛ٘ ٝثؿسی ثیٙدیؿیٓ.
ثٝيٛز خسق ٝاش ُ٘عس ٘ٛغعجب ،ْٚاقع َٛغیبغعی خٟعبٖؾعٕ َٛآشادی  ٚثساثعسی وعٝ
تىثسٌسایی ٔٛزدُ٘س زٚزتی زا دزثسٔیٌیسد  ٚدٔٛوساغی آٔسیىبیی ثس آٖ اغتٛاز ؾد ٜاغت،
دزقٛزتیو ٝالتساْ ث ٝوػب٘ی زا و ٝخبزج اش ٔحدٚدّٔ ٜی ٔب ش٘دٌی ٔیوٙٙد٘ ،یبٔٛشیٓ ،دیس
یععب شٚد تهععٓی  ٚثععب ٔؿععىُ زٚثععٝزٔ ٚععیؾعع٘ٛد .ثععسای غععبشٌبز ؾععدٖ ثععب آزٔععبٖٞععبی
ِیجساَدٔٛوساغی و ٝثس اغبظ آٖ ٞسوع اش لمٛلی غّت٘بؾد٘ی ثٟسٜٙٔد اغت ،اخسلبً ثٝ
اقسح آٔٛشؼ َٔٛفیٓ .ایٗ اقسح افص ٖٚثس ا٘دیؿیدٖ ث ٝایٙىع ٝثعسای تهعٕیٗ لمعٛق
ٔبثمی خٟبٖ چ ٝوبزی ثبید ا٘دبْ داد ،ث ٝآٔٛشؼ ،چؿٓا٘داش خٟبٖٔیٟٙعی ٔعیدٞعد .ایعٗ
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دیدٌب ٜشٔی ٝٙزا ثسای ْ٘ٛی ٍ٘سؼ افسايی ث ٝخٟبٖٔیٟٙی  ٚثسداؾتی اش ْداِت فسا ٓٞوسد
و ٝثس ثٙیبٖ وسأت ا٘ػب٘ی ٔسشٞبی ّٔی زا دزٔی٘ٛزدد.
خٟبٖٔیٟٙی افسايی زا دزوتبة پبغخ (ٛ٘ )Replyغعجب ْٚثعٙٔ ٝتمعدا٘ؽ ثعب اغعتٙبد ثعٝ
خٟبٖؾِٕٛی اقُ ثساثسیٔ ،یتٛاٖ زدیبثی وسد ) .(Nussbaum, 2002bثع ٝاْتمعبد ا ،ٚاٌعس
ثٟسٜٙٔدی اش ا٘ػب٘یت ،خسد ّْٕی  ٚدیٍس لبثّیتٞبی اخسلی ٔجٙبی ازشؼ اخسلی ا٘ػبٖ
ثبؾد  ٚاٌس ایٗ ٚیطٌیٞب دز  ٕٝٞث ٝیىػبٖ ٚخٛد داؾت ٝثبؾد ،دزایٗقٛزت ّٔیت  ٚدیٍعس
ٚاثػتٍیٞبیی و ٝث ٝؾسایى تكبدفی ثػتٍی داز٘د ،دز لیبظ ثب ثساثعسی ،اش ُ٘عس اخسلعی
٘بٔسثٛو خٛاٙٞد ثٛد ٘ ٚجبید ازشؼ اخسلی ؾتف زا تٓییٗ وٙٙد .اش ایٗ ٔمدٔ ٝفّػعفی دٚ
ادْب غسچؿٕٔ ٝی ٌیسد٘ :تػت ایٙى ،ٝثب ٞس ٞصی ٝٙؾتكی یب اختٕبْی ثبیعد ازشؼ ثساثعس
اخسلی ٞس فسد ا٘ػب٘ی ثب دیٍعساٖ ؾٙبغعبیی ؾعٛد .د ْٚایٙىع ،ٝازشؼ ثساثعس ٞعس ا٘ػعب٘ی
ثْٛٙٝاٖ «ٔحدٚدیت تُٙیٓوٙٙدٞ ٜس وٙؽ  ٚآزٔبٖ غیبغعی اغعت»  ٚثبیعد دز چعبزچٛة
لب٘ ٖٛاغبغی ٟ٘بدی ٝٙؾٛد (.)ibid, P 133
ف ٟٓایٙى ٝچسا ایٗ د ٚادْب ٞدف ا٘تمبدٞبی ثػیبز لساز ٌسفتٝا٘د ،دؾٛاز ٘یػت .ادْبی
٘تػت و ٝثساثسی ثب ٞس ٞصی ٝٙؾتكی  ٚاختٕبْی ثبید ٔٛزد ؾٙبغبیی لساز ٌیعسد ،اش ایعٗ
ُ٘س ٔٛزد ا٘تمبد خٟبٖٔیٟٙیغتیصاٖ ٚالّ ؾد ٜو ٝاش ُ٘س اخسلی ٔٛنٓی پسيًٕساق اغت.
ادْبی د٘ ْٚیص اش ایٗ ُ٘س ٔٛزد ا٘تمبد لساز ٌسفت ٝوعٛٔ ٝنع ِٛتحمعك غیبغعی ٟ٘ ٚعبدی
خٟبٖٔیٟٙی زا پیؽ ٔیوؿد  ٚپسغؽ ٔسثٛو ث ٝلّٕس ٚاقْ َٛعداِت تعٛشیٓی زا ًٔعسح
ٔیغبشد .دز ایٙدب ثیيسفی خٟبٖٔیٟٙب٘ ٝتٟٙب یه آزٔبٖ اخسلی ٘یػت و ٝثس اغعبظ آٖ
افساد ثْٛٙٝاٖ ٚالد ٟ٘بیی ازشؼ اخسلی ،ؾبیػت ٝتٛخ ٝثساثس ثعدِ ٖٚحعبٌ أعٛزی ٔب٘ٙعد
ؾٟس٘ٚدی ّٔ ٚیت ٞػتٙد .اش ُ٘س ٘ٛغجب ،ْٚخٟبٖٔیٟٙی ٔػتّصْ آٖ اغت و ٝاقْ َٛداِت
تٛشیٓی اش ٚاثػتٍی ّٔی فساتس ز٘ٚد  ٚثس اغعبظ ایعٗ اقع َٛثع ٝيعٛز یىػعبٖ إْعبَ ٚ
ؾبیػتٍی ٔػتمُ اش ؾٟس٘ٚدی ّٔ ٚیت ؾٙبغبیی ؾٛد.
آزٔبٖ ثیيسفی خٟبٖٔیٟٙب٘ ٝدز تٓبزل ثب ایٗ اْتمبد اخسلی اغت ؤ ٝسدْ ٔیتٛا٘ٙد
 ٚثبید َٚیفٝای دز اِٛٚیتٌرازی ٘یبشٞبی ٚٓٞيٙعبٖ خعٛد ثع ٝثیٍبٍ٘عبٖ داؾعت ٝثبؾعٙد.
ٕٞچٙبٖو ٝخٟبٖٔیٟٗغتیصاٖ اؾبز ٜوسدٜا٘د ،ا٘ىبز ٔیٟٗخٛاٞی ثٝخٛدیخعٛد ا٘ىعبز ایعٗ
ٚالٓیت اخسلی ثٙیبدیٗ اغت ؤ ٝسدْ ٔیتٛا٘ٙد زٚاثًی ٚیط ٜزا ؾىُ دٙٞد  ٚایعٗ زٚاثعى
ادْبیی لٛیتس اش ادْبٞبی ثیيسفب٘ٝای دازد و ٝآ٘بٖ ثٝيٛز ْبْ دز لجبَ دیٍساٖ الػعبظ
ٔیوٙٙد یب دازا ٞػتٙد )ُ٘ .(Taylor, 2002; Walzer, 2002سیْ ٝعداِتی وع٘ ٝتٛا٘عد فهعبی
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وبفی ث ٝپی٘ٛدٞبی ٔتفبٚتی ثدٞد و ٝش٘دٌیٞبی افساد زا ٔؿتف ٔیوٙٙعد  ٚتٟٓعداتی زا
و ٝایٗ پی٘ٛدٞب دزثسداز٘د دز ُ٘س ٍ٘یسدٕٞ ،چٙبٖوٛ٘ ٝغجب ْٚثٓد اش ایعٗ ٔعیپعریسد ،ایعدٜ
ْداِت زا یه فب٘تصی تٛخبِی ٔیوٙد؛ شیعسا ٕ٘عیتٛا٘عد ثعب پیچیعدٌی  ٚفسثٍعی زٚاثعى ٚ
پی٘ٛدٞبیی و ٝش٘دٌی ا٘ػبٖ زا تٓیٗ ٔیثتؿٙدٔ ،ستجى ؾٛد ). (Nussbaum, 2003, p245
٘ٛغجب ْٚدز پبغخ ایٗ ایسادٞب ٔیوٛؾد خٟبٖؾِٕٛی زا ثب زٚا ثٛدٖ دغتوعٓ ثسخعی اش
خب٘جدازیٞب آؾتی دٞد .اش ُ٘س ا ،ٚیه خٟبٖٔی ٟٗثٚٓٞ ٝيٗ یب فسش٘د خٛد ث ٝایعٗ دِیعُ
اِٛٚیت ٕ٘یدٞد ؤ ٝحّی ثٝخٛدیخٛد ثٟتس اغت ،ثّى ٝث ٝایٗ دِیُ چٙیٗ ٔعیوٙعد وعٝ
ٔٓمَٛتسیٗ زا ٜثسای ا٘دعبْ خیعس ایعٗ اغعت ) .(Nussbaum, 2002b, p135–136دز اقعُ
َٚیفٝای دز ا٘دبْ خٛثی ثٞ ٝسوع ٚخٛد دازد  ٚتسخیح ٘صدیىبٖ تٟٙعب ثعس ٔجٙعبی شٔیٙعٝ
ّْٕی تٛخیٔ ٝیؾٛدِٚ ،ی ٞیچ زاٞی ٚخٛد ٘دازد و ٝتٛخی ٝوٙد ٚٓٞيٙبٖ یب فسش٘عداٖ ٔعب
ازشؼ اخسلی ثیؿتسی دزٔمبیػٝثب دیٍساٖ داز٘د .دز ایٗ چبزچٛة ٔیٟٗدٚغعتی تٟٙعب ثعس
ٔجٙبی خٟبٖٔیٟٙی تٛخیٔ ٝیؾٛد .اشایٗزٞ ،ٚسٌب ٜداداٞٝبی خب٘جدازا٘ ٚ ٝتٓكت ،اقعَٛ
ثٙیبدیٗ خٟبٖٔیٟٙی زا ٘مم وٙدٔ ،جٙبی اخسلی خٛد زا اش دغت ٔیدٞعد .ایعٗ ؾعىُ اش
خٟبٖٔیٟٙی ٕٞچٙبٖؤ ٝیّس ٔیٌٛید اش ؾٙبغبیی ازشؼ ذاتی پی٘ٛعدٞبی ٔیٟٙعی ٘عبتٛاٖ
اغت؛ شیسا ایٗ ثسداؾت تٓكت ٔیٟٙی زا دز قٛزت غبشٌبزی ثب اق َٛثیيسفی ٔیپعریسد
) .(Miller, 2000ایٗ زاٜلُٛ٘ ،غجب ْٚزا دز ٔٓسل ایٗ ا٘تمعبد خٟعبٖٔیٟٙعیغعتیصاٖ لعساز
ٔیدٞد و ٝا ٚؾىّی ثیخبقیت اش ٔیٟٗدٚغتی زا ازاه ٝوسد ٜاغت.
٘ٛغعجب ْٚدز تعسلٓ  ٚتعسٚز ( )Compassion and Terror, 2003ؾعىّی تٓعدیُؾعد ٜاش
خٟبٖٔیٟٙی ازاهٔ ٝیوٙد  ٚاش ْ٘ٛی خٟبٖٔیٟٙی ایسٔتٓكجب٘ ٝثٔ ٝیٟٙعیدٚغعتی ٔحعدٚد
ٌسایؽ ٔییبثد .دز ایٗ وتبة ثب ا٘تػعبة خٟعبٖٔیٟٙعی زادیىعبَ ثعٔ ٝعبزوٛظ اٚزِیعٛظ
( ٚ )ْ180-121( )Marcus Aureliusزد آٖ ،وٛؾععؽ ؾععد ٜخٟععبٖٔیٟٙععی ٕٞچععٖٛ
ٌفتٌٛٚی پیچیدٔ ٜیبٖ ٚفبدازی ٔحّی َٚ ٚیف ٝدز لجبَ ثؿسیت ٔ ٚعراوسٜای ٔػعتٕس ٚ
دؾٛاز ثیٗ آ٘چ ٝثسای خٛد ٍ٘بٔ ٜیدازیٓ  ٚآ٘چ ٝث ٝثؿسیت ٚأدازیًٓٔ ،سح ؾٛد .ثب تٛخعٝ
تٙؽ ثیٗ ٌسایؽٞب ٚ ٚفبدازیٞبی ٔت ِٛٙافساد ،ؾىّی اش خٟبٖٔیٟٙی ازاهٔ ٝیؾٛد و ٝثعب
ؾىّی اش ٔیٟٗدٚغتی و ٝثب التساْ ث ٝوسأعت ا٘ػعب٘ی  ٚلػعی زٚؾعٗ دزثعبز٘ ٜیبشٞعب ٚ
وٕجٛدٞبی ٚالٓی دیٍساٖ ٔحدٚد ؾد ،ٜغبشٌبز اغت ) . (Nussbaum, 2003, p251ا ٚثٝخبی
تأوید ثس ٘بغبشٌبزی ٔیبٖ ثیيسفی خٟبٖٔیٟٙی  ٚتٓكت ٔیٟٗدٚغتی ،آزٔبٖ خٟبٖٔیٟٙی
زا ٕٞچٓٔ ٖٛیبزی ًٔسح ٔیوٙد و ٝفسد ٔیتٛا٘د ثسای فٔ ٚ ٟٓفْٟٛغبشی تٓكت ٔیٟٙی
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ًَسباٍم در دٍ اثز قبلی تأکید داضت کِ تَجِ بِ گزٍُ خاظّ ،وچَى خاًَادُ یا
ّنٍطٌاى بز هبٌای سهیٌِ عولی تَجیِ هیضَد ًِ ،بز اساس اصلٍ ،لی در ایٌجا بزخالف
آى ،هیپذیزد کِ ّزکس ٍفاداریّای چٌدگاًِ ٍ هطزٍعی دارد کِ حتواً یکی اس آًْا
تعْد ٍ دغدغِ ًسبت بِ بطزیت فزاتز اس ضبکِ تٌگ رٍابط اٍست .تعْد بِ کساًی کِ در
هجاٍرت ها ّستٌد ،باید هطوَل هحدٍدیتّایی ضَد کِ اس ًیاس بِ تَجِ بِ کساًی
بزهیخیشد کِ اس ها بیطتز فاصلِ دارًد .بٌابزایي ،جْاىهیٌْی دیگز ًقص هحدٍدکٌٌدُ
دارد ًِ ،تَجیِکٌٌدًَُ .سباٍم استدالل هیکٌد هیْيخَاّی باید بِ رعایت عدالت
جْاى هیٌْی هحدٍد ضَدٍ ،لی ارسش آى ًباید بِ ایي کاّص یابد یا بزحسب آى تَضیح
دادُ ضَد .اٍ با فاصلِ گزفتي اس جْاىهیٌْی رادیکال ،باید گامّای بعدی را در تعییي
ٍظایف ٍ عدالت در قبال دیگزاى بزدارد ٍ ًظزیِای دربارُ تکلیف ارائِ کٌد کِ با بزداضت
جدیدش ساسگار باضد .هقالِ «ٍظایف عدالتٍ ،ظایف کوکّای هادی ،هیزاث دضَارُ
سیسزٍ» فزصتی بزای تَضیح گًَِّای هتفاٍتی اس ٍظیفِ اخالقی ٍ تطزیح ًظزیِای
است کِ بز هحدٍدیتّای دیدگاُ سیسزٍ چیزُ ضَد.

٘ٛغجب ْٚث ٝپیسٚی اش غیػس ،ٚثحعث خعٛد زا ثعب تعأّٔی دز َٚعبی آاعبش ٔعیوٙعد .اش
دیدٌبٞی وّی ،ا٘ػبٖ دَٚ ِٛ٘ ٚیف ٝدازد :دز ثساثس خٛیؽ  ٚدز ثساثس دیٍساٖ .غیػس٘ ٚعِٛ
اخیس زا ث ٝدَٚ ِٛ٘ ٚبی ْداِت (َٚیف ٝخٛددازی اش شیبٖ زغب٘دٖ ث ٝدیٍعساٖ خعص ایٙىعٝ
لبقُ یه وٙؽ اؾتجب ٜثبؾد) َٚ ٚبی وٕهٞبی ٔبدی تمػیٓ ٔیوٙد .دزلبِیو ٝثسای
ا٘دبْ َٚبی ٘٘ ِٛتػتٔ ،سشٞبی ّٔی اش ُ٘س ٚی ٘عبٔسثٛوا٘عد ،دز ا٘دعبْ َٚعبی د،ْٚ
ٔسشٞب چ٘ٛبٖ خًی ٔ ُٓٙثیٗ وػب٘ی لّٕداد ٔیؾ٘ٛد و ٝداخُ یه ّٔت یب ٔسدْ  ٚخبزج
آٖ ش٘دٌی ٔیوٙٙد .خبزخیٞب خٕٓیتی ٘بٔحدٚد٘د و ٝاٌس دزخٛاغتؿبٖ ؾٙید ٜؾٛدٙٔ ،عبثّ
زا ٘بثٛد ٔیوٙٙد ) .(Nussbaum, 2000b, p187اش ُ٘س ٘ٛغجب ،ْٚزٚالیٌسیِ غیػس ٚثب ٔسثٛو
دا٘ػتٗ ٔسشٞب ثِٝحبٌ اخسلیٞ ،یچٌ ٝ٘ٛپیؿٟٙبدی ثسای پؿعتیجب٘ی اش ُ٘سیعْ ٝعداِت ثعب
لّٕس ٚخٟب٘ی ازاهٕ٘ ٝیوٙد ( .)ibid, p178افص ٖٚثس ایٗ ،اش ُ٘س ٚی ،زٚالیٌسی ٞیچ ثٙیعبد
یب تٛخی ٝفّػفی ثسای وٕه ٔبدی فسإ٘ ٓٞیآٚزد؛ شیسا زٚالعیٞعب ثعسای تحمعك ثساثعسی
اخسلیِ  ٕٝٞا٘ػبٖٞب ،إٞیت ؾسایى ٔبدی زا وٙبز ٟ٘بدٜا٘د .اش ُ٘عس آٟ٘عب ،فمعس ٘مؿعی دز
ا٘ػب٘یت ٘دازد  ٚتٟٙب أسی ثیس٘ٚی اغت و ٝخبیٍبٞی دز ٌٞٛس ا٘ػب٘یت ٘تٛاٞعد داؾعت

فمس خٟب٘ی ْ ٚداِت خٟبٖٔیٟٙب٘ٝ

) .(ibid, p191ث ٝثیبٖ دیٍس ،اش دیدٌب ٜزٚالیبٖ ،ؾسایى خبزخی ثسای ؾىٛفبیی ٚالٓی ٌٞٛس
ا٘ػب٘یت نسٚزتی ٘داز٘د .اش دیدٌبٛ٘ ٜغجب ،ْٚایٗ ثسداؾت زیؿ ٝایٗ ثعبٚز ٔؿعتسن  ٚزایعح
ثیٗ ٔبغت و ٝخسایٓ ّْی ٝثؿسیت زا ٚلؿتٙبن ٔیدا٘یِٓٚ ،ی وٛتبٞی دز وٕه ٔعبدی زا
چٙیٗ خسٔی ٕ٘یدا٘یٓ .ثٝخبی ایٗ ،إٞ ٚچٔ ٖٛبزوع ٔٓتمد اغت فمس دز تٕبظ ثب ٌٞٛس
ا٘ػب٘یت اغت؛ آزشٞٚب ،أیدٞب  ٚيسحٞب ثب خٟبٖ ٔبدی ٔحیى ثس ٔب ؾىُ ٔعیٌیعسد  ٚایعس
ٔیپریسد .زٚالیٌسی تحت تبییس ٘بغبشٜای آؾتی٘بپریس اغت و ٝاش ایٗ ْمید ٜثسٔیخیصد وٝ
ازاد ٜدز ثساثس أىب٘بت ثیس٘ٚی خُّ٘بپریس اغت .ثس پبی ٝا٘دیؿ ٝزٚالی ،لتی ْدْ ؾفمت ثعٝ
فمیساٖ خٟبٖ ٔیتٛا٘د ٔٛخ ٝثبؾد؛ ثب ایٗ فسل و ٝفمس یب دز خٛؾجتتی ا٘ػعبٖ ثعیتعأییس
اغت یب ثب ازادٟٔ ٜبزپریس اغت .ثٙبثسایٗ ،ایٗ ٘تید ٝنٓ اخسلی ؾتف اغت  ٚخعٛد آٖ
ؾتف ثبید ٔٛزد غسش٘ؽ لساز ٌیسدٛ٘ .غجب ْٚثب تحّیُ ا٘دیؿ ٝزٚالی دزٔییبثد ایٗ ا٘دیؿٝ
ٕ٘یتٛا٘د ٔٙجٓی ثسای ُ٘سیٓٔ ٝبقس ثسای ْداِت خٟب٘ی ثبؾد (.)ibid, p239
٘ٛغجب ْٚدزیبفت و ٝثسای پیؿجسد ُ٘سیٝای ث٘ٝػجت لبثُ لج َٛدزثبزْ ٜداِت خٟب٘ی ،اٚ
ثبید ث ٝثبشغبشی ٔفٟٔٛی اید« ٜوسأت ثؿسی» ٔٛفك ؾٛد .ایٗ ثٙٓٔٝعبی آاعبش وّٙدعبزی
دؾٛاز دزایٗثبز ٜاغت و ٝثتٛا٘یٓ ثٍٛییٓ چیصی دز ا٘ػبٖٞب ٚخٛد دازد و ٝدز تٙدثبد ؾسایى
٘بخٛز ایػتبدٌی ٔیوٙد  ٚثٙیب٘ی ثسای َٚبی اخسلی دز اختیعبز ٔعب ٔعیٌعرازد ع  ٚایعٗ
چیصی ثساثس اغت و ٝثٙیب٘ی ثسای زٞیبفت ٔجتٙی ثس التساْ  ٚدادا ٝثساثس فسأ ٓٞیوٙد ع ٚ
ثب ٚخٛد ایٗ چیصٞبیی و ٝثسای ش٘دٌی ا٘ػبٖ إٞیت داز٘دٔ ،یتٛا٘ٙد ْٕیمبً تحت تأییس لساز
ٌیس٘د ( .)ibid, p200ثبایٗلبَٕ٘ ،یتٛا٘یٓ ثٍٛییٓ ؾسایى ٘بخٛز ث ٝلدی فسد زا تحت تعأییس
لساز دٙٞد و ٝا ٚدیٍس ثْٛٙٝاٖ یه ا٘ػبٖ لبثُ ؾٙبغبیی ٘جبؾعد .دز ایعٗ زاغعتب ٘ٛغعجبْٚ
ثسداؾت زٚالیثٙیبد اش وسأت ا٘ػب٘ی زا ثب ثسداؾت وب٘تی ع زٚالی دزثبز٘ ٜمعم٘بپعریسی ٚ
وسأت ؾتف خبیٍصیٗ ٔیوٙد و ٝثب ایٗ ایدٔ ٜبزوػعی ع ازغعًٛیی تىٕیعُ ؾعد ٜوعٝ
تٛا٘بییٞبی اقّی ا٘ػبٖ ٘یبشٔٙد پؿتیجب٘ی ٔبدی اغت.
دز ایٗ قٛزتثٙدی خدید ،وسأت ا٘ػب٘ی اش تٛا٘بیی ذاتی ثسای ثٟجٛد ثبالتسیٗ غعًح
تٛا٘بییٞبی ا٘ػب٘ی تؿىیُ ٔیؾٛد ،و ٝثٙیبٖ َٚبی اخسلی ٔب دز ثساثعس دیٍعساٖ اغعت.
ایٗ تٛا٘بیی دز  ٕٝٞثساثس اغتِٚ ،ی ٕٔىٗ اغت اش تٛغعْٓ ٝمعیٓ ثٕب٘عد؛ ثعٌ٘ٛٝعٝایوعٝ
قٛزتٞبی تٛغٓٝیبفتٝتس آٖ ع اش خسدٚزشیٚ ،یطٌیٞبی اخسلی ،خبٔٓٝپریسی ٔ ٚب٘ٙد آٖ
ع ثٝيٛز وبُٔ ث ٝثّ٘ ٔٛسغد یب اش ثیبٖ آٖ خٌّٛیسی ؾعٛد ( .)ibid, p201ثٙعبثسایٗ ،ازتجعبو
ٔیبٖ خٟبٖؾِٕٛی ثساثسی اخسلی ْ ٚداِت اختٕبْی خٟب٘ی ثس ایٗ ثسداؾت اً٘ٓبفپریس ٚ
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چٙدغًحی اش لبثّیتٞبی ا٘ػب٘ی اغتٛاز اغت و ٝدز وب٘ ٖٛزٚیىسد ٔجتٙی ثس لبثّیعتٞعبی
٘ٛغجب ْٚلساز دازد.
زٚیىسد ٔجتٙی ثس لبثّیتٞب ( )capabilities approachثس آ٘چع ٝاؾعتبـ ثعٝدزغعتی
تٛا٘بیی ثٛدٖ  ٚا٘دبْ آٖ زا داز٘دٔ ،تٕسوص ٔیؾٛد  ٚد ٜتٛا٘بیی ثٙیبدی ا٘ػب٘ی زا ؾٙبغعبیی
ٔیوٙد و ٝدِٚتٞب ثسای لدالُ التساْ ث ٝوسأت ا٘ػب٘ی ثبید آٖ زا ثسای  ٕٝٞؾعٟس٘ٚداٖ
تهٕیٗ وٙٙد 1.التساْ ثساثس ث ٝوسأت ا٘ػب٘یٔ ،ػتّصْ ایعٗ اغعت وع ٝایعٗ د ٜتٛا٘عبیی دز
غًح لدالّی ٔٙبغت ثسای  ٕٝٞغبوٙبٖ خٟبٖ تهٕیٗ ؾٛد  ٚدِٚعتٞعبی یسٚتٕٙعد ثبیعد
ٔػئِٛیت خٕٓی ثسای ثٟجٛد ایٗ تٛا٘بییٞب اش زا ٜلرف ٔٛاّ٘ غبختبزی آٖ ثسْٟدٌ ٜیس٘عد.
اشآ٘دبو ٝتٛشیّ ٔػئِٛیتٞبیی ؤ ٝمتهبی ْداِت خٟب٘ی اغعت ،غسؾعتی اخسلعی دازد ٚ
تٟٙب ثس فسل پریسؼ آزٔب٘ی آٖ غیبغی اغت  ٚثب تٛخ ٝث ٝایٙىٞ ٝیچ غبختبز اخجبزی فٓبَ
دز خٟبٖ ٚخٛد ٘دازد و ٝثتٛا٘د ٌسٜٞٚب زا ث ٝا٘دبْ تىبِی خٛد ٚادازد ،ثیؿتس اش  ٕٝٞتغییعس
ذٙٞیت ٔٛزد٘یبش اغت.
ایععٗ تغییععس ذٙٞیععت دز يععسح ٘ٛغععجب ْٚدز وتععبة ٚی ثععب ْٙععٛاٖ پیؿععٍبٔبٖ ْععداِت
(ًٔ )Frontiers of Justice, 2006سح ؾد ٚ ٜثدیّی ثسای غٙت لسازداد اختٕبْی اغت .اش
ُ٘س ٘ٛغجب ،ْٚایٗ غٙت اش لُ غٔ ٝؿىُ ْداِت اختٕبْی ٘بتٛاٖ اغتٔ .1 :ػئّْ ٝعداِت
دز لجبَ ّٔٓٛالٖ ذٙٞی  ٚخػٕی؛ شیسا اش تٛخ ٝث ٝایٗ ٚالٓیت ٘بتٛاٖ اغت و٘ ٝبثساثسیٞبی
٘یسٙٔٚدی دز تٛا٘بییٞبی فیصیىی  ٚاخسلی افساد ٚخٛد دازدٔ .2 .ؿىُ ْداِت فساٌیس ثسای
 ٕٝٞؾٟس٘ٚداٖ خٟبٖ؛ شیسا إٞیت اخسلی زا ثٔ ٝسشٞبی ّٔی ٔیدٞد  ٚخبٔٓع ٝفعسدی زا
 .1ایٗ د ٜتٛا٘بیی ْجبزتا٘د اش .1 :ش٘دٌی :تٛا٘بیی ش٘دٌی وسدٖ ث ٝا٘داش ٜيْٕ َٛس ٕٔٓ َٛا٘ػبٖ ْ ٚدْ ٔسي
شٚدزظ یب ْ٘ٛی ش٘دٌی و ٝازشؼ شیػتٗ ٘داؾت ٝثبؾد .2 .غسٔت ثد٘ی :تٛا٘بیی غسٔت خٛة ِٛٔ ٚد  ٚتغریٚ ٝ
غسپٙبٙٔ ٜبغت .3 .تٕبٔیت ثد٘ی :تٛا٘بیی تحسن آشاد اش ایٙدب ث ٝآ٘دبٔ ،ك٘ٛیت دز ثساثس تدبٚش خؿٗ خٙػی یب
ٔحّی ،فسقت داؾتٗ ثسای زنبیت خٙػی  ٚثسای ا٘تتبة تِٛید ٔثُ .4 .الػبظ ،تكٛز  ٚا٘دیؿ :ٝتٛا٘بیی وبزثسد
لٛاظ ثسای تكٛز ،ا٘دیؿیدٖ  ٚتٓمُ .5 .الػبغبت :تٛا٘بیی پی٘ٛد ثب دیٍس چیصٞب ٔ ٚسدْ ثیس ٖٚاش خٛدٔبٖ،
ٟٔسٚزشی ثب وػب٘ی و ٝثٔ ٝب ٟٔس ٔیٚزش٘د .6 .خسد ّْٕی :تٛا٘بیی ؾىُدٞی ثسداؾتی خبـ اش خیس  ٚدزٌیس ؾدٖ
دز تأُٔ ا٘تمبدی دز يسالی ش٘دٌی خٛدٚ .7 .اثػتٍی :تٛا٘بیی ش٘دٌی ثب دیٍساٍٖ٘ ،سا٘ی اش آ٘بٖ ،دزٌیس ؾدٖ دز
ؾىُٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛتٓبُٔ اختٕبْی .8 .دیٍس خٙػی :تٛا٘بیی ش٘دٌی وسدٖ ٍ٘ ٚساٖ ثٛدٖ اش دیٍس لیٛا٘بتٌ ،یبٞبٖ
 ٚخٟبٖ يجیٓت .9 .ثبشی :تٛا٘بیی ثبشی وسدٖ ،خٙدیدِٖ ،رت ثسدٖ اش فٓبِیتٞبی تٓبّٔی .10 .وٙتسَ ثس ٔحیى خٛد
(غیبغی ٔ ٚبدی) :تٛا٘بیی ٔؿبزوت ٔ،یس دز ٌصیٙؽٞبی غیبغی  ٚاداز ٜوسدٖ ش٘دٌی خٛد ،تٛا٘بیی داؾتٗ دازایی ٚ
داؾتٗ لك ٔبِىیت ثس ثٙیب٘ی ثساثس ثب دیٍساٖ (.)nussbaum, 2006, p76-78

ًَسباٍم سپس فْزست دُ اصلی را کِ ًظن جْاًی باید بز آى بٌا ضَد تا بْبَد
تَاًاییّای اًساًی در جْاى ًابزابزیّا تضویي گزدد ،ایيگًَِ بیاى هیکٌد:
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تٓییٗ ثیؽ اش لد ٔػئِٛیتٞب ،ثٌٝ٘ٛٝایوٌ ٝسیص ٔحّی ٕٔىٗ ٘جبؾد.
لبوٕیت ّٔی دز چبزچٛة ٔحدٚدیت ثسای ثٟجٛد لبثّیتٞبی ا٘ػعب٘ی ٔحتعسْ ؾعٙبختٝ
ؾٛد.
ّٔتٞبی پیؿسفت ٝغٕٟی اش تِٛید ٘بخبِف ّٔی خٛد زا ث ُّٔ ٝفمیس ثدٙٞد.
ؾسوتٞبی چٙدّٔیتی دزثبز ٜثٟجٛد لبثّیتٞبی ا٘ػب٘ی دز ًٔٙمٝای و ٝوبز ٔعیوٙٙعد،
ٔػئِٛیت داز٘د.
غبختبز اقّی ُ٘ٓ التكبدی خٟب٘ی ثٌٝ٘ٛٝای غبٔبٖ یبثد و ٝثسای وؿعٛزٞبی فمیعس ٚ
دزلبَتٛغٓٙٔ ٝكفب٘ ٝثبؾد.
ٔب ثبید لٛشْٕٔٛ ٜی خٟب٘ی زا تسٚیح دٞعیٓ وع ٝدز ْعیٗ ٘حیع ٘ ٚعبٔتٕسوص ثعٛدٖ،
لدزتٕٙد ثبؾد.
ٟ٘ ٕٝٞبدٞب  ٚافساد ثبید ثس ٔؿىست ٔ ٚحسٔٚیتٞب دز ّٔتٞب ٙٔ ٚبيك تٕسوص وٙٙد.
ٔسالجت اش ثیٕبزاٖ ،پیساٖ ،وٛدوبٖ ٘ ٚبتٛا٘بٖ ثبید دز وب٘ ٖٛتٛخع ٝخبٔٓع ٝثعیٗإِّّعی
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خٛدثػٙد ٜدا٘ػت ،ٝدازای ٚاثػتٍی ٔتمبثُ ثب دیٍساٖ ٕ٘یدا٘دٔ .3 .ػئّْ ٝداِتی و ٝاش زفتبز
ٔب ثب لیٛا٘بت غسچؿٕٔ ٝیٌیسد؛ شیسا آٟ٘ب زا داخُ دز ٌس ٜٚاؾتبقی وُ٘ ٝسی ٝثعسای آٖ
ازاه ٝؾد ،ٜلساز ٕ٘یدٞد؛ چساو ٝآ٘بٖ دز تٛافك لسازداد ٔؿبزوت ٘داز٘د ( Nussbaum, 2006,
 .)p14-20اش ُ٘س ٘ٛغجب ،ْٚزٚیىسد لبثّیتٔداز أیدثتؽتعس اغعت .آٔ ٚتمعد اغعت خبٔٓعٝ
ثیٗإِّّی  ٚثؿسیت ثبید َٚیف ٝخٕٓی تهٕیٗ لدالّی د ٜلبثّیت زا ثسای  ٕٝٞؾعٟس٘ٚداٖ
تهٕیٗ وٙٙد ).(ibid, p71
دز ثساثس ٌصی ٝٙتؿىیُ لىٔٛتی خٟب٘ی ،ا ٚتٛقیٔ ٝعیوٙعد غعبختبز ٟ٘عبدی دز غعًح
خٟب٘ی ثبید غجهتس  ٚتٕسوصشدایی ؾٛد .ایٗ غبختبز ثبید اش چٙعد ْٙكعس تؿعىیُ یبثعد.1 :
غبختبز ثٙیبدی ٔتؿىُ اش دِٚتٞبی یسٚتٕٙد ؤ ٝػعئِٛیت ثعبشتٛشیّ ٔیعصاٖ ٔؿتكعی اش
ٔٙبثّ دز ثیٗ دیٍس ّٔتٞب ثس دٚؼ آٖ اغت .2 .ؾسوتٞبی چٙدّٔیتی وعَٚ ٝیفع ٝثٟجعٛد
تٛا٘بییٞب ا٘ػب٘ی زا دز وؿٛزٞبیی و ٝدادٚغتد ٔیوٙٙد ،ثسْٟد ٜداز٘د .3 .خعىٔؿعیٞعبی
التكبدی خٟبٖ ،غبشٔبٖٞبیی ٔب٘ٙد ثب٘ه خٟب٘ی  ٚقٙدٚق ثیٗإِّّی پع ،َٛپیٕعبٖٞعبی
تدبزی .4 .غبشٔبٖٞبی ثیٗإِّّی ٔب٘ٙد غبشٔبٖ ّٔعُ ،غعبشٔبٖ وعبز ثعیٗإِّّعی ،دیعٛاٖ
ثیٗإِّّی ْداِت ،دادٌب ٜثیٗإِّّی ویفسی .5 .غبشٔبٖٞبی ٔسدْٟ٘بد (.)ibid, p311-315
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ثبؾد.
 .9خب٘ٛاد ٜثبید ثْٛٙ ٝاٖ ْسقٝای ازشؾٕٙدِٚ ،ی ایسخكٛقی دا٘ػت ٝؾٛد.
 ٕٝٞ .10افساد ٟ٘ ٚبدٞب ٔػئِٛیت پؿتیجب٘ی اش آٔٛشؼ زا ثْٛٙٝاٖ وّید تٛإ٘ٙدغبشی ٔعسدْ
ٔحس ْٚداز٘د ( .)ibid, p315-323
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدز ُْٕ غبختبز اخجبزوٙٙدٜای ٚخٛد ٘دازد ،ایٗ اق َٛتٟٙعب ثعْٙٝعٛاٖ
نسٚزتٞبی اخسلی ٔیتٛا٘ٙد ٔٛزد تٛخ ٝلساز ٌیس٘د .ثب ٚخٛد ایٗ ٘ٛغعجب ْٚچٙعیٗ ٘تیدعٝ
ٔیٌیسد:
اٌس ثتٛاٞیٓ خٟبٖ ٔب دز آیٙد ٜدزغت ؾٛد ،ثبید اش ٓٞاو ٖٛٙثؿٙبغیٓ ؤ ٝب ؾٟس٘ٚداٖ
یه خٟبٖ ثب ٚاثػتٍی ٔتمبثُ ٞػتیٓ و ٝدز پستٓٔ ٛبؾست  ٚپیٍیعسی أتیبشٞعبی ٔتمبثعُ
ٌسد آٔدٜایٓ ،ثب تسلٓ  ٚغٛدخٛیی ،ثب ْؿك ث ٝوسأت ا٘ػب٘ی ٔ ٕٝٞسدْ ،لتی دز خبیی وٝ
ٞیچچیصی ٚخٛد ٘داؾت ٝثبؾد ؤ ٝب ثبید آٖ زا ثب ٕٞیبزی ثب آٟ٘ب ثٝدغعت آٚزیعٓ یعب لتعی
ٍٙٞبٔی و ٝثبید چیصی و ٝثٝدغت ٔیآٚزیٓ ،ثصزيتسیٗ ثبؾدٔ :ؿبزوت دز خٟب٘ی ْبدال٘ٝ
 ٚاش ُ٘س اخسلی دزغت  ٚغبِٓ (.)ibid, p324
نتیجه

فمس ٌػتسد ٜخٟب٘ی  ٚؾىبف فصایٙدٔ ٜیبٖ وؿٛزٞبی یسٚتٕٙد  ٚفمیس ،تٟٙب ٘بْبدال٘ ٝثعٛدٖ
ُ٘بْ  ٚزٚاثى ثیٗإُِّ زا ٘ؿبٖ ٕ٘یدٞد ،ثّى٘ ٝبوبٔی ُ٘سیٞٝبی ْداِت زا ٘یص دز لُ ایٗ
ٔؿىُ آؾىبز ٔیوٙد .زاِص ثب وٛؾؽ فىسی وُٓ٘یس  ٚدٚزاٖ غبشَؼ دز ازاهُ٘ ٝسیْ ٝداِت
ثٔٝثبث ٝا٘كبفٞ ،سچٙد زٚلی تبش ٜث ٝوبِجد ٘یٕٝخبٖ فّػف ٝغیبغی دٔیدِٚ ،ی ثعب پعریسؼ
ُ٘ٓ خٟب٘ی اغتٛاز ثس ّٔت ع دِٚت ،لّٕسْ ٚداِت تٛشیٓی زا ثٔ ٝسشٞبی ّٔی ٔحعدٚد  ٚثعب
ٌػتسؼ آٖ ثْ ٝسق ٝخٟب٘ی ٔتبِفت وسد .اش دیدٌبٚ ٜیَٚ ،یف ٝدِٚعتٞعبی یسٚتٕٙعد اش
وٕه ثؿسدٚغتب٘ ٝث ٝوؿٛزٞبیی و ٝدز ؾسایى ٔحسٔٚیت ًّٔك لساز داز٘د ،فساتس ٕ٘یزٚد.
ایٗ َٚیف ٝثب ْداِت تٛشیٓی ثیٗإِّّی ٕٞسا٘ ٜیػت ،تٛشیعّ یعسٚت زا دز وؿعٛزٞبیی وعٝ
ٔٛزد وٕه لساز ٔیٌیس٘د ،اِصأی ٕ٘یوٙد  ٚایدبد ٟ٘بدٞبیی ثیٗإِّّی زا ٕٞب٘ٙد آ٘چع ٝدز
غًح ّٔی ثسای غبٔبٖ دادٖ ث ٝثیْداِتیٞب ث ٝتأغیع ٘یبش دازد ،نسٚزی ٕ٘یغبشد.
خٟبٖٔیٌٟٗسایبٖ ،ایٗ ُ٘سی ٝزا اش پبغخٌٛیی ثٔ ٝؿىست ثسآٔد ٜاش فمس  ٚثیْداِتی
دز ْسق ٝثیٗإِّّی ٘بتٛاٖ یبفت ٚ ٝدز پی ثبشغبشی آٖ ثسآٔدٜا٘د .آ٘بٖ ثس پبی ٝاید ٜوعب٘٘ٛی
خٟبٖٔیٌٟٗسایی اخسلی ،یٓٙی «فساٌیسی ا٘ػبٖٞب ثٝغبٖ افساد ثساثس» ث ٝيسح آٔعٛشٜای
دزثبزْ ٜداِت پسداختٝا٘د ؤ ٝیتٛاٖ ثب ٚق خٟبٖٔیٟٙب٘ ٝاش آٖ یبد وعسد .ایعٗ آٔعٛش ٜدز
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چبزچٛة غ ٝزٞیبفت ٔتفبٚت يسح ؾد ٜاغتْ :عداِت تعٛشیٓی ثعیٗإِّّعیٔ ،ػعئِٛیت ٚ
َٚبی اخسلی ٔٙفی دِٚتٞب  ٚوسأت  ٚتٛا٘بییٞبی ا٘ػبٖ .ثیتص  ٚپعٌٛی ثعس اغعبظ دٚ
زٞیبفت ٘تػت دز پبزادایٓ لسازدادٌسایب٘ ٝوٛؾیدٜا٘عد ُ٘سیعْ ٝعداِت زاِعص زا ثعٌ٘ٛٝعٝای
ثبشغبشی وٙٙد و ٝاق َٛآٖ دز چبزچٛة ٔسشٞبی ّٔی ٔحكٛز ٕ٘ب٘دٛ٘ .غجب ْٚثب زٞیعبفتی
ث٘ٝػجت ازغًٛیی ،پبزادایٓ لسازدادٌسایی زا اش لُ ٔؿىُ ْداِت خٟب٘ی ٘بتٛاٖ یبفت ٚ ٝثعب
تأوید ثس وسأت  ٚلبثّیتٞبی ا٘ػب٘ی ثُ٘ ٝسیٝپسداشی دزثبزْ ٜداِت پسداخت ٝاغت.
ثیتص ثب ٘مد د ٚزٚیىسد ٚالٌّسایی  ٚآ٘چٚ ٝی اخسق دِٚتٞب ٘بٔید٘ ،ٜؿعبٖ داد ٜاغعت
و ٝدز ؾسایى خدید ٕ٘ی تعٛاٖ ّٔعت ع دِٚعت زا ٚالعدی خٛدوفعب  ٚخٛدثػعٙد ٜدا٘ػعت ٚ
ٕٞچ ٖٛزاِص اقِٛی ٔتفبٚت ثسای ْداِت دز غعًح ثعیٗإِّّعی يعسح وعسد .اش ُ٘عس ٚی،
ٚاثػتٍی فصایٙدٔ ٚ ٜتمبثُ دِٚتٞب ٚنٓیت زٚاثى ثعیٗإِّعُ زا ثعب خبٔٓع ٝداخّعی ثػعیبز
ٕٞب٘ٙد غبخت ،ٝاشایٗز ،ٚپریسؼ ُ٘سیْ ٝداِت تٛشیٓی دز غًح ّٔی ثب پریسؼ آٖ دز غًح
ثیٗ إُِّ ٕٞسا ٜثٛد ،ٜاقُ تفبٚت دز ایٗ ْسق٘ ٝیص ٕٞب٘ٙد ْسق ٝداخّعی خعبزی اغعت.
ثسایٗاغبظ ،وٕه اش لبِت خیسی ٝثَٚ ٝیف ٝتجدیُ ٔیؾٛد؛ َٚیفٝای و ٝتٟٙب ثب ا٘تمبَ ثٝ
وؿٛزٞب ث ٝا٘دبْ ٕ٘یزغد ،ثّىٛٔ ٝن ِٛآٖ اؾتبـ ٞػتٙد  ٚوؿٛزٞبیی و ٝفمعس ؾعدید
دز آٖ ٘تید ٝغبختبزٞبی ٘بدزغت اغت َٛٔ ،ث ٝاقسح آٟ٘بیٙد .ثب ٚخعٛد ایعٗ ،زٞیبفعت
ثیتص اش ازاهٓٔ ٝیبزی اخسلی ثسای غٙدؽ إْعبَ ٟ٘ ٚبدٞعب فساتعس ٕ٘عیزٚد  ٚغعبشٚوبزی
زٚؾٗ ثسای تحمك ایٗ َٚیف ٝدز ٚنٓیت و٘ٛٙی زٚاثى ثیٗإُِّ ازاهٕ٘ ٝیوٙد .افص ٖٚثعس
ایٗ ،وٓإٞیت دا٘ػتٗ ٔسشٞبی ّٔی دز غبیٚ ٝاثػتٍی ٔتمبثُ دِٚتٞب ،ایسٚالّثیٙب٘ع ٝثعٝ
ُ٘س ٔیزغد.
پٌٛی ثب ؾٙبغبیی خٛأّ خٛدوفب  ٚخٛدثػٙد ٜزاِصی  ٚثب تأوید ثعس ٔػعئِٛیت اخسلعی
ٔٙفی دِٚت ٞب دز ؾسایى فمس خدی ث ٝثحث دزثبزْ ٜداِت پسداختع ٝاغعت .اش ایعٗ دیعدٌبٜ
دِٚتٞبی یسٚتٕٙد ٔػئ َٛپبیبٖ دادٖ ثع ٝشیعبٖٞعبیی ٞػعتٙد وع ٝاش زٍٞعرز ؾعىٛفبیی
التكبدی خٛد ث ٝوؿٛزٞبی نٓی ٚازدوسدٜا٘دَٚ .یفٙٔ ٝفی آٟ٘عب ایعٗ اغعت وع ٝاش ٞعس
وبزی و ٝثٝيٛز پیؽپیٙیپریس  ٚدزْیٗلبَ اختٙبةپریس وبٞؽ لمٛق ثؿس زا دز پی داؾتٝ
ثبؾد ،خٛددازی وٙٙد .ایٗ زٞیبفت َٚیف ٝخجساٖ زا خبیٍصیٗ َٚیف ٝثیپبیعبٖ  ٚایسّْٕعی
وٕه ٔیوٙد .اشایٗز ،ٚدزٔمبیػٝثب زٞیبفت ثیتص ّْٕیتس ثُ٘ ٝس ٔیزغدٕٞ .چٙیٗ ٔٓیبزی
زٚؾٗ ثب د ٚؾسو پیؽثیٙیپریسی  ٚاختٙبةپریسی ثسای ازشیبثی دز اختیبز لساز ٔیدٞد .ثعب
ٚخٛد ایٗ ،اغتب٘دازد ْداِت خٟبٖٔیٟٙب٘ ٝآٖ تٟٙعب دزثعبز ٜآٖ ٘ع ِٛتهعٓی لمعٛق ثؿعس
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لػبغیت دازد و ٝدز ٟ٘بدٞبی اختٕبْی زیؿ ٝداز٘د ٔ ٚػعئِٛیت تهعٓی آٖ زا ثعس دٚؼ
وػب٘ی ٔیٌرازد و ٝدز يسالی ایٗ ٟ٘بدٞب ٘مؽ داز٘د.
٘ٛغجب ْٚوبز خٛد زا ثب ٘مد ٓٞشٔبٖ ِیجساَٞب  ٚاختٕبٌِسایبٖ آابش وسد؛ شیعسا اش دیعدٌبٜ
ٚی ،آٟ٘ب ث ٝؾىُ ٔتفبٚت ٔسشٞعبی ّٔعی زا اش ُ٘عس اخسلعی ٔسثعٛو لّٕعداد ٔعیوٙٙعد؛
دزلبِیو ٝتمٛیت اق َٛغیبغی آشادی  ٚثساثسی  ٚتىثسٌسایی دز ٌس ٚالتعساْ ثع ٝوػعب٘ی
اغت و ٝدز خبزج اش ٔسشٞبی ّٔی ش٘دٌی ٔیوٙٙد .اش ُ٘س أّ ،ٚیت  ٚدیٍس ٚاثػتٍیٞعبیی
و ٝث ٝؾسایى تكبدفی ثػعتٍی داز٘عد ،دزٔمبیػعٝثعب ثساثعسی ،اش ُ٘عس اخسلعی ٘عبٔسثٛو ٚ
ثیإٞیتا٘د .ایٗ زٞیبفت ث ٝثسداؾتی زادیىبَ اش ْداِت تعٛشیٓی ا٘دبٔیعد وعٌ ٝػعتسٜای
خٟب٘ی داؾت ٔ ٚیٟٗدٚغتی زا دز خبیٍبٞی فسْی دز ثساثس خٟبٖٔیٟٙی لساز ٔیداد .ایعٗ
ثسداؾت ْداِت زا ث ٝیه فب٘تصی تٛخبِی تجدیُ ٔیوسد؛ شیسا پیچیدٌی  ٚفسثٍی زٚاثعى ٚ
پی٘ٛدٞبیی زا و ٝش٘دٌی ا٘ػب٘ی زا تٓیٗ ٔیثتؿٙد ،دز ُ٘س ٕ٘یٌسفتٛ٘ .غجب ْٚثب پعریسؼ
ایٗ ایساد ثٝتدزیح اش خٟبٖٔیٟٙی زادیىبَ فبقٌّ ٝسفت  ٚدز چبزچٛة زٞیبفت ٔجتٙعی ثعس
تٛا٘بییٞب و ٝثس ٘مد لسازدادٌسایی اغتٛاز ثٛد ،ثسای پیؿجسد ُ٘سیٝای ٘ػجتبً لبثُ لج َٛدزثبزٜ
ْداِت وٛؾید.
ثس اغبظ ایٗ زٞیبفت ،وسأت ا٘ػب٘ی اش تٛا٘بیی ذاتعی ثعسای ثٟجعٛد ثعبالتسیٗ غعًح
تٛا٘بییٞبی ا٘ػب٘ی تؿىیُ ٔیؾٛد ،و ٝآٟ٘ب زا دز لبِت دٛٔ ٜزد ٔیتٛاٖ ثیبٖ وسد .التساْ
ثساثس ث ٝوسأت ا٘ػب٘ی دز ٌس ٚتهٕیٗ ایٗ تٛا٘عبییٞعب دز غعًح لعدالّی ٔٙبغعت ثعسای
غبوٙبٖ خٟبٖ اغت  ٚدِٚتٞبی یسٚتٕٙد ثبید ٔػئِٛیت خٕٓی زا ثسای ثٟجٛد ایٗ تٛا٘بییٞب
اش زا ٜلرف ٔٛاّ٘ غبختبزی آٖ ثسْٟدٌ ٜیس٘د .تحمك ایٗ ٔػئِٛیت ثب تٛخ ٝث٘ ٝجٛد غبختبز
اخجبزی فٓبَ دز خٟبٖ ،ثیؽ اش ٞس چیص دز ٌس ٚتغییس ذٙٞیتٞبغتٛ٘ .غجبْ فٟسغتی اش دٜ
اقُ پیؿٟٙبد ٔیوٙد و ُٓ٘ ٝخٟب٘ی دز زاغتبی ثٟجٛد تٛا٘بییٞبی ا٘ػبٖٞعب ثبیعد ثعس آٖ
اغتٛاز ثبؾد .ا ٚدز چبزچٛة ایٗ زٞیبفت ٔیوٛؾد ثب اتتبذ ٔٛنٓی ٔیب٘ ٚ ٝتأوید ثس پی٘ٛعد
ٔیبٖ التساْ ث ٝوسأت ا٘ػبٖ  ٚتهٕیٗ تٛا٘بییٞعبی آْٖ ،عداِت زا دز ْسقع ٝخٟعب٘ی ثعب
ْداِت دز ْسقّٔ ٝی پی٘ٛد دٞد .ایٗ ٔٛنّ ٔیتٛا٘د دز ٔٓسل ایٗ ا٘تمبد ثبؾد و ٝپبغتی
زٚؾٗ دز ٔػبهّی ازاهٕ٘ ٝیوٙد وٍٙٞ ٝبْ تٓبزل ٔیبٖ تهٕیٗ ایٗ تٛا٘عبییٞعب دز غعًح
ّٔی ٔ ٚحّی پیؽ ٔیآید.
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