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استداللهایشیبلغزنده:

محسنجاهد 1

سحرکاوندی 2

چکیذٌ
استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ٜاق خّٕ ٝاتكاـٞای پف واـتفؼِ اـقیاتی ؼـ اغالق ٞستٙؽ.
غٛـت تٙؽی ساؼٜی ایٗ استؽالَٞا زٙیٗ است )1 :اٌف فًُ  xـا ٔداق تؽا٘یٓ  ٚاخاقٜ
ا٘داْ آٖ ـا تؽٞیٓ ،آٍ٘ا ٜزٙیٗ تدٛیكی ت ٝتؽـیح ت ٝا٘داْ فًُ  yغٛاٞؽ ا٘دأیؽ)2 .
فًُ  yاغاللاً فًّی ٘اؼـست است )3 .فًُ  xـا ٘ثایؽ ٔداق ؼا٘ست ٚ ٝاخاق ٜا٘داْ آٖ ـا
تؽٞیٓ (٘تید .)ٝفیّسٛفاٖ اغالق ؼـتاـٜی ساغتاـ ؼلیك ،ضىُٞای ٌ٘ٛاٌ ٚ ٖٛايتثاـ ایٗ
٘ٛو استؽالَٞا سػٗٞای تسیاـ ٌفتٝا٘ؽ .یىی اق فیّسٛفاٖ اغالق ؼـ ؼٚـٜی ًٔاغف وٝ
ؼـ ایٗ تاب ت ٝپژٞٚص  ٚانٟاـ ٘هف پفؼاغتٞ ،ٝاف الفِٛیت است .أً ٚتمؽ است ٔؤِفٝی
اغّی ایٗ استؽالَٞا و ٝؼـ ٔمؽٔ ٝا َٚآٖٞا ٚخٛؼ ؼاـؼ أا ت ٝآٖ تػفیص ٕ٘یضٛؼ  ٚیا اق
آٖ غفّت ٔیضٛؼ «اضتٕاَِ» ٚلٛوِ تاِی آٖٞاستِ ،ؿا تایؽ لیؽِ «اضتٕاَ» ؼـ ٘تیدٝی
ایٗ استؽالَٞا ؾوف ضٛؼ .ؾوف ٘ىفؼٖ «اضتٕاَ» ؼـ ٘تید ٝی استؽالَٛ٘ ،يی غفّت  ٚ-اق
٘هف ٔا ٔغاِك -ٝاست ٚ ،اق سٛی ؼیٍف ؾوف وفؼٖ آٖ ،لؽـت الٙاو وٙٙؽٌیِ استؽالَ ـا اق
تیٗ ٔیتفؼ .اق ٘هف ٚی ؼـ غٛـتی و ٝلیؽ «اضتٕاَ»ؼـ استؽالَ ؾوف ضٛؼ ،ت ٝقٛـ لكى
استؽالَ ،استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ ٜغٛاٞؽ تٛؼ ،أا ت ٝخٟت ٚخٛؼ لیؽِ اضتٕاَ ،تِ ٝطال
ٔٙكمی استؽالِی ٘أًتثف است  ٚاٌف لیؽ «ؾفٚـت» ؾوف ضٛؼ ،استؽالَ ًٔتثف غٛاٞؽ
تٛؼ ،أا ؼیٍف استؽالَِ ضیة ِغك٘ؽ٘ ٜیست « ٚاستؽالَ استمفاییِ غفیص» یا «استؽالَ
يّّیِ غفیص» غٛاٞؽ تٛؼ و ٝتِ ٝطال ٔٙكمی ٞف ؼًٔ ٚتثف٘ؽٛ٘ .ضتاـ ضاؾف ؾٕٗ ًٔففی
ؼیؽٌاٜٞای ٞاف الفِٛیت ؼـ ایٗ غػٛظ٘ ،ماـ ؾًف ؼیؽٌاٜٞای ٚی ـا تیاٖ وفؼ ٚ ٜاق
 -1ؼا٘طیاـ ٌف ٜٚفّسف ٝؼا٘طٍا ٜق٘داٖ ،ق٘داٖ ،ایفاٖ.
Email: jahed.Mohsen@znu.ac.ir

 -2ؼا٘طیاـ ٌف ٜٚفّسف ٝؼا٘طٍا ٜق٘داٖ ،ق٘داٖ ،ایفاٖ.
٘ٛو ٔمأِ :ٝفٚـی تاـیع ؼـیافت ٔماِ93/3/7 :ٝ

تاـیع پؿیفش ٔماِ93/5/18 :ٝ
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ایٗ ٔٛؾى ؼفاو غٛاٞؽ وفؼ و ٝتا ـيایت ضفایكی زٙؽ ،ایٗ استؽالَٞا ٔیتٛا٘ٙؽ ًٔتثف
تٛؼ ٚ ٜؼـ ٔثاضث اغاللی ت ٝواـ ٌففت ٝض٘ٛؽ.

استداللهای شیب لغسنده :مطالعه موردی ديدگاههایهاف الفولیت

ياشگان کلیذی:
استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ ،ٜاضتٕاَ ،ؾفٚـت ،اغالق
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مقذمٍ
ـٚشٞای اـقیاتی ٘هفیٞٝا ؼـ ٞف ؼا٘طی تاتى ضفایف ٛ٘ ٚو ٌكاـٜٞای ٔٛخٛؼ
ؼـ آٖ ؼا٘ص است .ـٚش اـقیاتی ٌكاـٜٞای تدفتی ،آقٖٔٞٛای تدفتی ٚ
تطّیُٞای آٔاـی است ،ـٚش اـقیاتی ٌكاـٞای فّسفی ،تطّیُ يمّی  ٚتٟفٌ ٜیفی
اق زاـزٛبٞای ٔٙكمی است  .... ٚأا يّیـغٓ تفاٚتٞایی و ٝؼـ ـٚش اـقیاتی
ؼا٘صٞای ٔػتّف ٚخٛؼ ؼاـؼًٔ ،یاـٞایی ٘یك ت ٝقٛـ ياْ تفای اـقیاتی ٘هفیٞٝا ٚ
ٌكاـٜٞا وطف  ٚاـای ٝضؽ ٜو ٝـيایت آٖٞا سثة ٔیٌفؼؼ ؾ ٗٞآؼٔی ؼـ ؼاٚـی ٚ
اـقیاتیٛٔ ،فك تف يُٕ ٕ٘ایؽ ت ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝيؽْ ـيایت آٖٞا ؼـ ؼاٚـی ٔٛخة
٘هفی تف ضٕفؼ ٜا٘ؽ .اق خّٕ ٝی ایٗ اتكاـٞا ٔیتٛاٖ تٛٔ ٝاـؼ قیف اضاـ ٜوفؼ:
یىپاـزٍی ،1ا٘سداْ ،2لؽـت تٛخی ،3ٝايتثاـٔ ،4فیؽ تٛؼٖ ٚ 5ففاٌیفی  ٚضَٕٛ
)ٔ .(Harris,2003 ,P 56-59فاؼ اق یىپاـزٍی آٖ است و ٝؼاٚـیٞا  ٚپیص
تیٙیٞای ٘هفیٝی ٔٛـؼ تطث ،تا یىؽیٍف ؼـ تًاـؼ ٘ثاضٙؽٙٔ .هٛـ اق ا٘سداْ آٖ
است و ٝیه ٘هفی ٝتًاـیف ،اغ ٚ َٛلٛايؽ اغاللی ٔتًاـؾی ٘ؽاضت ٝتاضؽ.
یىپاـزٍی ًٔیاـی تیف٘ٚی ٚ ،6ا٘سداْ ًٔیاـی ؼـ٘ٚی 7است .ؼی٘ٛؽ  8ً٘ٚفیّسٛف
أفیىایی ٕ٘ٝ٘ٛای اق ایٗ تًاـؼٞا ـا ؼـ فف ًٙٞسٙتی ِزیٗ ؾوف وفؼ ٜاست .ؼـ
ایٗ فف )1 :ًٙٞق٘اٖ تایؽ ٔكیى تی ز ٚ ٖٛزفای ٕٞسفاٖ غٛؼ تاضٙؽٕٝٞ )2 .
اففاؼ -قٖ یا ٔفؼٚ -نیف ٝؼاـ٘ؽ ؼـ أٛـ اختٕايی ٔطاـوت فًاَ ؼاضت ٝتاضٙؽ .ضاَ
زٙا٘سٔ ٝفؼی ٕٞسفش ـا اق ضفوت ؼـ أٛـ اختٕايی ٔٙى وٙؽٔ ،یاٖ ٌكاـٚ )1( ٜ
( )2تًاـؼ ـٚی ٔیؼٞؽ ( .)Ibid, P 30فیّسٛفاٖ «تٛخی »ٝـا زٙیٗ تًفیف
وفؼٜا٘ؽٞ :ف ٘ٛو ؼِیّی و ٝیه اؼيا یا فًُ ـا اثثات یا اق آٖ ؼفاو ٕ٘ایؽ ( 2009, P

 .)Bunnin & Yu 356تٛخی ٝؼـ ضٛقٜی اغالق ؼاـای ؼًٙٔ ٚا است :اِف) تتٛاٖ

محسن جاهد ،سحر کاوندی
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ت٘ ٝفى ٘هفیٝی ٔٛـؼ تطث ؼالیُ وافی اـای ٝوفؼ ( .)Harris, 2003 , p. 30.ب)
٘هفی ٝتٛا٘اییِ تثییٗ افًاَ ـا ؼاضت ٝتاضؽ ،تؽیٗ ًٔٙا و٘ ٝهفی ٝتتٛا٘ؽ ت ٝغٛتی
تٛؾیص ؼٞؽ زفا فًّی غاظ اق ِطال اغاللی ؼـست یا ٘اؼـست است ( Driver,
استداللهای شیب لغسنده :مطالعه موردی ديدگاههایهاف الفولیت

ٙٔ .) 2007, p 8-9هٛـ اق «ايتثاـ» آٖ است و٘ ٝتایح  ٚتثًات ٘هفیٝی اغاللی
تایؽ تا ضٟٛؼٞای اغاللی ٔا ٕٞػٛا٘ی ؼاضت ٝتاضؽًٔ .ففت ضٟٛؼی ،ؼـن ٚ
ؼـیافت ضمیمتی تؽ ٖٚاستفاؼ ٜاق ضٛاس یا استٙثاـٞای يمّی است .ایٗ ضٟٛؼ،
ضٟٛؼی فّسفی است ٘ ٚثایؽ آٖ ـا تا ضٟٛؼ يففا٘ی غّف وفؼ .ضٟٛؼ ت ٝایٗ ًٔٙا
ؼـ ـیاؾیاتٔ ،تافیكیه ،اغالق ٙٔ ٚكك تفای ؼـن ٔفاٞیٓ تٙیاؼیٗ ایٗ ضٛقٜٞای
ًٔففتی واـتفؼ ؼاـؼ (ٔ« .)Bunnin & Yu ,2009,P 358فیؽ تٛؼٖ» ت ٝایٗ ًٔٙا
است و٘ ٝهفیٝی اغاللیِ ٔٛـؼ تطث ،ؼـ يُٕ تٛا٘ایی ضُ  ٚفػُ ٔطىالت
اغاللی ـا ؼاضت ٝتاضؽ ،ت ٝيٛٙاٖ ٔثاَ تتٛا٘ؽ ؼـ تًاـؾات اغاللی ـاٜٞای تفٖٚ
ـفت ًٔمِٛی اـای ٝؼٞؽ .أا ًٔیاـ پایا٘ی «ٌستفؼٌی  ٚضًٕٙٔ ،»َٛایص آٖ است
و٘ ٝهفی ٝتتٛا٘ؽ پؽیؽٜٞای اغاللیِ تیطتفی ـا تٛؾیص ؼٞؽ  ٚضتیاالٔىاٖ فًُ
اغاللیای ـا ٘تٛاٖ یافت و ٝایٗ ٘هفی ٝلاؼـ ت ٝتثییٗ يمال٘ی آٖ ٘ثاضؽ.
ٞف ٘هفیٝی اغاللیای ؤً ٝیاـٞای فٛق ـا تٟتف تأٔیٗ ٕ٘ایؽ ٘سثت تٝ
٘هفیٞٝای ـلیة تفتف غٛاٞؽ تٛؼ .ؼـ وٙاـ ًٔیاـٞای فٛقٌ ،ا ٜاق اتكاـٞای ٘هفی
ؼیٍفی ٘یك تفای اـقیاتی  ٚتػٕیٌٓیفی اغاللی استفاؼٔ ٜیضٛؼ و ٝآٌاٞی اق
ٔاٞیت  ٚواـوفؼ آٖٞاٛٔ ،خة تٟفٌٜیفی تٟتف  ٚوٓ غكاتف اق آٖٞا ٔیٌفؼؼ .اق
خّٕٝی ایٗ اتكاـٞای ٘هفی ٔیتٛاٖ ت ٝاغُ اثف ؼٌٚا٘ ،9ٝلايؽ ٜقالییٚ ،10
استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ 11ٜاضاـ ٜوفؼ .استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ ٜؼـ اغالقِ واـتفؼی ٚ
ضمٛق ،تسیاـ ٔٛـؼ استفاؼ ٜلفاـ ٌففت ٝاست ،أا يّیـغٓ تٟفٌٜیفی ففاٚاٖ اق آٖ،
ٌفٞٚی آٖ ـا ٘ ٝتٟٙا استؽالِی ٘ا واـآٔؽ ؼا٘ست ،ٝتّى ٝؾیُ ٔغاِكات ٔٙكمی ؼستٝ
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تٙؽی وفؼٜا٘ؽ .اغیفاً ایٗ ٘ٛو ٍ٘ا ٜتؽتیٙا٘ ٝت ٝایٗ استؽالَٞا وٕتف ضؽ ٚ ٜؼیٍف
ٔا٘ٙؽ ٌؿضتِ ٝكٔٚاً آٖٞا ـا ٔغاِكٕ٘ ٝیؼا٘ٙؽٛ٘ .ضتاـ ضاؾف ؼـ غؽؼ است
ؼیؽٌاٜٞای یىی اق غاضة ٘هفاٖ ضٛقٜی اغالق واـتفؼیٞ ،اف الفِٛیت 12ـا تا
ـٚضی تطّیّی ٌكاـش٘ ،مؽ  ٚتفـسی ٕ٘ایؽ.
 -1ساختار استذاللَای شیة لغسوذٌ ي کارترد آنَا
استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ٜضىُٞای ٔػتّفی ؼاـ٘ؽِ ،ؿا ٘طاٖ ؼاؼٖ ساغتاـ
 ٕٝٞی آٖٞا ؼـ ٘ٛضتاـی ٔطؽٚؼ ت ٝآسا٘ی ٕٔىٗ ٘یست .اق ٕٞیٗ ـٚیٔ ،ا ؼـ
غٛاٞیٓ وفؼ:
اٌفاخاق ٜؼٞیٓ فًُ  Aا٘داْ ضٛؼ و ٝفًّی اغاللا ٔداق  ٚیا ضؽالُ غٙثی
است ،آٍ٘ا ٜپس اق قی ٔفاضُ ٌ ٚاْٞایی تؽـیدی ت ٝيُٕ  Zغٛاٞیٓ ـسیؽ وٝ
اغاللاً يّٕی ٘اؼـست است ،اق ٕٞیٗ ـٚی اق ٕٞیٗ اتتؽا٘ ،ثایؽ اخاق ٜؼٞیٓ فًُ A

ا٘داْ ضٛؼ .ت ٝيثاـت ؼیٍف اخاق ٜؼاؼٖ ت ٝفًُ  Aتٙٔ ٝكِٝی ٌاْ ٟ٘اؼٖ ـٚی
ضیثی ِغك٘ؽ ٜاست و ٝا٘تٟای آٖ ـسیؽٖ ت Z ٝاست ٚ ٚلٛو  Zو ٝفًّی اغاللاً
٘أكّٛب است ؼیٍف ؼـ وٙتفَ ٔا ٘ػٛاٞؽ تٛؼ ،اق ٕٞیٗ ـٚی ٘ثایؽ اق اتتؽا ٌاْ ؼـ
ایٗ ضیة ِغك٘ؽٟ٘ ٜاؼ .ایٗ استؽالَٞا ـا استؽالَٞای ٌُ٘ 13ِٜٛیك ٘أیؽٜا٘ؽ
(ٛٔ .)Whiman,1994. P 85اـؼ قیف ٕ٘ٞٝ٘ٛایی اق ضىُ استا٘ؽاـؼ ایٗ استؽالَ
ٞستٙؽ:
اِف) اٌف سمف خٙیٗ ـا تِ ٝطال اغاللی -خك ؼـ ٔٛاـؼی و ٝخاٖ ٔاؼـ ؼـ
غكف استٔ -داق تؽا٘یٓ ،آٍ٘ا ٜایٗ أف ت ٝوطتٗ ٘ٛقاؼاٖ  ٚوٛؼواٖ ٔٙتٟی غٛاٞؽ
ضؽ ( .)Pojman,2000, P 104

محسن جاهد ،سحر کاوندی
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ب) اٌف تپؿیفیٓ و ٝضیٛا٘ات ٘یك ؼـؼ  ٚـ٘ح ـا اضساس ٔیوٙٙؽ  ٚتٕٞ ٝیٗ
ؼِیُ ٘ثایؽ آقٔایصٞای پكضىی ـٚی آٖٞا ا٘داْ ضٛؼ ؼـ ٟ٘ایت ت ٝخایی غٛاٞیٓ
ـسیؽ و ٝغٛؼ ـا تا ضیٛا٘ات پستتفی ز ٖٛغفزًٞٙا ٔمایس ٝوٙیٓ (استؽالِی
استداللهای شیب لغسنده :مطالعه موردی ديدگاههایهاف الفولیت

است و ٝـٚتفت ـایت آٚـؼ ٜاست) ( .)Ibid, P10
ج) اٌف اتا٘اقی اغتیاـی ؼـ ضفایكی و ٝتیٕاـ اليالج است  ٚؼـؼ قیاؼی
ٔتطُٕ ٔیضٛؼ ،تا وٕه پكضه ٔداق ؼا٘ست ٝضٛؼ ،آٍ٘ا ٜتا ٌؿضت قٔاٖ  ٚقی
ٌاْٞایی تؽـیدی ت ٝخایی غٛاٞیٓ ـسیؽ و ٝتفغی پكضىاٖ تیٕاـاٖ اليالج ـا
تؽ ٖٚـؾایت تیٕاـ غٛاٙٞؽ وطت (.)Enoch,2001,P 630
ٕٞا٘كٛـ و ٝؼـ ٕ٘ٞٝ٘ٛای فٛق ٔطاٞؽ ٜضؽ ساغتاـ ٔٙكمی استؽالَٞای
ضیة ِغك٘ؽ ٜغاِثا ت ٝغٛـت لیاسٞای استثٙایی اتػاِی ـفى تاِی است .14غٛـت
تٙؽی ٕ٘اؼیٗ ایٗ استؽالَٞا زٙیٗ است:
1. P → Q
2. ~ Q
3. ~ P

ٔمؽٔ ٝا َٚایٗ استؽالَٞا لؿیٝی ضفقیٔ ٝتػّ ٝاست .ضفقیٔ ٝتػّ ٝیا
ِكٔٚی ٝاست یا اتفالی .ٝضفـ ٔٙتح ًٔ ٚتثف تٛؼٖ لیاسٞای استثٙایی اتػاِی آٖ
است ؤ ٝمؽٔٝی ضفقیٝی آٖٞا ِكٔٚی ٝتاضؽ ،یًٙی ٔیاٖ ٔمؽْ  ٚتاِیِ آٖٞا
ـاتكٝای ؾفٚـی ٚخٛؼ ؼاضت ٝتاضؽ .ایٗ ؾفٚـت قٔا٘ی ٔیاٖ ٔمؽْ  ٚتاِی تفلفاـ
ٔیضٛؼ و ٝیا ٔمؽْ يّت تاِی تاضؽ یا تاِی يّت ٔمؽْ  ٚیا ٞف ؼ ًَّٛٔ ٚيّتِ
ٚاضؽی تاضٙؽ (إِهفف1381 ،ش ،.ظ 93-94؛ اِطّی1381 ،ش ،.ظ .)280-281تٙاتفایٗ
ؼـ استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ٜزٙا٘سٔ ٝداق ؼا٘ستِٗ فًُِ ٛ٘ Aيی يّیتٞ -فزٙؽ
تا ٚاسك -ٝؼـ ٚلٛو  Zؼاضت ٝتاضؽ ،ایٗ استؽالَٞا اق ايتثاـ ٔٙكمی تفغٛـؼاـ
غٛاٙٞؽ تٛؼ .أا تٕاْ سػٗ تف سف اقٕیٙاٖ اق ٚخٛؼ زٙیٗ ـاتكٝای است .تفغی اق
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غاضة ٘هفاٖ ٕٞسٞ ٖٛاف الفِٛیت ًٔتمؽ٘ؽ اٌف زٙیٗ ـاتكٝی يّّیای ٚخٛؼ
ؼاضت ٝتاضؽ استؽالَ ؼیٍف استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ٘ ٜػٛاٞؽ تٛؼ .اق ٘هف ٚیٔ ،مّْٛ
استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ٜاضتٕاَ ٚلٛو فًُ  Zؼـ پی ٔداق ؼا٘ستِٗ فًُِ  Aاست.
اق ٕٞیٗ ـٚی ایٗ استؽالَٞا ًٕٔٛالً ًٔتثف ٘یستٙؽ.
٘ىتٕٟٔ ٝی و ٝؼـ استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ،ٜتثییٗ آٖ ؾفٚـی ٔیٕ٘ایؽ آٖ
است ؤ ٝسیفِ  Aتا  Zزٍ ٝ٘ٛقی ٔیضٛؼ؛ ت ٝيثاـت ؼیٍفٔ ،ا تا زٔ ٝىا٘یكٔی اق
تاالی ضیة ت ٝا٘تٟای ضیة ٔیـسیٓ .تفغی اق غاضة ٘هفاٖ ؼـتثییٗ ایٗ ٔكّة
زٟاـ ضىُ یا ٔىا٘یكْ ـا ًٔففی وفؼٜا٘ؽ وٞ ٝفیه اق آٖٞا ٘ٛيی ضیة ِغك٘ؽٜ
:)2001, p 1594- 1595
 1111استذاللَای شیة مفًُمی
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ٌا٘ ٜماـ ـٚی ضیة ـا ٕ٘یتٛاٖ ت ٝقٛـ ٔطػع اق یىؽیٍف ٔتٕایك وفؼ  ٚایٗ
أف ت ٝغاقف آٖ است و٘ ٝماـ ٕٞدٛاـ ؼـ ـٚی ضیة ،ضاالتی تسیاـ ٘كؼیه ٚ
ٔطات ٓٞ ٝؼاـ٘ؽ .ت ٝيٛٙاٖ ٔثاَ ،ؼـ تطث سمف خٙیٗ ٌفتٔ ٝیضٛؼ ٔیاٖ تاـؼاـی
 ٚتِٛؽ ٞیر ٘مكٝی خاؼٚیی ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ و ٝؼـ آٖ ٘مك٘ ٝاٌٟاٖ خٙیٗ تثؽیُ تٝ
ضػع 16ضٛؼ ،اق ٕٞیٗ ـٚی تایؽ خٙیٗ اق ِطهٝی تاـؼاـی ضػع ٔطسٛب ضؽٜ
 ٚآٖ ـا سمف ٘ىفؼ .ت ٝتیا٘ی ؼیٍف ،ت ٝؼِیُ اتٟاْ ؼـ اقالق ٔف ْٟٛضػع تف خٙیٗ
 ٚایٗ و ٝؼلیماً ٕ٘یؼا٘یٓ اق وؽاْ ٔفضّٝی تىأّیِ خٙیٗٔ ،یتٛا٘یٓ ت ٝقٛـ لاقى
ٔف ْٟٛضػع ـا تفآٖ اقالق وٙیٓ ت ٝخایی غٛاٞیٓ ـسیؽ و ٝضتی ِطهاتی پیص
اق تِٛؽ ٘یك ؼـ اقالق ٔف ْٟٛضػع تف خٙیٗ تفؼیؽ وفؼ ٚ ٜایٗ تفؼیؽ ضتی ٔی
تٛا٘ؽ ؼـ ٔفضّٛ٘ ٝقؼای ٘یك خفیاٖ ؼاضت ٝتاضؽِ ،.ؿا تایؽ اضتیاـ وفؼ ٚ ٜخٙیٗ ـا اق
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غاظ پؽیؽ ٔیآٚـؼ و ٝؼـ ٘ٛو اـقیاتی ٔا اق آٖٞا تفاٚت ایداؼ ٔیوٙؽ ( Arras ,

 / 36فصلنامه اخالق زيستي

سال چهارم ،شماره سیزدهم ،پاییز 1393

ِطه ٝاً٘ماؼ ٘كف ٝضػع ٔطسٛب وفؼ ،زفا و ٝاٌف زٙیٗ ٘ىٙیٓ ٕٔىٗ است تٝ
٘ٛقاؼ وطی ؼزاـ ضٛیٕٓٞ .ا٘كٛـ ؤ ٝطاٞؽ ٜضؽ ٔٙطأ ایٗ ضیةِ ِغك٘ؽٚ ،ٜخٛؼ
٘ٛيی اتٟاْ ؼـ ٔف ْٟٛضػع  ٚاقالق آٖ تف خٙیٗ است.
استداللهای شیب لغسنده :مطالعه موردی ديدگاههایهاف الفولیت

ؼـ تطث فٛقٔ ،ف« ْٟٛضػع تٛؼٖ»  17اق إٞیت قیاؼی تفغٛـؼاـ است .ؼـ
ٔثاضث اغاللی ،ضػع تٛؼٖ ضأٖ اغاللی یا ضمٛلی تفای ٔٛغٛف غٛؼ تٕٞ ٝفاٜ
ٔیآٚـؼ .ت ٝقٛـ ٔثاَ سًٞٙا ضأٖ  ٚخایٍا ٜاغاللی  ٚیا ضمٛقِ اغاللی ٘ؽاـ٘ؽ
قیفا ضػع ٘یستٙؽ ،أا ا٘ساٖٞا ضػعا٘ؽٔ .الن ًٔ ٚیاـ ضػع تٛؼٖ زیست؟
ؼـ پاسع ت ٝایٗ پفسص ،ؼیؽٌاٜٞای ٌ٘ٛاٌ٘ٛی قفش ضؽ ٜاست .تفغی اق فالسفٝ
ٕٞس ٖٛوا٘ت ایٗ ًٔیاـ ـا تٛا٘ایی تًمُ ؼا٘ستٝا٘ؽ .تا ایٗ ًٔیاـ ،ضیٛا٘اتی و ٝتٝ
قٛـ لكى ،لؽـت تًمُ ٘ؽاـ٘ؽ ضأٖ اغاللی ٘ؽاضتِ ،ٝؿا اق ضمٛق اغاللی تفغٛـؼاـ
٘ثٛؼٔ ٚ ٜا ؼـ لثاَ آٖٞا ٚنیف ٝاغاللی ٘ؽاـیٓ ٚ ،ؼـست تٕٞ ٝیٗ ؼِیُ وطتٗ ٚ
آقاـ آٖٞا تِ ٝطال اغاللی ٘اؼـست ٘یستٕٞ .یٗ تطث ؼـتاـٜی خٙیٗ ٘یك ساـی
 ٚخاـی است (ٔؽغُ .)Personhood Lomasky , 2001,
1 2 11استذاللَای شیة علّی
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اٌف اخاق ٜؼٞیٓ فًُ  Aا٘داْ ضٛؼ ،ت ٝؼِیُ ضفایف اختٕايیای و ٝؼـ خٛأى
ا٘سا٘ی ٚخٛؼ ؼاـؼ  ٚیا ت ٝؼالیُ ـٚا٘طٙاغتی  ٚیا ٞف ٘ٛو ؼِیُ ؼیٍفی ،اخاق ٜؼاؼٜ
ایٓ و ٝفًُ ٘ Zیك ـظ ؼٞؽ .ت ٝيثاـت ؼیٍف ،تا ٔداق ؼا٘ستٗ  Aضفایف اختٕايی
ٔؿوٛـ سثة تٚ ٝخٛؼ آٔؽِٖ ٔ Zیض٘ٛؽٔ .ثال اٌف اخاق ٜؼٞیٓ اتا٘اقی اغتیاـی
ا٘داْ ضٛؼٌٛ ،یا ٔداق ؼا٘ستٝایٓ ضفایف اختٕايی تٔ ٝفٚـ واـ غٛؼ ـا آغاق وفؼٚ ٜ
ٔا ـا ؼـ ٟ٘ایت ت ٝآٖ خا تفسا٘ٙؽ و ٝاتا٘اقی غیف اغتیاـی ِ فًاَ ٘یك ا٘داْ ضٛؼ.
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اق آٖ خا و ٝـاتك ٝيّت  ،ًَّٛٔ ٚـاتكٝای ؾفٚـی است ،اٌف ٚالًاً ٔداق
ؼا٘ستِٗ فًُ  Aتًٙٔ ٝای اخاق ٜؼاؼٖ ت ٝفًاَ ضؽٖ ِيُّ اختٕايیای تاضؽ و ٝؼـ
ٟ٘ایت ،فًُ  Zـا سثة ٔیض٘ٛؽٌٛ ،یا ٔداق ؼا٘ستِٗ فًُ ٛ٘ Aيی الؽاْ ٔستمیٓ
ت Z ٝاست .تٕٞ ٝیٗ ؼِیُ ایٗ ٘ٛو اق استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ٜاق لؽـت الٙايی
تاالیی تفغٛـؼاـ٘ؽ.
 131 1استذاللَای ريیٍّ ی خطرواک
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ؼـ ایٗ ٘ٛو اق استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽٌ ،ٜفتٔ ٝیضٛؼ اٌف اخاق ٜؼٞیٓ
استثٙاٞایی ؼیٍف ٘یك ٚالى ضؽ ٚ ٜؼـ ٟ٘ایت ،ت٘ ٝمكٝای غكف٘ان  ٚغیفاغاللی
ٔٙدف ضٛؼ .ففؼ وٙیؽ اخاق ٜؼٞیٓ ؼـ لا٘٘ٛی و ٝيّیٙٔ ٝى اتا٘اقی اغتیاـی ٚخٛؼ
ؼاـؼ ،استثٙایی لایُ ضٛیٓ  ٚتٍٛییٓ زٙا٘س ٝتیٕاـ اليالج تاضؽ ٔیتٛاٖ ایٗ لاٖ٘ٛ
ـا ٘مؽ وفؼ ،آٍ٘ا ٜپس اق ٔؽتی ٕٔىٗ است ففؼی استثٙای ؼیٍفی ـا لایُ ضٛؼ ٚ
ٕٞیٙكٛـ استثٙاٞا افكٚؼٌ ٜفؼؼ تا خایی و ٝوطتٗ تیٕاـا٘ی و ٝاليالج ٘ثٛؼٚ ٜ
ؼـؼ قیاؼی ٘ ٓٞؽاـ٘ؽ اق ضٕ َٛلا٘ٙٔ ِٖٛى ِٔؿوٛـ غاـج ضٛؼ.
ضایؽ تتٛاٖ استؽالَ فٛق ـا ٘ٛيی استؽالَ ضیة يّّی ؼا٘ست  ٚآٖ ـا ضىُ
ٔستمّی اق استؽالَ ٔطسٛب ٘ىفؼ .تؽیٗ ًٔٙا و ٝضفایف اختٕايی  ٚیا ٚیژٌیٞای
ـٚا٘ی ا٘ساٖٞا يّت زٙیٗ استثٙاٞایی ٔیض٘ٛؽ  ٚؼـ ٟ٘ایت ٔا ـا ت ٝفًُ Z

ٔیـسا٘ٙؽ .اق ٕٞیٗ ـٚی ،تفغی اق پژٞٚطٍفاٖ ،ؼـ ؾوف الساْ استؽالَٞای ضیة
ِغك٘ؽ ٜتٟٙا ت ٝؼ ٚضىُ ا َٚاوتفا وفؼ ٚ ٜآٖٞا ـا ضىُٞای اغّی ایٗ ٘ٛو
استؽالَٞا ؼا٘ستٝا٘ؽ (.)Whitman, 1994 , P. 85
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استثٙایی ؼـ لايؽٜای اغاللی ـٚی ؼٞؽ ،تٔ ٝفٚـ ـٚیّٝای ایداؼ غٛاٞؽ ضؽ وٝ
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ؼـ تفغی اق استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ٜيٙاغفی اق استؽالَٞای سٌ ٝا٘ٝی
فٛق ـا ٔیتٛاٖ ٔطاٞؽ ٜوفؼ .ایٗ ٌ ٝ٘ٛاق استؽالَٞا ت ٝؼِیُ تٟفٌٜیفی اق ٘ماـ
استداللهای شیب لغسنده :مطالعه موردی ديدگاههایهاف الفولیت

لٛت استؽالَٞای سٌٝا٘ٝی فٛق ،اق لؽـت الٙايی تاالیی تفغٛـؼاـ٘ؽ ،أا تطّیُِ
ساغتاـِ ٔٙكمی آٖٞا ؾیُ یىی اق الساْ فٛق ٚ -ت ٝغػٛظ ؾیُ ؼ ٚلسٓ ا-َٚ
لفاـ ٌففت٘ ٚ ٝیاقٔٙؽ تطّیّی خؽاٌا٘٘ ٝیست.
او ٖٛٙپفسص ٔٙكمی ایٗ است و ٝوؽاْ ـٚش اق اِٛٚیت تفغٛـؼاـ است؟ آیا
تایؽ فمف ضىُٞای اغّی ایٗ ٘ٛو استؽالَٞا ـا ضٙاسایی وفؼ  ٚاق قفش ضىُٞای
ففيی آٖٞا غفف ٘هف وفؼ؟ یا تایؽ تٌ ٝكاـش  ٚتثییٗ تٕاْ ضىُٞای اغّی ٚ
ففيی آٖ پفؼاغت؟ ت٘ ٝهف ٔیـسؽ ایٗ أف تستٍی ت ٝاٞؽاف  ٚاٍ٘یكٜٞای ٔا اق
قفش ایٗ ٔسأِ ٝؼاـؼ ،اٌف ٞؽف ،تسٟیُِ واـتفؼِ ایٗ استؽالَٞا تفای واـتفاٖ است،
ؾوف ضىُٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛایٗ استؽالَٞا وٕه ٔیوٙؽ و ٝواـتفاٖ تا ٔطىالت
وٕتفی ـٚتف ٚضؽ ٚ ٜوٕتف ت ٝاضتثا ٜتیفتٙؽ .أا اٌف ٞؽف ،تطّیُ ساغتاـ ایٗ
استؽالَٞا تاضؽ تفای اختٙاب اق غَّف  ٚؼـ ٓٞآٔیػتٍیِ ٔكاِة ،القْ است اق
ضىُٞای ففيی اختٙاب وفؼ ٚ ٜتٟٙا ضىُٞای اغّی ـا ؼـ ٘هف ؼاضت ٝتاضیٓ
(اِطیفاقی1387 ،ش ،.ظ  .)47-48تؽیٟی است و ٝؼـ ایٗ تطّیُ  ٚتفـسیٞا تٞ ٝف
ضىٕی ؼست یاتیٓ لاتُ تسفیّ ت ٝضىُٞای ففيی ٘یك غٛاٞؽ تٛؼ.
 12دیذگاٌَایَاف الفًلیت درتارٌ استذاللَای شیة لغسوذٌ
الفِٛیت اتتؽا ٔتؿوف ٔیضٛؼ و ٝت ٝيّت ضیٛو استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽٜی
يّّی ؼـ ٔثاضث سیاسی  ٚاغاللی ،تٟٙا اق ٕٞیٗ ضىُ اق استؽالَ تطث غٛاٞؽ
وفؼ .اق آٖ خا وٚ ٝی ایٗ ٘ٛو استؽالَٞا ـا اغّة ٔغاِكی ٔیؼا٘ؽ
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( ،)Lafollette,2005 , p.475ؼِیُ ٚـٚؼ  ٚتمای آٖٞا ـا ؼـ ٔثاضث اغاللی ٚ
سیاسی تٟٙا أفی ـٚا٘طٙاغتی ،یًٙی ٔطافه ٝواـی ٌفٞٚی اق ا٘ساٖٞا ؼا٘ستٚ ٝ
٘ ٝلٛت ٘هفی ایٗ استؽالَٞا؛ قیفا ت ٝيمیؽٜی ا ٚایٗ ٘ٛو استؽالَٞا تٟٙا تفای آٖ
ت ٝواـ ٔیـ٘ٚؽ ؤ ٝا٘ى اغالضات اختٕايی ض٘ٛؽ (Lafollette, 2007, pp. 130-

ٚ .)131ی تا تٛخ ٝت ٝایٗ ٔالضهات تٛغیٔ ٝیوٙؽ ت ٝقٛـ وّی استفاؼ ٜاق ایٗ
استؽالَٞا ؼـ ٔثاضث اغاللی تفن ضٛؼ.
 1211ساختار استذالل شیة لغسوذٌ از وگاٌ الفًلیت
:)p.131
 -1فًُ  xؼـ ٍ٘ا٘ ٜػست اغاللا ٔداق است ،یًٙی فًّی است و ٝا٘داْ
ؼاؼ٘ص غكا ٘یستٍٔ ،ف ایٗ و ٝؼالیّی غاظ تفای ٔداق ٘ثٛؼ٘ص ٚخٛؼ ؼاضتٝ
تاضؽ.
 -2اٌف ٔا xـا ا٘داْ ؼٞیٓ ،آٍ٘ا ٜاق قفیك ٔدٕٛيٝای اق ٌاْٞای وٛزهِ
ٔطات ،ٝاضتٕاالً ؼـ اٚؾاو  ٚاضٛاِی غاظ لفاـ غٛاٞیٓ ٌففت.
 -3ایٗ اٚؾاو  ٚاضٛاَ غیف اغاللی است.
 -4تٙاتفایٗ ،فًُ ( xاضتٕاالً) 21غیف اغاللی است.
ا ٚس٘ ٝىت ٝـا ؼـتاـٜی استؽالَ فٛق ٔتؿوف ٔیضٛؼ :اِف) ٞفزٙؽ ٔٙالطاتی
فّسفی ؼـتاـٜی ًٔٙای لیؽِ «ؼـ ٍ٘ا٘ ٜػست» ٚخٛؼ ؼاـؼ ،أا آٖٞا ٞیر تأثیفی ؼـ
ایٗ استؽالَ ٘ػٛاٙٞؽ ؼاضتًٙٔ .ای ٔداق تٛؼِٖ فًُ  xآٖ است و ٝفًُ  xؾاتاً
غٛب است  ٚضؽالُ فًُ تؽی ٘یست .ت ٝایٗ ًٔٙا و ٝاٌف تتٛا٘یٓ پس اق ٌاْ اَٚ
(ا٘داْ فًُ ٔ )xتٛلف ضٛیٓ ،فًُ تؽی ـا ٔفتىة ٘طؽٜایٓ ،أا اق آٖ خا ؤ ٝاٞیت

محسن جاهد ،سحر کاوندی

الفِٛیت ساغتاـ استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ ٜـا ت ٝضىُ قیف ًٔففی ٔیوٙؽ ( Ibid,
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ٔا ا٘ساٖٞایی و ٝؼـ ساغتاـٞای اختٕايی ٔٛخٛؼ ق٘ؽٌی ٔیوٙیٓ ایٗ ٌ ٝ٘ٛاست
و ٝتًیؽ ٔیٕ٘ایؽ پس اق ٌاْ أ َٚتٛلف ضٛیِٓ ،ؿا ،تفؼاضتٗ ٌاْ ا َٚاغاللاً
٘اؼـست است .ب) ٔىا٘یكْ ضاوٓ تف ضیة ِغك٘ؽ ٜاق قفیك ٌاْٞای وٛزه ٚ
استداللهای شیب لغسنده :مطالعه موردی ديدگاههایهاف الفولیت

ٔطات ٝيُٕ وفؼ ٚ ٜتؽـیداً ٔا ـا ت ٝيُٕ اغاللاً ٘اؼـست سٛق ٔیؼٞؽ .ج) ٘ٛيی
اتفاق ٘هف  ٚاخٕاو تف ایٗ و ٝفًُ یا اٚؾاو  ٚاضٛاَِ تًؽی اغاللاً ٘اؼـست است
ٚخٛؼ ؼاـؼ.
تمفیف الفِٛیت تا تمفیف ؼیٍفاٖ و ٝؼـ تٙؽ ٕٞ 2یٗ ٘ٛضتاـ آٔؽ تِ ٝطال
غٛـی تفاٚت زٙؽا٘ی ٘ؽاـؼ خك ایٗ و ٝا ٚاـتثاـ ٔمؽْ  ٚتاِی ـا اضتٕاِی ٔطسٛب
ٔیوٙؽ ًٔ ٚتمؽ است تٔ ٝطؽ ایٗ و ٝایٗ اـتثاـ ؾفٚـی ضٛؼ ،استؽالَ ؼیٍف
استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ٘ ٜیست  ٚتایؽ آٖ ـا استؽالِی اق ٘ٛو ؼیٍف ٔطسٛب وفؼ .ؼـ
تٙؽ تًؽ ( )2.2ؼـ ایٗ تاـ ٜتا تفػیُ تیطتف سػٗ غٛاٞیٓ ٌفت.
 12 12استذالل شیة لغسوذٌ ي احتمال خَلط آن تا استذاللَای دیگر
الفِٛیت تف ایٗ تاٚـ است و ٝسٛ٘ ٝو استؽالَ ؼیٍف ٚخٛؼ ؼاـؼ ؤٕ ٝىٗ
است استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ ٜتا آٖٞا غَّف ضٛؼِ .ؿا تایؽ تٕایك آٖٞا ـا تا استؽالَ
ضیة ِغك٘ؽ ٜت ٝغٛتی ؼـیافت .ایٗ استؽالَٞا يثاـتٙؽ اق:
اِف) استؽالَ یىپاـزٍی

22

زاـزٛب ایٗ استؽالَ ت ٝغٛـت قیف است (:)Ibid, p.132
 )1تایؽ فًُ  xـا ت ٝؼِیُ  Rا٘داْ ؼٞیٓ.
 )2ؼِیُ  Rا٘داْ ؼاؼِٖ  yـا تٛخیٔ ٝیوٙؽ.
 y )3غیف اغاللی است.
 )4ا٘داْ ؼاؼِٖ ٘ xثایؽ تا ؼِیُ  Rتٛخی ٝضٛؼ٘( .تید)ٝ

 / 41فصلنامه اخالق زيستي

سال چهارم ،شماره سیزدهم ،پاییز 1393

ؼـ ٔمایس ٝتا غٛـتتٙؽیای و ٝالفِٛیت اق استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ ٜاـای ٝؼاؼ تٝ
غٛتی ًّٔ ْٛاست و ٝایٗ استؽالَ ،استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ٘ ٜیست .واـتفؼ استؽالَ
یىپاـزٍی ـا ٔیتٛاٖ ؼـ یىی اق ٘مؽٞایی و ٝت ٝفایؽٌ ٜفٚی والسیه ضؽ،ٜ
ٔطاٞؽ ٜوفؼ .تف اساس فایؽٌ ٜفٚی والسیه ،فًّی اغاللاً ؼـست است وٝ
تیطتفیٗ فایؽ ٜـا تفای تیطتفیٗ اففاؼ ٔفتثف ؼاضت ٝتاضؽ .اؤ ٖٛٙیغٛاٞیٓ
تؽا٘یٓ ساغتٗ ٔؽـس ٝؼـ ٔٙكمٝای ٔطف ْٚاق أىا٘ات آٔٛقضی اغاللاً ز ٝضىٕی
ؼاـؼ؟ ٔكاتك تا اغُ فایؽ ٜتاٚـی والسیه ز ٖٛایٗ فًُ تیطتفیٗ فایؽ ٜـا تفای
تیطتفیٗ اففاؼ ٔفتثف ؼاـؼ فًّی اغاللی است .ضاَ تیٕاـستا٘ی ـا ؼـ ٘هف آٚـیؽ
ؼٚـٌٜفؼی ـا وٞ ٝیر غٛیطا٘ٚؽی ٘ؽاـؼ تىطیٓ تا تا ايؿای ا ٚخاٖ ایٗ پٙح تیٕاـ
ـا ٘دات ؼٞیٓٔ .كاتك اغُ فایؽ ٜتاٚـی ٘ ٝتٟٙا ٔداقیٓ تّىٚ ٝنیف ٝاغاللی ٔاست
و ٝزٙیٗ وٙیٓ .ؼـ ضاِی و ٝا٘داْ ایٗ يُٕ ،غالف ضٟٛؼٞای اغاللی ٔاست.
تسیاـی اق ٔػاِفاٖ فایؽ ٜتاٚـی والسیه تٔ ٝتمؿای استؽالَ یىپاـزٍی ًٔتمؽ٘ؽ
تایؽ اق ایٗ ٘هفی ٝؼست تفؼاضت  ٚضتی ساغتٗ ٔؽـس ٝـا ٘یك ٘ثایؽ تا اغُ فایؽٜ
تاٚـی ٔٛخّٔ ٚ ٝؽُِّ ساغت ،قیفا اغُ فایؽ ٜتاٚـی ؼِیّی است و ٝا٘داْ ٞف ؼٚ
يُٕ فٛق ـا تٛخیٔ ٝیوٙؽ .تا ؼلت ؼـ ایٗ استؽالَ آضىاـ ٔیضٛؼ و ٝایٗ
استؽالَ ٔؤِفٞٝای تطىیُ ؼٙٞؽٜی استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ٜـا ٘ؽاـؼ ،اق خّٕٝ
ٔؤِفٞٝای استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ ٜآٖ تٛؼ ؤ ٝداق ؼا٘ستِٗ فًُ ا ،َٚسثة ٔیضؽ
قی ٔفاضّی تؽـیدی ٌ ٚاْ تٌ ٝاْ ت ٝفًُ تًؽی  ٚپایا٘ی تفسیٓ ،ؼـ ضاِی و ٝؼـ
استؽالَ یىپاـزٍی زٙیٗ تؽـیدی ؼیؽٕ٘ ٜیضٛؼ.

محسن جاهد ،سحر کاوندی

و ٝؼـ آٖ پٙح تیٕاـِ ٘یاقٔٙؽ ت ٝپی٘ٛؽِ ايؿا تستفی ٞستٙؽ ،آیا ٔداقیٓ ٔفؼ
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ب) استذالل از راٌ کلی سازیِ استقراییِ صریح
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ایٗ استؽالَ ٕٞاٖ استؽالَ استمفایی است و ٝؼـ آٖ اق قفیك تفـسی ٚ
ؼـیافتٗ ضىٓ خكییات ت ٝضىٕی وّی ـأ ٜییاتیٓ

( ;Ibid,p.133

استداللهای شیب لغسنده :مطالعه موردی ديدگاههایهاف الفولیت

 .)Arras,2001,p.1595; pojman, 2001,p.104ت ٝيٛٙاٖ ٔثاَ اٌف قفضی تفای
افكایص ضؽاوثف سفيت ؼـ تكـٌفاٜٞا تا  150ویّٔ ٛتف ؼـ سايت اـای ٝضٛؼٕٔ ،ىٗ
است ٔا تا ایٗ قفش ٔػاِفت وفؼ ٚ ٜؼـ تٛخیٔ ٝػاِفت غٛؼ ت ٝؼ ٚقفش پیطیٗ
استٙاؼ وٙیٓ و ٝت ٝتفتیة ضؽاوثف سفيت ـا اق  85ویّٔٛتف ت ٚ 100 ٝاق  100تٝ
 120ویّٔٛتف افكایص ؼاؼ ٜتٛؼ  ٚؼـ ٞف ؼٛٔ ٚـؼ تًؽاؼ تػاؼفات  ٚوطتٞٝا افكایص
یافت ٝتٛؼ .غٛـت استؽالَ استمفایی ٔیتٛا٘ؽ ت ٝضىُ قیف تاضؽ (غٛـت تٙؽی
استؽالَ اق ٔؤِفاٖ است):
 )1اٌف اخاق ٜؼٞیٓ ضؽاوثف سفيت ؼـ تكـٌفاٜٞا ت 150 ٝویّٔٛتف تفسؽ ،آٍ٘اٜ
ٔیكاٖ تػاؼفاتٔ ٚ ،في ٔ ٚیف افكایص غٛاٞؽ یافت.
 )2افكایص ٔیكاٖ تػاؼفاتٔ ٚ ،في ٔ ٚیف أفی ٘أكّٛب است.
٘ )3ثایؽ اخاق ٜؼٞیٓ ضؽاوثف سفيت ت 150 ٝویّٔٛتف افكایص یاتؽ.
ٞف زٙؽ ایٗ استؽالَ ٘یك ؼـ لاِة لیاس استثٙایی ـفى تاِی است ،أا ایٗ
استؽالَ اق ٘هف الفِٛیت ،استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ٘ ٜیست ،قیفا ؼـ ایٗ استؽالَ تف
اساسِ ضٛاٞؽ وافی ،اؼيایِ افكایص ٔیكاٖ تػاؼفات ٚ ،افكایص ٔیكاٖ ٔفي ٔ ٚیف
ضؽ ٜاست .تفای ٘طاٖ ؼاؼِٖ تٕایك ؼ ٚاستؽالَ فٛق ٔیتٛاٖ تف ؼ٘ ٚىت ٝؼیٍف ٘یك
تأویؽ وفؼ :ا َٚایٗ و ٝـاتكٝی ٔمؽْ  ٚتاِی ؼـ ٔمؽٔ )1( ٝاق ٘ٛيی ِك ْٚتفغٛـؼاـ
است  ٚغففاً ـاتكٝای اضتٕاِی ٘یست  ٚپیطتف ؼا٘ستیٓ و ٝیىی اق ٔؤِفٞٝای
اغّیِ استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ ٜاق ٘هف الفِٛیت آٖ است ؤ ٝمؽٔ ٝأ ،َٚمؽٔٝای
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اضتٕاِی تاضؽ .ؼ ْٚآٖ و ٝؼـ استؽالَ اق ـا ٜاستمفا ،تؽـیح  ٚضفوت ٌاْ تٌ ٝاْ
ؼیؽٕ٘ ٜیضٛؼ.
ج) استذاللَای علّی صریح

24

الفِٛیت تفای تثییٗ ایٗ ٘ٛو اق استؽالَ تٔ ٝثاِی ٔتٛسُ ٔیضٛؼ (:)Ibid
اٌف ضػػی تاالی وٜٞٛای سٛییس ٔاؼٜی ٔٙفدفٜای ـا ٔٙفدف وٙؽ ،ایٗ اِٚیٗ
ٌأی ٘یست وٚ ٝی ؼـ ضیثی ِغك٘ؽٟ٘ ٜاؼ ٜتاضؽ تا ؼـ ٟ٘ایت ـٚستاییاٖ پاییٗ وٜٛ
ـا تٛسف ـیكش ت ٕٟٗتىطؽ ،قیفا ا ٚتا ایٗ ا٘فداـ ق٘دیفٜای يّّی ـا ت ٝخفیاٖ
ٌٛیا ٔستمیٕاً يُِٕ وطتٗ ـا ا٘داْ ؼاؼ ٜاست .اق ٘هف ٚی زٙیٗ ق٘دیفٜای تیطتف
یاؼآٚـ پفتٍا ٜیا ؼیٛاـ است تا ضیة .ت ٝيثاـت ؼیٍفٔ ،ىا٘یكِْ يُٕ ؼـ استؽالَٞای
يّّی تا ٔىا٘یكِْ يُٕ ؼـ استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽٔ ٜتفاٚت است .الفِٛیت تا قفش
ایٗ تٕثیُ ؼـ غؽؼ آٖ است و ٝتٍٛیؽ :ؼاستاِٖ استؽالَٞای يّّی ،ؼاستاِٖ
ا٘ؽاغتٗ سٍٙی اق تاالی پفتٍا ٜاست .ایٗ س ًٙلكًاً سمٛـ غٛاٞؽ وفؼ ٍٔف ایٗ
و ٝت ٝقٛـ استثٙایی زیكی ٔا٘ى سمٛـ آٖ ضٛؼ ،أا ؼاستاٖ استؽالَ ضیة
ِغك٘ؽ ،ٜؼاستاِٖ ا٘ؽاغتٗ سٍٙی است اق تاالی ضیة و ٝاضتٕاَ ؼاـؼ تا پاییٗ ّ٘غكؼ
 ٚؼـ ٔیا٘ٝی ضیة ٔتٛلف ضٛؼ .اق ٕٞیٗ ـٚی ،ایٗ ؼ ٚاستؽالَ ـا تایؽ ؼٚ
استؽالَ وأالً ٔتفاٚت تّمی وفؼٞ ،ف زٙؽ استؽالَٞای يّّی ٕٔىٗ است ؼـ لاِة
لیاس استثٙاییِ اتػاِیِ ـفى تاِیای ٕٞس ٖٛلیاس قیف غٛـت تٙؽی ض٘ٛؽ (غٛـت
تٙؽی اق ٔؤِفاٖ است):
 )1اٌف ٔاؼٜای ٔٙفدف ٜتاالی وٜٞٛای سٛییس ٔٙفدف ضٛؼ ،آٍ٘ا ٜؼـ اثف
سمٛـ ت ٕٟٗـٚستاییاٖ تی ٌٙا ِٜساوٗ ؼـ ؼأ ٝٙوٜٞٛا وطت ٝغٛاٙٞؽ ضؽ.

محسن جاهد ،سحر کاوندی

ا٘ؽاغت ٝاست وٟ٘ ٝایتاً ت y ٝغتٓ غٛاٞؽ ضؽ ،ت ٝایٗ ًٔٙا و ٝا ٚتا ایداؼ ا٘فداـ
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 )2وطتٗ تی ٌٙاٞاٖ اغاللا ٘اؼـست است.
ٙٔ )3فدف وفؼِٖ ٔٛاؼ ٔٙفدف ٜتاالی وٜٞٛای سٛییس اغاللاً ٘اؼـست است.
ؼـ پایاٖ ،تٛخ ٝت ٝس٘ ٝىت ٝالقْ است:
استداللهای شیب لغسنده :مطالعه موردی ديدگاههایهاف الفولیت

اِف) ٕٔىٗ است ؼـ ایٗ خا اضىاِی ت٘ ٝهف تفسؽ ٔثٙی تف ایٗ و :ٝآ٘سٝ
استؽالَ فٛق ـا اق استؽالَ ضیة ِغك٘ؽٔ ٜتٕایك وفؼ ٜاست فمؽاٖ تؽـیح  ٚضفوت
ٌاْ تٌ ٝاْ ت ٝقفف فًُِ ٟ٘ایی ِ٘أكّٛب است ،آیا اٌف ایٗ لیؽ ـا ت ٝاستؽالَ فٛق
تیفكاییٓ ٔثالً تایٕفی ؼـ تٕة ٘ػة وٙیٓ و ٝپس اق فطفؼٖ ؼوٕٝی تٕة ،یه
ٔا ٜتًؽ تٕة فًاَ ضؽٙٔ ٚ ٜفدف ضٛؼ ،ؼـ ایٗ غٛـت استؽالَ ت ٝاستؽالَ ضیة
ِغك٘ؽ ٜتثؽیُ ٔیضٛؼ؟
الفِٛیت پاسع ٔیؼٞؽ :افكٚؼٖ ایٗ لیؽ تفاٚتی ایداؼ ٘ػٛاٞؽ وفؼ ،قیفا
وٛتاٞی یا تّٙؽی ق٘دیفٜی يّّی ،تفاٚتی ؼـ لكًیتِ ٘تایحِ ضاغُِ اق ق٘دیف٘ ٜػٛاٞؽ
ؼاضت (.)Ibid,pp.133-134
پاسع الفِٛیت ٘ ٚیك ٔكاِة پیطیٗ ٘طاٖ ؼاؼ اق ٘هف الفِٛیت «اضتٕاَ» تٝ
يٛٙاٖ ٔؤِفٝی اغّی  ٚیا ت ٝيثاـت ؼیٍف ٕٞس ٖٛفػُِ ٕٔیكِ استؽالَ ضیة
ِغك٘ؽ ٜاست  ٚتیاٖ استؽالَ ؼـ لاِة «لیاس استثٙایی» یا «تؽـیح  ٚضفوت ٌاْ
تٌ ٝاْ» ـا تایؽ تٙٔ ٝكِٝی خٙس آٖ تّمی وٙیٓ ،قیفا ٕٞا٘كٛـ و ٝؼیؽیٓ
استؽالَٞای ؼیٍفی ٕٞس ٖٛاستؽالَ استمفایی  ٚاستؽالَ يّّی ؼـ غٛـت
ٔٙكمی ضاٖ -یًٙی لیاس استثٙایی -تا استؽالَ ضیة ِغك٘ؽٔ ٜطتفوٙؽ.
ب) آیا ؼـ استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ- ٜت ٝيٛٙاٖ ٔثاَ ،ؼـ استؽالَ ضیة
ِغك٘ؽ ٜيّی ٝاتا٘اقی اغتیاـی ت ٝوٕه پكضه -ق٘دیف ٜيّّی ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ؟ پاسع
الفِٛیت ٔٙفی استٚ .ی ًٔتمؽ است ٞف زٙؽ ٕٔىٗ است ؼـ ٍ٘ا ٜتؽٚی  ٚغیف
ؼلیك زٙیٗ ت٘ ٝهف تفسؽ وٚ ٝالًاً ق٘دیف ٜای يّّی  ٚپیٛستٚ ٝخٛؼ ؼاـؼ ،أا ؼـ
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ٍ٘ا ٜؼلیك زٙیٗ ٘یست ،تٕٞ ٝیٗ ؼِیُ ؾفٚـتاً اق فًُ  xت ٝفًُ  yو ٝاغاللاً
٘اؼـست است ٕ٘یـسیٓ ،تّى ٝاضتٕاال ت ٝآٖ غٛاٞیٓ ـسیؽ .تفای تٛؾیص ٔؽيای
الفِٛیت ،ت ٝاستؽالَ ضیة ِغك٘ؽ ٜيّی ٝاتا٘اقی اغتیاـی تاق ٔیٌفؼیٓ .ؼـ ایٗ
استؽالَ ٌفتٔ ٝیضٛؼ اٌف اخاق ٜؼٞیٓ پكضىاٖ تیٕاـاٖ اليالخی ـا و ٝؼـؼ
غیفلاتُ تطّٕی ؼاـ٘ؽ تا اخاقٜی غٛؼِ تیٕاـ تىطٙؽ ،وٓ وٓ ضاالت ـٚضیای ؼـ
تفغی پكضىاٖ ایداؼ ٔیضٛؼ و ٝسثة ٔیٌفؼؼ لثصِ يُٕ ؼـ ٘هف آٖٞا وٓ ضؽٚ ٜ
ؼـ ٟ٘ایت ٔٙدف ت ٝآٖ ضٛؼ و ٝتفغی پكضىاٖ تؽ ٖٚـيایت تًؿی اق ضفٚـ فٛق
الؽاْ ت ٝوطتٗ تیٕاـاٖ غٛؼ وٙٙؽ .تا ؼلت ؼـ ایٗ استؽالَ ٔتٛخٔ ٝیضٛیٓ
تٛخ ٝت ٝضفایف سٌ ٝا٘ٝی اتا٘اقی ،الؽاْ ت ٝایٗ فًُ ٔیوٙٙؽ ،ؼـ ٘تیدٔ ٝیتٛاٖ
ٌفت ؼـ ایٗ خا ٚالًاً ق٘دیفٜی يّّی اق پكضه ا َٚتا پكضه آغف ٚخٛؼ ٘ؽاـؼ .ایٗ
ق٘دیف ٜؼـ ضاِتی پیٛستٔ ٝیتٛؼ و ٝتٕاْ ایٗ ٔفاضُ ؼـ یه پكضه تٚ ٝلٛو
ٔیپیٛست ،ت ٝایٗ ٘ط ٛو ٝپكضهِ ا َٚتا ا٘داْ اتا٘اقیِ ا َٚو ٝضفایف سٌ ٝا٘ ٝؼـ
آٖ ـيایت ضؽ ،ٜضاِت ـٚضیای ٔییاتؽ و ٝتفای اتا٘اقی تًؽی تا سِٟٛت  ٚيؿاب
ٚخؽاٖ وٕتفی ایٗ فًُ ـا ا٘داْ ٔیؼٞؽ ٕٞ ٚیٗقٛـ و ٝایٗ واـ ـا تىفاـ ٔیوٙؽ،
آٔاؼٌی تیطتفی تفای ٘اؼیؽٌ ٜففتِٗ تفغی اق ضفٚـ سٌ ٝا٘ ٝغٛاٞؽ یافت تا خایی
و ٕٝٞ ٝضفٚـ ـا ٚاٟ٘اؼ ٚ ٜتی پفٚا ٔفتىة لتُ ٔیٌفؼؼ .أا ؼـ خایی و ٝپكضىاٖ
اِٚیٕٞ ٝاٖ پكضىاِٖ پایا٘ی ٘یستٙؽ ،ضاالت ـٚضی ایداؼ ضؽ ٜؼـ تفغی پكضىاٖ
ٕ٘یتٛا٘ؽ يّت ٚالًی ایداؼ ضاالت تًؽی ؼـ پكضىاٖ ؼیٍف ضٛؼ .تٙاتف ایٗ ،تسفیّ
ایٗ ضاالت ت ٝپكضىاٖ تًؽیٔ ،ىا٘یكْ يّّی ٘ؽاضت ٚ ٝؼـ ٘تید ،ٝتفؼاضتٗ اِٚیٗ ٌاْ
ِكٔٚاً ت ٝفًُ  Yو ٝفًّی اغاللا ٘اؼـست است ٔٙتٟی ٕ٘یضٛؼ ٚ ،ـسیؽٖ تY ٝ

تٟٙا یه اضتٕاَ است .أا ضأیاِٖ استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ٜاق ایٗ اضتٕاِی تٛؼِٖ
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پكضىا٘ی و ٝاِٚیٗ تاـ الؽاْ ت ٝاتا٘اقی وفؼٜا٘ؽ غیف اق پكضىا٘ی ٞستٙؽ و ٝتؽٖٚ
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٘تید ٝغفّت ٔیوٙٙؽ .الفِٛیت ؼـ اؼأٔ ٝثاضث غٛؼ ٔیافكایؽ ت ٝؼِیُ ٕٞیٗ
غفّت اق اضتٕاِی تٛؼِٖ ٘تید ،ٝاستؽالَ آٖٞا غكاتی 25است ٕ٘ ٚیتٛاٖ آٖ ـا
استؽالِی ٔطىٓ تّمی وفؼ ( .)Ibid , p.134اٌف ضأیاِٖ استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽٜ
استداللهای شیب لغسنده :مطالعه موردی ديدگاههایهاف الفولیت

ت ٝایٗ ٘ىتٙٔ ٝكمی تٗ ؼـ ؼٙٞؽ  ٚلیؽ اضتٕاَ ـا ؼـ ٘تیدٝی استؽالَٞا ؼـج
وٙٙؽ ،استؽالَٞایطاٖ اق ایٗ ٘مع ـٞایی غٛاٞؽ یافت ،أا ؼیٍف لؽـت الٙايی
القْ ـا ٘ػٛاٞؽ ؼاضت .استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ٜؼـ ایٗ ضاِت تایؽ ؼلیماَ زٙیٗ
غٛـت تٙؽی ض٘ٛؽ:
 )1اٌف فًُ ٔ xداق ؼا٘ست ٝضٛؼ ،آٍ٘ا ٜاضتٕاالً فًُ ٘ Yیك ٚالى غٛاٞؽ ضؽ.
 )2فًُ  Yاغاللاً ٘اؼـست است.
 )3فًُ  xاضتٕاال ٘اؼـست است.
ج) ٘تید ٝی تی ايتثاـ ؼا٘ستِٗ استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ٜآٖ است وٝ
ٕٞس ٖٛالفِٛیت آٖٞا ـا غففاً اتكاـٞایی ؼـ ؼست ٔطافه ٝواـاٖ  ٚسٙت ٌفایاٖ
اختٕايی تؽا٘یٓ و ٝؼـ غؽؼ٘ؽ تا تٛسُ ت ٝآٖٞا ٚؾى ٔٛخٛؼ ـا ضفم وفؼ ٚ ٜتًؿاً
ٔا٘ى پیطففت اغاللی خأًٌ ٝفؼ٘ؽ .تفغی اق پژٞٚطٍفاٖ ؼیٍف ٘یك يّیـغٓ آٖ وٝ
ؼـ تطّیُٞا تا الفِٛیت ٕٞفا٘ ٜیستٙؽ ،تفایٗ ٘ىت ٝتػفیص وفؼٜا٘ؽ.26
 -3ارزیاتی دیذگاٌَای الفًلیت
ت٘ ٝهف ٔیآیؽ الفِٛیت ؼـ ؼفاو اق ٔؽيیات غٛؼ اق ؼالیُ وافی  ٚالٙاو
وٙٙؽٜای تٟف٘ ٜدست ٝاست .اق ٕٞیٗ ـٚیٔ ،ؽيیات ٚی ـا ٕ٘یتٛاٖ لاتُ لثَٛ
ؼا٘ستٔ .ا ؼـ ایٗ تػص ت ٝؼٛٔ ٚـؼ اق ؼیؽٌاٜٞای ا ٚو ٝت٘ ٝهف ٔیـسؽ ٘مص
ٕٟٔی ؼـ استؽالَٞای ٚی ؼاـ٘ؽ ،پفؼاغت ٚ ٝؾًف آٖٞا ـا ٘طاٖ غٛاٞیٓ ؼاؼ ،ایٗ
ؼ ٚؼیؽٌا ٜيثاـتٙؽ اق :اِف) ق٘دیفٜی يّّی ؼـ استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ،ٜق٘دیفٜای
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ٔٙمكى استِ ،ؿا ایٗ استؽالَٞا اضتٕاِی ا٘ؽ  ٚالٙاو وٙٙؽ٘ ٜیستٙؽ .ب) زٙا٘سٝ
ایٗ استؽالَٞا اق ؾفٚـت تفغٛـؼاـ ض٘ٛؽ٘ ،أٍؿاـی آٖٞا ت ٝاستؽالَ ضیة
ِغك٘ؽ٘ ٜاؼـست غٛاٞؽ تٛؼ ،قیفا آٖٞا تیطتف یاؼآٚـ ؼیٛاـ یا پفتٍاٙٞؽ ٘ ٝضیة
ِغك٘ؽ.ٜ
 1113تررسی مذعای الف
ٕٞا٘كٛـ و ٝؼیؽیٓ الفِٛیت ٘مؽ  ٚتفـسی غٛؼ ـا تف استؽالَٞای ضیة يّّی
ٔتٕفوك وفؼٔ ٚ ٜؽيی ضؽ ؼـ استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ٜق٘دیفٜی يّّی ٚخٛؼ
ؼاؼٖ ایٗ و ٝق٘دیفٜی يّّی ؼـ ایٗ استؽالَٞا ٔٙمكى است ت ٝاستؽالِی و ٝتفای
ٔٙى اتا٘اقی اغتیاـی الأ ٝضؽ ٜاستٙاؼ وفؼ  ٚؼـ آٖ استؽالَ ٘طاٖ ؼاؼ وٝ
پكضىاٖ اِٚیٕٞ ٝاٖ پكضىاٖ آغفی ٘یستٙؽِ ،ؿا يّیت ٚالًی ؼـ ٔیاٖ ٘ػٛاٞؽ تٛؼ.
ؼـ غػٛظِ ایٗ استؽالَِ الفِٛیت ؼ٘ ٚىت ٝلاتُ ؾوف است و ٝت٘ ٝهف ٔیآیؽ تفای
تؿًیف ؼیؽٌا ٜا ٚوافی تاضؽ:
اِف)  ٕٝٞاستؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽٜای و ٝؼـ ٔثاضث اغاللی قفش ضؽٜا٘ؽ
زٙیٗ ٘یستٙؽ ،تّى ٝؼـ تفغی اق آٖٞا تٚ ٝؾٛش ٔیتٛاٖ ٘طاٖ ؼاؼ و ٝق٘دیفٜی
يّّیِ پیٛستٝای ٚخٛؼ ؼاـؼ .اق خّٕٝی ایٗ استؽالَٞا ؼ ٚاستؽالِی است وٝ
الفِٛیت غٛؼ ٘مُ وفؼ ٜاست .الفِٛیت ایٗ ؼ ٚاستؽالَ ـا ًٔتثف ؼا٘ست ،ٝأا تًّیُ
ا ٚتفای ايتثاـ آٖٞا ایٗ است و ٝؼـ پس ایٗ استؽالَٞا ،استؽالَ يّّی غفیص ٚ
استمفایی غفیص لفاـ ؼاـؼ ٔ ٚا ت٘ ٝمُ یىی اق آٖٞا اوتفا ٔیوٙیٓ .ففؼ وٙیؽ
ففق٘ؽ ضٕا ؼـ ضفایكی لفاـ ٌففت ٝؤ ٝیغٛاٞؽ ت ٝؼٚستص ؼـ ٌٚتی ؾفـی
تٍٛیؽ  ٚؼـ خطٗ تِٛؽ ا ٚضاؾف ٘طٛؼ  ٚضٕا ٔیغٛاٞیؽ ففق٘ؽتاٖ ـا ٔتمايؽ وٙیؽ
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٘ؽاـؼ ٚ ،اق ٕٞیٗ ـٚیِ ،كٔٚاً اق فًُ  xت ٝفًُ ٘ yػٛاٞیٓ ـسیؽٚ .ی تفای ٘طاٖ
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و ٝزٙیٗ ؼـٚغی ـا ٍ٘ٛیؽ ،ضٕا تا اـایٝی استؽالِی ت ٝأ ٚیٌٛییؽ« :اٌف ایٗ ؼـٌِٚ
ت ٝناٞف تی ؾفـ ـا تٍٛیی ،آٍ٘ا ٜآٔاؼٌیای ؼـ ضٕا ایداؼ ٔیضٛؼ و ٝؼـٌٞٚای
قیا٘ثاـِ ؼیٍفی ٘یك تٍٛییؽ ،پس ،اق ٕٞیٗ ؼـ ٌِٚت ٝناٞف تی ؾفـ ٘یك اختٙاب وٗ».
استداللهای شیب لغسنده :مطالعه موردی ديدگاههایهاف الفولیت

ـٚضٗ است و ٝضاالت ـٚضیای و ٝؼـ ایٗ وٛؼن ایداؼ ٔیضٛؼ ٟ٘ ٚایتاً ا ٚـا تٝ
ؼـ ٌٚتكـي  ٚغكف٘ان ٔیوطا٘ؽ ،ؼـ یه ضػع ٚخٛؼ ؼاـ٘ؽ ٔ ٚیتٛا٘ٙؽ ٚالًاً
٘مص يّّی ؼاضت ٚ ٝؾفٚـتاً فًُ  yـا ؼـ پس غٛؼ ایداؼ وٙٙؽ.
تٙاتفایٟٗ٘ ،ایت زیكی و ٝؼـتاـٜی استؽالَ الفِٛیت ٔیتٛاٖ قفش وفؼ ایٗ
است و ٝاستؽالَ ضیة ِغك٘ؽٜای و ٝتفای ٔٙى اتا٘اقی اغتیاـی الأ ٝضؽ،ٜ
استؽالِی ًٔتثف ٘یست ،قیفا ق٘دیفٜی يُّ ؼـ آٖ ٌسست ٝاست ٝ٘ ،آٖ وٕٝٞ ٝ
استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽ ،ٜفالؽ ق٘دیف ٜيّّی تاضٙؽ .ـٚضی و ٝالفِٛیت تفای ـؼّ ٚ
اتكاَِ استؽالَ ضیة ِغك٘ؽ ٜاِيٕاَ وفؼ ٔا٘ٙؽ ایٗ است و ٝاستؽالَ ضىُ اَِٚ
ًٔیٛتی ـا و ٝضفایف ا٘تاج ـا ٘ؽاـؼ ٘طاٖ ؼٞیٓ  ٚتًؽ اؼيا وٙیٓ ٞیر ضىُ اَِٚ
ؼـستی ٘ؽاـیٓ ٕٝٞ ٚی ایٗ ٌ ٝ٘ٛاستؽالَٞا ـا تایؽ ت ٝوٙاـی ٟ٘اؼ.
ب) يال ٜٚتف ٔكاِة فٛقٔ ،یتٛاٖ ٌفت ضتی ؼـ استؽالَِ ٔٙى اتا٘اقی
اغتیاـی ٘یك ٘ٛيی ق٘دیفٜی يّّی ٚخٛؼ ؼاـؼ .ایٗ ق٘دیف ٜت ٝایٗ ٘ط ٛاست وٝ
پكضىاِٖ تًؽی تا ؼیؽٖ فًُٞای تی ؾاتك ٚ ٝغیف اغاللی پكضىاِٖ لثّی تطفیه
ضؽ ،ٜغٛؼ ٘یك ؼست تٕٞ ٝاٖ الؽأات غیف اغاللی ٔیق٘ٙؽ  ٚضتی ٌأی ففاتف
ٟ٘اؼ ٚ ٜغیفاغاللیتف ـفتاـ ٔیوٙٙؽٌٛ .یا الفِٛیت ٔىا٘یكْ تأثیفٌؿاـی ٚ
تأثیفپؿیفی ـا فمف ت ٝیه غٛـت تػٛـ وفؼ ٚ ٜآٖ ـا فمف تأثیف ضاالت ـٚا٘ی ففؼ
تف غٛؼش ؼا٘ست ٝاست ،ؼـ ضاِی ؤ ٝیؼا٘یٓ تسیاـی اق تأثیفپؿیفیٞای ـٚضی ٚ
ـٚا٘ی ا٘ساٖ اق خأً ٝاست.
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تٙاتفایٗ ،ت٘ ٝهف ٔیآیؽ تا استؽالَٞای الفِٛیت ٕ٘یتٛاٖ  ٕٝٞاستؽالَٞای
ضیة ِغك٘ؽ ٜـا اق ؼایف ٜؾفٚـت غاـج وفؼ ٚ ٜآٖٞا ـا ؼـ ؼاْ اضتٕاَ ٌففتاـ وفؼ ٚ
تیايتثاـ ٘طاٖ ؼاؼ .تّى ٝتایؽ ٔیاٖ استؽالَٞای ًٔتثف ٘ ٚأًتثف اق ایٗ لسٓ
تفىیه لایُ ضؽ  ٚتف استؽالَ ًٔتثف تىی ٝوفؼ ٚ ٜاق ٘أًتثفٞا اختٙاب وفؼ.
 1213تررسی مذعای ب
ٕٞا٘كٛـ و ٝؼیؽیٓ الفِٛیت تفای ایٗ و٘ ٝطاٖ ؼٞؽ اساس استؽالَٞای
ضیة ِغك٘ؽ ٜتف اضتٕاَ استٛاـ است ،تٟٙا تف ایٗ ؼِیُ تىی ٝوفؼ و ٝاٌف ؼـ ایٗ
ؼا٘ست ٘ ٝاستؽالَ ضیة ِغك٘ؽ ،ٜقیفا ؼـ ایٗ ضاِت ٘تید ٝلكًی  ٚؾفٚـی است.
ـٚضٗ است و٘ ٝأٍؿاـی ایٗ استؽالَٞا ت ٝضیة ِغك٘ؽٛ٘ ،ٜيی استًاـ 27ٜاست ٚ
تٙیاٖ استًاـٜٞا تطیث ٝاست  ٚؼـ ٞف تطثیٟی س ٝيٙػف ٚخٛؼ ؼاـؼٔ :طثَٔ ،ٝطثَٝ
تٚ ٚ ٝخ ٝضَثٌَٛ .ٝیا الفِٛیت ٚخ ٝضَثَٔ ٝیاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛافًاَ  ٚضیةٞای ِغك٘ؽ ٜـا
اضتٕاَ ـسیؽٖ اق ٘مكٝی  Aت٘ ٝمكٝی  Bتػٛـ وفؼ ٜاست ،ؼـ ضاِی و ٝایٗ أف
ٔطُ تطث است ٕٔ ٚىٗ است تٍٛییٓ اساساً قفاضاِٖ ایٗ استؽالَٞاٚ ،خ ٝضَثَ ٝـا
ؾفٚـتِ ـسیؽٖ اق ٘مكٝی  Aت٘ ٝمكٝی  Bؼـ ٘هف ٌففت ٝتاضٙؽ .اق ٕٞیٗ ـٚی،
ِكٔٚاً ٕ٘یتٛاٖ ٌفت ٚخ ٝضث ٝؼـ ایٗ استؽالَٞا «اضتٕاِی تٛؼِٖ ـسیؽِٖ اق
٘مكٝی  Aت٘ ٝمكٝی  »Bاست ،قیفا «اذا جاء الاحتمال ،بطل الاستدلال».
وتیجٍ گیری
ت٘ ٝهف ٔیآیؽ سػٙاٖ الفِٛیت ؼـ يؽْ تٟفیٌیفی وّی اق استؽالَٞای
ضیة ِغك٘ؽٛٔ ،ٜخ٘ ٝثاضؽٕٞ ،سٙاٖ و ٝالفِٛیت غٛؼ اؾياٖ وفؼ تٕاْ ایٗ ٘ٛو

محسن جاهد ،سحر کاوندی

استؽالَٞا اق ؾفٚـت سػٗ تٔ ٝیاٖ آیؽ ،ایٗ استؽالَٞا ـا تایؽ استؽالَ پفتٍاٜ
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استؽالَٞا ٔغاِك٘ ٝیستٙؽٟ٘ .ایت زیكی وٚ ٝخٛؼ ؼاـؼ آٖ است و ٝایٗ
استؽالَٞا استًؽاؼ قیاؼی تفای فف ٚغّتیؽٖ ؼـ غكا ؼاـ٘ؽ ،أا ایٗ تٛخی ٝوٙٙؽٜ
قفؼ آٖٞا ت ٝقٛـ وّی ٘یست ،تّى ٝتایؽ ؼـ وسةِ ضفایفِ ايتثاـ  ٚغؽق آٖٞا
استداللهای شیب لغسنده :مطالعه موردی ديدگاههایهاف الفولیت

ؼلت تیطتفی وفؼ .ت٘ ٝهف ٍ٘اـ٘ؽٌاٖٕٞ ،سٙاٖ وٙٔ ٝكمؽاٖٞای ٔسّٕاٖ تػفیص
وفؼٜا٘ؽ زٙا٘سٔ ٝیاٖ ٔمؽْ  ٚتاِیِ ٔمؽٔ ٝا َِٚایٗ استؽالَٞا تالقْ تفلفاـ تاضؽ،
تایؽ ایٗ استؽالَٞا ـا ًٔتثف ؼا٘ست .تالقْ ٔیاٖ ٔمؽْ  ٚتاِی ٍٙٞأی تفلفاـ است
و ٝـاتك ٝيّّی ٔیاٖ فًُ ا َٚو ٝؼـ اتتؽای ضیة لفاـ ؼاـؼ  ٚفًُ پایا٘ی و ٝؼـ
ا٘تٟای ضیة لفاـ ؼاـؼ ٚخٛؼ ؼاضت ٝتاضؽ .ؼـست است و ٝاِضفاقِ ـاتك ٝيّّی ٔیاٖ
ایٗ ؼ ٚؼضٛاـ است ،أا ٘إٔىٗ ٘یست ،اق ٕٞیٗ ـٚی استؽالَٞای ضیة ِغك٘ؽٜی
يّّی تِ ٝطال ساغتاـی ًٔتثف٘ؽ ٞفزٙؽ ؼـ ٔماْ يُٕ ،اقٕیٙاٖ اق ضػ َٛضفایفِ
غؽلطاٖ ؼضٛاـ است .تٙاتفایٗ ،تٟفٌٜیفی اق آٖٞا ؼـ ٔسایُ اغاللی -ت ٝضفـ
ٚخٛؼ ضفایف غؽقٔ -كّٛب است.
.
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پیوًشتَا
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1.consistency.
2.coherence.
3.justification..
4.plausibility..
5.usefulness.
6.external.
7.Internal.
8.David Wong.
9.double effect principle.
10.Golden Rule.
11.Slippery Slope Arguments.
12.Hugh Lafollette.
13.Wedge Arguments.
 .14لیاس ٞا ؼٛ٘ ٚو ا٘ؽ :اِف) لیاس التفا٘ی .ب) لیاس استثٙایی .لیاس التفا٘ی ٔا٘ٙؽ :سمفاـ ا٘ساٖ است،
ا٘ساٖ فا٘ی است ،سمفاـ فا٘ی است .اق آٖ خا و ٝایٗ لیاسٞا اق ٔطُ تطث ٔا غاـج ا٘ؽ ؼـ تاـ ٜآٖٞا
تٛؾیطی ٘ػٛاٞیٓ ؼاؼ .لیاسٞای استثٙایی اق ٌكاـ ٜای ضفقی تطىیُ ٔیضٛؼٔ ،ا٘ٙؽ :اٌف تاـاٖ تثاـؼ
آٍ٘ا ٜقٔیٗ ٔفقٛب ٔیضٛؼ .لسٕت ا َٚایٗ ٌكاـ ٜو ٝتا اؼات ضفـ آغاق ٔیضٛؼ ـا «ٔمؽْ» ٔی٘أٙؽ ٚ
لسٕت ؼ ْٚـا و ٝتٛ٘ ٝيی ٘تید ٝی ٔمؽِْ ایٗ ٌكاـ ٜاست «تاِی» ٔی٘أٙؽ .تا تٛخ ٝت ٝایٗ تٛؾیطات
ٔیتٛاٖ لیاس استثٙایی ـا ت ٝغٛـت قیف ٘طاٖ ؼاؼ:
 -1اٌف تاـاٖ تثاـؼ آٍ٘ا ٜقٔیٗ ٔفقٛب ٔیضٛؼ.
 -2قٔیٗ ٔفقٛب ٘یست.
 -3تاـاٖ ٘ثاـیؽ ٜاست٘ (.تید)ٝ
ؼـ زٙیٗ لیاس ٞایی تٚ ٝلٛو ٘پیٛستِٗ تاِی (ـفى تاِی) ،ضاوی اق آٖ است ؤ ٝمؽْ تٚ ٝلٛو ٘پیٛستٝ
است.
15.Conceptual slope arguments.
16.person.
17.Personhood.
18.Causal Slope Arguments .
19.Dangerous Precedent Arguments.
20.Mixed Slippery Slope Arguments.
 .12الفِٛیت لیؽ «اضتٕاالً» ـا ٔیاٖ ؼ ٚلٛس لفاـ ؼاؼ ٜتا ٘طاٖ ؼٞؽ اٌف ز ٝایٗ لیؽ ؼـ ایٗ استؽالَٞا
ٚخٛؼ ؼاـؼ أا قفاضاِٖ ایٗ استؽالَٞا ایٗ لیؽ ـا ؼـ ٘تید ٝی استؽالَ غٛؼ ٕ٘یآٚـ٘ؽٞ .ف زٙؽ ٔٙكماً
تایؽ آٖ ـا تیاٚـ٘ؽ قیفا ایٗ لیؽ ؼـ ٔمؽٔ ٝاٚ َٚخٛؼ ؼاـؼ.
22. Consistency Argument .
23. Straightforward Induction Generalization.
24. Straightforward Causal Arguments.
25. Rhetorical.
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slippery slope arguments: a case study on Hugh Lafollette's
views
M.Jahed
S.Kavandi
Abstract
One of the most popular tools for evaluating ideas in ethics is slippery
slope arguments. The simple formulation of them is in the following
form: 1) If we permit the action X, then this gradually results in
performing action Y. 2) Action Y is morally wrong. 3) We should not
permit action X (Consequence). Moral philosophers have discussed
their accurate structure, various forms and their validity. One of moral
philosophers in contemporary era that did search about this subject is
Hugh Lafollette. He believes that central element in these arguments is
in their first premise, but not specified and that is the probability of the
consequence, for this reason, probability should be inserted in their
consequences. Not inserting the probability in consequence of the
arguments is a kind of neglecting - and we think it is a fallacy - and
inserting it results in annihilating the convincing of them. In view
point of him, if any argument is formally similar to slippery slope
arguments, but there isn't the element of probability in it, the argument
isn't slippery slope argument, but it is straightforward induction
generalization or straightforward causal argument that both are valid.
Considering the Lafollette's analyses, we can say when the argument
consists of probability, the argument is invalid and when it consists of
necessity, it is valid, but it is no longer slippery slope argument. This
essay first, introduces Lafollette's views, and then indicates the
weakness of them, and defends of this idea that regarding some
conditions, these arguments are valid and can be used in ethical
debates.
Keywords
Slippery slope arguments , probability , necessity , morality

