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 چکیده

رهیافت قابلیت آمارتیا سن، هرچند بحث اولیه خود را از حوزه رفااه و اقصاااد وارور هارده اسات، ولا  
ایان رهیافات در . گساصر  یافات( های اجصماع  و انسان  حوزه)های دانشگاه   سرعت به دیگر حوزه به

در « قابلیات»باا وجاود بساه رهیافات . ده استوو هاربردی  هار رفصه بههای تخاا   بسیاری از حوزه
های علوم اجصماع  و دانش سیاس ، ورود آن به حاوزه واوروندی و بساه ن اری آن در ایان ف اا،  حوزه

هدف اصل  این مقاله پاسخ باه ایان پرساش اسات هاه آیاا رهیافات قابلیات، از .موجور واقع وده است
هاای واوروندی  های الزم برای تدوین یک ن ریه ووروندی برخوردار است؟ ازآنجاهه همه سانت مؤلفه

ای هاه  گوناه دارای دو مقوله حق و مسئولیت هسصند، در صورت وجود این دو مفووم در رهیافت قابلیات به
توان ادعا هارد هاه رهیافات قابلیات  ها بصواند رابطه فرد با جامعه و دولت را توصیف هند، م  نسبت بین آن
در این مقاله مشخص وده است هه ایان . گیرد صورت بالقوه، مقوله ووروندی را نیز دربر م  آمارتیا سن به

، از ظرفیت الزم برای تادوین «مسئولیت مصعودانه»و « حق اخالق »های  مانند  رهیافت با تأهید بر مؤلفه
 .برخوردار است« ووروندی قابلیص »مقوله 

 ووروندی، رهیافت قابلیت، آمارتیا سن، حق اخالق ، مسئولیت:ها کلیدواژه

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

.ایران توران، مدرس، تربیت دانشگاه انسان  علوم دانشکده سیاس ، علوم اسصاد . 

(.مسئول نویسنده) ایران توران، مدرس، تربیت دانشگاه سیاس  علوم دانشکده سیاس ، علوم دهصری . 
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 مقدمه
ل ، هااربردی و یگذاری هرده است هه مدع  فراهم هردن راهبردی تحل هیدی را پایافت جدی، ره آمارتیا سن

، بار آزادی « قابلیات» افاتیره. ری، و توسعۀ آزادی نور بشر اساتیگ ن ری برای درک، اندازه ا اصول ز ین
هید دارد فرد در انصخاب ارز  کارد قارار دارد، اماا ایان ین رویاگرچه فرد در مرهز ا. های زندگ  تأ

درن ار گارفصن ت و با یافت قابلین ر به هاربردی بودن ره. برد اس  نیز بوره م یرهیافت از عناصر س
تاوان ادعاا هارد هاه ایان  م « ن ریه اخالق  قراردادهای اجصمااع »عنوان  های اصول  آن به انیبن

تر  عیهاای وسا ه افاراد را در بافتیتاوان وارا ق آن م یاافت، ابزاری قدرتمند اسات هاه از  ریره
 (.240، 2102،  سصریپف) هرداس ، اقصاادی، و اجصماع  بررس  یس

د هاه ینکشا  توسعه و رفاه، مطرح واد، اماا  اول  ابیمن ور ارز در ابصدا به، «قابلیت»مفووم 
سم، حوزۀ ینیهای فم هیگری چون اقصااد توسعه، ن ریهای د ت آن را به حوزهیافت قابلی رفداران ره

ترتیب، این رهیافات از حاوزۀ  این ت زندگ  وارد هردند و بهیفیاجصماع ، و مطالعات ه _ اقصاادی 
ت را یاافات قابلیز رهیان  روبیناز. (464-464، 2112،  قزلباا )راتر رفصه اسات ن خود فیآغاز

صاورت هااربردی  هاا به کردیاری از رویف هارده اسات، زیارا در بسایتوص« ای روصه   نیب»رهیافص  
اما ایان رهیافات (. 2116روبینز، )است  ودهز اسصفاده یهای درس  ن اری از روصهیدرآمده و در بس

درواقع هادف مقالاه حا ار ایان . و بسه ن ری آن موجور واقع وده است« ووروندی»در حوزه 
است هه بین رهیافت قابلیت هه عمدتًا در حوزه اقصااد توسعه و رفاه، رود هرده اسات، باا مفواوم 

های  ووروندی از حوزه اندیشه سیاس  ارتباط برقرار هند و نشان دهد هه رهیافت قابلیت، از مؤلفاه
ن ر باه اینکاه در عاار جدیاد، واوروندی یکا  از .  ریه ووروندی برخوردار استتدوین یک ن

های انساان در عرصاه اجصمااع  و سیاسا  اسات، برقاراری رابطاه باین مفواوم  ترین جایگاه موم
ازآنجاهه . اندازهای جدیدی در هر دو حوزه مطرح هند تواند چشم ووروندی و رهیافت قابلیت م 

واناخص  افرا ا  اسات  های فردگرایا  رو    منصقادان دارای ساویهرهیافت قابلیت از دید برخا
، مقولااه وااوروندی هااه مفوااوم  تعااامل ، ارتبااا  ، و (64-64، 2112،  اساصوارت و دنااولین)

تواناد ظرفیات مناساب  باه رهیافات قابلیات بارای توجاه باه  دهد، م  اجصماع  از انسان ارائه م 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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تاوان و  از سوی دیگر، با توجه به اهمیت افاراد هم .تعامالت انسان ،  من حفظ جایگاه فرد بدهد
( 252، 2102ساصر، یپف)هاا در رهیافات قابلیات  ای و همچنین برجسصه باودن اناوار آزادی حاویه

 .وود های ووروندی فراهم م  های جدیدی برای توجه به این مسائل در ن ریه امکان ایجاد ظرفیت

 رهیافت قابلیت. 1
مفواوم . هساصند « قابلیت»و « هارهرد»رهیافت قابلیت آمارتیا سن  هپیوسص هم دو مفووم هلیدی و به

ا یاهاا  است هه انجاام آن ی زهایدهنده چ دارد، نشان ی ای ارسطو  ور مشخص ریشه هارهرد هه به
فارد «  آمده دست زندگ  به»سن، . (030ب،  0932سن، )فرد ارزومند است  یها برا رسیدن به آن
  ماراد از زنادگ(. 030ب، 0932سان، )هناد  ف م یاو تعر«  یها بودگ اقدامات و »را محاول 

؛ 009، 0331سان، )« آورد دسات ما    است هه فارد واقعاًا بهیها مجموعه هارهرد»آمده،  دست به
مرتبه،  هم بااه« یهارهردهااا»تاوان برآمااده از مجموعاه  را م   ؛ درنصیجاه زناادگ (034ب، 0344

 .تها دانس مصشکل از اقدامات و بودگ 
هاای  ر وادن، ساالم باودن، پرهیاز از بیمارییمانند سا ی ابصدا یزهایتوانند از چ هارهردها م 

تری مانناد خووانود باودن،  پیچیاده یومیر زودرس ورور واوند و تاا دساصاوردها ردار و مرگیواگ
هاارهرد هار . (53، 0943سن، ) ابندیادامه ... ، و اجصماع  نفس داوصن، مشارهت در زندگ عزت

ت روانا  یو اع( ار داردیاا وی غاذای هااف  دراخصیاعنوان مثاال، آ به)ت جسم  یبا و ع فردی،
ت اجصمااع  وی یا و عیو ( برد   هه دوست دارد، لذت م یها ا وی از انجام هاریعنوان مثال، آ به)
هاای اجصمااع ،   یهای مشخا  مانند ح اور در گردهما ا وی برای انجام هاریعنوان مثال، آ به)

ها امور مصفاوت  هسصند هاه  ؛ بنابراین، هارهرد(294، 0334،  گور)مرتبه است ( ریا خی آزاد است
هاا را ارزوامند تلقا   اباد و انجاام آنیها دسات  ل دارد به آنیش تمایک فرد در  ول زندگ  خوی

های فراوان  را در  اول  ک دانشجو ممکن است هارهردیعنوان مثال،  ؛ به(4 ،2112سن، )هند  م 
 .2گاری فکار هناد، یز دیا به چیا به درس توجه داوصه باود و ینکه آیانصخاب ا .0: ان دهدهالس نش

 .4ا خسصه واود، یوده لذت ببرد و  از مطلب ارائه .9ادداوت بردارد، یعامدانه به درس توجه هند و 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

 خوب  به 255-254 و 031-032 های صفحه ،«آزادی یعن  توسعه» و 53-62 های صفحه «برابری و آزادی» در مطلب این . 
 .است وده تبیین
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ا دچار یدی برسد و یبه نکصۀ جد .5، ...اراده ناهار را ه م هند و  ور غیرعمد به رؤیا فرورود، ب  به
در . دهاد اقص اای واحاد درسا  ری م  وود هاه به ای م   ت تخاایر فعالیدرگ .6اوصباه وود، 

 (.065، 2114،  هراهر) ووند ن موارد هارهرد محسوب م یشه سن، همه ایاند
« ای هه برای فرد ارزوامند اسات ه وی  زندگ  هردن به ویتوانا»ات را یگزار  توسعه انسان ، قابل

پاردازد  ن امار م یات به ایعبارت دیگر، قابل به(. 43، 0336،  گزار  توسعه انسان )هند  ف م یتعر
اب  یت باه آزادی دساصیتر، قابل ان سادهیبه ب. وود فرد چه هارهای  را انجام دهد هه چه اموری سبب م 

دسصاورد اسات،  هارهرد،»از دیدگاه سن . معطوف است« های مصفاوت ب  از اقدامات و بودگ یتره»به 
نیاز باه هماین تماایز   گاسارر(. 96، 0344سن، )« دست آوردن است   بهیت، توانایهه قابل درحال 

دهاد اوااره دارد،  هاا باه آنچاه فارد واقعاًا انجاام م  از دیدگاه سان، هارهرد: گوید هند و م  اواره م 
بیان  باه. (454، 2112سرر، گا)اب  به امور مشخص است ی  دسصیها، توانا هه مراد از قابلیت درحال 

ا قادرت یا  یت به توانایگر، قابلیاز سوی د. ای دارد دهند فرد چه نور زندگ  ها نشان م  دیگر، هارهرد
هاای فاردی  ت، باا آزادییان معنا، قابلیدر ا. های مشخص معطوف است اب  به هارهردیفرد برای دسص

های  عنا  فرصاتیدهاد،  ادی فرد را نشان م آز»ت، یمرتبه خواهد بود؛ بنابراین، در ن ریه سن، قابل
 (.96، 0344؛ 41، 0332سن، )« واقع  برای برخورداری از رفاه

او باوده باواد، باه ایان  یآمده یک فرد تنواا امکاان بارا دست در رهیافت قابلیت اگر هارهرد به
وجود نادارد، ( هارهرد)انصخاب و عمل هردن  یبرا ی، امکان دیگریمعناست هه در بسصه قابلیص  و

ن یادر ا. مخصلف  دست پیادا هناد یزیرا توانای  فرد یا قابلیت او به این است هه بصواند به هارهردها
از   کایتواند   انصخاب هسصند هه فرد، تنوا م های قابل ای از گزینه مثابه مجموعه ها به ر، قابلیتیتعب

ا عملکارد فارد درن ار گرفصاه یاعنوان هاارهرد  واده باه نه انصخابیگز ها را انصخاب هند و نهین گزیا
هاای  صحبت هرد هاه فارد از میاان امکان  های مصفاوت زندگ توان از امکان جا م  همین. وود م 

هاای  ك امکاان خواهاد زد؛ بناابراین، قابلیات عباارت اسات از امکانیموجود، دست به انصخاب 
های مخصلاف و  ها و چه هردن امکان دست یافصن به چه بودن چه بودن و چه هردن، یا یمخصلف برا

 .ها هارهرد عبارت است از تحقق یک  از این امکان
عنوان مفاهیم هلیدی رهیافت خود درن ر گرفصه اسات و دیگار مفااهیم  سن این دو مفووم را به

آزادی،  مفااهیم  مانناد. بندی هرده اسات ها مفال موم اقصاادی، اخالق ، و سیاس  را حول آن
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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  ها رفاه، عاملیت، برابری و نابرابری، عدالت، فقر و محرومیت، مشارهت، دموهراسا  و اساصحقا 
اند و در  بر دو مفووم هارهرد و قابلیت تا حدودی بازتعریف واده ازجمله مفاهیم  هسصند هه مبصن 

هار نگرفصاه  ههاای خاود، مفواوم واوروندی را با اما وی در بحث. اند هار رفصه بهدسصگاه ن ری سن 
 های توأم بنا واده اسات نگر بر پایه حقو  و مسئولیت هه یک ن ریه ووروندی هل ازآنجای . است

، در صورت اثبات وجود این دو مقّوم واوروندی در مفااهیم هلیادی (261، 0944پور،  براتعل )
 .سخن گفت« ووروندی قابلیص »توان از تعبیر  رهیافت قابلیت م 

 
 شهروندی. 2

ووروندان، اع اای هامال و . ووروندی یک  از مفاهیم اصل  اندیشه و عمل دموهراتیک است
هاا براسااس حقاو  و وظاایف  واکل  برابر اجصماع  سیاس  و دموهراتیک هسصند هه هویت آن

ت ی؛ بنابراین، ع او(351، 0949،  لیرست)هنند  گیرد هه آن اجصمار را تعیین و تعریف م  م 
هه باه  یافراد. وود شان داده م ها ن آن یت واوروندیك مدرن، با موقعیهراتافراد در جوامع دمو

ها را در  ت آنیهسصند هه ع و  اسناد و ماداره یخااص تعلق دارناد، دارا «ملت ا دولت»ك ی
ای از  مجموعاه گساصرده ینکاه واوروندان، دارایتر ا مسئله موم. هند ملت تأیید م  ا آن دولت

باا وجاود . (20، 0942،  دساونیویهاساصلز و د)هساصند   و اجصمااع  اسی، س حقو  مدن
هاای مخصلاف درباااره آن،  م و نگر یش مفااهیدایاخ و پیدر  اول تاار یتحوالت ووروند

ك ن اام یاگااه فارد در یرا باه مسائله جا یهای ووروند هالن، تمام دیدگاه یتوان از من ر م 
افات ین دریتوان گفت، براساس ا ؛ بنابراین، م (003، 0946بوروز لک، )ارجار داد   اسیس

دا یاپ  فیمشصرك، حقاو  و وظاا  ك زندگیمشارهت در  هجیواقع در نص از ووروندی، افراد به
 (.63، 0339،  لین مک)هنند  م 

مفواوم  .هناد ها بازنماای  م  ووروندی، رابطه فرد و جامعاه را در قالاب حقاو  و مسائولیت
سو با اعطای  ترتیب هه ازیک این گرایانه را در خود دارد، به ووروندی هر دو عنار فردگرایانه و جمع

ن یدهد هه فارغ از هرگونه دخالت، منافع خود را دنبال هند و همچن الزم را به فرد م  یحقو ، ف ا
داواصه باواد، و از   عماوم  ساازد هاه نقش  در واکل دادن به نوادهاای حکاومص  فرد را قادر م

ماان  ه  بیع یو محا  اسایپایاداری جواماع س یاد باارایاهاه با ی هاا تیگر، بر مسائولیسوی د
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 

https://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/74517/1/Castles%20and%20Davidson.pdf


 

 پژوهشیـ فصلنامه علمی 

231 
 دوره نهم

 2شماره 
 6931بهار 

هیریبرذ دار باوده و یپا  ن، تنواا در این بساصر اجصماع  است هه روابه انسانیهند؛ بنابرا د م یم، تأ
همک مجمااور حقااو ،  باه یواوروند(. 01-00، 0940،  فاالکس)تحقق اساات  حقو ، قابال

م منااافع و یق تقساایااعادالنااه منااابع از  ر   ع و ادارهیااتوز یف، و تعوااداتش، راهاا  باارایوظاااا
 (.05، 0940فالکس، )هند  اجصماع  ارائه م   های زنادگ مسئولیت

، اند داواصهتوجاه  ،ایان مفواومبه های فکری مخصلف  هه  توان در سنت معنا و مفووم ووروندی را م 
واوروندی  :توان سه سنت ووروندی را از یکدیگر مصمایز هارد در یک سیر تاریخ  م . و هردوج جست

 (.019، 2112،  هارتال)خواه  مدن   گرایانه و ووروندی جمووری لیبرال، ووروندی جماعت
ص  است هه در آن مجموعۀ مشخا  از حقو  جواان  هاه یبرال ، ووروندی و عیدر تفکر ل

شابرد یک از واوروندان، بارای پیان تفکار، هریدر ا. وود به افراد اعطا م مورد تأیید دولت است، 
ت یاواان، حما هارگیریحقو  فردی افاراد در باهاز هند و حکومات،  اقدام م « عاقالنه»منافع خود 

واود  صاورت منفا  معناا م  ت از نقش حقو ، آزادی بهیدر حما(. 2، 0331،  اولفیلد) هند م 
ج یک از افراد، براباری را تارویست هه اعطای آزادی رسمِ  مشابه به هرو تاور بر آن ا( آزادی از)

. دیآ دست م  اس  و اقصاادی فرد با حقو  بهیه بر قطع ارتباط قدرت سین امر با تکیخواهد هرد و ا
هارگیری  ار دارناد، باهیهای الزم را در اخص ن فرض هه ووروندان، منابع و فرصتین اساس، با ایبر ا

با توجاه باه ایان (. 4، 0333،  آیزین و وود)وود  ها محسوب م  انصخاب  برای آن ک امریحقو ، 
توان گفت، سنت لیبرال  ووروندی تا حدود زیادی فردمحور اسات و دال مرهازی مفواوم  نکصه م 

باود و به همین دلیل سنت لیبرالا   ووروندی این سنت، حق فردی در قالب آزادی و مشارهت م 
 .نامند محور م  سنت حق در حوزه ووروندی را

مصمرهاز »و « مساصقل»مفووم فرد  از گرایان جماعتدر مقابل ووروندی لیبرال هه بر فرد اتکا دارد،
ت یاو معصقدناد، احسااس هو هنناد م برال مدن ر دارند، انصقااد یشمندان لیهه اند« شیبر منافع خو

ن یابار ا. ردیاگ آن اسات، واکل م گران در اجصماع  هه وی ع وی از یق ارتباط با دیاز  ر ،تنوافرد
خا ر فرد به اجصماار،  ز تعلقیهویت اجصماع  و ن راساسگرایانه به ووروندی ب  اساس، تفکر جماعت

اسات « ر جمع یخ»با تأمل در  ،تنوان اسصدالل، فردیبر مبنای ا(. 004، 0334،  اسمیت)توجه دارد 
ق خدمات عموم  و یآزادی فردی از  ر»وود، و همچنین  آگاهش یت خویمنافع و هو ازتواند  هه م 
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شامندان یاند(. 004، 0334اسامیت، )« دیاآ دسات م  بر منافع فاردی به« ر جمع یخ»برتری دادن 
گران و موام یخاص مانند احصرام به د« های مدن  لتیف »گرا، ووروندی را براساس توسعۀ  جماعت

برالا ، هاه یهای ل شاهیاری از اندین، بارخالف بسایهنناد؛ بناابرا ف م یدانسصن خدمات عموم  تعر
ن یاهاا بار ا گرا دانناد، جماعت هاا، منصفا  م  اس  و حقوق  را به حقو  گروهینسبت دادن معنای س»

ت است و همۀ افراد خاود را تنواا در ارتبااط باا اجصماار یف هوی، عنار اصل  در تعر باورند هه گروه
 (.2، 0333آیزین و وود، )« هنند تر تاور م  بزرگ

تارین مؤلفاه ایان  موم. خواه اسات سنت سوم و موم در حوزه ووروندی، ووروندی جمووری
از ن ار ارساطو، ف ایلت مادن ، وارط اساسا  . اسات« ف یلت مدن »نور ووروندی، مفووم 

، (تحقاق اساصعدادهای تاتا  انساان در درون جامعاه)است؛ به این معنا هاه ف ایلت  یووروند
درواقاع، عباارت . یاباد البصه ف یلت نیز تنوا در درون اجصمار معنا م . نده را ممکن م  یووروند

ناظر بر هماین مو اور اسات هاه ف اایل « انسان موجودی اجصماع  است»مشوور ارسطو یعن  
باه غایات ( پولیس)به بیان  دیگر، انسان تنوا در وور . یابند مدن  صرفًا در درون جامعه تحقق م 

سصِ  افاراد مصمرهاز یبرالیهند مفووِم ل خواه  مدن  تال  م  جمووریتفکر . یابد خویش دست م 
خا ر باه اجصماار جاای  خواه  و تعلق گرایانه از تساوی ش را در چارچوب  جماعتیبر منافع خو

های  اری از نوواصهیدلیل همین تفاوت اندیشاه اسات هاه در بسا به(. 4، 0333آیزین و وود، )دهد 
هاه تفکار  واود، درحال  ج م ی  تاروی  از دموهراسا  واورایها خواهان مادن ، واکل جمووری

هید داردیاس  نیسصم سیبرال ، بر سیل گرای مادن  بار  رفصاه، واوروندی جمواوری هم روی  .ابص  تأ
هند و مشارهت ووروندان  تکالیف و الصزام اخالق  ووروندان در برابر جامعه و حکومت تأهید م 

گرای مدن ، تعوادات و  در ووروندی جمووری. داند م  در امور مخصلف را بخش  از وظایف آنان
این نور سنت ووروندی بیش از هر چیز . ها است تکالیف و وظایف ووروندان، بیشصر از حقو  آن

هیاد دارد در ایان سانت، . بر هویت و تعلق اجصماع  ووروندان و جاوهرۀ اخالقا  واوروندی تأ
جامعاۀ سیاسا  و مشاارهت فعاالناه،  ووروندی هویص  اجصماع  است هه از  ریق ع اویت در

 (.92، 2119،  وبراینا) وود ممکن م 
ها وجوه مشاصره  دارناد هاه ایان  های  با یکدیگر دارند، ول  همه آن ها تفاوت هرچند اینسنت

در اداماه ایان . های موردنیاز بارای یاک ن ریاه واوروندی دانسات مقّوم همصرین توان وجوه را م 
 .اند ودهها بررس   مقّوم
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 های شهروندی مقوم. 3
پردازان واوروندی اعصقااد  اهثار ن ریاه»توان گفات،  های  هه تو یح داده ودند، م  با توجه به سنت

ای از حقاو  و مسائولیت  ص  دانسات هاه دامناهیز و اعیاد اقدام  فعال و نیدارند هه ووروندی را با
لحاظ منطق ،  های ووروندی به مسئولیت، زیرا حقو  و (09، 0334،  لیسصر)« زمان را دربر دارد هم 

ارتباط نزدیک  با هم دارند، و در عالم واقاع، رواباه میاان واوروندان، روابطا  مصقابال و وابساصه باه 
گیارد، بناابراین، بار  این به آن معناست هه با توجه به اینکه حقو  در خا  واکل نم . یکدیگر است

رسمیت بشناسند و  باوند، دیگران باید حقو  ما را به برای اینکه حقو  مؤثر. ها داللت دارد مسئولیت
 (.040، 0940فالکس، )ها احصرام بگذاریم  محصرم بشمارند و ما نیز مسئول هسصیم هه به حقو  آن

  است، صحه گذاوصن بر حقو  واوروندی، یگو ِت پاسخیهه حقو ، مص من مسئول تا زمان 
ادی به یک حق، تا اندازۀ زیدرنصیجه تحقق . تن ووروندان اسیت مصقابل بیمسصلزم احساس مسئول

این مسئله  رورت مسئول . ن حق، احصرام بگذارندیگر به ایاین مسئله بسصگ  دارد هه ووروندان د
هاای حقاو  و  باا توجاه باه بازتااب بحث. هناد بودن در برابار دیگار واوروندان را دوچنادان م 

ان حقااو  و یارا م  ، تعاادلیووم واوروندرسد هه مف ن ر م  ها در حوزه ووروندی، به مسئولیت
هند؛ بنابراین، برای ارائه یک ن ریه منسجم ووروندی باید تقابل میان حقو  و  مسئولیت ایجاد م 

رو هار  ازاین. و این دو مؤلفه در هنار هم دیده ووند( 44، 0940فالکس، )ها از بین برود  مسئولیت
 .تأهید داوصه باود( زمان  ور هم به)ئولیت ن ریه ووروندی باید بر هر دو مؤلفه حق و مس

« دیجد یووروند»برآنناد هاه   ترنر، دامینلین،  ، مکتمن ران  مانند  در همین زمینه صاحب
  ها و تعوااادات اخالقاا ف، مساائولیتیف، تکاااالیاز حقااو ، وظاااا یناااظر بااه برخااوردار

ت، و هویات یهمراه احسااس تعلاق، ع او جامعاه باه یاع ا  برابر و همگان  اجصماع ا  اسیس
کساان و عادالناه از یمندی  عالوه با بوره ، به اسیدر جامعه س یمشارهت جد یر برایفراگ  اجصماع

، و  ، فرهنگای، اقصااااد ،  بقاااتی، نژاد ا و منابع جامعه، فارغ از تعلقاات قاومیازها، مزایامص
 (.05، 0943پور،  ترهمان و بومن: به نقل از)است   مذهب

تارین مفااهیم اجصمااع  اسات هاه در  با توجه به آنچه مطارح واد، واوروندی یکا  از موم
های مصفاوت  از ووروندی ارائه وده اسات، ولا   تعریف. بازخوان  رابطه فرد و جامعه هارای  دارد

. هسااصند« مساائولیت»و « حقااو »تعبیاار مشااصره  از آن وجااود دارد هااه عناصاار اساساا  آن، 
اسات و   ل وادهیحاق و مسائولیت تشاک  از دو وااخص اصال« یووروند»ترتیب، مفووم  ینا به
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های دیگری نیز تشاکیل واده اسات، ولا   هرچند ووروندی از مؤلفه. وود بر آن تعریف م  مبصن 
داوصن دو مقّوم حق و مسئولیت برای بنای مفووم ووروندی، ورط الزم اسات و بادون آن، امکاان 

های  مانند حاق و مسائولیت مصعوداناه  درنصیجه با جمع مفووم.تحقق ن ریه ووروندی وجود ندارد
های رایج ووروندی، جاری و  دست آورد هه در میان همه سنت مفووم  از ووروندی را به توان م 

در بخاش . ها است وود، مبان  فلسفه سیاس  آن ها م  ساری است و آنچه باعث تفاوت این سنت
 .وده استهای باال، در اندیشه آمارتیا سن بررس   بعدی مقاله مؤلفه

 
 حق. 4

. واد مفووم حق در یونان باسصان با انسان رابطه اسنادی داوت، یعن  تعبیر حق به انسان ا ال  م 
در دوران آغازین عار جدید، مفووم حق به تبع نور فوم و . درنصیجه مقوله حق به انسان وابسصه نبود

از رابطه اسانادی باه  در این تغییر پارادایم، مفووم حق. تعبیری هه از انسان ارائه وده بود، تغییر هرد
در . حق است تعریاف واد عنوان موجودی هه ماهیصًا تی رابطه تملیک  تحول یافت، یعن  انسان به

ادامه این سیر تاریخ  در قرن بیسصم، تعبیرهای مصفااوت  از دوره پایش از مفواوم حاق ارائاه واد؛ 
فاردی تعریاف « ساوژه»و نه « های سوژه»بر رابطه بین  مفووم حق را مبصن  هابرماسعنوان مثال،  به

وناسا  باوده  محوری و فردگرای  مادرن، خطاای بنیاادین  در هسص  از ن ر هابرماس، سوژه. هرد
در ایان اندیشاه، . اند بر آن، هفایت ن اری و اخالقا  نداواصه های حق مبصن  است، درنصیجه ن ریه

ساان  اسات، ناه وگو در عرصه مدن  است هاه مص امن حقاو  ان ارتباط و مفاهمه از  ریق گفت
 (.093-050، 0935منوچوری، ) اقص ای  بیعت انسان

گونه هه در بخش پیشین مقاله مطرح ود، اهمیت حقو  در ووروندی به این سابب اسات باه   همان
رسامیت  عنوان موجاودی وایساصه احصارام و توجاه به هناد و فارد را باه فرد، عاملیات سیاسا  اعطاا م 

 (.011، 0940فالکس، )هند  در ثبات اجصماع  ایفا م  همچنین حقو ، نقش موم . وناسد م 
ف یابرمبناای حقاو  تعر یدوم، ووروند  پس از جنگ جوان  اسیو س  های اجصماع در ن ریه

ایان تفکار، . ترین سانص  اسات هاه توجاه زیاادی باه مسائله حقاو  دارد سنت لیبرال  موم. ود م 
واود،  را هه در قانون محصرم وامرده م  ومول  داند هه حقو  جوان ص  رسم  م یووروندی را و ع

را  یهه در سانت لیبرالا ، واوروند  ن هسیبانفوتتر(. 4، 0333آیزین و وود، )هند  به افراد اعطا م 
 یمعنا باه یدگاه مارواال، واوروندیابراساس د. بود  ماروال. اچ. تهرد،  ف م یبراساس حقو  تعر
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ن یان ایوایوه ت ام. عنوان ع و هامل و برابار جامعاه انگاواصه واود به  ن است هه هرهسین ایت م
مارواال، حقاو  . برخاوردار باواند یاز حقاو  واوروند  ن اسات هاه افاراد از برخاایابرداوت ا

اناد؛  افصهیظواور   هند هه در انگلااسصان در ساه قارن مصاوال بندی م  را به سه دسصه تقسیم یووروند
هاه در قارن ناوزدهم   اسایدوم، حقاو  س. جادهم ظواور هاردهه در قارن ه  نخست، حقو  مدن

 (.04، 0351ماروال، )سصم مطرح ود یهه در قرن ب  ظوور هرد و سوم، حقو  اجصماع
حقاو  از . مفووم حق در اندیشه سن نیز در امصداد مکصب لیبرالیسم، توسعه و تکامل یافصاه اسات

برای بسه و حفاظت از فرصِت انصخااِب »د هه ای هسصن ن ر سن، در وهلۀ نخست، مطالبات اخالق 
هاا را  تیان حقاو  و قابلیوی رابطۀ م. (903، 2114سن، )دهند  ل مناسب  ارائه م ی، دل«دار آزاد معنا

مناساب و  یبارای هارهردهاا  نیادیاهای بن داناد و حقاو  انساان را باه اساصحقا  مسلم و قطع  م 
ن ر گرفصن هرامت انسان ، حقو  اصل ، تاتًا ارزوامند، و در اندیشه سن با در. هند ر م یارزومند تعب

بار  حقاو  مبصن »ن ر هراهار، در اندیشاه سان  از . های اصل  و هارهردها هسصند تیآورندۀ قابل فراهم
هند هه فارد دارنادۀ حقاو ، بارای باودن  ن م یین هسصند، تعیادیهای بن منزلۀ اسصحقا  ها هه به تیقابل

ن امار، یاا. ار داوصه باودی  را در اخصیها د چه فرصتیارزومند است، با وکل خاص  هه برای وی به
ناد در ساطح بااالتری از ین فرایوود؛ ا و توانمندسازی فرد دارندۀ حقو  انجام م   ک آسصانهیجاد یبا ا

  هاه بارای فارد ارزوامند اسات، صاورت یها وهیل هارهرد به ویهای اص و از رهگذر فرصت  آسصانه
ن یاهای خود عمال هنناد؛ ا تید آزاد باوند هه براساس قابلیمردم با(. 044، 0335ر، هراه)« گیرد م 

 .های اخالق  داوصه باوند ها، خواسصه ن فرصتیدهد در ا ها اجازه م  امر به آن
اری یهند، زیرا بسا اسصفاده م «  حق اخالق »محور از مفووم  سن برای بررس  حقو  قابلیت

روی ارتباا   باا  چیه ، باهرود هار ما  به اا ادییتا حد ز  ااها  در آن  هه مو ور حقو  یها از حوزه
توان آن را حقو  اخالقا    ورهل  م  ووند هه به ای مربوط م  حقو  قانون  ندارند، بلکه به حوزه

ن حقاو  را تنواا باه اماور وخاا  یا، دامناۀ ا«حقو  اخالق »در عبارت « اخال »واژۀ . دینام
ها   تیها، و ماون دسصه از مطالبات، قدرت معنای آن  ورهل  به اخالق ، بهحقو  . هند محدود نم 

ت یاهاا حما آن از  های اخالقا  اسات هاه ق ااوت( گر الزامات مرتبه با مفووم حقو یز دیو ن)
اسا  و یحقو  اخالق ، همواره با مسائل و مو وعات س. بخشد ها اهمیت تات  م  و به آن هند م 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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توان حقو  قانون  را باه حقاوق  تعبیار  در مقابل، م (. 054، 0336سن، )اجصماع  مرتبه است 
و همچناین ساازوهارهای  «هاا برای احقاا  آن»های ق اییحمایص   ها و روال ها،رویه هرد هه دولت

 .هنند ایجاد م  «ها در صورت تعدی به آن»جزای  
سابب  تنوا به  ور حقیق  و نه د بهیاست هه بان ر سن، دفار از حقو  اخالق  به این صورت  به

این به آن معناا اسات هاه بارای پیگیاری برخا  . میها احصرام بگذار ، به آن ن م قانون  مسصقروده
های سیاسا  و اجصمااع ،  ها نیست و در برخ  مواقع در عرصاه حقو ، لزوم  بر قانون  هردن آن

هیاد بار »سن اعصقااد دارد، . هند دووارتر م  ها را قانون  هردن این حقو ، تحقق بخشیدن به آن تأ
خود  خودی ت وناخصه نشاده باواند، باهیرسم ن حقو  قانونًا بهیت اخالق  حقو ، حص  اگر ایاهم

 (.055، 0336سن، )« ت استیدارای اهم
م، هرچناد در یست هاه حقاو  اخالقا  را حقاو  قاانون  باالقوه بادانیدر اندیشه سن، درست ن

ک حق اخالق  ی. (944الف، 0932سن، ) گذاری قرار گیرند توانند مبنای قانون م از مواقع  بسیاری
. ن ر برساد ار نامناساب باهیها مطرح وود، حص  اگر اجرای قانون  آن بس  نهیاری از زمیتواند در بس م 

 ن ر صارف  اا  های جدی خانواده رییگ میک زن برای مشارهت هامل در تامیبسیاری بر حق اخالق  
ن یاپسندند هاه ا ن افراد چندان نم یحال، هم نیگذارند، باا صحه م  اا  زان تعاب همسر وییاز م

عقیاده سان، قاانون   به.   واودیاس، اجرایرد و توسه پلیالزام اخالق ، صورت قانون  به خود بگ
هاار درساص  ( د، بایاد مجاازات واودنامثاًل اگر ووهری با همسر  مشاورت نک)هردن این حق 
ای، نقاادی،  هاای رساانه هاای دیگار مانناد آموز  تغییارات  اروری را بایاد از راهنیست، بلکاه 

 (.945الف، 0932سن، ) وگوهای جمع  و تبلیغات انجام داد گفت
هیاد  وود سن به نکصه موم  هه باعث م  هید بر حقو  قاانون ، بار حقاو  اخالقا  تأ جای تأ

وی درباره تأثیر ایان حقاو  بار . قع  استهند، تأثیر سازوهارهای این نور حقو  بر تغییر جوان وا
وگوهاای عماوم  باواد و  ای بارای گفت لهیتواناد وسا حقو  اخالق  م »: گوید دنیای واقع  م 

ن یادر ا. ن حقاو  منجار واودیاس  و اجصماع  برای دفار از ایری اقدامات سیگ تواند به وکل م 
تنوا در  ای اساس  است هاه ناه مسئله نیم و ایدنبال فوم و سنجش حقو  اخالق  باو د بهیبسصر، با

وی باه نقال از (. 054، 0336سان، )« ز داردیت است، بلکه وجه هاربردی نیحوزۀ ن ر دارای اهم
هاا نصوانناد  ه هند هاه آنینحوی توج گران بهیتواند اعمال خود را برای د فرد م »: گوید م  اسکانلن

از به فوم و سانجش، تاا یدهد هه ن نشان م  لین تحلیا(. 054، 0336سن، )« منطقًا آن را رد هنند
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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های  دهاد، ساویه گوناه هاه سان نشاان م  همان. ک اساتیاهاای اخاال  نزد چه انادازه باه بنیان
وگوی  و مشارهص  حقو  اخالق  بسیار بیشصر از حقو  قانون  است و به همین دلیل، تمرهاز  گفت

ازآنجاهاه ن اام . وندان پدیاد آوردتواند زمینه بیشاصری بارای مشاارهت واور بر این نور از حق م 
هاا از  وود، مصأثر از حاوزه عماوم  و فوام آن وجود آمدن حقو  اخالق  م  به  ای هه سبب ارزو 

توانند  ها م  گیرد هه برخ  از آن تری از حقو  را دربر م  اخال  است، بدیو  است هه حوزه وسیع
ق این حقو ، منوط باه درک واوروندان و با سازوهارهای نرم وارد حوزه قانون  جامعه ووند و تحق

تواناد باا مفواوم  به همین دلیل، مفووم حق اخالق  م . ها از مسائل اخالق  است فوم مشصرک آن
 .ووروندی ارتباط معناداری برقرار هند

 
  حقوق ناظر به هدف. 5

(. 0345سان، )د تحقق حقو  را هدف خود قارار دهناد یها درباره حقو ، با هیدر اندیشه سن، تمام ن ر
. میال خاصاخود را داریاهاا دال جااد آنی  هسصند هه بارای ایها تیو ع دربرگیرندهاز دید وی، اهداف، 

ساو و  کیان احصارام باه حقاو  ازیز ن ری میدن هرگونه تمایچالش هش ر حقو  به اهداف، مسصلزم بهیتعب
ن اخالقا  یادیهای بن ای از ارز  اگر حقو ، واقعًا تجسم و نمونه .گر استیها از سوی د محقق هردن آن

ۀ یارسد اهداف تحقاق حقاو  در هار ن ر ن ر م  ها مشصق وده باوند، به ن ارز یهسصند و نه اینکه از ا
گاران، باه یز از تجاوز به حقاو  دیۀ حقو  را از پرهیوی نقطه تمرهز ن ر. ان ، مطرح وده استیبن حقو 

، مص امن تحقاق  هیااحصرام به ارز  تات  حقاو  پا. دهد ر م ییورایه تحقق حقو ، تغت واقع  یتقو
گااه یجۀ هار، با توجاه باه ارز  و جایت در مورد نصین حساسیا. ها است ت انجام آنین حقو  و مسئولیا

هرگوناه تلقا  از حقاو  »: هند سن ادعا م . هند دا م یت پیحقو  مخصلف و معنای تحقق حقو ، اهم
 (.900الف،  0344سن، ) «وب استیج آن، اساسًا ناقص و معیتوجه به نصابدون 
ش یولا  تعوادی بارای افازا ،حقو ، مورداحصرام اسات ،هه در آن از ن ام ترتیب، سن  این به

د یااگر حقو  را به اهداف  هاه با. هند م ها وجود ندارد، انصقاد  ا هاهش تجاوز به آنیها و  تحقق آن
ها ا اعت هرد و احصرام باه  د از آنیم هه بای  بدانیها تیها را محدود م و آنینکنر یتأمین ووند، تفس

ن حقاو  باا یاها باود، هرگونه اقدام برای تحقاق ا م به آنیمعنای عدم تعرض مسصق ز تنوا بهیها ن آن
م یگر تعودی ندارین برداوص  از حقو ، دیهند با چن سن ادعا م . ای در تعارض است هین ن ریچن

ک خطار فاوری و یاگاری را از وقاور یعنوان مثال، تلفن فردی را به زور از وی گرفصه تا فارد د ههه ب
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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گاه هنینزد م به حقو  فردی هه صاحب تلفن است، با نگارفصن تلفان وی یحال، موظف  نیباا. میک آ
 م هه فردی را هه در آسصانۀ خطر اسات،یچ تعودی نداریجه گرفت هه هیتوان نص م . میاحصرام بگذار

ن معناا یاآسان  انجام داد، زیرا احصرام به حقو ، تنوا باه ا ن هار را بصوان بهیم، حص  اگر ایار هنیهوو
 . نکنیمتجاوز از محدوده آن م ی ور مسصق است هه به

خا ر  ست هه از ن ام  از حقو ، تنوا بهیت ما این نیتوان گفت مسئول با توجه به مثال باال، م 
م و یجاد هنایک تلفن مزاحمت اید برای حقو  فرد در تملک یبلکه نبا م،یخود آن حقو  پیروی هن

ج مزاحمت برای نجاات جاان یت نشان دادن به نصایتری را با حساس حال فعاالنه حقو  موم نیدرع
م ییتر این اسات هاه بگاو منطق »گوید،  با همین اسصدالل است هه سن م . میک فرد، محقق هنی

ن یها تات  است و نه ابزاری، بناابرا ز هسصند، و اگر ارز  آنیومند نن هسصند، ارزیادیاگر حقو ، بن
ِن یادیرو ارزومند ومردن حقو  بن نی؛ ازا(05، 0345سن، )« ها را در زمرۀ اهداف قرار داد د آنیبا

م برای رفاه آنا  یل نگران  مسصقیدل ، مسصلزم آن است هه بهاستفردی هه بقای وی در آسصانۀ خطر 
 .میعنوان هدف نگاه هن ن حقو  بهیوی، به تحقق ا

توجاه  ،م باه حقاو یش از عادم تجااوز مساصقیامری ببه هند هه احصرام به حقو ،  سن تأهید م 
بار آساصانه را تااور هارد هاه در آن،  های مبصن  تیتاوان ن اام  از محادود به اعصقاد وی م . هند م 

سان، ) واود م ج، تأهیاد یتوجه به نصاابر ، جای آن بهن رفصه است و ی  در عدم مداخله از بیگرا مطلق
هاا  تیای درسات از قابل سصم ، برقراری و تأسیس مجموعهین سیاب  به چنید دسصیهل. (4-6، 0342

 .م،  رورت داردیدنبال آن هسص ها فارغ از اهداف  هه به و حقو  است هه تأمین آن
عن  حاق، در اندیشاه سان های جدید مقوله ووروندی، ی توان گفت یک  از مؤلفه بنابراین، م 

در ادامه مفووم مسئولیت هه رهن دوم و مقّوم دیگر مفواوم واوروندی . نقش و جایگاه پررنگ  دارد
 .وود م است، بررس  

 
 مسئولیت و تعهد. 6

شاه دارد هاه در آن مشاارهت یخاواه  مادن  ر مثاباه مسائولیت، در تفکار جمووری ووروندی به
،  هیصار)ت اجصماع  آناان اسات ینمود ووروندی و ع و فۀ مدن  همۀ ووروندان ویاس ، وظیس

عوادۀ  خاواه مادن ، تکاالیف معماواًل بار  به این معناا هاه در واوروندی جمووری(. 54، 0333
در ایان تفکار، . مسائول هساصند( جامعاه)ووروندان است، نه حکومت و ووروندان در برابر هام 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 

 .هند م  بحث «غیرهامل و هامل تکالیف» عنوان با 930-935 صفحه «عدالت اندیشه» هصاب در مو ور این مورد در سن . 
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در مقابال، در واوروندی لیبارال،  .ووروندان، تعودات بسیاری در قباال جامعاه خواهناد داوات
عبارت دیگر، این حکومت است هه در برابر ووروندان  به. عودۀ حکومت است تکالیف معمواًل بر 

وود و ووروندان نیز  تکالیف حکومت هم معمواًل به حفظ ن م و امنیت منحار م . مسئول است
؛ بناابراین، (3-01، 2111،  دالنصا )وظایف و تعودات انده  در برابر یکدیگر و حکومت دارند 

خواه  مدن ، ووروندان بیشصر از ن ر اخالق  و نه قانون  پایبند به تعودات  در  در سنت جمووری
، واوروندان (نولیبرال)همچنین در ووروندی لیبرال معاصر . برابر جامعه و دیگر ووروندان هسصند

(. 009، 0944هیاوود، ) یرنادگ عواده م  تعودات بیشصری در قباال جامعاه و واوروندان دیگار به
این   پذیرند، به هنند، وظایف و تکالیف و تعودات  را م  درواقع آنان در ازای حقوق  هه دریافت م 

 .یا حکومت بر عوده بگیرند( سایر ووروندان)معنا هه باید تکالیف و تعودات  در برابر جامعه 
. ناماد وظیفه و دیگری را تعواد م  وود و یک  را فالکس میان دو نور مسئولیت، تمایز قائل م 

واوند و بارای احصارام  قانون مقارر م  هوسیل داند هه به های  م  دسصه از مسئولیت وی وظایف را آن
در مقابال، تعوادات را دارای ساویه داو لباناه . وود های  تعیین م  ها مجازات نگذاوصن فرد به آن

داند و معصقد است، این جنس مسئولیت، تجل  همبسصگ  و پیوند تهن  فرد باا دیگاران اسات  م 
ن مسائولیت و تعواد دارد و باا نقاد سن نیز چنین برداواص  از تفااوت میاا (.013، 0940فالکس، )

های تعودی هه ناو  از همبسصگ  میاان افاراد و اجصماار اسات را  های انصخاب عقالی ، سویه ن ریه
 .هند پررنگ م 

این است هه مرجع  برای واکل دادن باه « رویکرد قابلیت»های فلسف   لییک  دیگر از پصانس
ت اخالقا ، معماواًل در برخا  از ماوارد یمسائولویژه  ت و بهیمسئول. دیآ د م یت پدیمفووم مسئول

درواقاع فاردی هاه از آزادی و قابلیات (. 4، 2105،  گاریفصس)معنای آزادی عمل عامل اسات  به
های  هه به هر دلیل  برایش موم هسصند، برخوردار است، باید فردی  انصخاب و عمل براساس ارز 

 .ا  باود مسئول و مصعود به خود  و جامعه
به عقیاده وی، . دهد پذیری را در ارتباط مسصقیم با مفووم قابلیت و آزادی قرار م  تسن مسئولی

تواناد مسائول انجاام آن عمال واناخصه  های اساس  و قابلیت انجام هار، یک فارد نم  بدون آزادی
ای را بارای آن فارد ایجااد  مندی از آزادی و قابلیت انجام یاک هاار، وظیفاه اما در عمل، بوره. وود
به . د هه آیا آن هار را انجام دهد یا خیر، و این نکصه است هه دربرگیرنده مسئولیت فردی استهن م 

باه (. 492، 0932سن، )داند   برای مسئولیت م « هاف »و « الزم»همین دلیل سن، آزادی را ورط 
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داوت، توان توقع برعوده گرفصن مسئولیص  را  عقیده وی از انسان  هه از آزادی برخوردار نیست نم 
های فاردی و  های اساس ، افاراد بایاد مسائولیت مندی از قابلیت و آزادی در مقابل، در ورایه بوره

درنصیجاه (. 492، 0932سن، )اجصماع  را برذیرند و به وظایفشان و دنیای ا رافشان مصعود باوند 
هاا اسات،  آزادیهه نقطه تمرهز این رهیافت بار  ازآنجا. رابطه بین آزادی و مسئولیت، دوجانبه است

درواقع، در این اندیشه بادون . ها نیز به همان اندازه اهمیت دارد های برآمده از این آزادی مسئولیت
تواناد در انجاام دادن هارهاا احسااس  آزادی بنیادین و قابلیات انجاام دادن هارهاا، یاک فارد نم 

انجاام باه هند هاه  دار م مسئولیت هند، اما برخورداری از آزادی و قابلیت انجام هار، وخص را وا
 .و این امر، نیازمند برخورداری از مسئولیت فردی است هندآن توجه ندادن یا انجام دادن 
ک معناا از یا. واود  ورهل  در اندیشه سن از مفواوم مسائولیت دو معناا باه تهان مصباادر م  به
ت یهمان معنای مسائولن یا. میهن رسد هه فردی را مسئول عمل  قلمداد م  ت آنجا به تهن م یمسئول

بار . دهاد است هه براساس آن، سازوهار ق اوت در مورد درسص  یا بدی عمل فرد، خاود را نشاان م 
سان، )ت است یجۀ فرع  تحقق قابلین معنا، صرفًا نصیت به ایتوان گفت، مسئول مبنای این تعریف م 

ا صااحِب یانوان عامال ع ش نشان دهد، وی را بهیاگر هس  قدرت خود را با عمل خو(. 244، 0333
ت، وجاه اخالقا  و ین معناای مسائولیاا. دانناد دا هرده است، مسئول آن عمال م یقدرت  هه بروز پ

تاوان هماان وجوا   ایان وجاه را م . ک عمال نسابت دادیتوان آن را به فرد عامل  قانون  دارد هه م 
 .(013، 0940فالکس، )نامد  دانست هه فالکس، مسئولیت قانون  یا وظیفه م 

هند هه از اهمیت عمال  عمل م « مسئوالنه»گونه است هه فرد زمان   معنای دوم مسئولیت این
گاه باود و همچنین بداند هاه رفصاار او، پ دنبال خواهاد    را باهیها امادیهردن در یک بسصر خاص آ

ند هه ه فرد تنوا زمان  مسئوالنه عمل م . ها چه خواهند بود امدین پیداوت، حص  اگر هرگز نداند ا
و تنواا زماان  باا  بگذارندوی تأثیر بر های یادوده  ها توجه هند و اجازه دهد واقعیت تین واقعیبه ا
ده یات عمال را نادیادگ  و عادم قطعیاچیهند هه پ ت عمل م ی  و عاری از هرگونه مسئولیپروا ب 
تأثیرگاذاری در در مورد جوان، و قدرت فرد بارای « حساس بودن»معنای  ت بهین مسئولیا».  ردیبگ

«  توانای  پاساخ دادن»ت را یتوان مسئول ن معنا، م یدر ا. ن قدرت استیهای ا تیز محدودیآن و ن
ت، آنچه را ارز  ین معنای مسئولیا. ف هردیبه آن تعر  تنوا واهنش نشان دادن ت و نهیک موقعیبه 

ارسطوی  یا هماان   ونیسسهند و احصمااًل به ارز  فر وود، به تهن مصبادر م  ت نامیده م یمسئول
 (.3، 2105گریفصس، )« ه استیعقل عمل  وب
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ها تنواا تاا  جنس مسئولیت موردن ر سن با تعود همراه است، به این معنا هه مسائولیت انساان
ساع  « تعواد»نام  سن با برجسصه هردن مفواوم  باه. وود ها باود، محدود نم  هه به نفع آن جای 

هاای انصفااع  خاود را رعایات  هه ممکن اسات اولویت ا را تا جای ه هند دامنه مسئولیت انسان م 
های خود  وی در یک  از مقاله. نکنند یا حص  به زیان منافع خود دست به اقدام بزنند، گسصر  دهد

تعود مشصمل بر انصخاب  اسات »: هند گونه تعریف م  ، تعود را این« های خردمند احمق»با عنوان 
ن احصمال وجود دارد هه عمال یالبصه ا(. 924، 0344سن، )در ت اد است   های فرد تیهه با اولو

هیاد دارد یز افزایبرآمده از تعود، برحسب تاادف، رفاه وخا  را ن ش دهد، اما سن بر این نکصه تأ
وی (. 923، 0344سان، )« هند ن انصخاب وخا  و رفاه وخا  وکاف ایجاد م یب»هه تعود، 

فرهنگ یک  از عوامل بسصرساز تعودات  است هه افراد خاود را باه  ات در هناریمعصقد است، اخالق
 (.204، 2112سن، )هنند  ها ملزم م  آن

ای هه تا حدودی یک  از مبان    ن ریه)نحو بارزی با ن ریه انصخاب عقالی   تعود به این معنا، به
ر علاوم تبیاین د»دانیال لیصال در هصااب . در تعاارض اسات( وناخص  اقصااد مادرن اسات انسان

 لاب باودن صارف  نفعاز سن هه خود اقصاااددان  درجاه یاک اسات، »: هند اجصماع ، بیان م 
است؛ انسان اقصاادی خاالص،  انصقاد هردههه در مفووم اسصاندارد عقالنیت نوفصه است،  ،ها انسان

باید مفواوم   لب،  جای عقل سودجو و بیشینه سن بر آن است هه به. هالوی  اجصماع  بیش نیست
ایان . گیرد گیری درن ر م  تری از عقل عمل  را قرار داد هه تعودات را نیز در هنگام تامیم گسصرده

و ( وناسا  انااف و حق)گیرد هه اصول اخالق   غیرسودجویانه را نیز فرام   مفووم از عقل، دالیل
 (.34، 0944صل، یل) «ها هسصند ترین آن خواری برای دیگران از موم غم

ها تأهید هرده است و بر این ن ر است هه همین  مواره بر رفصارهای واقع  انسانازآنجاهه سن ه
دوساص  و همچناین  ، باید باه وجاود نورپذیرد تأثیر م مالح ات اخالق   ازاست هه  رفصار واقع 

ها  به همان اندازه هه احسااس ساودجوی  در انساان. سودجوی  در رفصارهای انسان  اتعان داوت
درواقاع، اگار ». دوسص  نیاز در آدمیاان وجاود داواصه باواد وجود دارد، ممکن است احساس نور

رد، توجه هردن به مبحاث اخاال ، ه ها را مصأثر نم  گاه رفصار واقع  انسان مالح ات اخالق ، هیچ
 .(54ج، 0932سن، )« بود ای  هار بیووده

ها در زمان انصخاب نه بر مبناای محاسابات خاالص عقالنا  و  آمارتیا سن معصقد است، انسان
نامد  م «  ترجیحات اخالق »هنند هه وی آن را  انصخاب خردمندانه، بلکه براساس اصل  عمل م 
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باار محاساابات عقالناا ، تنوااا عواماال  یاان اصاال، منااافع مبصن براساااس ا(. 994، 0344ساان، )
سیسصم باورهای اخالق  فرد نیز . تامیم افراد برای پذیرفصن یا نرذیرفصن اولویت نیسصند ههنند تعیین
وامول نیساصند و از  های اخالقا ، جوان البصاه ایان سیساصم. هنناد میان نقش موم  ایفاا م  دراین

هنند، ول  آنچه اهمیت دارد، این است هه باورهاای اخالقا  در  فرهنگ  به فرهنگ دیگر تغییر م 
تاوان  ترتیب، م  این باه. هنناد گیری، واقعًا ح ور دارند و نقش موم  ایفا م  یک و عیت تامیم

« انصخااب عقالنا »گفت، آمارتیا سن ووری را هه در آن تمام ووروندان در معنای مدن ر ن ریاه 
 .داند ها م  باوند، ووری پر از احمق ور خالص و صد درصد خردمند  به

های اجصمااع  و واغل  باین خاود  ای مانند  بقه، انجمن، یا گروه های میان  ن ر سن، گروه به
دوسص ، یا دیگرخواه   در این ف اها لزومًا بحث نفع وخا ، نور. وخص و دیگران وجود دارند

ه مسصلزم داواصن رفصاار مصعوداناه های  هسصند ه مطرح نیست، بلکه این ف اها بیشصر، هانون هنش
. ها داوصه باود های  ووند و منافع  همسو با دیگران یا مخالف آن توانند ع و گروه افراد م . است

ها، باعث  توانند از برخ  جوت بر رفصار مصعودانه و وفادارانه هسصند، م  ها هه مبصن  این نور از هنش
حال بسیاری از این افراد ممکن است مایال باواند  درعین. برآورده ودن بوصر منافع وخا  ووند

در مقابل، بسیاری از این افراد ممکن است مایال . آمده، وخا  ووند دست برخ  از امصیازهای به
وان را نیز برای گاروه فادا هنناد و از مناافع وخاا   آمده وخا  دست باوند برخ  امصیازهای به

مخصلااف، رفصارهااای خودخواهانااه و یااا هااای  افااراد ممکاان اساات در موقعیت. خااویش بگذرنااد
های روزافازون آن، ایان رفصاار  ای از خود نشان دهند، اما در دنیای مدرن و با پیچیدگ  دوسصانه نور

 (.205-204، 2112سن، )رو هسصیم  مصعودانه است هه بیشصر با آن روبه
. اوایمدر مجمور بحث اصل  سن این است هه در مفرو ات رفصاری، نوع  اعصادال داواصه ب

واویم « منشانه گری بزرگ احساسات »برد این است هه ما نباید گرفصار  هار م  اصطالح  هه سن به
همچناین . هنناد هاا عمال م  ودت اخالق  هسصند و براساس ارز  و فرض هنیم هه همه مردم به

 هزنباید فرض مخالف آن را هه به همان اندازه غیرواقعا  اسات، جانشاین آن هنایم، و مبناا و انگیا
گر هساصند هاه در  ها موجاودات  انصخااب انساان. ها را نفع وخا  قارار دهایم اصل  رفصار انسان

افاراد براسااس . دهند ف اهای مخصلف اجصماع  و اقصاادی رفصارهای مصفاوت  را از خود بروز م 
اه توانند رفصاری مصعوداناه همار خود دارند، م  همسئولیت و تعودی هه به نزدیکان و همچنین جامع

 .دوسص  بروز دهند با ازخودگذوصگ  و نور
ای وجاود  صاورت برجساصه بنابراین، مقّوم دوم ووروندی، یعن  مسئولیت نیز در اندیشه سن به

هه خود سن نیز باه ایان )دارد؛ تفاوت مسئولیت موردن ر سن با مسئولیت موجود در سنت لیبرال  
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مصعودانه است هه در مواردی باا مفواوم عقالنیات در مسئولیت ( سنت در حوزه اقصااد تعلق دارد
 .تر است دوسصانه تر و نور نحیف، تعارض دارد؛ بنابراین، جنس مسئولیت موردن ر سن، اخالق 

 
 گیری بحث و نتیجه

هم بایاد  ای دسات واوروندی  آید هه هار ن ریاه دست م  با بررس  مفووم ووروندی، این نصیجه به
ها، ممکان  هرچناد در برخا  از سانت. زمان باواد صورت هم به دارای دو مقوله حق و مسئولیت

هید بر یک  از این دو مقوله بیشصر از دیگری باود، اما وجود هر دوی آن ها برای یک ن ریه  است تأ
 .ووروندی  روری است

در این مقاله نشان داده ود هه هر دو مفووم حق و مسائولیت در اندیشاه سان، ریشاه عمیقا  
هید بر حق اخالق ، مفواوم  گساصرده از حاق  ووم قانون  حق فراتر م سن از مف. دارند رود و با تأ

از سوی دیگار، سان حقاو  را . وگو و نقد از الزامات اساس  تحقق آن است دهد هه گفت ارائه م 
بیند هه باید به نصیجه برسند و نه صرفًا قواعد و قوانین محدودهننده هه نباید از  های  م  مثابه هدف به
توان از مفووم حقوق  صحبت هرد هه برای تحقاق ایان حقاو  و  ترتیب م  این به. ها تجاوز هرد آن
 .هنند ها تال  م  تنوا رعایت آن نه

تاوان در گازار   ای اسات هاه اثار آن را م  انادازه اهمیت مسئله حق در اندیشه آمارتیا سن به
لیه توسعه انسان ، جاز  نویساندگان های او آمارتیا سن در گزار )توسعه انسان  سازمان ملل دید 

اسا ، اقصااادی، و مادن  یت حقاو  اجصمااع ، سیابراسااس ایان گازار ، تقو(. آن بوده است
ش را یهاای خاو تیتوانند از حقو  خود دفار هنند، قابل آورد هه در آن فقرا م  د م ی  را پدیف ا»

ک، یااسات دموهراتیوجاود س گیارد هاه ن گزار  نصیجه م یا. «ابندیش دهند و از فقر نجات یافزا
ر حاق اظواارن ر و یپذ بیهاای آسا های آزاد و جامعاۀ فعاال مادن  هاه در آن گروه همراه رساانه به

سارعت  هناد به گاران را وادار م یهاا و د دولت»درخواست حقو  خود را دارند، اهرم  است هاه 
 (.49-45، 2111گزار  توسعه انسان ، )« دست به اقدام بزنند

. هناد هاا نیاز تأهیاد م  افراد برای افزایش قابلیت  بر مفووم حقو ، بر مسئولیت عالوهآمارتیا سن، 
ک معناا از ی. وود  ورهل  در اندیشه سن از مفووم مسئولیت دو معنا به تهن مصبادر م  بهگفصه ود هه 

ت ین همان معنای مسائولیا. میهن رسد هه فردی را مسئول عمل  قلمداد م  ت آنجا به تهن م یمسئول
اگار . دهاد است هه در قالب آن، سازوهار ق اوت در مورد درسص  یا بدی عمل فرد، خود را نشان م 

ت به ایان یوود؛ مسئول ش نشان دهد، وی مسئول آن عمل دانسصه م یهس  قدرت خود را با عمل خو
دوم  معناای. ک عمال نسابت دادیاتاوان آن را باه فارد عامال  معنا، وجه اخالق  و قانون  دارد هه م 
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هند هاه از اهمیات عمال هاردن در یاک  عمل م « مسئوالنه»گونه است هه فرد زمان   مسئولیت این
گاه باود و همچنین بداند هه رفصار او، پ دنبال خواهاد داوات، حصا  اگار    را بهیها امدیبسصر خاص آ

د جواان، و در ماور« حسااس باودن»معنای  ت بهین مسئولیا. ها چه خواهند بود امدین پیهرگز نداند ا
تاوان  ن معناا، م یادر ا. ن قادرت اساتیاهای ا تیز محادودیاقدرت فرد برای تأثیرگذاری در آن و ن

 .ف هردیبه آن، تعر «واهنش نشان دادن»تنوا  ت و نهیک موقعیبه « توانای  پاسخ دادن»ت را یمسئول
أهیدی هاه بار توان گفت، رهیافت قابلیت با ت وده در این مقاله م  های مطرح با توجه به بحث

های الزم بارای  ارح یاک ن ریاه واوروندی  حق اخالقا  و مسائولیت مصعوداناه دارد، از مؤلفاه
های عرف  اجصمااع  مبصنا  اسات و مسائولیت  ازآنجاهه حق اخالق  بر ق اوت. برخوردار است

ها اسات،  های اجصماع  و نوع  همادل  باا دیگار انساان  مصعودانه مصأثر از ع ویت افراد در گروه
وگوی  ووروندان در  های اخالق  و گفت تواند سویه بر چنین مفاهیم  م  ووروندی قابلیص  مبصن 

 .حوزه عموم  را برجسصه هند
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