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Abstract 

The basis of morality is justice. Justice is also a balance between all values and goals. In the 

law of torts, a rule that better meets the overall objectives of the law of torts would be moral. 

Accordingly, in cases where strict liability can better meet the objectives of the law of torts, 

its application will be entirely moral. The purpose of imposing tort liability is not to punish, 

but to return the parties to a balanced situation that the parties had before the incident. 

Therefore, in the injurer's liability who upset this balance, malice and negligence are not 

among the necessary conditions. In some cases, either strict or negligence liability regime, 

liability is imposed on a person who has not committed a fault. In cases where neither party 

has committed a fault, the fault cannot be a factor in assigning liability. In these 

circumstances, what can justify the imposition of costs on one of the parties, the injurer, is the 

causal and attributive relationship that exists between the action and the damage. 
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 محض یمدن یتمسئول بودن یاخالق

 3نهاد یرضا توکل ،2یجعفر اللّه یضف ،1عزیزی یحاج یژنب

 ینا، همدان، ایرانس یدانشگاه بوعلی، علوم انسان ةدانشکد، گروه حقوق. دانشیار، 1

 یرانهمدان، ا ینا،س یدانشگاه بوعل ی،علوم انسان ةدانشکدگروه حقوق، یار، استاد .2

 یرانهمدان، ا ینا،س یدانشگاه بوعل ی،علوم انسان ةگروه حقوق، دانشکد، یدکتر یدانشجو .3

 (16/01/1401 تاریخ پذیرش: ـ 27/07/1400)تاریخ دریافت: 

 چکيده

خواهد بـود   یاخالق یا قاعده ی،مدن یتمسئولة ها و اهداف است. در حوز ارزش همة یانتعادل م یجادا یزاساس اخالق عدالت است و عدالت ن
را بهتـر   یمـدن  یتمحض بتواند اهـداف مسـئول   یتکه مسئول یدر موارد اساس،  ینا بر کند. ینرا بهتر تأم یمدن یتکه مجموع اهداف مسئول

 یتبه وضـع  ینبلکه بازگرداندن طرف یست؛و مجازات ن یهتنب یمدن یتمسئول یلخواهد بود. هدف از تحم یاعمال آن کامالً اخالق زدبرآورده سا
تعـادل را بـه هـد زده     یـن کـه ا  یانیز عامل یتدر مسئول یاز جمله شروط الزام یرو تقص یتسوءن رو،  ینا از .متعادل قبل از وقوع حادثه است

مرتکب نشده اسـت.   یریکه تقص شود یم یلتحم یبه شخص یتمسئول یر،تقص یمحض هد در مبنا یتهد در مسئول موارد، ی. در برخیستندن
آنچـه   یط،شـرا  یـن باشـد. در ا  یتمسـئول  یصتخص یبرا یعامل تواند ینم یرنشده باشند تقص یرمرتکب تقص یناز طرف یک چیکه ه یدر موارد

 فعل و خسارت وجود دارد. یاناست که م یو انتساب یتسببة رابط دکن یهتوج یناز طرف یکیرا بر  ها ینههز یلتحم تواند یم

 واژگانکليد

 .یمدن یتمسئول محض، یتمسئول یر،تقص ،اخالق
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 مقدمه

در  یحقروق  یهرا  نظرا   ،اسر   در وقوع حادثه مقصرر  بار زیانة رابط یناز طرف یکیکه  یدر موارد

مقصرر   یران ز عامر   نره که  فرضیاما در  .ندارند یاختالف چندان مقصر طرف بهانتساب مسئولی  

که  یانیز  عام یا کندخسارت را تحم   ینا یدبا دیده زیانکه  اس  شدهاختالف  دیده زیان نه بوده

باید تروم  برا تقصریر     بار زیانفع   اند که بر آنتقصیر ة طرفداران نظری نداشته اس . یستیرفتار ناشا

مسئولی  محر  تقصریر را در ایجراد    ة در مقاب ، موافقان نظری .کندباشد تا بتواند ایجاد مسئولی  

 ی بودن مسئول یاخالقیرغ مسئولی  مح ة نظری مخالفان مهم دانند. از دالی  شرط نمیمسئولی  

برودن   مر اخالقیااس  و همین  مکافات رفتار ناشایس  مسئولی ْ از نگاه این گروه، مح  اس .

برخری حرکر  از مسرئولی      ،اسرا    ایرن  بر .(107: 1384کاتوزیان )د کن میمسئولی  را تضمین 

کره در آن   ،بردوی ة تکام  طبیعی یر  اامعر  ة نتیج»مسئولی  مبتنی بر تقصیر را مح  به سم  

ای اخالقی کره در آن حقروق    به سم  اامعه ،کارکرد اصلی حقوق برقراری صلح در اامعه اس 

 Kingانرد )  دانسرته « کنرد  اسا  مفاهیم انصاف ترال  مری   ها بر خصوصی برای مدیری  خسارت

1996: 344 As cited in Harper 1986: 182.) 
ة اخالقری مرورد تواره طرفرداران نظریر      تواند از حیر   ترین مبنایی که می رسد مهم به نظر می

فرع برر اختیرار،    مسئولی سو  ی از  ین معنا کهد؛ باس تقصیر قرار گیرد مبنای آزادی و لواز  آن 

 آگاه و آزاد برخوردار باشرد  ای ارادهکسی مسئولی  دارد که از اس  و و قدرتِ انتخابِ افراد  ،علم

نبایرد برا تحمیر      ،خود مرتکب تقصیر نشده باشرند  اقدا  افراد در که  صورتی در ،از سوی دیگر و

اختیرار و   ،در مسرئولی  مبتنری برر تقصریر     ،. در واقر  دکرمحدود  را ها آزادی فعالی  آن مسئولی ْ

امرا در مسرئولی  محر      .(154: 1384برادینی  شروند )  مبنای مسئولی  پذیرفته می منزلة بهآزادی 

در برخری از   ،. مرثالا وصفی از اراده در مسرئولی  نقشری ندارنرد    مثابة بهفرض آن اس  که تقصیر 

اراده یا نقرص آن   نبودِ ،مجنون و صغیر و مانند مسئولی  شخص خواب ،مصادیق مسئولی  مح 

 بره  ،اختیرار و آزادی  اینکه در مسرئولی  محر  بره    ا تواه بهب ر نیس .ثاین افراد مؤدر مسئولی  

 از و دانند میآن را غیراخالقی  ،شود میتواه ن ،در مسئولی  مبتنی بر تقصیر مطرح اس  که  ینحو

 :Henderson 2002دهنرد )  مسئولی  مبتنی بر تقصیر را بر مسئولی  مح  برترری مری   اه   نیا
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هرا   کره در رم  آن  هرا  برخری ارز  هرچند  اند، آنبر  در مقاب ، طرفداران مسئولی  مح  .(379

مسرئولی  محر  نیرز از     ،کننرد  ارز  آزادی قرار دارد از مسئولی  مبتنی بر تقصیر حمایر  مری  

صررف اینکره برخری از     و برخوردار اس   مانند حق امنی های دیگری و هدف ها پشتیبانی ارز 

ف خواهد شد مسئولی  مح  متصنها در مسئولی  مح  واود ندارند مواب  ها و هدف ارز 

 بودن شود. به وصف غیراخالقی

ایرن نظریره   اساسراا   ،مسئولی  مح  مورد پذیر  قرار گیررد  بودن یاخالقغیر که  صورتی در

اما  .ایفا نخواهد کرد بار زیانة تخصیص مسئولی  میان طرفین رابطدر  و نقشی شود میکنار گذاشته 

 ،یسر  ن یراخالقری غ لزومراا  محر   ی اعمال مسرئول  ها حاکی از آن باشد که بررسی ةنتیج چنانچه

 کره اینبا تواره بره    .دشواارا  اهداف مسئولی  مدنی تواند پس از سنجش با یاتخاذ م  مورد یمبنا

اخالق ة رابط ،صورت نگرفته اس  بودن مسئولی  مدنی مح   اخالقی ار رابطه بدتحقیق مستقلی 

، ابتردا بره   زمینره  یندر همر  با نگاهی تطبیقی مورد بررسی قرار خواهد گرفر . و مسئولی  مح  

سرسس   .اسر   یرد ارام  آن مرورد ت ک   یاخالق، معنا یفمفهو  اخالق پرداخته خواهد شد. در تعر

 ینترر  گراه، مهرم   آن .دشرو  یم یانب شوند یدانسته م یاخالق ی مسئول یکه در آن افراد دارا یطیشرا

. در ادامره،  ندشرو  یمر  یر  مطررح و تحل  دهبودن افعال ارائه شر  یاخالق یارمع بارةکه در هایی یدگاهد

 یمبنرا »دو عنروان   یر  ذ شرود،  یم یناش یفرد یها که از ارز  ،یرتقص یبودن مبنا یاخالق یادعا

 یتراا و نها شرود  یم یبررس «یرتقصة بودن ضابط ینوع»و  «تقصیر یبة دید یانبه ز یانز ی : تحمیرتقص

نگراه ارام  بره     یر  از  یکه ناش ،یمدن ی مسئول هدفمح  با تواه به  ی مسئول بودن یاخالق

 .گیرد یتواه قرار م  اس ، مورد یو امع یفرد یها مجموع ارز 

 و دهشر  یفآن توصر  هرای  یژگری و و محر   ی مسئولبودن   اخالقیموضوع  ،پژوهش یندر ا

و  تحقیرق رو   ،رو  نیر ا از .انرد  قررار گرفتره   یر  شرده مرورد تحل   مطررح  یایقضا ییو چرا ی دال

 نیرز  هدف تحقیق حاضر که آنجا از خواهد بود. یلیو تحل یفیتوص صورت بهها  داده  یوتحل هیتجز

 .شرود  این تحقیق ی  تحقیق بنیادی محسروب مری   ،در این حوزه اس  دانش حقوقنظری  ةتوسع

کره در خصروم مصرادیق مختلرف      ،هرای کراربردی   توانرد در تحقیرق   لکن نتایج حاص  از آن می

 .استفاده قرار گیرد مورد  ،شوند میمسئولی  مدنی مطرح 
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 مفهوم اخالق
در  ،خُلْرق و خُلُرق  خوی و طبیع  اسر .   و در لغ  به معنای سرش  ،خُلُق و ام  خُلْق ،اخالق

شود  باطنی انسان اطالق می صورت  به ،که صورت ظاهری و با چشم قاب  دیدن اس  ،خَلقمقاب  

، (. در اصرطالح 86: 1416منظرور   ابرن  ؛۲57، ۲5 ج :ترا  یب یدی،الزبکه با بصیرت قاب  درک اس  )

ها برای نیکوکاری و رسیدن به کمال الز   اس  که رعای  آن دانسته شده قواعدیة مجموعاخالق 

باید تواه داش  که هرچند اخالق عمدتاا به اخالق پسندیده اطرالق   .(546: 1393کاتوزیان ) اس 

 گیرد. می صفات ناپسند و رذای  را نیز در برو صرفاا محدود به اخالق پسندیده نیس   ،دشو می

از  Moralشرود.   اسرتفاده مری   Moralو  Ethic ةهای اروپرایی از دو وا   برای بیان اخالق در زبان

Moros کنرد  میو به رفتار فردی اشاره  ردداالتین ة ریش .Ethic  ازEthos  و بره   رددایونرانی  ة ریشر

هرای   هرا و فضریل    در خصوم ارز  Moral ،یگرعبارت د به کند. میهای ااتماعی اشاره  ارز 

و  1376جرابری  الرود ) کرار مری  ه هرای ااتمراعی بر    در مورد ارز  Ethic که یدرحالفردی اس ؛ 

فرردی نیسر  و    ةاس  که اخالق منحصر به حوزن آتواه در این تفکی   قاب  ة(. نکت10۲: 1377

 دهند. دیگری از اخالق را تشکی  می ةهای ااتماعی نیز حوز ارز 

 یاخالق يتمسئول یطشرا
 دانند: فیلسوفان برای اینکه شخصی مسئولی  اخالقی داشته باشد سه شرط را ضروری می

 ،به تعبیرر ارسرطو   ،روی اختیار و آزادی باشد. فع  ارادینخس  اینکه فع  او باید ارادی و از  .1

عاملی که به خصوصیات ازئی و شررایطی کره فعر  در     ؛مبدم آن در ذات عام  اس »فعلی اس  که 

زمرانی از  فقر   ی  شخص  ،(. به تعبیر دیگر118: 1391 وارسط« )شود وقوف داشته باشد آن واق  می

داده ه انتخاب دیگرری داشرته باشرد و غیرر از آن را انجرا       توانست حی  اخالقی مسئولی  دارد که می

 ظراهر  بره انسان در اعمال خود مجبور اس  و تصمیماتش را اگرچه  یمباشقائ   که  یصورت در 1اس .

در ایرن صرورت    ،ها معلول شرای  اسمی و محیطی اوس  این انتخاب ،در واق  ،دکن میخود اتخاذ 

                                                                                                           
که مطابق آن شخص در صورتی مسئولی  اخالقری دارد کره   « اایگزین یها اص  امکان»اصلی واود دارد تح  عنوان  .1

نخواهد  نیز تییمسئول ، چنانچه امکان دیگری واود نداشته باشد،در غیر این صورت .های دیگری نیز داشته باشد امکان

 (.Fischer 2005: 280) بود
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اعمال انسان دیگر وااد وصف اخالقی و مواب ستایش و سرزنش نخواهد برود. اعمرال انسران در    

 ای آزاد برخاسته باشند. شوند که از اراده صورتی ارزشمند یا غیرارزشمند خوانده می

بلکه دارای مراتبی اس . گاهی فشاری درونی و شخصی برر   ؛بسی  نیس مر ای   آزادی اراده

هرای   می  باطنی برای ت مین هزینره رغم  بهشخصی  ،. مثالاعملی واود دارد دادن انسان اه  انجا 

عمر   دادن ایرن  هرچند او برای انجرا    ،در این شرای  .شود خود می ةدرمان مجبور به فرو  خان

فشراری کره    ،قررار نگرفتره اسر . گراهی     فشار تح نی نیز از طرفِ عام  بیرو ،رضای  تا  ندارد

ممکن اسر    ،. مثالاشود ناشی از ی  عام  بیرونی اس  عملی بر انسان وارد میدادن اه  انجا  

رسرد   گاهی فشار به حدّی می ،باالتر ةعم  فرد ناشی از تهدید اانی یا مالی دیگری باشد. در مرتب

ای اسر  کره توسر      وسیله مانند بهگذارد و شخص  امکان انتخابی برای فرد باقی نمی گونه چیهکه 

به همان میرزان انسران    ،آزاد برای انسان باشیمة شود. به هر میزان که قائ  به اراد دیگری هدای  می

 مسئولی  خواهد داش .

را کره بره    اریدادن کشرط دیگر مسئولی  اخالقی این اس  که فرد توانایی و قدرت انجا   .۲

توانسته تکلیف اخالقی  د که میشو کسی از حی  اخالقی سرزنش می 1.شود داشته باشد آن الزا  می

بخشریدن آن تکلیرف را    قاما اگر همین شخص توانایی تحق .زده اس  باز را انجا  دهد و از آن سر

الرزا  مسرتلز  توانسرتن    »د. اصلی واود دارد با این عنوان که شودیگر نباید نکوهش  ،نداشته باشد

را انجا  دهند کره توانرایی    کاریاز افراد انتظار برود  اسا  این اص ، اخالقی نیس  که . بر۲«اس 

آن عم   دادن آن مستلز  چنان فداکاری باشد که انتظار انجا  دادن آن را ندارند یا انجا  دادن انجا 

 (.Sterba et al., 1995:6غیرمنطقی باشد )

سرتایش یرا    اس . انسان زمانی از حی  اخالقی قابر  « آگاهی»سو  مسئولی  اخالقی شرط  .3

 ایرن از انجرا   رغم  بهسرزنش اس  که به تکلیف اخالقی خود آگاهی داشته باشد؛ آن را بشناسد و 

دانسته تکلیفی دارد و در دانستن تکلیف نیرز کوتراهی    بنابراین کسی که نمی کند.وظیفه امتناع  دادن

                                                                                                           
انسران   . زیررا آزادی نیازمند قدرت اس  ،دگاهاسا  این دی . بردانند یم« آزادی»را از اوصاف و عوارض « قدرت»برخی  .1

 (.Owen 1993: 439) شده را به ثمر برساند برای اینکه آزاد باشد باید توانایی داشته باشد که اهداف انتخاب

2. ought implies can. 
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او »فرمایرد:   مذمّ  نیس . خداوند متعال نیز در قرآن کریم مری  قاب  ،از حی  اخالقی ،س نکرده ا

هرای او وابسرته بره     یعنی آزمایش انسان و مسئولی  ؛1.«پس او را شنوا و بینا ساختیم ؛مییآزما یمرا 

 (.1۲5: 1394یزدی  مصباحشنوایی و بینایی اس  )

موضوع مسئولی  مح  هستند فراهم اسر  و  شرای  مسئولی  اخالقی در برخی حوادث که 

حر  دشرواری در اثبرات    که مبنای ایجراد مسرئولی  م    صورتی در گروهی دیگر فراهم نیس . در

که مبنای آن   صورتی اما در .تواند فراهم باشد شرای  مسئولی  اخالقی می ،زیان باشد تقصیرِ عام 

در حال  نخس  فرض  . زیرادشونام  این شرای  ممکن اس   ،دیده باشد صرفاا حمای  از زیان

 دادن های فرایند انجرا   پیچیدگیلکن به دلی   ،آن اس  که امکان پیشگیری از خسارت واود دارد

امرا در حالر  دو    ؛ یا بسریار دشروار اسر     ردنداواود  دادن اثبات تقصیر در انجا  فعالی  امکان

  تقصیری نیرز متواره عامر     گونه چیهبینی نباشد و  پیش  رض آن اس  که حتی اگر خسارت قاب ف

 ؛شرای  مسئولی  اخالقی واود ندارد ،او مکلف به ابران خواهد بود. در حال  اخیر ،زیان نباشد

ایجراد شرده    ،مانند مجنون یا صرغیر  ،به عل  اینکه اوالا ممکن اس  خسارت توس  فرد فاقد اراده

تحمی  تکلیفی اس  کره قردرت و    ،در واق  ،بینی نیس   پیش  ثانیاا تحمی  خسارتی که قاب  و باشد

 یشگیری از آن واود ندارد.پتوانایی 

ین معنی نیس  که تعهرد اخالقری نیرز نداشرته باشرد.      دزیان مسئولی  اخالقی ندارد ب اینکه عام 

به همین عل  بررای اینکره کسری مسرئولی       ؛(47: 1395یزدانیان اس  )نق  تعهد ة مسئولی  نتیج

امرا   .زیان نق  شده باشرد  داشته باشد باید از قب  تعهدی واود داشته باشد و این تعهد توس  عام 

 ،اسرا    ایرن  تواند ناشی از قانون یا اراده باشد. بر خود تعهد لزوماا مسبوق به تعهد دیگر نیس  و می

ندارد قبالا فعلی را از روی تواره و اختیرار انجرا  داده     برای آنکه شخصی تعهدی داشته باشد لزومی

ها و اهداف تواه تکلیفری را ضرروری    ارز همة  گرفتن نظر درباشد؛ همین که انصاف و عدال  با 

بداند کافی اس  و الز  نیس  حتماا انسان ابتدا رفتاری انجا  دهد که متعاقب آن تعهردی بره وارود    

. در گرفتره باشرد  اعم اس  از اینکه ابتدا فعلی صورت گرفتره باشرد یرا ن   یعنی تعهد برای انسان  .بیاید

بدون اینکه نقشری در وقروع    ،بسیاری از مسائ  ااتماعی، فرد در مقاب  وضعی  دیگران تکلیف دارد

                                                                                                           
 .(۲/ انسان) «.إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ مَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِیعًا بَصِیراا» .1
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افتد، دیگر اعضرای اامعره    ای برای گروهی از افراد اامعه اتفاق می ها داشته باشد. زمانی که حادثه آن

بدون اینکه در آن حادثه نقشی داشته باشرند. احکرا  دینری     ،ها حمای  کنند ه دارند از آناخالقاا وظیف

 و خویشراوندان و همسرایگان. احکرامی ماننرد خمرس      و نیازمندان بهمملو اس  از سفار  به تواه 

ایرن   همةشوند. در  عضوی از اامعه بار می در مقا زکات و اهاد احکا  اخالقی هستند که بر انسان 

فع  و رفتاری از سروی شرخص مکل رف نیسر . در مسرئولی        دادن رد، تکالیف مسبوق به انجا موا

زیان ممکن اس  به دلی  فقدان اراده یا عرد  امکران پیشرگیری از خسرارت      مح  نیز هرچند عام 

تعهد اخالقی او را توایره   تواند های مختلف می ارز  گرفتن نظر در ،مسئولی  اخالقی نداشته باشد

اصوالا این شرای  بایرد در   ،اگرچه ایجاد تعهد اخالقی مسبوق به شرای  مسئولی  اخالقی نیس . دکن

یعنی متعهد دانستن کسی مستلز  این نیس  که قربالا فعلری را    .زمان تواه تکلیف واود داشته باشند

د داشرته  واو یادشدهکه در زمان تواه تکلیف شرای   همیناز روی آگاهی و اختیار انجا  داده باشد؛ 

ممکن اس  در مورد مسئولی  مدنی مجنون ایراد شرود کره مجنرون هرم در زمران       باشد کافی اس .

برا وارود    ،امرا  .بار شرای  مسئولی  اخالقی را ندارد هم در زمان تواه تکلیرف  فع  زیان دادن انجا 

ه موظف به ابران خساراتی اس  که ایجاد کرده اس . در پاسر  بایرد گفر  درسر  اسر  کر       ،این

  یگذار و شارع برای او تا حردودی شخصر   ا چون قانونما ،مجنون شرای  مسئولی  اخالقی را ندارد

تا همان میرزان کره    ،در واق  .شدن قائ  شده تا همین میزان هم باید تکلیف داشته باشد  و توانایی دارا

توانرد بردون تکلیرف     قاعدتاا حق نمی . چونشود باید تکلیف نیز فرض شود برای او اهلی  فرض می

 تکالیف آن حق نیز باید پذیرفته شود. ،شود باشد. اگر برای کسی حقی پذیرفته می

 یفعل اخالق يارمع
ها  آن ترین های متعددی ارائه شده اس  که مهم دیدگاه ،بودن ی  رفتار در خصوم مالک اخالقی

 :دشو در ادامه بیان می

 1«ییگرا لذت»بودن رفتار ارائه شده اس   یاخالق یارمع بارةکه در قدیمی های دیدگاهاز  یکی .1

ش بره  یلرذت را بررا   یشرترین برود کره ب  یدنبال کار یدبا یشهانسان هم ،یدگاهد یناسا  ا بر  .اس

باشرد   یندرا خوشا هچو هر  دانند میرا معادل لذت  یخوب یکردرو یندنبال داشته باشد. طرفداران ا

                                                                                                           
1. hedonism 
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امرا در   .خروب بدانرد   یزاز دردها را ن یبرخ مواردیگرا در  . ممکن اس  لذتکنند میتلقی خوب 

بره   یدنرسر  یبررا  ای وسریله که  داند میخوب  اه   نیا از؛ بلکه داند نمیها را ذاتاا خوب  واق  آن

 .یررد قررار بگ  نتقراد مرورد ا  تواند یاز اهات مختلف م یارمع ین(. ا180: 1376 )فرانکنا لذت هستند

 ،نرد ا واود دارند که خروب  یموارد . چونباشد یقدق تواند ینم یدانستن لذت و خوب یکسان، اوالا

 ،. در مقابر  یسر  بخرش ن  اما لزوماا لرذت  ،س اعدال  خوب  یاارا ،مثالا. یستندبخش ن لذت یول

ممکرن   مثالا .یستنداما خوب ن ،بخش باشند شخص لذت یواود دارند که ممکن اس  برا یموارد

(. 108: 1394 یرزدی  مصباح) س ینرفتار قطعاا خوب  یناما ا ،لذت ببرد یگراناز آزار د یاس  کس

در  یعنی .ندارند یتواه یعموم یرو به خ دانند یم یلذت را شخص یشمالک افزا یانگرا لذت ،یااثان

هرا لرذت    آن کنرد  یتعرارض مر   یبا مصالح عمروم  یا یگرد یبا لذت فرد یکه لذت شخص یموارد

و از او  یرد بگذار یانرا با دوس  خود در م یشما راز که  صورتی در ،مثالا. گزینند یرا برم یشخص

حرق   ،خرود بدانرد   یشخصر  یها لذت سو با همراز را  یاو افشا چنانچه ،آن را فا  نکند یدبخواه

 یها لذت یانم ارضمواب تع سو  یاز  یشخص یها لذت یشبه افزا یهدارد آن را افشا کند. توص

هرا و   از ظلرم  یاریبسر  ییرد ت  یبره معنر   یگرر د ی( و از سرو 61: 1389 ،سرایرین  و خروام افراد )

 (.156: 1394 یزدی مصباحند )ا محکو  یکه از نظر ااتماع هاس  ی انا

اسا   اس . بر 1«ییگرا منفع »ارائه شده اس   یسنجش فع  اخالق یکه برا یگرید یارمع .۲

بر شرر   یرممکن خ ةغلب یشترینب یمبه دنبال آن باش عمالدر تما  اَ یدکه با یاخالق ی غا» یارمع ینا

ایرن   ،یگرر عبرارت د   به؛ (86 :1376 )فرانکنا «در ک  اهان اس  یرممکن شر بر خ ةغلب ینکمتر یا

 یدرس  و اعمال شود یافراد م یشتریندر ب یرو خ یخوشبخت یشترینرا که مواب ب یاعمال رویکرد

(. ۲64: 1384)اتررک  دانرد   ینادرسر  مر   شوند یم یناخوش یشافزا یا یرا که مواب کاهش خوش

 فقر  و  هستندکه فردگرا  ،یانگرا آن اس  که برخالف لذت ییگرا منفع و  ییگرا تفاوت مهم لذت

تواره دارنرد.    یرز اعمرال ن  یااتمراع  یامردهای بره پ  انیر گرا منفعر   ،داندیشرن  یم یبه مناف  شخص

فرد و ااتمراع اصرال  را برا    ة در رابط ی. برخشوند یم یمدر مجموع به دو گروه تقس انیگرا منفع 

مرورد   رو  آن از یاس  و مناف  ااتماع یمناف  فرد ینت م شان هدفْیا یدگاهاز د یعنی؛ دانند یفرد م

                                                                                                           
1. utilitaianism 
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گروه دو  اصال   ،. در مقاب یمناف  فرد نیت م یبرا باشند یتوانند ابزار یکه م گیرند یتواه قرار م

را  یاهرداف امعر   یو مناف  امعر  یمناف  فرد یانو در موارد تعارض م دانند یم یرا با سود امع

را برطررف   یری گرا وارد بر لرذت  یراداتاز ا یبعض ییکه مکتب سودگراینبا واود ا .دانند یمقد  م

 یران سود و زة در محاسب انیگرا منفع  ،اوالا .اهات مورد انتقاد قرار گرف  یاز برخ یزخود ن ،دکر

: 1394 یرزدی  مصرباح )انرد   دهکرر نرا لحرا    یاخرو مناف و  کردهتواه  یویبه مناف  دن فق  اعمال

صررفاا   کره  یکرار  یسر  مشرخص ن  دانند یرا اص  م یکه مناف  فرد یگروه یدگاهدر د یاا(. ثان190

همرة  که  یکس ،مثالادارد.  یچه حکم یندارد از نظر اخالق یمناف  فرد و اس  یآثار ااتماع یدارا

آثرار   یو عم  او فقر  دارا  برد ینم یویدن ینف  ماد کند یاز فوت وقف م یشخود را پ های ییدارا

چرون منراف     ،اشرد خروب ب  توانرد  یعم  نم ینا یاندسته از سودگرا ینا یدگاهاس . از د یااتماع

 یرزدی  مصرباح ) دکنر  یم ینرا ت م یچون مناف  ااتماع ،بد باشد تواند نمیو  کند ینم ینرا ت م یفرد

در  یلری دل داننرد  یرا اصر  مر   یکه منراف  امعر   انیگرا منفع از  ی(. ثالثاا گروه19۲ ر  191 :1394

 یمقتضا به یآدم که یدرحال ؛دهند یارائه نم ،در موارد تعارض ،یبر مناف  فرد یمناف  امع یحترا

منراف    ینتر م  یعرا کره افرراد بررا    دا یرن اس  و ا یبه دنبال مناف  فرد ،اولة در درا ،خود یع طب

( ۲00: 1394 یرزدی  مصرباح اسر  )  یر  دل یازمنرد خرود را فردا کننرد ن    یمناف  شخصر  یدبا یعموم

هرا را   آن تروان  یو نم شوند یافراد محسوب م یعیاز حقوق ازء حقوق طب یکه برخینخصوم ا به

 (.۲86: 1384)اترک  کردسلب  یامع  مناف ینت م صرف به

دانند که هدف آن غیرخواهی باشد نه رسیدن بره لرذت و    رفتار اخالقی را رفتاری میبرخی  .3

دستیابی به اهرداف شخصری    منظور  بهتا اایی که فرد کاری را ، اسا  این دیدگاه نف  شخصی. بر

پسندیده نیز باشد، او یر  عمر  عرادی و طبیعری انجرا        یعمل یادشدهکند، هرچند عم   دنبال می

دوستی و غیرخرواهی انجرا  دهرد ایرن عمر  اخالقری        نوعة زمانی که کاری را با انگیزا ما .دهد می

در اخالق عنصر اختیار و اکتساب نهفتره   کهاس   آنخواهد بود. ایرادی که به این نظر گرفته شده 

توانرد مرورد تحسرین     هرچند مری  ،اس . اگر همین غیرخواهی از روی طبیع  و غریزه انجا  شود

نروعی غیردوسرتی    و سرتایش اسر    هرچند قاب  ،محب  مادر به فرزند ،مثالایس . اخالقی ن ،باشد

محبر  شردید مرادر بره     ة ریشر  . چونشود اخالقی محسوب نمی ،فرد خارج اس  ةاس  و از دایر
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 ایرن فرزند در طبیع  و فطرت اوس  و اکتسابی نیس . ایراد دیگری که بر این دیدگاه وارد اس  

خود فرد وارود   در ارتباط باکه قلمرو اخالق محدود به غیرخواهی نیس . برخی از رفتارها اس  

ترن بره    ،. مرثالا بدون اینکه به غیرخواهی ارتباط داشته باشند ،حمد و ستایش هستند دارند که قاب 

هرچنرد ارتبراطی بره    سرتودن هسرتند؛     نشدن قاب  گی تسلیمذل  ندادن یا در مقاب  مشکالت زند

 (.489 ر 485 :1391مطهری واهی ندارند )غیرخ

  ئرآمده از واردان نشر  دانند که از احسا  تکلیفِ ب گروهی دیگر فع  اخالقی را فعلی می .4

از عاطفه اس  نه عق ؛ بلکه برگرفته از الهامرات   یاخالق نه ناش ،یدگاهد یناسا  ا برگرفته باشد. 

 یرزی چ یچهر  بود که بر آناس . او  ،کان  ،معروف یلسوفمنسوب به ف یدگاهد یناس . ا یوادان

 یدهپسند ظاهر بهممکن اس   یگر  دیرا. فضا ی نة مگر اراد ؛یاف خوب  دوشرطیق یب توان نمیرا 

و  یطانیهرم شر   یاربس توانند یم، باشد یسوئة اراد گیرد یکار مه ها را ب که آن یا اراده گراما ا ،باشند

 یفره وظ یدارد کره از رو  یارز  اخالق یو عمل دارد بر دررا  ی نة اراد یفهمضر باشند. مفهو  وظ

. در یس ن ی عم  دخ یجآثار و نتا یا یسودمند ،ی نة اراد یا یفهصورت گرفته باشد. در مفهو  وظ

 یرین تع یر  نة بلکره مطابقر  برا اراد    کنرد؛  ینمر  یینآن تع یجعم  را آثار و نتا یارز  اخالق ق وا

 یو ممکرن اسر  انسران از رو    یس ن ی و عاطفه دخ ی لزوماا واود م. در مطابق  با اراده کند یم

ان ینر برا اطم  توانرد  یعق  نمر  ،کان  یدگاهرساند. از د یاری یزکه از او متنفر اس  ن یبه کس یفهوظ

مرا   تواند یبهتر م نهاده شده یعهکه در ما به ود یو وادان یزهو غر کند یراهبر یرمس یناراده را در ا

از  یرد نره با  یارفتار کرده اس   یانسان بداند که اخالق ینکها یبرا ،او یدگاهبرساند. از د یجهرا به نت

را  یرزی چ ینباشد. اگرر چنر   گانهم یعا  برا یقانون منزلة  که آن رفتار به پسندد می یاخود بسرسد آ

 :1875خواهرد برود )کانر      یراخالقیرفتار  غ ،پذیرد یو اگر نم اس  یرفتار او اخالق ،پذیرد یم

ادی که بره  مورد انتقاد قرار گرفته اس . اولین انتقنقاط قوت آن، رغم  بهدیدگاه نیز،  این (.۲9 ر  1۲

کرم گرفتره شرده     این اس  که توانایی عق  در اثبات موضروعات دسر   این دیدگاه صورت گرفته 

 ،پردازد درک امور مواود می عقلی که به یعنی ،1اس  که از راه عق  نظری بر آنکان   . چوناس 

                                                                                                           
ها و عق  عملی مرتب  با بایدهاس  )مطهری  رود. عق  نظری مربوط به هس  یمکار ه عق  نظری در مقاب  عق  عملی ب .1

ولی عق  عملی محرِّک انسان اس  بررای   ،کند یمای از نفس اس  که امور کلی را درک  (. عق  نظری قوه503: 1391
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(. ایراد دومی کره برر ایرن    513و  496: 1391 مطهریتوان این مسائ  را اثبات کرد ) نمی ،پردازد می

سری مقدمات و مبرادی   بدون نیاز به ی  ،نی  و احسا  تکلیف کهاس   نیادیدگاه گرفته شده 

هسرتند  آید. این مبادی نیازمند شناخ  و مبتنی بر احکا  عقر  نظرری    در انسان پدید نمی ،نفسانی

 (.۲98: 1394یزدی  مصباح)

اروهر انسران عقر      ،دانند. مطابق این دیدگاه حکمای اسالمی مالک اخالق را عق  آزاد می .5

انسان اس  و سعادت عقلی نیز آگاهی از معارف و عالم واود اس . اخالق در این رویکرد یعنری  

اسرا    تعادل برای اینکه استیال و تسل  عق  و روح بر بدن به حد اعلی برسد. بر ؛تعادل میان قوا

  عقر  از برین   لدی و تسر در قوا و استعدادها پدید بیایرد، آزا   یفرط و تافراچنانچه  ،این رویکرد

به عردال  و تروازن میران اسرتعدادها حکرم خواهرد کررد         ،رود. اگر عق  بر انسان حاکم باشد می

 (.645 ر 644 :1391 یمطهر)

داند اقروی بره نظرر     رویکردی که اخالق را تعادل میان قوا می ،شد بیانکه  هایی دیدگاهدر میان 

 ةهمبخشی به  درصدد تعادلبیند و  در ی  ارز  و ی  هدف نمی اخالق را منحصر . چونرسد می

 کره  چنران ؛ اخالق ارتباط نزدیکی با عردال  دارد  ،اسا  این رویکرد ها اس . بر ها و هدف ارز 

(. ارتبراط برین   78: 139۲ یمطهربودن اس  ) بودن و متعادل یکی از معانی عا  عدال  نیز موزون

 یمطهرر داننرد )  اسا  اخالق را نیز عدال  مری  علمای اسالمیال  به حدّی اس  که اخالق و عد

بلکه تمرا    ،عدال  ی  ازء از فضیل  نیس »(. ارسطو در وصف عدال  گفته اس : 645: 1391

رذیلر    ةبلکه همر  ،ی  ازء از رذیل  نیس  واه چیه به ،عدالتی یعنی بی ،فضیل  اس  و ضد آن

 ،معرراج السرعاده  در کتراب   ،در عبارتی نزدی  از مرحرو  نراقری   . نیز(191: 1391 وارسط« ).اس 

آن مستلز  امی  صرفات  زیرا دانستی که  .اشرف کماالت اس   و یعدال  افض  فضا»خوانیم:  می

لز  امی  رذای  بلکه خود که اور که ضد آن اس  مست  همچنان ؛هاس  بلکه عین آن ،کمالیه اس 

کره   ای اس  حاص  در نفس انسان و چگونه نباشد و حال آنکه شناختی که عدال  ملکه هاس  آن

در وس  و رف  مخالفر  و   داشتن نگاهو  شود بر تعدی  امی  صفات و افعال به سبب آن قادر می

اتحاد و مناسب  و یگانگی و الفر  میران همره حاصر       که ینحو بهانسانیّه ة نزاع بین قوای مخالف

                                                                                                           
 (.88: 1400سینا  حرک  به سوی ازئیات )ابن
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تواه به ی  فضیل  یرا   فق اسا  اخالق  عنوان  بهدر عدال   ،بنابراین .(9۲: 1388نراقی « ).شود

 برر  اسر .  نظر مد  و اهداف یفضا ةبلکه ایجاد تعادل میان هم ،دوری از ی  رذیل  مطرح نیس 

هرا و   بودن مسرئولی  محر  بایرد مجمروع ارز       قضاوت در مورد اخالقی منظور  به ،اسا   نیا

زیران و    باید شررای  عامر    تنها نه ،در واق سنجیده شود. دیگر  مدنی در کنار ی  مسئولی اهداف 

های امعی نیز لحا   و ارز  دیده زیانبلکه باید وضعی   ،فردی مورد تواه قرار گیرد های ارز 

ها عد  استناد به تقصیر را در مسرئولی    مجموع ارز  رفتنگ رظن رددر این صورت چنانچه . دشو

 اعمال مسئولی  مح  اخالقی خواهد بود. ،دکنزیان توایه  عام 

 تقصير یبة دید یانبه ز یانز يل: تحميرتقص یمبنا
اسر  کره    غیراخالقری دانسرته شرود آن   مسئولی  محر   ده شمواب که مهمی ی هاایراد یکی از

 ،بره همرین اهر     .اس فرض شده تقصیر  بی طرف بر مسئولی تحمی  مسئولی  مح  به معنی 

برر مسرئولی  محر      شناسرد  ینمر را مسئول  گناه بیفرد  از آن حی  که مسئولی  مبتنی بر تقصیر

بره کسری کره    تقصیر حمای  کند و تحمی  مسئولی   حقوق باید از طرف بی ،برتری دارد. در واق 

صح  ادعای یادشده باید مورد  با واود این، تقصیری مرتکب نشده با این هدف هماهنگی ندارد.

  تقصریر و مسرئولی    امکان استناد به دفاع تقصیر در هر دو نظا ،در اغلب موارد بررسی قرار گیرد.

یر  از طررفین    ها در فرضی اس  که تقصیری از سوی هریچ  آنة مح  واود دارد و تفاوت عمد

قررار   دیرده  زیران ة مسئولی  بر عهددر مسئولی  مبتنی بر تقصیر،  .یس ناثبات   یا قاب  ردنداواود 

یر  از   هیچ که  صورتی در ،رو  ینا از .ندکزیان را اثبات  تقصیر عام بتواند او که مگر این ؛گیرد می

هرای مسرئولی  را    بایرد هزینره   دیده زیان ،مسئولی  مدنی مرتکب تقصیر نشده باشندة طرفین رابط

زیران   عامر   ،مسئولی  مح  باشد مورد اتخاذة قاعد که  صورتی در ،از سوی دیگر   شود.ممتح

 صرورتی  در ،رو  ینا از .دکنرا اثبات  دیده زیانمگر آنکه بتواند تقصیر  ؛  کندمباید مسئولی  را تح

زیران قررار خواهرد     عام ة مسئولی  بر عهد ،انتساب نباشد  ی  از طرفین قاب  تقصیری به هیچ که 

ه کر شرایطی وارود دارد  بنابراین هم در مسئولی  مبتنی بر تقصیر هم در مسئولی  مح   .گرف 

 مسئولی  مبتنی برر  رو  ینا از .دشو نمیاب تقصیر منتفی کدفاعِ عد  ارتة انتساب مسئولی  به واسط

 Colemanتقصیر مشترک هستند ) طرف بی  مح  در مورد تحمی  مسئولی  به  تقصیر و مسئولی
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 به مسئولی  عامر  گیری راا   مسئولی  مبتنی بر تقصیر تنها تصمیم ،در واق  (.274 & 272 :1976

 زیرانِ   تقصیر حاوی این معنا نیز هسر  کره رد مسرئولی  از عامر     ة بلکه قاعد ،زیانِ مقصر نیس  

  یرن ا از .(Coleman 1992: 227) 1تقصیر اس  بیة دید زیاندر حقیق  تحمی  مسئولی  به تقصیر  بی

مسرئولی   ة تواند با این استدالل که مسئولی  محر  دربردارنرد   مسئولی  مبتنی بر تقصیر نمی رو

 تقصیر اس  بر آن برتری داشته باشد. فرد بی

تواند تمرایزی بررای    اند نمی ی  از طرفین مرتکب تقصیر نشده معیار تقصیر در شرایطی که هیچ

بایرد توسر  یکری از طررفین      ناچارشده  خسارت ایجاد ،. با واود ایندکنتحمی  مسئولی  ایجاد 

عمر  کررده تحمر      برار  زیران معقول و  صورت  بهزیانی که   تحم  شود. اگر خسارت توس  عام 

 .دشرو  مری تحم   دهکربار عم   معقول و غیرزیان صورت  بهای که  دیده زیانتوس   ،در واق  ،شودن

بلکره ایرن    ،تقصریر نیسر    شرود  مری  دیرده  زیانزیان از  عام  آنچه مواب تمایز ،وضعی در این 

 اه  نیز باید آن را به دو  بگیردن خسارت را ایجاد کرده و به همین زیا  که عام حقیق  اس  

(Coleman 1992: 224). 

 يرتقصة ضابط بودن  ینوع
یعنری در ارزیرابی   ؛ نوعی اسر  نره شخصری   ة تقصیر در مسئولی  مبتنی بر تقصیر ی  ضابطة ضابط

شرود نره برا وضرعی       ی متعارف در شرای  حادثه سنجیده میها انسانزیان رفتار او با   عام عملکرد 

اسر   گرویی   نروعی تنراق    ،در حقیقر   ،بودن معیرار تقصریر    های خود فرد. نوعی درونی و توانایی

اهر  کره     یرن ا ازتقصیر مسئولی  محر  را  ة طرفداران نظری . چون(75: 1393صفایی و رحیمی )

                                                                                                           
 یریگونره تقصر   یچکره هر   دشو یم ای دیده یانبه ز ی مسئول ی مواب تحم یرتقصة که قاعد ،مرا ینا یسندگاناز نو یبرخ .1

انتقرال   ةااراز  یرتقصر ة اسرا  قاعرد   کره برر   یزمان اند که بر آن یشان. ااند یدهنام «دیده یانمح  ز ی مسئول»را  ،ندارد

 ینوع یانعد  انتقال ز . چونحکم شده اس  دیده یانز ی به مسئول ،یق در حق ،شود یداده نم یانز  به عام  ی مسئول

 حوادث متفراوت اسر    یعیطب یرو با عد  مداخله در س یدآ یبه دس  م یو داور ی اس  که پس از تحل گیری یمتصم

(Coleman 1992: 232)متفراوت اسر  و    یعری حروادث طب تحم  زیان ناشی از با  دیده یانبه ز یانز ی . هرچند تحم

 یتروان آن را نروع   ینمر  رسد یبه نظر م ،شود یحاص  م یو بررس ی پس از تحل یزن یانز  به عام  ی عد  انتقال مسئول

نره   فررض  یرن ا و دراسر    یگریدر مقاب  د ییدر واق  پاسخگو ی مسئول . چوندانس  دیده یانز ی حکم به مسئول

 پاسخگویی واود دارد نه دیگری.
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اینکره   صرف بهکه  دهند؛ درحالی دهد مورد انتقاد قرار می گناه قرار می بر دو  شخص بیمسئولی  را 

ممکرن   کره ی اس  حالاین در  .شناسند شخصی نتوانسته مطابق معیار نوعی رفتار کند او را مسئول می

برودن    نروعی  ،سرزنش نباشد. عرالوه برر ایرن     های شخصی فرد رفتار او قاب  اس  با تواه به توانایی

های تصنعی در مورد مسئولی  اشخام دارای اهلی  ناقص یا فاقرد   گیری یجهنتمعیار تقصیر مواب 

اسا  این نظریه مسئولی  چنرین افررادی نیرز برا افرراد       بر . زیراشود می ،مانند صغیر و مجنون ،تمییز

فترار صرغیر و   سرزنش دانستن ر  شود؛ حال آنکه کامالا روشن اس  قاب  متعارف و معقول سنجیده می

 & Goldbergها با رفتار افراد متعارف دشروار یرا غیررممکن اسر  )     مجنون از طریق انطباق رفتار آن

Zipursky 2016: 747در  ،برا وارود ایرن    .تقصیر برابر با مسئولی  مح  نیس ة بودن ضابط  (. نوعی

تروان   رو می  ینا از .سرزنش نیستند شود افرادی مسئول شناخته شوند که قاب  برخی موارد مواب می

 .گناه پایبند اس  ای از مسئولی  شخص بی گف  مبنای تقصیر نیز به گونه

 مجازات یا: جبران یمدن يتمسئول یهدف اصل

بودن مسئولی  مح  نقرش دارد تفکیر  مسرئولی       ی که در بح  از اخالقیمهم یکی از نکات

 مبنای تنبیهری از مبنرای ابرانری اسر . برر     کیفری از مسئولی  مدنی یا به تعبیر دیگر تفکی  بین 

به همین اه  عمر    .مجازات مجر  اس ة وسیله حمای  از اامعه ب هدفْ ،کیفری ینامباسا  

در مبنای کیفری حساسی  زیادی در  .مجازات باشد  سرزنش و مجر  نیز قاب   باید قاب  گرفته انجا 

ترر از هرر    شرود مهرم   رو گفتره مری    ینا از .ت واود داردامجاز  قاب  مورد عم  مجرمانه و شخصِ

(؛ Snead 2011: 1247ت شرود ) اچیزی در عدال  کیفری آن اس  که تنها شخص گناهکرار مجراز  

نسب  به زیان واردشده مسئول شرناخته   حی   ینا از زیان  عام  مبنای ابرانیبر اسا  که  درحالی

باید  شده و که مرتکب تقصیراه    ینا از؛ نه دشونای    زیان ناعادالنهمدیده متح که زیان شود می

مرتهم   ،چنانچه شرای  مسئولی  کیفرری فرراهم نباشرد    .(Coleman 1976: 261-262) دشومجازات 

یکری از   ناچرار اما در مسرئولی  مردنی    .شود شود و شخص دیگری اای او مجازات نمی تبرئه می

بنابراین در مسرئولی    .(Coleman 1992: 222-223بار باید آن را بر عهده بگیرد ) زیانة طرفین رابط

زیان عادالنه اس    مدنی همانند مسئولی  کیفری سؤال این نیس  که آیا تحمی  مسئولی  به عام 

ی  از طرفین عادالنه اس . در رویکرد کیفرری   یا نه؛ بلکه سؤال این اس  که تحمی  زیان به کدا 
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کره در   ان  اارای تنبیهی اسر ؛ درحرالی  به مسئولی  مدنی ابران خسارت نوعی مجازات و ضم

نظرر اسر . در مبنرای کیفرری      مرالی طررفین مرد   ة بازگرداندن تعادل به رابط فق رویکرد ابرانی 

رو تحمیر  مسرئولی      ینا از .باشدده کرشخصی باید مجازات شود که با سوءنی  از قانون تخطی 

ا تواره  باما  .شود ناروا محسوب می انتساب نیس  عملی  گونه تقصیری به او قاب  یچهبه فردی که 

تحمی  مسئولی  به کسری کره    ،تعادل مالی طرفین مورد تواه اس  فق به اینکه در مبنای ابرانی 

 بلکه کامالا هم عادالنه اس . ،نامطلوب نیس  تنها نهاین تعادل را به هم زده 

 ةانبر عمرومی اسر  و سرسس    ة اول اهمی  قرار دارد انبر  ةدر مسئولی  کیفری آنچه در درا

ة اول اهمیر  قررار دارد انبر   ة امرا آنچره در مسرئولی  مردنی در درار      .شود خصوصی مطرح می

 (. برر Blackstone & Paley 2016: 3گیرند )   قرار میوخصوصی اس  و آثار ااتماعی در اایگاه د

کیفری برخوردار   بیشتری نسب  به عدال  یدر مسئولی  مدنی عدال  ابرانی از اهم ،اسا   این

  ایرن قواعرد را بره    دبایدر مواردی که در مقا  تفسیر قواعد مسئولی  مدنی هستیم  ،نتیجه  در .اس 

رو در مرواردی کره     یرن ا ازاصول عردال  ابرانری باشرند.     سو با همکه  کنیمنحوی تفسیر و تعبیر 

مسرئولی  محر  منتهری بره ابرران       ،انرد  دیده مرتکب تقصیر نشرده  زیان و زیان  ی  از عام  هیچ

 دیده خواهد شد و این تفسیر با مبنای حاکم بر مسئولی  مدنی مطابق  دارد. خسارت زیان

ترین کارکرد ابرران خسرارت    تواند داشته باشد. اصلی ابران خسارت کارکردهای متعددی می

بره او وارد آمرده    دیده به شرای  پیش از حادثه و رف  خسارت ناروایی اسر  کره   بازگرداندن زیان

ای برای ابراز نارضایتی عمومی از اقدامات یا ابزاری  تواند وسیله همچنین ابران خسارت می اس .

. شاید هم بتوان ابران خسرارت را یر  ابرزار    دشوبرای محکومی  اقدامات مرتکب آن محسوب 

از رفترار   دیدگان یانزیان ت سف و عذرخواهی خود را به ز  آن عام ة ااتماعی دانس  که به واسط

  قابر  ة ا نروعی عرذرخواهی بره واسرط    که کارکرد مسئولی  مدنی ر  صورتی در کند. خود اعال  می

. تواند غیراخالقی محسوب شود تحمی  مسئولی  مح  می ،زیان بدانیم  بودن رفتار عام   سرزنش

گیررد.   ار مری سرزنشی مرتکب نشده مورد سرزنش قر  در مسئولی  مح  کسی که عم  قاب  زیرا

 مسرئولی  مردنی  مسرئولی  مردنی تصرور کراملی نیسر  و نظرا         دربرارة ر واین تصر  ،حال  ینا با

در مورد شخصری کره ملرز  بره      ،غالباا ،خصوم در مواردی که مسئولی  مبتنی بر تقصیر نیس  به
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د شرو  نمری سرزنش واردان و ماننرد آن    و مواب احساساتی از قبی  شر شود  ابران خسارت می

(Coleman 1976: 277 از آثار قاب .)  مجر  باید تراوان آن را   فق بودن ارایم آن اس  که   سرزنش

یری رفترارِ موارد مسرئولی ،    پرذ  سرزنشبه عل  عد   ،که در مسئولی  مدنی تحم  کند؛ درحالی

پرذیرد   هرا صرورت مری    انتقال آن به دیگری و در بسیاری از موارد ابران خسارت از طریرق بیمره  

(Coleman 1992: 223.) 

ممکن اس  استدالل شود که در صرف انتساب مسئولی  نوعی نکوهش و سرزنش واود دارد 

امرا ایرن نکتره بررخالف      .سرزنش خواهد برود   شود او قاب  و همین که شخص مسئول قلمداد می

مسئولی  کیفری لزوماا در مسئولی  مدنی صادق نیس . در مواردی که مسئولی  مردنی مبتنری برر    

اما در مواردی کره مسرئولی     .انتساب مسئولی  به معنای انتساب سرزنش نیز هس  ،تقصیر اس 

 سررزنش   که ارتباطی برا قابر   ند شو میمبتنی بر تقصیر نیس  مالحظاتی مواب تحمی  مسئولی  

زیران در ارزیرابی و کنتررل حادثره و بازگردانردن        توانایی عام  ،. مثالابودن شخص مسئول ندارند 

بودن با   سرزنش  قاب  ،رو  ینا از .تواند عل  تحمی  مسئولی  باشد طرفین حادثه میة تعادل به ربط

 Colemanهای مسئولی  مدنی ) حوزههمة نه  ،مسئولی  مدنی مبتنی بر تقصیر تناسب بیشتری دارد

1976: 280.) 

و عد  تناسب آن با دعراوی مسرئولی     مبتنی بر تقصیر با دعاوی پذیری بودن سرزنش  متناسب

 ةاصالحیی توضیح داده شود. در چهاردهمین خوب بهمریکا اقضایی ة تواند با مثالی از روی مح  می

اصلی واود دارد به نا  اص  رعایر  تشرریفات قرانونی در سرلب حقروق و       مریکااقانون اساسی 

از حقروق   یقرانون  یفاتتشرر  یر  بدون رعا یدنبا کس یچه ،این اص  مواب  به. 1های افراد آزادی

اسرا ، حقروق و     ایرن  . برر (Banker Hames 2013: 236) دشرو محررو    یو آزاد یمرال  و یاسم

 یمعتبرر اسر  کره پرس از طر     در صرورتی  حقروق   این ند؛ لکن سلبا سلب  های افراد قاب  آزادی

یر   آتالنت آهرن  راهة پرونرد در مریکرا  ا عرالی  دیوان صورت گرفته باشد. یو مراح  قانون یفاتتشر

هرای افرراد    سلب حقوق و آزادی درتشریفات قانونی عد  رعای   استنادبه  ۲غربی علیه هندرسون

                                                                                                           
1. due process clause 

2. Western and Atlantic Railroad V Henderson. 
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 قاب   تقصیر تقریباا غیر فرضِ شده . عبارت نس ارایا را نس  کرد ایال  از قانون مدنی ۲780 ازء

 هرر »آهرن در مرورد    شررک  راه  ،موصوفة اسا  مقرر . برکرد آهن ایجاد می راهشرک  ردی علیه  

الت این شرک  به اشخام، آ یا سایر ماشین ،گونه خسارت ناشی از راندن لوکوموتیوها، خودروها

در اسرتخدا  یرا خردم  ایرن      کره  شده توس  هر شخصری  یا سایر اموال یا خسارت حادث ،هابار

 مشرابه شررک   ة نرد در پرومریکرا  ادیدگاه فوق، دیوان عرالی  رغم  به .مسئولی  دارد «شرک  اس 

شررک   و  کرد ت یید را ۲قانون ایال  میسوری 1علیه ماتیو  سانفرانسیسکو و لوئیس آهن سن  راه

در » آهرن  شررک  راه  ،اسا  قانون ایال  میسروری  صورت مح  مسئول دانس . بر  را به آهن راه

 آتش در اثرغیرمستقیم  یاصورت مستقیم   ها به که دارایی آن یخسارات وارد بر هر شخص و شرکت

مسرئولی  دارد. آنچره   « شرک  بوده ستفادها  دمور یامرتب  با موتور لوکوموتیوهایی که در مالکی  

در مرورد مسرئولی     ندرسرن هاة مواب احکا  متفاوت در این دو پرونده شده آن اس  که پرونرد 

هریچ   مراتیو  که در پرونرده   کند که فرض شده واود دارد؛ درحالی مبتنی بر تقصیری صحب  می

اینکره در آغراز قررن بیسرتم     رغرم   بره  ،اسا   این مبنایی از تقصیر مورد تواه قرار نگرفته اس . بر

تشریفات قرانونی  به اه  نق  اص  رعای  رد   قاب    یرغ تقصیرِفرض تحمی  مسئولی  بر مبنای 

مسئولی  مدنی مح   ،مریکا به شمار آمدهاهای افراد مغایر قانون اساسی  در سلب حقوق و آزادی

تواند تمایز میان این دو  گاه چنین نبوده اس . مفهو  قابلی  سرزنش می ی  مورد استثنائی هیچ از 

 یصورت  بهض مسئولی  فر ،رویکرد را توضیح دهد. در مواردی که مسئولی  مبتنی بر تقصیر اس 

زیران    بره عامر    منش و شخصی  غیرمنصفانه و نرامطلوب نتوان آن را رد کرد در واق  انتساب  که

دهرد   طرف مسرئول نسرب  نمری     که تحمی  مسئولی  بدون واود تقصیر ننگی را به اس ؛ درحالی

(Coleman 1976: 280-282.) 

 يجهنت

 یبرودن آن اسر . برخر     یشود بح  اخالقر  مح  مطرح می ی مسئول بارةکه در یمهم از مباح 

 غیراخالقی و آن را گذارد می تقصیر یفرد بة را بر عهد ی که مسئولینمح  را به اه  ا ی مسئول

                                                                                                           
1. St. Louis & San Francisco Railway Co. v. Mathews 
2. Missouri 
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انرد.   داده یمحر  برترر   ی مسرئول  بررا  یرتقص یمبنا اه   ینا از و دانند میگناه  مجازات فرد بی

تعرارض   یفررد  هرای  یماننرد آزاد  یگرری د یها مح  با ارز  ی گفته شده مسئول ،ینعالوه بر ا

گفته شد اوالا چنانچه مسرئولی    ،. در پاس کند یافراد را در اامعه محدود م ی حق فعال . زیرادارد

در  .وارود دارد  یزن یربر تقص یوضعی  در نظا  مبتن ینهم ،داشته باشد یتقصیر اشکال فرد بی یبرا

 یرن ا از .اسر   دیده زیان توس  بدون تقصیر مسئولی   تحم همان یربر تقص یمسئولی  مبتن واق ،

ماننرد بازگردانردن    ،یگراما از اهات د .مح  ندارد ی   به مسئولبنس یبرتر یرتقص یمبنا ،حی  

برودن ابرران     مجرازات  یعااد یاادارد. ثان یبرتر یرمح  بر تقص ی مسئول ،ینطرفة تعادل به رابط

  چنانچه هدف از ابرران خسرارت نسرب     اس . یفریو ک یمدن ی مسئول یقاز تلف شیخسارت نا

 یراخالقری مرتکب نشرده غ  یریکه تقص یانتساب آن به کس ،باشد یانز دادن شر  و ت سف به عام 

 یران ز  ت عامر  انره مجراز   ،اسر   یکارکرد ابران یدر مسئولی  مدن یاما کارکرد اصل .خواهد بود

وارود   یفرری ک ی در مسئول که  ینحو  به ،مانند شر  و سرزنش ای یمعان یحاو ،رو  ینا از .مقصر

هرای   بره ارز   تواهی یو ب ،ی فعال یمانند آزاد ،ها ارز  ی. ثالثاا اخالق تواه به برخیس ن ،دارد

 ،مورد تواه قرار گرفر   یزن یفع  اخالق یاردر مع که  چنان، . اخالقیس ن ،ی مانند حق امن ،یگرد

 یهرای فررد   ارز  یرد هم با ،یرمس ینها و اهداف اس . در ا ارز  همة یانم یبخش لدر واق  تعاد

در نظر گرفته شود هم حق  یانز  عام  ی حق فعال یدهم با و یهای امع باشد هم ارز  نظر مورد

را  یعنصر مجموع اهداف مسرئولی  مردن   ی در  ییرتغ که  صورتی در ،رو  ینا از .دیده زیان ی امن

 یدر برخر  یرتقصر  عرد  اشرتراط  چنانچره   . بنرابراین، خواهد بود یاقدا  اخالق ینا ،دکنبهتر ت مین 

خواهرد  ن یراخالقری اقردا  غ  ینا تنها نه ،کند ی نزد یما را به اهداف مسئولی  مدن ها بتواند پرونده

 .اس  یبلکه کامالا هم اخالق ،بود
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 منابع
 بیدار. ،، قمرسائ  ابن سینا .(1400سینا، حسین بن علی ) ابن

 .10ج  ،یالعرب التراث یاءاحدار  ،یروتب، لسان العرب .(1416منظور ) ابن

 .38و  37،   نقد و نظر ،«یاخالق ییسودگرا» .(1384) یناترک، حس

انتشارات دانشرگاه   ،، تهران3 چ ،ابوالقاسم پورحسینی ، مترام: سیداخالق نیکوماخس .(1391) وارسط

 .تهران

 .سهامی انتشار ،، تهرانمسئولی  مدنیة فلسف .(1384) بادینی، حسن

 .14و  13   ،نقد و نظرمحبوب، مترام: حسن ، «بازگش  به اخالق» .(1377ر  1376)عابد محمد جابری،ال

 .۲5ج  ،یاهدار مکتبه الح ،یروت، بتاج العرو  من اواهر القامو  .(تا ی)ب ی، محمدمرتضیدیالزب

فلسفه (. 1389) یپاکسور، عل ین؛احمدحس یفی،احمد؛ شر یری،بهمن، اکبر؛ دب قلعه ینیحس یر؛خوام، ام
 ، قم، نشر معارف.14، چ اخالق

، 6 ، چمسرئولی  مردنی )الزامرات خرارج از قررارداد(      .(1393) رحیمی اهلل حبیب ؛حسین صفایی، سید

 .سم  ،تهران

 .طه ةمؤسس ،قم ،یصادقهادی : مترام ،اخالق ةفلسف (.1376) .یک یلیا فرانکنا، و

 ،تهرران  ،یصرری ق علری  و یر  عنا حمیرد  متررام:  ،اخالق یعهالطب بعد ما یادبن .(1369) یمانوئ اکان ، 

 ی.خوارزم

 .انتشارات دانشگاه تهران ،، تهران۲ ، چیدتول یباز ع یناش ی مسئول .(1384ناصر ) یان،کاتوز

 .1 ج ،سهامی انتشار ،، تهران7 ، چحقوقة فلسف .(1393) ررررررررررررر

آموزشی و پژوهشی ة سسؤم ،، قم5 ، چنقد و بررسی مکاتب اخالقی .(1394) محمدتقییزدی،  مصباح

 .)ره(ینیاما  خم

 .۲۲ج  ،صدرا ،، تهران و قم19 ، چاخالقة فلسف: آثار شهید مطهری ةمجموع .(1391) ری، مرتضیهمط

 .1ج  ،صدرا ،م، تهران و ق19 ، چکتاب عدل الهی :مجموعه آثار شهید مطهری .(139۲) ررررررررررررررر

 .1ج  ،میزان ،تهران، قواعد عمومی مسئولی  مدنی .(1395رضا ) یزدانیان، علی
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