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 چکیده

لمب  هدبزاً آًکِ هگر ًببشد، ًویتَاًد ّیچ حمی در هتمببل رابطۀ ایي. است ًبشدًی خدا ٍ ٍثیك رابطۀ حك ٍ تکلیف رابطِ ای

 خصَص در هطبلؼبت تورکس بِ تَخِ بب. است توییس شْرًٍدی ّن لببل بشر از تکبلیف کِ حمَق ببشد ّوبًگًَِ حك گرفتِ

 بِ بررسی اختوبػی، ٍ ًَع حك ٍ تکلیف فردی ّر رابطِ حمَق ٍ تکبلیف در کردى هفرٍض للوداد بب حبضر ًَشتبر حمَق،

در حَزُ پرداختِ است.حمَق بشر ٍ حمَق شْرًٍدی بب ًمبط افتراق در شکل ٍ هبٌب ٍ ًمبط تاللی  دٍ ایي در دٍگبًِ تکبلیف

هدار ّستٌد؛ بِ اًد دارای رٍیکردی حكّب را برای افراد شٌبسبیی ًوَدُای از حكهبّیت ٍ هحتَا، از آى خْت کِ ّر دٍ هدوَػِ

ّبی فردی لبئل ّستٌد. ای بِ ًبم حكبیبى دیگر، در یک ًظبم ٌّدبری، اّویت خبصی برای دستیببی افراد بِ اهتیبزات ٍیژُ

هحَر در هَرد صبحببى تکلیف است. شٌبسبیی حك حببى حك است ٍ پیبهد آى، دیدگبّی تکلیفهدار ًسبت بِ صبرٍیکرد حك

ای ٌّدبری است کِ در تؼبهل اختوبػی صبحب حك ٍ برای فرد بِ هؼٌبی ٍضغ تکلیف بر ػْدُ دیگراى است، زیرا حك پدیدُ

ّب بر ػْدُ یتِ احترام، رػبیت ٍ تضویي حكکٌد. در ًظبم ٌّدبری حمَق بشر، ببر اصلی هسئَلصبحببى تکلیف تحمك پیدا هی

هدار ّبی اختوبػی ًیس تؼْد خدی برای احترام ٍ رػبیت حمَق دیگراى دارًد. رٍیکرد حكدٍلت است، ّرچٌد افراد ٍ سبیر گرٍُ

ٍ  لببل تسری بِ شْرًٍداى در حمَق شْرًٍدی ًیس ّست. در هَرد اّویت ًمش هثبت ًسبت بِ افراد اًسبًی در حمَق بشر،

شَد کِ ای ٍخَد ًدارد، اهب بب برداشتی ًببدب از هفَْم حمَق شْرًٍدی، ایي دیدگبُ ترٍیح هیفؼبل شْرًٍداى در خبهؼِ هٌبلشِ

ّبی شْرًٍدی، تکبلیف هتمببلی بر ػْدُ دارًد. شْرًٍداى ببید هتؼْد، هسئَل ٍ فؼبل ببشٌد، چرا کِ شْرًٍداى در همببل حك

-ارتببط است. شٌبسبیی حكّبی شْرًٍدی بیی بِ ًبم شْرًٍدی هطببك است، بب ایي ٍخَد، بب حكایي دیدگبُ بب تؼریف ٍضؼیت

ّبی شْرًٍداى، دٍلت هسئَل ٍ هتؼْد است ٍ چِ بسب، حمَق شْرًٍدی ّوبى ّبی شْرًٍدی بدیي هؼٌبست کِ در همببل حك

ست. هب بب شٌبسبیی ٍ السام حمَق شْرًٍدی، هدار اتکبلیف دٍلت در لببل شْرًٍداى است. ایي برداشت ًتیدِ رٍیکرد حك

شَین؛ یؼٌی ّوبى دیدگبُ ّب را در هَرد تَخِ ٍ احترام برابر ًسبت بِ شْرًٍداى ٍ تأهیي حمَق آًبى یبدآٍر هیتکبلیف دٍلت

 است. شوَل حمَق بشر بِ ًظبم هلی حمَق شْرًٍدی راُ یبفتِ ّب ترٍیح دّین کِ از ًظبم خْبىتکلیفی را ًسبت بِ دٍلت
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