
 

 بسن اهلل الزحوي الزحين

  1هَلف : سيذ حسيي شزف الذيي

بِ  1331، سهستاى 2شوارُ  ،ايي هقالِ قبال با ٍيزايش ٍ اصالح در فصلٌاهِ پژٍّش ًاهِ اخالق

)ًسخِ اصلی ًشزيِ هذکَر در ساهاًِ ّای اطالع رساًی هَجَد ٍ در دفتز چاپ رسيذُ است.  

 ًشزيِ هَجَد ًيست(

 

 جاهعِ جْاًیضزٍرت اخالق جْاًی 

 

ٯتٴٶّ ٵ پٺٲ داٯٴٸ ،: ٛشايٴذ رٺبٳي ؿذٱ ٹٮ ٓبٯ٪ ٵ ٹٮ ٳتيزٸ ٯزٰٶٓٸ اي اص تحٶالت ثٴيبديٲچکيذُ

اي اػت ٣ٸ دس ٓب٫ٮ اٳؼبٳي ثٶٟٶّ پيٶػتٸ ٵ دس حب٩ ٵٟٶّ اػت. ثب٫ٌجْ ايٲ ٯشح٬ٸ اص ثٶدٱ ثٸ تٴبػت 

ػت يبثي ثٸ ي٢ ٳِب٭ اخالٟي هشٵستٺب ٵ اٳتِبساتي سا ثٸ ٯيبٱ ٣ـيذٷ اػت. د،ا٫ضاٯبت،ٯختلبت خٶيؾ

ٛشاػٶي ٹٰٸ ٳِب٭ ٹبي اخالٟي ،پبيٸ ٵ رٺبٳـٰٶ٩ ٵ ٯزٰٶٓٸ اي اص ٛوبي٪ ٵ ٣ٰب٩ ٯ٬ٌٶثٺبي ٓب٭

خالء ،ٳيبص ٯجش٭ ٵ ٯؼز٬ي اػت ٣ٸ ثذ٫ي٪ ٳ٠ؾ ٣بٳٶٳي آٱ،ٯت٤خشٯٶرٶد ثٸ تجْ ت٤خش ٛشٹٴ٦ ٹب

 ،ٯٴـب ،چشايي ،چيؼتيٳٶؿتبسدسكذد اػت تب اص  اصػبيشهشٵستٺب احؼبع ٯي ؿٶد.ايٲ ثيؾ،ٵرٶديؾ

ثبرٰب٩ ػخٲ ،بس٣شد ٵ ٯٶاٳْ تح٠ٞ اخالٝ رٺبٳي ٵ ٳيضاٟذاٯبت ثٸ ٰٓ٪ آٯذٷ دس رٺت ٳي٪ ثٸ ايٲ ٯٺٮ٣

 ثٰيبٱ آٵسد.  

 .رٺبٳي ؿذٱ ،ٹٴزبس،اسصؽ،ٛشٹٴ٦،ديٲ،اخالٝ رٺبٳي،ٵاطٷ ٹبي ٬٣يذي: اخالٝ

 هقذهِ

ٱ ٯي داٳٴذ. ٹؼتٸ اك٬ي ٵ ٓبٯ٪ ربٯٔٸ ثضس٧تشيٲ ػبصٯبٱ ارتٰبٓي اػت ٣ٸ اٛشاد خٶد ساٯت٬ٔٞ ثذا 

ٯؼتٰش ٵ ا٨٫ٶ  سا ٣ٴؾ ٹبي  ٯت٠بث٪ ٵ تٔبٯالت ارتٰبٓيثضس٥  دٵا٭ ايٲ ػبصٯبٱ حَٜ ٵ،ؿ٤٪ ٧يشي

اص  ي ٧ؼتشدٷ ٵ ٯتٴٶٓيدس ٹش ربٯٔٸ ؿج٤ٸ ٹب٪ ٯي دٹذ. يـ٤تدس ٓشكٸ ٹب ٵ ػٌٶح ٯخت٬ٚ  اٛشادٯٴذ 

 ٵ دٵا٭ آٱ حيبت ارتٰبٓي ،اسد ٣ٸ ثذٵٱ آٱ٣ٴؾ ٯت٠بث٪ دسٵٳي ٵ ثيشٵٳي)استجبى ثب ػبيش رٶاٯْ(ٵرٶد د

ثٸ ٯزٰٶٓٸ اي اص صيشػبخت ٹب ٵ ٯجبٳي ٯـتش١   ٯ٠ب٭ تح٠ٞ. ٹش ٣ٴؾ ٯت٠بث٪ دسؿذٗيشٯ٤ٰٲ خٶاٹذ

ٳ٠ؾ آٛشيٴي ٯي ٣ٴذ. ٵرٶد ٯزٰٶٓٸ  ٺبتذسيزب دس ؿ٤٪ ٧يشي  ٵ تٔذي٪ آٳ ٳيض خٶد  ٣ٸ اػت  ٯت٤ي

ٹٴزبسٹب ٵ ا٨٫ٶٹبي ٯـتش١ ثٴيبدي تشيٲ ٯ٠ٶٯبت ، ٳٰبدٹب، ٳ٨شؽ ٹب، اسصؽ ٹب، ثبٵسٹب، اي اصاًالٓبت

٣ٴؾ ٹبي اػبػي ٵٯؼتٰش ٗيش ٯ٤ٰٲ خٶاٹٴذ ، آٱ تبٯيٲٯحؼٶة ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ ثذٵٱ  ٣ٴؾ ارتٰبٓي 

                                                 
1
 sharaf@qabas.netدانش آموختو حوزه علمیو و عضو ىیات علمی موسسو آموزشی و پژوىشی امام خمینی ره - 



 

تخجيت ٹٰيٲ ٯزٰٶٓٸ دس٧زس صٯبٱ ثٸ ٯٶرٶديت يبثي ًشح ٵاسٷ ٹبيي ٣ٸ اصآٱ ثٸ ٳٺبدٹب ٵ  .ؿذ

ٵ ربي٨ضيٲ  تٔييٲ ٣ٴٴذٷ، ٤ي اص ٓٴبكش ٯحٶسيي .ٯٴزش ٯي ؿٶد، ػبختبسٹبي ارتٰبٓي تٔجيش ٯي ؿٶد

ٹؼتٸ اك٬ي ٳِٮ ٵ اٳؼزب٭ ، اص ٯٴِش ٣بس٣شدي .اسصؽ ٹب ٵ ٹٴزبسٹبي اخالٟي اػت، ٯزٰٶٓٸايٲ ٳبپزيش

اسصؽ ٹب ٵ ٟٶآذ صيشػبختي اص ر٬ٰٸ ٵ چ٨ٶٳ٨ي دسٵٱ سيضي تٴِيٰبت ٹٴزبسي ٳحٶٷ ارتٰبٓي دس

ٵٳيضدس ٯتٲ ثبٛت ٹب ٵ ثؼتشٹبي آٳٺبت ٛيٰبثيٲ تٔبٯالدسػبختبس دسٵٳي اٛشاد ٵ اسصؽ ٹبي اخالٟي 

ؿخليتي اٛشاد  ٵ ػبخت دٹي ثٸ ٳِب٭اص ًشيٞ دسٵٳي ؿذٱ  ي اخالٟيسصؽ ٹب. اٳٺٜتٸ اػت ارتٰبٓي 

دس ٓشكٸ ٹبي  سٛتبسٹب ٵ ٣ٴؾ ٹبي آٳٺب سا،دس ٟب٫ت ٹبي ٛشٹٴ٨ي ـ ارتٰبٓي ٵ اػت٠شاس ٵ ٳٺبدي ؿذٱ

 ا٫تضا٭، ثي ؿ٢ .ٹذايت ٯي ٣ٴٴذبْٛ ٵ ٯلب٫ح رٰٔي ٯخت٬ٚ صٳذ٧ي ٛشدي ٵ ارتٰبٓي ٹٰؼٶ ثب ٯٴ

، ٯتٴبػت ثبهشٵستٺب ٵ اٟتوبئبت صيؼت رٺبٱ ارتٰبٓي ثٸ ي٢ ٳِب٭ اخالٟي پزيشٛتٸ ؿذٷ ٳِشي ٵ٬ٰٓي

، آتٰبد ٯت٠بث٪، ت٬ٔٞ ٓبًٜي، ٹٰجؼت٨ي، ٹٰذ٫ي، ٹ٤ٰٜشي يزبدا ٳ٠ؾ ثؼيبسٯٺٮ ٵ تٔييٲ ٣ٴٴذٷ اي دس

، ٯؼؤٵ٫يت پزيشي، بٳٸ ٵ ٛشد ٯذاساٳٸخٶد خٶاٹتٰبيالت ٯٺبس ، ٠يتٔبٯ٪ ٯٴٌ، ٛٔب٩ ٯـبس٣ت، ٯٴذيتٔٺذ

تشٗيت ٯـٶٟبٳٸ ثٸ اٳزب٭ ٛٔب٫يت ٹب ثذٵٱ ٳيبص ثٸ آٰب٩ صٵس ٵ ٟذست يب حتي دسٯٶاسدي   ،ٵٛبٝ رٰٔي

، اكٶ٩ ٯـتش١ ٵ ٟٶآذ صيش ػبختي دس ٹشربٯٔٸ ،ثٸ ثيبٱ دي٨ش .اسائٸ پبداؽ ٯؼت٠يٮ ايٜبٯي ٣ٴذ

  .ٵ ٳ٠ؾ اخالٝ دس ايٲ خلٶف اص ثشرؼت٨ي ٵيظٷ اي ثشخٶداساػت .ؼتٴذٹ «ٯب» خٰيشٯبيٸ اك٬ي

اٳؼبٳي دس  ٹبي سٵاٱ ٣ٴؾػبصي  رٺت رشيبٱ يبثي ثؼتش دسٯ٤بٳيؼٮ ٹبي اخالٟي هشٵست ٣بس٣شدي 

 .ٵأٟيتي تشديذ ٳبپزيش اػت، ٧ؼتشدٷ ٵ چٴذ اليٸ ٳِب٭ ارتٰبٓي،ٓشكٸ ٹبي  ٯخت٬ٚ

اٳحلبسي اص ايٲ ٟبٓذٷ ٯؼتخٴي ٳيؼت ٵ ؿبيذ ثذالي٬ي ٣ٸ ربٯٔٸ رٺبٳي ٳيض ثشٗٮ ثشخي ٵيظ٧ي ٹبي 

ي٢ ٳِب٭ اخالٟي ثٸ ٵاثؼت٨ي ٛٶٝ ا٫ٔبدٷ ؿذيذتشي   ٳيبصٯٴذي ٵ، دساداٯٸ اص آٱ ػخٲ خٶاٹذ سٛت

ٵ  رٺبٳي ربٯٔٸ ًجئي اػت ٣ٸ ثؼي ٬ٰٟشٵ .پٶيب ٵ ٯتٴبػت داسد، ٣بسآٯذ، ٯٶرٸ، ٯ٠جٶ٩، ٯت٠ٲ، ربٯْ

٣ٴؾ ٵٟٶّ  حٶصٷٯؼتٰش  تٔشين، اٛٞ ٹٴزبسي ٛضايٴذٷ٧ؼتشؽ ثٸ ، ؿج٤ٸ اي ؿذٱ آٱپيچيذ٧ي ٵ 

ٯزٰٶٓٸ ٹبي ٹٴزبسي  ٵٹٴزبسٹبي اخالٟي  سٵصاٛضٵٱٯٌب٫جٸ ٵ  ت٤خيش، دس ٳتيزٸ تٶ٫يذٵ ارتٰبٓي

 .ٯٴزش ؿذٷ اػت ٯتٴبػت ثب هشٵستٺبي سٛتبسي ٵ ػبختبسي 

   

 جاهعِ جْاًی ٍ ًياسّای آى 

ي ٯذسٱ استجبًي ٵ ٯٶاكالتي ٵ حزٙ ثؼيبسي اص ٯٶاٳْ ٵ رٶاٯْ  ثـشي ثٸ يٰٲ دػت يبثي ثٸ ٛٴأٵسيٺب

 ،ٵ ٳيض تحت تبحيش تزشثيبت ٳبؿي اصاستجبًبت ٯت٠بث٪ ػيبػي پيـيٲ ٛيضي٤ي ٵ ٛشٹٴ٨ي ٯحذٵديت ٹبي 

ثشآٵسد ٳتبيذ حبك٪ اص آٱ ٵ ٳيض دس١ هشٵست ٣بس٣شدي استجبى ٵ  ٛشٹٴ٨ي ٵ ٳِبٯي ٣ٺٲ  ٵ ،اٟتلبدي



 

ٳٶّ خبكي اص  ثٸ ًٶس ٛضايٴذٷ اي ثٸ ي٤ذي٨ش ٳضدي٢ ؿذٷ ٵ ،...ٳبپزيش ٵ تٔبٯ٪ ثٸ ٓٴٶاٱ ي٢ ٳيبص ارتٴبة

ٗب٫جب ثب ر٣ش ثشخي ٵيظ٧ي ٹب ٵ آحبس ثشرؼتٸ سا ايٲ ٵهٔيت رذيذ  .ثٶدٱ ٵ ؿذٱ سا تزشثٸ ٯي ٣ٴٴذ

 ٳِبٯٶاس ٵ  ٵهٔيت پيذايؾ  ،ٛـشد٧ي ٛضايٴذٷ صٯبٱ ٵ ٛوب ،ٹٰچٶٱ  ٣ٶچ٢ ؿذٱ پذيذاسؿٴبختي رٺبٱ

ثؼتش يبثي ٵٟٶّ اٳٶاّ تٔبٯالت ٵ  ،ؿذٱ رٶاٯْ دس ربٯٔٸ اي رذيذ ثٸ ٧ؼتشٷ رٺبٱادٗب٭  ،ايؿج٤ٸ 

 ،ايذئٶ٫ٶطيٺب ،ثبٵسٹب ،داٳؾ ٹب ،اًالٓبتثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ٵ رشيبٱ يبثي ػشيْ ٵ سٵصاٛضٵٱ تجبد٩ استجبًبت 

 .دٷ اٳذتٔشيٚ ٣شخٌشات ٵ...  ،اٳؼبٳٺب ،خذٯبت ،٣بالٹب ،ػشٯبيٸ ٹب ،تزشثيبت ،آييٲ ٹب ،ا٨٫ٶٹب ،اسصؽ ٹب

دس ٛوبي رٶاٯْ  ٵ ارتٰبٓي ؿتبثبٱ ٵ ٣ٴتش٩ ٳبپزيشٓٴبكش ٵ پذيذٷ ٹبي ٛشٹٴ٨ي ،ربثٸ ربيي پش٧ؼتشٷ

دس ٣٪ صٯيٴٸ ؿ٤٪ ٧يشي  ٯٴزش ؿذٷ ٵ ٵ رٶاٯْ ٛشٹٴ٦ ٹب ٵ ت٤خش چٴذ پبسٷ ؿذٱ ،اختالى ،ثٸ آٯيخت٨ي

استجبًبت ٗيش ٛشٹٴ٨ي  .ي٢ ربٯٔٸ ٯذٳي ٛشاٯ٬ي ثبٹٶيت ٹبي چٴذ ٧بٳٸ ٵ ٯتذاخ٪ سا ٛشاٹٮ آٵسدٷ اػت

ٳيضٹش ي٢ ثٸ ٳٶٓي دسايٲ دسٹٮ آٯيخت٨ي ٵ٧ـٶد٧ي ٯتٲ ٵ ايزبد ٵهٔيتي ٯتٰبيض ٯٶحش ثٶدٷ اٳذ. ايٲ 

٣ٸ اص  ٷ اػتدسٳٺبيت ثٸ ؿ٤٪ ٧يشي ٵهٔيتي ٯٴزش ؿذ،پيچيذٷ ٵ دسٹٮ تٴيذٷثٺٮ  ،چٴذ اليٸٛشايٴذ ٹبي 

ثٸ كٶست خبٯٶؽ ٯشاح٪ ت٤ٶٱ خٶيؾ ايٲ ربٯٔٸ رذيذ ٣ٸ صٯبٳي  .تٔجيش ٯي ؿٶد «رٺبٳي ؿذٱ»آٱ ثٸ 

ايٴ٢ خٶدسا دس ٟب٫ت ٯِبٹشٵ ر٬ٶٷ ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ ٵ ًشح ا٫ضاٯبت ٵ  ،سا ٧ب٭ ثٸ ٧ب٭ ػپشي ٯي ٳٰٶد

هشٵستٺبي رذيذ ٯتز٬ي ػبختٸ ٵ ٹ٨ٰبٱ سا دسرٺت چبسٷ اٳذيـي ٵ تٰٺيذ ساٹ٤بسٹبي ٯٴبػت ثٸ 

رٺبٳي ؿذٱ » .ي ثذٳجب٩ داؿتٸ اػتآحبسٵ پيبٯذٹبي ٯحؼٶػ ،تحٶ٩ ثٴيبديٲايٲ  .ت٤بپٶ ٵاداؿتٸ اػت

ؿيٶٷ ٹبي رذيذي اص ٯـبس٣ت  ،ٛشايٴذٹبي ٛشٹٴ٨ي ٵ استجبًبت ٯي تٶاٳذ تلٶسات رذيذي اص ربٯٔٸ

رٺبٳي ؿذٱ ثٸ ايزبد ا٨٫ٶٹبي استجبًبت ٵ  .ػيبػي ٵ ثحج ٹبي رذيذي اص ٹٶيت سا ثشاٳ٨يضاٳذ

ٹٺب ٵ ٛشٹٴ٦ ٹبي خبف سا ثٸ ٧شٵ،اًالٓبت رذيذ ٵ ؿج٤ٸ ٹبي پيچيذٷ اي اص سٵاثي ٢ٰ٣ ٯي ٣ٴذ

ٵ ثٸ ٯٶاصات دٵ٫ت د٧ش٧ٶٱ  ،پبييٲ ،ٵ پٶيبيي سٵاثي ػيبػي سا دس ػٌٶح ثبال ،ػبصدي٤ذي٨ش ٯتل٪ ٯي 

 ،تٔذاد صيبدي اص ٹٶيت ٹب ،ٵ ٳٸ دس ثشاثش ،رٶاٯْ ػيبػي ٯٶٛٞ ثبيذ ثٸ ًٶس ٛضايٴذٷ اي ثٸ ٹٰشاٷ .ٯي ٣ٴذ

ارٰبّ ٯتذاخ٪ ٣ٸ ٯ٤ٰٲ اػت صيشثٴبي چٴيٲ  .ٛشٹٴ٦ ٹب ٵ ٧شٵٹٺبي ٟٶٯي ثٸ ٛٔب٫يت ثپشداصٳذ

ا٬ٗت ؿ٤ٴٴذٷ اػت ٵ كشٛب ثش ٵٛبداسي ثٸ سٵيٸ ٹبي ٯـتش١ ـ ثشاي ٯخب٩ ،رٶاٯٔي سا تـ٤ي٪ دٹذ

ػبصٵ٣بسٹبي آييٲ ٳبٯٸ اي ثشاي ح٪ دٓٶاٹبـ ٵ ٳٸ ٯزٰٶٓٸ اي اص اسصؽ ٹبي اػبػي ٵ خبف ٯت٤ي 

تٴٶّ ٵ ت٤خش دسٵٳي ثٸ آتجبس ٹٶيت ٵحذاٳي ربٯٔٸ رٺبٳي ٳيض ثشٗٮ  (106: 1382،ٹ٬ذٵٯ٢ ٧شٵ«).اػت

 ،آسٯبٳٺبصيشػبخت ٹبي ٯـتش١);  ٵتشٵيذ ٵ تخجيت ٯزٰٶٓٸ اي اص ؿ٤٪ ٧يشيهشٵست ،خٶيؾ

رٺبٳـٰٶ٩ سا ثيؾ اص پيؾ ٯؼز٪ ٵ  ( ٵداٳؾ ٛشٹٴ٨ي ٵٳٰبدٹب  ،ٹٴزبسٹب ،ٳ٨شؿٺب ،اسصؿٺب ،ثبٵسٹب

٣ٸ دس تح٠ٞ   ٳٶُٺٶس ربٯٔٸايٲ  ٳش٭ اٛضاسي ٵ ثبيؼتٸ ٹبي  ٤ي اص اػت٬ضاٯبت ٣بٳٶٳييٯجش٭ ػبختٸ اػت 



 

ٯحتٰ٪ ٵ ثٔوب  ٯٺبس ٵ ٣بٹؾ  ثحشاٳٺب ٵ ٯخبًشات ٯٶرٶد ٵ ،ػبيش اثٔبد ايٲ ٛشايٴذ ِٓيٮ ٵ پش٧ؼتشٷ

سْٛ ثؼيبسي اص ؿ٤بٛٺب ٵ ٛبك٬ٸ ٹبي  ،تـٶيٞ ٵ تشٗيت ٹ٨ٰبٱ ثٸ ٯـبس٣ت رذي ،ٟبث٪ پيؾ ثيٴي آٱ

ُشٛيت ػبصي رٺت ثٺشٷ ٧يشي ٯت٠بث٪ اص  ،ٵ٫يت پزيشياست٠بي ٯيضاٱ تٔٺذ ٯٴذي ٵ ٯؼؤ ،ثبصداسٳذٷ

ٵ ت٬٠ي٪ ٹضيٴٸ ٹبي ٳِبست ٵ  ٣بٹؾ هشيت آػيت ٹب ٵ اٳحشاٛبت ،اٯ٤بٳبت ٵدػتبٵسدٹبي ٯـتش١

ٳ٠ؾ ٯحٶسي ٵ تٔييٲ ٣ٴٴذٷ داسد؛ ثشخٶسداسي اص ي٢ ٳِٮ اخالٟي ٹ٨ٰبٳي ٵ ٣ٴتش٩ سػٰي ٵ...

 ،ايٲ ٳِب٭ اخالٟي رٺبٳـٰٶ٩ .ٶسد ارٰبّ اػتػبخت ٹب ٵ ٯجبٳي ثٴيبديٲ ٯ رٺبٳـٰٶ٩ ٯجتٴي ثشصيش

ٛشاػٶي ٹٰٸ ٳِب٭ ٹبي اخالٟي ٯتٴٶٓي ٣ٸ ثٸ تجْ ت٤خش٧شايي ٛشٹٴ٨ي ٵ ارتٰبٓي دس ػٌح رٺبٱ 

رشيبٱ داسٳذ؛ ٯي تٶاٳذ ثٸ ثخؾ ٟبث٪ تٶرٺي اص ٳيبصٹبي اسصؿي ٵ ٹٴزبسي ربٯٔٸ رٺبٳي ٵ خشدٷ ٳِب٭ 

 ٧ؼتشدٷ ٵ چٴذ اليٸ آٱ دس ػٌٶح خشد ٵ ،ت ٯتٴٶّٹبي آٱ ٵ ٹذايت ٵ اٳؼزب٭  تٔبٯالت  ٵ ٯٴبػجب

ربٳـيٲ ٳبپزيش ٵ  ،ٹٰٸ ربيي ،ربٵداٳٸ ،ا٧ش چٸ ي٢ ٳيبص اػتشاتظي٢ ،ٳيبصثٸ اخالٝ .پبػخ دٹذ ٣الٱ

٣بس٣شدي ربٯٔٸ اٳؼبٳي اػت اٯب ايٲ ٳيبصدسربٯٔٸ رٺبٳي ثذالي٪ ٯتٔذد ٵ ٵيظ٧ي ٹب ٵ اٟتوبئبت 

 .يبٛتٸ اػت ٯٶٟٔيت ٣بٳٶٳي تشيرذي تش ٵ هشٵست ٵ ا٫ضا٭  ،ٯٴحلش ثٜشد ايٲ ربٯٔٸ

٣خشت ٵ تٴٶّ  ،اٛٞ ٹبدسٹٮ آٯيخت٨ي  ،ٛـشد٧ي صٯبٱ ٵ ٛوب ،ثؼي ٬ٰٟشٵ ديذي ٳيؼت ٣ٸ ثٸ ٯٶاصاتتش

ػٌح ٵ  پزيشيهشيت آػيت ٵ...  تبحيش ٵ تبحشات ٛضايٴذٷ  ،تؼٺي٪ ٵسٵد ثٸ حشيٮ ٹبي ٯخت٬ٚ ،تٔبٯالت

اٳتخبة ٹش ٣ٴـ٨ش تب حذي ثٸ  ،ربٯٔٸ رٺبٳي دس .تٵ تجٔبت آٱ ٧ؼتشؽ يبٛتٸ اػ پشا٣ٴؾ پيبٯذٹب

٧بٷ سيـٸ دس اٵهبّ ٵ احٶا٩  ،ثحشاٳٺبي ثخـي ٯـ٤الت ٵ .اٳتخبة ػبيش ثبصي٨شاٱ كحٴٸ ثؼت٨ي داسد

ثٸ آتجبس  ربٯٔٸٹش .ٯـ٤الت ي٢ حٶصٷ ٧بٷ ثٸ آػبٳي دس ػبيش حٶصٷ ٹب اٳ٤ٔبع ٯي يبثذ .رٺبٳي داسد

خبػت٨بٷ ثيشٵٳي  ٗب٫جب ٣ٸ اػت ٯؼبئ٬يشم ٯـ٤الت ٵ ٓوٶيت دسربٯٔٸ رٺبٳي ٳبخٶاػتٸ دسٯٔ

چٸ ايٲ ٣ٸ ٯـ٤الت خٶد آٱ ربٯٔٸ ٳيض ثٸ ٯشصٹبي داخ٬ي آٱ ٯحذٵد ٳٰبٳذٷ ٵثٸ ٯحيي ٹبي ،داسٳذ

٧ؼتشد٧ي ٵ ٣ٴتش٩  ،حؼبػيت ٵ ؿ٤ٴٴذ٧ي ايٲ ربٯٔٸ ،اصايٲ سٵ .اًشاٙ تؼشي  ٵ تٰٔيٮ ٯي يبثٴذ

اٛضايؾ سٵصاٛضٵٱ  ،ٳب٣بسآٯذي ٳِب٭ ٹبي ٹٴزبسي ،آصادي ٵ سٹب ؿذ٧ي ثي حذ ٵ حلش ،ٳبپزيشي آٱ

ٯٶٟٔيت ػٴت ٹب ٵ آييٲ  تذسيزي اٛٶ٩ ،٣بٹؾ هشيت اٯٴيت ٵ آػبيؾ ،صٯيٴٸ ٹبي اٳحشاٙ ٵ ٣زشٵي

٬ٗجٸ ٳٜٶرػ٤ٶالسيؼٮ ٵ اٛٶ٩ ربي٨بٷ ٳٺبدي ديٲ ٵ ٟذست ٳ٠ؾ آٛشيٴي  ،ٹبي ٹذايت ٧شپيـيٲ

ؽ ٵثشٳبٯٸ سيضي ٹٰٸ ربٳجٸ دس رٺت دػت هشٵست تال ،ٵ كذٹب ٓبٯ٪ سيض ٵ دسؿت دي٨ش ،ارتٰبٓي

يبثي ثٸ ي٢ ٳِب٭ اخالٟي رٺبٳـٰٶ٩ ٵ ثؼتش ػبصي ٯٴبػت رٺت ٳٺبدي ؿذٱ ٵ رشيبٱ يبثي آٱ 

ٵتٰٺيذ ؿشايي الص٭ ثشاي اٛضايؾ ٯيضاٱ ا٫تضا٭ ثٸ سٓبيت دسٓشكٸ ٹب ٵػٌٶح ٯخت٬ٚ صٳذ٧ي ارتٰبٓي 

   .٬ٰٓي آٱ سا ثيؾ اص پيؾ ٯتٔيٲ ػبختٸ اػت



 

 

  اعی اجتواخالق 

رْٰ خ٬ٞ ٵ دس٫٘ت ثٸ ٯٔٴبي ي٢ كٜت يب ي٢ حب٫ت ساػخ ٳٜؼبٳي اػت ٣ٸ ٯٶرت ٯي ؿٶد اخالٝ  

ايٲ ٹيبت ساػخٸ  .تب اٛٔب٫ي ٯتٴبػت ثب آٱ كٜت ثذٵٱ ٳيبص ثٸ ٤ٛش٣شدٱ ٵ ػٴزيذٱ اص اٳؼبٱ كبدس ؿٶد

٬ٸ ت٠ؼيٮ ٯي ٧بٷ ٛوي٬ت اػت ٵ ٧بٷ سري٬ت ٵ ثٸ ٹٰيٲ آتجبس اخالٝ سا ثٸ اخالٝ ٛبه٬ٸ ٵ اخالٝ سري

ٯٔٴبي اكٌالحي آٱ ٳيض ٧بٷ ثٸ ٯٔٴبي ٛٶٝ ئٴي كٜبت ٳٜؼبٳي ٵ ٧بٷ ثٸ ٓٴٶاٱ كٜت ٛٔ٪ ئٴي  .٣ٴٴذ

اخالٝ دس ٯٶاسدي  ٳيض  .٣بس اخالٟي ٌْٟ ٳِش اص ثٶد ٵ ٳجٶد كٜت ساػخ ٳٜؼبٳي ٯتٴبػت ثٸ ٣بس ٯي سٵد

ٳِب٭ اخالٟي دس ٬ٓٶ٭ ارتٰبٓي (اخالٝ يب 9: 1374 ،)ٯلجبح يضدي.كشٛب ثٸ اخالٝ ٛبه٬ٸ اًالٝ ٯي ؿٶد

يب ٛٺشػتي اص ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي ٯ٠جٶ٩ ٵ پزيشٛتٸ ؿذٷ ٵ  ٹٴزبسٹباسصؽ ٹب ٵاص ٯزٰٶٓٸ ايثيـتش ثٸ 

 ٹذايت صٳذ٧ي آٮ ٛشدي ٵ ارتٰبٓي  اٳؼبٱ سا دس ٬ٰٟشٵٹبي ٯخت٣ٚ٬ٸ ٰٓ٪ ٵ سٛتبس داساي آتجبسٓب٭ 

ثٸ ٯزٰٶٓٸ اي   ،ٳي ثذ٫ي٪ ٯبٹيت استجبًي پش٧ؼتشٷربٯٔٸ اٳؼب ،ثٸ ثيبٱ دي٨ش .اًالٝ ؿذٷ اػت ،ٯي ٣ٴذ

 ثش پبيٸ ٣ٴؾ ارتٰبٓي  .ٹٴزبسي ٵٳٰبدي(ٳيبصٯٴذ اػت ،٧شايـي ،اسصؿي ،ثيٴـياص اكٶ٩ ٯـتش١ )

 ،پزيشٛتٸ ؿذٷٯٴٌٞ تٔبٯ٬ي  ا٫تضا٭ ثٸ سٓبيت ٳِب٭ ٹٴزبسي ٯٶسد اتٜبٝ ٵٯـتش١ ٵ ٯٔيبسٹبي ٟٶآذ ٵ

ثخـي اص  .هشٵست ٣بس٣شدي ارتٴبة ٳبپزيش تبٯيٲ خٶاٹذ ٣شد ٳِٮ ٵ اٳؼزب٭ ارتٰبٓي سا ثٸ ٓٴٶاٱ ي٢

 ٟٶاٳيٲثخـي سا  ،)ٹٴزبسٹبي سٵيٸ اي(ٵ ٓبدات ارتٰبٓي آداة ٵ سػٶ٭،ٓشٛي ٟٶآذسا  ٯٔيبسٹبايٲ 

تٔييٲ ٣ٴٴذٷ تشي  ٳ٠ؾٯٶٟٔيت ثشتش ٵاصربي٨بٷ ٵ٣ٸ دسٯ٠بيؼٸ سا  ٵ ثخـي ح٠ٶٟي ٹٴزبسٹبييب

ٹٴزبسٹبي اخالٟي دسي٢ ت٠ؼيٮ ثٴذي ٬٣ي ثٸ دٵ  ٯي دٹٴذ.٪ تـ٤يٹٴزبسٹبي اخالٟي  ،ثشخٶسداسٳذ

ٵ ٹش چٴذ ثخؾ ارتٰبٓي آٱ اص٧ؼتشٷ ٵػيْ تش ،دػتٸ ٹٴزبسٹبي ٛشدي ٵ ارتٰبٓي ت٠ؼيٮ ٯي ؿٶٳذ

تٶكيٸ  ،دػتٶسي ،ٹٴزبسي اخالٝ ارتٰبٓي ٳٶُٺٶس ي٤ي اص ٯلبديٞ .ثشخٶسداس اػت ٣بسثشي ثيـتشي

 ر٬ٰٸاص ،ي ٰٓٶٯباسصؽ ٹبي اخالٟ ،ثشخي ربٯٔٸ ؿٴبػبٱثيبٱ  ثٸ .اػت« اخالٝ رٺبٳي» ،٣بسثشدي اي ٵ

ثـشيت  ٯ٬ت ٵ ،خبٳٶادٷ ٯٌٔٶٙ ثٸ ٹٰچٶٱ اسصؽ ٹبيثٸ احؼبػبت ٳٶّ خٶاٹبٳٸ ٵاثؼتٸ  اسصؿٺبي

ثٸ رٰٔي يب ٧شٵٷ ارتٰبٓي اػت ٵ  ٛبٓ٪ٹٰٶاسٷ  ،اسصؽ ٹب ايٲ ٳٶّ ٯجيٲ ٛبٓ٪ ؿٴبػبي احؼبػبت .اٳذ

 (121: ٧،1358ٶسٵيچ)ٯي ثبؿٴذ. ؿٰشدٷ صؿٺبي رٰٔياس ،اسصؿٺبي اخالٟي ،ٹٰيٲ د٫ي٪

ثٸ ثيبٱ  ،٣ٴؾ ٧شاٱ سا پٶؿؾ ٯي دٹذ ،اثٔبد ٣ٴـي اٳٶاّ ٵ اخالٝ ت٠شيجب ٹٰٸ ػٌٶح استجبًي ٵ ٹٰٸ

ٛشدي ٵ ارتٰبٓي ٳيؼت ٣ٸ اص ؿٰٶ٩ ٹٴزبس اٛٔب٩ رٶاسحي ٵ رٶاٳحي ٵ آٰب٩ ٹيچ ٬ٰٟشٵيي اص  ،دي٨ش

بٯ٪ ٯ٠ذاسي ح ٵٹش ٰٓ٪ استجبًي داساي ي٢ رضء اخالٟي  ،ش ثشخيتٔجيثٸ  .٣ٴبس ٯبٳذٷ ثبؿذ ثشاخالٟي 

.. .»ثٸ ثيبٳي ٓبٯتش:  ٵ(68: 1375،)ٳ٠٪ اص ٵيٴؼتشا .اػت ش٧يشٳذٷ ٳٶٓي ا٫تضا٭ اخالٟيثٵ دس ثبساخالٟي



 

يي سا ٣ٸ دس سٛتبس ثـش تبحيش « ثبيذٹب»ايٲ اٯش ٹٰٸ  .ٛشائن اخالٟي ثٸ ٳِب٭ ٛشيوٸ اي آٛشيٴؾ ت٬ٔٞ داسد

ٯ٠شسات ٵ اٯخب٩ آٱ  ،هٶاثي ،ٛوبي٪ ،ٵُبيٚ ،ت٠بهبٹب ،تٶكيٸ ٹب ،ٛشٯبٳٺب ،اص ر٬ٰٸ ٹٴزبسٹب،دٯي ٧زاس

سا دس ثش ٯي ٧يشدٵ ٳيض ٣٪ سٵاثي ٛشدي ٵ ٯيبٱ ٛشدي ٵ ٬٣يٸ دػتٸ ثٴذيٺبي ارتٰبٓي ٵ اٯخب٩ آٳٺب ثٸ ايٲ 

بٳي ٵ ٯٴ٠ٌي ٵ اٯٶس صث ،صيجبؿٴبختي ،اٟتلبدي ،ٟوبيي ،اٯٶس اخالٟي ،ػشاٳزب٭ ايٰبٱ .حٶصٷ ت٬ٔٞ داسد

: 1375،)ػٴي ٯبٱ« .ٯحتٰ٪ ا٫ٶٟٶّ)ئٴي ؿشايي ٬ٔٛي(ٵتبسيخي ٹٰٸ دس ري٪ ايٲ ٯزٰٶٓٸ ٟشاس ٯي ٧يشٳذ

 ،ٳيبصي ٣بٳٶٳي ،ٳيبص اٳؼبٱ ثٸ اخالٝ دسٹٰٸ ػٌٶح صٳذ٧ي ارتٰبٓي ،ٹٰبٱ ٧ٶٳٸ ٣ٸ دسٟج٪ ثيبٱ ؿذ(21

ي اص ٟذستٰٴذتشيٲ ٵ پبثشربتشيٲ ٳِب٭ ي٤» ثٸ تٔجيش ثشخي اٳذيـٰٴذاٱ .ٹٰٶاسٷ ٵ ارتٴبة ٳبپزيش اػت

اخالٝ اص رٺت ٳ٠ـي ٣ٸ دس ؿ٤٪  .ٯب ٳِب٭ اخالٟي اػت« ثبٵسٹبي حبثت»ٹبي ٠ٓيذتي دس ٯزٰٶٓٸ ي 

ٹٰبٳٴذ ديٲ ٰٓ٪  ،ئٴي رذايي ٛشد اص خٶيـتٲ اؽ ٵ اثذاّ خٶيـتٲ ٹبي دي٨ش داسد ،٧يشي ٹٶيت ٯب

اػتح٤ب٭ ٵ پبيذاسي ٳيض ثب ي٤ذي٨ش ٟبث٪ ٟيبع  ،اص ٳِش ٟذست« دػت٨بٷ ثبٵسٹبي حبثت»ايٲ دٵ .ٯي ٣ٴذ

اخالٝ ارتٰبٓي ثٸ ٯخبثٸ ي٢ هشٵست  تشديذ ٳيؼت ٣ٸ(184: 1380،ٳ٠٪ اص احٰذياؿتبيشٳش ثٸ «).اٳذ

 اح٤ب٭  .ايٜب ٯي ٣ٴذثؼيبس ٯٺٰي دس ػٌٶح ٯخت٬ٚ سٵاثي ارتٰبٓي ٳ٠ؾ ٹب ٵ ٣بس٣شدٹبي  ،اٳ٤بس ٳبپزيش

ايٲ  .سا ثشٓٺذٷ داسٳذ٣بس ٹٰبٹٴ٦ ػبختٲ اٛٔب٩ ٵ احؼبػبت  ،ٹٰشاٷ ثب ػبيش اح٤ب٭ ٹٴزبسي ،اخالٟي

اخالٝ ثٸ  .ٹٰبٹٴ٦ ػبصي ثشاي ٹٰضيؼتي ٯؼب٫ٰت آٯيض تٶا٭ ثب تـشي٢ ٯؼبٓي حبئض اٹٰيت اػت

چشا  ،ٹش٣ؼي ثب ث٤بس٧يشي اخالٝ ػٶد ٯي ثشد ،ٳْٜ ٹ٨ٰبٳي داسد،ٓٴٶاٱ ٯٴِٶٯٸ اي اص اػتذالالت ٬ٰٓي

هشٵسي اػت.)داسٵا٩ ٵ  ،تـشي٢ ٯؼبٓي ٣ٸ ٳْٜ ٯت٠بث٪ داسدٳٶّ ٹش٣ٸ ثٸ ٣بس٧يشي اخالٝ ثشاي 

ثذيٺي اػت ٣ٸ دسايٲ ٓشكٸ ٳيض ٹٰچٶٱ ػبيشحٶصٷ ٹبي صٳذ٧ي ارتٰبٓي (25ٵ 12: 1379،دي٨شاٱ

ٰٓال اص  حب٣ٮ ػبختٸ ٵسٵاثي ارتٰبٓي خٶيؾ ثشا٣خشيت اٛشاد ثبيذ ٳِب٭ اسصؿي ٵ اخالٟي ٵاحذي سا 

ٵُبيٚ ٯت٠بث٬ي اػت ٣ٸ اٛشاد ٳؼجت ثٸ  ثيبٳ٨ش ح٠ٶٝ ٵ ،ٰچٴيٲٹ اخالٝ ارتٰبٓي آٱ پيشٵي ٣ٴٴذ.

دس صٳذ٧ي اخالٝ ربي٨بٷ ارتٰبٓي ٵ ٳ٠ؾ ٵ ٣بس٣شد ثيبٱ ي٤ذي٨ش داسٳذ. ثشخي ٛي٬ؼٶٛبٱ اخالٝ دس 

اٯشي اػت ارتٰبٓي ٵ  ،اخالٝ دػت ٣ٮ ثٸ ي٢ ٫حبٍ ثشآٳٴذ ٣ٸ ٵ ٳحٶٷ تٔبٯ٪ اٛشاد ثب آٱ  ارتٰبٓي

ٟج٪  ،٣ـٶس يب ٯزٹت ؿخق ،اخالٝ ٯبٳٴذ صثبٱ .ساٹٴٰبيي خٶدؽ ٳيؼتتٴٺب ٣ـٚ يب رٔ٪ ٛشد ثشاي 

ٵ پغ اص ٛشد ٳيض ثٸ ٵرٶدؽ  ٵرٶد داؿتٸ  ،٣ٸ ٛشد دس آٱ داخ٪ ؿذٷ ٵ ٣ٰبثيؾ دسآٱ ػٺيٮ ٧شدد آٱاص 

ارتٰبٓي ثٶدٱ اخالٝ كشٛب ثٸ ايٲ ٯٔٴب ٳيؼت ٣ٸ ٳِبٯي حب٣ٮ ثش استجبًبت  ،ثٸ ٓالٵٷ .اداٯٸ خٶاٹذ داد

هٰبٳت ،ارتٰبٓي اػت؛ اٯب ٰٓذتب دس ٳبحيٸ ٯٴـب صيبدثٸ ايٲ ٯٔٴب تب حذ  ٹشچٴذ ،خالٝا ،اػتاٛشاد 

ثٸ ٓٴٶاٱ ي٢  ،اخالٝ اثضاسي دس دػت ربٯٔٸ ،ثٸ ٹش ت٠ذيش .ارتٰبٓي اػتٳيض  ٹبي ارشا ٵ ٣بس٣شدٹب

ت خبسري ،اٛشاد ايا٫ضاٯٺبي اخالٟي ثش .اػت ٣٪ ثشاي اسؿبد ٵ ساٹٴٰبيي اٛشاد ٵ ٧شٵٹٺبي ٣ٶچ٤تش



 

ايٲ ا٫ضا٭  ،ثب ايٲ حب٩ ،بت ٹؼتٴذػخٴ٨ٶي ايٲ ا٫ضاٯ ٶدخ ،ثذ٫ي٪ دسٵٳي ػبختٲ آٳٺب ،اٛشادچٸ ا٧ش  ،اسدد

ديذ٧بٷ  ثذ٫ي٪ ثبيذ  ،ٯٶاٛٞ ٹٮ ٳجبؿٴذ اخالٟيثب ا٫ضاٯٺبي حتي ا٧ش اٛشاد .ٹبكشٛب ٯت٬ٔٞ ثٸ آٳٺب ٳيؼت

 (29: 1383،ٛشاٳ٤ٴب) .پبيجٴذ ثبؿٴذٺب اخالٟي اي ٣ٸ دس ٳٺبد آٳٺب ٳٺٜتٸ اػت ثٸ آٳ

 ،خٶثٺب ٵ ثذٹب ٵ ثبيذٹب ٵ ٳجبيذ ٹبتح٬ي٪ ٵ تجييٲ  دس٧يشدس٣بسكشٛب ٳِشي  حٶصٷي٢ ٬ٓٮ اخالٝ ٳيضٳٸ 

ٵ ثبيؼتٸ  ثٸ اٳزب٭ ت٤ب٫يٚ اخالٟي ٣ٸ آدٯيبٱ سا اػت  ٵ دػتٶسي تٶكيٸ ٧ش ،ي ٣بسثشدي٬ٰٓ ثيـتشث٤٬ٸ 

تالؽ دس ،ئٸ ٹٴزبسٹبي ٹذايت ٧شايٲ حٶصٷ پغ اص اسا ٯٺٮ تشيٲ سػب٫ت  .ٹبي سٛتبسي ٹذايت ٯي ٣ٴذ

ٯيبٱ  تٰبيض اػت.ٓشكٸ ٹبي ٯخت٬ٚ صٳذ٧ي ارتٰبٓي ح٪ ٯـ٤الت ٓيٴي اخالٟي دس رٺت ؿٴبػبيي ٵ

 ٳيضاص ر٬ٰٸ ٯجبحخي اػت ٣ٸ ٵ ٳيض تٰبيض ٯيبٱ اخالٝ ٵ ٛٔ٪ اخالٟي ٹٴزبساخالٟي ٵ اك٪ اخالٟي 

 -37: 1382،ديٶيغ)س.١: .ٶاٹذ ثٶدتٶرٸ ثذاٱ دسحٶصٷ اخالٝ ارتٰبٓي ٵ اخالٝ رٺبٳي ٯٜيذ ٛبيذٷ خ
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 اخالق جْاًی 

اخالٝ  ،صٯيٴٸ ًشح يبٛتٸ ،ثٸ پٺٴبي رٺبٱثبسصتشيٲ ٯلذاٝ اخالٝ ارتٰبٓي ٣ٸ دس٧ؼتشٷ ٵ ٬ٰٟشٵيي  

دسدسٵٱ ي٢ ثؼتش ٛشٹٴ٨ي  ٣ٴـ٨شاٱ ٛشديسٵاثي اخالٟي ٣ٸ ٓالٵٷ ثش  .اػت« اخالٝ رٺبٳي»ٯٶػٶ٭ ثٸ 

ٵ دٵ٫ت ٹب  ،ٯٴ٠ٌٸ اي ٵ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ،ػبصٯبٳٺبي ٯ٬ي ٳٺبدٹب ٵ دس تٔبٯالت ،الت ٯيبٱ ٛشٹٴ٨يٵ دس تٔبٯ

ٯٴـبآتجبس ٵ هٰبٳت ٹبي ارشايي آٱ  اخالٝ رٺبٳي چيؼت؟ .ٵاثؼتٸ ٳيض رشيبٱ داسد خشدٷ ٳِب٭ ٹبي

 تيالػٶا ٣ذاٯٴذ؟چٸ تٰبيضي ثب اخالٝ ارتٰبٓي دس ػٌح ٧شٵٹٺبي خشدٵٵاحذٹبي دٵ٫ت ـ ٯ٬ت داسد؟

چٴيٲ  ،اص ٯزٰٶّ ديذ٧بٹٺبي اسائٸ ؿذٷ .آساء ٯخت٬ٚ سا ٛشاٹٮ ػبختٸ اػتح صٯيٴٸ ًش ،٣ٸ پبػخ ثذاٱ

 ،ٛشٹٴ٦ ٹب ،ٯـتش١ ٯٶسد اتٜبٝ اديبٱ ٵسٵيٸ ٹبي اصاكٶ٩ٯزٰٶٓٸ اي اخالٝ رٺبٳي ثٴِشٯي سػذ ٣ٸ 

شاي ٣ؼت ث ايٲ ٳِب٭ ٹٴزبسي ًجئي اػت ٣ٸ .اػت ٵ اٳتِبسات ٹ٨ٰبٳي ٠ٓالٳيت رٰٔي ،ؿٺٶد ٓب٭

ٵ  اكٌيبداػتٴجبى ٵ ،ثٸ ثبصخٶاٳي ٯزذد ،ٯ٠جٶ٫يت ٹ٨ٰبٳي ٵ ٳٺبدي ؿذٱ دس چبسچٶة ثؼتشٹبي ٣ٴـي

٣بسي ٣ٸ اخيشا ثشخي اص  ،دػتٶس ا٫ٰٔ٪ ٹب ٵ سٹٴٰٶدٹب ٳيبص داسد ،تجذي٪ ؿذٱ ثٸ ٯٶادي اصآٯٶصٷ ٹب

 ،اخالٝ رٺبٳي اص ايٲ حيج ،ثٸ تٔجيش ثشخي ٯح٠٠بٱ .ػبصٯبٳٺبي ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي دس كذد اٳزب٭ آٱ ثشآٯذٷ اٳذ

 .داسد ٯٶٟٔيتي ٯـبثٸ ح٠ٶٝ ثـش ٵ ػبيش ٟٶاٳيٲ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ٵ رٺبٳـٰٶ٩ 

 ،چيضي ثيؾ اصحذا٬ٟي هشٵسي اص اسصؿٺب ،ي٢ اخالٝ رٺبٳي ٵ ي٢ اخالٝ رٺبٳـٰٶ٩ ،ثٸ ثيبٳي احجبتي»

رٰبّ اػبػي ثش ا ،اخالٝ رٺبٳي ،ٵ ثٸ ثيبٳي دٟيٞ تش .ٳ٨شؽ ٹبي پبيٸ ٯـتش١ اٳؼبٳي ٳيؼت ٯٔيبسٹب ٵ

ٯٔيبسٹبي ٌٟٔي ٵ ٳ٨شؽ ٹبي پبيٸ اػت ٣ٸ تٶػي ٹٰٸ اديبٱ ثشٗٮ تٰبيضات رضٯي  ،اسصؽ ٹبي ا٫ضاٯي



 

 :Kung,1998 اػت ٣ٸ ٗيشٯٶٯٴبٱ ٳيضٯي تٶاٳٴذ دسآٱ ػٺيٮ ثبؿٴذ.) اخالٟي ،ؿبٱ تبييذؿذٷ ٵدسح٠ي٠ت

92) 

دٓبٵي اخالٟي سا اٳ٤بس٣شدٷ ٵ  ٵا٫ضس دس ٯخب٫ٜت ثب ٹٰٸ ٣ؼبٳي ٣ٸ ايذٷ اسصؽ ٹبي رٺبٳـٰٶ٩ ٵ ٯبي٤٪

ثٸ ؿيٶٷ اي ٯتٜبٵت  احجبت ٯي ٣ٴذ ٣ٸ چيضي ؿجيٸ  ٯذٓي ٳٶٓي ٳؼجيت ٧شايي يب ٯٴ٠ٌٸ ٧شايي ٹؼتٴذ؛

ٵرٶد داسد ئٴي  ٯزٰٶٓٸ ايي ٬٣ي اص اػتبٳذاسدٹبي اخالٟي (core  morality)«اي اخالٝ ٹؼتٸ »

ختٲ سٛتبسٹب )اص ر٬ٰٸ  سٛتبسٹبي دٵ٫ت(ٵ ٓبدالٳٸ ػب ،اثتذايي ٣ٸ ٯتوٰٲ ح٠ٶٝ ثٴيبديٲ ثشاي صٳذ٧ي

 ي٤پبسچٸ ػبصي ٛيضي٤ي ٵ رٹٴي ٹؼتٴذ.

ٳب٭ ٳٺبدٷ اػت. ٯٔٴبي ايٲ « حذاٟ٪ ٧شايي اخالٟي»يب  «اخالٝ حذا٬ٟي»ٵا٫ضس ايٲ اخالٝ ٹؼتٸ اي  سا 

ٯـخق ٯي «  سٟيٞ»اػت ٣ٸ  ٯٜبٹيٮ اخالٟي ي٢ ٯوٰٶٱ حذا٬ٟي داسٳذ ٵ ثب ي٢ تٶكيٚ  آٱٓجبسات 

ٯوٰٶٳي اػت ٣ٸ ا٫جتٸ دس ٛشٹٴ٦ ٹبي ٯخت٬ٚ ٗٴب يبٛتٸ ٵ  ،«سٟيٞ»ايٲ اخالٝ  ،ٓجبست دي٨ش ثٸ .ؿٶٳذ

ديٴي  ،ٛشٹٴ٨ي ،اخالٟي  ٣ٸ دس آٱ ٹش ديذ٧بٷ تبسيخي ،ٳٰٶداس ؿذٷ اػت« هخيٮ»ثٸ ٓٴٶاٱ ي٢ اخالٝ 

 (Kung,1998: 95ٵ ػيبػي ٯ٤ٰٲ ثؼتٸ ثٸ صٯبٱ ٵ ٯ٤بٱ دس آٱ اٯ٤بٱ اٳذساد داسد.)

ٯزذدا ت٤شاسٯي ٣ٴٮ ٣ٸ ي٢ اخالٝ »: ثشاي پشٹيض اص ٹش ٳٶّ ػٶء ٛٺٮ تز٣ش ٯي دٹذٸ دس اداٯ ٣ٶٳ٦

ٛشاػٶي ،تب چٸ سػذ ثٸ ي٢ ديٲ رٺبٳـٰٶ٩ ٵاحذ،رٺبٳي ثٸ ٯٔٴبي ي٢ ايذئٶ٫ٶطي رٺبٳي رذيذ ٳيؼت

اخالٝ رٺبٳي ثٸ ،...اديبٱ ٯٶرٶد؛ اخالٝ رٺبٳي حتي ثٸ ٯٔٴبي تؼ٬ي ي٢ ديٲ ثش ػبيش اديبٱ ٳيض ٳيؼت

٣ٸ ثذٵٱ  اػت ٯٔيبسٹبي ٌٟٔي ٵ ٳ٨شؽ ٹبي اػبػي ؿخلي ،ارٰبّ پبيٸ ثش اسصؽ ٹبي ا٫ضاٯي ٯٔٴبي

آٱ ٹشربٯٔٸ اي  ديش يب صٵد ثٶػي٬ٸ ي٢ آٳبسؿي يب ي٢ دي٤تبتٶسي رذيذ دس ٯٔشم تٺذيذ ٟشاس ٯي 

٧ٜتبسٹبي ثٶدا يب تٔب٫يٮ  ،ثٺب٧بٵا٧يتب،ٟشآٱ ،اٳزي٪،..اخالٝ رٺبٳي ربي٨ضيٴي ثشاي تٶسات ٧يشد.

 ،ٴٜٶػيٶع ٵ دي٨شاٱ ٳيؼت. اخالٝ رٺبٳي كشٛب ثٸ ارٰبّ حذا٬ٟي پبيٸ دس خلٶف اسصؿٺبي ا٫ضاٯي٣

اػتبٳذاسدٹبي ٌٟٔي ٵ ٳ٨شؽ ٹبي اخالٟي ٯشثٶى اػت ٣ٸ ٯي تٶاٳذ تٶػي ٹٰٸ اديبٱ ثشٗٮ تٜبٵتٺبي 

ٵ ٗيش  تبييذ ٧شدد ٵ حتي ٯي تٶاٳذ ٯٶسد حٰبيت ٗيش ٯٶٯٴبٱ ٳيض ٵاْٟ ؿٶد. اتحبد ٯٶٯٴبٱ ،رضٯي ؿبٱ

ٓب٫ٰبٱ ديٴي ٵ ارتٰبٓي سا ٳيض ؿبٯ٪ ٯي ٧شدد( دس ٯٶهٶّ ي٢ اخالٝ  ،ٛي٬ؼٶٛبٱ،ٯٶٯٴبٱ )٣ٸ ٯت٬٤ٰبٱ

 (Kung,1998:105&109) .ٯٺٮ اػت

ٵ اص ثذي پشٹيختٲ  ،ٳي٤ي ٣شدٱ ،ايوبح ٯٔٴبي سٛتبس اٳؼبٳي،«اخالٝ رٺبٳي»ٯ٠لٶد اص ،ثيبٱ دي٨ش ثٸ

 .سا ثٸ يبد آٵسيٮ ياخالٟي ٛؼخ ٳبپزيش ٵ ثي ٟيذ ٵ ؿشًٯب ٯي خٶاٹيٮ هٶاثي « اخالٝ رٺبٳي»دس .اػت

ٵ  ،رٺت ٧يشي ،ايٲ هٶاثي ثبيذ اٳؼبٳٺب سا اٯذاد ٵ حٰبيت ٣ٴٴذ تب آٳبٱ ثتٶاٳٴذ ي٢ ثبس دي٨ش ٯؼيش

 ( 198: 1385 ،) ٯ٤٬يبٱ .ٯٔٴبي صٳذ٧ي خٶد سا ثيبثٴذ ٵ ثبص ثيبٛشيٴٴذ



 

ٛشٹٴ٦  ،اديبٱ ٹٰٸ ٯـتش١ ٯيبٱ  ػ٬جي ٵثي ايزبٯزٰٶٓٸ اي اص ٹٴزبسٹبي  اخالٝ رٺبٳي ،اص ايٲ سٵ

 ػبختبس،تٰبيالت پبيٸ ،اٟتوبئبت ٌٛشيي ٣ٸ سيـٸ دسٹٴزبسٹبي ،ثٸ ثيبٱ دي٨ش .اػت ثـشيٵ رٶاٯْ ٹب

 داسد.رٰٔي ٵ ٳيبصٹب ٵ هشٵست ٹبي ُشٛيت ٹبي ٯـتش١  ،ٵرٶدي

حذ ٳبپزيش اػت اخالٝ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ثيؾ اص ٹش چيض ي٢ احؼبع ٧شٵٹي   ،ثٸ تٔجيش ثشخي اٳذيـٰٴذاٱ

ثٰبٳذ تب رٺبٳي ثٶدٱ خٶد سا ثب ثيبٱ ثذيٺيبت ٵ اح٤ب٭ رضٯي ـ ٣ٸ ٵأٟيت ارتٰبٓي  ٹٮ ثبيذحذ ٳبپزيشٵ

پبيٸ ٹبي  .ٯ٬ٰٶع آٳٺب ٯ٤ٰٲ اػت ٵاثؼت٨ي اخالٝ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي سا ثٸ ح٠ي٠ت ٳٜي ٣ٴذ ـ اص دػت ٳذٹذ

ب سا ا٫ضاٯب ثٸ دٵ٫تٺب دػتٶس ٯي ػت ٣ٸ اتخبر ثشخي خي ٯـي ٹاآسٯبٳٺبي ٓذا٫ت ٵ اٳؼبٳيت ٵ خشد،آٱ

اخالٝ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ٹيچ  .ٟبث٪ ٟجٶ٩ ٯي ػبصد ،اص ٫حبٍ ٛشدي ٵ ٯ٬ي ٵ رٺبٳي ،دٹذ ٵ صٳذ٧ي ٯـتش١ سا

 ٠ٛي تٔذادي ٟٶآذ ثؼيبس ٹ٨ٰبٳي ٵ اٳتضآي سا ت٬ٔيٮ ث٤٬ٸٹٴزبسدٟيٞ ٵ ٟبٓذٷ ٛٴي سا ثيبٱ ٳٰي ٣ٴذ 

٧شٛتٸ اػت ٵ چٶٱ ٓب٫ي تشيٲ اسصؿٺبي ٵرذاٱ ايٲ اخالٝ ثي ؿ٢ اص ٟٶآذ ٯخجت ثٺشٷ  .دٹذ ٯي

ثيؾ اص ٹش  .آٱ ٟٶآذ سا تحت حب٣ٰيت خٶد دس ٯي آٵسد ،ٯي ٣ٴذ ثخلٶف ٓذا٫ت سا تبييذ ،اٳؼبٳي

حتي دس  ،دسػبختٺبي ح٤ٶٯتي ٯٶرٶدٳيضتبحيش ٯي ٣ٴذ ،ثب ايٲ ٵرٶد ،چيضٯ٬تٺبسا ثٺٮ پيٶٳذٯي دٹذ

    (14: 1362،ثٶاصاس) .ٳيض ٛشاتش سٵدد ٯ٤ٰٲ اػت اص حذٵد حب٣ٰيت ٹبي ٯ٬ي سثٔوي ٯٶا

ثٸ ثيبٱ  .حذا٬ٟي اػتسٟيٞ ٵ ،سايذ دسرٶاٯْ چٴذ اليٸ ٵ حذا٣خشي اخالٝ رٺبٳي دس ٯ٠بيؼٸ ثب اخالٝ

ٵ چٴذ اليٸ اٳذ ٵ ثشاي ٹذايت اٳؼبٳٺب دسٯؼيشي ٣ٸ ي٢ « هخيٮ» يٛشٹٴ٦ ٹب پذيذٷ ٹب :ٹبٳتي٨تٶٱ

سٛتبسي ٵيظٷ اي سا تزٶيض ٯي ٣ٴٴذ. دس ٵساي ايٲ ٳٺبدٹب ٵ ا٨٫ٶٹبي  ،ربٯٔٸ خبف كٶاة ٯي پٴذاسد

ٯِبٹش ت٤شاس ؿذٷ اخالٟيبت »ٵرٶد داسد ٣ٸ  ٳيض «سٟيٞ»ا٬ٟيحذ ي٢ ٳٶّ اخالٟيبت  ،اخالٟيبت حذا٣خشي

ح٠ي٠ت ٵ ٓذا٫ت دس ٹٰٸ  ٹٰچٶٱا٬ٟي حذٯٜبٹيٮ اخالٟي  .ذٴسا تزؼٮ ٯي ثخـ«چٴذ اليٸ يب حذا٣خشي

ا٬ٟي ػ٬جي ٹٮ حذٳٶٓي اصاخالٟيبت  .ٳذصآٳٺب ت٤ٜي٢ ٳبپزيشذ ٵ اٳٯي ؿٶيبٛت ٳِب٭ ٹبي چٴذ اليٸ 

ػش٣ٶة ٵ اػتجذاد اػت.  ،ؿ٤ٴزٸ ،ٛشيت ٣بسي ،ٵرٶد داسد ٣ٸ ؿبٯ٪ اح٤ب٭ ٵ ٟٶآذي دسٳٜي رٴبيت

دس ٹش ٵٵيظٷ اػت چٶٱ ثٸ ٹش حب٩ ي٢ ربٯٔٸ اػت.  ،رٺبٳي اػت چٶٱ اٳؼبٳي اػت ،ربٯٔٸ اٳؼبٳي

رٶد داسد ٣ٸ اص ؿشايي ٯـتش١ اٳؼبٳي ٯب سيـٸ ٯي ٧يشد ٵ دس ٵ« سٟيٞ»ا٬ٟي حذٳٶٓي اخالٟيبت  ،حب٩

ت٠ٶيت ٯِبٹش  ،. ثشاي ٹٰضيؼتي ٛشٹٴ٨يٯي ؿٶدٯـبٹذٷ « ٧شايؾ ٹبي رٺبٳي»ٹٰٸ ٛشٹٴ٦ ٹب ايٲ 

 ،دسي٢ رٺبٱ چٴذ تٰذٳي .ث٤٬ٸ ثبيذٯـتش٣بت تٰذٳي سا رؼتزٶ ٣شد ،رٺبٳي ي٢ تٰذٱ هشٵستي ٳذاسد

: 1378، )ٹبٳتيٴ٨تٶٱ.ثشآييٮٯـتش٣بت  رؼتزٶيدسسا ثپزيشيٮ ٵ ٛشٹٴ٨ي تٴٶّ،سا ٣ٴبس٧زاؿتٸ رٺبٳ٨شاييثبيذ

ًشيٞ ٵكٶ٩ ثٸ ايٲ اسصؿٺبي ٯـتش١ ٵٳي٪ ثٸ ارٰبّ اسصؿي دس ٟب٫ت ي٢ اخالٝ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ٳيض  (511

 (173: 1380،)ٹشتضد٥.دس١ ٯت٠بًْ ٵ٧ٜت ٵ ٧ٶي ٛشٹٴ٨ي اػت



 

ثٸ كٶست  تب٣ٴٶٱ ،اخالٟي ٯٶرٶد بيٵ ؿب٬٣ٸ ٹ٧ٴزيٴٸ ٹبٯـتش٣ي ثشٗٮ ٵرٶد هٰٴي دس  چٴيٲ ٳِب٭

 ،٫ٶاص٭ ،اثٔبد ،ٳحٶٷ دػت يبثي٬ٰٓي ٳيضدسٯشا٣ضٵٯٴبثْ  تذٵيٲ ٵ تٴِيٮ ٳـذٷ ٵ ،اػتخشاد ٯؼت٠٪ ٵ ٯزضا

ثٸ ايٲ ٳب٭ آٳچٸ  .دسخٶس ٟشاس ٳ٨شٛتٸ اػت٣بٵؽ ٯٶسد ٯذاٟٸ ٵ آٱ ٵيظ٧ي ٹب ٵ ػٶاالت ٯشثٶى ثٸ 

 ٳـذٷ ٹٰٸ رٶاٯْ اتخبر رٰٔي ٵ ٯـتش٣بت ٛشٹٴ٨ي  تٶا٠ٛبت ،ٳيض اص ٯٴبػجبت ٯيبٱ رٹٴي ٯٌشح اػت 

ا٫جتٸ ٹٰبٱ ٧ٶٳٸ  .تجذي٪ ٳـذٷ اػت ٵ داساي پـتٶاٳٸ ارشايي  ٵ ثٸ ٹٴزبسٹب ٵ ٟٶآذ اخالٟي ٯٶسد ٵٛبٝ

اكٶ٩ ٯحٶسي ٵ پبيٸ  اخالٝ رٺبٳي سا ٯٴـٶس ٯ٬٪ ٯتحذ ٵ  ،ثؼيبسي اص اٳذيـٰٴذاٱ ،٣ٸ دسٟج٪ ثيبٱ ؿذ

تٰذٱ رٺبٳي سا ثٶاػٌٸ ٹؼتٸ اخالٟي  ثٸ ثيبٱ ٹشتضد٥: .ي ٣شدٷ اٳذآالٯيٸ رٺبٳي ح٠ٶٝ ثـش ت٠٬

ايٲ تٰذٱ ي٢ رب ثٸ ؿ٬٤ي ٣بٯال پيشاػتٸ ٵ پيـشٛتٸ  .ٯـتش١ دس ٹٰٸ ٛشٹٴ٦ ٹبي آٱ ٯي تٶاٱ ؿٴبخت

 (6: 1380،)ٹشتضد٥.اػت تز٬ي يبٛتٸ(1948دس ٯٴـٶس ٯ٬٪ ٯتحذ ٵ آالٯيٸ رٺبٳي ح٠ٶٝ ثـش)

ٯلذاٝ ٳيض ٵ ثشخي ٵيظ٧ي ٹباٹذاٙ  ،٬ٰٟشٵ ،ثٸ ٫حبٍ ٯجبٳيرٺبٳي ٯٴذسد دس آالٯيٸ «ح٠ٶٝ ثـش»

ح٠ٶٝ ثـش ثٸ اٳؼبٱ  ثٸ ثيبٱ ثشخي: .ؿٰشدٷ ؿذٷ اػت«رٺبٳياخالٝ » يب پيؾ دسآٯذ ٯذٵٱسٵؿٲ 

صثبٱ ،ٛشٹٴ٦،ٳظاد،اٵ ثٸ ديٲ ٌْٟ ٳِشاصثؼت٨ي ،ثٶدٳؾ اٳؼبٱ ٵأٟيت كشٙ ثٸ ،ت٬ٔٞ ٯي ٧يشد اٳؼبٱ چٶٳبٱ

ٯذٓي ح٠ٶٝ ثـش خٶد  .ت اٳؼبٱ ثب اٳؼبٱ ٯٔٴي داساػتب٣ٸ تٴٺب دس ٯٴبػج حٞ ٯٜٺٶٯي اػت .ٵٯ٬يت

 ،پبػخ٨ٶي ح٠ٶٝ ثـش ٹٰٸ اٳؼبٱ ٹب .اٳؼبٱ ثٸ ٯخبثٸ ؿٺشٵٳذ رٺبٱ اٳؼبٳي دس ٣شٷ صٯيٲ ،اٳؼبٱ اػت

اػبػي تشيٲ ح٠ٶٟي اػت ٣ٸ تٔبٵٱ  ،خبػت٨بٷ ح٠ٶٝ ثـش .ٳٺبدٹبي ارتٰبٓي ثٶيظٷ ح٤ٶٯت ٹب ٹؼتٴذ

چ٤يذٷ اؽ  ٵايٲ ح٠ٶٝ ثش ٯجٴبي سٛتبس ٹ٨ٰبٳي ٧شا اػتٶاس اػت  .ب سا ٯيؼش ٯي ػبصدٵ ٹٰيبسي اٳؼبٳٺ

ايٲ اػت: سٛتبس يب ٣شداسي ثشحٞ اػت ٣ٸ ثش ٹٴزبسٹب ٵ ٟٶآذي اػتٶاس ثبؿذ ٣ٸ پزيشٛتٸ ٹٰٸ اٳؼبٱ 

ٵ ٳيبصي ثٸ ر٣ش ٳيؼت ٣ٸ ٯيبٱ اخالٝ ٵ ح٠ٶٝ ثٸ ٓٴٶاٱ د (174: 1380،)ٓجبديبٱ.ٹبي ٯشتجي ثب آٱ ثبؿذ

تٜبٵت دس  .اؿتشا٣بت ٵ تٰبيضاتي ٵرٶد داسد ٣ٸ دسربي خٶد ثذاٱ اؿبسٷ ؿذٷ اػت ،ٳِب٭ ٹٴزبسي

ٵاثؼت٨ي ثٸ ٳيت ٵ  ،ٳحٶٷ رٔ٪ ٵٵهْ ،ٹذٙ ،هٰبٳت ارشا ،ٯيضاٱ حجبت ٵ ت٘ييش ،دسرٸ ا٫ضا٭  ،خبػت٨بٷ

 ( 386: 1377 -1376،؛ ٟشثبٱ ٳيب27-25: 1384،)س.١: ٯلجبح يضدي.صثبٱ اص ٯٺٮ تشيٲ آٳٺبػت

 ،ٳظاد ،رٴغ ،ٯذٓي اػت ٣ٸ ٹش اٳؼبٳي ٛبسٕ اص ػٲ ،آٮ اص ٯٶرٶد يب ٯ٠ذس« اخالٝ رٺبٳي» ،دسٹشحب٩

٣شاٯتي اٳ٤ٜب١ ٳبپزيشداسد ٣ٸ ثبيذ ٯحتش٭  ٵتٶاٳبيي رؼٰي يب رٹٴي ارتٰبٓي  ٯٶٟٔيت ،ٯ٬يت ،ديٲ ،صثبٱ

تشديذي  يضي ٵاْٟ ؿٶٳذ.اٳؼبٳٺب ٹٰيـٸ ٯٶهٶّ ٵ ٗبيت ح٠ٶٝ اٳذ ٵ ٳجبيذ آ٫ت ٵ اثضاس چ ؿٰشدٷ ؿٶد.

دس ٯ٠ب٭ ارشا ٹٰچٶٱ ػبيش ٳِب٭ ٹبي ،ا٧ش ٹٮ ٣بٯال ٯبٹيت اخالٟي ٳذاؿتٸ ثبؿذ« ثـش ح٠ٶٝ»ٳيؼت ٣ٸ 

ٯ٬ٌٶثي ٳيض ثش ٳِٮ رٺبٳي  ،ثذٵٱ ي٢ اخالٝ رٺبٳي .ح٠ٶٟي ثٸ اخالٝ ٵ اخالٝ رٺبٳي ٵاثؼتٸ اػت

تٶػي  ٵ ارشاٯ٠ب٭ ٣بسثشي  دس ،سٵع ٬٣ي اخالٝ رٺبٳي تشديذ ٳيؼت ٣ٸ .رٺبٱ حب٣ٮ ٳخٶاٹذ ؿذ



 

ٹٰچٴبٱ ثٸ ٳيض ٹبيي  ثخؾ ؿٶد ٵتذٵيٲ ٵ ٳٺبدي ٯزٰٶٓٸ ٟٶاٳيٲ كٶست ثبيذثٸ الرش٭   ،دٵ٫ت ٹب

دس  ٵ اٳ٨يضٷ ٹبٳ٨شؽ ٹب  ،اسصؿٺب ،ثبٵسٹب ٟب٫ت دسثب ٵيظ٧ي ٹبي خبف هٶاثي اخالٟي  كٶست

سٛتبسي ثٸ ٵا٨٫ٶٹبي چبسچٶة ٟٶآذ ٵ ٹٴزبسٹب اٛشاد دسٵٱ سيضي ؿذٷ ٵ دس  رٰٔي ٵرذاٱػبحت 

 .ٵاْٟ ؿٶد ٰٓٶ٭ ٯجٴبي ٰٓ٪خٶداٳ٨يختٸ  يكٶست

 

 اخالق جْاًی ّای  ٍيژگی

اص ٳٶّ دٵ٭  سا رٺبٳي  ٯٶسد ٳيبص ربٯٔٸ اخالٝ ،ثش٧ؼٶٱ هٰٲ ت٤ٜي٢ ٯيبٱ دٵ ٳٶّ اخالٝ ٯ٬ي ٵ ثـشي

٧ي سٷ ٓبدت ٵا ثب ٵيظ٧ي ٹبي ٹٰچٶٱ  اخالٝ ٯ٬ي ،اص ٳِش ٵي .ئٴي اخالٝ ثـشي ٯالحِٸ ٣شدٷ اػت

 ثؼتٸ ،٣ـؾ ًجئي اٳذ١داساي  ،ت٬٠يذي ٗب٫جب ،دسي٢ ٯ٤بٱ ٵٯح٪ٯؼتٰش دٵساٳي چشخؾ ،تل٬تٵ

دسٵٳي ٵ  هٰبٳت ارشايثشخٶسداس اص  ٵ ٛشٹٴ٨ي ي٢ ثؼتشثٸ ٵ ٯ٠يذ ٯحذٵد  ،ٯتٴبٹي ،ثٶدٱ ٵ اٳزٰبد

 ،تٔب٫ي ،ؿٶس ،پٶيبييٳيض اص ٵيظ٧ي ٹبيي ٹٰچٶٱ  اخالٝ ثـشي  .اص ٳٶّ دٵ٭ ٯتٰبيض ٯي ؿٶد ثيشٵٳي

ا٫ضا٭ ٵ  اص ثشخٶسداس ٳبٯتٴبٹي ٵ ،ثبص ،يٛشٹٴ٨سٹب اص ٟيذ ٵ ثٴذٹبي  ،ثبال ٣ـؾ ًجئي ،آيٴذٷ ٧شايي

ٯيبٱ ربٯٔٸ اي ٣ٸ دس آٱ سٵص٧بس ٯي ثش٧ؼٶٱ دساداٯٸ ٯي ٳٶيؼذ:   .اػت ثيـتش دسٵٳي  هٰبٳت ارشاي

ٵ اختالٙ ٯيبٱ ايٲ  ،داسد ٹٰبٱ ت٘بيشٵ تخب٫ٚ ٯيبٱ ثؼتٸ ٵ ثبص ٵرٶد ،٧زساٳيٮ ٵ ثـشيت ثٸ ًٶس ٬٣ي

آت٠بد ٹ٨ٰبٱ ثش ايٲ اػت ٣ٸ ٟؼٰت آِٮ  .اختالٙ دس ًجئت اػت ٳٸ اختالٙ دسدسرٸ ٵ ٯشتجٸ ،دٵ

دٯؼبصي ٵ پيٶػت٨ي ارتٰبٓي ثش ايٲ اػبع اػتٶاس اػت ٣ٸ ربٯٔٸ دس ثشاثش رٶاٯْ دي٨ش ثبيذ اص خٶد 

  ،ضاد٧بٳي ٣ٸ دس٣ٴبسؿبٱ صٳذ٧ي ٯي ٣ٴذثٸ آدٯي ،دٛبّ ٣ٴذ ٵ ؿخق ٳيض ٳخؼت ٬ٓيشٗٮ آدٯيضاد٧بٱ دي٨ش

ايٲ ٗشيضٷ خٶؿجختبٳٸ ٹٴٶص ٹٮ ٯٶرٶد ٵ دسصيش  ،ٗشيضٷ اثتذايي چٴيٲ ح٤ٮ ٯي ٣ٴذ .ٯٺشٯي ٵسصد

ثبص ٹٮ ٵا٫ذيٲ ٵ ٹٰـٺشيبٱ خٶد سا ثٸ ًٶس  ،دس حب٩ حبهش .ٟـشي اصآٵسدٷ ٹبي تٰذٱ پٴٺبٱ اػت

صيشا ،ـشيت ٗيش ٯؼت٠يٮ ٵ ا٣تؼبثي اػتدس كٶستي ٣ٸ ٓـٞ ثٸ ث ،ًجئي ٵ ٯؼت٠يٮ دٵػت ٯي داسيٮ

 ،اٳؼبٱ سا ثٸ دٵػتي ٵ ٯحجت ٳٶّ ثـش دٓٶت ٯي ٣ٴذ ،تٴٺب اص ًشيٞ خذاٵٳذ ٵ دسخذاٵٳذ اػت ٣ٸ ديٲ

ٹٰبٱ ػبٱ ٣ٸ تٴٺب اص خال٩ ٠ٓ٪ ٵ دس ٠ٓ٪ اػت ٣ٸ ٛي٬ؼٶٛبٱ ٯب سا ٯتٶرٸ ثـشيت ٯي ٣ٴٴذ تب ؿشاٛت ٵ 

چٸ ثب صثبٱ ديٲ  ،ثبسي .حبثت ٳٰبيٴذ ،احتشا٭ ٵ سٓبيت حيخيت سٛيْ ؿخق اٳؼبٱ ٵ ٳيض حٞ ٹ٨ٰبٱ سا ثٸ

 ،دس ايٲ رٶالٳ٨بٷ ،ئٴي چٸ ثب ٓـٞ ٵ چٸ ثب احتشا٭ ثيٴذيـيٮ ،ٵ چٸ ثب ٫ؼبٱ ٬ٛؼٜٸ ػخٲ ث٨ٶييٮ

: 1358،دي٨شٵ ت٬٤يٜي اص ٟؼٮ دي٨ش ثش ٛشاص ثبص ٛـبس ٵ ا٫ضا٭ ارتٰبٓي ٟشاس داسد.)ثش٧ؼٶٱ اخالٟي اصٳٶّ

29 ) 



 

اخالٝ رٺبٳي ٯزٰٶٓٸ اي اص ٹٴزبسٹبي حذا٬ٟي ٯـتش١  ،ٶٳٸ ٣ٸ دس ٟج٪ ثيبٱ ؿذٹٰبٱ ٧ ،اص ايٲ سٵ

رٶاٯْ ٵ ٧شٵٹٺبي ٯخت٬ٚ ثـشي اػت ٣ٸ ٯٶهٶّ آٱ اٳؼبٱ ٌْٟ ٳِش اص  ،ٛشٹٴ٦ ٹب ،ٯيبٱ ٹٰٸ اديبٱ

ٳِبٯي ٵحذاٳي ٛشاػٶي ٹٰٸ  .ر٘شاٛيبيي اػت ،صثبٳي ،ٯزٹجي ،ٳظادي ،ٹش ٧ٶٳٸ ت٬ٔٞ ٵ تٔيٲ ٛشٹٴ٨ي

ٟي ٯت٤خشٵچٴذ اليٸ ٯٶرٶد ٣ٸ ثشٰٓيٞ تشيٲ صيشػبخت ٹبي ٯـتش١ اٳؼبٳٺب ٵ ٳِب٭ ٹبي اخال

اخالٟي ٣ٸ دس ٯ٠بيؼٸ ثب ٳِبٯٺبي اخالٟي خشد ٵٵاثؼتٸ  .هشٵستٺبي ٳبؿي اص ربٯٔٸ رٺبٳي ٯت٤ي اػت

ثٸ حٶصٷ ٹبي ٛشٹٴ٨ي خبف؛ ٛشاٛشٹٴ٨ي يب ثٸ ٯٔٴبي دٟيٞ تش ٯحلٶ٩ ؿ٤٪ ٧يشي تذسيزي ٛشٹٴ٨ي 

اخالٝ رٺبٳي ثٸ ٫حبٍ ٬ٰٟشٵ ٳيض اص ٧ؼتشٷ اي ثٸ پٺٴبي  .اػت« ٛشٹٴ٦ رٺبٳي»رذيذ تحت ٓٴٶاٱ 

ٯ٬تٺب ٵ  ،دٵ٫ت ٹب ،ػبصٯبٳٺب ،ٯٴبػجبت  ٳٺبدٹب ،ٵٷ ثشسٛتبسٹبي ٛشديٓال ،ايٲ ٳِب٭ .رٺبٱ ثشخٶسداساػت

اص ٳِش هٰبٳت  .٧ٶٳٸ ٹبي ٯخت٬ٚ استجبًي سا دسػٌٶح ٯخت٬ٚ خشد ٵ ٣الٱ پٶؿؾ ٹٴزبسي  ٯي دٹذ

ثشخٶسداسي اص پـتٶاٳٸ ٹبي ٳِبستي ٵ ٣ٴتش٫ي  ثخـي اص آٱ ثذ٫ي٪ داؿتٲ ٯبٹيت ٟبٳٶٳي ٵ ارشا ٳيض

اصؿبٳغ ٵ توٰيٲ ارشايي ثيـتشي ثشخٶداسثٶدٷ ٵ ٳ٠ن آٱ ٟبٓذتب اٯ٤بٱ ٯٌب٫جٸ رٰٔي؛ سػٰي ٵ

اٯب ثخؾ ٟبث٪ تٶرٺي اصآٱ ٹٰچٴبٱ ثب حَٜ ٯبٹيت اخالٟي  .پي٨شدٹبي ٯتٴبػت ٟوبيي ٵ ٣يٜشي داسد

 .ثٸ حيبٱ خٶيؾ اداٯٸ ٯي دٹذ ،ص ٹش ٧ٶٳٸ هٰبٳت ارشاي سػٰي ٵ ا٫ضا٭ ٵ تح٤ٮ ثيشٵٳيٵثذٵس ا

اػتٔذاد تزذيذ  ،صٯيٴٸ ٹبي ٣بسثشي ،٣خشت ٯٶ٫ٜٸ ٹب ،تحش١ ايٲ ٣ٸ ٯيضاٱ پٶيبي ٵ ٵيظ٧ي دي٨ش

ٳِب٭ ٹبي  اخالٟي  دس ٯ٠بيؼٸ ثب ،تٜؼيش پزيشي ٵ... ايٲ ٳِب٭ٟبث٬يت  ،اٯ٤بٱ ٳ٠ن ٵ تخ٬ٚ ،ؿٶٳذ٧ي

ثشخي اٳذيـٰٴذاٱ ٓب٭ ٧شايي سا ٣ٸ ٯؼت٬ض٭ ثشخٶسداسي اص ٯجٴبي  .ثؼيبس ٯتٜبٵت اػت ش ٯٶرٶدٯت٤خ

ٯجٴبيي ٣ٸ ثشٵٛٞ آٱ   .ثبسصتشيٲ خليلٸ اخالٝ رٺبٳي ؿٰشدٷ اٳذ ،ٵاحذ دسٯيبٱ رٰيْ آدٯيبٱ اػت

ايٲ ٯجٴب ٯ٤ٰٲ اػت احؼبػي ٳِيش  .٣٪ ثشاي ٟبًجٸ ٯشد٭ دسػت يب ٳبدسػت ثبؿذ آٰب٫ي ٵاحذ دس

ايٲ ٯجٴب اص ايٲ حيج  .يب ٟٶٷ اي ٯبٳٴذ ؿٺٶد ثبؿذ ،ٟبث٬يتي چٶٱ ٵرذاٱ ،ٓبًٜٸ اي ٯخ٪ ؿ٠ٜت ،ٹٰذ٫ي

ٹشچٴذ  ،سٵاػت ٓب٭ ٵ رٺبٱ ،اػتٛبسٕ اصت٠٬ٔبت ٛشٹٴ٨ي  ٣ٸ ثٸ ي٤ؼبٱ ٯـخلٸ ت٢ ت٢ ٯشدٯبٱ

 (361: 1385،)ٹٶ٫ٰض.٫ضٵٯب ربداٳٸ يب حتي حبثت ٳجبؿذ ٯ٤ٰٲ اػت 

 

 خاستگاُ اخالق جْاًی 

؟دسپبػخ ثٸ اػتٴجبى ٵ اػتخشاد ٯي ؿٶد ٯٴـبيٵ  اص چٸ ٯٴجْ ٰٓٶٯب ٵ اخالٝ رٺبٳي خلٶكب  الٝاخ

اختالٙ ٳِش دسايٲ  .اسائٸ ؿذٷ اػتٵ ٛي٬ؼٶٛبٱ اخالٝ ايٲ ػٶا٩ آساء ٯخت٬ٜي اصػٶي اٳذيـٰٴذاٱ 

شخي ث .ٳبؿي ؿذٷ اػتٵ ٯٔيبس ٛٔ٪ اخالٟي  ثيـتش اص اختالٙ ٳِش دسٯبٹيت ٧ضاسٷ ٹبي اخالٟي ،ثخؾ

اٵكبٙ ٵ سٵاثٌي ٓيٴي ٵٵأٟي ٵ رضئي اص  ،اسصؿٺب ٵ ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي اخالٟيثشايٲ ثبٵسٳذ ٣ٸ 



 

ت ٵ ااح٤ب٭ اخالٟي رضٵ آتجبس ٓذٷ اي ثشآٳٴذ ٣ٸ .ٵ ٳبُش ثٸ ٵ حب٣ي اص ٵاْٟ اٳذتبسٵپٶد ٓب٫ٮ ٹؼتي 

ديذ٧بٷ  .ـٰٸ ٯي ٧يشٳذ٠ٓالٳي ػشچاٟتوبئبت اص خٶاػتٸ ٹب ٵ تٰبيالت ٠ٓالٳي يب  ٵ ثٶدٷ ٛشاٯيٲ ٠ٓ٪ 

ػيشٷ ٵ ثٴبي ٠ٓال ٯي  ٯ٠توبي يب رٰٔي تٶاٛٞ ،ارتٰبٓي اح٤ب٭ اخالٟي سا آتجبس ٵ ٟشاس داد ءٯٴـب ،ػٶ٭

چٺبس٭ اسصؿٺب ٵ ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي اخالٟي سا آتجبسي ٯحن ٵ ٳبؿي اصٟٶٷ خيب٩ ٵ ديذ٧بٷ .داٳذ

ٯبٹيت   ،ثٸ ثيبٱ دي٨ش .يٴٸ ًشح يبٛتٸ اٳذصٯ ،٣ٸ ثٸ اٟتوبي ثشخي هشٵستٺب احؼبػبت ٵ ٓٶاًٚ ٯي داٳذ

ديذ٧بٹٺبي دي٨شي  اح٤ب٭ اخالٟي اص ديذ٧بٷ ثشخي ا٣تـبٛي ٵ اص ديذ٧بٷ ثشخي ر٬ٔي ٵ آتجبسي اػت.

 .اص ر٣شآٳٺب ارتٴبة ٯي ؿٶدٵ ٓذ٭ استجبى ٯؼت٠يٮ ثب ٯٶهٶّ ٳٶؿتبس ٳيضٵرٶد داسد ٣ٸ ثٸ رٺت اختلبس

اسصؽ ٹب ٵ ٧ضاسٷ ٹبي اخالٟي  دس خلٶف خبػت٨بٷ ٵ ٯٴـبء ديذ٧بٹٺبثشخي تٜلي٬ي دس اداٯٸ ثٸ ر٣ش 

       ٯي پشداصيٮ:  ٣ٸ ثب٫ٌجْ اخالٝ رٺبٳي سا ٳيض ؿبٯ٪ ٯي ؿٶد؛ 

ٵ ٧ٶٹش ٯبٹيت  ٺباػت ٣ٸ اٳؼبٳٵ ٯجشٹٲ  دس ربي خٶد ٯؼتذ٩ ًجئت ٵٌٛشت ٯـتش١ اٳؼبٳي: -

ٯي تٶاٳذ  ٣ٸ حبثت ٵ ٯـتش١ ٵٵيظ٧يٺبي حبالت ،كٜبتي٢ ػ٬ؼ٬ٸ  اص ،ٵ ثٸ ٹٰيٲ د٫ي٪ذ ٳٵاحذي داس

دس صيؼت ؿٴبػي ٵ  .ثشخٶسداسٳذ ،ٯـتش١ ثبؿذ ٵ پبيذاس ت٤ٶيٴي ٵ تـشئي ٟٶاٳيٲٯٴـبء ي٢ سؿتٸ 

 ت٤ٶيٴي بتٳٸ اختالٛ ،ثٸ ٹٴ٨ب٭ ثحج اص ٵيظ٧ي ٹبي اٳؼبٳي(ٛشدي ٵ ارتٰبٓي )آٮ اصسٵاٱ ؿٴبػي

ٵ ٳٸ ٵرٶد اخز ؿذٷ تش١ دس ٯيبٱ آٳبٱ ٯـ ٟٶاٳيٲد٫ي٪ ثشٓذ٭ ٵرٶد  ،يٯيبٱ اٛشاد ٵ اكٴبٙ اٳؼبٳ ٯٶرٶد

ٵ  بتاؿتشا٣ ٵرٶدث٤٬ٸ  ،ٟشاس٧شٛتٸ اػتٟٶاٳيٲ ٯـتش١ دػتٰبيٸ ٳٜي تٜبٵت ٹبي ٛشدي ٵ كٴٜي 

ٳجبيذ اختالٛبت  ،ايٲ سٵاص  .ٯزٰٶٓب ثب ٳؼجت ٹبي ٯخت٬ٚ تبييذ ؿذٷ اػت ي ٛشدي ٵ كٴٜيتٜبٵت ٹب

٧ٶاٷ ٓذ٭ ٵرٶد ٟٶاٳيٲ ٯـتش١ دس ٯيبٱ  سارٶاٯْ ٟـشٹبي ارتٰبٓي ٵ  ،ت٤ٶيٴي ٯٶرٶد ثيٲ ٧شٵٹٺب

تٜبٵت ٹبي ٯحؼٶع ٵ ٯـٺٶد ٯيبٱ ٳجبيذ ٵرٶد ٟٶاٳيٲ ٯـتش١ سا دػتبٵيض اٳ٤بس ،ٯت٠بثالآٳٺب ٧شٛت؛ ٵ 

ٟٶاٳيٲ ربٯٔٸ  صٯيٴٸ ًشح ٣ٸ اػت  رٺبت اؿتشا١ ٵرٶد ٹٰيٲ .رٶاٯْ ٟشاسدادٟـشٹب ٵ  ،٧شٵٹٺب

   .سا دس ٯيبٱ اٳؼبٳٺب ٛشاٹٮ ػبختٸ اػت ؿٴبختي

 ٵ ٹٴزبسي ،ٯي تٶاٳذ خبػت٨بٷ ي٢ ٳِب٭ اسصؿيي ٹٰيٲ رٺبت ٯـتش١ اٳؼبٳٵرٶد  ،اػبع ايٲثش

٣ٸ سيـٸ دس خٶاٹذ ثٶد ٯ٠جٶ٩ ٹ٨ٰبٱ  ٳِبٯي  ثبؿذ؛ صيشا تٴٺب ٳِب٭ ٯٔتجش ٵ ٵ تٰٔيٮ پزيش ٯٔتجشسٛتبسي 

بٱ سا ثٸ خيش ٵ آدٯيچٴيٲ ٳِبٯي ثي ؿ٢ ٯي تٶاٳذ  .ثبؿذ ٵ اص آٳٺب ت٘زيٸ ٣ٴذ ٸٵأٟيت ٹب داؿت ح٠بيٞ ٵ

٣ٸ ي٤ي اص  ـٯـتش١ ٵٵأٟيبت حٞ ايٲ اػت ٣ٸ ت٤ٶيٴيبت  ،ثٴبثش ايٲ .سٹٴٰٶٱ ؿٶدػٔبدت ٵ ٣ٰب٩ 

 ٯٴـب تـشئيبت ٹؼتٴذ ـي ٵ ٹٴزبسي ٯٺٮ تشيٲ ٵ اك٬ي تشيٲ ٯال٣بت آتجبس ٵ كحت ي٢ ٳِب٭ اسصؿ

ي ٯ٠٬ٌب ئٴي اسصؿ ايٲ ٳِب٭ .ٯي ؿٶٳذ ٵاحذي٢ ٳِب٭ اسصؿي ٵ ؿ٤٪ ٧يشي  ٯـتش١ٵ اسصؽ ٹبي 

ثؼتٸ ،ي اسصؿيػبيش ٳِب٭ ٹب؛ٯٴبػت ٵ ٯ٠جٶ٩ خٶاٹذ ثٶد ،ٯٜيذ ،رٶاٯْربٵ ثشاي ٹٰٸ  ٹٰٸٹٰيـٸ ٵ دس



 

ايٲ ٵرٶٷ اؿتشا١ ٹٮ پبيٸ  .اسصؽ ٧زاسي خٶاٹٴذ ؿذ،داسٳذ ايٲ ٳِب٭ ثٸ ٯيضاٱ اختالٙ ٵ تجبٓذي ٣ٸ ثب 

ٔي اخالٟي ٵ ح٠ٶٟي ٯـتش١ ٟٶاٳيٲ ت٤ٶيٴي ربٯٔٸ ؿٴبختي ٯـتش١ ٯي ؿٶد ٵ ٹٮ ٯٴـب ٟٶاٳيٲ تـشي

ٵ رٶاٯْ ٯخت٬ٚ ٯي تٶاٳٴذ ٛشٹٴ٦ ٵ ٳِب٭ اسصؿي ٵ اخالٝ ٵ ح٠ٶٝ ،ٟـشٹب ،پغ ٧شٵٹٺب .ٯي ٧شدد

  (125ٵ 29: 1378،؛ رٶادي آٯ٬ي149 -147 :1368 ،ٯلجبح يضديس.١: ).داؿتٸ ثبؿٴذ يٵاحذ

ػتٸ اسصؽ ٹبي دؽ ٹبي  اٳؼبٳي سا ٯي تٶاٱ  دس ي٢ ًج٠ٸ ثٴذي ٬٣ي ثٸ دٵاسص،ٵ ثٸ ثيبٱ دي٨ش

ٯ٬ٌٞ ٵ اسصؽ ٹبي ٯت٘يش ٵ ٳؼجي ت٠ؼيٮ ٳٰٶد. خبػت٨بٷ اسصؽ ٹبي ٯ٬ٌٞ ًجئت ٵٌٛشت  ٵحبثت

 ،ٯالحِبت ٠ٓالئي ،خبػت٨بٷ اسصؽ ٹبي ٯت٘يش ٵ ٳؼجي ٳيبصٹبي ٯ٠ٌٔي صيشػبخت ٹبي ٯـتش١ ٵٵ

ي٢ ٯ٤ٰٲ اػت  ،اص ايٲ سٵ .هشٵستٺبي ٓلشي ٵ ؿشايي ٯت٘يش صٳذ٧ي اػت ،اٟتوبئبت ارتٰبٓي

دائٰي ٵ حبثت ٵ ٟبث٪ تؼشي ٵ ،ػ٬ؼ٬ٸ اسصؽ ٹبي اخالٟي ٵ ح٠ٶٟي ٵرٶد داؿتٸ ثبؿذ ٣ٸ ٬٣ي ٵ ٯ٬ٌٞ

ايٲ اسصؿٺب ٹٰبٳٺب ٹؼتٴذ ٣ٸ اص ٵرٶٷ اؿتشا١ ت٤ٶيٴي اٳؼبٳٺب ٳـأت  .اٳت٠ب٩ ثٸ ٹٰٸ ربٯٔٸ ٹب ثبؿذ

ٯخب٫ٚ ثب  ،٧شٛتٸ اٳذ ٵ چٶٱ ًجئت ٵ راتيبت ربٯٔٸ چيضي رض ًجئت ٵ راتيبت ٛشد اٳؼبٱ ٳيؼت

ايٴ٤ٸ ٹٴٶص ٹٰٸ ربٯٔٸ ٹب  .ًجئت ٵ راتيبت ٹيچ ربٯٔٸ اي ٳيؼتٴذ ٵ ثشٹٰٸ رٶاٯْ تٌجيٞ پزيشٳذ

اسصؿٺبي ٯز٣ٶسسا ٳپزيشٛتٸ اٳذ ثٸ ايٲ ٯٔٴب ٳيؼت ٣ٸ ايٲ اسصؿٺب اػبػب اٯ٤بٱ ٛشا٧يش ٵ رٺبٳـٰٶ٩ ؿذٱ 

 ،رٜٔشي ؛ 382 -377: 1د،ٷ1393،ٓالٯٸ ًجبًجبيي ٹٰچٴيٲ س.١:؛ 149: 1368،سا ٛبٟذٳذ.)ٯلجبح يضدي

تحت ٓٴٶاٱ  ٧شايؾ ٹبي اكي٪ يب تٰبيالت ثٴيبديٲ  ،ثٸ ثٔذ(ثشخي اصٹٰيٲ خبػت٨بٷ291: 22: د1374

اص ٧شايؾ ٹبي اكي٪  ،اٳؼبٱ يبد ٣شدٷ اٳذ: اٳؼبٱ ٓالٵٷ ثش تٰبيالت ٗشيضي ٯـتش١ ثب ٧ٶٳٸ ٹبي حيٶاٳي

ص: ٧شايؾ ثٸ ح٠ي٠ت رٶيي يب ثٸ ؿٴبخت ٯختق ٳيض ثشخٶسداساػت. ٯٺٮ تشيٲ ايٲ ٧شايؾ ٹب ٓجبستٴذ ا

ح٠بيٞ؛ ٛوي٬ت خٶاٹي يب ٧شايؾ ثٸ اسصؿٺبي اخالٟي؛ صيجبيي خٶاٹي يب صيجبيي دٵػتي؛ خذارٶيي ٵ 

 ( 437: 1374،پشػتؾ؛ ربٯٔٸ ٧شايي؛ ربٵداٳٸ خٶاٹي؛ ٟذست رٶيي ٵ...)دٛتش ٹ٤ٰبسي حٶصٷ ٵ داٳـ٨بٷ

ًب٫ت ٬ٓٮ اخالٝ ٳٶيٴي اػت ٣ٸ ثش ًجئت اٳؼبٱ ٵ  دٵساٳت : ا٣ٴٶٱ صٳذ٧بٳي ٳبٯٔتذ٩ ٯبثٸ ثيبٱ ٵي٪ 

اسصؿٺبي صٳذ٧ي اػتٶاس ثبؿذ ٵ تٰذٳي سا ٣ٸ ثش احش ٛشاس خذايبٱ دػتخٶؽ اٳ٠الة ؿذٷ اػت ٳزبت 

دس ًجئت اٳؼبٱ اػت ٵ دٵآي ارتٰبٓي ٵ خٶد پشػتي ٵ  ٹب پبيٸ اخالٟيبت ٵ خالٙ اخالٝ ثخـذ.

 (100: 1371 ،)ٵي٪ دٵساٳت.رٶد اػتٹش دٵ دس آٱ ٯٶ ،ٗشائض حَٜ ٳٶّ ٵ حَٜ ٳٜغ

٬ٰٟشٵٯـتش٣بت اٳؼبٳي سا ثٸ حٶصٷ اي  ٵػيْ تش اص ،ثب ا٫ٺب٭ اص ٯٴبثْ ديٴي ٳيضثشخي اٳذيـٰٴذاٱ ٯٔبكش

اص ٳِش ٵي اٳؼبٳٺب دس اٯٶس ٯتٔذدي اؿتشا١ داسٳذ ٣ٸ اٹٮ  .اثٔبد ٵرٶدي ٵًجئت ٵ ٌٛشت ثؼي دادٷ اٳذ

. تؼبٵي دس ح٤ٰت ٵ ٯـيت ٵ 2اٳؼبٱ ٹب ٯخ٬ٶٝ خذاٵٳذٳذ(؛  . تؼبٵي دس خب٫ٞ)ٹٰٸ1: آٳٺب ٓجبستٴذ اص

. تؼبٵي دس 4. تؼبٵي دس ٯبدٷ اٵ٫يٸ خ٠٬ت ٹٰٸ اٳؼبٳٺب؛ 3ٟبٳٶٳي ٣ٸ ٹٰٸ اٳؼبٳٺب سا ثٶرٶد آٵسدٷ اػت؛ 



 

. تؼبٵي دس 5ٯٴـب رشيبٱ ٳؼ٪ اٳؼبٳٺب ٣ٸ ٓجبست اػت اص ي٢ ٯشد ٵ صٱ )آد٭ ٵ حٶا ٬ٓيٺٰبا٫ؼال٭(؛ 

. تؼبٵي دس ٹذٙ آاليي ٣ٸ ٹٰٸ 6ي ٣ٸ ٹٰٸ اٳؼبٳٺب دس آٳٺب ٯـتش١ اٳذ؛ ٯبٹيت ٵ ٯختلبت ٰٓٶٯ

اٳؼبٳٺب دساٯ٤بٱ ٵكٶ٩ ثٸ آٱ ٯـتش١ اٳذ ٵ آٱ ٹذٙ ٓجبست اػت اص ٟشاس ٧شٛتٲ دس ربرثٸ ٣ٰب٩ سثٶثي 

. تؼبٵي دس ٯؼيش حش٣ت ثٸ ٣7ٸ ثٸ ديذاس خذاٵٳذي ٵ اٳززاة ثٸ ؿٔبّ ٛشٵٕ سثٶثي ٯٴتٺي ٯي ٧شدد؛ 

. تؼبٵي دس ٣شاٯت ٵ حيخيت راتي ٣ٸ خذاٵٳذ ٹٰٸ آٳبٱ 8؛ « حيبت ٯ٠ٔٶ٩»بست اػت اص آٱ ٹذٙ ٣ٸ ٓج

. اتحبد 10. تؼبٵي دس داؿتٲ اػتٔذاد ٵكٶ٩ ثٸ ٣ٰب٩ اسصؿي اختيبسي؛ 9سا ثٸ آٱ ٯتلٚ ٛشٯٶدٷ اػت؛ 

پغ اص ٳبئ٪ ؿذٱ ثٸ ٣ٰب٩ اسصؿي ٣ٸ ٯٶرت ٵحذت ٓب٫ي ٯيبٱ آٳبٱ ٯي ٧شدد ٵ ٯي تٶاٱ آٱ ٵحذت سا 

. تؼبٵي دس ٹذٙ ٧يشيٺب دس ٹش دٵ ٬ٰٟشٵ حيبت ًجئي 11; ٹٰٸ (؛1ٵ1يٲ ٛشٯٶ٩ اسائٸ ٳٰٶد:)ٹٰٸ ;ثب ا

. تؼبٵي دس ٯؼبٵات دس ٯ٠بث٪ ت٤ب٫يٚ ٵ 12ٵ حيبت ٯ٬ٌٶة ٣ٸ ٯحٶس اك٬ي آٱ كيبٳت رات اػت؛ 

اتحبد دس تـ٤٪ ٧شٵٹي  .14. اتحبد ٛٶٝ ٣خشتٺب ٵٵحذتٺبي ًجئي؛ 13ح٠ٶٝ ٵ ٹش ٧ٶٳٸ ٯ٠شسات؛ 

اكٶ٩ صٯيٴٸ تٶرٸ ٹش چٸ ثيـتش ثٸ ايٲ  ،ؿشايي ٯٶرٶد ربٯٔٸ ثـشي( 177: 1370،رٜٔشي«).ٔٸربٯ

ـ رٺبٱ دس ٣ٴبس ُٺٶس دٵ٫ت  ،ثيبٱ دي٨شثٸ   .سا ٛشاٹٮ ػبختٸ اػتديٲ ثٴيبصيشػبخت ٹبي  ٯـتش١ ٵ

ئٴي ،ثٸ ػٶي آ٧بٹي رٺبٳي ،ٯ٬ت ٹب ٣ٸ ٹش ي٢ ٯشصٹب ٵ ػٴت ٹبي اثذآي خبف خٶد سا داسٳذ

ايٲ ٳ٠بة دس ٵساي ٳ٠بة اديبٱ  .دس حب٩ حش٣ت اػت ،اص چيضي ٣ٸ ثـشيت خٶاٳذٷ ٯي ؿٶدآ٧بٹي 

: 1377،)ٵا٫شؿتبيٲ.ربي ٯي ٧يشد،٣ٸ دس ٰٓ٪ ثيـتش ثٸ پزيشؽ ٯٶٯٴبٱ ثٸ خٶيؾ ٧شايؾ داسٳذ ،رٺبٳي

268) 

ي آٯٶصٷ ٹبي اديبٱ ثضس٥ ا٫ٺي ثضس٧تشيٲ ٯٴجْ اخز ٳِب٭ اخالٟي ٵ ح٠ٶٟآٯٶصٷ ٹبي اديبٱ ثضس٥:  -

» ٣ٸ  ايٲ ٟبٓذٷ اػبػي .رٺبٳـٰٶ٩ ٯتٴبػت ثب ٰٓيٞ تشيٲ صيشػبخت ٹبي ٯـتش١ اٳؼبٳي خٶاٹٴذ ثٶد

 ،آييٲ تبئٶ ،آؿ٤بسا دس ٯ٤تت ٹبي ٣ٴٜٶػيٶع «ثشاي دي٨شاٱ ٯپؼٴذ ،آٳچٸ ثشاي خٶيؾ ٳٰي پؼٴذي

ٵ دس ٯؼيحي ٵ اػالٯي ثٸ ؿ٬٤ي ٵرٶد داسد  ،آييٲ صسدؿت ٵ ديٴٺبي يٺٶدي ،آييٲ ثٶدا ،آييٲ ٹٴذٵ

ٰٓيٞ ثـش ثٸ پشٹيض اص صرشٹبي ثيٺٶدٷ ٵ  آييٲ ٹبي دي٨ش ٳيض ثٸ ًٶس هٰٴي پزيشٛتٸ ؿذٷ اػت. ٳيبص

ٯزٰٶٓٸ اي الص٭ ٵ پبيٸ اي ٯح٤ٮ ثشاي ٹٰٸ آٳٺبيي  ،ٯٜٺٶٯي اص اك٪ ثشاثشي اخالٟي ٹٰٸ اٛشاد ثـش

بس٣ت ٛٔب٩ ٹٰٸ ٯـ ،(اص ايٲ سٵ41: 1377،اػت ٣ٸ ثخٶاٹٴذ اخالٝ ٹ٨ٰبٳي سا تٴِيٮ ٣ٴٴذ.)د٣ٶئيبس

اديبٱ ٵ ػٴت ٹبي ٛشٹٴ٨ي ٯٶرٶد ٯي تٶاٳذ ٳيبصربٯٔٸ رٺبٳي ثٸ ي٢ ٳِب٭ اخالٟي ٯٔتجش ٵ ٯ٠جٶ٩ سا 

ي٢ ديٲ يب ي٢ تٰذٱ ثٸ تٴٺبيي ٳٰي تٶاٳذٵُيٜٸ  ،دس ٓلش ٯب ٣ٸ ٓلش رٺبٳي ؿذٱ اػت» .تبٯيٲ ٣ٴذ

س٭ ٣ٸ اص ثشآٯذ ٧ٜت٨ٶي ٯٲ اٯيذٵا .رؼتزٶ ثشاي ٯٔٴبي صٳذ٧ي ٵ اخالٟيبت رٺبٳي سا ٓٺذٷ داس٧شدد

ٵ ي٢ ٹؼتٸ ٯـتش١ اسصؿٺب پذيذ خٶاٹذ آٯذ ٣ٸ تش٣يجي اص  ،ثيٲ تٰذٳٺب ي٢ ػٴت ٯـتش١ آداة ٵ سٛتبس



 

٣ٶٳ٦ ٳيض ثشآٱ  (205: 1384،تٺشاٳيبٱ«) ثٺتشيٲ رٴجٸ ٹبي تٰبٯي اديبٱ ٵ ػٴت ٹبي ٛشٹٴ٨ي خٶاٹذ ثٶد.

خالٟي ثٸ ٯٔٴبي تٶاٛٞ هشٵسي ارٰبّ اٳٶٓي  ،ٳ٨بٷ ربٯٔٸ ٣خشت ٧شاي اٯشٵصدسديٲ ٣ٸ اػت 

ارتٰبٓي  ،ثشاػتبٳذاسدٹبي اخالٟي ثٴيبديٴي اػت  ٣ٸ ثشٗٮ تٰبيضات ٯٶرٶد دس رٺت ٧يشيٺبي ػيبػي

» يب ديٴي ٯي تٶاٳذ ثٸ ٓٴٶاٱ ٣ٶچ٢ تشيٲ پبيٸ  ٯ٤ٰٲ ثشاي صٳذ٧ي اٳؼبٱ ٵ ٣ٴؾ رٰٔي ٰٓ٪ ٣ٴذ..

ثٸ آػبٳي ٯي تٶاٳذ ايٲ ٯٺٮ سا ثضس٥ دسٹٰٸ ػٴت ٹبي ديٴي ٵ اخالٟي  ٯٶرٶد« ٟبٓذٷ ًاليي اٳؼبٳيت

 :   ٓجبستٴذ اصثشخي اص كٶست ثٴذيٺبي ايٲ ٟبٓذٷ   .تٶهيح دٹذ

 Analects«.آٳچٸ ثشاي خٶد ٳٰي پؼٴذي ثشاي دي٨شاٱ ٯپؼٴذ( :» ٣c.551-489 BCEٴٜٶػيٶع) -

15.23)) 

دس ٯٶسد  ،(: ٣بسي ٣ٸ دٵػت ٳذاسي دي٨شاٱ دس ثبسٷ تٶاٳزب٭ دٹٴذ BCE-10CE 60خبخب٭ ٹي٬٪) -

 ( Shabbat 31a).دي٨شاٱ  اٳزب٭ ٳذٷ

   .ثشاي آٳٺب اٳزب٭ ثذٷ ،ٓيؼي ٳبكشي )ّ(:آٳچٸ سا دٵػت داسي دي٨شاٱ ثشايت اٳزب٭ دٹٴذ -

Matt.7.12; Luke 6.31)) 

اػال٭: ٹيچ ي٢ اص ؿٰب ٯٶٯٲ ٳيؼت ٯ٨ش آٱ ٣ٸ ثشاي ثشادسؽ ٹٰبٱ ثخٶاٹذ ٣ٸ ثشاي خٶيؾ ٯي  -

 ( Forty Hadith of an –Nawawi,13خٶاٹذ.) 

ريٴيؼٮ: اٳؼبٳٺب دس اٯٶسايٲ رٺبٳي تٜبٵتي ثب ي٤ذي٨شٳذاسٳذٵ آٳٺب ثبيذ ثب ٹٰٸ ٯخ٬ٶٟبت ٓب٫ٮ آٱ ٧ٶٳٸ  -

 ( Suttakritanga 1,11,33) .سٛتبس ٣ٴٴذ  ٣ٸ ٯبي٬ٴذ ثب آٳٺب سٛتبس ؿٶد

ٯٲ  ثشاي دي٨شي ٳيض ٳخٶاٹذ ثٶد؛،ثٶديؼٮ: ٵهٔيتي ٣ٸ ثشاي ٯٲ  خٶؿبيٴذ ٵ ٫زت ثخؾ ٳيؼت -

)  .چ٨ٶٳٸ ٯي تٶاٳٮ ٵهٔيتي ٣ٸ ثشاي خٶد٭ خٶؿبيٴذ ٵ ٫زت ثخؾ ٳيؼت ثش دي٨شي  تحٰي٪ ٣ٴٮ

Samyutta Nikaya V,353,35-342,2   ) 

ايٲ اػبع  .سٛتبس ٣ٴذ ،ٹٴذٵئيؼٮ: ٹيچ ٣غ ٳجبيذ ثب دي٨شاٱ ثٸ ؿيٶٷ اي ٣ٸ خٶد ٳبپؼٴذ ٯي ؿٰشد -

 (Mahabharata X III,114,8  (.)Kung,1998:98) .اخالٝ اػت

ي٤ي اص رب٫ت تشيٲ ثشداؿت ٹبيي ٣ٸ اص ٯٌب٫ٔٸ »ٳيض دس ت٤ٰي٪ ثيبٳبت ٛٶٝ ٯي ٳٶيؼذ:  سٵٳب٫ذ ٧شيٲ 

دٷ  .تـبثٸ آٳٺب دس ت٬ٔيٰبت ٵ دػتٶسٹبي اخالٟي اػبػي اػت ،حبك٪ ٯي ؿٶد ،تٌجي٠ي اخالٝ ديٴي

اح٤ب٭ ػبدٹبساٳب  ،٪ٵ ت٬ٔيٰبت پٶ٫غ دس سػبئ« ٯٶِٓٸ ثش ٛشاص ٣ٶٷ»ت٬ٔيٰبت ٯؼيح دس ،ٛشٯبٱ ديٲ يٺٶد

ٵ اح٤ب٭)دٷ ٧بٳٸ( اػال٭  ،اح٤ب٭ پٴذ ٧بٳٸ ثٶدايي ،(63/10،يب داسٯبي رٺبٳي دس آييٲ ٹٴذٵ )ٟٶاٳيٲ ٯبٳٶ

 ...ػي.ٯزٰٶٓٸ ٣بٯال ٯـتش٣ي اص اح٤ب٭ اسصؿي سا تـ٤ي٪ ٯي دٹٴذ ،(39-22آيبت ،دس ٟشآٱ )ػٶسٷ اػشا

خٶاٳذٷ اػت؛ ٵرٶد « يٲ ثذيٺيبت ٠ٓ٪ ٬ٰٓيٳٺبئي تش»ايٲ ٧ٶٳٸ ٟٶآذ اخالٟي ثٴيبدي سا ،٫ٶئيغ .اع



 

: ٧،1374شيٲ« ).تٶكيٚ ٫ٶئيغ سا تبييذ ٯي ٣ٴذ ،ايٲ ٟٶآذ ٵ ٯؼ٬ٮ ثٶدٳـبٱ دس چٴيٲ ػٴتٺبي ٯتٜبٵتي

 ،ربٯٔٸ ؿٴبػبٱ ٳيض ٹٰچٶٱ دٵس٣يٮ ٵ ٵثشثش ايٲ ثبٵسٳذ ٣ٸ ٰٓيٞ تشيٲ اسصؿٺبي ربٯٔٸ شخيث(31

ٯزٹت ٳٺبدي اػت ٣ٸ ٳ٠ؾ ٰٓذٷ اي دس تز٬ي  سد.استجبى ٳضدي٤ي ثب ٳٺبدٹبي ٯزٹجي دس ربٯٔٸ دا

تز٬ي ٧بٷ اسصؽ ٹبي اػبػي ربٯٔٸ  ،ٯزٹت .اسصؿٺبي ثٴيبديٲ ٵ حَٜ ي٤پبسچ٨ي ربٯٔٸ ايٜب ٯي ٣ٴذ

صيشا ثب ٯؼبئ٪ ٓبر٪ دس حيبت اٳؼبٱ ػشٵ٣بسداؿتٸ ٵ پبػخ ٧ٶي ربٯْ تشيٲ ٯؼبئ٪ پيشاٯٶٱ ،اػت

ٹٰچٴيٲ دس حَٜ ٵ اديبٱ ثضس٥ ا٫ٺي ( 47: 1378،ٵأٟيت ٹؼتي ٵ ساصآٛشيٴؾ اٳؼبٱ اػت. )ٵسػ٬ي

دخ٪ ٵ  ،تبييذ ٵ تب٣يذ ثش آٳٺب دس ٯ٠ب٭ احجبت ،ثؼي ٵ تٶػٔٸ اسصؽ ٹب دس ٯ٠ب٭ حجٶت ،حجبت اسصؿٺب

ٯٔشٛي آسٯبٳٺب  ،تلشٙ دس ٳحٶٷ چيٴؾ ٵدسرٸ ثٴذي اسصؽ ٹب دسػ٬ؼ٬ٸ ٯشاتت ي٢ ٳِب٭  اسصؿي

ٵٓذٷ  پبداؽ ٹب ،ي خٶة ٹب ٵ ثذٹب ٵ ثبيذ ٵ ٳجبيذ ٹباسائٸ ٯال١ ثشا ،ٵ٣ٰب٩ ٯ٬ٌٶة ٹب ٵ ٗبيبت ثب٫زات

٣ٸ دس اٛضايؾ ٳلبة ا٫تضا٭ اٛشاد ثٸ سٓبيت اسصؽ ٹب ثؼيبس ثٸ  آٰب٩ ٳي٢ ٵ ٣يٜشٹبي دٳيٶي  ٵ اخشٵي 

ٵ  ٯٶحش اػت؛ تٶرٸ دادٱ ثٸ ٫ضٵ٭ ٳيتٰٴذي ٯٴبػت ثشاي است٠بي اسصؽ آٰب٩)تٶرٸ ثٸ ثٔذ اٳ٨يضؿي

دس تبٯيٲ ٳيبصٹبي ٵأٟي ٵ ٣ؼت  ا٫ضاٯبت اخالٟيٱ اٳؼبٱ ثٸ ٳ٠ؾ ٯٶحش آٰب٩(؛  تٶرٸ داد حؼٲ ٛب٬ٓي

 ،ٛشٓي ٵ اؿت٠بٟي ثٸ ٯخبثٸ ح٠٬بت ٯ٤ٰ٪ اسصؿٺبي راتي يتٶرٸ دادٱ ثٸ اسصؽ ٹب ،ٯتٔب٫ي٣ٰبالت 

ثذػت دادٱ ٯال١ ثشاي سْٛ تٔبسم ٵ  ،ثشحزسداؿتٲ اٳؼبٳٺب اص ٳ٠ن اسصؿٺب ٵ ػشپيچي اص سٓبيت آٳٺب

ٳ٤تٸ پبيبٳي ايٴ٤ٸ اص ٳِش ثشخي   .٣شدٷ اٳذب دس ٯ٠ب٭ ٰٓ٪ ٵ...ٳيض ٳ٠ؾ ثي ثذي٬ي ايٜب اسصؿٺ ٯحتٰ٪تضاحٮ 

ػبختٸ صٯيٴٸ ثؼيبس ٯٴبػجي ثشاي ٳي٪ ثٸ ايٲ ٯٺٮ ٯيؼش  ،اؿتشا١ اديبٱ دس ٯٔٴٶيت ٧شايي ،اٳذيـٰٴذاٱ

  .اػت

ٵ ثٸ ٯٔٴٶيت دس اسربّ اديبٱ ٯخت٬ٚ  اؿتشا١  ،اسربّ ثٸ ٯٔٴٶيت ٧شايي ٯـتش١: ثشخي اٳذيـٰٴذاٱ -

رٺت ٹذايت ػشٯبيٸ ٯـتش١ ٵ ٳ٠ٌٸ ات٤ب  تالؽ دس رٺت اسهبي ٳيبصٹبي سٵحي اٳؼبٳٺب سا ٯٺٮ تشيٲ 

ا٧ش پيشٵاٱ ٹٰٸ اديبٱ ٵ  رٺبٳـٰٶ٩ ثشٗٮ تٜبٵتٺبي ٯتٴٶّ ر٣ش ٣شدٷ اٳذ:ٰٓٶ٭ دس ٯؼيش ٳي٪ ثٸ اخالٟيبت 

ٛشٹٴ٨ي ٵهٔيت دس رٶاٯْ ثٸ ٫حبٍ  ،ثي ؿ٢ ،ٯٔٴٶيت ٯزٹت خٶد سا رذي ث٨يشٳذ ،ٯزاٹت

ٛشٹٴ٦ ٵاحذ رٺبٳي دس كٶستي پذيذ ٯي آيذ ٣ٸ ي٢ ٛشٹٴ٦ ٵاحذ ٯٔٴٶي  .ٹٰؼٶتشي پذيذ ٯي آيذ

ٹش چٴذ ٯب ثبيذ آسصٵٹبي خٶد  ،آسصٵي ٹش اٳؼبٱ ٯٔٴٶي ايٲ اػت ٣ٸ ثٸ آٳزب ثشػذ .ٵرٶد داؿتٸ ثبؿذ

ثٸ ٳِش ٯٲ ثضس٧تشيٲ  .اػتسا ثب ٵاْٟ ثيٴي ٯٴٌجٞ ٣ٴيٮ ٵ ٤ٛش ٳ٤ٴيٮ ٣ٸ ايٲ آسصٵٹب ثٸ صٵدي تح٠ٞ پزيش 

ايٲ اػت ٣ٸ پشٵطٷ ٠ٓالٳيت  ،٣بسي ٣ٸ ٯب ٯي تٶاٳيٮ دس حب٩ حبهش ثشاي خٶد ٵ ربٯٔٸ ٯبٱ اٳزب٭ دٹيٮ

رٶاٯٔي ٣ٸ ٯٔٴٶيت سا ثٸ ٟيٰت  ،چشا ٣ٸ دس ًٶ٩ تبسيخ .ٵ ٯٔٴٶيت سا ثٸ ًٶس ٹٮ صٯبٱ پيؾ ثجشيٮ

 .آٱ ٯٴبػجبت اٳؼبٳي ػب٫ٮ ٳشػيذٷ اٳذ ثٸ آٱ سهبيت ثبًٲ ٵ ،٠ٓالٳيت اص دػت دادٷ اٳذ ٵ يب ثش٤ٓغ



 

)ٯ٤٬يبٱ « .ثي ؿ٢ ثٸ ي٢ رب ٯي سػٴذ،ا٧شٹٰٸ پيشٵاٱ اديبٱ رٺبٱ ثب كذاٟت ثٸ ديٲ خٶد ٯ٬تض٭ ؿٶٳذ

ايٲ ٵرٸ اؿتشا١ ُبٹشا ثيؾ اص ٹٰٸ دس ٯيبٱ اديبٱ ا٫ٺي ثضس٥ يبٛت ٯي ؿٶد ٳٸ ٰٓٶ٭ (284: 1386

يبت ٯٶرٶد ٳيض چٴيٲ ٳـبٱ ٯي دٹذ ٣ٸ ثؼيبسي  اص ٵأٟ .ٯـشثٺبيي ٣ٸ ثٴٶٓي ادٓبي ديٴي ثٶدٱ داسٳذ

 ٵٯـ٤الت ٵ ٣بػتي ٹبي ربٯٔٸ كٴٔتي ٣ٸ سٵصٯشٷ ٳيض ثشاحش  رشيبٳبت ٵ رٴجؾ ٹبي ٯٔٴٶيت ٧شا 

ٳٸ ثٸ ٳيبصٹبيي ٣ٸ ٵٓذٷ تبٯيٲ آٱ سا دادٷ تب٣ٴٶٱ ،ثش تٔذاد آٳٺب اٛضٵدٷ ٯي ؿٶد ٵ ٯٔٴب  ثحشاٱ ٯٔٴٶيت

ؿيٶّ   .ت٬ٌيٚ ٣شدٷ اٳذ بٯٔٸ رذيذ سا ثٸ ٳْٜ ٯٔٴٶيت ٯتٔب٫ي ٰٓ٪ ٣شدٷ اٳذ ٵٳٸ ٛوبي ٬٣ي ر،اٳذ

حتي ،ٵ ػٶء اػتٜبدٷ ٹبي ٯ٤شس اص احؼبع ٳيبص ٵ اػت٠جب٩ ؿبيبٱ اٳؼبٳٺب ٣برة ٵ ثذ٫ي ٓشٛبٱ ٧شائيٺبي 

آتٰبد ٰٓٶ٭ ثٸ اسصؿٰٴذي ٵ ربرثيت ٛي ٳٜؼٸ ٓشٛبٱ ٵ ٯٔٴٶيت ثٸ ٓٴٶاٱ ٧ٶاستشيٲ داسٵي ٌٓؾ 

  .كي٪ تشيٲ ٯبٯٲ ٹذايت ٧ش سا ٳيضثٸ ؿذت ٯخذٵؽ ػبختٸ اػتػيشي ٳبپزيش اٳؼبٱ  ٵ ا

 اسصؿٺب ،ثبٵسٹب تشديذي ٳيؼت ٣ٸ ثخؾ ٟبث٪ تٶرٺي اص :يب حؼٲ ٵ ٟجح ٬٠ٓي ٠ٓالٳيت اخالٟي -

ثٴيبديٲ اخالٟي اص اح٤ب٭ ٯؼت٠٪ ٠ٓالٳي ٵ ثٸ ثيبٱ دي٨ش اص ٯلبديٞ حؼٲ ٵ تٰبيالت ٵ ٧شايؾ ٹبي ،

ثٸ ٓٴٶاٱ  ي٤ي اص  ٵ٣شدٷ ي ٹٴ٨بٯي ٣ٸ اص ػٌح  ت٢ ت٢ اٛشاد ٓجٶسايٲ دسيبٛت ؿٺٶد .ٟجح ٬٠ٓي اٳذ

ًشح ٵاسٷ ٹبي ثٴيبديٲ ،ٳٺبدٹب،ػبختبسٹبدسٟب٫ت يبثذ ٵتذسيزب ٵ تج٬ٶس ٓيٴيت ٬ٰٓي ٠ٓ٪ ٯـتش١ ٯِبٹش 

ٵاْٟ ٓب٭ ٯٶحش٧يشي ا٨٫ٶٹب ٵ ٹٴزبسٹبي ٵ دس ؿ٤٪  اػت٠شاس يبٛتٸحيبت رٰٔي ٵ ؿب٫ٶدٷ ٹبي اػبػي 

 تشديذي ٳيؼت ٣ٸ .بت رٰٔي سا ٹٰؼٶ ثب اٟتوبئبت ؿٺٶدي خٶد رٺت دٹذؿٶد؛ ٯي تٶاٳذ حي

ٵدس ثشخي  ٛشاٛشٹٴ٨ي ،رٺبٳـٰٶ٩ ،ٓب٭ ٧شا ،ًجئي دسيبٛت ٹبي ٠ٓالٳيت اخالٟي ثذ٫ي٪ ٵيظ٧ي

٣ؼبٳي ٣ٸ ثشاي تٶريٸ » .تجذي٪ ؿٶٳذ يٯي تٶاٳٴذ ثٸ ٹٴزبسٹبي رٺبٳي ٵ ٹ٨ٰبٳ ػٌٶح ربٵداٳ٨ي 

ٯٔت٠ذٳذ ٣ٸ اٳ٨يضٷ ٹبي  ،ٵ ٠ٓالٳيت رٰٔي تٰؼ٢ ٯي ٣ٴٴذاسصؿٺبي اخالٝ رٰٔي ثٸ ٠ٓ٪ 

رضء اٳ٨يضٷ ٹبي ٰٓيٞ ٵ اكي٪ آدٯي اػت ٵ ٰٓٞ ٵ اكب٫ت ايٲ اٳ٨يضٷ ٹب ثٸ ٹيچ سٵي « دي٨ش٧شٵاٳٸ »

..دس ايٲ ديذ٧بٷ اسصؿٺب ٵ ا٫ضاٯبت اخالٝ ارتٰبٓي .٣ٰتش ٵ هٔيٚ تش ٳيؼت« خٶد٧شٵاٳٸ»اص اٳ٨يضٷ ٹبي 

« ثي ًشٙ»ػشچـٰٸ ٯي ٧يشٳذ ٵ ايٲ ٠ٓ٪ ٵ ٠ٓالٳيت راتب دي٨ش٧شا يب  اص ٠ٓ٪ ٵ ٠ٓالٳيت اخالٟي

ثٶدٱ اٳؼبٱ سا ٯٜشٵم ٯي ٧يشد... « حيٶاٱ اخالٟي»ثٶدٱ يب « ٯذٳي ثب٫ٌجْ »..چٴيٲ ديذ٧بٹي .اػت

ٯ٠تويبت  ...آدٯي سا ثٸ ٓذا٫ت ٵ اٳلبٙ ٵ يب ايخبس ٵ اص خٶد ٧زؿت٨ي ٛشاٯي خٶاٳذ.٠ٓالٳيت اخالٟي

٠ٓالٳيت اخالٟي حذا٬ٟي اص آدٯي ٯي خٶاٹذ ٣ٸ ثٸ ٹٰبٱ ٯ٠ذاس ٵ  .داسد ٵ ػ٠ٜيايٲ ٠ٓالٳيت ٣ٜي 

ثشاي دي٨شاٱ ٵ ح٠ٶٝ ٵ ٯٴبْٛ ،ٯيضاٳي ٣ٸ ثٸ خٶد ٵ ح٠ٶٝ ٵ ٯٴبْٛ ٵ ٯلب٫ح ؿخلي خٶد اٹٰيت دٹذ

٠ٓالٳيت  .ٵ ٯلب٫ح آٳبٱ ٳيض اٹٰيت ٟبئ٪ ؿٶد ٵ ثٸ دي٨شاٱ ثٸ چـٮ ٹذٙ ثٴ٨شد ٳٸ ثٸ چـٮ ٵػي٬ٸ

ئٴي اص ٯٴِش ايٲ  ،ٯي اٳزبٯذ« اخالٝ ٯجتٴي ثش ٓذا٫ت»اػت ٵ ثٸ « ٯحٶس ـٓذا٫ت »اخالٟي حذا٬ٟي



 

ايٲ اخالٝ اص  .ٯحٶسي ٵ ٯبدس اسصؿٺبي اخالٝ ارتٰبٓي ثٸ ؿٰبس ٯي سٵد ،ٓذا٫ت يب اٳلبٙ ،٠ٓالٳيت

آدٯي ٯي خٶاٹذ ٣ٸ دس ت٠ٔيت ٯٴبْٛ ؿخلي خٶد ثٸ دي٨شاٱ ٬ُٮ ٳٴٰبيذ ٵ ح٠ٶٝ ٵ ٯٴبْٛ آٳبٱ سا ٛذاي 

ثشاي دي٨شاٱ ٹٮ ثخٶاٹذ ٵ آٳچٸ سا ٣ٸ ثش خٶد ٳٰي  ،د ٳ٤ٴذ ٵ آٳچٸ سا ٣ٸ ثشاي خٶد ٯي خٶاٹذخٶ

ثش دي٨شاٱ ٹٮ ٳپؼٴذد ٵ ٓيؾ ٵ ساحتي ٵ سٛبٷ ٵ آػبيؾ خٶد سا ثٸ ٟيٰت سٳذ ٵ ٯحٴت ٵ  ،پؼٴذد

ٳبساحتي ٵ اهٌشاة دي٨شاٱ ٳخٶاٹذ ٵ ٳزٶيذ ٵ ٣شاٯت اٳؼبٳي ٹٰٴٶٓبٱ خٶد سا ثٸ سػٰيت ثـٴبػذ ٵ 

ثذاٱ احتشا٭ ث٨زاسد ٵ دس ٯ٠ب٭ اسصؽ ٧زاسي ٵ دس تِٔيٮ سٛتبس خٶد ثب دي٨شاٱ ٣شاٯت آٳبٱ سا ٹٰٶاسٷ 

؛ دس اثتٴبي 113ٵ  59 :1384،ٛٴبيي«) .ٯ٬حٶٍ ثذاسد ٵ ثشاي آٳبٱ اسصؽ راتي ٟبئ٪ ثبؿذ ٳٸ اسصؽ اثضاسي

 (122 -120: 1368،اخالٝ ثشٳِشيٸ حؼٲ ٵ ٟجح ٬٠ٓي ٹٰچٴيٲ س.١ : ػجحبٳي

ٵ خشدٷ ش٣بت ٛشٹٴ٨ٺب: ٯٌب٫ٔبت ٯ٠بيؼٸ اي ٛشٹٴ٦ ؿٴبػبٱ چٴيٲ ٳـبٱ ٯي دٹذ ٣ٸ ٛشٹٴ٦ ٹبٯـت -

ٳيض ٣ٸ ٰٓذتب اص ٵيظ٧ي  ٓٴبكشدس ثشخي  ،ٯـٺٶدٵ تٰبيضات  تٜبٵت ٹبٯٶرٶد ثـشي ثشٗٮ ٛشٹٴ٦ ٹبي 

ثشخي  .اؿتشا١ داسٳذ ،ٛشاٛشٹٴ٨ي اٳؼبٳٺب ٳبؿي ؿذٷ ًجئي ٵ ٯـتش١ ٵ خلٶكيبت ثٴيبديٲ ٹبي

 ٷ اٳذثٸ ايٲ ٳتيزٸ سػيذ ٹب ٵ ٳِب٭ ٹبي اسصؿي  ٛشٹٴ٦ٸ ٯٌب٫ٔ دسٯ٠بيؼٸ اي  يسٵي٤شد ٰٴذاٱ ثباٳذيـ

ٵٟت  ،تٶاهْ ،ك٬ح ،ٛشديت .٣ٸ رٴجٸ رٺبٳي داسٳذيبٛت ٯي ؿٶد ٣ٸ اسصؽ ٹبي ٛشٹٴ٨ي ٛشاٵاٳي 

 ،ٯٴض٫ت اٳؼبٳي ،ٯزٹت ،رؼبست ،٣بسايي ،ٓذا٫ت ،احتشا٭ ثٸ ػب٫خٶسد٧بٱ  ،رؼتٲ پيـي ،ؿٴبػي

ٯيٺٰبٱ  ،آت٠بد ثٸ ػشٳٶؿت ،ٵٛبداسي ،ت٬ٔيٮ ٵ تشثيت ،اًبٓت ٧شايي ،اٳوجبى ،ٵًٲ پشػتي ،حتكشا

سٳ٦  ،ػ٬ؼ٬ٸ ٯشاتت ٵساحتي ،ٯبدسي ،ّٟذاػت ٣ـت ٵ صس ،احتشا٭ ثٸ ًجئت ،ٯب٤٫يت تٶاسحي ،ٳٶاصي

 ،خبػت٨بٷ دي٨ش ٯـتش٣بت ٛشٹٴ٨ي(103: 1382،)٣ٰب٫ي پٶس.اص آٱ ر٬ٰٸ اٳذدسػت٤بسي  ،پٶ٩ ،پٶػت

آػٰبٳي ٳبؿي تٔب٫يٮ اص  ي ٯخت٬ٚ تٔب٫يٮ ٯزٹجي ٵ تبحيش پزيشي ٛشٹٴ٦ ٹبتبسيخي اؿبٓٸ  اص احتٰبال

ٳيض  دس ٯٴـٶسرٺبٳي ح٠ٶٝ ثـش ٵ هٰبئٮ آٱ اٳ٤ٔبع يبٛتٸ   خبف اسصؿٺبي ٵرٶد ثشخي   .ؿذٷ اػت

ـٶس ٯٴ ،اص صٯبٱ ًشح ٫ٶتٶع ػٶتشا».ٳٸ ػشٯبيٸ ٛشٹٴ٨ي ي٢ ربٯٔٸ ٣ٸ ثٸ ٣٪ ثـشيت ت٬ٔٞ داسد

ٵ ٯٴـٶس رٺبٳي ،ٷآالٯيٸ اػت٠ال٩ ايبالت ٯتحذ ،ٯٴـٶس ٯب٧ٴب٣بستب ،دٷ ٛشٯبٱ خذاي تٶسات ،حٰٶساثي

ثحج ح٠ٶٝ ثـش ٹٰٶاسٷ ثخـي اص ٯزا٣شات ٛشٹٴ٨ي رٺبٳي ثٶدٷ ٵ دس ؿ٤٪ ثٴذي آساي  ،ح٠ٶٝ ثـش

ٱ ٵ ٹيچ ٣ـٶسي يب تٰذٳي ٳٰي تٶاٳذ ادٓب ٣ٴذ ٣ٸ اٳحلبسا ٯب٢٫ آ ،ٰٓٶٯي ٳ٠ؾ داؿتٸ اػت

 (168: 1384،تٺشاٳيبٱ«).اػت

ٯٴجْ دي٨شي ٣ٸ ُبٹشا دس ري٪ ٯـتش٣بت ٛشٹٴ٨ي رٶاٯْ ٟبث٪  آداة ٵ سػٶ٭ ٳبُش ثٸ ٯلب٫ح ٓبٯٸ: -

آداثي اػت ٣ٸ ثذ٫ي٪ ٵيظ٧ي خبف ٵ اٹٰيت ٵ ٳ٠ؾ ٣بس٣شدي آٱ دس صٯشٷ اخالٝ ربي  ،اٳذساد اػت

ي اػت ٣ٸ ثشاي حَٜ ٵ ػالٯت ٳٶّ اك٪ اخالٝ ٳبؿي اص آداث ،ثشخي اٳذيـٰٴذاٱثٸ تٔجيش .ٯي ٧يشٳذ



 

 ،ٳٰي ؿٶد ؿٰشدٷٵ رضٵ اخالٝ  ثٶدٷسػٮ ٵ ٓشٙ  كشٛباصآداة  ثشخي .ؿذٷ اػت تـخيق دادٷٯٜيذ 

حيبتي ٵ  ،ػٜشٷ ٗزا. اٯب ثٔوي اصآداة ثشاي ٯلب٫ح ٓبٯٸ ٯٺٮدسٯبٳٴذ ثٸ ٣بسثشدٱ ٣بسد ٵ چٴ٨ب٩ 

خبسد آٱ؛ دسٵ٭ اصدٵاد دس داخ٪ ٟجي٬ٸ يب ٯخ٪ تٔذد صٵربت يب ا٣تٜب ثٸ ي٤ي؛ ٫ض ،هشٵسي ثـٰبس ٯي آيٴذ

اػت ٵ اٯش ٵ ٳٺي ٵ   «اٵاٯش ٯ٬ٌٞ»ايٲ ٧ٶٳٸ آداة  .ٯٴْ ٟت٪ دس داخ٪ ٟجي٬ٸ ٵ اربصٷ آٱ دس خبسد اص آٱ

آداثي اػت ٣ٸ ثذاٱ ٰٓ٪ ٯي ؿٶد ٵ ثٸ ٵَٓ ٵ  ،سػٶ٭ .تشٗيت ٵ ت٤ٜيش ثشاي آٳٺب ثٸ ٵرٶد آٯذٷ اػت

اص آداثي اػت ٣ٸ دس ثبسٷ آٱ ٵَٓ ٵ تج٬يٖ ٛشاٵاٱ كٶست ٯي  تج٬يٖ احتيبد ٣ٰتشي داسد. اخالٝ ٓجبست

ٵي٪ ).٧يشد ٵ ٰٓ٪ ثذاٱ ٣ٰتش اػت؛ اخالٝ ئٴي ٵُبيٜي ٣ٸ ارشاي آٱ سا ٠ٛي اص دي٨شاٱ تٶْٟ داسيٮ

ٓشٙ ي٢ ربٯٔٸ  تشديذي ٳيؼت ٣ٸ .تٔجيش ٣شدٷ اٳذ« ٓشٙ»ثشخي اص ايٲ ٯٴجْ ثٸ  (88: 1371،دٵساٳت

دسٵٳي ؿذٷ ٵ داساي دٵا٭ ٵ ؿٰٶ٫يت ٳؼجتب ثبال ٳيضدس كٶستي ٣ٸ اص آتجبس  ئٴي ٹٴزبسٹبي ٯٶسد ٟجٶ٩ ٵ

ٯي تٶاٳذ ثٸ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص  ،ؿٶدربٯٔٸ رٺبٳي ثشخٶسداس   پزيشؽ  رٰٔي دس ٯ٠جٶ٫يت ٹ٨ٰبٳي ٵ ،ٓب٭

 ،٬٠ٓي ،ديٴي ،ايٲ ٟجي٪ ٓشٙ ٹب ثذ٫ي٪ خبػت٨بٷ ٌٛشي .اػتٴبد ٵاْٟ ؿٶدٯٴبثْ اخالٝ رٺبٳي ٯٶسد 

س٣شدي خٶد ٯٰٔٶال ٟبث٬يت صيبدي ثشاي تجذي٪ ؿذٱ ثٸ ي٢ پبسادايٮ ٗب٫ت دس ربٯٔٸ رٺبٳي تزشثي ٵ ٣ب

    .سا داسٳذ

: ٳِب٭ ٛبيذٷ ٧شا دس تح٬ي٪ ٳٺبيي اص خٶة ٵ ثذ ثش ٯ٬ٌٶثيت ٵ ٓذ٭ تبٯيٲ ٯٴبْٛ رٰٔيٵ  ٛبيذٷ ٧شايي -

ٸ ثش حؼت ٳيت اؿخبف خٶة ٵ ثذ دس ٳٺبيت اٯش ٳ .ٯ٬ٌٶثيت ٛٔ٪ اص حيج آحبس ٵ ٳتبيذ آٱ تب٣يذ داسد

ٛٔ٪)حؼٲ ٬ٔٛي(تٔييٲ ٯي ؿٶد. دس ايٲ ٣ٸ ٯال١  ثيشٵٳي )حؼٲ ٛب٬ٓي( ث٤٬ٸ ثش حؼت ٳتيزٸ ٵ آحبس

اختالٙ ،اػتٯٴبْٛ ٵ ٯلب٫ح رٰٔي  ٯٴبْٛ ٛشدي يب آحبس ٯٴٌجٞ ثب خٶاػت ٵتشتت ٳتبيذ ٵ،ٰٴذياسصؿ

ٵ هشٵستٺب ٵ اٟتوبئبت حيبت  ٔيثي تشديذ ا٧ش ايٲ اسصيبثي ثش پبيٸ ٳتبيذ ٵ ٯلب٫ح رٰ .ٳِش ٵرٶد داسد

ايٲ   .ؿٶد ٯحؼٶةٯي تٶاٳذ ثٸ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص ٯٴبثْ اخز اسصؽ ٹبي اخالٟي  ،اػتٶاس ثبؿذارتٰبٓي 

سا  يب ٯلب٫ح ٳٶٓي  ٳِشيبتي اػت ٣ٸ ٠ٓالٳيت رٰٔي دسصٯشٷ  ،ٛٶٝ ٵ ت٠شيش ثب تح٬ي٪ ٳيض ٳِشيٸ

ثز٣ش اػت ٣ٸ ٯٴبْٛ ٯٶسد ٳِش دس ايٲ  اسصؽ ٹبي اخالٟي ؿٰشدٷ اٳذ. الص٭ خبػت٨بٷ ٵ ٯال١ آتجبس

ي سارْ ٣ٶتبٷ ٯذت يب ث٬ٴذ ٯذتٵ اسصؿي  ٯٴبْٛ ٵ ٳتبيذ ٯٔٴٶي ثيـتش ثٸ اسصيبثي ٳٸ ٫ضٵٯب ٯبدي ث٤٬ٸ

تشديذي ٳيؼت  ٣ٸ صيؼتٲ دس ربٯٔٸ  .اػتتوٰيٲ ٣ٴٴذٷ ٯلب٫ح رٰٔي ،اػت ٣ٸ ٯؼت٠يٮ يب ٗيشٯؼت٠يٮ

ارتٰبٓي ثشاػبع هٶاثي اخالٟي ٵ اٳؼبٳي تٴِيٮ ؿذٷ  اي ٣ٸ سٵاثي اٛشاد آٱ ثب ي٤ذي٨ش ٵ ثب ٳٺبدٹبي

اص صيؼتٲ دس ربٯٔٸ اي اػت ٣ٸ سٵاثي ارتٰبٓي آٱ ثش  ٯ٠شٵٱ ثٸ كشٛٸ تشٯ٬ٌٶثتش ٵ  ،خٶؿبيٴذتش ،ثبؿذ

٬ٓٶ٭ ارتٰبٓي  دس ثشخي ٳِشيٸ ٹب .ثبؿذ يبٛتٸٯٔيبسٹبي ٗيش اخالٟي ػبٯبٱ  ٛشيت ٵ ،ٟذست ،صٵس پبيٸ

: 1384،سيتضس ؛132ـ 79: 1372،)س.١: اػ٤يذٯٶس.اػتاػتٶاسٯٴٌٞ   ٹٰيٲش ث ٳيض «ٳِشيٸ ٯجبد٫ٸ»ٹٰچٶٱ



 

اٵ٫يٲ دػتٸ سا ثٸ ٛوبي٪ ارتٰبٓي يب ٛوبي٪ تبٯيٲ  ،دس ت٠ؼيٮ ثٴذي چٺبس٧بٳٸ ٛوبي٪ٹيٶ٭ ٳيضٛل٪ ٹٜتٮ(

ايٲ دػتٸ اص ٛوبي٪ ٵ اٵكبٙ  ٯ٬ٌٶثيت ٵ ٳي٤ٶيي ،اصٳِشٵي .٣ٴٴذٷ ٯٴبْٛ رْٰ اختلبف دادٷ اػت

ؿبد٣بٯي ٵ خيش ٵ سٛبٷ سا  ،ٵ خٶؿجختيٹ٨ٰبٳي ثٶدٷ سٵ اػت ٣ٸ ػٶد ٵ ٯٴٜٔت آٳٺب ٳٜؼبٳي اص آٱ 

اٵكبٙ ٯتٔذدي سا دس ايٲ دػتٸ ربي دادٷ ٣ٸ  ٵي .ثشاي ربٯٔٸ اٳؼبٳي ٵ ٳٶّ ثـش ثٸ اسٯ٘بٱ ٯي آٵسٳذ

 ،آتذا٩ ،ٜٓت ،ٯذاسا ،دػت٨يشي اص ثيٴٶايبٱ ،ساػت٨ٶيي ،ٯٺشٵسصي ،حٞ ؿٴبػي اص: اٹٮ آٱ ٓجبستٴذ

) .تب٣يذ ٣شدٷ اػت ئٴي خيشخٶاٹي ٵ ٓذا٫ت ٵ ٯٶسد اخيش ثشد ٵي دس اداٯٸ .شخٶاٹي ٵ ٓذا٫تخي

 (  260: 1383،ؿيذاٱ ؿيذ

دػت ٣ٮ ٳِشي ثش  ٛشٹٴ٦ ٯذٳي رٺبٳي: ٛشٹٴ٦ ٯذٳي دس حب٩ سؿذ ربٯٔٸ رٺبٳي ٳيض ثٸ د٫ي٪ اثتٴبء -

 ،٫يت ٹ٨ٰبٳيٵٯؼؤ ،ٯـبس٣ت رٰٔي ،اػت٠ال٩ ،٠ٓالٳيت ،دٯٶ٣شاػي ،اكٶ٫ي ٹٰچٶٱ ح٠ٶٝ ثـش

ت٠ٶيت ػبصٯبٱ ٹبي ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ٵ... ثٸ  ،ٯشرٔيت ٯٔيبسٹبي رٺبٳـٰٶ٩ ٵ ٛشاٛشٹٴ٨ي ،اػتبٳذاسد ػبصي

ا٫جتٸ ٳيبصي ثٸ ر٣ش ٳيؼت ٣ٸ  .ؿٰشدٷ ؿذٷ اػتپـتٶاٳٸ ٹبي اخالٝ رٺبٳي  ٯٴبثْ ٵ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص

دس ٵاْٟ اٳؼبٱ سا   ،ٳؼبٱ ٵ خذاٛشٹٴ٦ ٯذٳي ٯذسٱ ثذ٫ي٪ پبيجٴذي ثٸ اٵٯبٳيؼٮ ٵ ت٠بث٪ ا٤ٛٴي ٯيبٱ ا

ٹش ٧ٶٳٸ ساّ ديٴي ٵ اخالٟي سا ٣ٸ ٯبٳْ ػبصٵ٣بسٹبي ًجئي ٗشائض ثشاي  ٰٓال خذاي خٶيؾ ٟشاس دادٷ ٵ

ؿ٤٪  ٯؼيشٯٺٰي دسثؼيبس ٯبٳْ  ،٣ٴبس ٳٺبدٷ اػت. ايٲ ٯٶهْ اخالٝ ػتيض ،ٳي٪ ثٸ تٰٴيبت اٳؼبٳي ؿٶد

ٛشٹٴ٦ ػٴتي اص  تٶاٳيثشخي اٳذيـٰٴذاٱ ٳب .ٯي ؿٶدرٺبٳـٰٶ٩ ت٠٬ي  ٳِب٭ اخالٟي ٵ اػت٠شاس ي٢ ٧يشي

ثشاي ٹذايت اٳؼبٱ ٯذسٱ  ٵ ٳب٣بسآٯذي اخالٝ ػٴتيٳِب٭ اخالٟي ٯٶسد ٳيبص ربٯٔٸ رٺبٳي  ٵ تبٯيٲ تٶ٫يذ

اك٬ي سرٶّ ثٸ ٛشٹٴ٦ ٯذٳي ثشاي اخز ٳِب٭ اخالٟي سا ٓبٯ٪  دس پيچ ٵ خٮ ٹبي ربٯٔٸ پيچيذٷ اٯشٵص

ٯي ٧ٶيذ: اخالٟي  ثشخي ٛي٬ؼٶٛبٱثٸ پيشٵي اص  ،ثبٵٯٲ .ؿٰشدٷ اٳذٯتٴبػت ثب صيؼت رٺبٱ ٯٶرٶد ثش 

اخالٝ ٹٮ رٶاسي اػت ٵ اص ايٲ  ـ ٯٶرٶد تٴٺب اخالٝ ئٴي٣ٸ اص دٵساٱ پيـبٯذسٱ ثٸ اسث ثشدٷ ايٮ ـ 

.. .ٳبٯٴبػت اػتاخالٟي  ،دٵس اص ٯب اٳزب٭ ٯي ٧يشٳذ ،ثشاي ربٯٔٸ اي ٣ٸ دس آٱ تٰب٭ آٰب٩ ٯٺٮ ،سٵ

ثٸ ٹٰبٱ  ،ثشاي رزة ٵ ٣ٴتش٩ =ٟذست ت٤ٴٶ٫ٶطي٤ي ٯذسٱ> دس اختيبس داسيٮاٯشٵص ي ٣ٸ اثضاسٹبي اخالٟ

=ٳبؿي اص ايٲ اخالٝ ٯؼؤٵ٫يت اخالٟي .ثبٟي ٯبٳذٷ اٳذ ،ثٶدٳذ«كٴٔت ٬٣جٸ»كٶستي ٣ٸ دس ٯشح٬ٸ 

ٯب سا ٵا ٯي داسد ٣ٸ ٯشاٟجت ٣ٴيٮ ٵ ثجيٴيٮ آيب ٛشصٳذاٳٰبٱ خٶسا١ ٵ پٶؿب١ ٵ ٣ٜؾ داسٳذ يب  پيـبٯذسٱ>

خـ٢ ؿذٷ ٵ ثيؾ اص ،تح٬ي٪ سٛتٸٳٸ؛ اٯب ٹٴ٨بٯي ٣ٸ ثب تلٶيش ٹبي ثي حغ ٣ٴٴذٷ اي اص ي٢ ػيبسٷ 

د ٵ دس ثٸ اسث خٶاٹٴذ ثش ،اٳذاصٷ ٧ش٭ ؿذٷ سٵ ثٸ سٵ ٯي ؿٶيٮ ٣ٸ ٛشصٳذاٳٰبٱ ٵ ٛشصٳذاٱ ٛشصٳذاٳٰبٱ

٫يت اخالٟي ؤايٲ ٯؼ ،ٯؼت٠يٮ يب ٗيش ٯؼت٠يٮ ٯب ٯزجٶسٳذ دسآٱ صٳذ٧ي ٣ٴٴذثي تٶرٺي رٰٔي ٳتيزٸ 

 ( Bauman,1993:217) .ٳٰي تٶاٳذ تٶكيٸ ٬ٰٓي چٴذاٳي ثٸ ٯب ث٤ٴذ



 

ثشاي يبٛتٲ ٯلب٫ح ػبختٰبٳي ايٲ اخالٝ  دسايٲ ثبسٷ ٯي ٳٶيؼذ:ٳيض د٣ٶئيبسدثيش ٣٪ پيـيٲ ػبصٯبٱ ٯ٬٪  

دس صٯبٳٸ ٯب ي٢ ٛشٹٴ٦ ٯذٳي رٺبٳي دس حب٩  .سرٶّ ٣ٴيٮ« ػٴتي»ي ٳجبيذ ثٸ ٛشٹٴ٦ ٹبي ٠ٛ ،رٺبٳي

اك٪  ،ٯٜٺٶ٭ ح٠ٶٝ ثـش .ذٳت٤بٯ٪ اػت ٣ٸ ارضاي آٱ ثبيذ دس اخالٝ رٺبٳي ٳٶيٲ دس ٳِش ٧شٛتٸ ؿٶ

احجبت اد٫ٸ ٵٯؼؤ٫يت ٹ٨ٰبٳي ٵ سٓبيت كحت ٵ دٟت دس سٵيٸ اٟبٯٸ دٓٶا  ،ٯـشٵٓيت دٯٶ٣شاتي٢

آسٯبٱ ٹب ٵ اٹذاٙ ػبصٯبٱ  .ؿٶٳذ ٸايي ٹؼتٴذ ٣ٸ ثبيذ دس تٴِيٮ اخالٝ رٺبٳي دس ٳِش ٧شٛتٳخؼتيٲ ارض

 ،ثشخي اص ارضاي آٱ ٯبٳٴذ ٫ضٵ٭ تٶرٸ ثٸ ح٠ٶٝ ثـش ٵٯ٬٪ ٯتحذٳيضح٠بٳيت ٠ٓيذتي ٣ؼت ٣شدٷ اٳذ 

اص ٯِبٹش دي٨ش ايٲ  ،ٵآ٧بٹي ثٸ ايٲ ٣ٸ ثٶٯؼبص٧بٱ)ا٣ٶػيؼتٮ(صٯيٴي ٯيشاث ٯـتش١ ٹ٨ٰبٱ اػت

( آساء ٣ؼبٳي ٣ٸ ٯلٶثبت ٳٺبيي ػبصٯبٱ ٯ٬٪ ٵ ػبيش ػبصٯبٱ 41 :1377،) د٣ٶئيبس.رٺبٳي ٹؼتٴذ ٛشٹٴ٦

 .ٯي ٧يشددس ايٲ ثخؾ ربي   ،رٺبٳي ؿٰشدٷ اٳذاخالٝ ٹبي ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي سا رضٵ ٯٴبثْ اخز اسصؽ ٹبي 

ارتٰبٓي ٵ  ،ٯيبٱ ُشٛيت ٹبي ٛشٹٴ٨ي ،اٳذيـٰٴذاٱ ثٸ حٞ تز٣ش دادٷ اٳذ اص ا٫جتٸ ٹٰبٱ ٧ٶٳٸ ٣ٸ ثشخي

ت٤ٴٶ٫ٶطي٤ي ثـش ثشاي ٧ؼتشؽ سٵاثي ٯت٠بث٪ دس پٺٴٸ ٧يتي ثٸ اٟتوبي صٯيٴٸ ٹبي ٳبؿي اص ٛشايٴذ رٺبٳي 

ٛشاٹٮ آٯذٷ ثشاي پٶؿؾ ايٲ ٓشكٸ ٵ تبٯيٲ ٳيبصٹبي ٹٴزبسي آٱ تٴبػجي اخالٟي  ٹبي ؿذٱ  ثب ُشٛيت

  .ٵرٶد ٳذاسد

٣ٸ ثٸ پيشٵي اص تٶٯبع ٹبثض ٯٌشح ارتٰبٓي  ٟشادادي ثٶدٱ اخالٝ ارتٰبٓي ٵ اثتٴبي آٱ ثشتٶا٠ٛٳِشيٸ 

ثبٵسٳذ ٣ٸ  پيشٵاٱ ايٲ ٳِش ثشايٲ .ؿذٷ ٳيضاصر٬ٰٸ ٳِشاتي اػت ٣ٸ دس اخالٝ رٺبٳي اٯ٤بٱ ًشح داسد

ٹٴزبسٹبي  ثشدس اٯبٱ ثبؿٴذ ٣ٸ سٛتبسٹبي آٳبٱ  ي٤ذي٨شاٛشادي٢ ربٯٔٸ تٴٺب دسكٶستي ٯي تٶاٳٴذاصتزبٵص 

ثٸ ٧ٶٳٸ اي ٣ٸ ٹش ؿخق ٯٌٰئٲ ثبؿذ ٣ٸ ا٧ش ثٸ ٵُبيٚ اخالٟي  ؛ثبؿٴذ ٯٴٌجٞ  تٶا٠ٛي ٵ ٟشاسدادي

دي٨شاٱ ٳيض ثشاػبع ٹٰبٱ ٟشاسداد رٰٔي ثب اٵ سٛتبس  ،خٶد ٰٓ٪ ٣ٴذٵ ثٸ ح٠ٶٝ دي٨شاٱ احتشا٭ ٧زاسد

ٯٴبْٛ ٵي سا ٯٶسد تزبٵص ٟشاسٳخٶاٹٴذ  ،خٶاٹٴذ٣شد؛ ئٴي آٳبٱ ٳيض ثٸ ٵُبيٚ خٶد دس ٟجب٩ اٵ ٰٓ٪ ٣شدٷ

دٵ٫ت ٹب ٵ رٶاٯْ ٳيض  ،٧شٵٹٺب ،ٹٰيٲ ٟبٓذٷ  دسسٵاثي ٯيبٱ اٟٶا٭(77ٵ 76: 1384،داد.)ٯلجبح يضدي

  .ػبسي ٵ ربسي اػت

احؼبع ٳٶٓذٵػتي ٳٺٜتٸ دسػشؿت اٳؼبٱ سا ثؼتش ًجئي  ،ثشخي اٳذيـٰٴذاٱ الص٭ ثز٣ش اػت ٣ٸ

 بآٳٺٵ سٓبيت ٬ٰٓي رٰٔي دي٨شي ثشاي خ٬ٞ اسصؿٺب ٵ ٹٴزبسٹبي اخالٟي ٯٌٔٶٙ ثٸ ٯٴبْٛ ٵ ٯلب٫ح 

ٯي تٶاٳذ ثٸ اٳذاصٷ ثب٠٫ٶٷ  تشديذي ٳيؼت ٣ٸ ٯالحِبت ٵ اٳ٨يضٷ ٹبي ٳٶّ دٵػتبٳٸ ٳيض .ر٣ش ٣شدٷ اٳذ

اٳ٨يضٷ ٠ٓاليي داؿتٸ ٵ دس ٹذايت اٛشاد ثٸ پزيشؽ ، ٯالحِبت ٯل٬حت اٳذيـبٳٸ ٵ ٯٴٜٔت ٯذاساٳٸ

 .ٯٶحش اٛتذ ٳبؿي اص آٱ ساٗجبٳٸ ا٫ضاٯبت اخالٝ 

 



 

   رکزدّای اخالق جْاًی کا 

ٝ ٵ٧ٜتٰبٱ اخالٟي چٸ دس ػٌح ٧شٵٷ ٹب ٵ ػبصٯبٱ ٹبي خشد ٵ چٸ دس ػٌح رٶاٯْ آٮ اص رٶاٯْ اخال

ٌٓٚ ربٯٔٸ ؿٴبػبٱ ٰٓذتب ثب ثشخي ٯ٬ي يب ربٯٔٸ ثضس٥ ثـشي آحبس ٵ ٣بس٣شدٹبي ٵيظٷ اي داسد ٣ٸ 

ايٲ ٣بس٣شدٹب سا ٯي تٶاٱ دس ٛٺشػت ري٪ خالكٸ  .خبف اص آٱ ػخٲ ٧ٜتٸ اٳذي٢ ربٯٔٸ  تٶرٸ ثٸ

 ٶد :ٳٰ

ثؼي ايٲ  .ثٸ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص پبػذاساٱ ٳِٮ ،ٯيضاٱ تٔٺذ ٵت٠ٶيت اٛضايؾ سٵاثي ٧ٜتٰبٳي اخالٟي  -

 ٢ٰ٣ ٯي ٳٰبيذ.   ثٸ تٰٔيٮ پزيش ؿذٱ تٔٺذ ٵ ٳٜٶر آٱ دس ػبيش حٶصٷ ٹبي ٣ٴؾ ٳيض سٵاثي دس ربٯٔٸ 

ٞ تٰٔيٮ پزيش ٯي تٶاٳذ تب حذي ٯٶرت اٛضايؾ ت٬ٔٞ ٓبًٜي ثٸ رْٰ ؿٶد ٵ ايٲ ت٬ٔ تٔٺذ اٛضايؾ -

ايٲ سٵاثي ٢ٰ٣ ٯي ٳٰبيذ تب ٵاثؼت٨ي ٓبًٜي ٣ٴـ٨شاٱ ارتٰبٓي ٳؼجت ثٸ  ،٧شدد. ثٸ ٓجبست دي٨ش

 .ربٯٔٸ ٵ آوبي آٱ تٰٔيٮ يبٛتٸ ٵ اٳتضآي ؿٶد

ٵ ٳٜٶر آٱ ثٸ ػبيش حٶصٷ ٹبي ٣ٴؾ ارتٰبٓي  اٛضايؾ ٯضثٶسٹٰچٴيٲ ٯي تٶاٳذ ثٸ تٰٔيٮ آتٰبد ٯت٠بث٪  -

 ٢ٰ٣ ٳٰبيذ.

دست٠ٶيت ٯيضاٱ پشٹيض٣بسي دسربٯٔٸ ٯؤحشاػت ٵ اص ايٲ ًشيٞ ٯي تٶاٳذ  اخالٟي ي ٧ٜتٰبٳيٵرٶدسٵاث -

 .ثٸ ٳٶثٸ خٶد ٳِٮ ٹٴزبسي سا دس ربٯٔٸ تح٤يٮ ثخـذ

اٛضايؾ سٵاثي ٧ٜتٰبٳي اخالٟي ٯٶرت ثؼي ٵ ٧ؼتشؽ ٓضت ٵ احتشا٭ ٯت٠بث٪ ٯبثيٲ ٣ٴـ٨شاٱ دس  -

دس احش سٵاثي ٯز٣ٶس ٣شاٯت ٵ ٓضت اٳؼبٳي دس  ،شثٸ ٓجبست دي٨ .ؿج٤ٸ سٵاثي ارتٰبٓي ربٯٔٸ ٯي ؿٶد

 .سٵاثي ارتٰبٓي ٯٶسد تٶرٸ ثيـتش ٟشاس ٯي ٧يشد

ؿيٶّ سٵاثي ٯضثٶس ثبٓج ت٠ٶيت ٯجبٳي اخالٟي ربٯٔٸ ٯي ؿٶد. دس ٹٰيٲ ساػتب ايٲ ٳٶّ سٵاثي ثٸ  -

ثؼي ٵ  ٯي تٶاٳٴذ ثٸٹٰچٴيٲ  ،سٵاثي ايٲ .ذٴكٶست پـتٶاٳٸ اػتذال٫ي ٵٛبٝ ارتٰبٓي ٰٓ٪ ٯي ٳٰبي

 .تذاخ٪ ارتٰبٓبت ٧ٶٳب٧ٶٱ دس داخ٪ ربٯٔٸ ٢ٰ٣ ٳٰبيٴذ

ٯبدي ٵ سٵاٳي ٯتشتت  ٹبي اٛضايؾ سٵاثي ٧ٜتٰبٳي اخالٟي ثٸ ػٺٮ خٶد ٯيضاٱ ٣ٴتش٩ سػٰي ٵ ٹضيٴٸ  -

چشا ٣ٸ ثيٲ پشٹيض٣بسي ارتٰبٓي ٵ ٯيضاٱ اػتح٤ب٭ ٳِٮ ٹٴزبسي ٵ  .ثشآٱ سا دس ربٯٔٸ تٴض٩ ٯي دٹذ

 .ٱ ساثٌٸ ٯ٤ٔٶع ٵرٶد داسدآٴٸ ٹبي ٯشثٶى ثٸ ٯيضاٱ ٳِبست سػٰي ٵ ٹضي

 ،ثٶيظٷ آٳ٨بٷ ٣ٸ ثشاػبع ٯ٤بٳيؼٮ ٯزبة ػبصي ٯجتٴي ثبؿذ ،ؿيٶّ سٵاثي ٧ٜتٰبٳي اخالٟي دسربٯٔٸ -

 .ت٠ٶيت ٵ تٰٔيٮ اسصؽ ٹبي اخالٟي ٵ اؿبٓٸ ٯ٠ٶالت اخالٟي سا دس پي داسد



 

 ،ٯ٠ٶالت اخالٟي ٳِيش ٓذا٫ت ثٸ تذسيذ ٛوبي ٯٜٺٶٯي ،دساحش٧ؼتشؽ سٵاثي ٯضثٶسدسٓشم ربٯٔٸ  -

 .دس١ ٵاْٟ ثيٴبٳٸ اصآٳٺب ٳيضتٶػٔٸ ٯي يبثذ ٵ ،اٯبٳت ٵ ٗيشٷ ،ٛوي٬ت ،ٯشٵت ،كذاٟت ،آصادي

 (164ٵ 163 :1375،چ٬جي)
 

 بِ اخالق جْاًی  ًيلهَاًع 

ٯزٹجي ٵ ربٯٔٸ  ،ٛشٹٴ٨ي ،٬ٛؼٜي ،اخالٝ رٺبٳي ثشٗٮ ٵرٶد صيشػبخت ٹب ٵ ٯجبٳي اٳؼبٱ ؿٴبختي

رٺبٳي ؿذٱ؛ ثذالي٪ ٓذيذٷ تب ٣ٴٶٱ ثٸ ًٶس رذي ٛشايٴذ ٮ هشٵستٺبي سٵصاٛضٵٱ ٳبؿي اصثشٗ ؿٴبختي ٵ

ٳتبيذ دس ثٸ دسٓيٲ اٹٰيت ٳيض  ٹب ٵ اٟذاٯبت ثٸ ٰٓ٪ آٯذٷ  ٟشاس ٳ٨شٛتٸ ٵ تالؽ ٵ اٹتٰب٭ ٯٶسد تٶرٸ

سٵٳٞ يبثي ًشح  ٵ ٓالٵٷ ايٴ٤ٸ ٯيبٱ ٯٶ٠ٛيت ٹبي ٳِشي .ٯٴزش ٳـذٷ اػتٯتٴبػت ثب ٳيبص خٶستٶرٸ

ٳِب٭ اخالٟي ي٢ آٳچٸ دسٰٓ٪ اص دػت يبثي ثٸ ٳتبيذ ٬ٰٓي ٵ ٳي٪ ثٸ ثب  جبحج آ٣بدٯي٢ ايٲ حٶصٷ ٯ

ٓجٶس اص ٠ٓجٸ ٹبي ٳِشي  ٯـ٤٪ دي٨شي ٣ٸ ٟبٓذتب پغ اص  .ٵرٶد داسد ؿ٨شٛيتٜبٵتٺبي  ،اٳتِبسٯي سٵد

تبس دسٵٳي ػبختٲ آٱ دس ػبخربٯٔٸ پزيشي ٵ  ،ٯٌشح خٶاٹذ ؿذدػت يبثي ثٸ ايٲ ٳِب٭ اخالٟي ٵ

آٯبدٷ ػبصي ٵ ثٸ ٯٴِٶس  ٺبٵ...دٵ٫تتبػيؼبت ٵ ػبصٯبٳٺب  ،ٵ پيٶٳذ آٱ ثٸ ػبختبس رٶاٯْ ،ؿخليتي اٛشاد

٣ٸ ٟبٓذتب تٶػي ٳٺبدٹبي تشٗيت آٳٺب ثٸ ارشايي ؿذٱ ٬ٰٓي ٯٜبد ايٲ تٶكيٸ ٹب ٵ سٹٴٰٶدٹب اػت 

صٯيٴٸ ٳٺبدي ؿذٱ ٵ ثب٫ٌجْ ٰٓ٪ ٯؼتٰش ٹ٨ٰبٳي  .آٰب٩ خٶاٹذ ؿذ ارشا ٵ ٛشٹٴ٨ي ٯ٬ي ٵ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي 

 ثشخي اص ٯٶاٳْ ٰٓذٷ ر٣ش  دس ايٲ ثخؾ ثٸ  .تخجيت آٳٺب دس ٧ؼتشٷ ربٯٔٸ رٺبٳي سا ٛشاٹٮ خٶاٹذ ػبخت

   .اؿبسٷ خٶاٹذ ؿذٵ تبخيش آٱ  ايٲ ٯٺٮدسٯؼيش دػت يبثي ثٸ 

ٯخذٵؽ ؿذٱ آتجبس ٵ ٵربٹت  ٳِشي آٯٶصٷ ٹبي  ،ٛشٵ٣بػتٲ ؿبٱ ٵ ٯٴض٫ت ٹٴزبسٹبي اخالٟي -

دس ثشخي ٳِب٭ ٹبي  ٧ضاسٷ ٹبي اخالٟي ٣بس٣شدي اٹٰيت ٵٯـشٵٓيت  ٵآتجبسصيش ػٶا٩ ثشدٱ  اخالٟي ٵ

.ٯتٴٜز ٓلش ٯذسٱ ٵ ايذئٶ٫ٶطي٤ي ٬ٛؼٜي

ٳؼجيت دس  ي:ٵ اٳ٤ٜب١ ٳبپزيشي ٳِب٭ ٹبي ٹٴزبسي اص چبسچٶة ٹبي ٛشٹٴ٨اسصؿي ٳؼجيت ٧شايي  -

ٷ آٳٺب دسػ٬ؼ٬ٸ ٯشاتت ٳِب٭ اسصؿي ستجٸ ٵ ربي٨ب ٌْٟ ٳِش اصاسصؿٺب ثذيٲ ٯٔٴبػت ٣ٸ ٹٰٸ اسصؿٺب 

دس  .ٯي يبثٴذ ٓشكٸ ٹبي ٣بسثشي تٴٶّٛشٹٴ٦ ٹب ٵ  ،رٶاٯْ ،اديبٱتجْ ت٤خش ثٸ  ثٶدٷ ٵشٵ ٯتٴٶّ ٯت٤خ

اختلبكي ثٶدٷ  ثذ٫ي٪ خبػت٨بٷ ٛشٹٴ٨ي ٯـخق ثبيذ ٧ٜت ٣ٸ اسصؽ ٹبي ٹشربٯٔٸ ،ٯ٠يبع ارتٰبٓي

 تٰبيض ٬٣ي يب ٛي ا٫ز٬ٰٸ  ،سٵاد داسدٛشٹٴ٨ي  ٵ حٶصٷ ٹبي آٳچٸ تحت ٹٰيٲ ٓٴٶاٱ دس ػبيش رٶاٯْ ٵ ثب 

اص آتجبس ٹ٨ٰبٳي ٵ  اٯ٤بٱ دػت يبثي ثٸ ي٢ ٳِب٭ اخالٟي ٛشاٛشٹٴ٨ي ثشخٶسداس ،ايٲ سٵ اص .داسد

اص ثٸ ايٲ ٯٔٴبػت ٣ٸ دػت ٣ٮ ثشخي  ٯ٬ٌٞ ثٶدٱ اسصؿٺب ،دس ٯ٠بث٪ رٺبٳـٰٶ٩ ٗيش ٯ٤ٰٲ خٶاٹذ ثٶد.



 

 ٵ٣ٸ راتب ٓب٭ ب ٵ ٳِب٭ ٹبي اخالٟي ٯتٴٶّ ٯٶرٶد ٵرٶد داسد دس ٹٰٸ ٛشٹٴ٦ ٹاسصؿٺبي ٣بٳٶٳي ٵ پبيٸ  

 ٵرٶد ايٲ اسصؿٺب  .ٯجٴبي اؿت٠بٝ ثؼيبسي اص ٛشٵٓبت  اسصؿي  ٯحؼٶة ٯي ؿٶٳذ ٵرٺبٳـٰٶ٩ ثٶدٷ 

ٯبٹيت خبف  ايٲ اسصؿٺب ثذ٫ي٪  .ٵأٟيتي ٯؼ٬ٮ ٵ اٳ٤بسٳبپزيش اػت  ٯخت٬ٚ چٴذ ثٸ اؿ٤ب٩ ٵ كٶسٹش

ٯي تٶاٳٴذ ثٸ  ٛشاديٴي ثٶدٷ ٵ ،ٛشاٳظادي ،ٛشاٯ٬ي ،ٛشاٛشٹٴ٨ي ،ٛشاٯ٤بٳي ،ٛشاصٯبٳي ٹبي ٵيظ٧يداساي 

الص٭ ثٸ ر٣ش اػت ٣ٸ ٳؼجيت ٧شايي  .ٓٴٶاٱ اسصؿٺبي پبيٸ ٯجٴبي ي٢ ٳِب٭ اخالٟي رٺبٳـٰٶ٩ ٟشاس ٧يشٳذ

ٳؼجيت ٧شايي  .٧بٷ ٯٔشٛت ؿٴبختي ٵ٧بٷ  ٹٴزبسي اػت ،دس ٣بسثشد ٹبي ٯخت٬ٚ ٧بٷ ثٸ ٯٔٴبي تٶكيٜي

٧ضاسؿبت تٶكيٜي ٯشد٭ ؿٴبػبٱ ٵ ربٯٔٸ ؿٴبػبٱ اص ٳِب٭ ٹبي  اص  حلٶ٩ ٳتبيذ حبك٪ٯ ،تٶكيٜي

ت٤خش  ٳؼجيت ٧شايي ٯٔشٛت ؿٴبختي ثب ت٤يٸ ثش تٴٶّ ٵ .اسصؿي ٯتٜبٵت ٯٶرٶد دسرٶاٯْ اٳؼبٳي اػت

ٳِب٭ ٹبي اسصؿي ٯٶرٶد دس رٶاٯْ ٵ تح٬ي٪ ٧ضاسؿبت تٶكيٜي ٳتيزٸ ٯي ٧يشد ٣ٸ ٧ضاسٷ ٹب ٵ ٳِب٭ 

تشريحبت ٛشدي ٵ  ،ايذئٶ٫ٶطيٺب ،ٳ٨شؽ ٹب ،تٰبيالت ،آسٯبٱ ٹب ،ثـذت تبثْ رٺبٱ ثيٴي ٹب  ٹبي اسصؿي

ثٶدٷ ٵ ثب ٹيچ ٵأٟيت ٓيٴي ٯؼت٬٠ي  ٵساي اٯٶس ٛٶٝ  ارتٰبٓي ٵ اٵهبّ ٵ ؿشايي رٶاٯْ ٵ ٛشٹٴ٦ ٹب

ٳي ٯتٴٶّ ٵ ٳِب٭ ٹبي  اسصؿٺب ثٸ تجْ صيشػبخت ٹبي ٯتٴٶّ ٵ تٔذد رٶاٯْ اٳؼب ،استجبى ٳذاسٳذ. اص ايٲ سٵ

ٯتٔذد ثٶدٷ ٵ اؿتشا٣بت ٛي ا٫ز٬ٰٸ آٳٺب ٳيض كشٛب ٳبؿي اص تلبدٙ ٵ اتٜبٝ ثٶدٷ ٵاص ٹيچ ثشٳبٯٸ سيضيٺبي 

ٳِب٭ ٹبي اسصؿي سا ثبيذ ثٸ ٯخبثٸ تبٛتٸ ٹبي رذا ثبٛتٸ ٵ ٗيش  ،ثش ايٲ اػبع .آ٧بٹبٳٸ  اي تجٔيت ٳٰي ٣ٴذ

سي ثشاي داٵسي دسٯيبٱ ٳِب٭ ٹبي اسصؿي ٯخت٬ٚ ٹيچ ٯٔيب ،اص ايٲ سٵ .ٟبث٪ ٯ٠بيؼٸ ثب ي٤ذي٨ش ت٠٬ي ٣شد

ٳٶّ ٳؼجيت ٧شايي ٛٶٝ ثشايٲ ثبٵسػت ٣ٸ ثذ٫ي٪  ٵرٶد ٳذاسد. ٳؼجيت ٧شايي ٹٴزبسي  ٳيض ثب ت٤يٸ ثش دٵ

تٴٶّ ٵ تٜبٵت اسصؿٺبي ٯٶسد ٟجٶ٩ اٛشاد ٵ رٶاٯْ ٵ ٳيض ثذ٫ي٪ ٠ٛذاٱ ي٢ ٯجٴبي ٓيٴي ٵأٟي ثشاي 

چٸ  ،ي اص اسصؿٺب يب ي٢ ٳِب٭ اسصؿي خبف تٶكيٸ ٵ تب٣يذ ٣شداسصؿٺب؛ ٳٰي تٶاٱ ثٸ سٓبيت ٯزٰٶٓٸ ا

ٳِب٭ ٹبي اسصؿي ٯخت٬ٚ آتجبس ي٤ؼبٱ داؿتٸ ٵ ثب ٹيچ ٯال٣ي ٳٰي تٶاٱ  ي٢ ٳِب٭ ثش ٳِب٭ دي٨ش تشريح 

ٹيچ ٯٔيبس ٯت٠ٲ ٵ ٯ٠جٶ٫ي ثشاي داٵسي ٯيبٱ ٳِب٭ ٹبي اسصؿي ٯخت٬ٚ يب ٯ٠بيؼٸ  ي٢  ،ثٴبثشايٲ .داد

دس شٹٴ٦ ثب ٹٰيٲ ٧ضاسٷ يب ٧ضاسٷ ٹبي ٯـبثٸ دس ػبيش ٛشٹٴ٦ ٹب ٵرٶد ٳذاسد. ٧ضاسٷ اسصؿي دس ي٢ ٛ

 .ٛشاٵاٱ ػخٲ سٛتٸ اػت ٣ٸ ثذ٫ي٪ اختلبس اص ٵسٵد ثذاٱ ارتٴبة ٯي ؿٶد ٳؼجيت ٧شايي اخالٟيٳ٠ذ 

ثٸ حبؿيٸ سٛتٲ ديٲ : ػ٤ٶالسيضاػيٶٱ سٵٳذتحت تبحيش  ربٯٔٸ ٯذسٱدس  ٯٶٟٔيت ديٲ ٵ ٯٔٴٶيت ت٬٠ي٪ -

: 1374،ٵي٬ؼٶٱ).اص ثبسصتشيٲ ٳٰٶدٹبي رشيبٱ ٓشٛي ؿذٱ دس ٗشة اػت آٱٳٺبدي ٶٟٔيت ٵ ٣بػتٲ ٯ

ٳيض ثب ؿبخق ٹبي اص ايٲ ٟجي٪ ٯـخق ؿذٷ  حبٍ ٛشٹٴ٨يٓشٛي ؿذٱ ثٸ ٫ (293: 1377،ٹٰي٬تٶٱ ؛129

٣بٹؾ تذسيزي ػٺٮ اسصؽ ٹبي  ،ثي آتجبسي تذسيزي ٯشرٔيت ٹبي ديٴي دس ٯـشٵٓيت ثخـي اػت:

اٛٶ٩  ،٣بٹؾ تذسيزي ػٺٮ آٯٶصٷ ٹبي ديٴي دس ٛشٹٴ٦ ٰٓٶٯي ربٯٔٸ ،ؿي ربٯٔٸديٴي دسٳِب٭ اسص



 

٣ٮ ؿذٱ ٳ٠ؾ اخالٝ ديٴي دس  ،تذسيزي آتجبسديٲ ثٸ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص ٯٺٮ تشيٲ ٯزبسي ٹٴزبس ٛشػت

( 70: 1381 ،) ؿزبٓي صٳذ.ٯحٶ تذسيزي ٯالحِبت ديٴي دس ٟٶاٳيٲ اػبػي ٵ ٓبدي ٵٯٴبػجبت ارتٰبٓي 

ذسيزي ٳ٠ؾ ديٲ دس تٶ٫يذ ٹٴزبسٹبي اخالٟي يب ت٠ٶيت پـتٶاٳٸ ٹبي ارشايي آٱ ٣بٹؾ ت ،دسٹشحب٩

تٰب٭ ٯٜبػذ »ؿٺيذ ٯٌٺشي ٳيض دس ثيبٳي دسدٳب١ ٯي ٳٶيؼذ:  .ثبصستشيٲ ٳٰٶد ايٲ تحٶ٩ ٛشٹٴ٨ي اػت

آيب تٰذٱ چٸ ٯي  .ثـشيت اص ايٲ اػت ٣ٸ ٯ٘ضٹب ٳيشٵٯٴذ ؿذٷ ٵ د٫ٺب هٔيٚ ٵ ٳبتٶاٱ ثبٟي ٯبٳذٷ اٳذ

اٯب آدٯٺب  ،اٳلبٛب اثضاسٹبي خٶة اختشاّ ٯي ٣ٴذ ،اثضاسٹبي خٶة ،ٱ ثشاي اٳؼبٱ اثضاسٯي ػبصدتٰذ ؟٣ٴذ

ساچٌٶس؟ چٸ چيض ٯي تٶاٳذ آدٯٺب سا ٓٶم ٣ٴذ؟ چٸ چيض ٯي تٶاٳذ ثٸ آدٯٺب ٹذٛٺبي ٯ٠ذع ٵ ٓب٫ي 

..اٳؼبٳيت ٯؼبٵي اػت ثب ديٲ ٵ .ثذٹذ؟چٸ چيضاػت ٣ٸ ٯي تٶاٳذ اسصؿٺبي ثـشي سا ٓٶم ٣ٴذ؟

 (401: 3د،1380،ٯٌٺشي«).اٳؼبٳيتي ٳيؼت،ا٧ش ديٲ ٵ ايٰبٱ ٳجبؿذ ،بٱايٰ

ٯذسٳيتٸ ٵ ثٶيظٷ ثشخي ٯٶ٫ٜٸ ٹبي آٱ اص  ،: اص ديذ ثشخي اٳذيـٰٴذاٱٵ ثشخي ٯٶ٫ٜٸ ٹبي آٱ ٯذسٳيتٸ -

اػتيالي »ٯٶاٳْ ٰٓذٷ اػت٠شاس اسصؽ ٹبي اخالٟي ٵ ٯحٶسيت آٳٺب دستٔبٯالت اٳؼبٳي ؿٰشدٷ ٯي ؿٶد: 

بدي ٵ ٳؼجي ٧شايي اخالٟي سا ثب خٶد ثٸ ٹٰشاٷ ٯي آٵسد؛ ٓشٛي ؿذٱ خٶد ثٸ ٛـبسٹبي ٛشٹٴ٦ ٳ٠ ،٬ٓٮ

آػيت ؿٴبختي ٣ٸ ٳبؿي اصثي ٹٴزبسي ٵ ٹيچ اٳ٨بسي ٹؼتٴذٯي اٳزبٯذ؛ ٛشد٧شايي ثٸ تٶػٔٸ خٶدٯذاسي 

سا تشٵيذ ٣شدٷ « رٴجؾ تٶدٷ ٹب»،ٵ ثٸ اص خٶد ثي٨بٳ٨ي ارتٰبٓي ٯٴتٺي ٯي ؿٶد؛ ٛشايٴذ دٯ٤شاتيضٷ ؿذٱ

ٵ ٛشٹٴ٦ ٯيبٳٸ حب٫ي ٵ اٳٌجبٝ سا ٯٶرت ٯي ؿٶد. ٯؼب٫ٸ ٯحٶسي دس اٳذيـٸ ارتٰبٓي هذ سٵؿٴ٨شي 

ؿ٤ؼت ٠ٓ٪ ٓشٛي  ،ٯجذء ايٲ ثحشاٱ .ايٲ ٯذٓبػت ٣ٸ ٯذسٳيتٸ ي٢ ثحشاٱ ارتٰبٓي دائٰي سا دس ثشداسد

ٟٶتي سا  دس ايزبد آٱ دػتٸ اص ػبخت ٹبي ٳٰبديٴي اػت ٣ٸ ثتٶاٳٴذ اسصؿٺب ٵ رٺت ٧يشيٺبي ربٯْ ٵ پش

(٬ٓٮ ٧شايي ٵ ػ٬ٌٸ 147: 1377،ػيذٯبٱ«)ثشاي ايزبد تالئٮ ٵ ٹذٙ دسصٳذ٧ي ٯب ٛشاٹٮ ٣ٴٴذ.

ثشخي  .ٯٶحش ثٶد اػتديٲ ٵ اخالٝ  ٳ٠ؾ٣بٹؾ  دساص ر٬ٰٸ ٯٶ٫ٜٸ ٹبيي اػت ٣ٸ  ٳيض آٱ ت٤ٴٶ٫ٶطي٢

٣غ دس ثبسٷ  ٹش ثشآٳٴذ ٣ٸ دس اؿبسٷ ثٸ  تٴبٟن ٯٶرٶد ٯيبٱ ٬ٓٮ ٵاخالٝ دس رٺبٱ ٯٔبكش  اٳذيـٰٴذاٱ 

 ،ثب ٵهٔيتي ٯتٴبٟن ،ٯٴبػجبت ٯيبٱ ٬ٓٮ ٵ اخالٝ دسربٯٔٸ ٹبي كٴٔتي رٺبٱ ٯذسٱ ٤ٛش ٣شدٷ ثبؿذ

ئٴي اخالٟي ٣ٸ ثٸ ٧ٶٳٸ اي ارجبسي ثٸ ربٯٔٸ اٳؼبٳي  ،اص ي٤ؼٶ ٳيبص ثٸ اخالٟي ٹ٨ٰبٳي .ٯي ؿٶد سٵثشٵ

صٯبٳٸ اي ٣ٸ  .ٶدٷ اػتٛٶسي ٵ حيبتي ٳجٹيچ٨بٷ ثٸ اٳذاصٷ صٯبٱ حبهش  ،چٶٱ ي٢ ٣٪ ٵاثؼتٸ اػت

ي  ٵُيٜٸ ،اص ػٶي دي٨ش .ٯـخلٸ اؽ تٰذٱ رٺبٳي اػت ٣ٸ خٶد ٯحلٶ٩ ٳتبيذ ت٤ٴٶ٫ٶطي٢ ٬ٓٮ اػت

چٴيٲ ٹيچ٨بٷ ثٸ اٳذاصٷ سٵص٧بس ػ٬ٌٸ ٬ٰٓي حبهش ٬ٛؼٜي ثٴيبٱ خشد ثبٵسي اػتٶاس ثٸ اخالٝ ٹ٨ٰبٳي 

ٮ ٹٰشاٷ ؿذٷ اػت ثب پيؾ دؿٶاس ٵ دٵساص دػت ٳجٶدٷ اػت. د٫ي٬ؾ ٹٮ ايٲ اػت ٣ٸ دس دٵساٱ ٯب ٬ٓ

خبكٸ ايذٷ ٹبي ٬ٰٓي ثي ًشٙ يب  ،رٹٴي ٯي آيٴذ داٵسيٺبيي ٣ٸ ثٸ ُبٹش چٶٱ ايذٷ ي ٯٴبػجبت ثيٴب



 

ٵ ػپغ ؿشح ٯي دٹذ ٣ٸ اخالٝ دس دٵساٱ ٯب ٳٰي تٶاٳذ اص  .رٴجٸ ي ٓيٴي ٵ سٹب اص اسصؽ ٹبي ٬ٓٮ

اخالٟي  ،٭ ػ٬ٌٸ ت٤ٴٶ٫ٶطي٢ ٬ٓٮث٪ ٳب٧ضيش اػت ٣ٸ دس ايب ،ٯٴبػجبت ٯيبٱ ٧شٵٹٺبي ٣ٶچ٢ آٗبص ؿٶد

٠ٓ٪ ٧شايي ثٶيظٷ ٬ٗجٸ ( 186: 1373،ٳ٠٪ اص احٰذيآپ٪ ثٸ ).ثبؿذ ٹ٨ٰبٳي ٵ اػتٶاس ثٸ ٟبٓذٷ ٹبيي ٬٣ي

ثٸ ٓٴٶاٱ ثبسصتشيٲ ٵيظ٧ي ٯذسٳيؼٮ ٳيض اص دي٨ش ٯٶ٫ٜٸ ٹبيي اػت ٣ٸ دس ايٲ خلٶف  ٠ٓالٳيت اثضاسي 

اي ثٸ اٳضٵا ٣ـبٳذٱ ثبٵسٹبي ٯبٵسايي ٵ اسصؽ ٹبي ايٲ ٳٶّ ٠ٓالٳيت ثؼتش ٯٴبػجي ثش اػت. ٯؤحش ثٶدٷ

ثذٵٱ تٶرٸ ثٸ  ،ٹذٙ ايٲ ٳٶّ ٠ٓالٳيت ثٸ حذا٣خش سػبٳذٱ ٣بسايي ٵػٶد .ػبختٸ اػتٟذػي ٛشاٹٮ 

 .ثٶسٵ٣شاػي ٳٰٶٳٸ ٧ٶيب ٵ ٯلذاٝ اتٮ ايٲ ٳٶّ ٠ٓالٳيت ؿٰشدٷ  ؿذٷ  اػت .اسصؽ ٹبي اٳؼبٳي اػت

ٵ ٳتبيذ ٯبدي ٓبر٪ تٶرٸ ٰٓذٷ ثيـتش ثٸ ػٶد  ،دسػيؼتٮ ٹبي تحت حب٣ٰيت ايٲ ٳٶّ ٠ٓالٳيت

ثٸ ثيبٱ تشي٢: ٵٟتي ٠ٓالٳيت كشٛب ثٺيٴٸ ػبصي  .اسصؽ ٹبي اٳؼبٳي ٳتبيذ ٯٔٴٶي ٵٯٌٔٶٙ اػت تب 

ٗيشٯ٤ٰٲ خٶاٹذ ثٶد  ،چيضي ت٠٬ي ؿٶد ٣ٸ ٟبث٪ اٳذاصٷ ٧يشي اػتػٶد داٳؼتٸ ؿٶد ٵ ػٶد اػبػب آٱ 

ٳِشيٸ پشداصاٱ ٠ٓالٳيت اثضاسي اثذا ٳٰي  .٫يتي ثٸ ٣بس ثشيٮ٣ٸ ٠ٓ٪ سا ثشاي پشػؾ اص اسصؽ اك٬ي ٹش ٛٔب

ثٸ ايٲ تجذي٪ ٯي   يپشػـچٴيٲ  .ٯٶسد ثحج ٟشاس دٹٴذ ،٠ٓالٳيت ديٲ سا ثٸ ٯٴض٫ٸ ي٢ ٛٔب٫يت تٶاٳٴذ

ٹٰبٳٴذ دسػت  ،ػٶد ٓبيذؽ ٯي ؿٶد يب ٳٸ،ؿٶد ٣ٸ آيب ٛشد ثب ؿش٣ت ٣شدٱ دس ٯزٹت ثٸ اٳذاصٷ ٣بٛي

ثٸ ثيبٱ  ٵ(307: 1384،)تشي٦.ثٸ صحٰت اؽ ٯي اسصد يب ٳٸ ،ٯؼبث٠ٸ ٛٶتجب٩ آيب سٛتٲ ثٸايٲ ػؤا٩ ٣ٸ 

ٵ ؿبٳٸ خب٫ي  ذٷ صٯيٴٸ ٹبي اٳتؼبثي ٵٛبٝ دچبستض٫ض٩ ؿ،ٹبثشٯبع: دسرشيبٱ ٠ٓالٳي ؿذٱ صيؼت رٺبٱ

صٯيٴٸ ٹبي اٳتؼبثي ٵٛبٝ ثبيذ ربيـبٱ سا ثٸ دػتبٵسدٹبي تٔجيشي خٶد ؿش٣ت ٣ٴٴذ٧بٱ دس  .ٯي ٣ٴٴذ

 ايٲ ٵهْ ٯب سا ثٸ ؿشايي دٵسٷ ٯٔبكش ٯي سػبٳذ. صيؼت رٺبٱ ٹبي ٠ٓالٳي ؿذٷ .ذٹٴذٰٓ٪ استجبًي ث

ثٸ ػبصٵ٣بس خبف خٶد ثشاي ايزبد ٹٰجؼت٨ي ٵ تذاس١ ٹٴزبسي ٳيبص داسٳذ.  ،ثب ٧ٜتٰبٳٺبي ٳٺبديٴٸ خٶد،

ث٤٬ٸ ػشچـٰٸ ٹبي رذيذي سا  ،ػشچـٰٸ ٹبي ٵحذت سا دس صيؼت رٺبٱ خـ٢ ٳٰي ٣ٴذ« ٠ٓالٳيت»

    (218: 1380،چـٰٸ ٹبي خـ٢ ؿذٷ پذيذ ٯي آٵسد.)ٹبثشٯبعثٸ ربي ػش

حغ ٧شايي ٵ ٯبدٷ ٧شايي: ٓالٯٸ ًجبًجبيي دس تٶهيح آحبس تخشيجي ايٲ ثيٴؾ ٵ تجٔبت تٰذٳي آٱ ٯي  -

..ٵ ٹٰيٲ ثبٓج ؿذٷ ٣ٸ اح٤ب٭ ٗشيضي اٳؼبٱ ث٬٤ي ثبً٪ ؿٶد  ٵ ٯٔبسٙ ٓب٫يٸ ٵ اخالٝ ٛبه٬ٸ .»ٳٶيؼذ: 

؛ ٛؼبد ٟشاس ٧يشدثذتشيٲ ٳٶّ دسخٌش اٳٺذا٭  ٵ ٵ ربٯٔٸ ثـشي  ٵ اٳؼبٳيت اص ٯيبٱ ٯب سخت ثشثٴذد 

 (317:  1د ،1363).يبٛتٶاٹٴذ ٹ٨ٰبٱ ثذاٱ ٵٟٶٙ خثضٵدي ٵأٟيت ت٬خي ٣ٸ  

دسپيبٯذٹبي ٳبؿي اصتزضيٸ  ثشخي اٳذيـٰٴذاٱ ٯٔبكشتزضيٸ ػبحت ٹبي ٯخت٬ٚ حيبت ثـشي:  -

ٹبي حشٛٸ اي ٵ تخللي ٵ ٳيض ٯشصثٴذيٺبي  ػبحت ٹبي ٯخت٬ٚ حيبت اٳؼبٳي ثٸ اٟتوبي هشٵست

حؼٲ تٜبٹٮ »دس ٯؼيش ؿ٤٪ ٧يشي ٯلٴٶّ ٯيبٱ اٟٶا٭ ٵ ٯ٬٪ ٯي ٳٶيؼذ:  ي٤ي اص ثضس٧تشيٲ اؿ٤بالت 



 

٧ؼيختٲ ٵ تزضيٸ ٵحذت ؿؤٵٱ حيبت آدٯيبٱ اػت ٣ٸ ٳٸ تٴٺب ٯٶرت اص  ،ٯيبٱ اٟٶا٭ ٵ ٯ٬٪« ٯـتش١

ثبٓج اص ثيٲ سٛتٲ آٱ سٵحيٸ ٯ٠ذع)حؼٲ  ٣ٸٯيبٱ اٟٶا٭ ٵ ٯ٬٪ « حؼٲ تٜبٹٮ ٯـتش١»دػت دادٱ 

آٱ اؿ٤ب٩  .ػبختٸ اػت ثي٨بٳٸ ي٤ذي٨ش ٳؼجت ثٸٯشد٭ ي٢ ربٯٔٸ ؿذٷ ٵ ٹٰٸ سا ٯيبٱ تٜبٹٮ ٯـتش١( اص 

تزضيٸ ثٔذ اخالٟي اص ثٔذ ح٠ٶٟي ٵ تزضيٸ آٳذٵ اص ثٔذ ارتٰبٓي ٵ تزضيٸ آٱ ػٸ اص ثٔذ ػيبػي ٵ 

اص ثٔذ ٬ٛؼٜي ٵ ٹؼتي يبثي ٵ تزضيٸ ٹٰٸ آٳٺب اص  تزضيٸ آٱ چٺبس اص ثٔذ ٬ٰٓي ٵ تزضيٸ آٱ پٴذ ثٔذ

ايٲ تزضيٸ ٣ٸ اص ديذ ٧بٷ سٵؽ ٬ٰٓي  .ٯزٹت اػت ٣ٸ اٳؼبٱ سا اص خٶد ٵ دي٨شاٱ ثي٨بٳٸ ػبختٸ اػت

حيبت »حغ ٯـتش١ دس حيبت ٵ حغ ٵحذت دس  ،ث٤٬ٸ هشٵسي ت٠٬ي ؿذٷ اػت ٵخٶؿبيٴذ  ،ٯحذٵد

 ( 59: 1370،ٷ اػت.)رٜٔشيسا دس دسٵٱ اٳؼبٳٺب خـ٤بٳذٷ ٵ ػؼت ٳٰٶد« ٯ٠ٔٶ٩

ثشاي آوبي خٶد اٳؼبٳي ٹش صيؼت رٺبٱ تشديذي ٳيؼت ٣ٸ  تٴٶّ ٧شايي ٵ ت٤خش٧شايي ٛشٹٴ٨ي: -

آييٲ ٹبي ٵٳٰبدٹب  ،ا٨٫ٶٹب ،ٹٴزبسٹب ،اسصؽ ٹب ،آٮ اص ثبٵسٹبٯـتش٣ي ٛشٹٴ٨ي ٵ ارتٰبٓي ػشٯبيٸ 

ٵ اص ٣شدٷ سا تٴِيٮ  ٛيٰبثيٲٰبٓي تب ٹ٨ٰبٱ ثب اسربّ ثٸ آٳٺب ٯٴبػجبت ارتػبختٸ ٯٶسد ٵٛبٝ  ٛشاٹٮ 

ثٸ ٳيض دس حب٩ ُٺٶس ربٯٔٸ رٺبٳي  .ٵ ٳتبيذ حيبت رٰٔي ٯـتش٣ب اػتٜبدٷ ٣ٴٴذ اٯ٤بٳبت ٵ ُشٛيت ٹب

ٳيبصٯٴذ  ٓٴبكش ٵحذت آٛشيٲاص  اي ٯزٰٶٓٸ تٴبػت ٯٶٟٔيت ٵ اٟتوبئبت راتي ٵ ٯٶػٰي خٶد ثٸ 

 ثٸ سؿذ ٣خشت ٧شايي ٯٶرٶد ٵ سٵٳذ سٵ تزشثٸ ٓيٴي ٵ ؿٶاٹذ ٯٶرٶد ٳـبٳ٨ش آٱ اػت ٣ٸ .خٶاٹذ ثٶد

تح٠ٞ  ؛رٺبٳي ؿذٱ ثٶرٶد آٯذٷٛشايٴذ خبف ٧شايي ٵ تٴٶّ ٧شايي ٣ٸ اتٜبٟب تحت تبحيش ؿشايي ٳبؿي اص 

ٳيؼت ٣ٸ ٣خشت ٧شايي  يذيتشد .ثٸ تٔٶيٞ اٳذاختٸ اػتتب٣ٴٶٱ ٵ تبٯيٲ ايٲ هشٵست حيبتي سا  ٯٺٮايٲ 

صٯيٴٸ ٵ ثؼتش ٯٴبػجي ثشاي داٯٲ صدٱ ثٸ ٣خشت  ،ي رذاثبٛتٸٛشٹٴ٨ي ٵ ت٠٬ي ٛشٹٴ٦ ٹب ثٸ ٓٴٶاٱ تبٛتٸ ٹب

ٯب٣غ ٵ٩ دس تجييٲ  .ٛشاٹٮ ٯي ػبصد ثٸ ٓٴٶاٱ ي٢ ثخؾ اٳ٤ٜب١ ٳبپزيش ٛشٹٴ٨ي  ٧شايي اخالٟي

ٯي ٳٶيؼذ: چيضي ثٸ ٳب٭ ٯٶرٶد  ت٤خش٧شايي ٛشٹٴ٨ي ثٸ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص چٺبس ٟبٓذٷ اك٬ي ٵاْٟ ٧شايي

چشا ٣ٸ ٹش ٧شٵٹي .تحلي٪ ٯي ثبؿذ ٵ اٯيذي ثٸ آٱ ٳٰي تٶاٱ داؿت اخالٝ ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي اػبػب ٗيش ٟبث٪

ٵٹٰيٲ اٯش ٵرٶد  ثب تٶرٸ ثٸ پيـيٴٸ تبسيخي ٵ ٛشٹٴ٨ي اؽ داساي ٳِب٭ اخالٟي خبف خٶد ٯي ثبؿذ

 ،( اص ايٲ سٵ377 :1381،آس٣ض ٵدي٨شاٱ)ثيٴؾ ٵاحذ ٣الٳي ٣ٸ ٯٶسد ارٰبّ ثبؿذ سا ٯٴتٜي ٯي ػبصد.

ٹٴٶص ،ثؼي يبٛتٸ ٵ ٛشاٯ٬يدس ي٢ صيؼت رٺبٱ  حوٶس٣ٸ ربٯٔٸ اٳؼبٳي ثشٗٮ  ثؼيبسٗيشٯٴتِشٷ ٯي ٳٰبيذ

 .ٯٶارٸ اػت ٵ ث٤٬ٸ دس ػٌح ٯ٬ي اخالٟي دس ػٌح رٺبٳي اسصؿي ٵ،ٛشٹٴ٨ي ٹٮ ثب ٳٶٓي ٣خشت ٧شاي

دس آيٴذٷ اي ٳٸ چٴذاٱ دٵس  تحت ات اػت ٣ٸ ايٲ ت٤خش ايٲ رٺبٳي ؿذٱ ٹذايت ٧شاٱ ٛشايٴذاٳتِبس 

اسصؿي ٵ  ٛشٹٴ٨ي رٺبٳ٨ؼتش ٵ ثٸ تجْ آٱ ي٢ ٳِب٭ ي٢ ٳِب٭٬ٗجٸ ٹظٯٶٳي٢ ي ٵ تبحيش ٯٶرٶديت يبث

ا٫جتٸ ٹٰبٱ ٧ٶٳٸ ٣ٸ  .سٛتٸ ٵ آتجبس ٵ ربي٨بٷ اٯشٵصيٲ آٳٺب ٛشٵ٣بػتٸ ؿٶدثٸ حبؿيٸ ؛ ٹٴزبسي رٺبٳـٰٶ٩



 

دػت يبثي ٵ تٶاٛٞ ثش ٯزٰٶٓٸ اي اص ٹٴزبسٹبي اخالٟي ٯـتش١ ثذ٫ي٪ ٵرٶد  ،دسٟج٪ ثيبٱ ؿذ

 .آسٯبٳي تح٠ٞ يبٛتٴي اػت،سٵصاٛضٵٱٵهشٵستٺبي  ٯجبٳي  ،صيشػبخت ٹب

ٯ٬يت ٧شايي يب خٶد خٶاٹي  :٬يت ٧شايي رذايي ٬ًجبٳٸ ٵ تب٣يذ اٛشاًي ثش تٰبيضات ٟٶٯي ٵ ٯ٬يٯ -

ٹش ٧ٶٳٸ رٺبٳـٰٶ٩ ٧شايي ٵ ٳبٹٰؼٶيي ثب  ،٧شايي خبف ت٠ٶيت  دي٨شي دسٯٶحشٟٶٯي ٳيض ٓبٯ٪ 

ثيبٱ اػتٔذاد ت٠بث٪ ا٤ٛٴي ٯ٬يت ؿٺيذ ٯٌٺشي دس  .اػتؿذٱ سٵ٧شداٳي اص ٯـبس٣ت دس ٛشايٴذ رٺبٳي 

خٶد  ،اص ثبٳذ ٹٮ ٵػيْ تش ٯي ؿٶد ،تٶػٔٸ پيذا ٯي ٣ٴذ« خٶد»٧بٹي ٯي ثيٴيٮ ٣ٸ »ٯي ٳٶيؼذ: ٧شايي

ٵاحذ ٯ٬ت ٯي ؿٶد ٵ اٛشاد آٱ ٯ٬ت دس داخ٪ خٶدؿبٱ ٯخ٪ ٹٰبٱ ٛشد  ،ٯ٬ي ٯي ؿٶد ئٴي آٱ ٵاحذ

ؽ خٶد ٯ٬ي «خٶد»اٛشاد خبٳٶادٷ خٶدؽ ساػت٨ٶاػت. = ؿخلي ٣ٸ دسداخ٪ خبٳٶادٷ اٳذ ٣ٸ ٳؼجت ثٸ 

ؽ ثضس٧تش ؿذٷ « خٶد»...ٵ٫ي ايٲ ؿخق ٵ ثٸ ٓجبست دي٨ش،ؿذٷ اػت> ٳؼجت ثٸ ٯ٬ت خٶد اٯيٲ اػت

ؽ ؿذٷ خٶد ٯ٬ت...ايٴ٤ٸ ٯب ٯي ثيٴيٮ اٯشٵص ٛشد ٳؼجت ثٸ ٛشد ٬ُٮ ٳٰي ٣ٴذ ٵ٫ي ٯ٬تٺب «خٶد»،اػت

دي٨ش ٯي ٣ٴٴذ ٵ ايٲ سا ٹٮ ٟجح ٳٰي داٳٴذ =ٳبؿي اص ٹٰيٲ ٤ٛش اػت  ثذتشيٲ اٟؼب٭ ٬ُٮ سا ٳؼجت ثٸ ٯ٬٪

ثشاي  ،ؿٰب ٯي ثيٴيذ سرب٩ دسرٸ اٵ٩ اسٵپب ٯِب٫ٰي سا ٣ٸ ٳؼجت ثٸ ٯ٬٪ اػتٰٔبسصدٷ ٯشت٤ت ؿذٷ اٳذ .>

ثشآ٧بٹبٱ پٶؿيذٷ ٳيؼت ٣ٸ اٯشٵصٷ ثي احتشاٯي ثٸ (262: 1366،)ٯٌٺشي« خٶدؿبٱ اٛتخبس ٯي داٳٴذ.

الٟي ٳٸ ٣بس ٯٔذٵدي اؿشاس ٣ٸ ثيـتش پيبٯذ ارتٴبة ٳبپزيش ؿشايٌي اػت ٣ٸ ٯ٬تٺب دس ٯٔيبسٹبي ٓب٭ اخ

 ٯي تٶاٱ ٳ٠ن كشيح  ثب ٳ٨بٹي ػٌحي .چبسچٶة آٱ صٳذ٧ي ٣شدٷ ٵ اٹذاٙ خٶد سا ت٠ٔيت ٯي ٣ٴٴذ

يب خٶدي خٶاٳذٷ ٯي  اخالٝ ٯ٬يدس پشتٶ ا٫تضاٯٺبي ٯتٔلجبٳٸ ثٸ سٓبيت آٳچٸ ٯٔيبسٹبي اخالٝ رٺبٳي 

ٳؼ٪ ٣ـي  .ٳٰٶد ٯـبٹذٷ ٵ ثشخٶسد دٵ٫ت ٹب ثب ٵٟبيْ ٵ پذيذٷ ٹبي رٺبٳي  س كحٴٸ ثيٲ ا٬٬ٰ٫يد ،ؿٶد

ٹبي ٳبٹٰخٶاٱ پذيذٷ سايذ دٵساٱ ٯبػت ٣ٸ  دس پشتٶ ايذئٶ٫ٶطي ٟٶ٭ ٧شايبٳٸ  ٵ ٬ْٟ ٵ ْٰٟ ٹبي ا٬ٟيت

ٵ ٟجبحت  دس ٓيٲسايذ ٳ٠ن ح٠ٶٟٺبي  ي اصثؼيبس .ٳيض يبٛتٸ اػت تٶريٸ اخالٟي ٣بٛي  ،ٵٯ٬ي ٧شايبٳٸ

٣ـٶسٹب تٶريٸ ؿذٷ ٵ اٛشاد ٵ دٵ٫تٺب  ثذٵٱ احؼبع ٣ٰتشيٲ ٟٶ٭ ٯذاساٳٸ  ياخالٟٯٔيبسٹبي  ثبؿٴبٓت 

)س.١: .دسٯٶسد دي٨شاٱ ٯشت٤ت ٯي ؿٶٳذ ثشاحتي ،آٳچٸ دس حٞ خٶيؾ ٳٰي پؼٴذٳذ ،ٳ٨شاٳي ٵؿشٯٴذ٧ي

تٰٴذ ثيـتش ٯبي٬ٴذ دٵ٫ت ٹب ثٶيظٷ دٵ٫ت ٹبي ٟذسثشخي ٯـ٤٪ دي٨ش ايٴ٤ٸ  (271-245: 1377،ساثشتؼٶٱ

 .٣ٴٴذ دادٷ ٵ ثٸ ٛشٹٴ٦ ٵ اخالٝ ٹ٨ٰبٳي تجذي٪ خٶيؾ سا ٵرٺٸ رٺبٳـٰٶ٩ ربٯٔٸاخالٝ ٛشٹٴ٦ ٵتب 

ٹش چٴذ ثٸ ًٶس هٔيٚ ٯي تٶاٳذ ٯحذٵديت ٹبيي سا ثش  ،ٟٶآذ اخالٟي ثٸ تٔجيش ثشخي ٳٶيؼٴذ٧بٱ:

ش ي٢ اص دٵ٫ت ٹب ثٸ ايٴ٤ٸ تٰبي٪ ٹ ،ٳبػيٶٳب٫يؼٮ ،اٯب .ػيبػت خبسري ٹش ي٢ اص دٵ٫ت ٹب تحٰي٪ ٣ٴذ

: 1374،)ٯٶس٧ٴتب .اػت٣شدٷ ت٠ٶيت  سا ،ثٸ ٳِب٭ ٹبي اخالٟي خبف ٵ ٯ٬ي خٶد آتجبسي رٺبٳي ثجخـٴذ

ٯؼت٬ض٭ تالؽ دس ٯؼيش  ،داؿتٲ ي٢ ٳِب٭ اخالٝ رٺبٳي ٹٰچٶٱ ػبيش ٯ٠ٶالت رٺبٳي ،دس ٹشحب٩(406



 

ثٸ ٯحذٵد٣ٴٴذٷ ٛشٹٴ٨ي خٶاٹذ ثٶد.  ٳي٪ ثٸ ٯزٰٶٓٸ اي اص اكٶ٩ رٺبٳـٰٶ٩ ٵ سٹبيي اص ٟيذ ٵ ثٴذٹبي

ٯي ٵساي ٯ٠ٶالت ارتٰبٓي دس ٳِش  سايت اٳؼبٳي اػت ٣ٸ ٯبٹ ٳ٨شؿي ،رٺبٳـٰٶ٩ ٧شايي ،ثيبٱ دي٨ش

 اسصؿٺبي ٛشٹٴ٨ي ٯبٳٴذ ثشاثشي ح٠ٶٟي ٹٰٸ اٛشاد ٵ هشٵست  ثشخي رٺبٱ ؿٰٶ٩ ٧شايي اص ًشيٞ .٧يشد

 ،ٳيبصٹبي ٯـتش١ اٳؼبٱ ،ايٲ ديذ٧بٷ رٺبٳيربٯٔٸ اي آصاد ٵ دٯٶ٣شاتي٢ ٳـبٱ دادٷ ٯي ؿٶد. ايزبد

ٟٶٯي ٵ تبسيخي ثشرؼتٸ  ،آسٯبٳٺب ٵ ٟبث٬يت ٹبي ػبختٲ ٵهٔيت صٳذ٧ي ثٺتش سا ٵساي ٯ٠ٶالت ٛشٹٴ٨ي

 (170: 1385،)يٶٱ ٣يٮ.ػبصدٯي 

اٵٯبٳيؼٮ ٵ ٛشد٧شايي اٛشاًي ثٸ ٓٴٶاٱ ي٤ي اص ٵيظ٧ي ٹبي ثبسص ٛشٹٴ٦ ٬جٸ ٛشد٧شايي اخالٟي: ٗ -

 .ٵ اخالٝ ٧شيضي ٛشدي ٛشاٹٮ ػبختٸ اػت ثي ٟيذ ٵؿشى ٴبػجي ثشاي ت٠ٶيت آصاديصٯيٴٸ ٯ ،ٯذسٱ

ٓذ٭ ا٫ضا٭ ثٸ سٓبيت ٵ ػبصٵ٣بسٹبي ًجئي ٗشايض ثشاي ٳي٪ ثٸ تٰٴيبت اٳؼبٳي  اص تجٔيتٵاٳٺبدٱ اٛشاد ثٸ 

ٹٰچٴيٲ ٬ٗجٸ ٳ٨بٷ اثضاسي ثٸ اخالٝ ٵ  ٵ ٯلب٫ح رٰٔي؛ ي ٯجتٴي ثشاسصؿٺبي ٯتٔب٫ياخالٟي٢ ٳِب٭ 

 ،ـ ٵػي٬ٸ اي دس ثبسٷ ٳتبيذ ثيشٵٳي ٰٓ٪ اخالٟي حب٣ٮ ثشخ٠٬يبت اٛشاد سٛتٸ سٛتٸ حِبت كشٛب ٹذٙٯال

 ايٴ٤ٸ ثب ٛشم ٓالٵٷ  .دس ػٌح ٵػيْ سا ٛشاٹٮ ػبخت اثبحي ٧شي  سٵاد ثي آتجبسي اخالٝ ٵ صٯيٴٸ 

ي اص ثٸ سٓبيت ٯزٰٶٓٸ ا ٓالٰٟٴذي ؿخلي اٛشاد ،ثي آتجبسي ٵ تض٫ض٩ ربي٨بٷ ارتٰبٓي اخالٝ

ثٸ ثيبٱ ثشخي  .ٛبٟذ ثبصتبة ارتٰبٓي دسخٶس تٶرٸ ٵ ٳتبيذ رٰٔي خٶاٹذ ثٶد ،پزيشٛتٸ ؿذٷاخالٟيبت 

صٯبٯذاساٱ ٳيض ٯ٤ٰٲ اػت ثٸ ًٶس ٛشدي داساي اخالٝ ٵ كٜبت ثؼيبس پؼٴذيذٷ اٳؼبٳي تح٬ي٪ ٧شاٱ: 

اٯب  ،ثشٵص دٹٴذ اص ٯزٹت ٵ ٯؼ٢٬ ٵ ٠ٓيذٷ خبكي تٰبيالتي دس تلٰيٮ ٧يشيٺبي خٶدثبؿٴذ ٵ ثٸ پيشٵي 

ٹٴ٨بٯي ٣ٸ ٯؼب٫ٸ ٯٴبْٛ رْٰ ٵ ي٢ ٯ٬ت ٯٌشح ٯي ؿٶد)حب٩ ثٸ كحيح يب ثٸ ٬ٗي(اخالٝ  ،دسٯزٰٶّ

ٛشدي ٯبٳْ اص اتخبر تلٰيٰبت ٗيشاخالٟي ٳٰي ٧شدد. ثٸ ٓجبست دي٨شدس ايٲ ٯٶاْٟ ٵ ٯٶاسد ٹذٙ ٵػي٬ٸ 

  (231: 1372،سا تٶريٸ ٯي ٣ٴذ.)٣بُٰي

ربٯٔٸ ٯذسٱ صٯيٴٸ ٳيبص ثٸ اخالٝ  ،: ثٸ ثيبٱ ثشخي ربٯٔٸ ؿٴبػبٱثيٟبٓذٷ ٯٴذي ٵ ٯ٤بٳي٤ي ؿذٱ سٵا -

 ساي٢ تٰذٱ پيـشٛتٸ كٴٔتي ٯٺبستٺبي الص٭ ثشاي اٳزب٭ ٳ٠ؾ ٹب  چٸ ،سا تب حذ صيبد تٴض٩ دادٷ اػت

 .ثٸ ًٶسي ٣ٸ ٹش ٣بسي ثٸ كٶست ػبدٷ ٵ ٯ٤بٳي٤ي ٟبث٪ ارشا ثبؿذ ،ٯي ػبصدًج٠ٸ ثٴذي ٵ ٯـخق 

ؿتٸ ثٸ ؿٔبسٹبي اخالٟي ٵ يب تحشي٢ تٰبيالت اخالٟي ثشاي اًٰيٴبٱ حبك٪ ثٴبثشايٲ ثٸ اٳذاصٷ ٧ز

دس ثخؾ ٹبي پيـشٛتٸ ت٤ٴٶ٫ٶطي٢  ،دسٳتيزٸ .ٳذاسد يٳٰٶدٱ اص اٳزب٭ ٳ٠ـٺب ٵٵُبيٚ ثٸ ٳحٶ احؼٲ ٳيبص

ٳيبص٣ٰتشي ثٸ ايٴ٤ٸ اٛشاداص خل٬ت ٹبي اخالٟي ثشخٶسداس ثٶدٷ ٵ يب ثٸ ٓٴٶاٱ ٰٓ٪ ٣ٴٴذ٧بٱ  ،ي٢ ربٯٔٸ

 .جذ٩ ؿذٷ اػتٯاخالٝ دسايٲ رٶاٯْ ثٸ ي٢ ٯؼب٫ٸ خلٶكي  .ٵرٶد داسد،ثٸ حؼبة آيٴذ اخالٟي

 (307: ٧،1373ٶ٫ذٳش)



 

ثٸ آت٠بد ثشخي ربٯٔٸ ؿٴبػبٱ ٵرٶد اٳٶاّ ٳبثشاثشيٺبي  ٳبثشاثشي اٛشاد ٵ رٶاٯْ دسٟذست ٵ ٯٶٟٔيت: -

ٰٟٴذي ٵ تٰبي٪ ثٸ ٯحؼٶع ٵاٳ٤بسٳبپزيشدس ػٌٶح ٯخت٬ٚ صٳذ٧ي ارتٰبٓي ٵ دسٯيبٱ رٶاٯْ ٯيضاٱ ٓال

 اسصؿٺبي اخالٟي سا اي اص تٶاٛٞ ثش ػش ٯزٰٶٓٸ ٵٹٰبٹٴ٨ي  ،ٹٰذ٫ي ،آٵايي ٹٮ ،ٹٰخٶاٳي ،ٹٰؼٶيي

ثشخي اسصؿٺبي اخالٟي تٶاٛٞ ٓب٭ ٹٰٸ اٛشاد ٵ رٶاٯْ ثش  .دػت ٣ٮ دس ٯ٠ب٭ ٰٓ٪ تؤيٚ ٯي ٣ٴذ

 ٯؼٶٵ٫يت ٣ٸ  ٟذستي .ٹيچ٨بٷ ثٸ ٯٔٴبي ٓالٰٟٴذي ٵ ا٫تضا٭ ي٤ؼبٱ ثٸ سٓبيت آٳٺب ٳيؼت ،ٯـتش١

ٵ ٧ٶيب  اص ٹ٨ٰبٱ ثٸ ي٤ؼبٱ تٶْٟ ا٫تضا٭ ثٸ سٓبيت آٳٺب سا ٳذاسد ٳيض ،سا ثش ٓٺذٷ داسد ارشاي ايٲ اسصؿٺب

 .ؿٶدٳٰي  ي٤ؼبٳي ثشخٶسدثب ٳبٟوبٱ ٳيض ٯٰٔٶال  .هٔٚ پبيجٴذي ثشخي سا پيـبپيؾ تٶريٸ پزيشٯي داٳذ

آٯبد٧ي داسٳذ ٵ ٯي تٶاٳٴذ پيشٵي اص آٱ دػتٸ  ،ذ٣ٸ اص ٟذست ثيـتشي ثشخٶسداسٳ ٹٰٶاسٷ اٛشاد ٵ رٶاٯٔي

 .ٳٺبدي ػبصٳذ ،تـخيق ٯي دٹٴذ دي٨شاٱ صيبٱاصٟٶاٳيٲ ٵ ٟٶآذ اخالٟي سا ٣ٸ ثٸ ٳْٜ خٶد ٵ ثٸ 

ٟذستٰٴذاٱ ٯي تٶاٳٴذ دٓبٵي اخالٟي خٶدسا ثش دي٨شاٱ تحٰي٪ ٣شدٷ ٵ ٳ٠بيق اخالٟي خٶيؾ سا تٶريٸ 

     .٣ٴٴذ

 

 جْاًی بِ اخالق  اقذاهات جْاًی در خصَص ًيل

ثيؾ اص دٵيؼت  ٣ٸ ثب حوٶس  1993 ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي خٶد دس ارالعس اٵ٫يٲ د پبس٫ٰبٱ اديبٱ رٺبٳي ؿي٤ب٣ٶ

پيشاٯٶٱ  ثحج ٵ ٧ٜت ٵ ٧ٶ اصپغ  ،تـ٤ي٪ ٧شديذ اديبٱ رٺبٳي ي اصٵ ٯتب٫ٸ ثٸ ٳٰبيٴذ٧ اٳذيـٰٴذ

اص اكٶ٩ ٯز٣ٶس دس  ـي ثخ .كبدس ٣شددس خلٶف اخالٝ رٺبٳي  ثيبٳيٸ اي ،ٯٶهٶٓبت ٯخت٬ٚ رٺبٳي

تب٣يذ  ،ٯب صٳبٱ ٵ ٯشداٳي ٣ٸ رٺبٱ ثيٴي ٵ اح٤ب٭ اديبٱ رٺبٳي سا پزيشٛتٸ ايٮ: »ػتااص ايٲ ٟشاسايٲ ثيبٳيٸ 

ٯي ٣ٴيٮ ٣ٸ ٯزٰٶٓٸ اي ٓب٭ اصاسصؽ ٹبي ثٴيبديٲ ثش ٯجٴبي آٯٶصٷ ٹبي اديبٱ ٵرٶد داسد ٣ٸ ٯي تٶاٳٴذ 

٣ٸ ٹٴزبس ٗيش ٟبث٪ ت٘ييش ٵ ٳبٯـشٵى ثشاي ٹٰٸ  تب٣يذ ٯي ٣ٴيٮ .اػبع اخالٝ رٺبٳي سا ؿ٤٪ دٹٴذ

ػشٯـٞ ٹبي  .ٯ٬ت ٹب ٵ اديبٱ ٵرٶد داسد ،ٳظادٹب ،ثشاي خبٳٶادٷ ٹب ٵ رٶاٯْ ،ػبحت ٹبي صٳذ٧ي

ٟذيٰي ثشاي سٛتبس آدٯي ٵرٶد داسد ٣ٸ ثش آٯٶصٷ ٹبي اديبٱ رٺبٱ اػتٶاساٳذ ٵ آٱ ٹب ؿشى ٳِٮ پبيذاس 

ٸ سٛتبس ٣ٴيٮ ٣ٸ دٵػت داسيٮ ثب ٯب ٳيض ٹٰبٱ ٧ٶٳٸ سٛتبس ؿٶد. ٯب رٺبٳٴذ...ٯب ثبيذ ثب دي٨شاٱ ٹٰبٱ ٧ٶٳ

 ،ثذٵٱ اػتخٴب ،اي ٣ٸ ثب ٹش ٛشدي ٛشديت ٵ تٴٶّ سا پبع داسيٮ؛ ثٸ ٧ٶٳٸ ،ٯٴض٫ت ،ٓٺذ ٯي ثٴذيٮ ٣ٸ صٳذ٧ي

ٹب ثيبٯٶصيٮ  اٳؼبٳي سٛتبس ؿٶد. ثبيذ اص كجش ٵ سهبيت ثشخٶسداس ثبؿيٮ. ثبيذ ثتٶاٳيٮ ٜٓٶ ٣ٴيٮ ٵ اص ٧زؿتٸ

اٳ٨يض ٯب سا ثشدٷ خٶد ػبصد. د٩ خٶيؾ سا ثٸ سٵي  ٹبي ٳٜشت ٵ ٹش٧ض اربصٷ ٳذٹيٮ تب دؿٰٴي ٵ خبًشٷ

٧زاسيٮ ٵ ٛشٹٴ٦  ػجت ٯـتش٣بت ربٯٔٸ رٺبٳي ٛشٵ  ٹبي ٳبچيض خٶد سا ثٸ دي٨شاٱ ث٨ـبييٮ ٵ تٜبٵت

 ي٤پبسچ٨ي ٵ استجبى سا ػشٯـٞ خٶد ٟشاس دٹيٮ.



 

ب ثبيذ دس رٺت ٯٺشثبٳي ٵ ثخـٴذ٧ي ث٤ٶؿيٮ. ٯب ٳجبيذ كشٛب اٳ٨بسيٮ. ٯ ٯب ثـشيت سا خبٳٶادٷ خٶد ٯي

 ،ديذ٧بٱ ٵ ٳبتٶاٳبٱ سٳذ ،٠ٛشا ،ػب٫ٰٴذاٱ ،٣ٶد٣بٱ ،خذٯت ٣ٴيٮ ثشاي خٶدصٳذ٧ي ٣ٴيٮ؛ث٤٬ٸ ثبيذثٸ دي٨شاٱ

٣ؼي ٳجبيذ احؼبع ٣ٴذ ٣ٸ ثب ٵي ثٸ ٓٴٶاٱ ؿٺشٵٳذ دسرٸ  ٣ؼبٱ سا ٛشاٯٶؽ ٳ٤ٴيٮ. ٹيچ پٴبٹٴذ٧بٱ ٵ ثي

٣ـي ؿٶد. ثبيذ ٯـبس٣ت ثيٲ صٱ ٵ ٯشد ٵرٶد داؿتٸ  ٶد ٵ ٹش٧ض ٳجبيذ اص ٣ؼي ثٺشٷدٵ٭ ثشخٶسد ٯي ؿ

٧شي ٵ ػٶء اػتٜبدٷ  اخالٟي رٴؼي ارتٴبة ٣ٴيٮ. ثبيذ اص ٹش ٧ٶٳٸ ػ٬ٌٸ ثبؿذ. ثبيذ اص ٹش ٧ٶٳٸ ٰٓ٪ ٗيش

 ثپشٹيضيٮ.

يذ ثٸ داٳيٮ. ٯب ٳجب ك٬ح ٵ آساٯؾ ٯي ،ٓذا٫ت ،احتشا٭ ٧شيضي، ٯبخٶدسا ٯتٔٺذ ثٸ ٛشٹٴ٦ خـٶٳت

اي ثشاي  ؿ٤ٴزٸ يب ٣ـتٲ اٟذا٭ ٣ٴيٮ. ٯب ثبيذ خـٶٳت ٵ تزبٵص سا ثٸ ٓٴٶاٱ ٵػي٬ٸ ،كذٯٸ صدٱ ،ػش٣ٶة

ٹش  ،ػبٯبٳي ٣ٸ دس آٱ ،ثبيذ ثشاي ٳِٮ ٓبدالٳٸ ارتٰبٓي ٵ اٟتلبدي ث٤ٶؿيٮ ٳٺيٮ. اٳذاختٲ تٰبيض ٣ٴبس  رب

داس ؿٶد. ثبيذ ثب كذاٟت ٵ ٣غ اص ٛشكت ي٤ؼبٳي ثشاي دػتيبثي ثٸ ٹٰٸ اػتٔذاد اٳؼبٳي خٶد ثشخٶس

ٯٺشثبٳي ػخٲ ث٨ٶييٮ ٵ سٛتبس ٣ٴيٮ. ٯٴلٜبٳٸ ثب ي٤ذي٨ش ثشخٶسد ٵ اص ٳٜشت ٵ تجٔين پشٹيض ٣ٴيٮ. ٳجبيذ 

 ،ٳٰبيي خٶد ،اص حيٌٸ ًْٰ ثشاي ٟذست ثبيذ  دصدي ٣ٴيٮ ٵ ثشاي ػبختٲ رٺبٱ ثشخٶسداساصك٬ح ٵ آتذا٩

 پٶ٩ ٵ ٯلشٙ ٛشاتش سٵيٮ. 

ؿٶيٮ تب آ٧بٹي خٶد  ٣ٸ ٳخؼت ثيٴؾ اٛشاد ت٘ييش يبثذ. ٯتٔٺذ ٯي ٯ٨ش آٱ ذ ؿذ،صٯيٲ ثٺتش اص ايٲ ٳخٶاٹ

پزيشي ٵ آٯبد٧ي  اٛضايؾ دٹيٮ. ثذٵٱ خٌش ،ت٤ٜش ٯخجت دٓب ٵ ،تبٯالت ،سا ثب ٳِب٭ دادٱ ثٸ ا٤ٛبس خٶد

 ،دس رٺت دس١ ي٤ذي٨ش ت٘ييش ثٴيبدي دس ٵهٔيت ٯب ثٸ ٵٟٶّ ٳخٶاٹذ پيٶػت؛ ثٴبثشايٲ ،ثشاي ٛذا٣بسي

ثٸ ايٲ اخالٝ رٺبٳي ٯتٔٺذ ٯي ؿٶيٮ.  ،ٹبي صٳذ٧ي ًجئت دٵػتبٳٸ تشٵيذ ك٬ح ٵ ساٷ ،ْ ارتٰبٓيٯٴبٛ

 (60: 1383،ٟشاٯ٤٬ي«)٣ٴيٮ. ثٸ چٴيٲ اٟذاٯي دٓٶت ٯي ،آٮ اص ديٴذاس ٵ ٗيش ديٴذاس ،ٯب ٹٰٸ ٯشد٭ سا

 ،خٶد٣ٰيؼيٶٱ رٺبٳي ٛشٹٴ٦ ٵ تٶػٔٸ دسٳيض(٬ٰٓي ٵ ٛشٹٴ٨ي ٯ٬٪ ٯتحذ ،ػبصٯبٱ آٯٶصؿييٶٳؼ٤ٶ)

اخالٝ رٺبٳي ٵ ثشسػي ٳ٠ؾ ٛشٹٴ٦  ٳِب٭ سا تشػيٮ خٌٶى ٬٣ي ي٢ يؾخٶ ػبصٯبٳي ي٤ي اص ٵُبيٚ

تح٠ٞ ٳٶٓي  ،ٟشاسدادٷ اػت. ايٲ ػبصٯبٱ ٹٰٶاسٷ ثب تب٣يذ ثشاكٶ٩ ٓب٭ ٵ رٺبٳـٰٶ٩خلٶف دس ايٲ 

ض ٯيآح٪ ٯؼب٫ٰت  ،ك٬ح ٹ٨ٰبٳي ،سٓبيت ح٠ٶٝ ثـش ٹٰچٶٱاكٶ٫ي  سا ٳٶيذ دادٷ اػت. اخالٝ رٺبٳي

حٰبيت اص  ،سٵاثي ثيٲ ا٬ٰ٫٪ثٸ ربي تٶكيٸ دٵ٫ت ٹب ثٸ ٛٔب٫يت ثش ٯجٴبي اكٶ٩ اخالٟي  ،ػتيضٷ ٹب

تبٯيٲ حذاٟ٪ ؿشايي ارتٰبٓي ٵ اٟتلبدي  ،دس ٯ٠بث٪ تزبٵصات ربٯٔٸ اٛشادتٰبٯيت رؼٰي ٵ احؼبػي 

٫ضٵ٭  ،ي ٹبٵ٩ رجشاٱ ثي ٓذا٫تؤاٯ٤بٱ دػتشػي ثشاثش ثٸ ػبصٯبٱ ٹبي ٯؼ ،الص٭ ثشاي ي٢ صٳذ٧ي ٯٴبػت

ٓذ٭ تحٰي٪ اسصؽ ٹبي ي٢ ٧شٵٷ ثش ٧شٵٷ  ،ٵ اٯٴيتي يپ٬يؼ ٹبيسٛتبسٓبدالٳٸ ثب اٳؼبٱ تٶػي ٳيشٵ

دس٧ضاسؽ ٣ٰيؼيٶٱ رٺبٳي ٛشٹٴ٦ ٵ تٶػٔٸ ٹٰچٴيٲ ايٲ ػبصٯبٱ  .ٵ...ثخـي اص ايٲ اٟذاٯبت اػتدي٨ش



 

.پغ ٯٺٮ آٱ ..»دس خلٶف اخالٝ رٺبٳي ٵ هشٵستٺبي آٱ ٯي ٳٶيؼذ: « بتٴٶّ خالٝ ٯ»تحت ٓٴٶاٱ 

ت٠ٶيت ٣ٴيٮ ٣ٸ ثبيذ  ي ت ٣ٸ ٹٰضيؼتي ٛشٹٴ٨ي سا ثب تذٵيٲ ٯٶا٠ٛتٴبٯٸ ٹبي تبصٷ ارتٰبٓي ـ ػيبػياػ

چٴبٳچٸ اٳؼبٱ ٹب خٶد سا ٯ٬ض٭ ثٸ تٔٺذاتي ٯـتش١  .دسچبسچٶة اخالٟي ٹ٨ٰبٳي يب رٺبٳي تٴِيٮ ٧شدٳذ

ٺي٪ خٶاٹذ ؿذ ٵ ػتيضٷ ٹب ٹ٤ٰبسي ٯيبٱ ٯشدٯبٱ ٯخت٬ٚ ثب ٓاليٞ ٵ ٛشٹٴ٦ ٹبي ٧ٶٳب٧ٶٱ تؼ ،ثذاٳٴذ

ثٸ ٹٰيٲ ػجت تٔييٲ ٹؼتٸ اي اص اسصؽ ٹب  .دس چٺبسچٶثي ٯ٬ٌٶة ٵ حتي ػبصٳذٷ ٯحذٵد خٶاٹذ ؿذ

٣ٰيؼيٶٱ رٺبٳي ٛشٹٴ٦ ٵ  ،..اص ايٲ سٵ.ٵاكٶ٩ اخالٟي ٯـتش١ ٯيبٱ ٹ٨ٰبٱ هشٵست ٓبر٪ داسد

ٛشٹٴ٦ دس ايٲ  تٶػٔٸ ي٤ي اص ٵُبيٚ خٶد سا تشػيٮ خٌٶى ٬٣ي ي٢ اخالٝ رٺبٳي ٵ ثشسػي ٳ٠ؾ

ثٸ  ،..ثبيذ ي٢ اخالٝ رٺبٳي تٴِيٮ  ٣ٴيٮ ٣ٸ آٳٺبيي ٣ٸ دس اٯٶس رٺبٳي ٳ٠ـي داسٳذ.٣بسٟشاس دادٷ اػت

ي٢ اٳذاصٷ ٯٶُٚ ثٸ سٓبيت آٱ ؿٶٳذ ٵ ا٫جتٸ ٣بسايي ايٲ اخالٝ ثؼت٨ي داسد ٣ٸ تب چٸ اٳذاصٷ ٯشد٭ ٵ 

ْٛ ٣٪ ثـش دس كٶستي ثٸ ثٺتشيٲ دسيبثٴذ ٣ٸ ٯٴب دٵ٫ت ٹب اص ٯٴبْٛ ؿخلي ٣ٶچ٢ خٶد چـٮ ثپٶؿٴذ ٵ

.. اسصؽ ٹب .ٵرٸ حَٜ خٶاٹذ ؿذ ٣ٸ ٯزٰٶٓٸ اي اص ح٠ٶٝ ٯـتش١ ٵ ٯؼؤ٫يت ٹبي ٯـتش١ سا ثپزيشٳذ

ٵ اكٶ٩ ي٢ اخالٝ رٺبٳي ثبيذ سٹٴٰٶٳٺبي ٯـتش٣ي ثبؿذ ٣ٸ حذاٟ٪ سٹٴٰٶدٹبي اخالٟي ٯٶسد ٳيبص 

اي تٴِجٮ ي٢ اخالٝ رٺبٳي ٵ تذٵيٲ .. ثش.دستالؽ ثشاي ح٪ ٯؼبئ٪ ٛشا٧يش ٳـبٱ دٹذ ربٯٔٸ رٺبٳي سا

خبًشات تبسيخي ٵ ٧ضيٴؾ ٹبي  ،تزبسة احؼبػي آٳٺب ،داٳؾ ٯشد٭ ،ٯٜبٹيٮ آٱ ثبيذ اصٯٴبثْ ٛشٹٴ٨ي

ٹٰيٲ ٯٶهٶٓبت  ...ثشخي ٯٶهٶٓبت ت٠شيجب دس ٹٰٸ ٛشٹٴ٦ ٹب ٵرٶد داسٳذ.ٯٔٴٶي آٳٺب ا٫ٺب٭ ٧شٛت

اخالٝ رٺبٳي ثب دس ٳِش ٧شٛتٲ اٳٶاّ ..اكٶ٩ .ٯـتش١ ٯي تٶاٳذ ا٫ٺب٭ ثخؾ ي٢ اخالٝ رٺبٳي ثبؿذ

..تذٵيٲ .ٯالحِبت تٶريٸ ٯي ؿٶٳذ ٣ٸ ػشچـٰٸ ٹبي ٯتٔذدي داسٳذ ٵ ػٌح ٓبٯيت آٳٺب ٯتٜبٵت اػت

اخالٝ رٺبٳي ٳجبيذ ٵػي٬ٸ اي ثشاي دسع آٯٶصي ثٸ دي٨شاٱ ٵ تح٠يش ػٴت ٹب ٵ اسصؽ ٹبي ٛشٹٴ٨ي 

داٯٸ ثٸ ر٣ش ارضاي اك٬ي ٵ ٯجبٳي ايٲ  اخالٝ ( ٹٰيٲ ٧ضاسؽ دسا46-38 :1377،د٣ٶئيبس«).آٳٺب ٟشاس ٧يشد

 پشداختٸ اػت:   يٲ دس ٟب٫ت اكٶ٩ ري٪رٺبٳي ٳٶ

ح٠ٶٝ ٵ ٯؼؤ٫يت ٹبي ثـش: حٰبيت اص تٰبٯيت رؼٰي ٵ احؼبػي ٛشد دس ٯ٠بث٪ تزبٵصات  -1

سٛتبسٓبدالٳٸ ٵ  ،تبٯيٲ حذاٟ٪ ؿشايي ارتٰبٓي ٵ اٟتلبدي الص٭ ثشاي ي٢ صٳذ٧ي ٯٴبػت ،ربٯٔٸ

٩ رجشاٱ ثي ٓذا٫تي ٹبيي ٣ٸ ٛشد ٟشثبٳي آٳٺب ٯي ٵٱ دػتشػي ثشاثش ثٸ ػبصٯبٱ ٹبي ٯؼؤايزبد اٯ٤ب

..ايٲ ح٠ٶٝ پيؾ اصٹشچيض اكٶ٩ ٓبٯي .ٹٰٸ ايٴٺب ثبيذ هشٵسيبت اػبػي اخالٝ رٺبٳي ثبؿٴذ ،ؿٶد

ٹٰبٱ هشٵستي ٣ٸ ثبيذ دس ٹش رْٰ ارتٰبٓي  ،ٹؼتٴذ ٣ٸ هشٵست اخالٟي اػبػي سا ٳـبٱ ٯي دٹٴذ

 صتبة يبثذ...ٵ ػيبػي ثب



 

 ...دٯٶ٣شاػي ٵ ح٠ٶٝ ثـش ثب ي٤ذي٨ش استجبًي تٴ٨بتٴ٦ داسٳذ.دٯٶ٣شاػي ٵ ربٯٔٸ ٯذٳي: -2

..تٶػٔٸ ٯٶٛٞ ٳيض .دٯٶ٣شاػي صٯيٴٸ ٯٴبػجي سا ثشاي حَٜ ح٠ٶٝ اػبػي ؿٺشٵٳذاٱ آٯبدٷ ٯي ػبصد

دٯٶ٣شاػي  .ٹذ..دٯٶ٣شاػي ٵ ك٬ح سا ٳيض سٵاثي پيچيذٷ اي ثٸ ٹٮ پيٶٳذ ٯي د.ثٸ دٯٶ٣شاػي ٳيبصداسد

صيشا ٣ـٶسٹبي ثٺشٷ ٯٴذ اص  ،ٯ٤ٰٲ اػت ٓبٯ٪ ٯٺٰي دس ايزبد تٶاصٱ دس ػٌح ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ثبؿذ

 .دٯٶ٣شاػي ٧شايؾ ٣ٰتشي ثٸ رٴ٦ ثب ي٤ذي٨ش داسٳذ

حٰبيت اص ا٬ٟيت ٹب: آوبي ٧شٵٹٺبي ا٬ٟيت ثبيذ اص ٹٰبٱ ح٠ٶٝ ثٴيبدي ٵ آصادي ٹب ٵ ٹٰبٱ  -3 

 .ٶٱ اػبػي ثشاي ٹٰٸ ؿٺشٵٳذاٱ ثشخٶسداس ؿٶٳذحٰبيت ٹبي ٟبٳٶٳي ٯٴذسد دس ٟبٳ

تٔٺذ ثٸ ح٪ اختالٛبت اص ساٷ ٹبي ك٬ح آٯيض ٵ ٯزا٣شات ٯٴلٜبٳٸ: اكٶ٩ ٵ اسصؽ ٹبي ٯٔٴٶي  -4

..اخالٝ رٺبٳي .ػبصٳذٷ اخالٝ رٺبٳي سا ٹ٨ٰبٱ ثبيذ ثٸ ٓٴٶاٱ حذاٟ٪ اكٶ٩ اخالٟي سٓبيت ٣ٴٴذ

 .ٯيض اختالٛبت ٵ ٯزا٣شات ٓبدالٳٸ ثبؿذثبيذ حتٰب دس ثش ٧يشٳذٷ تٔٺذ ٹ٨ٰبٱ ثٸ ح٪ ك٬ح آ

 .سٓبيت اٳلبٙ دس ي٢ ٳؼ٪ ٵ دس ٯيبٱ ٳؼ٪ ٹب:  رٺبٱ ٧شايي اك٪ اػبػي اخالٝ رٺبٳي اػت -5

آٯٶصٷ رٺبٳي ثٶدٱ ح٠ٶٝ ثـش آال٭ ٯي داسد ٣ٸ ٹٰٸ اٳؼبٳٺب ثشاثش صادٷ ؿذٷ اٳذ ٵ ثبيذ ثذٵٱ دس 

ايٲ ثذاٱ ٯٔٴبػت ٣ٸ  .ح٠ٶٝ ثشخٶسداسؿٶٳذ ربٯٔٸ يب ٳؼ٬ـبٱ اص ايٲ ،ٳظاد ،رٴغ ،ٳِش٧شٛتٲ ًج٠ٸ

..ٳؼ٪ .ٳخؼتيٲ د٩ ٳ٨شاٳي ٳٶّ ثـش ثبيذ تبٯيٲ هشٵسيبت اٵ٫يٸ صٳذ٧ي ٯٴبػت ثشاي ٹ٨ٰبٱ ثبؿذ

ٹبي ٣ٴٶٳي ثبيذ اص ٯحيي صيؼت ٵ ٯٴبثْ ٛشٹٴ٨ي ٵ ًجئي ثٸ ٳحٶي اػتٜبدٷ ٵ ٯٶاُجت ٣ٴٴذ ٣ٸ 

ٹش ٳؼ٬ي ٹٰضٯبٱ ٯلشٙ  .آٳٺب ثٺشٷ ٧يشٳذ ٹٰٸ اٛشاد ٳؼ٪ حبهش ٵ ٳؼ٪ ٹبي آيٴذٷ ٳيض ثتٶاٳٴذ اص

 .طٳتي٤ي ٵ ٛشٹٴ٨ي ثـش اػت ٵ ٯي تٶاٳذ ثش ٗٴبي آٱ ثيٜضايذ ،ٯيشاث ٯـتش١ ًجئي ٵ پبػذاس،٣ٴٴذٷ

ثبٟي  ،ثٴبثش ايٲ ثبيذ ثشاي ٳؼ٪ ٹبي آيٴذٷ الاٟ٪ ٹٰبٱ اٯ٤بٳبتي سا ٣ٸ خٶد اص آٳٺب ثٺشٷ ٯٴذ ؿذٷ اػت

 (53 -46: 1377 ،)د٣ٶئيبس.٧زاسد

ثشرؼتٸ ٳيض ٬ٰٓي ٵ ٛشٹٴ٨ي ٵاثؼتٸ ثٸ ٣ٴٜشاٳغ ٣ـٶسٹبي اػالٯي( ،آٯٶصؿي ،٤ٶ)ػبصٯبٱ اػالٯيآيؼؼ

ٵ  ر٣ش ٣شدٷ دٶخرٺبٳي رٺبٳـٰٶ٩ سا ثخـي اص اٹذاٙ  اسصؽ ٹبي اخالٟي ػبصي ٵدٓٶت ثٸ سٓبيت  

بدٷ دس ٯ .اػت ثش ٫ضٵ٭ ثٺشٷ ٧يشي اص ٛشٹٴ٦ ٹبي ٯتٴٶّ ثـشي دس تذٵيٲ ايٲ ٳِب٭ اخالٟي تب٣يذ ٣شدٷ

اٯشٵص ثيؾ اص ٹش صٯبٱ دي٨شي اديبٱ ٵ ٛشٹٴ٦ »اػت:آٯذٷ ي٢ ثيبٳيٸ اػالٯي تٴٶّ ٛشٹٴ٨ي ايٲ ػبصٯبٱ 

ٹبي رٺبٱ ثٸ تالؽ ٯـتش١ دس رٺت اٛضايؾ ٧ٜت ٵ ٧ٶ ٵ ت٠ٶيت ٹٰضيؼتي دس ساػتبي ٯٴبْٛ ٯت٠بث٪ 

ػٔٸ  ،سيثشاد ،سْٛ ٬ٓ٪ اختالٙ ٵ تح٠يشثش ٯجٴبي اسصؽ ٹبي رٺبٳي ٵ اكٶ٩ ٓـٞ ،ٵ دس ٓيٲ حب٩

ايٲ اكٶ٩ ٵ ٯحبػٲ رٺبٳي ٯـتش١ دس  .ٹٰجؼت٨ي ٵ ٓذا٫ت دٓٶت ٯي ؿٶٳذ ،احتشا٭ ٯت٠بث٪ ،كذس

اديبٱ  ٹٰٸ ٯزاٹت ثبيذ ثٸ ٓٴٶاٱ ٯيشاث ٯـتش١ ثـشي اص ًشيٞ ٧ٜت ٵ ٧ٶي ٵأٟي ٯيبٱ ٛشٹٴ٦ ٹب ٵ



 

ٯي ٧ٶيذ:  خٶد ٯشثٶى ثٸ اٹذاٙ ٵدس ري٪ ٯبدٷ دٵ٭« .سٛتبسٹبتٔب٫ي يبٛتٸ ٵ ربي٨ضيٲ ٧شدٳذ دس ارٹبٱ ٵ

اػتٜبدٷ اص اسصؽ ٹبي اخالٟي ٛشٹٴ٦ ٹبي ٯخت٬ٚ دس ًشاحي ٵ تذٵيٲ ي٢ ٳِب٭ اخالٟي رٺبٳي ٵ »

تـخيق ٯٴبثْ ٯتٴٶّ داٳؾ ٵ تٴٶّ ٛشٹٴ٨ي ثٸ ٓٴٶاٱ ٵيظ٧ي ٹبي اك٬ي ربٯٔٸ ثـشي ٵ ثٸ ٓٴٶاٱ 

 «.صٯبٱ اػت>ايٲ ػب=اصر٬ٰٸ اٹذاٙ ٵ اكٶ٩ ٯٶسد تب٣يذ ػشٯبيٸ ارتٴبة ٳبپزيش رٺت پيـشٛت ثـشيت

  (42ٵ 41: 1385،اٯيٴيبٱ)

 

 الم ٍ اخالق جْاًی اس

سا اديبٱ ثضس٥ اثشاٹيٰي ي ثخؾ ٯِٰٔي اص تٔب٫يٮ ٵ آٯٶصٷ ٹبي اديبٱ ا٫ٺي ثٶيظٷ اخالٟٹٴزبسٹبي 

ٵ سػت٨بسي اص ٯٺٮ تشيٲ ٯحٰ٪ ٹبي  ٳي٪ ثٸ  ،تـ٤ي٪ ٯي دٹٴذ ٵ ا٫تضا٭ ثٸ سٓبيت اسصؽ ٹبي اخالٟي

سٓبيت اسصؽ  ثٸ ٯٶٯٴبٱ ثٸ اٟتوبي ايٰبٱ خٶيؾ ثيؾ اص ػبيشيٲ ٯٶُٚ  .ػٔبدت ٯٶٓٶد اديبٱ اػت

ٹذايت ٵ ٣ٸ  يٯٴـٶس دٓٶت خذاٵٳذاػال٭ ثٸ ٓٴٶاٱ آخشيٲ ٵ ٣بٯ٪ تشيٲ  .ي ؿذٷ اٳذاخالٟ ٹبي

 ،خٶيؾ ٟشاس دادٷ ٯتٔيٲسػب٫ت ٌٟٔي ٵ  ،تب پبيبٱ تبسيخ دسٯؼيشٳي٪ ثٸ تٔب٫ي ساٹجشي رٺبٳيبٱ سا

پٶؿؾ دٹي  اص تٔب٫يٮ اخالٟي ٵ ح٠ٶٟي رٺبٳـٰٶ٩ ٵ ربٵداٳٸ سا ثب ٹذٙ ٯزٰٶٓٸ ثؼيبس ٧ؼتشدٷ اي

 ثٸ كٶست  ٵ ٣ٰب٩ ٯٶٓٶدثٸ ٗبيت ٯ٬ٌٶة ٳي٪ ٹٴزبسي ثٸ ػبحت ٹبي ٯخت٬ٚ صٳذ٧ي دس ٯؼيش

ديٲ اػال٭ دس رات خٶيؾ اٹذاٛي  ،ثٸ تٔجيش ٧شيٲ .اػت ٟشاسدادٷٛشاسٵي اٳؼبٳٺب تبػيؼي ٵ اٯوبيي 

ٵ ٯ٬يتي سا تحت تؼ٬يٮ اسادٷ  ال٭ دٟي٠ب ايٲ اػت ٣ٸ ٳؼ٪ ثـش اص ٹش ٳظادٹذٙ اػ .٬٣يت ٧شايبٳٸ داسد

اػال٭ ي٢ ربٯٔٸ اٳؼبٳي ٵاحذ پذيذ خٶاٹذ آٵسد ٣ٸ دس آٱ ٹٰٸ دس اًبٓت اص ٯٔيبسٹبي  .ا٫ٺي دسآٵسد

 ،ايٲ ديذ)ٵػيْ ( .اخالٟي ٵ ديٴي ؿشي٤ٴذ ٵ ٹٰٸ ٯؼتحٞ حٰبيتي ٹؼتٴذ ٣ٸ دس آٱ ٯٔيبسٹب ٳٺٜتٸ اػت

٣ٸ دس ديذ٧بٷ اخالٟي  اػت بٳ٨ش تٰبي٪ دي٨ش اديبٱ ا٫ٺي ٰٓذٷ ثٸ ٯح٠ٞ ػبختٲ اٳتِبس ٬٣يتيٹٰچٴيٲ ٳـ

تشديذ ٳيؼت ٣ٸ اخالٝ ثٸ ٓٴٶاٱ سٵيٸ تٴِيٮ ػ٬ٶ١  ،دس ٹش حب٩(35: ٧،1374شيٲ).ارٰبال ٵرٶد داسد

ثبصپؼيٲ ٵ دس اػال٭ اص ربي٨بٷ ثباليي ثشخٶداسػت ٵ ثش پبيٸ ايٰبٱ ثٸ خذا ٵ سٵص  ،اٳؼبٳٺبٯيبٱ  دٳيٶي

اػال٭ ثش ٳتبيذ ٬ٰٓي ايٰبٱ ئٴي ٰٓ٪ كب٫ح  .ي ٵ ثشاثشي اثٴبي ثـش اػتٶاس ؿذٷ اػتسآت٠بد ثٸ ثشاد

ر٣ش ٯزذد آٱ دس  ٰٓ٪ كب٫ح ٳتيزٸ حتٰي ٵ ٳـبٳٸ رذايي ٳبپزيش ايٰبٱ اػت ٵ .ثؼيبس تب٣يذ ٣شدٷ اػت

رضء اليتزضا كٶست پزيشٛتٸ  ثيـتش ثٸ رٺت تب٣يذ ثش هشٵست ٵ اٹٰيت ايٲ ،٣ٴبسايٰبٱ دس آيبت ٯتٔذد

  .اػت

ايٲ خٶد اص ربي٨بٷ  .اػت ؿٰشدٷثشاتٰب٭ ٯ٤بس٭ اخالٝ  خٶيؾ ساٹذٙ اص ثٔخت پيبٯجشا٣ش٭)ف(

دس اداٯٸ ايٲ ثخؾ  اص ثبة ٳٰٶٳٸ ثٸ ٯٶادي   .ٯحٶسي اخالٝ دس اػال٭ ٵ اديبٱ ا٫ٺي پيـيٲ ح٤بيت داسد



 

ًب٫جبٱ ٯي تٶاٳٴذ ثشاي صيبدت اًالّ ثٸ  .اٹذ ؿذٯٶسد تٶكيٸ اػال٭ ثبرٰب٩ اؿبسٷ خٶ« اخالٝ رٺبٳي»اص 

اػال٭  ٯٜؼشاٱ ٵ ٯزٰٶٓٸ ٹبي ٠ٛٺي ٵ اخالٟي تب٫يٚ يبٛتٸ تٶػي ،٣تت ػيشٷ ،سٵايي ٯخت٬ٚ ٯٴبثْ

 ؿٴبػبٱ  ٯشارٔٸ ٣ٴٴذ.  

ديٴي ٯي ٗيش اكب٫تب  پذيذٷ اي سا  اخالٝ ٵ اص ر٬ٰٸ اخالٝ رٺبٳيالص٭ ثز٣ش اػت ٣ٸ ثشخي ٯح٠٠بٱ 

ت٠٬ي اسؿبد ثٸ دسيبٛت ٹبي ٬٠ٓي ٵ ٠ٓالئي ثـش  سا ديٲ دس ايٲ خلٶف ٯٶ٣ذ يٸ ٹبي تٶك اٳ٨بسٳذ ٵ

ديٲ داسٳذ ٵ ثب كشٙ ٳِش اص  اصٵرٶد ٵ ٹٶيتي ٯؼت٠٪  ،ياسصؿٺب ٵ ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي اخالٟ ٣شدٷ اٳذ:

پزيشؽ ٵ اٯوبي ديٲ  ؿٴبختٴي ٵ ٟبث٪ تٶريٸ اٳذ ٵ ثذٵٱ دخ٪ ٵ تلشٙ ٯٶسد تبييذ ٵ ،ٳ٠٪ ٵٵحي

اخالٝ ٯ٠ٶ٫ٸ اي ٛشاديٴي اػت ٵ ديٲ ٳٰي تٶاٳذ دس اسصؿٺبي اخالٟي دخ٪ ٵ تلشٙ  .ٯي ٧يشٳذٟشاس

ث٤٬ٸ  ،ٵرٶد ٵ آتجبس خٶد سا ٵاٯذاس ديٲ ٳيؼتٴذ اسصؿٺبي اخالٟي ٯ٬ٌٞ اٳذ ٵ .آٳٺب سا ت٘ييش دٹذ ٣ٴذ ٵ

ٳبٱ ٯي آاص  ديٲ اسصؿٺبي اخالٟي سا ٹٰبٳ٨ٶٳٸ ٣ٸ ٹؼت ٯي پزيشد ٵ ثٸ پيشٵاٱ خٶيؾ تٶكيٸ ٯي ٣ٴذ ٵ

 ( 168 :1384،)ٛٴبيي.خٶاٹذ ٣ٸ اص ايٲ اسصؽ ٹب پيشٵي ٣ٴٴذ

تٔب٫يٮ ديٴي ٳ٠ؾ ٯٺٮ ٵ   .ٳيؼت ٵ ثي ٳيبصي آٱ اص ديٲايٲ ػخٲ ثٸ ٯٔٴبي اػت٠ال٩ ٣بٯ٪ اخالٝ  ا٫جتٸ

تٶرٸ  .ثي ثذي٬ي دس خلٶف  اخالٟي ؿذٱ ٵ اخالٟي ٯبٳذٱ  ٰٓٶ٭ اٳؼبٳٺب ثٶيظٷ ٯٶٯٴبٱ ايٜب ٯي ٣ٴٴذ

ٳتبيذ دٳيٶي ٵ اخشٵي آٰب٩ ٵ تبحيش ٳٺبيي آٰب٩ رٶاٳحي ٵ رٶاسحي اٳؼبٱ دس ػٔبدت ٵ دادٱ ثٸ 

تٶرٸ دادٱ ثٸ دٵػتي  ؛ثبًٲ ٵچٺشٷ ثشصخي آٰب٩ ٳي٢ ٵ ثذ ،تٶرٸ دادٱ ثٸ كٶسٗيجي ،اٵؿ٠بٵت 

ضٷ ٵ ٣ٸ خٶد دس ايزبد اٳ٨ي ٵ ٯت٠بثال سٵ٧شداٳي اٵ اص تجٺ٤بساٱ ٵ آ٫ٶد٧بٱ  ٳي٤ٶ٣بساٱكب٫حبٱ ٵخذاٵٳذ ثب 

اسائٸ ٳ٠ؾ تٔييٲ ٣ٴٴذٷ داسد؛ ٵ ارتٴبة اص ثذيٺب ٵ صؿتي ٹب  ٳي٢تحشي٢ ٵ تـٶيٞ ثٸ است٤بة آٰب٩ 

 ياخالٟ ٵرٺٸتٶرٸ دادٱ ثٸ  ،ثٸ آسٯبٳٺبي ٯ٬ٌٶةي ثشاي ٹذايت ٹ٨ٰبٱ ا٨٫ٶٵ ٯٔشٛي اػٶٷ ٹبي اخالٟ

دس اخالٟي ؿذٱ ٶد ختـشيْ ٓجبدات ٣ٸ  ،آٱ ثٸ آٰب٩ خٶة ٵ ثذ اٳؼبٳٺب ٯتٴبػتٵا٣ٴؾ  ٵٓب٫ٮ ٹؼتي 

 ؛تبييذ اسصؿٺبي اخالٟي ٯٶسد تٶكيٸ ٠ٓ٪ ٵٵرذاٱ ،ٳ٠ؾ تٔييٲ ٣ٴٴذٷ داسٳذاٳؼبٳٺب ٵ اخالٟي ٯبٳذٱ 

ٵ احٶاالت  تبسيخي ح٤بيبت  دس ٟب٫ت داػتبٳٺب ٵ ثٸ سٓبيت اخالٟيبت تب٣يذتٶكيٸ ٵ ،ٹذايت ،اسؿبد

دٟيٞ  دادٱ ثٸ ٳِبست ٳؼبٳٺب؛ تٶرٸ ػٔبدت اتبٯيٲ تٶرٸ دادٱ ثٸ ٳ٠ؾ ا٫ضاٯبت اخالٟي دس  اٯٮ پيـيٲ ٵ

 ثش ٹٰٸ ػبحت ٹبي ٹؼتي حتي ٳيبت ٵ خٌٶسات ٬ٟجي ٵ رٹٴي اٳؼبٱ ٛشؿت٨بٱ ا٫ٺي ٯؼتٰش خذاٵٳذٵٵ

ٵٓذٷ پبداؽ ٵ ،؛ تٶرٸ دادٱ ثٸ حجت ٵ هجي دٟيٞ آٰب٩ ٳي٢ ٵ ثذ اٳؼبٳٺب تٶػي ٯبٯٶساٱ ٗيجي ا٫ٺي

 ثؼي ٬ٰٟشٵ ،٠جٶ٫يت آٰب٩ دسپيـ٨بٷ خذاٵٳذتٶرٸ دادٱ ثٸ ٳلبة ٯ ،ٵ اخشٵي ثٸ ٓبٯالٱ ٣يٜش دٳيٶي

ٳ٠ؾ ٵ تبحيش ثي ٵ ثبالتش اص ٹٰٸ ٵ...ايزبد سٵحيٸ خٶد ٯالٯت ٧شي ثٸ ٹٴ٨ب٭ ٵٟٶّ اٳحشاٙ   ،اسصؽ ٹب

دس ربي اػت ٣ٸ  ٵأٟيتي  ،ٵ اػتح٤ب٭ ثخـي ثٸ آٳٺب ٯخب٩ ديٲ دس ثبالثشدٱ هٰبٳت ارشاي اخالٟيبت



 

 ٯيبٱ ديٲ ٵ اخالٝ ٯي ٳٶيؼذ: ٵحيٞ ؿٺيذ ٯٌٺشي دساستجبى .ػتربي ٯٴبثْ ديٴي ثذاٱ تٶرٸ دادٷ ؿذٷ ا

پـتٶاٳٸ  ارتٰبّ ٟبٳٶٱ ٵ اخالٝ ٯي خٶاٹذ ٵ .س٣ٲ اػبػي دس ارتٰبٓبت ثـشي اخالٝ اػت ٵ ٟبٳٶٱ 

ايٴ٤ٸ ٯي ٧ٶيٴذ اخالٝ ثذٵٱ پبيٸ ديٴي ٹٮ اػتح٤بٯي  .ٟبٳٶٱ ٵ اخالٝ ٹٮ ٠ٛي ٵ ٠ٛي ديٲ اػت

ٯخ٪ آالٯيٸ  .سػت ٯخ٪ اػ٤ٴبع ثذٵٱ پـتٶاٳٸ اػت ٣ٸ آتجبسي ٳذاسدٹش٧ض ثبٵس ٳ٤ٴيذ؛د .خٶاٹذ داؿت

ح٠ٶٝ ثـش اػت ٣ٸ ٛشٳ٨يبٱ ٯٴتـش ٣شدٳذ ٵ ٯي ٣ٴٴذ ٵ خٶدؿبٱ ٹٮ ٟج٪ اص دي٨شاٱ ٬ٓيٸ آٱ ٟيب٭ ٣شدٷ ٵ 

 (   400: 3د،1380« ).چشا ؟ چٶٱ ٯت٤ي ثٸ ايٰبٳي ٣ٸ اص ٰٓٞ ٵرذاٱ ثـش ثشخبػتٸ ثبؿذ ٳيؼت ،ٯي ٣ٴٴذ

ٯي ٳٶيؼذ:  ٹٰٸ ايٴٺب آٱ ٵٟت دسػت ٳيضي ٳٺبيي ٳِشيٸ ٹبي ٯشثٶى ثٸ ٯال١ ٛٔ٪ اخالٟي ٵدسرْٰ ثٴذ

خذا ػشػ٬ؼ٬ٸ ٯٔٴٶيبت اػت ٵ ٹٮ پبداؽ دٹٴذٷ  .اٳذ ٣ٸ ي٢ ح٠ي٠ت آت٠بد ٯزٹجي پـت ػش آٳٺب ثبؿذ

ٵٟتي دس اٳؼبٱ ُٺٶس ٵ ثشٵص ٯي  ،احؼبػبت ٳٶّ دٵػتبٳٸ ٣ٸ خٶد اٯشي ٯٔٴٶي اػت .٣بسٹبي خٶة

ئٴي ٵٟتي اٳؼبٱ ثٸ خذايي ٯٔت٠ذ ثبؿذ ٯي تٶاٳذ اٳؼبٳٺب سا  .ٸ اٳؼبٱ دس رٺبٱ ٯٔٴٶيتي ٟبئ٪ ثبؿذ٣ٴذ ٣

آت٠بد ٯزٹجي پـتٶاٳٸ  .دٵػت داؿتٸ ثبؿذ ٵ ايٲ احؼبػبت ٳٶّ دٵػتبٳٸ دس اٵ ُٺٶس ٵ ثشٵص داؿتٸ ثبؿذ

ثشآٱ س اخالٝ ٓالٯٸ ًجبًجبيي ٳيضدس خلٶف ٳ٠ؾ ديٲ د( 134: 1374 ،ٯٌٺشي«).ٯجبٳي اخالٟي اػت

اص ٳ٠ن ٵ  ،ؿذٷ  ثبؿذ ٵ تذٵيٲ تٴِيٮ ٵ دٟيٞ ٟٶاٳيٲ ٵ ػٴٲ ارتٰبٓي ٹش ٟذس ٹٮ ٓبدالٳٸ اػت ٣ٸ

ٟٶاٳيٲ اص چٴيٲ پـتٶاٳٸ اي ٵ ٣شيٰٸ ٯجتٴي ثبؿذ ثشاخالٝ  ربٯٔٸ ٯ٨ش آٱ ٣ٸ ،تخ٬ٚ دساٯبٱ ٳيؼت

بٳٺب ثٸ آٰب٩ ٳي٢ اخالٝ ٳيض تٴٺب دسكٶستي تبٯيٲ ٣ٴٴذٷ ػٔبدت ٵ ٹذايت ٧ش اٳؼ .ٯؼتِٺش ثبؿٴذ

خٶاٹذ ثٶد ٣ٸ ثشتٶحيذ ٵ ايٰبٱ ثٸ خذاي آٛشيذ٧بس ي٤تب ٵ اص٫ي ٵ ػشٯذي ٣ٸ ٹيچ چيض اص ٬ٓٮ ٵ احبًٸ 

  (157:  11د،ٷ1393) ... ٯجتٴي ثبؿذ.ٵ ٟذستؾ ٯ٬٘ٶة ٹيچ ٟذستي ٳٰي ؿٶد ٵٳيؼت  خبسدٯي اٵ ٶٟي

سا  حيبت اٳؼبٳي ،دس ٟجب٩ دي٨شاٱ ت٬٤يٚ ٵ پزيشٛتٲ ا٫ضاٯبت ٵ تٔٺذات اخالٟياحؼبع  ،ثٸ ثيبٱ دي٨ش

 ٵٳذ ٵ آت٠بد ثٸ اٵػت ٣ٸثب خذاتٴٺب  ٵسا اص ػٌح تٔيٴبت حيٶاٳي ٛشاتش ٯي ثشد  ػبختٸ ٵ اٵٯٔٴبداس 

ػبيش ٳِشيبت اص ٳ٠بى  دس ٯ٠بيؼٸ ثبايٲ ٯال١ اص ٳِش ثشخي اٳذيـٰٴذاٱ  .ٯي ؿٶدٯٔٴبداس ت٬٤يٚ داسي 

ٹش دٵ ثٔذ اخالٟي ثٶدٱ ئٴي  ٵٳذٵ ٓذ٭ سهبيت خذا سهبيت چٸ اٵال  .تاػثشخٶسداس ثيـتشي ٟٶت 

ؿشى سهبيت خذاٵٳذ  ٵ ٧شددؿبٯ٪ ٯي حؼٲ ٛب٬ٓي )ٳيبت ٵ ٯ٠بكذ( ٵ حؼٲ ٬ٔٛي )آحبس ٵ ٳتبيذ( سا 

 ،ٳذ ٵ حبٳيبٷ اتب٣يذ ٣شدي٤ي اص ايٲ دٵ  تٴٺب ثش دي٨شدس حب٫ي ٣ٸ ٳِشيبت  ،ٳي٤ٶ ثٶدٱ ٹش دٵ اٯش اػت

 ،سهبيت خذاؿبخق  ،صيشا دس سٵاثي ارتٰبٓي ،٧يشد ٯي دس ثشٷ سا ٹبي يبد ؿذ سهبيت خذا ٹٰٸ ٯال١

 ٯٺٰتشيٲ اك٪ ساٹجشدي ،ٵ ٣شاٯت آدٯييت سٓبيت ح٠ٶٝ دي٨شاٱ ٵ سهبيت ٯشد٭ اػت. حشٯت اٳؼبٳ

ثيـتشيٲ ٯٴٜٔت ثشاي  ،آصادي ،ٓذا٫ت .اػتتح٠ٞ ٓيٴي سهبيت خذاٵٳذ ٣ٸ ٳٰبيبٳ٨ش اػت  دسسٛتبس

ساٹجشدي ٹؼتٴذ ٣ٸ ثٸ حشٯت اٳؼبٳيت ٵ ٣شاٯت آدٯي ٟبث٪  يٟٶآذ ،ٓب٭ ُبيٚثيـتشيٲ ٣ؼبٱ ٵ ٳيض ٵ



 

ٵ دس سػبٳذٱ ثيـتشيٲ ػٶد  ،ٓذا٫ت سا سٓبيت ،ي سهبيت خذاٵٳذ سا داسد اٳذ. ٣ؼي ٣ٸ دٗذٗٸ ثش٧ـت

ثٸ آٳٺب ٟذاػت ٳيض  ،ٹب ايٲ ٯال١ ٓالٵٷ ثش تٔشيٚ ثبيذ ،حب٫خبٵ .ٯي ٣ٴذتالؽ ٵ ت٤بپٶ ثيـتشيٲ ٣ؼبٱ ثٸ 

ثٶدٱ اسصؿٺب هبٯٲ ارشاي اخالٝ اػت. اخالٝ اص ايٲ ًشيٞ ثٸ ػٌح ٯتٔب٫ي دس  ثخـذ. ٟذػي ٯي

تٶاٱ ٯٴبْٛ ؿخلي سا  ثٸ ػٺٶ٫ت ٵ ثب ٠ٓالٳيت ٣بٯ٪ ٯي ،دسايٲ كٶستيبثذ.  حيبت آدٯي استجبى ٯي

 -358: 1382،ٟشاٯ٤٬ي)ا٫ـٔبّ ٯٴبْٛ ٓب٭ ٟشاس داد ٵ ٯٴبْٛ آٮ سا ثش ٯٴٜٔت ٓب٭ تشريح ثخـيذ. تحت

359) 

اص اسصؿٺبي رٺبٳـٰٶ٩ ٵ ثبيذٹب ٵ ٳجبيذٹبي ٯزٰٶٓٸ ٟبث٪ تٶرٺي ٱ ٣شيٮ دسآيبت ٯتٔذد ثٸ ٟشآ 

ٯٶاسد ري٪ تٴٺب ٳٰٶٳٸ ٹبيي  .تٶرٸ دادٷ اػت ،ٵ آٳچٸ ثٸ ٳٶٓي دس ٣بسثشي ايٲ اكٶ٩ ٯؤحشاػت اخالٟي

ٶيي ٵ حٞ ر ،اص ثشرؼتٸ تشيٲ ٯٶاسد ٯز٣ٶس دس ايٲ ٣تبة آػٰبٳي اػت: تٶكيٸ ٵ تب٣يذ ثش سٓبيت ت٠ٶا

اٯشثٸ  ،خيش خٶاٹي ،ك٬ح ٵ آؿتي ،اكالح اٯٶس ،ٰٓ٪ كب٫ح ،ٳي٤ي ٵ احؼبٱ ،ٟؼي ٵ ٓذ٩ ،حٞ ٯحٶسي

 ،ٹٰضيؼتي ٯؼب٫ٰت آٯيض ،ٳٜي ًبٗٶت ،٬ُٮ ػتيضي ،ٵٛبي ثٸ ٓٺذ ٵ پيٰبٱ ،ٯٔشٵٙ ٵ ٳٺي اص ٯٴ٤ش

ٯشد٭  ،ييٯٺشثبٳي ٵ ٳش٭ خٶ ،اٯبٳت داسي ،سٓبيت ح٠ٶٝ دي٨شاٱ ،كذاٟت ٵ ساػتي ،اتحبد ٵ ٹٰجؼت٨ي

 ،ػٔٸ كذس ،ٵ٫يت پزيشي ٵ تٔٺذ ٯٴذيؤٯؼ ،ٯيبٳٸ سٵي ٵ آتذا٩ ،تٶاهْ ٵ ٛشٵتٴي ،اداسي ٵ ٯذاس

تجشي اص  ،ٟبٳٶٱ ٧شايي ،خذٯت ثٸ ٹٰٴٶّ ،ايخبس ٵ اص خٶد٧زؿت٨ي ،ٜٓٶ ٵ ٧زؿت ،ٛشٵخٶسدٱ خـٮ

أًب٭ ٵ  ،ا٣شا٭ٯيٺٰبٱ ٳٶاصي ٵ  ،ساٛت ٵ ؿ٠ٜت ثش ٛشٵدػتبٱ ،رٺبد دس ٯؼيش اٹذاٙ ٯتٔب٫ي ،اٳحشاٛبت

ٹذايت  ،ت٬ٔيٮ ٵ ت٬ٔٮ ،اػٶٷ ٧ضيٴي اص ؿبيؼتٸ ٧بٱ ،پب٣ذاٯٴي ٵ ٜٓبٙ ،اٳٜبٝ ثش ٳيبصٯٴذاٱ ٵ ثيچبسٷ ٧بٱ

ٵ  ٯت٠بثال ثش ٫ضٵ٭ ارتٴبة  اص ثشخي ٳبثبيؼتٸ ٹب ٯحجت ثٸ ٳي٤بٱ ٵ...ٵ ،ٯـٶست دس اٯٶس ،٧شي ثٸ حٞ

 ،٣ذ ٳٰبيبٳذٱ ًشيٞ حٞ ،ص ساٷ خذاٵ سٛتبسي تب٣يذ٣شدٷ  اػت:  ثبصداؿتٲ اٳٜؼبٳي  ٯٴ٠لت ٹبي

 ،ٛتٴٸ اٳ٨يضي،ت٤جش ٵ اػت٤جبس ،ٹٶاپشػتي ،٬ُٮ ٵ ػتٮ ،ػيئبتاٳزب٭  ،است٤بة خٌبٹب ،تحشيٚ آيبت ا٫ٺي

ث٘ي ٵ  ،خشاٛٸ پشػتي ،اهال٩ ٵ ٧ٰشاٹي ،حٞ ٧شيضي ٵ حٞ ػتيضي ،دس صٯيٲ ٛؼبد ،اختالٙ ٵ تٜشٟٸ

 ،پيشٵي اص ٧بٯٺبي ؿيٌبٱ ،ٵ تجزيش اػشاٙ ،ٵ٫٘ٶ ٫ٺٶ ،ٟٶ٩ صٵس ،ٛحـبء ٵ ٯٴ٤ش ،ٛؼٞ ٵ ٛزٶس ،ػش٣ـي

 ٗيجت ،ٳٰبٯي ،٣ٮ ٛشٵؿي ،ػشٟت ،استـبء ،سثبخٶاسي ،خيبٳت ،سيب٣بسي ،ٳٜبٝ ،ٟت٪ ثٸ ٳبحٞ ،دسٵٕ

ٓيت رٶيي  ،ػٶء ُٲ ،ت٤بحش ٬ًجي ،خٶدػتبيي ٵ تٜبخش ،ٯ٤ش ٵ ٛشيت ،سؿ٢ ٵ حؼذ ،تٺٰت ٵ اٛتشاء،

تزٰ٪  ،٫زت ٬ًجي ،٣يٴٸ ٵسصي ،ٯٴت ٧زاسي ،صاسدي٨شاٱاريت ٵ آ ،تٰؼخش ٵ اػتٺضاء ،ٵ خشدٷ ٧يشي

 ٵ....   تجٔيت اص ػٴت ٹبي ربٹ٬ي ،ٳيب٣بٱ ٧شايي ٯتٔلجبٳٸ ،٧شايي

ثٸ ثشخي اص ٯٺٮ تشيٲ ٵ ٣بٳٶٳي تشيٲ اكٶ٩ ٵ ٯٶاد اخالٝ  ،حوشت ٬ٓي)ّ( ٳيض دس ٓٺذ ٳبٯٸ ٯب٢٫ اؿتش

ايٲ ٯزٰٶٓٸ خٶد  .ؿبسٷ ٛشٯٶدٷ اٳذاستجبى صٯبٯذاساٱ ٵ حب٣ٰبٱ ثب ٯشد٭ ا  رٺبٳي ثٶيظٷ دس حٶصٷ



 

ٯ٬ي يب ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ثـشي دس ػٌٶح  ٳٰبيبٳ٨ش ثخـي اص سٹٴٰٶدٹبي اخالٟي اػال٭ دسٯذيشيت ربٯٔٸ

ؿٰٶ٩ ٓذا٫ت ٵ اٳلبٙ ثشاي ٹٰٸ ٯشد٭ ثذٵٱ ٹش ٧ٶٳٸ تجٔين؛ ٯٰٴٶٓيت اٛـبي ٓيٶة ٯشد٭ ٵ اػت: 

دس ٯيبٱ ٯشد٭ ٵ دؿٰٴي  بي ٣يٴٸ ٵسصي تٶٹيٲ ثٸ حيخيت ٵ ٣شاٯت ايـبٱ؛ پيؾ ٧يشي اص ثشٵص صٯيٴٸ ٹ

اص ٯٔيـت ٓبدالٳٸ؛  ؛اٳتخبة ثٺتشيٲ ٹب ثشاي سيبػت ٵ ٯذيشيت دس ربٯٔٸ؛ ٫ضٵ٭ ثشخٶسداسي ٹ٨ٰبٱ

تؼشيْ دس سْٛ حٶايذ كشٙ ثيت ا٫ٰب٩ دس ٵرٶٷ ٓب٭ ٵ ٯلب٫ح رٰٔي ثذٵٱ آٰب٩ ٹش ٧ٶٳٸ تجٔين؛  

ٓذ٭ آٰب٩ تجٔين دس اٯٶس ٯت٬ٔٞ ثٸ  ٯشد٭؛  ٯلب٫ح ٓذ٭ اٳ٠ٔبد ٟشاسدادٹبي ٯوش ثٸ ٯٴبْٛ ٵ  ٰٓٶ٭؛

تٶصيْ ؛ ٵ سْٛ ٯـ٤الت ايـبٱ ثٸ ٰٓٶ٭ٵ احؼبٱ ٫ٌٚ  ،سحٰت ،ٹ٨ٰبٱ؛ ا٫ضا٭ صٯبٯذاس ثٸ سٓبيت ٯحجت

ي٤ؼبٱ سحٰت ٵ ٯحجت ٵ ٫ٌٚ صٯبٯذاس ثٸ ٰٓٶ٭ تٶدٷ ٹب چٸ آٳٺبيب ثشادسديٴي صٯبٯذاسٳذ ٵ يب ٹٰٴٶّ اٵ 

آتذا٩ دس اٯٶس ٵ  ،ٓذا٫ت ٵسصي ،حٞ ٧شايي ٫ضٵ٭ ،ثش تٶدٷ ٹب؛ پشٹيض اص آٰب٩ ٹش ٧ٶٳٸ ٬ُٮ ٵ ػتٮ 

ر٬ت سهبيت ٵ خٶؽ ثيٴي  ٰٓٶ٭؛ اكالح اٯٶس ٳبع ٵ تالؽ دس رٺت ٹٰجؼت٨ي ٵ ٹٰبٹٴ٨ي ايـبٱ 

)تٴٺب ٯال١ ارتٰبٓيت٠ؼيٮ ٣بس ٳِب٭ دسٓذ٭ ثشتشي ثشخي ثش ثشخي ثذ٫ي٪ ٯٶٟٔيت ٯتٜبٵت ؿ٬٘ي ؛ 

ثشاي ٳِبست ثش٣بس ٣بس٧ضاساٱ كذيٞ ٵ اٯيٲ ٯخٜي  ثبصسػبٱ ٧يشيت٠ٶاػت(؛٫ضٵ٭ ثٸ ٣بس ،ثشتشي دساػال٭

 ،رٺت تٶرٸ دادٱ ٯؼتٰش آٳٺب ثٸ ٵُبيٚ ٵ ثبيؼتٸ ٹبي اخالٟي؛ ٓٴبيت ٵيظٷ ثٸ ٯشد٭ هٔيٚٵ ٓبٯالٱ 

اكالح اٯٶس ايـبٱ ٵ ٫ضٵ٭ ثٺشٷ ٯٴذي ثيـتشآٳٺب اص ٓذا٫ت ٵ اٳلبٙ؛ اختلبف ثٺتشيٲ اٵٟبت صٯبٯذاس ثٸ 

٧ش چٸ تالؽ دس رٺت اكالح اٯٶس ٯشد٭ ٵ تبٯيٲ آػبيؾ آٳٺب دس كٶست ٓجبدت ٵ خٶدػبصي)ا

ثشاي ًشح  اػت(؛ اٯ٤بٱ دػتشػي ٯؼتٰش ٯشد٭ ثٸ صٯبٯذاساٱ خذاٵٳذ ٹٰشاٹي ثب ٳيت پب١ خٶد ٓجبدت

 ،ٳؼجت ثٸ صٯبٯذاسدس ٯيبٱ ٯشد٭ ٵ دس كٶست ثشٵصٹش ٧ٶٳٸ ػٶء ُٲ  ايزبد؛ ٯٰبٳٔت اص حٶايذ خٶيؾ

آٱ؛ پشٹيض صٯبٯذاساٱ  اص ٯٴت ٧زاسي ثش ٯشد٭ ثٸ پبع خذٯبت اسائٸ ؿذٷ ٵ تالؽ دس رٺت سْٛ ٛٶسي 

آٳٺب؛ اٳتخبة ٣بس٧ضاساٱ كب٫ح ٵ ٳي٢ اٳذيؾ   ٵ ثالدٯلشٙ ٯب٫يبت ٯشد٭ دسآثبداٳي ؿٺشٹب؛ اٳزب٭ ٵُبيٚ

ٵ ٛشكت ٬ًت اص ٬ٰٟشٵ ٛٔب٫يت  ٹبي ًٰبّ  ،اٛشاد حشيق ثشاي خذٯت ثٸ ٯشد٭؛ ٣ٶتبٷ ٣شدٱ دػت

ٯؼتٰش دس تبٯيٲ ٯلب٫ح رٰٔي ٵ اكالح اخالٝ ارتٰبٓي؛ تٶرٸ ثٸ حؼٲ آٰب٩ ثٸ  اٟتلبدي؛ ٣ٶؿؾ

 (    327 -324: 1369،)ثب اٟتجبع اص رٜٔشي.ربي ٛبٓالٱ آٱ

ٯشرٔيت  ،هٰٲ تٶرٸ دادٱ ثٸ سؤٵع ٬٣ي اسصؽ ٹب ٵ ٹٴزبسٹبي اخالٟي ،الص٭ ثز٣ش اػت ٣ٸ اػال٭

( ربسي دس ٯيبٱ ٯشد٭ ٯ٠جٶ٩ ٵ ،دسٵٳي ؿذٷ ارٰبّ ٠ٓال ٵ ٓشٙ ); ٹٴزبسٹبي ٗيش سػٰي ،٠ٓ٪ رٰٔي

 .سا ٳيض دس ايٲ خلٶف ثٶيظٷ دس اح٤ب٭ ٗيش ٓجبدي ٠ٛٸ ثٸ كٶست ٯـشٵى تبييذ ٣شدٷ اػت
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 .1383ثٺبس ،30ؿٰبسٷ  ،ٛل٬ٴبٯٸ ٣تبة ٳ٠ذ .ثٸ ػٶي اخالٝ رٺبٳي .احذ ٛشاٯشص،ٟشاٯ٤٬ي -

ثش٧ضيذٷ  ،ٛشٹٴ٦ ٵ ديٲدس ٣تبة: ،تشرٰٸ: كبدٝ السيزبٳي،٭. اخالٝ ٵ ديٲ.سٵٳب٫ذ،٧شيٲ -

.1374،ًشح ٳٶ،تٺشاٱ،ٵيشاػتٸ ٯيشچب ا٫يبدٷ ،ٙ ديٲٯزٰٶٓٸ ٯ٠بالت دائشٷ ا٫ٰٔبس

 .1358،اٳتـبسات ٬ٟٮ ،تٺشاٱ،حؼٲ حجيجي :تشرٰٸ .اخالٝ ٳِشي ٵ ٬ٓٮ آداة .طسط ،٧ٶسٵيچ -

 .1373،ؿش٣ت ػٺبٯي اٳتـبس،تشرٰٸ: ٛشيذٷ ٯٰتبص .ثحشاٱ ربٯٔٸ ؿٴبػي ٗشة .ا٫ٶيٲ،٧ٶ٫ذٳش -

 .1374،ٓبتاًال ،تٺشاٱ .دسٵع ٬ٛؼٜٸ اخالٝ .ٯحٰذ ت٠ي،ٯلجبح يضدي -

ٯش٣ض چبح ٵ ٳـش ػبصٯبٱ  ،تٺشاٱ .ربٯٔٸ ٵ تبسيخ اص ديذ٧بٷ ٟشآٱ .ٯحٰذ ت٠ي ،ٯلجبح يضدي -

.1368،تج٬ي٘بت اػالٯي

ٯٶػؼٸ آٯٶصؿي ٵ پظٵٹـي اٯب٭ ،ٟٮ .ح٠ٶٝ ٵ ػيبػت دس ٟشآٱ.ٯحٰذت٠ي ،ٯلجبح يضدي -

.1،1384د،خٰيٴي سٷ

ٳ٨بسؽ: احٰذ حؼيٲ  تح٠يٞ ٵ .ٳ٠ذ ٵ ثشسػي ٯ٤بتت اخالٟي .ٯحٰذ ت٠ي،ٯلجبح يضدي -

. 1384،ٯٶػؼٸ آٯٶصؿي ٵ پظٵٹـي اٯب٭ خٰيٴي سٷ،ٟٮ ،ؿشيٜي

 .1374،چبح ثيؼت ٵ ؿـٮ ،كذسا ،ٟٮ .ت٬ٔيٮ ٵ تشثيت دس اػال٭ .ٯشتوي،ٯٌٺشي -

 .1380،چبح ٹـتٮ،3د ،كذسا،ٟٮ ،ٯزٰٶٓٸ آحبس .ٯشتوي،ٯٌٺشي -

 .1366،كذسا ،ٟٮ .٬ٛؼٜٸ اخالٝ .ٯشتوي،ٯٌٺشي -

 .1385،ٳ٨بٷ ٯٔبكش ،تٺشاٱ .٧بسٯٺش ٯبٳذ .ٯلٌٜي ،ٯ٤٬يبٱ -

.1384،چبح دٵ٭،ٳ٨بٷ ٯٔبكش ،تٺشاٱ .ٯـبٟي ٵ ٯٺزٶسي .ٯلٌٜي،ٯ٤٬يبٱ -

دٛتش ٯٌب٫ٔبت ػيبػي ٵ ،تٺشاٱ،تشرٰٸ: حٰيشا ٯـيش صادٷ .ػيبػت ٯيبٱ ٯ٬تٺب .ٹبٳغ ري،ٯٶس٧ٴتب -

.1374،ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي

ي اٳتـبساتي ٯٶػؼٸ ٛشٹٴ٨ ،تٺشاٱ ،تشرٰٸ : ػٔيذ ٯٔيذٛش .ٳِٮ ارتٰبٓي .يتش،ٵسػ٬ي -

.1378،تجيبٱ

: ٛشٹٴ٦ ٵ ٣تبةتشرٰٸ: ٯشتوي اػٔذي دس .رذااٳ٨بسي ديٲ ٵ دٳيب .ثشايبٱ ،ٵي٬ؼٶٱ -

.1374،ًشح ٳٶ،تٺشاٱ،ٵيشاػتٸ ٯيشچب ا٫يبدٷ،ديٲثش٧ضيذٷ ٯزٰٶٓٸ ٯ٠بالت دائشٷ ا٫ٰٔبسٙ ،ديٲ



 

 :ٸتشرٰ .ٳ٨بٹي دي٨ش ثٸ اخالٝ سػبٳٸ اي)ٯزٰٶّ ٯ٠بالت( .٣بػٶٯب .پي .اٙ،١.،ٵيٴؼتشا -

 .1375،ٯش٣ض ٯٌب٫ٔبت ٵ تح٠ي٠بت سػبٳٸ ٹب ،تٺشاٱ ،ٯحٰٶد ح٠ي٠ت ٣بؿبٳي ٵ دي٨شاٱ

 ،تٺشاٱ ،تشرٰٸ: ٣ٰب٩ پٶالدي .رٺبٳي ؿذٱ ٵ آيٴذٷ دٯٶ٣شاػي.يٶس٧ٲ ،ٹبثشٯبع -

 .1380،ٳـشٯش٣ض

ٯحٰذ٬ٓي حٰيذ  :تشرٰٸ .ثشخٶسد تٰذٳٺب ٵ ثبصػبصي ٳِٮ رٺبٳي .ػبٯٶئ٪ پي،ٹبٳتيٴ٨تٶٱ -

 .1378،پظٵٹـٺبي ٛشٹٴ٨يدٛتش ،تٺشاٱ ،سٛئي

ٳـش ٵ پظٵٹؾ ٛشصاٱ ثب  ،تٺشاٱ،تشرٰٸ:ٹشٯض ٹٰبيٶٱ پٶس .آؿتي تٰذٳٺب.سٵٯبٱ،ٹشتضد٥ -

  .1380،ٹ٤ٰبسي ٯش٣ض ثيٲ ا٬٬ٰ٫ي ٧ٜت ٵ ٧ٶي تٰذٳٺب

 ،تٺشاٱ ،تشرٰٸ: ٯؼٔٶد ٣شثبػيبٱ .رٺبٳي ؿذٱ ٵ ٯخب٫ٜبٱ آٱ .ديٶيذٵ آٳتٶٳي ٯ٢ ٧شٵ ،ٹ٬ذ -

 . 1382،ؿش٣ت اٳتـبسات ٬ٰٓي ٵ ٛشٹٴ٨ي

 .1377،تجيبٱ،تٺشاٱ،تشرٰٸ: ٯحؼٲ حالحي .ربٯٔٸ ؿٴبػي ديٲ .ٯ٤٬ٮ ،ٹٰي٬تٶٱ -

 .     ٠ٟ،1385ٴٶع ،تٺشاٱ ،تشرٰٸ: ٯؼٔٶد ٬ٓيب .ساثشت ا٩. ٯجبٳي ٬ٛؼٜٸ اخالٝ،ٹٶ٫ٰض -

تشرٰٸ: ٬ٓي ٯيش ػٔيذ ،ٓٴبكش استجبًبت ثيٲ ٛشٹٴ٨ي ٵ خبٵسٯيبٳٸ ،يحيي ٣ٰب٫ي پٶس -

 .1382صٯؼتبٱ ،4ؿٰبسٷ ،ػب٩ چٺبسدٹٮ،ٛل٬ٴبٯٸ سػبٳٸ،ٟبهي
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