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 ***اتَالوعالی خذیجِ

 چکیذُ  
ی ثش تزلی کوبالت ّبی اخالق ّذف اص اًزبم ایي پظٍّؾ ثشسػی ًقؾ هؤحش تشثیت اسصؽ

ّبی قشآًی اػت. یکی اص هجبحج هْن ثرش تزلری کوربالت     ؿخلیت اًؼبى اص هٌؾش آهَصُ

ّبی اخالقی اػت.  حش تشثیت ؿبیؼتگیًؼبى دس ًؾبم آهَصؿی کـَس، ًقؾ هؤؿخلیت ا

تحلیلری ثرِ ثشسػری     -پظٍّؾ حبضش اص ًَؿ تحقیقبت کیفی اػرت ٍ ثرب سٍؽ تَكریفی   

کوربالت  دّرذ کرِ    صد. ًتبیذ پرظٍّؾ حبضرش ًـربى هری    پشدا هتغیشّبی ایي پظٍّؾ هی

تَاًذ ثب  ؿَد ٍ آدهی هی ّبی قشآًی هحلَس ثِ کشاهت راتی ًوی ؿخلیتی اص هٌؾش آهَصُ

تشی کؼت کٌرذ ٍ ایري اسصؽ،    تقشة ثِ خذا ٍ پشّیضکبسی ثش آى ثیفضایذ ٍ اسصؽ هتقبلی

ٍ  حؼي اخرال  ثب دیگشاى ثش آیبت ٍ سٍایبت، هجٌبی سفتبس هب  اسصؽ اکتؼبثی اػت؛ اهب ثٌب

ثرِ هقٌری   ّربی اخالقری    اسصؽهجبًی تشثیرت  ثٌذی ثِ  . پبیّبػت حفؼ کشاهت راتی آى

ّب ثرِ هقٌربی    ّب ٍ هَققیت حیبت اًؼبًی دس حَصُ تشثیت اػت ٍ ؿیَُ اهکبًبت، ضشٍست

ّبیی اػت کِ ثب تَرِ ثِ هجبًی، ثشای سػریذى ثرِ اّرذاف فربلی      ساّکبسّب ٍ پیؾ فشم
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 همذهِ

ِ   یکی اص هْن فٌرَاى هَررَدی پشػـرگش ٍ رَیربی       تشیي هؼبئل پیؾ سٍی اًؼربى ثر

ّبی تبسیخی ٍ گؼتشُ حیبت فرشدی ٍ ارتوربفی، ؿرٌبخت هبّیرت      دٍسُ  هقشفت، دس ّوِ

اص اّرذاف   تشدیرذ یکری   یث اًؼبى، ًیبصّب، فَاهل ػقبدت ٍ تشثیت خَد)اًؼبى کبهل( اػت.

ػبختي اًؼبى، ربهقِ ٍ توذى اًؼبًی خَة اػت. ایي اهش ثرِ سٍؿرٌی دس تقشیر     تشثیت، 

تب دس  آهَصد ًؼبى ًیکَیی اػت کِ فلن سا هی، اهتشثی آؿکبس اػت. هتشثی  اًؼبى  ؿخلیت

. تقربدل  کبس ایي ًکتِ سا دس ًؾش ثگیشًذ ساُ خیش ثِ کبس گیشد. هشثی ٍ هتشثی ثبیذ اص اثتذای

  سد، ثلکِ ّوِ ؿخلیتاختلبف ًذا بى، ثِ تقبدل ًیشٍّب ٍ اػتقذادّبی رؼویقَا دس اًؼ

گیشد. ثِ ثیبى دیگش، ؿخلیت ثرِ ٌّزربس، اص    یثش ه تقبدل رؼن ٍ سٍح سا دس ، یقٌی اًؼبى

ِ   ًؾش اػالم ؿخلیتى اػت کِ رؼن ٍ سٍح دس آى، هتقبدل ثبؿذ ٍ ًیبصّبى ّرش   کرذام ثر

س اػرت، ثرِ رؼرن ٍ ػرالهت ٍ     ٌْزبؿَد. اًؼبًی کِ داسای ؿخلیت ث عَس هتقبدل اسضب 

دّذ،  یکِ فقل ٍ ؿشؿ اربصُ ه ی آى سا دس حذٍدیدّذ ٍ ًیبصّب یآى اّویت ه ًیشٍهٌذی

، هبًٌذ ایوبى ثِ خذا، ایخبس، گزؿت، یسٍح یّب یػبصد ٍ دس فیي حبل، ًیبصهٌذ یثشآٍسدُ ه

کِ خرالف فقرل ٍ فغرشت اػرت،      یاص کبسّبیکٌذ ٍ  یفضیلت، تقَا ٍ سحن سا ًیض تأهیي ه

آصاس سػبًذى ثرِ دیگرشاى ٍ    ، افتیبد ثِ هَاد هخذس،ی، ثیکبسیهبًٌذ رْل، غشٍس، ػتن، تٌجل

 ،ٍسصد)فجربع ًرظاد ٍ ّوکربساى    یکرشدُ، ارتٌربة هر    یّرب ًْر   کرِ خذاًٍرذ اص آى   کبسّبیی

د ٍ گیرش  (. اكَل تشثیتی ّرش دیرذگبّی اص هجربًی تشثیتری آى ًـرأت هری      162 :ؽ1384

ّب ٍ فٌَى خبف تشثیتی خَد سا ثِ دًجبل خَاّذ داؿت. ًیرل ثرِ ػرقبدت حقیقری،      سٍؽ

ّبی اخالقی ٍ صًذگی ػربلن رْرت سؿرذ ٍ تکبهرل      آهَصؽ ٍ تشثیت اسصؽ»ثذٍى داؿتي 

ِ  « اًؼبى گرزاسی ٍ   اهکبًپزیش ًیؼت. آًچِ اهشٍص ثِ آى ًیبصهٌذین، داًؼتي اّویرت ػرشهبی

آهَصؿی ٍ فشٌّگی ثشای سػریذى ثرِ ایري ّرذف اػرت.      سیضی دقیق ػیبػتگزاساى  ثشًبهِ

ای دس قشآى کشین هغشح ؿرذُ اػرت    ّبی اخالقی، ثِ گًَِ ّبی تشثیت اسصؽ اكَل ٍ سٍؽ

ّبی فشدی، خبًَادگی ٍ ارتوبفی اًؼبى سا ػربهبى ثخـرذ ٍ ساّگـربی     تَاًذ فشكِ کِ هی

 توبهی هؼبئل ٍ هـکالت سٍحی ٍ سٍاًی اٍ ثبؿذ.
بئلی کِ دس قشآى کشین دس خلَف آى ثحج ؿذُ اػرت، هؼربئل   تشدیذ اص رولِ هؼ ثی

ّبی سؿذ ٍ تقربلی ٍی اػرت. اٍلریي کؼری کرِ دس       هشثَط ثِ کوبل ؿخلیت اًؼبى ٍ ساُ
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، فربسف هقرشٍف اػرت    الرذیي فشثری   هحیهَسد اًؼبى، تقجییش اًؼبى کبهل سا هغشح کشد، 

  ثرشای ثشسػری   ؿٌبػبى، هشثیربى فلرن اخرال    (. فبلوبى دیٌی، سٍاى20ؽ،1382)هغْشی،

  اًذ. ّبی سػیذى ثِ آى ثؼیبس کَؿیذُ فلوی تزلی کوبالت ؿخلیت اًؼبى ٍ ساُ

هغبلت اسصؿوٌذی ًیرض دس هقربسف رربهـ ٍ گشاًجْربیی دس خلرَف تکبهرل اًؼربى ٍ        

ؿک خذاًٍذ هتقبل ایي ؽشفیت سا دس هقبسف آػروبًی قرشاس    ؿذُ اػت. ثی  ػقبدت اٍ ثیبى

ّب ًیبصّبی خَد سا سفـ ًوبیٌذ ٍ ثرِ کوربل ٍ    ثب التضام ثِ آىّب ثتَاًٌذ  دادُ اػت کِ اًؼبى

ِ     تشیي آهَصُ (. هْن3: ؽ1382ثبلٌذگی ثشػٌذ)هغْشی، ّربی   ّبی قشآًری ثرش هحرَس هؤلفر

ترشیي   ّربی اخالقری اص اػبػری    هقشفتی ٍ اخالقی هتوشکض اػت. ثبٍسّبی هقشفتی ٍ اسصؽ

ی اخالقری ٍ اكرَل ٍ   ّرب  ٍررَد تشثیرت اسصؽ   فَاهل دس تکبهل ؿخلریت اًؼربى اػرت.   

ّبی اخالقی ثش تزلی کوبالت ؿخلیت اًؼربى دس ربهقرِ اهرشی الصم ٍ     ّبی اسصؽ هْبست

ّرب ٍ ػرجک    هلضٍم اػت. حبل دس ایي ثشِّ صهبًی ًؾربم خربًَادُ ٍ هذسػرِ اص ًؾرش اسصؽ    

سٍ ّؼتٌذ. آهَصؽ هفربّین دیٌری دیگرش هبًٌرذ گزؿرتِ       ّبی ثضسگی سٍثِ صًذگی ثب چبلؾ

ِ   ػبصی  هَرت هلَى ترشیي   گرشدد. اص هْرن   ّربی ثیگبًرِ ًوری    افشاد دس ثشاثرش ّزرَم سػربً

ِ   ّبی قشآًی تأکیذ ثش حفؼ اكَل ٍ تشثیت اسصؽ ساّکبسّبی تشثیتی آهَصُ   ّبی اخالقری ثر

ترشیي   ٍیظُ دس استجبط ثب دیگشاى ٍ خَد فشد اػت. ثب ثشسػی اػٌبد ٍ هذاسک قشآًی اص هْرن 

توبؿ اػت کِ هحقق ثِ ثشسػی ًقؾ هرؤحش  ایي اكَل دس حفؼ اًؼزبم ؿخلیت فشد ٍ ار

 پشداصد. ّبی قشآًی هی ّبی اخالقی ثش تزلی کوبالت ؿخلیت اص هٌؾش آهَصُ تشثیت اسصؽ

دًجبل یبفتي هجذأ، اًگیرضُ ٍ   اًذیـوٌذاى ٍ پظٍّـگشاى فلَم سفتبسی دس عَل تبسیخ ثِ 

فٌَاى یکری اص    ثِ ػقشاطداسد.  اًذ کِ آدهی سا ثِ فول ٍ اسصؽ اخالقی ٍا هی هحشکی ثَدُ

ًگشؿری ثرِ ثقرذ اخالقری اًؼربى سا آگربّی ٍ        تشیي اًذیـوٌذاى فلن اخال ، هٌـأ قذیوی

دسػتی ثـٌبػرذ، ّشگرض     داًؼت ٍ هقتقذ ثَد کِ اگش اًؼبى خَثی ٍ ثذی سا ثِ هقشفت هی

ثِ ایي ًؾش ثِ دیذُ تشدیذ ًگشیؼت ٍ ثیبى ًوَد  اسػغَؿَد. ثقذّب  هشتکت ثذاخالقی ًوی

ّبی اخالقی ٍاقـ ؿَد ٍ ثؼریبسی اص افرشاد    تشثیت اسصؽ تَاًذ هٌـأ تٌْبیی ًوی  ثِ کِ فلن

ِ   ایٌکِ خَة ٍ ثذ سا هی ثب ثٌرذ   ّربی خرَد پربی    ؿٌبػٌذ، دس فول هوکي اػت ثرِ داًؼرت

ًوَد.  ّبی تشثیت اخالقی ثبص ًجبؿٌذ. لزا پبی هجبحخی چَى اسادُ ٍ اهیبل سا ثِ ثحج اسصؽ

اخالقری داًؼرت)تَهبع،    رولِ افوبل اخالقی یب غیش کبسّب ٍ اص اهیبل سا سیـِ توبم ّیَم
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پرشداصاى   (. اهشٍصُ ًیض ثؼیبسی اص اًذیـوٌذاى ٍ ًؾشی30ِؽ: 1384تشروِ هٌلَس ًلیشی،

کٌٌذُ فورل اخالقری    تَاًذ تَریِ چِ هیذًذ کِ ؿٌبخت ٍ هقشفت اخالقی، گشاخال  هقتق

بس اخالقی کربفی ًیؼرت. ثشخری تحقیقربت     ثبؿذ، اهب ثشای ثشاًگیختي افشاد ثشای اًزبم سفت

ّربی اخالقری،    دٌّذ کِ فلن ثرِ اسصؽ  کٌٌذ ٍ ًـبى هی هیذاًی ًیض اص ایي ًؾش حوبیت هی

م؛ اػروبفیلی،  1994م؛ تَهرب،  1980کٌرذ)ثلضی،  ثٌذی ثِ فول اخالقی سا تضویي ًوی پبی

  ؽ(.1372ؽ؛ ثیبت، 1380ؽ؛ عبلجی،1379

ِ  1995ٍ 1992)ًبدیٌگضدس ًؾشیبت رذیذتش،  فٌرَاى    (، حغ ّوذسدی یب ّورذلی سا ثر

ّبی قشآًی سا هَسد تأکیرذ ٍیرظُ قرشاس دادُ اػرت.      اخال  ثب تأکیذ ثش آهَصُ اػبع فولکشد

تحشیک ّوذلی، تقلقبت اخالقی ٍ تقْذ ثِ اكرَل اخالقری یرب اػرتبًذاسدّبی ؿخلریتی      

تشتیرت،   اًؼبى ػبلن دس هَسد دسػت ٍ ًبدسػت ثَدى فولکشد سفتبسی افرشاد اػرت. ثرذیي   

اًذیـوٌذاى فلن اخال  ٍ پظٍّـگشاى فلَم تشثیتی دس ػشاػش رْبى دس پی دػرتیبثی ثرِ   

سغن   اًذ؛ اهب ثِ ّبی اخالقی ثش تزلی کوبالت ؿخلیت اًؼبى هؤحشتشیي ًقؾ تشثیت اسصؽ

ّب ٍ ًَاقق صیربدی دس ایري هرَسد ٍررَد داسد ٍ      ّبی گًَبگَى، ٌَّص کبػتی پشداصی ًؾشیِ

ّربی اخالقری    لِ ضرق  الگرَی تشثیرت اسصؽ   اخالقی ّوچٌبى ثرب هؼرأ  ّبی  یت اسصؽتشث

سػذ کِ تکبپَی فکشی ثـش دس ایي صهیٌرِ آًگًَرِ    ًذ. ثِ ًؾش هیا هتشثیبى دػت ثِ گشیجبى

سٍد  ثیٌی اػرالهی اهیرذ هری    ٍیظُ دس فضبی رْبى  کِ ثبیذ، هخوش حوش ٍاقـ ًـذُ اػت ٍ ثِ

 قشآًی پبػخ ثْتشی ثشای ایي هؼألِ یبفت.ّبی  گیشی اص آهَصُ کِ ثتَاى دس پشتَی ثْشُ

ّبی قشآًی اروبالً ثِ ایي هغلت اؿبسُ داسًذ کِ دس ثؼیبسی اص اٍقربت،   دس هتَى ٍ آهَصُ

و َجحدوو  ﴿خالف فلن خَد فول کٌٌذ. هبًٌذ:  سغن داؿتي هقشفت، ثش  افشاد هوکي اػت ثِ

 ّ  ّٓ ُُ ﴿( ٍ 14)ًورل/ ﴾بها و  ستيقنتها  نفشهم ظلماّ و ُعلد علديهم بأدَ   ذٓدآت نتهنداا نااتندا خانشدل  أنهدا خ تأ دُ  و  تد

سػذ دس فبكرلِ هیربى فلرن ترب فورل دس       (. ثِ ًؾش هی175)افشاف/ ﴾  ذشيطاُن خكاَن أن  ذغداوان

ثیٌی دیٌی، خذاًٍذ  ّبی اخالقی فَاهل دیگشی ًیض تأحیشگزاس ثبؿٌذ. دس رْبى تشثیت اسصؽ

ّبی سٍحی سٍاًری   ٍرْی ػبختبسّب ٍ ٍیظگی فٌَاى خبلق ٍ هشثی ثـش ثِ ثْتشیي  هتقبل ثِ

کٌَى  ّبیی کِ تب تَاًذ اٍ سا ثِ اخال  ٍسصی ثشاًگیضد. دس پظٍّؾ ؿٌبػذ ٍ هی اًؼبى سا هی

ترشیي ًقرؾ سا دس تَػرقِ     تَاًرذ کلیرذی   ، تشثیت دیٌی هیاستجبط اًزبم ؿذُ اػت دس ایي 

ت ثشٍص ًبثٌْزربسی دس  هقٌَی ٍ کوبل ربهقِ دیٌی ایفب کٌذ ٍ ّشگًَِ کبػتی دس آى هَر
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فورذتبً ػرِ فبهرل     (.1398 پشٍسؽ ًؼل رذیذ ربهقِ هیـَد)سٍصثِ، ًبدسی، ػی  ًشاقی،

( یرب فغشیربت   1391 تحؼیي ارتوبؿ، حَاة ٍ فقبة اخشٍی ٍ هحجت الْی )هْذٍی ًرظاد، 

فٌَاى هٌبثـ اكرلی تجیریي     ؽ( ث1377ِگشایی اًؼبى)سصاقی،  ؿٌبختی، خذاگشایی ٍ کوبل

ّبی قشآًی  ّبی اخالقی ثش تزلی کوبالت ؿخلیت اص هٌؾش آهَصُ یت اسصؽًقؾ هؤحش تشث

هٌذی اص  تش احبدیج ٍ هتَى فلوی، ثِ ػبختبس ًؾبم تَاى ثب ثشسػی دقیق اًذ. هی هقشفی ؿذُ

ّبی  ّبی اخالقی ثش تزلی کوبالت ؿخلیت اًؼبى اص هٌؾش آهَصُ ًقؾ هؤحش تشثیت اسصؽ

 گشفتِ اػت. ساػتب اًزبم یبفت. ایي پظٍّؾ دس ّویي قشآًی دػت

 

 ّص پیطیٌِ پضٍ

گشدد ٍ  ػبثقِ فلوی ایي پظٍّؾ اص یک هٌؾش ثِ آیبت قشآى ٍ سٍایت هقلَهیي ثبص هی

تَاًرذ   ٍ اخال  اػالهی هی «الویضاى»ّبی كَست گشفتِ دس کتت قشآى، تفؼیش   ثٌذی دػتِ

ّـرگش ثشسػری   ٍ ّبی فلوی ایي پظٍّؾ قلوذاد گشدد. دس ایري ساػرتب پرظ     اص رولِ پیـیٌِ

ّبی اخالقی ثش کوبالت ؿخلریت    ّبی هؼتقلی ًیض پیشاهَى اسصؽ کٌَى پظٍّؾ ُ تب ًوَد

ّب کتبة اخال  فولی ًَؿتِ کتت اخرال  فولری    تشیي آى اًؼبى اًزبم گشفتِ اػت ٍ هْن

ّؾ ثِ ؿشح ریرل   ًَؿتِ فبلوبى ٍ فبسفبى دیٌی ٍ هقبالت هشتجظ ثب هضبهیي هشتجظ ثب پظٍ

ُ  ّؾ حبضش، تحقیقبت هتقذدی اًزبم ؿذ ُ اػت. دس استجبط ثب هَضَؿ پظٍ روـ آٍسی ؿذ

ًقؾ « تأحیش تشثیت قشآًی ثش تجلَس کوبل اًؼبًی»ّـی ثب فٌَاى  دس پظٍ هیٌب ؿوخیاػت. 

ٍ  فلری پرَس  (. 1394ُ اػرت) ؿروخی،   تشثیت قشآًی ثش تجلَس کوبل اًؼبًی سا ثشسػی کرشد 

ؿرٌبختی   ُ هفْرَم سٍاى  دسثبس« ٌبػی کوبل قشآىؿ سٍاى»ّـی ثب فٌَاى  دس پظٍ ًیک كفت

ؿٌبػی ٍ قشآى سا هرَسد ثشسػری قرشاس داد)فلیپرَس ٍ ًیرک كرفت،        ُ سٍاى کوبل ٍ اص دیذگب

ُ ثرِ کوربل    ُ ٍ ثشخی ثب ٍرَد پشداخت گؼتشد (. ثشخی ًبؽش ثش کوبل ؿخلیت ثَد1390

ُ اػت. ثٌربثشایي   ٌوَدثٌذی ً اًؼبى ٍ تَػقِ هقٌبیی آى سا دس سٍایبت ثِ هیضاى کبفی دػتِ

ِ  ُ ثش روـ ّـگش دس ایي ساػتب فالٍ پظٍ ِ    آٍسی ٍ دػرت ای اص آیربت ٍ   ثٌرذی هزرذد هزوَفر

ُ ترب گضاسؿری رربهـ ٍ     سٍایبت هغبلت تَرِ هتٌبػت ثِ ؿشایظ تربسیخی هرَسد ًؾرش ثرَد    

ّـگشاى هذفی احلبی کبهرل   چٌذ پظٍّش ّبی قشآًی كَست پزیشد.  ُ  َصتش اص هٌؾش آه دقیق

 ُ ًیؼتٌذ. ت ثبقی هبًذهغبل
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 تثییي هفاّین

 ضخصیتالف.

ّربی رؼروی، فربدات، توربیالت، حربالت،       ٍیظگری  ؿخلیت، هزوَفِهعٌای لغَی: 

   ِ دس اًؼربى ٍررَد داسد   كرَست ًؼرجتبً پبیرذاس      احؼبػبت، افکبس ٍ سفتبسّبیی اػرت کرِ ثر

َد ٍ ؿ ، َّیت ٍاحذی کِ ثِ هي تقجیش هیدّخذا( ٍ اص ًؾش 9/14183 :ؽ1377)دّخذا، 

هبًذ،  ّن ّوبى هي ثبقی هی ٍرَد تغییشات رؼوی ٍ سٍحی ٍ فکشی، ثبص دس عَل صهبى ثب

 اص دیگشاى هتوبیض اػت ٍ ؿخلیت اٍ ٍحذت داسد ٍ هٌـأ كذٍس آحبس هتقذد اػت)ّوبى(.

ِ   هعٌای اصطالحی: فٌرَاى دیري آػروبًی ٍ خربتن ادیربى، اص اًؼربى ٍ         اػالم ًیرض ثر

ػت کِ اص ا ثیٌی ٍ غبیتی ػت ٍ ایي تقشی  ًبؽش ثِ رْبىؿخلیت اًؼبًی داسای تقشیفی ا

ٌُّ ﴿: اًؼبى ٍ ؿخلیت ػبلن اًتؾبس داسد. ؿخلیت دس قشآى ثِ ؿبکلِ تقجیش ؿذُ اػت ُِ كُ ُق

ُُ َعلَى َشاكٔلَتٔ ٔ  خرَی خرَد فورل     ٍ  ثگرَ: ّرش کرغ عجرق سٍؽ ٍ خلرق     »(؛ 84)اػرشا//  ﴾اَِ َم

، ًیت، خَی ٍ ساُ فبدت، عجیقت، هزّت. چٌبًکِ ثِ هقٌبی كَست، ّیأت، هخل، «کٌذ هی

 ٍ  اًذ: ؿبکلِ، ػرزیهِ ٍ خلرق  ِ (. هفؼشاى گفت462: 1472اًذ)ساغت، اكفْبًی، ٍ سٍؽ گفتِ

 ؛خَیی اػت کِ اًؼبى سا ٍاثؼتِ ٍ هقیهذ کشدُ ٍ اًؼبى تحت تأحیش آى اػرت)ساغت، ّوربى  

(. 249-12/248 :1374؛ هکربسم،  189: 1387، ؛ رَادی آهلری 13/194 :تب عجبعجبیی، ثی

کٌٌرذ کرِ اص هزوَفرِ غشایرض ٍ فَاهرل       ثشخی اص آى ثِ ؿخلیت اکتؼبثی اًؼبى یربد هری  

 (.189-188 :ؽ1387ؿَد)رَادی آهلی،  تشثیتی ٍ ارتوبفی حبكل هی

 

 تزتیتب.

« سثَ» اؿتقب  یبفتِ اػت؛ اص سیـِ« سثت» ٍ« سثَ» ٍاطُ تشثیت ًیض دس لغت اص دٍ سیـِ

ترش   ثیؾ« سةه»بی افضٍدى ٍ پشٍساًذى، ٍ اص سیـِ ثِ هقٌ تش ًبؽش ثِ پشٍسؽ رؼوی ٍ ثیؾ

ًبؽش ثِ پشٍسؽ سٍحی ٍ هقٌَی ٍ ثِ هقٌبی ػشپشػتی کشدى، سّجشی کشدى ٍ ثِ افترذال  

(. تشثیت اص ًؾرش اًذیـروٌذاى ٍ هتخللربى تشثیتری     19: ؽ1387سػبًذى اػت)افشافی، 

ِ فقلیرت سػربًذى   کـر  اػرتقذادّب ٍ اص قرَُ ثر     ثرشای یقٌی، فقبلیتی هٌؾن ٍ ترذسیزی  

 ّبػت. آى
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خیضد، ثِ فول اٍ ؿرکل   اص ایي سٍ، ًیت اًؼبى اص افتقبدات اٍ ثشهی هعٌای اصطالحی:

دّذ ٍ اكَالً، خَد ًیت یک ًَؿ ؿبکلِ، یقٌی اهش هقیذکٌٌذُ اػت؛ لزا گربّی ًیرت سا    هی

ول ثِ خَد فول تفؼیش فشهَدًذ ٍ گبُ آى سا ثشتش اص فول ؿٌبختِ، صیشا ثِ ّش حبل، خظ ف

 (.12/248 :1374)هکبسم، هٌـقت اص خظ ًیت اػت

 

 تزتیت اخالقج.

« خُلُرق »ٍ « خُلْرق »ای فشثری اػرت کرِ هفرشد آى      اخال  دس اكل، ٍاطُ هعٌای لغَی:

کبس سفتِ اػت؛ افرن اص ایٌکرِ ػرزیهِ ٍ      ثِ« ػشؿت ٍ ػزیهِ»هقٌبی   دس لغت ثِ. ثبؿذ هی

دلیشی، یب صؿت ٍ ًبپؼرٌذ ثبؿرذ هخرل    هشدی ٍ  ػشؿتی ًیکَ ٍ پؼٌذیذُ ثبؿذ هبًٌذ رَاى

اخرال    :آهرذُ اػرت   دّخذادس لغتٌبهِ  (.19 ؽ:1394 فشٍهبیگی ٍ ثضدلی)هلجبح یضدی،

(. ایي ؿبخِ 1525 :5د ؽ،1377دّخذا، )ّبػت خَی یٍ دس لغت ثِ هقٌب« روـ خُلق»

ّربیی   پَؿی داسد. صیرشا ثؼریبسی اص فضربئل اخالقری ّوربى      تشثیت اخالقی ّن ثباص تشثیت، 

ِ  ثب ّوٌَفبى هَضَفیت پیذا هی  ّؼتٌذ کِ دس هقبؿشت ٍ هشاٍدُ ارتوربفی    کٌٌذ ٍ رٌجر

حبل   سٍ تشثیت ارتوبفی پیًَذ ٍحیق ٍ دقیقی ثب تشثیت اخالقی داسد. دس فیي  داسًذ. اص ایي

کذام ٍ ًیرض ثرب هشافربت حیخیرت      هٌؾَس تَرِ ثِ ّوِ صٍایبی ثحج ٍ فذم غفلت اص ّش  ثِ

ت اخال  ارتوربفی فجربست   پشداصین. تشثی فی دس ایٌزب ًیض هیثحج، ثِ تشثیت اخال  ارتوب

هٌذ هشثیبى ثشای سؿرذ فضربئل اخالقری ضرشٍسی ثرشای       ّبی ًؾبم اػت اص هزوَفِ فقبلیت

 .تشثی دس ربهقِه  حضَس کشیوبًِحیبت ارتوبفی ٍ 

ثِ هقٌبی چگًَگی ثکبسگیشی ٍ پشٍسؽ « شثیت اخالقیت»ثٌبثشایي،  هعٌای اصطالحی:

اخالقی)ؿرکَفب کرشدى    یت كرفبت پؼرٌذیذُ  قذادّبی دسًٍی اًؼبى رْت سؿذ ٍ تخجاػت

ّبی اخالقی( ثِ هٌؾَس اًزبم سفتبسّبی پؼٌذیذُ اخالقی ٍ دٍسی اص سرایل اخالقی  ؽشفیت

، ّب ثشای اًؼبى ثِ كَست هلکِ دسآیذ)دیلوی ٍ آرسثبیزربًی  ي ٍیظگیاػت؛ ثِ عَسی کِ ای

ّبی اخالقی، ًفرغ اًؼربى اػرت کرِ افقربل صیجرب ٍ        هَضَؿ تشثیت اسصؽ (.19 ؽ:1380

 (.  48 : 1413)عَػی، ؿَد عَس اسادی اص اٍ كبدس هی  صؿت ثِ

ٍ بد ٍ سؿرذ كرفبت   ّذف تشثیت اخالقی، پشٍسؽ اػتقذادّبی دسًٍی اًؼبى ثشای ایزر 

اخالقری،   ، ّرذف تشثیرت  فالهرِ عجبعجربئی  اخالقی اػرت. اص دیرذگبُ    سفتبسّبی پؼٌذیذُ

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82#cite_note-2
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ت اخالقی ثبیذ ثِ فجَدیرت  افتقبد ٍ فول اػت. ثٌبثشایي، تشثی سػیذى ثِ تَحیذ دس صهیٌِ

هقتقذ اػرت ایري ّرذف ٍ     فالهِ عجبعجبیی(. 257 :1د ،1374ٌزبهذ)عجبعجبیی، الْی ثی

هقبثل گشٍّی کِ ّذف سا تأهیي قَاًیي ارتوربفی یرب   ایي سٍؽ، هخلَف قشآى اػت)دس 

ّربی اخرشٍی ٍ    داًٌذ یب پیشٍاى ادیبى الْی کِ ّذف سا سػیذى ثرِ ًقورت   فشف ربهقِ هی

 (. 356ٍ 355: 1374 داًٌذ)ّوَ، دٍسی اص فزاة هی

ّربی   ، ثبیرذ ػربحت  ّبی اخالقی قرشآى  ؿٌبػبیی هجبًی تشثیت اسصؽاص ایي سٍی، ثشای 

بػی اص ًؾش قشآى ثشسػی ؿَد. ثبیرذ ساثغرِ اًؼربى ثرب خذاًٍرذ، رْربى       ؿٌ گًَبگَى اًؼبى

ّرب، اػرتقذادّب ٍ    ّؼتی، خَد ٍ دیگشاى دس ًؾش گشفتِ ؿَد ٍ دس ایي ساػتب، ثِ هحذٍدیت

ثبؿذ کرِ دس   هی« تقلین»، «تشثیت فلوی»ّبی حیبت اًؼبًی تَرِ ؿَد. ًبم دیگش  ضشٍست

ؿذُ اػت. لزا تقلرین، دس ثشاثرش تشثیرت قرشاس      قشآى کشین ٍ سٍایبت اص ایي اكغالح اػتفبدُ

حبل تشثیرت فلوری    حقیقت، هقلن ٍ اػتبد دس ًذاسد، ثلکِ اص اقؼبم ٍ اثقبد تشثیت اػت. دس

ػبصًذ. الجتِ ّش  آهَصاى ٍ داًـزَیبى خَد ّؼتٌذ ٍ اػتقذاد فلوی آًبى سا ؿکَفب هی داًؾ

کٌرذ. آى   ثِ ایي کبس اقذام هری  ّبی فلوی ٍ فولی خَد ثب تَاًبیی هقلن ٍ اػتبدی هتٌبػت 

ّرربی الصم ثتَاًررذ اػررتقذاد  هقلورری حقیقترربً دس کرربس خررَد هَفررق اػررت کررِ ثررب هْرربست 

رَیی ؿبگشداى خَد سا ؿکَفب کٌذ ٍ كشفبً ثِ اًجبؿرت اعالفربت دس    علجی ٍ داًؾ حقیقت

 ّربی  هتقلن ًپشداصد، تب هتقلن ثتَاًذ، خَد هؼیش یبدگیشی ٍ کؼت فلن سا ثپیوبیذ، هْربست 

ّبی فلن سا كیذ کٌرذ ٍ چًَربى    گیش هبّش، هبّی کبس ثجشد ٍ هبًٌذ یک هبّی یبدگیشی سا ثِ

 یک غَاف صثشدػت اص اقیبًَع ثیکشاى ّؼتی، گَّشّبی ًبة حقیقت سا اػتخشاد ًوبیذ.

ِ بیرت ٍ ّرذف اكرلی دس تشثیرت فلوی    الجتِ غ ِ    )ثر ای اص تشثیرت دیٌری(    فٌرَاى ؿربخ

ّبی دیگش کِ  خذاًٍذ ٍ اًزبم فول كبلح اػت؛ داًؾ ؿکَفبیی فغشت، هقشفت ٍ ایوبى ثِ

ِ   ؿَد، رٌجِ ٍ ثشپبیی توذى کؼت هیثشای سفـ ًیبصّبی صًذگی هذًی  ای ٍ اثرضاسی   هقذهر

ثٌبثشایي آهَختي، ؿشط اكلی صًذگی اػت کِ ثِ تفلیل  ثشای سػیذى ثِ ایي غبیت داسد.

د فغرشی فلوری ٍ حرغ    ایي ثُقذ تشثیتری دس پبػرخ ثرِ اػرتقذا     تَضیح دادُ خَاّذ ؿذ.

رَیی اًؼبى اػت. سٍؿي اػت کِ ٍقتی خذاًٍذ گشایؾ ثِ حقیقت ٍ علت فلن سا  حقیقت

ٍدیقت ًْبدُ ٍ ثزس داًؾ سا دس ٍرَد ٍی قشاس دادُ، تشثیت ایي ثزس ٍ  دس ػبختبس اًؼبى ثِ 

ِ    ص اّذاف اكرلی ٍ هحرَسی تشثیرت اسصؽ   ؿکَفب کشدى آى یکی ا ؿروبس    ّربی اخالقری ثر
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ایي ّش سفتبس كحیح ٍ فول كبلح کِ ثخَاّذ اًؼبى اًزبم دّذ، هٌَط ثِ  ثش  ٍُسٍد. فال هی

ّوچٌیي سفـ ًیبصّبی صًذگی هبًٌذ غزا، لجبع، هؼکي، فرالد   داًؼتي ٍ فلن ثِ آى اػت.

دّی توذى ٍ حیربت خربًَادگی ٍ ارتوربفی ًیبصهٌرذ      ّب ٍ تأهیي ػالهتی ٍ ؿکل ثیوبسی

 آیذ. دػت هی  تشثیت فلوی ثِّبی فشاٍاًی اػت کِ دس رشیبى  داًؾ

 

 ّای اخاللی در لزآى اّویت ٍ جایگاُ تزتیت ارسش

سؿذ فضبئل اخالقی هشتجظ ثب ارتوبؿ، هبًٌذ فضت ًفغ، فبدل ثَدى، ففَ ٍ گزؿت، .1

کوک ثِ هؾلَم، هْشثبًی ثب صیشدػتبى، خَؿشٍیی ثب هشدم، هرذاسا ثرب هرشدم، خیشخرَاّی،     

 ؽي ثِ هشدم. احؼبى ٍ حؼي

کرِ    عرَسی   پزیشی، ثِ کٌبس قبًَى هحَسی دس سٍاثظ ارتوبفی ثب سٍیکشد اخال تٌؾین .2

خبعش التضام ٍ تقْرذ ثرِ قربًَى ًجبؿرذ،       هشافبت حقَ  افشاد ٍ هقبؿشت پؼٌذیذُ كشفبً ثِ

رْت اسصؿوٌذی فضبئل اخالقی ٍ دٍػت داؿتي آى فضبئل ٍ فالقِ ثِ آساػرتگی    ثلکِ ثِ

 ضام اخالقی ثش التضام قبًًَی دس ًضد افشاد اٍلَیت پیذا کٌذ.  تذسیذ الت  ّب ثبؿذ تب ثِ ثِ آى

گشی ٍ هحرَس قرشاس دادى   ِ غلٍ احؼبع تفَ  ٍ ثشتشی کِ هَرت ػ ثیٌی خَد ثضسگ.3

  ِ ّرب ٍ   ٌّگربم پرزیشؽ هؼرئَلیت    خلرَف دس   َّاّبی ًفؼبًی دس هشاٍدات ارتوربفی، ثر

 کن گشدد. سرائل  ذ ٍ خغش ػقَط دسؿَد، کبّؾ یبث سػیذى ثِ هقبهبت ارتوبفی هی

ّن ًضدیرک ؿرَد ٍ     ّب ثِ آهیض دس هیبى آحبد ربهقِ گؼتشؽ یبثذ، قلت ساثغِ هحجت.4

 ًتیزِ ٍحذت ٍ اًؼزبم ارتوربفی صیربد ؿرَد ٍ دس    ؿَس ٍ ًـبط ثش ربهقِ حبکن ؿَد. دس

 رْت تجذیل ؿذى ثِ ثٌیبًی هشكَف کِ ّذف قشآى کشین اػت، حشکت ًوبیذ.

ّب، ثخل، حؼذ ٍ تزبٍص ثرِ حقرَ     تَصی ارتوبفی ٍ کیٌِ رشائن ٍ تخلفبت اخالقی ٍ.5

 حذاقل ثشػذ.  دیگشاى ثِ

« تقرَا »آساػتگی ثِ كفبت ٍ سفتبس اخالقی ثشای افشاد ربهقِ اّویت صیبدی داسد؛ صیرشا  

ِ  « پشٍاداسی»ٍ « تؼلظ ثش خَد»، «حفؼ ًفغ»، «خَدًگْذاسی»هقٌی  ثِ   اػت. ایري هلکر

ثشاثرش   ثزس آى دس ٍرَد اًؼبى قرشاس داسد، ثرِ ًفرغ دس    اخالقی کِ هبًٌذ ّش فضیلت دیگش،

ِ  ثشاثش حق هتَاضـ هی دّذ ٍ دس ثبعل هلًَیت هی تقرَا سا    کٌذ. لزا اگش کؼی اٍلیي هشتجر

پرزیشی سا اص دػرت    پزیشی ًذاؿتِ ثبؿذ، اػبع ّذایت اص دػت دادُ ثبؿذ ٍ اًلبف ٍ حق
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 ایري  قشآى کشین ًخَاّذ ثرَد. اص  ثخؾ ّبی ًزبت دادُ ٍ پزیشای دفَت اًجیبی الْی ٍ پیبم

هشدم فشػتبدُ ؿذُ ٍ هخبعت قرشآى دس اثترذای     سٍ، ثب ایٌکِ قشآى کشین ثشای ّذایت ّوِ 

ًضٍل، هـشکبى ثَدُ اػت، اهب آى دػتِ اص هـشکبى ثِ ّذایت قشآى گَؽ فرشا دادًرذ کرِ    

بهَؿری ًگشاییرذُ   لت آًبى ثِ خاص تقَا دس ق  هٌذ اص ایي تقَای اٍلیِ ثَدًذ ٍ ایي دسرِ ثْشُ

تش تقَا، ػجت کؼت هشاترت   (. کؼت هشاتت فبلی2، ثقشُ/1، د1374ثَد)فالهِ عجبعجبیی، 

 فبلی ایوبى ٍ فول خَاّذ ؿذ.

 

 ّای لزآًی ّای اخاللی اس هٌظز آهَسُ عَاهل تأثیزگذار در تزتیت ارسش

د اًگیضُ ّب ٍ سرائل، ًیبصهٌذ ثِ ایزب ّذایت هتشثی ثِ اخال  پؼٌذیذُ ٍ دٍسی اص صؿتی

فجبست دیگش، تشریح فول خیش ٍ فضیلت ثش فول ثذ ٍ سریلرت، فرالٍُ    دس هتشثی اػت. ثِ 

ثبؿرذ کرِ    ثش گشایؾ فغشی ثِ خیش، ًیبصهٌذ هشرِّح ثیشًٍی اص ػٌخ غبیت ٍ ّذف ًیرض هری   

سػیذى ثِ آى غبیت فول خَة سا ثش ثذ ترشریح دّرذ. دسػرت اػرت کرِ        فشد، ثِ اًگیضُ

فذل سا دٍػت داسد ٍ اص ؽلن هتٌفش اػت، ٍ اگرش دس هرَققیتی قرشاس    عَس فغشی   اًؼبى ثِ

دّرذ؛ اهرب    تَاًذ ؽلن کٌذ ٍ ّن ثِ فذل سفتبس ًوبیذ، فذل سا ترشریح هری   ثگیشد کِ ّن هی

الؼَیِ ثبؿٌذ. اهب دس  ّبیی اػت کِ فذل ٍ ؽلن ثشای ٍی فلی القول دس هَققیت ایي فکغ

، ثبیذ خغشی سا ًیض ثپزیشد یب حشٍتی سا اص دػت هَققیتی کِ اگش ثخَاّذ فبدالًِ سفتبس کٌذ

ثذّذ، دس ایٌزب كشفبً آى گشایؾ فغشی کبفی ًیؼت. صیرشا دس ایري هَققیرت، دٍ گرشایؾ     

اًذ ٍ ٍی ثبیذ ثِ یکی اص ایي دٍ گشایؾ پبػرخ هٌفری    سٍی یکذیگش قشاس گشفتِِ هتقبثل سٍث

ٌزبػرت کرِ غبیرت ٍ    ایفذل ٍ گشایؾ ثِ حشٍت یرب فرذل     دّذ: گشایؾ ثِ حفؼ ربى یب

ثیشًٍی الصم اػت تب اًؼبى فذل سا ثش ؽلن تشریح دّذ ٍ ثِ فرذل سٍی آٍسد. قرشآى     اًگیضُ

کشین، ػِ اًگیضُ ثشای تْزیت اخال  ٍ تشثیرت اخالقری هتشثیربى هغرشح کرشدُ ٍ هیرضاى       

 (.1، د1374کذام سا هـخق ًوَدُ اػت)فالهِ عجبعجبیی،  کبسایی ٍ اسصؿوٌذی ّش

 

 ایات صالحِ ٍ درست دًیَیاًگیشُ اٍل: غ

تـکیل یک صًذگی ػربلن فرشدی ٍ ارتوربفی دس      هٌؾَس ایي اػت کِ اًؼبى ثِ اًگیضُ

    ِ ػرَی هرشدم دساص     دًیب، هَاصیي اخالقی سا سفبیت کٌذ. هبًٌذ سفبیرت قٌبفرت ٍ دػرت ثر
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ذػرت آٍسدى ٍربّرت هیربى    خَد هیبى هشدم، کؼت فلن ثرشای ث  ًکشدى ثشای حفؼ فضت

ایي اًگیضُ، اگش  ّبی ؿشٍس. َدى ثشای حفؼ ربى خَد ٍ خبًَادُ اص اًؼبىدیگشاى ٍ ؿزبؿ ث

ای اػرت کرِ    ّبی ثقذی ضویوِ ًـَد، ّوبى اًگیرضُ  دس ّویي حذ ثبقی ثوبًذ ٍ ثِ اًگیضُ

تَاًذ هؼتحؼي تلقی ؿَد. صیرشا تـرخیق غبیرت     هجٌبی اخال  ػکَالس قشاس گشفتِ ٍ ًوی

ًؼبى سا هحذٍد ثرِ ّوریي صًرذگی دًیربیی کرشدُ      اؿتجبُ افتبدُ ٍ حیبت ا  ٍاققی اًؼبى ثِ

 اػت.

ّب ثشای سفبیت اخال  ٍ فول كبلح اػتفبدُ کرشدُ،   قجیل اًگیضُ الجتِ قشآى کشین اص ایي

اهب ایي غبیبت سا دسعَل غبیبت اخشٍی ٍ حیبت ربٍیذاى قشاس دادُ ٍ ًقرق آى سا ثشعرشف   

 فشهبیذ: کشدُ اػت. هخالً خغبة ثِ هؤهٌبى هی

 ( 46/اًفبل) ﴾َب ٔراُحُكِم َو ِصبُٔروِ  اَزُعِّ  َخَتِفَشلُِّ  َوَتِآَه َولاَ َتَن ﴿ 

 فشهبیذ: یب هی

أُُأّٔر  ﴿
ِ
 (43/ؿَسی)  ﴾َوَذَمن َصَبَر َوَغَفَر إٔنَّ َذذَٔك َذٔمِن َعِزمٔ  ل

ایي اًگیضُ دس ػٌیي کَدکی ٍ ًَرَاًی کبسثشد فشاٍاًی داسد ٍ ثبیذ هَسد اػرتفبدُ قرشاس   

ایي اًگیضُ، آحبس هلوَع ٍ فَاقت هـخق ٍ دًیبیی فول ثِ هتشثی گَؿرضد   ثگیشد. صیشا دس

اٍلری    دًجبل کؼت هٌبفـ ٍ دفـ ضشسّبػت، هتشثری اًگیرضُ    ؿَد ٍ چَى ّش اًؼبًی ثِ هی

حرذ   کٌذ. الجتِ چَى ایي اًگیضُ هتقبلی ٍ فویرق ًیؼرت، دس   ّب سا پیذا هی فول ثِ تَكیِ

 ّبی ثضسگ ٍ هتقبلی ثبؿذ. تلوین ُ تَاًذ اًگیض کبسایی داسد ٍ ًویهقیٌی 

 

 اًگیشُ دٍم: پاداش ٍ جشاّای اخزٍی

ّربی رربٍداى اخرشٍی ٍ     سػریذى ثرِ پربداؽ     هٌؾَس ایي اػت کِ هتشثی سا ثِ اًگیرضُ 

اػتفبدُ اص  ّبی آى ثِ تْزیت ٍ کؼت فضبئل اخالقی دفَت کٌین. هحفَػ هبًذى اص فزاة

ػبصگبس اػت ٍ ّن هَسد قجَل دیي هجریي   ایي اًگیضُ دس تْزیت ًفغ، ّن ثب فغشت اًؼبى

علت ٍ ربٍداًگی ًفغ ػبصگبس اػت ٍ ثرِ آى   ًْبیت اٍالً، ثب ٍیظگی ثی ثبؿذ. صیشا: اػالم هی

 القربدُ دس فرشد پذیرذ آٍسد؛    تَاًذ یک اهیذٍاسی قَی ٍ فرَ   حبًیبً، هی دّذ؛ پبػخ هخجت هی

ص یرک هٌفقرت دًیربیی ثرضسگ     خربعش سفبیرت اخرال  ا     حبلخبً، دس هَاسدی کِ اًؼبى ثبیذ ثِ

دًجبل ًَفی هقبهلِ ٍ تزبست اػرت،    ساثقبً، گشچِ دس ایٌزب ًیض ًفغ ثِ ثگزسد، کبسایی داسد؛
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دّذ ٍ  ّبی اٍ اًزبم هی اػبع دػتَس الْی ٍ اعبفت اص فشهبى اهب ایي هقبهلِ ٍ تزبست سا ثش

قرشآى   گیشد. قشاس ًویهشاتت فبلی تَحیذ   تَحیذ فولی قشاس داسد، گشچِ دس دایشُ  دس دایشُ

ترش اص ّوریي اًگیرضُ ثرشای      هرشدم، ثریؾ    ، ثب تَرِ ثِ حبل فبهِ کشین ٍ هقلَهیي ثضسگَاس

عَس هخبل، دس قشآى کشین   دفَت هشدم ثِ اخال  فبضلِ ٍ فول خیش اػتفبدُ کشدُ اػت. ثِ

 آهذُ اػت:

َّ ذَ ﴿  ََّة إٔنَّ  ذلَٓ   ِشَتَرى ٔأَن  ِذُمِؤٔأنٔيَن َأنُفَشهُِم َوَأِأ  (111/تَثِ)﴾هُم ٔبَ نَّ َذهُُم  ذَجن

دس ایي آیِ، ثشای گزؿت اص ربى ٍ هبل دس دًیب، پبداؽ اخشٍی ٍفذُ دادُ ؿرذُ اػرت.   

  تَاًذ ثشاًگیضاًٌرذُ  اٍل اػت، ًوی  سٍؿي اػت کِ ّیچ هٌفقت دًیبیی کِ هشثَط ثِ اًگیضُ

ِ  پبداؽ اخشٍی ایي تَا  فشد ثشای گزؿت اص ربى ثبؿذ. اهب اًگیضُ  ًبیی سا داسد کِ فرشد سا ثر

 ػَی ایخبس ربى ٍ ؿْبدت دس ساُ حق ػَ  دّذ. 

 فشهبیذ:   ّوچٌیي دس قشآى کشین هی

أبُروَن َأِجَرُهم ٔبَغِئر ٔحَشإب  ﴿ َّى  ذصَّ ف َّ ُ ََّما ا   (10/صهش)﴾إٔب
 فشهبیذ:   ٍ ًیض هی

اذٔٔميَن َذهُِم َعَآ ْب َأذٔهْم  ﴿  (22)اثشاّین/ ﴾إٔنَّ  ذظَّ

 

  ّای اخاللی تزای رضایت خذاًٍذ ُ سَم: تْذیة ًفس ٍ کسة ارسشاًگیش

ثرش   ثش ّذف هتقبلی خلقت اًؼبى ٍ ػبختبس فغشی ٍرَد اٍػت. ثٌرب   ایي اًگیضُ هٌغجق

ؿٌبػی آهذُ، غبیت خلقت اًؼبى، خَدِ خذاًٍذ ٍ تقشة ٍ ٍكَل ثرِ   هجبحخی کِ دس اًؼبى

« اٍ»اٍػت. اًؼبى دس ًْبد خرَد  ػَی   اٍػت. یقٌی تکبهل اًؼبى، یک حشکت كقَدی ثِ

هغلرق، قرذست   کِ ّوبى صیجربیی هغلرق، حیربت    « اٍ»علجذ؛  سا هی« اٍ»سا دٍػت داسد ٍ 

 هغلق اٍػت.  هغلق ٍ اٍكبف روبلیِ

خذاػت،  قجلی ایي اػت کِ دس آى دٍ اًگیضُ، ّذف، غیش  تفبٍت ایي اًگیضُ ثب دٍ اًگیضُ

خذاًٍذ كَست ثگیشد یب ثذٍى اعبفت اص خذاًٍذ  تَاًذ ثب اعبفت اص اٍل، هی  گشچِ دس اًگیضُ

خرذا   ػرَم غیرش    پزیشد. اهب دس اًگیرضُ  دٍم ثب اعبفت اص خذاًٍذ اًزبم هی  ثبؿذ ٍ دس اًگیضُ

 فالهِ عجبعجبیی)سُ(دٌّذُ اٍػت.  حضَس ًذاسد، یقٌی ّن غبیت خذاًٍذ اػت ٍ ّن فشهبى

دّرذ، اال ٍ   خذا اًزربم هری   ای غیشّش فولی کِ اًؼبى ثش»فشهبیذ:  دس تجییي ایي اًگیضُ هی
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ای پـت ػرش آى اػرت. اًؼربى آى فورل سا اًزربم       الثذ هٌؾَسی اص آى فول داسد ٍ اًگیضُ

دػرت آٍسد، یرب اص ًیشٍیری      خَاّذ ثِ دّذ یب ثشای ایٌکِ دس آى فضتی ػشاك داسد کِ هی هی

ٔ ﴿کِ فضت هٌحلش دس خذاػت   حبلی خَاّذ آى سا دفـ کٌذ. دس تشػذ کِ هی هی َ ذٔلٓد ٔ إ نَّ  ِذٔ دزََّ

َ ذٔلٓ ٔ َجٔميّ ا﴿ی ًیشٍّب ًیض اص آى اٍػت  ٍ ّوِ (65)یًَغ/﴾َجٔميّ ا  .(165/ثقشُ)﴾ َأنَّ  ِذُقََّّ

حبل کؼی کِ ثِ ایي دیي ایوبى داسد، دیگش دس دلؾ ربیی ثشای سیب ٍ ػروقِ ٍ ترشع   

ساػتی اگش ایري دٍ  ِ ث هبًذ ٍ خذا ٍ افتوبد ثِ غیش خذا ثبقی ًوی خذا ٍ اهیذ ثِ غیش اص غیش

ّرب اص   ّب ٍ ثذی حقیقت ثشای کؼی سٍؿي ؿَد ٍ فلن یقیٌی ثذاى داؿتِ ثبؿذ، توبم پؼتی

آسایرذ، فضربئلی چرَى     ؿَد ٍ ایي دٍ قضیِ، دل اٍ سا ثِ صیرَس فضربئل هری    دلؾ ؿؼتِ هی

ی غٌبی ًفغ ٍ ّیجتی الْی ٍ سثبًتقَای ثبهلل، فضت ثبهلل ٍ غیش آى اص هٌبفت عجـ، کجشیب/، 

 (.1398 ،ىٍ ّوکبسا هجبؿشی ثِ ًقل اص 1374عجبعجبیی، )

 

 ّای تجلی کواالت ضخصیت اًساى هعزف

َد ٍ سفتربس اًؼربًی ٍ ًیرض دس کربٍؽ پیشاهرَى      ّربی ٍرر   دس تزضیِ ٍ تحلیل پیچیذگی

تَاى ًتیزِ گشفت کِ گشچِ اسادُ ثش  کیفیت استجبط هیبى اثقبد ٍرَدی اًؼبى ٍ اسادُ اٍ هی

توبهی اثقبد ٍ اهَس ٍرَدی اًؼبى حبکن اػت ٍ اهَس اًؼبًی هتأحش اص آى ّؼتٌذ، لکي ایري  

ثرب قلرت ٍ رّري دس هقبیؼرِ ثرب       تأحیش ٍ تأحش ًیض یکؼبى ٍ ّوگَى ًیؼت، ثلکِ هیبى اسادُ

تش ثشقشاس اػت ٍ ثش فکغ تأحیش اهَس قلجری ٍ رٌّری    تش ٍ ثیؾ رؼن، پیًَذ ٍ استجبعی قَی

تش ٍ هحرذٍدتش اػرت. ثرِ ّوریي      ثش اسادُ فشاگیشتش ٍ تأحیش اهَس رؼوی ٍ حؼی ثش آى کن

ثشقشاس اػت  تش تش ٍ ثیؾ تشتیت هیبى اسادُ ثب قلت دس هقبیؼِ ثب رّي پیًَذ ٍ استجبعی قَی

 ٍ ثش فکغ تأحیش اهَس قلجی ثش اسادُ فشاگیشتش اص تأحیش اهَس رٌّی ثش آى اػت.

ثش ایي اػبع تغییشات قلت پریؾ اص آًکرِ تکرَیي ٍ قرَاًیي حبثرت عجیقری ثبؿرذ، اص        

ّربی ًرَ سا    ؿَد ٍ دس هقبثل ثیؾ اص ػبیش اهَس تحقرق اسادُ  تحَالت اسادی اًؼبى هتأحش هی

ًوبیذ. پغ اص تغییشات قلجی، ایي ًقؾ سا تغییشات رٌّی ثش فْرذُ   تؼْیل ٍ یب تضییق هی

داسًذ ٍ دس خذهت تأحیش ٍ تأحشات قلجی قشاس گشفتِ، صهیٌِ حلَل ٍ تحقق یب هبًـ رشیربى  

ؿًَذ. دس هقبثل، رؼن ٍ قَای حؼی، ًَفبً هٌغجق ثش ًؾبم تکَیي ٍ ّوبٌّر  ثرب    اسادُ هی

ت ثِ هیضاًی ثؼیبس هحذٍدتش ًؼجت ثِ اهَس قلجری  قَاًیي عجیقی تغییش ًوَدُ ٍ ایي تغییشا

http://qsf.iranjournals.ir/?_action=article&au=2611075&_au=%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8++%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C
http://qsf.iranjournals.ir/?_action=article&au=2611075&_au=%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A8++%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1%DB%8C
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ترش   یب هبًقی رضئیتش  ویي ًحَ ٍػیلِ ٍ اثضاسی ػبدُؿًَذ ٍ ثِ ّ ٍ رٌّی، اص اسادُ هتأحش هی

آیٌذ. دس ّویي ساػرتب اػرت کرِ اؿرتشاکبت دس اهرَس       دس رشیبى فیٌی اسادُ ثِ حؼبة هی

ّب ٍ اؿتشاکبت هیربى اهرَس    تتش اص ؿجبّ رؼوی هیبى اًؼبى ثب ػبیش هَرَدات ثؼیبس ثیؾ

ّبػت. ثذیي هقٌب کِ دس صهیٌِ اهرَس قلجری هیربى اًؼربى ثرب ػربیش        قلجی ٍ رٌّی اٍ ثب آى

تَاى ثشؿروشد ٍ اؿرتشاکبت دس اهرَس رٌّری      هخلَقبت ایي رْبى ثِ ًذست تـبثْبتی سا هی

ثؼیبس هحذٍد ٍ هٌحلش ثِ فشدًذ. دس حبلی کِ اهَس رؼوی ٍ تغییشات رؼن اًؼربًی ررض   

س هَاسدی هحذٍد ٍ هـخق، ثب حیَاًبت هـرتشک ٍ هـربثِ اػرت؛ ثرِ خلرَف اگرش اٍ       د

عشیق غیش الْی سا گضیذُ ٍ تغییشات سٍحی ٍ رٌّی خَیؾ سا تبثـ تغییشات رؼوی خرَد  

 قشاس دادُ ثبؿذ.

ؿَد ٍ اص سؿرذ ٍ ضرق  ًیرشٍی     ثٌبثشایي، صهبًی کِ تغییشات رؼوی اًؼبى ثشسػی هی

آیذ، اص آى سٍ کِ ایي تغییشات ًَفبً غیش اسادی ٍ ثِ اقتضبی  فضالًی ٍی ػخي ثِ هیبى هی

گیشد، لزا دػتبٍسد هفیذ ٍ تکیِ گبُ هٌبػجی دس هقشفی اًؼربى ثرِ    اهَس تکَیٌی كَست هی

دّذ. اهب آًگبُ کِ تغییشات ٍ ترأحیش   فٌَاى هخلَقی هتوبیض اص ػبیش هَرَدات ثِ دػت ًوی

ّب ٍ خلَكریبت   ؿَد، اًؼبى سا داسای ٍیظگی ٍ تأحشات قلجی ٍ رٌّی اٍ هَسد ثشسػی ٍاقـ

ًرذ یرب ررض دس حرذی ثؼریبس      ا یبثین کِ ػبیش هَرَدات یب ثِ کلی اص آى هحشٍم هوتبصی هی

ترَاى گفرت کرِ ؿخلریت اًؼربى سا ثبیرذ فورذتًب دس         ای اص آى ًذاسًذ ٍ لزا هی اًذک ثْشُ

ثرِ تقجیرش   ّربی رؼروی ٍی ٍ    ٍرَ ًوَد تب دس ٍیظگی خلَكیبت قلجی ٍ رٌّی اٍ رؼت

ؿَد ٍ ایي تغییش  دیگش، تغییشات رؼن هَرت پیذایؾ ضق  یب قَت دس ؿخق اًؼبى هی

گرزاسد ٍلری ّشگرض ؿخلریت ٍ      ثش قَای سٍحی ٍ فکشی اٍ ثِ ًؼرجتی هحرذٍد ترأحیش هری    

 (.23 -28: 1ؽ، د 1394)هلررجبح یررضدی، دّذ اًؼرربًیت اٍ سا هررَسد خذؿررِ قررشاس ًورری

ثب تَرِ ثرِ اثقربد ٍررَدی ٍ ًؾربم      دس ثبة تکبهل ؿخلیت اًؼبى اص هٌؾش قشآى ًؾشیبت

سفتبسی اًؼبى، ٍ اكیل ؿوشدى ّش ثقذ ٍ تأکیذ ثش سؿذ ٍ کوبل اًؼربى، چْربس ًؾشیرِ دس    

 ثبة تکبهل اًؼبى هغشح ؿذُ اػت:

ؿٌبػبى ثب هحرَس قرشاس دادى قلرت ٍ ثقرذ سٍحری       گشٍّی اص اًؼبى: الف. تکاهل للثی

اًذ ٍ تکبهل ٍ  ؿذ ٍ تکبهل ثشای اًؼبى سا دس تکبهل سٍحی ٍ سٍاًی اٍ خالكِ کشدُاًؼبى، س

عشفرذاساى ایري    داًٌرذ.  سؿذ اًؼبى دس ػبیش اثقبد سا قبثل هٌحل ؿذى دس ایري ثخرؾ هری   

about:blank
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ًؾشیِ، فوذتبً فشفب ٍ هتلَفِ ٍ اؿشاقیَى ّؼتٌذ. ایٌبى هقتقذًذ ّش کغ ثبیذ ثرِ كرَست   

ًبدسػتی آى سا پیذا کٌذ؛ ثِ فجربست دیگرش یبفرت ٍ دسیبفرت     فشدی ساُ کوبل سا ثپیوبیذ ٍ 

قلجی ٍ دسًٍی هالک دسک اػت ٍ سٍؽ سػیذى ثِ حقربیق ّرن تْرزیت ًفرغ ٍ اؿرشا       

ّرن تقجیرش   « تکبهرل فشفربًی  »ثبؿذ. ثِ ّویي دلیل گبّی اص ایري ًؾشیرِ تکبهرل ثرِ      هی

ب، فـق ًرِ تٌْرب   صًذ. اص دیذ فشف هجبحج فشفبًی ثش هحَس فـق ٍ هحجت دٍس هی گشدد. هی

سػبًذ، ثلکِ کوبل فبلن ّؼتی ٍ ترک ترک اررضای آى ًیرض هشّرَى       اًؼبى سا ثِ کوبل هی

حقیقری ّرش   « هري »اًؼبى ٍ  فشفب رَّشُ ّب ًْفتِ اػت. ای اػت کِ دس آى فـق ٍ ربرثِ

، کٌٌرذ. دل هشکرض فـرق    داًٌذ کِ اص آى تقجیش ثرِ قلرت یرب دل هری     کغ سا آى چیضی هی

گشی اػت.  گًَِ کِ فقل هشکض اًذیـِ، تفکش ٍ حؼبةاػت، ّوبً احؼبع ٍ خَاػت اًؼبى

دٌّذ ٍ فـقی کِ دس ایي  فشفب، ثشای فقل اسصؽ صیبدی قبئل ًیؼتٌذ، ثِ دل خیلی ثْب هی

گیشد ترب   فـق فبسف، فـقی اػت کِ اٍالً: دس اًؼبى اٍد هی ؿوبسًذ. دل ّؼت سا هْن هی

گَیرذ   حبًیبً: فـقی کرِ فربسف هری    سػذ ٍ هقـَ  حقیقی فبسف فقظ خذاػت. ثِ خذا هی

هٌحلش ثِ اًؼبى ًجَدُ ٍ دس ّوِ هَرَدات، رشیبى داسد. اكرالً حقیقرت، فـرق اػرت ٍ     

 (.23 -28: 1ؽ، د 1394)هلجبح، ثیٌی هزبص اػت آًچِ غیش اص فـق هی

حرَس قرشاس دادى   ؿٌبػبى ثب ه پشداصاى ٍ اًؼبى گشٍّی دیگش اص ًؾشیِ  :ب. تکاهل عولی

حغ ٍ رؼن ٍ ثُقذ ؽبّشی ٍ فیضیکی ٍ هبدی اًؼبى، سؿذ ٍ کوربل اٍ سا ّرن هحلرَس دس    

داًٌذ. دس ایي ًؾشیِ ایي حَاع ّؼتٌذ کِ اص رولِ اثقربد اكرلی ٍ راتری     اثقبد ؽبّشی هی

گیشًذ ٍ هبّیت خَد سا هذیَى  اًؼبى تلقی ؿذُ ٍ اثقبد فقلی ٍ سٍحی ثِ تجـ آى ؿکل هی

 (.28-1:23ّب ّؼتٌذ)ّوَ، د هتٌبػت ثب آى حَاع ٍ فول

کرِ   ثبؿٌذ. کؼبًی عشفذاساى ایي ًؾشیِ فوذتبً داًـوٌذاى فلَم تزشثی ٍ یب حؼهیَى هی

داًٌرذ، ثرِ اًؼربى     دس پیؾ فشم خَد دس هَسد رْبى ّؼتی، ٍرَد سا هٌحلش ثِ هبدُ هی

گشی ًذاسًذ. ثِ ّویي ای پیچیذُ اص اًؼبى تلَس دی سػٌذ، رض هبدُ ٍ احیبًبً هبدُ ّن کِ هی

کٌٌذ. دس ًْبیت پیوَدى هشاحرل هختلر  هربدُ ٍ     دلیل، کوبلی کِ ثشای اًؼبى تشػین هی

کِ دس تکبهرل قلجری ٍ فقلری، پریؾ فرشم        سػیذى ثِ هشاتت پیچیذُ آى اػت؛ دس حبلی

عشفذاساى، هخلَ  ثَدى ّؼتی ٍ اًؼبى ٍ ًیض دٍ ثُقذی ثَدى)رؼن ٍ سٍح( اًؼربى اػرت.   

ّب حَاع خرَد سا ثرِ کربس گشفترِ ٍ دػرت ثرِ اقرذام ٍ فورل          ًؾشیِ، اًؼبىثش اػبع ایي 
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ّرب دػرت ثرِ کربسی      گیشد. اگش اًؼبى ّب قشاس هی صًٌذ ٍ ّویي فول صیشثٌبی تکبهل آى هی

ذ. اًؼربى دس  سػیذًذ، ثلکِ قبدس ثرِ صًرذگی ّرن ًجَدًر     صدًذ، ًِ تٌْب ثِ ؿٌبختی ًوی ًوی

هجبسصُ فلیِ عجیقت ضشٍسی ثرَدُ، فرشا گشفترِ    چِ سا کِ ثشایؾ دس تزبسة سٍصاًِ خَد ّش

ؿَد ٍ ثِ تذسیذ ثرِ   سٍ هی ّبی پیشاهَى خَد سٍثِ اػت ٍ دس رشیبى فول اػت کِ ثب پذیذُ

 یبثذ.   ػش هٌضل ؿٌبخت ٍ تکبهل ساُ هی

پشداصاى ٍ اًؼبى ؿٌبػبى ثب هحرَس قرشاس دادى    گشٍّی دیگش اص ًؾشیِ: ج. تکاهل عملی

ؿرذ ٍ کوربل ثرشای اًؼربى سا دس تکبهرل فقرل ٍ اًذیـرِ اٍ        فقل ٍ ثُقرذ رٌّری اًؼربى، س   

ٌذ. ایٌربى هقتقذًرذ   عشفذاساى ایي ًؾشیِ فوذتبً فالػفِ ٍ حکوب ّؼت کٌٌذ. ٍرَ هی رؼت

اٍػت. ثِ ّوریي   ػقِ ٍ تکبهل قَُ فبقلِ ٍ اًذیـٍِرَدی اًؼبى، دس تَ کِ سؿذ ٍ تَػقِ

(. 28-1:23)ّورَ، د گشدد ّرن تقجیرش هری   « تکبهل فلؼرفی »دلیل گبّی اص ایي ًؾشیِ ثِ 

ّب  ؿبى ًیؼت. آى ّبی ًگبّی کِ فالػفِ ثِ کوبل داسًذ ثی استجبط ثب ػبیش ًؾشات ٍ دیذگبُ

اًرذ. حقیقرت    کٌٌذ کِ اًؼبى ٍ حقیقرت اًؼربى سا هقٌرب کرشدُ     گًَِ هقٌب هیکوبل سا ّوبً

آى اًؼبى اص ًؾش فالػفِ، فقل ٍ قَُ فقالًی اٍػت؛ یقٌی ًیشٍیری کرِ اًؼربى ثرِ ٍػریلِ      

کٌذ. ثِ ایري هٌؾرَس کوربل اًؼربى ًیرض ثرِ        اًذیـذ ٍ حقبئق رْبى ّؼتی سا دسک هی هی

)ّورَ،  گیشد حَصُ فکش ٍ اًذیـِ كَست هیکوبل ّویي قَُ ٍ ًحَُ تغییشاتی اػت کِ دس 

 (.28-1:23د

قجلی ٍ ثِ ٍیظُ ثب تَرِ ثِ  یِ تکبهل ٍالیی، ضوي ًقذ ػِ ًؾشیًِؾش: د. تکاهل ٍالیی

ّب، دس ٍاقـ تکبهل اًؼبى سا اص یک ثُقذ دیذُ ٍ ػربیش اثقربد سا هغفرَل     ایي ایٌکِ ّش یک اص

ِ      فٌِ قرشاس دادُ  ای اسائرِ دّرذ کرِ دس فریي پَؿربًذى       اًرذ، ترالؽ ثرش آى داسد کرِ ًؾشیر

 (.28-1:23ّب سا ّن داؿتِ ثبؿذ)ّوَ، د ّبی ًؾشیبت پیـیي، ًقبط قَت آى ًبسػبیی

 

 تحثًتیجِ 

ّربی اخالقری ثرش تزلری کوربالت ؿخلریت        یت اسصؽدس ایي پظٍّؾ، ًقؾ هؤحش تشث

ّبی قشآًی هَسد ثشسػی قشاس گشفت ٍ دس ًتیزِ ػِ هٌجـ اػبػری دس   اًؼبى اص هٌؾش آهَصُ

ثرِ تفربٍت   ّبی اخالقی ؿٌبػبیی ؿذ. کِ ًـبًگش تَرِ ؽشیر  قرشآى کرشین     تشثیت اسصؽ

قی ثرش تزلری   ّبی اخال ّبػت. تأهل دس هجبحج تشثیت اسصؽ ىّبی اًؼب دسربت ٍ آهبدگی
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ّربی   تشثیرت اسصؽ  دّرذ کرِ:   ّبی قشآًی ًـبى هی کوبالت ؿخلیت اًؼبى اص هٌؾش آهَصُ

هٌربثـ تشثیرت    ّربی فرشدی، داسای هٌـرأ هختلفری اػرت.      اخالقی اًؼبى ثؼتِ ثِ تفربٍت 

ّبی اخالقی ثش تزلی کوربالت ؿخلریت اًؼربى هتفربٍت اػرت ٍ داسای ػرغَح ٍ        اسصؽ

 ثٌذی ّؼتٌذ. ستجِ
ّبی اخالقی، ؿخلیت ٍ هٌؾ تقَا اػت ٍ ثٌب  قذستوٌذ تشثیت اسصؽ یک هٌجـ هْن ٍ

تَاًذ ؿرکل گشفترِ ٍ    ثش هبّیت تـشیحی خَد، دس توبهی هشاتت سؿذ ٍ تکبهل اخالقی هی

ّبی اخالقی پبیِ ثرِ دلیرل ترضاحن ؿرذیذ سفتربس، ثرِ        تشثیت اسصؽ فشد سا ّوشاّی ًوبیذ.

ّورِ   ت ًکشدُ ٍ ضوبًت ارشایی ًرذاسد. ّبی اخالقی کفبی ثٌذی ثِ اسصؽ تٌْبیی ثشای پبی

ّب حتی غیش دیٌذاساى ًیرض ثٌرب ثرش ػشؿرت اٍلیرِ خرَیؾ اص ثشخری هٌربثـ تشثیرت           اًؼبى

هقجَلیرت ارتوربفی، ثرشای    ّبی اخالقری پبیرِ ٍ حرذاقلی ثرِ الگَّرب ٍ توبیرل ثرِ         اسصؽ

 ٍسصی ثشخَسداسًذ. اخال 

حیبت اًؼربًی دس حرَصُ    ّب ٍ هَققیت هجبًی تشثیت اخالقی ثِ هقٌی اهکبًبت، ضشٍست

ّبیی اػت کرِ   ّب ثِ هقٌبی ساّکبسّب ٍ پیؾ فشم ّبی اخالقی اػت ٍ ؿیَُ تشثیت اسصؽ

ِ ؿرًَذ.   ثب تَرِ ثِ هجبًی، ثشای سػیذى ثِ اّذاف اتخربر هری   دس کتربة   عجبعجربیی  فالهر

 تَاًذ ثِ اًگیضُ ّبی اخالقی هی صؽّبی تشثیت اس ًوبیذ کِ ّذف ثیبى هی «الویضاى»تفؼیش 

َاًیي ارتوبفی یب هَسد پؼٌذ هشدم ٍاقـ ؿذى ثبؿذ، ّوربًغَس کرِ كربحجٌؾشاى غشثری     ق

سّربیی اص فرزاة    اخال  دس ًؾش داسًذ یرب ثرِ اًگیرضُ    فوَهبً ّویي اّذاف سا دس تـَیق ثِ

ّبی ثْـتی ثبؿذ ّوبًگًَِ کرِ ادیربى گزؿرتِ ثرِ آى تأکیرذ       اخشٍی ٍ سػیذى ثِ ًقوت

ّبی خرَد سا   آهَصُ ٍ گشٍُ تفبٍت داسد. قشآى کشین ّوِد داسًذ. اهب سٍؽ قشآى کشین ثب ایي

ّربی اخالقری سا، حرته هقجرَد ٍ      کٌذ ٍ اًگیضُ تشثیت اسصؽ ثیبى هی« تَحیذ»حَل هحَس 

، هجربًی ٍ اكرَل تشثیرت    فالهرِ عجبعجربیی   کٌذ. سػیذى ثِ قشة ٍ ًضدیکی ثِ اٍ ثیبى هی

هقشفرت پرزیشی    اختیبس ٍ قَُ فغشت، ّذفذاس ثَدى، ّبی اخالقی دس قشآى سا تَحیذ، اسصؽ

هقشفی کشدُ اػت کِ ػربیش هجربًی حرَل    « تَحیذ»تشیي هجٌب سا  داًذ. الجتِ هْن اًؼبى هی

دّرذ؛   چشخذ. ؿٌبخت تَحیذ، ًگشؽ هَحذ سا ًؼجت ثِ خَد ٍ خذاًٍذ تغییرش هری   آى هی

ّبی  هیلداًذ.  کوجَدّب ٍ ًیبصّب سا خذاًٍذ هی کٌٌذُ ّبی اٍ سا یبدآٍس ؿذُ ٍ تٌْب سفـ ًقق

فغشی اٍ ًؾیش هیل ثِ قذست، فلن، کوبل ٍ حقیقت، فضّت ٍ احتشام، حرته رات، پشػرتؾ   
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 ُکٌٌرذ  اگش دس کٌبس ؿٌبخت تَحیذی قشاس ثگیشد، ثْترشیي هٌجرـ حوبیرت    ...؛هَرَد ثشتش ٍ

 ؿَد. ّبی اخالقی هحؼَة هی فشد دس تشثیت دسػت اسصؽ

دسرِ اٍل، خرَد الگرَ ٍ اػرَُ فضربئل     سیضاى، ٍالذیي ٍ هشثیبى دس  اص رولِ ایٌکِ ثشًبهِ

ّب پشٍسؽ دٌّذ ٍ اص  اخال  ثشای کَدکبى ٍ ًَرَاًبى ثبؿٌذ، ایوبى ٍ حت فجَدی سا دس آى

ّبی اخالقی ارتٌبة ٍسصًذ. اهیذ اػت کِ ایري   ٍاثؼتِ ًوَدى ایـبى ثِ هٌبثـ تشثیت اسصؽ

ثش تزلری   ّبی اخالقی پظٍّؾ گبهی هفیذ دس رْت سٍؿي ًوَدى هالحؾبت تشثیت اسصؽ

ّبی قشآًی ثِ هجبحج تشثیتی ٍ اخالقی دس خبًَادُ  کوبالت ؿخلیت اًؼبى اص هٌؾش آهَصُ

 ثبؿذ.
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