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 چکیذُ

سؼ٘ر٘ي ًظشٗرِ    اًذٗـوٌذاى هؼلوبى دغ اص هَاخِ ؿذى ثب هىبست فلؼفٖ اخالق غشة ثرِ فىرش  

سغج٘ك دادى آى ثب اخالق اػالهٖ افشبدًذ. ثشخٖ اخالق اػالهٖ سا ٍظ٘فِ گشا ٍ ثشخرٖ   اخاللٖ ٍ

ثرِ ػٌربٍٗي    دٗگرش  ٍ سمؼ٘وبرّب  ؿبخِ ثِ دل٘لگشاٖٗ  الجشِ غبٗز .دٗگش غبٗز گشا هؼشفٖ ًوَدًذ

ٖ  ًظشِٗ، ّب ًظشِٗ ٗىٖ اص آى .هخشلفٖ سمؼ٘ن ؿذُ اػز ٖ  خرَدگشاٗ ٕ  خٌربة  .اػرز  اخاللر  آلرب

اًذ ًظشِٗ اخالق اػالهٖ سا خَدگشا هؼشفٖ ًوبٌٗرذ.   ًوَدُّبٗـبى ػؼٖ  ت ٍ همبلِؿ٘شٍاًٖ دس وش

ِ  كرل ااخاللرٖ  ّربٕ   ثب عشح همذهبر ٍ چگًَگٖ دظٍّؾدس همبلِ د٘ؾ سٍ  خرَدگشاٖٗ سا   ًظشٗر

ٖ ثِ ًمذ سج٘٘ي خَدگشاٖٗ اػالهٖ اص هٌظش ػمل ٍ ًمل  ٍ اسصٗبثٖ ًبػربصگبسٕ دسًٍرٖ   . درشداصٗن  هر

خرالا  ، ِ ساّىربس هٌبػرت ٌّگربم سؼبسضربر    ئر ػرذم اسا ، سػز اكل ًظشِٗهـىل فْن ًبد، ًظشِٗ

اص اّن هـىالر اٗي دٗذگبػز وِ هرب سا اص درزٗشؽ آى هٌرغ    هلبدٗك هشضبد  اخاللٖ ٍ اسسىبصار

وٌذ. هٖ

 
 .لزر، سمشة، اخالق اػالهٖ، غبٗز، خَدگشاّٖٗبیولیذی:ٍاصُ

  

                                              

  ؾايٍگاه بالكال١لىمهؿقوی ه١اقف اوالهیاقٌؿ  یکاقًٌاوؾايً آهىؼحه ،. 
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 هقذهِ

همیٍیه یییی ال هىیا   ، اؼاللییاقلي اف١یا  ج١یییى  بكایغایث و يحیصه هىاله 
 .ایى هىاله ؾق فلىفه یىياو باوحاو يیم هىقؾ جىشه بىؾه اوث .باٌؿهی ؾق اؼالق هٙكض

هیای يىٞ قوییكؾ به هؿف و ایّا  به غایث ٠اه  بىیاق ههمی ؾق ٌی  گیكی يٝكییه
 اؼاللی ٌؿه اوث که اهكوله هصمى٠ه آو يٝكیات قا جعث ٠ًىاو غایث گكایی ه١كفیی

غاییث و يحیصیه ٠اهی  اِیلی و ج١یییى کًًیؿه ؾق يیىٞ ، ها ؾق بكؼی ال يٝكیه .کًًؿهی
ؾیگك غایث ٠اه  هیم  ؾق ٌی  گیكی يٝكیه اؼاللیی  قوییكؾ بىؾه اوث و ؾق بكؼی

 .يمً ایفا کكؾه اوث

 یىحگیو يبا یىحگیو با یو ياؾقوح یهالن ؾقوح، ايهیگكا ثیغا یها هیبك اوان يٝك 
آوقؾ.  یو ؼاقز ال ظىله اؼالق اوث که به وشىؾ ه یكويیب یها هماو اقلي، ه قفحاقی

  همییى یِىاب اوث که ؾوث کن به ايؿاله هك بیؿ یه ٠م  جًها ؾق ِىقجیى یبًابكا
ك بیك ٌیك یؼ ۀصاؾ غلبیا آو که همّىؾ ال آو ایك بك ٌك ٌىؾ. و یؼ ۀهىشب غلبی، گكیؾ

ٌك ٌىؾ و يه همّىؾ ال آو ك بك یؼ ۀؼٙا اوث که يه هىشب غلب یباٌؿ و جًها ؾق ِىقج
ُ ِىاب ال ؼٙا و یجٍؽ یاو بكایگكا ثیغا، گكیك ؾیباٌؿ. به ج١ب یا ى غلبهیصاؾ چًیا

ى ییؾهًؿ. به ا یقا هىقؾ لعاٚ لكاق ه یاقیصه ظاِ  ال کاق اؼحیيح، ؾقوث ال ياؾقوث
ا ؾوث کن ؾق ؼؿهث وِى  به یصه هٙلىب بكوايؿ و یها قا به يح یِىقت که اگك کاق

بؿ ؾايىیحه ، صه ؾوق کًؿیث هٙلىب باٌؿ ؼىب اوثF اها اگك ها قا ال آو يحیو غاصه یيح
 ٌىؾ.  یه

ث هٙلیىب ال یى که غایی ؾق واؼحاق کلی ییىايًؿ ولی ؾقباقه ایث گكایيٝكات غا
 یها ؿگاهییوِى  به کیؿام يمٙیه اویث ؾ یىث و هؿف ال کاق اؼاللیچ یف١  اؼالل

ايیؿ و  کكؾه یه١كفی یث ف١  اؼاللییال آياو لفت قا به ٠ًىاو غا یؾاقيؿ. بكؼ یهؽحلف
 یات ف١ی  اؼاللیییالغا ۀییم کمیا  قا بیه ٠ًیىاو غاییي یگك لؿقت قا و گكوهیؾ یبكؼ
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ؿ ییى بایم ٘یكض ٌیؿه اویث.هم ًیي یگكیؾ یها ؿگاهیب ؾیى جكجیبه هم، ايؿ بكٌمكؾه
بیىؾ  یك چیه کىیییآوقؾو ؼؿ به ؾيبا  فیكاهن یى که بایاو ؾقباقه ایگكا ثیؾايىث که غا

، هّیباض ییمؾی) .ايیؿ ن ٌیؿهیجمى یى قابٙه به ؾو ؾوحه کلیاؼحالف يٝك ؾاقيؿ و ؾق ا
0984 ، َ22- 22) 

 اًَاع غبیت گشایی 

او  بیك اویان ، گكا بك هبًای ؾو هالک ِىقت پفیكفحه جمىین بًؿی يٝكیات غایث
هاوث و يه جاهیى کًًؿه گكا يه ؾق جىاو  يىٞ غایث که پكؾاؼحى به جک جک يٝكیات غایث

اها هالکی کلی جكی اقا ه ٌؿه اوث که بكاوان هح١لك غایث اوث که هین ، غكْ ها
جىايؿ غكْ ها قا که جىشه به يٝكیات غایث گكایی اوث که بیكای اؼیالق اویالهی  هی

 .جاهیى کًؿ و هن به هصمى٠ه آو يٝكیات جىشهی يمایؿ ،هٙكض ٌؿه ايؿ

ى  جاقیػ بك اوان ایى پكوً که بایؿ به ؾيبیا  يٝكیات غایث گكای اؼاللی ؾق ٘
او ییؼىؾگكا -0ايیؿ:  بیىؾ بیه ؾو ؾویحه کلیی جمىیین ٌیؿه یك چه کىیفكاهن آوقؾو ؼ

ؼىؾي  یك قا بكایى ؼیٍحكیباٌؿ که ب یؿ به ؾيبا  ايصام کاقیٍه بایايىاو هم :یاؼالل
 -2 و کكؾيیؿ یفیاٞ هه ؾیى يٝكیال ا  هیبًحام و ي، هابم، یىقیاپ، پىنیىحیبه باق آوقؾ. آق

ه ٠می  جًهیا ؾق یی. یك ٠میىهیى ؼیٍحكی٠باقت اوث ال ب ییهمّىؾ يها :اویگكا وىؾ
ك بك ٌیك ؾق کی  یؼ ۀبه غلب یگكی  ؾیؼىب اوث که ؾوث کن به ايؿاله هك بؿ یِىقج

 (22َ ، 0984، )هّباض یمؾی .هًصك ٌىؾ.( ا اظحمالا یشهاو هًصك ٌىؾ 

م وشیىؾ ؾاٌیحه باٌیؿ کیه يیه ییي یگكیؾ ۀايیگكا ثیات غایالبحه همیى اوث که يٝك
کیه  یاجییى قا اجؽیاـ کًًیؿ. هری  يٝكیًیابیب یؿگاهییگكا بلیه ؾ گكا باًٌؿ و يه وىؾ ؼىؾ

هری   یگكوه ؼاِ یك بك ٌك بكایؼ ۀى غلبیٍحكیاوث که به ب یه١حمؿيؿ کاق ؼىب کاق
 هًصك ٌىؾ.  یا يژاؾ ؼاِیؼايىاؾه ، ٘بمه، هلث
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 خَد گشایی اخالقی

گكفحیه D ؼیىؾEبیه ه١ًیای  ogEغكبی اوث وام گكفحه ال واژه ای که واژهؼىؾگكایی 
گیكا ا٘یالق های غاییث ٌؿه اوث و ؾق اِٙالض فلىیفه اؼیالق بیه یییی ال يٝكییه

ى هیماو وىؾ و لیفت بیكای ٌىؾ که ه١حمؿ اوث جًها وٜیفه هك ايىايی ایصاؾ بالجكی هی
 ،هیابم، ییىقیاپ، پىنیىیحیآق (20َ، 0980، لین، کمپب ،  مىيؿیق) ؼىؾي اوث

کكؾيؿ. ایى يٝكییه ؾق جمابی  بیا يٝكییه ؾیگیك گكاییی  یه ؾفاٞ هیى يٝكیال ا  هیبًحام و ي
 (008َ ، 84وا  ، )هّباض یمؾیٌىؾ  اؼاللی جفىیك و ج١كیف هی

ؼىؾگكایی ؼىؾ به ؾولىن پؿیؿاق ٌؿه اوث که ٠باقجًؿ ال ؼىؾگكایی قوايًٍاؼحی و 
 .اؼاللیی يیىیثهای ؼىؾگكایی قوايًٍاؼحی ال وًػ بالی يٝكیه .ؼىؾگكایی هًصاقی

ایى ؼىؾگكوی یک جبئیى قوايًٍاوايه ال قفحاقهای آؾهی اویث کیه جعیث ییک اِی  
قوايٍاوايه کلی لكاق ؾاقؾ که ٠باقجًؿ ال ایًیه ايىاو به لعاٚ قوايی لاؾق يیىث کیاقی 

، 0989، لین، مه ِاؾلیجكش، فكايیًا).قا ايصام ؾهؿ که به يفٟ ٌؽّی ؼىؾي يباٌؿ
قفحاقی به های ایى يٝكیه ؾق پی جىِیه يیىث بلیه جىِیف وج١كیفی ال ايگیمه (25َ

( ییی ال فیلىىفاو هٍهىق ؼىؾگكاویث 0288-0259"جىهان هابم" ) .کًؿهی ها اقا ه
که به ؼىؾگكایی قوايًٍاؼحی ه١حمؿ بىؾ. ؼىؾگكایی اؼاللی جًها یه جىِیف ِكف ال 

ث )به ؼالف ؼىؾگكایی قوايًٍاؼحی( بلیه وٜیفه و جیلییف و ییه ٘بی١ث آؾهی يیى
کًؿ و همه ها قا بیؿاو جىِییه و جعیكیٓ  المام اؼاللی اواوی قا بكای ها هٍؽُ هی

 (25َ، 0989، لن، جكشمه ِاؾلی، فكايیًا) کًؿ. هی

کًًیؿ همیاو هًٙیك  گكواو اؼاللی به آو جمىیک هی که ؼىؾهایی  اوحؿل  ییی ال
ًٌاؼحی اوث. اها بكؼی ؾیگك اوحؿللت ؾیگكی هین بیكای ؾفیاٞ ال  قواوؼىؾگكایی 

هًؿجك  ای شهیايی وی١اؾت ايؿ چًیى آهىله آيها هؿ٠ی .کًًؿهی ؼىؾگكایی اؼاللی اقا ه
پاؾاي بیٍیحك يّییب کىیايی بٍیىؾ کیه ؾق ٘لیب يفیٟ  کًؿ. اگك و١اؾت و ایصاؾ هی

های بیٍحكی ایى کاق قا ايصام ؾهًؿ که ايىاو  ايؿاله ؾق آو ِىقت هك، ؼىؾٌاو هىحًؿ
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 چًیى اویحؿللی (55َ ، 88وا  ، جكشمه آقي اؼگكی، شیمم قی لم) بهحك اوث

جًها به ایى  کًًؿ. اها ایى ا٠ما  ٌىؾ شؿا يمی قا که ه١مىلا اؼاللی ؼىايؿه هی  ا٠مالی
يیه بیه ، کًًیؿ ایصاؾ هی ؾلی  بكای ؼىؾگكایاو لاب  لبى  اوث که اهحیالهایی بكای فا٠ 

 (82َ، 0982، جكشمه آ  بىیه، هایی ، پالمك) .ایى ؾلی  که آيها فی يفىه ؼىبًؿ

ؾق ؾوقه ه١اِیك يییم ، ؼىؾگكایی اؼاللیی بیه قغین ايحماؾهیای بىییاق واقؾه بیك آو
( که الؼىؾگكایی اؼاللیی 0982-0902هم ىو "آیى قيؿ" )، ٘كفؿاقايی ؾاٌحه و ؾاقؾ

و بكؼیی ، (.029َ ، 0980، هیى بٍیكیىیجكشمیه ظ جىهان، هابم)ؾفاٞ کكؾه اوث 
، الحّاؾؾاياو هٍهىق همايًؿ "آؾام اویمیث" يییم ال ؼیىؾگكایی ؾفیاٞ کیكؾ و ه١حمؿيیؿ

کًیؿ و ٠یاهلی بیكای  بهحكیى ٌیكایٗ الحّیاؾی قا ایصیاؾ هی، شىیی هًافٟ ٌؽّی پی
ؼیىؾگكایی قا ب١ًیىاو يٝكییه اؼاللیی ، ٌیىفایی الحّاؾی اوث و با همییى اویحؿل 

 ايؿ. كجك پفیكفحهؾقوث و ب

 اخالق دس اػالم

و واژه  .اوالم ؾق لكآو ووًث به اؼالق هكبىٖ هیٍیىؾهای بؽٍی ال ج١الین وآهىله
. اؼاللیی (42َ ، 0955، )هعمیؿ ههیؿی يكالییاوالهی ِیفث هًىیىب اویث 

ال يىٞ قوابٗ با ظیىايیات  .پكؾاؼحه اوثه ٌئىيات ايىايی و يىٞ قوابٗ او اوالهی که ب
یک هصمى٠ه ه١یاقف کیاهال قوٌیى ، و ٘بی١ث جا قابٙه با همًىٞ و ظحی ؼؿای هح١ا 

گاهايه ؾق شهث ايصام وٜایف اؼاللی و ج١الی قوظی ايىاو به وىی لیكب و  بیًايه و آ
 .(02َ ، 0992، )هعمىؾ فحع١لیکىب قٔایث ؼؿای کكین اوث 

پیكوقي ی، آویماي یهیا امیكاو و فكویحاؾو پاهبیؽحى پیبكايگ یال اهؿاف اِل ییی
 . لیكآو کیكین(2َ، 0992، )هعمیىؾ فحع١لییهاوث  ب شاویه و جهفیاؼالق و جمک

ّز E :فكهایؿهی هِّ   َبَعَد فّ  یُهَى الَّ
ُ
ُهٓن ییآْل ًٓ ُمُهُن یّهٓن َو یَضکِّ یاّجّه َو یّهٓن آیٓحُلى َعلَ یَى َسُسىاًل هِّ َعلِّ

بّ   َکاُيىا ّهى َقٓبُل َلّف  آلّکَحاَب َوآلّحٓکَمَة َوّإو و  (2آییه ، وىقه شم١یه، )لكآوD ٍى یَضاَلٍل هُّ
کیه ، ؽثیايگ ال ؼىؾٌاو بك یا فكوحاؾه، ياؼىايؿه او هكؾهاو ؾقنیاوث که ؾق ه یکى
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گكؾايییؿ و کحییاب و ظیمییث  یمه هیؼىايییؿ و آيییاو قا پییاک یقا بییك آيییاو ه یات الهیییییآ
 بكؾيؿ. یوك ه به یآٌیاق یً ال آو ؾق گمكاهیچًؿ پ هك، آهىلايؿ یه

هؿف ال ب١رث ؼیىؾ قا  یاق هٍهىقید بىیم ؾق ظؿیه وآله( يی)ِلی الله ٠ل اهبك اکكمیپ
 .Dّعٓرُث الجمین َهَکیاّسَم االخیالّق بُ Eؿ: یفكها یه، او کكؾهیب یث قوايؿو هیاقم اؼاللیبه يها

 ۀام بیه هىیئلیال نیال لیؿی، و اواله یه ه١اقف لكآيیؾق وا، ٍمًؿاو هىلماوی٠الماو و ايؿ
هیای و جكبییث ايىیاو ی٠ملی یها أیثیهبفو  ؾاٌحه ايؿ. ؾق کًاق ق ویژه یاؼالق جىشه

ايیؿF ال آو  م پكؾاؼحهییي یؾق باب اؼالق اواله یى آذاق اقلٌمًؿ و هايؿگاقیبه جؿو، واقوحه
و الىفیا  یشمله ه ك  یالىی یالىی١اؾ  و الوی١اؾ فی، جىاو به قویا   اؼیىاو الّیفا و ؼیالل
المعصیة ، ىیا  ٠لىم الیؿیاظی، اؼالق ياِك، ك ال٠كاقیب الؼالق و جٙهیجهف، ةیاليىاي

گیك یها اذیك ؾ شاهٟ الى١اؾات و ؾه، ا٠ما  الىًة یالمكالبات ف، ا یب الظیجهف یٕا  فیالب
 (02َ، 0992، ظىى ِاؾلی، هعمىؾ فحع١لی)اٌاقه کكؾ 

ك یىه بیا ویایهحؤوفايه ؾق هما، یاقليؿه و لاب  لؿقؾاي یها ى جاليیقغن همه ا ی٠ل
 ۀژه ؾقبیاقه هباظید هكبیىٖ بیه ظیىلیو و کمبیىؾ بیه یکاوح یهباظد و ه١اقف اواله

بیؿوو پیكؾاؼحى بیه هباظید ، آيیه ك اوث. ظا یاو و چٍمگیاؼالق کاهالا يما ۀفلىف
جىاو بیه هباظید ٠لین  یهًٙما يم، ى بابیهًاوب ؾق ا یاؼالق و اجؽاـ هى١ٔ ۀفلىف

 همؿم بك ؼىؾ آو اوث.، ه ٠لنی یو هباؾ یبعد ال هباي، ٌؿF چه آيیهاؼالق واقؾ 

اؼیالق  ۀؾقبیاقه ٠لین اؼیالق و فلىیف یفكاواي یها کحاب یغكب یالبحه ؾق کٍىقها
ؾلی  وأط آو  .ايؿ يؿاٌحه یك چًؿايیجىف، اؼالق ۀايؿ ولی ؾق ظ  هىا   فلىف يگاٌحه

 ییث ال آو ؾاقؾ که هًىل به هبًایظیا، ؼىؾ، او آيهایؾق ه یٜهىق هیاجب هح١ؿؾ اؼالل
 ايؿ. افحهیى قٌحه ؾوث يیظ  هىا   ا یاوحىاق و هعین بكا



   ؼىؾگكایايه ال اؼالق اوالهیبكقوی ايحماؾی جمكیك   66  

 صَست گشفتِ دس اخالق اػالهیّبی  پظٍّش

گىيیاگىو ؾق ا٠ّیاق هؽحلیف ؾق هییاو هیای بیه ٌییىه، های هح١ؿؾ اؼاللی کحاب
ايىاو ال ايؿ با ًٌاؼث  بكؼی با قوٌی فلىفی ؼىاوحه .پژوهٍگكاو يگاٌحه ٌؿه اوث

هیای قوییؿو بیه آو  کما  او قا ًٌاوایی کًًؿ و په ال آو قاه، ٘كیك ظیمث و فلىفه
يىٌحه ابى هىیىیه و D کمالت قا يٍاو ؾهًؿ همايًؿ جهفیب الؼالق و ٘هاق  ال٠كاق

Eاؼالق ياِكی D .اذك ؼىاشه يّیكالؿیى ٘ىوی اٌاقه کكؾ 

ؾییؿگاه ٠اقفیاو ، ذیاقآییى گىيیه کًؿ. ؾق ا ای ؾیگك ال قوي ٠كفايی پیكوی هی ؾوحه
هیای هباظید  ؾقباقه ايىاو و شهاو هبًای کیاق اویث ی١ًیی همیؿهات و پییً فیكْ

ٌىؾ که ايىاو با ٘ی کؿام هكاظی   ال ٠كفاو يٝكی اؼف و وپه يٍاو ؾاؾه هی، اؼاللی
ِیؿ Eو D هًیال  الىیا كیىEجىايؿ به غایث وشىؾی ؼیىؾ بكویؿ. همايًیؿ  و هًال  هی

ه ايّاقی و  اذك ؼىاشهD هیؿاو يىٌحه ؼىاشه يّییك الیؿیى D اوِاف الٌكاف٠Eبؿاللَّ
 .باٌؿهی ٘ىوی

ايؿ يىیىًؿگاو ایى آذاق بیه لیكآو و قواییات  ؾوحه ؾیگكی ال قوي يملی پیكوی کكؾه
ايؿ و آیات و قوایاجی که ؾقباقه هىٔى٠ات اؼاللی اویث ؾویحه  ه١ّىهیى قشىٞ کكؾه

 .ايؿ بًؿی و جًٝین ٌؿه

ییک جمىیین  گییكؾهیی جىشه به ایًیه هًافٟ يحیصه به چه کىی ج١لكغایث گكایی با 
گیكؾ کیه هی بًؿی هٍؽُ پیؿا کكؾه اوث. گاهی فا٠  اؼاللی هًافٟ ؼىؾ قا ؾق يٝك

 فا٠  اؼاللیی هًیافٟ ؾیگیكاو قا ؾق يٝیك و گاهی .ؼىؾگكایی اؼاللی ه١كوف اوث به
ًیافٟ همیه و بیه ٠بیاقت و گیاهی ه .گیكؾ که به ؾیگك گكایی ٌهكت پیؿا کكؾه اوثهی

هاییی  ) .ٌیىؾهیی آو ویىؾگكایی گفحیهگیكؾ که بیه هی ؾق يٝكبیٍحكیى افكاؾ قا  ؾلیمحك
 (022- 24َ ، 0982 وا ، جكشمه آ  بىیه، پالمك
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خَدگزائیاخاللی.1

اؼالق اویالهی قا جبیییى کیكؾه اویث ، ییی ال يٝكیاجی که بك اوان غایث گكایی
، چىو ؼاوحگاه اِ  يٝكیه هیاجب اؼاللی غكب اویثاها  .ؼىؾگكایی اؼاللی اوث

 ًٌاؼث کافی بیه، للم اوث لب  ال پكؾاؼحى واقلیابی ؾیؿگاه اؼالق پژوهاو اوالهی
 ایى يٝكیه پیؿا کًین. 

٠می  کًیؿ ای گىیؿ هك کىی بایؿ به گىيههی اوث کهای ؼىؾگكایی اؼاللی يٝكیه
، جكشمیه آ  بىییه، پیالمكهایی  ) ايؿ.که ؼیك یا قفاه بلًؿ هؿت ؼىؾ قا به ظؿاکرك بكو

هیا ؼىؾگكا کىی اوث که ه١حمیؿ اویث ايىیاو، به ٠باقت ؾیگك(25 َ، 0982وا 
و جًها وٜیفیه آيهیا اییى اویث کیه ؾق ؼیؿهث يفیٟ ايؿ فمٗ يىبث به ؼىؾٌاو هیلف

لىا٠یؿ ( 25َ ، 0982ویا ، جكشمیه آ  بىییه، پیالمكهایی  )ٌؽّی ؼىؾ باًٌؿ. 
اؼاللی هن جا لهايی هكش١یث ؾاقيؿ که ؾق ؾقالهؿت ؾوث کین بیه ايیؿاله هیك بیؿی  

، جكشمه ِیاؾلی، ویلیام فكايیًا)ؾیگكی غلبه ی ؼیك بك ٌك قا بكای ؼىؾ به وشىؾ آوقؾ 
ؾق غیك ایى ِىقت آو لىا٠ؿ اؼاللی غییك لابی  اویحفاؾه ؼىاهًیؿ ، (059َ ، 0952

 او بمقگحیكیى ؼىؾگكاییاو اؼاللیی جیاقیػ ؾايىیثجیىهیی هابم ويی یه قا، اپییىق .ٌؿ
آيها ؾق ج١اقْ او  ٌؽُ )هى( با ؾوم ٌیؽُ و  (008َ ، 0984، )هّباض یمؾی

ؾهًؿ. بك اوان جفىیكی که ؼىؾگكاییاو هی هًافٟ او  ٌؽُ قا اولىیث، وىم ٌؽُ
ی١ًیی ؼییك ییا .ال يٝكیه ؼىؾٌاو ؾاقيؿ بىیاقی ال فیىیىفاو اؼیالق ؼیىؾگكا هىیحًؿ

 .ؿًیياههیی کًًؿ و وی١اؾت قا يییم همیاو لیفتهی ج١كیفD و١اؾتEبه  هّلعث قا
جعمك کمالت يفه یا آي ه افال٘ىو ، لؿقت، گاهی يیم ؼیك و هّلعث قا به ه١كفث

 ايیؿ ه١كفیث و چیمهیای ؼیىب ؾیگیك ياهییؿ" ج١كییف کیكؾه، "ليؿگی آهیؽحه با لفت
 ای بیه شهیث با هٙكض ٌؿو ؼىؾگكایی اؼاللی ٠ؿه (90َ ، 0984، هّباض یمؾی)

ؾقِؿؾ جبییى ؼیىؾگكایی ؾیگیكی کیه قیٍیه ؾق کًٍ ٘بی١ث ايىاو به هًف١ث ٘لبی 
 .٘بی١ث ايىايی ؾاقؾ بكآهؿيؿ که اِٙالظا به آيها ؼىؾگكایی قوايًٍاؼحی گىیًؿ
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 خىد گشای  سوايطًاخح  9-2

ؾق بیاب ايگییمي ای بلیه يٝكییه، اؼاللی يیىثای آهىلهؼىؾگكا ی قوايًٍاؼحی 
يه ایًیه ا٠میا  آيهیا ، چگىيه واؼحه ٌؿه ايؿها ايىاو :گىیؿهی که به ها ايىايی اوث

ایى ؼىؾ گكایی یک جبییى قوايًٍاویايه ال قفحاقهیای آؾهیی .ؾقوث اوث یا ؼٙا اوث
باٌؿ F ايىاو ال لعیاٚ قوايیی لیاؾق هی اوث که جعث یک اِ  قوايًٍاوايه ی کلی

گىیؿ که يمی ایى يٝكیه به ها .يیىث کاقی ايصام ؾهؿ که به يفٟ ٌؽُ ؼىؾي يباٌؿ
ؼىاهیؿ ايىیاو قا بیه لعیاٚ هیی بلیه، کؿام ٠م  ؾقوث اوث و کؿام ٠م  ياؾقوث

گىیؿ باییؿ کیاقی قا ايصیام هی ايگیمٌی ج١كیف کًؿ بًابكایى هك يٝام اؼاللی که به ها
، هاییی  پیالمك) کاـب ؼىاهیؿ بیىؾ، ؾاؾ که هًافٟ ٌؽّی ؼىؾهاو قا جعمك يبؽٍین

 (.50ِفعه ، 0982وا  ، بىیهجكشمه آ  

اهیا کىیايی  .ایى يٝكیه ؾق هیاو اؼالق پژوهاو هىلماو هىقؾ اویحمبا  والیٟ يٍیؿ
بىؾيؿ که بكاوان جمكیك ؼاَ ؼىؾٌاو ال يٝكیه به ؾيبا  جٙبیك آو بك اؼالق اوالهی 

 بیا جمكییكات غكبیی، اؼالق اوالهی قا اؼاللی ِكفا ؼىؾگكا کىايی که البحه .بىؾه ايؿ
ؼیىؾگكایی ، که ؾقباب يٝكیه اؼالق اویالهیايؿ جمكیبا يؿاقین. ولی بكؼی بىؾه بؿايًؿ

 کیه ؾق ظیؿ وویٟ بیه آوايیؿ قا هٙكض يمىؾه و با جبییى ؼاَ ؼىؾٌاو ال آو ؾفاٞ کكؾه
 .پكؾالینهی

یش 9-9  اخالق اساله  اص هًظش بشخ  اخالق ّپژوهاو یايه اصخىدگشا جقش

بیك اویان  اؼیالق اویالهی قای ٌیكوايی شًاب آلا، پژوهٍگكاو ه١اِك ؾق هیاو
جىشیه بیه هحیىو  ؾايًؿ وؾق هیاو غایث گكاییی بیاهی غایث گكاجبییى ؼاَ ؼىؾٌاو ال 

٠لی ) کًًؿهی يٝكیه اؼالق اوالهی قا يٝكیه غایث گكای ؼىؾگكا ه١كفی، ؾیًی اوالم
ی١ًی ایًیه ف١ی  اؼاللیی ؾق اویالم ؾاقای  (40ِفعه ، 09ٌماقه ، لبىات، ٌیكوايی
 .غایحی اوث و آو هؿف و غایث هن هكبىٖ به ٌؽُ ٠اه  اؼاللی اوث هؿف و
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های ؾيیىی که کًًؿ اها يه لفتهی لفت هٙكض، ایًاو غایث اؼالق قا ال يٝك اوالم
هیای پاییؿاق و ٠مییك و ؼیالی ال بلییه لیفت، ياپایؿاق هىحًؿ و وٙعی و جىام با قيس

ؼىاهؿ ؼىؾ قا وكگكم ؾيیا هی ال ايىاوهكگىيه قيس و وؽحیF ی١ًی ایًیه ولحی ؼؿاويؿ 
 های لوؾگفق ؾيیىی يٍىؾ اؼالق اوالهی قا ال ؼىؾگكا بیىؾو ؾوقيیًؿ و غكق ؾق لفت

های پایؿاق و لفیؿجك اوث بیه همییى ؾلیی  کًؿ لیكا جىشه اؼالق اوالهی به لفتيمی
  .ؾهؿهی های شاوؾايه آو ؾوحىق به کىب هًافٟ اؼكوی و ي١مث

لفت ظاِی  ، ٌىؾ قاهی یى لفت و ابحهاشی که بكای ايىاو ظاِ ال ٘كفی بالجك
يٍىؾ که و١اؾت يهیایی گماو  .ؾايًؿهی ال ايه و لكب به ؼؿا و يٝك به شال  و شما 

ٌىؾ یا به لعاٚ هّؿالی هی هح١ؿؾی که ؾق يٝام اؼاللی یاؾهای غایثؾو چیم اوث 
ی١ًیی هیؿفی ییؿیگك يیىیحًؿ  ییی هىحًؿ و یا اؼحالفٍاو جٍیییی اوث و ؾق ٠كْ

همؿهه هؿف ؾیگكی اوث و هًافاجی با ییؿیگك يؿاقيؿ به ِىقجی که با ايحؽاب غیایحی 
 .های ؾیگك ياؾیؿه گكفحه ٌىؾغایث

، بًابكایى اگك ايىاو قا ؾاقای ظیات شاوؾاو بؿايین و بیه هًیافٟ بكجیك او جىشیه کًیین
جًها جىِیه به کیكؾاق ؼىؾؼىاهايیه يه ، جىِیه ؾیگكاو بكای ؾوحیابی به هًافٟ بكجك ايىاو

 به ؾوثها فؿاکاقی ایراقها و ها و ؾق پی گفٌث ؾق ليؿگی يیىث بلیه چىو ایى هًافٟ
  .کًؿهی آیؿ په ایى ؼىؾگكایی ٠مال به قفحاقهای ؾیگكؼىاهايه هن جىشههی

جیىاو وٜیفیه  البحه شًاب ٌیكوايی ال وىی ؾیگك ه١حمؿ اوث اؼالق اوالهی قا هی
اوالهی ؾاقای ايىاو ًٌاوی ؼاِی اوث و گىحكه چىو يٝام اؼالق ، ن ؾايىثگكا ه

ٌماقه ، لبىات، )٠لی ٌیكوايی گیكؾ.هی ووی١ی الظیات و کمالت ايىايی قا ؾق يٝك
کیه ؾق پكجیى  گیكؾ کما  و و١اؾت اؼكویهی هًاف١ی که ؾق يٝك (40-40ِفعه ، 09

ی که به هیچ ٠ًىاو به هًیافٟ ؾيییىی اها ایى کما  با ايصام ا٠مال .ٌىؾهی لكب ظاِ 
ی١ًی وٜیفه گكایی به ه١ًیای يفیی غاییث گكاییی ؾيییىی و  .کًؿهی جىشه يؿاقؾ جىِیه

  .گكایی اؼكوی ٘لب غایث
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پیاهبكاو الهی ی١ًی ؾايؿ.هی وظیايی هنایٍاو يٝام اؼالق اوالهی قا هن ٠ماليی و
ٌیؿه ال ٘كف ؼكؾ وايؿیٍه هن به آو ؾ٠ىت که ايؿ اؼاللی کكؾه یؾ٠ىت به ايصام ف١ل

آلیای  .و هًافافاجی بیا هین يیؿاقؾايؿ F ی١ًی ؾو هكشٟ ؾوحىق به یک ف١  ؾاؾهٌىؾهی و
اوالم ال ها ؼىاوحه اوث که ٠ال  باٌین و ٠الاليه ٠م  E:  گىیؿ ٌیكوايی ؾق شایی هی

ای قوییؿو بیه البحه ایى به ه١ًای بی يیالی ال وظی يیىث و کافی بىؾو ٠می  بیك.کًین
، لبىیات، )٠لی ٌیكوايی .Dباًٌؿهی کما  يیىث بلیه هك ؾو هیم  و هىیؿ همؿیگك

 (40ِفعه ، 09ٌماقه 

گىيیاگىو های يعىه ٠لن به آيها ال هیاو يٝكیه های اؼاللی و ایٍاو ؾق جعلی  گماقه
ؾايؿF ی١ًی ايىاو بیه يعیى هىیحم  و بیؿیهی هی ٌهىؾگكایی قا هىشه، بًابك هحىو ؾیًی

ایى يىٞ يگكي اؼاللی قا هكبىٖ ، یابؿ. وؾق پایاوهی ؼىبی و بؿی بىیاقی ال کاقها قا
کًًیؿ و يمیی ی١ًی کىايی هىیحًؿ کیه ؾق اییى چیاقچىب ٠می  .ؾايؿهی به جىؾه هكؾم

ؼؿاگكا هىحًؿ و هصفوب شال  و شما  ؼؿا هىحًؿ و هیچ ٠ملی قا بكای قوییؿو بیه 
و ؼىؾگكایی هیؿ يٝیك بكایٍیاو بیؿ ظىیاب  .ؾهًؿ هًافٟ ظحی اؼكوی ؼىؾ ايصام يمی

)٠لیی  پىیًؿيؿهیی قا بكایٍاوD ظىًات البكاق ویئات الممكبیىE و ج١بیك، ؼىاهؿ ٌؿ
 (49ِفعه ، 09ٌماقه ، لبىات، ٌیكوايی

 اسحذالل بشای يگشش خىدگشای  اساله   9-9-9

اوحؿللی که بكای اؾ٠ای ؼىؾگكا بىؾو اؼالق اوالهی هٙیكض ٌیؿه اویث بیٍیحك 
ٌؿه ال ٌىاهؿ لكآيی اوحفاؾه ٌىؾ لییكا لیكآو کیكین ال بهحیكیى هًیابٟ ٌیًاؼث  و١ی

قا ؾق   ايىیاو  بالیفات  هٙلیىب و  يهیایی  غاییث  کیكین  لكآو .هعحىای ؾیى اوالم اوث
کًؿ وهك٠ملی قا که جىِیه بیه ايصیام هی ه١كفی  فىل و فالض، و١اؾت  اؼاللی  کاقهای

 .ؾايؿهی یؾهؿ و١اؾجمًؿی قا همّىؾ يهایهی آو

  ايىیاو  قویحگاقی و  فیالض  هىشیب  که  آو  بكای، ؼىايؿ جمىا فكا هی  به  کكین  لكآو. 0
ُکٓن ُجٓفّلُحىَو Eٌىؾ  هی َه َلَعلَّ ُقىا اللَّ ی١ًی ؼؿاويؿ  آ  ٠مكاو ( 200آیه ، لكآو کكین) Dَو اجَّ
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، ویثهؿفی بكای ايىاو ؾق يٝك گكفحیه اویث و آو فیالض ا ، شهث ايصام ف١  اؼاللی
 .فالض بكای ؼىؾي يه که ؾیگكی آيهن

به ؼا٘ك آو اویث کیه ، ؼؿا قا یاؾ کًًؿ  فكاواو  ؼىاهؿ که هی  هًاو و يیم اگك ال هؤ. 2
یَه َکرّ Eؼیك و فالض ؼىؾٌاو ؾق آو يهفحه اوث  ُکیٓن ُجٓفّلُحیىَو ییآرُکُشوا الَلْ )ویىقه D شًا َلَعَلْ

آیه لب  اوث هیؿف فیالض و همؿهیه آو جبییى ایى اوحؿل  و آیه هن همايًؿ  (42ايفا  
  .اوث ـکك که یک ف١  اؼاللی

یا ایهیا E :اوث  ٌؿه  اوحفاؾه  ؾیًی  ؾق هحىو يیم  و ؼكیؿ و فكوي  ال ج١بیك جصاقت .9
ای کىیايی کیه ایمیاو D الیین  عیزاب  هیى  جًجییکنسة ججا  عل   ادلکن  آهًى هل  الزیى
قاهًمیایی ، اب ؾقؾياک)لیاهث( يصاجحاو ؾهیؿایؿ! آیا ٌما قا بك جصاقجی که ال ٠ف آوقؾه

  ؾییؿگاهی، اویالهی  اؼیالق  ؾییؿگاه جیىاو گفیثهی ( بًا بكایى آیه00کًن؟ )ِف آیه 
لیكا بكای قویؿو به همّیىؾ ال ؼكییؿ وفیكوي و شلیب هًف١یث ، ايگاقايه اوث غایث

 .آوقؾهی وؽى به هیاو

  کیه  ؾيییىی  ظىیی    لیفجهای  اها يه، اوث  لفت  غایث، اوالم  اؼاللی  ؾق هیحب .4
  ٠میك، پایؿاق  غایث لفجهای  بلیه، اوث  فكاواو  آلم با قيصها و  و جىأم  وٙعی، ياپایؿاق
  قوٌیى  لیكآو ی کكیمیه  بیك آییات  وؽحی اویث. بیا هیكوقی و  قيس  ال هكگىيه  و ؼالی

  جك آو و ژقف  شاوؾايه  و ي١محهای  آؼكت  اوث به  ؼىاوحه  ايىاو ؼؿاويؿ ال  ٌىؾ که هی
و   شمیا   او و يٝیك بیه  بیه  لیكب، با ؼؿا  ايه،  لفت  بالجكیى، لكآو  ال يگاه .يٝك بؿولؾ

ٓکَبُش رّلَک ُهَى آلَفٓىُص آلَعظEاوث.   الهی  شال 
َ
ّه أ و ال  (52آییه ، به)جىD ُن یّسٓضىاِو ّهَى اللَّ

 الله اوث.  الی  لكب  اوالم  اؼاللی  يٝام ؾق  گفث: غایث  جىاو قو هی ایى

ؾلی  ها بك ایى هؿ٠ا آو اوث که Eيىیىؿ: هی و ؾق پایاو شًاب ٌیكوايی ؾق ایى باقه
ؾق هحىو ؾیًی ها )ا٠ن ال آیات و قوایات( ؾق همام جٍىیك و ؾ٠ىت بیه ايصیام کاقهیای 

، ا٘میًیاو، آویایً، ه جؤکیؿ ٌؿه اوث که ایى کاقها هىشب وی١اؾتبك ایى يیح، ؼیك

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=9&AID=72
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ال آيصایی که ایى فىل و فالض بكای ٌؽُ ٠اه  اویث  .گكؾؾهی فىل و هايًؿ آو، فالض
 .D ؾیؿگاهی ؼىؾگكایايه ؼىاهؿ بىؾ، ؾیؿگاه اؼاللی اوالم

 ًقذ ًظشیِ خَدگشایی اخالقی ٍ تقشیشخَدگشایبًِ اص اخالق اػالهی 

گكایی اؼاللیی بیا اٌییالت هح١یؿؾی هىاشیه اویث کیه ؾق ایًصیا بیه يٝكیه ؼىؾ
وپه جمكیك ؼىؾگكایايیه ال اؼاللیی اویالهی قا کیه جىویٗ  پكؾالین.هی ههمحكیى آيها

 .ؾهینهی بكؼی پژوهٍگكاو هٙكض گكؾیؿ قا هىقؾ يمؿ لكاق

تٌبفیثباشتزانگذاریلَاًیياخاللی-1

اؼاللی اهییاو جىِییه و گىیحكي آيهیا بیه  و لىايیىها بؽً شؿا يٍؿيی اليٝكیه 
ؾق ظالی که ؼىؾگكایی اؼاللی با ییی ال اِى  اواوی هٍحكک بییى ، باٌؿهی ؾیگكاو

 .)شیمیم قی لیم .اویث Dجىِییه ج١مین وEو آو ، های اؼاللی جًافی ؾاقؾی يٝامهمه
لايىو اؼاللی باییؿ بیه ٌییلی باٌیؿ کیه  (048َ  0992، جكشمه آ  بىیه وفحع١لی

 قا ِاؾلايه لبى  کًًؿ.  و ؾیگكاو آو، جىِیه کكؾ و آو قا به ؾیگكاو يیمبحىا

ؾق ظالی که ؼىؾ گكای اؼاللی )٘بك اِی  اواویی ؼیىؾ گكاییی( باییؿ هًف١یث 
ؼىؾي قا ؾق يٝك بگیكؾ و ؾیگكاو قا يه جًها به ؼىؾگكایی جىِیه يیًؿ بلیه آيها قا جىِیه 

ٌىؾ بًابكایى یک يىٞ جًالٓ و  و جؤهیى هیچىو ال ایى ٘كیك هًافٟ ا، به ؾیگكگكایی کًؿ
چىو ال یک وى يٝكیه اؼاللی باییؿ ج١میین ؾاؾه ، پاقاؾوکىی ؾق ایى يٝكیه يهفحه اوث

هًافٟ فا٠  اؼاللی ؾق ، ٌىؾ و همه بؿاو ٠م  کًًؿ و ال وىی ؾیگك بكاوان ایى يٝكیه
ن يٝكییه ی١ًیی اگیك بؽیىاهی ٌىؾ که ایى يٝكییه ج١میین ؾاؾه يٍیىؾ.هی ِىقجی جؤهیى

جًها بكای یک ٌؽُ لابلیث اشكا ؼىاهؿ ؾاٌث چىو اگك اییى ، ؼىؾگكایی قا بپفیكین
لییكا  .يىٞ ؾیؿگاه اؼاللی بكای ؾیگكاو هن جىِیه ٌىؾ ؼالف ؼیىؾگكایی ؼىاهیؿ بیىؾ

کًؿ و ؾیگك يٝكیه ه١ًای ؼىؾگكا بیىؾو قا هی هكکىی به يفٟ ؼىؾ و به ٔكق ؾیگكاو کاق
 .ال ؾوث ؼىاهؿ ؾاؾ
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هالنثَدىٍدلجخَاّیثی-2

 .ايؿاؼاللی بكای وًصً و لٕاوت اؼاللی ؾقباقه اف١ا  پؿیؿ آهؿههای اول يٝكیه
هیىقؾ جىِییه لیكاق ؼىاهًیؿ  اقلي گفاقی و، اف١ا  اؼاللی ؾق همیان يٝكیه اؼاللی

اؼاللی یا ، اقایه ٌؿههای جىايًؿ با اقلیابی آو ٠م  بك اوان ه١یاقهی گكفث و ؾیگكاو
  .غیكاؼاللی بىؾو آو قا جٍؽیُ ؾهًؿ

 .وًصً اقلي اؼاللی اقا یه ٌیؿه اویث ؾق ؼىؾگكایی اؼاللی هن ه١یاقی بكای
، که هك کىی بكاوان هّلعث ٌؽّیی ؼیىؾيه١یاق ؼىؾگكایی اؼاللی آو اوث 

ف١لی قاکه بكای ٌؽُ ؼىؾي لفت بؽً باٌؿ ؼىب واؼاللی ؼىاهیؿ بیىؾ. بیكای 
ؾ فا٠  اؼاللی ظا م اهمیث اوث چىو يیاٜك بیه اقلي وًصی یک ٠م  جًها يٝك ؼى

 جكشمیه آ  بىییه و.)شیمم قی لم .باٌؿهی ؼىاوث ٌؽّی ؼىؾي و هًافٟ ؼىؾي
 (020َ  0992، فحع١لی

 هًیافٟ و کًًیؿهیی نیجكوی گیكاویؾ و ؼیىؾ ىیبی قا فاِیلی ؼٗ اویذايیا ؼىؾگكا

 بكجك و میهحما و ژهیو قا ؼىؾ می ایىیچ چه والٟ به اها، ايگاقيؿهی جك ههن قا یٌؽّ

ی، مییچ چیه ىیث؟یچ  یجفّی و نیجمى ىیا هىشه  یؾل و هبًا والؾ؟هی گكاویؾ ال
  ییؾل ؾاقؾ چه ٌمى  شهاو یحیهاه اؼالق اوث؟ گكاویؾ بك ؾاؾو ؼىؾ طیجكش  یؾل

 یًیظىی هعمیؿ ؿی)ون یبٍماق گكاویؾ هًافٟ ال اقشط قا ؼىؾهاو هًافٟ ها که ؾاقؾ
ؾق ظیالی کیه  (220َ ، او  ۀٌیماق، هٍیحن ویا ، لین ؾايٍیگاه فّلًاهۀ، یوىقک

ٌؽّی آذاق لیايباقی قا بكای ؾیگكاو و ؾق ٘یىليی های و لفتها بىیاقی ال ؼىاوث
اگك هرال به ايىايی فمیكی بكؼیىقؾ کیكؾین  .آوقؾهی هؿت ظحی بكای ؼىؾهاو به وشىؾ

بك اوان ؼىؾگكایی همییى اویث چیىو هًیاف١ی ، هكگ اوث که ال گكوًگی ؾقٌكف
ؾق ظالی که اگك ها ؾق و١ٔیث هٍابه  ٌىؾ کمک به او اؼاللی يباٌؿيمی ال ٠ا ؿ هاف١
کیكؾ وکمیک ؾیگیكاو بیه هیی بىؾین ٌایؿ اؼالق ؼىؾگكا به گىيه ؾیگیكی ظیینهی او
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جیىاو ؾق لبیا  هیالک هیی بًیابكایى جًهیا چییمی کیه .يمىؾهی ؼىؾي قا ؼىب جفىیك
 .اهی بىؾو آو اوثؼىؾگكایی اؼاللی هٙكض کكؾ غیكهًٙمی و ؾلبؽى

ایجبدتشاحنًٍشاع-3

ؾهؿ ؾق يحیصه يه جًهیا شهیاو هی اگك همه به فیك هًافٟ ؼىؾ باًٌؿ جماظن و يماٞ قغ
بهحك يؽىاهؿ ٌؿ بلیه شهاو بؿجكی قا با وشىؾ ایى يٝكیه ؼیىاهین ؾاٌیث. لییكا هییچ 

ال ٘كفی همییى اویث  .که به فیك ؾیگكی يیىث و جًها ؼىاوحه ؼىؾ قا ؾيبا  هییًؿ
 .اهىق ههن شاه١ه قوی لهیى بمايؿ و اؾاقه شاه١ه و بالحبٟ ظیات ايىاو لیك ویىا  قوؾ

پفیكيؿ ؾق ظالی کیه هی لیكا بىیاقی هىحًؿ که با فؿاکاقی هٍاغ  ههن با همایای کن قا
  .اگك ؼىؾگكایی هالک بىؾه باٌؿ يبایؿ به ومث ایى يىٞ ا٠ما  گكایً ؾاٌحه باًٌؿ

جىايًؿ هًافٟ ؼیىؾ قا جیاهیى کًًیؿ همايًیؿ ویالمًؿاو ییا يمی هن هىحًؿ که افكاؾی
ٌىؾ. بك اویان ؼیىؾگكایی کمیک بیه آيهیا هًفیی و غییك هی ه١لىلیى جیلیف آيها چه

اقلٌمًؿ جلمی ؼىاهؿ ٌؿ. بًابكایى ؼىؾگكایی با قوض اؼالق که فؿاکاقی و بؽًٍؿگی 
 .جىاو آو قا پفیكفثيمی اوث ياوالگاقی ؾاقؾ و

، ؾووحی بیى ؼىؾگكاییاو، اٌیالت هح١ؿؾ ؾیگكی هر  بی جىشهی به ٠ا٘فه ايىاو
بعد قیاوث شمهىقی و... بك ایى ؾیؿگاه واقؾ ٌؿه اوث که ها به ٘كض همیى همیؿاق 

، جكشمه آ  بىییه وفحع١لیی.شیمم قی لم) .کًینهی ال اٌیالت به اِ  يٝكیه بىًؿه
0992) 

 اشکبالت دیذگبُ خَدگشایی اػالهی

ال يمؿ ؼىؾگكایی اؼاللی للم اوث به اقلیابی يٝكیه ؼىؾگكایی اویالهی کیه  په
اٌیالجی کیه بیك اییى يٝكییه  .جىوٗ بكؼی پژوهٍگكاو هٙكض گكؾیؿه اوث بپكؾالین

 .ٌىؾ ياٜك بك غیك لاب  جٙبیك بىؾو بك اؼالق اوالهی اوثهی واقؾ
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هشىلفْنًبدرستاصلًظزیِ-1

جفیاوت ، و يحیصه ؾاٌیحى ییک ف١ی  اؼاللییكا بىؾو غایث گبایؿ جىشه ؾاٌث بیى 
چییمی اویث کیه اقلي بؽیً و ٌیی  ،  اوث. ؾق والٟ هًٝىق غایث گكایی ال هؿف

، ؾهًؿه به اف١ا  اؼاللی اوث. ی١ًی اف١ا  فی يفىه ؼیالی ال اقلي و ؼًریی هىیحًؿ
  .ؾهؿهی وایى غایث اوث که به آيها اقلي اؼاللی

اف١ا  اؼاللی چه لّؿ بیًین چه لّؿ يیًین ؾاقای  ؾايین هك ف١لی ظحی ال ٘كفی هی
 .باًٌؿ و ایى يحیصه با آو غایحی که غایث گكایاو ؾق يٝیك ؾاقيیؿ هحفیاوت اویثهی يحیصه

يحیصه ، ی١ًی ف١  اؼاللی ؾق هك ِىقت، بایؿ جىشه ؾاٌث ف١  اؼاللی بی يحیصه يیىث
گیكؾ ؾاقای آذاق فكؾی و ظحی هی ا  اؼاللی ايصامف١و پیاهؿی به ؾيبا  ؾاقيؿ. هرال ولحی ا

ٌیىؾ و بیكای شاه١یه و ییا هیی بكای ايىاو کمیا  هعمیك .ٌىؾهی آذاق اشحما٠ی فكاگیك
 .ؾهؿهی ؼايىاؾه آقاهً قوايی و یا اهًیث اشحما٠ی و قفاه الحّاؾی قغ

ؾهین هر  قاوحگىیی ؾق همام ٠م  هی بًابكایى بىیاقی ال قفحاقهای اؼاللی که ايصام
ٔمى آيیه ايصیام  .آوقيؿ يؿاٌحه باٌینهی ه ؼاِی به يحایصی که به باقهمیى اوث جىش

آو ؾاقای پاؾاي ؾيیىی و اؼكوی هن باٌؿ. به ٠ًىاو هرا  کىی کیه ؾق ظیا  ؼیايیث بیه 
 آیا بكای ؾوث یابی به پاؾاي اؼیكوی قاویثاین آگاه ٌؿه کٍىق اوث و ها الایى ؼیايث

گىیین ؟ ؼلٗ بیى ایى ؾو هی اوث گفث قاوثگىیین یا آيیه چىو ؾق ایى همام بایؿ قهی
بیا ٘یكض  کًیؿ. بًیابكایى اگیكهیی ٌىؾ ها قا ال ؾقک ظمیمث ف١  اؼاللیی ؾوقهی با٠د

آو هن ؾق اب١اؾ بىیاق هح١یالی يٝییك لیكب ؼؿاويیؿ ، هىا لی يٝیك فىل و فالض و و١اؾت
ویؽى بیه هییاو اؼالق اوالهی قا غایث گكا بؿايین و بگىیین ؾق هحىو ؾیًی ال ایى يحایس 

چىو همیى اوث ايصام چًیى اف١ا  اؼاللیی ال این آهؿه اوث ؾلی  وأعی اقا ه يیكؾه
همايٙىقی که اقجیالات و وشیؿاو همییى ، يؿاؾه باًٌؿ قا هؿف لكاقای ابحؿا چًیى يحیصه

يحیصه گكا ؾايىحى اؼالق اوالهی آيصا ه١ًیی ؾاق و يیافی وٜیفیه  .کًؿهی هٙلب قا جاییؿ
گكایی اوث که هؿف جىشیه کًًؿه ووایٗ باٌؿ وال با جؤکیؿ بك لیكب الهیی و هفیاهیمی 

 .ٌىؾيمی يٝیكو١اؾت و کما  هیچ ايؿیٍه و ايؿیٍمًؿی پیاهؿگكا
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ًبسبسگبریدرًٍیًظزیِ-2

كایايیه ال اؼیالق اویالهی اویث. هماو گىيه که گفٌث اییى يٝكییه جمكییكی ؼىؾگ
با جىشه به هحىو ؾیى اویالم يٝیام اؼیالق اویالهی غاییث Eکًؿ که  يىیىًؿه جّكیط هی

اها ج١صیب ( 98َ  09ٌماقه ، هصله لبىات، ٠لی، )ٌیكوايیD باٌؿهی گكای ؼىؾگكا
 گكا بىؾو اؼالق اوالهی وؽى به هییاو آوقؾه و اوث که ؾق ايحهای هماله وؽى ال وٜیفه

چیىو يٝیام اؼیالق اویالهی ، جىاو اؼالق اوالهی قا وٜیفه گكا ؾايىیث هیE ىیؿ:گهی
 بیكای ظییات و کمیالت ايىیايیًٌاوی ؼاِی اویث و گىیحكه وویی١ی ؾاقای ايىاو 

ی١ًی يٝام اؼالق اوالهی ( 98َ  09ٌماقه ، هصله لبىات، ٠لی، )ٌیكوايیD بیًؿهی
هیای ؾق شایی ؾیگیك ؾق جعلیی  گیماقهال يٝك ایٍاو هن وٜیفه گكا اوث وهن ؼىؾگكا. او 

ٌیهىؾگكایی قا هىشیه ، گىياگىو هحىو ؾیًیهای اؼاللی ويعىه ٠لن به آيها ال هیاو يٝكیه
یابیؿ و  ؾايؿ. ی١ًی ايىاو به يعى هىحم  و بؿیهی ؼىبی و بؿی بىیاقی ال کاقها قا هی هی

جیىاو  ه آییا هیظا  پكوً ایى اویث کیپفیكؾ. هی ال قاه ٌهىؾ ِىقت، يعىه ٠لن به آيها
گكایی قا ایًگىيه با هن شمٟ کكؾ. ی١ًی هن ؾق اقلي ؾهی جىشیه بیه  غایث گكایی و وٜیفه

ـاجی ؾايىث گكا ه١حمؿ اوث اقلي  غایث .غایث ؾاٌث و ؾق شایی اف١ا  قا ؾاقای اقلي 
گكا وٜیفیه اؼاللیی  ٌىؾ ولی ال يٝك وٜیفیه اؼاللی اف١ا  با جىشه به غایث هٍؽُ هی

ٌىؾ. ال ٘كف ؾیگك هم ًییى  ایث و بؿوو ؾق يٝك گكفحى آو هٍؽُ هیِكف يٝك ال غ
چىو بًابك ٌهىؾگكایی ها ال ٘كیك ٌیهىؾ بیه ، گكا بىؾ و هن ٌهىؾگكا  جىاو هن غایث آیا هی
گكایی اهییىق ؼییالی ال اقلي  بییكین ولییی بكاوییان غایییث هییای اؼاللییی پییی هی اقلي

ٌیىین  ا ال ٘كیك ٌیهىؾ ال آو آگیاهؾق کاق يیىث جا ه  ايؿ و اِالا اقلي اؼاللی اؼاللی
کًًؿ و بىحه به هیىاقؾ گىيیاگىو و بیا  بلیه اهىق اقلي اؼاللی ؼىؾ قا ال غایث کىب هی

 جىشه به غایث اقلي اؼاللی هحفاوت ؼىاهؿ ٌؿ.
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ِراّىبرهٌبستٌّگبمتؼبرضبتئػذمارا-3

کًًیؿ یهی آو قا ه١كفیی قا هًاویب وای يٝكیه پكؾالاو اؼاللی هًگاهی کیه يٝكییه
 قاهیاقهایی قا هین بكاویان آو ؾییؿگاه بیكای لهیايی کیه ج١اقٔیی قغ ؾهیؿ ؾق يٝیك

به ایى هىاله يٍؿه اوث. ذايیا هٍؽُ يیىث اگك ای گیكيؿ ولی ؾق ایى يٝكیه اٌاقههی
ج١اقْ قغ ؾهؿ بك اوان چه هالکی بایؿ بیى اف١ا  اؼاللی جفییک و جكشیط ِىقت 

 .پفیكؾ

خَدگزاییخالفارتىبسات-4

ؾهًیؿ ایًگىيیه يیىیث کیه ؾق لعٝیه هی قفحاقها و ا٠ما  اؼاللی که ايىايها ايصام
بلییه اف١یا  ، ايصام ٠م  جًاوب آو قا با کما  يهایی ؾق يٝك بگیكيؿ و ب١ؿ ايصام ؾهًؿ

ٌایىحگی ـاجی ايصام قا ؾاقيؿ ظحیی همییى اویث هییچ  گیكيؿ لیكاهی اؼاللی ايصام
هىحمًؿی که ؾق ظا  شاو کًؿو ال فكٖ گكوًگی اوث و هیا  .ا ؾق يٝك يگیكيؿهؿفی ق

بكای يصات او لؿم بكهیؿاقین آیا اقلٌمًؿ يیىث !؟ اگكيىبث به وىؾ اؼكوی بی جىشه 
 آیا ایى ٠م  اقلٌمًؿ يیىث!؟، بىؾین واواوا ؾق همام الحفات به هم یى غایحی يبىؾین

ؼىؾجاو قا به آلب و آجً هیميیؿ جا او قا اگك ٌؽّی ؾق ظا  غكق ٌؿو باٌؿ و ٌما 
ؾق ایى هًگام چه چیمی قا ؾق يٝك گكفحه ایؿ؟همیى اوث کیه او ؾق اییى ، يصات ؾهیؿ

بكؾ و به يمی يیًؿ و واقؾ آب ٌىؾ آیا ؼؿاويؿ هم یى ايىايی قا بال ؼاِی لعٝه يیث
کاق ؾقویث کًؿ ؟ با ایًیه او بك اوان فٙكیات ؼىؾ ٠م  کكؾه و يمی کمالت يمؾیک

ی١ًی ؾیى کاق کىی  .ؾهؿ و ؼؿاويؿ هن کاقي قا بی اشك يؽىاهؿ گفاٌثهی قا ايصام
که شاو ؼىؾ قا بكای يصات ايىاو بی گًاهی به ؼٙك بیًؿالؾ به ٠لث ایًیه جًاویب آو 

بًابكایى الحفات بیه غاییث وجكجیب آذیاق  ؟قا با کما  ؾق يٝك يگكفحه قا بؿوو اشك بگفاقؾ
 .لی ٌؿو ٠م  يؿاقؾؾؼلی ؾق اؼال، بكآو
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هصبدیكهتضبد–5

ؾق گماقٌاجی که ؾق هًابٟ ؾیًی ِىقت گكفحه و گاهی هن ؾق ه١اِك هىاشه هىیحین 
 .گًصًیؿيمیی هّاؾیمی هىحًؿ که به هیچ ٠ًىاو ؾق چاقچىب ج١كیف ٌؿه يٝكیه فىق

پفیكيؿ بؿوو آيیه جیىشهی اِیالحا بیه هًیافٟ ؾيییىی و هًیافٟ هی اف١ا  اؼاللی ايصام
کًن چىو هی ؾاقین که ؼؿاويؿ قا ٠باؾت (ٞ)٠لی ظٕكت ؾق بیاو  .اؼكوی ٌؿه باٌؿ

٠م  به ؼیىؾی ؼیىؾ  .ؾاين يه بكای بهٍث و یا ؾوقی ال شهًنهی جى قا ٌایىحه ٠باؾت
ه١بىؾ آيمؿق ٠ٝمث ؾاقؾ که يه غایث يه جمیكب و يیه هییچ .ٌایىحگی ايصام قا ؾاقاوث

جىاو يىیؽه کلیی پی ییؿ کیه يٝكییه اؼیالق يمی گًصؿ بًابكایىيمی چیم ؾق هؽیله او
لیكا اگك  اوالهی ؼىؾگكاوث و ایى يىٞ يگكي يىبث به اؼالق اوالهی ؾقوث يیىث

ایى يٝكیه هٙابك ؾیؿگاه اؼالق اوالهی باٌؿ باییؿ بحیىاو اییى يیىٞ قفحیاق قا جىشییه و 
  .گیكؾهی اققز ال ج١كیف يٝكیه لكبیًین ایى يىٞ ا٠ما  ؼاهی ؾق ظالی که، جفىیك يمىؾ
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 گیشی ًتیجِ

په ال بكقوی يٝكیات اؼاللی و يىبث وًصی آيها با اؼالق اویالهی بیك اویان 
گكا بیه شهیث ياؾییؿه گیكفحى  ولبط ـاجی به ایى يحیصه قویؿین که يٝكیات غاییث ظىى
جىايًؿ ه١یكف يٝیام  ولبط ـاجی ؾق اف١ا  اؼاللی و ؾلی  ؾیگكی که ـکك ٌؿ يمی ظىى

هیای باًٌؿ. هًابٟ اوالهی هم ىو لكآو و هن قوایات ؼالف ؾییؿگاه  اؼالق اوالهی
 ؾهؿ.  آيها قا يٍاو هی

همگی لابلیث جٙبیك بك يٝكیه اؼیالق اویالهی قا يؿاقيیؿ. ، گكا هن يٝكیات وٜیفه
اؼیالق هیای يٝكیه شًاب کايث و اهكالهی الشهاجی که ـکك ٌؿ لاب  جٙبیك بیك آهیىله

يٝیكات  كیال ویا ٍیحكیقان ب ی ايهی ٌیهىؾگكای ٝكییهي كوؿیبه يٝك هاوالهی يبىؾيؿ. 
 یو ٠ملی یولبط ـاجی و ظىیى یاویاله یبیك باوقهیا یهبحً یبا اؼالق اواله یاؼالل

بلییه ؾق  ىیثیي ما جمام و ک یقان به ه١ً هیلبى  يٝك یبه ه١ً ىیهٙابك باٌؿ. البحه ا
بیه  اقیبىی یو ٠ملی یـاج ولبط ظىى هیقان بك اوان يٝك ىییجب، ثیو غا فهیهىئله وٜ

 . جكاوث هىلماو يمؾیک ی٠لما یاؼالل هیيٝك

ولبط ـاجی ال هبايی لیًفک ا٠حماؾی اهاهیه اوث. گفحه  په ال آيیه ذابث ٌؿ ظىى
گكایی  ولبط ـاجی ویالگاقی ؾاٌیحه باٌیؿ وٜیفیه با ظىى جىايؿ ای که هی ٌؿ جًها يٝكیه
هیا يعیىه ٠لین هیا بیه گكایی که هىیؿ به ؾلیی  ٠ملیی و يملیی گكؾییؿ. ا اوث. وٜیفه

های اؼاللی هن ٌهىؾی ؼىاهؿ بىؾ و ؾق ایى هصا  ؾیؿگاه شًاب قان ال هییاو  اقلي
ؾق يگاه يؽىث  ٌهىؾگكایاو هٙكض ٌؿ که ؾق ج١اقٔات و جماظمات به وٜایف اولیه و

اِیىلیىو ؾق قفیٟ جماظمیات هین هیای و غیك آو جمىین يمىؾيؿ. که البحیه بیا پیژوهً
 جىايین ایى هٍی  قا هن بك٘كف يمایین.  به قاظحی هی همؽىايی ؼىاهؿ ؾاٌث و

ها ؾق هكظله يؽىث بایؿ ٘بك وٜیفه اؼاللی ؼىؾ ٠م  کًیین اگیك جماظمیی و ییا 
آي یكا کیه ، ج١اقْ قغ ؾاؾ با جىشه به يىبث وًصی بیى وٜایف و یا وٜیایف و يحیایس
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ي ـاجیی جیىاو گفیث آو وٜیایف اقل ؾهین. البحیه يمی ؾاقای اولىیث اوث قا ايصام هی
 ايؿ.  ايؿ بلیه هىلحا ه١لك و یا ه١فى ٠ًه والٟ ٌؿه ؼىؾ قا ال ؾوث ؾاؾه

يٝكییه ، ولبط ـاجیی بًابكایى بكاوان ٌىاهؿ ؾیًی و ؾلیی  ٠ملیی و هىیاله ظىیى
گكایی کیه  باٌیؿ. وٜیفیه ؼاَ ؼىؾي هیهای گكایی با ویژگی وٜیفه، اؼاللی اوالم

جىشیه  ها به ظمایك اؼاللی اوث و بی آو ظؿاللی اوث و ٌهىؾ هًٍا ٠لن گكایی هٙلك
 به يحایس و غایات اف١ا  اؼالق ؾق هًگام ج١اقٔات و جماظمات يیىث. 
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