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 چکیذه

ـاماك ػیؼگاه عاًهک ـایی و هنياتى ب ـایی هچًیى وظیفگ )ػؿ هؼًای هوؿػيظـ عویو( هؼتمؼ امت تبیییى ايیییقه  گ
ـاماك هولؼیتی مًزیؼه ىوػ که فؼل ػؿ آو ؿط هی بایؼهای اعاللی چًیى تبییى ػلل ّؼفاعاللی و هن ػهیؼ  وی   یب

ـاؿ ه  یفهاي اػتماػ ػاؿػ ـػ  یکه ىغٌ ػؿ هولؼیت ايزام فؼل ل ػو يوع ػؿک یؼًی ػؿک ػیام عوػ، توايؼ اف هولؼیت   یه ،گی
ـاػ بافْیلت ينبت ػاػه و هؼتمؼ امت اگـ ىیغٌ بیه ػؿک  و ػؿک هضؼوػ ػاىته باىؼ  وی ػؿک ػام اف هولؼیت ؿا به اف

ـگق ػچاؿ ّؼف اعاللی يغواهؼ ىؼ  هک ـػه ػؿک هضؼوػ بـؿمیی  ۀاعاللی ؿا ػؿ صوف ى ّؼفياتػام ػمت یابؼ ه کی
ـاعاللی، غلب ـاعاللیی اف هالصظیاغ  ۀو ػواهلی همچوو رؾابیت فؼل غی اصناك بـ ػمل و لوی بیوػو هالصظیاغ غی

ىیماؿػ  اف میوی ػیییـ ػالهیه ٕبإبیایی يییق ػؿ   یهیبـاعاللی ؿا مبب ػؿک هضؼوػ اف هولؼییت و ّیؼف اعاللیی 
ـاؿ ػاػ گیـی هفاهین اعاللی، ػؿک ىکل ػو هتفکیـ ؿا  ۀايؼیيی ۀهماینی ۀو همیى اهـ فهیً  هىغٌ اف هولؼیت ؿا هؼيظـ ل

ـاهن آوؿػه امت  ػالهه يیق به ػو يیوع ػؿک ػیام و هضیؼوػ اف هولؼییت اىیاؿه تبییى ػلل ّؼف ۀػؿ صوف های اعاللی ف
ـاػ   یه ؼوػ ؿا ّیؼف ایمیاو، رلا یت و ػلیت ػؿک هضی  هایماو لیوی اعتَیاً ػاػ ػاؿایکًؼ  ایياو ػؿک ػام ؿا به اف

ـتـ ػاينتى  ؾغ )ياىیی اف ػوإیف، هلکیاغ اعاللیی، ریو  هیای لیوای ىیلوی و غْیبی و ّیؼف اؿاػهاعتیاؿی، ب
هیای اعاللیی بیه ػو يیوع ػؿک ػیام و هضیؼوػ اف تبییى ػلل ّیؼفۀ ػايؼ  ػؿيتیزه هـ ػو هتفکـ ػؿ صوف  یارتماػی( ه

ـاػيموػه هولؼیت اىاؿه   ۀّیؼف اعاللیی ؿا ػؿ صیوف هنیللۀچًیى ايؼ و هن هبافْیلت اعتَاً ػاػ و ػؿک ػام ؿا به اف
 ايؼ  هػؿک هضؼوػ بـؿمی يموػ
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 هقذهه

ـفت و فؼل اعاللی  که های اعاللیتضلیل ػلل ّؼف اف رملیه هوّیوػاتی ىوػ  هیتؼبیـ يیق اف آو به ىکاف هیاو هؼ

ـاو و فیلنوفاو غـب و ىـق  ـػه و هیامت که همواؿه هتفک امیت کیه تبیییى ػلیل  بییاو  ىیایاو کًًؼ ػؿباؿۀ آو بضج ک

هیای  هٕواليی ػاؿػ> اها اهـوفه ایى هوّوع به یکی اف ػغؼغی ای بلکه پیيیًه ،رؼیؼی يینت هنللۀهای اعاللی ّؼف

ـااٍلی بيـ تبؼیل ىؼه امت>  ـفت رواهغ و وؿوػ تکًو وژی و فًاوؿی  فی ـاػ راهؼیه، ّیؼف بهبا پیي هیای فيیؼگی افی

ـػ ـػو اییى صل هتوايؼ ؿا  یها هايؼ  تبییى ػلل ایى ّؼف هاعاللی يموػ بیيتـی پیؼا ک ـای اف بیى ب های هؤحـ و ٍضیضی ب

ـهًی  آو اؿاهیه ػهیها و هنّؼف ـػ ف ـای پیيب ـاػ راهؼه و بنتـمافی ب ـآ و افالٕیوو اف رملیه چًیى تـبیت اف ؼ  میم

ـػهؿا توره  هنللهایى  به ػؿ آحاؿ عویو تصافیلنوفايی هنتًؼ که به ٍـ   ایيیاو هؼتمؼيیؼ اگیـ اينیاو بیه عیوبی ايؼ ک

ـفت ػاىته باىؼ صتما   ـفت ػهؼ و هن  یآو ؿا ايزام ه ػملی هؼ به هیچ وریه آو ؿا ايزیام  یابؼچًیى اگـ به بؼی ػملی هؼ

ـفت و فْیلت، ػلت ّؼف ػهؼ  ػؿ والغ  یيم ـآ و افالٕوو با یکی ػاينتى هؼ ـفیت مم هیای اعاللیی ؿا يؼاىیتى هؼ

ـاػايؼ و  ػاينتهٍضیش  ـفیت کاهیل و ٍیضیش  ،هؼتمؼيؼ چوو اف ينبت به عوبی و بیؼی افؼیال عیویو ىیًاعت و هؼ

 (129-124: 9911)کاپلنتوو،   ىويؼ  یهای اعاللی ه ؿو ػچاؿ ّؼفایى يؼاؿيؼ> اف

ـفیت و ىیًاعت او ينیبت عالف يظـ امتاػ عویو هؼتمؼ امت ّؼفاؿمٖو بـ های اعاللی ايناو ياىی اف ػؼم هؼ

ـاػ ه ـاعاللیی اف   یبه عوبی و بؼی ؿفتاؿهایو يینت، بلکه اف ـفیت يییق افؼیال و ؿفتاؿهیای غی توايًؼ با وروػ ىیًاعت و هؼ

کـمیا یا ّؼف اؿاػه کًیؼ  پیل اف  های اعاللی بییاو هیلت اٍلی ّؼفؿا به ػًواو ػ 1عوػ يياو ػهًؼ  ػؿ والغ اؿمٖو آ

ـايی که ػغؼغۀ اعالق و صتیی ؿواو ـفیت اؿمٖو ایى هنلله همچًاو هوؿػ توره فیلنوفاو و هتفک ـاؿ گ  ىًامیی ػاىیتًؼ، لی

ـايی امت که ػؿ آؿاء و ايؼیي ـػهایى هنلله  ػؿباؿۀ های عویو هػالهه ٕبإبایی اف رمله هتفک امیت  ػالهیه ػؿ  بضیج کی

بیه بـؿمیی و تبیییى  اصىل فلسفه و روش رئالیسنو  ةالحکم ةنهای، ةالحکم ةبدای، تفسیر المیساووو چاحـ عویو هم چًؼیى

ـاػ اينیايی بیه اعاللییاغ هیگیـی آيلا و هنىکل ۀهفاهین اعاللی و يضو ـػافػ   یچًیى تبییى ػلل ػؼم ا تقام ػملی افی اف  پی

ـاو هؼا 2ياتى ػیویؼ هک موی ػییـ ـػهایى هنیلله بضیج  ػؿباؿۀ تـ  یٍـی امت که به ٍوؿغ رؼاف رمله هتفک امیت   کی

عاهی  ، 5گراییی هوظیف، 4رباو اخالق غیراصىل،  3اخالقۀ نگاه اخالقی: درآهدی به فلسفياتى ػؿ آحاؿ هتؼؼػی همچوو  هک
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بیه تبیغ آو ّیؼف و  8هوّیوع ايیییقه اعاللیی 7ارزش و دالی  عاه  وابسیتهو  6وابسته و تمایس انجام/ اتفاق افتادو فع 

ـاؿ ػاػه امت  ب ياتى هؼتمؼ امت که تبییى هوّوع ّؼف اعاللیی بیا  ٕوؿکلی هک هاعاللی ؿا هوؿػ بضج و توره عویو ل

هیای ػالهیه ٕبإبیایی و  هآؿاء و ايؼیي ۀبه هماین کوىؼ هیيوىتاؿ صاّـ يوینًؼه ػؿ ىوػ    یه همکىفلن ايییقه اعاللی 

ـػافػهتضلیل ػلل ّؼف ۀياتى ػؿ صوفهک ـا هیـ ػو هتفکیـ بیا وریوػ هبیايی فلنیفی هتفیاوغ، ػؿبیاؿۀ ای اعاللی بپ > فی

ـػه يیاتى بیـ ٕوؿ کلی تأکیؼی کیه ػالهیه ٕبإبیایی و هیک ايؼ و به هوّوع ّؼف اعاللی و به تبغ آو ّؼف اؿاػه بضج ک
ـاهن آوؿػه امت   9هولؼیت ايزام فؼل و تأحیـ آو ػؿ فاػل ػاؿيؼ، فهیًۀ ایى هماینه ؿا ف

 های اخالقی در دیذگاه عالهه طباطباییتبییى علل ضعف. 1

هیای آو  ههای اعاللی ػؿ ػیؼگاه ػالهه ٕبإبایی با تضلیل چیويیی ػمل اؿاػی و هباػی و مـچيیمتبییى ػلل ّؼف

ـفی و بیاو ه ۀاهیال و يیافها ؿا به ػًواو مـچيم ،امت  ػالهه همکى ـايییقايًیؼکًؼ که مه لو    یػمل اؿاػی هؼ ه یؼًیی ه ب

توايًؼ هبؼأ ػمل باىًؼ و تمام اػمال ايناو يییق اف یکیی اف   یػمل ػؿ ايناو وروػ ػاؿػ که هۀ غْب و لو   ۀىلویه، لو   ۀلو  

ـػ  یه ييأغ هایى مه لو   ػییـ هـ فؼلی که ايناو به همتْای اعتیاؿ و  بیاوبه  ).47-471: 9ب، >9911)ٕبإبایی،   گی

ـای  یعویو ايزام ه ۀاؿاػ  کیه ؿمؼ  یىوػ و به يظـ ه  یاؿّای هیلی امت و صتی فهايی که فؼلی اف ايناو ياىی ه ػهؼ ب

ـػ اتفاق افتاػه ؿو به هضِ ایًکه  ىوػ که هیلی ػؿ آو يلفته امت  اف ایى  یبا تضلیل بیيتـ ؿوىى ه امت، بـعالف هیل ف

ـػيؼ، ،م با ىؼوؿيؼألوای ػؿويی یؼًی ىلوغ، غْب و ػمل که تو ـػ ؿا  صل يیافهًؼی ک با رًب و روه ٕبیؼی عوػ ف

ـکاغ ویژ  یواػاؿ ه ، عوػ ؿا به هوؿػ صارت ؿمیايیؼه و يمیٌ وریوػی  هکًًؼ که ابقاؿ بؼيی ؿا به کاؿ بیايؼافػ و با ايزام ص

 (912و972: 1، 9911)هماو،   عوػ ؿا تکمیل کًؼ

ـفت، ىوق، اؿاػه  هػالهه ب هییل ػؿ  ا بتیهػايیؼ    یه ػاهله هیو لو  ٕوؿ کلی هباػی ػمل اؿاػی ؿا ىاهل هیل، ػلن و هؼ

ـای ايزام ػملی ػاػی ه ،ػمل اؿاػی به هؼًای هیل مًزیؼه امت ـایى ابتؼا یک يیاف ػماليی، ب يفنیه  ىیوػ کیه فیی  یبًاب

فؼیل هتًامیب بیا آو ؿا تَیوؿ  ؿو اف ایى >ػايؼ که ایى يیاف ؿا بـآوؿػ  ینى امت و ايناو ػومت ػاؿػ و بـ عوػ وارب هص  

آوؿػ  اف ػیؼگاه ػالهه يفل ايناو ػلت فاػلی افؼا ی امت کیه اف اينیاو ٍیاػؿ   یه آحاؿ و پیاهؼهای آو ؿا ػؿيظـ يموػه،

ػهؼ و تًلا اهیوؿی اف او ٍیاػؿ   یفاػلی ػلمی امت که با ىًاعت و آگاهی کاؿ ايزام ه أهبؼ ،اها يفل اينايی ،ىوػ  یه



 

  
 
 

 

 ياتى و هک ییػالهه ٕبإبا ۀيیػؿ ايؼ یاعالل یها ػلل ّؼف ىییتب

974 

ـای عوػ  یه ( هباػی ػلمی فؼل 912و  999: 9ب، >9911)هماو،   ػاػه امتتيغیٌ  )هفیؼ( ىوػ که آيلا ؿا کمال ب

ـػايؼؿۀ ـای ایًکه به ايزام کاؿی هباػؿغ وؿفػ، بایؼ غاییت فؼیل ؿا  ۀتَوؿ و تَؼیك به فایؼ ػؿب فؼل امت  فاػل هغتاؿ ب

ًیی غیایتی ػهؼ که آػهی تا غایتی ؿا تَیوؿ يکًیؼ> یؼًیی وریوػ ؽه  یتوره ػؿ افؼال اعتیاؿی ايناو يياو ه .تَوؿ کًؼ

ـایو صاٍل ييوػ، اؿاػ اه  هو همیى که غایت و فایؼه کاؿ ػؿ ؽهًو يمو بنت، آيیاه هییل و اؿاػ کًؼ پیؼا يمیکاؿی  ۀب

ـايییغته ه ـػػ و فؼل اف وی ٍاػؿ ه  یب  (919-971: 1)هماو،   ىوػ  یگ

ايناو ايزیام ػاػو افؼیال  کًًؼ تا  یلوای فؼا ه، اصناماغ ػؿويی)صب  و بغِ( ػؿ ايناو ایزاػ ه ،بـ ایى افقوو

 لوای عوػ ؿا ػومت بؼاؿػ و بغواهؼ که صواػث و واؿػاتی که با لوای او ياروؿيؼ، ػىمى ػاينته و يغواهؼ و یا افؼال  

ـایى ،همابل آيلا ؿا ػومت بؼاؿػ و بغواهؼ ه و هین ياچاؿ ٍوؿغ اػؿاکی اصنامی عوػ ؿا هن به فؼل و هن به هیاػ   بًاب

های ايناو با ایى ػو ٍیفت غـییقی تمام اهوؿ فيؼگی و فؼا یتؿو  اف ایى( 911: 1: [تا  یب]و، )هما  ػهؼ  یبه عوػ ه

اه بیه   یػاىت فيؼگ چوو اگـ ايناو همه چیق ؿا صتی اّؼاػ و هتًالْاغ ؿا هن ػومت ،ىوػ  یو بغِ اػاؿه ه صب  

  ىیؼ  یاه بإیل هی  یبیاف فيیؼگػاىت،   یگيت و همچًیى اگـ همه چیق صتی هتًالْاغ ؿا ػىمى ه  یکلی بإل ه

 (921: 1، 9974)هماو، 

به ایى يکته توره ىوػ که تَوؿ فؼل، به عوػی عوػ با ايزام ػمل هالفم يینت و فؼل ايناو به ػًواو یکیی  بایؼاها 

که یک هـرش باػج ىوػ که وی یک ٕـف ؿا بیه ٕیـف ػیییـ اف همکًاغ، ينبتی هناوی با وروػ و ػؼم ػاؿػ> هیـ آو

ـػ  اف ایى ۀ ايزام فؼل به آوو اؿاػ ػاػهتـریش  ؿو فؼل  فاػل ػلمی به صْوؿ تَیؼیك بیه وریوب و  یقوم فؼیل تؼلك بیی

ـک آو فؼیل، کمیال  ،هًوٓ امت ـابـه امیت، یؼًیی تی یؼًی تَؼیك ایًکه فؼل هوؿػ يظـ کمال فاػل امت و آيچه ػؿ ب

ػؿيی  آو ؿا   یايؼیيه ػؿ يفل صاّـ باىؼ، فاػیل بی يینت  صال اگـ تَؼیك به کمال بوػو آو فؼل، بؼوو يیاف به فکـ و

ايزام عواهؼ ػاػ و اگـ ػؿ يفل صاّـ يباىؼ، فاػل يیافهًؼ فکـ و ايؼیيه عواهؼ بوػ تا ٍفت وریوب و ؿرضیاو ؿا بیـ 

ـک آو فؼل  یفؼلی که ه -919)همیاو:   هًٖبك میافػ ،عواهؼ ايزام ػهؼ و يیق ٍفت هضال بوػو و هـروس بوػو ؿا بـ ت

فؼا ه امت و ايناو ؿا بیه  ۀنى بـ فؼل، بؼیى هؼًامت که ایى فؼل هالهن، هوافك و به التْای لو  ػتباؿ وروب یا ص  ا( 971

)عیا ی یا والؼی( اومت و ایى هماو تَؼیك به فایؼه امیت   ؿمايؼ و به هَلضت  ی)ىلوی، غْبی یا ػملی( ه کما ی
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ـایى يیاف لو   نیى و )ص   مبب اػتباؿ وریوب ،وبؼِ( )صب   اصناكو  ( و وبؼِ )صب   فؼا ه مبب تو یؼ اصناك ۀبًاب

 ىوػ   یو بغِ( ه يیق مبب تلییذ اصناك)صب   نى و لبش()ص   لبش( و اػتباؿ وروب

ـای عوػ تيیغیٌ ػاػ  یػالهه بیاو ه ،بـ ایى افقوو  ،کًؼ پل اف آو که فاػل عیـ بوػو و کمال بوػو ايزام فؼلی ؿا ب

ـک فؼل بـه  یاو ایزاػ هآو فؼل ػؿ )ايزام( ىوق ينبت به  ايییقػ و همییى اهیـ   یىوػ  و اؿاػه و اعتیاؿ او ؿا ػؿ ايزام یا ت

ـاکًؼه بیوػه و آو ،)کاؿگقاؿ( فؼال ىويؼ ىوػ لوای ػاهله  یمبب ه ـکیت یؼًی يیـوهایی که ػؿ ػْالغ بؼو پ هیا ؿا بیه ص

ىوػ و فؼل یؼًیی تضـییک   یفؼل هضمك ه ،مك اؿاػهػاهله هنتًؼ و هنبوق به اؿاػه بوػه و با تضۀ آوؿيؼ  تضـیک لو    یػؿه

)همیاو،  )ػلن و ىیوق و اؿاػه( اؿاػی امیت ػاهله بـعالف لوای ػییـ ۀػاهله  به همیى ػ یل، لو   ۀلو   ۀػْالغ به ومیل

بیه  باییؼؿو پل اف تبییى هباػی ػمل اؿاػی ػؿ ػیؼگاه ػالهیه  اف ایى (949: 1ا ف، >9911هماو،  >971: 1ب، >9911

ـػاعته ىوػ ّؼف   اعاللی و ػلل آو همچوو رلا ت اعتیاؿی، ّؼف اؿاػه و ّؼف ایماو پ

 جهالت اختیاری به عًىاو علت ضعف اخالقی .1-1

اينیاو ؿا  کهػهؼ، پامظ به یک يیاف ىلوی، غْبی و یا ػملی امت   یٕوؿ که اىاؿه ىؼ هـ فؼلی که ايناو ايزام ه هماو

کًیؼ و   ی)ػملی، ىلوی یا غْبی( ایزاػ هی يوػی  ؾغ ،ايؼ و اؿّای ایى يیافؿم  یبه کمال ىلوی، غْبی یا ػماليی ه

تیـیى هلن ،( ػؿ يلایت911: 94، 9974)هماو،   ػهًؼ  یها يیق ػمل و هتؼلماغ ػمل ؿا ػؿ يظـ ايناو فیًت هایى  ؾغ

ـاايتغابی امت که ايناو ػؿ بـآوؿػو يیافها با آو ػؿگیـ امت>  ،هنلله ـاؿ  ايناو ػؿ بنییاؿی فی اف هوالیغ، ػؿ هیولؼیتی لی

ـاتب وروػی او  یه ـای یکی اف ه ـػ که ايزام یک فؼل ب ـتب ،گی ـای ه ؿو  ىوػ  اف اییى  یيمٌ هضنوب ه ،ػییـ ۀکمال و ب

ـک فؼل هیاو بایؼ یا ؿفتاؿهای ّؼیف اعاللیی  ايتغاب کًؼ  آيچه بـؿمی آو اهمیت ػاؿػ ايتغاب افؼال لبیش و ،فؼل و ت

ـاػ امت  بیـ پیاهیؼهای هًفیی و صمیمیی، هًیافغ  افیقووکًؼ که اػمال لبیش،   یػالهه ػؿ ایى عَوً بیاو ه اف موی اف

ـاغ هًفیی عییا ی هین  افقوونى، ، اػمال ص  چًیىعیا ی هن ػاؿيؼ  هم بـ پیاهؼهای هخبت صمیمی، همکى امیت هْی

بیاؿ بیوػو فؼیل ػمل، به فییاو ۀ ضظ ػییـ، ايناو ػؿ بیاووی هضـوم کًًؼ  به یػاىته باىًؼ و ايناو ؿا اف بـعی  ؾاغ ػي

ـای بؼْی ػیییـ اف لیوای او میوػهًؼ و  ؾییؾ امیت  یػلن ػاؿػ، اها ػؿ ػیى صال ه ـایى ،ػايؼ که ب کًیؼ و   یاؿاػه هی بًیاب
ـایٖى چًیػؿ  و عواهؼ که به آو  ؾغ ػمت یابؼ  یه ـفت ػمالیی عوػ ؿا ػمتکاؿی هیى     يمایؼ  ی، به ٍوؿغ اؿاػی، هؼ
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ـاػی که به فىتی گًاه والف هنتًؼ، اها با ايییقػالهه ٕبإب هیوای يفیل و ػػیوغ ىیلوغ ییا  ۀایی هؼتمؼ امت اف

ـتکب اػمال فىت ه ،غْب هیا   یهیا و بیؼ  یىیاو ؿا کیه همییق عیوب ىاو، چين ػمل ىويؼ، کوؿاو بـعامته ػؿ ػل  یه

ـای  یامت، ه وػی رلا ت امت  اف يظیـ ػالهیه چًییى ي ،عوػ ،ىوػ که ایى اهـ  یىاو پوىیؼه ه پوىايؼ و صمیمت اهـ ب

ـػی ػلن ػاىته، و ی چوو ایى ػلن، عاٍیت و احـ ػلن ؿا يؼاىته و او ؿا اف ولوع لبیش باف يؼاىته امت>  وروػ  ؿو اف ایىف

ـػه و 971-912: 4)هماو،   ایى ػلن با يبوػيو یکناو امت ( ػالهه رای ػییـی يیق بیه اییى يیوع رلا یت اىیاؿه کی

ـام امت،  کى هواهای يفنیايی بیـ او غلبیه   یف هؼايی رلا ت ایى امت که راهل هیکی ا گویؼ  یه ػايؼ ايزام کاؿی ص

گؾاؿػ که به ایى هغا فیت و ػَییاو و ػوالیب وعیین آو بیًؼیيیؼ و ػؿيتیزیه   یکًؼ و يم  یيموػه به هؼَیت واػاؿه ه

ـام ه ـتکب ص ـفیت ياهییؼه هی( ایى رلا ت، رلا ت اعتیاؿی و رل211: 91)هماو،   ىوػ  یه ىیوػ کیه   یل بؼؼ اف هؼ

بیؼاو  پیومتهگًاه ؿا ػؿ ؽهى عٖوؿ ػاػه و  ،عویو ۀبا اؿاػ ايناوبه ایى ٍوؿغ که  ،باىؼ  یهاغ آو به اعتیاؿ ايناو ههمؼ  

ىوػ و هیل ىیؼیؼی ينیبت بیه گًیاه ػؿ او   یتَوؿاغ ػؿ ؽهًو ؿامظ ه که ایىػهؼ تا ایً  یکًؼ و آو ؿا آؿایو ه  یتوره ه

ـيزکاؿ،   ىوػ و ػؿيتیزه همکى امت اف گًاه بوػو گًاه غفلت کًؼ  یػ هایزا ـایى( 9972)ب هوؿػ، تضمك رلیل ػؿایى بًاب

ـفت ػؿ احـ ّؼف اؿاػه و پیـوی اف اهیال و هواهای يفنايی امت  يياي اعتیاؿی بوػو آو هن اییى امیت کیه  ۀپل اف هؼ

ـػه ػؿ ػل ايناو فـوکو کًؼ، اف ولتی کوؿاو ( 971: 4، 9974)ٕبإبیایی،   ىیوػ  یػمل عویو پيییماو هیهای يام ب

 هؼًا و هوّوػیت يؼاىت   ،که اگـ رلل و غفلت او اعتیاؿی يبوػ، پيیمايی ػؿصا ی

ـایى ـایٖی که يغواهؼ ٕبك ػلن عوػ ػمیل کًیؼ، بیه عیوػ فـیبیی ػمیت  لابل ۀيکت ،بًاب تأهل ایى امت که ايناو ػؿ ى

ـفت او ی  یه ـػ ياػیؼه هیکاؿ ايؼاعته، عوػ ؿا اف ۀ فيؼ و هؼ ـایٔ، ػلین عیوػ پیاهیؼهای هخبیت صمیمیی آو ؿا گیی   ػؿ اییى ىی

ـػکل، ػىیواؿيمایؼ يمییؼًی به آو توره و ا تفاتی  ،کًؼ  یهضزوب ه هیای ػمیل، ّیـؿهای عییا ی ػمیل و فواییؼ   ی  ب

ـک ػمل ؿا ػؿ ؽهى پـؿي  ه ؿمیؼ کیه   یفيیؼ و کیاؿ بیه ریایی هی  یکًؼ  اغواهای ىیٖايی يیق به ایى افکاؿ ػاهى ه  یهوهوم ت

 فـهایًؼ:   یفهیًه هایىػهؼ  ػالهه ػؿ  ینى ايزام هلبیش ؿا با اػتباؿ ص   را يموػه، فؼل والؼا   به بش ؿا رانى و ل  اػتباؿ ص   ،ايناو

شىيذ آدهی اس حکن بعضی دیگرز ففلرت   یای که بعضی باعث ه قىای شعىری هختلفی در ايساو وجىد دارد؛ به گىيه

تىايرذ   یگیرزد و يمر  یها هىرد ففلت قرزار هرکًذ و یا تىجهش به آو ضعیف گزدد. به همیى دلیل، علن ايساو در کىراو
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تىايرذ اراحبش را اس کرل   یهمیشه بز سایز قىا فالب و قاهز بىده و همه را به خذهت خىد درآورد و به همیى جهت يم

 (83-82: 3 ،1731 ،طباطبایی). ها و خطاها حفظ کًذضاللت

ـتکب ه ـتیب، ايناو کاؿ بؼی ؿا ه کًؼ که کاؿ عوبی ايزام ػاػه امت  ػالهه ػؿ میغًاو   یىوػ، اها عیال ه  یبؼیى ت

ـػ ٍیوؿغ  ،نىى، ياچاؿ با اػتماػ ص  ن  ايؼ که ٍؼوؿ هـ ػملی اف ايناو، چه لبیش و چه ص   هعویو به ایى هٖلب اىاؿه ک

ـػ  یه ـاو امیت، کاو يؼاؿػ که ايناو ىماوغ ؿا با ػلن بیه اییى( و اه911: 1، [تا  یب]، ٕبإبایی) گی کیه ىیماوغ و عنی

 (17: 1، 9974)هماو،   ٕلب يمایؼ

 ضعف اراده  .1-8

کًًؼ و هؼتمؼ هنتًؼ که ّؼف اؿاػه يیق ياىیی اف ػیواهلی همچیوو ػوإیف،  هلکیاغ   یػالهه به ّؼف اؿاػه اىاؿه ه

 اعاللی و رو و ا یوهای ارتماػی باىؼ 

 ىاطفع .1-8-1 

ـای او پیاهؼهای عوبی ػاؿػ و الفم امیت ايزیام ىیوػ، اهیا چیوو ػ یو ریای   یگاهی ايناو ه ػايؼ که ايزام يیکویی ب

 :ك کیل عٖیلیهأؿ;به ػًواو  :ا ؼيیا صب  ;ىوػ  بـ همیى اماك، ػؿ ؿوایاغ يیق   یػییـی امت، اف ايزام آو هًَـف ه

ـفی ىؼه امت ـفت  یؼًی صب   ػیا کتیکی ػؿيظـ ۀؿا ػاؿای ؿابٖ صب  تواو اؿاػه و   ی( ه921: 1)هماو،   هؼ هیا و بغِ گ

ـ  ی، ه  ییايییقػ و هضبیت ػمال  یعیا ی ؿا بـه ۀگؾاؿيؼ: هضبت عیا ی، اؿاػ  یحیـ هأايناو تۀ گیـی و اؿاػؿوی تَمین ک ضی

اؿاػه،  ،آػهیی يینیتهضکوم لٖؼی ػوإف و اصناماغ  ،ػمالیی عواهؼ بوػ  اها يبایؼ اف يظـ ػوؿ ػاىت که اؿاػه ۀاؿاػ

ـػ که ا بته کاؿ آمايی يینت    یآفاػ امت و ايناو ه  توايؼ بـعالف صکن ػل و ػوإف تَمین بیی

 هلکات اخالقی .1-8-8

ـاؿ ػمل يیک، به تؼؿیذ صاالغ و هلکاغ فاّله ػؿ ايناو تيکیل ه ـػػ  هلکاغ و اعالق اؿتبإ  یبا تک هنیتمین بیا  یگ

ـا علك >اؿاػه ػاؿيؼ ـک  ،یؼًی هـ علمی ،ی رق به فؼل يؼاؿػينبت ،فی التْای ايزام کاؿ عاٍی  ػاؿػ و ػییـ ينبت بیه تی

ـػ بـوف  ،که آحاؿ و افؼا ی بـ عالف آوىوػ اف ایى  ی( بلکه هايغ ه477: 9ب، >9911)هماو،   آو کاؿ التْایی يؼاؿػ اف ف

ـای اف ایى( 912: 2، 9974)هماو،   کًؼ آمیاو عواهیؼ  ،ام افؼال هتًامیب بیا آو هلکیهای ػاؿػ، ايز هکنی که هلک ؿو ب
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 ۀهیای ػلمییيیافی اف هضامباغ تفَیلی،  کامتى اف ػىواؿی ػمل و صؾف ٍوؿغ  یکًًؼگی ياىی اف ببوػ  ایى تنلیل

ـای ػمل امت ولتی فؼلی که ايزاهو همکى باىؼ، به ايناو پیيًلاػ ىوػ، ايناو بیه صنیب ٕیبؼو بیـ میـ   هتؼؼػ ب

ـک کًن و ایى  یؼ و هاینت  ییک ػو ؿاهی ه )همیاو،  هماو هؼًای اعتییاؿ امیت ،ايؼیيؼ که آیا ایى فؼل ؿا ايزام ػهن یا ت

ـا > (224: 92 و بیه عییال فاػیل، هَیؼاق کمیال  فؼل ػاؿای چًؼ ٍوؿغ ػلمیه امت که یکی والؼیا   یػموهٕوؿ  بهفی

ی يؼاؿػ، بؼوو هییچ فکیـ و هؼٖلیی، بیه هتؼؼػ ۀهای ػلمیاومت و بمیه کمال او يینت  ايناو ػؿ آو افؼا ی که ٍوؿغ

 (  914: 9)هماو،   ًؼهنت ػهؼ و افؼال ياىی اف هلکه اف ایى لبیل  یمـػت آو ؿا ايزام ه

 جى اجتماعی و الگىهای اجتماعی. 1-8-7

ـایٔ هضیٖی هٖلوب و وروػ ا یوهای ىاینته میقا ػؿ اؿاػه و ػمیل اينیاو ػاؿػ  باییؼ توریه ػاىیت کیه  هبی یيمي ،ى

ـگؾا ـػ به هؼًای ملب اؿاػاح ـػی اف او يینت ۀؿی راهؼه بـ ف ـاػ ػاؿای اؿاػ >ف ـا ػالهه به افی لیوی و لیؼؿغ هماوهیت  ۀفی

ـابـ راهؼه اىاؿه ه ـاػ ٍا ضی یاػ ه  یب ـػ  یکًؼ و اف اف -ايیؼ و  کیى ػل هکًؼ که اگـچه هیاو ارتماػاغ فامیؼ فيیؼگی کی

ـاػ ؿا ايیيیت اییى ایياو ا بته  امؼ آياو ػؿ يیاهؼه امتىاو با آياو يبوػه و افکاؿىاو به ؿي  افکاؿ ف های ىیماؿ  گويیه افی

 ( 917: 4)هماو،   ػايؼ  یه

 ضعف ایماو .1-7

ـفت و ػمل اعاللی اىاؿه  ـػه ػالهه به يمو ایماو ػؿ کاهو ىکاف هیاو هؼ آو ؿا ػیاهلی ػؿ ایزیاػ ىیکاف  يبیوػ  و کی

ـفی ه ـاو امالهی، هاهی    یهؼ ىییؼی يظییـ  ۀماو و  وافم آو پیومته هوؿػ توره بوػه امت  فالمیفت ایکًًؼ  ػؿ هیاو هتفک

ـفت ـفت ؿا پؾی ـفت و هناوق صکمت امیت ههالٍؼؿا هناولت ایماو و هؼ   ايؼ  اف يظـ هالٍؼؿا ایماو اف مًظ ػلن و هؼ

ـافی،  ـفت ؿا يم912: 4> هماو، 121: 9، 9911)ٍؼؿا ؼیى ىی ـػ، بل  ی( اها ػالهه هناولت ایماو و هؼ که ایماو ؿا پؾی

ـاه ػاؿػ  یفؼلی اؿاػی ه ـفتی و اؿاػی ه ایياو یؼًی ،ػايؼ که  وافم ػملی به هم  ػییؼگاهاف  .ػايؼ  یایماو ؿا ػاؿای ػو رقء هؼ

، ينبت بیه آو چیه کیه اينیاو ػؿک باىؼ هیيفل  ۀایماو ٍـف اػؿاک يینت، بلکه پؾیـه هغَوٍی اف ياصی ،ػالهه

ـػه امت>  ـابـ آو اػؿاک و آحاؿىوػ يف هوربکه  پؾیـىیک ، تنیلین ىیوػ و ػالهیت ػاىیتى چًییى همتْیی آو ل ػؿ ب

ـابـه تنیلین ىیوػ ػییـایى امت که  پؾیـىی )ٕبإبیایی،   لوا و رواؿس آػهی يیق آو ؿا لبول يموػه، هايًؼ عوػ يفل ب
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ـایى( 414: 99، 9974 ـفت ػملیی و ییاوروػ ػاؿػت تَؼیمی که ػؿ هاهی   بًاب صتیی تَیؼیك بیه  ، تَؼیك به هؼًای هؼ

ـفت للبی و ىلوػی يینت ػییـ، ایمیاو ياىیی اف  بیاوبلکه تَؼیك به هؼًای تنلین يفنايی)للبی( امت  به  ،هؼًای هؼ

ـایى، ػؿ ىبک ،ايمالبی بإًی ػؿ يفل ايناو امت ـفیت، ػًاٍیـ ػیییـی همچیوو  افیقوو ،هفلوهی ایمیاو ۀبًاب بیـ هؼ

 .تنلین، عْوع و هضبت يیق وروػ ػاؿػ

ـفیت و ػمیل کیاهال  اف ایى  ـػو ىکاف هییاو هؼ يماییاو  ؿو با توره به آيچه گفته ىؼ يمو ایماو به عؼا ػؿ اف هیاو ب

ـاىوػ>   یه ـفیت، ػوإیف، هلکیاغ و اؿاػه ؿا حـ بیـ اعیالقؤهیای هی ه فیؤایماو به عیؼا تمیام ه فی وؿفی همچیوو هؼ

ـاؿ ه تضت ـگ عالٍه ه هیاو ۀی که هنتی ؿا ػؿ فاٍلػهؼ  ايناو هاػ    یا يؼاع ل ـای عیوػ میؼاػتی بیه   یتو ؼ و ه کًؼ، ب

ـه ی اف لبیل هال و ریاه وو ػؿ اػما و هؼفی رق ؿمیؼو به  ؾایؾ و هقایای هاػ   لاهل يینتی رق مؼاػغ هاػ   يیؼاؿػ  غیی

( هًٖیك او، 11: 92)همیاو،   آو همیى امت که رق هوا و عیواهو يفیل ؿا پییـوی يکًیؼ ۀ( و الفه422: 91)هماو، 

ی ػؿ کیاؿ بیوػ يتیزه، هـ فهاو که پای يفؼی هاػ   کًؼ، ػؿ  یاك امت که ايناو ؿا تًلا به هًافغ ػيیوی ػػوغ ههًٖك اصن

ـػ، آتو ىوق ػؿ ػ و ىؼله ىوػ، اها اگیـ يفؼیی ػؿ   یوؿ گيته و به موی ايزام ػمل تضـیک ه و او هن آو ؿا اصناك ک

ـػ امت   ـا هی ای هػاهل و ايییق ؿو اف ایىػمل يبیًؼ، عموػ و م عوايیؼ، فواییؼ هضنومیی اف   یکه او ؿا به ػمل اعاللی ف

ـػم و هناهلی يظیـ آو عواهؼ بوػ هًیاو، هًٖیك ؤ( ایى ػؿصا ی امت که هًٖك ه971: 4)هماو،   لبیل هؼس و متایو ه

ىیته ی ػاىته باىؼ و چیه يؼاچه موػ هاػ   ،ىوػ که صك ؿا ػؿ آو ببیًؼ  ییؼًی ايناو به موی ػملی تضـیک ه ،ػمل امت

 ۀغ ایماو و يوع ايیییق( ا بته ىؼ  977)هماو:   تـ امت  ی، بلتـ و بالباىؼ هی چوو هؼتمؼ امت آو چه که يقػ عؼا ،باىؼ

ـای ايزام اػمال اعاللی هتفاوغ امت و ايییقؤه ـػػ که هی  یآيلا به مه ػاهل عوف، ؿرا و صب بـه ۀهًاو ب تیواو آو   یگ

ـت ـػ ی( و صب  ؿا ػؿ ػو ٕـیك رقا و پاػاه)فوایؼ آع  .ػبوػی عالٍه ک

ـػم اف تـك ػؾاب و بـعی ػییـ  ـای بـعی اف ه ـاهتؿمیؼو به يؼمتب ـایو های اعـوی به اػمال ٍیا ش ها و ک گی

مت  هضبت بیه عیؼا ػؿ ػل اییى ػمیته ويؼ اعؼا تؿّایکنب و ی هؼف گـوه موم اف تلؾیب اعالق، تًلا  یابًؼ، هی

ـػ و ؿمین و آحیاؿ هیوا و هیوك و   ییق ػییـی و صتی عوػ آياو ؿا اف یاػىاو هیای که هـ چ هبه گوي ،گیـ ىؼه امت  یرا بی

مافػ که رق عؼاويیؼ   یهایی ملین هبؼل هىاو ؿا به ػل هایو ػل فاػیؼ هیىاو  هایػل ۀاهیال يفنايی ؿا به کلی اف ٍفض
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ام ايییقىیی هبتًیی بیـ ریقا و تیـ اف يظی( ایى يظام ايییقىی بنیاؿ احـبغو194: 99)هماو، يینت  چیق ػییـی ػؿ آو 

اعاللییاغ تيیغیٌ  ۀػمیل ػؿ فهیًی ؿا ها و تغٖی اف آيچیه  یتمام بؼاعالل ۀػالهه ؿیي ؿو ف ایىا> پاػاه ػيیوی امت

ـاهوىی هولت ؿوف صناب هی  یه : 91)همیاو،  ػايیؼ  یػهؼ، يؼاىتى ایماو به آعـغ و امتغفاف اهـ صناب و رقا و یا ف

ـفی ه تًلا ػاهل پایؿا ا ( و با ؼکل، ایماو به عؼ421  (971: 4)هماو،   کًؼ  یبًؼی به اعالق و ّاهى اعالق هؼ

ـک گًاه و هؼاوهت بـ ٕاػاغ، صیا تی   یهلکاغ ايناو ؿا هن ىکل ه ،ایماو امت ػالهه هؼتمؼ ػهؼ  ػؿ احـ ایماو، ت

ػؿاییى ٍیوؿغ، هین  و غمیی  ،باىیؼ هییؼ که راهغ تمام هلکاغ اعاللی آ  یتموا ػؿ يفل به وروػ ه ۀؿوصی به يام هلک

ـای  ـالب باىؼ تمام کاؿهیایو هیوؿػ ؿّیای عیؼا   یبالی يم ايناوب ـػ  هايؼ رق آو که ه ـاؿ گیی ( اف 191: 99)همیاو، لی

تمیوا ؿا  ۀو هلکیهنتًؼ لایل  اػتؼال لوا و فْیلت تموا به ػیًیت هیاوآیؼ که ایياو   یتموا بـه ۀمغًاو ػالهه ػؿ هوؿػ هلک

ـػ  ؿا ػؿبـهیفْایل يفل  ۀکه  هم ػايًؼ هیػؿ لوا  هماو اػتؼال يفل ـػ هتمیی ػاؿای  ،يتیزه ػؿو ( 491: 2)هماو،  گی ف

ػؼا ت( عواهؼ بوػ  اف يظـ ػالهه به تبغ تيکیکی بوػو ایماو، تمیوا يییق صمیمتیی تيیکیکی  ۀتمام فْایل يفنايی)هلک

 بیيیتـهیـ چًیؼ  ،(194: 99)هماو،  ا لی باىؼ صب   توايؼ عوف، ؿرا یا  یتموای ػیًی ه ۀ( ايییق912: 1)هماو، ػاؿػ  

ـػم اف عوف عؼا اواهـ او ؿا إاػت ه )ػبوػییت  تمیوا، یؼًیی صیك تمیوی ۀ(، اهیا يلاییت ػؿری21: 7)هماو،  کًًؼ  یه

ـاػگويه ايايی  ـ عا ٌ و بؼوو ه  ىوػ    یهؼؼوػ صاٍل ه یت و غفلت( ػؿ اف

ـایى چًايچه اىاؿه ىؼ هـ چه ایماو ايناو ل ـػتـ باىؼ، ا تقام ػملی   یوبًاب بیيیتـ عواهیؼ بیوػ، بیه ٕیوؿی کیه ػؿ  ف

ـتب ـفت ػمال ۀایماو کاهل، ايناو ػؿ صیٖ ۀه ـگق اف هؼ ـفیت و  ،کًؼ  یی عویو تغٖی يميػمل، ه یؼًی ىکافی هیاو هؼ

ـاتب پاییى ایماو ػاىت،يغواهؼ وروػ ػمل  بیه  .ػاؿػ بـوف ىکاف وریوػ)ػؿ يتیزه( اصتمال تغلف اف ػلن و  ،اها ػؿ ه

اییى ٍیوؿغ، هؼلیوم  غییـ ػؿ ،ىیوػ  یحابت باىؼ، احـ آو ظاهـ ه ايناوػؿ يفل  یصمیميضو  بهاگـ ایماو اػتماػ ػالهه، 

 (112: 91)هماو،   گیـ و حابت ييؼه امت  یکه بایؼ ػؿ يفل رإوؿىوػ ایماو آو  یه

 ياتىهای اخالقی در دیذگاه هکتبییى علل ضعف. 8

  ،ياتى ػؿ تبییى ايیییقه اعاللییامت  هکهمکى های اعاللی با تبییى ايییقه اعاللی ػلل ّؼفياتى اف تبییى هک

ـاؿ ػاػه و بییا ػیییؼگاه عییاً ـاییییػؿک ىییغٌ اف هولؼیییت ؿا هییالک لیی ػؿ هؼًییای هییوؿػيظـ عییویو و همچًیییى  10گ
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ـایی هوظیف ـایی هؼتمؼ امت هـ تَمین اعاللی عاً ياتى بـ اماك ػیؼگاه عاًکًؼ  هک  یبه آو اىاؿه ه 11گ بیـ  بایؼگ

ـػ هزم با با فؼل عاً هوؿػ ٍضیش ػؿک;اػتماػ ػاؿػ اماك والؼیاغ ػیًی عوػه اتغاؽ ىوػ  وی  وػه هًضَـ بیه فی

 يیاتى هؼتمیؼ امیت هیک  پًیؼاؿػ هی ياچیق يیق ؿا اعاللی اٍول يمو که امت صا ی ػؿ ایى ،:امت الفمعَوٍیاتو 

( وی 142: 9919يیاتى،  )هک  ًؼهنیت   یفایؼه و ػؿ بؼتـیى صا ت هايغ يیاه اعالل  یاٍول اعاللی ػؿ بلتـیى صا ت ب

ـاٍول باوؿ; ۀصتی ػؿ هما  ػايیؼ و   یامیاك هی اعالق ؿا يییق بیی ۀاف اٍول او یه و حايوی 12بًؼی ؿاك، تمنین:اعالق غی

ػؿ هولؼیت اؿفیابی ىیويؼ تیا بیيتـ بایؼ  ،ػواهل پؾؿػ بلکه هؼتمؼ امت يمیهضکمی  یاٍو ػًواو  بهاصکام اعاللی ؿا 

 :McNaughton and Rawling, 2000)  ؼػؿ ٍوؿغ  قوم يمو عوػ ؿا به ػًواو ػالییل ییا اٍیول تؼیییى کًًی

ـایی و یا به تؼبیـ ػلیكٕوؿ کلی والغ هب  (15,24 ـایی هکتـ عاًگ ػؿک ىیغٌ اف آو ياتى به هولؼیت ايزام فؼیل و گ

ـاییی الفم به ؽکـ امت که عاً ىماؿػ   یيمو اٍول اعاللی ؿا ياچیق ه ،بـ ایى افقووکًؼ و   یهولؼیت عاً اىاؿه ه گ

ـایی اعاللیػؿ همابل ػام ـاؿ ه 13گ ـػ که پیيیً  یل ـػػ  کايیت   یآو به کايت و اٍٖالس هؼـوف او اف اهـ هٖلك بـه ۀگی گی

ـاماك اهـ هٖلك ـاو چًاو ؿفتاؿ کى که ػومت ػاؿی با تو آو گويه ؿفتاؿ کًًؼ  کايیت بیا اییى گفتیهؼتمؼ امت  ،ب  ۀبا ػیی

ـایٔ یکناو هنیتًؼ و تغیییـی ػؿ اییى اٍیول ؿاه يیؼاؿػ   ۀکًؼ که اٍول اعاللی ػؿ هم  یؿا هٖـس ه هنللهایى  ،عوػ ى

ـایی ایى اٍل ؿا به چا و هياتى با ػیؼگاه عاًهک ـایٔ عاٍی که  یگ هغتٌ هیـ فؼیل و فیاػلی امیت  کيؼ و بـ ى

ـایٔ ايزام فؼل، اٍول اعاللی ؿا يیق بأکًؼ و صتی ػؿ ت  یکیؼ هأت  ىماؿػ   یفایؼه و ياچیق ه  یکیؼ عویو بـ هولؼیت و ى

ـایی هياتى اف ٕـیك ػیؼگاه وظیفهک ،بـ ایىافقوو  ـػه پؾیـی ايتماػ اٍل تؼمین اف ،گ و ؿوی هولؼییت ايزیام فؼیل کی

ـایی هی هؼتمؼ امت که يتیزکًؼ  و  یکیؼ هأت باىیؼ کیه  هنیللهای پامغیوی ایى  هتوايؼ به يضو هًامب و ىاینت  یيم 14گ

ـاػ هزاف به ايزام کؼام ػمیته اف ؿفتاؿهیا هنیتًؼ و همچًییى ايزیام کیؼام  ؼچه يوع ؿفتاؿهای اعاللی بای ايزام ىوػ و اف

ـایی  هياتى هؼتمؼ امت يتیزػمته اف ؿفتاؿها همًوع هنتًؼ  هک  ۀػؿ تضلیل ایى هناهل و پامیظ بیه آيلیا همچیوو ػاهیگ

ـػم بیيتـ به يتایذ اػمال توره ػاؿػ ػملیی امیت کیه بلتیـیى يتیزیه ؿا ػؿ پیی ػاىیته  ،به ایى ٍوؿغ که ػمل عوب ،ه

ـایی با هؼًای ػام اعالق ػؿ تْاػ امت و يم هيتیز ياتى بًابـ اػتماػ هکباىؼ   ًیؼ> توايؼ تمام ؿفتاؿهای ها ؿا تورییه ک  یگ

ـا  ،بـ اییى   افقووکمک کًؼ ، بؼوو تفکـ ػؿباؿۀ بلتـیى يتیزه،همکى امت ىغَی به ىغٌ ػییـ که ػاىك اومت فی

ـایی يم هيتیز ـای يتیزیایى هٖلب ؿا توايؼ   یگ  بیه همییى ػ ییل،عیوب وریوػ ػاؿػ ییا يیه و  ۀتوریه کًؼ که هضؼوػیتی ب
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ـایی به هؼًای هوؿػ يظـ عیویو اىیا هياتى به وظیف هک  ,McNaughton and Rawling, 2000)  کًیؼ  یؿه هیگ

گیـ ییا  هػاهیل غیـهؼاعلی هییاو ،:تمایق ػاهیل وابنیته و ايزیام/ اتفیاق افتیاػو فؼیل; ۀياتى ػؿ هما ( هک66 :2006

وییژه ػؿ تبیییى  هضوؿ اٍلی اعالق، به ،تمایق لاهل ىؼه و هؼتمؼ امت که ایى تمایق 16با ػاهل وابنته یا ينبی 15ٕـف بی

ـایی و يتیزی هوظیف هیاو اعتالف ـاییی امیت هگ ـای بییاو ػییؼگاه ( هیکIbid, 1991: 167)  گ يیاتى اییى تمیایق ؿا بی

ـػه امیت   وظیفه ـای ايزام افؼال اعاللیی بیه کیاؿ بی ـایی ػؿ هؼًای هوؿػ يظـ عویو یؼًی ػؿک ىغٌ اف هولؼیت ب گ

وییژه  ىیوػ و بیه  یػملی ىًاعته ه ۀمایقها ػؿ فلنفتـیى تگـ و ػاهل وابنته به ػًواو یکی اف هلن هتمایق ػاهل غیـهؼاعل

ـای هؼًای ػام اعالق همچوو وظایف، ػواهل ػاهل  یتوايًؼ یا يم  یهایی که ه هػؿ تمایق هیاو يظـی هضیوؿ  توايًؼ ىـصی ب

 ((Ridge, 2008: 2-3  اؿاهه ػهًؼ ،هضوؿ های ػاهلو هضؼوػیت

ـای هـ ىغٌ ػؿ یک هولؼیتگـ هواؿػی هنت هٕوؿ کلی ػالیل ػاهل غیـهؼاعل به ـگويیه ؿوابیٔ  ،ًؼ که ب فیاؿؽ اف ه

ـاػ و ػًاٍـ ػییـ به کاؿ ه ـای هیـ ىیغٌ ،ؿويؼ  ػؿ همابل  یعاً با اف ای  هتًلیا بیه ػ ییل ؿابٖی ػالیل ػاهل وابنته بی

ـاو ػؿ پـیياو  یعاً به کاؿ ه ـای عیـعواهی ػموهی به ػیی ـای هخال هـ ىغَی بایؼ ػ یلی ب ػاىیته  صا ی آيلا ؿوػ  ب

ـای کمک ػاؿم  همايٖوؿ که اىاؿه ىؼ ػؿ مال باىًؼ،صا ی  اها اگـ فـفيؼاو هى ػؿ پـیياو ،باىؼ های هى ػ یل عاٍی ب

ـاییی اف يتیزیه هکلیؼی ػؿ تمایق وظیف یيمي ،گـ اف ػاهل وابنته هتمایق ػالیل ػاهل غیـهؼاعل ،اعیـ ـػه  گ ـاییی ایفیا کی گ

ـای هم ـا که اؿفه ؿا ب هيتیزهای  هيظـی ۀامت  ایى تمایق ب  ػؿتوریه امیت   لابیل ،کًًؼ  یٍوؿغ غیـىغَی تؼییى ه هگ

ـا هیچ اؿراػی به ػاهل یا هولؼیت او ػؿ رلاو يم ههای يتیز هيظـی اؿفه والؼی هـ هولؼیتی به ػییؼگاه ػاهیل و ىوػ   یگ

ـایى يتیز ،آو بنتیی يؼاؿػ ـایی ىـصی اف یک ػاهل غیـهؼاعل هبًاب ـاهن ه هگ صیك و عییـ  ۀکًًیؼ آوؿػ که تؼیییى  یگـ ؿا ف

ـایی يیق بـ ػو رًب ههای اعیـ با يتیزامت  هغا فت ـکق  18و ػواهل 17هاهؼًای ػام اعالق یؼًی هضؼوػیت ۀگ امیت هتم

ـای ػؿک صك و عیـ يياو ػاػه يمی هکه به يضو هًامب و کافی اف ٕـیك ػاهل غیـهؼاعل هیای  هاهیا ػؿ يظـیی ،ىیوػ  یگـ ب

ىیويؼ    یيمو هضوؿی ػاؿيؼ و به کیفییت ػمیل اعاللیی هًزیـ هی ،ها و ػواهلیؼًی هضؼوػیت ،ػو ىًامايه ایى هوظیف

ـایى هضؼوػیت ـفا   ،هنلله ،ػؿ هوؿػ ػواهل ا بته ،ها و ػواهل، ػاهل وابنته هنتًؼبًاب عیـ بوػو و به صؼاکخـ ؿمیايؼو  ٍ

ـػ ؿوىیى باىیؼ کیه  ى هؼًا کهبه ای ،تؼلك ػاىتى ػمل به عوػ ىغٌ امت امامی ۀهنللبلکه  ،عیـ يینت ـای ف اییى ب

 ( McNaughton and Rawling, 1995: 31)  هال هى امت ،ػمل
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ـایی ػاؿای ػو ػًَـ یؼًی تؼـیف ػمل ػؿمت )ػملی کیه  هياتى يتیزاف يظـ هک بلتیـیى يتیزیه ؿا  ،ػاهیلػؿ آو، گ

ـایى يتیزه بایؼ هاهی   تبییىعواهؼ ػاػ( و  ـػاؿيؼۀت عیـ امت  بًاب ػهیؼ وّیؼیت  و ی باىؼ که به هیا اهکیاو هییاٍ ػؿب

ـای همیه بًؼی کًین  هک هاهوؿ ؿا اف بلتـیى تا بؼتـیى ؿتب  های يظـییهياتى هؼتمؼ امت که ایى تؼییى اؿفه و ؿتبه اییى بی

ـای  رلايی اهـی امامی امت و ایى ػؿ صا ی امت که ػؿ يتیز هيتیز ـایی هگ اؿفه والؼی هـ هولؼیتی بیه يمٖیه يظیـ  ،گ

ـایى يتیز ،بنتیی يؼاؿػػاهل  ـایی یک ػاهل غیـهؼاعل هبًاب کًیؼ  ػؿ يتیزیه   یهٖیـس هی ،گـ ؿا ػؿ تؼییى عیوب و بیؼ هگ

ـگیق  ،کًیؼ  یياتى هؼتمؼ امت بؼوو اىاؿه به ػاهل و هولؼیت او ػؿ رلاو، فلن اف آيچه ػمل عوب یا بیؼ تلمیی هیهک ه

ـایی ػؿ هؼًا هؿو وظیف ػ و اف ایىوؿآ  یػمت يم هبفلمی   ,ibid)   توايؼ هفییؼ والیغ ىیوػ  یی ػؿک ىغٌ اف هولؼیت هگ

1991: 167-168) 

 هىقعیت ايجام فعل و ضعف اخالقی .8-1

يیاتى های اعاللی يیق هفیؼ والغ ىؼه امت  اف يظـ هیکياتى بـ هولؼیت ايزام فؼل ػؿ تبییى ػلل ّؼفکیؼ هکأت ا بته

ـای ايزیام های اعاللی  با تبییى ايییقه اعاللتبییى ػلل ّؼف ـايییغته ىؼو فاػیل بی ی و همچًیى تبییى ػلل ػؼم ب

ـای ايزام فؼیلبه ایى يکته اىاؿه ىوػ که اف يظـ هک ؼا بته بایىوػ    یه همکىافؼال اعاللی  ـػ ب وی  ۀايیییق ،ياتى ػ یل ف

ـػ  یىوػ و ایى ػ یل و باوؿ ػؿ هولؼییت ايزیام فؼیل ىیکل هی  یهضنوب ه  ,McNaughton and Garrard)  گیی

اف ايزام فؼیل ػیییـ ارتًیاب  ،ػهؼ  ی، فؼلی عاً ايزام هياتى هؼتمؼ امت ولتی فاػل ػؿ والغ هک (57-58 :1998

 ػًواو بیهػلت ايزام يؼاػو فؼل ػوم بـؿمیی ىیوػ    هنهن بایؼ ػلت ايزام ػاػو فؼل اول و  ،ػؿ ایى ٍوؿغکه  کًؼ  یه

ـای گفتى مغى ؿامت ػاؿػ و عوػ او يیق بـ ایى لْییه والیف امیت کیه  هخال ػؿيظـ بییـیؼ ىغَی بیيتـیى ػالیل ؿا ب

بیا  ، اهیاگویی امیتگویی اف تمام رلاغ بلتـ اف ػؿوؽ گویی بلتـ اف ػؿوؽ امت و صتی اف يظـ او و ػییـو ؿامت ؿامت

ـایٔ ى يیاتى هؼتمیؼ امیت ػؿ چًییگوییؼ  هیک  یاو مغى ػؿوؽ ؿا بـ ؿامت تـریش ػاػه و به ؿاصتی ػؿوؽ ه ،تمام ایى ى

ـایٖی هن   اف یکیی  امیت هؼتمیؼ يیاتى ػلت ػؿوؽ گفتى ىغٌ و هن ػلت ؿامت يیفتى او بـؿمی ىیوػ  هک بایؼى

هیى  عیوب تضیت  ،غا ب ىؼه و به تؼبیـ ػییـ ،ای باىؼ که بـ فاػل هتوايؼ وموم  یگفتى مغى ػؿوؽ )فؼل بؼ( ه ػالیل

ـفته و یا ایًکه اصناك بـ ػمل غا ب ىؼه بأت ـاؿ گ گفتى مغى ػؿوؽ )فؼیل تواو ػلت   یاىؼ  به تؼبیـ ػییـ هحیـ هى  بؼ ل
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ـػ که يموػ بیاو چًیى ؿا بؼ( ـ و اف او ۀاؿاػ و گيته اؿاػه ّؼف ػچاؿ ،ف  امیت هؼتمیؼ يیاتى هک  امیت ىیؼه عاؿد کًت

ـػػ بـؿمی يیق فاػل ايییقه بایؼ و ی ،امت همکى اؿاػه ّؼف ـا >گ  ،ياعوػآگیاه يیـوهیای که ػاؿػ وروػ اهکاو ایى فی

ـک ـای فاػل هض ياتى هؼتمؼ امیت ػؿ اییى ٍیوؿغ امت  هک همکىياتى اهـی که اف يظـ هک ،باىًؼ  هؼل بوػف ايزام ب

ـػه باىؼ تضمیل ىؼهؿفتاؿ فاػل چیقی عواهؼ بوػ که بـ او  ؿو اییى يیوع  اف ایى >و يه ایًکه عوػ او ايزام ػاػه و ايتغاب ک

ـػاىت يياو ه    (921-921: 9919ياتى، هک)  توايؼ چًیى ؿفتاؿ کًؼ  یتیاؿ عویو يمػهؼ که فاػل با اؿاػه و اع  یب

ػؿ ٍیوؿتی ىیغٌ ًؼ و هنیت بیه هین وابنیته کیاهال   غ اؿاػه ػو هوّوعياتى ّؼف اؿاػه و لو   ػؿ والغ اف يظـ هک

ل عیوب ت فؼل بؼ ينبت بیه فؼیايتغاب فؼل بؼتـ فاػل ؿا ػؿک کًؼ که بتوايؼ به ػؿک چیويیی رؾابی  )ػلت( توايؼ   یه

به اییى  ،ػ یل يینت  یاها ب بوػه، ياهؼمول ،ياتى هؼتمؼ امت فؼل ياىی اف ّؼف اؿاػه هک ،ػمت پیؼا کًؼ  به تؼبیـ ػییـ

ـای ايزام ػاػو فؼلی که آو ؿا بؼتـ ه ػ یل ػاؿػ و اگـ بتوايین رؾابیت فؼیل ايتغیاب ىیؼه ؿا اف  ،ػايؼ  یٍوؿغ که فاػل ب

ـلابل ػؿک يغواهؼ بیوػ  هیک ػیؼگاه فاػل بفلمین، ّؼف اعاللی يیاتى هؼتمیؼ امیت ایًکیه بـعیی هوالیغ اينیاو غی

ـاعاللی اف هالصظیاغ اعاللیی لیو  یبـعالف هالصظاغ اعاللی ؿفتاؿ ه تیـ   یکًؼ به عإـ آو امت که هالصظاغ غی

ـػا يمـ آوؿػ که ایى هخال ؿا هیياتى  هنتًؼ  هک اهیا  ،ؿا حبیت يماییؼ او ۀهما  ۀفـُ کًیؼ هؼلمی به ػاييزو لول ػهؼ تا ف

ـایٔ به ػهؼ  وی هؼتمؼ امت ػ یل ایى اهیـ آو   یؿوػ که به ػ یل عنتیی و عواب ایى فؼل ؿا ايزام يم  یای پیو ه هگوي ى

ـای او هلن ۀآموػگی عإـ اف هالصظ ۀامت که هالصظ تیـ اییى تـ بیوػه امیت و بیه تؼبییـ ػلییكاعاللی وفای به ػلؼ ب

ـاعاللی ؿا  ،ىغٌ ـتـ اف هالصظاغ اعاللی هالصظاغ غی ياتى ػؿ چًیى هواؿػی ىیغٌ  هک ػیؼگاهػاينته امت  اف ب

ـػه  یاصناك ه يیاتى يباییؼ  کًؼ و ییا بیه تؼبییـ هک  یميکه صتی اصناك پيیمايی هن ، ٕوؿی کًؼ که به ػؿمتی ػمل ک

  (979-971و 924و 922: هماو)  اصناك پيیمايی کًؼ

کیه ػؿ آو اف يظیـ )لی ػؿک ىغٌ بافْیلت ؿا اف هولؼییت ػاىیته باىیؼ ـ فاػگياتى هؼتمؼ امت إوؿ کلی هک هب

ػهؼ و اگـ آو فؼل ؿا ايزام يؼاػه، به ایى ػ یل امت کیه   یايزام هآو فؼل ؿا آيیاه  (اعاللی هلقم امت فؼلی ؿا ايزام ػهؼ

ـای ایى  ا قام اعاللی ػاؿػ  هک ،يتواينته ػؿیابؼ که آو فؼل ـای ایًکیه ىیغٌ 9: ػهؼ  یه هاؿاه هنللهياتى ػو ؿاه صل ب  ،ب

توايیؼ ا یقام اعاللیی ؿا   یبلکه ه ،هايًؼ ىغٌ بافْیلت هولؼیت ؿا ػؿک کًؼ الفم يینت صتما   ،ا قام اعاللی ؿا ػؿیابؼ
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تًلیا فهیايی    فاػل1 ٕوؿ کاهل و با رقهیاغ هولؼیت ؿا ػؿیابؼ   هآيکه همچوو ىغٌ بافْیلت بؼووتيغیٌ ػهؼ ب

فاػل بیـ  ولتیاها ایى هن به ایى هؼًا يینت که ، توايؼ ا قام اعاللی ؿا ػؿیابؼ  یؿا ػاىته باىؼ هکه ػؿک ىغٌ بافْیلت 

ـفت يم ـفتیه أت تضت هًوف آو ػؿک ؿوىى ؿا ػاؿػ  همکى امت بَیـغ او بؼؼا   ،توايؼ ػمل کًؼ  یاماك هؼ ـاؿ گ حیـ هیل ل

ـاػ هٖـس ىوػ که فاػل امت ( همکى 917-911)هماو:   باىؼ اف ا یقام يؼاىیته و ییا  یػؿک ؿوىیً ،هًیام فؼیلایى ای

پیو اف آو کیه ػؿک او توايؼ   یایى ػؿصا ی امت که فاػل ػؿ فهاو ايزام فؼل ه امت، ایًکه آو ػؿک ؿا اف ػمت ػاػه بوػه

 صکن اعاللی هؼتمؼ باىؼ   به صمیمت   ،هکؼؿ ىؼه باىؼ

ـػايؼ  یهافياتى ّؼف اعاللی ؿا يیق به ػؿک اف هولؼیت ب هک هؼتمؼ امت ولتی ىغٌ ػؿ هولؼیت ايزام فؼیل و  گ

ـاؿ ه ـػ  یل ـای ػمل ػؿ آو هولؼیت ه ،گی هخال هى به  ػًواو هػؿک هضؼوػ و هن ػؿک کلی یا ػام ػاىته باىؼ  بهن توايؼ   یب

ـفت ـاؿ گ ـفا    یام که ه هػًواو یک ىغٌ تـمو ػؿ هوّغ و هولؼیتی ل ـافیاو عویو کمک کًن  اگیـ هیى ٍی اف تواين به إ

کمیک بیه  باییؼػؿ اییى ٍیوؿغ  ،به ایى هوّیغ يییاه کیًن يماینایى رلت که اف عٖـ ػوؿی کًن و راو عوػ ؿا صفظ 

ـافیاو ؿا کًاؿ  اها اگـ ػؿک عویو اف هولؼییت ؿا بیه ٍیوؿغ ػیام  ،و ایى هماو ػؿک هضؼوػ اف هولؼیت امت بیؾاؿمإ

ـم، ـافیاو ب بایؼػؿ ایى ٍوؿغ  ػؿيظـ بیی ـايه به کمک إ ػهیؼ کیه   یيیاتى توّییش هی ها ؿا يزاغ ػهین  هکـوم و آوػ ی

چیقی يینت که به آمیايی  ،توايؼ ببیًؼ  یبیًؼ و ه  یکه ىغٌ بافْیلت های  گويه ٍوؿغ ػام به توايایی ػیؼو هولؼیت به

ـاػ هؼؼوػی چًیى هنتًؼ و چًیى ه به ػمت آیؼ، -972میاو: )ه  توايًؼ باىًؼ  یبلکه به تمـیى و هماؿمت يیاف ػاؿػ و اف

ىیوػ  چًییى ىغَیی بیه   یياتى هؼتمؼ امت ىغَی که بافْیلت به هؼًای والؼی آو باىؼ رؾب بؼی يم هک (911

ـاه آو  ـای عوػ ػؿیابؼ اف ؿوی ؿغبت و بیؼوو اکی ؿا ايزیام عواهیؼ ػاػ  اف يظیـ وی ىیغٌ هضِ ایًکه ا قام فؼلی ؿا ب

ػهیؼ>   یو بـ اماك مًزو به ايزام فؼل ػؿمت ؿای هیکًؼ   یعوب ػالیل فؼل ػؿمت و ياػؿمت اعاللی ؿا مًزو ه

ـایو ؿوىى ىوػ آو ؿا ايزام هی ػهیؼ و ػالییل افؼیال ػیییـ   یاها ىغٌ بافْیلت چًايچه ػؿمت بوػو فؼل اعاللی ب

ـایو ب کًیؼ تـ فهايیکیه ىیغٌ بافْییلت، ا یقام فؼیل اعاللیی ؿا بیـ عیویو ػؿک هؼًا عواهؼ بوػ  به تؼبیـ ػلیك  یب

ـای ايزیام هالصظاغ ػیی ـایو به هیچ وره اهمیت يغواهؼ ػاىت> هالصظاتی که ػؿ اوّاع و اصوا ی ػییـ ػ یل بی ـ ب

يیاتى وریه  ياتى چًیى فْیلتی ؿا فوق بيـی ػاينیته امیت  اف يظیـ هک هک ا بتهىويؼ    یػاػو فؼل ػییـی هضنوب ه

تیـی اف ا قاهیاغ اػؿاک ؿوىى ىوػ ىغٌ  یای عاً امت که مبب ه ههمیق ىغٌ بافْیلت، ػیؼو هولؼیت به گوي
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ىیوػ ىیغٌ بیه   یتـ باىؼ مبب هاعاللی ػاىته باىؼ  ػؿ والغ اػؿاک ا قام اعاللی ػؿ یک هولؼیت هـچه لؼؿ ؿوىى

 ( 929-922ی ایى هولؼیت فکـ يکًؼ و یا صتی کمتـ فکـ کًؼ)هماو:  ههای ػییـ ػؿباؿيیـه

 های اخالقیهقایسه دیذگاه دو هتفکز در خصىص تبییى علل ضعف. 7

 ياتى چًؼ يکته لابل توره امت: های ػالهه ٕبإبایی و هک هايؼیي ۀػؿ هماین

 تىجه به شزایط و هىقعیت ايجام فعل .7-1

ػهیؼ، بیه وّیوس   یگیـی آيلا و همچًیى ّؼف اعاللیی اؿاهیه هی با توره به تبییًی که ػالهه اف هفاهین اعاللی و ىکل

زام فؼل ػؿ ػییؼگاه وی اتفیاق افتیاػه امیت  ػالهیه هفیاهین اعاللیی ؿا اف رملیه تواو گفت که توره به هولؼیت اي  یه

گیـی ایى گويه اػتباؿیاغ هؼتمؼ امیت اينیاو ػؿ احیـ اصنامیاغ ػؿويیی  ػايؼ و ػؿ عَوً ىکل  یاػتباؿاغ ػملی ه

میافػ   یی هاومت، یک ؿىته اػؿاکاغ و افکاؿ ۀعویو که هو وػ یک ملنه اصتیاراغ وروػی هـبوٓ به ماعتماو ویژ

ـػه ؿا ؿفغ ه ػاؿيؼ و بهبنتیی عاً که به اصناماغ هقبوؿ  يمایًؼ و با بمیا و فوال   یػًواو يتیزه و غایت، اصتیاراغ ياهب

( وی اػتبیاؿغ 941-921: 1، [تیا بیی])ٕبإبایی،   ىويؼ  یل ػواهل اصنامی و یا يتایذ هٖلوب، فاهل و هتبؼل هو تبؼ  

کًؼ و هؼتمؼ امت که اػتباؿیاغ هتغیـ بیا توریه بیه هولؼییت ايزیام فؼیل   یتغیـ تمنین هاعاللی ؿا به ػو لنن حابت و ه

ـيؼ    یىکل ه > تواو ػؿک ػؿ هولؼیت ؿا  ػؿ ػیؼگاه ػالهه هياهؼه يمیوػ  یػؿ تبییى ّؼف اعاللی يیق ه ،بـ ایى افقووگی

ـا  ـفتى ػؿ هولؼیتفی ـاؿ گ ـفت یا رلل عویو ؿا  ،ایياو هؼتمؼيؼ ىغٌ با ل ػهؼ اف يظیـ   یينبت به اعالق يياو ههؼ

ـفت بوػه  ،ىوػ  یػالهه ػؿ بیيتـ اولاغ، ىغَی که ػچاؿ ّؼف اعاللی ه ـایٔ ايزیام  و هنیت،ػاؿای هؼ اهیا ػؿ ىی

ـفت(  ـػػ هیفؼل ػچاؿ رلا ت اعتیاؿی )رلل بؼؼ اف هؼ ـفیت بیه ياپنیًؼ بیوػو فؼلیی، گ ، به ایى هؼًا که با وریوػ هؼ

ياتى يییق ػؿک اف موی ػییـ هک (971-912: 4، 9974ٕبإبایی، ). پوىايؼ  یهای آو ه چين ػمل عویو ؿا اف بؼی

ـاؿ ػاػه امت ـای ىغٌ ل يمو اٍول اعاللیی ؿا ياػییؼه اها ػؿ ػیى صال  ،فاػل اف ایى هولؼیت عاً ؿا هالک ػمل ب

ـػ  یه ی و اػتباؿییاغ اعاللیی بـ ػؿک ىغٌ اف هولؼیت به اٍول حابت اعاللی افقووػالهه که > ایى ػؿ صا ی امت گی

توره به هولؼیتی امیت کیه فؼیل  ۀػو هتفکـ ػؿ فهیًامامی يظـ اتفاق ؿو اف ایى >باوؿ ػاؿػ ػؿ کًاؿ اػتباؿیاغ هتغیـحابت 
  ىوػ  یاعاللی ػؿ آو والغ ه
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 تبییى ضعف اخالقی بز اساس درک در هىقعیت .7-8

هیای هیـ ػو هتفکیـ ػلیل ّیؼفتواو گفیت کیه   یوّوس هػیؼگاه ػالهه هٖـس ىؼ به  ۀبا توره به هٖا بی که ػؿ صوف

ـػ ػؿ هولؼیت   یهافاعاللی ؿا يیق به ػؿک ىغٌ اف هولؼیت ب ـػايًؼ و هؼتمؼيؼ فهايی که ف ـاؿ هايزام فؼل گ ـػ هن   یل گی

ـای ػمل ػؿ آو هولؼیت ػاىته باىؼ  یه  ،فکیـکه هیـ ػو هتامت  تأهل ایى لابل ۀيکت  توايؼ ػؿک هضؼوػ و هن ػؿک ػام ب

ـاػ بافْیلت اعتَاً ػاػه و ّؼف اعاللی ؿا ػؿ صیوف کًًیؼ  اف   یػؿک هضیؼوػ بییاو هی ۀػؿک ػام اف هولؼیت ؿا به اف

ـاػ بافْیلت ه هک ػیؼگاه توايًؼ به ػؿک ػام ػمت یابًؼ  وی ػؿ عَوً ػؿک هضیؼوػ يییق هؼتمیؼ امیت   یياتى تًلا اف

ـابیـ بیه تیواو   یهی   اف رملۀ ای ػواهليـمؼ ىوػ ىغٌ به ػؿک ػام  یکه مبب ه وروػ ػاؿيؼػواهلی  ـػ ػؿ ب تنیلین فی

ـػگی و ياتوايی ياىی اف پیچیؼگ ـاعاللی، افن های فيؼگی، ػ بنتیی بیه هؼیاؿهیای اعاللیی   یومومه، رؾابیت فؼل غی

ـاتـ اف تواو ىغٌ و ػؼم توايایی ػؿ ؿمیؼو به آو هؼیاؿها، ػوؿویی، عوػفـیبی، غلب اػه و اصناك بـ ػمل، ّیؼف اؿ ۀف

ـاعاللی اف هالصظاغ اعاللی اف همه هلن ـػتـ لوی بوػو هالصظاغ غی   ػالهیه يییق ّیؼف اعاللیی ییا ػؿک اىاؿه کی

ـتیـ ػاينیتى  یؾغ ـفیت، ب هیای لیوای ىیلوی و هضؼوػ اف هولؼیت ؿا ياىی اف رلا ت اعتیاؿی یا رلا ت بؼیؼ اف هؼ

ی و ا یوهای ارتماػی( و به وییژه ّیؼف ایمیاو ارتماػ )ياىی اف ػوإف، هلکاغ اعاللی، رو   غْبی، ّؼف اؿاػه

ـاػ ػاؿای ایماو لویػاينته   ػهؼ   یينبت ه و به تبغ آو ػؿک ػام ؿا به اف

 رابطه ی دیى و اخالق .7-7

بیه  ،گیـی هفاهین اعاللی و صتی هؼف افؼال اعاللی اؿاهیه ػاػه امیت ياتى اف اعاللی و ىکلبا توره به تبییًی که هک

ـای ػیى راییاهی لاهل ييؼه امتتواو گ  یوّوس ه ایى ػؿ صا ی امت که هیؼف اعیالق ػؿ ػییؼگاه ػالهیه  ،فت که ب

ـػ  یکه فاؿؽ اف ػیى يم امتٕبإبایی ؿمیؼو به عؼاويؼ  ـاؿ گیی ػییى و اعیالق اف  ،ػؿ ػییؼگاه ػالهیه  توايؼ هوؿػ توره ل

ى بًیاػهای راهؼه و ػعا یت ػؿ بمیاء چًییى صیج تضمك يظن و ايتظام ػؿ راهؼه و تضکین ؿوابٔ اينايی و پایؼاؿ ماعت

ـفت که ػیى و اعالق ػاؿای وصؼغ هنیتًؼ ؼ و اف ایى رلت هیػاؿييظن و امتضکاهی، آحاؿ واصؼ  اییى اهیـ ؿا   تواو پؾی

بؼیى هؼًا که هـ هکتب اعاللیی ػؿ يلاییت بیه  ،يموػ هياهؼه و تبییىؿ اؿراع صل اعاللی به صل پـمتو تواو ػ  یه
 (9972)اهیؼ،   امت :صك;ىوػ که عوػ، ػیى بغيیؼو به صل پـمتو هًزـ هیتضمك و فؼلیت 
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 های اعاللی ػؿ چًؼ وره لابل توره امت:ػلل ّؼف ۀياتى ػؿ صوفهای ػالهه ٕبإبایی و هک ايؼیيه ۀػؿ والغ هماین

هیل اییى امیت کیه أت لابیل ۀيکتی کیؼ ػاؿيؼ> اهیاأهـ ػو هتفکـ به هولؼیت ايزام فؼل و ػؿک ىغٌ ػؿ آو هولؼیت ت  9

يیاتى بـ ػؿک ىغٌ ػؿ هولؼیت به اٍول حابت و هتغیـ اعاللی باوؿ ػاؿػ و ایى ػؿ صیا ی امیت کیه هیک افقووػالهه 

ـػ   یيمو اٍول اعاللی ؿا ياػیؼه ه  گی

بیه ػؿک  هیای اعاللییهای ػو هتفکـ بیايیـ ایى هوّوع امت که هـ ػو هتفکـ ػؿ تبیییى ػلیل ّیؼف آؿاء و ايؼیيه  1

هیـ ػو   توايیؼ وریوػ ػاىیته باىیؼ  یىغٌ اف هولؼیت اىاؿه ػاؿيؼ و هؼتمؼيؼ ػو يوع ػؿک ػام و هضؼوػ اف هولؼیت ه

ـاػ بافْیلت اعتَاً ػاػ ـاػ هؼؼوػی ه ههتفکـ ػؿک ػام ؿا به اف توايًیؼ چًییى ػؿکیی اف هولؼییت   یايؼ و هؼتمؼيؼ که اف

 ػاىته باىًؼ 

 ،اها ػؿ تببییى ػواهیل ػؿک هضیؼوػ ،ايؼ هلی ؿا ياىی اف ػؿک هضؼوػ اف هولؼیت ػاينتهای اعالهـ ػو هتفکـ ّؼف  9

ـهایی  يظـ و اتفاقاعتالف اصناك بیـ ػمیل، تنیلین  ۀآؿاء ػو هتفکـ وروػ ػاؿػ  هـ ػو هتفکـ ّؼف اؿاػه، غلب هیاويظ

ـاعاللی ؿا هٖـس يموػ هواؿػ به رلا ت اعتیاؿی و ّیؼف  بـ ایى افقوواها ػالهه  ،ايؼ هومومه ىؼو و رؾابیت فؼل غی

ـػ يؼاىیته و ػؿ تورلی ياتى به ایماو ایى ػؿ صا ی امت که هک بـؿمی يموػه امت،رؼی  يضو بهو آو ؿا   هایماو اىاؿه ک

ـػههای آو  های به ػیى و هؤ ف هتبییى ّؼف اعاللی و صتی عوػ اعالق هیچ اىاؿ ياتى بیيیتـ بیه هک ،امت  ػؿ والغ يک

ـاعاللی اف هالصظاغ اعاللیلوی بوػو هالص ـػگی و ياتوايی ياىی اف پیچیؼگ ،ظاغ غی های فيؼگی، ػ بنتیی به   یافن

ـاتـ اف تواو ىغٌ و ػؼم توايایی ػؿ ؿمیؼو به آو هؼیاؿها ـػه امت  هؼیاؿهای اعاللی ف  اىاؿه ک

ػییى و  هییاوای  هيیاتى ؿابٖیهیک ىوػ  ػؿ ػییؼگاه  یػیى با اعالق يیق يمایاو ه ۀؿابٖ ۀاعتالف يظـ ػو هتفکـ ػؿ صوف  4

ػیؼگاه وی ؿا غفلت اف توره به يمو ػیى ػؿ ؿابٖه با اعیالق  ٓ ّؼفاىوػ و ىایؼ بتواو یکی اف يم  یاعالق هياهؼه يم

تیـیى ػالهیه هلین ،ػؿ والیغ  ىیوػ   یيمایاو هیػؿ اعالق آو با ػیى  ۀػؿ ؿابٖ ،ػؿ صا ی که اماك ػیؼگاه ػالهه ،ػاينت

تـیى ػلت ّؼف اعاللیی ؿا ّیؼف ا ؿمیؼو به عؼاويؼ وػؿک صْوؿ ا لی بیاو يموػه و همچًیى هلناعالق ؿ ۀايییق
 ػاينته امت ایماو هٖـس 
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