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هحذثِ ببببخبًی بببلی
چکیده

هَضَع التصیبد اخاللیی اص دّیِ 0991بیبس دگریش دس ادبییبل ػلین التصیبد
هخصَص ًب پس اص بحشاىّبی دِّ ّاٍل ّضاسُ سَم هَسد تَخِ لشاس گشفتِ اس ،
بِطَسی کِ بشخی هؼتمذًذ التصبد خَد ،صگشهدوَػِای اص اخالق اس ٍ ػلین
التصبد بذٍى تَخِ بِ اخالق بیهؼٌبس

اص طشفی ،هکتب خئَکالسی

بش سٍی
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هکتب خئَکالسی

تشکیبی اص ػمبگذ کالسی ّب ٍ فیضگَکشالّیب بیَدُ اسی

ٍلی ًسب بِ بشخی اص اصَل اگي هکبتب اًتمبد کشد ٌّشی خَسج ،فیلسیَف ٍ
تئَسیپشداص لشى ًَصدّن بِػٌَاى بٌیبىگزاس اگي هکتب اس

دس اگي ساسیتب بیب

استفبدُ اص هٌببغ کتببخبًِای ٍ سٍش تَصیفی ،سابطِ اخالق ٍ اگي هکتب بشسسی
خَاّذ ضذ
ًتبگح حبکی اص آًس کِ هکتب خئَکالسی

هْنتشگي هکبتبی اس کیِ
اص ّ

بِ ًمص اخالق دس التصبد بسیبس تأکییذ کیشدُ اسی
خئَکالسی

ػیالٍُ بیش اگیي ،هکتیب

حتّی خبهؼِای سا کِ ًظبم التصبدیاش بش اسبس اصیَل اخاللیی

ًببضذ ،پبگذاس ًویداًذ بب ٍخَد اگٌکِ التصیبدداًبى حشفیِای دس آى صهیبى بیش
ًظشگِ خذاگی التصبد اص اخالق تأکیذ داضتٌذٌّ ،شی خَسج هتؼمذ بَد کِ اخالق
ػٌصش تفکی ًبپزگش التصبد اس ٍ التصبدی کِ هببًی اخاللی ًذاضتِ ببضذ ،دگش
اخالق * سبل چهبرم ـ شمبرة پبنسدهم ـ پبییس 1393

گب صٍد اص ّن خَاّذ پبضیذ اص دگذگبُ خئَکالسی ّب هَضَػبتی اص لبیل فمیش،
بیکبسی ،ػذال بیب تأکییذ بیش هبلیبلّیب ٍ تَصگیغ دسآهیذ ٍ ثیشٍح ،بحیشاى
صگس هحیطی اص هَاسدی اس کِ بذٍى تَخِ بِ هببًی اخاللیی ػلین التصیبد
لببل بحث ٍ بشسسی ًیس
واژههبی کلیدی
اخالق ،صهیي ،هبلیبل
مقدّمه
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اص دِّ 0991اػتوبد التصیبدداًبى بیِ سٍگکیشد هٌْذسیی ٍ هکیبًیکی دس حیل
هطکالل التصبدی کطَسّب سٍ بِ کبّص گزاضیتِ اسی

دس ػیَنً ،ریشش

فشاهکبًیکی بِ التصبد اص خٌبیِّبی گًَیبگَى دس هدیبهغ ػلویی دًییب بیِطَس
فضآگٌذُای گستشش گبفتِ اس

تشکیب اخالق ٍ التصبد ،گکی اص اگیي ًوًَیِّب
(هؤهٌی )01-6 :0231 ،بیش

اس کِ دس سبلّبی اخیش بِ آى تَخِ ضذُ اس

اسبس تصَس ٍ پیصصهیٌِای کِ اص «التصبد» ٍ «اخالق» دس ارّبى ٍخیَد داسد،
«اًسبى التصبدی» ٍ «اًسبى اخاللی» دس تضبد بب گکیذگرش بیِ ًظیش هیسسیٌذ
التصبد خٌبِّبی هبدی صًذگی اًسبى سا تبییي هیکٌیذ ٍ اخیالق بیش خٌبیِّبی
غیشهبدی آى تأکیذ داسد هفبّین التصبدی ٍ اخاللی دس تضبد بب ّن گب حذالل دس
حبل ػذم استببط بب گکذگرش بِ ًظش هیسسٌذ دس ًریبُ ّاٍل اگيطیَس بیِ ًظیش
هیسسذ کِ ًویتَاى هفبّیوی هثل ػمالًیی  ،سیَد ،دسآهیذ ٍ هبًٌیذ آى سا بیب
ٍسٍد بِ هببحث اصلی ،الصم اس تؼبسگفی اص اخیالق ٍ التصیبد اسائیِ ضیَد ٍ
حَصُّبی هفَْهی ّشگ

سٍضي ضًَذ تب اص هفبّین غلطی کِ هَخیب بیذفْوی

هیضًَذ ،دٍسی گضگٌین سؤال اصلی اگیي اسی کیِ «آگیب اخیالق دس هکتیب
خئَکالسی

هْوی اگفب هیکٌذ؟»
ًمص ّ

تعبریف
اخالق ػببسل اس اص لَاػذ اسصضی ٍ ٌّدبسی گ

خبهؼِ کِ دس سفتبس افیشاد

آى اًؼکبس هیگببذٍ .لتی اص اخالق سخي گفتِ هیضَد ،اخالق بِ هؼٌیبی کلیی
آى ،اػن اص اخالق دگٌی ٍ غیشدگٌی هذًظش اس
اخالق اس

اخالق دگٌی صگشهدوَػِای اص

ال اسیالم گیب
اگي بِ اگي هؼٌب ًیس کِ اگش فشدی هؼتمذ بِ دگي (هیث ً

هسیحی ) ًببضذ ،بیاخالق اس
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هفبّیوی هثل بخطص ،فذاکبسیٍ ،لف ٍ غیشُ خوغ ًوَد (سي )0211 ،پیص اص

اگي تصَس غلطی اسی کیِ فیشد هیزّبی سا

159

