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 چکیذُ
حقَق ثَدُ اغت.   ّبی هْن دز حَشُ هجبًی  چگًَگی پدیدازی حقَق اش دیسثبش یکی اش غؤال

،  ّبی نَاثى حبکن ثس زفتتبز اختوتبْی   هٌَُز اش پدیدازی حقَق، ََْز ٍ اغتقساز اٍلیي گًَِ
قَاْد هَخد حق ٍ تکلیف ٍ ًْبدّبی حقَقی دز خَاهّ اثتدایی ثؿس اغ.  اش غتَی دیگتس،   

ّتبی   ّتب ٍ هابلتت.   گیسی ٍ تَغِٓ حقَق ًیص ّوَازُ هَزد هَافقت.  دخبل. ٍخداى دز ؾکل
ِ         بحتخدی ق ِ   ًُساى ٍاقتّ ؾتدُ اغت.  ایتي ت قیتق ثتب اغتتتبدُ اش ثت ّتبی   زٍشتتسیي یبفتت
ؾٌبغی ٍ دیگس ْلَم، ثِ دًجبل ازائِ پبزادایوی اغ. کِ ًقؽ ٍخداى دز پدیدازی  خبهِٓ شیػ.

هًٌتق دزٍى  « ٍخداى»ّبی ایي پطٍّؽ،  تس تؿسیح کٌد  هًبثق یبفتِ ْلوی تس ٍ حقَق زا دقیق
ؾدُ دز  ّبی ثِ اؾتساک گراؾتِ ّب ٍ احػبظ یتی اغ. کِ اش آگبّیاختوبْی یب ْقالًی. ْهَ
ِ -ّبی اخالقی خبهِٓ ثْسُ گسفتِ ٍ ٍیطگی دٍغتتی زا   اختوبْیِ اًػبًی، ّوچَى ّودلی ٍ ًتَ

کٌتد،   ْتبدا  شیػتتی ٍ قَاْتد ّوکتبزی زا اخالقتی ٍ اًػتبًی هتی       « ٍخداى»کٌد   هتجلَز هی
ؾتَد ٍ   زا غجت هتی « حق»ّس فسد ت . ٌَْاى ّبیی ثسای  احػبظ دزًٍی هجٌی ثس لصٍم ثجَ 

گیسد  ٍخداى خوٓی، قتدز هؿتتسک    ّبی خَد ثِ کبز هی ٌَْاى ؾبخف ازشیبثی زا ثِ« ْدال.»
ّبی فسدی ٍ ْقالًی. ْهَیتی خوٓی اغ. کِ اتکب ثِ ٍخداى دز فهبی تٓیّي يلتت   ٍخداى

  کٌد حقَق زا هوکي هی

، خَاهّ اثتدایی، شیػ. خوٓی، ْدال.، ٍاضگبى کلیدی: اًتابة اختوبْی، پدیدازی حقَق

 ْقالًی. ْهَیتی، ٍخداى  
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 همذهِ
ّتبی حقتَقی دازای داهٌتِ     پسداشی دزثبزُ هجبًی ٍ اهَز ثٌیبدیي ًُتبم  ث ث ٍ ًُسیِ

دازد  یکتی اش   ثیؽ آغبش ؾتدُ ٍ ّوچٌتبى اداهتِ    ٍ  ٍغیٓی اغ. کِ اش ثدٍ تودى ثؿس کن
ٌَْاى ًُبم نتَاثى زفتتبزی ٍ    حقَق ثِّبی اغبغی دز ایي حَشُ، ً َُ پدیدازی  غؤال
ٍ تکبلیف فسدی ٍ اختوبْی اغ.  ایٌکتِ چتِ ْتَاهلی غتجت ؾتدُ       8ّب کٌٌدُ حق تٓییي

ّب دز شًدگی اختوبْی خَد ثتِ ؾٌبغتبیی ٍ یتب ایدتبد یت  غتسی قَاْتد،         اغ. اًػبى
ّب هجبدز  کٌٌد ٍ ًیص چگًَگی حتدٍ  ایتي فسایٌتد،     هقسزا ، ًْبدّب، اقَل ٍ غیبغ.

اغ.   هَزد تَخِ اًدیؿوٌداى، فیلػَفبى ٍ پطٍّؿگساى اختوبْی ٍ اًػبًی ثَدُ  ّوَازُ
اًتد ٍ   ّب ّوَازُ هیل ثِ ٍخداًی ثَدى یب ٍخداًی کسدى حقَق داؾتِ اش دیگس غَ، اًػبى

    ِ اًتد  لیت     ت َال  ْولی دز حقَق ٍ غبختبزّبی غیبغی ًیتص اش ٍختداى تترثیس گسفتت
يتی ٍ یب ْبهلی کتِ هَختت احػبغتب  ٍ اًگیتصؼ     ٌَْاى ی  هػئلِ ْب ٍخداى غبلجبً ثِ
ؾَد، ؾٌبختِ ٍ تٓسیف ؾدُ ٍ ثِ ّویي خبيس ثیؿتس دز حَشُ اختالق هتَزد    اخالقی هی

ٍ تٓسیتتی کتِ ثتَاًتد      زٍ، ازائتِ زٍؼ  ث ث قساز گسفتِ اغ. تب دز ْبلن حقتَق  اشایتي  
خِ قساز دّد، اتکب دز حَشُ حقَق هَزد تَ ٌَْاى ی  ثبشیگس اغبغی ٍ قبثل ٍخداى زا ثِ

کتسد، دز ْتبلن    ؾدُ، ٍخداى زا ًبهتٓیي تٓسیف هتی  ًوَد ٍ چَى تٓبزیف ازائِ غا. هی
تٓیٌب  حقَقی چٌبى هقكَدی حبقل ًؿدُ ٍ غبلجبً ٍخداى دز حدٍد ی  هٌجتّ هتبدی   

 حقَق هَزد تَخِ قساز گسفتِ اغ. 
، پدیدازی حقَق ٍ ًقؽ ٍ  پسداشاى دز تبزیخ تًَزا  اًدیؿِ حقَقی، ًُسیِ

ّبی ْلوی ْكس  ّب ٍ یبفتِ ْولکسد ٍخداى دز ْبلن حقَق ٍ اخالق زا ثس اغبظ دادُ
ّبی ًَیي ْلوی، ًػج. ٍخداى ثب پدیدازی  اًد  اکٌَى ثبید دید یبفتِ خَد تؿسیح کسدُ

ثبزُ، ایتبگس ًقؽ  بی ْلوی ٍ ْقالًی دز ایي کٌٌد  دغتبٍزدّ حقَق زا چگًَِ تؿسیح هی
خدی دز حقَق اهسٍش ٍ فسدای ثؿس اغ.، شیسا اهکبى ثبش تَلید آثبز ٍخداًی دز ٍنّ ٍ 

تسی ثسای ّوبٌّگ کسدى  اخسای قَاًیي ٍ هقسزا  زا فساّن کسدُ ٍ زاّجسد دقیق
  داؾتي ت لیل کٌد االخسای اختوبْی ازائِ هی ّب ٍ ًیبشّبی ثؿس ثب قَاْد الشم خَاغتِ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 اغ. اؾتجبُ ًؿَد  Lawقساز دادُ ؾدُ تب ثب حقَق کِ هٓبدل  Rightsاًگلیػی  ّب هٓبدل دز ایي هقبلِ ٍاضُ حق  8
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اختوبْی ثؿس، ْالٍُ ثس پیساغتي شٍائد -دقیق ٍ ْلوی اش ازتجبو حقَق ثب حیب  اخالقی
ّب زا ثِ ً َ  تَاًد پدیدُ تئَزی ، زاٌّوبی يساحی ٍ ازائِ پبزادایوی خَاّد ثَد کِ هی

دادُ ٍ اذّبى زا ثْتس قبًّ کٌد  گتتٌی اغ. کِ ثسزغی ًقؽ ٍخداى دز  تسی ؾسح هًٌقی
حقَق، ت لیل هَزدی َْاهل هؤثس ثس خَد ٍخداى ٍ اًَاِ ٍخداى )قهبیی، تَغِٓ 

 دیٌی، کبزی، اًػبًی، هلی، خْبًی ٍ حقَقی( خبزج اش دایسُ ایي پطٍّؽ اغ. 
ثسای ؾسح ًقؽ ٍخداى دز پدیدازی حقَق دز خَاهّ اٍلیِ اًػبًی، ثبید 

سد  هٌَُز اش ّبی هاتلف حیب  اختوبْی اٍ زا ٍاکبٍی ک ّبی اًػبى ٍ خٌجِ ٍیطگی
اغ.  ثِ ّویي خبيس، ایي  8خَاهّ اٍلیِ ثؿس دز ایي پطٍّؽ، خَاهّ اًػبى َّؾوٌد

ؾٌبختی  زٍاى 2ؾٌبختی، ؾٌبختی، ّبی شیػ. ثبیػ. ازخبْبتی ثِ ثسخی کبزکسد هقبلِ هی
خوٓی خَد، خَلق  ثؿس دز حیب  دغتِ  ؾٌبختی اًػبى دّد کِ غجت ؾدُ، ًَِ ٍ خبهِٓ

ّب زا هالک غلَک هٌبغت شًدگی اْهب ٍ  زی زا الشم ثداًد ٍ آىزفتب ّبی ثسخی نبثًِ
ًْبدّب قساز دّد  چٌبى ؾٌبختی، دز پَیؽ هَنَِ ه َزی ًُبم حقَقی کِ ّوبًب ًَِ 

ؾَد ثبید ثیؿتسیي  ثؿس اغ.، هؤثس خَاّد ثَد، شیسا هًٌقبً آًچِ ثسای اًػبى ٍنّ هی
 ثبؾد  تًبثق زا ثب هتٓلق خَد یٌٓی اًػبى داؾتِ

اًػبى دز پدیدازی حقَق « ٍخداى»یِ ایي هقبلِ اذْبى ثِ ًقؽ چٌدٍخْی فسن
ّب، تکبلیف،  اغ.  هٌَُز اش پدیدازی حقَق، ؾٌبغبیی ٍ ثسقسازی نَاثى زفتبزی، حق

کٌتسل اختوبْی، ْدال.، ًْبدّب ٍ دیگس لَاشم حیب  ٌّدبزهٌد خبهِٓ ثؿسی اغ.  دز 
خداى دقیقبً چیػ. ٍ چِ ٍغقن ایي فسنیِ ثبید دید کِ ٍ خْ. ثسزغی ق .

ای هیبى ٍخداى  خبیگبّی دز هیبى َْاهل هؤثس ثس ایدبد قَاْد ٍ قَاًیي دازد؟ چِ زاثًِ
 غبشی ثؿس ٍخَد دازد؟ پریسی ٍ ه کوِ خَاّی، قبْدُ ٍ ْدال.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
هٓسف ی  دٍزُ تکبهلی اًػبى دز ًُسیِ فسگؿ. )تکبهل(  (Homo Sapiens)اًػبى خسدهٌد، اًػبى َّؾوٌد   8

فسیقب ٍ ثِ ادز  اًػبى خسدهٌد ثبغتبًیضًتی ،  ّبی آشهبیؽّب ٍ  اش فػیل آهدُ دغ.  ثِ ثس اغبظ ؾَاّد اغ.  
ؽ تکبهل یبفتٌد ٍ اٍلیي ّصاز پی 844ّصاز ٍ  244اهسٍشی دز يی غبلیبى ٍ دز حدٍد  آًتَهی  اًػبى هدزى

ٍ  ًئبًدزتبلّبی  ّصاز غبل پیؽ ثَدُ کِ دز يی شهبى ثب خوٓی. اًػبى ۰4فسیقب زا تسک کسدًد حدٍد اای کِ  دغتِ
  خبیگصیي ؾدًد (قبه. اًػبى زاغ.) َّهَ ازیکتَظ

2.Cognitive 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%85%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:Anatomically_modern_human&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%DB%8C%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%A7:Anatomically_modern_human&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A6%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA
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تَاى اؾبزا  غیسهػتقیوی دز آثبز  گیسی حقَق، هی دز ؾکل« ٍخداى»دزثبزُ ًقؽ  
کتت زٍاقی هؿبّدُ کسد  ّوچٌیي پطٍّؿگساًی کِ ثب فالغتِ یًَبى ثبغتبى ٍ ًیص ه

دز « ٍخداى»ای دزثبزُ ًقؽ  اًد، ًکب  ازشًدُ ؾٌبختی ثِ حقَق ًگسیػتِ زٍیکسد خبهِٓ
تَاى ثِ اهیل دٍزکین، لئَى دٍگی ٍ ضزض غل  ّب هی اًد کِ اشخولِ آى حقَق ذکس کسدُ

ثبزُ ًُسیب   کبً. دزایيٍیطُ  اؾبزُ کسد  اًدیؿوٌداى ْكس زٍؾٌگسی هبًٌد زٍغَ ٍ ثِ
ای  ٍ ًیص اغتبداى ثسخػتِ« احػبظ حقَق»ًُساى هکتت  اًد  قبحت ثػیبز هْوی داؾتِ

اًد؛ اهب  دز ْبلن حقَق قبئل ثَدُ« ٍخداى»ای ثسای  ًقؽ هٓتٌبثِ 8ضزض دل ٍکیَهبًٌد 
ًُساى ٍ هکبتت ثِ ًقؽ ٍخداى دز پدیدازی ٍ تکَیي نَاثى ٍ  ی  اش ایي قبحت ّیچ
ثِ  اًد ٍ چگًَگی ترثیسگرازی ٍخداى ثس حقَق زا ی ثٌیبدیي حقَقی ًپسداختًِْبدّب

 اًد  تكَیس ًکؿیدُ
ّب،  گیسی اش کتبة ای ٍ ثب ثْسُ ایي پطٍّؽ اش ًَِ ثٌیبدیي اغ. ٍ ثِ زٍؼ کتبثابًِ
ٍت لیل کیتی ه تَای هدازک  هقبال ، اغٌبد ٍ هدازک ْلوی هستجى ثب هَنَِ، ثِ تدصیِ

ای ثَدُ ٍ دز  زؾتِ ُ پسداختِ اغ.  ّوچٌیي ت قیق حبنس اش ًَِ هیبىٍ هػتٌدا  یبدؾد
ؾٌبغی،  ؾٌبغی، خبهِٓ خبهِٓ ؾٌبغی، شیػ. ّبی ْلَم تدسثی ّوچَى شیػ. آى اش یبفتِ

 اختوبْی ٍ ًیص فلػتِ، اخالق ٍ حقَق اغتتبدُ ؾدُ اغ.   زٍاًؿٌبغی، زٍاًؿٌبغی
ِ زفتبز اختوبْی )قَاْد شیػتی، دز ایي پطٍّؽ اثتدا چگًَگی اغتقساز نَاثى اٍلی

اش آى کیتی.   فٌی ٍ ّوکبزی( دز خَاهّ ثدٍی ثؿسی هَزد هًبلِٓ قساز گسفتِ ٍ پع
تکویل ایي قَاْد ثب قَاْد ثبًَیِ )قَاْد هَخد حق ٍ تکلیف( تؿسیح ؾدُ اغ.  اش 

 ؾٌبختی، پبزاداین هتتبٍتی اش ً َُ خبهِٓ ؾٌبختی ٍ شیػ. تسکیت ًُسیب  فلػتی، خبهِٓ
اغتقساز حقَق دز قیبظ ثب زٍیکسدّبی گرؾتِ ازائِ ؾد  دز ثٌد دٍم، ً َُ پدیدازی 

گیسی قَاْد ثبًَیِ ٍ قَاْد دغتِ غَم  ٍخداى دز خَاهّ ثدٍی ثؿس ٍ ترثیس آى ثس ؾکل
گیسی ًْبدّبی اغبغی  خَیی ؾد  غپع ًقؽ ٍخداى دز ؾکل )قَاْد ّوجػتگی( پی
ّب ت لیل ٍ  ٍ ترثیس ٍخداى ثس ؾٌبغبیی حقگسی  خَاّی ٍ قهبٍ  حقَق، یٌٓی ْدال.

ّبی پطٍّؽ تجییي ؾدُ  تَقیف ؾد  دز ثٌد غَم هبّی. ٍخداى خوٓی ثس اغبظ یبفتِ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.George Del Vecchio 
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 گیسد  ٍ اّوی. آى دز ْبلن حقَق هَزد ثسزغی قساز هی
 

 . پذیذاری ضَاتظ رفتار اجتواػی در جَاهغ اتتذایی1
اغ. کِ ثپسغین اغبغبً  ؾبید ثْتس« ٍخداى»ثسای دزک زاثًِ پدیدازی حقَق ٍ 

یبفتِ آى اهسٍشُ حقَق ًبهیدُ  ّبی اٍلیِ ٌّدبزّبی اختوبْی کِ ؾکل تکبهل گًَِ
ٍخَد  اغ.؟ اگسچِ دزثبزُ ایٌکِ حقَق کی ٍ چًَز ثِ ٍخَد آهدُ ؾَد، چگًَِ ثِ هی

ّبیی کِ دز  تَاى گت. پطٍّؽ هی 8آهدُ اغ. ايالْب  تبزیای دقیقی دز دغ. ًیػ.،
اًد  ایي هػئلِ  ى ثِ هٌؿر پیدایؽ حقَق پسداختِ ثبؾٌد، ثػیبز اًدکّب حقَقداًب آى
خْ. اغ. کِ ثسزغی َْاهل هؤثس دز ایدبد حقَق، خَد هػبئلی حقَقی ًیػتٌد،  اشآى

 شیػ.»ٍیطُ هَنَِ هًبلِٓ ْلَم  ثبزُ ثسزغی هػبئلی الشم اغ. کِ ثِ ثلکِ دزایي
 یسًد گ قساز هی« اختوبْی ؾٌبغی زٍاى»ٍ  2«ؾٌبغی خبهِٓ 

ّب، غبختبز ٍ  حقَق ثِ هٌٓبی اهسٍشی آى ؾبهل قَاْد، هقسزا ، ًْبدّب، زٍیِ
ٌَْاى آغبش فسایٌد ٌّدبزهٌدی  ای اغ.، اهب آًچِ زا کِ ثِ غبشٍکبزّبی هتكل ٍ پیچیدُ

تَاى هَزد تَخِ قساز داد، قسفبً قَاْد ثدٍی  اختوبْی ثؿس دز خَاهّ اثتدایی هی

زفتبزّبی اْهبی ی  قجیلِ حبکن ثَدُ اغ.  ایدبد ًْبدّب ٍ االخسایی اغ. کِ ثس  الشم
ّبیی حقَقی ّوگی هَکَل ثِ پع اش اغتقساز ایي قَاْد ّػتٌد  ایي قَاْد زا  زٍیِ
 ثٌدی ٍ هًبلِٓ کسد  يجقِ تَاى دز دٍ دغتِ اٍلیِ ٍ ثبًَیِ هی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ایٌکِ حقَق چیػ.، ثِ تبزیخ هساخِٓ کٌین، ًتیدِ هًلَة ٍ قسی ی ٍ  یبثی ثِ تٓسیف حقَق اگس ثسای دغ.  8
ّبی فساٍاى هقسزا  ٍ ترغیػب  حقَقی هلل هاتلف زا کِ  آٍزین، شیسا تبزیخ فقى ؾسح دگسگًَی دغ. ًوی ثِ

 ( 84: 8938گرازد )دل ٍکیَ،  اًد، دز اختیبز هب هی ٍخَد آهدُ دزپی ثِ يی ت َال  پی
هج ث ْلوی ثسزغی زفتبزّبی  (Sociobiology) اًگلیػیثِ اختوبْی  ؾٌبغی  شیػ. ؾٌبغی یب خبهِٓ شیػ.  2

کٌد تب چسایی  ّب اغ.  ایي داًؽ تالؼ هی گًَِِ فسگؿتیّب دز يی زًٍد  ثب فسل پدید آهدى آى اًػبىٍ  خبًَزاى
ثس ایي پبیِ  ؾٌبغی خبهِٓ شیػ. .پدید آهدى زفتبزّبی گًَبگَى دز خبًَزاى زا اش دیدگبُ فسگؿتی تَنیح دّد

ّبی غَدهٌدی ثسای  ؾَد تب خبًَزاى زٍؼ ثبْث هی «ٓیيجی  اًتابة»کِ فؿبز  گًَِ ّوبىاغتَاز اغ. کِ 
گیسی زفتبزّبی غَدهٌد اختوبْی خبًَزاى دز ثسخَزد ثب  غبشگبزی ثب ه یى ايسافؿبى ثیبثٌد، ایي فؿبز ثبْث ؾکل

 ,Driscoll)اهسیکبیی اغ.  زک: « ادٍازد ٍیلػَى»گراز ایي ْلن  پبیِ .ًیص ؾد ّب گسگًَِدیاْهبی گسٍُ خَد ٍ 

2017)  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
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 . ضَاتظ اٍلیِ رفتار اجتواػی1-1
کتبزی دزًٍتی ثتسای زٍاى کتسدى      زاُ زفتبزی ٍ قَاْد اختوتبْی،  ّبی تدثیس نبثًِ

ّتبی   شًدگی اختوبْی ثیسًٍی اغ.؛ فلرا ثسای داًػتي دزثبزُ چگًَگی پدیدازی نبثًِ
الیتت  ٍاًتٓبال  دزًٍی اًػبى دز تٓبهل ثب دًیبی خبزج زفت.    زفتبزی ثبید ثِ غسأ فٓل

 هتب »دز نسٍز  تَخِ ثِ ؾٌبخ. دزًٍیب  ثؿس ثس اغبظ داًؽ زٍش هٓتقد ثتَد   8ًیتع
ثبید حتی هتبّین فًسی خَد زا ثیبهَشین، یٌٓی ثٓهی هتبّین زا کِ دز نویس هب هَخَد 

ّتب زا دز   ّبی ثٓدی اخبشُ هٓسف. ثِ ٍخَد قجلتی آى  خكَـ پیؿسف. ٍ ثِ -اًد ٍ ًْتتِ
ثتِ ّوتیي ل تبٌ ایتي      ( 22: 8938)دل ٍکیتَ،   «تدزیح زٍؾي غبشین ثِ -دٌّد نویس هب هی

ِ   بدُ اش داًتؽ زٍش شیػت.  کٌتد ثتب اغتتت    پطٍّؽ تتالؼ هتی   ؾٌبغتی ٍ   ؾٌبغتی، خبهٓت
حتبل دز ثسختی هٌتبثّ     زٍاًؿٌبغی، پدیدازی حقَق زا هَزد ثسزغتی قتساز دّتد  ثتبایي    

کِ الجتِ غبلجبً تسخوِ ثَدُ ٍ  2ّب ٍخَد دازد حقَقی ًیص اؾبزاتی ثِ ایي هَنَْب  ٍ یبفتِ
 هسثَو ثِ ت قیقب  چٌد دِّ پیؽ ّػتٌد 

ؾَد   م تدسثی خدید، دز آثبز حقَقی فبزغی کوتس دیدُ هیاغتتبدُ اش ت قیقب  ْلَ
ٍ « زٍاًؿٌبغتتی اختوتتبْی »ْلتت. ثسزغتتی هج تتث ٍختتداى ٍ پدیتتدازی حقتتَق دز    

آى اغ. کِ اغبغبً ایي ثسزغی هسثَو ثِ هَاخِْ فتسد اًػتبًی ثتب    « ؾٌبغی خبهِٓ شیػ.»
ٍ  ٍخَد هتی  اٍنبِ ٍ احَالی اغ. کِ دز اثس شًدگی اختوبْی ثسای اٍ ثِ اٍ ثتسای   آیتد 

ّوبٌّگ کتسدى ؾتسایى شًتدگی اختوتبْی، هجتبدز  ثتِ ؾٌبغتبیی قَاْتد ٍ هقتسزا           
حقَق ًبؾی اش گسٍُ اختوبْی اغ.  قَاْتد  »کٌد  دز حقیق.  هی 9ّبی زفتبزی( )نبثًِ

ای اغ. کِ گسٍُ اختوبْی هیل دازد يجق آى زٍاثى اختوبْی خَد  حقَقی ًوَداز يسیقِ
 ( 80: 8918)لَی ثسٍل، « زا ثِ غبهبى کٌد

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
8  Wilhelm Libniz (818۰-8۰02داى آلوبًی ) فیلػَف ٍ زیبنی 
پسٍیص قبًٓی ٍاخد هًبلت ازشؾوٌدی  حقَق ٍ اختوبِاهیس ًبقس کبتَشیبى ٍ ًیص  فلػتِ حقَقآثبزی ّوچَى   2

(، قف 8902خَد، چبح دٍم، ) حقَق هدًیدز ایي حَشُ ّػتٌد  ّوچٌیي حػي اهبهی دز خلد چْبزم اش کتبة 
کٌد  لئَى دٍگی ٍ ضزض غل ًیص اش حقَقداًبًی  ثِ هجبًی اختوبْی حقَق اشًُس ْلوب هاتلف اؾبزُ هی ۰1-۰3

 اًد  اختوبْی ثسزغی کسدٌَُْاى ی  پدیدُ  ّػتٌد کِ حقَق زا ثِ
3.Behavioral Criterion 
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اغ.، غِ دغتِ  دز پبغخ ثِ ایي پسغؽ کِ هٌؿر پیدایؽ حقَق چِ ٍ چگًَِ ثَدُ
 اغ.: ؾدُ  پبغخ دادُ

ٍ ثسختی هتکلوتبى هػتی ی هبًٌتد      8دغتِ اٍل ؾتبهل فالغتتِ یًَتبًی، زٍاقیتبى     -
داًٌتد    ّػتٌد کِ حقَق ٍ هًٌتق زا تتَ م ٍ هتالشم هتی     0اٍکبم 9اغکبتَظ ٍ 2آکَیٌبظ،

داًٌد ٍ هٓتقدًد کتِ ثؿتس    آگبُ هی ق زا ه كَل هًٌق ٍ اًدیؿِ خَدایؿبى پیدایؽ حقَ
ّتب، ًُتن ٍ اهٌیت. زا     ثب آگبّی کبهل ًػج. ثِ احتیبخب  خَد ٍ ثْتسیي زٍؼ ترهیي آى

     ِ  ثسای حیب  اختوبْی نسٍزی ؾٌبختِ، ثِ ایدتبد قَاْتد ٍ هقتسزا  حقتَقی پسداختت
َى دز هیبى ْلوبی حقتَق  ایي يسش فکس دز هَزد چگًَگی پیدایؽ حقَق ٍ قبً»اغ.  

زایح ثَدُ ]ٍ[ اهسٍش ًیص غبلت حقَقداًبى هٓتقد ثِ خلتق آگبّبًتِ هقتسزا  حقتَقی اش     
 ( 288: 8913)قبًٓی، « خبًت افساد هل. ّػتٌد

ؾٌبغبى ٍ آى دغتِ  ؾٌبغبى، اًػبى دٍم ْلوبی اختوبْی، ثاكَـ خبهِٓ  دغتِ - 
اًد   اش حقَقداًبًی ّػتٌد کِ هبّی. اختوبْی حقَق زا هَزد تَخِ ٍ هًبلِٓ قساز دادُ

ٍاًتٓبال  هاتلف ٍ غیسهٌُوی اغ. کِ  ایٌبى ْقیدُ دازًد، پیدایؽ حقَق ه كَل فٓل
قَز  قبًَى  تدزیح هقسزا  ٍ اقَلی زا کِ ثٓداً ثِ دادُ ٍ ثِ دز حیب  اختوبْی زٍی 

قَز   اغ.  اشًُس ایي افساد هقسزا  حقَقی ثِ دزآهدُ، ثس شًدگی افساد حبکن غبختِ
 ( 284: 8913)قبًٓی، اًد  ٍخَد آهدُ تدزیدی، غیسهٌُن ٍ ثدٍى ًقؿِ ٍ ّدف قبيّ ثِ

، «ٍخداى» ٍ« اخالق»ؾٌبغبى اختوبْی ّػتٌد کِ ثسٍش  ٍ دغتِ غَم شیػ. - 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
شًَى ٍغیلِ   کِ ثِاغ. ّلٌیػتی هکتت فلػتی « غُتبًٍدی»ٍ ثِ پبزغی  (Stoicism) اًگلیػیزٍِاقی ثِ   8

  ایي هکتت فلػتی تب قسى غَم پع اش هیالد دز توبم یًَبى ٍ زٍم ترغیع ؾد (Zeno of Citium) کیتػیًَی
 داؾ. زًٍق 
دز  .هػی ی ثَد هترلِهٓسٍف ثِ حکین آغوبًی، فیلػَف ایتبلیبیی ٍ ( 8210–8228)قدیع تَهبظ آکَیٌبظ   2

 شثبى فساًػِ ثِ غي تَهب داکي هٓسٍف اغ. 

ٍ اش پیسٍاى  اغکبتلٌداّل  فیلػَفی   8941ًَاهجس  1دزگرؾتِ  82۰۰هبزظ  84شادُ اغکبتَظ، داًع   9
 آکَیٌبظ ثَد 

پیسٍ آکَیٌبظ داى ٍ فیلػَف اًگلیػی  هًٌق(William of Ockham) ی اًگلیػثِ ( 8901-8211، )کبماُ ٍیلیبم  0
 ثَد  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%DB%8C%D8%AA%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
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قَقی ٍ ایدبد ثسخی ًْبدّب زا دز ح 8هٌدی ٍ پریسؼ قَاْد ثبًَیِ ٌَْاى ه سک قبْدُ ثِ
غسایص »کٌٌد  ثسای هثبل، دازٍیي اخالق زا ًبؾی اش تکبهل  تؿسیح هی 2«تکبهل اخالق»

ّس   8ثبزثبزا کیٌگٍ   0فساًع دی ٍالٍ  (De waal & et al, 2014: 12)داًد  هی 9«اختوبْی
اغ.  گسفتِؾکل  ۰بًبىغ ًاػتی گسایی اختوبِدٍ ْقیدُ دازًد اخالق اًػبًی اش زؾد 

(De waal & et al, 2014: 12)ّبیی اش فسایٌد پدیدازی    ّسی  اش ایي غِ دیدگبُ ثاؽ
کٌٌد ٍ ثب تسکیت هٌبغت ّس غِ ًُسیِ اغ. کِ پبزاداین  حقَق زا تَقیف ٍ تؿسیح هی

 آید  تسی حبقل هی قبثل دفبِ
زٍؼ ٌَْاى  ؾٌبظ ثسخػتِ اهسیکبیی دز کتبة خَد ت . خبهِٓ 1ٍیلیبم غبهٌس

ّبی اًػبى ثدٍی ثب  ّب ٍ ٍاکٌؽ دّد کِ کٌؽ ؾسح هی (Sumner, 2007) 1ْبهیبًِ
ٍخًب اغ. کِ هَخجب  یبدگیسی زا  حیَاًب  تتبٍ  شیبدی ًدازد ٍ ایي فسایٌد آشهَى

ّب، ْبدا   ّب ٍ دفّ زًح کٌد ٍ تکساز هَفق. آهیص خلت لر  ثسای اًػبى فساّن هی
دٌّد  غپع غبهٌس تسظ اش ازٍاح ٍ احتسام ثِ  کل هیفسدی ٍ زغَم گسٍّی ٍی زا ؾ

کٌد ٍ فسایٌد  تسیي هجٌبی قَاْد ٍ ٌّدبزّب دز خَاهّ ثدٍی قلوداد هی ًیبکبى زا هْن
« زٍؼ ْبهیبًِ»ٌَْاى ً َُ پدیدازی نَاثى زفتبزی اٍلیِ زا  ایدبد ْبدا  ٍ زغَم ثِ

 ًبهد: هی
گیسًد   تساى ٍ تقلید فسا هی ایي زٍؼ زا کَدکبى ت . ترثیس غٌ.، قدز  ثصزگ»

زٍؼ ْبهیبًِ ثسای افساد گسٍُ یکػبى، ّوگبًی، آهس ٍ تغییسًبپریس ثَدُ ٍَیتِ ٍ ْول آى 
تدزیح ٍ  ثِ « زٍؼ ْبهیبًِ»ترهیي احتیبخب  شًدگبًی دز شهبى ٍ هکبى خبـ اغ.  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 بًَیِ ؾسح دادُ خَاّد ؾد دز اداهِ هٌَُز اش قَاْد ث  8

 ؾَد  هیگتتِ  تکبهل اًػبىدز خسیبى  ّب اًػبىتکبهل اخالق ثِ پیدایؽ زفتبز اخالقی   2

3.Social Instincts 
4. Frans De Waal 
5.Barbara J. King 
6.Primate 

ؾٌبغبى،  (، اغتبد ثسخػتِ داًؿگبُ ییل اهسیکب ثَد ٍ ثِ ًُس ثػیبزی اش خبه8384ِٓ– 8104ٍیلیبم گساّبم غبهٌس )  1
اًتؿبز یبف.، اٍلیي اثس هْوی اغ. کِ دز شهیٌِ  834۰ ثبز ثِ غبل کِ اٍل زٍؼ ْبهیبًِکتبة هٓسٍف اٍ 

 ( 288: 8913اغ. )قبًٓی،  ؾٌبغی دز اهسیکب ًگبؾتِ ؾدُ خبهِٓ
8. Folkways 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%AF%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7_%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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ؾَد  اگس اش یکی اش   ققی، اهسی ٍ الصاهی هیاشپیؽ ت هَاشا  گرؾ. شهبى ثیؽ ثِ
اْهبی قجبیل اٍلیِ ْل. يسش زفتبز اٍ غؤال ؾَد، خَاة خَاّد داد کِ چَى اخداد اٍ 

 ( 288-280: 8913)قبًٓی، « کٌد اًد، اٍ ًیص چٌبى هی ّویؿِ ثِ آى تستیت ْول کسدُ
َاهّ ثدٍی ایي ثِ آى هٌٓبغ. کِ تجلَز ٌّدبزّبی اٍلیِ دز زٍاثى هیبى اْهبی خ
تَخِ اغ.  ًبؾی اش تٓقل ٍ تداثیس پیؽ اًدیؿیدُ ًیػ.  ًکتِ هْوی کِ دز ایٌدب قبثل

ؾًَد  ایي دغتِ اش  کیتی. ٍ هبّی. قَاْدی اغ. کِ ثِ زٍؼ ْبهیبًِ ایدبد هی
ؾٌبغی پدیدازی قَاْد،  ٌّدبزّب زا کِ هبّی. شیػتی، فٌی ٍ ّوکبزی دازًد دز گًَِ

ثٌبثسایي قَاْد اٍلیِ ه كَل تدسثِ شیػتِ ی  خبهِٓ  م ًْبد؛ًب« قَاْد اٍلیِ»تَاى  هی
ثدٍی ٍ تکبهل ًیبفتِ اغ.  پدیدازی حقَق دز هٌٓبی قَاْد اٍلیِ دز اًدیؿِ 

ّب  تس اش تكَزی اغ. کِ فالغتِ ٍ حقَقداًبى پیسٍ آى ؾٌبختی غبهٌس، هًٌقی خبهِٓ
ی کِ ثسای هثبل افاليَى ٍ اًد، شیسا اًدیؿِ ثِ آى هٌٓب ٍ دز آى غً  ثبزُ داؾتِ دزایي

گَیٌد، حتی دز دٍزاى حیب  خوٓی ثؿس َّهَغبپیٌع ًیص هٌتتی  ازغًَ اش آى غاي هی
ؾٌبغی غبهٌس ًجبید آى زا ْبهیبًِ ثٌبهد، چگًَگی پدیدازی قَاْدی  اهب آًچِ خبهِٓ اغ.؛

آهیص خوٓی  اغ. کِ پع اش ؾکل گسفتي قَاْد اٍلیِ، ثسای زٍاى کسدى حیب  هػبلو.

کٌٌد  ایٌدبغ. کِ ثبید ثِ داًؽ دیگسی هتَغل ؾد ٍ دٍهیي گًَِ  ز  پیدا هینسٍ
ؾٌبغبى  خبهِٓ يَز کِ شیػ. قَاْد دز فسایٌد پدیدازی حقَق زا ؾٌبغبیی کسد  ّوبى

غبش تکبهل اختوبْی خَاهّ ثَدُ ٍ ًبغبشگبزی ًقم قَاْد  اًد، اخالق، شهیٌِ ؾسح دادُ
ْهبی ی  خبهِٓ، ی  هػئلِ ثبًَیِ ٍ ًبؾی اش ثب هٌبفّ خوٓی ٍ تٓبزل هٌبفّ هیبى ا

 کٌد  ای زا ًیص يلت هی خبهِٓ اغ. کِ قَاْد ثبًَیِ

 

 . ضَاتظ ثاًَیِ رفتار اجتواػی1-2
زا ثاؿی اش تکبهل اًػبى  8ؾٌبغبى ثسٍش قَاْد اخالقی )غیس شیػتی( خبهِٓ شیػ.

اًتابة »ّب  آى (Alexander, 1974; Boehm, 2008)داًٌد   دز حیي شًدگی اختوبْی اٍ هی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ّب ثِ ْبد  فسد یب زغن  ّب ٍ یب دفّ زًح ی قَاْدی اغ. کِ هػتقیوبً دز خْ. خلت لر هٌَُز اش قَاْد شیػت  8

 اًد  گسٍُ دزآهدُ
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کٌٌد  ثؿس دز خْ. تدْیص خَد ثسای  قلوداد هی 2«اًتابة يجیٓی»زا ًیص ی   8«اختوبْی
ّبیی ثسای حرف زقبث.  تًبثق ثب ایي اًتابة اختوبْی، دغ. ثِ ایدبد حدٍد ٍ ثجَ 

ثػیبز زٍؾي اغ. کِ اًتابة يجیٓی »گَید:   ثبزُ هی دزایي (1902) 9کساپَتکیيشًد   هی
يَز دقیق اش زقبث. اختٌبة کٌد  اختوبْی ثَدى،  ّبیی اغ. کِ ثِ حل پیَغتِ ثِ دًجبل زاُ

«  کٌد ّبی ثْتس اخالقی ثبش هی ثب ایدبد هَآًی ثس دزگیسی فیصیکی، فهب زا ثسای احػبظ
ؾٌبغی، اتکب ثس غسایص اختوبْی دز ثؿس  ِٓخبه دز ٍاقّ هجٌبی ثػیبزی اش ًُسیب  شیػ.

داًد اهب دازٍیي هٓتقد ثَد اخالق اش  اگسچِ ّبکػلی غسایص زا نداختوبْی هی»اغ.  
  (De waal & et al, 2014: 12)« آید غسایص اختوبْی ]ثؿس[ هی

ؾٌبختی ؾاكی. اًػبى  ؾٌبغبى، ًبچبز ثِ ت لیل زٍاى ثسای تؿسیح ًُسیب  شیػ.
غِ غبختبز اغبغی زا دز آًبتَهی ؾاكی. هٓسفی کسد:  0فسٍید شیگوًَدّػتین  

هاصى غسایص ٍ لیجیدٍ )اًسضی زٍاًی « ًْبد»دز ایي ًُسیِ،  1« فساخَد»ٍ  ۰«خَد» 8،«ًْبد»
کٌد( اغ.  ًْبد هػتقیوبً ثب ازنبی ًیبشّبی ثدى ازتجبو دازد   کِ غسایص زا آؾکبز هی

ؾَد ٍ فسد ثب ازنب کسدى ًیبش،  ایدبد هی 1«ٌؽت»شهبًی کِ ثدى دز حبل. ًیبش قساز دازد، 
دّد  ًْبد اش يسیق ازتجبيی کِ ثب کبّؽ تٌؽ دازد، ثسای افصایؽ  ایي تٌؽ زا کبّؽ هی

کٌد  ًْبد ثسای ازنبی فَزی ًیبشّبیؽ تالؼ  دادى لر  ٍ اختٌبة اش دزد فٓبلی. هی
ًْبد، »کٌد   ًوی کٌد ٍ ترخیس ٍ یب ثِ تَٓیق افتبدى ازنب زا ثِ ّس دلیلی ت ول هی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ٍ  (Reproductive Transactions)يجیٓی ثس اغبظ هٓبهال  ثبزٍزی  ی  زٍؼ اًتابة« اختوبْی اًتابة»  8

ثبزٍزی اؾبزُ ثِ ٍنٓیتی اغ. کِ ی  هٓبهال   ی  زٍیکسد دٍخبًجِ ثسای تکبهل ٍ تَغِٓ زفتبز اختوبْی اغ. 
ضًتی  زفتبزی ٍ ضًتی  خوٓی. دٍ  کٌد  ّبی ثبزٍزی، ثِ دیگساى کو  هی ازگبًیػن دز اِشای دغتسغی ثِ فسق.

  (Roughgarden, 2009) ثاؽ ایي ًُسیِ ّػتٌد
2.Natural Selection 
3. Kropotkin 

 (8393 - 818۰ؾٌبظ اتسیؿی ) ؾٌبظ ٍ ْكت زٍاى  0
5.Id 

6.Ego 

7.Super Ego 

تقلیل یب اش ثیي  هٌصلِ ثِْجبز  اش آهبدگی ثسای ْول ٍ ٍقَِ ْول  (Tension) ْوَهی تٌؽ ؾٌبغی زٍاىدز   1
غ. اش ثسٍش حبل. ْدم تٓبدل دز ازگبًیصم ٍ ٍاداز غبختي آى ثِ ا تٌؽ ْجبز  دیگس  ْجبز  ثِ زفتي تٌؽ اغ.  
  . ایدبد تٓبدل هددد اغ هَختاًدبم زفتبزی کِ 
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)ؾَلتص ٍ ؾَلتص، « خَ، اثتدایی، غیساخالقی، غوح ٍ ًبؾکیجبغ. غبختبزی خَدخَاُ، لر 

گیسد ثب دًیبی ثیسٍى َّؾوٌداًِ ٍ هًٌقی  کَدک اًػبى دز حبل زؾد یبد هی(  10: 8930

تَاى  ّبی ادزاک، تؿایف، قهبٍ  ٍ حبفُِ زا پسٍزؼ دّد  هی ثسخَزد کٌد ٍ تَاًبیی
قَز  ْقل یب خسدهٌدی خالقِ کسد کِ دز دٍهیي غبختبز   ّب زا ثِ یایي ٍیطگ

ّبی  خلَگیسی اش تکبًِ« خَد»ّدف »قساز دازد  « خَد»ؾاكی. ًُسیِ فسٍید یٌٓی 
خَاّد ثِ آى کو  کٌد کبّؽ تٌؿی زا کِ آزشٍ دازد، کػت کٌد   ًیػ. ثلکِ هی« ًْبد»

چگًَِ ٍ چِ هَقّ غسایص ًْبد گیسد کِ  اش ٍاقٓی. آگبُ اغ.، تكوین هی« خَد»چَى 
پػٌدی کِ  ّب ٍ اؾیبی هٌبغت ٍ خبهِٓ ّب، هکبى شهبى« خَد»تَاًٌد ثْتس ازنب ؾًَد   هی
 ( 10: 8930)ؾَلتص ٍ ؾَلتص،  «کٌد ّبی ًْبد زا ازنب خَاٌّد کسد، تٓییي هی تکبًِ

تَاى اًتابة اختوبْی زا ثاؿی اش کبزکسد  ؾٌبغی هی خبهِٓ لرا اش ًُس شیػ.
کِ فسد شًدگی  اهب آًگبُ ، دز ًُسیِ ؾاكی. داًػ.؛«ًْبد»دز زفّ ًیبشّبی « خَد»

اختوبْی زا اًتابة کسد ٍ ثِ گسٍُ ٍازد ؾد یب خَاغتبز ثقبی دز آى ثَد، پریسفتي 
هلصٍهبتی کِ ثسای کبّؽ تٓبزل، زقبث.، دزگیسی ٍ هآالً خلت لر  ثیؿتس ٍ دفّ 

ّب ٍ    لرا نسٍز  تٓییي حدٍد، حقًوبید ًبپریس هی ّب نسٍزی اغ.، اختٌبة زًح

ٌَْاى ی   ٍ ثِ کٌٌدُ شًدگی خوٓی ٌَْاى زاّجسد تٌُین تکبلیف اش يسیق ٌّدبزّب، ثِ
آٍز ثبًَیِ کِ دز  اًتابة اختوبْی ثِ ذّي ثؿس زاُ پیدا کسد ٍ ثِ ایي يسیق قَاْد الصام

لد ؾد  دز دٌّد، دز هٌٓبی ًاػتیي خَد هتَ کٌبز قَاْد ّوکبزی، حقَق زا تؿکیل هی
آٍز ثبًَیِ چیصی فساتس اش قَاْد ّوکبزی ٍ فٌی هَزدًُس  ایٌدب هٌَُز اش قَاْد الصام
ّبیی ّػتٌد کِ  کٌٌدُ حق ٍ تکلیف قَز  خبـ تٓییي  غبهٌس اغ.  ایي قَاْد ثِ

ّب دز حبل. تٓبزل هیبى اْهب ٍ یب دز دزک  احػبغی دزًٍی ًػج. ثِ اغت قبق آى
گیسد  ًکتِ هْن آى اغ. کِ تٓییي ی  ؾکل  کل هیّب، ؾ نسٍز  پیؿگیسی اش آى

ٌَْاى ی  ٌّدبز ٍ یب قبْدُ هدسد اختوبْی، َّؾوٌدی ثؿس دز تدازک  زفتبزی ثِ
ٌَْاى اثصاز دغتیبثی ثِ هًلَة    تسکیت زفتبزی کِ يی تکساز ث8ِای اغ. کِ اش  زٍیِ

 گیسد  هی   فْن دزًٍی کِ اش حق ٍ ْدال. دز ذّي ّس اًػبى ؾکل2ؾٌبغبیی ؾدُ ٍ 
ّبیی اش  پطٍّؽ حبنس ثس آى اغ. کِ ّس غِ خسیبى فکسی ٍ ْلوی یبدؾدُ، ثاؽ
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 گیسی تب حقیق.ِ تدلی قَاْد ٍ ٌّدبزّبی حقَقی ٍ اخالقی زا )کِ دز هجبًی ؾکل
اًد  دز اداهِ ّس غِ  حدٍد شیبدی دازای ٍحد  َْاهل پدیدازی ّػتٌد( ؾسح دادُ

قجَل ّس  ّبی قبثل گیسد تب اش خوّ هیبى ثاؽ هی دیدگبُ فکسی تَ هبى هَزد ثسزغی قساز
تس ثتَاًٌد پدیدازی حقَق زا تؿسیح کٌٌد، پبزاداین ثْتسی دز  تس ٍ ْقالًی ًُسیِ کِ ْلوی

ًیص دز ایي پبزاداین هَزد ثسزغی « ٍخداى»ایي حَشُ اغتاساج ؾَد  اش ایي زّگرز ًقؽ 
 ٍاقّ خَاّد ؾد 

 

 ذاری ضَاتظ رفتار اجتواػی. ترکیة یک پاراداین جذیذ از پذی1-3
تَاى گت.، ایؿبى قَاْد  ؾٌبغبى هی ثٌدی اش ًُسیب  غبهٌس ٍ دیگس خبهِٓ دز خوّ

داًٌد کِ ؾکل فٌی، ّوکبزی ٍ شیػتی  خوٓی اٍلیِ زا ًبؾی اش تکساز زفتبزّبیی هی
« زغن»فسد ٍ غپع « ْبد »ثِ « ًیٌدیؿیدُ پیؽ»ٍ « ًبخَدآگبُ»قَز    داؾتِ ٍ ثِ
اًد ٍ ّویي زغن ٍ غٌ. ؾدى ٍ احتسام ثِ اخداد ٍ تسظ اش ازٍاح غجت ُ آهد گسٍُ دز

قَاْد ثدٍی زا تسظ اش  8اغ.  دز ٍاقّ غبهٌس هجٌبی تداٍم ایي ْبدا  ٍ غٌي ؾدُ
کٌد  ایي تَقیف دز هقبیػِ ثب دیدگبّی کِ ثسٍش  ازٍاح ٍ احتسام ثِ اخداد هٓسفی هی

کٌد  اش  تسی ازائِ هی ؾ  ًوبی ٍاقٓی داًد، ثدٍى قَاْد حقَق زا کبهالً آگبّبًِ هی
حبل آًچِ تَغى  ؾٌبغی ًیص ّواَاًی شیبدی دازد  ثبایي خبهِٓ خْتی ثب دیدگبُ شیػ.

آگبُ ایدبد قَاْد شیػتی تسغین ؾدُ ٍ غپع حقَق زا  ٌَْاى فسایٌد ًبخَد غبهٌس ثِ
  کٌد اش خْبتی اًتقبدپریس اغ. ه كَل ْبدا  ٍ زغَم پیؽ ًیٌدیؿیدُ هٓسفی هی

ّبی دز حبل تکبهل  ّب ٍ هْبز  ت لیل غبهٌس ٍاخد ًَْی اختالو هیبى الف  ؾیَُ
ثؿسی دز کػت لر  ٍ دفّ زًح )قَاْد خوٓی اٍلیِ فٌی ٍ ّوکبزی( ٍ ة  نَاثى 
ًبَس ثس پیؿگیسی اش تٓبزل اختوبْی هیبى اْهبی خبهِٓ )قَاْد الصاهی ثبًَیِ( اغ.  

ّب ٍ  آهیص خلت لر  یػتی ٍ تکساز هَفقی.ّبی ش اگسچِ قَاْد اٍلیِ، ًبؾی اش هْبز 
ًؿدُ « گصیٌؽ»اختوبْی زا ًجبید تٌْب ثِ قَاْد شیػتی   اًد، اهب قَاْد ّب ثَدُ دفّ زًح

ّبی اٍلیِ ثؿسی ًیص، ًِ ّس زٍؾی لصٍهبً تجدیل ثِ  ثؿس تقلیل داد  ثدٍى ؾ  دز گسٍُ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 آٍزی قَاْد ٍ هقسزا  حقَقی اغ.  دز ایٌدب هٌَُز اش هجٌب، هتَْم فلػتِ حقَقی آى ثِ هٌٓبی ْبهل الصام  8
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الصام ٍ نوبً. ؾدُ ٍ ًِ ّس زغن ٍ غٌتی اش « ٌّدبز گسٍّی»ٍ « اختوبْی قبْدُ»
اش غَی دیگس قَاْد خوٓی ّوکبزی )اٍلیِ( دز  8اغ.  اخسای اختوبْی ثسخَزداز ثَدُ

ّب،  ّبی خبهِٓ ٍ قیبً. اش آى پیؿگیسی ٍ یب حل تٓبزل هیبى اْهب، ؾٌبغبیی ازشؼ
دٍغتی ًقؿی ًدازًد؛ اگسچِ  ّبی اخالقی ّودلی ٍ ًَِ ّب ٍ تَغِٓ احػبظ تٓسیف حق
الصاهی خَاهّ  ّوچٌیي ثبید ثیي ْبدا  ٍ زغَم شیػتی الصاهی ٍ غیسّب ّػتٌد   هقدهِ آى

ثدٍی ًیص توبیص قبئل ؾد  دزٍاقّ الصام ی  زغن ٍ یب ْبد ، ًبؾی اش ّوبى ٌْكس 
 کبزگیسی ْقالًی.، گصیٌؽ ٍ اًتابة ؾدُ اغ.  یبدگیسی اغ. کِ ثب ثِ
دز  هبًٌتد ٍ حتتی   ّب ٍ ْبدا  ثتسای ّویؿتِ ؾاكتی ثتبقی هتی      ثػیبزی اش زٍؼ

گسفتِ ؾدى تَغى دیگس اْهبی خبهٓتِ ثتِ یت  هػتئلِ اختوتبْی تجتدیل        قَز  یبد
دیگس ًقؽ گصیٌؽ ٍ اًتاتبة خوٓتیِ یت  زٍؼ دز هٌٓتبی ْتبم       ْجبز    ؾًَد  ثِ ًوی

)ثسای فسد ٍ گسٍُ؛ شیػتی، اختوتبْی ٍ غیساختوتبْی( ٍ اًتاتبة یت  زٍؼ ٍ غتیبق      
ٍ « َّؾتوٌدی »ًتی ّسچٌتد اًتدک اش    ٌَْاى نتبثًِ زفتتبز دز خبهٓتِ، هتب زا ثتِ هیصا      ثِ
ّبیی کِ اش يسیتق هؿتبّدُ، آشهتَى،     دّد  آى دغتِ اش آگبّی ثؿس اؾبز  هی« ْقالًی.»

آید، ثسای ثؿس اٍلیِ ًیتص حتبئص هیصاًتی اش اّویت. ٍ      خًب، تکساز ٍ یبدگیسی ثِ دغ. هی

ّ    ترثیس اغ.، ّوبى ی يَز کِ ثسای حیَاًب  چٌیي اغ.  هگس آًکِ ثاتَاّین هیتصاى آگتب
 2گسفتي اش دًیب دز هَزد اًػبى خسدهٌد زا اش حیَاًب  ّن کوتس ثداًین 

ِ     ْجبز    ثِ ٌْتَاى یت     دیگس دز اًتابة ّس ْبد  زفتبزی ٍ یتب زغتن ٍ غتٌ. ثت
نبثًِ زفتبز اختوبْی، هیصاًی ّسچٌد اًدک، اش آگبّی ٍ ْقالًی. ٍخَد دازد کتِ آى زا  

اّوی. فساٍاى اغ. کِ آًچِ ًبخَدآگتبُ  کٌد  ایي ًکتِ حبئص  ثِ شًدگی خوٓی هسثَو هی
شًد ًیص ثب دزًٍیب  اٍ غبشگبزی دازد  غبختبز ذٌّتی ٍ دزًٍتی ثؿتس ایتي      اش ثؿس غس هی

ّب، خَدآگبُ ٍ یب ًبخَدآگبُ، ثْتس زا اًتابة کٌد ٍ  ّب ٍ زٍؼ قبثلی. زا دازد کِ هیبى زاُ
کتِ ایتي قبثلیت. دز     یخَدِ ایي قبثلی. زا ًیص تَغِٓ دّد تب ثِ ٍنّ فٓلی ثسغد؛ دزحبل

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ّبیی هبًٌد آگبّی اش ترثیس تیص کسدى غس چَة دز ؾکبز حیَاًب  زا قبْدُ اختوبْی  تَاى هْبز  ثسای هثبل ًوی  8

 دز ًُس گسف. 
خبًَزاى  8312دز غبل  ّب غیبغ. ؾبهپبًصُفساًع دی ٍال یکی اش ًاػتیي داًؿوٌداًی ثَد کِ ثب ًَؾتي کتبة   2

 ( 892: 8939ّبی یبدگیسی ثسزغی کسد )ٍلی شادُ،  ٌَْاى هَخَدا  ؾٌبختی ٍ ْبيتی ٍ ًِ قسفبً هبؾیي زا ثِ
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حبل ایي هیصاى اش آگبّی ٍ ْقالًی. زا ًجبید  کٌد  ثبایي حیَاًب  ثػیبز ه دٍدتس ْول هی
ثب گًَِ آگبّی ٍ هًٌقی کِ دز ْكس فالغتِ یًَبى ثبغتبى ٍخَد داؾتِ اغ.، قیبظ کسد 

ٍ الجتِ ًجبید ّن آى زا هٌکس ؾد ٍ فسایٌد ثسٍش ّوِ قَاْد حقَقی ثدٍی زا ّوچَى یت   
ثٌبثسایي دزغ. اغت. کتِ ایدتبد قَاْتد      8ثسخَزد هکبًیکی هیبى تَح ثب دیَاز داًػ. 
ّتب ًیتص    تتسیي آى  یبفتِ ثؿس ًیػ.، اهب دز اثتدایی اختوبْی اٍلیِ ه كَل ْقالًی. تکبهل

ِ  آگبّی اغت.  قتسف ٍختَد     ّبی ثػیى، ْقالًی. ثدٍی، گصیٌؽ ٍ تغییس ٍخَد داؾتت
ّتبی   ثؿس، اهکبى ٍخَدِ حداقلی آى دز اًػبى« ًقهٌ»ٍ « آگبّی»اختالف غًح دز هیصاى 

ّس هتَْم تکلیتی »کٌد   اًد، هٌتتی ًوی ای کِ هصایبی شًدگی اختوبْی زا دزک کسدُ اٍلیِ
ٌَْاى دغتَز اخالقی ه دٍدکٌٌدُ اختیبز  حبٍی نسٍز  ثسٍى ذٌّی اش يسیق قبًَى )ثِ
 ( 840: 8914)کبً.، « کٌٌدُ قبْدُ اغ. هب( ٍ هتٓلق ثِ ْقل ْولی اغ. کِ تدٍیي

ّبیی کِ پع اش تجلَز قَاْد ّوکبزی ٍ اٍلیِ، ثِ  ؾٌبغبى اًتابة خبهِٓ شیػ.
 اًتابة»کٌٌد  ّبی خوٓی زا ؾٌبغبیی هی دٍغتی هٌدس ؾدُ ٍ ازشؼ دلی ٍ ًَِ ّن

یٌٓی اًتابة  کٌٌد؛ ّبی يجیٓی اًػبى تلقی هی ًبهٌد ٍ آى زا اداهِ اًتابة هی« اختوبْی
یبفتِ  تجبو ثب دیگس ّن ًَْبى، اًتابة اختوبْی اغ. کِ هسحلِ تکبهليجیٓی ثؿس دز از

آى ْجبز  اغ. اش ٍخداى ٍ فساخَد  دز ًتیدِ پدیدازی حقَق ه كَل ْقالًی.، 
کِ فالغتِ ٍ زٍاقیبى هٓتقد ثَدًد ًیػ.، ثلکِ فسایٌد پدیدازی حقَق زا ثبید  چٌبى

ٓی اٍلیِ ثب هبّی. فٌی، شیػتی حداقل دز غِ هسحلِ ؾسح داد: دز هسحلِ اٍل قَاْد خو
ٍخَد آهدًد کِ ًبؾی اش گصیٌؽ ٍ اًتابة زفتبزّبیی ثَد کِ دز اثس تکساز  ٍ ّوکبزی ثِ
قَز   ّب داؾتٌد، ثِ  ّب ٍ دفّ زًح ٍ ثٌب ثس ًقؿی کِ دز خلت لر  ٍخًب ٍ آشهَى

آٍز ثبًَیِ کِ ًبؾی اش اًتابة  ؾدًد؛ ٍ هسحلِ دٍم قَاْد الصام ًبهٌُن کؿف هی
ختوبْی ٍ ْقالًی. ثدٍی دزٍى خوٓی ّػتٌد  هسحلِ غَم اغتقساز قَاْد ّوجػتگی ا

 ٍ ًْبدّبی ثٌیبدیي حقَقی اغ. کِ دز اداهِ ؾسح دادُ خَاّد ؾد 
ثٌبثسایي حقَق اٍلیِ، اثتدا ثب قَاْد غبدُ شیػتی ٍ ّوکبزی کِ اش تکساز ٍ 

غن ٍ نبثًِ ّوکبزی ٌَْاى ز آهدُ ٍ ثب هیصاًی اش ْقالًی. ثِ دغ. ٍخًب ثِ آشهَى

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 کٌد  هی حدٍد شیبدی قدق ّسچٌد چٌیي تلقی دز هَزد قَاْد شیػتی اٍلیِ تب  8



 
  دز پدیدازی حقَق« ٍخداى»ًقؽ  43

ّبی هیبى  ؾَد؛ اهب دز ٌّگبم تٓبزل ٍ تٓدی اختوبْی گصیٌؽ ؾدُ اغ.، هتجلَز هی
آهیص ثؿس زا  هٌبفّ اْهب، ایي قَاْد ّوکبزی کتبی. حیب  ثدٍى تداخل ٍ هػبلو.

زٍ،  کسدُ اغ.  اشایي ًداؾتِ ٍ هآالً شًدگی اختوبْی، هًٌق ٍیطُ اختوبْی زا يلت هی
کسد، ثِ  ْول هی« خَد»خوٓی هػتلصم ْقالًیتی ثَد کِ فساتس اش  ایدبد َّی. خدید

ًبهید، یٌٓی ْقالًیتی ثسای زٍاثى دزٍى اختوبْی ٍ « فساخَد»ّویي خبيس فسٍید آى زا 
دز اًػبى؛ ثلکِ هًٌقی ًبؾی اش دز ًُس گسفتي ؾاف « ًْبد»چیصی فساتس زفّ ًیبشّبی 

ّبیی  ْهَی. دز گسٍُ ًیبشهٌد نسٍز ْالٍُ  اًػبى ٍ دیگس ّوٌَْبى دز ی  خبهِٓ  ثِ
ّبی هًلَة ّس فسد زا دز زٍاثى  ثَد کِ اش ثسٍش تٓبزل هوبًٓ. کسدُ ٍ احػبظ
ّب ثب دیگس ّوٌَْبى فسق. ثسٍش  خوٓی ثبشتَلید کٌد  شیػ. خوٓی ٍ دزک ؾجبّ.

 ّبی ًبؾی اش ایي ْقالًی. ْهَیتی زا فساّن آٍزد  احػبظ
تَاى ثب فالغتِ ٍ حقَقداًبى  قَز  هی ثِ ایياکٌَى ثسای تکویل ایي پبزاداین، 

آٍز شًدگی اختوبْی، هترثس اش آگبّی ٍ ؾٌبختی  ٌَْاى قَاْد الصام ّوساُ ؾد کِ حقَق ثِ
تسیي ؾکل آى دز  ّبی دٍز تبکٌَى، دز دزخب  اثتدایی تب ْبلی اغ. کِ اًػبى اش گرؾتِ

کبزگیسی  ٍ ثب ثِحبل حبنس، اش خَد، ًیبشّبی خَد ٍ اش خْبى يجیٓی کػت کسدُ 
قبثلیتی دزًٍی ثِ ًبم ْقالًی. کِ خَد آى ًیص دز يَل شهبى زؾد یبفتِ ٍ حبئص دزخبتی 

ّبی  گیسی اش هَاّت شًدگی اختوبْی خَد دغ. ثِ اًتابة ؾدُ اغ.، ثسای ثْسُ
يجیٓی ٍ ْقالًی شدُ اغ.  غپع ثسای توؿی. اهَز فسدی ٍ خوٓی خَد قَاْد ٍ 

اغ.  لرا تکساز ٍ اغتوساز ًبخَدآگبُ زفتبزّب ٍ ًیص  یل کسدٍُتٓد هقسزاتی زا ٍنّ، خسح
ّبی هاتلف ًیص ٍاخد هیصاًی ّسچٌد اًدک ٍ اثتدایی اش  ّبی خَاهّ دز دٍزُ ْسف
اًد  ًکتِ اغبغی دز ایٌدبغ. کِ ًجبید  کبزگیسی ْقل ٍ آگبّی دز اًتابة ثَدُ ثِ

ّبی يجیٓی )فسدی  ًتابةْقالًی. ثؿس زا خبزج اش هػیس يجیٓ. دز ًُس گسف. ٍ لرا ا
یب اختوبْی( زا فبزٔ اش ْقالًی. داًػ.  ثب ّوِ ایي اٍقبف ؾکی ًیػ. کِ اهسٍشُ 

 حقَق توبهبً ثس ْقالًی. ٍ آگبّی هجتٌی اغ. 
 

 گیری حمَق ٍ ارتثاط آى تا ضکل« ٍجذاى». پذیذاری 2
غبشی ٍ ًْبدغبشی ثؿس، خَد ثاؿی اش َّؾوٌدی  يَز کِ گتتِ ؾد، قبْدُ ّوبى

اهب  ّبی خبزخی ثسای هٌبفّ خَد ٍ گسٍّؽ ثْسُ ثگیسد؛ تَاًد اش دادُ َِ اٍ اغ. کِ هیً
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تٌْبیی ٍ خدا اش ّن قبدز ثِ تٌُین ٍ  ًکتِ ایٌدبغ. کِ آگبّی ٍ ْقالًی. فسدی ثِ
ّب ٍ تهویي قلح، آزاهؽ ٍ ّوکبزی دز خَاهّ ًیػتٌد  ثٌبثسایي  تَغِٓ زٍاثى اًػبى

دؾدُ الشم اغ.  فسایٌدی کِ ثِ ؾٌبغبیی ٌّدبزّبیی هٌدس ی  فسایٌد تلتیقی اش قَای یب
گیسی، ثب زٍؼ ْبهیبًِ غبهٌس هتوبیصًد   ٍ ّن دز ؾکل ؾَد کِ ّن دز کبزکسد ٍ هبّی.

ایي فسایٌد دزًٍی خدید ثبید قَاْد خدیدی زا ؾٌبغبیی کٌد ٍ قَاْد شیػتی هَخَد زا 
اؼ هستتّ ؾًَد    سٍُ یب خبهِٓای تغییس ؾکل دّد کِ ًیبشّبی خوٓی اًػبى ٍ گ گًَِ ثِ

ًبم « ٍخداى»اش ًُس پطٍّؽ حبنس، ایي فسایٌد خدید قبثلیتی اغ. کِ دز فْن اًػبًی 
 گسفتِ اغ. 
 

 . پذیذاری ٍجذاى در جَاهغ تذٍی تطر2-1
اغ. کِ دز ادثیب  فبزغی هٓبًی  ٍخدؾٌبغی اش زیؿِ  ٍخداى ثِ ل بٌ ٍاضُ

دّادا، ) .، دازدیبفٍ دزیبف.  ،قَای ثبيًٌِتع ٍ ، یبفتي ،زا یبفتي ؾدُ گن ّوچَى
کِ خَة زا اش ثد تؿایف  ]اغ.[ ًیسٍیی ثبيٌی»تب(  ّوچٌیي ٍخداى ثِ هٌٓبی  ثی
ٍخداى ثسای قهبٍ  ٍ ازشیبثی »: ٍخداى(  ثسخی اْتقبد دازًد 8912)هٓیي، « دّد هی

 ْقل»گَیٌد  ٍ ثسخی هی( 838: 8938)چیتی ، « خَد ًیبشهٌد داًؽ ٍ هٓسف. اغ.
هستهی هًْسی ٍخداى زا دز کٌبز (  8۰2: 8912ًیب،  )ازؾبدی« پدیدآٍزًدُ داًؽ اغ.

(  918: 89، ج 8919)هًْسی، ؾٌبغد  حَاظ ٍ ْقل یکی اش هٌبثّ هٓسفتی اًػبى هی

تس ثبؾد قدز   ّسقدز ايبْ. اش ٍخداى ثیؿتس ٍ قَی»ه ودتقی خٓتسی هٓتقد ثَد: 
ٍ  دّد تس ثِ شًدگی اداهِ هی بثد ٍ غسشًدُی خالقی. ٍ ًیسٍی زٍاًی ؾاف افصایؽ هی

تس  گػیاتِ تس ٍ لدبم ّساًداشُ کوتس ثِ ًدای ٍخداى تَخِ کٌد، ثِ ّوبى اًداشُ ٍحؿی
« ٍخداى»زغد  ثِ ًُس هی»اًد:  ٍ ثسخی دیگس گتتِ( 1۰: 8918)خٓتسی تجسیصی، « گسدد هی
هبّی. آى غؤال کٌد، دز داًین هٌٓبی آى چیػ.، اهّب اگس کػی اش  ثبؾد، هی« شهبى»هبًٌد 

  دز ٍاقّ تٓبزیف (Berlin, 1997: 141) «پبغخ دادى ثب هؿکل هَاخِ خَاّین ؾد
کٌٌد ٍ دز َْل ّسکدام ثاؿی اش  زا هٓیي ًوی ؾدُ اش ٍخداى، هبّی. آى ازائِ

دٌّد  لرا ثسای ؾٌبغبیی هبّی. ٍخداى ٍ ً َُ  کبزکسدّبی ٍخداى زا ؾسح هی
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 ؾَین  ؾٌبغی هتَغل هی خبهِٓ ؽ ًَیي شیػ.گیسی آى دز ثؿس ثِ داً ؾکل
گسٍّی  قَز   ثِاختوبْی  دلیل اقلی کِ حیَاًب ِ»ؾٌبغی  خبهِٓ اش ًُس شیػ.

دز قبلت شًدگی گسٍّی  تَلید هثلٍ  هبًدى شًدُکٌٌد ایي اغ. کِ فسق.  شًدگی هی
ثسای آًبى ثػیبز ثیؿتس اش شًدگی فسدی اغ.  زفتبز اختوبْی پػتبًدازاى ثیؿتس ؾجیِ ثِ 

اًد کِ پػتبًدازاًی کِ گسٍّی شًدگی ُ غ.  هًبلٓب  اهسٍشی ًؿبى دادا ّب اًػبى
 اش 2دٍغتی ٍ ًَِ 8زفتبزّبیی زا هبًٌد ّودلی ،ّب ٍ فیل غبًبى ًاػتیهبًٌد  ،کٌٌد هی

 « ؾد قسفبً هسثَو ثِ اًػبى اغ. تكَز هی اش ایي پیؽ دٌّد کِ  هی خَد ًؿبى
 (De Waal, 2014) 

اخالق اًػبًی دازای دٍ غًح ثبالتس اغ. کِ دز » ،دی ٍال فساًع ِثِ گتت
ّب اقَل اخالقی خَاهّ خَد زا ثب دادى خَایص،  ؾَد  اًػبى غبًبى دیدُ ًوی ًاػتی

 ّب ّوچٌیي اش کٌٌد  اًػبى تقَی. هیخسیوِ ٍ ؾْس  ثاؿیدى ثػیبز ثیؿتس 
 «ؾَد دیدُ ًوی ٍحؽ حیب کٌٌد کِ دز  ای اش قهبٍ  ٍ هًٌق اغتتبدُ هی دزخِ 
 (De waal & et al, 2014: 12) غَدخَیی زا دلیل اقدام ثِ تؿکیل »  اگَغ. کٌ. ًیص

داًد ٍ اْتقبد دازد کِ اًػبى تٌْب خَدخَاُ ًیػ. ٍ دز ًْبد اٍ حع  اختوبِ ًوی
دٍغتی ًیص ٍخَد دازد ٍ ّویي حع اغ. کِ دز آغبش غجت تؿکیل  خَاّی یب ًَِغیس

: 8918)کبتَشیبى، « اغ. ٍخَد آٍزدُ خبًَادُ ٍ غساًدبم ایدبد اختوبِ ؾدُ ٍ دٍل. زا ثِ

201 ) 

ّبی اخالق:  غسچؿوِاهسیکبیی دز کتبة  9ؾٌبظ فسٌّگی کسیػتَفس ثَّن اًػبى
 ًَیػد: هی دٍغتی، فهیل. ٍ ؾسم ًَِ
ثتسای یت  دٍزُ يتَالًی ثتِ      0ّبی پبیبى دٍزُ پلیػتَغتي  ثب کو  اخالق، اًػبى»

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1  . Empathy 

2.Altruism 

3.Cultural Anthropologist 

ّصاز غبل  84هیلیَى غبل پیؽ تب  8/2اغ. کِ اش  ؾٌبغی شهیيدٍزّبی یکی اش   (Pleistocene)َغيتپلیػ  0
ّبی پسًدگبى اش اٍاخس دٍز  اًقسال گسٍُ ثصزگی اش پػتبًدازاى ٍ ؾوبز شیبدی اش گًَِ  دّد پیؽ زا پَؾؽ هی
ْكس اداهِ یبف. کِ ؾبید دلیل آى پبیبى  َّلَغیيغبل پیؽ( آغبش ؾد ٍ تب دٍز  84444پلیػتَغي )حدٍد 

ّبی خسدهٌد یب ّوبى َّهَغبپیٌع اغ.  ثب تَخِ ثِ  ّن اًػبىزغد هٌَُز ثَ اغ.  ثِ ًُس هی ثَدُ یاجٌداى
ّبی ّویي دٍزُ هدًُس اٍ  کٌد هًٌقبً اًػبى غبل پیؽ ذکس هی 98444تبزیای کِ ثَّن ثسای ؾکبز ثصزگ دز حدٍد 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AB%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1_(%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%DB%8C%D8%AE%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 کتتسد حتتبلتی اش ْتتدال. اختوتتبْی دغتت. یبفتٌتتد کتتِ قَیتتبً ًیتتسٍی آلتتتب زا خٌثتتی هتتی 
(Boehm, 2012) تقػتین غٌیوت. زا ثتس هجٌتبی      8ّب قبدز ثَدًد ثبشی ثتصزگ  ٍ ثٌبثسایي آى

يَز حتن یت  هغتص    ّب ثَد ٍ ثِ تػبٍی ]هیبى اْهب[ اًدبم دٌّد  کٌتسل اختوبْی اثصاز آى
 ّتتب زا قتتبدز نتتسٍزی ثتتَد؛ کتتِ اًػتتبى 2ثتتصزگ ثتتسای تَغتتِٓ دیتتدگبُ اخالقتتی اش دًیتتب

 «ًتّ اغتقالل فتسدی تغییتس ؾتکل دٌّتد     تَخْی ثِ غبخ. تب خبهِٓ زا ثِ ً َ قبثل هی 
 (De Waal & et al, 2014, 33)«  ٌِْتَاى هؿاكتِ ًتَِ اًػتبى دز اًتاتبة اختوتبْی،        ث

-هدتتبشا  گسٍّتتی، ثُٓتتد خبقتتی زا ثتتِ ازهغتتبى آٍزدُ ثتتَد، دز ٍاقتتّ ؾتتکبزچی     
اخالقتی ثتسای   -ّبی تْبخوی ٌَْاى گسٍُ گًَِ آخس پلیػتَغي، اغلت ثِ 9ّبی گسدآٍزًدُ

  (Boehm, 1997)« دکسدً ه دٍد کسدى ٍ یب اش ثیي ثسدى خًبکبزاى ْول هی
ٌَْاى اثصاز  کبزگیسی ؾکل اٍلیِ اخالق ثِ ؾٌبغی هؤید ثِ ّبی شیػ. ایي یبفتِ

دز شًدگی خوٓی اغ.  اش غَی دیگس هؿبّدُ « خَد»ٍ « ًْبد»کٌتسل اختوبْی ٍ هْبز 
کبزگیسی هیصاًی اش ْقالًی. ثسای دزک هلصٍهب    ؾَد کِ اخالقیب  اٍلیِ دز ٍاقّ ثِ هی

آٍز ًبؾی اش ْهَی. دز  دیگس اخالق ٍ قَاْد الصام ْجبز    ُ ّػتٌد  ثِْهَی. دز گسٍ
 دز خبهِٓ اًػبًی ّػتٌد « هًٌق ْهَی.»گسٍُ، 

آید ٍ فسایٌد پدیدازی آى ثِ چِ  ی  غؤال اغبغی آى اغ. کِ اخالق اش کدب هی
قَز  اغ.؟ دزک فسایٌد پدیدازی اخالق ًقبة اش زخ ثاؽ هْوی اش فسایٌد پدیدازی 

کِ دز گرؾتِ زاّت ثَد ٍ اکٌَى پسٍفػَز زٍاًؿٌبغی  تَهبظ هَزگؿبید   ًیص هیحقَق 
ّب ثلکِ ثیؿتس ثس ًدای ٍخداى هتکی  زٍح هکبزم اخالقی کوتس ثس اقل»ًَیػد:  اغ. هی
دز ایٌدب حقیق. ایي اغ. کِ ث ث دز غًح هتبفیصیکی ٍ   »(Moore, 2002: 218)« اغ.

                                                                                                                   
ؽ ّبی هدًُس غبهٌس کِ چٌدیي هیلیَى غبل پی ّبی اٍلیِ ًاػتی ّبی ایي دٍزُ زا ثبیػتی اش گًَِ ّػتٌد  لرا اًػبى
 اًد، تتکی  کسد  ّب ثَدُ اش َّهَغبپیٌع

خوٓی ثب تٓقیت ؾکبز ٍ هؿبزک. گسٍّی  هٌَُز ثَّن اش ثبشی ثصزگ ثس هجٌبی تػبٍی اًدبم ی  ؾکبز دغتِ  8
خَاّی ّس ْهَی  ٍق. تقػین غٌبئن، گسٍُ اش شیبدُ ثسای ثِ دام اًداختي ؾکبز اغ.  يجیٓتبً پع اش اًدبم ؾکبز ثِ

دزک ْهَی. دز گسٍُ ٍ تسظ اش هدبشا  هَخت اغتقساز هتَْم ثساثسی دز گسٍُ ٍ ثسٍش  هوبًٓ. خَاٌّد کسد 
 لوع خَاّد ثَد  ٍخداى دز ْهَ اغ.  هتَْم ْدال. ًیص دز ؾکبز ثصزگ قبثل

2.Ethos 

3.Hunter–Gatherers 
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 زٍ ٍخَد بغ. ٍ حقَق دز ایٌدب هسَّى ٍ دًجبلِْلوی خسیبى دازد  ْبلوبى اخالق، غی
تٌْبیی ثِ تٓییي هكداق  تَاًٌد ثِ ٍخِ ًوی ّیچ ؾٌبغبى ٍ ْبلوبى ْلَم تدسثی ّػتٌد ٍ ثِ

اًد ثسٍش هتبّین اخالقی  ؾٌبغبى ؾسح دادُ خبهِٓ (  شیػ.890: 8939)زاغخ، « ثپسداشًد
توبْی ثؿس اغ.  ّودلی دٍغتی، ًبؾی اش فًس  يجیٓی ٍ اخ ٍ پدیدازی ّودلی ٍ ًَِ

خوٓی ثؿس، دز اثس دزک  دٍغتی پع اش اًتابة اختوبْی ٍ دز ثػتس حیب  دغتِ ٍ ًَِ
يَز  آید ٍ ّوبى دغ. هی ّبیی کِ اش دًیبی خبزج ثِ خوٓی ٍ آگبّی هقتهیب  شیػ.

کِ دز اداهِ ؾسح دادُ خَاّد ؾد، دزک هقتهیب  شیػ. خوٓی ّوبى ٍخداى اغ.  
 دٍغتی، ّن ه كَل ٍخداى ّػتٌد ٍ ّن اثصاز کبز آى ِ دز ًتیدِ ّودلی ٍ ًَ

دز ثػتس شًدگی خوٓی ٍ کیتی. « ٍخداى»( دز زاثًِ ثب چگًَگی ثسٍش 2012ثَّن )
 گَید:  آفسیٌی آى دز ثسٍش قَاْد اخالقیِ اختوبْی چٌیي هی ًقؽ

کٌد تب دز گسٍُ اش هؿکال  دٍز ثوبًد،  ٍخداى ثبشخَزدی ثسای فسد فساّن هی»   
ّب غَد خَاّد  کِ ی  فسد اش ًقم آى : تجٓی. کسدى اش قَاْد گسٍُ، خص ٌّگبهییٌٓی

ای فٌی، دز ؾسح ْولکسد  گًَِ ثسد  دز ایي هتَْم، هي ایي ٍاضُ ]ٍخداى[ زا ثِ
ثیٌی کِ  ازشیبثی ٍ خَدکٌتسلیِ ؾاف، دز هَاخِْ ثب ٍاکٌؽ اختوبْیِ قبثل پیؽ خَد

 « ثسد  کبز خَاّن کٌد، ثِ زا هدبشا  هی 8اً ساف
اًػبى ی  کبزکسد دزًٍی اغ. کِ فسد اش يسیتق آى، ثتب   « ٍخداى»»لرا اش ًُس ثَّن 

  9گسٍّتتی )ْهتتَی.(، ثتتب    هلصٍهتتب  )آًچتتِ ّػتت.( شیػتت.ِ دزٍى2  آگتتبّی ثتتِ 8
پتریسد   ّبی )آًچِ ثبید ثبؾد( شًدگی خوٓی زا هتی  ( ثبیػت0ِخَدکٌتسلی ٍ خَدازشیبثی 

ثیٌتی     هدتبشا  آى پتیؽ  8ب( ٍ اش زفتتبزی کتِ   ّت  پریسی ٍ دزًٍی کتسدى ازشؼ  )خبهِٓ
تس اش  ، دایسُ هجٌبییِ ٍخداى زا گػتسدُدی ٍالٍ  فِلِی حبل  کٌد  ثبایي ؾَد اختٌبة هی هی

ّبی ثؿس ثسای ّودلی  قبثلی.»کٌٌد:  خوٓی ٍ تسظ اش هدبشا  هٓسفی هی هٌتٓ. شیػ.
هالشهت.  « اخالقی ثتَدى »ٍ  2«دز ًُس گسفتي دیگساى»ؾَد، ثب  دٍغتی هٌدس هی کِ ثِ ًَِ
دٍغتی زا  ، فٓبالًِ چٌیي ًَِ«ّب گسدآٍزًدُ-ؾکبزچی»( ٍ Flack- De Waal, 2001، )«دازد

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 ّس آًچِ قَاْد زا ًقم کٌد ٍ یب خالف اخالق خبهِٓ ثبؾد   8

2.Taking the perspective of others 
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يَز کتِ گتتتِ ؾتد دی       ْالٍُ ثس آى ّوبى(De Waal & et al, 2014: 34)« دٌّد ازتقب هی
ب زا ّت  دٍغتتی هیتبى آى   ٍال دز ت قیقب  خَد ثس زفتبز اختوبْی حیَاًب ، ّودلی ٍ ًَِ

هٌد ثؿتس دز خَاهتّ    ثَد  ّوچٌیي ٍی دز ؾسح هجبًی زفتبز اخالقی ٍ قبْدُ اثجب  کسدُ
زغتد، ثتسای ؾتسح زفتتبز غتابٍتوٌداًِ ]اًػتبى[        اهتسٍش، ثتِ ًُتس هتی    »گَید:  اٍلیِ هی
ٍ یتب  « گسٍّتی  اًتاتبة »ٍ هوکي اغ. « اختوبْی اًتابة»، «زفتبز هتقبثل»ّبی  پبزاداین

  زفتتبز هتقبثتل دز   (De Wall & et al, 2014: 34)« تس ثبؾٌد تهٌبغ« غً ی  چٌد اًتابة »
دازد « ٍخداى»تَخْی دز دزک هتَْم  دٍغتی هَزدًُس دی ٍال، ًقؽ قبثل تسکیت ثب ًَِ

دز اختالق ٍ   8«قبْتدُ يالیتی  »ؾتٌبختی، کلیتدٍاضُ دزک    ٍ ایي تسکیت هتَْهیِ شیػ.
 حقَق اغ. 

َ    2ثسخالف ًُس ثسختی فیلػتَفبى    زا هٌکتس « ٍختداى »خَدیت.  قتسى ثیػتتن کتِ ه
 ، اش ًُتتس داًؿتتوٌداى ْلتتَم تدسثتتی کبزکسدّتتبی    (Holtman, 2012: 102)ؾتتدًد  
 ؾتتوبزی ّوجػتتتِ فیصیکتتی دازد کتتِ دز قؿتتس هغتتصی پیؿتتبًی قتتساز دازًتتد « ٍختتداى» 
 (Damasio, Tranel & Damasio, 1990) ّب ثِ غیػتن ْكجی هغص  زغد کِ آى ٍ ثِ ًُس هی

کٌٌتد    ثسای ازتجبيب  ْبيتی خدی کِ ّودلی زا اخسا هتی  (Kiehl, 2008)ٍاثػتِ ّػتٌد 

ّب[ ثٓید اغ. کتِ   ّبی ّوجػتِ ]ثِ آى کِ ایي ًَاحی اش هغص ٍ ثػیبزی اش کبزٍیطُ دزحبلی
ّبیی ّوچَى احػبظ ؾسم، احػبظ خدبل. اختوبْی ٍ  هٌ كس ثِ اًػبى ثبؾٌد، پبغخ

 ِ اًػتبى ّػتتٌد  زغتد کتِ هٌ كتس ثت     ّتبی گسٍّتی ثتِ ًُتس هتی      دزًٍی کتسدى ازشؼ 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ثب  ای گًَِ ثِاف ثبید ؾ  8 :کٌد اغ. کِ دٍ هًلت زا ثیبى هی اقل اخالقیقبْدُ يالیی یب قبْدُ شزیي ی    8

ؾاف   2(؛ گًَِ زفتبز کٌٌد )ؾکل هثج.ِ قبْدُ دیگساى زفتبز کٌد کِ دٍغ. دازد دیگساى دز ؾسایى هؿبثِ ثب اٍ آى
 گًَِ ثب اٍ زفتبز ؾَد )ؾکلی هٌتی ٍ هٌٓیِ قبْدُ؛ کِ گبُ ثب دیگساى زفتبز کٌد کِ دٍغ. ًدازد آى ای گًَِ ثًِجبید 

يسفبًِ ٍ هٌكتبًِ  ، اْوبل ایي قبْدُ ثبْث ایدبد دید ثی(  دزٍاقّؾَد خَاًدُ هی« قبْدُ غیویي»یب  «ای قبْدُ ًقسُ»
)احتسام ثِ افساد( اغ.  الجتِ ایي  هقبثل يسف ثِاغ.، ّوساُ ثب زّب ًکسدى ّودزدی ٍ ّوتکسی ًػج.  «ْقالًی» ٍ
 .)قدق ٍ خلَـ اخالقی( اش يسف ْبهل اغ. اخالقیای اش ثلَٔ  ، ًیبشهٌد دزخِ«ْقالًی.»

ّبی زفتبزی ٍ تدسثی اغتقجبل  دز ٍاکٌؽ ثِ فسل فسٍید دزثبزُ ًْبدّبی غیسقبثل هؿبّدُ، زٍاًؿٌبغبى اش زٍؼ  2
ؾٌبختی زا زد کسدًد  ]ًتیدتبً[ تَنیح ثِ ؾیَُ غیػتوی، فسایٌدی ٍ یب  ّبی زٍاى کسدًد ٍ ادْبی ًْبدّبیی هبًٌد قَُ

ّب اش ثیي زف.  ایي اهس غجت ؾد ثسخی فالغتِ قسى  َد قَُتس ثِ ًُس زغید ٍ اْتقبد ثِ ٍخ تس ٍ دقیق زفتبزی ق یح
  (Holtman, 2012: 103)ثیػتن هٌکس ٍخَد ٍخداى ؾًَد 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 (De Wall & et al, 2014: 33)ًَِ ،ّتبی   دٍغتی ٍ دیگتس خسٍختی     ایٌکِ اهسٍشُ ّودلی
ؾًَد، ًبؾی اش ْدم دزک چگتًَگی پدیتدازی    اخالقی ٍ ٍخداًی دز ثؿس ذاتی تلقی هی

ٍخداى دز ثؿس ٍ زغَخ آى دز زٍاى ٍ فیصیَلَضی اٍ اغ.  هلصٍهتب  شیػت. خوٓتی    
ّتبی   ّب زا ثب احػبظ ًبؾی اش دزک حهَز دیگساى کِ آى ّبی ؾَد کِ احػبظ غجت هی
ؾٌبغین، ثِ ثاؿی اش فیصیَلَضی ثؿس تجدیل ؾتَد کتِ دز ٍاقتّ حکبیت. اش      اخالقی هی

اغتت. کتتِ  ؾتتسح دادُ (Lynn, 2006) 8پبئُتتل ش کاختوتتبْی ثؿتتس دازد  -تکبهتتل شیػتتتی
ؾتٌبختی   َْاهل شیػت. ٌَْاى  ؾَد ثلکِ ثِ هی تٌْب دز زفتبز اختوبْی دیدُ  دٍغتی ًِ ًَِ»

اش ًُس فتساًع دی ٍال ًیتص،   «  تَغیي ٍ غبختبز هغص هب ازتجبو دازد ًیص ثِ َّزهَى اُکػی
ّبی ؾاكتی. اًػتبى هثتل ّوتدلی، اش ل ُتِ تَلتد دز اًػتبى ثتبزش اغت. ٍ           ٍیطگی»

)ٍلتی  « ّبی ْكجی ٍ فیصیَلَضیکی هؿاكی دازد ٍ حتی شیسثٌتبی ضًتیکتی دازد   ّوجػتِ

 ( 898: 8939شادُ، 
ؾٌبختی کِ ًبؾی اش زؾد تودى  ای زٍاى ٌَْاى پدیدُ زا ثِ« ٍخداى»اگسچِ فسٍید 
« ٍخداى»اهب اشًُس ایي پطٍّؽ، کبزکسد  (Fromm, 1980: 126-127)کٌد  اغ. تلقی هی

ای،  ؾدُ ً َ اثجب    فًسیب  اخالقی ثؿس اغ. کِ ث8ِدز دٍزُ َّهَغبپیٌع، ثس هجٌبی 

ّبی ْكجی هغص، ضًتی  ٍ َّزهَى اٍُکػی تَغیي زاُ ِ قدز قده. دازًد کِ دز ّوجػت آى
  ثِ اؾتساک 9  هجتٌی ثس دزک لَاشم ٍ هقتهیب  شیػ. خوٓی ٍ 2اًد ٍ  پیداکسدُ

يَز کِ گتتِ ؾد اش حدٍد  دیگس، ّوبى ْجبز    ّب ّػتٌد  ثِ ّب ٍ احػبظ گراؾتي آگبّی
دٍغتی دز  ٍ ًَِّبی هَغَم ثِ اخالقی، هبًٌد ّودلی  هیلیَى غبل پیؽ ٍیطگی 88
ّب شائیدُ تودى ًیػتٌد، شیسا دز آى  گَید آى کِ فسٍید هی ّب ٍخَد داؾتِ فلرا چٌبى اًػبى

ّب زا ّن هتودى ثداًین  ّس غِ ایي هَازد اثتٌب، قدهتی  قَز  ثبید ثًََثَّب ٍ ؾبهپبًصُ
بزکسد داغتبى ؾد کِ ً َُ ک تَاى ثب فسٍید ّن حبل هی ثیؽ اش تودى اًػبًی دازًد  ثبایي

 ه كَل هدًی. اغ.، شیسا ٍخداى ی  تَاىِ دز حبل تکبهل اغ.؛« ٍخداى»اهسٍشی 
ّب ٍ یب تغییس دز هٌبثّ ؾٌبختی، ثػتِ ثِ  یٌٓی ثب زؾد ْقالًی. ٍ گػتسؼ یب تغییس آگبّی

ّبی اٍ دز ی  خبهِٓ ثِ اؾتساک گراؾتِ  ؾٌبختی کِ ًػج. ثِ اًػبى ٍ نسٍز 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.Paul Zak 
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گیسد  لرا ثػتِ ثِ ایي هتغیسّب،  پریسفتِ ٍ ؾکل هی س ؾَد، ٍخداى خوٓی ٍ فسدی ترثی هی
گیسد ٍ یب  ّبیؽ زا اش هٌجّ ٍحی هی ٍخداى حقَقی یب قهبیی، ٍخداى هرّجی کِ دادُ

قسف ْیٌیب  اًػبى ثَدى ٍ ًِ ّیچ دادُ دیگسی  ّب زا ثِ ٍخداى اًػبًی کِ دیگس اًػبى
 دّد قبثل ؾٌبغبیی ّػتٌد  هَزد تَخِ قساز هی

 

 ى ٍ ضٌاسایی لَاػذ ثاًَیِ. ٍجذا2-2
ؾٌبغی اختوبْی زا ثب دیگس ْلَم تسکیت کسد تب ثتَاى ًقؽ  ّبی شیػ. ثبید دادُ

ؾٌبختی ٍ ًیص  زا ؾٌبغبیی کٌین  هًبلٓب  شیػ. 8ٍخداى دز پدیدازی قَاْد ثبًَیِ
دز حقیق. ؾکل زؾد یبفتِ ْقالًی. « ٍخداى»گَید کِ  ؾٌبغی اختوبْی ثِ هب هی زٍاى

خْ. ثب ْقالًی.ِ  زک لَاشم حهَز دز خبهِٓ ٍ دزک هتقبثل اغ. ٍ اش ایي هجتٌی ثس د
« ًْبد»دز خْ. ترهیي ًیبشّبی « خَد»هتتبٍ  اغ.  « خَد»فسد ه َز قسف یب ّوبى 

ٌَْاى ْقالًیتی ثسای دزک هقتهیب   کٌد، ًِ ثِ تس، تالؼ هی قَز  هًٌقی ٍ ایوي  ثِ
. فسٍید، ْقالًی. ًبؾی اش شیػ. خوٓی  ثِ ّویي خبيس ّن دز ًُسیِ ؾاكی

گیسد  ایي  قساز هی« فساخَد»ْهَی. ٍ دزک شیػ. خوٓی ٍ هقتهیب  آى، دز خبیگبُ 
ّبی فًسی اخالقی    ٍیطگی2گسٍّی ٍ هجتٌی ثس    دزٍى8، «فساخَد»ْقالًی. خبـ یب 

  آگبّی اغ.؛ ٍ ثػیبز ْبدی خَاّد ثَد اگس ْلیِ ْقالًی. فسد ه َز یب ّوبى 9ٍ 
 فسد، اقدام کٌد ٍ حتی دغ. ثِ ایثبز ثصًد  ْلیِ« خَد»

دٍغتی( اغ.، ًِ  حػی، ًَِ اًػبًی ًِ اًگیصؼ ه م )ّودلی، ّن« ٍخداى»
ْقالًی. ه م اغ. ٍ ًِ آگبّی ه م، ثلکِ کبزکسدی دزًٍی اغ. ثس هجٌبی ذاتیب  
اخالقی دز تسکیت ثب آگبّی، ْقالًی. ٍ دزک حهَز دیگساى ٍ دزک نسٍز  شًدگی 

ٍ « خَد»ؾَد  اشآًدبکِ شًدگی خوٓی ثب تٓبزل هٌبفّ اْهب هَاخِ هیثب ایؿبى  
دٌّد ٍ قَاْد  ْقالًی. فسدگسا، اْهب زا ثِ غو. تقبثل، زقبث. ٍ دزگیسی غَق هی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
الولل ٍ یب قَاْد ثبًَیِ هَزدًُس  الشم ثِ ذکس اغ. کِ هٌَُز اش قَاْد ثبًَیِ قَاْد هػئَلی. دز حقَق ثیي  8

اشایي گتتِ ؾد، هٌَُز قَاْدی اغ. کِ دز  يَز کِ پیؽ ّوبى ًیػ.  ثلکِ هتَْم قبًَىدز کتبة  ّسثس  ّبز 
گسٍّی ؾٌبغبیی  غً ی ثبالتس اش قَاْد ّوکبزی، حدٍد ٍ حق ٍ تکلیف اْهبی گسٍُ زا ثس هجٌبی هًٌق دزٍى

 گیسًد  کٌٌد ٍ ت . ترثیس اخالقیب  ٍ ْدال. ؾکل هی هی
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« ٍخداى»ّوکبزی ًیص کتبی. خلَگیسی اش تٓبزنب  زا ًدازًد  ثِ ّویي خْ.، قَاْد 
د ًبَس ثس کبزکسدّبی فٌی ٍ دیگس قَاْ ْجبز    گرازًد  ثِ پبی ثِ ْسنِ ٍخَد هی

آیٌد ٍ اشآًدبکِ  ٍخَد هی ثِ« ٍخداًی»شیػتی ّوَازُ قجل اش قَاْد اخالقی، اًػبًی ٍ 
ٍ اخالقیب  خبیگبّی ًدازًد، ْدال. دز قَاْد شیػتی « ْدال.»قَاْد اختوبْی ثدٍى 

زٍ اغ. کِ تَهبظ هَز هٓتقد اغ. اقَل اخالقی ثِ  ٍ فٌی ًیص ثبید زغَخ کٌد  اشایي
  (Moore, 2002: 214)داز اختوبِ ّػتٌد  ای اش احػبغب  زیؿِ تٓجیس غبدُ، خلَُ

يَز کِ گتتِ ؾد ٍخداى ی  فسایٌد اغ.  فسایٌد اغتتبدُ ْقالًی اش  ّوبى
تس هتَْم ْهَی. ٍ  تدزیح هَخت دزک ْویق ّبی ًبؾی اش شیػ. خوٓی کِ ثِ آگبّی

غپع فسشًداى ٍ ًصدیکبى اٍ هؤثس پریسی فسد دز گسٍُ ٍ  هقتهیب  آى ؾدُ ٍ دز خبهِٓ
کٌد   ؾَد، شیسا آگبّی اش قَاْد ْهَی.، ًقؽ ی  غپس حوبیتی زا ایتب هی ٍاقّ هی

ّبی فیصیکی ٍ احػبغی اْهب ًػج. ثِ  غپع ٍخداى ثس اغبظ آگبّی اش ؾجبّ.
دٍغتی زا غجت ؾدُ، ؾسایى زا ثسای ایدبد دیگس  ّب ّودلی ٍ ًَِ یکدیگس، هیبى آى

ّب غبل  کٌد  يی هیلیَى تسکِ هَقَف ثِ اًػبًی ٍ اخالقی فساّن هیّبی هؿ احػبظ
ّبی اخالقی غًَحی اش  تکبهل شًدگی خوٓی ثؿس، دز دٍزُ َّهَغبپیٌع ایي ٍیطگی

تکبهل ذٌّی ٍ خػوی ثؿس زا هَخت ؾدُ ٍ ثاؿی اش فیصیَلَضی ٍ زٍاى ثؿس زا 
ّبی گسٍّی زا  احػبظًبؾی اش ْقالًیتی اغ. کِ « ٍخداى»اًد  دز ٍاقّ  تؿکیل دادُ

 کٌد  ؾٌبغبیی ٍ قیبً. هی
ؾَد   گسٍّی زا غجت هی ٍخداى دز يَل شهبى، دزک هتقبثل خوٓی یب دزٍى 

دز دزٍى ثؿس « ًْبد»ّب ٍ َْايف اًػبًی دز کٌبز دیگس اخصای  يجیٓی اغ. کِ احػبظ
ّبی  وجػتِؾًَد  ّ ًیص ثسخَزداز هی« ًْبد»گیسًد ٍ اش ًیسٍی قدزتوٌد لیجیدٍ دز  قساز هی

ؾًَد اهب آگبّی ٍ  ّبی ثٓد هٌتقل هی ّبی ٍخداًی يی تَاز  ثِ ًػل ْكجی ٍ ضى
ّبی هؿتسک  ّبی ثٓدی اغ.  ایي احػبظ ْقالًی. ًیبشهٌد آهَشؼ ثِ کَدکبى ٍ ًػل
، دز «خَد»اًد ّوَازُ هوکي اغ. تَغى  یب خوٓی کِ دز ْویق خبى ثؿس زیؿِ کسدُ

ّبی خَة اًػبًی  بزی قساز ثگیسًد  ٍقتی احػبظاًگ ی  فسد، هَزد تْبخن ٍ ًبدیدُ
کٌٌد، دز يَل غبلیبى  دٍغتی، اخالقیب ( دز ٍخَد ثؿس ًتَذ هی دلی، ًَِ )ثبّن ثَدى، ّن
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دٌّد  ثٌبثسایي خدؾِ ثِ  يَالًی ثاؿی اش ٍخَد زٍاًی ٍ فیصیَلَضی  فسد زا تؿکیل هی
« خَد»ٍ « ًْبد»بًٌد ایي َْاهل ٍ ًقم قَاْد ثبّن ثَدى تَغى دیگس قَای ؾاكی. ه

اقدام ثِ غسشًؽ « فساخَد»هَخت دٍ اثس دزًٍی ٍ ثسًٍی خَاّد ثَد  دز ٍّلِ دزًٍی 
دیگس، اًػبى دز هقبثل آغیجی کِ ثاؿی اش  ْجبز    کٌد  ثِ  دزًٍی ؾاف ْبهل هی

کٌد، دچبز زًدؽ  ٍخَدؼ )ًْبد یب خَد( ثِ ثاؽ دیگسی اش آى )ٍخداًیب ( ٍازد هی
اختالل »ؾٌبغبى ثِ ایي زًدؽ ٍ غسشًؽ اقًالحبً  د کِ زٍاىؾَ ٍ اختاللی هی

گَیٌد  دز ٍّلِ اختوبْی، اش آًدب کِ فسد، دز  هی« ْراة ٍخداى»ٍ یب  8«احػبغی
ّب، ٌّدبزّب، زٍاثى ٍ تٓبزیتی کِ  ْهَی. ی  خبهِٓ، خَد زا دز غبختبزی اش خبیگبُ

پریسفتٌی کسدُ، هٓسفی هقتهی ّوبى خبهِٓ اغ. ٍ اش ایي يسیق فسد زا دزٍى خبهِٓ 
ّبی  کسدُ اغ.؛ ثبشخَزد خبزخی )اختوبْی( ًقم قَاْد ٍ یب خدؾِ ثِ احػبظ

هؿتسک اًػبًی، خؿن ٍ دلاَزی دیگساى ٍ هَخت پؿیوبًی ٍ ؾسم اختوبْی فسد 
هػئلِ هْن آى اغ. کِ ٍخداى ی  هػئلِ ؾاكی ًیػ.، ثلکِ ی  هػئلِ  خَاّد ثَد 

  نسٍز  ازتجبيب  دز خَاهّ غجت ثسٍش (Holtman, 2012: 54)ازتجبيی اغ. 
 هٌدی اغ.  ؾدى ٍ قبْدُ ؾَد کِ خَد دازای خكبیف اخالقی ثؿس هی« یبفتِ تکبهل»

ّبی زفتبزی شیػتی زا ثِ  ّویي اختالل احػبغی ثب کو  ْقالًی.، نبثًِ
ّبی خدیدی زا خْ.  کٌد ٍ ًیص نبثًِ ّبی اًػبًی ٍ اخالقی هتكف هی ٍیطگی

دٍغتی ٍ دیگس  دّد تب ّودلی ٍ ًَِ ذّي اْهبی خبهِٓ زغَخ هیحبکوی. اخالق ثِ 
تس  فهبیل زا ثجب  ٍ تهویي ثدّد ٍ اش ثسٍش زذایل هوبًٓ. کٌد  اهسٍشُ ؾکل پیؿسفتِ

ّب اثس کسدُ ٍ هقتهیب   دز آى« ٍخداى»ّبی اخالقی ٍ  قَاْد اختوبْی کِ ؾبخكِ
ّدف حقَق » ایسیٌگگَیین  لرا اگس  خوٓی زا دز خَد دازًد، قَاْد حقَقی هی شیػ.

ًبؾی اش آى اغ. کِ حقَق ٍ اخالق ًبؾی  2«داًد زا ترهیي ؾسایى شًدگی دز اختوبِ هی
ًبؾی اش ْقالًی. خبزی دز شیػ. خوٓی ًَِ ثؿس اغ.  ثدٍى « ٍخداى»ٍ  «ٍخداى»اش 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.Emotional Dissonance 

( اغتبد فساًػَی، ًیص دز تَقیف ًُوی کِ حقَق دز پی آى Renardزًبزد ) 83، ؼ 8ًقل اش هبزتی ٍ زیٌَ، ج   2
ٍ یب  ؾَد ًُوی اغ. کِ هٌَُز اش آى ّوبٌّگی دزًٍی اغ. کِ ثب شیجبیی ٍ ْدال. آهیاتِ هی»   ًَیػد:  اغ.، هی

 (843: 8919)کبتَشیبى، «  غَی ْدال. اغ. غٓی ٍ کَؾؽ پیَغتِ ٍ دائوی ٍ قكد قسث. ٍ ًصدیکی ثِ
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يَز کِ  تَاى حقَق ًبهید ّوبى ثؿس زا ًویٍ اخالق، قَاْد حبکن ثس شًدگی « ٍخداى»
تَاى گت. قَاْد شیػتی کِ دز هیبى حیَاًب  ٍخَد دازد، حقَق خبهِٓ حیَاًب   ًوی

 اغ. 
گسٍّی اغ. کِ ْالٍُ ثس دزک نسٍز  ٌّدبزهٌدی دز  لرا ٍخداى ْقالًی. دزٍى

ّبی آى ت . ٌَْاى قَاْد  ٌَْاى هقتهیب  شیػ. خوٓی، ثسخی خسٍخی گسٍُ ثِ
ٌَْاى اثصاز کٌتسل اختوبْی  قی )کِ هتوبیص ٍ فساتس اش قَاْد ّوکبزی ّػتٌد( ثِاخال

ًَْبى دز خبهِٓ  هَزداغتتبدُ قساز گسفتِ ٍ اش غَی دیگس هًٌق دز ًُس گسفتي دیگس ّن
دیگس، ٍخداى هٌؿر قَاْدی  ْجبز    دٍغتی ٍ ّودلی ؾدُ اغ.  ثِ اغ. کِ هَخت ًَِ

د ثلکِ دز غً ی ثبالتس ثسای ّوصیػتی ایدبد اغ. کِ ًِ ثسای زفّ ًیبشّبی فس
 ؾًَد  هی

تَاى  ثٌدی ًقؽ ٍخداى دز ؾٌبغبیی قَاْد ثبًَیِ ٍ تکویل قَاْد اٍلیِ هی دز خوّ
ی  کبزکسد دزًٍی اغ. کِ ًبؾی اش شًدگی اختوبْی هجتٌی ثس اًتابة « ٍخداى»گت. 

ّبی زفتبزی  بثًِاختوبْی ثؿس اغ.  ایي ٍیطگی ثب گسُ شدى غسًَؾ. فسد ثب گسٍُ، ن
ّبی  کٌد ٍ ًیص نبثًِ ّبی هَغَم ثِ اًػبًی ٍ اخالقی هتكف هی شیػتی زا ثِ ٍیطگی

ّب زا قَاْد ثبًَیِ ثٌبهین، خْ. حبکوی. اخالق ثِ ذّي  تَاًین آى خدیدی کِ هی
دٍغتی ٍ دیگس فهبیل زا ثجب  ٍ تهویي  دّد تب ّودلی ٍ ًَِ اْهبی خبهِٓ زغَخ هی

ّبی هتقبثل ٍ  ثب ازتقبی آگبّی« ٍخداى»یل هوبًٓ. کٌد  دز حقیق. ثدّد ٍ اش ثسٍش زذا
ّبی ثْتس اخالقی زا  ّب ٍ احػبظ کٌد کِ خسٍخی زؾد ْقالًی. خوٓی فسق. پیدا هی

ّب فساّن آٍزد  ثِ ایي تستیت ثب ثِ اؾتساک  ّب ٍ دفّ زًح ثسای ترهیي هػتوس ٍ ایويِ لر 
ؾدُ ٍ زاّکبزّبی ثْتسی ثسای ایدبد  ى ّبی ثیؿتس، دزک هتقبثل افصٍ گراؾتي آگبّی

 ؾَد  ّبی زنبی. دزًٍی حبقل هی احػبظ
گسٍّی اغ. کِ دز ؾکل اٍلیِ خَد  ٍخداى هًٌق ْهَی. یب ْقالًی. دزٍى

ّب غبل قهبٍ   دّد ٍ يی هیلیَى گسٍّی ٍ قهبٍ  دیگساى زا ًتیدِ هی هدبشا  دزٍى
ؾَد ٍ فسد دز  سدی تجدیل هیدیگساى ٍ هدبشا  خبزخی خبهِٓ ثِ ثاؿی اش دزًٍیب  ف

آشازد ٍ یب حقی زا  تٌْبیی ٍ ثدٍى ايالِ ٍ حهَز دیگساى ًیص اشآًچِ دیگسی زا هی
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کٌد  اهسٍشُ ؾکل  کٌد، خَیؿتي زا قهبٍ  کسدُ ٍ اش دزٍى هدبشا  هی نبیّ هی
ّب اثس کسدُ ٍ  ّبی اخالقی ٍ ٍخداًی دز آى تس قَاْد اختوبْی کِ ؾبخكِ پیؿسفتِ

خوٓی زا دز خَد دازًد دز کٌبز قَاْد ّوکبزی، قَاْد حقَقی  .هقتهیب  شیػ
زٍ آثبز ٍخداى دز حَشُ پدیدازی قَاْد حبکن ثس گسٍُ اًػبًی زا  گَیین  اشایي هی
 تَاى ثدیي ؾسح احكب کسد: هی

  دزک نسٍز  ٌّدبزهٌدی دز خبهِٓ، اٍلیي کبزکسد ٍخداى دز حَشُ پدیدازی 8
کٌد  ْقالًی.  پریس هی گسٍّی، خبهِٓ يسیق دزک دزٍىحقَق اغ.  ٍخداى فسد زا اش 

آهَشد کِ شًدگی اختوبْی دز کٌبز فَایدی  ْهَیتی ثِ ثؿس ٍ حتی دیگس هَخَدا  هی
کِ دازد، هقتهی احتسام ثِ ٌّدبزّبی خوٓی اغ.  ایي اقٌبِ دزًٍی دز زْبی. 

 اختِ خَاّد ؾد کٌد کِ دز اداهِ ثداى پسد ٌّدبزّبی گسٍُ، ًقؽ هجٌبی حقَق زا ایتب هی

  قَاْد ّوکبزی شیػتی ٍ فٌیِ اٍلیِ، کتبف شًدگی هًلَة اختوبْی ثؿس زا 2
ّبی  ّبی دیگسی ؾًَد کِ ْالٍُ ثس زفّ تٌؽ کٌد ٍ لرا ثبید ایي قَاْد ٍاخد ٍیطگی ًوی

ّب زا ترهیي کٌد  ایٌکِ قَاْد فٌی ٍ  فیصیَلَضی  آًی، ًیبشّبی زٍاًی خبقی اش اًػبى
هیبى اْهب اخالقی ٍ ْبدالًِ ؾًَد، کبزکسد ٍخداى اغ.  اقَل  ّوکبزی دز زٍاثى

آیٌد  کٌٌد اش دزٍى ؾاف هی زا زاٌّوبیی هی« ٍخداى»ّب ٍ اْتقبداتی کِ  اخالقی، ازشؼ
ؾًَد   ّب دز ْول ثِ ازتجبو فسد ثب کػی غیس اش خَدؼ ٍ ثب اختوبِ هسثَو هی اهب آى
 2«ثَدى ْوَهی ».  ایي احػبظ ّب اغ دز زاثًِ 8«قهبٍتی خَد»دزثبزُ « ٍخداى»

ٌَْاى  ثِ« ٍخداى»کِ دزثبزُ  ٌّگبهی هکَازی ّب اغ. کِ ٍخداى ٍ اًگیصؼ ثسای ازتجبو
کٌد  ثسای هَخَدیتی کِ ٍخَدؼ دز ی   گَید، اغتتبدُ هی غاي هی« ثَدى ثب دیگساى»

تَاًد ٍخَد  خدا اش ْولکسد اختوبْی ًوی 9«خَدگسداًی»خبهِٓ تٌُین ؾدُ اغ.، 
اش تسکیت فًس  ثب « ٍخداى»دیگس،  ْجبز      ثِ(Macquarrie, 1970: 116)ِ ثبؾد داؾت

کٌد ٍ تکبهل  هقتهیب  خبزخی، ٌّدبزّبیی ثسای ثب دیگساى ثَدى زا ؾٌبغبیی هی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.Self-judgment 

2.Public-ness 

3.Self- Fulfillment 
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 دّد  اختوبْی ٍ اخالقی ثؿس زا غبشهبى هی
تتسیي     فساتس اش ٌّدبزّبی ّوکتبزی ٍ قَاْتد فٌتی اخالقتی ؾتدُ ثبیتد اش هْتن       9

ّب( خبهِٓ ًیص قیبً. ؾتَد  ایٌدبغت. کتِ     ّب ٍ ْدم ٍقَِ زذیل. )فهیل. 8ّبی ازشؼ
ّتبی خوٓتی ّػتتٌد،     کٌٌتدُ ازشؼ  کٌد کتِ حوبیت.   ٍخداى قَاْدی زا ثِ گسٍُ القب هی

گیسًد  دز حقیقت. ایتي    ّبیی کِ دز ْقالًی. دزٍى اختوبْی یب فساخَد ؾکل هی ازشؼ
ّتبی اختوتبْی    بفّ خبهٓتِ ٍ ازشؼ قَاْد دغتِ غَم قَاْد حقتَقی ّػتتٌد کتِ اش هٌت    

دز ّوتیي زاثًتِ    کتبٍِی ّتب زا قَاْتد ّوجػتتگی ًبهیتد       تتَاى آى  ٍ هی کٌٌد قیبً. هی
 ًَیػد: هی

ّتب زا   ّب، اًهجبو ٍ احػتبظ  ٍخداى ثب هٓسفی هب ثِ دًیبی ازتجبيب ، ْویقبً دیدگبُ»
کِ ایي اتتتبق   دّد  ٌّگبهی دّد  ٍخداى هب زا اش اغتقالل ثِ ّوجػتگی غَق هی تغییس هی
 ّتب  ّتب ٍ ازشؼ  ؾتَید کتِ دیتدگبُ    اغت.  ؾتوب هتَختِ هتی     چیص تغییس کتسدُ  افتبد، ّوِ

 ای اش  یبفتتتِ ثبیتتد ثتتِ اؾتتتساک گراؾتتتِ ؾتتًَد، پتتیؽ اش آًکتتِ هتتسدم اًهتتجبو غتتبشهبى 
« کؿتد، ثپریسًتد   ّبی هؿتتسک زا ثتِ تكتَیس هتی     ّبیی کِ آى ازشؼ غبختبزّب ٍ غیػتن
(Covey, 2004: 81)  

 

 ٍجذاى ٍ ضٌاسایی دستِ سَم ضَاتظ رفتار اجتواػی. 2-3
ٍ ًیص  ؾٌبغی ٍ زٍاًؿٌبغی خبهِٓ ّبی شیػ. زغد ثب تَخِ ثِ یبفتِ ثِ ًُس هی

ؾدُ دز پطٍّؽ حبنس ثتَاى دز ََْز ٍ ثسٍش ت َال  ْودُ  ّبی اًدبم اغتٌتبج
اخالقی هتوبیصی زا -ّبی حقَقی ّب ٍ ًػل هٌدی ثؿس، دٍزُ غبشی ٍ قبْدُ قبْدُ
ّبی شیػتی ٍ  ٌبغبیی کسد؛ ثِ ایي تستیت کِ ًػل اٍل ؾبهل قَاْد ّوکبزی، نبثًِؾ

ّبی ؾکبز گسٍّی ٍ یب هجبزشُ  ؾدُ خوٓی )هثالً فٌَى ٍ زٍؼ ّبی ًْبدیٌِ هْبز 
خوٓی ثب حیَاًب  دزًدُ ٍ هَاخِْ ثب دیگس هابيسا ( اغ. کِ ًبؾی اش تکساز  دغتِ
ػتٌد  ًػل دٍم ؾبهل دٍ دغتِ قَاْد اغ.: ّب ّ ّب ٍ دفّ زًح آهیص خلت لر  هَفقی.

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ّب اْوبل ٍ زفتبز  اًد  ایي ازشؼ داز ْویقی اغ. کِ اْهبی خبهِٓ دز آى ؾسی  ّب احػبغب  زیؿِ ازشؼ  8

 ( ۰8: 8919کٌد )کَئي،  خبهِٓ زا تٓییي هی
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  قَاْد ّوکبزی ٍ فٌی ًػل اٍلی کِ ت . ترثیس ْقالًی. دزٍى خوٓی یب ٍخداى ثِ 8
  قَاْدی کِ 2اًد ٍ  دیگس ٍخداًی ؾدُ ْجبز    اًد ٍ ثِ گَّس ْدال. هصیي ؾدُ

ّب ٍ حدٍد ْولکسد اختوبْی ّس ْهَ ّػتٌد  ایي قَاْد زیؿِ دز  کٌٌدُ حق تٓییي
گسٍّی،  ٍخداى فسدی دازًد اهب ثسای پریسفتِ ؾدى دز خبهِٓ ٍ حکَه. ثس زٍاثى دزٍى

ّب خَاّد ثَد  دغتِ غَم  کٌٌدُ آى ّبی فسدی )ٍخداى خوٓی( تٓییي قدز هؿتسک ٍخداى
ّبی گسٍّی ٍ اختوبْی قیبً.  نَاثى زفتبز اختوبْی، قَاْدی ّػتٌد کِ اش ازشؼ

گتتِ، ایي قَاْد  توبْی ّػتٌد  هًبثق هًبلت پیؽکٌٌد ٍ دز ٍاقّ ًوَد ّوجػتگی اخ هی
 ثَدى دز ی  خبهِٓ ّػتٌد  8ه كَل تکبهل ٍخداى خوٓی ٍ ایدبد احػبظ هب

 

 گری خَاّی ٍ لضاٍت . ًمص ٍجذاى در ػذالت2-4
ّب ٍ  داًین کِ اًػبى ثسای ت قق ًیبشّبی دزًٍی خَد، هدوَِْ کٌؽ هی
ٌَْاى ی  هػئلِ  ِ دز يَل غبلیبى ثِکٌد ک ثٌدی هی ّبیی زا دز ْبلن قَز  ٍاکٌؽ

ثب تؿکیل خَاهّ اثتدایی، قَاْد  2دٌّد  ٍانح ٍ هػلن، ْبدا  شیػتی اٍ زا ؾکل هی
اشآًکِ دز زٍیِ قجیلِ )خبهِٓ ثدٍی( خبی گسفتٌد، ثالفبقلِ دز  شیػتی ٍ ّوکبزی پع
اخِ ّب ٍ ًَاقف هَ ّب، اثْبم ّب، تداخل خوٓی گسٍُ، ثب تٓبزل  خسیبى يجیٓی شیػ.

ؾًَد  ّس ْهَ خبهِٓ پع اش ثسخَزد ٍ هَاخِْ ثب احػبظ ًیبشّبی هاتلف، ؾسٍِ  هی
کٌد ٍ آًدب کِ ثب دیگس اْهبی خبهِٓ )خبًَادُ، قجیلِ( دچبز  ّب هی ثِ تالؼ ثسای زفّ آى

ٍ یب اٍ، آًچِ  پػٌدید )حق( اش اٍ شایل ؾد تٓبزل هٌبفّ ؾد ٍ آًچِ ثسای خَد هی
د )حق دیگسی( زا نبیّ کسد، ًیبش ثِ ایدبد ؾسایًی هتتبٍ  پػٌدی دیگسی ثسای خَد هی

« احػبظ»ثب ٍخَد قَاْدِ قسفبً شیػتی، فٌی ٍ ّوکبزی دز دزٍى اْهبی خبهِٓ 
ؾَد کِ ّس غِ ًبؾی اش  ًَثِ خَد غجت ثسٍش دٍ ٍاکٌؽ هی ؾَد  ایي ٍنّ ثِ هی

ػبظ دزًٍی ْقالًی. ْهَیتی یب ٍخداى ّػتٌد: اٍل ایٌکِ ثسای افساد ایدبد ی  اح
گَیین )کبزکسد  اًكبفی ٍ    هی ْدالتی، ثی کٌد کِ دز فْن اهسٍشی ثِ آى َلن، ثی هی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.We Feeling 

کؿی آة، ؾکبز، کؿبٍزشی، پسٍزؼ احؿبم ٍ  َلِّبیی هبًٌد کٌدى چبُ ٍ یب ل هثالً ثسای ترهیي غرا ٍ آة زٍال  2
 پسًدگبى زا ایدبد کسدُ ٍ یب دز ترهیي ًیبش خٌػی خَد، غٌ. اشدٍاج ثب خٌع دیگس زا ثٌب ًْبدُ اغ. 
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ؾَد )کبزکسد ازادی  دز ثؿس هی« خَاّی ْدال.»اًتٓبلی ٍخداى( ٍ غجت ثسٍش احػبظ 
ٍخداى( ٍ دٍم ایٌکِ زفتبزّب ٍ اتتبقب  خبزخی ثب هًلَة ذٌّی یب ٌّدبزّبی گسٍُ 

ؾَد )کبزکسد ادزاکی ٍخداى( تب ثػتِ  بظ ٍ قهبٍ  گراؾتِ هیٌَْاى ؾبخف، ثِ قی ثِ
تس تؿایف دادُ ؾَد ٍ یب اثْبم ٍ ًقف ثسيسف ؾَد  ثسزغی  ثِ ؾسایى، يسف ه ق

ؾدُ پطٍّؽ حبنس  خَاّی ٍ قهبٍ  گسی فساتس اش حدٍد تٓسیف تتكیلی ْدال.
 اغ. 

 

 ّا . ٍجذاى ٍ ضٌاسایی حك2-5
سیي هجبحث فلػتِ حقَق اغ.  اًدیؿوٌداى ت هتَْم ٍ تٓسیف حق، یکی اش اغبغی

ّبی  اًد ٍ ّویي ًگبُ ثِ خٌجِ ّب اثٓبد هاتلف هتَْم حق زا زٍؾي کسدُ دز يَل قسى
حبل هٌٓبی  ثبایي»هتتبٍ  هٌدس ثِ ثسٍش تؿت. دز تٓسیف ٍ هٌٓبی حق ؾدُ اغ.، 

ب هٌَُز اش ثجَ ، ٍنّ ی ( ۰8-9۰: 8932)هَحد، « تَاى ثجَ  داًػ. اقلی حق زا هی
حبلتی اغ. کِ ّس فسد ٍ یب خبهِٓ يی دزکی دزًٍی، آى زا ثسای خَیؽ هػتقس، 

داًد  دز ٍاقّ، دز ٍزای توبم دالیلی کِ ثسای قجَل ٍ زد تٓبزیف  ؾبیػتِ ٍ نسٍزی هی

ٌَْاى  ؾَد، هیصاى ترهیي ٍ یب ًبدیدُ اًگبؾتي ّویي دزک دزًٍی ثِ هتٌَِ اش حق ازائِ هی
ّبی هسثَو ثِ ٍخَد خبهِٓ ٍ  گیسد  حق زا ثبید ثجَ  ی  ؾبخف هَزد تَخِ قساز هی

حهَز دز آى داًػ.، شیسا ایي هتَْم دز ازتجبيب  هیبى اْهبی ی  خبهِٓ هٌٓب پیدا 
 کٌد  هی

ّب دغ. ثِ اًتابة  قكد ثْجَد دز زفّ آى ّس اًػبًی ثِ اقتهبی ًیبشّبی فسدی ٍ ثِ
آید، دز دزٍى خَد  هِٓ دزهیکِ ثِ ْهَی. دز ی  خب شًد ٍ آًگبُ شًدگی اختوبْی هی
کِ زْبی. ٍ ترهیي  ّبیؽ ّػتٌد، دازد ّبیی کِ ًبَس ثس ًیبشّب ٍ خَاغتِ دزکی اش ثجَ 

ؾًَد ٍ ثب  ّب، حق داًػتِ هی ّب زا اش خبهِٓ اًتُبز دازد  دز هٌٓبی حقَقی ایي ثجَ  آى
یب تٓدی  ْدالتی ًبؾی اش ْدم ت قق ٍ کٌٌد  دز ٍاقّ احػبظ ثی ْدال. ازتجبو پیدا هی

ّبی فسدی کِ اش خبهِٓ اًتُبز احتسام ثِ  ّبغ.  ثٌبثسایي ایي دغتِ اش حق ثِ ایي ثجَ 
زٍد، ًبؾی اش ی  دزک دزًٍی ْهَیتی ّػتٌد؛ یٌٓی اگسچِ زیؿِ ْیٌی  ّب هی آى
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ٍاغًِ  اشایي ثِ  ؾًَد  پع اًػبًی دازًد اهب تَغى ْقالًی. دزٍى اختوبْی دزک هی
ّبی دیگساى لًوِ  ّبی فسدی هوکي اغ. ثِ ترهیي ثجَ  ي ثجَ آًکِ زفّ ًیبشّب ٍ ترهی

آید ٍ دزک ْهَیتی  ّبی فسدی ثِ ٍخَد هی آهیص ثجَ  ٍازد کٌد، ًیبش ثِ خوّ هػبلو.
شًد  دز ایي زٍیکسد اگسچِ  گیسد ٍ ٌْبقس ًُن ْوَهی زا زقن هی اختوبْی ؾکل هی

ثِ کبز ثسدى ْقل دز دزک  ّبی ْیٌی دازًد، اهب اش هیصاى آگبّی ٍ ً َُ ّب زیؿِ حق
ّب  دیگس ّسچِ ؾٌبخ. اًػبى اش خَد ٍ دیگس اًػبى ْجبز    ؾًَد  ثِ دیگساى هترثس هی
داٍزی دز هَزد دیگساى کٌبز گراؾتِ ؾَد، دزک ْقالًی ْهَیتی اش  افصٍى ؾَد ٍ پیؽ

 گیسد  تسی ثِ خَد هی تس ٍ ٍخداًی حق ًیص ثسای خبهِٓ، ؾکل اًػبًی
ٌَْاى ْقالًی. ْهَیتی دز حَشُ هتَْم حق دٍ کبزکسد کلی  ثٌبثسایي ٍخداى ثِ

زٍد دز ترهیي  دازد: الف  دزک کلی اش هتَْم حق ثِ هٌٓبی ثجَتی کِ اش خبهِٓ اًتُبز هی
ّب  دغتِ اٍل  زا ه تسم ؾوسد؛ ة  ؾٌبغبیی دٍدغتِ اش حق  آى ثِ فسد کو  کٌد ٍ آى

آیٌد ٍ  ٍخَد هی ی. اختوبْی ثِّبیی ّػتٌد کِ دز اثس هقتهب ّبی ًبَس ثس ثجَ  حق
ًبؾی اش ّوکبزی ٍ قَاْد فٌی ٍ شیػتی ّػتٌد  دز ٍاقّ اش ٌّدبزّبیی کِ ثِ زٍؼ 

آید کِ ًبؾی اش ٍخداى خوٓی ّػتٌد   ٍخَد هی ّبیی ثِ گیسًد، حق ْبهیبًِ ؾکل هی

آیٌد یٌٓی  ٍخَد هی ّبی اْهب ثِ دغتِ دٍم هكبدیقی اش حق ّػتٌد کِ دز اثس ْیٌی.
 هػتقین ٍخداى اًػبًی ثَدُ ثِ اقتهبی اًػبى ثَدى اْهبی ی  خبهِٓ ثِ ه كَل
ّب خَد  ثیٌی ٍ هٓیي ثَدى حق ّبی پَشیتیَیػن ثسای قبثل پیؽ آیٌد  نسٍز  ٍخَد هی
ّبی هػتقس یب  ّبی ْهَیتی دیگسی ثسای خلَگیسی اش تٓدی ثِ ٍنٓی. ْقالًی.
حبل زیؿِ  ؾًَد ثبایي هٌدس هیّب  ّب ّػتٌد کِ گبّی ثِ ًقم ٍ تٓدی ثِ ثجَ  ثجَ 
ثبزُ  ّب تلقی ؾدُ اغ.  دل ٍکیَ دزایي ّب ّوَازُ دز هبٍزای پریسؼ قدز  حق
 گَید: هی

حق ّویؿِ هجیي ٍقبیّ غیسهبدی اغ.  ثِ تٓجیس دیگس حق هُْس حقیقتی اغ. »
ّب  خَاّد کِ خَد زا دز ثساثس ایي ٍاقٓی. ّب، یٌٓی قَزتی کوبلی هی فَق ٍاقٓی. پدیدُ

ّب ٍ ایي ی  اقل  ویل کٌد  ثبلدولِ حق اقلی اغ. ثسای قهبٍ  دز هَزد ازشؼت 
 ( 98: 8938)دل ٍکیَ، « ْولی اغ.، شیسا هسثَو ثِ غلَک آدهی ٍ اْوبل اٍغ.
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تسیي هتبّین  ٌَْاى یکی اش ثٌیبدی ؾَد کِ هتَْم حق ًیص، ثِ ثٌبثسایي هالحُِ هی
ٍ ّن اش خْ. ؾٌبغبیی هكبدیق  پدیدازی حقَق، ّن اش خْ. دزک اغبظ ٍ ثٌیبد آى

ّب ثاؿی اش  خَد هترثس اش ْقالًی. ْهَیتی دز ی  خبهِٓ اًػبًی اغ.  تٓسیف حق
دّد ٍ اش  کبزکسد ْقالًی. دزٍى اختوبْی اغ. کِ هبّی. ٌّدبزّبی زا تؿکیل هی

ّبیؽ زا تداٍم  ّب ٍ لر  ّبی ثؿس خلَگیسی کسدُ ٍ ؾبدی تکساز زًح ٍ غاتی
تتكیل ٍ  ح کبهلی اش ْولکسد ٍخداى اًػبًی دز حَشُ حق ثِثاؿد  ازائِ ؾس هی

پبغاگَیی ثِ غؤاال  فساٍاًی ًیبش دازد کِ خبزج اش چبزچَة هَنَِ پطٍّؽ حبنس 
 ؾَد  اغ. ٍ ثِ ایي غجت اش ٍزٍد ثیؿتس ثِ آى احتساش هی

 

 . ٍجذاى جوؼی3
ی  ت َل ٍ ًقًِ ًْف دز ت َال  هسثَو ثِ   گیسی ٍخداى ٍ آثبز آى، ؾکل

يَز کِ گتتِ  ؾَد  ّوبى ّبی حقَقی ه ػَة هی تجّ آى ًُبم ٌّدبزّبی اختوبْی ٍ ثِ
 گسیيزٍ،  ؾد ٍخداى ی  هػئلِ ؾاكی دز ازتجبو ؾاف ثب دیگساى اغ.  اشایي

 اكی ؾٌبختِ اغ.؛ٌَْاى ی  ْول ْوَهی دز پبغخ ثِ تدسثِ ؾ ٍخداى زا ثِ
(Green, 1999: 74) ُّبی خَد  اًدیؿِ ٍ ًَِ ٍ هیصاى آگبّی  اگسچِ فسد غیبق تتکس، هبد

دغ. آٍزدُ اغ. ٍ کػبًی کِ خبیگبُ اختوبْی ثبالتسی  زا دز ه یى پیساهَى خَیؽ ثِ
)ثصزگبى ٍ ْقالی اقَام، هٓوسیي، زّجساى، زئیع قجیلِ( دازًد ٍ یب هًٌق ثْتسی ازائِ 

ٍثیؽ غیبق اًدیؿِ خَد زا ثِ دیگس افساد  آٍزًد، کن ٍخَد هی اقٌبِ ثیؿتسی ثِکسدُ، 
دٌّد؛ لی  دزًْبی.، ْول ْوَهی ًبؾی اش ٍخداى ی  فسد، هجتٌی ثس  خبهِٓ تػسی هی

ٌّدبزّبی   ّب، فْن ٍ هًٌق ؾاكی اٍغ.  لرا دخبل. ٍخداى دز ْسقِ آگبّی
ئلِ هَاخِ اغ.: اٍل ایٌکِ حقَق، ٍیطُ حقَق، ثب دٍ هػ اختوبْی هبًٌد اخالق ٍ ثِ

ّبی افساد هاتلف ثب  قَاْد شًدگی اختوبْی اغ. ٍ دٍم تٓبزل خسٍخی ٍخداى
 غبش ٍ هػتلصم ایدبد ّوبٌّگی اغ.  یکدیگس هػئلِ
دازد ٍ آثبز ٍ  ای کِ ٍخداى زا دز اً كبز قسف اخالق ًگِ ًوی هػئلِ
کسد هستجى ٍخداى ثب ٍخِ دّد، ْول ّبی آى زا ثِ دًیبی حقَق ًیص تػسی هی خسٍخی
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ْوَهی )اختوبْی( شًدگی ٍاحد )فسد( اًػبًی اغ.  ٍخداى ٌّدبزّبی غیس شیػتی زا 
ّبغ.  کبتَشیبى دز  اهب فسایٌد حقَقی ؾدى ًیبشهٌد خوّ ؾدى ٍخداى کٌد؛ اخالقی هی

ّبی فسدی ٍ اثس آى ثس  دزثبزُ تٓبزل خسٍخی ٍخداى فلػتِ حقَقخلد اٍل کتبة 
 َید:گ حقَق چٌیي هی

خَاّی دز ایدبد قَاْد حقَقی هؤثس  ثدٍى تسدید، ًدای ٍخداى ٍ حع ْدال.»
اغ. ٍ ؾَق زغیدى ثِ ْدال. هجٌبی داٍزی دزثبزُ خَة ٍ ثد ثػیبزی اش اْوبل قساز 

تَاى آى زا هجٌبی هٌ كس قَاْد حقَقی ٍ پبیِ ْلن حقَق داًػ.،  گیسد، ٍلی ًوی هی
ًٍبخَاُ، ٍخداى اٍ  ٍ خَاُ کٌد ًیػ. دگی هیشیسا اًػبى خدا اش تودًی کِ دز آى شً

خبی حکَه. ْقل،  انبفِ، ٍقتی ثِ هترثس اش فسٌّگ کًٌَی ٍ گرؾتِ اختوبِ اغ.  ثِ
ؾَد کِ ثِ  آید، يجبیّ چٌبى هاتلف ٍ هتٓبزل هی پبی احػبظ ٍ َْايف ثِ هیبى هی

کبتَشیبى، )« ّب ی  دغتِ قَاْد کلی ٍ ًَْی ثِ دغ. آٍزد تَاى اش داٍزی آى اؾکبل هی

8918 :888 ) 

ًکتِ ایٌدبغ. کِ ًاػ.، ٍخداى، احػبظ ًبؾی اش دزک ٍ ْقالًی. اغ. ٍ دٍم 
ّبی خدی  ّبی ْقالًی ّن دچبز تؿت. تٌْب احػبغب  ٍ َْايف، ثلکِ داٍزی ایٌکِ ًِ 

ّػتٌد ثِ ّویي خبيس ثؿس اش ْكس زٍؾٌگسی تبکٌَى اش يسیق زخَِ ثِ ٍخداى خوٓی، 
 ّب ثِ ّبی فسدی ٍ ّوبٌّگ کسدى آى ْی دز حل تٓبزل ٍخداىتَخ ّبی قبثل هَفقی.

 اغ.  دغ. آٍزدُ 
کبزگیسی احػبغب  ٍ خسد خوٓی اغ. کِ اش يسیق  ٍخداى خوٓی دز حقیق. ثِ

حبل  اهب ثبایي آید؛ دغ. هی ًگسی ثِ خبًجِ  دٍز اش ی   ّب ٍ ثِ ثِ اؾتساک گراؾتي آگبّی
اغ. ًِ چیصی هٌت  ٍ هتوبیص اش  ّبی فسدی ٍخداى خوٓی حبقل خوّ ّوبى ٍخداى

تَاى خدای اش اًػبى ٍ هػتقل اش اٍ ؾوسد، شیسا خبهِٓ ْجبز  اغ.  خبهِٓ زا ًوی»آى  
ٍخَد خَیؿتي آگبّی  اش ًَِ اًػبًی کِ دز ًتیدِ فصًٍی یبفتي تؿبثِ هیبى اْهبی آى ثِ

خبهِٓ پیدا کسدُ اغ.  ؾَٓز خوٓی ًیص هبّیتی خدای اش ٍخداى فسدی ًدازد  هٌتْب، 
ؾَد ٍ اش خوّ  ّبی فسدی دز آى هٌٓکع هی هبًٌد دغتگبّی اغ. کِ افکبز ٍ ٍاکٌؽ
)کبتَشیبى، « کٌد آید کِ دز ٍخداى اْهب اثس هی ایي افکبز ًیسٍی ُْیوی ثِ ٍخَد هی
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8918 :940 ) 

ّب ثسيسف  ّبی ثؿسی زا ثتَاًین ثب ّن خوّ کٌین هػئلِ تٓبزل دز ٍاقّ اگس ٍخداى

غَ تًبثق ثیؿتسی  ؾًَد اش ی  کِ ثسای حیب  خوٓی ثؿس ایدبد هی ؾَد ٍ قَاْدی هی
دٍغتی خَاٌّد داؾ. ٍ اش غَی دیگس پریسؼ ٍ  ثب ذاتیبتی ّوچَى ّودلی ٍ ًَِ

ّب دز خبهِٓ ًیص ثیؿتس خَاّد ثَد، شیسا اؾابـ دز ٍخداى خَد ثِ آى  هتبثٓ. اش آى
خوٓی یب  بْی، ٍخداى ّبیی، ًُن ٍ ْدال. اختو هٓتقدًد  لرا دز حل چٌبى تٓبزل

ٍخداى خوٓی تَاًبًی تًبثق ثیؿتس ثب ذاتیب  ثؿس زا . کٌد ٍخداى ْوَهی زا يلت هی

ًگسد  دز ٍاقّ ٍخداى خوٓی  خبًجِ ثِ هَنَِ ًوی قَز  ی   خَاّد داؾ.، شیسا ثِ
گرازًد ٍ ثسای  ّب زا ثب ّن ثِ اؾتساک هی ّب ٍ تدبزة هسدهبى اغ. کِ آى حبقل آگبّی
زغٌد  ایي هػئلِ دز ًُسیب   کٌد ثِ تَافقی ًبًَؾتِ هی تس هی زا غٓبدتوٌد ّب آًچِ آى

قَز    قَز  قسازداد اختوبْی ثسٍش کسد ٍ دز اًدیؿِ ّگل ثِ  زٍغَ، الک ٍ ّبثص ثِ
 ٌَْاى یبف. « ًبخَدآگبُ خوٓی»ٍ دز دیدگبُ یًَگ   زٍح ذٌّی ٍ ْیٌی

 

 گیری ًتیجِ
 ق دز خَاهّ اٍلیِ اًػبًی زا زقن شدُؾٌبخ. آًچِ هساحل آغبشیي پدیدازی حقَ
ْلوی ٍ ؾٌبختی هتٓدد ثَدُ ٍ دز   ّبی اغ.، ثدٍى ؾ  ًیبشهٌد ت لیل ٍ تسکیت حَشُ

 8ْبهلی ّبی اختوبْی دز خَاهّ اًػبًی ی  ؾٌبخ. تسکیجی چٌد ٍاقّ هبًٌد دیگس پدیدُ
ْلَم زٍش دًیب  تسیي يلجد  چٌیي تسکیجی ثبید ثتَاًد اش آشهَى پیؿسفتِ زا هی 2ٍ چٌدخبًجِ

اختوبْی  ٍ زٍاًؿٌبغی 9اختوبْی، زٍاًؿٌبغی، زفتبزؾٌبغی ؾٌبغی  ّوچَى شیػ.
ّبیی کِ اش تسکیت ْلَم هاتلف دز قت ب   غسثلٌد ثیسٍى آید  لرا ثس اغبظ ت لیل

ٍیطُ ًقؽ  پیؿیي اًدبم ؾد پبزادایوی کِ دز ؾسح چگًَگی پدیدازی حقَق ٍ ثِ
ؾَد آى زا ًبؾی اش کبزکسد تَ هبى غسایص يجیٓی ثؿس  دز آى ْسنِ هی« ٍخداى اًػبًی»

ٍخداى »ّب، ْقالًی. ٍ  )اشخولِ غسایص اختوبْی( ٍ غبختبز ذّي اٍ، کػت آگبّی

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.Multifactor 

2.Multilateral 

3.Ethology 
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کٌد  دز فسایٌد هَزد ًُس ٍخداى کبزکسدی دزًٍی اغ. کِ ثس اغبظ  هٓسفی هی« اًػبًی
. دازًد ٍ لرا دٍغتی کِ زیؿِ دز ضًتی  ٍ فًس  ثؿسی ّبیی چَى ّودلی ٍ ًَِ ٍیطگی

ّب ٍ ْقالًی. ًقؿی ثٌیبدیي دز پدیدازی  اًد ثب کو  تدسثیب ، آگبّی ذاتی اًػبى ؾدُ
کٌد  ٍخداى ثسای ایتبگسی ًقؽ هؤثس دز ْبلن حقَق  حقَق ٍ تداٍم ٍ تَغِٓ آى ایتب هی

ثبیػ. دز قبلت ٍخداى خوٓی ازائِ ؾَد  ٍخداى ّن دز ٍّلِ فسدی ٍ ّن دز غًح  هی
تَاى ثِ  قبثل ازتقب اغ.  کبزکسدّبی ٍخداى دز پدیدازی حقَق زا هیخوٓی ی  تَاى 

 ثسؾوسد:  ایي ؾسح

دّد  ؾدُ دز هیبى خَاهّ اٍلیِ خْ. اخالقی هی ٍخداى ثِ قَاْد شیػتی تثجی.  8
تسی  تب اْهبی خبهِٓ ثتَاًٌد ثب ّوکبزی ّودلی ٍ حرف زقبث. شًدگی خوٓی هَفق

َاْد ْبدی شیػتی ٍ فٌی زا قجغِ اخالقی، دیگس، ٍخداى ق ْجبز    داؾتِ ثبؾٌد  ثِ
 ثاؿد؛ اختوبْی ٍ اًػبًی هی

ٍخداى ثسای ایدبد ثجب  ٍ تهویي اهٌی. دز زٍاثى اختوبْی، ّودلی،   2
آٍزد کِ هػتقل اش قَاْد  قَز  نَاثى هدصایی دزهی  دٍغتی ٍ هجبًی اخالقی زا ثِ ًَِ

ّب ٍ  ًد  ایي قَاْد حقؾَ شیػتی ثَدُ ٍ قَاْد ثبًَیِ )اخالقی( خبهِٓ خَاًدُ هی

ّب خلَگیسی کسدُ ٍ  کٌٌد ٍ اش ثسٍش تٓبزل حدٍدی زا ثسای فسد ٍ خبهِٓ تٓسیف هی
 آٍزًد؛ ّب زا فساّن هی ٍفكل آى اهکبى حل

دغ. آٍزدُ  ّبیی زا کِ ثؿس دز اثس تدسثِ ٍ اًتقبل اش ًیبکبًؽ ثِ ٍخداى آگبّی  9
حتٍ خبهِٓ ٍ اْهبی آى تؿایف ّب ثسخی اهَز زا اش اّوی. اغبغی ثسای  ٍ دز اثس آى
کٌد ٍ افساد زا اش دزٍى ثِ قیبً. اش  ّبی خبهِٓ قلوداد هی ٌَْاى ازشؼ دادُ اغ. ثِ

گیسی قَاْد ًػل  کٌد  ؾکل ّب ٍ ًیص پبیجٌدی ثِ قَاْد اختوبْی ّدای. ٍ هلصم هی آى
 غَم یب قَاْد ّوجػتگی، ًبؾی اش تکبهل ٍخداى خوٓی اغ.؛

ٍ ًیص کبزکسد قَاْد شیػتی هتَْم ْدال. زا انبفِ  ٍخداى دز شًدگی اختوبْی  0
ّبی خبقی زا  کٌد ٍ ثِ اقتهبی ًیبش ٍ نسٍز  ثسقسازی ْدال.، گبّی ایدبد نبثًِ هی

غبش تغییس دز قَاْد  تَاًد شهیٌِ خَاّی هی کٌد  احػبظ ْدال. تؿَیق ٍ ثػتسغبشی هی
 ٍ غبختبزّبیی ثبؾد کِ ْبدالًِ ًیػتٌد؛
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گرازد ٍ ایي  ثسٍش ًْبد قهبٍ  ٍ داٍزی زا دز ثؿس هیٍخداى ثٌبی ََْز ٍ   8
ّبی هالشم آى اش قجل کبزکسد قهبیی ثب کو  ْقالًی. ٍ آگبّی ترغیع  ًْبد ٍ نسٍز 

 ؾًَد؛ هی

ٍاغًِ ْولکسد ًبْبدالًِ  ّبیی کِ ثِ  ّب زا ثسای تغییس دز حبکوی. ٍخداى ازادُ  ۰
م تغییس دز ًُن غیبغی زا ؾًَد زا ّوػَ کسدُ ٍ ْص ٍ غیساخالقی هؿسٍِ تلقی ًوی

 آٍزد؛ کٌد فساّن هی تسی زا اْوبل هی ثسای ثسقسازی ی  ًُن دیگس کِ قَاْد ْبدالًِ

ّبیی کِ ؾبیػتِ  ٍخداى اش ًیبشّبی فسدی دز ازتجبيب  خوٓی دزکی اش ثجَ   1
آٍزد ٍ ًیص ثِ خْ. شیػ. خوٓی، دزکی اش  ٍ ثبیػتِ ؾاف ّػتٌد ثِ ٍخَد هی

ّبی فسدی ٍ  ّب حق کٌد کِ ثِ ایي ثجَ  ی کل خبهِٓ حبقل هیهقبدیس هؿتسک ثجَ  ثسا
تَاى ثِ ٍخداى فسدی  ّب ًوی اهب دز تٓسیف ٍ تٓییي حدٍد حق ؾَد؛ اختوبْی گتتِ هی

دز ایٌدبغ. کِ پبی ٍخداى  ّب هتَغل ؾد، ثلکِ ثدٍى دز ًُس گسفتي دیگس ٍخداى
ّبی فسدی ٍ ایدبد ی   ؾَد  ٍخداى خوٓی ثب خوّ کسدى ٍخداى خوٓی ثِ هیبى ثبش هی
 ثاؿد  ّبی فسدی ٍ اختوبْی زا زغوی. هی قدز هؿتسک، حق
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