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 همذهِ 

آًچِ هب سا ثِ ًبثَدی خَاّذ وـبًذ اص ایي لشاس اػت: ػیبػت ثذٍى اصَل، لزت ثذٍى 

ایي ػخي گبًذی وِ ثِ  هْبتوب گبًذی "ٍخذاى، ػلن ثذٍى ؿخصیت ٍ تدبست ثذٍى اخالق

اهشٍصیي اًؼبى هذسى ، ثؼذی سٍاًـٌبختی ٍ رٌّی دادُ اػت، هی تَاًذ چْبس ٍخِ صًذگی 

هٌؾ ٍ "ثیؾ اص ّش چیض اػتَاسی اصَل ٍ هجبًی خْبى هذسى ٍ تَػؼِ یبفتِ سا ثش هجٌبی 

 اًؼبى ًوبیبى ػبصد. "ؿخصیت فشدی 

ثی دس ایي هیبى دٍ ثؼذ ػیبػت ٍ التصبد وِ پبیِ گزاس دٍ هیل اؿتْب ًبپزیش اًؼبى ثشای دػتیب

ثِ لذست ٍ ثشٍت دس دًیبی اهشٍصیي ّؼتٌذ اص آى دٍ دیگش اص اّویتی فضٍى تش ثشخَسداس 

اػت . ثِ ٍیظُ آًىِ تبویذ ثش ٍخَد ساثغِ تٌگبتٌگ هیبى تدبست ٍ اخالق ثِ ػجبستی هی تَاًذ 

دس ثشداسًذُ ایي ًىتِ هْن ٍ اػبػی ثبؿذ وِ ًحَُ وؼت ٍ وبس ٍ تدبست دس ّش خبهؼِ هی 

 هیبى اخالق ٍ ثی اخاللی سا دس آى خبهؼِ تؼییي وٌذ .تَاًذ هشص 

 پیؼـیٌِ اخالق 

ثِ ٍیظُ اص پبیگبُ دیٌی یبد هی ؿَد، ٍلی  "اخالق"دس یه ًگبُ ػبم، گش چِ دس خبهؼِ ی هب، اص 

هتبػفبًِ آًچِ سفتِ سفتِ دس ػبلیبى اخیش دس وـَس هب دس همبم ػول هـبّذُ هی ؿَد، ایي 
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م اخالق ـ هحَس ٍ ؿبغالى ٍ هؼئَالى ٍالؼب اخاللی ثِ تذسیح ٍالؼیت اػت وِ تؼذاد هشد

تحلیل سفتِ اػت. ثش ػىغ دس غشة، اص حذٍد ًین لشى پیؾ، دس فلؼفِ ی اخالق ٍ هذتی پغ 

اص آى دس اخالق حشفِ ای، دسٍع داًـگبّی ٍ وٌگشُ ّب ٍ وٌفشاًغ ّبی گًَبگَى ٍ پظٍّؾ 

التحصیالى داًـگبُ دس ػغَح هختلف ٍ ّبی هختلف ثش پب ؿذُ ٍ اًدبم هی ؿَد ٍ فبسؽ 

حشفِ ّبی گًَبگَى فؼبلیت هی وٌٌذ ٍ ؿبخصِ ّبی اخالق هصَة اًدوي ّبی تخصصی سا 

خب وِ هَفمیت فشد دس  اًؼبى، خَاّبى هَفمیت اػت. اص آى  دس اًَاع هـبغل ثِ وبس هی ثٌذًذ

ت، تصحیح ایي صًذگی ؿخصی، ؿغلی ٍ اختوبػی ثب الگَّبی سفتبس استجبعی ٍی ٍاثؼتِ اػ

الگَّب ًیض ًمؾ اػبػی دس وؼت هَفمیت داسد. هَفمیت دس پشتَ استجبط دسػت ٍ آػبى 

عَس دائن دس تؼبهل ثب خَد ٍ دیگشاى  ؿَد؛ صیشا اًؼبى ثِ  اًؼبى ثب خَد ٍ دیگشاى وؼت هی

ّب دس  اًگیض خَاهغ، اًؼبى اػت. اًؼبى هَخَدی اختوبػی اػت ٍ اهشٍصُ ثب تَػؼة ؿگفت

ّب سا ثب یىذیگش ٍ  ّبی گًَبگَى لشاس داسًذ ٍ ایي اهش استجبط اًؼبى ب اًجَّی اص ػبصهبىتؼبهل ث

ّب سا ثبّن ثِ ؿىل لبثل تَخْی پیچیذُ وشدُ اػت. ثِ  ّب ٍ استجبط هتمبثل ػبصهبى ثب ػبصهبى

آساهؾ  ّب، ّوِ خَاّبى استجبط آػبى ٍ دسػت ثب یىذیگشًذ؛ صیشا آػبیؾ ٍ  سغن ایي پیچیذگی  

 آیذ؟ یبثٌذ. ایي استجبط دسػت ٍ آػبى چگًَِ پذیذ هی دس پشتَ آى هیسا 

استجبعی دسػت ٍ آػبى خَاّذ ثَد وِ هَخِ ٍ ثشخَسداس اص دلیل هٌغمی ثبؿذ. هٌغمی 

ًظش اص ًتیدة  ّب اػت. صشف فىشوشدى ٍ اخاللی ػول ًوَدى ولیذ ػؼبدت ٍ آػبیؾ اًؼبى

هذت صحت، صالح ٍ  ذ ٍ هؼلوبً دس دساصوِ هوىي اػت ثِ ظبّش ًبخَؿبیٌذ ثبؿ -سفتبس 

ػبیؾ  وِ ػولی هؼتذل، هَخِ ٍ اخاللی ثبؿذ، آ ّویي -خَؿبیٌذی خَد سا ًـبى خَاّذ داد 

 خبعش ٍ ساحتی ٍخذاى سا دسپی داسد.

تشٍیح الگَّبی استجبعی دسػت ٍ اصَل اخاللی، ًیبص هجشم خَاهغ اهشٍصی اػت. ویؼت وِ 
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ٍ افشاد خبهؼِ خَاّبى حفظ حشهت ٍ آصادی ًجبؿذ ٍ هگش ًِ دس استجبط ثب خَد ٍ ثب خبًَادُ 

ّب اػت ٍ هگش ًِ ایي  ایي اػت وِ سفتبس اخاللی اػت وِ حبفظ حشهت ٍ آصادی هؼمَل اًؼبى

وٌین،  ای هشاخؼِ  ّبی فشدی ٍ اختوبػی ثِ فشد یب ػبصهبى ٍ اداسُ اػت وِ اگش ثٌب ثِ ضشٍست

ٍ ًیبصهبى، خَاّبى پبػخ هحتشهبًِ ّؼتین؟ تیشگی  تش اص گشفتي پبػخ هثجت ثشای خَاػتِ هْن

وِ  تَاى صدٍد، چِ سػذ ثِ ایي حشهتی سا حتی ثب گشفتي پبػخ هثجت ًوی  خبعش ًبؿی اص ثی

تَاى  ـ ًوی-ـ ّش چٌذ پبػخ هٌفی ثبؿذ -پبػخ، هٌفی ّن ثبؿذ ٍ ؿیشیٌی حفظ حشهت سا 

ى حبون ثبؿذ ٍ اص عشفی تدبست اصَل اخاللی هی ثبیؼت ثش فؼبلیت ّبی اسادی اًؼب پَؿبًذ

یه فؼبلیت اسادی اػت. ثٌبثش ایي اصَل اخاللی ثبیذ ثش فؼبلیت ّبی تدبسی اًؼبى ًیض حبون 

ثبؿذ. ثشخی تصَس هی وٌٌذ ثشای سػبیت اصَل اخاللی تدبست وبفی اػت وِ اص لبًَى 

ٍخَد داسد  پیشٍی وٌٌذ. ایي تصَس غلظ اػت صیشا تؼْذ اخاللی ثشای سػبیت لبًَى تب صهبًی

ػذم سػبیت اصَل اخاللی هی تَاًذ هٌبفغ وَتبُ   ًبػبدالًِ ًـَد. وِ لبًَى هؼتلضم سفتبسّبی

هذتی سا ثشای ؿشوت ّب ایدبد وٌذ اهب ثب گزس صهبى، سفتبسّبی ًبپؼٌذ، ثِ هٌبفغ هبلی ؿشوت 

ضشثِ ٍاسد هی وٌٌذ. ّذف ًْبیی اصَل اخاللی آى اػت وِ هدوَػِ ای اص اػتبًذاسدّبی 

ؿذ. سٍاج اخالق تدبست، ًتبیح هثجتی اخاللی سا پذیذ آٍسد وِ حفظ ٍ ثىبسگیشی آًْب هٌغمی ثب

اص خولِ تَػؼِ پبیذاس اص عشیك ، وبّؾ هصشف هٌبثغ تدذیذ ًبپزیش، همشسات ثْذاؿتی، 

حفبظت هحیظ صیؼت، هـتشی هذاسی، خلَگیشی اص تجلیغبت فشیجٌذُ ٍ ًظیش آى سا دس پی 

 داؿت.

بدت ٍ هَسالض ) (هؼٌی هٌؾ ٍ ػethics) دس اًگلیؼی ٍاطُ اتیىغ  تؼشیف ٍ هفَْم اخالق

(morals  ثِ هؼٌی ػبدات ثدبی اخالق ثىبس هی سٍد گش چِ ٍاطُ ّبی هزوَس ثِ خبی ّن دیگش

ثىبس هی سٍد اهب دس هؼٌبی دلیك آى تفبٍت ّبیی ثب یه دیگش داسًذ ًظبم ّبیی اص اسصؿْب ٍ 
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تحمك ػبدتْبیی ) لَاػذ ٍ اػتبًذاسد ّبی سفتبسی ( وِ دس صًذگی گشٍُ ی خبصی اص اًؼبًْب 

اخالق   یبفتِ اػت ثِ ػٌَاى اخالق)اتیىغ( ایي گشٍُ تَصیف هی ؿَد هبًٌذ اخالق خبًَادُ ،

 ؿشوت ٍ اخالق حشفِ ای . اهب هَسالض ؿخصیت فشدی سا تؼییي هی وٌذ

« ساغت »)ثش ٍصى افك( هى ثبؿذ، ثِ گفتِ « خُلُك »)ثش ٍصى لفل( ٍ « خُلك »خوغ  اخالق  .1

ٍاطُ دس اصل ثِ یه سیـِ ثبص هى گشدد، خلك ثِ هؼٌى ، ایي دٍ «هفشدات »دس وتبة 

ّیئت ٍ ؿىل ٍ صَستى اػت وِ اًؼبى ثب چـن هى ثیٌذ ٍ خلك ثِ هؼٌى لَا ٍ ػدبیب 

 ٍ صفبت دسًٍى اػت وِ ثب چـن دل دیذُ هى ؿَد. 

ٍ ثِ گفتِ ثؼضى اص داًـوٌذاى، « اخالق هدوَػِ صفبت سٍحى ٍ ثبعٌى اًؼبى اػت  .2

ل ٍ سفتبسى وِ اص خلمیبت دسًٍى اًؼبى ًبؿى هى ؿَد، ًیض گبُ ثِ ثؼضى اص اػوب

 اخالق گفتِ هى ؿَد )اٍلى اخالق صفبتى اػت ٍ دٍهى اخالق سفتبسى(. 

اخالق ؿىفتي ؿخصیت آدهى دس هؼیش حیبت »اص ًگبُ ػالهِ هحوذ تمى خؼفشى،  .3

 «. هؼمَل اػت

اخالق ػجبست اػت اص هدوَػِ ای اص اصَل ٍ ٌّدبسّبیی سا خغ ثِ اسصؿیبثی ٍ  .4

داٍسی دسثبسُ افؼبل اًؼبًی وِ ثِ صَست اسادی ٍ اختیبسی اًدبم هی ؿَد ٍ 

تـخیص خَثی ٍ ثذی آًْب ٍ الضاهبت )ثبیذّب ًٍجبیذّب( هؼئَلیت ٍ ٍظبیف ثشای 

 اًؼبًْب . 

گبُ فؼلى وِ اص »تؼشیف وشد، ٍ آى ایي وِ سا اص عشیك آثبسؽ ًیض هى تَاى « اخالق  .5

ٍلى ٌّگبهى وِ وبسى ثغَس هؼتوش اص وؼى  ;اًؼبى ػش هى صًذ، ؿىل هؼتوشى ًذاسد

ػش هى صًذ )هبًٌذ اهؼبن دس ثزل ٍ ثخـؾ ٍ ووه ثِ دیگشاى( دلیل ثش ایي اػت وِ 

 یه سیـِ دسًٍى ٍ ثبعٌى دس اػوبق خبى ٍ سٍح اٍ داسد، آى سیـِ سا خلك ٍ اخالق
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 هى ًبهٌذ. 

 تعاریف علم اخالق

اخالق ػلوى اػت وِ اص هلىبت ٍ صفبت خَة ٍ : »هی وٌٌذػلن اخالق سا چٌیي تؼشیف  .1

ػش چـوِ ّبى اوتؼبة »ٍ ثِ تؼجیش دیگش، « ثذ ٍ سیـِ ّب ٍ آثبس آى ػخي هى گَیذ

ایي صفبت ًیه ٍ ساُ هجبسصُ ثب صفبت ثذ ٍ آثبس ّش یه سا دس فشد ٍ خبهؼِ هَسد 

ؼبل ًبؿى اص الجتِ ّوبًغَس وِ گفتِ ؿذ، گبُ ثِ آثبس ػولى ٍ اف«. ثشسػى لشاس هى دّذ

هثال، اگش وؼى پیَػتِ آثبس خـن ٍ  ;اعالق هى ؿَد« اخالق »ایي صفبت ًیض ٍاطُ 

ػصجبًیت ًـبى هى دّذ ثِ اٍ هى گَیٌذ: ایي اخالق ثذى اػت، ٍ ثبلؼىغ ٌّگبهى وِ 

دس ٍالغ  ;ثزل ٍ ثخـؾ هى وٌذ هى گَیٌذ: ایي اخالق خَثى اػت وِ فالى وغ داسد

 شًذ وِ ًبم یىى ثش دیگشى اعالق هى ؿَد. ایي دٍ، ػلت ٍ هؼلَل یىذیگ

ثؼضى اص غشثی ّب ًیض ػلن اخالق سا چٌبى تؼشیف وشدُ اًذ وِ اص ًظش ًتیدِ ثب تؼشیف  .2

اص یىى اص فالػفِ « فلؼفِ اخالق »ّبیى وِ هب هى وٌین یىؼبى اػت، اص خولِ دس وتبة 

اص تحمیك دس ػلن اخالق ػجبست اػت »هى خَاًین وِ هى گَیذ: « طوغ »غشة ثِ ًبم 

 ( 9)فلؼفِ اخالق، صفحِ « سفتبس آدهى ثِ آى گًَِ وِ ثبیذ ثبؿذ.

دس حبلى وِ ثؼضى دیگش وِ ثیٌـْبى هتفبٍتى داسًذ )هبًٌذ فَلىیِ( دس تؼشیف ػلن  .3

هدوَع لَاًیي سفتبس وِ اًؼبى ثِ ٍاػغِ هشاػبت آى هى تَاًذ ثِ »اخالق هى گَیذ: 

 ( 11الٌظشیِ، صفحِ  )االخالق« ّذفؾ ثشػذ، ػلن اخالق اػت.

  (morals 8 Ethicsتعریف اخالقیات )

 ثغَس ولی هیتَاى اخالق اًؼبى سا ثش دٍ ًَع صیش تمؼین ًوَد :

اخالق فغشی ٍ عجیؼی :صفبت فغشی ، غشایض ٍ احؼبػبت ٍ اػتؼذادّبیی اػت وِ دس  -1
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سد. هبًٌذ حغ گًَِ دخبلتی ًذا عجیؼت اًؼبى آفشیذُ ؿذُ ٍ اختیبس ٍ ػول دس تحصیل آى ّیچ

 خذاخَیی، وٌدىبٍی، ػذالتخَاّی ٍ حتّ ووبل ٍ . . .

اخالق اوتؼبثی ٍ اختیبسی :صفبت اوتؼبثی آى گًَِ صفبتی سا گَیٌذ وِ دس همبم ػول ٍ  -2

 ؿَد. اختیبس ثِ تذسیح ثشای اًؼبى حبصل هی

خَاّذ  ثشداسی ًـَد، صفبت اوتؼبثی ثذ چٌبًچِ اص اػتؼذادّب ٍ صفبت خذا دادُ خَة ثْشُ 

ؿذ. دس ایي هشحلِ ، صفبت ٍ هلىبت خَة سا فضبیل ٍ هىبسم اخالق ٍ صفبت ٍهلىبت ثذ سا 

 ًبهٌذ. سرایل اخالق هی

اخالق ، هؼشفتی اػت وِ اص افؼبل اختیبسی اًؼبى ثش اػبع یه ػیش ػمالیی ؿىل هی گیشد 

الیِ  ثبیذ تَخِ داؿت وِ اخالق اص یه هدوَػِ اصَل ٍ ضَاثغی تـىیل هی ؿَد وِ دٍ

 خذی دس آى لبثل توبیض اػت.

سٍح ػول  "لبلت اٍل هشثَط ثِ ؿىل ، اصَل ٍ ضَاثظ اخاللی اػت ٍ لبلت دٍم تَخِ ثِ  

دس ػول اخاللی هی ثبؿذ. دس ثخؾ اٍل هی تَاى اص وذ  "هؼٌب  "  ٍ یب دخبلت ػٌصش "اخاللی 

آى اهىبى پزیش  ّبی اخاللی صحجت وشد ؛ ٍلی دس ثخؾ دٍم اهشی اػت وِ ثِ ػبدگی تؼشیف

  . "وذ ّبی اخاللی  "اػت ًِ لضٍهب ثب  "ایذُ آل ّبی اخاللی  "ًیؼت ٍ ثیـتش لبثل ثیبى ثب 
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صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای  4قابل توجه مدرسین محترم : حداقل 

 خالصه درس و نمونه سوالت در نظر گرفته شود.

 .گًَِ سَال دربارُ هطالب درسی از طریك تلگرام یا ایویل پاسخ دادُ هی شَدُ  ّر  

 سَاالت ریل بصَرت هختصر بِ آدرس تلگرام یا ایویل ارسال گردد.

 علن اخالق را تعریف کٌیذ.-1

 اخاللیات اًساى بِ چٌذ دستِ تمسین هیشَد. -2

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


