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  پژوهشگاه سخن

 یانسران    علروم  یاعرتال  جرام   طرر  از آثار برگرفته از  یکیحاضر  کتاب
 میتقدد  معرفت ارباب محضر به اکنون که است کشور شرفتیپ به معطوف

 .گردد  یم
است  محور    مسئله و وستهیپ  هم  به ییها  پروژه مجموعه اعتال جامع طرح
 گدرفتن   شیبدر درپد   یمبن ریاخ یها  منشور پژوهشگاه در سال یکه بر مبنا

 ةید شدکل گرفتده و برپا   یانسران   علروم  یسراز   یکراربرد  و یبروم  افتیره
از  م یسدال و ند   کید  یافکار خبرگدان  نخسدت طد    یو تعاط یخردجمع

 یعبور کرده سپس وارد اجدرا  RFP نیو تدو یگذرگاه انجام فاز مطالعات
 ها شده است.    طرح
و  یسداز   یبدوم  یمنطق شکل گرفت که برا نیا ةیطرح کالن برپا نیا
 زیصدورت متمدا    الزم است سه مقولة مهدم بده   یانسان  علوم یساز  یکاربرد
 . ردیصورت گ قیها تلف  از همة طرح تاًیشوند و نها دهیکاو
)کدارگروه   .شوند نقد و یابیارز دیجد یانسان  علوم یها  شهیر و یمبان. 1
 (یمبان
 هرا   رشته نیا استقرار و ورود خیتار ریس و یریگ  شکل ندیفرا و قلمرو. 6

و  یانتقداد  ی)کدارگروه بازشناسد   .گرردد  نقرد  و شود افکنده نظر رانیا در
 (خیتار
 رانیر ا جامعر   با ها  رشته نیا تعامل و ها  آن کاربست مظاهر و ها  وهیش. 1

 (کاربست)کارگروه  .ردیگ قرار لیتحل و یابیارز چرخ  در
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 یهدا   نده یگنج بدا  آن وندد یپ عددم  ای اتصال کندوکاوها  نیا گذرگاه از
 امدروز  جامعدة  یازهدا ین به نسبت ها  آن یاحتمال ریتغا ای تناسب و یراثیم

 فرهند   یها  راثیم بر هیتک با ها  طرح نیا گر ید یسو از. شود  یم روشن
 و یمل د  و یجهدان  مطالعدات  از گیدری   بهدره  ةپشدتوان  بدا  و یند ید و یبوم
 بدا  و اندد   افتده ی   شدکل  افزایانده   هدم  و گدرا     محصول برنامة شبکة صورت  به
 و پژوهشددگاه یتوانددا محققددان مشددارکت بددا و یا    رشددته  نیبدد کددردیرو

 .اند  شده نیتدو یمل  سطح سرآمد نظران  صاحب
 یانقدالب اسدالم   یهدا   از آرمان یکیها   طرح نیبا انجام ا رود  یم دیام
و مقدام معظدم    ینیحضرت امام خم یرهنمودها و یفکر استقاللبر  یمبن
تحقدق هدد     یاعدتال بدرا   یهدا   شود. طرح ییجو  یباره پ نیدر ا یرهبر
 و یاثربخشر  تا کوشد  یم  عمل و هینظر انیم وندیپ جادیا کردیبا رو ادشدهی

 یهرا   مؤلفره  برر  یمبن کشور شرفتیپ به معطوف را یانسان علوم یسودمند
 .دینما نیّمتع ییگرا  یبوم

 ییها  تحقق بخش ریدر مس یو مطالعات فرهنگ یانسان  علوم پژوهشگاه
و بدا مسداعدت    امندا   ئدت یه ژةید و تیمأمور ییجو  یو پ یاز اسناد باالدست

 یشبکة نخبگدان  ینیاستقرار ع یسازمان برنامه و بودجه  طرح اعتال را برا
 کرده و به اجرا درآورده است.  یکشور طراح یعلوم انسان

پس از انتشار مجلددات   جیتدر  درنظر دارد به یبه فضل اله پژوهشگاه
هدا    نشر محصدوالت طدرح   یساز  زمان با متنوع  مرحله و هم نیحاضر در ا
 یعلمر  یهرا   گرزارش   یاسیس یها  هیتوص  یراهبرد یها  گزارش قی)از طر

  یفنر  و یعلمر  یجسرتارها  ،یا  مشاوره و یتخصص خدمات یها  بسته  یمل
 و ینخبگران  یهرا   یشیاند  هم  یتخصص ـ یعلم  یپژوهش د یعلم یها  مقاله

 کتداب  صدورت   بده  زین را ها  پژوهش جینتا یمابق...( و یعلم یها  یسخنران
 .سازد نشر آمادة
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نهداد   کید  قید نشدانة توف  تواند  یمهم که م یها  از شاخص یکی اصوالً
شداخص    یها  طرح یباشد  اجرا یانسان  در قلمرو علوم ژهیو  به  یپژوهش
و اثرگدذار در عرصدة    یاجتمداع  یهدا   مند و ناظر به چدالش   گرا  مسئله  هم
مؤسسدة   قدت یدر حق یکندون  طیکه بتواندد در شدرا   هاست  یگذار  استیس

و  فید وارد سدازد. تعر  یعلمد  یرا به جرگة نسل چهارم نهادها یپژوهش
اندداز و    از چشم یتحقق قسمت ریمنظور در مس نیطرح اعتال به هم یاجرا
آن   یروشددن پژوهشددگاه  مندددرر در برنامددة توسددعة راهبددرد تیددمأمور
پژوهشدگاه برنامدة توسدعه     خیبار در تدار  نینخست یکه برا دیآ  یشمار م  به
 یهددا  آن کتدداب یاز دسددتاوردها یو اجددرا شددده اسددت و بخشدد فیددتعر

 است.   یانسان  علوم یاعتال یها  مجموعه طرح
فرصدت    یطرح جامع اعتال  به لطف الهد  یو اجرا فیتعر ندیفرا در
در  هدا   رسداخت یز تید و تقو یتوانمندسازو  ها  طرح یعلم تیفیک یارتقا

هدا و بده مدوازات      سدال  نیا یکه ط  پژوهشگاه دوچندان شده است  چنان
محتدرم   یاز اعضدا  یرید طرح کالن  مشارکت بالندة تعدداد ک   نیا یاجرا
سرانة علدم بده رشدد     دیتول دنیطرح مذکور و رس یدر اجرا یعلم  ئتیه
و رشدد   یمتون دانشگاه نقدِ یبرابر پنجاز  شیرشد ب و یبرابر دواز  شیب

 یهدا   نامه  و انتشار فصل یانتقاد یو نشر مقاالت و جستارها دیتول ندةیفزا
و  سرال  نقرد  جشرنوارة  در یاپیر پ سرال  سه شدن  برنده  یپژوهش تیفیبا ک
 یهدا جشدنوارة ملد     و ده یفراراب  یالملل  نیب جشنوارة در مکرر شدن  دهیبرگز
 الکسرا،  یجهران  یبنرد   رده در پرترال  یا  پله چهارصد از شیب صعود گر ید

 ریچشمگرشد  و یمل سطح در یانسان  علوم  ینظر ارائ   یعلم قطب سیتأس
 نفره هزار  سه یتحقق شبکة نخبگان و علم یساز  یجیتروحوزة  یها  تیفعال

 نیددا از یشددواهد کشددور  سراسددر از نظددر  صدداحب اسددتادان از متشددکل
 .دیآ  یم شمار  به یتوانمند یارتقا و یساز  تیظرف
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 آثدار   و هدا   طدرح  مجموعده  نید ا یهدا   تید مز همدة  بدا  اسدت  یهیبد
 نداً یقی نباشدد   یکاسدت  از یعار و خلل از یخال ها  کتاب نیا از ییها  بخش
 خدود  یجداب یا یراهگشدا  یهدا   ییراهنمدا  و ناصدحانه  نقدد  بدا  نظدر  اهل

 یبعدد  یهدا   چدا   در آثار نیا شتریب یور  هیما و قوام یبرا را پژوهشگاه
 .رساند خواهند مدد
و ابدراز مسدر ت از    یتعدال   به درگداه حدق   یضمن سپاسگزار ان یپا در
 شانی)ره( در منشور ا وند  نهییدکتر صادق آ ادی  دغدغة استاد زنده ییجو  یپ
مجموعده   نید ا شدود   یمد  ادآورید « انطباق با زمان شةیاتصال به ر»بر  یمبن

و  یدکتدر فرهداد   داندا    یمحترم جناب دکتر فرجد  رانیوز تیمرهون حما
محترم امنا و سازمان برنامه و بودجده   ئتیمحترم ه یو اعضا یدکتر غالم
و اهتمدام   سدو   کید از  یاسالم یمجلس شورا ربط  یمحترم ذ ندگانیو نما

 یپژوهشد  یمحتدرم شدورا   یهمة همکاران طرح جامع اعتال  شامل اعضا
 رخاندة یدب سیو رئد  سیرئد  نیطرح اعتال  جانشد  یعلم تةیپژوهشگاه  کم
مشداوران    یها  شورا    کارگروه رانیها  مد  محترم طرح انیطرح اعتال  مجر

و  یمحققان و نداظران علمد   ةیو کل یتخصص یها  محترم کارگروه یاعضا
است. لدذا سدزاوار    گرید یوکارشناسان از سو یپژوهش یها  داوران طرح

دکتدر   یجنداب آقدا   ژهید و  بده  م؛یسپاسگزار همة آندان باشد   رسد  ینظر م  به
 زاده   یسرکار خانم دکتدر طداهره کمدال       زاده  یطهران یریام دمحمدرضایس

  یتدوان  یدی مال رضدا یدکتر عل یجناب آقا  یفوز ییحیدکتر  یجناب آقا
دکتددر عبدددالرحمن  یجندداب آقددا زاده   نیمعد  یدکتددر مهددد یجنداب آقددا 

مهندد  فرامدرز    یجناب آقدا   یتنکابن دیدکتر حم یجناب آقا فر   یحسن
دکتدر عبدا     یجنداب آقدا   ار ید ویدکتر فرهداد ز  یشنا   جناب آقا  حق
دکتددر  یدکتددر عبددداب قنبرلددو  جندداب آقددا    یجندداب آقددا   یخلجدد
جناب   یالهد  علم دسجادیدکتر س یجناب آقا زاده   یربان میدمحمدرحیس
جنداب    ییندا یم یمحمددعل  یجناب آقا پور   یعلو دمحسنیدکتر س یآقا
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 و رخانده یدب یشدورا  محتدرم  یاعضدا  یتمدام  و یذوالفقدار  بهرن  یآقا
 دکتدر  یآقدا  جنداب  از دید با نیهمچن. طرح محترم کارشناسان و مشاوران

 انتشدارات  در شانیا یگرام همکاران همة و نشر محترم ریمد یعیرف دابی
 معددزز یاعضددا و مفدداخر و بزرگددان اگرچدده. کددنم   تشددکر پژوهشددگاه

 مختلدف  مراحدل  در و گوناگون یها  بخش در یگرید فراوان یعلم  ئتیه
 صدد  از شیبد  کده  محققان  و ها  تیشخص نیا نام ذکر که بودند مددرسان

 .ستین سریم اندک مجال نیا در متأسفانه شود   یم شامل را تن
 یو علمد  یحرکت فرخندة پژوهشد  نیبه لطف خداوند ا رود  یم دیام

پدژوهش و اجدرا در    وندد یو پ یانسدان   علوم یاثربخش تیبتواند ضمن تقو
شدمار    بده  یانسدان   علوم یها  تیاز ظرف شتریب یبردار  بهره یکشور  راهگشا

 ریدر مسد  یطدرح اعدتال گدام    یهدا   گدزار   یو انتشار مجلدات بعد دیآ
 باشد.  یاسالم رانیا یو بالندگ شرفتیپ

 
 یقباد ینعلیحس

 یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم پژوهشگاه سیرئ
 و

 کشور شرفتیپ به معطوف یانسان  علوم یاعتال طر  سیرئ
 





 اخالق مسئلة با متفکر ناب مواجهة ؛استاد محضر در یکالم

 کید  بده  «یاخالقد  سدت یز»  یبشدر  اجتماع و تمدن یریگ  شکل زمانِ از
 یاخالقد  ثید ح از عمدل  کددام » کده  پرسدش  نید ا. است شده بدل مسئله
 خدود  بده  را انید آدم ذهدن  وهمدواره فکدر    «لتیفض کدام و است لتیرذ

 در امدا . اسدت  زده رقم را یا  گسترده مناقشات و مباحث و داشته مشغول
 ةبرسازند یها  اسطوره و ها    فرض  شیاز پ یاریبس یبا فروپاش امروز  جهان
 و اخدالق  یمبدان  که است افتهی مضاعف یتیاهم مسئله نیا اخالق  یمبان

دکتدر    جنداب اسدتاد   ر یمس نیهم در ست؟یچ آن تحقق و کشف شروط
 یموضوعِ اخدالق در زنددگ   یِدر اثرِ حاضر به بررس  یاردکان یرضا داور
پرداختده اسدت.    یعلوم انسان یو اعتال شرفتیپ یاخالق طیو شرا یکنون

خاطرنشدان کدرد:    دید ارزشمندِ اثر  با یفارغ از ضرورت موضوع و محتوا
. اسدت  معاصدر  رانِید ا شدمندان یاند نیتدر   خدود از بدزر    اثر نیا ةنگارند
 ،باشرد  یپژوهش متعارف دانشرگاه  کی آنکه از شیب کتاب نیا  یرو  نیازا
 نیر در ا استاد البتهاست.  مجرّب اریبسو  لیاص شمندیاند کی   یپرداز  هینظر

 ریوپرراگ  و قواعررد دسررت کیررآکادم نگررارشِ یهررا  وهیراه، خررود را برره شرر
را به  شیها  افتهیاست تا  دهیمحدود نکرده و کوش یده  و ارجاع یسینو  مقاله

 کند.  نییتب ییوایش
متفکر  نیناب ذهنِ ا  که از مواجه دیآ  یم شمار  به لیاص رو  اثر ازآن نیا

 شرفتِیپ یبا معنا و کارکردِ اخالق در جهان امروز و امکانات آن برا معاصر
 است.  برخاستهفرهنگ و علوم 
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 فیتدأل  یبدرا  را مدا  دعدوت  استاد جناب که است جانب  نیا مباهات ةیما
 امدروز  علدم  و اخدالق  نسدبت  نةیزم در پژوهشگاه  یبرا صاًیتخص  یاثر

 طبدع  ورید ز به و نیتدو اثر نیا که میشاکر را خدا اکنون و کردند اجابت
 .شد   آراسته

 اثدر  نید مفتخدر اسدت کده ا    یو مطالعات فرهنگد  یپژوهشگاه علوم انسان
 منددِ   دغدغده  و یجدد  مخاطبدان  بدردنِ   بهره یبرا را نظرورزانه و ارزشمند
 نظدر  و نقدد  بدا  مباحث نیا که است دیام. رساند  یم چا  به فردا و امروز
 یعلمد  لیاصد  یها  بحث دهند   یم ادامه را راه نیا که شود همراه یگرانید
 .  شندیاند  یم ها  آن به ژرفا در خود و دانند  یم قدر را

 
 یقباد ینعلیحس

 



 مدآدر

اخدالق و مقدام آن در    ةاسدت دربدار   یگدزار  پژوهشد   یحاودفتر  نیا
کده بدا    یو نسدبت  است کرده دایکه در کشور ما پ یو وضع یانسان یزندگ

 .دارد یانسان علوم با خصوص  هعلم و آموز  و پژوهش و ب
 دشدوار  یاخالقد  ثیح از مخصوصاً و ثیح همه از اخالق در قیتحق
 مطالعهاگر منظور  البته .ماند طر     یب توان    یدر مورد اخالق نم رایز  است
 و شناسدان     جامعده  باشد  ها  آن گزار  و مردمان آداب و کردار و رفتار در
 ازکه اخالق را  یاما کس  ندیآ    یکار برم نیا ةعهد از یخوب  به شناسان    مردم
و بدا وجدود    سدت یاخالق چ که کند مشخص دیبا ندیب    یم یلسفف یمنظر
 تدا و چگونده مردمدان    یزمدان  چده  نکهیا تر  مهم و ؟دارد یچه نسبت یآدم
اخدالق رو بده انحطداط     یو چدرا گداه   آورندد   یمد  یرو اخالق به یحد
شخص اسدت کده    نیا رایز  است یفرد یامر اخالق در ظاهر گذارد؟  یم
 سدته یز خیتار در تاکنون یکس ایآ میدان    یمسئول عمل خود باشد و نم دیبا

 پدروا     یرا مباح بداند و بد  یهر کار یعنیباشد   یراخالقیمطلقاً غ است که
 و بدودن   مسدئول  نید ا کندد؟  فرامدو   و دیبگو و بکند خواهد    یم چه هر
 اخالق به مردمان یبند    یپا یکه اگر در زمان ستین امعن نیا به داشتنپروا
 بربندا  اگدر  و میکند  مالمدت  و میبددان  مسئول را ها  آن کیکای  شود    یم کم

که حق مالمدت   ستیک  یا  جامعه چنان و یا  زمانه چنان در  باشد مالمت
 بدا  هاآن که یروابط در و است انیآدم یزندگ از یشأن اخالق ؟باشد داشته
بده   دتواند   یم امر نیا. کند    یم دایپ تحقق و ظهور دارند جهان با و گریکدی

 یزنددگ  یبدرا  یو دو معند  لفد  دو  انید ونانیچرا  میابیما کمک کند تا در
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در  یبدود و زنددگ   یضرور یازهایرفع ن اول یمعنا در یزندگ هک داشتند
 یعند شده است م یپژوهش سع نی. در ایآزاد و اخالق یزندگ دوم یمعنا
 کشدور  یاخالق وضع سپس. ردیگ قرار یبررس مورد یدح تا بودن  یاخالق
باشدد   یا    مقدمده  دید تمه همده   نیا و ردیگ قرار یبررس مورد ریاخ قرون در
 خصدوص   هو بد  دید علدم جد  با مواجهه یاخالق طیفهم و درک شرا یبرا
 مخصوصداً از آن جهدت دشدوار    اخدالق  و علم بحث طرح. یانسان علوم
 نظدر  در متحقدق  و نیمتعد  امدر  دو عندوان   بده  عمددتاً دو را  نید که ا است
 ییانشدا  اخدالق  احکام که کنند    یم استدالل اول نظر همان در و رندیگ    یم
 حکدم  قسدم  دو نید ا و ند( هستیفی)توص یخبر علم احکام و( یزیتجو)
درست اسدت   یریگ    جهینت نیا. باشند داشته هم با یمنطق ینسبت توانند    ینم

 در اخدالق . ندد ا  بلکه همواره در تحدول   ثابت امر دو نهاما علم و اخالق 
 .دارد شده یر جدان  در هم آن که دیآ    یم دیپد یطلب با زین علم. ماست جان
 بدا وجدود داشدته باشدد کده      یتناسب نسبت و علم و اخالق انیم دیپس با
نسبت علم و اخالق بسته به  ةیقض در. کنند جادیا متقابل یارتباط گریکدی
 هدا   نظدر  مید آور نظدر  در را اخدالق  و علم از یا    چه صورت و جلوه نکهیا

 بده  دید با علدم  بده  کدردن رو یبدرا  که باشد نیا مراد اگر. شود    یم متفاوت
. مید ا    افتده یدرن درسدت  را اخالق و علم نسبت داد  اخالق در  اشخاص
 رسد یم کده  آنجدا  تا و دادفرا گو  اخالق در  به دیبا شهیهم که هرچند
و  میاما فراگرفتن علم و اشدتغال بده تعلد     کرد یرویپ دستوراتش از است

 زید ن. علدم  سدت یپژوهش موکول و موقو  به تحقق دستورالعمل مزبور ن
. نددارد  میمسدتق  نسبت اخالق با قواعد و ایقضا و احکام  مجموعه عنوان  به
 هدم  بده  زوال و ریسد  و ظهدور  در جهینتدر و یآدم جان در دو هر نیا اما
 فعدال  اخدالق  یروید ن جدانش  در که کند    یم علم به رو یا    جامعه. اند    بسته
 کنندد     یمد  یآزاد و فید تکل احسدا   و ندد ا  یاخالقد  کده  یمردمد  و باشد
در  دید باشند. پدس نسدبت علدم و اخدالق را با     اعتنا    یب علم به توانند    ینم
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 احکدام  و ایقضا در نه کرد جوو  جست جامعه روح در و مردمان یها    جان
نسدبت را   نید ا خیبددون رجدوع بده تدار      جهت نیا به. یاخالق و یعلم
 جهدان  اقدوام  کده  ام    داده قرار اسا  نیا بر را بح م من. افتیدر توان    ینم

 یکلد   به نه و ندا  یاخالق شهینه هم یعنی ؛ثابت ندارند ییوخو  خلق همواره
 دید جد غدرب  در یتلقد  نیا جیتدر  به رنسانس زمان از. ندا  اخالق با گانهیب
 یجهدان متعلدق بده مردمد     از یا  گوشده  کده  گرفدت  قوت و آمد وجود به

 و خدردان     یمناطق جهدان بد   گریخردمند و دانا و درستکار است و مردم د
 و گرفدت  هدم  را مدا  دامدن  یتلقد  نید ا. ندد ا  اخالق به انیپروا    یب و نادانان
اهدل خدرد و    را (هدا     یشدرق  یکلد  طور  به)و  ها  یرانیا انییاروپا از یاریبس
را  یرأ نید ا زین انیو شرق ها  یرانیااز  ی. کساندانستند  ینمو اخالق  ییدانا
کده    یقمدر  چهدل  ةدهد  از ما کشور در که  و تکرار کردند. چنان رفتندیپذ

از  یبعضد  یحتد   شکسدته شدد   16مدرداد   67سکوت وحشتناک بعدد از  
 و هدا       یبد و ها      ضعف هیکشور و مردم به توج رخواهانیخ و دوستان    رانیا
صدفات را راسدخ    نیپرداختند و ا ها  یرانیا یها    یکار    ندانم و ها      یرفتار    کج

 اثدر  بدر  شدتر یب نید ا و دانستند ها  آن یخیتار راثیو م یرانیدر جان اقوام ا
 فکدر  در شناسان    شرق خصوص  هب و ییاروپا یمنورالفکرها که بود یریتأث
 .مناطق جهان گذاشته بودند ةهم مردم یرأ و

 یکه بدو   قول نیا بودن  اسا     یب که است شده کوشش نوشته نیا در
 یبداخالق گرفتار ییها  نشان داده شود. ما اگر در زمان  دهد    یم ینژادپرست

ابدتال و   نید ا  میهسدت  مبدتال  زید ن اکنون و  میا    شده و میا    بوده یاخالق    یب و
 و سدت ین یضدرور  جده ینتدر اسدت و  یخیو تار مند  زمان یامر یگرفتار
 دید و با توان    یم چگونه که کرد تأمل توان    یندارد. پس م یابدد   یازل دوامِ
 و یزنددگ  و علدم  داشدتن  نکده یا بدر  دید تأک. گرفت فاصله کردیرو نیااز 
 تیمسدئول  و فیتکل اصل به یبندیدرست موقو  و موکول به پا استِیس

 اید  خدرد  انبوده است کده اقدوام در ذات خدود صداحب     سبب بدان است 
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 یو اگر مردمد  ستندین یراخالقیغ ای یاخالق یجوامعمتعلق به و  یخرد    یب
 ؛مانندد ب بال نیا در همواره ستین بنا  شوند یگر  یالابال و یخرد    یدچار ب
 زید ن حاضدر  ةزمان در. ابندیاز آن نجات  یبا تذکر و خودآگاه توانند  یم و
 سدبب  میتسدل  نید ا خود رایز غالب شد  ةابندی  گستر  فسادِ مِیتسل دینبا
 تصر  یسودا بسا  چه و کندنفوذ  زیچ  همه و جا  در همه فساد که شود  یم

 نید اگر بتوانندد بده ا    دولت و حکومت. باشد داشته را جا  همه و زیچ  همه
 ةاز عهدد   برسند و بخواهند که کشور را از فساد نجات دهندد  یخودآگاه

غفلدت سدخت شدده     یها    حجاب که ستا نیا مشکل. ندیآ    یمهم برم نیا
 بدر  را غفلدت  و یخبر    یدر حجاب ب شیآسا زیناست. حکومت و دولت 

 جدا   همده  گدزار   نید ا در. دهندد     یم حیترج یخودآگاه و یاریشوه درد
 و وجددان  درد عندوان   بده  بلکده   هدا       دستورالعمل از یا    مجموعه نه اخالق
 آخر: ةو نکت است بوده منظور ییدانا و یکین آموز  ره
 غید در    یبد  یهمراهد  و یارید  بددون  هسدت   کده  یصدورت   به  دفتر نیا

 برزگدر  بهداره  خانم و یپزشک یدعلیس مهند  یآقا ام    هیما  گران همکاران
 سدنده ینو یسدع  دوارمیتشکر قاصر است. ام ی. زبانم از اداشد    ینم فراهم
 نباشد.   هودهیهم ب

 یاردکان یداور رضا

 2998آذر  28

 



 اول بخش

 جهان در اخالق وضع و معاصر اخالق بحران

 
 





 مسائل طرح و اتیکل

و قصدد وعد     ستیسطور واع  ن نیا ةسندینو اما است  اخالق از بحث
. مید دار ازید ن موعظده  و حتینصد  به همه ما که هرچندندارد.  حتیو نص
 را جان و   دل بتواند اگر موعظه اکنون. ستین اندرز وقتِ وقتْ نیا هذا        مع
 شدتر یب اثدر   آورد  دیپد ها      گروه و اشخاص وجود در یتکان و زدیبرانگ
 کاروبدار  از تیرضدا  حدسِ  جداد یا و هدا   خاطر کردن  آسوده و یبخش  یتسل
 .است موجود وضع قبول و شیخو

 بحث یکنون طیشرا در که است نیا شود روشن دیبا که یگرید نکتة
 هدم  درست و ندیگو  یم دارد؟ یتیاهم و اثر و ضرورت چه اخالق دربارة
 گدران ید و خدود  رفتار و اخالق مواظب دیبا شهیهم مردمان که ندیگو    یم

 از فدرار  قدت یحق در و کندد     ینمد  روشدن  را یزیچ پاسخ نیا یول باشند 
 همده   نید ا انید م از یکندون  طیشرا در چرا که بود نیا پرسش. است مسئله
 وجده  و وجه کی ایآ است؟ شده توجه مسئله نیا به ها      یگرفتار و مسائل
 و میهسدت  یناراضد  مدان   یاخالقد  وضدع  از مدا  کده  سدت ین نید ا ا         عمده
 یگدر   یالابدال  از ینشدان  کدم   دست خطرناک نه اگر را اخالق به ییاعتنا  یب
 فساد داران    سررشته و مفسدان و فاسدان یحت جا   همه در اکنون م؟یدان    یم
 کده   چندان  و ردید گ  ینم مهم را آن یکس اما ندیگو    یم یاخالق    یب و فساد از
 یاخالق      یب برابر در میتسل نبودن یاخالق وضع نگران. ستین نگرانش دیبا
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است که مگر بر سر اخالق مدا چده آمدده     نیا ی. حال پرسش اساساست
 است؟  
 و اسدت  بحدران  دچدار  یکندون  جهان سراسر در اخالق که میبگو اول

 م یکند     یمد  حرمدت  هتدک  پدروا     یب م ییگو    یم دروغ که میستین ما تنها نیا
 خدود  مدراد  و کدام  خددا  و قدت یحق و لتیفضد  ندام  بده  و میزن    یم تهمت
 ییاعتندا  شدود     یمد  مترتدب  عملمدان  و گفتدار  بر که یآثار به و مییجو    یم

 میداند     ینم و میدان    یم زیچ  همه زانیم و حق را خود کلمه کی در و میندار
 کده  اسدت  یزنددگ  از یصورت یسو به ریس ای انحطاط نیع وضع نیا که

 هدر  در یجهدان  بحران. کرد ریتصو یشرق یزندگ از راهش آغاز در تجدد
 واقع تجدد ریمس از مستقل یکنون جهان در یامر چیه و دارد یظهور جا
 داعدش   مد الً  کده   چنان. باشد تجدد با مخالف ظاهر در اگر یحت شود    ینم
 شیب دانند  یم مسلمانان نیتر    یقشر از ییها    گروه ندةینما را آن معموالً که
 همده   نید )ا باشد داشته یبستگ نید یقشر یها    حوزه و مذاهب به آنکه از

 برهدوت  نیزمد  از(  شدود     یمد  بحث او یآرا به رجوع و هیمیت ابن دربارة
 نکده یا لشیدلد  و اسدت  دهیید رو یغربد  خیتدار  بحران یهوا در و یدینوم

 بلکده  نددارد   یاسدالم  یکشدورها  بده  یحت و خاص منطقة به اختصاص
 آن بده  کده  رمسدلمانش یغ روانید پ از یاریبس و است یالملل    نیب و یجهان
. گروندد     یمد  داعدش  مانندد  انده یادگرایبن یافراط یها  شیگرا به وندندیپ    یم

 تبهکدار  و خشن و تلخ و یقشر یها    گروه همة و داعش که است درست
 گذشددته در یمرجعدد بدده را خددود فعددل و قددول نیددد از دفدداع یمدددع
 نیچند  شیپد  سدال  پنجداه  تدا  چدرا  میبدان که است مهم اما گردانند   یبازم
 منسدوب  هید میت ابدن  بده  را خدود  بودندد  اگر و نداشتند وجود ییها    گروه
 صدرفاً  یفعلد  خشن یها    گروه توسط هیمیت ابن انتخاب وجه و کردند    ینم
در  هید میاسدت. اگدر ابدن ت    یمسدلمان  ةید و اثبدات داع  کدردن   گدم رد یبرا
پانصدد ششصدد سدال     نیدر ا ستیبا    یها مؤثر بود  م      گروه نیا دآمدنیپد




