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 چکیده

ع دس سبصهبى ضشٍست ًذاسد، اهب دس اهش تَصیع پبداش ٍ تخصیص هٌبب ّب آىاست کِ اًجبم  ّبیی فعبلیتسفتبس سیبسی آى دستِ اص 

. افشاد بب استفبدُ اص سفتبس سیبسی، سعی دس بِ دست آٍسدى ٍ استفبدُ اص قذست دس سبصهبى سا داسًذ. کٌذ هیسبصهبًی اعوبل ًفَر 

آیب دس اًجبم سفتبس سیبسی ببیذ  کِ ایياداسک کبسکٌبى اص سفتبس سیبسی است ٍ  ی هطبلعِاهشٍصُ، بیشتشیي تالش هحققبى بشای 

تَاى آى سا دیذ ٍلی هی تَاى ًویشد یب ًِ؟ دس سبصهبى قذست یک ًیشٍی ًبهحسَس ٍ ًبهشَْد است. اصَل اخالقی سا سعبیت ک

جذا اص قذست شخصی ًگبُ شذُ ٍ عَاهل ٍ هٌببع  ای هقَلِ عٌَاى بِاثشات آى سا حس کشد. دس ایي هقبلِ بِ قذست دس سبصهبى 

دس  کِ آىجبد کٌٌذُ سفتبسّبی سیبسی هعشفی شذُ است. ضوي ایجبد آى هعشفی شذُ است. آثبس ًبهشَْد قذست یکی اص عَاهل ای

راتبً هٌفی ًیستٌذ  تٌْب ًِکِ بِ عقیذُ بسیبسی اص داًشوٌذاى حَصُ سفتبس سبصهبًی، سفتبسّبی سیبسی  شَین هیایي هقبلِ هتزکش 

 چٌیي ّنت اداسک فشدی ٍ بشای یک سبصهبى یب خَد سبصهبى هفیذ ببشٌذ. بیشتش سفتبسّبی سیبسی حبصل تفبٍ ًٌذتَا هیبلکِ 

سبصهبًی ّستٌذ. بِ ّویي دلیل، بعضی اص افشاد بِ دًببل سفتبسّبی سیبسی هششٍع ّستٌذ ٍ بعضی اص افشاد سفتبسّبی  ّبی ٍیژگی

دقیق هشخص کشد کِ چِ ًَع کبسی اخالقی یب  طَس بِ تَاى ًویدس سفتبسّبی سیبسی  اگشچِدٌّذ. ًبهششٍع سا تشجیح هی

 هٌبفع سبصهبى ببشذ. تأهیي. پس، ببیذ گفت سعبیت اصَل اخالقی دس سفتبس سیبسی ببیذ دس جْت غیشاخالقی است
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