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 بشری رفتار بر اخالق و حقوق تاثیر
 

 معماری رزا

 تٌذسػثاس هشکض ًَس پیام داًطگاُ حمَق گشٍُ ػلوی ّیؤت ػضَ ٍ استادیاس

 

 چکیده

اص سَیی تا اػوال  حمَق ذ.اخالق هی تاض آًچِ هسلن است آى است کِ تذٍى ضک سفتاس تطشی تحت تاحیش هستمین حمَق ٍ

ضواًت ارشا )دس غَست صیش پا گزاضتي لَاػذ حمَلی(، اخاللیات سا هتاحش ساختِ ٍ اص سَیی دیگش، اخالق ساتغِ هتماتلی تا 

حمَق داضتِ تذیي هؼٌا کِ سفتاس صضت ٍ ًاپسٌذ، ضایستِ تمثیح ٍ هزهت تَدُ ٍ سفتاس خَب هستحك توزیذ ٍ ستایص هی 

ذ. ّذف اص ًگاسش همالِ هضتَس، تشسسی تاحیش حمَق ٍ اخالق تش سفتاس تطشی هی تاضذ کِ دس ایي ساستا تِ هغالؼِ اسصش تاض

دس پژٍّص حاضش، استثاط تیي  ّای هختلف تطشی کِ ًطؤت گشفتِ اص پیًَذ اخالق ٍ حمَق هی تاضٌذ، خَاّین پشداخت.

تَأهاى ایي دٍ اتضاس ٍ احشتخطی آى  تِ ًمص هْن استفادُ ییي گشدیذُ ٍحمَق ٍ اخالق تِ ػٌَاى اتضاسی رْت کٌتشل سفتاس تث

دس کٌتشل سفتاس اضاسُ ضذُ است. سٍش گشدآٍسی اعالػات تش هثٌای سٍش کتاتخاًِ ای تَدُ ٍ اتضاس گشدآٍسی اص عشیك فیص 

دُ اص پایگاُ ّای الکتشًٍیکی هی تشداسی اص هٌاتغ هَرَد اػن اص کتاب ّا، هماالت هٌذسد دس سایت ّا ٍ هزالت هؼتثش ٍ استفا

 تاضذ.

 .حمَق حمَلی، ارشای ضواًت اخالق، ارتواػی، سفتاسهای كلیدی:  واژه
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 مقدمه

ٍ عثیؼت است ٍ دس اغغالح اًذیطوٌذاى، ّش گًَِ غفت اًساًی ٍ ًفساًی است کِ  اخالق دس لغت تِ هؼٌای سشضت، خَی

غَست ًاپایذاسٍ غیش  هَرة پیذایص اػوال خَب ٍ تذ ضذُ، چِ آى کِ ایي سفتاس تِ غَست ًفساًی ٍ پایذاس ٍ ساسخ تَدُ ٍ چِ تِ

تٌاتشایي هی تَاى گفت چگًَگی سفتاس هشتَط هی ضَد تِ ؛ ساسخ ٍ چِ اص سٍی تؤهل ٍ اًذیطِ غادس ضَد یا تذٍى تفکش ٍ تؤهل

 (.1376هغْشی، ) اػوال اًساى اػن اص گفتاس ٍ یا غفات ٍ هلکات ًفساًی

داسًذ؛ اخالق هزوَػِ لَاػذی است کِ الصهِ ًیکَکاسی ٍ دکتش ًاغش کاتَصیاى تیاى هی  ّن چٌیي دس تؼشیف اروالی اخالق،

 (.1386کاتَصیاى، اػوال خَب ٍ تذ سا تیاى هی داسد ) سسیذى تِ کوال است، تذیي هؼٌا کِ اخالق هؼیاس تطخیع

سایش  دس تؼشیف حمَق ًیض هی تَاى گفت، هزوَػِ لَاػذ حاکن تش سٍاتظ افشاد تا یکذیگش ٍ ّن چٌیي سٍاتظ افشاد تا حکَهت ٍ

رَاهغ هی تاضذ. تٌا تش تؼشیفی دیگش، حمَق تِ هزوَػِ اغَل ٍ همشسات حاکن تش راهؼِ است کِ تَسظ هماهات حکَهتی دس 

 لالة لاًَى، ػشف ٍ سیاست ّا یی کِ تِ هَرة تػویوات لضایی لاتل اػوال هی تاضٌذ، ٍضغ گشدیذُ است.

ٍ اخالق دٍ هَضَع هتفاٍت تَدُ کِ داسای هؼاًی هتفاٍتی هی آى چِ اص تؼاسیف فَق استٌثاط هی گشدد آى است کِ حمَق 

 تاضٌذ ٍ تذیْی است ّش دٍ داسای اتضاسّایی تَدُ کِ تشیکذیگش تؤحیش تسضایی داسًذ.

دس ریل ضوي تیاى ٍیژگی ّای ّش یک اص حمَق ٍ اخالق تِ تفاٍت ّای آى ّا پشداختِ ٍ تاحیش ّشیک تش دیگشی سا هَسد هذالِ 

 خَاّین داد. ٍ تشسسی لشاس

 

 ویژگی های اخالق

 لَاػذ اخاللی داسای خػایػی تِ ضشح ریل هی تاضٌذ کِ آى ّا سا اص لَاػذ حمَلی هٌفک هی ًوایذ:

ایزاد لَاػذ اخاللی اص دیذگاُ ارتواػی اص آى رْت کِ اص عشیك تلمیي پزیشی ٍ ارتواػی ساصی غَست هی پزیشد، اهشی  -1 

است کِ دس عَالًی هذت ضکل هی گیشد. تِ ػٌَاى هخال، تشٍیذ لثح اػوالی چَى دسٍؽ گَیی، تملة ٍ کالّثشداسی، فشایٌذ 

ثیذُ تا تذیي ٍسیلِ، لثح ٍ حسي اػوال تا ٍرَد افشاد ػزیي گطتِ ٍ اخاللیات دس صهاًی صیادی سا چِ تسا اص دٍساى عفَلیت عل

ٍ سّثشاى هزّثی غَست هی پزیشد. تحمك دستیاتی تِ ایي اّذاف،  آى ّا تکاهل یاتذ. ایي اهش حسة هَسد تَسظ ٍالذیي، هشتیاى

ذ اخاللی دس عَل صهاى هَسد پزیشش افشاد لشاس دس ًتیزِ لَاػ(. 2002، 1)ضاٍل تالش راهؼِ سا رْت تشٍیذ اخاللیات هی علثذ

گشفتِ ٍ لَاػذ پیچیذُ ای هحسَب هی گشدًذ، صیشا سػایت لَاػذ اخاللی داسای استخٌایاتی هی تاضذ کِ کِ یادگیشی آًْا اص 

ولی لثح آهیض تِ ػٌَاى هخال دسٍؽ گَیی هی تَاًذ دس تشخی هَاسد اص دیذگاُ ػشف ػ دٍساى عفَلیت اهش آساًی تِ ضواس ًوی آیذ؛

ًثَدُ ٍ رایض تِ ضواس آیذ. ّن چٌیي لَاػذ اخاللی لاتلیت اًؼغاف صیادی ًذاضتِ ٍ تِ آساًی لاتل تغییش ًوی تاضٌذ، صیشا تغییش 

 لَاػذ اخاللی هستلضم گزس صهاى ٍ تغییش ًسل ّا هی تاضذ.

غٌی ضذُ ٍ اػوال چٌیي ضواًت ارشاّایی ضواًت ارشاّای اخاللی دستشگیشًذُ کلیِ افشاد اػن اص لَی ٍ ضؼیف، فمیش ٍ -2

 هثتٌی تش لضاٍت ػشف هی تاضٌذ ًِ لاًَى.

احتوالی تَدى ضواًت ارشاّای اخاللی اصٍیژگیْایی است کِ هختع اخاللیات تَدُ ٍهثتٌی تشاحساس ًذاهتی است کِ  -4

تٌاتشایي ضواًت ارشای ؛ سی تشآیٌذرثشاى چٌیي سفتا دسغذد افشادهوکي است دسًتیزِ سفتاسغیشاخاللی خَیص تِ دست آٍسدُ ٍ

 .اخاللی رٌثِ دسًٍی داضتِ ٍتستِ تِ سٍحیات افشادهتفاٍت هی تاضذ

سػایت لَاػذ اخاللی هستلضم داضتي آگاّی ٍ اعالػات الصم ًسثت تِ ٍلَع ػول غیش اخاللی ًوی تاضذ، صیشا تِ عَس هؼوَل -5

ى آگاّی داضتِ ٍ تمثیح چٌیي ضخػی ًیاصهٌذ دستیاتی تِ اعالػات اػوالی کِ خالف اخالق ٍ ػشف هی تاضٌذ، کلیِ افشاد تِ آ

 هَسد ًظش ًوی تاضذ.

                                                           
1
 Shavell 
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ضواًت ارشاّای هشتَط تِ لَاػذ اخاللی، ضواًت ارشای دسًٍی ٍ تذٍى ّضیٌِ تَدُ ٍ یا ّضیٌِ کوتشی سا ًسثت تِ ضواًت -6

 ارشاّای حمَلی ًسثت تِ هتخلف تحویل هی کٌذ.

ای اخاللی اهشی دسًٍی تَدُ لزا ًوی تَاى کلیِ افشاد یک راهؼِ سا هتؤحش اص آى داًست صیشا اص آًزایی کِ ضواًت ارشاّ -7

 لزا ضواًت ارشای اخاللی دستسیاسی هَاسد ًسثت تسیاسی اص افشاد ًسثت تِ سفتاسّای ضذ اخاللی، احساس هسؤلیتی ًٌوَدُ ٍ

 تِ پیطگیشی اص سفتاسّای غیش اخاللی هواًؼتی ایزاد ًخَاّذ کشد.

 

 ویژگی های حقوق

 لَاػذ حمَلی داسای ٍیژگیْای صیش هی تاضذ:

تَسظ ایزاد لَاػذ حمَلی تِ عَس هؼوَل، فشایٌذ پیچیذُ ٍ ّضیٌِ تشداسی هحسَب ًوی ضَد، تذیي هؼٌا کِ لاًَى تایستی -1

 (2002لضات تِ هشحلِ ارشا دس آیذ )ضاٍل،  لَُ همٌٌِ ایزاد ضذُ ٍ تَسظ

َلی داسای ٍیژگی ّای خاظ ٍ لاتلیت اًؼغاف پزیشی هی تاضٌذ. لَاػذ حمَلی اص آى رْت کِ اص سَیی دیگش، لَاػذ حم -2

هثٌای سفتاس ارتواػی هغلَب ٍ ًْی سفتاس ًاهغلَب ارتواػی ایزاد هی ضًَذ، ٍارذ ٍیژگی هٌحػش تِ  آگاّاًِ ٍ ػاهذاًِ تش

هؼِ تغییش هی ًوایٌذ، لاتلیت اًؼغاف پزیشی خَاٌّذ فشدی تَدُ ٍ اص سَیی دیگش اص آى رْت کِ پیَستِ تش هثٌای همتضیات را

 داضت.

لَاػذ حمَلی تِ ٍاسغِ ضواًت ارشاّایی ّن چَى؛ حثس ٍ رضای ًمذی لاتل اػوال تَدُ کِ چٌیي ضواًت ارشاّایی الضام  -3

 آٍس تَدُ ٍ ضاهل آى دستِ اص افشادی هی گشدد کِ هشتکة تخلف اص همشسات هَرَد گشدًذ.

 ضواًت ارشاّای حمَلی اصدیگشخػایػی است کِ تٌا تِ اٍضاع ٍاحَال هَرَدٍگضاسش اػوال خطًَت تاس،لغؼی تَدى  -4

 .اػوال داضتِ ًٍسثت تِ افشادتِ عَسلغغ ٍ یمیي اػوال خَاّذ ضذ یتلاتل

ِ ضخػی سػایت لَاػذ حمَلی هستلضم داضتي آگاّی ٍ اعالػات الصم اص ضشایظ هَسد ًظش هی تاضذ؛ تِ ػٌَاى هخال چٌاى چ -6

هزاصات ًیاصهٌذ دستیاتی تِ اعالػات کافی دس خػَظ ٍلَع یا ػذم ٍلَع رشم حادث ضذُ ٍ اًتساب  هشتکة رشهی ضَد، اػوال

آى تِ فشد هَسد ًظش هی تاضذ. دس هخال دیگش، استکاب لتل ػوذ هستلضم آگاّی تِ آى است کِ آیا ضخع دس همام دفاع هشتکة 

 چٌیي رشهی ضذُ است یا خیش؟

وال ضواًت ارشاّای حمَلی ًسثت تِ هتخلفیي، هستلضم غشف ّضیٌِ ٍ استفادُ اص ًیشٍّای ارشایی هَسد ًظشرْت اػوال اػ -6

ضواًت ارشا هی تاضذ، ّن رٌیي ًَع هزاصات ّا ّن چَى رضای ًمذی تِ عَس هستمین هی تَاًذ تشای هزشم پشّضیٌِ تَدُ 

رة هحذٍدیت آصادی هزشم گشدیذُ، تِ عَس غیش هستمین خساست ضوي ایي کِ هزاصات ّایی چَى حثس، اص آًزایی کِ هَ

 هالی ٍ غیش هالی تش اٍ ٍاسد هی آٍسد.

اص آًزا کِ ضواًت ارشاّای حمَلی اهشی تیشًٍی تَدُ لزا کلیِ افشاد یک راهؼِ هتؤحش اص آى هی تاضٌذ، تٌاتشایي لضٍم اػوال -7

ٌذ اص صیش تاس هسؤلیت ضاًِ خالی کشدُ ٍ هشتکة اػوال سفتاس خالف گشدد کلیِ افشاد ًتَاً چٌیي ضواًت ارشاّایی هَرة هی

 لاًَى ضًَذ.

هغالة فَق تیاى گش خػَغیات لَاػذ اخاللی ٍ حمَلی تَدُ تا تذتي ٍسیلِ پس اص ضٌاخت ٍیژگی ّا، تتَاى ضوي تشسسی تؤحیش 

تَسل غشف تِ ّش یک اص لَاػذ اخاللی یا  ّشیک اص لَاػذ هضتَس دس کٌتشل سفتاس ضذ ارتواػی، تذیي ًتیزِ دست یافت کِ آیا

حمَلی هی تَاًذ احشات هخثت تیطتشی تش کٌتشل سفتاس داضتِ ٍیا ایي کِ تِ کاس گیشی تَأهاى ّشیک دست یاتی تِ ّذف سا 

ٍ ًظشیات هختلف سا دس ایي ساتغِ هَسد ذ هضتَس دس کٌتشل سفتاس پشداختِ تسْیل هی ساصد. دس ریل تِ ًمص ّش یک اص لَاػ

 شسسی لشاس خَاّین داد.ت
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 حقوق دركنترل رفتار نقش به كارگیری توأمان اخالق و

تٌا تِ ًظشتشخی اص راهؼِ ضٌاساى، استفادُ اص اخالق تِ تٌْایی ٍ تذٍى دس ًظش گشفتي لَاػذ حمَلی، تحت ضشایغی هی تَاًذ 

-حمَلی غشف هی تسیاس تیطتش اص اػوال لَاػذهفیذ ٍالغ ضَد، دس ایي ساتغِ هیضاى هغلَتیت تکاسگیشی لَاػذ اخاللی غشف 

ػولکشد هؼمَل ٍ هٌاسثی سا تِ ّوشاُ داضتِ  تحمك ایي اهش، ضشط اٍلیِ آى است کِ اخالق تِ خَدی خَد تتَاًذ رْت .تاضذ

ٌذ ًوی تاضذ. اص رولِ دالیلی کِ هَافمیي ایي ًظشیِ اتشاص هی داسًذ آى است کِ اص آى رْت تکویل لَاػذ اخالق تا حمَق اسصضو

ػٌَاى هی  تاضذ کِ تِ کاس گیشی ایي دٍ دس کٌاس یکذیگش هستلضم غشف ّضیٌِ ّای صیادی است. دس استذالل ایي ًظشیِ چٌیي

ضَد کِ اص آى را کِ سفتاس ًاهغلَب ارتواػی فالذ ضذت هی تاضذ، دس ًتیزِ غذهِ ًاضی اص آى ًیض ًوی تَاًذ رذی تاضذ. اص 

ارشاّای اخاللی تِ سٌگیٌی ضواًت ارشاّای حمَق ًثَدُ لزا ٍرَد چٌیي ضواًت ارشاّایی دس سَیی دیگش، اص اًزا کِ ضواًت 

 (.2005وال ضواًت ارشاّای حمَلی ًوی سٍد )پاسیسی، پیطگیشی اص سفتاس ارتواػی کافی تِ ًظش هی سسذ ٍ لزا ًیاصی تِ اػ

تِ اخالق تشخَسداس تَدُ، ضوي ایي کِ ّذف اص اخالق ًسثت  تِ ًظش ایي دستِ اص هتفکشیي، حمَق اص اسصش ارتواػی پاییي تشی

تضویي ٍرذاى فشدی است دس حالی کِ حمَق ًوی تَاًذ چٌیي ٍرذاًی سا تِ افشاد تحویل ًوایذ، تٌاتشایي استفادُ غشف اص 

 اخاللیات تشتش اص تَسل غشف تِ لَاػذ حمَلی است.

لیکي ًمطی کِ حمَق تِ ٍالغ دسکٌاس اخالق هی تَاًذ  گشچِ هغالة تیاى ضذُ فَق تا حذٍدی همشٍى تِ غحت هی تاضذ،

دسکٌتشل ضذ اسصضْا داضتِ تاضذ، ًادیذُ گشفتِ ضذُ است ٍ اص ایي سٍ پزیشش ًمص هغلك اخالق دسکٌتشل سفتاسّای 

دٍس هی  ضذارتواػی هاسا اص ٍالؼیت ٍ ًمص ساصًذُ ای کِ لَاػذ حمَلی هی تَاًذ دس خػَظ هَضَع هغشٍحِ داضتِ تاضذ،

کِ اختػاظ تِ دًیای هذسى ٍ رَاهغ ساصهاى یافتِ داضتِ ٍ رْت  حمَق ضکل ٍیژُ ای اص کٌتشل سفتاس ارتواػی است .ٌذک

 حوایت اص صًذگی ارتواػی تِ کاس هی سٍد. تذٍى لاًَى راهؼِ تثذیل تِ رٌگلی ضذُ کِ ػذالت دس آى رایگاّی ًذاسد.

اًساى ّا تِ ٍدیؼِ گشفتِ است، تذیي هؼٌا کِ ایي افشاد ّستٌذ کِ لادس  تٌا تِ ًظشیِ احثات گشایی، حمَق لذست خَیص سا اص

خَاٌّذ تَد تِ هیضاى دسستی ٍ ًادسستی لَاػذ حمَلی دست پیذا کٌٌذ. ایي ًظشیِ کِ سیطِ دس صهاى ّای تسیاس دٍس داسد، 

آت گشفتِ اص هاّیت دسًٍی لَاػذ حمَلی ًط "هثتٌی تش لذست ػملی اًساى ّاست، ّواى عَس کِ سهاًس سیسشٍ هؼتمذ است

 ."افشاد هی تاضٌذ

دس تفسیش ًظشیِ احثات گشایاى کِ هؼتمذًذ ًظشیِ فَق دسغذد تفکیک اخالق ٍ حمَق ًثَدُ ٍ  ػلیشغن ًظش ػذُ ای اص هحممیي

ػذم تٌْا ًاظش تش تؼییي هاّیت حمَق هی تاضذ، ػذُ ای دیگش دس تفسیش ایي ًظشیِ لایل تش تفکیک هغلك اخالق ٍ حمَق ٍ 

آى چِ دس تحلیل ٍ تفسیش ًظشیِ احثات گشایی همشٍى تِ غحت (. 2008، 2؛ گشیي1983، 1)ّاست استثاط تیي آى دٍ هی تاضٌذ

هی تاضذ، پزیشش تفسیش اٍل هی تاضذ، صیشا آًچِ تِ ظاّش اص هفَْم ًظشیِ احثات گشایی تشداضت هی ضَد، آى است کِ عشفذاساى 

ضوي ایي کِ هَضَػات هغشح ضذُ تَسظ ًظشیِ پشداصاى ّیچ  هاّیت لَاػذ حمَلی تَدُ ٍایي ًظشیِ غشفا دس غذد تؼییي 

 .حمَق ًذاسد گًَِ غشاحتی دسخػَظ تفکیک اخالق ٍ

گشچِ اخالق ٍ حمَق تا یکذیگش هتشادف ًثَدُ ٍ داسای هفاّین هختلفی هی تاضٌذ، لیکي آى چٌاى استثاط ًضدیکی آى دٍ سا تِ 

دستیاتی تِ توذى تطشی تذٍى تِ کاسگیشی تَأم ایي دٍ هوکي ًوی تاضذ. ایي اهش هَرة تشلشاسی اتحاد یکذیگش پیًَذ دادُ کِ 

استمالل (. 1996، 3)یپس تیي ػذالت ٍ اخالق دس سٍاتظ تطشی گشدیذُ کِ دس کٌتشل سفتاس یک راهؼِ ًمص تسضایی ایفا هی کٌذ

َ لَاػذ حمَلی، اػتمادات اخاللی ٍ ّویي عَس هتؼالة آى اص یک س دى آى دٍ اص یکذیگش تاػج ضذُ استحمَق ٍ هتؤحش تَ

تِ ػٌَاى هخال؛ ٍضغ (. 1996، 5؛ ساًستیي1983، 4)هک اداهس ٍ ّوکاساى ضواًت ارشاّای اخاللی سا تحت تؤحیش لشاس دّذ

ذیذُ ًمص هْوی ایفا لاًَى ػلیِ تثؼیض ًژادی هی تَاًذ دس تغییش ػمایذ اخاللی ٍ توایل افشاد دس تیاى اًضراس تیطتش اص ایي پ

                                                           
1 Hart 
2 Green 
3 Yepes 
4
 MC. Adams et al. 

5
 Sunstein 



 فمِ ٍ حمَق سیاسی، ػلَم هغالؼات

 185 -190، غفحات 1396 صهستاى، 1/4، ضواسُ 3دٍسُ 

189 

 

حمَق ًِ تٌْا اص عشیك  ًوَدُ ٍ تذیي تشتیة حمَق هی تَاًذ اتضاسی رْت کٌتشل سفتاسّای ضذ اخاللی تاضذ، تذیي هؼٌا کِ

احش هستمیوی تش سفتاس داضتِ، تلکِ ػاهلی هْن رْت تغییش اػتمادات اخاللی ٍ تمَیت ضواًت  اػوال ضواًت ارشاّای لاًًَی

ِ حساب هی آیذ. اص سَیی دیگش، ٍرَد اػتمادات اخاللی هی تَاًذ دس عشاحی ضیَُ سثک ٍ سیاق ایزاد ارشاّای اخاللی ت

تِ عَس هؼوَل تش اساس سلیمِ ٍ سضایت ٍ دسرِ سفاُ ٍ آسایص افشاد  لَاػذ حمَلیصیشا ؛ لَاًیي ٍ لَاػذ حمَلی هؤحش ٍالغ ضًَذ

ِ سٍضی عشاحی هی ضًَذ کِ دس غَست صیش پا گزاضتي اغَل ایزاد هی ضًَذ. تِ ػٌَاى هخال، ضواًت ارشاّای حمَلی ت

اخاللی، خغاکاساى استحماق هزاصات سا تِ ًسثت ضذت افؼال ٍاسدُ داضتِ تاضٌذ. تذیْی است، فمذاى حس دسًٍی هشتثظ تا آى 

ذ، لزا تضویي چِ کِ تِ ًظن اخاللی هشتَط است هَرة هی گشدد افشاد، ٍرذاى ػوَهی ٍ هتؼالة آى لَاًیي سا صیشپا گزاسً

اخاللیات تا استفادُ اص اتضاس حمَق هی تَاًذ تضویٌی دس دستیاتی تِ تسیاسی اص هفاّین اخاللی تاضذ ٍ اص آى را کِ هفَْم 

هذسى رْاًی دس خػَظ حمَق تَسظ دٍلت ّا ایزاد گشدیذُ است، اص ایي سٍ کاستشد اخالق ًیض اص عشیك سیستن ّای پیص 

 تَسظ دٍلت ّا لاتل ارشا خَاّذ تَد. تیٌی ضذُ ای چَى دادگاُ ّا،
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دس پایاى هغالة ٍ دس پاسخ تِ ًظش آى دستِ اص هتفکشیي کِ هؼتمذ تِ استفادُ غشف اص اخالق هی تاضٌذ تایستی دس تَسل تِ 

سفتاسّای ضذ اخاللی کِ دس خػَظ تشخی اص  اتضاس اخالق رْت کٌتشل سفتاس، تیي هیضاى ٍ دسرِ ًَع سفتاس لایل تِ تفاٍت تَد.

اص ضذت صیادی تشخَسداس ًثَدُ، ّن چَى ایزاد هضاحوت ّای رضیی ٍ فمذاى هساػذت تِ افشاد دس هَالغ ًیاصهٌذی، اتضاس اخالق 

هی تَاًذ دس کٌتشل سفتاس هؤحش تَدُ، صیشا ًوی تَاى دس خػَظ ّشگًَِ سفتاس ًاپسٌذ ػشفی هتَسل تِ ضواًت ارشاّای سٌگیي 

دس سایش هَاسد، تفکیک اخالق  ذ، چشا کِ ایي اهش هستلضم غشف ّضیٌِ ّای صیادی تَدُ ٍ دس ػول فالذ فایذُ است.حمَلی گشدی

اص حمَق اهشی هؼمَل تِ ًظش ًوی سسذ، تش ایي اساس هی تَاى گفت اخالق ایذُ آل ّایی سا تشای حمَق دس ًظشگشفتِ است کِ 

تِ ػٌَاى هخال تثؼیض ًژادی اهشی غیشاخاللی هحسَب ضذُ کِ ّذف اص . دحمَق تایستی آًْا سا دس هسیش غحیحی تِ کاس گیش

تِ کاس  "اًػاف" ٍ "تکلیف" هواًؼت آى، ػذم تکشاس سفتاس غیشاخاللی است کِ ها آى سا دس لالة اغغالحات اخاللی ّن چَى

 .تشدُ ٍ دس غذد اػوال ضواًت ارشاّای حمَلی رْت پیطگیشی اص تکشاس آى تشهیآیین
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Abstract 

 
Obviously human behavior is directly affected by law and ethics. Law affects ethics through legal sanctions 

(in case of violation of legal rules) on the one hand; and ethics has an interaction with law on the other hand, 

in the sense that indecent behavior deserves to be denounced and reproached, while good behavior deserves 

praise and applause. This paper aims to investigate the impact of law and ethics on human behavior. To 

achieve this, the researchers will focus on the various human values deriving from the linkage of ethics and 

law. The association between law and ethics is explained in this research as a tool for behavior control and the 

important role of the combined use of these two tools and their effectiveness in behavior control has been 

stressed. The library method has been used in this study for data collection and the required data have been 

gathered through note-taking from the existing resources including the books and articles included in valid 

websites and journals, as well as through the use of electronic databases. 
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