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  احسبن قبعده بر تبکید بب مدنی مسئولیت در نیت حسن ارزیببی و تحلیل
 

 2بدیسبر  نبصرالدین ،1علیب چنبرستبن عببسیبن بصیر
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 چکیده

تذسیج ثِ علن حمَق ساُ یبفتِ ٍ ًْبدیٌِ ضذُ است. دس ٍالع، لبعذُ حسي ًیت  دس حمَق، حسي ًیت دس اغل، هفَْهی اخاللی است کِ ثِ

ایي است کِ ّشگبُ کسی ثِ اًگیضٓ خذهت ٍ ًیکَکبسی ثِ دیگشاى،  لبعذُ احسبىضوبس هی سٍد.   یکی اص ًوبدّبی تأثیش اخالق ثش حمَق ثِ

ثِ ًظش ثشخی  .ست. کِ هػبدیك هخفی ثشای ایي لبعذُ ثیبى ضذُ استثِ آًبى ضَد، الذاهص هسئَلیت آٍس ًی خسبست هَجت ٍسٍد

گًَِ دلیك لبثل  ًوبیذ ٍ ثِ داًبى، هفَْم حسي ًیت دس عیي سَْلت ٍ آضکبس ثَدى، دس همبم تَغیف ٍ تطجیك ثش هػبدیك دضَاس هی حمَق

ّب دس حَصُ هطبلعبت ثٌیبدیي حمَق ثَدُ است.  تعشیف ًیست. کٌکبش دس هٌبسجبت ثیي حمَق ٍ اخالق اص دیش ثبص یکی اص اص دل هطغَلی

حمَلذاًبًی کِ ساّجشد حمَق سا تحمك ثخطیذى فضلیت ّبی اخاللی ٍ ثِ ٍیژُ عذالت اجتوبعی دس لبلت هعبٍضی ٍ تَصیعی آى هی داًٌذ، 

سا دس صهشُ علَم غبیی ٍ اسصضی  سعی دس یبفتي ثٌیبدّبی ٌّجبسی ٍ اخاللی ثشای لَاعذ ٍ ًْبدّبی حمَلی داسًذ ٍ اص ایي سّگزس علن حمَق

لشاس هی دٌّذ. دس همبثل آى دستِ اص عبلوبى حمَق کِ ساّجشد حمَق سا تٌْب تضویي تحمك اّذاف علَم دیگشی هبًٌذ سیبست ٍ التػبد هی 

جی ثشای سسیذى ثِ پٌذاسًذ ٍ هتعمذًذ کِ علن حمَق ثِ دلیل ثشخَسداسی لَاعذ آى اص ضوبًت اجشاسّبی دًیَی لبطع، ساّکبس ٍ لبلت هٌبس

اّذاف سیبسی ٍ التػبدی دس حَصُ هلی ٍ ثیي الوللی است، داًستِ یب ًذاًستِ ٍ خَاستِ ٍ یب ًبخَاستِ، علن حمَق سا دس سطح داًطی 

اثضاسی ٍ غیش ٌّجبسی تٌضل هی ثخطٌذ. گفت ٍ گَ اص ًسجت ثیي حمَق ٍ اخالق دس سبحت ّبی حمَق خػَغی، کیفشی، عوَهی ٍ ثیي 

یک ٍیژگی ّبی خَد سا داسد. دس حَصُ حمَق خػَغی ًیض کِ دس للوشٍ هطخع ایي تحمیك است، ایي ثحث سا دس ّشیک اص  الولل ّش

تعْذات ٍ هسئَلیت ّبی لشاس دادی ٍ لبًًَی اص هختػبت ٍیژُ ای ثشخَسداس است. ًتبیج پژٍّص ًطبى دادُ هسئلِ حسي ًیت دس هسئَلیت 

اعذ اخاللی دس حمَق خػَغی است. ثشخالف حَصُ ّبی دیگشی هبًٌذ حَصُ حمَق کیفشی، دس یکی اص هحَسّبی ثحث کالى تش ًمص لَ

» للوشٍ حمَق خػَغی ارعبى ثِ تأثیش دادُ ّبی اخاللی دس لَاعذ حمَلی ثب تشدیذ ّبی ثیطتشی ّوشاُ ثَدُ است، اهشی کِ هَجت گشدیذ 

س حَصُ خبظ هسئَلیت هذًی، اگش ثب تَفیك ًسجی لشیي ثبضذ، هی اثض هبًذگبسی دس ایي ثبة خلك کٌذ. ثشسسی ًمص حسي ًیت د« سیپش

سسذ اگش ضخع لػذ احسبى  تَاًذ هَجت تَسعِ هشصّبی داًص ثطشی ٍ گستشش ادثیبت هسئَلیت هذًی دس ایي ثبة ثبضذ. ثِ ًظش هی

سٌجص ٍ ثشسسی عول خَد تمػیش ٍ  داضتِ ثبضذ ٍ عول اٍ طجك هَاصیي عملی ٍ ثٌبثش هتعبسف، احسبى هحسَة ضَد ٍ الذام کٌٌذُ ًیض دس

تسبهحی ًکشدُ ثبضذ ٍ فمط ثِ لػذ جلت هٌفعت ثِ دیگشی ٍ یب دفع ضشس اص اٍ الذام کٌذ ٍ ثش حست تػبدف، لػذ اٍ ثب ٍالعیت هٌطجك 

 ًطَد ٍ دس اثش عول اٍ ثِ هحسي الیِ ضشسی ثشسذ، الذام کٌٌذُ ضبهي ًیست. 
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