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ثِ عجبست ػبدُ ٍ . يه وبسهٌذ هؼلوبى ثبيذ هتخلك ثِ اخالق اػالهي ٍ اًؼبًي ثبؿذ. اخالق اداسي ثِ چگًَِ وبس وشدى دس اداسُ هي پشداصد
ثٌبثشيي اخالالق اداسي سا  . اػت هختصش اخالق ؿبهل ؿٌبخت صحيح اص ًبصحيح ٍ آًگبُ اًدبم صحيح ٍ دسػت ٍ تشن ًبصحيح ٍ ًبدسػت

اخالق اداسي هغلَة صهبًي ثَخَد هي آيذ والِ وبسوٌالبى ًمالبم    . هي تَاى ثبيذّب ٍ ًجبيذّبي اداسي ٍ چگًَِ وبس وشدى دس اداسُ تجييي ًوَد
اخالالق اداسي   هْوتالشيي هجٌالب دس پيـالش ت   . اداسي يه وـَس ثِ هشدم اص هٌمش دسػت ثٌگشًذ ٍ خَد سا خذهتگضاس ٍ ٍويل هشدهالبى ثذاًٌالذ  

تصحيح ثيٌؾ وبسوٌبى ًؼجت ثِ خَدؿبى، هشدهبى، هؼؤالى ٍ ٍظبيف ؿبى اػت، صهبًي وِ ديذ اًؼبى ًؼجت ثِ هالشدم، هالب َق ٍ والبسؽ    
دس ًمبم . اصالح ؿَد وبس وشدى ثِ هثل خذهت ًوَدى ٍ عجبدت وشدى اػت ٍ ايي خَد ػجت سؿذ دس اداسُ ٍ تَػعِ اخالق دس اداسُ هي ؿَد

ِ دس ساع هٌبػجبة ٍ س تبس اداسي حبون اػت حشهت ًگْذاؿتي ٍ حفظ حمَق هشدهبى اػت ّش يه اص وبسوٌبى دٍلالت دس ّالش   اداسي آى چ
اگشچِ اسائِ . هشتجِ ٍ خبيگبّي وِ لشاس داسًذ اگش حب ظ حمَق ٍ حشهت اسثبة سخَع ثبؿٌذ يه ًمبم اداسي هجتٌي ثش اخالق ظَْس خَاّذ وشد

خالذهت ثالِ   »ثلىِ ثب تَخِ ثِ خبيگبُ س يال   . سػبًي ٍظيفِ اػت، اهب ًجبيذ  مظ ثِ اًدبم ٍظيفِ ثؼٌذُ وشد وبس خَة ثشاي ًمبم ّبي خذهبت
اخالق اداسي ّوبى هفَْم اهش ثِ هعشٍف . ، الصم اػت خذهت سا اص هشص ٍظيفِ گزساًذُ ٍ آى سا ثِ حذ لزت سػبًذ دس پيـگبُ حك تعبلي« خلك

ثبيؼت ثشاي احيالب    اي داسد ٍ هذيشاى هي اهش ثِ هعشٍف دس اًذيـِ اػالهي ٍ ديٌي خبيگبُ ٍيظُ. تآهَصُ ّبي ديٌي هبػ  ٍ ًْي اص هٌىش دس
اهش ثِ هعشٍف ّوت ثيـتشي اص خَد ًـبى دٌّذ، اهش ثِ هعشٍف ًمبست ّوگبًي ٍ احؼبع هؼئَليت ا شاد ًؼجت ثالِ يىالذيگش اػالت ٍ ثالي     

گبّي اٍلبت عذم ؿٌبخت هعشٍف ٍ هٌىش هَخت هي ؿَد دس ارّبى . اًؼبًْبػت اعتٌبيي ًؼجت ثِ تزوش ٍ اسؿبد ديگشاى آغبص ًمغِ اًحشا ي
تشن اهالش ثالِ هعالشٍف ٍ    . عوَهي، هعشٍف هٌىش ٍ هٌىش هعشٍف تلمي ؿَد ٍ دس ًْبيت ثِ ون سًگ ؿذى ايي  شٌّگ همذع ختن هي ؿَد

تب ارّبى عوَم دس گبم اٍل ثب لفظ ولوِ هأًَع ٍ  ًْي اص هٌىش خَد يىي اص هصبديك هٌىش اػت وِ ثبيؼتي اهش ثِ هعشٍف آًمذس تىشاس گشدد
دس گبم ثعذي ثب حميمت هغلت آؿٌب ؿَد چشا وِ اهش ثِ هعشٍف ٍ ًْي اص هٌىش ّوبى دعَت ثِ ًيىي ّب ٍ پشّيض اص صؿتي ّبػت وِ  غشت 

والشدين اهيالذ اػالت     ح حَصُ ؿٌبػبييهصبديك هعشٍف ٍ هٌىش دس اداسات سا ثب عٌَاى ثبيذّب ٍ ًجبيذّبي اداسي دس پٌ. آدهي پزيشاي آى اػت
 .هَسد عٌبيت ٍ اػتفبدُ ثشاي وبسوٌبى ٍ هذيشاى هحتشم ثبؿذ
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