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 چکیده
ر و مجازی سبب شده است تا در هزاره سوم، اخالق و مسائل اخالقی توجهه مخصصصهان تعمهو  و تربوهت     دو جریان باز اطالعات در نظام آموزش از

. پهووه   اسهت بررسی نقه  و جایگهاه اخهالق جیهانی در نظهام آمهوزش از دور        ،اساس، هدف از نگارش این مقالهبراین ؛دداررا به خود معطوف 

بندی اطالعهات، تجزیهه و تحموهل آنیها و     ای، شامل شناسایی، مطالعه، طبقهی اطالعات کخابصانهتحمومی به گردآور هحاضر با اسخفاده از روش توصوفی

 دور و آموزش الکخرونوکهی را بررسهی   راه موضوع پرداخخه و چگونگی ایجاد اخالق جیانی معنادار در نظام آموزش ازاین  بارةبندی اطالعات درجمع
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سهبب تجربهه    ،چراکه قائل شدن بهه اخهالق جیهانی    ؛دکنتبدیل های رشد اخالقی به فرصتدر این نظام آموزشی در هزاره سوم را اخالقی 
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 مقدمه
ههای حاصهل از فنهاوری    نوای دیجوخال، پوشهرفت در د

ای را در ، تغووهرات همهه جانبهه   ارتباطهات اطالعات و 

طهور  های آموزشی جیان بهجوامع بشری ازجممه نظام

ده کهر طور خاص ایجهاد  عام و نظام آموزش از دور به

ر، کار، عمهل  ی ارتباط، تفکّها هکه شووای هگوناست؛ به

تغووهر کهرده    ی انسهان و در یک سصن، زندگی اجخماع

از ( و انسان هزاره سوم په  Sampaio, 2008:1)است 

و  اطالعهاتی های مدرن ارتبهاطی و  وریادسخوابی به فن

، فوزیکهی  یهها  تحذف بسواری از موانهع و محهدودی  

و نهوع   انهد به یکدیگر نزدیهک شهده   ای هطور فزایندبه

نند. این وضعوت ک میخاصی از بودن و شدن را تجربه 

هها و آاهار   ویوگهی از بها ککهر برخهی     بوشهخر ا جدید ر

شدن پدیدارشناخخی جیان، همچون کوچک ای هبرجسخ

فشههردگی فزاینههده زمههان و فضهها، پوههدای  وضههعوت  

جدیهد بهه گسهخره     ای ه، ادغام جوامع در جامعای هشبک

یابی سریع و روزافزون تبادل اطالعهات،  جریان، جیان

، الگوهها،  هها  شهها، ارز ، باورهها، ایهدئولو ی  هها   دان

، کاالها، خدمات، خطرات ها هها، تجربوات، سرمایآیون

 (.111: 1832گرو، )همد و مک اندو... تعریف کرده

، ه  پوچوهده و درهه  تنوهده   هب این فرایندهای چند الیه

گوری وضعوخی منجر شده است کهه از آن  درنیایت به شکل

شهدن بهه ایجهاد    جیهانی  ود.شه  مهی تعبوهر    «شدنجیانی»به 

از روابه    ای هی پوچوهد ها هلگوهای ارتباطات جدید و شبکا

ی اسهت تها   راهکارههای مناسهب  و بهه دنبهال   نهد  ک میکمک 

 ؛های خاص را به یکهدیگر مخصهل سهازد   ها و فرهنگگروه

ایههن درحههالی اسههت کههه اجخمههاع نههوینی کههه از اتصههال   

 ؛ود، اغمب شکننده اسهت ش میتشکول  یادشدههای فرهنگ

ی مشهخر  بنها   هها  شبراسهاس رو  تنیها ایهن اجخمهاع    زیرا

تعیدمنهدی   ؛ بنابراین،ی خاص )همان(ها شنه ارز ،ودش می

 .ندک میطمب  ،در جیان را مردم ةهم پذیریولوتئو مس

ویهوه در  مسئولوت پذیری اخالقی و اخالق جیانی به

ی آمهوزش  هها  مطور عام و در نظاحوزه تعمو  و تربوت به

چراکههه  ؛بههدیامههی ای هطورخههاص اهموههت ویهو عهالی بههه 

ی آمههوزش عههالی در هههزاره سههوم بههه سههمت  ههها منظهها

 و ستالکخرونوکی شدن و دسخرسی از دور، گام برداشخه ا

شبکه جیانی اینخرنت، سومای تعمو  و تربوهت را مخحهول   

(. فنهاوری اطالعهات   Djoudi, 2009: 3)اسهت  ه سهاخخ 

 جریهان  به همگان آسان و سریع دسخرسی سببهمچنون 

 و رشهد  بهرای  گونهاگون  یها هزمون زبرو واطالعات  آزاد

ی هها  هو بهروز زمونه   غوراخالقهی  مسهائل  گسخرش فزاینده

 اغهههرا  و سوءاسهههخفاده گسهههخرش گونهههاگون بهههرای

 یها شارز به پایبندی عدم و ای ه، جرای  رایانسودجویانه

؛ 211: 1835و همکهاران،   بمکسهخر شهده اسهت )   اخالقی

مسهائل   (، برخهی از ایهن  8: 1838، حجازیراد و  کوانپور

مفیهوم مالکوهت،   یی در هها   ایجهاد چهال   شهامل اخالقی 

مفیوم حری  خصوصهی، مفیهوم توزیهع قهدرت، مفیهوم      

 .سهت او... ولوت اخالقی ئهای اساسی و مفیوم مسآزادی

 آموزشاساس در جیان امروز ضرورت پرداخخن به براین

بوشهخر   جدیهد  ههای تکنولهو ی  مبنهای  بهر  اخالقهی  رفخار

 هرگونهه که چرا ؛(:Moor, 1985 266) شودمی احساس

 ازموهان  سهبب  اخالقهی  مباحث به اعخناییبی یا توجیی ک

 جیانی عصر در و ستبدیل تربوخی ای بیها تفرص رفخن

ویهوه بهرای فرهنهگ غنهی     بهه  جیهانی  تیدیهد  یک شدن،

 .استاسالمی کشورمان 

ههایی  تهرین پرسه   می  ،توجه به آنچه گفخه شدبا

مهوزش از دور مطهر    که در حوزه اخهالق در نظهام آ  

 وند عبارتند از:ش می

ی اخالقی نظام آمهوزش از  ها  ترین چالعمده .1

 اند؟دور در هزاره سوم جیان کدام

در نظهام  یک اخالق جیهانی معنهادار   ایجاد آیا  .2

 ؟ممکن استآموزش از دور 

شههمول در نظههام هههای اخههالق جیههانویوگههی .8
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 آموزش از دور چوست؟

تهرین  دنبهال شناسهایی میه    هحاضهر به   بنابراین مقاله

ی اخالقی نظام آموزش از دور، بررسهی امکهان   ها  چال

ههای  ایجاد اخالق جیانی در این نظام آموزشی و ویوگهی 

 .اخالق در نظام آموزشی استاین 

 

 روش پژوهش
پههووه  حاضههر از نههوع تحقوهه  نظههری و روش آن، 

 و ؛تحمومی است. رویکرد پووهشی نوز کوفی هتوصوفی

ای اسهت و شهامل   ری اطالعات، کخابصانهروش گردآو

منههابع عممههی موجههود، ازجممههه   شناسههایی و مطالعههه

اخالق جیانی،  ةکه در زمون است هاییمقاالت و کخاب

نظام آموزش از دور و اخهالق جیهانی در آمهوزش از    

بنههدی  بههرداری، طبقهههانههد و فههو دور نوشههخه شههده

وری ی گردآها هاطالعات، تجزیه و تحمول و تفسور داد

بهرای   ،روازاین ؛استشده و پاسخ به سؤاالت تحقو  

شهده، نصسهت الزم اسهت    یادپاسصگویی به سهؤاالت  

مفیوم اخالق، اخالق جیانی، آموزش از دور، اخهالق  

 د.شوتعریف در آموزش از دور 

 

 اخالقتعریف 
 هاسهت کممه اخالق، جمع کممه خم  به معنای خهوی 

ه اسهت کهه   اخالق بصشی از فمسف .(1: 1831)فرهود، 

شامل مطالعات طبوعت، اصل و زمونه خهوبی و بهدی،   

ود شه  مهی درسخی و نادرسخی، عدالت و دیگر مفاهومی 

 ,macquariedictionaryکه با این مباحث مرتب  هسخند )

1891: 614)1. 

 

 اخالق جهانی
را مطهر   « جیانیطر  اخالق »یونسکو  م.111۱در سال 

نماینههدگان ) لیههانأکههرد کههه براسههاس آن فومسههوفان و مخ

                                                                  
1. https://www.macquariedictionary.com.au/ 

آورد. چنهون   را گهرده  مهی   (های اخالقی مخفهاوت  تسنّ

بههارزترین مصههداق اخههالق درواقههع  ای ق جیههانیاخههال

و در  در گسهخره و قممرویهی بهه پینهای جیهان      اجخماعی

 ،روازایهن  ؛است یافخهزمونه طر  و تعامالت موان فرهنگی

ی مشهخر  مهورد اتفهاق    ها شرو از اصول و ای همجموع

ها، شیود عام، عقالنوت جمعی و انخظهارات  نگادیان، فره

 (.Kung, 1998: 92) همگانی است

به بوانی ااباتی، یک اخهالق جیهانی و یهک اخهالق     »

، ها شاز حداقمی ضروری از ارزشمول، چوزی بو جیان

انسهانی نوسهت و بهه     ی پایه مشهخر  ها شنگر معوارها و

ی ها ش، اخالق جیانی، اجماع اساسی بر ارزتربوانی دقو 

ی پایهه اسهت کهه    هها  شالزامی، معوارهای قطعهی و نگهر  

 شده و یودأان تش میرغ  تمایزات جزهتوس  همه ادیان ب

 واننهد در ت مهی منان نوز ؤدرحقوقت، اخالقی است که غورم

 .)همان(« آن سیو  باشند

 

 آموزش از دور
کموهة عوامهل و عناصهر تربوخههی  ، آموزش از دورنظام 

کند که یادگورنده در زمان هی میسازماند نحهویرا بهه

 طهور و مکان دلصواه، با سهرعت مناسهب خههود، بههه  

ولی با حفظ ارتبهاط بها سهازمان آموزشهی بهه       ،مسخقل

یهادگوری   بهه  گهروه  همکاری بها یهک معمه  یها یهک

آموزش  ؛معخقد استم( 211۱) ویمو بری . پردازدمی

کههه یاددهنههده و   گوهههرداز دور وقخههی صههورت مههی 

انهد و از یکهدیگر   ورنده با فاصمة فوزیکهی مواجهه  یادگ

های مصخمهف  از فنّاوری دورند و ارتباط آنیا با اسخفاده

 .(:Willis, 2007 1) گوردصورت می

 

 اخالق در آموزش از دور

ها نشان داده اسهت کهه نظهام تعمهو  و تربوهت در      بررسی

 جوامع مصخمف، نقشی اساسهی در رشهد اخالقهی انسهان    

 و سهایر  هرچند نباید نق  خانواده، دوسخان ؛عیده داردبه
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رنههگ شههمرد الگوهههای اجخمههاعی را در ایههن زمونههه کهه 

(Temli, Sen & Akar, 2011: 63 .)    ازآنجاکهه جریهان بهاز

زمونهه جهرای    وانهد  تمهی ، آموزشی در این نظاماطالعات 

ی اخالقهی و  هها  شارز ةمطالعه  ،مصخمف را ایجهاد نمایهد  

 & Johnsonیابهد ) می آموزش عالی موضوعوتدر اخالق 

Brett, 2005: 19; Vandermoere et al, 2010: 374 )؛ 

  و تربوهت و  ی تعمهو هها  منظادر قرن حاضر  ،اساسبراین

سسات آموزش مجازی به تدوین ضواب  و معوارههای  ؤم

اخالقی )همچون اخهالق اسهخادان، اخهالق دانشهجویان،     

اخهالق والههدین، اخهالق مههدیران و مشهاوران آموزشههی،    

: 1831کاتوزیهان،  ) انهد همهت گمهارده   الق فناوری و...(اخ

 & .Brockett, Hiemstra, 2004: 72; Demiray, U؛31

Sharma, 2007: 3; Forster, 2012: 13)کموهه   ،رو ازایهن  ؛

ی آمهوزش از دور بهه   هها  ماندرکاران و مراجعان نظها دست

ی مناسهب بهرای   هاتمنظور کاه  تیدیدها و ایجاد فرص

ی خهود  ها تاخالقی بودن فعالو بارةهمواره در فعالوت، باید

ند تا بخوانند الگوی اخالقهی مناسهبی را بهه نمهای      کنل مّأت

ی اخالقههی پههو  روی ههها  بگذارنههد و از ایههن راه چههال

بهه   ادامهه ی آموزش از دور را به حداقل برسانند. در ها منظا

 ردازی .پ میی پووه  ها  بررسی پرس
 

ـ   تـری  چـا ش   عمده .5 ی نظـام  هـای اخال 

 آموزش از دور در هزاره سوم جهان
کننههدگان در ه مشههارکتهمههو  انادخدانشههجویان، اسهه

ی ههها شویههوه آمههوزی آمههوزش از دور و بهههههها منظهها

دلوههل اینکههه در فضههای مجههازی فعالوههت مجههازی، بههه

هههای  کننههد، ممکههن اسههت بهها برخههی از چههال   مههی

تههرین میهه از برخههی  ؛شههوند روروبهههغوراخالقههی 

 ی اخالقی نظام آموزش از دور عبارتند از:ها  چال
 

 تجاوز به حریم خصوصیا ف( 

حری  خصوصی به معنای محدوده خاص هر شهص   

وانند در آن محدوده وارد شوند ت میاست که دیگران ن

ارزشهمند دیهن   ی هها  هدر آمهوز  .یا مخعر  آن گردند

بر حفظ حری  خصوصی افهراد تأکوهد شهده     اسالم نوز

 ،نصهر در مسهئمه حهری  خصوصهی    ترین عاست. می 

در دیهن اسهالم   چراکهه   ؛آبروی اشصاص اسهت  حفظ

  به دیگری است و در حهری   کردن هر آنچه مخعمّافشا

 کهه، ؛ چنهان ممنهوع اسهت   ،وهرد گ میخصوصی او قرار 

 بهر حفهظ حهری    کوهد  أتبها  آیات و روایهات فراوانهی   

خداونهد   ،مثهال  رایب بوان شده است؛خصوصی انسان 

سهوره   12سوره مبارکه نهور و آیهه    23و  2۱در آیات 

 هدرکمبارکه حجرات، تجس  در امور دیگران را نیی 

 ؛اشهاره دارنهد   این مسئمه هروایات مخعددی نوز ب ؛است

اشاره کرد کهه   )ع(امام صادقوان به حدیث ت میازجممه 

به شص  دیگری نقهل  هرک  سصنی راجع» :فرمودند

ازبهون ببهرد و   را  اوکند و با این نقل قصد داشخه باشد 

وی را از چش  مردمان بوندازد، خداوند او را از والوت 

 ؛نهد ک مهی خود خارج نموده و داخل در والوت شوطان 

: ق1413)کمونهی،   «نهد ک مهی اما شوطان نوز او را قبول ن

که  از   ههر »رماینهد:  ف مهی در روایت دیگهری  . (853

را افشها نمایهد و    منی گناهی سراغ داشخه باشد و آنؤم

گناهی ه  اندازه گناه افشها نمهوده بهر     ،نکند...مسخور 

 (.411ق: 1413)نوری،  «عیده وی است

تجاوز به حری  خصوصی توجه به آنچه ککر شد، با

زیرا فرد از اینکهه   ؛شود افراد نوعی بداخالقی شمرده می

اش در دسخرس دیگران قهرار گوهرد    اطالعات خصوصی

ت در زمونه اع  از اینکه این اطالعا ؛ناراضی خواهد بود

 .خانه و امکانات زنهدگی باشهد یها در فضهای مجهازی     

وقخی در نظام آموزش از دور تجاوز به حری  خصوصی 

کننهدگان  دهد که اطالعات مربوط به مشهارکت  روی می

در فضاهای مجازی، بهدون اطهالع و   این نظام آموزشی 

شههود  اخخوههار آنههان در موههان مصاطبههان منخشههر مههی    

 (.1ه  3: 1811االسالمی، )اقه
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 امنیتب( 

و  ودشه  مهی برداشهت واحهدی ن   ،امروزه از مفیوم امنوهت 

د. شهو  مهی ی مصخمهف بحهث   هها  تدر موقعوه  آنموضوع 

ازآنجاکه حوزه آموزش از دور با حوزه فناوری اطالعهات  

ارتباط نزدیکی دارد، این امر در حوزه فناوری اطالعهات،  

معنههای حفا ههت اطالعههات از دسخرسههی و اسههخفاده   بههه

 بهودن هتغوور نابجها، دزدی و تصریهب، محرمانه    غورمجاز،

در زمان مهورد نوهاز، احهراز     ها هاطالعات، دسخرسی به داد

از دیهد   (.81: 1811نوک، هراتی و هویت و... است )بشور

، امنوههت یکههی از اصههول فههردی و جمعههی،  نوههز اسههالم

وری از مزایا و مواهب حوات و تکامل بشر ساز بیرهزمونه

آیهات و   رو،؛ ازایهن هاسهت ن آرمهان تریو یکی از مقدس

 55انهد. آیهه   روایات بسواری به موضوع امنوهت پرداخخهه  

یکی از اهداف اسخقرار حاکموهت خهدا   ، سوره مبارکه نور

و اسخصالف صالحان و طر  کمی امامت را تحق  امنوهت  

 امنوهت  ،نوهز  سوره مبارکه انعام 31آیه  .تمعرفی کرده اس

 هکه  دانسخه هل ح  از باطلدر تموز ا ترین پاداشبزرگ را

 .ودش می به اهل ح  اعطا

؛ بهرای  ده اسهت آماهموت امنوت در روایات نوز 

در بحث عالوه حکومت یکهی از   )ع(امام عمی :نمونه

دالیل پذیرش حکومت ازسوی خوی  را در خطبه 

برای بندگان مظموم محهروم و  را مون امنوت أ، ت181

نوهز   )ع(مهام صهادق  ا .ماردش میمی  حمایت از آنیا 

 زنههدگی بههدون امنوههت را نههاق  و نههاگوار شههمرده

پنج چوز است کهه حخهی اگهر یکهی از آنیها      » :است

عقهل   ؛برقرار نباشد، زندگی ناق  و نهاگوار اسهت  

لون این ردد: اوّگ میمشغولی ود و مایه دلش مینابود 

 ...«پههنج چوههز سههالمخی و دومههون آن امنوههت اسههت 

 (.1 ،  ۱3/1۱1 :1811 بحاراالنوار،مجمسی، )

 های معنوی حقوق ما کیت فکری و داراییج(

ی بسوار هایمعنوی تعریفو  یفکراکنون از مالکوت ت

ه که از تنوع مصادی  و تفهاوت مبهانی حقهوقی آن    شد

وان ته  مهی امها در یهک تصهویر کمهی      ؛استشده ناشی 

معنههوی عبههارت اسههت از فکههری و مالکوههت »گفههت: 

ل لمه  و  داشخن و برخوردار بهودن از اشهوای غورقابه   

حسی که نخوجه تالش فکری، اعخبار ناشی از عممکهرد  

 .(18: 1834)حمومی،  «صادقانه و... انسان است

در دین اسالم نوز روایات فراوانی در زمونهه حفهظ   

مثال مرحوم کمونی در  رایب ؛حقوق مالکوت آمده است

نقل  )ع(از امام محمدباقرروایخی  ،ق(1413) کخاب کافی

جندب است کهه در  بنوط به سمرهروایت مرب .ندک می

، درخت خرمهایی  )ص(جوار خانه مردی از انصار پوامبر

داشت که راه رسهودن بهه آن از داخهل ممهک آن مهرد      

اش، ذشهههت و بهههرای او و خهههانوادهگ مهههیانصهههاری 

از په   کهرد؛ ایجهاد مهی  گهاهی  ی گاه و بیها تمزاحم

بها جنهدب و پوشهنیاد درخهت      )ص(صحبت پوامبراکرم

ون از آن ممهک یها درخخهی در بیشهت و     دیگر در بوهر 

و ادامه مزاحمت برای مرد انصهاری،  جندب  نپذیرفخن

مودند. در روایخی فر صادردسخور به قطع درخت او را 

فههال یحههلّ الحههد ان »فرمودنههد:  (ع)دیگههر، امههام زمههان

ک  ح  نهدارد  هوچ» ؛«یخصرف فى مال غوره بغور اکنه

 .(541: 18۱2)الحر عاممی،  «در مال غور تصرّف کند

قوق مالکوت فکهری را  حدر دنوای هزاره سوم، 

ههای فکهری    قانونی ناشی از فعالوت توان حقوق می

های صنعخی، عممی، ادبی و هنری دانسهت.   در زمونه

 های اخور، دسخرسی به اطالعات از در سالازآنجاکه 

سرقت از  ،است کمودهای اروت، قدرت و موفقوت

اجخمهاعی   ةبه مسئم هزارهاین این دارایی معنوی در 

 (.112: 1833ر، ف میشده است )سموتبدیل میمی 

 پاالیش محتواد( 
ههای   این امر شامل حذف اطالعاتی است که با ارزش

اخالقی مصالف است. البخهه ایهن نکخهه حهائز اهموهت      
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و اعمهال آن در   ارداین مو است که نحوه تعوون گسخره 

: 1831)شهیریاری،   اسهت کشورهای مصخمف مخفاوت 

توجه بهه سهطح تجربهه افهراد نوهز      ضمن اینکه با(. 8۱

همچنهون   ؛دکهر پهاالی   زیهاد  یا ک  توان  میمحخوا را 

ار ؤفمسفه مسم  اجخمهاعی نوهز در پهاالی  محخهوا مه     

 (.81: 1811نوک، هراتی و )بشور است

بایست معمومهاتی را  در مخون اسالمی نوز انسان می

. دست آورد که موجب کمال قرب و رشد وی شهود به

همهه عمه    » نهد: اودهفرمه بهاره  نوز در این )ع(امام صادق

 مردم را در چیار قس  یافخ :

 ؛اینکه پروردگار خود را بشناسی .1

 ؛اینکه بدانی با تو چه کرده است. 2

 ؛اینکه بدانی از تو چه خواسخه است .8

اینکه بهدانی چهه چوهز تهو را از دینهت خهارج       . 4

 ق(.1413کمونی، ) «کندمی

د و بهر  نخواهد به کمال برسه که میسانیک بنابراین

  مخصمّه مه  و صهفات کمهالی الیهی     پایه فطرت، به خُ

ی شناخخی خهود را  ها هبایست همواره دریچد، مینشو

در آیات و روایات بر تقوا و  ،روازاین ؛دنسال  نگه دار

کود شهده  أپرهوز از هرگونه پمودی و خباات و رج  ت

ارت در پهو  گورنهد   و از بندگان خواسخه شده راه طی

سوی نور کمهال بهاز شهود؛    تا دریچه قمب و فطرت به

تقهوا   راهِعم  راسخون که عمه  شهیودی اسهت از     زیرا

قهدرت   و قی دارای بصهورت مخّ افرادآید و دست میبه

رفهت  ی بهرون ها هرا و بههسخند  تشصو  ح  از باطل

 :)بقهره  آگاهنهد ی شهوطانی  هها  هاز مشکالت و وسوسه 

 (8 ه 2 :؛ طالق21 :؛ انفال232

 ای و اینترنتی جرائم رایانههـ( 
ازنظر مفیومی، هر اسخفاده غورمجهاز از   1ای جرم رایانه

: 183۱شود )فرهمند،  ای را شامل می یک سوسخ  رایانه

                                                                  
1. Computer Crime 

(. از رفخارهای جدیهدی کهه بها گسهخرش فضهای      18۱

ایجههاد روابهه  در   تههوان بههه مجههازی رواج یافخههه مههی

اینخرنهت،   ت، اعخوهاد بهه  گهوی اینخرنه  وههای گفهت  اتاق

کهردن،  های اینخرنخی، ههک  زنی سایبری، مزاحمتپرسه

داری، جاسوسهی و  هها، کالهبهر  انخشار انهواع ویهروس  

 اشاره کرد.   و... سرقت عممی ها، تصریب رایانه

هههای جههرای  اینخرنخههی ویوگههی بههارةنکخهه میهه  در 

خی اسههت. انحصههاری آنیهها در مقایسههه بهها جههرای  سههنّ

مهرز  بودن، بهی لت ارتکاب، ارزانسرعت، کثرت، سیو

بههودن و... در جههرای  بههودن، ناشههناخخگی، اتوماتوههک 

مخمایز از جرای  شهده   ای هدیجوخال، موجب  یور گون

، سهیولت سهازماندهی و   یادشهده ههای  است. ویوگهی 

سههو و تیههاج  از راه دور مجههرمون سههایبری ازیههک  

وابسخگی روزافزون سهاخخارهای اقخصهادی، اجخمهاعی    

گر، جامعه بشری و نظهام آمهوزش از دور را   دیازسوی

 ؛با تیدیدهای جهدی جدیهدی مواجهه سهاخخه اسهت     

ههوچ   ،رسهمی سهازمان ممهل    یاهکه گزارشای هگونبه

فضای  یاهای از زندگی بشری را فارغ از تیدیدحوزه

 (.Kamal, 2005: 21بوند )سایبر نمی
 

در یک اخالق جهـانی معنـادار   ایجاد آیا  .7

 ؟ممک  استدور نظام آموزش از 
 هها، ادیهان و   هها، فرهنهگ   ی موان ممتها تفاوبا مطالعه ت

وان دریافت که تفهاوت  ت میهای اقخصادی، اجخماعی  نظام

چنان برجسخه و جدّی است که دسهخوابی بهه   آن افرادموان 

. از اسهت ونق  غورممکن عوبتواف  اخالقی کامل و بی

صواههد  این رو، یک اجماع اخالقی کامل، امکان تحقه  ن 

توافه  کامهل    نداشهخن  می  این است کهه   ةاما نکخ ؛داشت

وان در جیهان بهه   ته  مهی اخالقی به معنای آن نوست کهه ن 

: 1831نوز دست یافهت )کونهگ،    حداقمی اجماع اخالقی

ههای   تفهاوت  خالفبهر  که به هرحهال، انسهان  چرا ؛(122

« بهودن انسهان »مخنوع و پوچوده ممی، فرهنگی و دینهی، در  



 01            تأملی بر اخالق جهانی در نظام آموزش از راه دور

وخهوی  مه  ق به معنهای خُ اخال کهو ازآنجا اشخرا  دارند

وان در اشهخراکات انسهانی بهه تهوافقی     ته  مهی ، انسان است

حداقمی دست یافت و آن را مبنای عمل اخالقهی انسهان   

ازجممهه نظهام آمهوزش از     ،اجخماعی هی تربوخیها مدر نظا

ههههای دور قهههرار داد. نظهههام آمهههوزش از دور ویوگهههی

واننهد بهر مبنهای    ت مهی  و یادگورندگان ددارفردی منحصربه

داشهخه   ای هرفخارههای اخالقهی شایسهخ    ،اشخراکات انسانی

 ادامهه نهد. در  کنی غوراخالقی پرهوهز  ها تباشند و از فعالو

های مشخر  نظهام آمهوزش از   به بررسی برخی از ویوگی

 .ردازی پ میدور و اخالق جیانی 
 

 مقایسه اشخراکات نظام آموزش از دور با اخالق جیانی )از دیدگاه نگارندگان( .5جدول 

 های مشترک نظام آموزش از دور و اخالق جهانی ویژگی

 اخالق جهانی موزش از دورنظام آ

 محدودیت مکانی نبودِ .1 محدودیت مکانی نبودِ .1

 نبودِ محدودیت زمانی .2 محدودیت زمانی . نبود2ِ

 تعداد مصاطبان( نبودنگرایی )محدودعام .8 تعداد مصاطبان( نبودنگرایی )محدودعام .8

 پذیریانعطاف .4 پذیریانعطاف .4

 اسخفاده ازنظر مخصصصان و خبرگان .5 ان و خبرگاناسخفاده ازنظر مخصصص .5

 (811: 1835هولمز، ) پوش  سطو  خرد و کالن  .1 (84ه  8۱: 1835 )رزنبرگ،پوش  سطو  خرد و کالن  .1
 

 ترسو  است. درخوریانی به شکل زیر باتوجه به جدول شماره یک، اشخراکات نظام آموزش از دور با اخالق ج
 

 اشخراکات نظام آموزش از دور با اخالق جیانی .5 شکل
 

 
 

 

شههود، مههی دیههده 1 جههدولکههه در گونههههمههان

زمهان و مکههان،   نبودنههایی همچههون محهدود  ویوگهی 

  محوربهودن و  پهذیری، تصصه  انعطهاف گرایهی،  عام

ههای  دهی در سهطح خهرد و کهالن از ویوگهی    پوش 

مشخر  هر دو مفیوم اخالق جیانی و نظام آموزش از 

وان به مطالعهه  ت میبه این اشخراکات باتوجه .دور است

 اخالق جیانی در نظام آموزش از دور پرداخت.

به آنچه گفخه شد، گسخردگی فعالوت نظام  باعنایت

ی هها  شجیهان و وجهود ارز  آموزش از دور در سطح 

ی هها  شمخعدد در این نظام آموزشی، سهبب ایجهاد ارز  

وجهود فضهای اخالقهی     .ودشه  میمورد تواف   مناسب 

در پرتو آن، افراد مشخر  به این دلول مناسب است که 

ی ها شی خود، ارزها شهنگام بررسی و بازسازی ارز

صهورت دمکراتوهک   بهه  ،برتر را در نظام ارزشی خهود 

تهرویج اصهول اخهالق     ؛ بنهابراین، نهد کنیبازسهازی مه  

ود، شه  مهی ی مشهخر  بنها   هها  شجیانی که بر پایهه ارز 
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واند در این زمونه راهگشا باشد و دین مبون اسالم ت می

ی واالی انسهانی اسهت، از آن   هها  شنوز که مهروج ارز 

 ند.ک میحمایت 
 

شمول در نظـام   های اخالق جهان ویژگی .9

 آموزش از دور چیست؟
از دویسهت  از دوسال رایزنی با بو پ هان  کونگ، 

عنوان نمایندگان ادیان جیان، برخی له بهأدانشمند و مخ

های اخالقی مشخر ، برای رفخار انسان  از دسخورالعمل

د و کهر بررسهی  های دینی و اخالقی بزرگ را  تدر سنّ

قاعههده » راسههاسرا ب یاخالقههی مشههخرک دسههخورالعمل

یی رهبران دینی در گردهما م(1118) «طالیی انسانوت

این پرو ه بایهد   بارةدر. دکرمطر  و روحانی شوکاگو 

سواسهی و سهپ     ای هرو گفت اخالق جیانی ابخهدا په  

 (.821: 1833)کونگ، اخالقی است 

اخالقی که رهبران مشیور ادیان بهزرگ   ةاین قاعد

اند، نشانگر آغازی برای جیانی دهکر جیان آن را امضا

چراکههه مطالعههه  ؛کههردن وفههاق اخالقههی اسههت تمقههی

هها، ادیههان و نظریهات فالسههفه در جیههان،   بونههیجیهان 

ی بنوهادین  هها  شاز ارز ای هگویای آن است که مجموع

بهه چنهد مهورد از ایهن      ادامهدر  .در جیان وجود دارد

کهه در کخهاب    ردازی په  مهی های اخالقهی  دسخورالعمل

 اخالق جیانی هان  کونگ آمده است:

پسندی، بهرای   میآنچه برای خود ن»ه کنفوسووس: 

 .«دیگران مپسند

وضهعوخی کهه بهرای مهن خوشهایند و      »ه بودیس : 

بص  نوست، برای دیگری نوز نصواهد بهود. مهن   لذت

توان  وضعوخی که برای خهودم خوشهایند و    چگونه می

 «بص  نوست، بر دیگری تحمول کن ؟لذت

ای  شهووه ک  نباید با دیگران بهه هوچ»ه هندوئوس : 

شمرد، رفخار کند: این اساس اخالق  که خود ناپسند می

 «.است

داری  آنچهه را کهه دوسهت   »: )ع(ه حضرت عوسهی 

 «.آنیا انجام بده مردم برایت انجام دهند، برای

یهک از شهما مهؤمن    ههوچ »: )ص(ه حضرت محمهد 

نوست، مگر آنکه برای برادرش همان بصواهد که برای 

 (.234: 1831)کونگ،  «خواهد خوی  می

زه بسهواری از صهاحبان اندیشهه،    روام ،اساسبراین

صورت انسانی رفخار با هر انسانی باید به»اصل اساسی 

عنهوان پایهه یهک اخهالق جیهانی آشهکارا       را بهه  «کرد

بر پایه ایهن اصهل، ههان  کونهگ، چیهار       .اند پذیرفخه

آن چیههار  اخالقههی را ارائههه نمههوده اسههت،  دسههخور 

 :عبارتند از دسخورالعمل

قد خشونت و حرمهت  تعیدمندی به فرهنگ فا» .1

درصورتی  ،اساسبراین .«ها نیادن به حوات همه انسان

که مصاطبان نظام آموزش از دور به ایهن اصهل پایبنهد    

انههواع  بههارةهههایی کههه درباشههند، بسههواری از نگرانههی

و رعایههت حههری  خصوصههی در دنوههای  ههها تخشههون

مجازی نظام آمهوزش از دور وجهود دارد، تبهدیل بهه     

که  ؛در جیان خواهد شد مردم ةتفاهمات تعیدمند هم

 د.انجاممیتر دنوای مجازی امن به درنخوجه

تعیدمندی به فرهنگ همبسخگی: یک رهنمهود  » .2

بوانی مثبت، کین: شما نباید مرتکب سرقت شوی! و به

پایبنهدی بهه ایهن     .«!داری و انصاف را پاس دار امانت

اصل در نظام آمهوزش از دور سهبب خواههد شهد تها      

حقوق مالکوت فکری و معنوی،  بارةکه در ییها  چال

 د.شوحری  شصصی و... است مرتفع 

تعیدمنههدی بههه فرهنههگ تسههامح و زنههدگی    » .8

صادقانه: یهک رهنمهود کیهن: نبایهد دروغ بگهویی! و      

براساس این . «!بوانی مثبت، صادقانه بگو و عمل کنبه

یی مانند هویت، ها  اصل در نظام آموزش از دور چال

 ردد.  گ میرداری، فریب و اغوا و... مرتفع بب، کپیتقمّ

تعیدمندی به فرهنگ حقوق و مشارکت برابهر  » .4

زنان و مردان: یک رهنمود کین: شما نباید بهه روابه    
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بوههانی مثبههت،  جنسههی غوههراخالق روی آوری! و بههه 

 «!ورزیههدبیکهدیگر را احخههرام کنوههد و بههه ههه  عشهه   

زش در نظهام آمهو   ،اساسهمونبر. (24: 1833)کونگ، 

 هه ههای اخالقهی  رویی ناشی از کهج ها  چال ،از دور

 جنسوخی و مسائل مربوط به آن مرتفع خواهد شد.

 

 گیرینتیجه
در هزاره سوم بهه کمهک رشهد فنهاوری اطالعهات و      

ی تعمو  و ها مارتباطات در جیان و فراگورشدن آن، نظا

کهه در  نحهوی بهه  ؛اندتربوت نوز تغووراتی بونادین داشخه

انهد  ی آمهوزش از دور توانسهخه  هها  ماعصر حاضهر نظه  

و  ؛مصاطبانی بهه گسهخردگی مهردم دنوها داشهخه باشهند      

ی هها  تازآنجاکه مراجعهان ایهن نظهام آموزشهی تفهاو     

لحههاف فرهنگههی، مههذهبی، نههوادی، زبههان، اساسههی بههه

کهه  دلوهل ایهن همچنون به ؛ندداری اخالقی و... ها شارز

ات نظام آموزش از دور از فناوری اطالعهات و ارتباطه  

بها مسهائل و    و وهرد گ مهی بیره  و جریان آزاد اطالعات

ی اخالقهی فراوانهی ماننهد حقهوق مالکوهت      هها   چال

ی هها  تفکری و معنهوی، حهری  خصوصهی، مسهئولو    

انهدرکاران ایهن نظهام    اخالقی و... مواجه است، دسهت 

آموزشی باید به موضوع دسخوابی به اخالق جیانی کهه  

 ای هوجهه ویهو  ت ،حداقل تواف  اخالقی در جیان است

 داشخه باشند. 

و  دسخوابی بهه اخالقهی جیهانی    رایب ،اساسبراین

اخالق است، توجهه بهه اخهالق در     أدین سرمنش اینکه

ههای اخهالق   واند در زمونه ویوگیت میادیان ابراهومی، 

برخههی از شههمول راهگشهها باشههد. در زیههر بههه  جیههان

؛ چراکهه  ردازی پ میهای مشخر  ادیان ابراهومی ویوگی

 :ه ادیان ابراهومیهم

هسخند و پوروان آنیا به خدای مبخنی بر ایمان  (الف

 واحد باور دارند.

در پرتو خمقت خدا به کمال جیهان و حوهات    (ب

 انسانی باور دارند.

اند، آنهان ادیهانی   با پوامبران بزرگ شکل گرفخه (ج

بهر پوهامبر بها روایهت     بمکه ادیان مبخنی ؛عرفانی نوسخند

 تاریصی آن هسخند.

 صاحب کخاب هسخند. (د

یعنههی  ؛یههک اخههالق بنوههادین مشههخر  دارنههد  (ه

کهه خواسهت    دارنهد  ههای میه  بهرای بشهریت    فرمان

 .(821: 1833)کونگ،  خداوند است

مهردم   بوشهخر  ، ازآنجاکهه  یادشهده به مطالب توجهبا

هسهخند و ریشهه همهه ادیهان نوهز      قائل به دین  ،جیان

  ایه  هوابسخما همه به ه   :وان گفتت میمشخر  است، 

و خوشبصخی هر یک در گرو خوشبصخی همهه اسهت.   

، رفخارهها  ها  مسئول همه تصمو مردمبدین منظور همه 

 ،بنهابراین  ؛ندهسهخ  ،وانند انجام دهندت میو حخی آنچه ن

ترین ویوگی قائده طالیی اخالق جیانی آن اسهت  می 

گونه رفخار کنو  کهه دوسهت   که ما باید با دیگران همان

 یادشهده گونه رفخار شهود. مطالهب   ا نوز همانداری  با م

در  )ص(پوهامبراکرم . هسهت ود دین اسهالم نوهز   أیمورد ت

برای مردم بپسند آنچه را بهرای  »حدیثی فرموده است: 

و  ؛(2۱، ۱2ج  :1811)بحهاراالنوار،   «سهندی پ میخود 

نوز در گوش و جان همهه مها    )ع(عمی ،کالم امورمؤمنان

 :ه و ااهربص  اسهت  با همان مضمون فوق جای گرفخه 

سندی، برای دیگران ه  بپسند و پ میآنچه برای خود »

سندی بهرای دیگهران نپسهند؛ بها     پ میآنچه برای خود ن

دیگران چنان رفخار کن که دوست داری بها تهو رفخهار    

از امهام  همچنهون   ؛(81نامه  :1832 البالغه،)نیج «شود

یعفور از قول رسول نقل شده است که به ابی )ع(صادق

که ش  خصمت داشخه باشد کسی» :اندفرموده )ص(اخد

نزد خدای جای دارد که یکی از آنیها ایهن اسهت کهه     

دوست داشخه باشد برای برادر مؤمن  آنچهه را بهرای   

اش دوست دارد و ناپسهند  بیخرین و عزیزترین خانواده

بدارد بهرای بهرادر مهؤمن  آنچهه را بهرای بیخهرین و       
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نقههل از )بههه«دانههداش ناپسههند مهی عزیزتهرین خههانواده 

 .(2: 1838فوادیان، 

های دیگر اخالق جیهانی آن اسهت کهه    از ویوگی

همه باید تالش کنو  تا بهه زنهدگی، منزلهت، فردیهت     

دیگران احخرام بگذاری  و اجازه نهدهو  تها دشهمنی و    

دیهن  نوهز   رامطالهب   . اینما را برده خود سازد ،خش 

 )ع(امام عمهی  :تده اسآمکه ای هگونبه کرده؛ود أیتاسالم 

 زمهون  بر بود دشمن  که را مردیها در یکی از جنگ

 .کنهد  جدا را سرش تا نشست او سونه بر سپ  ؛افکند

 )ع(امورالمؤمنههان کههرد، اهانههت حضههرت بههه مههرد آن

 مودان، در گردشی از بعد و کرد تر  را او و برخاست

 این دلول ایشان از وقخی کرد. جدا را او سر و برگشت

 در را او اگهر  کهه  ترسهودم » :نهد دفرمو ودند،پرس را کار

 او کشهخن  در مهن  غضهب  و خش  بکش  حالخی چنون

 بهه  فقه   را او خواسهخ  مهی  من و باشد داشخه دخالت

 .(51 :1834 )سپیر، «باش  کشخه مخعال خداوند خاطر

های برخی دیگر از ویوگی ،شد گفخهآنچه  برافزون

بهانی  اخالق جیانی آن است که همواره در جیهت میر 

 ؛برای خود زندگی نکنهو   تنیاو  و بصشندگی بکوشو 

کودکهان، سهالمندان، فقهرا،    مانند بمکه باید به دیگران )

کسهان و...( نوهز   دیدگان و ناتوانان، پناهندگان و بیرنج

خدمت کنو  و تالش کنو  تها همهه افهراد از هرگونهه     

کشی بپرهوزند. افراد در اسخفاده و بیرهگری، سوءسمطه

گریهزی،  ه سوم باید خود را مخعیهد بهه خشهونت   هزار

احخرام، عدالت، صمح و آرامه  بداننهد و بهرای نظه      

کهه در  ای هگونبه ؛عادالنه اجخماعی و اقخصادی بکوشند

آن هههرک  بخوانههد از فرصههت دسههخوابی بههه همههه     

 اسخعدادهای خود برخوردار شود.

ی اخالقی ها شارزنظام آموزش از دور نوز بایسخی 

گوری خهاص و در پرتهو احخهرام و    بدون جیتواال را 

ی کمی خود ها ت، جزء سواسمردمهمه  دربرابرعدالت 

بهر حمایهت از   قرار داده و ایجاد فضای اخالقی مبخنهی 

؛ 21: 1811نوههک، هراتههیو  حههری  خصوصههی )بشههور

پاالی  محخهوا   و(، ایجاد امنوت 3: 1811االسالمی، اقه

مالکوههت  حقههوق (،81: 1811نوههک، هراتههی و )بشههور

؛ سههعودی، 81: 1811نوههک، هراتههی و فکههری )بشههور

االسههالمی، ؛ اقههه2: 1812حسههونی، سههعودی، حههاجی

( 4: 1811االسهالمی،  (،  عدالت اجخماعی )اقه4: 1811

های اخالقی این نظام آموزشهی  عنوان ویوگیو... را به

ی هها  تتها فعالوه   دنه در دسخور کهار خهوی  قهرار ده   

قی کهاه  یابهد و افهراد    ضداخالقی در این نظام اخال

 .بخوانند با آرام  و خوالی راحت به فعالوهت بپردازنهد  

 .کرده استود أیتدین مبون اسالم نوز  رااین موضوع 

واننهد بها   ت مهی همچنون مخصصصان آمهوزش از دور  

 فضهای  سهازی شهبوه  ماننهد  جدیدتر، یها شطراحی رو

ایجهاد   های ویهدیویی و کنفران  راهِاز  دانشگاه فوزیکی

 اعضههای زمههان موههانزمههان و نههاه نههواع تعامههل ههه ا

 د دراوند کموهه افهر  شه  آمهوزش، سهبب    در کنندهشرکت

 کهه ایهن امهر    ؛گورنهد  قرار یکدیگر با مشخرکی موقعوت

در دانشگاه مجازی کمک خواهد  ها شخود به رشد ارز

(. همچنهون بها توسهعه انهواع     Freitas, 2008: 62د )کهر 

ی ههها هده در دانشههگاتعامههل موههان یاددهنههده و یادگورنهه

 شصصهوت  بهروز  بهه  قهادر  خهوبی بهه  انادخمجازی، اسه 

عممی و فرهنگی بهه   یها شارز انخقال و خود تأاورگذار

در  هها  شنوهز در انخقهال ارز   مسئمهاین  .ندهسخفراگوران 

 .(Shih, Hung, 2007: 236)ار است ؤم دانشگاه مجازی

تعوون چهارچوب اخهالق آمهوزش، سهبب ایجهاد      

آمهوزش مجهازی اسهت کهه در آن بهه      کدهای اخالق 

طورشفاف پرداخخهه شهده   اعمال و رفخار ضداخالقی به

بهر رعایهت حقهوق خهود و     و الگوهای رفخاری مبخنهی 

های اخالقی را در پهی   دیگران که تکالوف و مسئولوت

ایهن   ه شده است.داخواهد داشت، سرلوحه کار قرار د

پهذیری افهراد در قبهال اعمهال     موضوع سبب مسئولوت

ایههن مطمههب بهها   .د را در پههی خواهههد داشههت خههو
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، 2(، کاواساتزوپولوسم2111) 1ی گورهارتها پووه

 .ستراسخا( نوز ه م211۱)

اندرکاران امر تعمهو  و  گذاران و دستسواست همه

 واننههدت مههیی آمههوزش از دور ههها متربوههت در نظهها 

ی آموزش از دور در سهطح  ها می اخالقی نظاها  چال

 کهه تیدیهدها را   هه ای جیهانی  مهبرناکالن جیانی را با 

آرمهان   که؛ چرامرتفع نمایند ه،دکن تبدیل به فرصت می

شدن بهه   جیانی ةاخالق جیانی، رهنمون ساخخن پدید

انسان با قائل بهودن   ،ترتوباینبه است. جیانی ةخانواد

جیههان  ،بههه اخههالق جیههانی در نظههام آمههوزش از دور

 د.کرتری را تجربه خواهد مجازی امن

 

 منابع
 قرآن کری 

. انخشهارات مسهجد   ترجمه دشهخی (. 1832) البالغهنیج

 جمکران. چاپ اول.

الگهوی  » .(1811) نوک، محمدرضابشور، حسن؛ هراتی

ههای  حهل  اخالقهی راه  هه مفیومی ارزیابی فرهنگی

فصهمنامه اخهالق در عمهوم و     .«فناوری اطالعهات 
 .1ش  .1 الس .فناوری

، مهان ؛ ممکه   ایهت ت؛ کریسهخونا  ،هوهوز ؛ لهورن  ،بمکسخر

: ترجمهه  .کنهو   تحقو  چگونه (.1835) اسخووارت

 محمدرضاو  فراهانی ابوالفضل زاده،ابراهو  عوسی

 .دوم چاپ .نورپوام :تیران .سرمدی

بررسی ماهوت مسهائل  » .(1811) االسالمی، عمورضااقه

فصههمنامه  .«اخالقههی پههووه  در فضههای مجههازی

 .8ش  .1س  .اخالق در عموم و فناوری

 .الشهوعه  الوسهائل (. 18۱2) حسن الحرالعاممی، محمدبن

 (.1ج )
 حقههوقی و فقیههی مبههانی» .(1834) حمومههی، عمههران

                                                                  
1. Gearhart 

2. Kavathatzopoulos 

 .نشهریه طمهوع   .«مهذاهب  نگهاه  از معنوی مالکوت

 .18، ص 11شماره 

. یهادگوری الکخرونوکهی   .(1835) جهی روزنبرگ، مار 

: تیههران .زادگهههان مقهههدم داوود کههری  ه:ترجمهه

 .ورندانهشگاه پوهام

الخههواریخ: حضههرت  ناسههخ(. 1834) سههپیر، محمههدتقی
انخشههارات قهه :  .السههالم ابوطالههب عموههه ابههن عمههی

 .مطبوعات دینی

الهه؛ سهعودی،   سعودی، سونا؛ حاجی حسهونی، حجهت  

ار بر نقض قهانون  ؤبررسی عوامل م» .(1812) صبا

فصمنامه اخهالق   .«ح  نشر توس  کاربران اینخرنت
 .2 ش .3سال  .در عموم و فناوری

مون أاور حمایهت از ته  أته » .(1833) ر، مصطفیف میسمو

فصهمنامه   .«حقوق مالکوت فکری بر رشد اقخصادی

 .128ه  111ص   .4 ش .اقخصاد مقداری

 .اخهالق فنهاوری اطالعهات    .(1831) شیریاری، حمود

 انخشارات دانشگاه ق . :ق 

اخالق عممی رمز ارتقای »(. 1835) فراسخصواه، مقصود

 فصمنامه اخالق در عموم و فناوری.. «عالیآموزش 
 .44ه 28. ص  1 ش

 .دخخهران و کهاربرد اینخرنهت    .(183۱) فرهمنهد، مهری   

صه    .41 ش .فصمنامه مطالعات راهبهردی زنهان  

 .115ه 185

 اخالق تاریصچه بر مروری» .(1831) داریوش ،فرهود

 .«گونهاگون اخهالق   ههای زمونه گردآوری با همراه

 .2و  1شماره  .فناوری و عموم رد خالقا فصمنامه

رواج خودخواهی از نظر » (.1838) .فوادیان، محمدحسن

 گزارش مصاحبه پایگاه خبری شفقنا.. «کارشناسان
 فصهمنامه  .«حقوق و اخالق»(. 1831) ناصر ،کاتوزیان

 .2و  1شماره  فناوری. و عموم در اخالق

سهقوط  »(. 1838) گمناز، حجازی؛ راد، منصور کوانپور

 .1 ش .8 سفصمنامه عم  آینده. . «عممیاخالق 
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 .الکهافی  .(ق1413کمونی، ابوجعفرمحمهدبن یعقهوب )  

 چاپ چیارم. .دارالکخب االسالموه .تیران

ههای معنهوی ادیههان    سهاحت  (.1833) کونهگ، ههان   

تیهران: انخشههارات  . ترجمهه حسههن قنبهری   جیهان. 

 .چاپ اول .دانشگاه ادیان و مذاهب

مثابه بنوانی بهرای  جیانی به اخالق» .(1831)ههههههههه 

 ترجمههه و نقههد: سودحسههون   .«جامعههه جیههانی 

 .1ش  .س دوم .معرفههت اخالقههیالههدین.  شههرف

 .141ه  115  ص .1831زمسخان 

 .(۱2ج ) .حاراالنوارب(. 1811) ، محمدباقرمجمسی
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