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 س٥ٜچى

ـ ٌٴساٌ انٕاڊ وٌ ن٩ٍة ُي  انځيير تا زثينو٪ ٰا تٍأاْأر ټه  ياَ ڈثاقص انالٶ هنػاٌ يٽي «ينووڀٍو»ڈٵهوچ  اذ ي

ة ٙـ يو انى يٴڅٕٵ يڈسهً اَ ڈثان يٍٰت ياذ ٬څوچ انٕانيڈ٥ٍـ وٌ ن٩ٍ «ينووڀٍو»ټنى. ڈٵهوچ  يٵا ڈينٹٗ ا ي٬څوچ انٕان
ٰـٍب ڈوغـوو وٌ   ة ٴالٔـٵ  يهـا  ٙـه يو انى يٴڅٕٵ يڈثاننٕثر ته الَچ  يآڀاهٴٹىاڊ أر.  يي٬ٍٝ نوَاخٓ اَ ة ٴالٔٵ

ـ اَ ا يكيٍ ٜكيأر ټه ڈوغة ٘ىه زٝو يا ڈٕهڅه يٍٰت ياذ ٬څوچ انٕانين٩ٍ ـان  ا  ڈٵهـوچ نـُو ڈكٹٹـ   ي  يڊ ٬څـوچ إن

ـان    يڈٵهوچ نـووڀٍو  ييهډاڊ تاٌ ڈ٭نا يٍيټاٌڀ هڇ نٙوو و ڈوغة تيزٍٔ ـ  يڈوغـوو وٌ ٬څـوچ إن ـان   يٍٰت  يوٌ ٬څـوچ إن
أـر. هـىٲ    يأالڈة ٙيو انى يتا ڈثانيٍ ڈٱا يٍٰتة ٴالٔٵة ٙيو انى يٴڅٕٵ يأر ټه ڈثان ي  وٌ قاڄياڀٍوو.  يأالڈ

اذ ٬څـوچ  يـ ٰـٍب و آضـاٌ آڊ وٌ ن٩ٍ  ة ٙه ٴالٔـٵ يو انى يٴڅٕٵ يڈسهً اَ ڈثان «ينووڀٍو»اَ ڈٵهوچ  ي  خّوهٗ آڀاهيا

 يوهـى ڈثـان   ينٙاڊ ڈـ  ٷيزكٹ يها اٴسهيأر.  ي انػاچ ٘ىهڅيزكڅي ـ   ٵيته ٌوٖ زوٜ ٷيزكٹ  يأر. ا يأالڈ يانٕان
ة ٙـ يڈؤضٍ تـووه و وٌ انى  «ينووڀٍو»ڈٵهوچ  يٍيڀ وٌ ٘ٽڃ ييڀٍا ٕڇ و ٬ٹڃي، اوڈانييڀٍا ٕڇ، زػٍتهيهډؿوڊ وئ يٴڅٕٵ

 ى نوو ٌا نٙاڊ واوه أر.يؿه و ٴٍويوچ، نيڃ، هيڈاننى هاتُ، ڈنىو يا ٴالٔٵه

 .يينوَا  ٬ٍٕٝڇ، يڈاناوٕڇ، ي، وئيٴڅٕٵ ي، ڈثانين، ٬څوچ انٕاينووڀٍو ُب:كليذّاژٍ
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 ٔمسٔٝ

ٍا»، «يانالٶ ټاٌتٍو» ٌا ٘ٽڃ ڈ «يانالٶ هنػاٌ»و  «انالٶٴ اذ انـالٶ  يـ وهنـى. ن٩ٍ  ئه تهٗ ٴڅٕٵه انالٶ 

ٍا ريته ٔه ؤسه ٰا يهنػاٌ ٍا ٵهيانه، و٨يڀ ٍا څريانه و ٴ١يڀ وٌ (. 17و15ٚ ، 1383 ،٘ـوو )تٍنـاٌو   يڇ ڈـ يانه زٹٕـ يڀ

ٍا ريٰا ،ٴڅٕٵه انالٶ ڈثاقص اْ ييڀ ٍٔا ـ نو٪ ٰا ت ٍا   ،ري ٍا ، ڄـًذ ييتـه ٔـووڀ ځـٍ،  يو يئـو و اَ ڈاننـى آڊ   و يـي ڀ

اْ ٍٔا ٍا»ر ته وو نو٪ يڈس٭څٷ ٰا ت ٍايو»( و Egoism) «يينووڀ ڈٝـثاـ  ٘ـوو )  يڇ ڈـ ي( زٹAltruismٕ« )ييځٍڀ

 (.25ـ24ٚ اڄٳ، 1384، يُوي 

ر ټه ته زث ياَ ڈثاقص انالٶ هنػاٌ يٽي «ينووڀٍو»ڈٵهوچ  وٌ ٬څـوچ  ، خٍوانسـه  يُه ٌٴسـاٌ آوڈـ  يـ   انځيئا

 ټنى. يٵا ڈينٹٗ ا يانٕان

ـ ٤ُطٜ ٥ؾ ٣ػ٥ّٕطٚ غ ٣ثط ٔطاوع ػّٕ ٣آ٘چٝ أطٚظ ثٝ ٘بْ ػّْٛ ا٘ؿب٘ اؾـت وـٝ زض    ٣بفتٝ حبنُ زضذت

ـ كٝ زاضز. ٘ظط٤ٚ ؾىٛالض غطة ض ٢تٕسٖ ٔبز ٔ   بت ُٔـطح ٤ بؾـت،  ٥چـٖٛ التهـبز، ؾ   ٣قـسٜ زض ػّـٛ

ـ ضا ٣ٍط ػّْٛ ا٘ؿـب٘ ٤ٚ ز ٣قٙبؾ ، خبٔؼ٣ٝقٙبؾ ضٚاٖت، ٤ط٤ٔس ػـبِٓ ٔـبزٜ اظ    ٣٤خـسا  ثطاؾـبؼ ح، ٤

 (.17ل، 1397ؿٙسٌبٖ، ٤اظ ٘ٛ ٣آٖ، ثّىٝ ا٘ىبض ٔبٚضا، اؾتٛاض قسٜ اؾت )خٕؼ ٢ٔبٚضا

ر ټه  ياذ ٬څوچ انٕانيڈ٥ٍـ وٌ ن٩ٍ «ينووڀٍو»ڈٵهوچ  هډؿـوڊ   ي،ٴڅٕـٵ  يڈثان يتٍنتٍڀٍٴسه اَ زډىڊ ٍٰب ٔا

ر و ٸڅه ټډاڂ انىيانٕڇ و اوڈيوئ ٙسٍ وانٕـسه ٘ـىه   يت يٗ و ڄًذ ڈاويآڊ ٌٴاه، آٔا ةٙه ٴالٔٵيٕڇ وٌ آڊ ڈوغوو ٔا

ر.  ڈوغـوو وٌ   «ينـووڀٍو »تـٍ ڈٵهـوچ   ټـه  ٍٰب ة ٴالٔٵ يها ٙهيو انى يٴڅٕٵ يڈثان نٕثر تهزوغه الَچ نثوو ٔا

ر ٘ىه انى، ڈوغة  ڈؤضٍ تووه ياذ ٬څوچ انٕانين٩ٍ ٘ـٽڃ   يڊ ٬څـوچ انٕـان  انُو ڈكٹٹ   ڈٵهوچياَ ا ير ؤٌسييهنٔا

الڈ يوٌ ٬څوچ انٕان يٍٰت يڈوڄوو ٬څوچ انٕان «ينووڀٍو»و ڈٵهوچ ٍو ينځ ر ټـه   يقاڄ  وٌ يو اٍو ي٘ٽڃ تځ ئا ٔا

ٍاذ ٴالٔٵه ٍٰب تا ڈثان يٴڅٕٵ يڈثان الڈيو انى يو زٵٽ ريڈٱا يٙه ٔا  .ٍ ٔا

ڇ ڈـٍزث٣ تـا ڈو٠ـو٪    ياالذ تـه ڈٵـاه  اَ ټسـة و ڈٹـ   يا وهى ؤـسه  ينٙاڊ ڈ خيٙينه خّوهٗته  ياغډاڄ ينځاه

َاو  «ينووڀٍو»ډاننى ڈٵهوچ هخّوهٗ  خـٓ اَ   ينـووڀٍو  يٴڅٕٵ يڈثان يته تٌٍٔ يا ؤسه ؛انى خٍوانسه يي٬ٍٝ نو

َا سه يي٬ٍٝ نو اٌه و٘ا ٌا تٌٍٔيٙه ٴالٔٵه ايانى يو تٍن ؛انى ٘ا  .انى ټٍوه ي  ووٌه 

ـ ٌا تا يڈ٥ـٍـ وٌ ٬څـوچ انٕـان   اذ يـ ټه زٵاوذ ن٩ٌٍؤر  آڊڈو٠و٪ اَ  يزوغه ته ا٠ٍوٌذ   يهـا  ىڀاهيـ ى وٌ وي

ٌا تنا نهاوهيوانٕر ټه ٘اڄووه انى يا يٴڅٕٵ يڀوناڀوڊ آنها وٌتاٌه ڈثان ر يـ ا وغوو ناڄٹيٕڇ ي. تاوٌ ته وئانى ٙه ٴالٔٵه 

ٍاق ،ځٍيو يا ٌها تووڊ انٕاڊ ته قاڂ نوو اَ ٔوير يٍٖ ٬ثوويو خًٔو  ٻياَ ير اڄهيو ٌتوت اذ ٬څـوچ  يـ ن٩ٍ يوٌ ٤

ر ڃ يون يانٕان ُا يٍٰب ڈة ٙه ٴالٔٵيوٌ انى «ينووڀٍو»ڈٵهوچ  يو تٍ ٠ٍوٌذ تٌٍٔٔا  ى.ياٴ

َا  ٙه ٴالٔـٵه خـٓ اَ   يف انىيو زٍٙ يٍٰت يٴڅٕٵ يتا زوغه ته ڈثان «ينووڀٍو»ڈٵهوچ  يتٌٍٔ وٌ  يي٬ٝـٍ نـو

ر.نوآوٌي  ،  ڈو٠و٪يا ة ٴالٔـٵ   ٙـه يانى يو تٌٍٔـ  «ينـووڀٍو »ڃ وٌ ڈٵهوچ يون يٴڅٕٵ يڈثان خّوهٗ ڈوغوو ٔا

َاخٓ اَ  ر.ي  زكٹيأؤاڂ اٜڅي  يي٬ٍٝ نو  ٷ ٔا
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الڈ ي٬څوچ انٕان يٍ تووڊ ٴ١ايٍخًيزأض څٕـوٴاڊ ٰـٍب خـٓ    ياَ ٴ يٍٰت يو ٬څوچ انٕان يٍٰت ياَ ٬څوچ انٕان ئا

َااَ  اٌه ٘وو و ت٭ى اَ آ٘نا «ينووڀٍو»  خّوهٗ ته ڈٵهوچ يڈوغة ٘ى زا وٌ ا يي٬ٍٝ نو  يتا ڈثـان  ييو اٸٕاچ آڊ ٘ا

َاٍٰب خٓ اَ ة ٙه ٴالٔٵيانى يته تٌٍٔ يٍٰت يٴڅٕٵ  خٍوانسه ٘وو. يي٬ٍٝ نو

 ١ ثح ٥ٙك٥پ

َاٙه ٴالٔٵه خٓ اَ يوٌ انى ينووڀٍو يڈو٠و٪ تٌٍٔة نيٙيخ  :٘ـوو  يڇ ڈـ يته وو ؤسه ٬اچ و ناٚ زٹٕـ  يي٬ٍٝ نو

َا ٬ٍٝ و  يڈاننى ڈٵهوچ نووڀٍو)ڇ ڈٍزث٣ تا ڈو٠و٪ خّوهٗ يته ڈٵاه ټه ي: ڈنات٭٬اچ ةنيٙيخ و انـى؛   خٍوانسـه  (يينـو

َا خٓ اَ  ينووڀٍو يٴڅٕٵ يڈثان يته تٌٍٔ ياَ ټسة و ڈٹاالز يا ؤسه :ناٚ ةنيٙيخ  اڄثسـه انـى   هخٍوانسـ  يي٬ٍٝ نـو

سهيٴالٔٵه اة ٙيته انىڈنات٫ هڇ  يتٍن اٌه و٘ا  انى.   ووٌه ٘ا

اٌه ټٍوي  ټسة يزواڊ ته ا ينه ٬اچ ڈيٙيوٌ خ  :ا ڈٹاالذ ٘ا

ٔي.  )وٴسٍ اوڂ( )الٌنٓ  إِؼبضف فّؿفٝ اذالقدائزة ٔدٕٛػٝ ٔمبالت ثطٌطفتٝ اظاذالق؛ فّؿفٝ وٌ ټساب 

و  الٌنـٓ تڅـوچ  اَ « ويځٍڀٍوي»، ٌيؿډونى ټډدثڃاَ « نووڀٍوي»(، ڈٹاالزي تا ٬نواڊ 1380تٽٍ و ڈٍي تٽٍ،  

تيـاڊ ڈٵـاهيڇ ايـ     انى ټه وٌ  آوٌوه ڈايٽڃ أڅراَ « ڀٍايانه انالٶ ٰاير»و « ڀٍايي نسيػه»وو ڈٹاڄه تا ٬نواڊ 

 ا٥ٜالقاذ ڈٵيى أر.

ٍايي ٌواڊ   اٌَٖ»ڈٹاڄه وٌ  و  يانالٸـ  ينـووڀٍو (، 1389)٘ـٍيٵي و تـاٸٍي،   « ٘ـنانسي  هاي انالٸـي و نـووڀ

ـ انـى و وٌ وال  وانٕسه يٵيٌا زوٜ يو ووڈ يٌا هنػاٌ ياوڄانى؛  ټٍوه يٌا تٌٍٔ ي٘نانس ٌواڊ ٌاڊ هـٍ ټـىاچ    ي ٌا ڃ ٤ٍٴـىا

 .انى ٔانسهڈ٥ٍـ 

ٍا يٹيز٥ث يتٌٍٔ»وٌ ڈٹاڄه  ـ يو زٵٽاي  ڈو٠و٪   ييته زث (1386 ،)٬ُيُي ٬څويػه «ياذ  و قة يينووڀ   يٻ ت

ٍا ٌا يازخٍواَو،  ڈيو قة ياذ  يينووڀ ٍاٶ قـة ياذ و      يانٕاڊ ڈ يُيو ٍٰ يقة ياذ  ٍاٺ و اٴسـ ـس وانى و وغـوه ٘ا

ٍا ٌا يټٍ ڈينووڀ ٍاٺ هٍ وو وټنى. وي  يي  س ٌا وٌ ايوغه ٘ا ، نـوو و ڈنـاٴ٫   ٗينووانى ټه انٕاڊ وٌ نهاو  ي  ڈيىڀاه 

ٌا وؤر واٌو يىڀاه ڈسٵـاوذ    وو ويوٌ ا «ٍين» و «ڈنٵ٭ر»، «نوو»واٌو ټه ڈٵهوچ  ياڊ ڈيتهڇ ُ يوٌ ڈٹاچ زډا. نوو 

ر.  ُاقڇ ڈناٴ٫ٔا ٍا   يٹيقٵ٧ ڈنٵ٭ر قٹ اٌيڈ٭ ،«قة ياذ»ىڀاه يوٌ و هڇ وٌ ڈٹاچ ز٭اٌٞ و ز ر؛ اڈـا وٌ نـووڀ  يئا

 وغوو نىاٌو. ياٌيڈ٭

ٍايو نٹى ن٩ٍ يتٌٍٔ»ڈٹاڄه  اڊ يـ ت «ينـووڀٍو »  ڈٵهـوچ  ييٌ زثو( 1385، قٕيني ٔوٌټي) «يانالٸ ييه نووڀ

ٍا :واٌو يڈ ه يـ و ته ڄكـا٦ اوڄـه و زوغ  نثووه ٔاَڀاٌ  ينىاٌو و تا ٬ٍٲ و اٌزٽاَ ٬ډوڈ ير ؾنىانيڈٹثوڄ يانالٸ يينووڀ

ٍا ٸٍيزوانى ڈوٌو خً يٕر و نډين يهڇ ټاٴ  ٍو.ياٌ ڀٍٖ و اغ

 ييزواڊ ته اي  ټسة يا ڈٹاالذ ڈٍزث٣ تا ڈثاني ٴڅٕٵي نووڀٍوي خـٓ اَ ٬ٝـٍ نـوَا    وٌ خيٙينة ناٚ ڈي

 ا٘اٌه ټٍو:
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ٍانٽنافّؿفٝ اذالق ټساب  ٍا يٴڅٕٵ ياَ ڈثان يٽيوٌ (، 1376، )ٴ ٍا ڄـًذ  يهـا  ىڀاهيٌا وٌ و ييڈٵهوچ نووڀ انـه  يڀ

أو غٕر ٌا ؾن يغو ټٍوه و اٜڃ ٔا ر: نډووهٍ ي  زٹٍيآڊ  ر ټه ٔا هـٍ  انـىاَه  تـه  ټڇ ـ   ـ ؤر  ٬ډڃ ؤٌر آڊ ٔا

ٌا ته وغوو آوٌو.ة ٰڅث يځٍيڃ ويتى  ڄًذ تٍ اڄڇ 

ر.وانٕسه  ينووڀٍو يٴڅٕٵ يڈثانٌا  ييڀٍا ٕڇ و زػٍتهيوئاڄٳ(، 1388)ټاخڅٕسوڊ،  تبض٤د فّؿفٝټساب   ٔا

ٓ     ٔهني وټاٌذ و نٍوتاڊ ڈ٭ٽوْ: هڇ»ڈٹاڄه  تـه  (، 1388)ٌقډسـي،   «هاي ٴڅٕـٵه وټـاٌذ و اوڈانيٕـڇ ٌنٕـان

ٍا« ٌنٕانٓ»  ڈٵهوچ ييزث ـر،   «ينـووڀٍو »ڈٵهوچ  يٴڅٕٵ ياَ ڈثان يٽيټه « ٌنٕانٕٓڇ ياوڈان» يخٍوانسه و ت ٔا

ٍا ځاه انٕاڊ و نىا، ٬ٹڃيٍ غاييٕا، زٱياٸسىاٌ ټڅ يهډؿوڊ نٵ ييها ٘انٝه ، يا٠ـ ير، زوغـه تـه ٌوٖ ٌ  ي، ٘ـٽاټ ييڀ

ٍا ٬څڇ ٍا ٭ر، زػٍتهيو زوغه ته ٤ث ييڀ  ٘ډٍو. يٌا تٍڈ ي٭يو زوغه ته ٴڅٕٵه ٤ث يي،ڀ

َا ٙه ٴالٔٵه خٓ اَ يا ڈٹاالذ ڈٍزث٣ تا انىي  ټسة يزواڊ ته ا يناٚ ڈة نيٙي  وٌ خيهډؿن وٌ تـاب   يي٬ٍٝ نـو

اٌه ټٍو «ينووڀٍو»ڈٵهوچ   :٘ا

َا  خـٓ اَ  ة ٙـډنىاڊ ٴالٔـٵ  ياَ انىټه  ڈنىويڃته نٹڃ اَ ب(، 1388)ټاخڅٕسوڊ،  تبض٤د فّؿفٝټساب   يي٬ٝـٍ نـو

ر ٌا نو٬ي، ٌٴساٌ نووتٔا  ته نٵ٫ غاڈ٭ه نواهى ٘ى. وٌنهاير،وانى ټه  يڅر ڈيٌي ينانه 

اٌه ته ڈثان(، 1، ظ 1373)ڈٝثاـ يُوي،  آٔٛظـ فّؿفٝټساب  ٌاڊ خٓ اَ  يٴڅٕٵ ي٬الوه تٍ ٘ا َا  وو  ،يي٬ٝـٍ نـو

ٍ »وچ ڈٙـهٛ تـه ڈٵهـ    ٜـوٌذ  ته؛ اڈا نډووه يٌا تٌٍٔ هيوچو  هاتُ، وټاٌذهډؿوڊ  يا ٴالٔٵهة ٙيانى « يونـووڀ

اٌه ر يا ٘ا  .نٽٍوه ٔا

 ٥ٓٔفبٞ ٣ثطضؾ

ّاقسبمآىاييخْدگرالف.

ٍا»ڈٵهوچ  ر.ٗ ي( و زوغه ته ٔ٭اوذ نوSelfishness) «ينوونواه» ي( ته ڈ٭ناEgoism) «يينووڀ تا زوغـه   ٔا

ٍ  ډانـه يو ټٍٕر ينٍٰٞ  يوٌ انٕاڊ ت يڃ و انٵ٭اڄيؽ ڈيه ،  ڈٵهوچيته ا  نٵـ٫  ،ُ وٌ ٬ډـٷ نـوو  يـ هـا ن  ي  وؤـس يزـ

ٍا يٌا ونثاڂ ڈ ي٘هٝ ٍايو» يها هي، ن٩ٍييټنى. وٌ ڈٹاتڃ نووڀ ٍاٌ ڈـ  Altruism) «ييځٍڀ ٍ و يـ ٍنـى ټـه ن  يڀ ي( ٸـ

ٌا وٌ ن٩ٍ ڈئ٭اوذ و ٍاڊ  ٍا296 ، 1989ٚوچ، يٍنى )هيڀ يځ ـر و وٌ غـا   يتٍ ڈناٴ٫ ٘هٝـ  يي(. زډٍټُ نووڀ  يئا

ر ټه ٌٴساٌ انٕاڊ ٌٸاتر ٍاڊ تا٘ى )اوواٌوْ، يو انه و وٌ ا٥ٜٽاٺ تا ڈناٴ٫يغو ڈ٥ٍـ ٔا  (.246، 1972ٚځ

ٍا»ڈٵهوچ  ٍا» .٘وو يڇ ڈيزٹٕ يو هنػاٌ يته اضثاز« يينووڀ ـر  « egoism Positive»ڈ٭ـاوڂ   «ياضثاز يينووڀ ٔا

ًاٌ ر اٌَٖيخٍواَو و ٸاتڅ يُه انٕاڊ ڈير انځيٳ ٍٔ٘ر و ڈاهيو ته زوٜ ٍا»نىاٌو؛ اڈا  يڀ ڈ٭ـاوڂ   «يهنػاٌ يينووڀ

«egoism Normative »ر ټه انځآڊ   وهنىه ٙاڊو ن ى نوونواهانـه تا٘ـى و تـه نٵـ٫     يُه انٕاڊ وٌ ٌٴساٌ نوو تائا

ٍايــٍ و ٔــ٭اوذ نــوو ٌٴســاٌ نډايــن ٍا»تــه  ياضثــاز ييى. اَ نــووڀ ( و اَ Psychological) «ي٘ــنانس ٌواڊ يينــووڀ

ٍا ٍا»ته  يهنػاٌ يينووڀ  تٍنى. يُ ناچ ڈي( نEthical) «يانالٸ يينووڀ
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يضٌبخحرّاىييخْدگراة.

ٍا»ڈٵهوچ  ٭ـر  يتووه و ڈٍزث٣ تا ٍٔ٘ر و ٤ث« Psychological egoism»ڈ٭اوڂ ٬ثاٌذ  «ي٘نانس ٌواڊ يينووڀ

رانٕاڊ  ٍأا ر ټه او٬ا واٌو ڈاهDescriptive) يٵيىڀاه زوٜيٻ وي ي٘نانس ٌواڊ يي. نووڀ هـا،   ر هډه انٕاڊي( ٔا

ر. ا ي٘هٝ  نىڈر ته نٵ٫ ى يـ نٽـه ؾځونـه تا  يا  نه ،ټنى يټه انٕاڊ ؾځونه ٌٴساٌ ڈټنى  يٳ ڈيه زوٜي  ن٩ٍينوو ٔا

ٍايٌٴساٌ ټنى. ا ٌانه ن يڈنٽٍ ٌٴساٌها يي،  ٸٕڇ اَ نووڀ ٌا انٽـاٌ ڈـ    يها ُهيتڅٽه انځ ،ٕريٴىاټا ٌانـه  ټنـى   يٍٜٴاً ٴىاټا

 (.466، 1972ٚ)اوواٌوْ، 

اْ ٍٔا ٍا ُه ڈډٽـ   يـ ه، زنهـا انځ يـ   ن٩ٍيا ت ٍا  يانػـاچ هـٍ ٌٴسـاٌ    يتـ ـر. وٌ ا  يينـووڀ ـ ٔا   نـو٪ اَ ٌٴسـاٌ،   ي

ٌا نو٘كاڂ ڈياَڈنى اَ اين يها ٌٔانىڊ ته انٕاڊ ياٌي ر ټه نوو ٴٍو  ـ (. ا141، 1382ٚٔاَو )هوڄډُ،  ي  تاب ٔا   ي

ٍانٽنـا،  ئوو نو ونثاڂ تهٔانسه ٘ىه ټه هډواٌه  يا ڀونه ته  انٕاڊ ټه ٔري  او٬اه تٍ اين٩ٍ ر )ٴ ( 2، 1988ٚٗ ٔا

ٌا ا زنها نهو  ٌا واٌو. ياٸس١ا يٍا ٍٔ٘ر آوڈيٕر؛ َين يځٍيُ ويٸاوٌ ته ؾاٜالً تڅٽه  ،وانى يٜڃ ڈڈناٴ٫ نوو   آڊ 

ٍا ٍا  ڄًذٙسٍ يت ،اخيٽوٌهډؿوڊ  يانينووڀ ٌا ته ڄًذ وانٕسهيٍ يو نهٕسنى ڀ ٌا ته ٔ٭اوذ و ٔ٭اوذ  انـى   ا ڈٝڅكر 

ٍانٽنا،  ٍانٽنا(. 53، 1376ٚ)ٴ ر ٴ ٍا :ڈ٭سٹى ٔا ٍاوآڊ  يته ڈ٭نا يينووڀ ر ټه اٴ  يتـه تهـٍوَ   يڅيؽ زډـا يتٙـٍ هـ   ٔا

ٍاڊ نىاٌنىيو ُاٌ يڈځٍ وٌ ڈواٌو ،ځ سه تا٘ى )خاڄډٍ، و يټه غنثه ات  (.58، 1385ٚ٘ا

ياخالقييخْدگراج.

ٍا»ڈٵهوچ  ر « Ethical egoism»ڈ٭اوڂ  «يانالٸ يينووڀ هـٍ   ټنى يه ڈيزوٜ يه هنػاٌيٻ ن٩ٍيو وٌ ٸاڄة ٔا

ر ته ونثاڂ ٘ـانٛ     ٸٕـڇ ٌٴسـاٌ  ي(. ا201، 1991ٚنځٍ، ينوو تا٘ى )ٔ ٍ و ڈنٵ٭ري  نيزٍ تٌُپ  ټٓ ڈو٨ٳ ٔا

ٌا ڈ يؤٌس  يٌو  يتـى (؛ 18، 1383ٚتٍنـاٌو،  آوٌو ) يڈـ  ؤـر  تـه وانى ټه انٕاڊ  يڈ يػه و ڄًزيُاڊ ٔوو، نسي٬ډڃ 

ـ (. ا51، 8ٚ ، ظ1370ٗ تا٘ى )ټاخڅٕسوڊ، ينو ي  ڄًذ ٘هٝيزأڈ ونثاڂ ټٓ تههٍ ټنى  يڈه يزوٜ وٌ ـ     آڈـوَه ي

ر )ٴايُ آنؿه تايزػوـ  ٹريقٹ  (.49 ، 1384ٚنثٍپ، يى تا٘ى، ٔا

يّاخالقيضٌبخحرّاىيسخْدگرّيجوبد.

ٍا ر ته ؾنى نٽسه زوغه  يو انالٸ ي٘نانس ٌواڊ يُ نووڀٍويزډا يت  ؛٘ووالَچ ٔا

ٍا .1 ٍا ي،انالٸ يينووڀ وٌ تاب انـالٶ   يو هنػاٌ ي، ؤسوٌيا هيزوٜ يا هين٩ٍ ي٘نانس ٌواڊ ييتٍنالٲ نووڀ

ر زا ڈالٺ و ڈ٭ يهنػاٌ ٍا ياٌيتووه و تٍ آڊ ٔا ـ نډا يڈ٭ٍٴ يٕسه ته ڄكا٦ انالٸياڊ ؤٌر و ناؤٌر و تايت يت ى. ي

َاي  ٍاټاٌي ټه هٍ  يُاڊ ٔوو، ڈنٵ٭ر و ڄًزيڈٌو،  ا ٍاٌ    يا ناؤٌسي ياٌ ؤٌسيواٌو ڈ٭ ونثاڂ ته٘هٛ  يت آڊ ٬ډـڃ ٸـ

 (.32ٚ، 1389، يتاٸٍ و يٵيٍو )ٍ٘يڀ يڈ

ٍايوٌ ن٩ٍ .2 ُاچ انالٸي يانالٸ ييه نووڀ ُاڊ ٔـوو و ڈنٵ٭ـر   يـ   ڈيٙسٍيػاو تيآڊ ا ووغوو واٌو  يٻ اٜڃ و اڄ

ٍا ر ټه ته انػاچ ٴ٭ڃ انالٸ يانٕان يت  «ٔـوو و ڈنٵ٭ـر  » ين٩ٍهـا وٌ ڈ٭نـا   تا وغوو انـسالٲ  .وٌَو يڈثاوٌذ ڈ ئا
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 ڀٍوو )هډاڊ(. ياو ڈي «ڄًذ»ته  اَ آڊ ٰاڄثاً

ٍا .3 ٍاو ټاٌ يٴ٭څ يها ُهيتا انځ يانالٸ يينووڀ ٍاو تا ياڊ ڈيتڅٽه ت ،نىاٌو ياٴ ـ واٌو ټه اٴ ٌاي  يا ُهيـ ؾـه انځ  يى وا

 )هډاڊ(. يناٌغ يها ريا٬ډاڂ و واٸ٭ يٳ زػٍتينه زوٜ ،خٍواَو يىها ڈيىها و نثايته تاٍا يَتا٘نى، 

ٍايٌو  .4 ٍا يزػٍت ي٘نأ وٌ ٌواڊ ي٘نانس ٌواڊ ييا اضثاذ نووڀ ٌات٥ـه تـا ٴڅٕـٵ    يانالٸ ييو نووڀ انـالٶ  ة وٌ 

 ٍو.يڀ يٜوٌذ ڈ

ٍا ٍايته زوٜ ي٘نانس ٌواڊ يينووڀ ٌاذ وٜـٵ    ييٳ نووڀ ٍا  يتـا ٬ثـا ٌاذ اٌَ٘ـ    يانالٸـ  ييو نـووڀ و  يتـا ٬ثـا

ٍايته زوٜ يهنػاٌ  وٌَو. يڈثاوٌذ ڈ ييه نووڀ

يفلسفيهببًُـ.

ه ڈثنا تٍ هٍ ؾ» اْ و يټه تسوانى اَ غهس يُيوِا ٍايخا ٔا ـر    ځـٍ  يو يُيـ ؾ يه ت اَ  ي)غډ٭ـ « تا٘ـى ٸاتـڃ ا٤ـالٶ ٔا

ـ انـى   يهيا تىيهٕسنى ټه  ييها ٴٍٞٗ ي  خّوهٗ، خي٘ىه وٌ ا اڊيت «يڈثان»(. ڈن٩وٌ اَ 24ٚ، 1397ٕنىڀاڊ، ينو ا ي

ٌا  ٴٍٞ يٗ  خيانى. ا ىهيته اضثاذ ٌٔ يځٍيوٌ ٬څوچ و ٘ـډاٌ   ځـٍ تـه  يو يهـا  اڊيتن يٍتنايٍَا يَنى؛ يڀو يڈ «يڈثان»ها 

ُاٌهي(. ا65ٚ، 1390ٕنىڀاڊ، ياَ نو ي)ڀٍوه ٌونى يڈ ٕـر  يځٍ تووه و ٤ث٭اً الَچ نيڈٍتو٢ ته ٬څوچ و ييڈثنا يها   ڀ

ُاٌه يهيتى يها ٴٍٞٗ ي(. خ87ٚنػا ته اضثاذ ټاڈڃ تٍٔنى )هډاڊ، يوٌ ا ـسىالڂ ن  ڀ اَ نىاٌنـى و  يـ ها هٕسنى ټه ته ٔا

ُاٌه ،وٌ ڈٹاتڃ سىالڂ ن ين٩ٍ يها ڀ  (.49ٚ، 1393اوه، َ  ياَ واٌنى )قٕيهٕسنى ټه ته ٔا

ييّ.ػصرًْزا

َا ر ټه  يا ووٌه (Renaissance) «ٌنٕانٓ»ا ي يي٬ٍٝ نو ـ ا ڈػاڂ زػىير ٌوـ يٴ٭اڄ»آڊ ته اَ  ٌانىچ هاؤْا ى ي

ٌانـىچ هـاوْ،   « ټنى يٍ ڈيز٭ث وٌ اٌوخا يٍياوڀياذ و ياذ تٌُپ هنٍ، اوتيق (. ڈ٭نـاي اٜـ٥القي   1117، ٚ 2003)

ٌا« ٌنٕانٓ» ر،  يڈسٵاوز يٍهايز٭ث يوا ٌا  زوني ويويٓٔا ْ يؿيڈن٩وڈه خ»آڊ  ٔ  يآوٌ ىه و زـٍ ، يأـ ياَ زكـوالذ 

ـسه و   يـ ٕـسڇ ڈوغوو ياَ ڈوٌناڊ ٸٍڊ ت يوانى ټه تٍن يڈ« ٸٍڊ خانُوهڇ اٌوخا يو ٴٽٍ يٴٍهنځ ٌا اٴٕـانه خنى٘ا ر آڊ 

َاوڀاه ونيو يا ٬ىه ٌا   (.9ـ8ٚ ، 1378ٓ، يوي)و واننى يڈىٌڊ ڈ يايځٍ هنوَ هڇ آڊ 

ٍا اڀٍؾه« ٌنٕانٓ» َا يته ٤وٌ ناٚ ت ـ اٌوخـا و ن  يي٬ٍٝ نو ـ ي ٍ ي ـ  ُٖ اوت آڊ وٌ ٸـٍڊ ؾهـاٌوهڇ زـا     يهنـ

ُ يـ ى نيـ وغـوو آ   تـه ڀوناڀوڊ  يها   ټه وٌ ٬ٍٜهينو يا نځٍ٘يى يقٍټر غى يا اڈا ڀاه ته ڀونه ،٘انُوهڇ ٬نواڊ ٘ى

 (.1998٘وو )آټٕٵوٌو،  يا٤الٶ ڈ

٬ٹـڃ اَ   ييأر، غىاي  اَ ٔيو ييٕڇ، غىايخٍوزٕسانس يٍيڀ زواڊ ته ٘ٽڃ ي  ووٌه ڈيا يو اغسډا٬ ياَ آضاٌ ٴڅٕٵ

 يڈـاو  ي، خـٍوانس  تـه ڈٕـائڃ َنـىڀ    يو زػٍت ي٭يڃ ته ٬څوچ ٤ثيو ڈ يٕسي، زٵٽٍ اوڈاني٭ير ن٩اچ ٤ثيډاڊ، قاټډيا

ٌاي ٤ثي٭ي و اڄهي ناچ تٍو )ڈٝثاـ  انٕاڊ و ؾٙڇ  (.41ـ37، ٚ 1، ظ 1383يُوي،  خو٘ي اَ ڈاو

َاٴالٔٵه خٓ اَ تٍ   زٵٽٍ يا ، ي٭ـ يٻ و هـٍ ٬څـڇ ٤ث  يُيُ ڈاننى ٬څڇ ٴين يقاټڇ ڀٙر ټه ٬څوچ انٕان يي٬ٍٝ نو
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ٌا تٍ ينيتٗ يو خ ي  ٌوات٣ انٕانييها، زث ىهيٳ خىيٵه زوٜيو٨   ضاتـر  يټٙـٳ ٸـوان   ونثاڂ ته٬هىه واٌو و  ٌٴساٌ انٕاڊ 

ر. ته ت اْ ،ځٍياڊ وئا ٍٔا َا  ٙه ٴالٔـٵه خـٓ اَ   يٙه قاټڇ تٍ انىيانى ت ُاٌه يي٬ٝـٍ نـو اَ  ي٬څـوچ انٕـان   يهـا  ، ڀـ

« يهنػـاٌ »و « ياٌَ٘ـ » يهـا  ڃ ڀٙـسه و ٬ثـاٌذ  يزٙـٽ  (Positive or Discriptive) «يوٜـٵ » يها ٬ثاٌذ

(Normative) َاي  .نىاٌنى يځاهي  ٬څڇ غايوٌ ا وٌ  «ي٘ـنانس  ٌواڊ ينـووڀٍو »  خـّوهٗ تـه ڈٵهـوچ    يـ وٌ ا ٌو، ا

َاٙه ٴالٔٵه خٓ اَ يانى ـ  يڈثاقـص ٬څـوچ انٕـان    يٴ١ـا ٘وو. ڀٍؾه وٌ  يخٍوانسه ڈ يي٬ٍٝ نو ـ ٸا٬ـىزاً تا  يٍٰت ى اَ ي

ُاٌه ًاٌ يُه ٌٴسـاٌ انٕـاڊ تهـٍه غٕـر؛ اڈـا اڈٽـاڊ زأض      يٳ انځيوٌ زوٜ يا اضثازي يوٜٵ يها ڀ و  يٴڅٕـٵ  يڈثـان  يٍڀـ

َاٴالٔٵه خٓ اَ  يها ٙهيانى و  يٴڅٕـٵ  يڈثـان  يڈوغة ٘ى زا ته تٌٍٔ ي٬څډ يها هيٳ ن٩ٍيوٌ ڈٹاچ زوٜ يي٬ٍٝ نو

   ووٌه خٍوانسه ٘وو.يٴالٔٵه ا يٙه هايانى

٘ـى. وٌ اواڈـه   آڊ څٕـوٴاڊ خـٓ اَ   يٴ يهـا  ٙـه يو انى يٴڅٕـٵ  يڈثان  وهنىه ٘ٽڃڈُتوٌ ڈػډو٬ه زكوالذ ٬ٍٝ 

  ٬ٝـٍ  يـ اٙه ٴالٔٵه ٍٰب خـٓ اَ  ي٘وو و انى يڈ  ييزث يٴڅٕٵ يوٌ ڈثان «ي٘نانس ٌواڊ ينووڀٍو»ځاه ڈٵهوچ يغا

 .ڀٍوو يڈ يتٌٍٔ

 ػهط ٘ٛظا٣٤پؽ اظ  ٣فّؿف ٣ٔجب٘زض  ٣قٙبذت ضٚاٖ ٢ذٛزٌطٚ

ٍا ٕڇ، زػٍتهيوئ يٴڅٕٵ ياَ ڈثان يڇ نووڀٍويٍٰب وٌ زٍٔة ٴالٔٵ ٍا ٕـڇ، و ٬ٹـڃ  يڈاناو، يـي ڀ انـى.   تهـٍه تـٍوه   يـي ڀ

 انى. ڃ تووهيون «ي٘نانس ٌواڊ ينووڀٍو»ڈٵهوچ  يٍيڀ وٌ ٘ٽڃ ي  ڈثانيٻ اَ ايهٍ

 ٔجب٣٘ ذٛزٌط٢ٚ فّؿف٣ غطة

سنيدئ.1

ر. اٌزثا٢ نىاونى تا غهاڊ هٕس ،ٕڇياَ نځاه وئ ٔاَ و ٔـا٬ر   ڈاننى اٌزثا٢ ٔا٬ر ينىاونى زنها ناڄٷ و ڈ٭ډاٌ غهاڊ ٔا

ـر. ز٭ث    يٕايڈ٭ٍوٲ ټڅ ٍانٕـه ٔا ـثوٌپ ٴ ٍٔا س تاَنٕٙـسه   يانځٍ ڈ٭ډـاٌ يـ ت ينـو٬   ٕـڇ اَ نىاونـى تـه   يٍ وئيـ ٘هٍ ٔا

(Retired architect )ٌر ټه ټا ر.  ئا وٌوڀاٌ ٔا و و ٴاٸى غايځاه ٌب يا ٍخ سوڊنىٌا ـوٴاڊ ڈواٴـٷ    ټاخٕڅ ني َا ٴيٕڅ ٍت

ٌا ناچ ڈي و. وٌ ڈياڊ خيٍواڊ وئيٕڇ ټٕاني هډؿوڊ  و ڈهاڄٳ وئيٕڇ   (،John Toland) (1722ــ 1670)غـاڊ زوالنـى   ٍت

 ٔډيوئڃ ټالٌٺُ اَ ياڊ ڈهاڄٵاڊ نيو وٌ ڈ( Matthew Tindal( )1733ـ1656) ڈازيو زينىاڂ

ٹٳ تازڅٍو ( Samuel Clarke( )1729ـ1675)  تٕث٥ُ ز٤ٗڈؤڄٳ اضٍ ڈ٭ـٍوٲ   (Joseph butler( )1752ـ1692) ٔا

 (.52ٚ، 4ظ اڄٳ، 1388 تٍو )ټاخڅٕسوڊ، يناچ ڈ

اٌه واٌو؛ ڈطالً  يٕڇ، ته ز٭ىاويوٌ ټناٌ زٵٽٍ وئ ټاخڅٕسوڊ  يهډؿن ٍاڊ نىاونى ٘ا ( 1789ــ 1723)تاٌوڊ ووڄثاٺ اَ ڈنٽ

(Baron dHolpach) ٍاڊ تاٌَ و ڈٙهٛ وغوو نىاونى توو. اَ نځاه و غهڃ و زٍْ ڈنػـٍ تـه ا٬سٹـاو تـه      ي،اَ ڈنٽ

ٍا ،آناڊ يقٵ٧ و تٹا  هيڈا ياڊ، ٠٭ٳ ڈوغة خٍٔسٗ آناڊ، َووتاوٌينىا سثىاو ت ـسٵاوه     يو ٔا زكٹٷ اهـىاٲ ڈـوٌو ٔا

ر )هډاڊ،  ٍاٌ ڀٍٴسه ٔا  (.55ٚٸ
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٬ـاڄڇ و اَغډڅـه غواڈـ٫      اَ نٵ٫ ٘هٝـي وٌ هډـه   ٴڅٕٵه وئيٕڇ تٍ قاټډير ٸواني  ٤ثي٭ي، اَغډڅه خيٍوي

ـ   انٕاني زأټيى واٌو ټه هډاڊ ټڅير و زٱييٍناخًيٍي ٸواني  هنىٔي ٌا واٌأر. تٍاي   يأاْ، ٌٴساٌ انٕـاڊ ڈثسن

٘نانسي يا خيٍوي اَ نٵ٫ ٘هٝي أـر و نـه وقـي و ؤـسوٌاذ اڄهـي. نـووڀٍوي        تٍ ڈثناي نووڀٍوي ٌواڊ

  أاْ، نىاونى وٌ ٌونى َنىڀي انٕاڊ هـيؽ  و تٍاي  انى يها ڈنٽٍ وق ٕريزډاچ وئو   ٘ٽڃ ڀٍٴسه ٕڇيتٍأاْ وئ

ٜوٌذ ٤ثي٭ي انٕاڊ  ٘نانسي يا خيٍوي اَ نٵ٫ ٘هٝي ڈاوي ته وناڄسي نىاٌو. تٍأاْ وئيٕڇ، نووڀٍوي ٌواڊ

 ٔاَو. نياَ ڈي ٌا اَ ڈنث٫ وقي اڄهي تي

ييگراججربَ.۲

ٍا زػٍته» ر. ا ي٘نانس ٌواڊ يوٌ ڈٵهوچ نووڀٍوڈوضٍ  يٴڅٕٵ يځٍ اَ ڈثانيو يٽي «ييڀ ـ ٔا   ٘ـٽڃ  يـ ٍ تـه ا ي  زـأض ي

ر ـ تـا زٽ  ي٘نأـ  ٍ ٰاڄثاً غهـاڊ يوٌ ٸٍوڊ انټه  تووه ٔا ٍا ه تـٍ زػٍتـه  ي ـ ڀ ـر.   يزٍٔـ ( Empiricism) يي ڇ ٘ـىه ٔا

ٍا زػٍتهتٍغٕسه  څٕوٲيوو ٴ ټاخڅٕسوڊ وانـى )ټاخڅٕـسوڊ،    يڈـ  هيـوچ و  تـاٌټڅي ٌا ٸـٍڊ هػـىهڇ انځڅٕـساڊ    وٌ  يـي ڀ

 (.53ٚ، 4 اڄٳ، ظ1388

اي تـا ٬نـواڊ    ٴڅٕـٵه  (Moritz Schlick) ڈوٌيٓ ٘څيٻٴيڅٕوٴي ته ناچ  1922ڀٍايي، وٌ ٔاڂ  وٌ اڈسىاو زػٍته

ڈٙـهوٌ ٘ـى    (Vienna Circle)« قڅٹـه ويـ   »٬نـواڊ   ڈ٥ٍـ ټٍو و ڀـٍوه او تـه  « ڀٍايي ڈن٥ٹي وانٗ اضثاذ»

ٴڅٕٵه ته هډٍاه زكڅيڅي غىيى توو ټه ٘اڈڃ ن٩ٍاذ  ڀٍايي ڈن٥ٹي يٻ ووٌه ټاڈڃ (. اضثاذ11، 1982ٚ)ټاڄىوڂ، 

 ٌووڄـٳ ټاٌنـاج  انـى:   ٘ى. تٍني اَ ا١٬اي ڈٙهوٌ قڅٹـه ويـ  ٬ثـاٌذ    تيٙسٍي  ٴالٔٵه اٌوخا وٌ ٌوٖ زػٍتي ڈي

(Rudolf Carnap) ،  هٍتـٍذ ٴيځـڃ (Herbert Feigl) ،  ٴيڅيـح ٴٍانـٻ (Phillip Frank) ،  ټـوٌذ ڀـووڂ 

(Kurt Gödel ،)هانٓ هاڊ (Hans Hahn) ،ٍټاٌڂ ڈنځ (Karl Menger) ،  ازـو نـويٍاذ (Otto Neurath) ،

، (Ernst Mach) اٌنٕـر ڈـال  هـاي   . ٔه ٴيڅٕوٲ تٌُپ ته ناچ(Friedrich Waismann) ٴٍوٌيٗ وايُڈ و 

زأضيٍ ڈهڇ و تٕـُايي   (Ludwig Wittgenstein) ڄووويٿ ويسځنٙساي و  (Bertrand Russell) تٍزٍانى ٌأڃ

 (.11، 1982ٚڀٍايي ڈن٥ٹي وا٘سنى )ټاڄىوڂ،  وٌ زؤ٭ه اضثاذ

ٍا يـ ڈؤضٍ تـووه أـر؛ َ  « ٘نانسي نووڀٍوي ٌواڊ»ڀٍايي ڈن٥ٹي وٌ ايػاو ڈٵهوچ  ڀٍايي يا اضثاذ زػٍته

تـٍ  ٘نأـي   تيني ٤ثي٭ي ٬اٌي اَ هٍڀونه ڈ٭نوير ويني و ڈًهثي تووه و تا زأټيى تٍ ٘نانر ڈثسني تٍ غهاڊ

هاي قٕي، ٌوٖ ٌيا٠ـي و   ٘نأي وٌ ٬څوچ ٤ثي٭ي و ټٕة ا٤ال٬اذ ڈ٭سثٍ اَ ٤ٍيٷ زػٍته ڈثناي ٘نانر

وانى و غايځاهي تـٍاي ڈٕـائڃ انالٸـي وٌ     يڈن٥ٹي، ڈثاقص ڈٍتو٢ ته ڈات٭ىاڄ٥ثي٭ه ٌا ٴاٸى ڈ٭نا و ڈهډڃ ڈ

اَ ڈٕـائڃ انالٸـي و   ڀٍايي ڈن٥ٹـي تٍيـىه    ٘وو زػٍته ڃ نيٕر. اي  زأضيٍاذ ڈوغة ڈيي٘نانسي ٸا ڈ٭ٍٴر

ڈ٭نوي ته خيځيٍي نٵ٫ ٘هٝي ڈوغوو وٌ ياذ انٕـاڊ و قىاټطٍٔـاَي آڊ ٔـوٶ واوه ٘ـوو و تـه ڈٵهـوچ       

 ٘نانسي نُويٻ ٘وو. نووڀٍوي ٌواڊ
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سنياّهبً.۳

أـر.  « اوڈانيٕـڇ »٘ـنانسي نـُو ٴالٔـٵه ٰـٍب      يٽي ويځٍ اَ ڈثاني ٴڅٕٵي ڈؤضٍ وٌ ڈٵهوچ نووڀٍوي ٌواڊ

 ٸٍاٌ ټنى، ڈي تكص ڈاوه ڈاوٌاي و ٤ثي٭ر ڈاوٌاي اَ ټه ڈساٴيُيٻ ڈٽسة تٍاتٍ وٌ( Humanism)« اوڈانيٕڇ»

ٌوو و وٌ آڊ انٕـاڊ ڈكـوٌ و ڈـىاٌ ٸـٍاٌ ڀٍٴسـه أـر        ي٘ډاٌ ڈ وٌ ڈٹاتڃ ڈثاقص ڈساٴيُيٻ ته يواٌو و واټنٙ

 (.303ب، 1384ٚيُوي،   )ڈٝثاـ

ر  يٴٍو يها ُهيانځ ته ٕڇياوڈان ٌا هډاننى ڈكوٌ وهى يڈٸىٔا ى وٌ يـ ٍو ټـه ن٩ـاچ تا  يـ ڀ يوٌ ن٩ـٍ ڈـ   يو انٕاڊ 

ٌا ٠ـډانر ټنـى )ٜـىٌ،     يڈناٴ٫ ٘هٝ، او قٍټر ټٍوه ياَهاي  نيغهر زأڈ (. زډٕـٻ  242و241ٚ ، ٶ1408او 

ٌا هډؿوڊ ڈكوٌنيُ ٭ر و يغٕس  ته ٤ث ـر انځ  يزوٜ يانٕاڊ  انځٍ تيـ   ٘ـوو  يهـا او زـأڈ   ُهيـ ٳ ټٍوڊ ټـه الَچ ٔا

ر ټه خ ي٘نانس ٌواڊ ينووڀٍو  وانى. ياَ ياذ و ٍٔ٘ر انٕاڊ ڈ يٌا غُئ يڈناٴ٫ ٘هٝ يٍيځئا

ييگراػقل.۴

ٍا ٬ٹڃ» ٌوو،  ي٘ـډاٌ ڈـ   تـه  ينـووڀٍو  يٍيـ ڀ ڈؤضٍ وٌ ٘ٽڃ يٴڅٕٵ يځٍ اَ ڈثانيو يٽ، ټه ي(Rationalism)« ييڀ

ر. ٬ٹڃة ٴالٔٵن٩ٍ  ڈ٥ډف ٍا ٍٰب تووه ٔا ـر ټـه   يو اوااَ ٸٍڊ هٵىهڇ  ينياوآوٌ ٴالٔٵه ڈ٭ي ييڀ ڃ ٸٍڊ هػىهڇ ٔا

َا، وټاٌذ  آناڊ يزٍ ڈهڇ دينو ر. ٜاقثاڊ ا نيسُ اليحو  ٔا ٹـاذ  ي٬ٹڃ و زكٹ يينانه ته زوانايت نوٖ يىي  نځٍٖ وئا

ٍا ي٬څډ ٰ   ُهي  نځٍٖ، انځيٷ ٬اڄڇ واٌنى. وٌ اياٴر قٹايوٌ يت ـ يهـا و ٬واڈـڃ  ډـاڊ وٌ  يهډؿـوڊ ٔـنر و ا   ي٬ٍٹالن

ٍ  ياٜـڅ  ٌا ٬ٹـڃ  زـواڊ  و ٘ـنانر  اٌَ٘ياتي ټانر(. 109ٚ، 1374 ،تٍناٌو) ونى٘ ياٸسٝاو ټوؾٻ نٙاڊ واوه ڈ   يزـ

ٌاټاذ اٌَٖ وڄي ٘ډٍو؛ ٴڅٕٵه و٨يٵه ـ وا وٌ ٜـٍٴاً  ٌا ن٩ٍي ٬ٹڃ او  آنهـا  نـىڈر  وٌ و ٌيا٠ـي  و زػٍتـي  ٬څـوچ   ٍهي

 (.148، 1ٚ، ظ 1383يُوي،  خًيٍٴر )ڈٝثاـ 

ډـاڊ و  يواٌو و اَ ا يٹـاذ ٬څډـ  ي٬ٹـڃ و زكٹ  ييزوانـا ّه ته يو ئو زوغه ٻي  نځٍٖ اَي٘ىه وٌ ا ٳيانٕاڊ زوٜ

ـ تا زٽ ،ځٍيو ئوٍو و اَ يڀ ئنر ٴاٜڅه ڈ  يڈنهـا  ي، ٘ـنانس ي٘نأـ  وٌ ڈ٭ٍٴـر  يٹـاذ ٬څډـ  يتـٍ ٬ٹـڃ و زكٹ   هي

ٌائه ڈ يانيوق يها آڈوَه ٌا وٌ ٔووغو  ُهيوهى و انځ ياَ انٕاڊ ا ْ ټٙـى.   يٍ ڈـ يو ټٕة ڈنٵ٭ر ته زٝو ييٴٍو  ـا ٍٔا  ت

ٍا   ڄكـا٦ نځـٍٖ ٬ٹـڃ   يـ ڀـٍوو و اَ ا  يٳ ڈيزوٜ ياَ نٵ٫ ٘هٝ يٍويُه ٌٴساٌ انٕاڊ وٌ خي  وو غهر، انځيا ـ ڀ اڊ ي

ٍا  ټه ٬ٹڃ ټانرځٍ، اڈطاڂ يواٌو. اَ ڄكا٦ و ي٘نانس ٌواڊ ينٙاڊ اَ نووڀٍو ٍا   ٵـه يو٨ يڀـ ـ ، خهٕـسنى ڀـ اَ نٵـ٫   يٍوي

ٍا ٵهيٌا وٌ و٨ ي٘هٝ نـوو   يټنـى زـا تـه نٵـ٫ ٘هٝـ      ٵه نوو ٬ډڃيى ته و٨ي  ڈ٭نا ټه انٕاڊ تايته ا ؛نىنوا يڈ ييڀ

ٍاٌ ڈ يانالٸ ي  ڄكا٦ وٌ نووڀٍوياتى و اَ ايؤر   ٍو.يڀ يٸ

ڀٍايـي، اوڈانيٕـڇ و    ٘ـنانسي وٌ ڈثـاني ٴڅٕـٵي وئيٕـڇ، زػٍتـه      زواڊ ڀٵر: نووڀٍوي ٌواڊ يانسٝاٌ ڈ ته

ـ  ڈاننى ٬ٹـڃ  يڀٍايي و وٌ انىيٙه ٴالٔٵه ٍٰب غاٌي تووه و وٌ ڈثاقط ٬ٹڃ ڀـٍا و وٌ نـووڀٍوي    و٨يٵـه  يڀٍاي

٘نانسي زډىڊ ٰـٍب، تـه تٌٍٔـي     ٌواڊ اَ ڈثاني ٴڅٕٵي ڈٍزث٣ تا نووڀٍوي  يانالٸي نيُ غاٌي أر. تا آڀاه

 ڇ:يخٍواَ يڈ يياي  ڈٵهوچ وٌ انىيٙه ٴالٔٵه خٓ اَ ٬ٍٝ نوَا
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 ػهط ٘ٛظا٣٤كٝ فالؾفٝ غطة پؽ اظ ٤زض ا٘س ٣قٙبذت ضٚاٖ ٢ذٛزٌطٚ

جْهبشُببساّل.

ٌا نٙـاڊ ڈـ   يته ا زوڈاْ هاتُ يها وٌ نو٘سه «ي٘نانس ٌواڊ يووڀٍون»ڈٵهوچ  قـة ياذ وٌ   :وهـى  ي  ٜوٌذ نـوو 

ر )٘ٵ ټنـى   ي  اڈوٌ ٌٴسـاٌ ڈـ  يُ تٍ وٴٷ اياڈٍ ن واٸ٫ وٌنواه و  انٕاڊ يازاً نوو .(133ٚ، 1378ونى، ئٍ٘ر انٕاڊ ٔا

 (.49ٚ، 5ب، ظ 1388)ټاخڅٕسوڊ، 

ٌا وؤر ٔو  ٻيها اَ ، انٕاڊهاتُىڀاه ياَ و ٌاڈٗ، ڄًذ، وانٗ و ٜڅف  زٍٔـنى و وٌ   ية ڈـ يواٌنى و اَ ڈٍپ و آٔ آ

واٌنـى ټـه    يا الذ نوونواهانـه يزډـا . اَ ٔوي ويځٍ، آوٌنى يڈ يٌو ياغسډا٬ يالذ ته هډٽاٌي  زډاية ايزٍټ يػةنس

 (.279ٚ، 1388ا، يٍ ٘ونى )اخئاَو تا هڇ وٌڀ يواواٌ٘اڊ ڈ

ٍا هاتُ ٍا يٙنهاو ڈيٌا خ ي٭ي  ٤ثير، ٸواني  و٠٭ياَ ا ييٌها يت ووڄـر ڈٹسـىٌ   ة آڊ تٍ ٬هى يوهى ټه ٠ډانر اغ

ر.  ٌا نه اَ تاب ڈالق٩اذ انالٸ هاتُٔا ـ  ياَ ڈناٴ٫ ٘هٝـ  يتڅٽه نا٘ ي،اٸسىاٌ ووڄر  وانـى   يهـا ڈـ   انٕـاڊ  يو ٬ٹالن

 (.285ـ283ٚ )هډاڊ، 

اَ  يٽـ ټـه ي  (Eric Roll) اٌيـٻ ٌوڂ ټنى ټـه اَ نځـاه    يٵا ڈيا هاتُ ياڄځووٌ  يؾناڊ نٹٗ ڈهډ ينٵ٫ ٘هٝ

ٍاڊ زاٌ ٜاقة رم اٸسٝاوين٩ ُ وٌ ن٩ـٍ   ياَ نٵ٫ ٘هٝ يٍوي، خي ٔا ـر   يـ ُٖ و زكٍيـ آٰـاَ انځ  هـات و ٻ انٕـاڊ ٔا

ر )ٌوڂ، يآڊ ا يُ تٍ ڈثناين هاتُ (Sovereign)« ٸىٌذ ڈ٥څٷ ڈٕسٹڃ»٬ثاٌذ   (.91و90، 1954ٚػاو ٘ىه ٔا

ٍا هاتُه ين٩ٍ ٭ـر  يٌا اَ ٤ث يوؤـس  ن٩ـاچ نـو٪   وٌنهايرانػاڈى و  يوؤسانه ڈ نو٪ يها ُهيانه اَ انځيته وٌٺ نووڀ

 (.100ٚ، 1387ؿڅُ، ي)ٌ ټنى يانٕاڊ قًٲ ڈ

ر ټه يتٍ ا تڅٻ تٍڊ ـسه  يٌا تـه نډـا   ي  نډاو نوونواهيٗ تهسٍينو ياَ َنىڀ يا وٌ تٍهه هاتُ  تاوٌ ٔا ً٘ا ٗ ڀ

ر )تڅٻ  .(176، 1994ٚتٍڊ،  ٔا

ـ ا خيـ  ي٘ـنانس  ٌواڊ يو نـووڀٍو قة ياذ وٌ ٍٔ٘ر انٕاڊ تووه  هاتُوٌ نځٍٖ  ٌا ياَ نٵـ٫ ٘هٝـ   يٍوي  يوا

ر. نٵ٫ ٘هٝ  ييز٭ يٍير و زأضياهډ الذ و نٵـٍذ ٬اڈـڃ   يٻ انٕاڊ تـووه و زډـا  يُٖ و زكٍيآٰاَڀٍ انځ يټننىه ٔا

أ ر. يٗ زٽاڄيىاياٴ٭اڂ انٕاڊ و ڈنٙأ خ ئا َاي ٳ ٔا ر.ينډا هاتُٙه يوٌ انى ي٘نانس ٌواڊ ينووڀٍو ٌو، ا  اڊ ٔا

 ليدّهٌذّبرًبردّم.

 وو ڈنـىويڃ  تٍنـاٌ  افؿب٘ٝ ظ٘جٛضٞب٢ ػؿُزواڊ وٌ ټساب  يڈ يٌا وٌ ٸاڄة ڈناٴ٫ ٘هٝ ي٘نانس ٌواڊ ينووڀٍو يٌوخا

ډير ثطٚت ٚ ُّٔټساب  ياَ ڈنات٫ اٜڅ يٽي  ټساب يڈٙاهىه ټٍو. ا   ټسـاب  يـ وٌ ا ڈنـىويڃ ٌوو.  ي٘ډاٌ ڈـ  ته آواچ ٔا

 ڈنـىويڃ (. 67ٚ، 1392ڇ نٵ٫ نواهى تـٍو )واوڀـٍ،   يٍڈٕسٹيڈ٭ه ته ٤وٌ ٰغا ي،اَ نٵ٫ ٘هٝ يٍويټنى ټه تا خ ياڄٹا ڈ

ر ټه خيتٍ ا ر؛ وڄيٌي ينانه نو٬ياڂ و ٌٴساٌ نووتياَ اڈ يٍوي  تاوٌ ٔا  يو .انػاڈـى  يته نٵ٫ غاڈ٭ه ڈ وٌنهاير، يڅر ٔا

ٌا   انـه و ٌٴـاه  يغو ٌٴسـاٌ ڄـًذ   ،وٌ ٬وٞ يي غاڈ٭ه وانٕسه،ٕسايٌا نٙانه ٌټوو و ا يڃ انالٸياَ ٴ١ا يتٍنوٌواٌ ٤څثانـه 

 (.194ٚ، 5ب، ظ 1388)ټاخڅٕسوڊ،  ٘ډاٌو يڈتٍو ٌونٷ غاڈ٭ه  يڈوغة زٍٸ
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نواهنى اَ ٔوو ٘هٝي  واٸ٭ير اَ َنىڀي اغسډا٬ي ڈي  ها وٌ تٍ اي  تاوٌ أر ټه آنؿه زډاچ انٕاڊ ڈنىويڃ

ٌ هـڇ ټـه نـاڈٗ تـى     ڃ هٕسنى. نووخٕنىي آنٹـى يڅي ټه تٍاي آنها ؾني  اٌَ٘ي ٸايٍو، نه اَ ٴ١ايڀ ينٙهر ڈ

٘نانسي يا وغوو ٌٴساٌ انٕاڊ تٍ خايه خيـٍوي   نووڀٍوي ٌواڊ ڈنىويڃ(. 88، 1992ٚأر، تى نيٕر )الٌنٓ، 

وانى و وٌ ڈٹاتڃ، ٴ١ايڃ انالٸي ٌا  اَ نٵ٫ ٘هٝي وٌ ٸاڄة زث٭ير اَ اڈياڂ ٌا وٌنهاير، ڈوغة زٍٸي غاڈ٭ه ڈي

 ٘ډٍو. ٬اڈڃ ٌټوو و ايٕسايي غاڈ٭ه ڈي

ْميذُيْيدسْم.

ٍاو،    ياَ نٵ٫ ٘هٝ يٍويا خي ي٘نانس ٌواڊ يوٌ اواڈه ڈثاقص ڈٍتو٢ ته نووڀٍو تـا   ويويـى هيـوچ  ڈوغوو وٌ ٌٴسـاٌ اٴـ

ى يـ زأټ« يقـٓ انالٸـ  »و « ئـووڈنى »تٍ وو ڈو٠ـو٪   هيوچٌا ټاڈڃ ټٍو.  ڈنىويڃٍ يزٵٕ« ينووڀٍو»زډٍټُ تٍ 

ٍايو و يٍنواهين هيوچ(. وٌ نځٍٖ 30ٚ، 1377وچ، يټنى )ه يڈ ُاٌ ينٹٙ ييځٍڀ  واٌنى. يات

ر هيوچ ٍاو اَ ٸوا٬ى يٍويخ٬څر  :ڈ٭سٹى ٔا ٍا  يآنهأـر، و  يټه ٰاڄثاً تٍنالٲ ڈٝـڅكر و نٵـ٫ ٘هٝـ    ياٴ ځٍڀـ

ر ټه ياآڊ تڅٽه ٬څر  ،ٕرين آنهاتووڊ ٍٔ٘ر  ٍا  واننى زه٥ي يڈ آنها  ٔا ٍاو غاڈ٭ه اَ آڊ ٸوا٬ى، تـ اٌ يتٕـ  آنهـا  ياٴ

ر )ڈٻيانَ ٍا    هيوچ ځٍ،يو (. ته ٬ثاٌذ348ـ347ٚ ، 1379ٍ، ينسايا ثاٌ ٔا ٌا نـووڀ  ي٘ـنانس  ٌواڊ يئٍ٘ـر انٕـاڊ 

ٍايو و يٍنواهياَ ن ،ټه وٌ ڈٹاچ وٴ٫ ٠ٌٍوانى  يڈ ُاٌ ييځٍڀ سٵاوه ڈ يات  ټنى. ئا

ُايزأض هيوچ ـر. انى  يٙه ٴڅٕٵيانى ڀيٍي وٌ ٘ٽڃ ييٍ تٕ ً٘ا ٌا  يٙـډنىان يڀ او اٸثـاڂ نډوونـى ټـه     يٴڅٕـٵ  ءتـه آ

ډيرته ناچ  هيوچٻ يوؤر نُو  آناڊ، يزٍ تٍغٕسه ر )ټاخڅٕسوڊ،  آواچ ٔا ـډير  يوٸس .(269ٚ، 5ب، ظ 1388ٔا  ٔا

ٌا تا ٬نواڊ   هيـوچ اَ  يٻ ڀٍڈيڈنسٍٙ ټٍو، ناڈه زثٍ َجغ ٚ ػُّ ثطٚت ُّٔ  پػٚٞف زضثبضٜټاٌ ٔسٍپ نوو وٌ اٸسٝاو 

ٌا زؤـ٭ه واو ٘ـنانس  ٌواڊ ينووڀٍوة ٍيوا ڈنىويڃو  هاتُتٍنالٲ  هيوچػه ي(. وٌ نس370ٚ اٴر نډوو )هډاڊ، يوٌ  ي 

ٍايو و ُاٌ يٍنواهيو ن ييځٍڀ  .وانٕر ي٘نانس ٌواڊ يته نووڀٍوته ڈن٩وٌ نيڃ  يٌا ات

 ذيچَّفرّيًچِبرمّپٌجن.

هاي واالزٍي، ن٩يٍ ٘ـػا٬ر و ٸـىٌذ ٌوقـي ټـه      ويځٍڀٍايي ٌا تٍأاْ زنٵٍ و ڀٍيُ اَ اٌَٖ ٴٍوٌيٻ نيؿه

ٌو، ته زه٥هه و ٌو ويځٍڀٍايي خٍوانسه أـر   زوانى آنها ٌا ايػاو نډايى، وانٕسه و اَاي  ٍٜٴاً نويٙس  انٕاڊ ڈي

 (.36، 1992ٚ)الٌنٓ، 

ر ټه نثايتٍ ا آنا ٴٍويى ،وٌ ڈٹاتڃ اَ ڈٕـهڅه   ي(ځٍڀـٍو يو ي:٭نـ ي )يٳ نٹ٥ه ڈٹاتـڃ نـووڀٍو  يى وٌ ز٭ٍي  تاوٌ ٔا

ٍ نانووآڀـاه نـوو ڈسـأضٍ اَ    يطـاٌڀٍ وٌ ٠ـډ  يٻ ڈ٭څڇ اي، ٴٍويىى. اَ نځاه يٰٵڅر وٌَ (Altruism)« ُه نانووآڀاهيانځ»

ر ټه هډواٌه اڈ يا يَنىڀ ـر )الٌنـٓ،    ياتيڈكثر، ٬ٙٷ و ټاڈ ،٬ا٤ٵه ،اڂئا ، 1ظ ، 2001وٌ آڊ ٍٔټوب ٘ىه ٔا

ٍايو نيؿه، ير نووڀٍويزٹووٌ غهر  يٌو  ي. تى(50ٚ ٍايٍٖ وي٠ډ  خً ٴٍويىاڈا  ،ٌا ٌو ټٍو ييځٍڀ ، آڊ يـي ځٍڀ

 تٍڀٍوانى. يُه نانووآڀاه نووڀٍويٌا ته انځ
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َاٙه ٴالٔٵه ٍٰب خٓ اَ يوٌ انى ،اغډاڂ  ته ي٘نانس ٌواڊ ينووڀٍو ـ خ ڈطاته ته يي٬ٍٝ نو  ياَ نٵـ٫ ٘هٝـ   يٍوي

ٌا ،هاتُوٌ نځٍٖ  ر. هډؿنـ  يا ټننىه  ييٍ ز٭يتووه و زأض يا ّهيځاه ويغا يوا سه ٔا وٌ  ي٘ـنانس  ٌواڊ ي  نـووڀٍو يو٘ا

ٰ   يڅر انالٸيٻ ٌيي ڈنىويڃ يها ٙهيوٌ انى يٸاڄة نٵ٫ ٘هٝ ڇ غاڈ٭ـه اَ آڊ  يٍڈٕـسٹ يوٌ غاڈ٭ه وانٕسه ٘ـىه ټـه 

ريڀٍوڈنسٵ٫  ٌا زؤـ٭ه واوه و   يا نٵـ٫ ٘هٝـ  يـ  ي٘ـنانس  ٌواڊ ينـووڀٍو  ،ٍٰبة ځٍ اَ ٴالٔٵيو يٽ، يهيوچ. ىه ٔا

ٍايو و يٍنواهين ُاٌ ييځٍڀ ٍا يٌا ات ر  وانٕسه ي٘نانس ٌواڊ يته نووڀٍونيڃ  يت  .ٔا

 ٢ط٥ٌ د٥ٝ٘ت

ـر ټـه تـه     ياَ ڈناٴ٫ ٘هٝـ  يٍويخ يته ڈ٭نا «ينووڀٍو»ڈٵهوچ   ينـووڀٍو »و  «ي٘ـنانس  ٌواڊ ينـووڀٍو »ٔا

ُاٌه ي٘نانس ٌواڊ ي٘وو. نووڀٍو يڇ ڈيزٹٕ «يانالٸ  ؛خـٍواَو  يٳ ياذ انٕـاڊ ڈـ  يتـه زوٜـ   ياضثـاز  يهـا  وٌ ٸاڄة ڀ

ـ ي؛ هٕرڀونه ټه  آڊ وٌ ٸاڄـة   يانالٸـ  يوغـوو واٌو. نـووڀٍو   ياَ ڈنـاٴ٫ ٘هٝـ   يٍويـ وٌ ٍٔ٘ـر انٕـاڊ خ   ي٭ن

ُاٌه ر  يا هيزوٜ يهنػاٌ يها ڀ ًاٌ ر اٌَٖيو ٸاتڅٔا ـر ټـه انٕـاڊ   ڀو يڈ ي٭نيواٌو؛  يڀ ونثـاڂ   هـا تـه   يى: نوب ٔا

ټننـىه   ه ٌٴسـاٌ ڈٝـٍٲ  يـ اذ ٬څـڇ اٸسٝـاو و ن٩ٍ  يـ ه ٌٴساٌ ټننى. زٵٽٍ قاټڇ تٍ اوتڀون  ينوو تا٘نى و ا يڈناٴ٫ ٘هٝ

ُاٌه ر يو وٜٵ ياضثاز يها ڀ ر. ي٘نانس ٌواڊ ي  ڈٹاڄه زډٍټُ تٍ نووڀٍويوٌ ا يٌو  يتى .ٔا  ٔا

 ييڀٍايي خٓ اَ ٬ٍٝ نوَا ڀٍايي، اوڈانيٕڇ و ٬ٹڃ ٘نانسي وٌ ڈثاني ٴڅٕٵي وئيٕڇ، ٤ثي٭ر نووڀٍوي ٌواڊ

 هاتُزأضيٍڀًاٌ تووه و وٌ انىيٙه ٴالٔٵه ٍٰب خٓ اَ ٬ٍٝ ڈُتوٌ تا ناچ خيٍوي اَ نٵ٫ ٘هٝي ٬ډىزاً وٌ نځٍٖ 

نووڀٍوي يا نٵ٫ ٘هٝي ٌا زؤ٭ه واو و ويځٍڀٍوي ٌا  هيوچآ٘ٽاٌ ڀٙر.  ڈنىويڃهاي  و خٓ اَ او وٌ انىيٙه

انىيٙـه ٴالٔـٵة ٰـٍب خـٓ اَ ٬ٝـٍ       ٘نانسي وانٕر. آڀاهي اَ ڈثاني ٴڅٕٵي و نووڀٍوي ٌواڊ ياتُاٌي تٍا

٘وو وٌ ټاٌتٕر انځيُه ٌٴساٌ انٕـاڊ   هٕسنى، ڈوغة ڈي« ٘نانسي نووڀٍوي ٌواڊ»ټه ڈٍزث٣ تا ڈٵهوچ  يينوَا

 وٌ ن٩ٍياذ ٬څوچ انٕاني أالڈي ا٘سثاه ٜوٌذ نځيٍو.
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 ، زهٍاڊ، قٽډر.يآٌٖ انځٍة ، زٍغډفّؿفٝ اذالق، 1387 ډُ،يؿڅُ، غيٌ
ٖ  ،٣ٔؼطفت اذالل ،«ي٘نانس ٌواڊ ييو نووڀٍا يانالٸ يها اٌَٖ»، 1389 ،يتاٸٍ  يقٕ و  ياقډىقٕ ،يٵيٍ٘ ، 3 ٔـاڂ اوڂ، 

 .42ـ 27 ٚ
ٓ ، 1378 ،ي. تيونى، غي٘ٵ ٓ  تبض٤د فّؿفٝ اذالق غطة؛ لطٖٚ ٞفـسٞ ـ  ة ، زٍغډـ ٚ ٞدـسٞ و  يآڈوَ٘ـ ؤٕٔـة  ، ٸـڇ، ڈ يڈكډـوو ٴسك٭څ

 .ينياڈاچ نډ يخّوهٙ
 ٍوذ، واٌاڄس٭اٌٲ ڄڅډ٥ثو٬اذ.يٕسڇ، تيت ، ؼالتهبز٘بٶ، 1408 ڈكډىتاٸٍ،ٔيىٜىٌ، 
ٌ: ، «ي٘نانس ٌواڊ يينووڀٍا»، 1384نثٍپ، غوڂ، يٴا  ، ٸڇ، ڈ٭اٌٲ.يٍيڈنٝوٌ ٝنة ، زٍغډقٙبؾ٣ اذالق خؿتبضٞب٣٤ زض ضٚاٖو

 ٸڇ، ټساب ٤ه.، يٜاوٸ يهاوة ، زٍغډفّؿفٝ اذالق، 1376 ،ياچ ټيڅيٴٍانٽنا، و
، يټاخڅٕسوڊ، ٴٍوٌ ٌُڄ ٖ.ي  نٍڈٙاهيتهاءاڄىة زٍغډ ،تبض٤د فّؿفٝ، 1370ٻ ؾا  ، زهٍاڊ، ٍٔو

غډة ٰالڈ٠ٍا ا٬وان 4، ظ تبض٤د فّؿفٝاڄٳ، 1388، ـــــ  ٓ(، ٍز ٖ.ي)َا وټاٌذ زا اليح نيس ٍاڊ، ٍٔو  ، ؼ ٔوچ، زه
ٖ.ؼ ٔوچ،    ا٬څڇ،ياڄى غالڂيٍاڈة (، زٍغډيٕيڅٕوٴاڊ انځڅي)ٴ 5، ظ تبض٤د فّؿفٝب، 1388ـــــ ،   زهٍاڊ، ٍٔو
 ، زهٍاڊ، ڈىٌٔه.يُوي  ڈٝثاـ ين٩ٍ ڈكډىزٹٍيَ ،فّؿفٝ تؼ٥ّٓ ٚ تطث٥ت اؾال٣ٔ، 1390، ٕنىڀاڊياَ نو يڀٍوه
 .ټثيٍؾهاٌچ، زهٍاڊ، اڈيٍ، ؼ فّؿفٝ آٔٛظـ، 1373 ،ي، ڈكډىزٹيُوي ڈٝثاـ 
ٍ.ؼ ؾهاٌچ، زهٍاڊ،  ،فّؿفٝ آٔٛظـ ،1383 ،ـــــ   اڈيٍټثي
ىبتت اذالل٣اڄٳ، 1384ـــــ ،  وهٙ ي، ٸڇ، ڈؤٕٔة آڈوَ٘يٵي  ٍ٘يٷ و نځاٌٖ اقډىقٕي، زكٹ٘مسٚ  ثطضؾ٣ٔ   .ينياڈاچ نډ يو ّخ
 .ينياڈاچ نډ يو خّوهٙ يآڈوَ٘ة ، ؼ ؾهاٌچ، ٸڇ، ڈؤٕٔيڇ ٔثكانيټٍ ، نځاٌٖثٝ ؾ٢ٛ ذٛزؾبظ٢ب، 1384ـــــ ، 
ىينسايا ڈٻ ااهلل ٌقډسة ، زٍغډتبض٤رچٝ فّؿفٝ اذالق، 1379ٍ، يٍ، إڄ  ، زهٍاڊ، قٽډر.ياٙن

ذ اڂ، ْ.يڈٕ٭وو ٬څة ، زٍغډٔجب٣٘ فّؿفٝ اذالق، 1382 هوڄډُ، ٌاٍت  ا، زهٍاڊ، ٸٹنو
 ا.ياڊ وٌنه، زهٍاڊ، ڀوي٠ٌا زٹة ، زٍغډتحم٥ك زض ٔجبز٢ اذالق، 1377 ى،يويوچ، ويه
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