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 الكلمات المفتاحية:

أسعطٛ ـ اٌفؼ١ٍخ ـ 

 األخالل١خ ـ اٌؼم١ٍخ .     

 

 الملخص 
ششع أسعطٛ فٟ رؾ١ًٍ اٌطج١ؼخ اٌجشش٠خ ٚرٌه ِٓ أعً اٌٛلٛف ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌفؼ١ٍخ        

 ف١ٙب، ِٚٓ رُ رؾذ٠ذ أٔٛاػٙب ِٚشارجٙب، ِٚذٜ ػاللزٙب ثبٌغؼبدح اٌزٟ ٟ٘ اٌخ١ش اإلٔغبٟٔ،

اإلٔغبْ اٌزٞ ٠مظذٖ ٚرٌه وّب ٘ٛ ٚاػؼ فٟ أ٘ذاف اٌجؾش اٌزٟ ِٓ خالٌٙب ٔذسن أْ 

ثً ٘ٛ وزٌه وبئٓ  اعزّبػٟ ٠ؾزٛٞ فٟ داخٍٗ ػٍٝ وُ ٘بئً  ؛أسعطٛ ١ٌظ وبئٕبً ػبلالً فمؾ،

ِٓ االٔفؼبالد ٚاٌشٙٛاد اٌزٟ ٟ٘ عضء ػؼٛٞ فٟ ؽج١ؼزٗ اٌجشش٠خ، اٌشٟء اٌزٞ عؼً ِٓ 

رٕمغُ ئٌٟ ٔٛػ١ٓ: ٔٛع ٠زؼٍك ثبإلٔغبْ وأغبْ ٌٗ أفؼبالد ٚشٙٛاد،  اٌفؼبئً األسعط١خ

. ٚإٌٛع اٌضبٟٔ: ٠زؼٍك ثبإلٔغبْ  ً األخالل١خ اٌّزٌٛذح ػٓ اٌؼبدح،ٚ٘ٛ ِب ٠ُؼشف ثبٌفؼبئ

ثىٛٔٗ ػبلالً ٚ٘ٛ ِب ٠ؼشف ثبٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ  إٌبرغخ ػٓ ٌزؼ١ٍُ. ٚاٌغؼبدح ثظفخ ػبِخ 

اعزؼذاد ؽج١ؼٟ أٚ ِىزغت ٠ٙذف ٌٍم١بَ  فؼبئً ٌزظجؼ رغزّغ فٟ ٘ز٠ٓ إٌٛػ١ٓ ِٓ اٌ

ثبألفؼبي اٌّطبثمخ ٌٍخ١ش، ٚرٌه ٚفك عٍٛن اإلٔغبْ ٚأفؼبٌٗ اٌزٟ ثٙب ٠زؾبشٝ اٌٛلٛع فٟ 

اٌزطشف ِٚٓ رُ ئ٠غبد اٌؾذ األٚعؾ ث١ٓ ؽشف١ٓ )اإلفشاؽ ٚاٌزفش٠ؾ( اٌٍزاْ وٍّٙب سر٠ٍخ. 

ثٕٛػ١ٙب:  أسعطٛ ٌٍفؼبئً اٌىجشٜ ٚ٘زا فٟ ِغٍّٗ ثب٠ٓ فٟ إٌغك اٌزؾ١ٍٍٟ اٌزٞ ٚػؼٗ

ٌٍٚٛطٛي ئٌٟ رؾم١ك ٘زٖ األ٘ذاف اٌّشعٛح ِٓ اٌجؾش، وبْ ِٓ  .األخالل١خ ٚاٌؼم١ٍخ

اٌؼشٚسٞ أْ ٔؼغ فشػ١خ ٔغزط١غ ِٓ خالٌٙب: ِؼشفخ ث١بْ ِب ئرا وبْ ِفَٙٛ اٌغؼبدح ػٕذ 

زبئظ اٌظب٘شح ئْ أُ٘ إٌ أسعطٛ لبئُ ػٍٝ ٔٛع ٚاؽذ ِٓ اٌفؼبئً )األخالل١خ أٚ اٌؼم١ٍخ( ؟.

ِٓ ٘زا اٌجؾش رزّضً فٟ وْٛ ِفَٙٛ اٌفؼ١ٍخ فٟ ػِّٛٗ ػٕذ أسعطٛ، ال ٠ّىٓ أْ ٠ٛعذ ئال 

ثبعزّبع ٌٍفؼبئً األخالل١خ ٚاٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ، أٞ اعزّبع ػمً ٚشٙٛح، ؽ١ش ئٔٗ ٠غت 

ئخؼبع اٌشٙٛح ٌؾىُ اٌؼمً، ٚرٌه ٌىٟ رزؾمك االػزذاي اٌزٞ ٘ٛ فٟ ِؼّٛٔٗ ٠ُؼجش ػٓ 

   اٌغؼبدح .

 

 المقدمة

ئْ اإلٔغبْ ػٕذ أسعطٛ وبئٓ اعزّبػٟ، ػمالٟٔ ٠زطٍغ ٌٍؾ١بح اٌغؼ١ذح، ٚال ٠زُ ٌٗ رٌه ئال ِٓ خالي ئرجبػٗ       

ٔظبِبً أٚ لٛاػذ رؼ١ّ١ٍخ راد ؽبثغ رشثٛٞ رّىٕٗ ِٓ ثٕبء شخظ١زٗ ٚفك ِٙبساد ِؼ١ٕخ، ٠غزط١غ ثٙب ارخبر 

 رٍه اٌزٟ رىْٛ ؽ١ش رإدٞ لٜٛ ٘زا  اإلٔغبْ ٚظ١فزٙب. اٌمشاساد اٌظؾ١ؾخ أٚ إٌّبعجخ ٌّّبسعخ اٌفؼ١ٍخ،

ٌّٚب وبْ اإلٔغبْ األسعطٟ ٠غّغ ث١ٓ اٌشٙٛح ٚاٌؼمً، أطجؾذ ِّبسعخ اٌفؼ١ٍخ ػٕذٖ ِش٘ٛٔخ فٟ ٔٛػ١ٓ       

ػٓ اٌؼبدح ٚاٌزٟ ٠زطٍت ٚاعجٙب اٌغ١طشح ػٍٝ  اص١ٕٓ ِٓ اٌفؼبئً ٠زّضً األٚي: فٟ اٌفؼبئً األخالل١خ اٌّزٌٛذح

ٚاأل٘ٛاء ثٛاعطخ اٌؼمً. ٚإٌٛع اٌضبٟٔ: فٟ اٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ إٌبرغخ ػٓ اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ئ١ٌٗ ٠غٕذ أطٍٙب اٌشٙٛاد 

 ّٚٔٛ٘ب، ٚاٌزٟ رزّضً ف١ٙب ؽ١بح اٌزأًِ فٟ أعّٝ طٛس٘ب. ٚاٌغؼبدح ثظفخ ػبِخ رغّغ ث١ٓ ٘ز٠ٓ إٌٛػ١ٓ ِٓ

ُِىزغت ٠ٙذف ٌٍم١بَ ثبألفؼبي  اٌّطبثمخ ٌٍخ١ش، ٚرٌه ٚفك عٍٛن اإلٔغبْ اٌفؼبئً ٌزظجؼ اعزؼذاد ؽج١ؼٟ أٚ 

ٚأفؼبٌٗ اٌزٟ ثٙب ٠زؾبشٝ اٌٛلٛع فٟ اٌزطشف ِٚٓ رُ ئ٠غبد اٌؾذ األٚعؾ ث١ٓ ؽشف١ٓ )اإلفشاؽ ٚاٌزفش٠ؾ( اٌٍزاْ 

وٍّٙب سر٠ٍخ. ٚ٘زا فٟ ِغٍّٗ ثب٠ٓ فٟ  إٌغك اٌزؾ١ٍٍٟ اٌزٞ ٚػؼٗ أسعطٛ ٌٍفؼبئً اٌىجشٜ ثٕٛػ١ٙب: األخالل١خ 

 ؼ١ٍخ اٌشغبػخ، ٚاٌؼفخ، ٚاٌىشَ، ٚاٌظذالخ، ٚاٌؼذاٌخ.ٚاٌؼم١ٍخ، ِضً ف
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 مشكلة البحث: 

 رذٚس ِشىٍخ اٌجؾش ؽٛي رؾذ٠ذ ِؼّْٛ اٌزغبؤالد اٌزب١ٌخ:      

 ـ ِب ِذٜ أ١ّ٘خ دساعخ ِفَٙٛ اٌفؼ١ٍخ فٟ ؽ١بح اإلٔغبْ ثؾغت فٍغفخ أسعطٛ؟1

 راد ثؼذ أخاللٟ ٚرأٍِٟ ػمٍٟ ٠ُؼفٟ ئٌٟ عؼبدح ؽم١م١خ ٠ؼ١شٙب اإلٔغبْ؟ ـ ً٘ رُؼّذ اٌفؼبئً األسعط١خ2

 أهمية البحث:

رّضً أ١ّ٘خ ثبٌغخ ٌؾ١بح اإلٔغبْ، ئر أٔٗ ِٓ خالي  ػٕذ أسعطٛ رزؼؼ أ١ّ٘خ ٘زا اٌجؾش فٟ وْٛ اٌفؼ١ٍخ      

ْ ئفشاؽ أٚ رفش٠ؾ، ٠ؾمك دٚ ِّبسعزٗ ٌٍفؼبئً األخالل١خ ثؾىُ اٌؼبدح، ٚثبٌظٛسح اٌظؾ١ؾخ اٌزٟ ٠مُّش٘ب اٌؼمً

ألظٝ دسعبد اٌؾ١بح االعزّبػ١خ اٌزٟ ٠ظجٛ ئ١ٌٙب، وّب ئٔٗ ػٕذ ِّبسعزٗ ٌٍفؼبئً اٌؼم١ٍخ إٌبرغخ ػٓ اٌزؼ١ٍُ ٠ظً 

 ئٌٟ ؽ١بح اٌزأًِ ٚاٌغؼبدح اٌّطٍمخ.    

 أهذاف البحث:

ػٓ ؽش٠ك ئ٠غبد اٌؾذ األٚعؾ  ـ ث١بْ ؽم١مخ اٌفؼبئً األخالل١خ اٌّزٌٛذح ثؾىُ اٌؼبدح ٚو١ف١خ ع١طشد اٌؼمً ػ١ٍٙب1

 ث١ٓ اإلفشاؽ ٚاٌزفش٠ؾ.

 ـ فُٙ عٛ٘ش اٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ إٌبرغخ ػٓ اٌزؼ١ٍُ ثىٛٔٙب اٌّٛطٍخ ئٌٟ ؽ١بح اٌزأًِ اٌزٟ ٟ٘ اٌغؼبدح اٌمظٜٛ.2

 فرضية البحث:

ػٕذ أسعطٛ لبئُ ػٍٝ ٔٛع ٚاؽذ ِٓ  غؼبدحاٌ رزّؾٛس فشػ١خ ٘زا اٌجؾش فٟ ث١بْ ِب ئرا وبْ ِفَٙٛ      

اٌفؼبئً: األخالل١خ اٌّزٌٛذح ػٓ اٌؼبدح ثؾىُ ِجذأ اٌشٙٛح، أٚ اٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ إٌبرغخ ػٓ اٌزؼ١ٍُ ٚفك ِؼط١بد 

 و١ف ئرْ، رإدٞ لٜٛ اإلٔغبْ ٚظ١فزٙب ِٓ أعً اٌظفش ثبٌغؼبدح اٌزٟ ٟ٘ اٌخ١ش؟.ِٚٓ رُ .. اٌؼمً؟

 منهجية البحث:

اٌجؾش ػٍٝ ئرجبع إٌّٙظ اٌغشدٞ اٌزبس٠خٟ فٟ اٌؼشع، ٚإٌّٙظ اٌزؾ١ًٍ فٟ اٌّؼبٌغخ، ٚإٌّٙظ  رمَٛ ِٕٙغ١خ      

   اٌّمبسْ فٟ اٌّفبػٍخ.

 الذراسات السابقة: 

اٌّإٌفبد ِٕٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ال اٌؾظش: وزبة: أذس٠ٗ ٚ اٌّشاعغ رٕذسط اٌذساعبد اٌغبثمخ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ      

(، فٍغفخ األخالق، ٚوزبة: ِطش 1967)ة د (، اٌّشىٍخ األخالل١خ ٚاٌفالعفخ، ٚوزبة: أ١ِٓ أؽّذ ) وشعْٛ

( ربس٠خ اٌفٍغفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ.. ٚغ١ش٘ب ِٓ 1984(، اٌفٍغفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ، ٚوزبة: عز١ظ ٌٚٚزش، )1974أ١ِشح ؽٍّٟ، )

أٚ فٟ  ػّٓ فٍغفخ األخالق ا١ٌٛٔب١ٔخ،ِٓ  ػبَ اٌّشاعغ ٚاٌّإٌفبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ِفَٙٛ اٌفؼ١ٍخ ػٕذ أسعطٛ ثشىً

دْٚ ثؾضٙب ٚدساعزٙب ِٓ ؽ١ش ػاللخ اٌفؼبئً األخالل١خ ثبٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ؛ ٚوزا رظ١ٕفٙب  ئؽبس فٍغفخ األخالق،

ئٌٟ فؼبئً وجشٜ ػٕذ أسعطٛ. اٌشٟء اٌزٞ ؽزُ ػ١ٍٕب أْ ٔمَٛ ثٙزا اٌجؾش ػٍٗ ٠ؼ١ف ٌجٕخ ئٌٟ رٍه اٌذساعبد 

 اٌغبثمخ.

   تقسيمات البحث:

 :بٌٟٚخبرّخ ِٛصػخ وبٌز سئ١غ١خ ٠ٕمغُ ٘زا اٌجؾش ئٌٟ ِمذِخ ػبِخ، ٚصالصخ ِجبؽش      

 أوالً/ الفضائل األخالقية:

رُؼّذ اٌفؼبئً األخالل١خ ػٕذ أسعطٛ      
1

ٔزبط ِشْ٘ٛ ثبٌزشث١خ ٚاٌزؼٛد ٚاٌّشاط، ئر أٔٙب ال رؾذس ثبٌطجغ أٚ  

غشط فٟ إٌفٛط ثؾىُ اٌؼبدح، ٚرٌه وأْ ٠ظجؼ اٌجّٕبء ثٕبء ثّغشد اٌفطشح اٌٍزاْ ال ٠ؾش ف١ّٙب اٌزغ١١ش، ٚئّٔب ر

                                                           
1

اٌششلٟ ِٓ  ق . َ ( فٟ ِذ٠ٕخ " أعطبغ١شا " ، ِغزؼّشح ٠ٛٔب١ٔخ ١ِٕٚبء ػٍٝ اٌشبؽٟ 384ٌٚذ أسعطٛ ؽب١ٌظ عٕخ )  

عبؽً رشال١ب ، وبْ أثٖٛ " ١ٔمِٛبخٛط " ِٓ عّبػخ االعزمالث١١ٓ اٌزٟ وبٔذ رُؼشف آٔزان ثٕمبثخ األؽجبء فٟ ثالد ا١ٌٛٔبْ ، 

ٚاٌزٟ ٠شرمٟ ٔغجٙب ئٌٟ اٌٗ اٌطت ، ِّب أٍ٘ٗ ١ٌىْٛ ؽج١جبً خبطبً ٌجالؽ اٌٍّه "  أ١ِٕزبط اٌضزٕٟ " عذ االعىٕذس اٌّمذٟٚٔ ، 
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ِّبسعخ ػبدح اٌجٕبء، ٚوزا ٠ظجؼ اٌظ١بد ط١ذاً فٟ ؽبي ِّبسعخ ِٕٙخ اٌظ١ذ، وّب أْ اٌشٟء اٌطج١ؼٟ ال ٠ّىٓ أْ 

ٌؼبدح ٠زؾٛي ثبٌؼبدح ئٌٟ ٔم١ؼٗ، فخشٚط إٌجبد ِٓ األسع ٚفك لبْٔٛ اإلٔجبد، ال ٠ّىٓ رغ١١ش ِغبسٖ ػٓ ؽش٠ك ا

 ئٌٟ أػٍٝ.

"ئْ اٌفؼ١ٍخ األخالل١خ رأرٟ وٕز١غخ ٌٍؼبدح، ٌزٌه فأْ أعّٙب أ٠ؼبً خٍك ٔبرظ ػٓ أؾشاف ثغ١ؾ ِٓ وٍّخ اٌؼبدح. ِٓ 

 (67، ص1، ف2، ن1998)ؽب١ٌظ، رٌه ٠زؼؼ أ٠ؼبً إٔٔب ال ٔغذ أ٠بً ِٓ اٌفؼبئً األخالل١خ رزىْٛ ف١ٕب ؽج١ؼ١بً".

وّب ٠شٜ أسعطٛ ثأْ اٌؼبدح ٚاٌّّبسعخ ٚؽذ٘ب ال رظٍؼ الوزغبة ٘زا إٌٛع ِٓ اٌفؼبئً؛ ئر أٔٗ ٠غت ػٍٝ       

اإلٔغبْ  أْ ٠ّزٍه لذساد ٚئِىبٔبد خبطخ رإٍ٘ٗ الوزغبة ٘زا إٌٛع ِٓ اٌفؼبئً، فبٌشؤ٠ب ِضالً رىْٛ أٚالً ثبٌمٛح 

فٟ اٌفْٕٛ ٚاٌظٕبػبد اٌزٟ ٟ٘ ِٓ اٌفؼبئً اٌخٍم١خ، ألْ  صُ رظجؼ ثبٌفؼً لجً ِّبسعزٕب ٌٙب. ث١ّٕب ٠خزٍف اٌؾبي

اإلٔغبْ ٠ىزغت فؼ١ٍخ ِب أٚ ؽذلبً ثفٓ ِب ثفؼً اٌّّبسعخ. فبٌؼبدح اٌؼ١ٍّخ ششؽ أعبعٟ ٚعٛ٘شٞ ٌزى٠ٛٓ ٚرؾم١ك 

 (108، ص1999)فخشٞ، اٌفؼ١ٍخ. 

اٌؼبدح  اٌؼبدي. ثىْٛاٌغٍٛن وزٌه اٌؾبي ال ٠ظ١ش اإلٔغبْ ػبدالً ػٕذ أسعطٛ ئال ئرا ِبسط ٚاػزبد ػٍٝ       

اٌؼ١ٍّخ ػٕذٖ شٟء أعبعٟ ٌزى٠ٛٓ ٚرؾم١ك اٌفؼ١ٍخ فٟ إٌفظ اٌٍّّإح ثبٌؼٛاؽف اٌّزّضٍخ فٟ اٌغؼت ٚاٌخٛف 

ٚاٌفشػ ٚاٌىشا١٘خ ٚوً ِبٌٗ طٍخ ثبٌٍزح ٚاألٌُ، ٚاٌٍّّإح وزٌه ثبٌٍّىبد أٚ اٌمٜٛ اٌزٟ ػٓ ؽش٠مٙب ٠غؼت ٘زا 

اٌّخزٍفخ، ٚؽبٌخ اٌشخظ١خ اٌزٟ ٠زظف ٘زا اإلٔغبْ ػٓ ؽش٠مٙب ثبٌخ١ش أٚ اإلٔغبْ ٠ٚفشػ ٠ٚشؼش ثىً اٌؼٛاؽف 

 ثبٌشش، ٚرٌه أصٕبء ػاللزٗ ثبٌؼٛاؽف.

"ثؼذ رٌه ٠غت أْ ٔزٕبٚي ِب ٟ٘ اٌفؼ١ٍخ؟ ٔظشاً ألْ األش١بء اٌزٟ رٛعذ فٟ إٌفظ راد صالصخ أٔٛاع:       

، 5، ف2، ن1998.)ؽب١ٌظ، ٘زٖ األٔٛاع" اٌؼٛاؽف، اٌٍّىبد، أؽٛاي ا١ٌٙئخ، فبٌفؼ١ٍخ ٠غت أْ رىْٛ أؽذٜ

 (74ص

ئرْ، فبٌفؼ١ٍخ ػٕذ أسعطٛ ِشرجطخ أشذ االسرجبؽ ثؾبالد اٌشخظ١خ )أؽٛاي ا١ٌٙئخ(، اٌزٟ ٟ٘ ٚؽذ٘ب رؼجش       

ػٓ االخز١بس أصٕبء ػاللزٙب ثبٌفؼ١ٍخ، اٌشٟء اٌزٞ ثٗ رظجؼ عٍٛوبً اخز١بس٠بً ٠ظذس ػٓ اٌشخظ١خ، أٞ أٔٙب رىْٛ 

 ٠ظذس ػٓ إٌفظ ثؼذ اٌشؤ٠خ ٚاٌّشٛسح اٌّغجمخ اٌظبدسح ػٓ ِجذأ ػمٍٟ.فؼالً ئساد٠ب 

، 2، ن1998)ؽب١ٌظ، "ئرْ ئرا ٌُ رىٓ اٌفؼبئً ػٛاؽف ٚال ٍِىبد فاْ ِب رجمٝ ٘ٛ أْ رىْٛ أؽٛاي ا١ٌٙئخ".      

 (75، ص5ف

خز١بس٠بً، وفؼً اٌغؼت وّب ئٔٗ ٠غت أْ ٔؼشف ثأٔٗ ئرا غٍت ػٍٝ اٌؼمً أفؼبي ػ١ٕف ٌُ ٠ىٓ اٌفؼً ثّٛعجٗ ا      

أٚ فٛسح اٌذَ، ثً ٘ٛ ئسادٞ فؾغت، ٠ظجؼ االخز١بس اٌزٞ ٠ٕشذٖ أسعطٛ ١ٌظ شٙٛح ِٓ اٌشٙٛاد ػٍٝ أعبط أْ 

اٌشعً اٌفبعك ٠ٕمبد ٌشٙٛارٗ دْٚ أْ ٠خزبس، ث١ّٕب ران اٌّزؼفف ٠فؼً ثبخز١بس دْٚ رذخً ٚرأص١ش ٌشٙٛارٗ. وّب أْ 

ثبٌّغزؾ١الد طٍخ، فبإلٔغبْ ٠خزبس ٠ٕٚزمٟ ِب ٠غزط١غ رؾم١مٗ ٚفؼٍٗ، ٚ٘زا  االخز١بس ١ٌظ ر١ّٕبً، ئر أٔٗ ال رشثطٗ

وٍٗ ثخالف ِب ٘ٛ ِغزؾ١ً اٌزؾم١ك ٌذ٠ٗ. ٚأ٠ؼبً ١ٌظ االخز١بس ػشثبً ِٓ اٌشأٞ، ثىْٛ ا٢ساء رّذ ثظٍخ ئٌٟ 

ٍىزة، ٚثٙزا ع١ّغ األش١بء اٌّّىٓ ِٕٙب ٚاٌّغزؾ١ً، ٚاألصٌٟ ِٕٙب ٚاٌضِٕٟ، ِٚٓ رُ فٟٙ لبثٍخ ٌٍظذق ٚلبثٍخ ٌ

 رىْٛ االخز١بس اٌزٞ ٠ٕشذٖ أسعطٛ ِٕؾظشاً فٟ اٌّّىٕبد فمؾ.

، ؽ١ش سثؾ أسعطٛ ث١ّٕٙب، ٚرٌه ػٍٝ أعبط أْ ِٛػٛػّٙب ٚاؽذ شٚاٌؾبي ٔفغٗ ٔغذٖ فٟ االخز١بس ٚاٌزمذ٠      

ِٛس اٌؼشٚس٠خ ٚأْ وبْ اٌزمذ٠ش ٠غجك االخز١بس. أٞ أْ االخز١بس ٘ٛ ٔٙب٠خ اٌّشٛاس ٌٍزمذ٠ش اٌزٞ ال ٠مغ ػٍٝ األ

اٌزٟ ال ٠زغ١ش ؽبٌٙب أثذاً، أٚ ارٟ ال رغزمش ػٍٝ ؽبي، ٚئّٔب ٠ؾذس ـ أٞ اٌزمذ٠شـ ف١ّب ُ٘ فٟ اعزطبػخ اٌّشء فؼٍٗ 

ِٓ أش١بء لبثٍخ ٌٍزؾم١ك، ثّؼٕٝ أْ اٌزمذ٠ش ٠ؾذس فٟ اٌٛعبئً دْٚ اٌغب٠بد اٌزٟ ٟ٘ ٌٍزّٕٟ ٚإٌضٚع فمؾ، ٚاٌزٟ 

فٕؾٓ وّب ٠مٛي أسعطٛ: "ال ٔزذثش ؽٛي  ٚرٌه ػٍٝ اػزجبس٘ب صبثزخ ال رزغ١ش. رشرجؾ ِؼشفزٙب ثبٌفؼً إٌظشٞ ٚؽذٖ،

 ( 95، ص3، ف3، ن1998)ؽب١ٌظ،  األ٘ذاف، ثً ؽٛي اٌٛعبئً".

ٚػٍٝ أ٠خ ؽبي، ٔفُٙ ثأْ ِفَٙٛ اٌفؼ١ٍخ ػٕذ أسعطٛ ٠ذٚس ؽٛي وٛٔٙب فؼ١ٍخ خٍم١خ، ال ِؼبسف ٔظش٠خ. ِٚٓ       

ساد٠بً(*. فٙٛ ٠شٜ أْ ٘زا ئ، ٚال أؽذ عؼ١ذاً ال ئساد٠برُ ٠غت ػٕذٖ سفغ لٛي اٌغبثم١ٓ ٌٗ ..)أْ ال أؽذ شش٠شاً 

ذاً ئساد٠بً( ػجبسح طؾ١ؾخ ألْ اٌغؼبدح رطٍت ػٓ ػّذ اٌمٛي ٠ؾزٛٞ عضئ١بً ػٍٝ اٌظٛاة ٚاٌخطأ.)أْ ال أؽذ عؼ١

                                                                                                                                                                      
،  1980( + ) ثذٚٞ ،  209، ص  1984ٓ " خ١ٍمظ " اٌزٟ ٟ٘ فٟ ػٛاؽٟ ٠ٛث١ب ، أٔظش :   )عز١ظ ، أِب أِٗ فىبٔذ ِ

 .(  99ص 
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ٚلظذ ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ٚعبئٍٙب اٌخبطخ ثٙب، ٚال رذسن ئال ثبٌؼًّ اٌؼمٍٟ إٌّظُ، ئرْ فٟٙ رزُ ئساد٠بً؛ غ١ش أٔٗ 

ـأسعطٛـ ٠شفغ اٌغضء األٚي اٌزٞ ٠ٕض ػٍٝ أْ )أؽذ شش٠شاً ئساد٠بً(، فبٌشش ثؾغت إٌّظٛس األسعطٟ ٠غت أْ 

 ئسادٞ اخز١بسٞ، ؽ١ش أٔٗ لذ ٔىْٛ ػٍٝ ٠م١ٓ ِٓ عٛء اٌفؼً ٚٔخزبسٖ ِغ ٘زا ٌىٛٔٗ ِضً اٌخ١ش. ٠ىْٛ فؼً

"فبٌمٛي أْ ال أؽذ ئساد٠بً شش٠ش، ٚال أؽذ ئساد٠بً عؼ١ذ ٠جذٚا وبرثبً ِٓ ٔبؽ١خ ٚطبدلبً ِٓ ٔبؽ١خ؛ ٌٚزٌه ال أؽذ       

 (97، ص5، ف3، ن1998 )ؽب١ٌظ، ٠ىْٛ ال ئساد٠بً عؼ١ذاً، ٌٚىٓ اٌشش ٠ىْٛ ئساد٠بً".

ئرْ، ٘ىزا ٟ٘ ؽش٠خ اإلسادح اٌزٟ لبي ثٙب أسعطٛ ٚاٌزٟ ٠ظٙش ف١ٙب عّٛ اٌؼمً، ئٔٙب غ١ش اٌزغبٚٞ اٌّطٍك       

ث١ٓ عٙزٟ االخز١بس، ؽ١ش ػٕذِب رٕطٍك اٌؾىّخ اٌؼ١ٍّخ ثزجش٠ش ػًّ أٚ ثبٌىف ػٕٗ فأٗ ع١ىْٛ شم١بً أٚ ِغٕٛٔبً ِٓ 

ّبً ٌشٙٛارٗ ٚسغجبرٗ، ثؼىظ ران اٌؾى١ُ اٌزٞ ٠غزشف ِٓ ث١ٓ اٌؾٍٛي ٠ؼظٟ ٚؽ١ٙب؛ فٙٛ ثٙزا ٠ىْٛ ِغزغٍ

 اٌّّىٕخ ِب ٘ٛ أفؼٍٙب ٚأشٍّٙب ػٍٝ أػظُ اٌخ١شاد ٚأٔفؼٙب.

ٚا٢ْ ئرا رغإٌٔب ثأٞ ِغٍه ٚؽش٠مخ لبَ أسعطٛ ثذساعخ ٚرؾ١ًٍ عبئش اٌفؼبئً؟ ٌٛعذٔب ِٛلفٗ ٚاػؾبً ِٓ       

زاْ ّ٘ب ػٕذٖ ٠ُؼذاْ سر٠ٍخ، فّٓ ؽج١ؼخ األش١بء أْ رذِش ثبٌض٠بدح أٚ اإلفشاؽ ٚاٌزفش٠ؾ )اٌض٠بدح ٚإٌمظبْ( اٌٍ

 Virtueإٌمظبْ؛ ِٚٓ رُ ٠غت أْ رىْٛ اٌفؼ١ٍخ ٔمطخ ِزٛعطخ ث١ّٕٙب، أٞ أٔٙب رّضً اٌٛعؾ اٌز٘جٟ ث١ٓ سر٠ٍز١ٓ 

is the golden mean between two vices   ُفٙٛ ٚ٘زا اٌٛعؾ أِب أْ ٠ىْٛ ٚعطبً ثبٌٕغجخ ٌألش١بء ِٚٓ ر

صبثذ، ٚأِب أْ ٠ىْٛ ٚعطبً ثبٌٕغجخ ٌٕب ٠ٚىْٛ لبثً ٌٍزغ١ش، ٚ٘زا ٘ٛ ِب ٠ؼ١ٕٕب ِٓ إٌبؽ١خ اٌخٍم١خ ٚاٌؼ١ٍّخ سغُ 

طؼٛثخ رؾذ٠ذٖ، ؽ١ش ئٔٗ ٚعت ػٍٝ اإلٔغبْ اٌؾزق ٚاٌٍّزضَ، ٚاٌمبدس ػٍٝ رغبٚص اإلفشاؽ ٚاٌزفش٠ؾ ٚاخز١بس 

خ دْٚ ئفشاؽ  ٚال رفش٠ؾ ـذْٚ ئّ٘بي أٚ رمظ١شـ وزٌه وأْ اٌٛعؾ ث١ّٕٙب؛ وأْ ٠خزبس اٌم١بَ ثبٌزّش٠ٕبد اٌش٠بػ١

)فخشٞ، ٠خزبس أ٠ؼبً اٌمذس إٌّبعت ِٓ األوً ٚاٌششة ـ أٞ دْٚ ئوضبس أٚ اٌزم١ًٍ ـ ؽزٝ ٠ؾبفع ػٍٝ طؾزٗ.

 (111، ص1999

٠ٍز١ٓ، "ٌمذ ّٚػؾٕب ئرْ أْ اٌفؼ١ٍخ األخالل١خ رىّٓ فٟ اٌٛعؾ، ٚثأٞ ِؼٕٝ رىْٛ وزٌه، ٚأٔٙب ٚعؾ ث١ٓ سر      

 (82، ص9، ف2، ن1998)ؽب١ٌظ،  أؽذاّ٘ب ئفشاؽ، ٚاألخشٜ رفش٠ؾ".

ئرْ، ثٙزا اٌزظٛس ٠زجٍٛس اٌٛعؾ اٌز٘جٟ ألسعطٛ، ثبػزجبس أْ اٌفؼ١ٍخ ٚعطبً ث١ٓ ؽشف١ٓ والّ٘ب سر٠ٍخ وّب     

عجك ٚأْ ػشفٕب، ئال إٔٔب ٕ٘ب ٔغذ أٔفغٕب أِبَ عإاي ال ِٕبص ِٓ اإلعبثخ ػ١ٍٗ ِفبدٖ: ِب ٔٛػ١خ اٌّؼ١بس اٌزٞ 

 ٠غزخذِٗ أسعطٛ فٟ ِؼشفخ ٚرؾذ٠ذ اٌٛعؾ اٌظؾ١ؼ ٌٍفؼبئً؟.

ٌٚإلعبثخ ػٓ ٘زا اٌغإاي ٔمٛي: ١ٌغذ اٌّغأٌخ أْ ٔشعُ خطبً ِغزم١ّبً ِٓ ِىبْ ٢خش، ِٚٓ رُ ٔغذ إٌمطخ       

اٌّزٛعطخ ث١ّٕٙب.. ئْ أسعطٛ ٠شفغ أْ ٠ؼغ لبػذح صبثزخ ٌزؾذ٠ذ ٘زا اٌٛعؾ، فىً شٟء ػٕذٖ ٠زٛلف ػٍٝ 

ِب ٘ٛ ٚعؾ غ١ش ع١ٍُ فٟ ؽبٌخ اٌظشٚف ٚػٍٝ اٌشخض ٔفغٗ، ٚرٌه ػٍٝ أعبط أْ اٌٛعؾ اٌغ١ٍُ فٟ ؽبٌخ 

أخشٜ، فّب ٘ٛ وشَ ػٕذ فم١ش ٠ُؼّذ ثُخالً ػٕذ صشٞ، اٌشٟء اٌزٞ ثّٛعجٗ ٠زٛعت ػٍٝ اٌفشد األسعطٟ أْ ٠ىْٛ را 

ؽظ ١ِّض، ٠غزط١غ ِٓ خالٌٗ ِؼشفخ اٌٛعؾ اٌظؾ١ؼ .. ئٔٗ: )اٌجظ١شح( اٌزٟ ٟ٘ ػٍخ ِٚؼٍٛي اٌفؼ١ٍخ ِؼبً.. فٟٙ 

ذ٠ٗ اٌجظ١شح ٠ؼشف ِب ٠غت أْ ٠فؼً، ٚرؼزجش ِؼٍٛي اٌفؼ١ٍخ ألٔٙب ال رزطٛس ئال رؼجش ػٓ ػٍخ اٌفؼ١ٍخ ألْ ِٓ ٌ

ثبٌّؾبٌٚخ، فبٌجظ١شح رغؼً اٌفؼ١ٍخ عٍٙخ، أٞ فٟ وً ِشح ٠مشس اإلٔغبْ اعزخذاَ ثظ١شرٗ ٚرؾذ٠ذ اٌٛعؾ ثشىً 

 (260، ص1984طؾ١ؼ ٠غًٙ ػ١ٍٗ أوضش اٌفظً فٟ اٌّغأٌخ فٟ اٌّشح اٌمبدِخ.)عز١ظ، 

را وبْ ٘زا وزٌه، فاْ وً فٓ ٠إدٞ ػٍّٗ ع١ذاً ػٓ ؽش٠ك ِشاػبح اٌٛعؾ، ٚئطذاس اٌؾىُ ػٍٝ ػٍّٗ "ئرْ ئ      

ثٛاعطخ ٘زا اٌّؼ١بس، ٌزٌه فإٔب ٔمٛي غبٌجبً ػٓ األػّبي اٌف١ٕخ اٌغ١ذح: أٔٙب ال ٠ّىٓ أْ ٔأخز ِٕٙب أٚ ٔؼ١ف ئ١ٌٙب 

، 2، ن1998ث١ّٕب اٌٛعؾ ٠ؾفظٙب".)ؽب١ٌظ، ش١ئبً، لبطذ٠ٓ أْ اإلفشاؽ ٚاٌزفش٠ؾ ٠ذِش عٛدح األػّبي اٌف١ٕخ. 

 (77، ص6ف

ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ ئرْ، ٔمف ػٍٝ ِب١٘خ اٌٛعؾ اٌظؾ١ؼ ٌٍفؼبئً، ٚرٌه ٚفك اٌطبثغ اٌؼٍّٟ ٌٍزفى١ش األسعطٟ       

اٌزٞ ثّٛعجٗ ٔشٜ ثأْ ٘زا اٌٛعؾ ِخزٍف فٟ وً ؽبٌخ ِخزٍفخ، ِٚٓ رُ رزؼذد اٌفؼبئً ثمذس ِب فٟ اٌؾ١بح ِٓ 

 ظشٚف.

وزٌه ٠غت أْ ٔؼشف ثأْ أسعطٛ ٠مُّش ثأْ ١ٌظ ٌٍششٚس ٟٚ٘ أؽشاف ِزمبثٍخ ِٓ ؽ١ش ٟ٘ أؽشاف، ؽشف       

فّضالً: ١ٌظ ٌإلعشاف أٚ اٌظٍُ ِٓ ؽ١ش ّ٘ب ئعشاف أٚ ظٍُ، ؽشف، ٚئال ٌىبْ ٌٙزا اٌطشف ؽشف آخش، ٚ٘ىزا 

ف١ٕزظ ػٓ رٌه أْ اٌشش اٌؾبي ٠غزّش، ٚوبْ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ّٚ٘ب ششاْ ٚعؾ ٚ٘ٛ خ١ش، ٚ٘زا ػٕذ أسعطٛ ِؾبي، 
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شش لطؼبً، ٚأْ األفؼبي اٌشش٠شح شش٠شح ثؾذ رارٙب، ٌٙزا وً األفؼبي ٚاالٔفؼبالد ِضً: اٌغشلخ ٚاٌمزً ٚاٌؾغذ، ١ٌظ 

 ٌٙب ٚعؾ.

"ئال أٔٗ ١ٌظ وً فؼً أٚ ػبؽفخ ٠مجً اٌٛعؾ. فجؼؼٙب ٠زظف ثأعّبء رش١ش ئٌٟ شش٘ب ِضالً: اٌؾمذ، ػذَ       

ئٌٟ أٔٙب رش١ش  ثأعّبئٙبخ األفؼبي: اٌضٔب، اٌغشلخ، اٌمزً، فىً ٘زٖ األش١بء اٌّشبثٙخ رش١ش اٌؾ١بء، اٌؾغذ، ٚفٟ ؽبٌ

 (78، ص6، ف2، ن1998)ؽب١ٌظ،  ثزارٙب، ١ٌٚظ اإلفشاؽ أٚ اٌزفش٠ؾ ف١ٙب".

وّب أْ اٌفؼ١ٍخ ػٕذ أسعطٛ ال رٛعذ ئال ثبعزّبع ػمً ٚشٙٛح، ٌزٞ عب٘ذ أسعطٛ فٟ ئثطبي اٌٍزح ِغ رأ١٠ذٖ       

ؼغ أٔٛاػٙب، ثىْٛ اإلٔغبْ ١ٌظ ػمالً خبٌظبً ٚال ؽغبً ِؾؼبً، ٚئّٔب ٘ٛ: )اإلٔغبْ طبؽت اٌؼمً أٚ اٌشٚػ أٚ ٌج

 Man is not a pure intellect or mind and he is not a pure sense but man is bothاٌؾظ ِؼبً( 

mind or soul and sense  ٌؼؼٛٞ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ ئثبدرٙب ثبػزجبس أْ اٌشٙٛاد رّضً فٟ اإلٔغبْ عبٔجٗ ا

ئػشاس ثبٌطج١ؼخ اٌزٟ ال طالػ ٌٙب ئال ثٛعٛد اٌؼمً ٚاٌشٙٛح . ٚثّؼٕٝ آخش، فبإلٔغبْ دائّبً ِب ٠ؾمك فؼالً؛ ِٚٓ 

رُ فمذ ٠ؾ١ب ؽ١بح ١ٍِئخ ثب٢الَ، ٌٚىٓ ٘زٖ ا٢الَ ٔفغٙب رٕزٟٙ ثغؼبدح ٟ٘ ػ١ٕٙب اٌغؼبدح فٟ رؾم١ك ٘زا اٌفؼً. فارا 

، فٟ إٌشبؽ اٌزٞ ٠إرٞ ف١ٗ، ا٢الَ، ف١غت أال رؼذ ٘زٖ ا٢الَ ِؼبدح ٌالر، ثً ِب داِذ رؾم١مبً وبْ وً فؼً عبٌجبً 

، 1980)ثذٚٞ، ٌفؼً، فٟٙ عذ٠شح ئرْ أْ رغّٝ ثٍزح، ٟٚ٘ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ وبٌض٘شح اٌزٟ رأرٟ ثؼذ رطٛس ؽ٠ًٛ. 

 (258ص

١ؼخ ٚاٌؼمً طٛسرٙب، ٚاٌظٛسح ال ٚعٛد ٌٙب ئرْ، األ٘ٛاء ٚاٌشٙٛاد، ِب ٟ٘ ئال ١ٌ٘ٛٝ ػٕذ أسعطٛ، ٚاٌطج      

ثذْٚ ١ٌ٘ٛٝ ئال فٟ اٌطج١ؼخ اإل١ٌٙخ فمؾ، ثّؼٕٝ أْ اٌطج١ؼخ ٚاٌؼمً ال ٚعٛد ٌّٙب ثذْٚ اٌشٙٛاد ئال فٟ اٌزاد 

ِٚغ ٘زا فبٌفؼ١ٍخ ال رىْٛ ثبالعزشعبي ِغ اٌشٙٛح  (،259، 1984)عز١ظ، اإل١ٌٙخ إٌّض٘خ ػٓ وً شٙٛح.

اٌؾ١ٛاْ، ٚال رىْٛ أ٠ؼبً ثبٌؼًّ ػٍٝ اعزئظبٌٙب ٚئِبرزٙب؛ ٚئّٔب رىْٛ فٟ ئخؼبػٙب ٌؾىُ ٚاالٔم١بد ٌغٍطبٔٙب ِضً 

 اٌؼمً اٌزٞ ِٓ شأٔٗ أْ ٠ؾمك االػزذاي، ثؾغت ٔظش٠خ األٚعبؽ اٌزٟ عؼٍذ اٌفؼ١ٍخ ٚعطبً ث١ٓ ئفشاؽ ٚرفش٠ؾ.

 ثانياً/ الفضائل العقلية:

أسعطٛ، ٚل١بِٙب ػٍٝ اٌزشث١خ ٚاٌزؼٛد ٚاٌّشاط ٚفك ِب أٌذ  ئرْ، ثؼذ أْ ػشفٕب ؽم١مخ اٌفؼبئً األخالل١خ ػٕذ      

ئ١ٌٗ اٌؼبدح ِٚب رطٍجٗ ِٓ لذساد خبطخ لبئّخ ػٍٝ  اسرجبؽبد ثؾبالد اٌشخظ١خ رذٚس ؽٛي ِفَٙٛ االخز١بس 

ٚاٌزمذ٠ش، اٌزٞ ٠زغٍٝ ِؼّٛٔٗ فٟ عّٛ اٌؼمً  اٌمبئُ ػٍٝ اخز١بس اٌٛعؾ ث١ٓ اإلفشاؽ ٚاٌزفش٠ؾ، ٔجؾش ا٢ْ فٟ 

ئً اٌؼم١ٍخ اٌزٟ رظٙش ِب١٘زٙب ٚاػؾخ ػٕذ أسعطٛ ئال ِٓ خالي رؾم١مٙب ٌغٛ٘ش اٌغؼبدح اٌزٟ ٠غزؾ١ً أْ ٠زُ اٌفؼب

ئدساوٙب ثذْٚ ِؼشفخ ؽج١ؼخ إٌفظ ٚلٛا٘ب، ٚرٌه ثىْٛ اٌغؼبدح رُؼّذ ؽبالً ِٓ أؽٛاي إٌفظ اٌجشش٠خ اٌزٟ ٟ٘ ١ٌغذ 

أسلٝ فأٗ ٠ؾزٛٞ فٟ داخٍٗ ػٍٝ ٍِىبد اٌّٛعٛداد اٌؼمً فؾغت ـ أٞ ثّؼٕٝ أْ اإلٔغبْ اٌؼمً ثٛطفٗ ِٛعٛداً 

األدٔٝ أ٠ؼبً، فٙٛ ِضً إٌجبد غبدٞ، ِٚضً اٌؾ١ٛاْ ؽغبط، ٚاالٔفؼبالد ٚاٌشٙٛاد عضء ػؼٛٞ فٟ ؽج١ؼزٗ، 

ِٚٓ رُ فالثذ ٌإلٔغبْ وىً ِٓ ٚظ١فخ خبطخ ِؾذدح ر١ّضٖ ػّب ػذاٖ ِٓ إٌجبد ٚاٌؾ١ٛاْ، ئرْ، فاْ ٘زٖ اٌٛظ١فخ 

إلٔغبْ دْٚ غ١شٖ ِٓ عبئش اٌّخٍٛلبد، رىّٓ فٟ ٚعٛد لٛح اإلدسان اٌؼمٍٟ اٌزٟ ٟ٘ اٌٛظ١فخ اٌزٟ ٠خزض ثٙب ا

 األعبع١خ اإلٔغبْ، ٚرٌه ثٛاعطخ ِّبسعخ اٌغٍٛن ؽجمبً ٌٍؼمً.

"فبٌؾ١بح رجذٚ أٔٙب ػبِخ ؽزٝ ثبٌٕغجخ ٌٍٕجبد، ٌٚىٕٕب ٔجؾش ػّب ٘ٛ خبص ثبإلٔغبْ. ٌٕزشن ئرْ، ؽ١بح اٌزغزٞ       

ٚإٌّٛـ صب١ٔبً ٕ٘بن ؽ١بح اإلدسان اٌؾغٟ، ٌٚىٕٙب رجذٚ أ٠ؼبً ػبِخ ؽزٝ ثبٌٕغجخ ٌٍؾظبْ ٚاٌضٛس، ٚوً اٌؾ١ٛاْ. ثمٟ 

 (   55، ص7، ف1، ن1998)ؽب١ٌظ، ٌّجذأ اٌؼبلً".ٕ٘بن ئرْ اٌؾ١بح اٌفؼبٌخ ٌٍؼٕظش اٌزٞ ٠ّزٍه ا

ئْ اٌؾ١بح اٌؼبلٍخ ثٙزا رىْٛ رطبثك ربَ ٌؾ١بح اٌفؼ١ٍخ، ٚثبٌزبٌٟ فاْ خ١ش اإلٔغبْ ٚٚظ١فزٗ ٠ىّٓ فٟ ِضاٌٚخ       

ٚرؾم١ك ٘زٖ اٌفؼ١ٍخ، ٚرٌه وّب ػشفٕب ِٓ خالي رمغ١ّبد إٌفظ ٚلٛا٘ب اٌّخزٍفخ ئٌٟ ػبلٍخ ٚغ١ش ػبلٍخ، ؽ١ش 

اٌغضء اٌؼبلً ثؾغت سأ٠ٗ ئٌٟ لغ١ّٓ: اٌغبٔت اٌجش٘بٟٔ اٌزٞ ٠ذٚس ِٛػٛػٗ ؽٛي اٌى١ٍبد اٌضبثزخ اٌزٟ ال ٠ٕمغُ 

 (315)لشٟٔ، ة د ،صرزغ١ش، ٚاٌغبٔت اٌزمذ٠شٞ اٌمبئُ ػٍٝ اٌغضئ١بد اٌزٟ رزغ١ش.

فاْ أسعطٛ ِٚٓ ٚالغ إٌظش٠خ اٌمبئّخ ػٍٝ اػزجبس أْ فؼ١ٍخ اٌشٟء ِششٚؽخ ثزأد٠خ ٚظ١فزٗ إٌّبعجخ،       

٠ؾبٚي أْ ٠ىشف أؽغٓ األؽٛاي اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ػ١ٍٙب وً عضء ِٓ ٘ز٠ٓ اٌغضئ١ٓ. ؽ١ش ٠شٜ ئْ ٌٍفؼبئً 

طٍخ ثبالخز١بس أٚ اٌشغجخ اٌّج١ٕخ ػٍٝ اٌزمذ٠ش. ٌٚالخز١بس اٌظؾ١ؼ ششؽبْ: ٠زّضً اٌششؽ األٚي فٟ اٌشغجخ 

ٌظؾ١ؾخ رىْٛ دائّبً رؾذ ع١طشح اٌشأٞ اٌظؾ١ؾخ، ٠ٕٚؾظش اٌششؽ اٌضبٟٔ فٟ اٌشأٞ اٌظبدق. ٚاٌشغجخ ا

اٌظبدق، ثّؼٕٝ أٔٙب رخؼغ ألٚاِشٖ ٚرٕمبد ٌزٛعٙبرٗ، ٚرٌه ٌىْٛ أْ اٌؾم١مخ اٌؼ١ٍّخ ٟ٘ ػجبسح ػٓ ارفبق اٌشغجخ 
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ِغ اٌشأٞ اٌظؾ١ؼ؛ ؽ١ش أٔٗ ئرا اسرفغ اٌشأٞ أطجؼ االخز١بس ثبؽالً، أِب ئرا اسرفؼذ اٌشغجخ ٌُ رزؾشن إٌفظ فٟ 

٠شرئ١ٗ اٌؼمً؛ ثىْٛ ٘زا اٌؼمً ال ٠ؾشن ئال ػٕذِب ٠ضجذ اٌغشع اٌزٞ ٠غت أْ رطٍجٗ اٌمٛح ؽٍت اٌغشع اٌزٞ 

 (122، ص1999)فخشٞ، إٌضٚػ١خ اٌزٟ ٟ٘ اٌمٛح اٌّؾشوخ فٟ إٌفظ، أٚ ٠شفؼٗ.

ح " ٌٚىٓ ئرا وبْ اٌّؾغٛط ٌز٠زاً أٚ ِإٌّبً فاْ إٌفظ رطٍجٗ أٚ رزغٕجٗ ثٕٛع ِٓ اإل٠غبة أٚ اٌغٍت، ٚاٌشؼٛس ثبٌٍز

ٚاألٌُ ٘ٛ اٌزأص١ش ثمٛح اٌؾظ، وأٔٙب ِزٛعؾ أٚ ِزظً ثبٌؾغٓ أٚ اٌمج١ؼ ِٓ ؽ١ش ّ٘ب وزٌه. ٚاٌٙشٚة ٚإٌضٚع 

ئرْ ِٓ أفؼبي اٌمٛح، ٚثّؼٕٝ آخش لٛح إٌضٚع ٚلٛح اٌٙشٚة ال رز١ّض ئؽذاّ٘ب ػٓ األخشٜ، ٚال رز١ّضاْ ػٓ لٛح 

اٌظٛس رؾً ف١ٙب ِؾً اٌّؾغٛعبد، فارا أصجزذ اٌؾغٓ اٌؾظ، ٌٚٛ أْ ِب١٘زّٙب ِخزٍفزبْ. أِب إٌفظ اٌفىش٠خ فاْ 

 ( 117، ص7، ف3، ن2015)ؽب١ٌظ، ٚٔفذ اٌمج١ؼ، ٘شثذ أٚ ؽٍجذ. ٌٚٙزا ال رؼمً إٌفظ أثذاً دْٚ اٌظٛس".

ٚػٍٝ أ٠خ ؽبي، ئرا أر١ٕب ئٌٟ ِغبالد اإلصجبد ٚاٌشفغ ٚدٚس٘ب فٟ ِغًّ اٌؾ١بح اٌؼ١ٍّخ أٚ اٌخٍم١خ، فإٔب       

 ( 196، ص1966)وشَ، ػٍٝ خّغخ ِغبالد ٟ٘:ٔغذ٘ب رمزظش 

ـ اٌفٓ: اٌزٞ ٘ٛ ٠ٕؾظش فٟ ؽبٌخ ػم١ٍخ ال رزغٍٝ ئال ثبٌمذسح ػٍٝ اٌظٕغ ٚاإل٠غبد، ِٚٛػٛػبرٗ ثبٌزبٌٟ رىْٛ 1

 غ١ش ػشٚس٠خ، ؽ١ش أٔٙب لذ رىْٛ ٚلذ ال رىْٛ.  

 ٍخ. ـ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ: رُؼّذ ػشٚس٠خ، ٚرٌه ػٍٝ أعبط أٔٙب غ١ش ِغزؾذصخ ٚغ١ش صائ2

ـ اٌؾىّخ اٌؼ١ٍّخ: رٕؾظش فٟ عّخ اٌزفى١ش إٌبثغ ِٓ اٌزذثش ٚاٌزؾ١ًٍ اٌؼمٍٟ، ٚاٌزٞ ٠ٕزٟٙ ئٌٟ االخز١بس. ِٚٓ رُ 3

فٟٙ رخزض ثشٟء عضئٟ ٠ّىٓ ػٍّٗ؛ ٚاإلٔغبْ اٌزٞ  ٠ٍّه ٘زا إٌٛع ِٓ اٌؾىّخ ٠ىْٛ لبدساً ػٍٝ اٌزذث١ش 

 ٚاٌزؾ١ًٍ ٌّب ٘ٛ خ١ش فٟ وً اٌظشٚف.

ف١خ: ٟ٘ اٌزٟ ٠ؼؼٙب أسعطٛ ِٛػٛع اٌزغبِٟ ٚاإلعالي، ٚرٌه ػٍٝ اػزجبس أْ اإلٔغبْ اٌزٞ ـ اٌؾىّخ اٌفٍغ4 

٠ّزٍه اٌؾىّخ اٌؼ١ٍّخ ١ٌظ ٘ٛ أفؼً اٌّخٍٛلبد، فٕٙبن ِٓ ٘ٛ أفؼً ِٕٗ، ئٔٗ ِٓ ٠ذخً فٟ ئؽبس اٌغّبٚاد. 

ِؼبفبً ئ١ٌٙب اٌؼمً اٌؾذعٟ اٌشٟء اٌزٞ ثٗ رىْٛ اٌؾىّخ اٌفٍغف١خ اٌزٟ ٠مظذ٘ب أسعطٛ ِزّضٍخ فٟ اٌّؼشفخ اٌؼ١ٍّخ 

ّٟ ٕ٘ب أْ أسعطٛ أصٕبء ِمبسٔزٗ ث١ٓ االص١ٕٓ ألظذ: )اٌؾىّخ اٌفٍغف١خ  ٌألش١بء اٌغب١ِخ ؽج١ؼ١بً. ٌٚىٓ ٠غت أْ ٔؼ

ثبٌؾىّخ اٌؼ١ٍّخ( لذ عؼً  األٌٚٝ أسلٝ ِٓ اٌضب١ٔخ، سغُ أٔٙبـ أٞ اٌؾىّخ اٌفٍغف١خـ ١ٌغذ ٟ٘ اٌغجت اٌىبفٟ، ٌىٕٙب 

 ً اٌغؼبدح اٌزٟ ٟ٘ ػٕذٖ ٘ذف إٌشبؽ اإلٔغبٟٔ .اٌغجت اٌؼشٚسٞ ٌزؾظ١

وزٌه فاْ اٌؾىّخ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠مظذ٘ب أسعطٛ ال رغزخذَ اٌؾىّخ اٌفٍغف١خ، ثً رؼًّ ػٍٝ خذِزٙب ٚػٍٝ       

ٚعٛد٘ب، ٚرٌه ػٓ ؽش٠ك ئخؼبع اٌؼٛاؽف ٚاٌشٙٛاد ئٌٟ اٌّجبدب األخالل١خ، ئٞ أْ اٌؾىّخ اٌؼ١ٍّخ رظذس 

 ؾ ١ٌٚظ ٌٙب.األٚاِش ِٓ أعٍٙب فم

"ٌٚىٕٕب ٔىشس أٔٙب ١ٌغذ ِزؼب١ٌخ ػٍٝ اٌؾىّخ اٌفٍغف١خ، أٞ فٛق اٌمغُ اٌغبِٟ ِٕب، أوضش ِّب ٠ىْٛ فٓ اٌطت       

ِزؼب١ٌبً فٛق اٌظؾخ، ٌٚزٌه فٟٙ ال رغزؼٍّٙب، ٌٚىٓ رؼًّ ػٍٝ ئ٠غبد٘ب، ئرْ رظذس األٚاِش ِٓ أعٍٙب ١ٌٚظ 

           ( 156، ص13، ف6، ن1998)ؽب١ٌظ، ٌٙب".

ـ اٌؼمً اٌؾذعٟ: ٘ٛ اٌزٞ ٠ذسن اٌٙذف ئر أٔٗ ٠ُؼّذ األعبط ٚٔمطخ اٌجذا٠خ فٟ اٌؾىّخ اٌؼ١ٍّخ، فغ١ّغ اٌّؼبسف 5

اٌغبثمخ رؼٛد فٟ ؽج١ؼزٙب ئٌٟ اٌّجبدب األ١ٌٚخ، سغُ أٔٙب رخٍٛ ِٓ اٌزؾ١ًٍ ٚاٌجشٕ٘خ ػٍٝ ٘زٖ اٌّجبدب ثذْٚ ٚعٛد 

 اٌؼمً اٌؾذعٟ.

ئرْ، ػٍٝ ٘زا إٌؾٛ ؽذد أسعطٛ ِفَٙٛ اٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ، اٌزٟ رىزغت ػٕذٖ ثبٌزؼ١ٍُ ٚرّٕٛ ِٓ عشائٗ، ئٔٙب       

ِّبسعخ اٌزأًِ إٌظشٞ اٌزٞ ٠زّضً ػٕذ اإلٔغبْ فٟ اٌؼمً ثٛطفٗ غب٠خ فٟ رارٗ، ِٚٓ رُ ٠ّضً أوجش ّٔٛ ٌٛظ١فخ 

ه اٌٛظ١فخ اٌزٟ رزغغذ فٟ ِؾبوبح هللا ػٓ ؽش٠ك اإلٔغبْ اٌزٟ ٠خزض ثٙب دْٚ عبئش اٌّخٍٛلبد األخشٜ، رٍ

اٌزفى١ش اٌخبٌض، ٚثٙزا رظجؼ ٘زٖ اٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ أعّٝ فؼبئً ٠غزط١غ اإلٔغبْ أْ ٠ظً ئ١ٌٙب ثىٛٔٙب رّضً 

 Rational virtue is the greatest virtue that man can reach, it is the اٌغؼبدح اٌمظٜٛ 

greatest happiness  ٍف١ٙب اٌغبٔت اإلٌٟٙ فٟ اإلٔغبْ، فال شٟء ٠ٕغت ئٌٟ هللا عٜٛ اٌزفى١ش اٌزٟ ٠زغ ٝ

 اٌخبٌض.

"ٌزٌه فاْ ٔشبؽ ا٢ٌٙخ اٌزٟ رفٛق وً األخشٜ فٟ إٌؼّخ، ٠غت أْ رىْٛ ثذسعخ أوجش ِٓ ؽج١ؼخ       

 (219، ص8، ف10، ن1998)ؽب١ٌظ، اٌغؼبدح".
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ط١غ اإلٔغبْ أْ ٠ؾ١ب٘ب، ِٚغ ٘زا ال ٠غزط١غ اٌٛطٛي ئْ ؽ١بح اٌفؼ١ٍخ اٌؼم١ٍخ ٟ٘ أفؼً ٚأؽغٓ ؽ١بح ٠غز      

ئ١ٌٙب ٚثٍٛغٙب ئال ػذد ل١ًٍ ِٓ إٌبط، ٚؽزٝ ٘إالء ال ٠غزط١ؼْٛ اٌٛطٛي ئ١ٌٙب ئال ػٍٝ فزشاد ِزمطؼخ، أِب ػبِخ 

إٌبط فٕٙبن ؽش٠ك ٌٍؾ١بح اٌفبػٍخ خبطخ ثُٙ، ئٔٗ ؽش٠ك اٌفؼبئً األخالل١خ اٌزٟ وّب ػشفٕب رُىزغت ػٓ ؽش٠ك 

ُ اٌؼمٍٟ فٟ اٌغبٔت االٔفؼبٌٟ أٚ اٌشٙٛأٟ ػٕذُ٘، ِٚٓ رُ رظجؼ فؼبئً ػ١ٍّخ ِبد٠خ رغبػذ ٘إالء إٌبط اٌزؾى

 ػٍٝ ِّبسعخ اٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ )اٌزأ١ٍِخ(، ١ٌظجؾٛا ِإ١ٍ٘ٓ ١ًٌٕ اٌخ١ش األلظٝ اٌزٞ ٘ٛ اٌغؼبدح.

زأًِ و١ٍخ ٠ىْٛٔٛ عؼذاً ؽمبً. ال ػٓ "ثزٌه اٌمذس اٌزٞ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ اٌزأًِ، ٚئْ أٌٚئه اٌز٠ٓ ٠ٕزّٟ ئ١ٌُٙ اٌ      

ؽش٠ك االلزشاْ، ٚئّٔب ثفؼً ِّبسعخ اٌزأًِ، ٚ٘زا ٠ىْٛ ص١ّٕبً فٟ رارٗ. فبٌغؼبدح ئرْ ٠غت أْ رىْٛ شىالً ِؼ١ٕبً 

ِٓ اٌزأًِ ٌٚىٓ ٔظشاً ٌىٛٔٗ ثششاً فاْ اٌّشء فٟ ؽبعخ ئٌٟ االصد٘بس اٌخبسعٟ، ٌزٌه فطج١ؼزٕب ١ٌغذ ِىزف١خ رار١بً 

 (220ص ،8، ف10، ن1998)ؽب١ٌظ، اٌزأًِ، ٌٚىٓ أعغبدٔب أ٠ؼبً ٠غت أْ رىْٛ طؾ١ؾخ ". ٌزؾم١ك ٘ذف

٘زٖ ٟ٘ ئرْ، اٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ اٌزٟ ٠مظذ٘ب أسعطٛ، فٟٙ اٌزٟ رٕزٟٙ ثظبؽجٙب ئٌٟ ٌزح اٌغؼبدح، ثّؼٕٝ أٔٙب ـ       

ظٙش ِٓ ِظب٘ش ؽٍجٗ ٌٍؾ١بح اٌزٟ أٞ اٌٍزح ـ رىْٛ اٌضّشح اٌطج١ؼ١خ ٌّّبسعخ اٌغؼبدح، ؽ١ش أْ ؽٍت ئٔغبْ اٌٍزح ِ

ٟ٘ وّبي أٚ فؼً. فىً ٚاؽذ ف١ٕب دائّبً ِب ٠ٍزز ثّّبسعخ أؽت لٛاٖ ئ١ٌٗ، ٌٚٙزا وبٔذ اٌٍزح ٟ٘ اعزىّبي اٌؼؼٛ 

األفؼً، ػٕذ ِاللبح اٌّٛػٛع األفؼً، أٚ ٟ٘: رؾظ١ً اٌىّبي اٌّّىٓ ثبٌٕغجخ ئٌٟ اٌىبئٓ، أٚ ئدسان اٌّالئُ ثّب 

١بح ِشرجطزبْ أشذ االسرجبؽ، ِٚٓ غ١ش اٌّّىٓ اٌفظً ث١ّٕٙب ئال فٟ اٌز٘ٓ فمؾ؛ فال ٚعٛد ٘ٛ ِالئُ. ٚاٌٍزح ٚاٌؾ

ٌٙزٖ اٌٍزح ِٓ غ١ش ِّبسعخ اٌٛظبئف اٌؾ٠ٛ١خ اٌزٟ رظً ئٌٟ غب٠خ وّبٌٙب أصٕبء ِّبسعخ اٌزأًِ اٌزٞ ٠ّضً لّخ 

 اٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ.

زا، ٚوّب ٠ششػ أسعطٛ، فاْ خ١ش اإلٔغبْ ئْ خ١ش وً ِٛعٛد ٠مَٛ فٟ أْ ٠ذسن ٔشبؽٗ دسعخ اٌىّبي، ٚػٍٝ ٘

٠مَٛ فٟ ٚطٛي ٔشبؽٗ اٌزٞ ٠خزض ثٗ ئٌٟ وّبٌٗ، ٚ٘زا إٌشبؽ اٌزٞ ٠خزض ثٗ اإلٔغبْ ٘ٛ ٔشبؽ اٌؼمً، ٚٔشبؽ 

٘زا اٌؼمً اٌّزؼّٓ ِغ ٚظ١فزٗ ٘ٛ اٌفؼ١ٍخ، ِٚٓ رُ رىْٛ عؼبدح اإلٔغبْ ِٓ ؽ١ش ٘ٛ ئٔغبْ ِزّضٍخ فٟ 

   (315)لشٟٔ، ة د، صاٌفؼ١ٍخ.

"ٔشبؽ اٌؾىّخ اٌفٍغف١خ ٘ٛ أٌز األٔشطخ اٌفبػٍخ، ٚفٟ وً اٌظشٚف فاْ اٌغؼٟ ٚساءٖ ٠ؼزمذ ثأٔٗ ٠ؼطٟ ٌزاد       

 (215ص ،7، ف10، ن1998)ؽب١ٌظ، سائؼخ ٌٕمبئٙب ٚاعزّشاس٠زٙب".

ّبسعزٙب ٘ىزا ٠ٕزٟٙ أسعطٛ ئٌٟ اٌمٛي ثأْ اٌٍزح ٟ٘ اٌضّشح اٌطج١ؼ١خ العزىّبي اٌمٜٛ اٌؾ٠ٛ١خ فٟ اإلٔغبْ ِٚ      

ػٍٝ ٚعٙٙب األوًّ. ٚرٌه ػٍٝ اػزجبس٘ب ششؽبً ِٓ ششٚؽ اٌغؼبدح اٌؾمخ. فبٌؾ١بح ػٕذٖ ٚاٌزٟ رخٍٛ ِٓ ع١ّغ 

 أشىبي اٌٍزح ٠غزؾ١ً أْ ٠ىْٛ طبؽجٙب عؼ١ذاً أطالً.  

 ثالثاً/ الفضائل الكبري:

ػٕذ رٕبٌٕٚب ٌٍفؼبئً اٌىجشٜ ػٕذ أسعطٛ ٔشاٖ ؽش٠ض ػٍٝ أْ ٠ؼغ ٔغك رؾ١ٍٍٟ ٠شًّ اٌفؼبئً: األخالل١خ،       

ٚاٌؼم١ٍخ، ٚخبطخ رٍه اٌزٟ ٠ؼزجش٘ب ِٓ أِٙبد اٌفؼبئً ) اٌشغبػخ، ٚاٌؼفخ، ٚاٌىشَ، ٚاٌظذالخ، ٚاٌؼذاٌخ(، ؽ١ش 

رٕض ػٍٝ أٔٗ ِٓ اٌؼذي أْ ٠إدٞ اإلٔغبْ وزا، ِٚٓ  ٠مُّش ػٍٝ أْ فؼ١ٍخ اٌشغبػخ رزغٍٝ فٟ ِفَٙٛ اٌؼذاٌخ اٌزٟ

اٌخضٞ أال ٠إدٞ وزا، ٚرٌه ٌىْٛ ٘زٖ اٌشغبػخ ٚعطبً ثبٌٕغجخ ٌألش١بء اٌزٟ رض١ش اٌضمخ ٚاٌخٛف. ئر أٔٙب شغبػخ 

األٌُ ثخالف ِشبػش اٌضمخ ٚاٌخٛف ػٕذ األشخبص، فبإلٔغبْ اٌزٞ ٠زّبٌه ٔفغٗ ػٕذ خٛفٗ ِٓ األخطبس ٠ىْٛ 

فٙٛ ٠ٛاعٗ وً ِب ٘ٛ ِإٌُ. ٚرٌه وّب ٘ٛ ؽبي شغبػخ اٌغٕٛد، ٚشغبػخ اٌغشأح إٌبعّخ ػٓ ؽٛي  شغبػبً ٚثزٌه

اٌخجشح فٟ أٞ فٓ ِٓ اٌفْٕٛ، ٚأ٠ؼبً شغبػخ اٌغؼت اٌزٞ ٠ذفغ طبؽجٗ ثبٌضٛسح ٌىشاِزٗ، ٚشغبػخ اٌؾّبعخ 

 (118، ص1999)فخشٞ، اٌفطش٠خ اٌزٟ رذفغ طبؽجٙب ػٍٝ الزؾبَ اٌّخبؽش ثغشأح. 

ّب ٠مٛي أ٠ؼبً ثأْ فؼ١ٍخ اٌؼفخ )االػزذاي( اٌزٟ رمٛدٔب ثبٌؼشٚسح ئٌٟ اٌؾذ٠ش ػٓ اٌٍزاد، ال رخزض ئال و      

ثبٌزاد اٌغغذ٠خ أٚ اٌؾغ١خ فمؾ ، ثىْٛ طبؽت اٌٍزاد اٌؼم١ٍخ ال ٠طٍك ػ١ٍٗ ِٕغّغبً ف١ٙب ِّٙب صاد فٟ ؽٍجٙب ٚال 

٠خ ِضً اٌجظش ٚاٌغّغ، ٚرٌه ثىْٛ أْ اإلٔغبْ اٌزٞ ٘ٛ ِمظشاً ِّٙب اثزؼذ ػٕٙب. وّب أٔٙب ال رشًّ اٌٍزاد اٌغغذ

٠غزّزغ ثّٕظش ِؼ١ٓ، أٚ ٠غزّغ ئٌٟ طٛد ٠ؾجٗ ال ٔمٛي ػ١ٍٗ أِؼزذي أٚ ِٕغّظ. فٙزا إٌٛع ِٓ اٌٍزاد اٌغغذ٠خ 

ال ٠ؼزجش ِٛػؼبً ٌإلفشاؽ ٚاٌزفش٠ؾ. ٚاإلٔغبْ اٌّؼزذي اٌزٞ ال ٠غذ ٌزح فٟ اٌّالر اٌزٟ ٠طٍجٙب اٌشٙٛأٟ ٚال فٟ 

اد اٌؼبِخ ٚئّٔب ٠أخز ٌزارٗ ثمذس ثؾغت اٌمبػذح اٌظؾ١ؾخ اٌزٟ ٟ٘ ١ٌغذ ئفشاؽبً أٚ رفش٠طبً، ٚثبٌزبٌٟ ال اٌٍز

 (258ـ  257، ص1980)ثذٚٞ،. The pleasure of virtueرظطذَ ثٕج١ً اٌّمبطذ اٌزٟ ٟ٘ ٌزح اٌفؼ١ٍخ 
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غبػخ، ٚال ثفؼ١ٍخ االػزذاي، ثً ئٔٙب ٚثؾش أسعطٛ أ٠ؼبً فٟ فؼ١ٍخ اٌىشَ )اٌغخبء( اٌزٟ ال رزؼٍك ثفؼ١ٍخ اٌش     

اٌفؼ١ٍخ اٌّزظٍخ ثبٌضشٚح ثىٛٔٙب رّضً ػٕذٖ ٚعؾ ث١ٓ ؽشف١ٓ: )اإلعشاف ٚاٌزمز١ش( اٌٍزاْ ٠ىٛٔبْ ئفشاؽبً ٚرفش٠طبً 

ثبٌٕغجخ ٌٍضشٚح .. ئٔٙب فؼ١ٍخ اٌىشَ ٚاٌغخبء األسعطٟ اٌزٞ ٠زّضً فٟ اٌشخض اٌزٞ ٠ّزٍه اٌفؼ١ٍخ اٌّزظٍخ 

وّب سأ٠ٕب ٚعؾ ث١ٓ اإلعشاف ٚاٌزمز١ش، ِٚٓ رُ فٙٛ اٌشخض اٌغٕٟ اٌّف١ذ اٌزٞ ٠مَٛ ثفؼً ثبٌضشٚح ٚاٌزٟ ٟ٘ 

اإلٔفبق ٚاٌؼطبء اٌٍزاْ ّ٘ب ِٓ اعزؼّبالد اٌضشٚح، ٚرٌه ػٍٝ األفشاد إٌّبعج١ٓ، ٚ٘ٛ ٠مَٛ ثٙزا اٌفؼً أوضش ِٓ 

 ل١بِٗ ثفؼً األخز ٚاالؽزفبظ اٌٍز٠ٓ ّ٘ب اِزالن اٌضشٚح.

أػطبٖ ثشؽبثخ طذس ١ِّّٕٔٛٚخ دْٚ رٍّك ِٚؼبٔبح، فال ٠طٍك ػٍٝ ِٓ ٠ؼطٟ ثأٌُ اعُ اإلٔغبْ  ئٔٗ ٠ؼطٟ ِب       

اٌغخٟ، ٚرٌه ٌىٛٔٗ لذ أػطٝ ِب أػطٝ ٚوٍٗ ؽغشٖ ٚأٌُ، ثؼ١ذاً ػٓ اٌششف ٚاٌفؼ١ٍخ. ئٔٗ اإلٔغبْ اٌغخٟ اٌزٞ 

ٌضشٚح ٌزارٙب ٚئّٔب ٟ٘ ػٕذٖ ٚع١ٍخ ٠زغبٚص فٟ ػطبئٗ ؽذ اإلفشاؽ ٚال ٠ٙزُ ثٕفغٗ ِٚٓ رُ فٙٛ ٔج١ً ثىٛٔٗ ال ٠م١ُ ا

ٕفك ثط١ت خبؽش، ثؼىظ رٌه اإلٔغبْ اٌغخٟ  ُّ ٠ٙذف ثٙب ئٌٟ فؼً اٌؼطبء ثفخبِخ فٟ األش١بء اٌؼظ١ّخ، ٚثبٌّمذاس اٌ

اٌزٞ ٠ىزفٟ ثأْ ٠ىْٛ عخٟ فؾغت، ٚرٌه ِٓ خالي ئٔفبلٗ ػٍٝ األش١بء اٌظغ١شح ٚاٌجغ١طخ، ٌٚٛ اِزٕغ ػٍٝ رٌه 

 (113، ص2، ف2، ن1998)ؽب١ٌظ، فأٗ ٠ظف ثبٌشؼ ٚاٌجخً.

ثىٛٔٙب   Human lifeٚوزٌه أ٠ؼبً فؼ١ٍخ اٌظذالخ اٌزٟ عؼٍٙب أسعطٛ عجت اعزّشاس اٌؾ١بح اإلٔغب١ٔخ،       

رزغغذ ف١ٙب اٌغؼبدح اٌزٟ ٟ٘ إٌشبؽ اٌظب٘ش فٟ اٌٛعٛد ػٓ ؽش٠ك اٌؼًّ، اٌزٞ ال ٠زُ ئال ثٛاعطخ األفشاد، ِٚٓ 

 ٔٛا أطذلبء ال غشثبء.أعً األفشاد اٌز٠ٓ ٠غت أْ ٠ىٛ

ئٔٙب اٌظذلخ اٌزٟ ٠ٕشذ٘ب أسعطٛ ٚاٌزٟ ٟ٘ ػشٚس٠خ ٌإلٔغبْ اٌفم١ش ، ٚاإلٔغبْ اٌىج١ش فٟ اٌغٓ، ٚاٌشبة،       

ٚا٢ثبء ٔؾٛ أثٕبئُٙ، ٚاألثٕبء ٔؾٛ آثبئُٙ، ٚاٌذٚي ثؼؼٙب ِغ ثؼغ، ثً ُعً اٌّخٍٛلبد اٌؾ١خ ػٍٝ ِخزٍف 

ئٌٟ ِؼٛٔخ ثؼؼُٙ ٌجؼغ... ئٔٙب اٌظذلخ األسعط١خ اٌزٟ رزفٛق ػٍٝ أٔٛاػٙب. فىً ٘إالء دائّبً ِب ٠ؾزبعْٛ 

اٌؼذاٌخ، ػٍٝ اػزجبس٘ب رغٕٟ ػٓ ٚعٛد اٌؼذاٌخ اٌزٟ ال ٚعٛد ٌٙب ثذْٚ اٌظذالخ؛ فؼٕذِب رىْٛ اٌؼذاٌخ فٟ أثٙب 

طٛس٘ب رظٙش اٌظذالخ ٚاػؾخ ٌذٜ اإلٔغب١ٔخ فٟ اٌشخظ١خ ٚاٌشؼٛس، ِؼٍٕخ ػٓ ١ِالد اٌؾت اٌزٞ ٠ٕطجك ػٍٝ 

ـ  262، ص1980+ ثذٚٞ،  199ـ  198ص  ،1966)وشَ، اٌظذالبد اٌؾ٠ٛ١خ ثىٛٔٙب: "خ١ّشح، ٌٚز٠زح، ٚٔبفؼخ".

263) 

اٌزٟ ٟ٘ ػٕذٖ رزؼؼ ِؼبٌّٙب ِٓ خالي   Virtue of justiceصُ ٠ز٘ت أسعطٛ وزٌه ئٌٟ ث١بْ فؼ١ٍخ اٌؼذاٌخ       

اٌمبْٔٛ، ِٓ ثبة اٌغشغ ٚاإلعؾبف، ِٚٓ رُ ٔم١ؼٙب اٌزم١ٍذٞ اٌزٞ ٘ٛ اٌظٍُ اٌزٞ ٘ٛ اٌخشٚط ٚاٌّشٚق ػٓ 

رىْٛ اٌؼذاٌخ ِزؾممخ فٟ ؽ١بد ٘زا اٌمبْٔٛ، اٌزٞ ثٗ رظجؼ ػذاٌخ لب١ٔٛٔخ ِٓ خالي اٌىّبي اٌزٞ ٠زغٍٝ فٟ وٛٔٙب 

فؼ١ٍخ وبٍِخ، رزؼّذٜ ِّبسعزٙب اٌفشد ٌزظً ئٌٟ خ١ش ألشأٗ أ٠ؼبً؛ فٟٙ ١ٌغذ عضء ِٓ اٌفؼ١ٍخ ٌىٛٔٙب طبدسح 

٠ششع ٌىً اٌفؼبئً األخشٜ إٌبرغخ ػٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌؼبدٌخ اٌزٟ ٟ٘ خ١ش ا٢خش٠ٓ. أِب وٛٔٙب عضء ػٓ اٌّششع اٌزٞ 

ِٓ اٌفؼ١ٍخ فجؾىُ أٔٙب رمبثً اٌظٍُ اٌزٞ ٘ٛ اٌغشغ اٌّزّضً فٟ اإلٔغبْ اٌزٞ ٠غزأصش ثّب ١ٌظ ٌٗ ِٚٓ رُ ٠خشط 

، اٌزٞ ٘ٛ اٌؼذاٌخ ثىٛٔٙب فؼ١ٍخ وبٍِخ، ػٍٝ وٛٔٗ ئٔغبٔبً ػبدالً، ٌٚىٓ ١ٌظ وّب ٘ٛ اٌؾبي فٟ اٌخشٚط ػٓ اٌمبْٔٛ

ٚئّٔب ٘ٛ عشغ اإلٔغبْ اٌّذفغ ثؾت شذ٠ذ ٌٍّبي أٚ اٌغبٖ ػٍٝ اػزجبس أّٔٙب اٌخ١ش اٌؾم١مٟ ثبٌٕغجخ ٌٗ، رؾفضٖ فٟ 

 (120، ص1999)فخشٞ، رٌه اٌٍزح اٌزٟ رظذس ػٓ اٌشثؼ.

٠مٛي ثؼذاٌخ أخشٜ فشد٠خ رشزشن ِغ األٚي وزٌه ٚثبإلػبفخ ئٌٟ ٘زا اٌّؼٕٝ اٌٛاعغ ٌٍؼذاٌخ ػٕذ أسعطٛ ٔشاٖ       

فٟ االعُ ٚاٌطج١ؼخ ألْ رؼش٠فٗ ٠مغ رؾذ ٔفظ اٌغٕظ: ؽ١ش أْ ِؼٕٝ و١ٍّٙب ٠ىّٓ فٟ ػاللخ اٌفشد ِغ عبسٖ، ئال 

أْ اؽذّ٘ب ٠زؼٍك ثبٌششف أٚ اٌّبي أٚ اٌغالِخ، ٚأْ اٌذافغ ٌٙب ٘ٛ اٌٍزح اٌزٟ رٕشأ ِٓ اٌىغت، فٟ ؽ١ٓ ٠زؼٍك 

 ء اٌزٟ ٠خزض ثٙب اإلٔغبْ اٌخ١ّش. اٌضبٟٔ ثىً األش١ب

ئرْ، فبٌؼذاٌخ ثٙزا اٌّؼٕٝ األسعطٟ اٌخبص رزفشع ئٌٟ فشػ١ٓ اص١ٕٓ، ٠ذٚس األٚي: ؽٛي ػذاٌخ اٌمغؾ فٟ       

رٛص٠غ اٌّبي ٚاٌغبٖ، أِب اٌفشع اٌضبٟٔ: فٙٛ ئػطبء را اٌؾك اٌّغزظت ؽمٗ، ٚرٌه ف١ّب ٠خض اٌّؼبِالد اٌضٕبئ١خ: 

أٚ االخزالط. ٠ٕٚمغُ إٌٛع اٌضبٟٔ ِٓ ؽ١ش اٌزجبدي ئٌٟ لغ١ّٓ: األٚي ئسادٞ ٠خزض  وبٌزغبسح أٚ اٌّمب٠ؼخ

ثبٌّؼبِالد اٌزغبس٠خ ِضً اٌج١غ، ٚاٌششاء، ٚااللزشاع ثغً أٔٛاػٗ. ٠ٚىْٛ ؽشفٟ اٌفؼً ف١ٗ ساػ١١ٓ ثبٌّغبٚاح 

مغ ِٓ فبػٍٗ ئعجبساً، وأْ اٌزٟ عشد ِٓ ٚساء ٘زا اٌفؼً. ٚاٌمغُ ا٢خش ال ئداسٞ، ٠ٕٚمغُ ثذٚسٖ ئٌٟ لغ١ّٓ: ِب ٠

٠مَٛ ثفؼً اٌغشلخ، أٚ اٌضٔب، أٚ شٙبدح اٌضٚس ف١مغ ثٗ فش٠غخ ػغٛؽبد ِؼ١ٕخ دفؼزٗ ئٌٟ اسرىبة ٘زٖ اٌؾّبلبد. 

، 1998)ؽب١ٌظ، ٚاٌمغُ ا٢خش ٘ٛ ِب ٠مغ ػٍٝ اٌشخض ثبٌمٛح، وبٌزغٍؾ، ٚاٌغغٓ، ٚاٌمزً، ٚاالعزغالي، ٚاإل٘بٔخ.

 (195، ص1966+ وشَ  128، ص4ف ،5ن
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ثٙزٖ اٌطش٠مخ ؽذد أسعطٛ ٔم١غ اٌؼذاٌخ اٌّزّضً فٟ اإلٔغبْ اٌظبٌُ ٚفؼً اٌظٍُ ٌىّٛٔٙب غ١ش ِٕظف١ٓ، ٚغ١ش       

ِزغب١٠ٚٓ، ٚرٌه ؽزٝ ٠زغٕٝ ٌٗ رؾذ٠ذ اإلٔغبْ اٌؼبدي )اٌّغبٚٞ( اٌزٞ ٘ٛ ِٛعٛد أِب فٟ اٌفؼً اٌزٞ ٠شزًّ ػٍٝ 

ٝ ئٔٗ ئرا وبْ اٌظبٌُ غ١ش ِغب٠ٚبً فبٌؼبدي ِغب٠ٚبً. أٚ ٘ٛ األوضش أٚ األلً ،ٚ٘زا ِب ٘ٛ ِؼشٚف ث١ٓ إٌبط، ثّؼٕ

ٚعطبً ِٚغب٠ٚبً فٟ ٚلذ ٚاؽذ، أٚ ٔغج١بً ألشخبص ِؼ١ٕ١ٓ؛ فارا وبْ ٚعطبً ٠غت أْ ٠ىْٛ ث١ٓ أش١بء ِؼ١ٕخ وزٍه 

 ٠غت أْ ٠زؼّٓ ش١ئ١ٓ اص١ٕٓ، ٚئرا وبْ ػبدالً فٙٛ ػٕذ ثؼغ 74اٌزٟ رىْٛ أػظُ ٚألً ٔغج١بً؛ ٚئرا وبْ ِغب٠ٚبً 

األشخبص فمؾ، ٚثٙزا ٠ُؼشف اٌؼبدي ِٓ أسثؼخ ِٛاػ١غ: اصٕبْ رخض األشخبص اٌز٠ٓ ٠زؼٍك ثّٙب اٌؼذي، ٚاصٕبْ 

 رخض األش١بء اٌزٟ ٠جشص ف١ٙب اٌؼذي.

٘زا ٘ٛ اٌؼذي األسعطٟ اٌزٞ ٠ىْٛ ٔٛع ِٓ اٌزٕبعت ٠ذي ػٍٝ ػالِخ ِٓ األػذاد اٌؼبِخ ١ٌٚظ طفخ خبطخ        

 ٞ ٘ٛ ثؼ١ذ وً اٌجؼذ ػٓ ٘زا اٌزٕبعت.ثبألسلبَ، ثؼىظ اٌظٍُ اٌز

 خاتمة:ال

 رزؼّٓ خبرّخ اٌجؾش عٍّخ ِٓ إٌزبئظ ٔٛسد٘ب وبٌزبٌٟ:      

 ـ  اوزغبة اإلٔغبْ ٌٍفؼبئً األخالل١خ ٠ىْٛ ػٓ ؽش٠ك اٌؼبدح ٚاٌّّبسعخ اٌؼ١ٍّخ، ٚاِزٍىٗ لذساد خبطخ.1

( اٌزٟ ٟ٘ ٚؽذ٘ب رُؼجش ػٓ ا١ٌٙئخـ اٌفؼ١ٍخ ػٕذ أسعطٛ ِشرجطخ أشذ االسرجبؽ ثؾبالد اٌشخظ١خ )أؽٛاي 2

 االخز١بس ثىْٛ اٌفؼ١ٍخ ٍِىخ اخز١بس طبػذ ػٓ اإلسادح طبدس ػٓ ِؼشفخ ٚٔضٚع، رمَٛ فٟ ٚعؾ ث١ٓ سر٠ٍز١ٓ.   

ّّىٕخ ِب ٘ٛ أفؼٍٙب ٚأشٍّٙب ػٍٝ أػظُ ـ اٌفؼبئً رزؾمك ػٕذ أسعطٛ ػٕذِب ٠غزشف اإلٔغبْ ِٓ ث١ٓ اٌؾٍٛي ا3ٌ

 اٌخ١شاد. ٚرٌه ٚفك ِؼ١بس ال ئفشاؽ ٚال رفش٠ؾ اٌٍزاْ وٍّٙب سر٠ٍخ.

اٌفؼ١ٍخ، ٟ٘ ٔظش٠خ اػزجبس٠خ ال س٠بػ١خ، ؽزٝ ِغ  ٌّفَٙٛـ ئْ ٔظش٠خ اٌٛعؾ اٌزٟ لبي ثٙب أسعطٛ ػٕذ رؾذ٠ذٖ 4

 غغ إٌظش ػٓ اٌشخض ٚظشٚفٗ. 

ٟ ٠ٕشذ٘ب أسعطٛ ئال ثبعزّبع ػمً ٚشٙٛح، ِٚٓ رُ ال ٠غت اإلعشاف فٟ ؽٍت ـ ال ٠ّىٓ أْ رٛعذ اٌفؼ١ٍخ اٌز5

 اٌشٙٛح، ٚال ٠غت أ٠ؼبً ِٕؼٙب ٚئِبرزٙب. ٚئّٔب ئخؼبػٙب ٌؾىُ اٌؼمً اٌزٞ ثٗ ٠زؾمك االػزذاي.

 ـ اٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ رُىزغت ثبٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ثٗ رزؾمك اٌغؼبدح فٟ ِّبسعخ اٌزأًِ ػٓ ؽش٠ك اٌؼمً.6

ـ ئْ ؽ١بح اٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ ػٕذ أسعطٛ رّضً أفؼً ٚأؽغٓ ؽ١بح ٠غزط١غ اإلٔغبْ أْ ٠ؾ١ب٘ب ِٓ ث١ٓ اٌم١ًٍ ِٓ 7

ػبِخ إٌبط، اٌز٠ٓ ٌُٙ ؽ١برُٙ اٌفبػٍخ  اٌخبطخ ثُٙ، ٚاٌّزّضٍخ فٟ ِّبسعزُٙ ٌٍفؼبئً األخالل١خ اٌزٟ رُىزغت ػٓ 

ُ٘، ِٚٓ رُ رظجؼ فؼبئٍُٙ األخالل١خ ٘زٖ، فؼبئً ؽش٠ك رؾىُ اٌؼمً فٟ اٌغبٔت االٔفؼبٌٟ أٚ اٌشٙٛأٟ ػٕذ

 ػ١ٍّخ ِبد٠خ رغبػذُ٘ ف١ّب ثؼذ ػٍٝ ِّبسعخ اٌفؼبئً اٌؼم١ٍخ.

 ـ ئْ اٌٍزح ٌذٜ أسعطٛ ٟ٘ اٌضّشح اٌطج١ؼ١خ الوزغبة اٌمٜٛ اٌؾ٠ٛ١خ فٟ اإلٔغبْ، ِّٚبسعزٙب ػٍٝ ٚعٙٙب األوًّ.8

ح اٌزٟ  رخٍٛ ِٓ ع١ّغ أشىبي اٌٍزح ٠غزؾ١ً أْ ٠ىْٛ ٚرٌه ػٍٝ اػزجبس٘ب ششؽ ِٓ ششٚؽ اٌغؼبدح اٌؾمخ. فبٌؾ١ب

 .طبؽجٙب عؼ١ذاً 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 :أوالً / المصادر

( ، رشعّخ ٚرمذ٠ُ: أثٛثىش أثشا١ُ٘ اٌزٍٛع ، ِٕشٛساد عبِؼخ اٌغجً اٌغشثٟ ـ ١ٌج١ب 1998ـ األخالق ا١ٌٕمِٛبخ١خ )1

 . 1، ؽ 

ٛسط شؾبرخ لٕٛارٟ ، ( ، رشعّخ : أؽّذ فإاد األ٘ٛأٟ ، ِشاعؼخ : ع 2015، ألسعطٛ، ؽب١ٌظ ) ـ  وزبة إٌفظ2

: ِظطفٝ ؽغ١ٓ إٌشبس ، اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍزشعّخ ، عٍغٍخ ١ِشاس ٌٍزشعّخ ، ، ؽُجغ ثب١ٌٙئخ اٌؼبِخ رمذ٠ُ ٚرمذ٠ش

 1ٌشئْٛ اٌّطبثغ األ١ِش٠خ ، ؽ 

 ثانياً / المراجع : 

 . 2، إٌبشش: ٚوبٌخ اٌّطجٛػبد اٌى٠ٛذ، داس اٌمٍُ ث١شٚد، ؽأسعطٛ(، 1980)ّٓ ؽـ ثذٚٞ، ػجذ اٌش1

، ِطجؼخ ٌغٕخ اٌزأ١ٌف ٚاٌزشعّخ ٚإٌشش، اٌمب٘شح، ٍِزضَ ربس٠خ اٌفٍغفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ(، 1966ـ وشَ، ٠ٛعف )2

 .5اٌزٛص٠غ: ِىزجخ إٌٙؼخ اٌّظش٠خ، ؽ 

ِغب٘ذ ػجذ إٌّؼُ ِغب٘ذ، اٌمب٘شح، داس اٌضمبفخ ٌٍٕشش  رشعّخ: ربس٠خ اٌفٍغفخ ا١ٌٛٔب١ٔخ،(، 1984ـ عزغٟ، ٌٚٚزش )3

 ٚاٌزٛص٠غ ة ؽ.

، داس اٌّششق ػ. َ. َ ، ث١شٚد ـ ٌجٕبد، اٌزٛص٠غ اٌّىزجخ اٌششل١خ، أسعطٛ ؽب١ٌظ(، 1999ـ فخشٞ، ِبعذ )4

 .4ؽ

 عبِؼخ ػ١ٓ شّظ، ة ؽ  ، ٍِزضَ اٌزٛص٠غ: ِىزجخ عؼ١ذ سأفذ،اٌفٍغفخ ا١ٌٛٔب١ٔخـ لشٟٔ، ػضد ) ة د (، 5


