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Abstract 

This research aims to study the term " ", because of its containing the 

moral and educational meanings. The moral and educational meanings had won a 

great minding of the ancient Greek thought. And Ancient Greek writers had shown 

keen interest in employing the term "virtue " in their writings, and they had 

shown many meanings and denotations, which varied according to the social and 

political variables.  

And this research had studied and analyzed those meanings in different 

genres of the Greek literary writings, through epics of Homer and Hesiod, And 

through the lyrical poetry and the odes of Pindar. The research had studied the term 

" " in the Greek tragic plays. Finally, the search had stopped lengthy to study 

the development and understanding's the philosophical writings for this term, and 

how the Greek philosophers Socrates and Plato and Aristotle had developed this term 

to have the ethical and educational connotations. This research had shown the desire 

of the philosophical writings to determine what this term and its definition, and tried 

to know is the Virtue acquired and learned or innate and natural in the human 

beings? 

The research had come finally to the conclusion that the term " "had 

varied meanings depending on the gender of the literary writings which had 

influenced by the social and political customs. This term had the meaning of the 

courage and strong physical in the Homeric epics, then in Hesiod it was incitation for 

the work, and it had tied with the meanings of justice, law and glory, finally, it means 

the virtue. In the end of this research, we can define the virtue " ": it is the 

inherent force in a person, which enable him to perform his deeds well, and to 

distinguish between bad and good things, and the virtuous one who can do that.  
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ِلما يتضمنو من  "ييدف ىذا البحث إلى دراسة المصطمح "أريتى 
معان أخالقية وتربوية نحن فى أشد الحاجة إلييا فى مجتمعنا اإلنسانى الذى َفَقَد 
بعض من أخالقو وتخمى عن جزيل فضائمو. ولقد حازت المعانى األخالقية والتربوية 
مساحة كبيرة من الفكر اليونانى القديم. وأظير األدباء والُكتّاب اليونانيون األقدمون 

بالغًا باستخدام المصطمح "أريتى" فى كتاباتيم حتى حمل العديد من المعانى  اىتماماً 
والدالالت، والتى تنوعت بتنوع المتغيرات االجتماعية والسياسية. ومن ثم فسوف 
ندرس ونحمل تمك المعانى فى األجناس األدبية المختمفة لعمنا نجد ضالتنا األخالقية 

ِكتابات أدبية، معتمدين عمى المنيج التحميمى فى فيما تركو اليونانيون األقدمون من 
 تمك الدراسة. 

"، وَترد فى virtus" فى الالتينية الكممة "ُتقابل الكممة اليونانية "
قاموس المغة اليونانية القديمة بمعاٍن عدة، فيى: الَفِضيمُة، والِطيبُة، أو الَبراعُة فى 

الَجِميمُة، والُمطُّْف، والعمل أو الخدمة الجيدة... إلخ. أية شىء، والَشَجاعُة، والَطِبيعُة 
 ،""لمصفة  ""وىى كممة ُمشَتقة من حالة مبالغة التفضيل 

والتى تعنى األفضل فى أية شىء؛ فى الَموِلِد أو األصِل أو الشجاعِة أو التربيِة. 
وفاعمية الشىء وما ينبغى أن إلى ذروة ُقدرة  " وُيشير المصطمح "أريتى 

يكون عميو، ويحاول اإلنسان جاىدًا بما أوتى من ميارة وتأثير، وبفضل ما لديو من 
. (ٔ)فضيمة، أن يصل بأعمالو إلى الَجودِة والُحسِن والشجاعِة والنجاِح واالزدىارِ 

والذى يعنى: يزدىر أو ينجح أو يختار طريق، أو يسمك  ""وُيشارك الفعل 
 .(7)""نفس الجذع  سمك الشجاعة،  الكممة م
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وقد أورد اليونانيون فيما ابتكروه من أساطير شخصية لربة أطمقوا عمييا 
"أريتى"، وجعموا منيا رمزًا لمفضيمة والبراعة والِطيبة والشجاعة، وترتدى دائمًا زيًا 

وىى تختمف تمام االختالف عن ربة الرزيمة  ""أبيض المون 
وجعل اليونانى القديم لكل  .(3)"واألخالق السيئة والمعروفة باسم "كاكيا 

شىء "األريتى" الخاصة بو، فصارت "األريتى" صفة مالزمة لمشىء بغرض الوصول 
، ومن ثم فقد ربطوا بين "األريتى" وكممات (ٗ)بو إلى جمالو وما يجب أن يكون عميو

وحب المجد  ""يونانية أخرى ذات دالالت قريبة منيا، مثل: الشرف أو الكرامة 
 .(٘)""أوالبحث عن الُسمعِة الطيبِة  ""والبحث عنو 

 :األريتى" فى المالحم" 
" المصطمح "أريتى" فى Homerosاستخدم الشاعر الممحمى "ىوميروس" "

جردة لكل ما ىو حسن ورائع؛ لتوضيح كفكرة مُ  ""ممحمتو "اإللياذة" 
قدام وقدرة عمى المواجية، أو سرعة الجرى واستخدام  ِخصال الرجال من شجاعة وا 

، وكذلك األمر عندما استخدمو مع اآللية بغرض اإلشارة لكل ما ىو حسن (ٙ)األقدام
(Il. IX, 498)ورائع وبارع لدييم 

. بينما فى ممحمتو "األوديسية" (ٚ)
. (ٛ)فقد استخدم المصطمح "أريتى" بغرض مدح خصال النساء ،""

"، Zeus" وكان "ىوميروس" أول من قال بأن "األريتى" ِىبة إليية من لدن "زيوس"
 يمنحيا لمرجال أو يسمبيم إياىا كيفما يشاء: 

Ζεὺξ δ'  ἀνεηὴκ ἄκδνεζζζκ ὀθέθθεζ ηε ιζκύεεζ ηε                      

ὅππςξ ηεκ ἐεέθῃζζκ· ὃ βὰν ηάνηζζημξ ἁπάκηςκ . 

 (Hom, Il. XX, 242-243) 

 إن زيوس يمنح األريتى لمرجال أو يمنعيا" 
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 "كيفما يشاء. ألنو ىو القادر عمى كل شىء.
مالحمو، وال يكتف "ىوميروس" باستخدام المصطمح "أريتى" كأسم مجرد فى 

ولكنو يقوم بتجسيد ىذا االسم فى صورة شخصية نسائية فى ممحمتو "األوديسية"، 
. فكانت "أريتى" عنده زوجة (ٜ)وجعميا مثال أنثوى يونانى ذات ُقدرة وذكاء ال ُيقارن

"، وتنتسب ىى Alcinous"، الممك "ألكينوس" "Phaiacoiلممك الشعب "الفايكي" "
" أيضًا Nausicaa". وجعل ابنتيما "ناوسيكا" "Poseidonوزوجيا لإللو "بوسيدون" "

مثال فى األخالق النبيمة الجيدة كأميا "أريتى". وكانت الممكة "أريتى" زوجة وفية 
لزوجيا تنصاع دائما ألوامره، والذى كان يثق فى رجاحة عقميا وصدق نصيحتيا، 

اعر العصر . وىذا ىو عينو ما أورده ش(ٓٔ)فكان يرجع إلييا فى مشاكل مممكتو
" فى ممحمتو Apollonius of Rhodesالسكندرى "أبولمونيوس الرودى" "

"، حيث الممكة "أريتى"، العاقمة والزوجة المتفانية فى Argonautica"األرجوناوتيكا" "
 . (ٔٔ)خدمة زوجيا ومشاركتو حل ُمعضالت مممكتو؛ حتى األخالقية منيا

ر "ىوميروس" فى ممحمتيو العصر البطولى، ذلك العصر الذى يسير  صوِّ
بالنظام العشائرى والقبمى، والذى ال يؤمن بغير القوة واستخدام السيف والدرع، 
وخوض الحروب والمعارك. وليذا فقد تميَّزت "أريتى" أبطال مالحم "ىوميروس" 

وبالقوة والشجاعة، والذكاء  (ٕٔ)"πμθειήσα ἔνβαبالقدرة عمى آداء األعمال الحربية "
والمكر، وأيضًا بالشرف والسرعة بغرض تحقيق انتصارات عمى صعوبات الحياة؛ 
حرازه  و"األريتى" ىى الدافع لتصرفاتيم وىى اليدف الذى يسعون لمحصول عميو وا 

(ٖٔ) : 
…… · πάκηεξ βὰν ἐπζζηάιεεα πημθειίγεζκ. 
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μὔηέ ηζκα δέμξ ἴζπεζ ἀηήνζμκ μὔηέ ηζξ ὄηκῳ 

εἴηςκ ἀκδύεηαζ πόθειμκ ηαηόκ· 

 (Hom, Il, XIII, 223-225) 

 ألن جميعنا يعرف خوض الحروب.".......، 
 فال الخوف يمنع أحدًا ليظل سالمًا، وال أحد يبدو متردد

 ."وىو يخوض حرب ضروس
" مع ἐπίζηαιαζ استخدم "ىوميروس" ىنا الفعل الُمصرف "يعرف كيف يفعل

" لمتأكيد عمى معرفة اليونانيين الجيدة بخوض πημθειίγεζκالمصدر "يخوض الحرب 
" يمكن ὄηκμξ" وال تردد "δέμξالمعارك والحروب. ثم جاء ليؤكد عمى أنو ال خوف "

 ".   ἀηήνζμξ" حتى يظموا سالمين "πόθειμs ηαηόsأن يثنييم عن الحروب الشرسة "
وقد استخدم "ىوميروس" المصطمح "أريتى" مع األبطال اليونانيين  

والطرواديين عمى حد سواء، لوصف شجاعة بعضيم وبراعة البعض األخر فى 
 .(ٗٔ)عرض الحجج والبراىين بغرض االقناع 

لقد تمّثمت وظيفة المصطمح "أريتى" بالمالحم اليونانية القديمة فى مقدرة 
واجية المخاوف واألخطار التى كانت تحدق بيم، أفراد العصر البطولى عمى م

وقدرتيم عمى إدارة ممتمكاتيم والزود عنيا، وسعييم الدائم لزيادة ثرواتيم ومساحات 
أراضييم الزراعية، وتحقيق وضع ومكانة اجتماعية مرموقة، واكتساب قوة 

. وعمى ىذا النحو فقد أظيرت المالحم اليونانية مجتمع الطبقة (٘ٔ)سياسية
رستقراطية، تمك الطبقة التى ارتضت بحكم أقمية منيم وأطمقت عمييم "األخيار اال 

 ""وارتبطت "األريتى" لدى تمك الطبقة بالمصطمح  ".

والذى يعنى الجمال والِطيبة، فربطت بين التفوق والجمال الطبيعى لمشخص النبيل. 
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أبطال المالحم اليوميرية لم يعرفوا المعنى ومن األىمية بمكان، التأكيد عمى أن 
األخالقى لكممة "أريتى"، ولم تتبمور لدييم وظيفتيا األخالقية بقدر ما تمت اإلشارة 

 .(ٙٔ)إليو من شجاعة وقوة جسدية
وتأكيدًا من "ىوميروس" عمى ارتباط "األريتى" بالطبقة االرستقراطية، وما 

" Eumaeusمى لسان "يومايوس" "؛ ما أورده ع(ٚٔ)عداىا ليس ليم منيا نصيب
"، والذى ذكر أن اإللو "زيوس" َسَمَب الرجل Odysseusراعى خنازير "أوديسيوس" "

. وكما َحَرَم اإللو العبيد من (ٛٔ)نصف فضيمتو يوم أن وقع فى األسر وصار عبداً 
"األريتى" فقد حرم النساء واألطفال أيضًا؛ فقد أورد "ىوميروس" عمى لسان ىيكتور 

"Hector" الطروادى، عندما كان ُيحادث أياس "Aias عن فضيمتو الحربية بأنو "
 ليس بإمرأة أو طفل يجيل األعمال الحربية:

ιή ηί ιεο ἠΰηε παζδὸξ ἀθαονμῦ πεζνήηζγε 

ἠὲ βοκαζηόξ, ἣ μὐη μἶδεκ πμθειήσα ἔνβα. 

 (Hom, Il, VII, 235-236) 
 ال تياجمنى وكأننى ولد ضعيف" 

 ."تعرف أعمال الحروبأو إمرأة؛ ال 
وبعد أن رفض "ىيكتور" معاممة وحديث "أياس" معو كأنو ولد صغير أو إمرأة تجيل 

" Andromacheفنون القتال واألعمال الحربية، يتوجو بحديثو لزوجتو "أندروماخى" "
 ,πόθειμξ δ' ἄκδνεζζζ ιεθήζεζ (Il. VIويخبرىا بأن الحرب ىى ميمة الرجال "

492)." 
ويتحول "ىوميروس" فى ممحمتو "األوديسية" عن طبقة النبالء 
االرستقراطيين والحديث عن الشجاعة والبطولة فى ساحات الحروب إلى الحديث عن 
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أنماط الحياة اليومية الطبيعية فى وقت السمم داخل القصور والمنازل، مع رصد 
غمب بالمكر والدىاء عمى ردود األفعال أثناء المواقف الحياتية الُمفاجأة، وكيفية الت

دناءة وِخسة األخرين. وقد منحت "األوديسية" َقدرا ومساحة الستعراض فضائل 
النساء، الالئى ظيرن وصار لين أثرىن فى الحياة آنذاك، والالئى بفضائمين 

، وىكذا صار الجمال فضيمة أنثوية تستحق (ٜٔ)استطعن التأثير عمى تصرفات الرجال
ارت الطيارة وُحسن الُسمعة والقدرة عمى إدارة اقتصاديات المديح والثناء، كما ص

المنزل ورعاية أفراد األسرة فضيمة جديرة بالثناء والتمسك بيا والسعى إلييا؛ كما 
 كانت الشجاعة والقوة العضيمة والعقل الراجح لدى الرجال فى "اإللياذة". 

ان وآالم ومن الجدير بالذكر فى ىذا المقام، أن تصوير "ىوميروس" ألحز 
" أثناء غياب زوجيا "أوديسيوس" قد Penelopeالزوجة الوفية المخمصة "بينيموبى" "

أظير قفزة وتطور فى مفيوم المصطمح "أريتى"؛ حيث أن سوء الحظ واألسى من 
. فتقول (ٕٓ)الممكن أن يصيب حتى األخيار من الناس الذين لدييم "أريتى"

أن اآللية قد دمرت "األريتى" الخاصة بيا "بينيموبى" لغريب أتى منزليا ذات يوما ب
" وغاب عنيا، فيى األن نصف إمرأة؛ Troyبعد أن سافر زوجيا إلى "طروادة" "

 فميست بالزوجة وال باألرممة: 
λεῖκ', ἦ ημζ ιὲκ ἐιὴκ ἀνεηὴκ εἶδόξ ηε δέιαξ ηε 

ὤθεζακ ἀεάκαημζ, ὅηε ῎Θθζμκ εἰζακέααζκμκ 

᾿Ανβεῖμζ, ιεηὰ ημῖζζ δ' ἐιὸξ πόζζξ ᾖεκ ᾿Οδοζζεύξ. 

 (Hom. Od., XIX, 124-126) 
 أييا الغريب، دعنى أخبرك بأن اآللية دمرت فضيمتى" 

 وأيضًا كال من مكانتى وجسدى، بعدما ذىب اليونانيون
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 "إلى طروادة، ومعيم زوجى أوديسيوس.
" التى استخدمتيا "بينيموبى" فى حديثيا ال تعنى بالضرورة ἀνεηήنجد ىنا أن كممة "

 .(ٕٔ)فضيمة أخالقية بقدر إشارتيا لممكانة والجمال األنثوى بين النساء
" )ظير فى القرن Hesiodosوعندما نأتى إلى ما كتبو "ىيسيودوس" "

السابع قبل الميالد تقريبًا(، فى ممحمتو "األعمال واأليام" 
نجد ىناك تصوير ِلما طرأ من تغيرات عمى المجتمع  ،""

اليونانى؛ حيث أدت عمميات بيع وشراء األراضى إلى تغيرات جمة فى التركيبة 
االجتماعية؛ ومحاوالت مستميتة من الطبقة المتوسطة لتغيير وضعيا االجتماعى 
المتدنى والولوج إلى الطبقة االرستقراطية؛ بالعمل عمى إحراز الثروات وامتالك 

. وعمى ىذا النحو فقد (ٕٕ)ية والسياسيةاألموال من أجل التأثير فى الحياة االجتماع
تبدل وتغير معنى المصطمح "أريتى" عند "ىيسيودوس" عما كان عميو عند 

عند  """ىوميروس"، فمن معنى الحرب والشجاعة عند األخير إلى العمل 
األول، وصار التنافس فى العمل من أجل تحقيق المكاسب المادية واالجتماعية 

والعمل  ""الفترة، ومن ثم صارت فضيمة العدالة غاية وىدف فى تمك 
والحث عمييما والتنافس فييما غاية كبرى. ولم يعد العمل خزيًا ولكن ""

. (ٖٕ)" ἔνβμκ δ' μὐδὲκ ὄκεζδμξ, ἀενβίδ δέ η' ὄκεζδμξالبطالة ىى الخزى بعينو "
وحده ىو الذى " عمى العمل، فالعمل Persesويحث "ىيسيودوس" أخيو "بيرسيس 

 يرفع من شأن الرجل الفقير ويجعمو "أريتياً":
ἐλ ἔνβςκ δ' ἄκδνεξ πμθύιδθμί η' ἀθκεζμί ηε, 

ηαί η' ἐνβαγόιεκμξ πμθὺ θίθηενμξ ἀεακάημζζζκ 

 [ἔζζεαζ ἠδὲ ανμημῖξ· ιάθα βὰν ζηοβέμοζζκ ἀενβμύξ]. 
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ἔνβμκ δ' μὐδὲκ ὄκεζδμξ, ἀενβίδ δέ η' ὄκεζδμξ. 

εἰ δέ ηεκ ἐνβάγῃ, ηάπα ζε γδθώζεζ ἀενβὸξ 

πθμοηεῦκηα· πθμύηῳ δ' ἀνεηὴ ηαὶ ηῦδμξ ὀπδδεῖ. 

δαίιμκζ δ' μἷμξ ἔδζεα, ηὸ ἐνβάγεζεαζ ἄιεζκμκ, 

εἴ ηεκ ἀπ' ἀθθμηνίςκ ηηεάκςκ ἀεζίθνμκα εοιὸκ 

ἐξ ἔνβμκ ηνέραξ ιεθεηᾷξ αίμο, ὥξ ζε ηεθεύς. 

 (Hes., Op., 308-316) 
 ،العديدة واألثرياء ِمن أعماليم" فالرجال ذوى القطعان 

 ،يكن محبوبا من اآللية أكثرالذى يعمل بيده و 
 ]وكذلك من البشر. وذلك ألنيم يكرىون جدا من ال يعمل[.

 إن العمل ليس عار ولكن البطالة ىى العار بعينو
 فمو تعمل، فإن العاطل سوف يحسدك عمى الفور
 بسبب ثروتك. فالبراعة والمجد تتبع الثروة.

 ما كانت القوة الخفية التى تعتقد فييا، فالعمل أفضل منيا، فأى
 فعميك أن تصرف روحك المريضة عن ثروات األخرين،

 ."وتصوبيا نحو العمل، وتيتم بشئون حياتك، حقًا ىذا ما أطالبك بو
وعمى ىذا النحو وجدناه فى ممحمتو يحاول تحذير وردع أخيو عن تقميد 

الذين يحيون عمى كد وتعب األخرين، بينما ىو ؛""حياة االرستقراطيين 
وأخاه ال تسمح ليما حالتيم المادية بممارسة حياة ىؤالء، ومن ثم فإنو يحاول 
اقناعو بضرورة التمسك باألريتى وىى مبتغى كل يونانى واألكثر أىمية من الثروة 

 :(ٕٗ)نفسيا
Σμὶ δ' ἐβὼ ἐζεθὰ κμέςκ ἐνές, ιέβα κήπζε Πένζδ· 

ηὴκ ιέκ ημζ ηαηόηδηα ηαὶ ἰθαδὸκ ἔζηζκ ἑθέζεαζ 

ῥδζδίςξ· θείδ ιὲκ ὁδόξ, ιάθα δ' ἐββύεζ καίεζ· 

ηῆξ δ' ἀνεηῆξ ἱδνῶηα εεμὶ πνμπάνμζεεκ ἔεδηακ 

ἀεάκαημζ· ιαηνὸξ δὲ ηαὶ ὄνεζμξ μἶιμξ ἐξ αὐηὴκ 
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ηαὶ ηνδπὺξ ηὸ πνῶημκ· ἐπὴκ δ' εἰξ ἄηνμκ ἵηδηαζ, 

ῥδζδίδ δὴ ἔπεζηα πέθεζ, παθεπή πεν ἐμῦζα. 

(Hes. Op., 286- 292) 
 يا بيرسيس أييا الطفل الكبير، سوف أخبرك وأنا مدرك ألمور" 

 دعنى أخبرك بأن الشر فى الوفرة وأنيما يرتبطان معاً  حسنة.
 لتزام بو أمرا يسيرًا جدًا.بسيولة. وأن طريقيما مميد، واال 

 لكن أمام األريتى وضعت اآللية الخالدة َجيدَا،
 والطريق إلييا طويل وعال، وبدايتو متعرجة.
 ولكن باالنحناء يمكن لمفرد أن يصل قمتو،
 "وحينئذ يدرك أن األمر ميسورا، إال أنو صعبًا.

وىكذا نجد أن "ىيسيودوس" ُيخبر أخيو بأال يعتمد عمى الطريق السيل 
أ "؛ ألنو حينئذ قد يقع فى الخطἰθαδὸκ" لتحقيق الثروة "θείδὁδόξالميسور "

"، ولكن ىناك طريقًا يبدو أنو صعبًا وطوياًل ومرىقًا ηαηόηδηαويرتكب شرًا "
"ιαηνὸξ δὲ ηαὶ ὄνεζμξ μἶιμξ ηαὶ ηνδπὺξ ηὸ πνῶημκ ولكن بمجرد الوصول "

ن بدى صعبا "  δ' εἰξ ἄηνμκ ἵηδηαζ, ῥδζδίδ δὴإلى نيايتو تدرك أنو أمرا يسير وا 

ἔπεζηα πέθεζ, παθεπή πενἐ μῦζα الطريق ىو طريق "األريتى" والذى يبذل "، وىذا
". وىكذا نجد أن "ىيسيودوس" جعل ἱδνῶηαالناس من أجمو العرق والَجيد "

 "األريتى" دعوة لمعمل وبذل الجيد والعرق لتحقيق الثروات.  
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 :األريتى فى الشعر الغنائى 
ق.م( فى  ٓٗٙ-ٓٛٙ" )Archilochosسار الكاتب اإليامبى "أرخيموخوس" "

أناشيده عكس التيار، وابتعد عن الحديث الجمعى واإلفادة المجتمعية، وسيطرت 
عمى كتاباتو النزعة الفردية وُحب الذات. وأخذ يدعو لعدم محاسبة النفس ولوميا، 

، وقد سار عمى (ٕ٘)ودعى لضرورة العمل عمى إدخال السرور عمييا وعدم إالميا
 Semonides ofأمورجوس" " نيجو كال من  الشاعر الغنائى "سيمونيديس من

Amorgos ق.م تقريبًا(، و "ميمنيرموس من كولوفون"  ٓٓٙ" )ظير بعد عام
"Mimnermos of Colophon"  ق.م تقريبًا( فى أناشيدىما  ٓٓٙ)ظير بعد عام

 .(ٕٙ)""اإليمبية، وكان يؤمنان بأن الفضيمة ىى المذة 
شأن المذة، إلى ظيور النزعة أدت دعوات المدرسة األبيقورية واإلعالء من 

الفردية وطغيان المصالح الشخصية، سواء بين األفراد وبعضيم البعض أو حتى بين 
األحزاب السياسية والتى دخمت فى صراع مع العوام من الشعب؛ حيث نظرت األحزاب 
السياسية إلى مصالحيا وأىدافيا السياسية فى حين نظر العوام من الشعب إلى 

رتقاء لوضعيم ومكانتيم االجتماعية والتى تعارضت مع َمن لدييم تحقيق تطور وا  
فضيمة الوطن والنظر إلى المصمحة العامة. وظل األمر عمى ىذا النحو من التناحر 

" Solonوالصراع بين قوى مختمفة من أفراد الشعب اليونانى حتى جاء "سولون" "
ى كتاباتو وتشريعاتو أن )فى بدايات القرن السادس قبل الميالد تقريبًا( وحاول ف

يخمق روح اإليجابية فى موطنيو وأن يتوجيوا طواعية لخدمة الوطن والعمل عمى 
إعالئو والُبعد عن التناحر الحزبى والذاتى، وضرورة ىجر الروح السمبية الُمدمرة 
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لألوطان واألفراد. ولم يبال فى كتاباتو بتحديد مفيوم األريتى بقدر الحث عمييا 
 πνὸξ ιεβάθδκ ἀνεηὴκ βθῶζζά ηε ηαὶمسك بيا فيى غاية  الحياة "والدعوة لمت

ζμθίδ" (ٕٚ). 
وعمى الرغم من انتماء "سولون" إلى الطبقة االرستقراطية إال أنو توجو فى 
كتاباتو إلى العدالة االجتماعية بأوسع مفاىيميا، وظل األمر عمى ىذا النحو حتى 

 ٘ٛٗ-ٓٚ٘" )Theognis of Megaraجاء الشاعر اإلليجى "ثيوجنيس من ميجارا" "
ق.م( وحارب من أجل النماذج االرستقراطية الثرية القديمة والتى كانت لدييا 
"األريتى" إلى جانب ثروتيا، فربط فى كتاباتو بين الثروة واألريتى وَعَقَد بينيما 
المقارنات. وكان يردد القول بأن يحيا الفرد بقميل من األموال ولديو شفقة أفضل من 
أن يحيا بكثير من الثروة واألموال وليس لديو شفقة وال رحمة، وأن األريتى كميا 

 : (ٕٛ)تجتمع فى العدالة
Βμύθεμ δ' εὐζεαές κὀθίβμζξ ζὺκ πνήιαζζκ μἰηεῖκ 

ἢ πθμοηεῖκ ἀδίηςξ πνήιαηα παζάιεκμξ. 

ἐκ δὲ δζηαζμζύκδζ ζοθθήαδδκ πᾶζ' ἀνεηή 'ζηζ, 

πᾶξ δέ η' ἀκὴν ἀβαεόξ, Κύνκε, δίηαζμξ ἐώκ. 

(Theog, Eleg., 145-148) 

 عميك أن تتمنى العيش بأموال قميمة مع التوقير" 
 عمى أن تحيا ثريًا وقد جمَّعت أموالك بصورة ظالمة.

 ألنو باختصار كل األريتى توجد فى العدالة،
 ."ألنو يا كيرنيس، كل رجل ارستقراطى ىو رجل فاضل

دعوة أخالقية اجتماعية فى ويمكن القول أن "ثيوجنيس" كان صاحب 
رستقراطى، ولكنو ليس أنو يمكن النظر ألية فرد عمى أنو كتاباتو؛ حيث تأكيده عمى أ
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بنبيل، ألن الطبقة النبيمة الحقة ىى التى إذا تخمت عنيا ثروتيا فأنيا تظل نبيمة 
، فكل شىء يمكن أن يذىب إال "األريتى" فإنيا تبقى عمى عكس الثروة؛ (ٜٕ)الروح
 تنتقل من شخص ألخر، وكما تأتى ممكن أن تذىب: التى 

‘Πμθθμί ημζ πθμοημῦζζ ηαημί, ἀβαεμὶ δὲ πέκμκηαζ, 

ἀθθ' ἡιεῖξ ημύημζζ' μὐ δζαιεζρόιεεα 

ηῆξ ἀνεηῆξ ηὸκ πθμῦημκ, ἐπεὶ ηὸ ιὲκ ἔιπεδμκ αἰεί, 

πνήιαηα δ' ἀκενώπςκ ἄθθμηε ἄθθμξ ἔπεζ.’ 

(Theog, Elegiae, 315-318) 

 بينما األفاضل يَكدُّون، األكثرية الشريرة تجمع الثروات،إن " 
 و لكننا ال نستبدل األموال باألريتى
 مع ىؤالء، ألنيا ثابتة عمى الدوام،

 "بينما األموال أحيانًا تنتقل من شخص إلى أخر من البشر.
، ٓ٘ٔولقد أكَّد عمى نفس المعنى فى أماكن أخرى من إليجياتو فى أبيات 

. ويرتقى "سيمونيديس من قوس" ٓٓٚ-ٜٜٙ، ٛٙٛ-٘ٙٛ، ٕٗٙ، ٖٖٙ
"Simonides of Ceos( "٘٘ٙ-ٗٙٛ  بتوظيف المصطمح "أريتى" إلى درجة )ق.م

صوفية روحيو، حيث يجعمو حكرا عمى اإللو فقط، وطريق اإلنسان لمحصول عميو 
صعب ومحال، ألنو يتطمب ضرورة تجريد الروح من األمور الدنيوية المادية حتى 

 :(ٖٓ)إللو ويمنح "األريتى"يرضى ا
                                 μὔηζξ ἄκεο εεῶκ 

ἀνεηὰκ θάαεκ, μὐ πόθζξ, μὐ ανμηόξ. 

εεὸξ ὁ πάιιδηζξ· (Simon., frag. 21, 1-3) 

 ال أحد يمكنو أن يحرز" 
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 األريتى بدون اآللية، ال مدينة وال فرد،
 "فاإللو ىوالعالم بكل شىء.

الصوفية فى أشعار "سيمونيديس" أثرًا فيما كتبو "بنداروس" كانت لألصداء 
"Pindaros( "٘ٔٛ-ٖٗٛ من أشعار فيما بعد )؛ حيث آَمَن بأن "األريتى" (ٖٔ)ق.م

 ηὸ δὲ ζοββεκὲξ ἐιαέααηεκ ἴπκεζζκطبيعية فى اإلنسان وأنو يرثيا عن أبائو "

παηνόξحراز النصر فى المسابقات والمنافسات، ومن  "، وىؤالء فقط يمكنيم الفوز وا 
ثم فيمكننا القول بأن "بنداروس" كان أول من تحدث عن "األريتى" كفضيمة 

. لقد َقارَب "بنداروس" بين األبطال األولمبيين واآللية التى تحتكر (ٕٖ)رياضية
، وقال بأنو لوال رضى اآللية عمى بعض البشر ما (ٖٖ)لنفسيا تمك "األريتى"

وذكر فى أناشيده أن البعض ِمن األبطال . (ٖٗ)استطاعوا تحقيق انتصاراتيم
الرياضيين استطاعوا إحراز وقنص "األريتى" ألنفسيم واالحتفاظ بيا، كما ىو 

، ٖٔ" فى األولمبية األولى بيت Syracuse" طاغية "سيراقوزا" "Hieron"ىيرون" "
 .(ٖ٘) ٖٗ-ٕٖ" فى النيمية األولى أبيات Heraclesوكذلك "ىيراقميس" "

القول، بأن "بنداروس" قد ربط فى أشعاره الغنائية بين ولكن البد من 
"األريتى" وضرورة بذل الَجيد والعرق، وكان دائم التأكيد عمى تحقيق المجد والنصر 

 :(ٖٙ)عن طريق بذل الجيد، فال نصر وال إنجاز بدون جيد ومعاناة
                                                    ἀηίκδοκμζ δ' ἀνεηαί 

                   μὔηε παν' ἀκδνάζζκ μὔη' ἐκ καοζὶ ημίθαζξ 

                   ηίιζαζ· πμθθμὶ δὲ ιέικακ- 

                   ηαζ, ηαθὸκ εἴ ηζ πμκαεῇ. (Pind. O. 6. 9-12) 

 ولكن األعمال العظيمة بدون مخاطرة" 
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 ليست ذات قيمة بين الرجال وال بين السفن
 المجوفة. ولكن الكثيرون يتذكرون

 ."العمل الجيد إذا ما ُأنِجِز بجيد
فى أناشيده األولمبية ""لقد أورد "بنداروس" المصطمح "أريتى" 

"Olympic Odes "ٕٕ  مرة فى األناشيد البيثية " ٖٔمرة، وأوردهPythian Odes ،"
 Isthmianاإلسثمية "" بينما فى األناشيد Nemean Odesمرة فى النيمية " ٙٔو 

Odes مرة، بينما َوَرَد عشرة مرات فيما ىو منسوب إليو من  ٘ٔ" فقد أورده
 .(ٖٚ)شذرات
 :األريتى فى المسرحيات التراجيدية 

ق.م( عصر ازدىار فن  ٜٕٗ-ٜ٘ٗ" )Periclesُيمثل عصر "بيركميس" "
"أيسخيموس"  –التراجيديا اليونانية القديمة؛ حيث ُكتَّاب التراجيديا الثالث 

"Aeschylos( "ٕ٘٘-ٗ٘ٙ " "و "سوفوكميس )قبل الميالدSophocles( "ٜٗٙ-
. وىو نفسو عصر -ق.م( ٙٓٗ-٘ٛٗ" )Euripidesق.م( و "يوريبيديس" " ٙٓٗ

ازدىار الديمقراطية األثينية، والتى اعتمدت عمى الثروة بشكل كبير، وصارت 
نية، فميس ىناك شىء دون المقايضة نمط وأسموب حياة، حتى فى المعانى اإلنسا

مقابل. وقد كانت "األريتى" من بين اإلنسانيات التى حممت معان تقيمية مادية 
تقايضية، وصار كل َمن أراد الحصول عمييا أن يكون طيبًا وأن ُيحسن آداء عممو 

فمسوف يمنحو الناس صفة اإلنسان  وحينئذ ""
 . (ٖٛ)األريتي
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" Philoctetesالشاعر "سوفوكميس" فى مسرحيتو "فيموكتيتيس" "فيتحدث 
 عن عالقة مقايضة بين آداء عمل عظيم والحصول عمى "األريتى":

ὅζμοξ πμκήζαξ ηαὶ δζελεθεὼκ πόκμοξ 

ἀεάκαημκ ἀνεηὴκ ἔζπμκ, (Sophocles, Philoctetes, 1419-20) 

 َمن بذل جيد وأنجز أعمال صعبة " 
 "فاز بأريتى خالدة.

وعندما يأتى "يوريبيديس" فإنو يرتقى بمفيوم "األريتى" كجمال وقيمة أخالقية 
. حيث َعَمَل عمى تنقية (ٜٖ)والنأى بيا عن المفيوم المادى واالجتماعى لعصره

اإلنسان من أية شائبة بغرض الوصول إلى المثالية األخالقية "الجمال والطيبة 
والصحيح من األفعال، واالبتعاد حيث يعرف اإلنسان الصواب ؛"

 .(ٓٗ)عن الوقوع فى الشرور واآلثام
وىكذا نجد أن المسرحيات التراجيدية فى خالل فترة زمنية قصيرة استطاعت 
تطوير المصطمح "أريتى"، واالرتقاء بو وتجريده من المفاىيم المادية التقايضية إلى 

  المفاىيم اإلنسانية األخالقية المثالية.
  فى الكتابات الفمسفية:األريتى 

اقتربت وظيفة "األريتى" ومعانييا من األخالق فى الكتابات الفمسفية، وسيطرت 
دراسة األخالق والنفس اإلنسانية عمى اىتمام فالسفة القرن الخامس والرابع قبل 

ق.م( و"أفالطون"  ٜٜٖ-ٜٙٗ" )Socrates، فآراء كل من "ُسقراطيس" "(ٔٗ)الميالد
"Platon( "ٕٗٚ-ٖٗٚ " "و"أرسطوطاليس )ق.مAristoteles( "ٖٛٗ-ٖٕٕ  )ق.م

قد تمحورت حول األخالق والفضائل اإلنسانية والدعوة لمتمسك بيا. فيحض 
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 (ٕٗ)الفيمسوف "أفالطون" مواطنيو عمى رعاية "األريتى" واألخذ بيا كفضيمة إنسانية
 ويقول:

ἰδίᾳ ἑηάζηῳ πνμζζόκηα ὥζπεν παηένα ἢ ἀδεθθὸκ πνεζαύ- 

ηενμκ πείεμκηα ἐπζιεθεῖζεαζ ἀνεηῆξ. (Pl., Apolog, 31. B. 4-5) 

 عمى كل شخص موجود كاألب أو األخ الكبير" 
 "أن يقنعوا بالمواظبة عمى األريتى.

-ٖٓٗ" )Xenophon of Athensوقد كان "اكسينوفون األثينى" "
والتمسك ق.م(، تمميذ "سقراطيس"، أول َمن تحدث عن ضرورة اتّْباع "األريتى" ٖ٘٘

بيا، حيث سرد قصة حول "أريتى" ربة الفضيمة وعالقتيا بالبطل "ىيراقميس" فى 
القرن الخامس قبل الميالد؛ فذكر أن ربة الفضيمة "أريتى" وربة الرزيمة "كاكيا" قد 
ظيرتا أمام "ىيراقميس" عند تقاطع طريق، وتمثَّمْت "أريتى" فى صورة فتاة عذراء، 

الصراع ضد الشر، فى حين عرضت عميو "كاكيا" الثروة وعرضت عميو المجد وحياة 
 .(ٖٗ)والسعادة، فأختار "ىيراقميس" ربة الفضيمة "أريتى" وتبعيا

وُيحذِّر الفالسفة اليونانيون األخالقيون من التظاىر واالدعاء باتباع 
"األريتى"، ففى إحدى كتاباتو يعمن "أفالطون" أنو سوف ُيَنكِّل ويزدرى أية شخص 

اىتمامو بــ "األريتى" بينما ىو فى حقيقة أمره ييتم بأشياء أقل منيا ِقيمة، يدَّعى 
 فيقول:

                             ηαὶ ἐάκ ιμζ ιὴ δμηῇ ηεηηῆζεαζ ἀνεηήκ, 

θάκαζ δέ, ὀκεζδζῶ ὅηζ ηὰ πθείζημο ἄλζα πενὶ ἐθαπίζημο πμζ- 

εῖηαζ, ηὰ δὲ θαοθόηενα πενὶ πθείμκμξ. (Pl,, Apolog, 29 e 5; 30 a 2) 

 فمو بدى لى أن ىناك شخص ما ال يحرز األريتى، "
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 ولكنو يدعى ممكيتيا، فمسوف انتقده ألنو يجعل األشياء القيِّمة غير
 "بينما األشياء الرخيصة ذات ِقيمة. ذات قيمة جدًا،

وبناء عمى ىذا فقد رأى بعض الباحثين أن "األريتى" لم تكن ذات مغزى أو 
داللة أخالقية قبل عصر الفيمسوف "أفالطون"، إنما كانت ىى صفة مالزمة لمجسد 
ليس أكثر بغرض الوصول إلى جمال الشىء وما يجب أن يكون عميو، وقد جعمت 

مقياسًا أخالقيا قبل أن "" تمك الكتابات األدبية اليونانية المتأخرة من العدالة
 .(ٗٗ)ىذه الوظيفة فيما بعد ""تتولى الكممة 

وتأكيد من "أفالطون" عمى قيمة وأىمية "األريتى" وجدناه يقول بأنيا مصدر 
:(45)كل األشياء الجميمة فى حياة البشر، فيى التى تجمب الثروة وليس العكس                                     

                                                                                           ‘Οὐη ἐη  

xνδιάηςκ ἀνεηὴ βίβκεηαζ, ἀθθ' ἐλ ἀνεηῆξ πνήιαηα ηαὶ ηὰ  

ἄθθα ἀβαεὰ ημῖξ ἀκενώπμζξ ἅπακηα ηαὶ ἰδίᾳ ηαὶ δδιμζίᾳ.’ 

 (Pl., Apolog, 30 b 2-4) 
 إن األريتى ال تأتى من الثروة، "

 ولكن الثروة ىى التى تأتى من األريتى، وكل األشياء
 "لمبشر ، سواء فى حياتيم الخاصة أو العامة. الطيبة

وقد جعل "أريتى" الرجل تختمف عما ىى لممرأة وكالىما يختمف عن "أريتى" 
ف تبعا لجنس الشيخ والتى بالطبع تختمف عن "أريتى" الطفل، وتمك األخيرة تختم

الطفل ذكر كان َأم أنثى"، ومن ثم فعمى كل مرحمة إنسانية أن تتمسك بـــ"األريتى" 
 .(ٙٗ)الخاصة بيا
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 παναζηεοαζηὸκ εἶκαζوقد شغمت طبيعة الفضيمة واكتسابيا وتعمَّميا "

ηαὶ δζδαηηὸκ ἀνεηήκففى محاورة "مينون" (ٚٗ)" ُلْب الفالسفة اليونانيين .
"Menon الفيمسوف "أفالطون" من "األريتى" معضمتو الكبرى، والتى بدأىا " يجعل

ن كان فى  مستفسرا عن حقيقتيا. وىل ىى مكتسبة أم أنيا فطرية فى اإلنسان؟. وا 
 μὐπ ἡβμῦιαζ δζδαηηὸκ εἶκαζ حقيقة أمره مؤمنًا بعدم امكانية نقميا وتعميميا

ἀνεηήκ
 ، فيقول: (ٛٗ)

ΜΕΝ. ῎Επεζξ ιμζ εἰπεῖκ, ὦ Σώηναηεξ, ἆνα δζδαηηὸκ ἡ 

ἀνεηή; ἢ μὐ δζδαηηὸκ ἀθθ' ἀζηδηόκ; ἢ μὔηε ἀζηδηὸκ μὔηε 

ιαεδηόκ, ἀθθὰ θύζεζ παναβίβκεηαζ ημῖξ ἀκενώπμζξ ἢ ἄθθῳ 

ηζκὶ ηνόπῳ; (Pl., Meno, 70, a,1-4) 

 مينون: قل لى يا سقراط، عما إذا كانت األريتى بالشىء الذى يمكن تعممو؟" 
ذا لم تكن   بالشىء الذى يمكن تعممو فيل ىى شىء يمكن التدرب عميو؟وا 

 ولكنيا تظير بشكل طبيعى مع البشر أم أم أنيا ليست بالتمرين وال بالتعميم
 "أنيا بطريقة أخرى؟

" ιαεδηόξيطرح ىنا "أفالطون" اشكالية اكتساب الفضيمة بالتعميم "
ا تولد بشكل طبيعى فطرى "، أم أنيἀζηδηόξ" أم بالتدريب "δζδαηηόξوالتدريس "

"θύζζξ παναβίβκμιαζ لقد واجو المترجمون صعوبة شديدة فى توضيح وترجمة ". و
الذى أورده "أفالطون"، حتى رأوا فى نياية األمر ترجمتو  ""المصطمح 

"، إال أن البعض األخر منيم رأى أنيا ال تعنى سمة أو virtueبمعنى "الفضيمة" "
 .(ٜٗ)أنيا الُنبل واالنجاز والنجاح والسمعة الطيبةمزية أخالقية بقدر 
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األكثر –ولقد حاول "أفالطون" أن يضع تعريفا ليذا المصطمح، وكان قولو 
بأن "األريتى" ىى "القدرة عمى معرفة األشياء  -قبواًل من بين تعريفاتو العديدة

.وقد اىتم الفيمسوف (ٓ٘)"δύκαιζξ ημῦ πμνίγεζεαζ ηἀβαεάالجيدة" "
"أرسطوطاليس" ىو األخر بتحديد مفيوم الفضيمة، فتحدث عن أنواعيا وسمات 

 ":Rhetoricaاألشخاص الذين يتحمون بيا، فقال عنيا فى كتابو "الخطابة" "
                                                     

( Arist., Rh., 1366 a, 36-38; b, 1-3)

 .................... وأما الفضيمة فيى" 
 القوة التى تبدو دافعة وحامية لألخيار،

 وىى قوة رحيمة لعديد وعظائم األشياء، ودافعة
 نحوىا جميعيا. وأما العدالة والشجاعة والتعقل

 والروعة والريادة والكرم والتدبر والحكمة
 ".فيى أجزاء من الفضيمة

" يذكر "أفالطون" أن "األريتى" Protagorasوفى محاورة "بروتاجوراس" "
مثميا مثل الرزيمة ال إرادية واليمكن تعّمميا، فيى أمر طبيعى يولد بو اإلنسان وال 

، ولذلك وجدناه يذكر أن َمن لدييم الفضيمة أفضل وأعدل من ىؤالء (ٔ٘)دخل لو فيو
 الذين ينقمونيا ويعممونيا: 

                 ……….., ἀθθὰ ἰδίᾳ ἡιῖκ μἱ ζμθώηαημζ ηαὶ ἄνζζημζ 
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                ηῶκ πμθζηῶκ ηαύηδκ ηὴκ ἀνεηὴκ ἣκ ἔπμοζζκ μὐπ μἷμί ηε ἄθθμζξ      

                παναδζδόκαζ· (pl., Protagoras, 319 e, 1-3) 

 ولكن من وجية نظرى فإن األحكم واألفضل من المواطنيين" 
 لدييم األريتى وليس ىؤالء األخرين الذينىم ىؤالء الذين 

 ينقمونيا."
فسطائيون عن قدرتيم ىذا الرأى ردًا عمى ما أعمنو السوقد ذكر "أفالطون" 

عمى تعميم "األريتى" ونقميا لألخرين، ذاكرين بأنيا مثميا مثل باقى العادات 
ن كان السفسطائيون يرون فى  االجتماعية األخرى التى يتم نقميا وتعميميا، وا 

"األريتى" الكفائة أكثر منيا الفضيمة والمزية األخالقية. ولقد كانت نظرة 
السفسطائيين تجاه "األريتى" سببا فى الموقف األخالقى الذى اتخذه الفالسفة 
"سقراطيس" و"أفالطون" وأيضًا "أرسطوطاليس"، وتأكيدىم عمى ربطيا باألخالق 

ميا فضيمة أخالقية طبيعية فى اإلنسان تولد معو أكثر منيا والعدل والقانون، وجع
، فكان "سقراطيس" أول من ربط بين "األريتى" والعدالة (ٕ٘)ميارة يمكن اكتسابيا

وشدد عمى الفضائل األربعة داخل النفس البشرية وىى: الحكمة . (ٖ٘)واإلنسان الجيد
؛ (ٗ٘)أن يحيا حياة فاضمةوالشجاعة والعفة والعدالة، وىى التى تمنح اإلنسان فرصة 

كانت الحكمة، لدى "أفالطون" وكافة الفالسفة األخالقيين، ىى فضيمة ومن ثم 
لمنفس الناطقة، بينما الشجاعة ىى فضيمة النفس الغضبية، والعفة ىى فضيمة 

ذا . (٘٘)النفس الشيوانية، بينما العدالة ىى بوتقة شاممة لتمك الفضائل الثالثة وا 
الفضائل األخالقية فمسوف يمتمك جميع الفضائل، وأن العدالة امتمك إنسان إحدى 

. وقد رأى أيضًا فى (ٙ٘)"ἡ βὰν δζηαζμζύκδ ἀνεηή ἐζηζκىى الحكمة والفضيمة "
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محاورتو "بروتاجوراس" أن الحكمة والشجاعة من أجزاء الفضيمة ولكن الحكمة 
 أعظم تمك األجزاء جميعيا، فقال:

                                           Ἔζηζκ βὰν μὖκ ηαὶ ηαῦηα ιόνζα 

ηῆξ ἀνεηῆξ, ἔθδκ ἐβώ, μθία ηε ηαὶ ἀκδνεία; { – } Πάκηςκ 

 άθζζηα δήπμο, ἔθδ· ηαὶ ιέβζζηόκ βε ἡ ζμθία ηῶκ ιμνίςκ. 
                     (Pl., Protagoras, 329 e 6; 330a 1-3) 

 وأخذت أقول، ولكن ىل ....."
 الحكمة والشجاعة أجزاء من الفضيمة؟

 ."فقال، بالطبع، وأن الحكمة أعظم كل األجزاء
وفى ىذا الصدد يجب اإلشارة إلى تدرج الفيمسوف "أرسطوطاليس" فى 
توظيفو وَفيمو لممصطمح "أريتى"؛ حيث كان أول َمن ناقش ارتباط "األريتى" 
بالشجاعة العسكرية، ثم ارتقى بيا وربطيا بالممارسة السياسية وأخيرا أعطى ليا 

. ويبدو أن "أرسطوطاليس" باستعراضو لمفيوم و وظيفة (ٚ٘)مفيوميا األخالقى
"األريتى" قد أراد التأكيد عمى ما َمرَّ بو ىذا المصطمح من مفاىيم ووظائف مختمفة 

دبية األخرى غير فمسفة القرن الرابع قبل عبر العصور السابقة وخالل الكتابات األ
 الميالد.

ويناجى "أرسطوطاليس" "األريتى" فى إحدى الشذرات المنسوبة إليو ويجعل 
من الشجاعة فضيمة اجتماعية؛ سعى أبطال اليونان منذ الِقدم إلى الحصول عمييا 

حرازىا، وىى غاية كل جرئ جسور أراد الخمود، فقال:  وا 
᾿Ανεηὰ πμθύιμπεε βέκεζ ανμηείςζ, 
εήναια ηάθθζζημκ αίςζ, 
ζᾶξ πένζ, πανεέκε, ιμνθᾶξ 
ηαὶ εακεῖκ γδθςηὸξ ἐκ ῾Εθθάδζ πόηιμξ 
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ηαὶ πόκμοξ ηθῆκαζ ιαθενμὺξ ἀηάιακηαξ· 
ημῖμκ ἐπὶ θνέκα αάθθεζξ 
ηανπὸκ ἰζαεάκαημκ πνοζμῦ ηε ηνείζζς 
ηαὶ βμκέςκ ιαθαηαοβήημζό ε' ὕπκμο. 
ζεῦ δ' ἕκεηεκ <ηαὶ> ὁ δῖμξ 
῾Ηναηθῆξ Λήδαξ ηε ημῦνμζ 
πόθθ' ἀκέηθαζακ ἐκ ἔνβμζξ 
ζὰκ †[..]έπμκηεξ δύκαιζκ†· 
ζμῖξ ηε πόεμζξ ᾿Απζθεὺξ Αἴ- 
αξ η' ᾿Αίδαμ δόιμοξ ἦθεμκ· 
ζᾶξ δ' ἕκεηεκ θζθίμο ιμνθᾶξ ᾿Αηανκέμξ 
ἔκηνμθμξ ἀεθίμο πήνςζεκ αὐβάξ. 
 (Arist., fragmentum, 1-16) 

 سبب معاناة الجنس البشرى، ياأيتيا الفضيمة، " 
 أنك أجمل غنيمة فى الحياة،

 فيا أيتيا العذراء، من أجل ىيئتك
 صار الموت محل تحاسد فى بالد اليونان،

 وكذلك المعاناة من األعمال القاسية المتواصمة.
 فى القمب كالثمرةأنك تثمرين 

 التى تشبو الخمود، وأنك أفضل من الذىب
 باء أو النوم ذو العيون الناعسة.واآل

 فمن أجمك تحمل المبجل
 ىيراقميس وأبناء ليدا الكثير فى مياميم

 طمعًا فى الحصول عمى قوتك.
 ورغبة فيكى فقد ذىب كال من أخيمميوس
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 وآياس إلى منزل ىاديس.
 وبسبب ىيئتك الودودة َفَقَد أتارنيوس
 "الذى يحيا عمى الشمس أشعة الشمس.

ولقد اتفق "أرسطوطاليس" مع "أفالطون" عمى أن أىمية ووظيفة "األريتى" 
الحياة السياسية عن طريق التسمح بالمعارف تتمثل فى القدرة عمى خوض غمار 

. واىتم كالىما بانتحال القيم األخالقية اليوميرية فى كتاباتيم (ٛ٘)الفمسفية النظرية
ونظرياتيم لتحقيق بعض المصالح واألغراض السياسية لطبقة األقمية األوليجاركية 

. وقد كان ىذا االتجاه سببًا فى ظيور ما يمكن (ٜ٘)فى القرن الرابع قبل الميالد
والتى ،(ٓٙ)""تسميتو بـــ "أريتى" المواطنة أو "األريتى" السياسية 

تعنى رغبة اإلنسان المواطن فى الحصول عمى فضيمة حب الوطن والزود عنو. وقد 
اسية بغرض إعداد َزَعَم السفسطائيون أن مينتيم فى الحياة االىتمام بالفضيمة السي

 . فيقول "أفالطون":(ٔٙ)الرجال حتى يصيروا مواطنين صالحين نابيين لمدولة
……………………………………………  δμηεῖξ βάν ιμζ 

έβεζκ ηὴκ πμθζηζηὴκ ηέπκδκ ηαὶ ὑπζζπκεῖζεαζ πμζεῖκ ἄκδναξ 
ἀβαεμὺξ πμθίηαξ.  
Αὐηὸ ιὲκ μὖκ ημῦηό ἐζηζκ, ἔθδ, ὦ Σώηναηεξ, ηὸ ἐπάββεθια 

ὃ ἐπαββέθθμιαζ. (Pl. Pro., 319 a 3-7) 

 يبدو لى أنك " ...........
 قمت بأنك تأخذ عمى عاتقك فن السياسة إلعداد الرجال

 ليكونوا مواطنين صالحين.
 فقال: نعم يا سقراط، ىذا ىو عينو ما أعمنتو
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 "أنو مينتى.
يؤمنون بفضيمة بذل كل ما ىو نفيس وغال وتبعًا ليذه التعاليم ظير رجال 

، وذلك ألنيم رأوا (ٕٙ)كالثروة أو الصحة أو حتى حياتو نفسيا من أجل الوطن
حياتيم جميعيا، السياسية واالجتماعية واالقتصادية، مرتبطة بمدينتيم وأفراد 
شعبيم، فحياتيم ىى مدينتيم ومدينتيم ىى حياتيم، وقد تخصص مثل ىؤالء 

 :(ٖٙ)ممارسة الشئون السياسيةالرجال فى 
…………  ηίξ ηῆξ ημζαύηδξ ἀνεηῆξ, ηῆξ ἀκενςπίκδξ 

        ηε ηαὶ πμθζηζηῆξ, (Pl. Apolog, 20 b 4-5) 
 إن َمن لديو تمك األريتى، ليو من الناس" 

 ."وميتم بالسياسة
قد ساد بين وفى ىذا الصدد، يمكن القول أن ربط "األريتى" بالسياسة 

المواطنيين اليونانيين عندما أدرك الجميع ضرورة االنصياع لمعرف والقانون، حتى 
تسود العدالة فى المجتمع، وبناء عميو فقد سعى كل مواطن لمتحمى بتمك الفضيمة 

حرازىا ، ورفع اليونانيون شعار: "تكمن فضيمة الرجل فيما (ٗٙ)األخالقية السياسية وا 
ن ارتدت  "ἀκδνὸξ ιὲκ ἀνεηὴ πόθζκ εὖ δζμζηεῖ"ووطنو"يفعمو فى مدينتو  . حتى وا 

والرغبة فى الظيور بالنبل واألعمال ""تمك الفضيمة ثوب خشية العار والخجل 
 .(٘ٙ)العظيمة لصالح المدينة ال أكثر

 :الخاتمة 
وعمى ىذا فمقد أظيرت الكتابات األدبية منذ عصر "ىوميروس" وحتى نيايات 
القرن الرابع قبل الميالد تطورًا فى مفيوم ووظيفة المصطمح "أريتى"، منذ نظام ُحكم 
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القبائل والعشائر حتى نظام دولة المدينة وممارسة الديمقراطية وتطبيق العدالة 
 القانونية واالجتماعية الحقة.  

استخدم "ىوميروس" المصطمح "أريتى" لوصف خصال وأفعال البشر فمقد 
واآللية، وكان أول من ذكر أن "األريتى" ِىبة إليية. وجعميا قاصرة عمى الرجال 
ن صار لين نصيبا منيا فى "األوديسية". وقد  دون النساء فى ممحمتو "اإللياذة"، وا 

انت "أريتى" الرجال تعنى اختمفت لدية "أريتى" الرجال عن النساء عن العبيد. فك
الشجاعة والقوة الجسدية فى المعارك، أو الجمال والبراعة فى أى شئ يخص طبقة 
النبالء االرستقراطيين. بينما "أريتى" النساء كانت قاصرة عمى ما يميز أنوثتين 
وجمالين وكبرياءىن األنثوى. و"أريتى" العبيد كانت منقوصة لوقوعيم فى األسر، 

 تى" لدييم فى إخالصيم لسادتيم وانصياعيم ألوامرىم. وتكمن "األري
وقد اختمفت وظيفة وداللة المصطمح "أريتى" عند "ىيسيودوس"، وأصبحت تشير 
إلى الحض عمى العمل وعدم التكاسل، ألن اآللية والبشر يكرمون من َيكِّد ويعرق، 

 ويبغضون َمن يتكاسل وال يعمل.
األموال والثروات فيما بعد أثره عمى  وكان لسطوة المادة والرغبة فى تجميع

وظيفة "األريتى" ومفيوميا، حيث صارت فى مقابمة ومقايضة مع ما يقدمو الفرد أو 
نقاذ  يعرضو من خدمات وأفعال. إال أن مسرحيات "يوريبيديس" استطاعت تخميص وا 
"األريتى" من طغيان المادية االجتماعية، وبدأت تأخذ معان اجتماعية أخالقية، 

رتبطت بالعدالة والقانون والشرف ورضى اآللية، وصارت كل منيا تحل محل فا
األخرى حتى انفصمت "األريتى" عنيم جميعيم وصار ليا معناىا األخالقى والذى 
يعنى الفضيمة اإلنسانية. ولقد كان لمكتابات الفمسفية األثر األكثر وضوحًا فى بمورة 
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ظيرت تمك الكتابات تسابق الناس فكرة الفضيمة األخالقية اإلنسانية؛ حيث أ
لمحصول عمييا والزود عنيا، حتى أنيا ذكرت أن الفيمسوف "سقراطيس" قد شرب 
كأس السم دفاعًا عنيا. ومن بعده وضع "أفالطون" مراتبيا، وجعميا "أرسطوطاليس" 

 جائزة اجتماعية أخالقية.
يد ماىية وقد أظيرت أيضًا تمك الكتابات الفمسفية رغبة جامحة من أجل تحد

الفضيمة اإلنسانية وتعريفيا، وىل ىى ُمكتسبة ومنقولة أم أنيا فطرية طبيعية فى 
تعريفيا بأنيا: "القوة الكامنة داخل الشخص والتى اإلنسان؟. ولقد خمصت إلى 

ُتمكنو من آداء ما ُخِمَق من أجمو بشكل جيد، وذلك عن طريق التمييز بين الخبيث 
 ، وال يعرف ىذا التمييز غير االنسان الفاضل". والطيب من األشياء واألفعال
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