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 (.3تحشیف ضذُ تشیي فضیلت است) ,تَاضغ -1

ْشُ تشداسی اص هٌافغ تَاضغ اص لثیل تاییذ یا تِ دًثال تتَاضغ{ }تِ ػٌَاى جایگضیٌی تشای سد واهلتشخی  -2

 (. 3تی اسصش یا حمیش تَدى خَد سا تپزیشًذ) اٍالؼػوال ٍ  حتی تحسیي اجتواػی ّستٌذ تی آًىِ

تِ ػٌَاى  دیگش ساُ حل جایگضیي تشای سد هحض تَاضغ ػثاست است اص لشاس دادى آى دس جؼثِ آیٌِ -3

ي ًگاُ, تَاضغ فضیلت لذیساى, دسٍیطاى ٍ همذسیٌی است وِ تشای . دس ایهَضَػی تشای ستایص

 (.4)تواضای ػالن آهذُ اًذ تا سىٌای دس آى. تَاضغ اص ایي هٌظش تشای اًساى ّای هؼوَلی ًیست 

اخیشا تالش ّایی تشای تشهین دٍتاسُ تَاضغ تِ ػٌَاى یه فضیلت اًجام ضذُ است. تشخی تشای پشّیض اص  -4

اى حماست, آًشا تِ هثاتِ فضیلت اًساى ّای فَق الؼادُ هؼشفی هی وٌٌذ. تشای فْویذى تَاضغ تِ ػٌَ

تضسي هٌطی)یا تؼضی اص ًَیسٌذگاى, تَاضغ ضثیِ تشیي یا دست ون ساصگاس تا فضیلتی اسسغَیی تِ ًام 

magnanimity(.است )5 ) 

 (.7س دادُ ام)هي دس تاصتؼشیف ٍ دفاع اص تَاضغ تِ ػٌَاى یه فضیلت, واًت سا ساٌّوای خَد لشا -5

  منحرفوابسته و عقالنی فصل یک: فاعل 

 تَاضغ, وساًی چَى ًشٍیي سیچاسدص تا وٌاس ًْادى ّشگًَِ هتافیضیه واتَلیه, دس تحلیل ّای اخیش اص  -6

 (.15ذ)ًسٍیىشد تجشتی ٍ سفتاسی تِ تَاضغ سا جایگضیي هی ساص

ّا ٍ ًاواهی ّای هطتشن دس هیاى  تذ تجای ًمائع هضاجی, تایذ هحذٍدیتشای تٌاًْادى تَاضغ ها تای -7

 (.16ّوِ سا هثٌا لشاس دّین)

تشای فْن ًیاص تِ تَاضغ الصم است وِ ها دٍ ادػای حذاللی دس تاب عثیؼت اًساى سا تپزیشین: ٍاتستِ  -8

 (.22)لطاى تِ اًحشافیتَدى اًساى ّا ٍ توا

ًاواهی اٍ دس دستیاتی تِ ایت هی وٌذ وِ راتا هتوایل تِ خیش است ٍ اسسغَ اص تػَیشی اص اًساى حو -9

دس هذافغ تػَیشی اص اًساى است وِ  واًتلشاس هی گیشد.فضیلت تحت ػٌَاى ضؼف اسادُ یا آوشاسیا 

 (.29تٌیادیي است)ضش استثاط تا 
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یي ٍ سادیىال سا تِ هثاتِ گشایص تِ لشاس دادى سؼادت ٍ حة رات دس ٍسای اًگیضش واًت ایي ضش تٌیاد  -10

 .(29اخاللی تؼشیف هی وٌذ)

}ػلیشغن ًظشیات گًَاگَى دس تاب سشضت اجتواػی ضش تٌیادیي{ یه اًساى واهال هٌؼضل اص جاهؼِ ًیض   -11

 (.39هی تَاًذ توایل خَد تِ ضش سا ًطاى دّذ)

دس ًظشیات اخیش دس تاب تَاضغ غایة است.ایي  ٍاتستِ ٍ هٌحشفًگاُ تِ اًساى تِ ػٌَاى هَجَدی   -12

 .(48)لىِ فضیلت تِ عَس ػام اسائِ وٌذًِ فمظ تَاضغ ت ی تثییيًمطِ ساّی تشا تػَیش هی تَاًذ

 )(ها اوٌَى تػَیشی سٍضي اص لیَدی وِ تِ ّش تلمی واًتی اص فضیلت صدُ هی ضَد داسین.  -13

سشضت اًساًی سا سد وشدُ ٍ تؼشیفی تیطتش تجشتی اص اسصیاتی هفسشاى جذیذ تَاضغ ّشگًَِ تَسل تِ  -14

تِ  وِ هثتٌی تش همایسِ خَد/ دیگشی ضیىی جایگضیي هی ساصًذاًساًی سا تجای تلمی ووتش پیچیذُ هتافی

 (.111)ػٌَاى هؼیاسی تشای اسصیاتی خَد است 

 (.111ها تایذ تثیٌین وِ چشا ایي هفسشاى اتتٌای ّشگًَِ ادػا دس تاب سشضت اًساًی سا سد هی وٌٌذ)  -15

ضایذ تَسل تِ واًت تشای هؼٌایاتی تَاضغ ػجیة تٌظش تشسذ صیشا ایذُ ّای هؼوَال تا تاویذی ضذتذ تش   -16

خَدآیٌٌی فشد ّوشاُ است وِ تِ تػَیشی ًچسة اص اًساى هٌجش هی ضَد وِ اٍ سا خَدتٌیاد ٍ ضذیذا 

ػَیشی اص چٌیي تاست وِ تِ ّیچ وسی ًیاص ًذاسد.  هستمل هطاى هی دّذ وِ چٌاى تش خَد استَاس

خَدتسٌذگی واًتی سثة ضذُ غالة هؼاغشیي اسسغَ سا تِ ػٌَاى ساٌّوای تاسیخی خَد تشای تحث اص 

 . (144)فضیلت اسسغَ تشگضیٌٌذ

 (144فضیلت تیص اص دیگش هؼاغشیي ٍ ًیض اسسغَئیاى تِ تَاضغ هشوضیت هی تخطذ) ًگاُ واًت تِ  -17

 (.160)تَاضغ واًتی یه توایل, عشصتلمی یا هٌص ضخػیتی است  -18

توایل یا یه عشصتلمی دس هیاى تمیِ ٍ هتٌاسة تا ضشایغی خاظ تاضذ, یه یه تَاضغ تیص اص آًىِ   -19

خغاب  "دیذگاُ"یا  "صاٍیِ دیذ"تِ ّویي تشتیة هی تَاى تَاضغ سا هی تَاى یه عشصتلمی است.  -فشا

 .(161). یه لٌض یا ػذسی وِ فشد جْاى اخاللی سا اص هجشای آى هی ًگشدوشد

ی ّوِ اًساى اص حیث وشاهت, هطتشن داًستي الصم تشای ّش ًَع تَاضؼی تشاتشاًگاسی اسصض ضشٍط  -20

 (164هشصّا ٍ هحذٍدیت ّای آًْا ٍ احتشام تِ ّوگاى است)

الال دٍ ساتغِ هیاى تَاضغ ٍ اوشام ًفس یا احتشام تِ خَد ٍجَد داسد وِ یىی لَی ٍ دیگشی ضؼیف   -21

ِ خَد هی تَاًٌذ هستمل اص یىذیگش تؼشیف ضًَذ؛ تَاضغ, است:دس ساتغِ ضؼیف, تَاضغ ٍ احتشام ت
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آگاّی فشد تِ ػٌَاى یه فاػل اص هحذٍدیت ّای خَیص است ٍ احتشام تِ خَد, آگاّی فشد اص اسصش 

خَد تِ ػٌَاى یه فاػل است. هیاى ایي دٍ ٍاتستگی ضشٍسی دٍعشفِ ٍجَد داسد تذیي غَست وِ 

ٍ ًمائػص آگاُ ضَد وِ اص اسصش خَد تِ ػٌَاى یه فاػل  فاػل تٌْا ٍلتی هی تَاًذ اص هحذٍدیت ّا

 (.164تاخثش تاضذ ٍ تالؼىس )

 ساتغِ لَی: پزیشش استثاط َّیتی ٍ یگاًگی ایي دٍ حالت است.   -22

ها تشای تویض دادى تَاضغ اص اًىاس ًفس تایذ دست ون پیًَذ ضشٍسی هیاى تَاضغ ٍ احتشام تِ خَد سا   -23

 (166هَسد تاویذ لشاس دّین)

  (166تشام تِ خَد ضشط الصم یه تَاضغ فضیلت هٌذاًِ است)اح -24

ت تِ احتشام تِ خَد تی تَجِ است صیشا اٍ غشاحتا تَاضغ سا هستلضم دست ظاّشا }جَلیا{دسایَس ًسث  -25

 .(166)پاییي گفتي اسصش خَد هی داًذ

 169دس هحذٍدیت ّای هطتشن تطش هی داًذ ٍ ًِ اسصش هطتشن.ًاًسی اسٌَ تَاضغ سا    -26

ًوی تَاًین خَاًطی اص تَاضغ داضتِ تاضین وِ آًشا ًَػی جْل ٍ تی خثشی هی داًذ. دس ًگاُ ها  ها   -27

فاػالى ػالل ٍ  تذاًذ وِ تِ گشٍُ حذی اص خَدضٌاسی یا ضٌاخت خَد ضشٍست داسد:فاػل تایذ الال

 فشیثی دس هَسددّیچ ػولی وِ هثتٌی تش جْل, تذفْوی یا خَهٌحشف/ اًحشاف پزیش تؼلك داسد ٍ 

 171ًوی تَاًذ اخاللی للوذاد گشدد. هحذٍدیت ّای فاػلیت یه اًساى تاضذ 

وِ دسایَس  ًخثِ گشایی سٍضٌفىشاًِ استیه ایي تذاى هؼٌا ًیست وِ تلمی واًتی اص فضیلت هستلضم   -28

 171.ًگشاى آى هی تاضذ

 ضذ:حذالل دٍ ضشط تشای تَاضغ فضیلت هٌذاًِ ٍجَد داسد وِ تا احتشام تخَد لاتل جوغ تا   -29

 الف:آگاّی اص هحذٍدیت ّا

 170ب: ػذم تی خثشی ٍ جْل.

30-   
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