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من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

 تنص على ما يلي:أخ�قيات التعامل أو القاعدة الذھبية

النموذج ا(يجابي من القاعدة الذھبية: عامل ا"خرين كما تحب أن يعاملوك.

النموذج السلبي من القاعدة الذھبية: - تعامل ا"خرين بما - تحب أن يعاملوك به.

(القاعدة الفضية)

"، أو "ذات اتجاھين"، والع9قة بين الذات وغيرھا منالمعاملة بالمثلھذا المفھوم يصف مبدأ "

الجھات وبطريقة متبادلة على حد سواء. ويمكن تفسير ھذا المفھوم من وجھة نظر الدين والفلسفة

وعلم النفس وعلم ا-جتماع. من الناحية النفسية تتضمن تعاطف الشخص مع ا"خرين. فلسفيا،

يتضمن إدراك الشخص "أنا" أو "النفس". اجتماعيا، وھذا المبدأ ينطبق بين اJفراد، والجماعات،

وكذلك بين اJفراد والجماعات. (على سبيل المثال، شخص يعيش وفقا لھذه القاعدة يعامل جميع

الناس باحترام، وليس فقط اJعضاء في مجموعته أو مجموعتھا). والدين ھو جزء - يتجزأ من

تاريخ ھذا المفھوم. مفھوم القاعدة الذھبية لديه تاريخ طويل يسبق مصطلح "القاعدة الذھبية"، أو

) ومفھوم1670"القانون الذھبي"، كما كان يسمى في فترة السبعينات ما القرن السابع عشر (

"أخ9قيات المعاملة بالمثل" له جذوره ثقفات عالمية عديدة، كما تم استخدامه كوسيلة لحل

النزاعات. وعدد كبير من الشخصيات الدينية البارزة والف9سفة أكدو على مفھوم ھذه القاعدة.

 قبل المي9د) (انظر نسخة479-551 (كونفوشيوسناقش رشورث كيدر في وقت مبكر مساھمات 

في الكونفوشية أدناه). -حظ كيدر أن ھذا المفھوم في يظھر بشكل بارز في العديد من اJديان، بما

، وبقية اJديان الكبرى في العالم". " - تنتقموالزرادشتية والطاوية والبوذية الھندوسيةفي ذلك "

.18:19 سفر ال9ويينو- تحقد على ابناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك انا الرب" 
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بابل القديمة

 نصت على التعامل بالمثل، عن طريق عدة طرق، كما فعلوا]1[ قبل المي9د)،1780 وھي من أقدم الشرائع المكتوبة في التاريخ البشري، (شريعة حمورابي

المفاھيم من العقاب حرفيا "العين بالعين والسن بالسن ".

الصين القديمة

والكونفوشية الطاوية:الصين القديمةتوجود القاعدة الذھبية بين جميع المدارس الفلسفية الرئيسية في 

"سئل زي قونغ قائ9:"ھل ھناك كلمة واحدة يمكن أن تكون بمثابة قاعدة لممارسة الحياة؟" فأجاب قائ9: "أليس المعاملة بالمثل ھي الكلمة"-؟

]2[كونفوشيوس

"- تفرض على ا"خرين ما - يمكنك أن تختاره لنفسك" - كونفوشيوس

"اعتبر ان مكسب جارك ھو كسبك الخاص، وخسارة جارك كما لو أنھا خسارتك الخاصة"

مصر القديمة

، والتي يعود تاريخھا إلى عصرالف9ح الفصيح التي تظھر في قصة ماعتمن اJمثلة على القاعدة الذھبية التي تعكس مفھوم التعامل في مصر القديمة ھي قصة 

 قبل323 قبل المي9د - 664 قبل المي9د): "ھذا ھو اJمر ا"ن: عامل ا-خر ھو يعاملك" وھناك مثال من العصر ال9حق (1650-2040الدولة الوسطى (

المي9د):" ما تكره أن يصنع لك - تقم بصنعه بأحد آخر"

اليونان القديمة

. من اJمثلة على ذلك ما يلي:اليونان القديمةكان القاعدة الذھبية تشمل عائقا فلسفة 

 قبل المي9د.568-640 بيتاكوس"- تعمل جارك بطريقة يمكن أن تسيئك منه" 

 قبل المي9د.546 624 طاليس"تجنب القيام بأعمل قد تلوم ا"خرين على فعلھا" 

 أقدم إشارة إلى وجود سكستوس ھو اوريجانوس في القرن الثالث من الفترةالفيثاغورية"ما تكره أن يحصل لك، - تقم أن بفعله أيضا" سكستوس 

المعروفة.

 قبل المي9د.338-436"- تفعل لlخرين ما سيثير غضبك إن فعله ا"خرين بك" إيسوقراتس 

.أبكتاتوس"ما تسعى إلى تجنبه - تقم بفرضه على ا"خرين" 

"من المستحيل أن تعيش حياة سعيدة دون العيش بحكمة وبشكل جيد وبالعدل (وا-تفاق على "- تضر أحد و- أحد يضرك")، وإنه من المستحيل أن تعيش

.إبيقوربحكمة وبشكل جيد وبالعدل وأ- تحيا حياة سعيدة" 

. أف9طون ھو أول شخص وقال ذلك.أف9طون، في جمھورية سقراط". إنه من المعلوم أن تجرح أي شخص ھو فقط في أي مكان" 

روما القديمة

non est quod credas" (توقع من ا"خرين ما فعلته بھم) و"ab alio expectes alteri quod fecerisسينيكا، ربما بعد الكاتب بابيلوس سيروس، قال "
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quemquam fieri aliena infelicitate felicem(نسان على حساب تعاسة ا"خرين)مر ليس كذلك، وكما قد تعتقد، أن يسعد اJا) "

الھند القديمة

في ماھابھاراتا، ملحمة الھند القديمة، يأتي خطاب الوزير الحكيم فيدورا حيث المشورة للملك يوديشتيرا، "ا-ستماع إلى حكمة الكتب والتقشف والتضحية واحترام

ا-يمان والرعاية ا-جتماعية والمغفرة، وصفاء النية الحقيقة والرحمة ومراقبة النفس - ھم العشر ثروات للنفس (الذات). أيھا الملك أجعلھم ھدفك، وكن ثابتا في

ھذه الصفات. ھذه الصفات ھي أساس ا-زدھار والعيش الشرعي. ھذه ھي اJشياء أعلى ما يمكن تحقيقه. جميع العالم متوازن على دھارما، دھارما تشمل سبل

الرخاء أيضا. أيھاالملك، دھارما ھي أفضل ما يمكن الحصول عليه، فھي ثروة المتوسط ورغبة (كاما)اJدنى. ومن ھنا، (ومع التذكر دائما)، عن طريق ضبط

النفس وجعل دھارما (الحق في التصرف) تركيزك اJساسي، عامل ا"خرين كما تعامل نفسك"

�	��� ��������

ا#خ�قيات العالمية

) القاعدة الذھبية "يجب أن نعامل ا"خرين كما نرغب ا"خرين يعاملوننا" وذلك من1993"ا(ع9ن نحو أخ9ق عالمية" في برلمان أديان العالم حيث أعلنت عام (

 من زعماء جميع الديانات الرئيسية في العالم، بما في ذلك العقيدة البھائية، البراھمانية،143حيث المبدأ المشترك Jديان كثيرة. وتم توقيع ا(ع9ن اJولي من قبل 

براھما كوماريس والبوذية والمسيحية والھندوسية والسكان اJصليين، بين اJديان، وا(س9م واليانية واليھودية، أمريكية أصلية، النيو باغان والسيخية والطاوية

والمتصوف، والكونيين الموحدين الزرادشتية. وفي فولكلور عدة ثقافات فإن القاعدة الذھبية ھي حكاية رمز الم9عق الطويلة.

العقيدة البھائية

 تشجع الجميع على معاملة ا"خرين كما يعاملون أنفسھم، وتذھب إلى أبعد من ذلك من خ9ل إدخال مفھوم الذات من قبل ا"خرين:البھائيةكتابات العقيدة 

.بھاء هللا"مبارك من يفضل مصلحة شقيقه على مصلحته"، من أقوال 

.بھاء هللا"إن تحولت رغبتك للعدالة، فاختر لجارك ما تختار لنفسك"، من أقوال 

"احذر من أن تسبب اJذى Jي روح، أو الحزن Jي قلب، حاول ان تساعد في ان تلئم جروح أي رجل في كلماتك سواء كنت تعرفه أو غريب عنك،

.عبد البھاء عباسصديقك أم عدوك"، من أقوال 

البوذية

 قبل المي9د) جعل ھذا مبدأ من اJركان اJساسية لrخ9ق في القرن الخامس قبل المي9د. حيث يمكن أن تحدث في483 - 563 (غوتاما بودا فإن البوذيةفي الديانة 

كثير من اJماكن واJشكال في جميع أنحاء تريبيتاكا.

مقارنة نفسه مع ا"خرين في "كما ھو أنا ھم كذلك،وكما ھم أنا كذلك" يجب علي أ- أقتل و- أسبب القتل لlخرين، سوتا نيباتا.

من يسعى إلى إسعاد نفسه، ويضطھد ويستخدم العنف مع ا"خرين الذين يرغبون أيضا في تحقيق السعادة Jنفسھم، لن يحقق السعادة لنفسه في نھاية

المطاف،الدامابادا.

- تؤذي ا"خرين في الطرق التي يمكنك أن تجدھا مؤذية لنفسك. يودانافارجا.

المسيحية

العھد القديم في أخ9ق مسيحيةفي 

]: " - تنتقم و- تحقد على ابناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك. انا الرب."19:18 [سفر ال9ويين

]: " كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك -نكم كنتم غرباء في ارض مصر. انا الرب الھكم."19:34 [سفر ال9ويين
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]: "و كل من خدمك بشيء فاوفه اجرته لساعته واجرة اجيرك - تبق عندك ابدا"4:15 [سفر طوبيا

:العھد الجديد الناصري في يسوعوقال 

]: " فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا ھكذا أنتم أيضا بھم، Jن ھذا ھو الناموس واJنبياء."7:12 [إنجيل متى

]: " وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بھم ھكذا."6:31 [إنجيل لوقا

]: "وإذا ناموسي قام يجربه قائ9: «يا معلم، ماذا أعمل Jرث الحياة اJبدية؟»10:25-28 [إنجيل لوقا

 فأجاب وقال: «تحب الرب إلھك من كل قلبك، ومن كل نفسك، ومن كل قدرتك، ومن كل فكرك،27 فقال له: «ما ھو مكتوب في الناموس. كيف تقرأ؟» 26

 فقال له: «بالصواب أجبت. افعل ھذا فتحيا».28وقريبك مثل نفسك». 

]: " Jن كل الناموس في كلمة واحدة يكمل: «تحب قريبك كنفسك»."5:14 [الرسالة إلى أھل غ9طية إلى بولس الطرسوسي ورسالة سفر أعمال الرسل

كونفشيوسية

): "ھل ھناك أي كلمة واحدة يمكن أن توجه الشخص طوالكونفوشيوس قيل "ما - ترغبه لنفسك، - تفعله لlخرين." سأل تسي قونغ (تلميذ الكونفشيوسيةفي 

حياته؟" أجاب السيد: "ماذا عن 'شو' [المعاملة بالمثل]:؟ - تفرض على ا"خرين ما - يمكنك أن تختاره لنفسك"

ھندوسية

: "ينبغي للمرء أ- يفعل ذلك Jي أحد وقد تضر في نفس الشخص. باختصار، ھو حكم دھارما. سلوك ا"خر ھو بسبب رغباته اJنانية. [برھاسباتي،الھندوسيةفي 

)]8، ا"ية CXIIIماھابھاراتا (أنوسانا بارفا، القسم 

إنسانية

 تزعم العديد من المصادر المختلفة القاعدة الذھبية كمبدأ إنساني:ا(نسانيةوفي 

محاولة العيش وفقا للقاعدة الذھبية يعني محاولة التعاطف مع ا"خرين، بما في ذلك أولئك الذين يختلفون تماما عنا. التعاطف ھو في أساس العطف والتفاھم

والتعاطف وا-حترام - الصفات التي نحن جميعا نفضل الظھور بھا، أيا كنا، بغض النظر عن أفكارنا ومن اين أتينا. وعلى الرغم من أنه ليس من ممكنا أن كيف

ھو ذلك الشعور بأن يكون شخص آخر أو يعيش في ظروف مختلفة ولديه تجارب حياة مختلفة، فإنه ليس من الصعب بالنسبة لمعظمنا تخيل ما قد يسبب لنا

المعاناة، ومحاولة تجنب قد يسبب معاناة لlخرين. لھذا السبب يجد كثير من الناس أن القاعدة الذھبية ھي- "- تعامل الناس بالطريقة التي - ترغب في أن تعامل

بھا". - تفعل لlخرين ما - تريدھم ان يفعلوا لك. تعني ببساطة، أنھا من أھم البديھيات اJخ9قية ا(نسانية التي اخترعت وقيلت على ا(ط9ق، حيث ظھر ھذا

المفھوم في كتابات كل الثقافات واJديان على مر التاريخ كقاعدة ذھبية. التعليمات اJخ9قية - تحتاج إلى أن تكون معقدة أو غامضة فھي في واقع اJمر وببساطة

يمكن تطبيقھا.

إس�م

:القرآن الكريم -صلى هللا عليه وسلم-. محمد فإن بعضا من آيات القرآن تشير ضمنيا إلى مفھوم القاعدة الذھبية، وھناك أيضا أقول صريحة للنبي ا(س9مفي 

ِ َوْلَيْعفُوا َوْلَيْصَفُحوا أََ� ُتح: 22في سورة النور، اJية  َعِة أَْن ُيْؤُتوا أُولِي اْلقُْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَھاِجِريَن ِفي َسبِيِل �� ِب'وَن﴿َوَ� َيأَْتِل أُولُو اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالس�

ُ َغفُوٌر َرِحيٌم﴾  ُ لَُكْم َو�� ]24:22[أَْن َيْغفَِر ��

-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83 (1﴿َوْيٌل لِْلُمَطف,فِيَن: 3 إلى 1في سورة المطففين، اJيات 

aya1.html#div_katheer(2ال�ِذيَن إَِذا اْكَتالُوا َعلَى الن�اِس َيْسَتْوفُوَن) http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83-

aya2.html#div_katheer(3َوإَِذا َكالُوُھْم أَْو َوَزُنوُھْم ُيْخِسُروَن) http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83-

aya3.html#div_katheer(ُھْم َمْبُعوُثوَن -http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura83 (4أََ� َيُظن' أُوَلِئَك أَن�
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aya4.html#div_katheer)﴾ [83:1—4]

ُموْا اْلَخبِيَث ِمْنُه ُتنِفقُوَن َولَْسُتم ِبآخ: 267في سورة البقرة، اJية  َن ا?َْرِض َو�َ َتَيم� ا أَْخَرْجَنا لَُكم م, َھا ال�ِذيَن آَمُنوْا أَنفِقُوْا ِمن َطي,َباِت َما َكَسْبُتْم َوِمم� ِِذيِه إِ��﴿َيا أَي'

]2:267[أَن ُتْغِمُضوْا فِيِه َواْعَلُموْا أَن� ّ�َ َغِنيC َحِميٌد﴾ 

ِ اْلَبَناِت ُسْبَحاَنُه َولَُھْم َما َيْشَتُھوَن: 62 إلى 57في سورة النحل، أيات  �Fِ 57﴿َوَيْجَعلُوَن) http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer

/sura16-aya57.html#div_katheer(ا َوُھَو َكِظيٌم َر أََحُدُھْم بِاْ?ُْنَثى َظل� َوْجُھُه ُمْسَوّدً http://quran.ksu.edu.sa (58َوإَِذا ُبش,

/tafseer/katheer/sura16-aya58.html#div_katheer(�ََُه فِي الت'َراِب أ َر ِبِه أَُيْمِسُكُه َعلَى ُھوٍن أَْم َيُدس' َيَتَواَرى ِمَن اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبش,

لِل�ِذيَن َ� ُيْؤِمُنوَن)http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya59.html#div_katheer (59َساَء َما َيْحُكُموَن

ِ اْلَمَثُل اْ?َْعلَى َوُھَو اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم �Fِْوِء َو -http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16 (60ِباMَِْخَرِة َمَثُل الس�

aya60.html#div_katheer(ُرُھْم إِلَى أََجٍل ُمَسّمًى َفإَِذا َجاَء أََجلُُھْم َ� َيْسَتأِْخُروَن ٍة َوَلِكْن ُيَؤخ, ُ الن�اَس بُِظْلِمِھْم َما َتَرَك َعَلْيَھا ِمْن َداب� َولَْو ُيَؤاِخُذ ��

ِ َما)http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya61.html#div_katheer (61َساَعًة َوَ� َيْسَتْقِدُموَن �Fِ َوَيْجَعلُوَن

ُھْم ُمْفَرُطوَن اَر َوأَن� http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer (62َيْكَرُھوَن َوَتِصُف أَْلِسَنُتُھُم اْلَكِذَب أَن� لَُھُم اْلُحْسَنى َ� َجَرَم أَن� لَُھُم الن�

/sura16-aya62.html#div_katheer(ُھُم اْلَيْوَم َوَلُھْم َعَذاٌب أَلِيٌم ْيَطاُن أَْعَماَلُھْم َفُھَو َولِي' ِ لََقْد أَْرَسْلَنا إِلَى أَُمٍم ِمْن َقْبلَِك َفَزي�َن لَُھُم الش� �F63َتا

)http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura16-aya63.html#div_katheer)﴾ [16:57—63]

 الشريف:الحديث نبويوفي 

عن أنس بن مالك رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: (- يؤمن أحدكم حتى يحب Jخيه ما يحب لنفسه).
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حمورابي ^1.

كونفشيوسية/كونفوشية ^2.
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