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 نحمدك هللا وايـــاك نشكــر يا من أنعمت نعمك على جميع خلقك
 

 من الفضــل أن نعترف ألصحــاب الفضل
 

 نتوجه بالشكر الجزيـل وكل االحترام والتقديـر إلى من كل من ساندنا ،

  والوقوف إلتمام هذا العمل ، ونتقدم بالشــكر الجزيــل واالمتنان

 كتور دلل

 "حمادي السايــــــــــــح " 

 

ومهدوا كما نشكر كل األساتذة قسم الفلسفة الذيـــن ساعدونا وساندونا 

 هاتهم القيمة .العلم والمعرفة وتوج لنا طريق

 ديـنالنور رضوان



 اإلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

 

أهذي ثمرة جهدي وخاتمة دربي الدراسي من خالل هذا العمل المتواضع إلى 

 من أوصانا عليهما هللا لقوله تعالى } واعبدوا هللا وبالوالدين احسانا {

 

 إلى أبي وأمي أطال هللا في عمرهما وكل عائلتي 

 

لى من رافقني في مشواري    " نابي نوردين " –الدراسي وأعز األصدقاء وا 

 

لى األستاذ  " حمادي ســايح" ــ  الفاضل  وا 

 

لى كل  قسم الفلسفةطلبة األساتذة و  وا 

 

 

 رضــــــــــوان



 داءـــــــــــــــــــإه

 

 أهدي ثمرة عملي و عناء أيامي إلى أساس وجودي و منبع إلهامي 

 إليكما يا أعز كلمة ينطق بها اللسان "والدي العزيزين"

 إلى التي ساندتني في الحياة " زوجتي الحبيبة"

 إلى قرتي عيني إبنتي رتاج عائشة و إبني محمد عبد اإلله

 الدراسة "بن نمرة رضوان"إلى رفيق دربي في 

 إلى كل اإلخوة و األخوات كل بإسمه

 إلى كل زمالء و زميالت العمل و خاصة عمال مكتبة كلية العلوم اإلجتماعية

 إلى كل أصدقاء الدراسة

 إلى كل من علمني حرفا أساتذتي الكرام وعلى رأسهم األستاذ " حمادي السايح"

 

 نور الدين 
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 [ أ ]
 

 مقدمـــة :

من مباحث الفمسفة عبر ممر إن األخبلق منذ نشأة الفكر الفمسفي تعد مبحثا         
، وىي من المواضيع التي شغمت بال المفكرين مند القدم ، وبالضبط في حقبة العصور

ولكن اليونان ىم أول من وضعوا قواعد األخبلق عمى أساس فمسفي الفكر الشرقي القديم ، 
باعتبارىم المنبع األول الذي استمدت منو كثير من الفمسفات وجودىا ، فاألخبلق عندىم 
تمثل تمك الفمسفة التي تيتم بالجانب العممي في سموك اإلنسان وىذا األخير ىو معيار 

 الذي يحكم بو اآلخرون عميو .

ا كانت ليذه األخبلق اليونانية تأثيرات عمى الفمسفات البلحقة ومن بينيا ولذ        
الفمسفة اإلسبلمية عامة ، فنشب نوع من االختبلف في تصورات ومفاىيم المتعمقة 

كل إنسان ، ذلك ألنو  ن ييتم بياأذه األخيرة من المسائل التي يجب باألخبلق ، كون ى
 بدأ أخبلقي .تصرفاتو ويبررىا إلى م ضبطمحتاج إلى 

الذي بدورىم عالجوا المشكمة و حيث عرف اإلسبلم في تاريخو ظيور فرق كثيرة ،         
األخبلقية ، حيث ارتبطت مناىج األخبلقيين باتجاىاتيم الفكرية ، ومن بين اىم الفرق 
اإلسبلمية التي مثمت الفكر األخبلقي اإلسبلمي نجد " المعتزلة " و " األشاعرة " ، حيث 

ل فكرىما مكانا بارزا بين االتجاىات األخبلقية لدى المسممين ، واصبحت األخبلق من احت
ذا كانت ىذه القضايا  المسائل والقضايا األساسية التي تعرف " بالمشكمة األخبلقية " ، وا 
قد تبمورت بيذه الصورة وصارت موضوعا لنقاش فمسفي واسع وعريض في الفكر 

 يعني أنيا لم تكن موضوعا لمتفكير في العصور القديمة األوروبي والحديث ، فإن ذلك ال
الوسطى ، وما ييمنا ىنا التعرف عمى الكيفية التي طرحت بيا ىذه المسألة في الفكر 

 .اإلسبلمي وعمى وجو الخصوص فرقتي المعتزلة واألشاعرة تحديدًا 
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 [ ب ]
 

 اولذا تعرض عمماء الكبلم بالبحث والدراسة لمسألة األساس الذي تقوم عميي        
األخبلق وركزوا في ذلك عمى أفعال الناس من حيث حسنيا وقبحيا ، ولكنيم اختمفوا في 
تفسيرىا وتحديد مصدرىا ، فمنيم من رأى بأن حسن األفعال وقبحيا ليس سوى من قبيل 

، ومنيم من " المعتزلة " وأن العقل مدرك ليا ، وقال بيذا الرأي الصفات الذاتية لؤلفعال ، 
    رأى بأن حسن األفعال وقبحيا ليس من ذاتية األفعال بل من الشرع ، وقال بيذا الرأي

 . " األشاعرة" 

 شكال التالي :ومن ىنا نطرح اإل -

وما ىي األسس الكبلمية كيف نأسس سؤال األخبلق عند كل من األشاعرة والمعتزلة ؟ ـــــــ 
 تين ؟ فرقالوالعقدية لنظرية األخبلق عند 

إن ىذا الطرح يستمزم الوقوف عمى بعض المشكبلت الجزئية والتي نطرحيا عمى الشكل 
 التالي :

عند كل من المفكرين طبيعتيا وقيمتيا حول  االختبلفوكيف كان ما األخبلق ؟  -
  والمتكممين ؟

 مسألة الجبر واالختيار عند الفرقتين ؟  وما العبلقة بين -
وكيف تم تجاوز مسألة التحسين والتقبيح عند كل من المعتزلة و االشاعرة في ظل  -

 ب بين األدلة العقمية والنقمية ؟التجاذ
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 [ ج ]
 

 أسباب إختيار الموضوع : - أوال

تتعمق بكون ىذه اإلشكالية تبلمس مسائل مرتبطة باليوية والواقع المباشر لئلنسان  ذاتية:
المسمم، خاصة ما يرتبط بمعايير السموك والتصرف في عبلقتيا بالدين ، واىتمامنا 

 باألخبلق وعمم الكبلم ورغبتنا في ضبط مباحثو .

األشعرية في الفكر تتعمق باألىمية التي تكتسييا األطروحة االعتزالية و   موضوعية:
ودعاة  )المعتزلة (اإلسبلمي الراىن والتراثي باعتبار أن الجدل الكبلمي بين دعاة العقل

ال يزال لحد اآلن في الفكر اإلسبلمي المعاصر، منيم )دمحم أركون ،  ) االشاعرة (النقل 
إن ىذا نصر حامد أبو زيد( ويترجم في مقابل المتكممين باألطروحة األشعرية. وبالتالي ف

الموضوع لو راىنيو كبرى تتعمق بالجدل عمى التشريعات اإلسبلمية التي ينقميا لنا التراث 
  ت إلى تجديد الشريعة ومدى قابميتيا لمتجديد، خاصة في ظل ظيور عدة دعوا

 اإلسبلمية .

 الدراسات السابقة : - ثانيا

خبلق عند المعتزلة لم نجد في حدود اطبلعنا وبحثنا دراسة خاصة تبحث في موضوع األ
، منيا  وجدنا بعض العناصر التي يمكن أن تحيمنا عمى الموضوعواألشاعرة ، ولكن رغم 

مقال "العقل عند المتكممين" د. ياسر احمد عبد هللا ، د. صفوان تاج الدين عمي ، وىو 
يركز عمى المعتزلة واالشاعرة وأىمية العقل والقيم األخبلقية عندىم ، وحجية الدليل النقمي 
 بين المعتزلة واالشاعرة ، د. احمد قوشي عبد الرحيم مخموف ، كمية دار العموم ، القاىرة
، الذي حاول الكشف عن الدليل النقمي عند الفرق وأىم المسائل األخبلقية التي تخص 

التي كانت عماد ىذا  مؤلفاتالفرقتين . كما أننا اعتمدنا عمى مجموعة متنوعة من ال
 البحث .
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 [ د ]
 

 صعوبات البحث : -ثالثا

ن في ونحن في إطار البحث واجيتنا عدة صعوبات أىميا : بعض الغموض لآلراء الفرقتي
مجال األخبلق ، فبل يبدوا في فكر المعتزلة واألشاعرة آراءىما األخبلقية بوضوح ، والتي 
كان يجب أن تشغل حيزا الئقا بوصفيم المعبرين عن األخبلق ، وقمة الباحثين في المجال 
األخبلق عند الفرق الكبلمية ، وقمة المصادر في المكتبات الجامعية والتي ترصد ىذا 

لتحديد ، فبل يكاد يذكر ليم إال سطورا معدودة بصدد الحسن والقبح الموضوع با
نيا في الكثير من األحيان تتكمم أال تعين في مادة الموضوع ، بل و  وبمبلحظات ضيقة
 مغمق .ي بدورىا تدور في حيز عن نفس الفكرة والت

 

 منهج البحث : - رابعا

فقد استدعت طبيعة البحث إلى استخدام مناىج متعددة  ومن أجل تحقيق ىذا اليدف ،
 أىميا : 

المنيج التاريخي والذي فرضتو ضرورات مراحل تطور مذىب المعتزلة واألشاعرة  -
 وفي عرض بعض أحداث الفرقتين التاريخية .

المنيج المقارن والذي يقوم عمى التمييز بين القضايا التي تتضمنيا كل من  -
 وخاصة في مسألة األخبلق . المعتزلة واألشاعرة ،

المنيج التحميمي والذي يقوم عمى توسيع والتحميل والذي من خبللو تعمقنا في  -
 دراسة أىم القضايا وتوضيحيا .
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 [ ه ]
 

 محتوى البحث : -خامسا 

 إنجاز خطة مكونة من ثبلثة فصول :إلى ولمعالجة ىذه االشكالية تطرقنا 

الفصل األول جاء تحث عنوان " في تحديد طبيعة المشكمة األخبلقية " الذي يحتوي عمى 
 ثبلث مباحث : 

" الذي ميزنا فية معنى األخبلق وفمسفة  في ماىية األخبلقالمبحث األول المتمثل في " 
 األخبلق وعمم األخبلق .

ضمن كرونولوجيا المبحث الثاني عنوانو " األخبلق نشأتيا وتطورىا " الذي يت بينما
بمذاىب كل  األخذالشرقية القديمة إلى غاية الحقبة المعاصرة مع  الحضاراتاألخبلق من 

 حقبة عند المفكرين والفبلسفة .

أما المبحث الثالث واألخير عنوانو " نظرية القيم األخبلقية وطبيعتيا " ، الذي تناولنا فيو 
 (  وما ىو نسبي )متغير( .ابتثدراسة القيم األخبلقية من منظور ما ىو مطمق )

قنا فيو إلى أما الفصل الثاني عنوانو " المعتزلة وأساس المشكمة األخبلقية " والذي تطر 
 : بـأربعة مباحث موسومة 

المبحث األول المسمى بـ " نشأة المعتزلة وأىم روادىا " ، والذي عرضنا فيو أسباب ظيور 
 الفرقة وأىم ممثمييا .  ىذه

المبحث الثاني المعنون بـ " المعتزلة منيجيا وأصوليا الخمسة " ، الذي  في حين أن
ي ُتعتبر اىم الركائز تال اتمد عمييا الفرقة من خبلل مبادئيعت تيعرضنا فيو أىم الطرق ال

. 
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 [ و ]
 

آراء المعتزلة في الجبر واالختيار" ، والذي عرضنا  بعنوان " الذي وردأما المبحث الثالث 
 بيذا الشأن والمتمثمة في االستطاعة ، واالرادة ، والفعل االنساني .مقة المفاىيم المتعفيو 

المبحث الرابع الموسوم بعنوان " مفيوم الخير والشر عند المعتزلة " ، والذي  كما جاء في
 يتعمق بالدراسة األخبلقية عند الفرقة .

بدوره ينقسم إلى  أما الفصل الثالث الموسوم بــ " األخبلق من منظور األشاعرة " ، والذي
 أربع مباحث :

المبحث األول عنوانو "تعريف األشاعرة وعوامل نشأتيا" ، والذي يوضح عوامل ظيور ىذه 
 الفرقة واسباب تكونيا .

إلى فيو أما المبحث الثاني المعنون بـ " منيج األشاعرة وأىم روادىا " ، والذي تطرقنا 
 ة وأىم أعبلميا .عرض أىم المبادئ التي تعتمد عمييا ىذه الفرق

وفي المبحث الثالث تحث عنوان "موقف األشاعرة من حرية اإلنسان " ، والذي عرضنا 
 فيو نظرية الكسب واالستطاعة واالرادة اإلليية عند ىذه الفرقة ودورىا عند اإلنسان .

وأما المبحث الرابع الذي جاء تحث عنوان " آراء االشاعرة في األخبلق " ، والذي يتناول 
 اسة حول الحسن والقبح .در 

كما توج ىذا البحث بخاتمة تضم حوصمة عامة حول موضوع الدراسة ، والذي جاءت     
 فيو مجموعة من النتائج الخاصة التي نتمنى أن يستفاد منيا .
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 / معنى االخالق : 01

، وعند ية ، والطبع ، والمروءة ، والديفاألخبلؽ في المغة جمع خمق وىو العادة ، والسج «
القدماء ممكة تصدر بيا األفعاؿ عف النفس مف غير تقدـ روية وفكر وتكمف ، وقد يطمق 
لفع األخبلؽ عمى جميع األفعاؿ الصادرة عف النفس محمودة كانت أـ مذمومة ، فنقوؿ 

 1 »فبلف كريـ األخبلؽ ، أو سيء األخبلؽ 

يث ُتعبر عف مجموعة فيي شكل مف األشكاؿ الدالة عمى الوعي والتحضر اإلنساني ، ح
، فاألخبلؽ  القواعد والطبائع التي يتحمى بيا البشر ويجدوف في تعامميـ إثرىا سيولة بالغة

عمى مجموعة القواعد الثابتة والتي  باعتمادبط وتنظيـ السموؾ ضتقـو في األساس عمى 
تخص كافة مجتمع ما ، ونظرا ألىمية األخبلؽ قاـ العديد مف الفبلسفة والمفكريف بمحاولة 

 الوقوؼ عمى تعريف ليا .

ان  «في معجمو االخبلؽ بعدة تعريفات و مف بيف احد التعاريف   "الالند  "وقد عرفيا 
 2 »من حيث ىي غير مشروطة  األخالق تعني مجموع قواعد السموك مأخوذة

سموكات التي ال تكوف مشروطة المجموعة مف  باعتبارىاى األخبلؽ ىنا إل "الالند"يشير 
، ف ألنيا ينبغي أف تنبع مف الضميربأؼ عامل خارجي ، فيي تتغير عبر الزماف والمكا

األخبلقية تكوف إلزامية لتنظيـ العبلقات بيف األفراد ، إال أنيا بعيدة كل الُبعد  فسموكات
 عف أؼ شروط أو دواعي .

                                                             
 . 49، ص  1982، بٌروت ،  1جمٌل صلٌبا ، المعجم الفلسفً ، دار الكتاب البنانً ، الجزء  -1
، ص  2001، بٌروت ـ  بارٌس ،  2، ط/ 1، المجلد  احمد عوٌدات ، موسوعة الالند الفلسفٌة ، منشورات عوٌدات -2

20 . 
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عرفوا األخبلؽ تارة عمى انيا عمـ الخير ، أو العمـ بالخير والشر . وقد شاء باحثوف و  «
 ، وحسبوااألخبلقيةلوا: إنيا عمـ العادات تعريف األخبلؽ تعريفا "تجريبيا" أو "وضعيًا" ، فقا

، دوف ى دراسة ما ىوف أخبلقيا بالرغـ مف إنتصاره عمكو أف ىذا العمـ الوضعي يمكف أف ي
 1 »ما يجب أف يكوف 

، سموكات التي تعير عف ماىية الفرداألخبلؽ تمؾ األفعاؿ و ال «وىناؾ مف ُيعرؼ أيضا 
وبأنو عمـ الخير و «بلقي ،ذلؾ إما أف تكوف إيجابية أو سمبيتو بالنظر إلى قيمة الفعل األخ

الشر عمى اساس اف أىـ ما يستفاد منو ىو تحديد معنى كل مف الخير والّشر و التفرقة 
 2 »بينيما 

األساسي الذؼ تضمنيا األخبلؽ ىو معرفة ما ىو الخير ، وؼ مقابل ذلؾ يمكف  فاليدؼ
أف تؤدؼ معرفة الخير إلى معرفة نقيضو وىو الشر ، وعميو تكوف األخبلؽ عمما معياريًا 

 يبحث في ماىية ىذه الثنائية . 

 :ومف ىنا تشكمت األخبلؽ عمى صورتيف ىما 

والبحث عف ماىية  «األخبلؽ النظرية : وىي التي تحدد لنا أركاف مسؤولية أخبلقية 
        الخير و الّشر و الفضيمة و الرذيمة ، و الواجب و االرادة و المسؤولية ، و االلزاـ

االلتزاـ ، ووضع قواعد السموؾ ، و مقاييس االعماؿ ، و البحث في الضمير االنساني و 
  تج عنو مف أفعاؿ والشعورومعرفة الحقوؽ والواجبات وما ين،  3» مف ىذه الحياة 

 .بالترقي

                                                             

 617، ص  1986، لبنان ،  1ط،  1، مكتبة مؤمن لرٌش ، مجلد ة ، الموسوعة الفلسفٌة العربٌة معٌن زٌاد1 - 
 85،  ص  2001دار المعرفة الجامعٌة ، د/ط ، االسكندرٌة ،  فاٌزة انور شكرى ، المٌم االخاللٌة ، -2
 20دار المباء ، د/ط ، الماهرة ، ص ران رشوان ، تطور الفكر االخاللً فً الفلسفة الغربٌة ، دمحم مه -3
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وىي التي ُتركز عمى معاني المفاىيـ السامية التي ُتقدميا وتيتـ بتأسيس قواعد ُتنظـ حياة 
األفراد إضافة إلى انيا تبحث في الضمير الفردؼ والجمعي عمى حد سواء وىذا ما يجعيا 

 جبات كل مواطف .قادرة عمى تحديد حقوؽ ووا

أما القسـ الثاني فيتعمق بأخبلؽ العممية : وىي تتعمق بكيفية تطبيق اإلنساف لسموؾ 
بحيث يكوف مف  «األخبلقي في الواقع والقياـ بالواجب اإلنساني نحو ذاتو وكل مف حولو 

 شأنو الحكـ بمطابقة الفعل او عدـ مطابقتو لقانوف االخبلؽ ، و بموافقتو او عدـ موافقتو
 1 »واء تعمق ذلؾ بالفرد او الجماعة لمعاني الحق و الواجب ، ولمقاييس االخبلؽ س

فاألخبلؽ العممية ىي التي تيتـ بالممارسة الواقعية الُمتحققة داخل ُمجتمع ، وىو مف شأنو 
 أف ُيأسس لفمسفة عممية ُتجسد القيـ األخبلقية الُمثمى .

ث الذؼ تقـو بو الفمسفة النظرية ، فإذا تعمل األخبلؽ العممية عمى تطوير مجاؿ البح
كانت الفمسفة النظرية تيتـ بما ىو كائف ، فإف الفمسفة العممية ُتوجو أنضارىا في البحث 

 عف الشروط التي ينبغي أف يكوف عمييا السموؾ األخبلقي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
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 فلسفة األخالق :

اإلنسانية ، كما أنيا تتعمق وىي تقـو أوال عمى الذات وتبحث عف أىـ الجوانب في حياة 
بالضمير والوجداف والشعور واإلحساس والذوؽ ... الخ ، بحيث أف فمسفة األخبلؽ تبحث 

تيتـ بدراسة ما ينبغي اف  « عف الكيفية أكثر مف الكمية المتمثمة في االستقراء واالحصاء
يس عمى يكوف عميو السموؾ االنساني ، و لذلؾ فيي تنصب عمى الضمير و النية ، و ل

 1 »السموؾ الظاىر ، إذ اف النية و القصد و االرادة تخص فمسفة االخبلؽ 

تيتـ فمسفة األخبلؽ بالبحث في طبيعة الذات اإلنسانية ولذا فيي تتعمق بالنوايا فترتكز 
األخبلؽ والفمسفة القائمة عمى  ، وأفعمى السموكات التي يرغب األفراد في ممارستيا 

األولى عف ُحرية اإلنساف مف جميع جوانبيا ، وعميو فإف فمسفة  األخبلؽ ُتعبر بالدرجة
 .األخبلؽ تختص بالنية والقصد واإلرادة 

وبالتالي تكوف أحكاـ األخبلؽ تقويمية  ومعيارية تشمل دراسة المثل واألسس التي يجب 
أف يسير عمييا اإلنساف في سموكو ، وكما أف الناحية التقويمية تتعمق بالجانب الذاتي لكل 

و لكف ال يقصد ىنا بالجانب الذاتي او الشخصي  «فرد أكثر مف الجانب الموضوعي 
ردؼ او ألنا الجماعي ، بل التعبير عف الشعور اإلنساني او التعبير عف األنا الف

 2» اإلحساس الوجداني البشرؼ 

والذؼ ُيقصد منو  ؽ ىو أنيا تيتـ بالجانب الذاتي ،إف ما يمكف قولو عف فمسفة األخبل
التعبير عف الوعي الفردؼ ، فيي تمس الجانب الذاتي مف الموضوعي عمى إعتبار أف 

اـ بيا ، وال يمكف ألؼ فرد مف األفراد وبأؼ حاؿ مف األحواؿ أف األخبلؽ ينبغي اإللتز 
 يفرضيا عمى اآلخر ، فيي مثل الديف ُتعد مسألة شخصية ُيمتثل إلييا دوف قير .

                                                             
1
 88 صمرجع السابك ، فاٌزة انور شكرى ، المٌم االخاللٌة ،  -
 88المرجع نفسه ، ص  -2
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 / عمم االخالق :3

وىو عمـ الذؼ ييتـ بدراسة الصفات والشروط التي يجب أف تتوفر في الفعل حتى نستطيع 
وبالتالي يمكف التمييز بيف الخير والشر ، وىو عمـ يدرس  القوؿ بأنو سموؾ أخبلقي ،

 األخبلؽ مف حيث كيفية الحكـ عنيا .

عمـ األخبلؽ يبحث في أحكاـ الخاصة بالخير والشر والفضيمة وىو عمى نحويف : إما  «
أف يتجو إلى تحميل سيكولوجي أو سوسيولوجي ألحكامنا الخمقية لبياف أسباب إستحساننا 

لى بياف أسموب الحياة الذؼ ينبغي أف نحتذيو كأسموب خير أو حكيـأو نفورىا ،         وا 
، واإلىتماـ ىنا ال ينصب عمى االستحساف بل عمى الفعل ، وال ينصب عمى تفسير الفعل 
بل عمى توجييو ، وليذا فإف االىتماـ ىنا يقـو في البحث عف مثاؿ أو معيار معيف 

 1 »لمسموؾ ، أو غاية أو الخير األعظـ 

فيصح تعيف ما ىو خير وما ىو شر ، كما أنو عمـ الذؼ يسمح بدراسة األخبلؽ ويمنح 
 الكيفية التي نحكـ مف خبلليا عمى الحسف والقبيح مف األفعاؿ .

إف عمـ األخبلؽ يحمل نظرة مستقبمية حينما يدرس ما ينبغي لممجتمع أف يكوف عميو 
أف يكوف عميو الواقع فيما يتعمق بتوضيحو لمعاني الخير والشر ، فيدرس ما ينبغي 

 .. الخ  واالقتصاديةبالمعامبلت ، مثل المعامبلت التجارية 

ذا كاف لكل عمـ موضوع خاص بو ، فإف موضوع األخبلؽ كما سبق الذكر ىو الخير  وا 
 والشر حيث أف اإلنساف يمكف أف تصدر عنو صفات مختمفة منيا ما ُتعبر عف ما ىو

                                                             
 33، ص  2007المعجم الفلسفً ، دار لباء الحدٌثة ، د/ط ، الماهرة ،  مراد وهبة ، -1
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{ وىي  اعمال إراديةفيذه األعماؿ تسمى }  « ما ىو سمبي ، ايجابي ومنيا ما يعبر عف
مف موضوع عمـ األخبلؽ ، فيحكـ عمييا بأنيا خير او ّشر، و عمى فاعميا بأنو خّير او 

 1» شّرير 

واألفعاؿ اإلرادية الناجمة  ما ييتـ بو موضوع عمـ األخبلؽ ُمختمف السموكات ولذلؾ إف
عف الوعي القصدؼ ، ومف ىنا يجرؼ الحكـ عف األفعاؿ الصادرة عف اإلنساف بوصفيا 

 .حسنة أو قبيحة 

ذا تأممنا في مفيوميف الخير والشر في سياؽ الحياة الخمقية ، فنجد أف الخير ىو ذلؾ  وا 
الشيء أو الحالة المرغوب فييا والذؼ يمثل القيمة العميا في تنظيـ سائر القيـ وترقيتيا 

 .والعمل عمييا والنيوض بيا والتي تمثل تمؾ الحاالت والسموكات الممتعة 

ؾ و االنحبلؿ حالة أو الحركة السمبية التي تتمثل في تفكفي حيف أف الشر ىو تمؾ ال
والعوائق والرذائل ... الخ ، أؼ كل ما ييدؼ إلى االنتقاص  غراتالثوالتدىور ومختمف 

 مف القيـ والمساس بيا .

أف مفيـو الشر يتمثل في المعنى السمبي لمخير ، حيث يشير إلى  «ومف ىنا نبلحع إذف 
، بينما الخير ىو المعنى اإليجابي لمشر، وىي تمؾ 2  » مرذوؿكل ما ىو قبيح أو فاسد و 

 القيمة التي تنبثق منيا السعادة وكل ما ىو حسف .

 وكذلؾ األعماؿ التي صدرت ال عف إرادة و لكف كاف يمكف تجنب وقوعيا عندما كاف  «

                                                             

2
 

 03 ص ، 1931، الماهرة ،  3ط/احمد أمٌن ، األخالق ، مطبعة دار الكتب المصرٌة ،  -1
    دار المعرفة الجامعٌة  ، د/ط ، االسكندرٌة  دمحم احمد عبد المادر ، من لضاٌا األخالق فً الفكر اإلسالمً ،   -2

 190،ص 
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عف ارادة و اما ما يصدر ال  –ر مريدا مختارا ، فيذاف النوعاف يكـ عمييما بالخير او الشّ 
 1 »شعور ، و ال يمكف تجنبو في حالة االختيار ، فميس مف موضوع عمـ األخبلؽ و 

موضوع عمـ األخبلؽ ، حيث أنو يبحث في األفعاؿ التي تنتج  استخبلصومف ىنا يمكف 
رادة واختيار حر عمى        أف القائـ بيا يكوف عمى دراية بالغاية منيا اعتبارعف قصد وا 

 ، والحيثيات والزمف والمكاف التي تقع فييا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

1
 06احمد امٌن ، األخالق ، مرجع السابك ، ص  -
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إذا كانت األخبلؽ تعبر عف شكل مف األشكاؿ الوعي اإلنساني وكاف عمـ          
األخبلؽ يعمل عمى دراسة سموؾ اإلنساف بالقياس إلى المثل العميا فإنيا تساوؼ عممًا 
معياريًا ، ونتحدث عنيا كما نتحدث عف عمـ المنطق الذؼ يبحث في صحيح الفكر 

ف الحديث عف عمـ يستدعي وفاسده ، إف األخبلؽ ال يمكف ليا إ ال أف تكوف عممًا ، وا 
سيرافقنا في رحمة البحث  *اإلبستمولوجيبالضرورة الحديث عف تاريخو ، إف ىذا المبدأ 

 عف االخبلؽ مف حيث نشأتيا وتطورىا .

إف ما يتبادر في األذىاف حينما نتحدث عف أؼ عمـ مف العمـو أنو في واقع األمر يشكل 
ر نفسو بالنسبة ينطبق عمى مفيـو األخبلؽ ، حيث شاع االعتقاد مف معجزة يونانية واألم

مختمف المفكريف والفبلسفة أف األخبلؽ قد انبثقت عف الفكر اليوناني مع أرباب الحكمة 
)سقراط( و )أفبلطوف( و )أرسطو( ، في حيف أف المتصفح ألوراؽ التاريخ والمتأمل 

ولية في الفكر الشرقي القديـ مع الحضارة أ إرىاصاتالحقيقة لو ، يجد أنو كانت ىنالؾ 
البابمية والصينية والفارسية ...الخ ، ويتجمى ذلؾ في مجموعة القوانيف األخبلقية التي 

 (**كونفوشيوسوضعيا )

 ُتعتبر األخبلؽ بمثابة منطمق الذؼ يجب عمى كل إنساف أف يسير عميو ، ولقد أكد 
 بأف مسألة األخبلؽ شكمت ضرورة إنسانية وحضارية . 1 يشتزراد

                                                             
، أو نظرٌة المعرفة العلمٌة وتعنى البحث فً المعرفة تهتم بطبٌعة ومجال الفلسفة هً فرع من فروعاالبستيمولوجيا  *

 إمكان المعرفة ومصادرها وطبٌعتها. فالبحث فً إمكان المعرفة ٌتضمن النظر فً إمكان الوجود أو العجز عن معرفته 

صٌنً ٌفلح فً إلامة مذهب ٌتضمن كل التمالٌد الصٌنٌة  فٌلسوف أول هوق م  479ق.م  551 كونفوشيوس **
الشخصٌة وعلى أن تكون  األخاللٌة ففلسفته لائمة على المٌم .واألخاللً السلون االجتماعً عن

ذات تاثٌر عمٌك فً الفكر والحٌاة  وفلسفته أعلى. ولمد كانت تعالٌمه أخاللً تطبٌماً لمثل الشعب تخدم ومةحك هنان
 . الصٌن الصٌنٌة والكورٌة والٌابانٌة والتاٌوانٌة والفٌتنامٌة. وٌلمب بنبً
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خبلؽ األإلى مراتب الشرؼ والعمـ  نتقاؿاالحسب رأينا ىي التي تضمف ذلؾ  واألخبلؽ
كما نرػ ىو عمـ بالصبلح والرقي ، وليذا السبب نجد القدماء مف أىل العمـ والحكمة 

 ( يقولوف بالتحمي بالفضائل الحميدة . *زرادشتو كونفوشيوس)

مف مستوػ إلى مستوػ أخر مف األخبلؽ ُيأسس عمى التربية والتعميـ  االنتقاؿإف 
  إلى إرساء مذىب في التربية . كونفوشيوسوالتيذيب وىذا ما دفع 

ال يمكف إنكار الُجيد الجييد الذؼ بدلو ُحكماء الفكر الشرقي القديـ والممارسات األخبلقية 
البناءة التي دعوا إلييا ، إال أف العديد مف الفبلسفة والمفكريف عادة ما ُيرجعوف أصل 

.األخبلؽ أو الفمسفة بشكل عاـ إلى اليونانييف 

*

                                                             
*
، ولد عاش فً الدٌانة الزرادشتٌة هو فٌلسوف آسٌوي إٌرانً ومؤسسق.م  500ق.م  650 زرادشت  

الحالٌة، وظلت تعالٌمه ودٌانته هً المنتشرة فً مناطك واسعة من وسط آسٌا إلى  وإٌران وكردستان أذربٌجان مناطك
 . ظهور اإلسالم حتى إٌران موطنه االصلً
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 / األخالق عند السوفسطائين : 01

وكما أف موقفيـ مف األخبلؽ ىو  «أوؿ مف أسس لمفكر األخبلقي  *السوفسطائينُيعد 
 فمف الثابت أف السوفسطائيفينبثق مف أراءىـ االبستمولوجية ،ذلؾ الموقف الذؼ نرػ بأنو 

أرجعوا المعرفة إلى الحواس دوف العقل ، استنادا إلى أف الحس يخص صاحبو وأف العقل 
 1 »حع مشترؾ بيف الناس ، وانتيوا مف ىذا إلى أف الفرد مقياس األشياء جميعا 

لقد أعاد السوفسطائيوف اإلعتبار لئلنساف مستنديف في ذلؾ عمى األولويات والمبادغ التي 
 .والتي يشترؾ فييا جميع الناس يمنحيا العقل البشرؼ ، 

لقد أكدت السوفسطائية بأف اإلنساف ىو الحامل لجميع المعني والمعارؼ ومنيا المعرفة 
األخبلقية ، وعمى ىذا األساس جعموا مف االنساف المعيار األوحد والذؼ ُتبنى عميو جميع 

 .القيـ األخبلقية والمنطقية والجمالية 

، أؼ ما يراه خير فيو خير بالنسبة إليو ، أو ما يراه ّشر  فالفرد ىو مقياس الخير والشر
فيو ّشر بالنسبة إليو ، وبالتالي ال يوجد خير مطمق وال يوجد ّشر مطمق ، وأف الفضائل 

 األخبلقية نسبية متغيرة .

السوفسطائيوف مف أمثاؿ جورجياس وبروتاغوراس بالنزعة اإلنسانية ، وعمى ىذا  اىتـلقد 
التنويريف األوائل  مفكريف أف السوفسطائيف ىـ بمثابةلعديد مف الفبلسفة والا اعتبراألساس 

                                                             
إبان نهاٌة المرن الخامس وبداٌة المرن السادس ق.م فً  الٌونان فلسفً نشأ فً هً مذهب فكري فسطائيةوالس *

ألنهم تالعبوا بالمدارن الفلسفٌة واستخدموا تعلٌم الفلسفة فً سبٌل كسب المال لكنهم  للفلسفة ،كانوا محنةاإلغرٌك بالد

 . ٌئاً من الرغبة فً طلب العلملد أفادوا المجتمع فً أنهم أثاروا فً نفوس الشبان ش

1
 56، ص  2011 د/ط ، االسكندرٌة ،  عبد العزٌز دمحم ، المٌم الفلسفٌة الكبرى ، مؤسسة الثمافة الجامعٌة ، -
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( وىذا معناه أف اإلنساف  مقياس األشياء جميعا نظرًا لتركيزىـ الدائـ عمى اإلنساف كونو )
 ىو المعيار الذؼ يحدد ما ىو موجود مف األشياء ومعيار ما ال يوجد منيا .

بأف القوانيف والعادات واألخبلؽ نسبية ، وأف معيار الصحة  «" *" بروتاغوراسوكما أكد 
ليذه النظـ و القوانيف ىو المجتمع الذؼ تطبق فيو ، وال يمكف أف يطالب األخبلقيوف 

 1 »بمعيار مطمق لمخير أو الّشر 

فإف كل القيـ  وبالتاليوعميو فإف اإلنساف ىو مف يقرر ما ىو خير وما ىو شر ، 
 و دوف سواه مف المصادر األخرػ كالديف والُمجتمع ... الخ .األخبلقية ُتنسب إلي

الذيف  المثاليوف ولقد شكمت النزعة السوفسطائية رد فعل اتجاه ما عرضو فبلسفة األخبلؽ 
يرودوف كل القيـ األخبلقية إلى صفاتيا المطمقة ، حيث يذىب السوفسطائيوف إلى القوؿ 

 ص إلى آخر .بالنسبية في األخبلؽ ما دامت متغيرة مف شخ

إف بروتاغوراس يعد أقدـ السوفاسطائيف عيدا ، صاحب كتاب في اآللية والذؼ يقوؿ فيو 
بأف ىناؾ عوائق كثيرة تحوؿ دوف الوصوؿ إلى المعرفة الصحيحة ومف جممة ىذه العوائق 
الغموض في الموضوع وقصد حياة اإلنساف ، كما أنو قد وضع كتاب عنوانو الطبيعة أو 

موجود ، إف وجد شيء ال  شيءال  « ثبلثةفيو أف يقيـ الدليل عمى قضايا  البلوجود حاؿ
ذا أمكف أف يعرؼ فبل يمكف إيصالو إلى الغير   2» يمكف أف ُيعرؼ ، وا 

                                                             

*
د. وتُعتبر أفكار فً المرن الخامس لبل المٌال الفكر السوفسطائً هو زعٌم ق.م( 420 -ق.م  487) بروتاغوراس

بروتاجوراس هً أساس أفكار السوفسطائٌٌن. كان ٌعتمد أن اإلنسان هو ممٌاس كل شًء، أي أن الخٌر والشر الصح 
  . والخطأ، كلها ٌجب أن تُحدد بحسب حاجات الكائن البشري

 

د/س         ، سكندرٌة، اإلط د/ ،دار المعرفة الجامعٌة  دمحم علً أبو رٌان ،تارٌخ الفكر الفلسفً من طالٌس إلى أفالطون ، -1

  . 119ص 
2
  . 89 ، ص 1935، الماهرة ،  2أحمد أمٌن زكً نجٌب ، لصة الفلسفة الٌونانٌة ، دار الكتب ، ط -
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أما المسألة األولى التي تفيد أنو ال شيء موجود فقد تابع فييا الفبلسفة اإليميف الذؼ 
أنكروا وجود األشياء غير الحسية وأثبتوا في المقابل أف صفة الوجود وحدىا ىي الموجودة 

فكاف  **بارمينيدسيستعيف منيج زينوف الجدلي ، ويعتمد عمى آراء  *جورجياس، وكاف 
في الوجود شيء فبل بد أف تكوف لو بداية وىو إما اف يكوف قد نشأ مف  يقوؿ إذا كاف تمة

العدـ أو مف وجود سابق لو ، فأما النشأة مف العدـ فمستحيمة ألف شيئا ال يخرج مف ال 
ذف فبل شيئ موجود   .شيء ، وأما تسمسمو مف قبمو فيذا ينفي أف تكوف لو بداية ، وا 

سطائية حركة ىدامة تتاجر بالفكر ، وكانت الحركة السوف اعتبرتوعمى ىذا األساس 
 مؤيدة بالسمطة ضد سقراط .

أنو أوؿ مف اكتشف أثر االيحاء بالخير أو الّشر في نفس أؼ  « "جورجياس" وكما أف
 ، وتأكيد بأف األخبلؽ نسبية ومتغيرة مف إنساف إلى آخر وحسية . 1 »شاب 

القوانيف األخبلقية التي جاءت عكس الطبيعة البشرية ، فيذه  ويرفض السوفسطائيوف 
القوانيف تقيد اإلنساف وتحبطو إذا خضع لقانوف األخبلؽ ، فاألخبلؽ ىي مف صنع 

 . الضعفاء التي جاءت نتيجة فشميـ في تحقيق رغباتيـ ومصالحيـ

أف الفضائل  وىي الفكرة نفسيا سينادؼ بيا نيتشو الحقًا ، حيث يرػ السوفسطائيف أيضاً 
التي اتفق وتعارؼ عمييا الناس ليست سوػ رذائل ، والشخص الذؼ يمجد العفة والطيارة 

 والشرؼ والقيـ ، ىو الشخص الذؼ لـ يستطيع تحقيق رغباتو .

                                                             
*

و  باللغة ، واشتغل بالطبٌعٌات. اهتمأنبادوللٌس ولد فً لٌونتٌوم، وتتلمذ على ٌد . م .ق (375 - 480) جورجياس
 ، فأعجب ببالغته .سرالوصة ٌطلب العون لمدٌنته على أهل أثٌنا البٌان، فكان أفصح زمانه وأبلغهم. جاء إلى

 

وهً مدٌنة الظاهرة أو الظاهر متغٌر،  إٌلٌا ٌونانً ولد فً المرن الخامس لبل المٌالد فً فٌلسوف هوبارمينيدس **

 . عصر ما لبل سمراط وهو من فالسفة
 
 . 121مرجع السابك ، ص لفلسفً من طالٌس إلى أفالطون ، تارٌخ الفكر ا دمحم علً أبو رٌان ، -1
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  / مذىب سقراط في األخالق :  02

ىدـ البناء الفكرؼ الذؼ جاء بو السوفسطائيف خاصة تمؾ األسس األخبلقية  *سقراطحاوؿ 
تى أنو أكد بأف المعرفة مطمقة وأساسيا األخبلؽ ، وبالعقل نصل إلى حقائق ثابتة وكما ح

 نصل أيضا إلى قيـ مطمقة في مجاؿ األخبلؽ .

ولذلؾ حارب سقراط السوفسطائيف الذيف قمبوا موازيف القيـ والمبادغ األخبلقية وتصدػ ليا 
سموكو بعد أف كاف ىذا البحث مما دعا سقراط إلى االىتماـ في فمسفتو باإلنساف و  «

، ولذلؾ كانت محور فمسفتو ىو  1 » يشغل مكاًنا ثانوًيا في البحث الفمسفي السابق عميو
دفع اإلنساف لمعرفة الخير والفضيمة وكشف المغالطات السوفسطائية عف طريق منيجو 

 الحوارؼ الجدلي الذؼ يعتمد عمى أساس التيكـ والتوليد .

ذا كاف فقد أكد سقراط أف جمي ع المعارؼ بما فييا المعرفة األخبلقية نابعة مف العقل ، وا 
   العقل يتضمف مبادغ ثابتة ال يتطرؽ إلييا شؾ ، فإف المعرفة األخبلقية ستكوف مطمقة 

 ، متماثمة بيف جميع البشر .

وبنى قيميا عمى العقل وىي بمثابة  وكما رفض رد األخبلؽ إلى اآللية أو العرؼ ،
 الطريق لموصوؿ إلى السعادة ، ومقياس الخير ثابت وصالح لكل زماف ومكاف .

ا إتجاه األخبلؽ ، حينما أكد أف القيـ األخبلقية يجب أف لقد تبنى سقراط موقفا براغماتيً 
خبلؽ نابعة تكوف نافعة حيث اف اإلنساف يقـو بالفعل إذا وجده نافعا ، وىذا إلعتبار األ

                                                             
، الفلسفة الغربٌة ٌعتبر أحد مؤسسً.ٌونانً كالسٌكً فٌلسوف ق.م 399 -ق.م  469 فٌلسوف وحكٌم ٌونانً سقراط *

من أكثر  "أفالطون "تعتبر حوارات ،رفه عنه مستمى من خالل رواٌات تالمذته عنهلم ٌترن سمراط كتابات وجل ما نع

 . علم األخالق الفمد أصبح "سمراط" مشهوًرا بإسهاماته فً مج "الرواٌات شمولٌةً وإلماًما بشخصٌة "سمراط
 

 . 38، ص  2004، لبنان ،  1مصطفى حلمً ، األخالق بٌن الفالسفة وعلماء اإلسالم ، دار الكتب العلمٌة ، ط -1
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مف الضمير نفسو ، ومف ىنا فإف الفكرة التي طرحيا سقراط تيدؼ إلى إقناع الناس 
 .بأىمية األخبلؽ ودورىا في تأسيس لمجتمع فاضل 

    إن سقراط أنزل الفمسفة من السماء إلى األرض « إلى القوؿ *شيشرون وىذا ما دفع  
، أو إنو حول النظر من الفمك و العناصر إلى النفس ، و تدور األخالق عمى ماىية 

بو شبو غائب ليجعل منو سيد  اىتماـفحوؿ النظر إلى اإلنساف الذؼ كاف  ،  1  »اإلنسان
 نفسو .

إذا عرؼ اإلنساف نفسو معرفة صحيحة في رأؼ سقراط فإنو البد أف يكوف فاعبًل لمخير 
لمشر فسموؾ الخير سقراط ىو سموؾ السبيل المؤدؼ إلى السعادة  ونابذا فالسموؾ الخّير

 الحقة بعد معرفة طبيعة النفس ، أما الشر فيو الحيد عف ذلؾ .

الذؼ  الطمأنينةوعميو دعى سقراط إلى ضرورة اإليماف ، فتصديق بوجود اآللية يؤدؼ إلى 
بدورىا تأسس لمخير ، فإيماف بأف طبيعة اإلنساف محكومة بثنائية الخير والشر يجعل منو 

 .لمخير  وفاعبلإنسانا معتداًل عالما بالشر 

 / مذىب أفالطون في األخالق :03

 مف الشرح والتفصيل في الفضائل ، حيث يرػ  شيئاالفكرية  **أفالطون لقد تناولت أعماؿ 

                                                             
ق.م، صاحب إنتاج ضخم ٌعتبر نموذجا مرجعٌا  106الممٌز، ولد سنة  روما لكاتب الرومانً وخطٌباشيشرون *

للتعبٌر الالتٌنً الكالسٌكً وصلنا لحسن الحظ جانب كبٌر منه، لمد أثارت شخصٌة شٌشرون الكثٌر من الجدل 
 . من حٌاته السٌاسً ضاربة وخاصة فً الجانبوالتموٌمات المت

 
 لعدد من كاتب ،رٌاضٌاتً ،كالسٌكً ٌونانً فٌلسوف هو ارستوكلٌس بن ارستون، ق.م 347 -ق.م  427افالطون **

   معلمه،  الغربً العالم فً للتعلٌم العالً أثٌنا التً هً أول معهد ألكادٌمٌة الفلسفٌة، وٌعتبر مؤسس الحوارات
 . والعلوم للفلسفة الغربٌة األولىوضع أفالطون األسس  .أرسطو وتلمٌذه سمراط

 39بٌن الفالسفة وعلماء اإلسالم ، مرجع السابك ، مصطفى حلمً ، األخالق  -1
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أفبلطوف بأنو ميما تعددت الفضائل واختمفت في أنواع التسمية ، فإنيا راجعة إلى الخير 
و يكفي أف يكوف اإلنساف عمى عمـ بالقيـ األخبلقية لكي  «وىذه التسميات تنبثق منيا ، 

يسمؾ سموكا فاضبل ، فالسموؾ األخبلقي قائـ عمى المعرفة ، و ليس الّشر سوػ خطأ 
  عف طريق اكتسابياة و التعميـ ، و مف ثـ فإف الفضيمة يمكف يمكف إصبلحو بالتربي

 1 » التعمـ

أفبلطوف اف األخبلؽ ىي المثاؿ الذؼ يحاكي الفعل اإلنساني ، ومف خبلؿ التعمـ  اعتبرو 
والتربية يمكف تجسيده ، حيث بنى أفبلطوف فمسفتو األخبلقية بتطرقو إلى نظرية ثنائية 
     النفس والبدف ، وذلؾ أف النفس كانت تعيش في عالـ المثل أؼ عالـ الحقائق واآللية

        ىبطت إلى عالـ المحسوس واتصمت النفس مع الجسد ومف ثـ عوقبت النفس و ،
 وبالتالي أصبح الجسد بمثابة حاجز بيف النفس والفضائل .،

لقد تأسست نظرية أفبلطوف المعرفية عمى نظرية المثل ، وكانت المعرفة األخبلقية شكل 
 ف .النفس والبد ثنائيتيفمف أشكاؿ التي ترتكز عمييا ، فخمص إلى أنيا تقـو عمى 

واعتبر أفبلطوف أف ىناؾ فرؽ بيف النفس والجسد ، حيث أف النفس أسمى درجات مف 
فيي حاصمة عمى وجود الحقيقي وما وجود الجسد إال وجوًدا ثانوًيا وغير مؤكد  «الجسد ، 

"وىو الذؼ يحمل قواىا الروحية النبيمة و يوجييا وجية غير أخبلقية ألنو مصدر الشرور 
ولذلؾ تحاوؿ النفس إلى االنتقاؿ إلى عالميا الحقيقي الذؼ ىو عالـ ،  2» و اآلثاـ 
 المعقوؿ .

                                                             
 . 264دمحم أبو رٌان ، تارٌخ الفكر الفلسفً من طالٌس إلى أفالطون ، مرجع السابك ،  ص  -1
 . 41مصطفى حلمً ، األخالق بٌن الفالسفة وعلماء اإلسالم ، مرجع السابك ، ص  -2
 
 

24 



 ةفي تحديد طبيعة المشكمة األخالقيـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل االول

 

     ميتافيزيقيفحوؿ أفبلطوف مذىب سقراط اإلبستمولوجي الواقعي إلى مذىب أنطولوجي 
 الشجاعة والعفة والفضيمة والحكمة .ثـ راح أفبلطوف يعدد الفضائل ،

الخير أسمى المثل وىو عنده مصدر الوجود والكماؿ ، مخالفًا بذلؾ  «ومف ىنا أكد بأف 
     سقراط إذ أنو تجاوز الماىيات المتحققة في الموجودات المحسوسة إلى ما سماه 

 1 »بالمثل 

    بيف قوػ النفس و فضائميا تحقق لمنفس سعادتيا  «–فالعدالة تتحقق مف خبلؿ التوازف 
أخبلقية ، يظير فييا جماؿ النفس و صحتيا و سيطرة الجزء ىي حالة باطنية عقمية ، و 

اإلليي فييا عمى الشيوات و رغبات الجسد ، ىذا ىو الوضع الذؼ ينبغي أف يكوف عمية 
 2  » اإلنساف

فمف جممة الفضائل المذكورة تتحقق العدالة ، وكما أقر أفبلطوف أف مف يتبع الشيوات 
ذا أراد االرتقاء إلى عالـ المثل يجب التخمص مف والمذة يبقى رىينة في عالـ الحس ،  وا 

كل الشيوات والمذائذ . وأف المعرفة العقمية ىي خير سبيل في عالـ المثل ، وليست كل 
لذائد شرور ، بمعنى أف المذة إذا خمت مف األلـ ، ال يمكف اعتبارىا شر ، ويقصد ىنا 

 المذة الروحية ، وال يقصد المذة الحسية .

  ارسطو في األخالق : / مذهب  ;4

 قد إعتبر أف األخبلؽ مثالية ، أؼ أنيا صادرة عف عالـ المثل تقترف بو  *أفالطون إذا كاف 

                                                             
 . 41األخالق بٌن الفالسفة وعلماء اإلسالم ، مرجع السابك ، ص  مصطفى حلمً ، -1
 . 43المرجع نفسه ، ص  -2
 لعدد من كاتب ،رٌاضٌاتً ،كالسٌكً ٌونانً فٌلسوف،   هو ارستوكلٌس بن ارستون ق.م 347 -ق.م  427أفالطون *

 أثٌنا من مؤلفاته : المدٌنة الفاضلة وحوارات دفاع عن سمراط ...الخ ألكادٌمٌة الفلسفٌة، وٌعتبر مؤسس الحوارات
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وأف ىدا العالـ وما يجرؼ فيو مف أحداث ىو مجرد خداع ، وعميو فإف األخبلؽ مثالية 
أف األخبلؽ ليست نظرية بل  اعتبر،فإف أرسطو ىو مؤسس المذىب األخبلقي ، حيث 

عممية وىو أوؿ مف أعمف بأف األخبلؽ عمـ عممي ، ألف عمـ األخبلؽ ينظر إلى األفعاؿ 
 والسوكات التي تصدر مف اإلنساف وييتـ بما يجب عممو وتجنبو .

فاألخبلؽ عند أرسطو تستند عمى الواقع الحسي ، ومف ىنا يخرج أرسطو عف أستاذه 
 . *ميتافيزيقيةغير أفبلطوف فيؤسس ألخبلؽ 

 األخبلقية في بعد آخر ويعمل عمى إلى أبعد مف ذلؾ حيف يدمج القيـ ويذىب أرسطو
فإدا كاف اإلنساف حيواف مدني بطبعو ، فإنو بحاجة ماسة إلى كيفية تنظـ شؤوف  تبريرىا ،

ترتبط بالسياسة عند أرسطو ارتباطا  «حياتو ، وىو غمـ السياسة ، وليذا فإف األخبلؽ 
يًقا ، و يتفق ذلؾ مع أستاذه أفبلطوف في أف الدولة قوة تربوية عميا تييء لمفرد ظروؼ وث

حياتو االجتماعية و الروحية ، فإف األخبلؽ تبحث في تكويف الفرد و تعده ليكوف مواطًنا 
، وعمى ىذا تعتبر األخبلؽ تكمل عمـ  1 »صالحًا قادرًا عمى تحمل مسؤولياتو السياسية 

 السياسة وتمؤل ذلؾ الفراغ الموجود في طبيعتيا .

 األخبلؽ إنما تيدؼ إلى تحقيق غاية بغيرىا يتعذر عمى اإلنساف أف يقـو «وىذا يعني أف 

بفعل أو تصرؼ ، و مف ىنا راح ارسطو يبحث عف غاية الحياة ، فرأػ أف كل موجود 
الموجود  **الغائية، ومف ىنا يظير مبدأ  2» تحقيق خير ما  بشرؼ البد أف ييدؼ إلى

 في عمـ المنطق األرسطي ، حيث يؤكد أرسطو أف الغائية مبدأ ثابت ال يتغير .
                                                             

 . 74تطور الفكر األخاللً فً الفلسفة الغربٌة ، مرجع السابك ،  ص دمحم مهران رشوان ،  -1
 . 75المرجع نفسه ، ص  -2

 

تبحث فً ماهٌّة األشٌاء وعلّة  الفلسفة ُشعبة من  الميتافيزيقيا الغَْيبِيَّات أو الَماَوَرائِيَّات أو ما وراء الطبيعةالميتافيزيقا *

كة لهذا ّ   .العالم العلل أي الموة المحر 
 

ومن  العدمٌة ، ٌموم على مبدأ ارتباط العالم بعضه ببعض ارتباط العلّة بالغاٌة وٌمابلهاالمٌتافٌزٌما لسم منالغائية **

 . كانت و هٌغل أشهر فالسفة الغائٌة
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ا كانت الطبيعة تتضمف في صميميا غايات متعددة ، فإف الخير ىو الغاية الدائمة ذفإ
 التي ترجى .

مف وجية نظر أرسطو فإف الحياة ترتبط بغايات متعددة فيما بينيا ، إال أف الغاية القصوػ 
التي يسعى إلييا اإلنساف وىي غاية األفعاؿ جميعا ، ىي مف دوف أدنى شؾ تحقيق 
السعادة ومف ىنا ربط أرسطو بيف الفضيمة والسعادة ، حيث أكد أرسطو بأف السعادة ىي 

وىذا يعني أف الناس يطمبوف الخيرات األخرػ مثل المذة «  ظـ ، ذلؾ الخير األقصى واألع
و القوة و الثروة و الحكمة مف أجل السعادة ولكنيـ ال يطمبوف السعادة مف أجل شيء أبعد 

 1 » منيا ، و لذلؾ كانت السعادة ىي الخير األقصى

ذا كانت السعادة ىي تحقيق مبتغى كامل ومتكامل في ذاتو فإف الناس حسب أرسطو  وا 
يختمفوف في فيميـ لمسعادة ، وىذا ما جعمو يقسميا إلى تبلث مراتب : فالمرتبة األولى 
تتمثل في الفئة التي ترػ بأف السعادة تنحصر في المذة وىـ الذيف يصفيـ أرسطو 

وحيث يختار أكثرىـ عيشة البيائـ  ، أما المرتبة  «ة ، الطبائع العامية الغميظ بأصحاب
الذيف  2» أرسطو بأنيـ دوؼ العقوؿ الممتازة  ويصفيـالثانية فيي ضد المرتبة األولى 

ييدفوف إلى تحقيق السعادة عف طريق المجد ، في حيف تبقى المرتبة الثالثة فيما يتعمق 
 مثابة السعادة الحقة .بالسموؾ األخبلقي مرتبة لحياة الحكمة والتأمل ب

ومف ىنا نستنتج أف الفضائل عند أرسطو نوعاف احدىما عقمي وآخر أخبلقي ، ففضائل 
         العقمية تنشأ عف طريق التعمـ ، أما الخمقية فيي تنشأ عف طريق التربية والتيذيب

 والفضيمة ال تصبح فضيمة إال اف تصبح عادة تصدر عف صاحبيا في ُيسر وسيولة .،

                                                             
 . 75دمحم مهران رشوان ، تطور الفكر األخاللً فً الفلسفة الغربٌة ، مرجع السابك ، ص  -1
2
 . 45مصطفى حلمً ، األخالق بٌن الفالسفة و علماء اإلسالم ، مرجع السابك ، ص  -
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 / األخالق األبيقورية :  00

أف معيار القيـ األخبلقية ىي تمؾ القيـ التي تتحقق بفضل السعادة  *األبيقوريةاعتبرت 
   يرجع إلى المذة و األلـ المرتبط بالجسد ألنو مذىب « حسب مذىب أبيقوري والمذة ، 

حسي ، و لذا كاف مذىب أبيقور الخمقي يقرر أف المذة ىي الخير األسمى و األلـ ىو 
     الشر األقصى ، و ليس لمفضيمة قيمة في ذاتيا ولكف قيمتيا تستمد مف المذات التي تقترف 

 1 »بيا 

يرػ أبيقور أف طبيعة اإلنساف تتطمب الطمأنينة والسكينة ، وىذا ال يتأتى إال مف خبلؿ 
ويمكف أف يعتبر أبيقور داعيًا إلى المذة ، ، إال أف ىنالؾ ما يفسد طمأنينة النفس  المذائذ

 .المادية ، إال أف الحقيقة ىو أنو يدعو إلى لذة معنوية 

فالمذة الحقيقية في نظر أبيقور ىي المذة العقمية ومف شروطيا أف تخموا مف جميع اآلالـ 
بالمذة ليس المذة القصيرة ، بل الدائمة طواؿ  «ا وأف تدـو لفترة طويمة ، والمقصود ىن

  العمر ، و مف تمة يجب استبعاد المدات الحسية التي قد تنقضي دوف أف تحقق سعادتنا
  2 » معنى ىذا أف الخير عند أبيقور يعني السعادة ، تمؾ السعادة التي تنحصر في المذة،و 

بالمذة التي ال يعقبيا أؼ ألـ  يأخذ التي نبتعد فييا عف األلـ ، حيث ويحدد أبيقور الشروط
ويتجنب األلـ الذؼ ال يؤدؼ إلى أؼ لذة ، كما تجنب المذة التي تحـر مف متعة أكبر 

 وقبوؿ ألـ ُيخمص مف أالـ أشد .

                                                             
الذي أنشأه ولد ساد  ق.م 270ق.م ـ   340أبيقور ٌُنسب إلى الفٌلسوف الٌونانً المذهب األبيقوري أواألبيقورية *

 . هو وحده الشر األلصى واأللم هً وحدها الخٌر األسمى، اللذة لستة لرون، وهو مذهب فلسفً مؤداه أن

1
 . 100فاٌزة أنور شكرى ، المٌم األخاللٌة ، مرجع السابك ، ص  -
 . 101المرجع نفسه ، ص  -2
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فالحياة عند أبيقور ىي أف يعيش اإلنساف في سبلـ الروحي الخالي مف األلـ مستغنيًا عف 
مذات الجنسية والشيوة والترؼ ، وىناؾ حكمة أساسية جاء بيا أبيقور ، حيث أف المذة ال

ىي الخير األقصى ، ولكف فقط إذا حققت الشعور بالطمأنينة ، وىي قائمة عمى المذة 
 الفردية . 

أكد أبيقور أف اإلنساف لديو غريزة مثل الحيواف في سعيو وراء المذة ، ولكف رغـ ذلؾ يرػ 
        ىي الخير األعظـ إال أنيا ليا أحيانًا عواقب قد ال تكوف خيرًا  «أف المذة أبيقور ب

، فاإلفراط في المذات يؤدؼ إلى عواقب جسمية ، فنادػ بضرورة اجتناب المذات التي تجر 
 1» ألمًا ، ألنيا عائقة لتحقيق السعادة 

لم يقف عند ىذا الحد ، بل لقد دعا أيضًا إلى التحكم في  «ومف ىنا نستنتج أف أبيقور
الدوافع الدنيا و اعتبر الفضيمة مظيرًا من مظاىر ضبط النفس و تغمب القيم العميا عمى 

 2» قيم الدنيا 

 / األخالق الرواقية :  40

تحتل المرتبة األولى مف المراتب ، والفضيمة عندىـ ىي أسمى  *الرواقينإف األخبلؽ عند 
  البحث في الطبيعيات «منزلة وأشرفيا ، والتي بدورىا تبلئـ الطبيعة البشرية ، وكما أف 

المنطق عندىـ أداة لخدمة األخبلؽ ، والحكمة ىي رأس الفضائل وتصدر عف الحكمة و 
 3 » ةفة و العدالالرئيسية األربعة : االستبصار والشجاعة والع

                                                             
 . 59األخالق بٌن الفالسفة و علماء اإلسالم ، مرجع السابك ، ص  مصطفى حلمً ، -1
 . 60المرجع نفسه ، ص  -2

بضم الراء وتشدٌدها مذهب فلسفً، وٌعّد واحداً من .  ق.م 300نشأت هذه الفلسفة هنان، حوالً عام الرواقية * 

  .زٌنون  ، أنشأه الفٌلسوف الٌونانًالحضارة الهلنستٌة الفلسفات المستجدة فً
 . 52المرجع نفسه ، ص  -3
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نجد أف الرواقية قد ركزت عمى األخبلؽ وجعمتيا في المقاـ األوؿ ، فؤلخبلؽ عندىـ تعبر 
عف جانب مف الممارسة الحية لمقيـ الُمثمى والفضائل المؤدية إلى السعادة ،  وما يذؿ 
عمى أف الفمسفة الرواقية مذىب أخبلقي ، ىو العمل عمى محاربة الشيوات والمذات 

 . *زينون الرواقي والتمسؾ بحياة الزىد ، كما أكد عميو

ونجد أف تركيز الرواقية عمى النزعة الحسية كاف دافعا ليـ مف أجل الدعوة إلى أخبلؽ 
عممية . عممت الرواقية جاىدة  عمى تخميص الفمسفة مف بعدىا الميتافيزيقي إال أنو يمكف 

 شكاؿ التديف لـ تخرج عف ىذهمف أمبلحظة أنيا في دعوتيا إلى األخبلؽ كشكل 
 الميتافيزيقا .

واألخبلؽ عند الرواقيف ىي الجمع بيف الفضيمة والسعادة ، بحيث أف القيمة العميا لمحياة 
فالسعادة تنحصر  «البشرية كميا إنما ىي السموؾ الخير والسعادة ال تخرج عف نطاقيا ، 

في فضائل عقمية و ىي "ضبط النفس" و "االكتفاء بالذات" و "الحكمة" ، وقد اكتسبت ىده 
الفضائل الثبلث صبغة العقمية ، واصبحت الفضيمة عندىـ عبارة عف التخمص مف الرغبة 

 1 »و التحرر مف االنفعاؿ 

رضى والقبوؿ اإلنساني لما ترػ الرواقية أنو ال يمكف تحقيق الفضيمة إال مف خبلؿ حالة ال
تفرضو الطبيعة ، وأف أؼ محاولة لمخروج عف ىذا النظاـ الثابت أو خرقو ىو مف صميـ 

       الحتمية، أؼ العيش مع الكونية   2» الحياة وفقا لمطبيعة  «الرذائل ، ولذلؾ يقولوف 
وأف يعيش  ، وبالتالي عمى اإلنساف أف يحتـر ىذه القوانيف ويتقبل بالقضاء والقدر،
 بمقتضى ما يمميو عميو عقمو ، وأف يوفق بيف ما ىو طبيعي وما ىو عقمي .

                                                             
الفٌنٌمٌه فً لبرص. هبط   فٌنٌمً. من موالٌد مستوطنة كٌتٌوم فٌلسوف مق. 262 –ق.م.   334زينون الرواقي *

 . ,اال انه بمً ممٌما فٌها حتى وفاته أثٌنا فً شبابه ومع انه رفض ان ٌصبح من رعاٌاها
1
 . 52ألخالق بٌن الفالسفة وعلماء اإلسالم ، مرجع السابك ، ص مصطفى حلمً ، ا -
 . 53المرجع نفسه ، ص  -2
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فالسعادة تنحصر في فضائل عقمية و  «و يوحد أىل الرواؽ بيف الفضيمة و السعادة ، 
في إقرارىـ بضبط النفس  تتمثلوالتي  "االكتفاء بالذات" و "الحكمة" ىي "ضبط النفس" و

 عف الصراعات االبتعادوىو  1»بالذات  واالكتفاء والميوؿأؼ قمع الشيوات والغرائز 
والتناقضات المحيطة باإلنساف ، ثـ الحكمة وىي حصيمة الموقفيف " الفضيمتيف السابقتيف 

 " والحكمة تدعوا اإلنساف إلى الرضى بالقضاء والقدر .

 / مذىب ديكارت األخالقي : 00

يمتاز بعقبلنية خالصة والتي ارتكزت فمسفتو باعتماد عمى الشؾ  *ديكارتإف مذىب 
المنيجي ، وذلؾ مف أجل إعادة بناء أفكار جديدة ، حيث أنو شؾ في كل األشياء ما عدا 
األخبلؽ ، ووضعيا في مرتبة سامية إلى جانب الرياضيات ، فاألخبلؽ حسب ديكارت 

 يتطرؽ إلييا الشؾ . بدييية ، ألنيا نابعة مف أفكار ومبادغ فطرية ال

واألخبلؽ تحتل المرتبة المثمى في قمة العمـو ، حيث افترض بأف كل العمـو واألخبلؽ 
لقد كاف يعتبر األخبلؽ أطيب ثمرة لوحة الفمسفة التي تكوف الميتافيزيقا  «كتمؾ الشجرة 

ُيناؿ  جذورىا ، و تكوف الفيزيقا جذعيا ، و لكنو كاف  أيضا يعتقد أف الثمرة ال يمكف أف
 2» جناىا إال خيرًا 

ومف ىنا يؤسس ديكارت إلى فمسفة األخبلؽ ويعطييا بعدا جديدا ويرػ بأف عندما يتحكـ 
ىذه العواطف يجب أف تساعد  «العقل بالجانب العاطفي تتحقق تمؾ األخبلؽ الفاضمة ، 

 فتصبح  العقل في تحقيق المثل األعمى مف السموؾ ، وذلؾ بأف نرقييا ونيذبيا بالرياضة ،
                                                             

فرنسً، ٌلمب بـ"أبو  فٌزٌائً، ورٌاضً، وفٌلسوف ،)1650فبراير  11 – 1596مارس  (31 ديكارت هروني*
 ... الخ   ، علم الهندسة  مبادئ الفلسفة،  تأمالت فً الفلسفة األولى،  ممال عن المنهجالفلسفة الحدٌثة"، 

 

 . 104دمحم مهران رشوان ، تطور الفكر األخاللً فً الفلسفة الغربٌة ، مرجع السابك ، ص  -1
2
        2، المشكلة األخاللٌة والفالسفة ، ت : عبد الحلٌم محمود وابو بكر ذكرى ، دار الرشد ، د/ أندرٌه كرٌسون -

 . 249، الماهرة ، ص 
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بذلؾ أداة قوية لبموغ الغاية التي ننشدىا و ىي الخير ، ألف الخير الذؼ يدركو العقل يقوػ 
 1 »نفوسنا إذا مثمتو لنا العواطف شيئًا جميبًل 

فالعقل ىو القادر عمى التمييز بيف ما ىو خير وما ىو شر ، وىو الضماف الوحيد 
والضرورؼ حسبو لتحصيل مختمف القيـ األخبلقية العميا ، وىكذا يرػ ديكارت أف العقل 

يقترف بإرادة قوية و  «اإلنساني إذا توفرت فيو الوضوح والتمييز تتحقق تمؾ الفضيمة ، 
ى أىوائو ، كما تتحقق أيضًا حينما يخضع المصمحة الفردية تحكـ انفعاالتو و تسيطر عم

 2» لممصمحة العامة و بذلؾ تتبلشى األنانية و يسود اإليثار و الخير 

ولذلؾ الخير ال يكمف في تمؾ المذائذ الحسية وغيرىا ، فالخير ثابت ومطمق ال يتغير 
حق ، يدرؾ كما ندرؾ كل فالخير إذف كال « بتغير الزماف والمكاف وىي كامنة منذ األزؿ ،

الحقائق األبدية بالحس أو النور الفطرؼ ، وضماف ذلؾ قائـ في هللا و صدقو ، و بغير 
ذلؾ يبطل قياـ المعرفة كما يبطل التميز بيف الخير و الشر كأساس لؤلخبلؽ ، و كمحور 

 3» لمفضيمة تقـو عميو و تتحرػ في اتجاىيا نحو الخير بمعنى الكممة 

 اسبينوزا األخالقي :/ مذىب  00

لؤلخبلؽ ىو البحث عف ذلؾ الكماؿ البشرؼ ، حيث أنو سعى  * اسبينوزالقد كاف ىدؼ 
إلى البحث عف أىـ الطرؽ المؤذية إلى ذلؾ الكماؿ ، وأيضًا البحث عف تمؾ العوائق 

                                                             
 122 121فاٌزة أنور شكرى ، المٌم األخاللٌة ، مرجع السابك ، ص ص  -1
 122المرجع نفسه ، ص  -2
 123المرجع نفسه ، ص  -3

 

 21 ، وتوفً فًأمستردام فً 1632 نوفمبر 24 ولد فً .71المرن  من أهم فالسفة هولندي فٌلسوف هواسبينوزا *
 . ألخالق ،رسالة فً الالهوت والسٌاسة ،مبادئ الفلسفة الدٌكارتٌةأعماله من   الهايفٌ 1677 فبراٌر
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إلى إيجاد حموؿ  والحواجز التي تقف أماـ الناس لتحقيق ىذا الكماؿ ، فمجأ اسبينوزا
 تخمص الناس مف تمؾ العوائق ، لبموغ الكماؿ المقصود و تحقيقو .

سبينوزا أف القيـ االخبلقية ال تنبع مف الطبيعة، حيث ال توجد في أؼ مكاف داخل ايشير 
لقيـ البشرية ، بمعنى أف الخير ومف ثـ تبدوا لنا الطبيعة عنده خالية تماما مف ا «الطبيعة 

الشر عنده ال وجود ليا في الطبيعة ، بل وجودىما في الذىف ألنيما موضوعاف فكرياف و 
 1 »نكونيما مف المقارنة األشياء ببعضيا البعض 

وعمى ىذا االساس يمكف أف نحكـ عمى االشياء بأنيا فضائل أو رذائل خيرا وشرا في 
سمعة ما ، فيكف أف يعد حينما تيبط سعر  « الوقت ذاتو وىنا يطرح سبينوزا مثاال عف ذلؾ

ىذا األمر خيرا و مف وجية نظر المشترؼ ، ويعد في نفس الوقت شرا مف وجية نظر 
  البائع ، أما مف وجية نظر الشخص الذؼ لف يشترؼ ىذه السمعة و لف يبيعيا فبل ييمو 
، ألنو ليس ليذا معنى أو قيمة في ذاتو ، ومعنى ىذا أف ىبوط سعر السمعة ال ينطوؼ 

 2 » يمة أخبلقية ، بل إنو يتخذ ىذه الداللة مف وجية نظرنا نحفعمى ق

ييدؼ إلى البحث والتأمل ودراسة  سبينوزااومف ىنا نستنتج أف عمـ االخبلؽ بالنسبة إلى 
جوانب االخبلؽ كافو، كما أنو يتخذ ىو األخر موقفا مف العبلقة بيف االخبلؽ والسياسة 

وىو بذلؾ ينقل األخبلؽ مف مجاؿ ما  «حيث يرػ بأنيما متكامميف يخدـ أحدىما أألخر، 
قيًا ليس أف ينبغي أف يكوف إلى مجاؿ ما ىو كائف ، ويؤكد أف ميمتو بوصفو باحثا أخبل
نما أف يفيـ الطبيعة البشرية عمى ما ىي عميو     3 »يحتقر شيئا أو ينتقد سموكا ، وا 
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 / المذىب األخالقي عند كانط : 00

بأف األخبلؽ ليست مرتبطة مف غايات ومصالح المتمثمة في المذات وأالـ و  *كانطأنكر 
واالرادة  «منافع وغيرىا ، بل جعل قيمة األفعاؿ قائمة في باطنيا وركز عمى الواجب 

الخيرة ال تحركيا رغبات أو غايات وال عواطف وال شيوات ، ألف األفعاؿ تصدر مف 
بتحقيق ىذه الغايات ، إذ اختفت ىذه الميوؿ البواعث تكوف قيمتيا مشروطة و مرىونة 

 1 »انعدمت قيمة األفعاؿ 

وعمى ىذا األساس ُيعد فيمسوفا مثاليا ، حيث إعتبر أف األخبلؽ مستقمة عف غايات مادية 
 غماتي .ا أو نفعية ، وىذا الرأؼ يختمف عف آراء مذىب المنفعة العامة والمذىب البر 

، ولذلؾ إف األفعاؿ ال ترتبط بالنتائج الصادرة ، بل  فاألخبلؽ ترتبط بالواجب واإللتزاـ
      وليذا السبب فإف عمـ األخبلؽ عند كانط عمـ شكمي« تتوقف عمى طبيعتو الفطرية 

، وعمـ األخبلؽ الشكمي ىو الذؼ يكوف فيو صواب فعل ال يتوقف عمى نتائجو الفعمية أو 
 2» المحتممة أو المقصودة 

 احتراـ إذا تقيد الفرد بمبدأ الواجب و ألخبلقي ال يتحقق إالويرػ كانط بأف السموؾ ا 
وينتج عف ذلؾ أيضًا أف الخضوع لمتقاليد أو العادات و إلى تجارب  «القانوف األخبلقي ، 

الماضي ميما بمغ سموىا ال يضفى عمى السموؾ صفة الخمقية ، وحينئذ ال يمكف أف 
  3» تصدر األخبلؽ أو تستمد مف التبعية لمسمطة 

 ط مقدس ، واإلنسانية المتمثمة في شخص الفرد ينبغي نالقانوف األخبلقي بالنسبة إلى كاف
                                                             

ً  بروسٌا ( فٌلسوفاً من المرن التامن عشر.ولد فى1804 -1724)كانط ايمانويل * من مؤلفاته  ـ المانٌا التً تعرف حالٌا
 ... الخ نمد المدرة على التحكٌم،  نمد العمل العملً،   نمد العمل الخالص

 

 88عبد العزٌز دمحم ، المٌم الفلسفٌة الكبرى ، مرجع السابك ، ص  -1
    2010االسكندرٌة ، خالد حربً ، األخالق بٌن الفكرٌن اإلسالمً والغربً ، المكتب الجامعً الحدٌث ، د/ط ،  -2

 121، ص 
 122المرجع نفسه ،  -3
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 األخبلقية ، وُيقر الصرامةأف تكوف ىي األخرػ مقدسة ، وعمى ىذا يعتبر كانط فيمسوؼ 
        بأف القيمة الخمقية مرتبطة بالواجب والفعل الذؼ يصدر منو يكمف في مبدأ اإلرادة

وقيمتو ال تتوقف عف النتائج التي يحققيا أو يحاوؿ تحقيقيا ، بل تتوقف عمى مبدأ أو « ، 
وأف اإلرادة الخيرة ىي الدعامة األساسية  1 »قاعدة التي تؤدؼ اإلنساف بمقتضاىا واجبو 

 لمفعل األخبلقي .

 / مذىب المنفعة العامة لألخالق :10

 ـ جرمي بنثام :1

"المدخل إلى مبادئ األخالق والتشريع " في مؤلفو لؤلخبلؽ تحث عنواف  * بنثاميتطرؽ 
 2» أن طبيعة وضعت لإلنسان تحت حكم سيدين قاىرين ، ىما المذة واأللم« بمقولة 

حيث أف ىذاف العامبلف يسيطراف عمى اإلنساف وال يستطيع مقاومة أحدىما ، ولذلؾ مبدأ 
 المنفعة يرتكز عمى ىذيف الفكرتيف .

يذىب بنتاـ إلى القوؿ بالمنفعة كمبدأ أساسي حيث أف الخير والشر وكافة القيـ المرتبطة 
ىي في جوىرىا ينبغي أف تكوف غايتيا نفعية، ففي تبادؿ المصالح منافع، فالفرد  باإلنساف

يسعى دائمًا إلى تحقيق السعادة ، وتحقيق أكبر مقدار مف المنافع لنفسو ، فيو يحاوؿ أف 
ومصمحتو أواًل ، وال يمكف تحقيق ىذه المصمحة المتمثمة في المذة والسعادة  يحقق غايتو

 إال إذا حدث التعاوف بيف أفراد مجتمعو . 

                                                             
 89ص مرجع السابك ، عبد العزٌز دمحم ، المٌم الفلسفٌة الكبرى ،  -1
 
هو عالم لانون وفٌلسوف إنكلٌزي، ومصلح لانونً واجتماعً، وكان ( 1832يونيو  6 - 1748فبراير  15)بنثام *

 . والتشرٌع األخالق مبادئ، من أعماله  المنظر الرائد فً فلسفة المانون
 

 176مرجع السابك ، ص  فاٌزة أنور شكرى ، المٌم األخاللٌة ، -2
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ويرتكز مذىب بنثاـ عمى أف الناس يسعوف وراء المذة وتحقيق المنافع ، وفي المقبل 
اتية كالشّدة ويقيس بنثاـ المذات مف خبلؿ صفاتيا الذ «يحاولوف تجنب األلـ بطبيعتيـ ، 

       1 »والمدة والثبات وقرب المناؿ أو القدرة عمى اإلنتاج لذات أخرػ و خموىا مف األلـ 

ـ أف االفعاؿ الذميمة تزيد مف نسبة االحساس باأللـ، وأنو كمما ثامف ىنا يستنتج بنو ، 
 زادت المحاسف مف االفعاؿ والخير تحققت السعادة وزادت المذة.

حرصو عمى المنفعة الجماعية ، فيقيس تمؾ المذة ومدػ انعكاسيا عمى  اـثكما يشدد بن
و تخمف اثار سمبية عمى المجتمع المجتمع سواء تكوف ىذه المذة تجمب الضرر لآلخريف أ

 .لجماعية أسبق مف المنفعة الفرديةولذلؾ يجب عمى الفرد مراعات اآلخريف ألف المنفعة ا،

فالبحث « أفراد المجتمع وتحقق أكبر عدد ممكف تكوف شاممة لكل لذلؾ المذة يجب أفو 
عف لذة األخريف عند بنثاـ ىو أحسف وسيمة إلعانة الفرد عمى تحقيق أكبر قسط مف المذة 
، فالمنفعة الشخصية مرتبطة بالمنفعة العامة ، ألف الفرد عاجز عف الوصوؿ إلى ما ىو 

   2»  معنافع لو مف غير االجتماع بغيره و التضامف مع أفراد المجت
 

 ـ جون ستوارت ميل :2

إذ اعتبر عمـ األخبلؽ عممًا  «مع بنثاـ مف خبلؿ المذىب األخبلقي النفعي ،  * ميليتفق 
وضعيًا موضوعو وصف سموؾ األفراد في المجتمعات المختمفة ، وجعل منيج البحث 

 3» األخبلقي استقرائيًا تجريبيًا بعد أف كاف حدسيًا عقميًا 

                                                             
 61مصطفى حلمً ، األخالق بٌن الفالسفة وعلماء اإلسالم ، مرجع السابك ، ص  -1
 159،  1993، لبنان ،  1مذاهب األخاللٌة ، دار الكتب العلمٌة ، ط كامل دمحم عوٌضة ، ابن مسكوٌه -2
أحد كبار  جٌمس مٌل ، وكان والده م 1806 لندن ، ولد فًبرٌطانً والتصادي فٌلسوف هو جون ستوارت ميل*

 ...الخ عن الحرٌة ،.نظام المنطك، .مباديء االلتصاد السٌاسًمن مؤلفاته : .المرن الثامن عشر فً والمعرفة العلم أهل

 

 63األخالق بٌن الفالسفة وعلماء اإلسالم ، مرجع السابك ، ص  مصطفى حلمً ، -3
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ولذلؾ يقر ميل بأف الغاية مف المنفعة ىي تحقيق المذة واجتناب األلـ ، وأف المنفعة ىي 
أساس سموؾ اإلنساف ومعيار لؤلحكاـ ، ولذلؾ تكوف الغاية في فعل الخير واجتناب الّشر 

 . ىو تحقيق السعادة والتوازف بيف الفرد والمجتمع

      لحياة التي تكوف خالية مف اآلالـ لقد أكد ميل بأف الحياة المفعمة بالخير ىي تمؾ ا 
أف ىناؾ عاطفة طبيعية قوية تقوػ و ارتباط  «، ويقـو بتحديد اإللزاـ الخمقي ، بحث 

الشعور باإللزاـ الخمقي بمبدأ المنفعة ، وىذه العاطفة القوية ىي الرغبة في أف يعيش 
 1  »اإلنساف في وحدة مع سائر أقرانو

ميل أف الكثير مف األلـ أفضل مف الشيوة ، فاإلنساف يحاوؿ معرفة  يؤكد جوف ستوارت
بينيما . يشدد ميل حرصو عمى اف يكوف  واالختيارأسباب المذة واأللـ مف أجل الحرية 

 المرء إنسانا شقيا في حياتو أفضل مف أيكوف شيوانيا .

و ميل إلى ويمكف وصف اإلختبلؼ بيف بنثاـ وجوف ستوارت ميل مف خبلؿ ما  تطرؽ إلي
 ذكر نقطتيف أساسيتيف مف مذىب المنفعة العامة :

إذ أف ىناؾ لذات  «ال يمكف أف نعتبر كل المذائذ أنيا لذة حسية كما قاؿ بنثاـ ،  .1
معنوية كيفية تتصل بحياة وضائف العميا لئلنساف ، وىما أشرؼ مف الحياة 

 2   »الوظائف الدنيا ، فما مف إنساف يرضى أف يستحيل حيوانًا أعجـ

فطالب الفرد بأف  «يجب أف تكوف المنفعة الشخصية مرتبطة بالمنفعة الجماعية ، .2
 3 » ينصف غيره ويغمب المصمحة العامة عمى المصمحة الفردية

                                                             
 . 191فاٌزة أنور شكرى ، المٌم األخاللٌة ، مرجع السابك ، ص  -1
2
 . 163كامل دمحم عوٌضة ، ابن مسكوٌه مذاهب األخاللٌة ، مرجع السابك ، ص  -
 . 164المرجع نفسه ، ص  -3
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 / مذىب األخالقي عند االجتماعين :11

 ـ أوجست كونت :1

 والذؼ بنى  1» عش من أجل غيرك  «في عبارتو  *كونتيتمخص المذىب األخبلقي عند 
عمية أيضًا مذىبو الوضعي والمسار الذؼ يرتكز عمى النظاـ االجتماعي ، بعد تقسيمو 
     لمختمف المراحل التي مرت بيا البشرية مف المرحمة البلىوتية والميتافيزيقية والوضعية

 ، حيث لعبت األخبلؽ دورا ىاما وبارز في كل مرحمة مف ىذه المراحل .

ة أو مذىب الواجب ألف األوؿ يقر األثرة وينكر مذىب المنفع «ينكر كونت كل مف 
الغيرية الكامنة في طبائع البشر ، والثاني يقـو عمى أسس ميتافيزيقية فيستحيل بحثيا 

 . ولذلؾ يؤكد بأف األخبلؽ راجعة إلى المجتمع  2»  بالمنيج العممي

وبعد أف رفض كونت كل تمؾ األساليب المتمثمة في التفكير الميتافيزيقي و تحقيق الغايات 
وضع  «النفعية ألنيا ال تتناسب مع مقتضيات العصر والعمـ الموضوعي ، فاتجو إلى 

قوانين تفسير الظواىر الالأخالقية  توطئة لمسيطرة عمييا و اإلفادة منيا في دنيانا 
   3»  الحاضرة

 أىم الخصائص التي لجأ إلييا كونت ألخالق الوضعية ىي :أما 

                                                             
عالم اجتماع وفٌلسوف اجتماعً فرنسً، أعطى لعلم االجتماع  1857سبتمبر 1798 -  5يناير  19اوغست كونت *

محاضرات فً الفلسفة " ورة بناء النظرٌات العلمٌة المبنٌة على المالحظة،االسم الذي ٌعرف به اآلن، أكد ضر
 ... الخ ."الوضعٌة" و"نظام فً السٌاسة الوضعٌة

 
 303أندري كرٌسون ، مشكلة األخاللٌة والفالسفة ، مرجع السابك ، ص  -1
 175كامل دمحم عوٌضة ، ابن مسكوٌه مذاهب األخاللٌة ، مرجع السابك ص  -2
 176المرجع نفسه ، ص  -3
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وليذا فيي حقيقية اؼ تقـو عمى  «أف األخبلؽ تقـو عمى المذىب الوضعي ،  –أواًل 
المبلحظة ال عمى الخياؿ وتنظر إلى اإلنساف كما ىو كائف بالفعل ال عمى النحو يتخيل 

 ، فاألخبلؽ حسب كونت عمـ موضوعي يخضع لممنيج العممي بعيدا  1 »أف يوجد عميو 
عف كل اإلعتبارات القائمة بأنو نابع مف الضمير أو مف المنفعة ، فيذه القضايا ال تصمح 

 حسب معطيات النزعة الوضعية بأؼ شكل مف األشكاؿ مع واقعنا المتبني لمحداثة .
 

 ف والمكاف ، وال يمكف أف تكوف مطمقة . إف األخبلؽ نسبية تتغير بتغير الزما –ثانيًا 

ال يمكف تحديد المشكمة األخبلقية إال مف خبلؿ االندماج مع المجتمع ،وسيطرة –ثالثا 
 النزعة االجتماعية عمى النزعة الفردية .

إنك إذا  «يوجد عند كل فرد ميوؿ فطرية المتمثمة في المودة ، لذلؾ يقوؿ كونت  –رابعا 
ذا انتزعتيا اختفت األخالققررت ىذه العواطف     2 » الغيرية ظيرت األخالق وا 

 ـ دوركايم : 2

كونت في العديد مف النقاط المتمثمة في فمسفتو الوضعية ، و يؤكد عمى  *دوركايميوافق 
أف الظاىرة االجتماعية تسيطر عمى الفرد وال يستطيع التخمص منيا ومقاومتيا ، بحيث 

 ىذه الظاىرة تفرض نفسيا عمى كل األفراد وليا صفة اإللزاـ .

 وبالتالي فيي متغيرة وسبية،  ويقر دوركايـ بأف القيـ األخبلقية مرتبطة بالزماف والمكاف
                                                             

 . 176كامل دمحم عوٌضة ، ابن مسكوٌه مذاهب األخاللٌة ، مرجع السابك ، ص  -1
 . 76مصطفى حلمً ، األخالق بٌن الفالسفة وعلماء اإلسالم ، مرجع السابك ، ص  -2
 

علم  أحد مؤسسً .فرنسً وعالم اجتماع فٌلسوف 1917 نوفمبر 15 - 1858 ابريل 15 اميل دوركايم *
، لواعد المنهج فً علم  ، حول تمسٌم العمل اإلجتماعً اإلنتحارالحدٌث، أبرز آثاره :  االجتماع
 . ...الخ اإلجتماع
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جعل القيـ األخبلقية ومثميا العميا كالظواىر االجتماعية ، فيي وليدة المجتمع الناشئة «و 
، إف األخبلؽ قد ُجعمت مف أجل المجتمع ، وىذا   1 »عف اجتماع الناس بعضيـ ببعض 

 دليل قاطع عمى أف القيـ األخبلقية قد ُخمقت بفعل المجتمع .

األخبلؽ وقوانينيا عف طريق مبلحظة الواقع باستخداـ المنيج «  نى دوركايـ ومف ىنا ب
أؼ انو  ، 2» االستقرائي لموصوؿ إلى الموضوعية العممية في مجاؿ العمـو االجتماعية 

اعتبر عمـ االجتماع عمـ موضوعي مثل العمـو األخرػ ، ويستمد حقيقتيا مف المبلحظات 
، فمفرد ال ُيدرؾ مف كل ما يقع في البيئة األخبلقية اليائمة التي يكونيا المجتمع ، فالفرد 
ال يمكف أف يدرؾ مف كل ىذا سوػ األصداء ، ومف ىنا فإف مف المستحيل إذف أف يكوف 

 بدع النظاـ واألفعاؿ واألخبلؽ .الفرد مُ 

ويرػ دوركايـ أف المعرفة والديف والعادات والتقاليد كميا نابعة مف المجتمع ، وخاصًة القيـ 
األخبلقية فيي ال تخرج عف نطاؽ النزعة االجتماعية ، أؼ أف ىذه القيـ األخبلقية وليدة 

ؼ سوػ انعكاس لضمير الظروؼ االجتماعية ، فالضمير الفردؼ ما ىو في نياية المطا
 المجتمع .

        ويؤكد بأف ليس ىناؾ قوة إال قوة أخبلقية واحدة تستطيع أف تضع القوانيف لمناس 
، فاندماج في المجتمع خير وعدـ االندماج ّشر . ولو كاف الفرد صانعا لمقيـ األخبلقية 

د الحق ، والبلحق ألدرؾ كيفية تكونيا لكنو ال ُيدرؾ ذلؾ ، كما أف المجتمع سابق والفر 
 يتبع السابق بالضرورة .

                                                             
 . 76مصطفى حلمً ، األخالق بٌن الفالسفة وعلماء اإلسالم ، مرجع السابك ، ص  -1
2
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وكما أتبث دوركايـ بأف األخبلؽ نسبية ما دامت أنيا نابعة مف الواقع االجتماعي ؛ حيث 
لكل مجتمع قوانينو الخاصة التي تتفق مع واقع وظروؼ الحياة فيو ، ويكوف  «أف 

د المجتمع اإلذعاف المجتمع ىو الضامف لسيادة تمؾ القوانيف التي ينبغي عمى جميع أفرا
 1 »ليا كقواعد ػ تمثل بالنسبة ليـ قانونا مجردًا 

 ـ ليفي برول ::

    أف سموؾ الذؼ يصدر مف اإلنساف مثمو مثل الظواىر الموجودة في الطبيعة  *برولأكد 
، ولذلؾ ال يعترؼ بوجود فمسفة األخبلؽ ، بل ىناؾ عممًا لؤلخبلؽ ، ولذلؾ يتطرؽ إلى 

 رئيسية وىي :ثبلثة أمور 

أف فمسفة األخبلؽ ليست عمما معياريًا يحدد ما ينبغي أف تصبح عميو «  أوال : -
 وذلؾ اف العمـ يجب أف يتطرؽ إلى دراسة الظواىر ووصفيا ، 2 » األفعاؿ اإلنسانية

قواعد السموؾ وبيف المبادغ التي  «ىناؾ فرؽ شاسع وغير منطقي بيف  ثانيا : -
يستنبطيا الفبلسفة مف ىذه القواعد بدليل أف الفبلسفة مختمفوف في المبادغ متفقوف 

   3» في قواعد السموؾ 

إن  «وكما أكد بروؿ بأف الحقيقة الطبيعية والحقيقة االجتماعية شيء واحد ولذلؾ يقوؿ 
الفكرة الجديدة عن العالقة بين التطبيق العممي و النظرية في األخالق تتضمن أن ىناك 

 4» حقيقة اجتماعية موضوعية ، كما أن ىناك حقيقة طبيعية موضوعية 

                                                             
 . 273فاٌزة أنور شكرى ، المٌم األخاللٌة ، مرجع السابك ،  ص  -1

 

فرنسً. له بحوث فً العملٌة البدائٌة. كان  وأثنولوجً ،وعالم اجتماع فٌلسوف ،(1939 – 1857)ليفي برول *

 . ، أهم كتبه "الوظائف العملٌة فً المجتمعات البدائٌة" ، و"العملٌة البدائٌة"7911منذ  بجامعة السوربون أستاذاً 
 

 . 78مصطفى حلمً ، األخالق بٌن الفالسفة وعلماء اإلسالم ، مرجع السابك ، ص  -2
 . 78نفسه ، ص المرجع  -3
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يثبت بروؿ بأف ىناؾ قوانيف اجتماعية والتي بدورىا تقـو بالسيطرة عمى الظواىر األخبلقية 
القوانيف ومعرفتيا لتحسيف كل مف الحياة االجتماعية  ، ولذلؾ ينبغي البحث في تمؾ

 واألخبلقية .

ولذلؾ يرػ أف األخبلؽ ظاىرة اجتماعية ليا قوانينيا الخاصة ، ونفى وجود أخبلؽ عامة 
 بل ىناؾ عادات أخبلقية في نظره ، تخص كل مجتمع وتقتصر عميو بذاتو .

أوجد بأف أساس األخبلؽ ال  وتطرؽ بروؿ إلى كشف عف الحقيقة األخبلقية ، حيث أنو
ف كنا نألف ىذه  «ينحصر في البحث العممي كما كاف يعتقد بعض العمماء والمفكريف ،  وا 

الحقيقة فأننا نجيميا ومع ذلؾ لـ يسمـ الناس بتقرير جيميـ ، ذلؾ التقرير الذؼ ال يمكف 
الخمقية قبل فصمو عف المسمؾ العممي ، فبعضيـ يتردد في االعتراؼ بأننا نجيل الحقيقة 

، وىذا معناه أف المجتمع ال يزاؿ ينطوؼ عمى ذاتو ال  1» أف نطبق عمييا البحث العممي 
داده بنفسو و بأحكامو المسبقة التي يثيرىا ناحية ؼ بجيمو ، بإضافة إلى تبنيو و إعيعتر 

 األشياء والموضوعات .

 / مذاىب األخالقية المعاصرة :12

 ـ فريدريك نيتشو :1

أف اإلنساف يعيش تحت مجموعة مف األصناـ أو األوىاـ والتي تحيط  « *نيتشويرػ 
" أصنام األخالق ، وأصنام في السياسة ، وأصنام في بفكره وراح ضحيتيا ، ومف بينيا 

 2» الفمسفة 
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وباحث  ولغوي وملحن شاعر ،نالد ثمافً ،ألمانً فٌلسوف 1900أغسطس  25 -1844أكتوبر  15فريدريك نيتشه *
هكذا تكلم  ، من مؤلفه :.وتارٌخ الفكر الحدٌث الفلسفة الغربٌة تأثٌر عمٌك على كان لعمله  .والٌونانٌة الالتٌنٌة فً

 . فً جنٌالوجٌا األخالق،  ما وراء الخٌر والشر،  زارادشت
 

 . 164، ص  1975، كوٌت ،  5عبد الرحمان بدوي ، نٌتشه ، وكالة المطبوعات ، ط -2
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حيث يرػ نيشو اف منبع األخبلؽ واألحكاـ التقويمية ليست مف أوامر هللا ونواىيو كما 
الدينية ، كما أنو ليس العقل اإلنساني بما يحممو مف جواىر  تقوؿ المسيحية أو المذاىب

نما  ُتميز بيف الخير والشر ، وبما في طبيعتو مف امر مطمق يدعوا إلى فعل الواجب ، وا 
رادة  ىي الطبيعة اإلنسانية بما فييا مف غرائز وعمى رأسيا غريزة حب البقاء والسيطرة وا 

 القوة .

قيـ األخبلقية متنوعة ومتعددة ، وذلؾ أف ىذه القيـ ومف ىنا فإف نيتشو يعتبر أف ال
األخبلقية ابدعيا اإلنساف وصنعيا ، وليذا تختمف ىذه المعايير أو القيـ مف فرد إلى آخر 

واختبلؼ األخبلؽ عند الناس يدؿ عمى أف مجموعة مف األحكاـ األخبلقية بعينيا ال  «
 1 »يمكف أف يرجعيا االنساف إلى نوع االنساني ذاتو 

ألخبلؽ السادة ، وأخبلؽ العبيد، ا «وليذا لجأ إلى التفرقة بيف نوعيف مف األخبلؽ وىما : 
أؼ األخبلؽ التي كاف مصدرىا الممتازيف مف االنسانية ، واألخبلؽ التي كاف مصدرىا 

 2» الرعايا  و الطبقات المنحطة فييا 

الدفاع عف  ستطيعوف يوبالتالي أكد نيشو أف األخبلؽ ىي مف صنع الضعفاء الذيف ال 
أنفسيـ وذلؾ مف أجل خمق المساواة مع ألقوياء والحفاظ عمى حقوقيـ ، وىي منافية 
لمطبيعة وأثارت التعارض والتناقض مع الواقع ، ولذلؾ يجب القضاء عمييا وتحطيـ كل 

 قيميا التي توافق عمييا الناس .
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 مذىب البراغماتي : الـ 2

    بالعمل والذؼ يؤمفوىو مذىب معاصر نفعي ظير في الواليات المتحدة األمريكية ، 
 " الذؼ يعد المؤسس الحقيقي ليذا المذىب . *وليام جيمسومف أكبر دعاتو "،  والمنفعة

حيث يرػ جيمس بأف لكل فرد الحق والقدرة في تحديد وفيـ المثل العميا مف خبلؿ 
رادتو ، ولذلؾ  فيو لف يعنى بوضع مبادغ عامة لنظرية أخبلقية ليا بداية  «استطاعتو وا 

محددة ونياية واضحة كما ذىب إلى أصحاب المذاىب األخبلقية األخرػ ، إذ أف ىذا 
يتنافى مع فمسفتو القائمة عمى الحياة والعمل ، ومف ثمة كانت الحياة األخبلقية عنده في 

 1 »نمو متصل 

عمى اإلرشاد والمواعع والذؼ يُحت عمى ترؾ أنكر جيمس عمـ األخبلؽ الذؼ يرتكز 
فيو يرػ أف مثل ىذا العمـ ال معنى  «الرذائل وغيرىا ، أو يخضع لقوانيف ثابتة ومطمقة ، 

نما المصدر الحقيقي لعمـ األخبلؽ مف وجية نظره ىو اإلنساف ، ذلؾ الكائف  -لو ، وا 
يحدد اخبلقياتو وسموكاتو  ، والذؼ يقرر كيف يمكف أف 2» الخمقي الوحيد في ىذا العالـ 

بنفسو ما داـ حرا عاقبًل ، فتمؾ المواعض التي تفيد التوجيو واإلرشاد والتربية تفتقر إلى 
مضموف منيجي محدد يسددىا ، وعمى ىذا األساس تظل عاجزة عف تحقيق أىدافيا حتى 

 مع الديف يرغبوف في تبنييا .

 إن اإلنسان ىو  «وقد أتبث جيمس بأف الخير والّشر مصدرىما اإلنساف ، ولذلؾ يقوؿ 

                                                             
من  . علم النفس الحدٌث ومن رواد أمرٌكً فٌلسوف 1910 أغسطس 1842 -  26يناير  11وليام جيمس *

 . منها: اإلرادة، االعتماد، مبادئ علم النفس، البراغماتٌةاته المؤلف
 

 

1
فاٌزة -
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 ، وىذا  1 »خالق لمقيم في ذلك العالم وليس لألشياء من قيمة خمقية إال باعتباره ىو
وجوده مف  الموقف يتشابو إلى حد بعيد مع موقف الوجودية التي ترػ بأف اإلنساف ُيتبث

خبلؿ تحقيق ماىيتو بنفسو ، وحسب رأؼ سارتر فاإلنساف ىو الذؼ يقرر الخير ويبدع 
 الشر .

 

إف الخير في نظر البراغماتيف ىو بمثابة المثل العميا والذؼ بو يمكف كسر كل الحواجز 
 التي تعيق التقدـ االجتماعي ، والقضاء عمى كل المشاكل التي تواجو اإلنساف .

قيـ األخبلقية في نظر البراغماتية ىو ما يجعل منيا نسبية ومتغيرة ، وذلؾ إف تعدد ال
باعتبار ىذه القيـ أداة ووسائل مف أجل تحقيق الغاية المرجوة مف ذلؾ ، ومف ىذا المنطمق 

 تتحدد نظرتيـ النفعية لمقيـ األخبلقية .

 ـ ىابرماس :  3

وجو النظر إلى األخبلؽ مف خبلؿ نقد الفمسفات التقميدية التأممية ، ف *ىابرماسحاوؿ 
مؤلفاتو المعروفة " إثيقا المناقشة ومسألة الحوار " ، األخبلؽ والتواصل " ، نظرية الفعل 

 التواصمي " ، ليعالج إشكالية األخبلؽ النظرية .

أف النقاش لو دور ىاـ لمعرفة القيـ األخبلقية والوصوؿ إلييا ، والقدرة عمى  يؤكد ىابرماس
وىذا النقاش يتبع المعايير أخبلقية معينة يضعيا ويؤسسيا  «النقاش يكشف لنا ذلؾ ، 

الوعي األخبلقي النظرية ، ومع ىذا كمو فيذا ال يفرغ النظرية الحديثة لؤلخبلؽ مف 
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فً  والسٌاسة االجتماع ٌعتبر من أهم علماء 1929-06-18فٌلسوف وعالم اجتماع ألمانً معاصر  هابرماسيورغن *
 التحوالت البنٌوٌة لألوضاع االجتماعٌة ، النظرٌة والممارسة ، منطك العلوم مؤلفاته :  من.عالمنا المعاصر

 . االجتماعٌة
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أخالقية كمية محتواىا والذؼ يظير في النقاش بيف األفراد مف أجل الوصوؿ إلى الصيغة  
 1 » شمولية

إف النقاش بدوره يحتاج إلى أداة وىي المغة التي تجعل المتحاوريف قادريف عمى تعبير عف 
 آرائيـ ، فيثبت ىابرماس أف المغة تمعب دورًا كبيرًا بيف األفراد عند التحاور، وبالتالي

ومف ىنا كانت فكرة االتفاؽ تطبع بطابعيا البحث  «يحدث ذلؾ االتفاؽ والتواصل ، 
األخبلقي و األخبلقي النظرؼ ، والحوار ىو أساس فاعمية وىو الذؼ يحدد نظرية 

   2»  األخبلؽ النظرية

سماه الفضاء العمومي ، وىنا ستخرج األخبلؽ  ا فسيحالقد جعل ىابرماس لؤلخبلؽ فضاءً 
مف كونيا نابعة مف الضمير اإلنساني إلى فضاء إجتماعي ُتمارس فيو ، ولف تقتصر 
   األخبلؽ عمى كونيا أخبلؽ نظرية بل ستتعدػ ىذا الحد لتكوف أخبلؽ ممارساتية 

 عممية .

التأثير المتبادؿ بيف  فالفاعمية التواصمية ىي التي تحقق القيـ األخبلؽ مف خبلؿ ذلؾ
أف كل تواصل ىو أمر معيارؼ ، أنو يفترض مسبقًا أف  «األفراد والتعامل بمبدأ التفاىـ ، 

    األخر شخص إنني ال أتعامل معو كشيء ، فالتواصل إيضاح مممكة األخبلؽ النظرية 
، إف الفعل التواصمي  3» ، يعمف عف االعتراؼ باألشخاص ضمف أفق التعميـ الكمي 

يمنح القدرة عمى إثبات الوجود اإلنساني بصورتو األخبلقية العاقمة التي تتجاوز نمطية 
 اعتباراتالُحكـ الُمسبق ، حيث يسمح الحوار األخبلقي بالمعاممة مع الذوات بعيدا عف 

 ثابتة ترسخت في أذىاننا .
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تأتي نتيجة ذلؾ التفاىـ و القبوؿ واالتفاؽ في  إذف فاألخبلؽ التواصمية عند ىابرماس
وال تحتاج إلى أؼ مبدأ مسبق  «مختمف مجاالت المعرفة وغيرىا مف المجاالت األخرػ ، 

ألنيا تستند أساسا عمى المعايير األساسية لمخطاب العقبلني الذؼ يتعيف افتراضو طالما 
 1 » أننا نتحرؾ داخل سياؽ لممناقشة ولمتواصل
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يتفق األخبلقيوف عمى أف قيمة العميا ألخبلؽ تمثميا دائمًا قيمة الخير والذؼ يقابميا الّشر 
ولكف ىذا االتفاؽ ربما كاف في المفع أكثر مف كونو في المضموف ، حيث اختمفوا في  «، 

 1 »تحديد ماىية الخير و الشر 

األخبلؽ التي تمثل  فقد شاع عند الكثير مف الفبلسفة وتباينت المواقف بينيـ  بأف
مجموعة المبادغ والقيـ لكل إنساف قيمتيا ثابتة في كل زماف ومكاف أؼ أنيا مطمقة ، لكف 
ىناؾ فكرة أخرػ تختمف عف سابقتيا اختبلفا جوىريا وقد اعتبرت القيـ األخبلقية نسبية 

 . .ومتغيرة باختبلؼ الزماف والمكاف واألفراد

وأف موقف  «ت البحث عف طبيعة ىذه القيـ ولذلؾ ظيرت عدة اتجاىات التي حاول
فيمسوؼ ما أو مذىب فمسفي ما مف طبيعة القيـ إنما يأتي ػ عادة ػ متسقًا مع السياؽ 
الفمسفي العاـ الذؼ يصدر عنو ىذا الفيمسوؼ أو ذاؾ المذىب الفمسفي ، ولقد رأينا مثااًل 

 2» لذلؾ بشأف مسألة ' التعريف' نفسيا 

   حيث أكد كل مف المثاليف والعقبلنييف مف المفكريف ذىب إلى القوؿ بأف األخبلؽ ثابتة 
، ألف ىذه القيـ التي تكمف في األشياء واألفعاؿ واألقواؿ ... الخ مطمقة وال تخضع ألؼ 

 تغيير بتغير الزماف والمكاف أو الظروؼ وغيرىا

    مف الطبيعيوف و الوضعييف بينما يطرح مفكروف آخروف رأؼ مختمف والذؼ يمثمو كل
الوضعييف المناطقة و البراجماتييف إلى القوؿ بأف األخبلؽ متغيرة ، وذلؾ أنيـ شككوا في و 

 مطمقيتيا ، ويروف أف تمؾ الصفات المتمثمة في األقواؿ واألفعاؿ واألشياء تخضع إلى ذلؾ 
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وتختمف حسب  تصبح نسبية ، وبالتالي فيي تتغير بتغير الزماف والمكافالتغيير و 
 الظروؼ واألحواؿ .

رجاعيا إلى ذلؾ  ومف ىذا المنطمق المتمثل في البحث حوؿ طبيعة القيـ وأنواعيا ، وا 
 انقسمت إلى شطرين ىما :طابع المادؼ أو المعنوؼ ، 

حيث أف ىذه القيـ تخص الذات وىي غاية تكمف في الفرد فقط ــ قيم مطمقة ) ثابتة ( : 
ويطمق عميو اسـ 'القيـ الكامنة' أو 'القيـ الذاتية الباطنية' فمثل ىذه  «وليس كوسيمة لغيره 

القيـ خير في ذاتيا وبذاتيا ولذاتيا ، فاإلنساف مثبل ينشد 'السعادة' لذاتيا وبوصفيا غاية 
 1 »وليس وسيمة ألؼ شيء خارج عنيا 

ت أخرػ والتي وىذه القيـ مرتبطة بالوسائل مف أجل ضماف غاياــ قيم نسبية ) متغيرة ( :
فالماؿ مثبل ليس لو قيمة في ذاتو ، ولكف  «، يمكف تسميتيا بالقيـ الوسيمية أو الخارجية 

بوصفو وسيمة لتحقيق كثير مف مطالب الحياة ورغباتيا ، ويبلحع أف الفساد أو الخمل 
األخبلقي الذؼ يمكف أف يصيبا أية أمة وفي أؼ زماف أو أؼ مكاف إنما مرده إلى تحوؿ 

      رة إلى تمؾ القيـ الوسيمية و اعتبارىا غاية في ذاتيا ،كأف يتحوؿ الماؿ إلى غايةالنظ
 2»  ، وما يستتبع ذلؾ مف نتائج

       ولذلؾ كانت نظرة الباحثيف في تساؤليـ حوؿ عمـ األخبلؽ وعبلقتو بالحياة العممية
، بحيث أف ىذا العمـ المتمثل في عمـ األخبلؽ لو دور كبير في حياتنا اليومية في تحقيق 

 وكما أف الطب ال ييدؼ إلى فيـ المثل األعمى لمصحة بقدر ما  «الغايات المرجوة منو ، 
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يقصد إلى تحديد الطرؽ التي بيا تتحقق الصحة ، فكذلؾ عمـ األخبلؽ عند بعض 
    و أف يرسـ الطريق إلى غاية قصوػ يقصد اإلنساف إلى المشتغميف بو ، إف ميمت

 1 » تحقيقيا

      وبما أف القيـ األخبلقية تخضع لتغيير والنسبية باختبلؼ الزماف والمكاف والظروؼ 
وتأتي ىذه  «األجياؿ في نظر الحسييف والبراجماتيف والوضعييف والوضعييف المناطقة ، و 

 السوفسطائييف قديمًا ، ولعل الفيمسوؼ األلماني "نيتشو" إذ يتبنىالمواقف امتدادًا لموقف 

ىذه المقولة يكوف متسقًا مع مذىبو الفمسفي الذؼ يمثل )ثورة( عمى المألوؼ والمعتاد مف 
 2» األفكار واآلراء 

 

وكأف القيـ 'أوىاـ' أو  «حيث أكد نيتشو بأف ىذه القيـ األخبلقية ىي مف خمق البشر ، 
'أصناـ' ابتدعيا الذات البشرية مف العدـ ، دوف أف يكوف ليا 'أصوؿ' أو 'جذور' في 

 3» تصميـ الحقيقة الموضوعية 

ولذلؾ فإف ىذه القيـ في نظر نيتشو ىي مف صنع البشر ، ومف ىنا يجدر القوؿ بأف لكل 
        تيـ الخاصة بيـ أيضًا فرد قيمتو الخاصة وكما نستطيع القوؿ أف لكل مجتمع قيم

 ، وبالتالي بما أف ىذه القيـ اختراع بشرؼ فيي نسبية متغيرة .

وبما أف القيـ األخبلقية كونيا مطمقة وثابتة وال تخضع ألؼ تغيير عبر الزماف والمكاف 
 " مثبًل يؤكد عمى أف القيـ *فماكس شيمر" «واألحواؿ في نظر العقمييف و المثالييف ، 

                                                             
 . 379، الماهرة ، ص  3توفٌك الطوٌل ، أسس الفلسفٌة ، مكتبة النهضة والمصٌرة ، ط -1
 139دمحم أحمد عبد المادر ، من لضاٌا الفكر اإلسالمً ، ص  -2
 76زكرٌا إبراهٌم ، المشكلة الخلمٌة ، مكتبة مصر ، د/ط ، الماهرة ، ص  -3
 

مٌونخ درس الطب والفلسفة وعلم االجتماع ،ومن أبرز مؤسسً األنتروبولوجٌا فً  (  ;818 -8291ماكس شيلر )  *

 الفلسفٌة المعاصرة ، من مؤلفاته : النزعة الصورٌة فً األخالق ، نظرٌة األخالق المادٌة فً المٌم ...الخ .
 

51 



 ةفي تحديد طبيعة المشكمة األخالقيـــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل االول

 

وال تتغير ، وأف ما يعتبر نسبيًا فقط ىو مدػ معرفتنا بتمؾ القيـ ، فالقيـ يمكف أف مطمقة 
تدرؾ بدرجة تقل أو تكثر ، ويمكف أف تصاغ في شكل أو آخر ، ولكنيا تظل في ذاتيا 
مطمقة ، فالقيـ إذف في رأؼ "شيمر" مستقمة في وجودىا ، وال تتغير صفاتيا بتغير تمؾ 

 1 » األشياء

إذا دىنا كرة  «ه القيـ ال يمسيا أؼ تغيير ، ويمكف توضيحو بالمثاؿ اآلتي : ولذلؾ أف ىذ
زرقاء بالموف األحمر ، ال يمكف أف يصير الموف األزرؽ أحمر ، كذلؾ القيـ تستبقي 

بإطبلؽ ػ ال يمكف أف تزوؿ لمجرد أف صديقًا ما  –أصوليا وثوابتيا ، فقيمة الصداقة مثبًل 
 2» ف خانني وتبيف أنو صديق زائ

ولما تباينت المواقف بيف المفكريف حوؿ القيـ األخبلقية وظيور اتجاىات مختمفة ، يؤكد 
األوؿ ال  «"ديوؼ" بأف ىذا االختبلؼ بيف ما ىو مطمق وآخر نسبي ىو مسألة منيج ، 

 عممي تحكمي افتراضي ، والثاني عممي استقرائي تجريبي ، األوؿ مضى وسينتيي أمره 

الزمف ، األوؿ يقـو عمى فكرة الثبات والسكوف ، والثاني يقـو عمى أساس والثاني يقوػ مع 
 3» التغير و الحركة 

 

                                                             
 . 139من لضاٌا الفكر اإلسالمً ، مرجع السابك ، ص  دمحم أحمد عبد المادر ، -1
 . 139المرجع نفسه ، ص  -2
 99، ص  1989، بٌروت ،  1حسام محً الدٌن األلوسً ، التطور والنسبٌة فً األخالق ، دار الطلٌعة ، ط -3
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــالمـــــتوطئـــــــــــة / عمم الكــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

من المعروف أن عمم الكالم ىو عمم الذي يبحث في العقائد اإلسالمية يحاول الدفاع عنيا 
قناعيم باألقوال واآلراء المدعمة بأدلة العقمية والنقمية ، ويقوم  ، والرد عن المنتقدين وا 

 ما يخص الدين .بتفسير وتوضيح كل 

العمم الذي يتضمن الحجاج عن العقائد اإليمانية بأدلة العقمية «  وقد عرفو إبن خمدون :
 1 » من مذاىب السمف وأىل السنة االعتقاداتوالرد عمى المبتدعة المنحرفين في 

ثباتيا        من يدعي بطالنيا أو مناقضتيا اتجاهفعمم الكالم ىو أداة لمدفاع عن العقائد وا 
          كان من ُتباع الدين أو من الخارجين عميو الساعين إلبطال بعض قواعده ءاسوا، 

 أو قوانينو .

  ويمكن القول أن عمم الكالم ظير نتيجة جممة من العوامل وىي التي ساعدت في نشأتيا
، وكان عمى رأس تمك المسألة التي أدت إلى نشأة الفرق الكالمية المختمفة ، فعمى الرغم 

 . من أن بديتيا ' بداية المشكمة ' كانت سياسية إال أنيا تطورت إلى المسألة الدينية

وعمى رأس ىذه العوامل ىو عامل عمم التأويل فقد أحدث خالفًا حول النصوص المقدسة 
ومن ىنا نقول إن العوامل الداخمية تنقسم إلى عامل  «والذي بدوره يعد عامل داخمي ، 

العوامل الخارجية فتتمثل في اتصال المسممين بحضارات البالد  سياسي وأخر ديني ، أما
المجاورة ليم وتمك التي فتحوىا ، أيضا من أىم العوامل الخارجية دخول الفمسفة اليونانية 

 2 » إلى العالم اإلسالمي وذلك من خالل حركة الترجمة

 
                                                             

 . 716 سابقة ، صالمعين زيادة ، الموسوعة الفلسفية العربية ، موسوعة  -1
2

 . 11، ص  2112،  األردن،  1رجاء أحمد علي ، علم الكالم ، دار المسيرة ، ط -
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــالمـــــتوطئـــــــــــة / عمم الكــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

والتي ساعدت في حيث أن حركة الترجمة لعبت دورًا ىاما في ازدىار الفكر اإلسالمي 
معالجة  ظيور فمسفة إسالمية تعتمد عمى منيج فكري يرتكز عمى مبدأ التوحيد في

 .القضايا التي تخص الدين 

إن موضوع عمم الكالم يتناول عقائد الريعة اإلسالمية وما يتعمق باألصول الدين ، وذلك 
صل بو من البحث في قدم وأىميا التوحيد وما يت « باعتماد عمى البراىين العقمية والنقمية ،

الصانع وحدوث العالم ، وصفات اإلليية ، والفعل اإلليي ، وما يتصل بو من عدالة إليية 
ثم ما يتعمق بيذه المسألة من مشكالت الصالح واألصمح والمطف والتولد واألحوال 

 1 »والكسب والجبر واالختيار... الخ 

أن نتطرق إلى أىم الفرق الكالمية المتعارضة التي حاولت معالجة  ارتأيناومن ىنا 
إشكالية األخالق وىي األشاعرة والمعتزلة ، فنبرز في البداية موقف المعتزلة من األخالق 

والوجود اإلليي ، ثم نتعرض إلى موقف األشاعرة  واالستطاعةوعالقة كل ذلك بالحرية 
 الجوىرية القائمة بين كل منيما . االختالفاتحول العناصر نفسيا مع بعض 

 

                                                             
1

 . 224، ص  2111ط ، /دمحم أبوا الريان ، تاريخ الفكر الفلسفي في اإلسالم ، دار المعرفة الجامعية ، د -
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   ــــــةـــــــــالمعتزلـــــــــــــــة وأســاس المــشكمة األخالقيـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصــل الثــانــي 

 

  

تعد المعتزلة من أىم الفرق الكبلمية ، بل تعد أيضا مؤسسة عمم الكبلم الحقيقي ،  «
بمعنى أن ليا نسق مذىبي متكامل في عمم الكبلم ، وىو أصحاب النظر العقمي ، وكانوا 

ولم يكتف المعتزلة ، من األوائل الذين وسعوا الدائرة المعرفة الدينية بحيث تشمل العقل 
ي المعرفة الدينية بل قدموه عمى النص ، وقالوا بالفكر قبل السمع بإدخال عنصر العقل ف

 1 » ، فأولو المتشابو من اآليات القرآنية ، ورفضوا األحاديث التي ال يقرىا العقل

العقمية التي منحت لمعقل السمطة العميا ، فكانت  االتجاىاتومن ىنا كانت المعتزلة أحد 
 . اعتداالشد من منظورنا أعمى مكانة في زمانيا وأ

إن حركة االعتزال قد ظيرت في بدايات القرن الثاني لميجرة ، وقد واجيت مند البداية  «
حيث أن رجاليا قد تصدوا ليدم موقفيم الذي يستند إلى أراء الجبرية  **لألمويين *الفاشية

 الذي ترصد لو المعتزلة من خبلل تطبيقيم لمبدأ األمر بالمعروف والنيي عن المنكر 
وكان من نتائج تطبيق ىذا األمر الوقوف في وجو طغاة الحكام ورمييم بالفسق لخروجيم 
عن المسار الديني االسبلمي الذي يتسم بطابع الحرية ويمتزم بالعقل باعتباره من أىم 
       أركان الفكر الديني في كل جوانبو األخبلقية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية 

 . 2 » ... الخ

                                                             
 . 696ص  ، مصر ، 2مكتبة وهبة ، ط/ علً عبد الفتاح المغربً ، الفرق الكالمٌة اإلسالمٌة ، -1
 
، تمثلت تارٌخٌاً المٌهٌة هً وصف لشكل رادٌكالً منو  fascio ) باإلٌطالٌة ( اإلٌطالٌة مشتك من الكلمة الفاشية*

 . ونظم أسستها تلن الحركات فً تجارب لحركات سٌاسٌة لومٌة أو وطنٌة،

كان لهم دوٌر هام فً و .لرٌش من لبٌلة أمٌَّة بن عبد شمس ٌرجع األموٌون فً نسبهم إلىاألمويين **
فً عهد الرسول دمحم، وتأسست الدولة األموٌة على  معاوٌة بن أبً سفٌان وخالل العهد اإلسالمً. أسلَم الجاهلٌة عهد
 . ٌده

2
دمحم أبوا -

 
الرٌان 
 

 . 237ص مرجع السابك ، ، تارٌخ الفكر الفلسفً فً اإلسالم ، 
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   ــــــةـــــــــالمعتزلـــــــــــــــة وأســاس المــشكمة األخالقيـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصــل الثــانــي 

 

  

نما المبتغى  وعمية فإن ىدف المعتزلة لم يعبر فقط عن نصرة الدين اإلسبلمي ، وا 
الجوىري ىو تحقيق التكامل بينما يثيره العقل من معارف من جية وبين ما يثيره النقل من 
جية أخرى ، وقد شكمت المعتزلة دعوة إلى العقل والعقبلنية من خبلل الدعوة إلى الحرية 

 .عميا الن قيم إنسانية وكل ما يترتب عنيا م

وتطمق عمييم عدة أسماء وألقاب ، سماىم بيا الخصوم أو سموا ىم أنفسيم بيا ،  «
حيث يطمق عمييم خصوميم اسم "المعتزلة" ، وتكشف لنا تمك األسماء رأي الخصوم فييم 

 1» وانشقوا عمييم ، وىذه التسمية تتعمق بنشأة المعتزلة *أىل السنة والجماعةألنيم فارقو 

فالمعتزلة مذىب فكري وفمسفي إسبلمي متكامل ال يخضع ألي نظام سياسي وال يتبع أي 
 .مذىب فكري ، بل إنو يتبع ضياء العقل الذي ينير أي شيء 

والخصوم يريدون بذلك االسم الذم ، لكن المعتزلة أنفسيم يقولون إنو اسم مدح ال ذم ،  «
ىم الذين أطمقوا ىذا االسم وليس خصوميم " أن المعتزلة أنفسيم **ابن المرتضيويذكر "

 " ، وذلك ألنيم خالفوا األقوال المحدثة و المبتدعة واعتزلوىا***البغداديكما ذكر "
«  2 

                                                             
هم مجموعة المسلمٌن المجتمعٌن على السنة المتفمٌن على لول واحد فً أصول االعتماد وعلى أهل السنة والجماعة * 

ظهرت هذه التسمٌة تدرٌجٌاً بسبب ظهور الفرق المنشمة عن جماعة المسلمٌن و،  اتباع السنة ولزوم جماعة المسلمٌن
 تحت مسمٌات مختلفة .

 
ى بن أحمد بن هو المهدي لدٌن هللا، أحمد بن ٌحٌى المرتض م  1437هـ 840   /م  1362هـ 763ابن المرتضي ** 

المرتضى بن المفضل بن منصور بن المفضل بن عبد هللا بن علً بن الماسم بن ٌحٌى بن الناصر أحمد بن الهادي إلى 
 ، ودفن هنانصنعاء وتوفً ببلدة الظمٌر فً جبل حجة غربً بالٌمن ،ذمار ولد فً .ٌحٌى بن الحسٌن الحك

 
من أئمة  متكلم ،أبو منصور، عبد القاهر بن طاهر بن دمحم البغدادي التميمي هوهـ  429هـ  980 البغدادي ***

، من مؤلفاته تفسٌر المرآن ، اإلٌمان وأصوله ، الصفات ...  ونشأ فٌها بغداد األصولٌٌن وأعٌان فمهاء الشافعٌة. ولد فً
 الخ

 . 697ص مرجع السابك ، علً عبد الفتاح المغربً ، الفرق الكالمٌة اإلسالمٌة ،  -1
2

 . 697ص المرجع نفسه ،  -
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فأصل التسمية قد ُيختمف فيو بين المدح والذم ، إال أن المعتزلة تجد عزتيا دائما في 
وغيرىا من التيارات الفمسفية الكبلمية التي  *الجبريةالتحمي بالمبادئ العقمية التي تفقدىا 

 تبتعد عن العقل بالقدر نفسو الذي تقترب فيو من النقل .

وَاْىُجْرُىْم }وذلك في قولو تعالى  صحة ذلك ، مبينا فضل االعتزال ، ويسوق األدلة عمى «
   وقولو  ، الخير [ سقط في ] من اعتزل الشر ملسو هيلع هللا ىلص، واحتج من السنة بقولو ْجرًا َجمياًل { ى

 1»  {قة أبرىا وأتقاىا الفئة المعتزلة} ستفترق أمتي عمى بضع وسبعين فر 

 

 ابتثمن النص نفسو ، فإن المعتزلة تظير ككيان  المستوحاةومن خبلل ىذه األدلة 
 .عمى جانب كبير من الحكمة وتطمعيا إلى اإلصبلح  باعتمادىاتتصدى لآلراء النقدية 

" **الممطىينسب اسم المعتزلة ، العتزاليم الحروب بين المسممين ، فيذكر " وىناك من «
"ىم من سموا أنفسيم معتزلة ذلك عندما بايع الحسن بن  في حديثو عن المعتزلة 

لحسن ومعاوية وجميع وسمم إليو األمر اعتزلوا ا **** عميو السالم معاوية ***عمي
ولزموا منازليم ومساجدىم وقالوا : نشتغل أنيم كانوا من أصحاب عمي  الناس ، وذلك

  2»  بالعمم والعبادة ، فسموا بذلك معتزلة "
                                                             

، تؤمن بأن اإلنسان مسٌّر ال لدرة له على اختٌار أعماله، ولذلن ٌعتبرها اإلسالم تنتسب إلى كالمٌة هً فرلة الَجْبرية *
  .أهل السنة والجماعة علماء السنة من الفرق الضالة المخالفة لمنهج

بالمطلً نسبة ، سمً الشافعً الممرئ دمحم بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي و الحسين الملطيه هـ  377توفًالملطي **
المصٌدة فً معارضة وكان فمٌه متمن ثمة، وكان كثٌر العلم كثٌر التصنٌف فً الفمه، من مؤلفاته  إلى مدٌنة ملطٌة،

  .التنبٌه والرد على أهل األهواء والبدع ، ، فً وصف المراءة والمراءأبً مزاحم الخالانً لصٌدة
رسول  دمحم النبً سبط ، م 680 أكتوبر –  / 10م 626 ٌناٌر  8الُحسين بن علي بن أبي طالبالحسن بن علي هو ***

الثالث لدى  واإلمام كنٌته أبو عبد هللا، ،أصحاب الكساء ، خامسالجنة وحفٌده، وٌلمب بسٌد شباب أهلهللا 
 .الشٌعة المسلمٌن

من  ق هـ(15) 608ولد فً مكة المكرمة  ،أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان األموي القرشيمعاوية هو ****
 .وأّول خلفائها الشام فً الدولة األموٌة ومؤسس اإلسالم سادس الخلفاء فً [1].الوحًوأحد كتّاب  دمحم أصحاب الرسول

1
 . 698ص  مرجع السابك ، علً عبد الفتاح المغربً ، الفرق الكالمٌة اإلسالمٌة ، -
 . 698المرجع نفسه ، ص  -2

59 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/377_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/377_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%87_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/626
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/680
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85


   ــــــةـــــــــالمعتزلـــــــــــــــة وأســاس المــشكمة األخالقيـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصــل الثــانــي 

 

  

ويمكن القول إذن بأن أصل التسمية في المعتزلة يظير عمى عدة أوجو ، يحمل معاني 
كثيرة إال أن المعنى المستفاد ىنا ال يتعمق بأصل التسمية بقدر ما يتعمق بالفيم الذي 

التسميات ، حيث نجد أنيا تفيد جميا في التمرد عمى المألوف وتحويل ما ستحيمنا إليو ىذه 
 .ستكشاف ر إلى منحى آخر يعتمد التتبع واالكان ُيعتقد أنو بدييي مباش

 
 أهم روادها : -
 

 / واصل بن عطاء : 1

وىو مؤسس فرقة الكبلمية المعتزلة ، والممقب بالغزال األلثغ ، وكما اتفق المؤرخون عمى 
 م بمدينة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، ويبدوا أنيم قد اعتمدوا  966ىـ / 00ولد سنة  «أن واصل 

 1»" *أبي الحسن الخياطفي ذلك عمى القول "

 

فكانت حياة واصل مميئة وحافمة بالبحث والفكر ودافع عن مذىبو الذي يعتمد عمى العقل 
واجتيد عمى تأسيس مدرسة المعتزلة بما فييا من أتباع ومنيج  من طرف الخصوم ،

 خاص بيم .

 م وقد اتفق أغمب المترجمين لواصل عمى أن  840ىـ /  131سنة  **أبو حذيفةتوفي  «

                                                             

  المعتزلة وشٌخ ً،المعتزل المتكلم هـ( (436أبو الحسين البصري هو دمحم بن علي بن الطيبابي الحسن الخياط *
وكان ٌدرس هذا المذهب وله التصانٌف الواسعة فٌه، كان أحذق  بغداد والمنتصر لهم والمحامً عن ذمهم، سكن

 . وأفضل متأخرى المعتزلة

 29، ص   1993لٌبٌا ،ط ، اء ، الدار العربٌة الكتاب ، د/سلٌمان الشواشً ، واصل ابن عط -1
 
األئمة  فمٌه وعالم مسلم، وأول م ( 797هـ  966هـ / 150-00)  أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي   **

اشتهر بعلمه الغزٌر وأخالله الحسنة،  .الفمه اإلسالمً فً المذهب الحنفً ، وصاحبأهل السنة والجماعة عند األربعة
 من مؤلفاته : الفمه األكبر ، الفمه األوسط ، العالم والمتعلم ، الرسالة ...الخ
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 1»" وغيرىم*ابن النديمىذه السنة تاريخًا لوفاتو من بين ىؤالء "

تصنيفات  الفيرست أن لواصل" في **ابن الييتمذكر " «وكما كان لواصل عدة مؤلفات
التالية : كتاب أصناف المرجئة ، كتاب التوبة ، كتاب المنزلة بين المنزلتين ، كتاب 

 2» الخوحد والعدل ، كتاب في الدعوة ...خطبتو التي أخرج منيا الراء ، كتاب الُخطب الت

 

 / القاضي عبد الجبار :  2

وىو الممقب بالقاضي القضاة وال يطمق ىذا المقب سواه فقط ، وىو من أبرز رجال 
عبد الجبار بن أحمد بن  «المعتزلة الذي ساىم في تطوير مذىب االعتزال ، والمسمى 

خميل بن عبد هللا اليمذاني األسد أبادي ،عاش في القرن الرابع والنصف األول من القرن 
 3 »ه عمى التحديد كذلك لم تعرف وفاتو عمى وجو التحديدالخامس اليجري لم يعرف مولد

ىـ ، في مدينة  419إلى  414ىـ ، توفي ما بين  324إلى  320ولد في سنة ما بين  «
الري وكان في بداية حياتو أشعري المذىب ولما حضر مجمس العمماء ونظر وناظر اتجو 

 4 »كما يقول إلى الحق يقصد بو االتجاه االعتزالي

                                                             

أدٌب وكاتب سٌرة  النديم ولد كان الوراق البغدادي هو أبو الفرج دمحم بن اسحاق بن دمحم بن اسحاق*ابن النديم 

كتاب  وهو صاحب الكتاب المعروف ، ال ٌعرف الكثٌر عن حٌاته وال سبب كنٌته بابن الندٌم ومصنف وجامع فهارس

 م 1047هـ عام  384وتوفً سنة والمماالت العربٌة فً زمنه  الكتب الذي جمع فٌه كل ما صدر من الفهرست

 . 85ص  مرجع السابك ، سلٌمان الشواشً ، واصل ابن عطاء ، -1

 **
ابن الهيثم

لدم  مسلم عالم موسوعً  )م1040هـ 430-م965هـ (354 أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم 
واإلدران  العلمٌة والفلسفة وطب العٌون والهندسة الفلنوعلم  والفٌزٌاء والبصرٌات الرٌاضٌات إسهامات كبٌرة فً

 . والعلوم بصفة عامة البصري

 . 28، ص  7331ط ، بيزوت ، سالهييي ، دار علن الوالييي ، د/عبد الزحواى بدوي ، هذاهب اإل -2
 . 17ص هزجع السابق ، رجاء أحود علي ، علن الكالم ،  -3
 . 17الوزجع ًفسه ، ص  -4

66 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/354_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/354_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/354_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/430_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/430_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/430_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1


   ــــــةـــــــــالمعتزلـــــــــــــــة وأســاس المــشكمة األخالقيـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصــل الثــانــي 

 

  

وقد كان عبد الجبار ييتم بكل العموم كما كانت لو ثقافة واسعة وشاممة ومتنوعة ، وخاصة 
اىتم بالقضايا الدينية بمختمف مباحثيا ، وتولع بعمم الكبلم الذي كان شغفو ، وكم تنوعت 

 .ثقافتو ودراستو تنوعت أيضا مؤلفاتو 

 

 / أبو اليذيل العالف :  3

زلي و الذي كان لو دور كبير في تطوير مذىب االعتزال وىو من أحد عمماء الكبلم المعت
ىو أبو اليذيل دمحم بن اليذيل العبدي ، نسبة إلى عبد القيس وقد كان موالىم ، وكان  «، 

 1 »يمقب "العبّلف" ألن داره بالبصرة كانت في العبّلفين

ولدُت سنة سئل "أبو اليذيل" عن مولده فقال :  «واختمف المؤرخون حول سنة والدتو ، 
خمس وثبلثين ومائة ، وقال أبو اليذيل سنة أربع وثبلثين ومائة ، و"أبو الحسين الخياط" 

 2 » أنو ولد سنة إحدى وثبلثين ومائة

واجتيد أبو ىذيل في العمم واألمور المتعمقة بالدين وعمم الكبلم ، وكان محب لمطالعة 
بكبلم  أراءىمالتي تتمثل في أىم الكتب المفكرين ممدى أدى بو إلى مزج كبلم الفبلسفة 

 .المعتزلة ، وكانت لو لمسة خاصة 

 *عمروبو أولم يمَق واصبًل وال عمرًا ،وكنيتو  «وتمقى مختمف العموم عمى يد شيوخ المعتزلة 

                                                             
 . 626عبد الرحمان بدوي ، مذاهب اإلسالمٌٌن ، مرجع السابك ، ص  -6
 . 622 626.  نفسه ، ص ص المرجع -2
 

كتاب  ومن  بٌن مؤلفاته  ، معتزلً ،لدري عابد، زاهد م 791م  699 عمرو بن عبيد عمرو بن عبيدأبو عمرو هو *

 . ... الخ العدل، والتوحٌد، وكتاب الرد على المدرٌة
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من الطبقات المعتزلة في  *الطبقة الخامسةالذي بعثو واصل إلى أرمينية ، وىو من  وىو 
 1 »تصنيف المرتضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
عثمان الطوٌل وحفص بن سالم وهً تٌار رئٌسً للمعتزلة المرتكز فً البصرة والذي ٌمثله كل من طبقة الخامسة * 

  والحسن بن زكوان .
1

 . 622عبد الرحمن بدوي ، مذاهب اإلسالمٌٌن ، مرجع السابك ،  ص  -
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   ــــــةـــــــــالمعتزلـــــــــــــــة وأســاس المــشكمة األخالقيـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصــل الثــانــي 

 

  

 

 منهجهم : -
 

المعتزلة فرقة كبيرة من أكبر وأقدم الفرق اإلسبلمية فيي لم تمتزم طريق الجماعة ولم  «
تأخذ مأخذ السمف ، ولم يرض أتباعيم أن يأخذوا بظاىر الكتاب والسنة وأن يستسمموا 
لمنطوقيما ، بل جعموا لمعقل سمطانًا مع سمطان الشريعة بل لقد جعموا في بعض األحيان 

ريعة ، ومع ذلك نقول إنيم لم ينكروا النقل ولكنيم ال يترددون في أن العقل قيمًا عمى الش
فيؤولون المتشابية من اآليات  )أن الفكر قبل السمع(يخضعوه لحكم العقل ، ويقررون 

 1 »القرآنية ، ويرفضون األحاديث التي ال يقرىا العقل 

حيث أنو ال يمكن لمنص الديني أن يتناقض مع العقل بأي حال من األحوال ، كما أنو 
ليس ثمة أداة قادرة عمى تحصيل المدركات النقمية غير العقل ، فيو ضمان أساسي ينبغي 

 .إلستحضار الحقائق جمعاء  اعتماده

ه الشريعة تقوم فتوصموا بذلك إلى شريعة فطرية عقمية توفق بين اآلراء المتخالفة ، وىذ «
عمى أن في االنسان عممًا فطريًا يؤدي بالضرورة إلى معرفة إلو واحد خالق حكيم وىب 
اإلنسان عقبًل بو يعرفو وبو يميز بين الخير والشر ويقابل ىذه الديانة الطبيعية أو العقمية 

 2 » بالمعارف التي ينزل بيا الوحي وىي مستفادة من مصدر خارج عن فطرة اإلنسان

ىب إلى أبعد مما نتصور ، فالعقل ال يفيد إدراك معاني ذنجد أن المعتزلة توىنا 
 إثباتالنصوص النقمية فحسب ، إنما ىو شرط يضمن معرفة المخموق بخالقو ، حيث أن 

 .قية كما ترى الجبرية أو األشعرية يتافيز يوجود هللا ال يتم بمقتضى الطرق م

                                                             
6

 . 32 36أحمد علً ، علم الكالم ، مرجع السابك ، ص ص  رجاء -
 . 32المرجع نفسه ، ص  -2
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   ــــــةـــــــــالمعتزلـــــــــــــــة وأســاس المــشكمة األخالقيـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصــل الثــانــي 

 

  

نما يكون بناءاً   واقعية ال تقبل التناقض تحيمنا إلى الوضوح بداًل عن  دلة عقميةاألعمى  وا 
ة تُبنى عمى تابثة إلى قناع موروثالُمبيم من القول وبدل التسميم بوجود هللا كتصديق 

 . تصديق ٌبرىاني

المعقول ، وأقاموا اعد الخبلف وجمعوا بين المنقول و ول فرقة أسسوا قو أفالمعتزلة ىم  «
سياجًا قويا من البراىين العقمية والحجج المنطقية لمدفاع عن العقيدة في مواجية المخالفين 
ليا والمعترضين عمييا ، فالمعتزلة جماعة أقاموا مذىبيم عمى النظر العقمي ، وتأويل 

 1 »تعاليم الدين تأويبًل بالعقل ، واألصول التي ىم عمييا خمسة 

ة فكرة قائمة بأن المعتزلة إتجاه آمن بالعقل ورفض ما عداه ، بل إن الحقيقة وىنا ننفي أي
راك جممة المعاني الكامنة وراء حجاب دتغميب الفيم العقمي الذي بوسعو إىي أنيم قاموا ب

 النص .

والمعتزلة ىم المعبرون عن النزعة العقمية في التفكير اإلسبلمي ، ليس ذلك ألنيم  «
وثقوا بالعقل إلى حد أن لو تعارض  بل العقائد السمعية بأدلة عقمية فحسب ،استدلوا عمى 

أقاموا مذىبيم و منيجيم و النص مع العقل رجحوا دليل العقل ولجأوا إلى تأويل النص ، 
والعقل ىو المحك و المعيار األساسي في كل األمور عند المعتزلة ، ، عمى النظر العقمي 

 2 »لذين فسروا بو كل أمور الدين وكذلك الدنيا فيم أىل العقل في اإلسبلم ا

العقمي إلى حده  باالعتباروُنشّدد تأكيدنا ىنا عمى أن االعتزال كمذىب قائم بذاتو ييتم 
 األقصى قصد نبد الفساد السياسي واالجتماعي ، وُيحدث ثورة ضد القيم التي تيدف إلى 

                                                             
 . 36ص مرجع السابك ، ،  خالد حربً ، األخالق بٌن الفكرٌن اإلسالمً و الغربً -6
            2666، االسكندرٌة ،  2احمد محمود صبحً ، الفلسفة األخاللٌة فً الفكر اإلسالمً ، دار المعارف ، ط/ -2

  46، ص 
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فينتصر لمعقيدة واإلنسان معًا ، بينما يكون ىدف باقي الفرق الكبلمية األخرى  الفساد ،
ىو نصرة هللا عمى حساب اإلنسان وكأن هللا بحاجة إلى من ينصره منيم ، ومن ىنا تبرز 

 معالم التناقض عندىم وىو ما نفاه المعتزلة عقبل ونقبل .

رض ، وخبلفًا ألصحاب الحديث وأىل عمى األ "وكيل هللا"والعقل ، عند المعتزلة ، وىو  «
،  ***، اإلجماع **، السنة *الكتاب –السنة ، الذين يرتبون األدلة عمى نحو التالي 

 1 »، و قّدموه عمييا جميعًا داللة العقل أضاف المعتزلة إلى ىذه الثالثة 

ألننا في أمس الحاجة دائما إلى معيار نحتكم إليو ،  الثيةثالفالمعرفة ال تقوم عمى ىذه 
يرشد ويسدد أىدافنا وىو العقل الذي يفيد ترتيب معطياتنا النقمية ، والذي ال يمكن أن 
ُيعترض عميو ، ىذا ما أكدتو المعتزلة من خبلل موقفيا من العقل حيث انو قد ُيختمف 

 ونتائجو .عمى اإلجماع بينيما ال ُيختمف عمى ُمقدمات العقل 

منو عمم االضطرار الذي  «ولذلك نجد أن العقل عند أبو اليذيل العبلف الذي عرفو بأنو 
، أي  2 »يفرق بو بين نفسو وبين األرض وما أشبو بذلك ومنو القوة واكتساب العمم 

 أن العقل ىو بمثابة أداة إلدراك كل المعارف والعموم الفطرية التي توجد عند كل فرد .

                                                             
وعرفه  المرآن الكرٌم: األصل األول من األصول الشرعٌة المتفك علٌها عند جمٌع المسلمٌن هو الكتاب أيالكتاب *

 " .ملسو هيلع هللا ىلص كتاب هللا المنزل بالوحً على رسول هللا"علماء أصول الفمه بأنه 

مرادفة للحدٌث وتعرف  علم الحدٌث األصل الثانً من أصول أدلة األحكام الشرعٌة، وتطلك فً السنة هًالسنة **

 . ، وأفعاله وتمرٌراته"ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بأنها: "ألوال

اإلجماع هو األصل الثالث من أصول الفمه وٌطلك فً اللغة على أحد معنٌٌن هما: التصمٌم على األمر االجماع ***

 . والعزم على فعله وإمضائه

 . 56، ص  2669و توفٌك سلّوم ، الفلسفة العربٌة اإلسالمٌة ، دار التكوٌن ، د/ط ، دمشك ،  ارثور سعد ٌٌف -6
              6985،د.ب ،  6األشعري ، مماالت اإلسالمٌٌن ، تحمٌك: دمحم محً الدٌن عبد الحمٌد ،دار الحداثة ، ج -2

 . 675، ص 
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"فالداللة أربعة : حجة العقل ، والكتاب ، والعمم بذلك ال يأتي إال عن طريق العقل ،  «
 1 » والسنة ، واالجماع ، ومعرفة هللا ال تنال إال بحجة العقل "

فقد حظي العقل بمكانة عظيمة عند المعتزلة الذين ُيمثمون فرقة إسبلمية كبلمية ، وىم من 
منظورنا من التنويرين األوائل الذين يمكن اإلستفادة من تعاليميم ، ودليمنا في ذلك يعود 

المفكرين الُمحدثين  انكبابإلى ذلك الزخم الفكري الذي يتمتعون بو إلى جانب 
 اسة أفكارىم والثناء عمييا والدعوة إلييا .والمعاصرين عمى در 

 

 األصول الخمسة : -
 

وليس أحد يستحق اسم االعتزال نرى "أبي الحسن الخياط" في كتابو االنتصار يقول " «
حتى يجمع القول باألصول الخمسة : التوحيد ، والعدل ، والوعد والوعيد ، والمنزلة بين 

المنكر ، فإذا اجتمعت ىذه األصول فيو المنزلتين ، واألمر بالمعروف والنيي عن 
 2 » "معتزلي

ونجد أن ىذه المعاني ُتعبر عن الشروط التي تسمح لئلنسان بأن يكون من المعتزلة ، 
 فيو ُيسمم بيا ويعمل عمى إرسائيا بكل ما تحمل ىذه الكممة من معنى .

في التوحيد  فمسنا ندفع أن يكون بشر كثير يوافقونا ، « وفي ىذا الصدد يقول الخياط
ويقولون بالجبر ، وبشر كثير يوافقونا في التوحيد والعدل ويخالفونا في الوعد واألسماء 

 3»حتى يجمع القول باألصول الخمسةواألحكام ، وليس يستحق أحد منيم اسم االعتزال 
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يف ُمختمف قدراتو ومعارفو العقمية في ظاألصول الخمسة تسمح لممعتزلي بتو إن ىذه 
 العقيدة اإلسبلمية والواقع البشري ، وتتمثل ىذه األصول الخمسة فيما يمي :خدمة 

والمقصود بو العدل اإلليي ، الذي يقتضي حرية اإلنسان في أفعالو ،  «العدل :  .1
وخمقو ليا ، واستحقاقو بذلك الجزاء عنيا ، ثوابًا أو عقابًا ، كما ويعني ىذا 

 1 »إال ما ىو األصمح ليا ال يفعل لمخموقاتو  ن هللاأاألصل عندىم 

فالعدل اإلليي يشترط توفير الحرية لمفرد ، فيختار أفعالو دون أي إجبار وىذا ما يجعل 
ذا تم األمر خبلفا لذلك فإنو ال يجوز  العقاب والثواب أمرين مشروعين ومبررين عقبل ، وا 

 الثواب وال العقاب ، وعميو تمعب الُحرية دور كبير في تحديد أفعالنا .

والعدل أىم صفة لمفعل اإلليي ، يتعمق التوحيد بالبحث في الحقيقة اإلليية من حيث  «
الصمة ليي من حيث صمتو باإلنسان ،تمك ىي ذات مطمقة ، بينما يتعمق العدل بالفعل اإل

 2 »عادلفجميع ما يفعمو هللا بغيره التي يجب أن يسود من جانب هللا العدل المطمق ، 

وىو ال يعني فقط توحيد هللا في األلوىية )القول بإلو واحد( ، بل  «التوحيد : . 2
كالعمم والقدرة "صفات الذات" وتوحيده في صفاتو ، والصفات اإلليية نوعان 

والحياة ، وىي عند المعتزلة ، مطابقة لمذات اإلليية وقديمة قدميا بالتالي ، 
بروىا حادثة ، تظير في ومنيا اإلرادة والسمع والكبلم ، وقد اعت"صفات الفعل" و

وتتغير وتتبدل ، لذا فإنيا غير الذات اإلليية ، ومن ىنا يمزم أن القرآن  الزمان
 3 »بوصفو كبلم هللا ، محدث ، مخموق في زمان ، وليس قديمًا 
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وبيذه الكيفية تتجاوز المعتزلة النظرة البسيطة في توحيد هللا الذي يجب أن يكون ُمقترنا 
مييز بينيا عمبل عمى تصحيح النتائج التقميدية التي سادت وساد بمعرفة صفاتو والت

 اإلعتقاد بيا إلى نتائج غيرىا تؤدي إلى فيم ُمختمف كمية عن الفيم الشائع عن التوحيد.

التوحيد في أصل المغة عبارة عما بو يصير  «ولذلك يعرف القاضي عبد الجبار التوحيد 
الشيء واحدا ، كما أن التحريك عبارة عما يصير بو الشيء متحركًا ، والتسويد عبارة 

 1 »عما يصير بو شيء أسودًا 

أن هللا وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة  ومؤداه « .الوعد و الوعيد :3
فيفعل ال محالة ما وعد بو وتوعد  بالعقاب ، وانو ال يجوز عميو الخمف والكذب ،

وخاصة مرتكبي الكبائر ، أن يعولوا عمى "رحمة" الرب ، ولذا ليس لمعصاة ، بو 
 2» الرسل و المؤمنين  أو "شفاعة"

وتفيد ىذه النظرة التصديق الجازم بأن هللا ال ُيخمف ميعاده مع أولئك الذين سعوا في 
الرحمة أو الشفاعة من ِقبل هللا عز وجل ، كما األرض فسادًا ، فعمييم إذن أن ال يتوقعوا 

نمتمس من ىذه الرؤية بشرى يقدميا المعتزلة لمصابرين عمى ظمم الظالمين ، حيث أن هللا 
 ال ُيخمف وعده بالثواب الجزيل .

أن مرتكب الكبيرة من المسممين  ومعنى ىذا األصل «.المنزلة بين المنزلتين :4
، وعّده الخوارج المتشددون في عداد المرجئة المتسامحون إلى اإليمان الذي نسبة،

 الكفرة ، ىو عند المعتزلة ، في منزلة وسط بين منزلتي اإليمان والكفر ، وقد 
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" في حين ذىب "الحسن *الفاسقسّمى "واصل بن عطاء" مثل ىذا المسمم بـ "
 1 »واية المعتزلية بحسب الر  –مما كان ، البصري" إلى تسميتو بـ "المنافق" 

تؤكد المعتزلة أنو ال يجوز الُحكم عمى مرتكب الكبيرة كقتل النفس عمى أنو كافر ، عمى 
طئ كافر ، وباءا خئ من جية اخرى ، وعميو فميس كل مإعتبار أنو مسمم من جية ومخط

عمى ىذا ال يصح أن نصف المسمم عمى أنو كافر بل يجُب وضعو بين منزلة بين 
بين الُكفر واإليمان ، فبل ُيمكن لممسام في ىذه الحالة أن يكون كافرًا بصفة  المنزلتين أي

 ُمطمقة كما أن خطيئتو ال تجعل منو مأمنًا بالمعنى التام بالمفيوم اإليمان .

وقد ذىب المعتزلة ، وكذلك الخوارج  « . االمر بالمعروف والنيي عن المنكر :5
يجوز )حتى ويجب( استخدام القوة والثورة  والزيدية ، إلى أنو لمقيام بيذا الواجب

والخرج المسمح ، في حين مال عامة أصحاب الحديث أىل السنة إلى قصره عمى 
القمب والمسان فقط ، دون اليد ، ناىيك عن السيف ، وكان ىذا األصل يتصل ، 
   عند المعتزلة ، باالعتبارات السياسية ، بالخروج عمى أئمة الجور وظممة 

 2» الحكام 

كافة القوى المتاحة  استخدامفيو إذن تعبير عن شكل من أشكال الواجب والذي يتطمب 
 عمى تغيير الُمنكر بالقمب او بالسان ، ومن  االقتصارلمرد عمى الجور والظمم بعيدا عن 

                                                             
فً الدنٌا ال ٌسمى مؤمنا بوجه من الوجوه، وال ٌسمى وهو مصطلح جاء به فرلة المعتزلة وٌمصد بالفاسك  الفاسك *

كافرا بل هو فً منزلة بٌن هاتٌن المنزلتٌن، فإن تاب رجع إلى إٌمانه، وإن مات مصرا على فسمه كان من المخلدٌن 

  .جهنم فً عذاب
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ىنا نجد ان المعتزلة قد دعوا إلى تغيير الُمنكر بالقوة ، وىي في ىذه الحالة مشروعة 
 والدفاع عن العقيدة .لنصرة المظمومين 

وىو بذلك يعتبر المبدأ األخير من المبادئ المعتزلة الرئيسية يتعمق بالجماعة ، فقد  «
اتفقت األمة كميا عمى وجوب األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ببل خوف من أحد 

منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينيون عن  ولتكنمنيم لقولو تعالى } 
 1 »ثم اختمفوا في كيفيتو  ( 104) آل عمران {  المنكر وأولئك ىم المفمحون 
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       أو (  **و االختيار *) الجبرإن لممعتزلة موقفًا في ىذا الصدد يتعمق بالقضية األشير  «
، فكأن الطريق الذي بدأ بو المعتزلة معالجة  وأفعال اإلنسان ( ***والقدر ) القضاء

 1 » القضية ىو بحثيم لمفيوم الشر وأنواعو وأصل نشأتو

وعميو تقودنا دالالت الخير والشر إلى الُحكم والفصل والقضايا الواردة كقضية القضاء 
والقدر التي ُيسمم بيا أصحاب النزعة الجبرية واألشعرية دون أن ُيكمفوا أنفسيم عناء إقامة 

 .الُحجة عمييا 

البحث في طبيعة الشر والحكمة من وجوده دفعيم إلى التساؤل عن أصل الشر ؟ وىل  «
ذا كان الشر نقصًا وقبحًا ، فعمى أي نحو تكون نسبتو إلى هللا  ىو من صنع الخالق ؟ وا 

كان هللا قد خمق الشر ، فكيف يعاقب عميو  وغذا تعالى وىو المنزه عن كل نقص وقبح ؟
ذا عاقب عميو ، فعمى أي وجو يكون ىذا العقاب ، وما مدى مسؤوليتو اإلنسان عن  ؟ وا 

ذا كان كذلك  –مجبر عمى فعمو ؟ وكيف يستقيم ذلك  ذلك الشر ؟ ىل اإلنسان وعدل  –وا 
 2 »هللا الذي أواله المعتزلة اىتماما كبيرًا ؟ 

 
                                                             

وٌعنً أّن اإلنسان مجّرد آلة، ودمٌة ٌحّركها هللا تعالى، من دون أّي اختٌار له فً حصول الفعل، ولد انطلك الجبر *
ألنّه توّهم أّن المول باالختٌار، وتأثٌر من منطلك الحفاظ على التّوحٌد األفعالً,  -هذا المائل ـ أهل الحدٌث واألشاعرة 

 . اإلنسان فً أفعاله

هو ترجٌح الشًء وتخصٌصه ، وتمدٌمه على غٌره ، وهو اخص من االرادة ، وله معنٌان عند المدماء : االختيار **
ي ٌصح منه األول كون الفعل بحٌث إن شاء فعل ، وان لم ٌشأ لم ٌفعل ، والثانً : بمعنى أن المختار هو المادر الذ

 الفعل والترن .
 

فً اإلسالم حكم هللا وما لدره من األشٌاء بمدرته فً سابك علمه، ولإلٌمان بالمدر أهمٌة  المَدَرالقضاء والقدر ***
كبرى بٌن أركان اإلٌمان عند المسلمٌن، حٌث ورد التنصٌص فً السنة النبوٌة على وجوب اإلٌمان بالمدر خٌرا 

ما ٌمدره  حكم وه المضاء، ومدٌر هللا تعالى للكائنات حسبما سبك به علمه، والتضته حكمتهكان او شرا. والمدر هو ت
 . المضاء هللا عز وجل من
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   ــــــةـــــــــالمعتزلـــــــــــــــة وأســاس المــشكمة األخالقيـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفصــل الثــانــي 

 

  

وقد متمث ىذه التساؤالت الُمرتكز األول الذي إنطمقت منو المعتزلة في دراسة مفيومي 
 الخير والشر .

 

 ـــ االستطاعة : 1

            االستطاعة ، والقدرة ، والقوة ، والوسع ، والطاقة ، وكميا متقاربة المعنى . «
 1  »"يتمكن الحيوان من الفعل أو التركعبارة عن صفة بيا "وىي في عرف المتكممين 

ىي القدرة عمى الفعل أو الترك خارج أي ضغط داخمي أو خارجي ، وىو  فاإلستطاعة
سموك إنساني فريد يؤكد أن صاحبو حُر وُمريد ، حيث أن االستطاعة تجعل من أفعال 
األفراد مفتوحة إلى حدىا البعيد ، حيث تتنوع وتختمف ىذه األفعال الناتجة عن االستطاعة 

أكد المعتزلة عمى ضرورة االستطاعة نظرًا لكونيا  بتعدد الظروف واألماكن ، ومن ىنا فقد
 البرىان عمى حرية االنسان .

لقد أجمع أىل العدل والتوحيد عمى أن هللا قد مكن اإلنسان من االستطاعة ، وعمى أن  «
ىذه االستطاعة قائمة وموجودة في اإلنسان قبل الفعل ، وانيا أداة في تحقيق اإلرادة 
واالختيار في مجال التنفيذ واإلحداث ، وانيا عبارة عن القدرة عمى الفعل وعمى ضده ، 

ن كانوا قد اختمفو  ا ىل ىي صفة ذات لئلنسان يقال : إنو مستطيع بنفسو أم االستطاعة وا 
 2» غيره ؟ 
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فالمريد الُمستطيع قد مكنو هللا من ذلك ، حيث أن االستطاعة موجودة في اإلنسان قبل 
إقدامو عن الفعل بغد النظر عن اإلختبلف حول طبيعة ىذه الصفة اإلنسانية إن كانت 

ميم بالنسبة إلى المعتزلة ىو تأكيدىا عمى أن اإلنسان من صنيع اإلنسان او غيره ، فم
 كائن ُمستطيع بفعل العقل وحده .

وكان قضية التوقيت االستطاعة أقبل ىي أم مصاحبة لو ؟ من بين القضايا إلحاحًا في  «
تعبيرات المعتزلة عن إيمانيم باإلنسان حرية وحياة ومصيرًا ، فكانت االعتزالية ترى أن 

 1 »الفعل لتمكين اإلنسان من االختيار والعمل  االستطاعة قبل

فالُقدرة كما ترى المعتزلة ىي التي ُتمكن اإلنسان من تنفيد أعمالو الخيّرة ، وبوسعيا تحقيق 
يختار اإلنسان ما  إستقبللية اإلنسان وتحريره من سائر القيود الُمحيطة بو ، باإلستطاعة

يناسبو من أفعال كما يبتعد عمى كل ما عداىا من األفعال األخرى التي قد ينُبدىا العقل 
 والشرع .

ويترتب عمى ذلك أن االستطاعة جاءت مقدمة عمى الفعل عند المعتزلة ، ليصبح من  «
يقدر عمى الفاعل أن يقدر عمى القيام ومن القائم أن يقدر عمى القعود ، ومن المكمف أن 

 2 »اإليمان فيقع فعمو باختياره ال عمى جية الجبر واالضطرار

فاالستطاعة سابقة عن الفعل حيث أن اإلنسان يستطيع أن يقوم بالفعل قبل أن ُيقدم عميو 
، وعميو يكون ُحرًا في ُمختمف أفعالو من حركاتو وسكناتو ومشاعره وأحاسيسو ، ومن ىنا 

 رة .فيو يختار أفعالو بإرادتو الحُ 
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إن اإلنسان لديو االستطاعة عمى الفعل قبل أن يفعمو ، فاالستطاعة قبل الفعل ، وىي  «
القدرة عميو وعمى ضده ، موجبة لمفعل ، وانيا باقية فييم ما أبقاىا هللا تعالى ، وأنكروا 
بأجمعيم أن يكمف هللا عبدًا ما ال يقدر عميو ، فالعبد قادر خالق ألفعالو خيرىا وشرىا 

 1 »حق عمى ما يفعمو ثوابا أو عقابا في دار األخرة مست

فإذا كان هللا ال ُيجبر عباده عمى القيام بأفعاليم وكان اإلنسان ىو الُمتصرف فييا ، ومن 
الثواب والعقاب عمى أفعالو ، فإن هللا من زاوية أخرى ال ُيكمف عبده ماال ُيطيق  ثم إستحق

ذ سانية عمى الفعل ، ومن ثمة ُيتخ، ألن العدالة اإلليية تقتضي ُمراعات الُقدرة اإلن
 التكميف كأداة لضبط إستطاعة اإلنسان .

 

 ـــ اإلرادة اإلليية و اإلنسانية : 2

لئلنسان أن تكون لو صفة تؤدي إلى حال يقع بو الفعل عمى إن معنى إثبات اإلرادة  «
وجو دون وجو ، إذ ىي ميل ورغبة وشوق يحدث لئلنسان نحو الفعل عندما يعتقد نفعو ، 
ومعنى إثبات إرادة لئلنسان ، مستقمة عن إرادة الخالق ، ىو ان يكون ليذا اإلنسان ميل 

هلل سبحانو وتعالى ، أي أن يريد  ورغبة في الفعل ، دون أن يكون ذلك الميل مخموقا
 2   »اإلنسان باختياره ، وقد يكون مراده ىذا مرادًا وقد ال يكون كذلك

فاإلنسان حسب الُمعتزلة بإرادتو وُحريتو ُمريد ، وعمية فإن إرادتو وُميولو وكافة رغباتو ُتعد 
 دة اإلليية ىي ذاتية تعود إليو دون سواه ، وىو ما يتعارض مع أي موقف يعتقد بأن اإلرا

 التي توجو اإلنسان وتعمل عمى تسديد خطواتو .
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 :وىي ان فبلبد أن تجمع فيو ثبلثة شروطوأقر المعتزلة أن الفعل حتى يكون مرادًا لئلنس
ال كان غير مريد لمفعل ، حتى لو وقع  األول : « أن يكون المريد عالمًا بما يفعمو وا 

 وحدث منو

أن يكون لو غرض في ىذا الفعل ، ألن اإلرادة ىي ميل ومحبة وشوق ورغبة في الثاني : 
 الفعل 

أن يكون ىدا الفعل مقصودًا بنفسو ، ال أن يكون حدوثو تابعًا لغيره ، ألنو لو لم :  الثالث
 1 »يكن كذلك لصح أن يقع وال إرادة لمفاعل فيو 

رغبة اإلنسان فيما ُيريده ، فيكون لو فبوسع ىذه الشروط أن ُتأسس لمُحرية حينما تتحّدد 
ىدفًا سامي يسعى إليو فُيغير بو حياتو أو يتمرد بو عمى واقعو ، فيتشكل ىنا وعي بالفعل 
قصدي قائم بذاتو ، حيُث ال يكون نتيجة تترتب عمى ما سواه من األفعال كما أنو ال يكون 

 ال اإلنسان .فعبًل عشوائيًا ، ومن ىنا تظير عقبلنية المعتزلة إزاء أفع

كما أقر المعتزلة أن اإلرادة ال تتعمق بالفعل الذي حدث وانقضى ، ألنو ال محل ىنا  «
يحتمل وجودىا ، وال مكان لمشوق والرغبة واألمل في الحدوث ، وألن من حق المريد 
لمشيء أن يعتقد جواز حدوثو ، فإذا اعتقد في الشيء أنو منقض استحال عنده حدوثو ، 

 2 »ح أنو يريده فمذلك لم يص
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فاألفعال الُمنقضية ليا عبلقة بالماضي ، ولذا ال يصُح في رأي الُمعتزلة أن ُنأسس عمييا 
رادتنا في الزمن الحاضر ، ومن خبلل ىذا العرض نجد الرغبة الُممحة التي  أفعالنا وا 
يطرحيا المعتزلة من أجل أن يسير اإلنسان قدما نحو التغيير، فبل يقتصر عمى أفعال 

 اول باستطاعتو إستحضار جممة من االفعال و الممارسات الجديدة.فات أوانيا، بل يح

فإن حرية إرادة اإلنسان ىي أساس أصول المعتزلة حيث يتعذر تصور قيام ىذه  «
األصول حسب مفيوميم مع إلغاء حرية اإلرادة ، كما يتعذر قيام األخبلق بدونيا ، ومن 

 1 »ثم كانت الحرية لدى المعتزلة عمدة أقواليم 

لحرية إذا ضرورة مفروضة في الفعل االخبلقي وىي الدعامة التي نجد المعتزلة تركز فا
عمييا حيث أنو ال معنى لتصرفاتنا ، بل وال معنى لموجود االنساني اصبل إذا كانت حريتو  

 محدودة ، إنو في ىذه الحال لن يعبر عن أي إرادة ولن يصل إلى أي ىدف .

تتصل مشكمة حرية اإلرادة عند المعتزلة بأصل العدل الذي قالوا بو ، فبلحظوا أن و  «
 2 »عدالة هللا تتنافى مع أن يكون مسؤواًل عما يفعل ، أو أن يحاسب عما ال يريد 

إن مشكمة االخبلق ال تنفصل عن جممة المفاىيم القيمية السائدة والمعروفة ، كالحق 
لة الى تنزيو هللا بإثبات عدالتو ، حيث ال يمكن ألي عقل والعدل وغيرىا ، فيذىب المعتز 

رشيد أن يتقبل فكرة نفي الحرية االنسانية ثم إقامة الثواب والعقاب ، فالعدالة االليية ال 
 يمكنيا إجبار شخص عمى القيام بالفعل ثم محاسبتو عميو فيذا غير ممكن . 
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لتقع تحث التكميف ، وليصبح اإلنسان وما يؤيد توافر االرادة الحرة أو القصد لؤلعمال  «
مسئوال عنيا ، مستحقا لما يترتب عميو من ثواب وعقاب ، ومن ىنا يربطون بين العمل 
ال اصبح العمل في رأييم عمبل مجردا ال يقع تحث التكميف ،  وبين النية والقصد وا 

، وبغير القصد ال يمكن  " "إنما األعمال بالنياتمستندين في ذلك عمى قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص 
 1 »  عندىم أن ينطبق عمى الفعل ما يسمونو بالمعايير أو األصول الخمسة

فالنية والقصد شرطان ُمتبلزمان ُيحدد كل منيما األخر ، فبدون النوايا ال ُيمكن لؤلفعال 
من مقاصد ، ولمقاصد ُتفيد توضيح النوايا لزامًا ، وعميو نجد أن المعتزلة تتشارك ىذه 
المسألة مع الفيمسوف األلماني امانويل كانط الذي يرى بأن النوايا الصادقة تؤدي 

 نتائج الصادقة حثمًا .بالضرورة إلى ال

فأدلة المعتزلة العقمية تقوم في مجموعيا عمى أساس أن إرادة المعاصي والقبائح تستمزم  «
المحال عمى هللا تعالى فمحال أن تتعمق ارادتو بذلك ، كما أن نييو تعالى عن المعاصي 

يا ، كيف و قد يدل عمى كراىيتو ليا فمو كان مريدًا ليا لوجب أن يكون راضيًا بيا ومحبًا ل
نيى سبحانو عنيا ؟ ولذا يؤول المعتزلة النصوص التي تنسب إلى هللا ارادة القبائح 

 ن تعمق إرادة هللا تعالى بالشروروالمعاصي والشرك و الكفر واإلضبلل ، فيم ينفو 
والمعاصي ، فإنما ييدفون إلى إثبات العدل اإلليي وتحقيق التنزيو الخالص هلل تعالى عن 

 2 »اتيان القبائح 

وعميو فإن البشر ىم الخالقون ألفعاليم الشريرة التي ينبُدىا هللا ، فيو لم يخمقيا ولم يدعوا 
د بعيد مع الفيم إلييا كما ترى الُمعتزلة ، وعميو فإن فيم المعتزلة لمخير يتقارب إلى ح
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األفبلطوني الذي ُيأكد بأن البشر ىم الُمسؤولون عن إختيارىم الُحر وأن ُمختمف األفعال 
 الدميمة ىي من ُصنع اإلنسان ، ومن ىنا يقول أفبلطون بأن هللا بريء من أفعال البشر .

رادة أما اإلرادة اإلليية ال توجب الفعل اإلنساني ، حيث ِيؤكد المعتزلة عمى أن اإل «
اإلليية ال توجب الفعل اإلنساني ، وذلك بقوليم إنما لو أوجبتو ألوجبت كل ما تعمقت بو ، 
ألنيا ليست بأن توجب بعص ما تعمقت بو أولى من بعض ، لتعمقيا بالكل عمى طريقة 
واحدة ، ومن ىنا ليس ألحد أن يقول إن اإلرادة إنما ال توجب فعل الغير ، ألن ما يتعمق 

نما يكون شيوة أو تمنيًا ، فحال المريد ال يتغير بفعل الغير  ال يكون إرادة في الحقيقة ، وا 
 1 »بكون المراد مقدورًا لو ، أو مقدورًا لغيره 

فإرادة اإلليية ال يستمزم عنيا وجوب أفعالنا ، حيث أنو ليس باإلمكان إلزام اإلنسان بالفعل 
ونواياه الصادقة ىي األخرى ُتحدد دون آخر ، ومن ىنا كان اإلنسان ىو ُمحدد أفعالو 

 نتائج أفعالو .

 

 ــــ أفعال العباد : 3

ذىب المعتزلة إلى أن العبد يوجد فعمو باختياره ألنو لو لم يكن مختارًا لما كان ىناك  «
معنى لمتكميف ، فالحرية واالختيار يؤكدان مسؤولية العبد ويؤكدان صحة التكميف ، 

فمو لم يكن العبد قادرًا عمى الفعل ، ع عن شرعية التكاليف فالدفاع عن حرية اإلنسان دفا
والترك لما وجب التكميف فبل يمكن هللا ظالمًا أو ينسب الظمم إليو ، فبل يعقل أن يثيب هللا 

 2 »أو يعاقب عبدًا عمى فعل لم يصدر عنو 
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التي ينبغي التسميم بيا دون  وىذه األطروحة الُمقدمة ُتعتبر واحدة من البديييات الُمعتزلية
أي خوف من الوقوع في الُمغالطة . إال أن ىذا ال يعني ُمغاالتيم في مسألة الُحرية ، 

 حيث نجدىم يفرقون بين نمطي من األفعال .

فقد ميز المعتزلة بين األفعال التي تدخل في دائرة اختيار العبد وقدرتو كالتحرك ،  «
يا كاالرتفاع بجسم في الفضاء بغير رافع ، ويؤمنون بأن هللا واألفعال التي ال اختيار لو في

نما التكميف كمو من قبيل األفعال التي تفعل أو  ال يكمف أحدًا فعبًل من ىذا القبيل ، وا 
 1 »تترك باالختيار 

فاألفعال الُحرة الُمؤسسة عمى اإلرادة وىي التي يتم الفصل بشأنيا ، بحيث ُيجازى فاعميا 
تارُكيا عمى سبيل المثال ، أما األفعال التي تبتعد عن الحرية فيي ال شأن وُيعاقب 

 لئلنسان بيا من حيث أنو ليس خالقيا ، وعمية ُيصبح بعيدًا عن الثواب أو العقاب .

} مَّا َتَرى ما يدل عمى عدم خمق هللا تعالى ألفعال العباد من جية السمع قولو تعالى  «
ْحَمِن ِمن ، التفاوت ىو من جية الخمقة أو من جية الحكمة ، وال  َفاُوٍت {تَ  في َخمِق الرَّ

من جية الخمقة لما عميو المخموقات من نظام ، والمراد ىو التفاوت من  يجوز التفاوت
 2 »جية الحكمة ، وأفعال العباد ال أن تكون من جية هللا تعالى الشتماليا عمى التفاوت 

أىدافيا حيث جعمت الفرد عاقبًل ثم ُحرًا ثم مسؤوال عن ومن ىنا تكون الُمعتزلة قد نالت 
 كون ُمريدا ألفعالو وخالقا ليا .أفعالو لُتقدم فيما بعد النتيجة التي تكفل لئلنسان أن ي
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رادتنا واختيارنا  « ـــ قسم المعتزلة األفعال إلى ضربين :   ما يتعمق بمقاصدنا ودواعينا وا 
، وما يتعمق بدواعينا من حركات اضطرارية كالنمو  كحركاتنا االختيارية الصادرة منا

ونبضات القمب ، واإلرادة ميل النفس إلى الفعل ونت ثم فيي تقتضي الدواعي إلييا فمتى 
 1 »قوى دواعي اإلنسان إلى شيء لم يرده وربما كرىو 

 لو التي سُيثاب أو ُيعاقب عمييا فيذا التمييز بين األفعال ىو ما يؤكد إختيار اإلنسان ألفعا
إن تأكيد المعتزلة عمى أن اإلنسان حُر في خمق أفعالو مسألة يؤكدىا ىم عن أنفسيم ، 

"قالت المعتزلة األشعري  «ليس ىذا فقط بل نجد خصوميم يؤكدون عمييا ، حيث يقول 
 2 »إن اإلنسان فاعل محدث مخترع منشئ عمى الحقيقة دون المجاز 

 

يًا أو كبلما فارغا من ُبرىان واضح عمى أن ما ُيقال عن المعتزلة ليس سردًا قصصوىذا 
 رون أن هللا ىو خالق أفعال عبادهبل ىو مشيود عمو من طرف ُخصوميم الذين يُمحتواه ،

نما العباد ىم  «في حين تذىب المعتزلة إلى القول   إن أفعال العباد ليست مخموقة هللا ، وا 
يم إرادة وقدرة مستقمة عن إرادة هللا وقدرتو ، فأفعاليم ال فاعل ليا وال الخالقون ليا ، ول

كما يقول "عبد الجبار  –محدث سواىم ، ومن قال : إن هللا خالقيا فقد عظم خطؤه 
 3 »اليمذاني" 

المعتزلة أصل أفعال العباد إلى القضايا والمبادئ العقمية الُمتأتية من الحرية  أسندتولقد 
 4 »إن هللا لم يخمق الشر ولم يقدره و لم يرده  «وقالوا :  أساسا ،
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المعتزلة فإذا  «فالشر ىنا ىو الذي يضمن الفصل في المسألة وبُمقتضى ىذا الطرح يقول 
أراد العبد فعبًل ، أوجد فعمو بقدرتو وارادتو وزعموا أن في ذلك تنزييا لمباري تعالى عن 

ويقدرىا عميو ، واستدلوا عمى ذلك أن العبد لو لم يكن  الرذائل والقبائح ، وأن يجعميا لعبده
 1 »خالقًا ألفعالو االختيارية بقدرتو وكمف بيا ، وما تيب من عوقب عمييا 

ولذلك العبد عندىم حر في أفعالو ميما كانت تتميز تمك األفعال بالخير أو الشر ، يختار 
إحداثو ولو لم يكن اإلنسان مختارًا أفعالو بنفسو ولو الحرية التامة عمى أي فعل يقصد 

 . ألفعالو لما كان ىناك شرعية التكميف التي جعميا هللا في عبده

لو االختيار المطمق وهللا تعالى أن يجبر العبد عمى الشر ثم يعاقبو عميو ،  «حيث أن 
د وىذا ظمم ألنو يجزيو عمى فعل ليس فعمو ، ألن لمعبد الحرية المطمقة في الفعل الذي يري

 2 »، ولو االختيار التام فيما يشاء 

وتبدوا حرية ىذا التصور ، مرتبطة ارتباطا كامبل بالمسؤولية ، وعمى ذلك تعد مسألة  «
تحقاق أخبلقية من الدرجة االولى حيث يترتب عمى ىذه الحرية : المسؤولية وتنتيي باس

 3 »القيام بالتكميف  اإلنسان لمثواب والعقاب أي

واحد ما يدل عمى أنو تعالى ال يجوز أن يكون خالقًا « ىذا الصدد  ويقول القاضي في
ألفعال العباد ، ىو أن في أفعال العباد ما ىو ظمم وجور ، فمو كان هللا تعالى خالقًا ليا 

 4 »لوجب أن يكون ظالما جائرا 
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ال وجود أيضًا لشرعية التكميف الذي يقوم بيا  ولوال وجود تمك الحرية في أفعال اإلنسان ،
هللا تعالى ، وال ُيسأل أيضًا اإلنسان عمى تمك األفعال التي لم تصدر منو والتي لم 

 يقصدىا .

وكما أن هللا ال يحب الشر لعباده بل ييدف دائمًا إلى تحقيقيم لغايات الحسنة وتعميم 
"العدل" عندىم أن أفعال هللا ال  ويذىب المعتزلة في اطار أصل «الخير لكل فرد ، 

تصدر إال عمى وجو الصواب والمصمحة بصفة عامة ، ولئلنسان بصفة خاصة ، فكل ما 
 1 »في الكون البد أن يكون موصبل إلى غايات المحمودة والمطالب النافعة 

أنعم هللا تعالى اإلنسان بالعقل والذي يعتبر األداة في تعامل مع الظواىر وكما لو  وبتالي
وكما لو  «السمطة في حكم عمى كل األشياء ، و التمييز بين األشياء الموجودة من حولو 

القدرة عمى أن يحق الحق ويبطل الباطل وأن يأتي الخير ويدع الشر ، وأن يقول الصدق 
 دام العقل المميز موجودًا والقدرة عمى األفعال الصالحة و المنيج ويجتنب الكذب ، وما 

 2» واضح ، فقد تبث اإلنسان حرية اختيار األفعال 
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 الحسن والقبح : -

يؤكد المعتزلة عمى أن القيمة األخبلقية مرتبطة بطبيعة اإلنسان العاقمة ، وأن القيم تبقى 
ثابتة ومطمقة ال تتغير بتغير المكان والزمان ، وقاموا بتغير أوصاف األفعال المتمثمة في 

 فيي أدق المعاني لمتعبير من الناحية األخبلقية . **والقبيح *الحسنالخير والشر بمفظي 

أن العقل اإلنساني بإمكانو أن يفرق بين الحسن والقبح أي الخير والشر ، وبناء عمى وكما 
ذلك فإرادة يمكنيا أن تختار الخير أو الشر وعميو يعاقب اإلنسان عمى افعالو او يجازى 

 بالحسن ، وتعطي المعتزلة دور كبير لمعقل فيما يخص القيمة الخمقية .

وىذه القضية التي ىي  «نحو كل قضية أخبلقية ،  ولذلك فالعقل عند المعتزلة يتفاعل
الخير ، فالعقل أساس فيم معنى الخير ومجاالتو ، كما أنو المحك الذي يحكم من خبللو 
األفعال بالخيرية أو غير ذلك ، ويأتي الشرع الحقًا ىنا في تأكيد ما سبق وأن توصل إليو 

حده كافي التوصل إلى حقيقة الخير العقل ابتداء ، بمعنى لو لم يكن ثمة شرع ، فالعقل و 
 1 »وتحديد مجاالتو 

وىكذا انتقل المعتزلة ببحث قضية الخير والشر من مستواىا الميتافيزيقي إلى مستوى  «
اإلنساني ، حيث وضعوا أصول فمسفتيم الخمقية التي حددوا في ضوئيا موقف اإلنسان 

، أي أن القضية  2  »من قضية الخير والشر والتزامو بالواجب العقمي قبل ورود الشرع
 وىي أساس تمك القيم قبل شريعة الدين .األخبلقية سابقة في العقل 

                                                             
تعالى ٌتبعه  هللا الشن أن مدحوٌستحك فاعله المدح ، ، بل  الفعل الذي ال ٌستحك فاعله الذم هوالحسن *

 . آجال والثواب إثابة فاعل الفعل الحسن، والمرغب فٌه وما ٌستحك فاعله المدح عاجال اآلخرة فً

هو الفعل الذي ٌستحك فاعله الذم، بشرط أن ٌكون فاعله عالما بمبح ما ٌفعله، أو متمكنا من العلم به، ولم ٌكن القبح **
 . أي اضطرار إلى فعله
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أي الوجودي كما فعل  *األنطولوجيفالمعتزلة لم تقم بتفسير قضية الشر من خبلل النظر 
ولكنيم عمى العكس فسروه من وجية النظر اإلنسانية من حيث إنيم  «بعض المفكرين ، 

فسروا الشر في ضوء مسؤولية اإلنسان فكان تفسيرىم أخبلقيا محضًا ، بل ليس بين 
النظريات التي عالجت مشكمة الشر الميتافيزيقي نظرية فسرتو في ضوء األخبلق من 

 1 »حيث إلحاقو بالموقف اإلنساني كما فعل المعتزلة 

فالمعتزلة ينادون بالعقل ، فيم يرون أن جميع األعمال التي نعدىا حسنة كالعدل و 
ذا حكمنا  الصدق واإلحسان ذلك أننا نحكم عمييا بالحسن باالعتماد عمى إدراكنا ليا وا 
كذلك عمى بعض الصفات من الظمم وكذب وبخل فؤلننا اعتمدنا عمى إدراكنا ليا ، ومعنى 

و عمى اكتشاف ما في األشياء واألفعال من حسن أو قبح ومن ىذا أن العقل قادر بدات
 .فساد أو صبلح 

وكذلك ما في األفعال من حسن وقبح ، أي أن بإمكان العقل ادراك قيم األفعال والتمييز 
فييا بين ما ىو حسن مستحسن وما ىو قبيح رذيل ، وذلك حتى قبل مجيء الشرع ، ألن 

، بدليل أن العقبلء قبل ظيور الشرع كانوا الناس الشرع مجرد مخبر لما يدركو العقل 
يستحسنون أفعاال كالصدق والعدل واألمانة والوفاء ، ويستقبحون أخرى كالكذب والظمم 
والخيانة والغدر ، وأن اإلنسان مكمف في كل زمان ومكان ، ولوال القدرة عمى التمييز 

 لسقطت مسؤولية العباد أمام التكميف .

                                                             
هو أحد األفرع األكثر  ، وعلم تجرٌد الوجود وعلم الوجود دراسة وهً " "الكٌنونةبمعنى  :بالٌونانٌةاألنطولوجي *

ٌدرس هذا العلم فً البحث فً كشف طبٌعة الوجود الالمادي فً المضاٌا المٌتافٌزٌمٌة  .المٌتافٌزٌمٌا أصالة وأهمٌة فً

 . المترتبة على التصورات أو المفاهٌم والموانٌن العلمٌة

1
-
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عقل القدرة لمعرفة كميات األحكام المتصمة باهلل تعالى وصفاتو ، كما وىذا يعني أن لم «
  القبح وصفان ذاتيان في نفسألن الحسن و  و يعرف الحسن والقبيح عمى جممة ،أن

 1 »األمر

وأىم من ذلك أن المعتزلة يؤمنون بالعقل إيمانًا مطمقًا ، ويحكمون عمى األمور بواسطتو 
وقد أجمعوا تقريبا عمى الربط بين توفر العقل لئلنسان وبين  «ميما اختمفت وتعددت ، 

أىميتو إلدراك الواجب أو الحسن ولغير الواجب أو القبيح ، والتكميف بعمل األول واجتناب 
 2» األخر ، مما يترتب عميو عندىم ان يصبح اإلنسان مسؤواًل أخبلقيًا 

العقل والذي بو يمكن معرفة كل فاألحكام الخمقية عند المعتزلة نتوصل إلييا عن طريق 
وعندما جعموا الشرع تابعًا لمعقل ، من حيث إن الوحي ال يثبت لؤلفعال  «تفاصيل ، 

نما يخبر عنيا فحسب ولكن العقل ىو الذي يستدل بو عمى حسن األفعال وقبحيا  قيمتيا وا 
 3» ، وردوا األحكام الخمقية إلى أصول عقمية 

ويشير المعتزلة في مذىبيم إلى مسألة الفصل بين الحسن والقبيح ، كما يقدمون أمثمة 
توضح ذلك ' حسن الوجو وقبيحو ' فاإللتزام األخبلقي عند المعتزلة يشترط أن ال يوصف 
قبيح الوجو بالقبح فيو سموك ذميم وقبيح ، أما بالنسبة لمظمم مثبًل فمن الحسن أن نقول 

، وىذا ما ينسحب عمى باقي سموكات األخرى أو الصفات الحسنة لئلنسان لما ظممت 
 كانت أم القبيحة .
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حيث أن اإلنسان يستحق المدح والذم عمى فعمو من وجيتين ، أحدىما : أن يفعل  «
الواجب لوجوبو في عقمو ويفعل الحسن لحسنو في عقمو ، والثاني : إال يفعل القبيح لقبحو 

 1 »في عقمو 

وىذا دليل كافي عمى انتصار العقل لمقيم األخبلقية حيث أن العقل ىو الضرورة التي تمح 
نفسيا لسير بمقتضى قيم أخبلقية ، ما نريد قولو ىنا أن المعتزلة كإتجاه عقمي يركز 
اىتمامو عمى العقل وقدرتو الفائقة في تأسيس لسموكنا األخبلقي حيث أن الخير مفيوم 

لحسنة يدركيا اإلنسان بعقمو ، وىذا ما ينطبق عمى الشر أيضا فيو عقمي وكل السموكات ا
 .مفيوم عقمي يدركو العقل وحده ، دون الحاجة إلى وسائط ميتافيزيقية أخرى 

ن استبعدوا إرادة هللا لمشر الخمقي حسب رأييم في  « فالمعتزلة لم ينكروا وجود الشر وا 
، بمعنى أخر  2»  تتنافى مع أصل العدل حرية إرادة اإلنسان ، أما سائر الشرور فإنيا ال

يعترف المعتزلة بأن الحياة البشرية يمكن أن تكون خاضعة لسيطرة الشر ، بينما ال يمكن 
أن ينفي وجود ىذا الشر مبدأ العدالة ، يمكن أن تبدوا ىذه الفكرة متناقصة ومتعارضة ، 

المعتزلة ومن المسؤول  إال أن فك ىذا التعارض يتم من خبلل معرفة أنواع الشرور عند
 عنيا . 

ومن المبلحظ أن جل اىتمام المعتزلة في المعرفة إنما ينصب عمى المعرفة المتصمة  «
 ، وىذا من اجل إثبات حرية اإلرادة اإلنسانية وردًا عمى الجبرية  3» بالسموك أو األخبلق 

 وال غاية لو ، وليذا التي تركز إىتماميا عمى معرفة هللا فقط ، ألن اإلنسان ال إرادة لو 
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السبب نجد كثير من المفكرين والفبلسفة الذين يعودون إلى المعتزلة خاصة فيما يتعمق 
 بالقضايا األخبلقية أو العقمية .

وتقتضي أن توصف األفعال عمى مستوى األخبلقي بالحسن والقبح ال بالخير والشر ،  «
فاهلل تعالى لدى المعتزلة  قد تنّزه عن كل قبيح ، ومن ثمة فأفعالو ال تكون إال حكمة 
ن  وصوابًا ، وقد ينزل الضر باإلنسان من آالم وأسقام ، ويتعذر وصف ذلك بالخير ، وا 

، كذلك قد يكون في عدل القاضي ضرر ما ، وذلك منو حسن كان ذلك من هللا حسنًا 
ن لم يكن خيرًا   1 »وا 

إن هللا تعالى منزه عن كل قبيح ، وأن ما ثبت  «وبيذا الصدد يقول القاضي عبد الجبار 
من قبح ليس من فعمو ، وأن ما ثبت من فعمو ال يجوز أن يكون قبيحًا ، وألجل 

ولذلك نفيم من ،  2 » ف بالقدرة عمى ما يقبحتشددىم في العدل قال بعضيم فال يوص
ن تمقى  ىذا القول أن هللا تعالى يصدر من وراه إال ما ىو أصمح وما ىو خير ، حتى وا 

 .البشر مختمف القبائح التي ال يريدىا 

وىذا معناه أننا يجب أن نأسس مع المعتزلة لمفاىيم جديدة فبدل أن نصف السموك بأنو 
  حسن ، كما أن معرفة هللا الحقيقية تجعمنا ندرك انو منزه عنخير فإننا نصفو بأنو 

 الرذائل والشرور بل إن ما يصدر عنو ىو الخير المطمق ، فالخير يفوق الوجود شرفًا 
 وقوة .
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أما بالنسبة لطرح المقدم سمفًا الذي يخص أنواع الشرور ، فنجيب أن المعتزلة تطرح ثبلث 
 ا كما يمي : أنماط مختمفة من الشرور ، نحددى

وىي من الناحية الشرعية قدرية ، قّدرىا هللا تعالى أزاًل  «شرور ميتافيزيقية :  .1
، وىي بيذا  1 »وليس لئلنسان دخل فييا ، كالزالزل والبراكين أو كالترمل واليتم 

 االعتبار تفقد اإلنسان حريتو فبل قدرة لو عمى مواجيتيا .

كاألمراض لئلنسان ، والجدب لمنبات ، أو ما يصيب األنعام  « شرور فيزيقية : .2
، وفي ىذه الحالة توجد إرادة وقابمية ألن يواجو اإلنسان مختمف ىذه  2 »والحيوان 

 المخاطر ، وعميو يمكن ان يعبر عن احد جوانب حريتو .

وىذه ناشئة عن أفعال اإلنسان ، ولذا فإن المسؤولية  «شرور أخالقية :  .3
األخبلقية تترتب عمى مثل ىذا النوع من الشرور ، وىذه أبرزىا ثبلثة : الرذيمة ـ ـ 

الجريمة ، وقد تتداخل ىذه الثبلثية من حيث المعنى ، ويمكن النظر   -الخطيئة 
إلى مثل ىذه الشرور األخبلقية من ناحيتين متقابمين : من الناحية الداخمية من 

لناحية الخارجية من جية أنيا نقائص في جية أنيا نقائص في الخمق ، ومن ا
 3 » السوك

ومعناه أن ىذه الشرور األخبلقية تقتضي الحرية والحرية ىي األخرى تقتضي 
المسؤولية ويمكن توضيح ىذه الشرور االخبلقية بالنظر إلى التربية ، فعادًة ما يتولد 

 السموك القبيح من تربية غير سميمة .
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ولقد اعتبرت المعتزلة أن العدل أنسب الصفات  «أما بالنسبة إلى العدل كمبدأ جوىري 
اإلليية تعبيرًا عن اتجاه األخبلقي في عبلقة هللا باإلنسان ، تمك الصمة التي يجب أن 
يسودىا من جانب هللا ، وفق رأييم العدل المطمق ، وذلك مدخل األخبلق ، ويتضح ىذا 

صل العدل عند المعتزلة في تنزيييم هللا عن الظمم حتى ال يشابو الجانب األخبلقي في أ
المخموق في صدور الظمم عنو ، وغني عن البيان أن نفي الظمم واالنفراد بالخير يدخل 

 1 »في البحث األخبلقي 

فبل يمكن أن يتساوى سموك الخالق والمخموق فإذا كان المخموق ىو مصدر الشر فيو 
هللا خالق الخير ومصدرًا لو ، فيذا يحتم عميو أن يكون مصدرًا مصدر الظمم بينما يكون 

 لمعدل .

ذا كان أفبلطون قد اعتبر أن العدل ىو أسمى صفة من صفات هللا ، وكان ارسطو قد  وا 
المفيوم المعتزلي  «رأى بأن العدل صفة ينبغي ليا أن تنتقل من هللا إلى اإلنسان ، فإن 

، وعمى ذلك يتضح أن المعتزلة لم يتخيروا صفة  لمعدل اإلليي قد شمل المعنين معاً 
العدل ويجعموىا أصبًل ليم وربما أىم أصوليم إال أن فمسفتيم ذات ىدف أخبلقي قائم عمى 

 2 »أساس عقمي 

ذا كانت العدالة اإلليية تشترط أن تكون أفعالو كميا حسنة ، فيجب بالضرورة التمييز   وا 
إن من  «األفعال ، وىنا يقول القاضي عبد الجبار  بين ما ىو حسن وما ىو قبيح من 

يعمم الفرق بين الحسن والقبح لم يصح منو أن ينزه هللا تعالى عن تمك المقبحات 
 3 »ويضيف إليو المحسنات 

                                                             

 . 32خالد حربً ، األخالق بٌن الفكرٌن اإلسالمً و الغربً ، مرجع السابك ،  ص  1-
 . 32المرجع نفسه ، ص  -2
 . 246الفرق الكالمٌة اإلسالمٌة ، مرجع السابك ، ص  علً عبد الفتاح المغربً ، -3
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وقد اقترنت نظرية التحسين والتقبيح بالمعتزلة إلى التزام أخبلقي في باب العدل ىو  «
من ثم ان التحسين والتقبيح عقميان ، أي أن العقل قاعدة الوجوب عمى هللا تعالى ، و 

البشري يستطيع أن يدرك لما في األشياء من حسن وقبح ، لكن هللا تعالى عدل حكيم ال 
يخمق الشرور وال المعاصي ، ال يفعل القبيح وال يريده ، فإرادة هللا لمشرك والمعاصي ال 

توت منزلة اإليمان مع الكفر     تتفق مع عدلو ، فمو كان القبح مراد هللا تعالى الس
 1 »والفسق 

وىذا يحيمنا إلى إدراك حقيقو مفادىا ان القيم األخبلقية قضايا عقمية ، حيث أن العقل 
قادر عمى إدراك ماىية األشياء من جية وما تحممو من جية أخرى من صفات حسنة 

ال يخمق الشر وال يريده  كانت أم قبيحة ، إال ان ىذه المسألة مرتبطة باإلنسان فقط ، فاهلل
 لعباده ، فالظمم ال يتفق مع إرادة هللا لتحقيق العدالة اإلليية في الكون .

 

                                                             
1

 269 268صبري خدمتلً ، العمٌدة و الفرق اإلسالمٌة ، مرجع السابك ، ص ص .  -
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 ــاعرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور األشالفصـــل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األخالق من منظــ

 

شيدت الفترة في النصف الثاني لمقرن الثالث اليجري والنصف األول من القرن الرابع ،  «
أحداثًا فكرية ىامة في الدولة اإلسالمية ، وازدىارًا لمعموم اإلسالمية ، واتسمت بحرية 

 1» رأي يعمن عن رأيوالفكر ، وأصبح كل ذي 

عري ، فقد ينسب تأسيسيا إلى أبي الحسن األشوتعد األشاعرة أحد الفرق الكالمية التي 
ظيرت في القر ن الرابع ، ويمكن الحديث عن تاريخ األشاعرة بشكل واضح عندما 

حيث بدأت أصوليا  ومبادئيامنيا األشاعرة أفكارىا  استوحتنتحدث عن األصول التي 
وتتعمق بمسائل مختمفة منيا  *إبن كالبأبو الحسن األشعري من  استقاىاية بنزعات كالم

القول مسألة كالم هللا وصفاتو وأفعالو مع القول بنظرية الكسب ، والتي من خالليا نشأ 
 . بالجبر واإلختيار واإلرجاء

ى أصبحت في القرن ثم تطورت )األشاعرة( وتعمقت و توسعت في المناىج الكالمية حت «
، مقابرية ،  **صوفيةيجي( وما بعده فرقة كالمية ، عقالنية ، فمسفية ، الثامن )عصر اإل

 2»  جبرية ***مرجئة

 

                                                             
والمؤسس  السنة من علماء الدٌن هـ 885توفً  المطان البصري.  هو أبو دمحم عبد هللا بن سعٌد بن كالبابن كالب  *

وكان ٌلمب  ،المعتزلة فً زمانه، صاحب التصانٌف فً الرد على بالبصرة المتكلمٌن وأبرزاألول لمذهب األشاعرة 

 ...الخالمعتزلة  ، من مؤلفاته خلك األفعال والصفات والرد على كالباً؛ ، وكان ٌرد على الجهمٌة والمعتزلة

 267ص  مرجع السابك ، علً عبد الفتاح المغربً ، الفرق الكالمٌة اإلسالمٌة ، -1

، وهو أحد أركان الدٌن الثالثة )اإلسالم، اإلٌمان، اإلحسان(، فمثلما اهتم الفمه بتعالٌم شرٌعة إسالمً مذهب ةالصوفٌ **
 اإلسالم، وعلم العمٌدة باإلٌمان، فإن التصوف اهتم بتحمٌك ممام اإلحسان .

وغٌرها  الكبٌرة فً مرتكب أهل السنة وكذلن الخوارج ، خالفوا رأياإلسالم تنتسب إلى كالمٌة هم فرلة المرجئة*** 

 . ال ٌمكن الحكم علٌه بالكفر هللا ولالوا بأن كل من آمن بوحدانٌة، من األمور العمدٌة

 49، ص  2001، الرٌاض ،  1ناصر عبد الكرٌم العمل ، الفرق الكالمٌة ، دار الوطن ، ط -2
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وعميو فقد قام ما يعرف بعمم الكالم السني والذي ييتم بنصرة العقائد السنية من خالل 
 عمى األدلة النقمية إلى جانب األدلة العقمية ، فتشكل نسق مذىبي متكامل . االعتماد

وبوسعنا القول أنو قد سبقت إرىاصات أولية وىذا ما نجده عند الفقياء من أمثال أبو 
 اعتبارىا، والتي يمكن  **المحاسبيو *كالقالنسيكالب ومن كان من أتباعو  وابنحنيفة 

ترق إلى المستوى المطموب  لكالم السني ، رغم أنيا لمبمثابة مبادئ التي شكمت عمم ا
 ات منحى نسقي متكامل .ذلتكون 

وقد جاء فيما سبق ان ابن كالب ىو المؤسس األول لمذىب األشاعرة ، وىو الموقف 
الذي يؤكد عميو الكثيرون من األوائل الميتمين بالفكر األشعري ومن رجال الدين انفسيم 

حيث يقول ابن فورك في مقدمة كتابو  مقاالت الشيخ اإلمام  «،  ***ابن فوركمن أمثال 
" ولما كان الشيخ األول واإلمام أبي دمحم عبد هللا بن سعيد ( ) يعني ابن كالب ( : 

السابق أبو دمحم عبد هللا بن سعيد رضي هللا عنو المميد ليده القواعد ومؤسس ليذه 
 1 » الت األشعري األصول والمقاصد ..." وذلك بعد إشارتو إلى مقا

                                                             
هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن  ال ٌعرف تحدٌداً مكان وتارٌخ والدته وال مكان وتارٌخ وفاته،القالنسى *

له ومن أبرز رجالها ،  الكالبٌة أحد أعالم ،المرن الثالث الهجري فً أهل السنة متكلمً خالد المالنسً الرازي، من
 .أكثر من مائة وخمسٌن مصنفاً، لم ٌصلنا منها الٌوم شًء

 

، أبو عبد هللا كنٌته الحارث بن أسد بن عبد هللا المحاسبً البصريهـ  061المحاسبً ولد سنة  **

مات ،  المرن الثالث الهجري فً التصوف ألنه كان ٌحاسب نفسه ، من أهل البصرة وأحد أعالم المحاسبً سمً

 من مؤلفاته : رسالة المسترشدٌن ، فهم المرآن ومعانٌه ، التوبة ... الخ ببغداد سنة ثالث وأربعٌن ومائتٌن ،

لم تذكر كتب ،  األشعري الشافعً األصبهانً الحسن بن فورك األنصاريأبو بكر دمحم بن هـ  315ابن فورك *** 

التراجم عن تارٌخ والدته أو مكانه وهو اإلمام المتكلم والمفسر الفمٌه األصولً النحوي األدٌب ، من مؤلفاته : طبمات 

 لائك األسرار ، مشكل األثار ... الخالمتكلمٌن ، د

 59ص  مرجع السابك ، ناصر عبد الكرٌم العمل ، الفرق الكالمٌة ،  -1
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  حيث نشأ في بداية حياتو عمى مذىب المعتزلة وأراءىم من خالل تتممذه عمى يد
، حيث لزمو وتمقى عنو أصول مذىبو ، ولكنو سرعان ما أعمن عن رغبتو في  *الجباني

التخمي عن ىذا المذىب عمى إعتبار أنو بات يشكل خطرا في كون غمو المعتزلي في 
 العقل ، حيث رأوا بسمطة العقل عمى النقل . استخدام

فأزعم أن يرجع عن معتقدىم وأن ييب لمدفاع عن عقيدة السمف ليحفظ عمى المسممين  «
أنو رأى  -المنحرفين المبتدعين ، وقيل أيضا في تفسير سبب تحولو  غائمةإيمانيم ويرد 

 1 » ينالنبي في منامو وأنو وحثو عمى اتباع سبيل أىل الحق من المؤمن

"بغداد" ، وال شك أن أنظار الناس  **الخالفة العباسيةويعد نشأة المذىب في حاضرة  «
في شتى األقطار تتجو في الغالب إلى دار الخالفة ، ففييا الفقياء والمحدثون والمقرئون ، 
كما أنيا من أىم البمدان التي يرحل إلييا العمماء ليسمعوا الروايات أو يحدثوا فييا 

الة كثر المتمقون ليذا بمروياتيم ، فمما نشأ المذىب األشعري في بغداد وىي عمى ىذه الح
الذي نشأ  ***الماتريديالمذىب ، الناقمون لو إلى كل مكان ، وىذا مثال بخالف مذىب 

 2 »في زمن األشعري 

                                                             
هو دمحم بن عبد الوّهاب بن سالم الجبائً، المعروف بأبً علً الجبائً.  )م916- هـ  303م849ـ هـ (235الجبائً  *

 . ة ، من مؤلفه األصول واإلجتهاد ...الخفً عصره، مؤسس فرلة الجبائٌ الكالم ورئٌس علماء المعتزلة شٌخ
 
هو االسم الذي ٌُطلك على ثالث خالفة إسالمٌة فً التارٌخ، وثانً السالالت الحاكمة  العباسٌون أو الخالفة العباسٌة**

اإلسالمٌة. استطاع العباسٌون أن ٌزٌحوا بنً أمٌة من دربهم وٌستفردوا بالخالفة، ولد لضوا على تلن الساللة الحاكمة 
لم ٌنج منهم إال من لجأ إلى األندلس، وكان من ضمنهم عبد الرحمن بن وطاردوا أبناءها حتى لضوا على أغلبهم و

 . ستولى على شبه الجزٌرة األٌبٌرٌةمعاوٌة بن هشام بن عبد الملن بن مروان بن الحكم، فا
 

، أبً أٌوب األنصاري ، الذي ٌنتهً نسبه إلى الصحابًأبً منصور الماترٌدي نسبة إلى إمامها ومؤسسها الماترٌدٌة***
. دعت إلى بالد ما وراء النهر من سمرلند فً المرن الرابع الهجري ظهرت فً أوائل ،سنٌة إسالمٌة هً مدرسة

والدالئل العملٌة  مذهب أهل الحدٌث والسنة بتعدٌل ٌجمع بٌن الحدٌث والبرهان، حٌث لامت على استخدام البراهٌن
ة خصومها من   .والعمٌدة اإلسالمٌة وغٌرهم إلثبات حمائك الدٌن والمالحدة والجهمٌة المعتزلة والكالمٌة فً محاجَّ

 
 072ص  مرجع السابك ، دمحم أبو الرٌان ، تارٌخ الفكر الفلسفً فً اإلسالم ، -1
 977مرجع السابك ، ص مولف ابن تٌمٌة من األشاعرة ،  الرحمان بن صالح محمود ، عبد -2
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ىذه النشأة أحد أسباب انتشار المذىب األشعري ، والذي كان لو جميور من وتعتبر 
تالمذتيم في ترسيخ ، ومن جاء بعدىم من المسممين يؤمنون بيذا الدين وعقيدتو بإجمال 

 نسبة ىذا المذىب إليو دروسيم وكتبيم ، إضافة إلى دورىم في نشره والدفاع عنو .

ونستنتج مما سبق أن ابي حسن األشعري يعبر عن تحول ىام في الفكر االسالمي من 
فمن جية أصبحت أغمبية أىل السنة ـ وىم بدورىم  «جية وعمم الكالم من جية أخرى ، 

، كما وجو   1» المسممين تدين بمذىبو ، أو باألحرى المذىب المنسوب إليو يمثمون أغمبية 
 االىتمام إلى عمم الكالم ، حيث أصبح عمما معترفا بو مستحسنا بين أىل السنة 

 والجماعة ، وعمما من عموم الدين .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
، بٌروت ،  5أحمد محمود صبحً ، دراسة فلسفٌة ألراء الفرق اإلسالمٌة ألصول الدٌن ، دار النهضة العربٌة ، ط -1
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 : منهجهم -

يعتمد عمى المأثور اعتمادًا يعتمد المذىب األشعري عمى الكتاب والسنة أواًل ، كذلك  «
) قولنا ويقول األشعري مبينًا  منيجيم  ) اإلتباع خير من االبتداع ( كبيرًا فيذىبوا إلى أن

الذي نقول بو وعقيدتنا التي ندين بيا التمسك بكتاب هللا وسنة نبيو ملسو هيلع هللا ىلص ، وما روى عن 
ن وبما كان عميو "احمد بن صحابة التابعين وأئمة الحديث ، ونحن بذلك معتصمو

، وىم يأخذون النصوص عمى ظاىرىا عادة ، ويتحذرون من  " نضر هللا وجيو (*حنبل
 1»تأويل لكنيم ال يرفضونو 

لقد شاع بين مختمف المؤرخين والمفكرين والفالسفة المسممين ، ذلك الخالف الحاصل بين 
بالعقل من طرف المعتزلة إال أن البحث الدقيق يفيد في أن  لالعتباراألشاعرة والمعتزلة 

إلى إعمالو عن طريق  ا قد دعاألشاعرة ال  يرفضون العقل جممة وتفصيال ، ألن هللا
السموات واألرض ،  إال أنيم يتحدرون من أن يكون العقل ىو  ممكوتالتفكر والتدبر في 

يم ال يرفضون التأويل رفضا قاطعا ، المبدأ األساسي الذي تقوم عميو العقيدة ، كما أن
نما يحاولون التعامل معو بحدر ، حيث ال يمكن التأويل من فيم كافة األمور العقائدية  وا 

 .والغيبية 

ويبدأ األشاعرة األول كتبيم بفصل في النظر وأحكامو ، وسار عمى نيجيم من جاء  «
بل جعموا األولوية لمنقل عمى  بعدىم ، ولكنيم لم يتركوا لمعقل العنان كما فعل المعتزلة

 2 »العقل ، فالعقل خادمًا لو ، وىما معًا متعاونان فبالعقل نثبت صدق النقل 

                                                             

ّث ،  أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل الشٌبانً الذهلً م(744-671هـ / 130-053*أحمد بن حنبل ) فمٌه ومحد 
 من مؤلفه الزهد ، أصول السنة ، فضائل الصحابة ...الخ ،أهل السنة والجماعة عند األئمة األربعة مسلم، ورابع

 94.  95ص ص ،  مرجع السابك ، رجاء أحمد علً ، علم الكالم ، -1
 94المرجع نفسه ، ص  -0
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وقد إعتبر األشاعرة أن المعتزلة قد اطمقت العنان لمعقل ، وىذا ىو سبب خطأىا الفادح 
أن العقل خادم لمنقل فحسب ، حيث أننا  اعتبرواالذي عمل األشاعرة عمى تجاوزه ، فقد 

المستوحاة من العقل ،  والبراىيننحتاجو في عممية الفيم و الدفاع عن العقيدة بالحجج 
 من خالليا صدق النقل وندافع عنيا . تبثعا وحدة متجانسة ومتكاممة و نوبالتالي فيما م

منعو السمف وأنكروه ،  كما أن منيج األشاعرة في االستدالل في العقائد يقوم عمى ما «
ن صح   1» ه سند كالتأويل ، والمجاز ، ، والقياس ، وعدم حجية خبر اآلحاد وا 

والمعتزلة  *الجيميةوىذا المنيج إنما ىو امتداد لممنيج الكالمي والفمسفي الذي وضعو  «
قبميم ، ويناقض منيج السمف الصالح ، ولذلك لما تعمق األشاعرة في ىذا المسمك 
استوحشوا من طريقة السمف وذموىا ، وكثر لمزىم ألئمة السنة وسبيم ليم وكثرت وقائع 

 2  »  المنازعات والخصومات بينيم وبين السمف

بينيم من حيث األفكار والمناىج ، ونميز من خالل قراءتنا لألشاعرة ذلك اإلختالف القائم 
وعميو تشكمت أصول مختمفة ومدارس متباينة ، مع أنيم يشتركون في المبادئ العامة ، 

 .والتي ال تخرج عن ما تطرق إليو عمماء الكالم وعموم األشاعرة 

مند عيد  « والجدير بالذكر أن ىذه المناىج تقبل مع المناىج األخرى ، وىذا ما نمتمسو
  اعتمادىا، نظرا لعقالنيتيا إلى جانب  3» " **القشيري "الجويني" و "الغزالي" و "الرازي" و "

                                                             
2

الربع األول من المرن الهجري الثانً، على ٌد ، ظهرت فً اإلسالم تنتسب إلى  كالمٌة هً فرلةالجهمٌة  *
 .فً نفً الصفات األزلٌة المعتزلة وافك، والذي  وهو من الجبرٌة الخالصة الجهم بن صفوان الترمذي مؤسسها

 
1
 55ص  مرجع السابك ، ناصر عبد الكرٌم العمل ، الفرق الكالمٌة ، -

 55المرجع نفسه ، ص  -0
 142المرجع نفسه ، ص  -4

، الصوفٌة إمام الكرٌم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة أبو القاسم القشٌريعبد هـ( 354هـ / 235القشٌري)** 
 من مؤلفه رسالة لشٌرٌة فً التصوف ،دٌوان الشعر ... الخفً علم التصوف،  الرسالة المشٌرٌة وصاحب
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عمى التصوف والفمسفة وعمم الكالم ، فصارت مزيجا من ىذه المشارب وشكمت أىم 
 مبادئيا ومقوماتيا .

ب وأبي والمالحظ أن مذىب األشاعرة قد تبمور من مجرد نزعة كالمية في عيد ابن كال
 مقاييسياو دىا النظرية وجوانبيا العممية الحسن األشعري إلى فرقة كالمية متكاممة ليا أبعا

 .يًا عن أىل السمف زيادة عمى ذلك أصبحت مستقمة منيجالمعيارية ، و 

ذا كانت المعتزلة قد أولت  أنو مصدر اليقين والفيم والتأويل  وادعتكامال لمعقل  اىتماماوا 
لمعقائد ، فان األشاعرة يرون أن لمعقل مجاالت ال يمكنو إدراكيا إال من خالل النقل 

ال نتوصل بقضية العقل قبل  «  "*الجوينيوكاألحكام الشرعية والقضايا الغيبية ، قال "
" وجوب ، وذلك ألن  استقرار الشريعة إلى درك واجب وال حظر وال مباح وال ندب (

 1» األفعال وحظرىا وتحريميا عمى العباد ال يعرف إال من طريق الشرع 

وىذا القول يوضح موقف األشاعرة من العقل حيث أنو ال يمكن أن يخترق مجال التكميف 
من احكام ، كالواجب والمندوب والمكروه ..الخ فيذا ال يتم إال من خالل ما تطرحو 

العقل إدراك ما ىو واجب وما ىو مباح عن ما ىو حرام إال من  الشريعة ، فميس بوسع
خالل الشريعة التي تزودنا بحقائق ىذا التكميف والدليل عمى ذلك ما جاء في قولو تعالى " 
حرمت عميكم الميتة والدم ولحم الخنزير " فميس بوسع اإلنسان إدراك جممة ىذه المحرمات 

 النبوية .إال من خالل القرآن الكريم أو السنة 

                                                             

وأحد أبرز علماء الدٌن  شافعً فمٌه، "، الملمب بـ "إمام الحرمٌنأبو المعالً الجوٌنً هـ(367هـ / 308)الجوٌنً *
 ، من مؤلفه مختصر النهاٌة ، البرهان ، التلخٌص ، الشامل فً أصول الدٌن ... الخ خاصة واألشاعرة السنة عامةً 

381ص  السابك ،مرجع  أحمد محمود دمحم عابد ، العمل بين الفرق اإلسالميت لديما وحديثا ، -1
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ومن مبادئ المذىب أن العقل ليس مصدر الحقيقي لممعرفة ، وال يقتضي تحسينًا وال  «
" المعرفة هللا بالعقل تحصل ، تقبيحًا في األشياء واألفعال والقيم والمعاني ، وعندىم أن 

، أي أن المعرفة التي تحصل من العقل ال تكفي في إيجاب االعتقاد وبالسمع تجب " 
، فميست معرفة العقل ىنا سوى إرشادية ثانوية ال يعتمد عمييا ، والمرجع الوحيد والتكميف 

 1 » ىو الوحي اإلليي 

فالعقل تابع لمنقل وىو يفيد في اإلرشاد والتوجيو إلى ما ىو حق ، ولكنو ليس منبع ما ىو 
 .حق 

 

 أىم األعالم : -

 / أبو حسن األشعري :1

ىـ ينتيي سنة الى أبي  262ولد أبو حسن عمي بن اسماعيل بن اسحق بالبصرة سنة  «
ىـ  ببغداد ، كان أبوه اسماعيل ابن اسحق   332أو  324موسى األشعري ، وتوفي عام 

الممقب بأبي بشير ، من أىل السنة والجماعة كما كان محدثا ، فأما جده أبو موسى 
وم التحكيم بين عمي ومعاوية رضي هللا عنيما ، األشعري ، فقد كان لو دور معروف ي

 2  »  وبصرف النظر عن نتائج التحكيم

جاء في أوائل القرن الرابع اليجري وكما بينا آنفًا أنو سمك سمكو المعروف وسطًا بين  «
 موقف السمف وتطرف من خالفيم وأخد يقرر العقائد عمى أصول النظر وارتاب في أمره
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من يم عمى حقيقتو ، وكفره الحنابمة واستباحوا ونصره جماعة األولون وطعن كثير من

أكابر العلماء وسموا رأٌه بمذهب أهل السنة والجماعة 
 «1 

                        أما مؤلفاتو : ولإلمام األشعري عدة كتب في العقيدة منيا : «
مقاالت اإلسالميين واختالف المصميين ، االبانة عن أصول الديانة ، الممع في الرد عمى 

 » 2  أىل الزيغ والبدع ، استحسان الخوض في عمم الكالم 

 / أبو بكر الباقالني :2

الخميفة األولى لألشعري قضى حياتو كميا تقريبًا في القرن الرابع اليجري ولم يدرك من  «
الخامس إال ثالث سنين ، أسيم في الدفاع عن األشعرية ضد المعتزلة ، كان جدليًا بارعًا 
لذلك أرسمو عضو الدولة عمى رأس وفد إلى القسطنطينية ليناقش عمماء المسيحية وتغمب 

 3» ن ثبت دعائم المذىب األشعري وأضاف إليو أسسًا عقمية عمييم وىو أول م

ىــ ، يعد من أىم الشخصيات المذىب الذي  423فأبو بكر الباقالني المتوفي سنة  «
أسيموا في تطويره منيجًا وموضوعًا ، كما يعد أول األشاعرة الذين أقحموا الموضوعات 

 4  »  بات عقائد ايمانوالطبيعية في دعم الكالم األشعري اقحامًا قصد بو اث

إن أىم أثر خمفو الباقالني في تطوير المذىب األشعري ىو الطريق المنيجي  «
 5 »لموضوعات عمم الكالم 
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 / الغزالً 39

حجة اإلسالم ، دافع عنو في رده عمى النصارى وفي حممتو عمى الباطنية والفالسفة ،  «
ذا كان  سرافيم في الجدل والخصومة ، وا  كان يعيب عمى المتكممين دراساتيم النظرية وا 
ليذا الجدل داع في القرون األولى فإن الحاجة إليو غير ماسة في القرون التالية والعامة 

 يقدرون عمى الجدل الكالمي لذلك دعا الغزالي إلى ) إلجام العوام عن يقنعون بالتقميد وال
 1» الخوض في عمم الكالم ( ويوفق الغزالي بين العقل والنقل 

فمم يسمك مسمك الباقالني ولم يدع لمثل ما دعا إليو ، فخالف القدماء من عمماء عمم  «
الكالم ، وقرر أنو ال يمزم من مخالفة الباقالني في االستدالل بطالن النتيجة ، وأن الدين 

 2» يخاطب العقول جميعًا ، وعمى الناس أن يؤمنوا بما جاء في الكتاب والسنة 

- 
ري أنصار كثيرون ، فقد تعقبو في مسمكو المتوسط فقد كان لمذىب األشع «

والمعتدل ، واشتـد ساعد أنصاره جيل بعد جيل ، وقويت كممتيم ، وحذوا ما حذوه ، 
وقاموا بما كان يقوم بو من محاربة لممعتزلة ، ومن بينيم أيضا "الجويني" و 

 3 » " وغيرىم **اإليجي" و "*األمدي"الرازي" و "
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ا كانت الحرية ىي القيمة األساسية التي تعبر عن حقيقة الوجود اإلنساني في ىذا العالم ذإ
 استطاعةمقترنة بالحرية ، فيل يمكن أن تسمم النظرية األشعرية بقيام  االستطاعةوكانت 

 خالصة يكون فييا اإلنسان حرا في جميع أفعالو ، كما أقرت المعتزلة ؟

 : االستطاعة/ 1

ان االستطاعة تتحدد بالفعل ، اي أنيا تقترن بو وال يجوز ليا أن تتقدم عنو يرى األشاعرة 
ليست قدرة بشرية بل ىي من صنع هللا  واالستطاعةأو أن تتأخر ، فيي مشروطة بو ، 

سبحانو تعالى ، اما نتائج أفعال اإلنسان بفعل االستطاعة ، فيعرف عند األشاعرة بأنو 
 .كسب لو 

االستطاعة مصاحبة لمفعل ألنيا عنده عرض ، ال يبقي  « ويؤكد األشعري عمى ان
 1» زمانين ، ومن ثم فإن هللا يخمق االستطاعة في العبد عند قيامو بالفعل

والقدرة والمقدور واقعان بقدر  «ان إال بأمر هللا تعالى ساعة الفعل ثفالقدرة والفعل ال يحد
هللا تعالى ، فالعبد مكتسب ألفعالو بقدرة يممكيا ساعة الفعل وال تسبقو ، ولكنيم بذلك ال 
يخرجون عن مذىب الجبر ألنيم ينفون قدرة التأثير عمى العباد ويرجع بيا إلى تفسير 

 2» واحد وىو إرادة هللا 

تقريرىا ، فيي تعبر عن قدر معموم من قبل هللا فاألفعال االنسان مكتسبة ال دخل لو في 
  ر  ــــــعز وجل وعميو تكون ىذه الرؤية أشبو في تصورنا لما تذىب إليو أراء الجبرية التي تق
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بأن الفعل اإلنساني ال يقتضي حرية وال تفكيرا وال تدبير ، بل إن العمة األولى التي 
و مشيئتو ، وىنا تتعارض كل من الجبرية يتأسس عمييا الفعل اإلنساني تخضع إلرادة هللا 

ومذىب األشاعرة مع المعتزلة التي تقول بأن اإلنسان يحس بنفسو وبوقوع الفعل ، وأنو 
 حر في حركتو وسكونو ، وعميو فيو حر في تفكيره .

إن القدرة اإلنسانية يمنحيا هللا واالستطاعة واقعة بالفعل في لحظة من المحظات التي يقدم 
 بمشيئتو سبحانو . االستطاعةسان عمى قيام بفعل ما ، فتحدث فييا اإلن

إن األفعال الصادرة عن العباد كميا بقضاء وقدره ، ولكن لمعباد اختيار ، فالتقدير من  «
هللا والكسب من العباد فإحداث االستطاعة في العبد فعل هللا ، واستعمال االستطاعة 

عيد كل البعد عن حرية االختيار فيو خمق المحدثة فعل لمعبد ، والحقيقة أن الكسب ب
بداع هلل تعالى   1» وا 

أن اإلنسان مستطيع بفعل نفسو وقت الفعل باستطاعة هللا تعالى إياه ،  «األشاعرة  تبثي
 2 »  وبقوتو وتوفيقو ، فاإلنسان عندىم إذن مخير مستطاع

هللا لكنو يكتسب شرور أو محاسن نتائج أفعالو ،  بإرادةفيو يمكن لو القدرة عمى الفعل  
وىنا تكون االستطاعة عمال مشتركا بين هللا واإلنسان ، حيث أن هللا يمنح توفيقو ورعايتو 

 لإلنسان المقدم عمى الفعل ولحظة الفعل يكون االنسان مستطيعا بفضل من هللا .

نية واالكتساب في يد والقصد والولذلك فإن هللا سبحانو وتعالى إذا وجد من اإلنسان الج «
 النو لو لنيتو وقصده ، وبذلك يستحق العقوبة عمى فعل نفسو ، أما إذاذالمعصية أجرى خ
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وجد هللا اإلنسان ممتثاًل لمطاعة قاصدًا إلييا ، مجتيدًا في سبيميا ، فإنو في ىذه الحالة 
 1 » يجري عونو وتوفيقو مع فعل ىذا اإلنسان ، فيستحق بذلك الثواب 

وىذا ما يجعمنا نذرك بان أفعال البشر تخضع إلى النوايا أي إلى صدقيا ، فإذا كان 
االنسان حامال لمخير في ذاتو الخالصة يقوم بو في سبيل إرضاء هللا تعالى ، فإن النتائج 

ذا كانت نواياه خبيثة  إلى أدية األخريين أو  تيدفالمترتبة عمى ذلك نتائج حسنة وتوابا ، وا 
 العقيدة فيو مذنب يستحق العقاب الجزيل .

 

 / اإلرادة اإلليية : 2

عمى ما ىو شأن ذىب األشاعرة إلى أن صفة " اإلرادة " صفة أزلية عمى الذات و  «
وىي ممتنعة التبدل والزوال ، وأن الباري تعالى مريد عمى الحقيقة ،  -الصفات الحقيقية 

 2» وليس معنى كونو مريدًا إال قيام اإلرادة بذاتو 

الجوىرية المتعمقة بو والتي تحدث في كل زمان  الثابتةفإرادة االليية احد صفات هللا 
ميا في واقعنا ومكان بمقتضى تقريره ىو في ذاتو ، وليست االرادة إال ما يتحقق عم

المعاش ، فكل ما نحياه وما نجده من وقائع إنما تعبر عن حرية االرادة االليية والتدبير 
المحرك الذي ال يتحرك ، إليو ، وىو أشبو بما ذىب إليو أرسطو حين عبر عن هللا أنو 

   فيو جوىر قائم بذاتو ال يحتاج إلى من يسدده ، وعميو تكون إرادتو كاممة ال ترد إلى
 .سواه 
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واإلرادة عند األشاعرة عامة وشاممة لجميع الكائنات خيرىا وشرىا ،بما في ذلك الكفر  «
والمعاصي ، فالكفر ونحوه لو لم يكن مرادًا هلل تعالى لكان مكروىًا ومغضوبًا عميو ، وىذا 
 –يعني أن يقع في سمطان هللا ما يكره ويسخط ، وىذا يتضمن وصف هللا تعالى في ذلك 

أو النقص أو الضعف ، وذلك ال يميق بأضعاف المخموقين ، فكيف يميق بالعجز والقير 
 1» باهلل سبحانو 

عمى تعمق االرادة باهلل ، بتأكيدىم عمى أن كل واقعة  االستداللولقد قام األشاعرة بمحاولة 
تقع بإرادة هللا تعالى ، وذلك ألن القدرة عامة تتعمق بما يمكن فعمو وأن هللا وحده ىو 

خراج ىذه الممكنات من الوجود إلى العدم ومن العدم إلى الوجود ، وىذا ما الكفيل بإ
 .هللا تعالى ومشيئتو وقضائو وقدره  بإرادةينسحب عمى سائر الحوادث التي ال تقع إال 

 عمى شكل التالي : االستداللويمكن عرض ىذا 

 كل حادث مقدور  «

 وكل مقدور مراد   

 2» فكل حادث مراد هللا سبحانو تعالى  –إذن 

يجاب كالشر  ذا كان اإلعتقاد بأن الحوادث تقع بمشيئة هللا تعالى فإن ما فييا من سمب وا  وا 
والمكر تقع بإرادة هللا تعالى ىي األخرى ، وعميو فإن إرادة هللا تتعمق بجميع الممكنات 

 .ر بالخير أو الشر المتاحة ونتائج المترتبة عنيا ، سواءًا تعمق األم
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نما تعدوه إلى  االستداللولم يتوقف األشاعرة عند حد  «  االستداللبالقياس المنطقي ، وا 
" فمن يرد هللا أن ييديو يشرح صدره بآيات بينات من القرآن الكريم ، ) قولو تعالى 

 (44: )النساء حرجا  كأنما يصعد إلى السماء " لإلسالم ومن يرد أن يضمو يجعل صدره ضيقا  
 1» ، فيذه اآلية بمفظيا تدل عمى أن ىذه اليداية واإلضالل من هللا سبحانو وتعالى 

 / الفعل اإلنساني ) نظرية الكسب ( :3

كنا فيما سبق قد اوردنا القضايا الخاصة بالقدرة اإلنسانية واالستطاعة ، حيث ساد 
االعتقاد أن االنسان المستطيع بأمر هللا وبتوفيقو ، وأن القدرة اإلنسانية ىي ما يمنحو هللا 

ذا ما كان اإلنسان  نتساءلمن توفيق وسداد ولكننا ال زلنا  ، ما حقيقة الفعل اإلنساني ؟ وا 
أو مخيرا في أفعالو ؟ فإذا كان مسيرًا فكيف يمكن تفسير التكميف الشرعي ؟ وكيف مسيرا 

 يمكن أن تترتب نتائج أفعالو فيجازى عمييا أو يعاقب ؟

وقد سبق الذكر بأن األشاعرة فرقة تختمف في تصوراتيا عمى المعتزلة التي ترى بأن 
أنيم نسبوا الخمق إلى من ال  اإلنسان خالق ألفعالو ، فما يعيبو األشاعرة عمى المعتزلة

يعرف ذاتو من حركات دقيقة ، وبالتالي فيو ليس بفاعميا فال يجوز أن يفعل الفاعل فعال 
دون أن يكون عمى دراية بما يقوم بو ، ألن ىذا فاسد منطقيًا والحل ىنا ىو ما أخد بو 

 و هللا .ين ألفعاليم بل إن خالقيا ىالقول أن العباد ليسوا ىم الخالقاألشاعرة ب

إن العباد مجبرون عمى أعماليم ، ال قدرة ليم وال إرادة وال اختيار ، وهللا وحده ىو  «
نما تنسب إلييم مجازًا  وحركتيم واختيارىم كورق الشجر تحركو خالق أفعال العباد ، وا 

 2 »  الرياح ، وكحركة الشمس والقمر واألفالك
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وىذا ما يحيمنا إلى الجبرية ، ولكن الفرق بين الجبرية واألشاعرة يكمن في القول بأن 
األفعال مشتركة بين هللا واإلنسان عمى إعتبار أن االنسان في حاجة دوما إلى من يعينو 
ولما كان هللا في غير الحاجة إلى اإلنسان ، نسبت أفعال اإلنسان إلى هللا ، أما نتائجيا 

 .نسان يتحمل عواقبيا فيي كسب لإل

فاألفعال المشتركة بين هللا واإلنسان تؤكد عمى أنو ال يمكن أن يستقل أحدىما عمى األخر 
، فإرادة هللا العميا مقترنة بأفعال اإلنسان ، ومن ىنا يصح القول أن الفعل اإلنساني ينسب 

 . : هللا والعبدإلى عنصرين ىما 

في مقابل قول المعتزلة في اإلنسان خالقًا  " الكسب "طرح األشاعرة نظرية  «ومن ىنا 
إنما يميق باإللو فحسب ، وعندىم أن اإللو  " الخالق "ألفعالو ، فيم يذىبون إلى أن لفظ 

يستحق ليا ، بإرادتو واختيار ، ف " الكاسب "األفعال ، أما اإلنسان فيو  " خالق "ىو 
 1» عمييا الثواب أو العقاب 

في نظرية الكسب من خالل القول بأن هللا ىو من اوجد  ونستفيضويمكن أن نوفي 
مختمف أفعال اإلنسان بما فييا من إختيار أو إجبار ، وليس لإلنسان أي دور في 

 .تحديدىا أو في التعبير عنيا ، ورغم ذلك فإنو يتحمل نتائجيا من خالل التواب والعقاب 

يا إقتران تضبطو العادة بين كل من ىب األشاعرة في تفسيرىم لنظرية الكسب بأنذوقد 
رادتو   .القدرة والحادثة والفعل ، وأن هللا يوجد الفعل عند قدرة اإلنسان وا 

 وىنالك دليل أخر يطرحو األشاعرة لمبرىنة عمى موقفيم وىو القول بأن اإلنسان لو كان 

                                                             
1
 44.  45ص ص  مرجع السابك ،  ارثور سعد ٌٌف و توفٌك سلمون ، الفلسفة العربٌة اإلسالمٌة ، -

 

119 



 ــاعرةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور األشالفصـــل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  األخالق من منظــ

 

 وابتعد ىو خالق أفعالو لتحتم عميو إرضاء نفسو ، فإختار ما يناسبو من شيوات ورغبات
عن ما يضره ، ولما كان اإلنسان عاجزا عن  ذلك فيذا معناه ان ىناك قدرة تحركو وتأتي 

 بأفعالو ، وىذه القدرة تتعمق بالباري .

ن كانت مضافة إلى اإلنسان ، فاهلل خمق الظمم  « رادتو وا  أفعال اإلنسان كميا بخمق هللا وا 
وخمق الكذب كذبًا لمكاذب بو ، ، كما أنو  ظممًا لمظالم بو ، وخمق الجور جورًا لمجائر بو ،

 1»  خمق الظممة لممظمم بيا وخمق الضوء ضوءًا لممستضئ بو

ولمبرىان عمى أن العباد ليسوا خالقين ألفعاليم نجد الطرح الذي قدمو االشاعرة من خالل 
 قوليم بأنو ينبغي لمفاعل أن يكون عمى دراية بما فعمو ولما كان اإلنسان غير قادر عمى
إدراك صفات فعمو فيذا معناه أن هللا ىو خالق فعمو وخالق المخموقات جميعا ، وأن 

بما فييا من خير وشر ، ضرر او نفع ، وأن  االنسانرادتو الحوادث جميا تقع بعيدا عن إ
حداث وينفرد  هللا خمق الحوادث بيدف البرىان عما إخترع ، وعميو ينفرد هللا بإرادة وا 

 بالكسب .اإلنسان 

ذىب جميور األشاعرة ومتأخرييم إلى القول بأن هللا خالق أفعال العباد فيثبتون مرتبتي وي
إن أفعال العباد االختيارية واقعة بقدرة هللا تعالى  «المشيئة والخمق ، ولكن يقولون : 

وحدىا ، وليس لقدرتيم تأثير فييا ، بل هللا سبحانو أجرى عادتو بأن يوجد في العبد قدرة 
واختيارا ، فإذا لم يكن ىناك مانع أوجد فيو فعمو المقدور مقارنا ليما ، فيكون الفعل 

حداثًا ، ومكسوبًا   2 » لمعبد مخموقًا هللا إبداعًا وا 
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و ينتيي األشاعرة في نياية المطاف إلى القول بأن ما يظير عمى اإلنسان من أفعال 
إختيارية ، إنما يكون بقدر من هللا وتوفيق منو ، فميس لإلنسان أي أثر عمى قدرتو ، فاهلل 

ومن ىنا يكون فعل اإلنسان مخموقا  عمى اإلختيار كفاءتووحده ىو من أوجد في اإلنسان 
 ومحدثا يعبر عن قدرة هللا في خمقو .

يستند موقف األشعري من أفعال اإلنسان إلى قضية أساسية يرى أن المسممين قد  «
وىذه قضية  " ما شاء هللا أن يكون كان وما ال يشاء ال يكون "أجمعوا عمييا وىي : 

ن زاوية المشيئة اإلليية ال من زاوية التكميف جعمتو ينظر إلى مشكمة الجبر واالختيار م
 1» والجزاء 

صحة أطروحتيم والقول بأن اإلنسان عاجز عن  إثباتثم يعود األشاعرة من جديد إلى 
" وهلل خمقكم وما كقولو تعالى  «خمق أفعالو ، بإعتماد عمى آيات من القرآن الكريم 

   " أفمن يخمق كمن الوقولو أيضا  " هللا خالق كل شيء "وقولو سبحانو  تعممون "
   2»  "يخمق

نما لو  محدد  ىدفإن القول بأن هللا مسؤول عن خمق أفعال العباد ليس قواًل جزافا ، وا 
كما أجمعوا عمى أنيم ال يتنفسون نفسًا وال  « األلوىية والربوبية والعبودية  إثباتيتمثل في 

يطرفون طرفة وال يتحركون حركة إال بقوة يحدثيا هللا تعالى فييم ، واستطاعة يخمقيا هللا 
 3  » ليم مع أفعاليم ال يقدميا وال يتأخر عنيا ، وال يوجد الفعل إال بيا
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إلنسان بقدرتو الحادثة ، وفي وعميو فإن األفعال المخموقة بإرادة هللا تعالى والتي يكتسبيا ا
عمى  االستطاعةحالة ما يريد اإلنسان من أفعال فيقدم عمييا يخمق لو هللا في ىذه المحظة 

 الفعل ، ومن ىنا يكون الفعل اإلنساني كسبا والخمق من هللا إبداعا .

فإنيا تشترك في الخمق ، بينما تفترقان من حيث النتائج  لحركاتوميما تنوعت أشكال ا
المترتبة عنيا ، وذلك يذل عمى أن هللا ىو الخالق ألفعال البشر والمنتج ليا ، وىذا ما 

 ، حيث يكون الخمق إبداع هللا والفعل والكسب من قبل اإلنسان . بنظرية الكسبيعرف 

في المذىب األشعري ، ومذىبو فييا أن إن مسألة أفعال اإلنسان من المسائل الرئيسية  «
أفعال العباد مخموقة هللا ، وليس لإلنسان فييا غير اكتسابيا ، أي أن الفاعل الحقيقي ىو 
هللا ، وما اإلنسان إال مكتسب لمفعل الذي أحدثو هللا عمى يدي ىذا اإلنسان ، والكسب ىو 

رادتو بالفعل المقدور المحدث من هللا   1» عمى الحقيقة تعمق قدرة العبد وا 
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 الحسن والقبح 9 -

ترى األشاعرة أنو ليس ىناك شيء حسن أو قبيح أو رذيمة قبل ورود الشرع ، فبعد ورود  «
الشرع تكتسب ىذه األفعال ىذه الصفة أو تمك ، فالحسن والقبح عند أىل السنة شرعيان ، 
والخير والشر عند األشاعرة أمران اضافيان ما داما ال يرجعان إلى صفات ذاتية في 

 1» خيرًا بالنسبة إلى شيء وشرًا باإلضافة إلى شر آخر  األفعال فالعمل قد يكون 

يزعم األشاعرة أنو ال يمكن لمصفات أن تكتسب طابع الحسن أو نقيضو من القبح ما 
دامت الشريعة ىي التي تقرر ذلك ، حيث أن ورود الشريعة اإلسالمية ىو ما يسيل عمى 
اإلنسان أن يفرق بين ما ىو خير وما ىو شر ، وعميو فإن مفاىيم الخير والشر ليست 

ئدة تعرف باإلضافة ، حيث أنيا ال ترجع إلى ذاتية مفاىيم أساسية بل ىي مفاىيم زا
 .األفعال 

ومالحظ عمى فكر األشاعرة من حيث نظرتيم إلى األخالق أنو يتقاطع إلى حد بعيد مع  
التي تقول بنسبية الخير والشر ، فما يراه اإلنسان من مرض عمى سبيل  السفسطائيةفكر 

 السفسطائيةالمثال ويعتقد أنو شر لو فيو خير ألعدائو ، ومن ىذا المنطمق تؤكد الحركة 
إلى القول بأن الشرع ىو الحاكم  فتذىبأن اإلنسان ىو الحاكم عمى األفعال أما األشاعرة 

 عمى الخير والشر .

نما يدركان بالشرع ، ويزيد أمام فاألشاعر  « ة تقول بأن التحسين والتقبيح ليس عقميين ، وا 
الحرمين أو المعالي "الجويني" عمى أسالفو من أئمة المذىب بأن إطالق ىذا القول قد 
يوىم الحسن والقبيح زائدان عمى الشرع ، وليس األمر كذلك ، فميس الحسن صفة زائدة 

نما   2» ىو عبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء عمى فمى فاعمو عمى الشرع مدركة بو ، وا 
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من خالل ذلك يتضح أن الخير والشر ال تعبر فقط عن كونيا صفات إضافية لألفعال ، 
التي يمنحيا الشرع لمثل ىذه األفعال ، فبفعل الشرع الذي  بل ىي تعبر أيضًا عمى السيمة

 . يثني عمى ىذا وذاك ، نكشف عن حقيقة وصفات األفعال اإلنسانية

ومثل ذلك القول في القبيح ، فإذا وصفنا فعاًل من   «عمى ذلك  الً اقدم األشاعرة مثي  و  
مفعل الواجب يتميز بيا األفعال بالوجوب أو الحظر ، فمسنا نعني بما نثبتو تقدير صفة ل

نما المراد بالواجب : الفعل الذي ورد الشرع باألمر بو إيجابًا ،  عما ليس بواجب ، وا 
 1» والمراد بالمحظور : الفعل الذي ورد الشرع بالنيي عنو حظرًا وتحريمًا 

ومن ىنا يتضح جميًا أن الشرع قد ميز األفعال الخيرة من األفعال الدميمة من خالل 
الواجب واألمر بو في حين تمنع أفعال أخرى نضرًا لشرورىا فينكرىا الشرع وينيى  إثبات

عنيا ، ويؤكد األشاعرة أن الشرع قد بين الجوانب المختمفة لمخير بمختمف ما يقتضيو من 
سموكات وأفعال من مجاالت نظرية وعممية ، مما يجعل اإلنسان قادرًا عمى سموكو ويعتمد 

 .في النوايا من منظور األشاعرة ذلك كمو عمى اإلخالص 

البر ، الخير ، الحسنة ، الفضل اليدى ، وغير ذلك  «وقد وردت في الشرع تحث إسم 
من التسميات ، وىو نفسو ما عبر عنو أخالقيًا باسم الفضائل ومجاالت الخير موجودة 

 2 » التي يدركيا اإلنسان بالشرع 

أما في مسألة الحسن والقبيح فير األشاعرة أنو ال يجب عمى اإلنسان أي شيء قبل ورود 
الشرع ، ألن العقل غير قادر عمى التمييز بين الخير والشر ، فالعقل ال يدل عمى حسن 
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شيء وال قبحو وأن أفعال العباد ليست تتماىى ، بمعنى أنيا ليست عمى الصفات نفسيا ، 
 .رة كما أنيا ال يمكن ان تكون دميمة وسيئة بالقدر نفسو فميست كميا حسنة وخي

وجية نظرىم في أن الحسن ىو ما حسنو الشرع و القبيح ىو ما قبحو  «وترى األشاعرة 
الشرع ، وأن سبيل العمم بالحسن والقبح ىو الشرع ، فالفعل يحسن ألن هللا امر بو ، ويقبح 

 1» ألن هللا نيى عنو 

ن الوسيمة التي تفيد العمم بما ىو حسن او قبيح ىو الشرع ، فإن األفعال تستحسن إذا  وا 
ما أمرنا هللا بيا وتستقبح إذا ما نيانا هللا عنيا ، وكما تضيف األشاعرة حجة أخرى أن 

 .األفعال ال يمكن أن تكون حسنة أو قبيحة ألنيا ليست من صنع اإلنسان 

إن األفعال ال يمكن أن تحسن أو تقبح لألمر أو النيي ألنيا ال تعمق ليا بالفاعل أصاًل  «
، إن امره تعالى يدل عمى أن ما أمر بو صالح ، ونييو يدل عمى أن ما نيي عنو فساد ، 
فاألمر والنيي داللتان عمى حال الفعمين ال أنيما يوجبان حسن أحدىما وقبح اآلخر ، 

 2 » أن الشيء عمى ما ىو بو ال أنو يصير عمى ما ىو بو بالداللة والدليل يدل عمى 

ويقدم األشاعرة مثاال آخر يفيد أن األفعال ال تتعمق باإلنسان أصال ، بل تتعمق بإرادة هللا 
فيقولون بأن الخبر ال يعرف بالعمم ، فالمخبر عنو قد حدث دون عمم مسبق وىذا ما 

أمران غير معمومان فإننا ندرك الحسن والقبح من  ينطبق  عمى الحسن والقبيح ، فإنيما
 خالل األمر والنيي .
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ونقل األشاعرة عن قصد أو غير قصد مشكمة الحرية من مجال األخالق إلى مجال  «
الميتافيزيقا أو من نطاق الفعل إلى نطاق الوجود فاصطدمت لدييم حرية اإلنسان بمشيئة 

   اإلنسان بأنو منتقص لمشيئة هللا ومعجز هللا ومن ثم كان اتياميم لمن يثبت حرية
 1» إلرادتو 

حيث مثمت مسألة الحرية ردا عمى المعتزلة الذين يقولون بأنيا قرار يتخذ من اإلنسان ، 
وىذا ما إعترض عمية األشاعرة حيث يقرون بأن الحرية قضية ميتافيزيقية تقتضي مشيئة 

ن أي محاولة لنفي ىذه القضية يعتبر  رادتو ، هللا وا  إنتقاصا من قيمة هللا ومعجزاتو وا 
ويذىب األشاعرة إلى مسألة التكميف ليثبتوا بيا أن الشارع ىو المدبر لشؤون الناس 

  .ومصالحيم 

إن العقل ال يدل عمى حسن الشيء وال قبحو في حكم التكميف من هللا شرعًا ، وعمى  «
قبحًا بحيث لو أقدم عمييا مقدم معنى أن أفعال العباد ليست عمى صفات نفسية حسنًا أو 

أو أحجم عنيا محجم استوجب من هللا ثوابًا أو عقابًا ، فقد يحسن الشيء شرعًا ويقبح مثمو 
المساوئ لو في جميع الصفات النفسية ، فمعنى أن الحسن ما ورد الشرع بالثناء عمى 

ذا ورد الشرع بحسن أو قبح لم يقتض قولو صفة لمفعل   2» فاعمو وا 

ويذىب األشاعرة إلى القول بأنو لو كان العقل ىو خالق األفعال جميعًا ومصدر المعارف 
لو  «عمومًا ، لكان قادرا عمى إبداع أفعالو بنفسو بعيدا عن الشرع وعن المجتمع ، حيث 

قدرنا إنسانًا قد خمق تمام الفطرة كامل العقل دفعة واحدة من غير أن يتخمق بأخالق قوم 
 ب األبوين وال تزيا بزي الشرع وال تعمم من معمم ثم عرض عميو أمران : وال تأدب بآدا
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أحدىما أن االثنين أكثر من الواحد والثاني أن الكذب قبيح بمعنى أنو يستحق من هللا 
 1» تعالى لومًا عميو فال شك أنو ال يتوقف في األول بينما يتوقف في الثاني 

دمة والتي تفيد إرجاع كافة السموكات إلى كما ترد األشاعرة عمى كل األطروحات المق
النفس بنفييا ليذه القضية ، حيث تؤكد أنو لو كانت مختمف األفعال تنبع من النفس ، 

 :و يتضح ذلك من خالل تعبيراتيمفإنو من غير الممكن إقامة تفسير لورود الشرع بشأنيا 

ولو كان الحسن والقبح ، الحالل و الحرام ، والوجوب والندب ، واإلباحة والحظر ،  «
والكراىية واالستحباب ، والطيارة والنجاسة ، راجعة إلى صفات نفسية لألعيان أو األفعال 
لما تصور أن يرد شرع بتحسين الشيء وآخر بتقبيحو ، ولو كان أيضًا الحسن والقبح 

جو الحسن في أصل التكميف إذا كان ال يرجع إلى المكمف خير و يردان إلى العقل فما و 
 2» شر ، نفع وضرر ، زين وشين ، حمد وذم ، جمال ونكال 

وعميو فإن الحسن والقبح ال يتعمقان بالعقل ، بل يخرجان عنو وىو فقط مصدر تقويم ليما 
تشريع ، فالشرع ىو ما يجعل ما ىو حالل حالل وما ىو حرام حرام ، فال مصدر لم

 .العقمي بل ىناك فقط تشريع إليي لمخير والشر 

أنو ال مجال لمعقل في الحكم عمى أفعال هللا تعالى بالتحسين والتقبيح ، إذ ال معنى  «
لمتحسين والتقبيح إال جمب منافع ودفع مضار ، ولما كان اإللو متعاليًا عن ذلك امتنع 

 فعل الصادر عن هللا وجوده وعدموتبوث التحسين والتقبيح في حقو ، إذ يستوي في ال
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بالنسبة إليو ، وال يقال القصد إيصال منافع إلى العباد ، ألن إيصال المنافع أو عدم 
 1» إيصاليا إليو عمى سواء 

التي عمى الشرع أن يمنحيا لو ، ومن ىنا فإن  والرذائلفالعقل ىو مجرد متمقي لممحاسن 
موقف األشاعرة يبتعد تمامًا عن موقف المعتزلة الذين يرون أن الحسن والقبح مرتبطان 

 .بالعقل 

قالوا " ولو عكس الشرع فحسن ما قبحو ، وقبح ما حسنو لم يكن   « ويؤكد األشاعرة
 2 » قول األشاعرة ومن وافقيم  ذا، وى ممتنعا  "

الحسن ىو   «–األشاعرة أنو ال معنى لمقيم األخالقية قبل مجيئ الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بل إن  يؤكد
، ومن ىنا ندرك أن الشرع ىو  3» ما قيل فيو إفعل ، والقبح ىو ما قيل فيو ال تفعل 

المعيار األساسي والوحيد الذي يجب العودة إليو فيما يتعمق باألخالق ، حيث أن منبع 
ن أي مخالفة ليذا الرأي السموكا ت الحميدة ليس ىو العقل بل ىو ما جاء بو الشارع وا 

 .يعتبرىا األشاعرة مروقًا عن الدين ووقوعا في الخطأ 

 يتضح الجانب الديني األخالقي عند األشاعرة في نقاط عدة وىي : « ومن كل ما سبق
 قدرة هللا مطمقة ، وقدرة العبد نسبية .-1
 في تحديد الخير و الشر .سبق الشرع عمى العقل -2
 4 » أساس الثواب والعقاب ىو كسب األفعال بواسطة اإلنسان -3
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 اتمة :ـــــخ

مما ال شك فيو أن المذاىب الفمسفية اختمفت حول االساس الذي يبنى عمييم     
السموك األخالقي ، ولكن بالرغم من ذلك االختالف حول األسس التي يقوم عمييا الفعل 
الخمقي ، إال أنيا تبقى في الحقيقة األمر أسسا متكاممة ومتداخمة في فيم السموك 

من بعض النواحي بالعقيدة الدينية ، وبما أن العقيدة األخالقي والحكم عميو ، وترتبط 
الدينية ذاتيا تقوم عمى نوع من الفيم يتم بواسطة العقل ، فإن العقل ضروري لمتجربة 

 األخالقية فيو يصوبيا ويربطيا دائما بمنطق الواقع .

وكما أن الفرق االسالمية التي مثمت الفكر األخالقي اإلسالمي التي سبق     
" المعتزلة " و " األشاعرة " ، حيث احتال الفرقتان مكانة بارزة في االتجاىات  ذكرىما

األخالقية لدى المسممين ، إلى حد اعتبرىم البعض ممثمين لمفكر األخالقي في االسالم ، 
وقد اشتير المعتزلة بمنحاىم العقمي واألشاعرة بمنحاىم النقمي ، لذا جاءت بحوتيم في 

جديدا يبرز الكثير من المعاني التي غابت عن األذىان ، وعمموا  األخالق بمثابة ىيكالا 
عمى نموىا وتطويرىا وتفسيرىا ، رغم ذلك االختالف الموجود بين الفرقتين من خالل 

 المنيج واألصول في دراستيم لألخالق .

 وما يمكن أن نبرزه من خالل ىذا البحث : -
 

ظيورا متميزا ومتقوما باالحتجاج عمى  أن ظيور فرقتين المعتزلة واألشاعرة كان - أوال
العقيدة ، وتداول أىم المسائل المتمثمة في الجبر واالختيار وقضاء والقدر ودراسة كل 
التفاصيل المتمثمة في نظرية الكسب واالستطاعة والفعل االنساني واالليي واالرادة االليية 

قية المتمثمة في الحسن واالنسانية ، ولكل منيم دراسة خاصة في تفسير القيم األخال
 والقبح .
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إن البحوث األخالقية عند متكممي المعتزلة واألشاعرة أخدت مكاناا في الفكر  - ثانيا

األخالقي لدى المسممين ، ذلك ألن الطائفتين كانوا أكثر المتكممين ضربا في ىذا 
 الطريق ، حتى انو يمكننا القول بأنيم أبرز فرقتين مثمت الفكر اإلسالمي عموما .

 
خالقي عند المعتزلة واألشاعرة ىو ظيور المصطمحات من أبرز مالمح الفكر األ - ثالثا

األخالقية بشكل أوضح ، ذلك أن ىذه المصطمحات أخذت طريقيا إلى الفكر األخالقي 
يدة الفيم العقمي لدى المسممين والتي لم تكن واردة من فكر آخر ، بل أنيا كانت ول

 ىذا ما ظير عند الفرقتين بشكل واضح .والديني معا ، و 
 

عرفت المعتزلة عقائد عامة أو ما يصطمح عمييا باألصول الخمسة ، ىذه العقائد  - رابعا
وا عمى عقائد الكتاب فظشكمت فمسفتيم ، وجعموا منيا منطمقا ليم ، بينما األشاعرة حا

 بيا واإليمان بأن اإلتباع خير من االبتداع . مواوالسنة والتز 
 

خالقية عند المعتزلة ، ذلك ألنيم بحثوا بروز المنحنى العقمي في المسائل األ -خامسا 
في مسألة التحسين والتقبيح باعتبار أن العقل قادر عمى إدراك ما في األشياء من حسن 
أو قبح ، وأعطوا لمعقل كل الحرية وآمنوا بالعقل إيمانا مطمقا ، في مقابل أن األشاعرة لم 

لمنقل عمى العقل ، وأن العقل  يتركوا لمعقل العنان كما فعل المعتزلة بل جعموا األولوية
 خادما لو ومسألة التحسين والتقبيح تدرك من خالل النقل وليس العقل .

 
ومن ىنا نستنتج أن ىناك اختالف في تفسير اساس القيمة األخالقية بين المعتزلة 

 .واألشاعرة ، فالمعتزلة جعموا العقل مصدراا ليا ، واألشاعرة جعموا الشرع مصدراا ليا 
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إال أن األىم من ذلك كمو ىو أن الزخم الفكري والفمسفي الذي أنتجو كل من       

من قبل الفالسفة والمفكرين الالحقين ، وخاصة  باالىتماماألشاعرة والمعتزلة ، قد حظي 
 في الفكر العربي المعاصر من أمثال ) دمحم أركون ، وناصر حامد أبو زيد ، وحسن 

 براىنيولخ ( ، وىذا معناه أن فكر المعتزلة واألشاعرة ال يزال يناقش ويحتفظ احنفي ... 
 إلى يومنا ىذا .
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