
 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   1  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

  

 

  08ص ب  –فرع أبي سمراء  –طرابلس / لبنان: مركز جيل البحث العلمي
 www.jilrc.com   -   secretariat@jilrc.com      +96171053262 

 العلميتشلصلت املحاضزاث 
 جصدر دورٍا عً مزهز حيل البحث العلمي

 

محاضرات في فلسفة األخالق   

 2015 ماًى     

ISSN  2410-6666 
 

 كالمين صباح. د
( حامعت دميض ملياهت ،عين الدفلى ،الجزائز)

 

 

  
 



 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   2  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

  

  



 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   3  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

  

  

 

 

ISSN  2410-6666 

 العلميتاملحاضزاث شلصلت 

 شياشيت غاًاث أي لدًه ليض أوادًميت علميت مؤشصت هى العلمي البحث حيل مزهز

ز العلمي البحث زلافت وشز إلى وأعماله أوشطخه دالل مً يهدف دًييت، أو حزبيت أو  وحعٍز

.  ألاصيلت إلاشالميت والثلافت ًدىافى ال بما وكيمها مبادئها

 مشترهت أرضيت وإًجاد العلميت والبحىر الدراشاث حشجيع إلى املزهز ٌصعى هما

 ومزاهز الخعليميت املؤشصاث مذخلف بين العلميت وألابحار الخبراث وجبادل للخىار

  . الشعىب بين املخيىت العالكاث جىطيد ًذدم ماب ألابحار

 جحذ العلميت لجىخه أعضاء ودبراث دبراجه ول املزهز ًضع ألاهداف لهذه وجحليلا

 العلميت، الصلصلت هذه شيل على محاضزاتهم وشز دالل مً والطلبت الجامعاث جصزف

. العلميت والبحىر بالدراشاث املىخباث إززاء في مىه همصاهمت

 العامتاملشزفت 

 شزور طالبي املل. د



 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   4  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

  

  



 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   5  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

  

  

 



 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   6  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

  

  



 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   7  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

 الفهزس

 

 الصفحت 

 9     امللدمت 

 الصداس ي ألاول 

 10    طبيعت علم ألادالق: املحىر ألاول 

 حهٍغِ ألازالّ  -ؤ

ْ مىاهج ألازالّ   -ب  12 مهؿُاث 

ف فلصفت ألادالق :املحىر الثاوي  13   ومياهتها حعٍز

 15   أشاس الليمت ألادالكيت :املحىر الثالث

-Iْلي   اإلاظَب الو 

ٓن    -ؤ  ِْٓ ؤَالؾ  م

ٗاهـ     -ب  ِْٓ  18م

II–     ّٓجي لؤلزال ٓل  22ألاؾاؽ الؿٓؾُ

ٗاًم   -1 ْع ِْٓ ص  23م

2-   ٛ  28 لُُي بْغ

III-    ّ31ألاؾاؽ الىُعي لؤلزال 

  مظَب اللظة   -1

 33مظَب اإلاىُهت    -2

مي بيخام  -1  34  ظٍغ

ٓاعث مل  -2 ٓن ؾدُ  37  ظ

 الصداس ي الثاوي 

VI-  41ي في ألازالّ  اإلاظَب الخضؽ 

 42  املىهجيت في علم الادالق:املحىر الزابع 



 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   8  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

    اإلاىهجُت في نلم ألازالّ  -1

 43 ضلت ألازالّ بالخُاة الهملُت   -2

 44   أشاس الليمت ألادالكيت عىد علماء ا لىالم:املحىر الخامض 

ت اإلاهتزلت   - -1  َْغ

 53 مظَب ألاشانغة     -2

 60الخاجمت 

 62اإلاغاظو 

  

 

 

  



 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   9  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

 

  امللدمت 

ٓعي ؽلي ت ججهل التي الٓؾاؾت ْخضٍ ال اهاث نلى ؤًػا ًُخذ بهّ مم٘ىت؛ الخاعجي بالهالم اإلاهَغ ٛ  ؤي نملُت، َع  الدؿائ

 ٛ ت خٓ .  بّ الُٓام ُُُٖت ْ بّ، الُٓام نلُىا ما مهَغ

ٓلض الهملُت اإلاماعؾت مجاٛ في ؤلاوؿان نلى جؿغح التي اإلاش٘الث بن  ننىالم نضًم ؤمغ َٓ ،ْ(الخ٘مت)للىكغ الخاظت ج
ؽ جدلُل نلى ْضعة بإًت ًخمخو ال لٙاثً باليؿبت ٓصٍ، شْغ  الٓضعة َظٍ بن. مهُىت ْغهُت في ضاثبت ْغاعاث اجساص نلى ال ْ ْظ

ٓم ًمض ما َةنها الهغاُْل، بهؼ انغغتها بن ْ ختى اإلاهِش، مً مؿاَت زلٔ نلى ت مُِ ت باإلاهنى، الخٍغ  الٓضعة بٓضُِا َىا الخٍغ

ْنلى نلى ن بخضبحر جخهلٔ عاعاثّ اجساص الُهل، .  خُاجىا شْا

ٓع  ْ ْلٔ اإلاهاضغ ؤلاوؿان ؤن ًالخل اط  َال ، ٖغامخّ ًدٕغ ش يء ال ْ ًلِمّ ش يء ال مبالي يحر ، ظاثغ ْ َاثغ ، مته

ّ  ًجزلٔ ؤضبذ ْ ، بظالٛ ؤي ؤْ خماؾت ؤْ حعجب ؤْ َْشت ؤًت ٌؿدشهغ ٓح َٓ  ُْم الى ماؾت بداظت َٓ بظلٚ ْ. ألاشُاء ؾؿ

ٓظّ نلُا ّٖٓ ج .  َظا ؾل

ٔ  الخلُٓت خاؾخّ ٌؿترص ،لٙي اإلاجزلٔ ؤلاوؿان طلٚ بُض ألازظ َٓ ألازالقي الُُلؿٍٓ مِمت َةن نلُّ ْ  ًضٕع ْ الُٓم لحر
 في ما جٍغٚ ْ الهلُا اإلاشل هدٓ جىٓاص لٙي الهلُا ؤلاوؿاهُت بالُٓمت ؤلاخؿاؽ بًٓاف ألازالّ مِمت ،ْ بالجماٛ ًدـ ْ اإلاهاوي

ّ  لِؿمٓ اميؽ نىطغ مً ؤلاوؿان َٓ  ٔ .  ؤزالقي ْعي زالٛ مً الؿبُهت مؿخٓ

ٓظِت الهلُا الُٓم جدضًض اإلاهُاعي، لؿابهِا هكغا ، جيشض َاألزالّ ٗاث ْاإلاىكمت البشغي، للُهل اإلا  ْ ؤلاوؿان، لؿلٓ
ً، ْ بظاجّ لهالْاجّ ، لخدضًض صازلي مهُاع نً جبدض ٖما باآلزٍغ  بٖغاٍ، ٗل َّٓ ٌهلٓ خغ ازخُاع نلى ُْامّ مضٔ ْ الؿلٕٓ

ٛ  زاللّ مً ْ زاعظُت، بمالءاث ألًت ًدخاط ال مؿخٓل ازخُاع ٛ  الدؿائ ت خٓ .  طاتها الخٍغ

عي  ٖمضزل الازالُْت الغؾالت َظة ؾبو آزغها نلُّ ْ اتها نلى لُِٓ الخلُٓت الُلؿُت لضاعؽ غْغ  مُاَُمِا،ْ ْ هكٍغ

ب في للباخشحن ًدؿنى ختى ٓع  الى الاَخضاء الكلمت صْع ٓنت َظٍ ؤَمُت ج٘مً ْ َظا. الى ٓنها في اإلاؿب  الُهل آَاّ نلى جُخذ ٗ

ٓاظب: ؤلاوؿان ًيشضَا التي اإلاشل ؤؾمى نلى ْ ؤلاوؿاوي، ت، ْ ال . الؿهاصة ْ الخٍغ

 : الخاليت املعزفيت اللدراث جحليم الى املطبىعت هذه تهدف و

  ٛ ٛ  الدؿائ ٓص ياًاث خٓ ٓظ اث في الخُ٘حر ْ ألازالقي بهضٍ في البشغي  الُهل ًمحز ما بصعإ ْ البشغي  ال  الىاججت اإلاُاْع

.  الٓغو َظا نً

 اإلاجاٛ َظا في جىضعط َلؿُُت مُاَُم نلى الخهٍغ ْ ُْمخّ البشغي  الُهل مجها ٌؿخمض التي ألازالُْت اإلاغظهُت جمشل 

خاث نلى الخهٍغ ٖظا ْ اإلاهغفي ٓاِْ ْ ألاؾْغ  .مىاْشتها ْ الُلؿُُت، اإلا

 ٓماث جٓضُل مجغص ٌهني ال ألازالّ حهلُم بإن ؤلاشهاع ٓلُت ؤلاشهاع ٌهني بل َٓـ، ألاطَان بلى ألازالُْت اإلاهل  باإلاؿئ

ُتها الىُٓؽ ْبخؿِحر ألازالُْت ع الغطاثل مً ْجٖؼ  .ألازالّ ْمٙاعم بالُػاثل ْجدلُتها ْالشْغ

  ًٍٓ ٓع  جٙ ٓع  ْال٘غاَُت للُػاثل باإلادبت الشه ع الغطاثل مً ْالىُ  .ْالشْغ

  جىمُت  ٛ ٓة ألازالُْت، بالُٓم نملاٛ هدٓ اإلآُ   طلٚ بلى اإلاهلم اؾخؿام ما بلحها ْالضن
اًل

 .ْزاعظِا اإلاضعؾت في ؾبُال

 ٓلُت الخبطحر ح بشم اث ٗل نلى ؤلاؾالمُت ألازالّ ْع ُٖٓاث جطَغ  .ْالاظخمانُت الُغصًت الىاؽ ْؾل
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  ت ؾاهُتْؤلان ْالاظخمانُت الهلمُت الىاخُت مً ؤلاؾالمُت ألازالُْت الُٓم ْؤزغ ؤَمُت ببغاػ ٍٓت اإلااصًت ْالخػاٍع  .ْاإلاهى

 
 الادالق علم طبيعت  -ا

ف  الادالق حعٍز

ٓم ٌهض  ْالُالؾُت اإلاٍُ٘غً مً الهضًض ؤْالم اؾخٓؿبذ التي الِامت اإلاباخض مً حشهبّ، مً الغيم نلى ألازالّ، مٓغ

ٓاء نلى ٔ  في ج٘مً ال اإلاهنى، طابُ ُْمخّ بن .الؿ ٓهّ في بل َدؿب، ًخػمجها التي الُٓم مدخٓ ٓظّ ٌؿاًغ ٗ  مً مغخلت ٗل في - ٍْ

ش مغاخل ْع  ًخدضص ،ْ لئلوؿان ْالهملي الُ٘غي  الؿلٕٓ -البشغي  الخاٍع ت الخُاة جىكُم نلى خغضِا في ألازالّ ص  نلى البشٍغ
ٓنِا ٓانض جغس ي ْ جى  : مهاوي نضة ًدمل ْ ( زلٔ ) مً ظاء  لًت ألازالّ مطؿلر و .ْاإلاهامالث للؿلٕٓ الهامت الٓ

 ٛ  ا.زلّٓ خؿً (الًالم)  زلٔ :هٓٓ

 .الُؿغة الىاؽ، :((مظ) لخلٔ

  .ْالُِئت الُؿغة :زلٔ( ط) الخلٓت

  .ؤلاوؿان ابُ ًسلٔ التي الؿبُهت هللا، زلّٓ ما :زالثٔ (ط) الخالثٔ

 .بؿبانّ جؿبو :(بإزالّْ) جسلٔ

ءة، :ؤزالّ( ط)الخلٔ ْ الخلٔ (   )  الؿبو السجُت، الهاصة، اإلاْغ

لٍٔ
ُ
ٓعة نً نباعة َْٓ ْالسجُت، ْالؿبو نالضي َٓ الخ ت الط ُّ لٔ" ؤنَّن  ٖما لئلوؿان، الباؾى

َ
 نً نباعة بالُخذ" الخ

ٓعة ت الط لٔ خؿً َالن»: ًٓاٛ ما َهىض لئلوؿان، الكاٍَغ
َ
لٔ الخ

ُ
ّ اإلاغاص« ْالخ

ّ
ٓعة َْظٍ(  ).ْالباؾً الكاَغ خؿً ؤه  الط

ْع  زالٛ مً ْبدِا ؤْ ظمالِا ًكِغ الباؾىُت ٓصة ؤَهاال الُِئت جلٚ نً الطاصعة ألاَهاٛ ٗاهذ َةن َا،نً ألاَهاٛ ضض  مدم

  ْخؿىت
اًل
ْخت نٓال   ْعاجخت ْممض

اًل
 " الُِئت جلٚ ؾّمُذ شغنا

اًل
  زلٓا

اًل
  نجها الطاصع ٗان ْبن" خؿىا

اًل
  ْْبُدت طمُمت ؤَهاال

اًل
 ؤْ شغنا

 
اًل
 " ؾّمُذ نٓال

اًل
  زلٓا

اًل
ئا ِّ  ."ؾ

  :اصطالًحا وألادالق

ٓٗي ْظاهب باؾني، هُس ي ظاهبان،ظاهب لِا زالّ،ألا ؤن ؤي باألَهاٛ، جترظم هُؿُت خالت هي  هي َالسجاًا ( )قاَغي  ؾل

 .الؿبام لِظٍ اإلاترظم الُهل َٓ ْالؿلٕٓ. الؿبام

 مو ألازالُْت، للخُاة ؤَمُتها نً ْال٘شِ ْاؾخيباؾِا ْجغجُبها اإلاباصت نً البدض خُض مً ألازالّ نلم حهٍغِ ٍْمً٘

ٓاظباث بُان  ( )انؤلاوـ بها ًلتزم التي ال

ّ ْض ْ ه نَغ ٓنت في  الالهد أهدٍر ٓنت"  ؤهّ نلى الُلؿُُت اإلآؾ ٓانض مجم ُٖٓت الٓ  ( " )شغؽ بال ضالخت اإلاهخبرة الؿل

                                                           
 
 .2005 ،  4  ط تٍشٚخ-اٌّششق داس (خٍك) ِادج أظش اإلػالَ،ٚ اٌٍغح فً إٌّجذ - 
 

 .94 ص ، " خٍك"ِادج ، 4ٌساْ اٌؼشب ج  -
 . 34ص، 003  ، ط ،اٌشٌاض،داس ػاٌُ اٌىرة ٌٍطثاػح ٚإٌشش، ػٍُ األخالق اإلسالٍِح،ِمذاد ٌٍجٓ  - 3
 .8،ص1942ٌد، مطبعة دار الكتب ترجمة أحمد لطفً الس ، مقدمة كتاب علم األخالق إلى نٌقوماخوسو،أرسط - 4
5
 839 ص ،2 ط تاسٌس،-ػٌٛذاخ ِٕشٛساخ أدّذ، خًٍٍ خ ،األخالق اٌفٍسفٍح، اٌّٛسٛػح ، أٔذسٌٗ الالٔذ - 
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 عظل َظا"  ْ"  ظحراهٚ حهامل ؤن الطاثب مً" " َظا ًُهل ال ؤن ًجب ٗان"مشل نباعاث الهاصي  خضًصىا في وؿمو ما ٖشحرا
ٓمي َالن ٗان ْ" " ؾالر طإ ْ  –ضالر ٓاظبّ ْ ٛ  ؤن الطاثب مً"  ْ َٓـ ب ا عيم ْ". الطضّ ؤْٓ  بلى باليؿبت الكاَغ ٌؿَغ

ا في الازخالٍ ؤن بال اإلاؿخمو ٓصها ما ٖشحرا جُؿحَر غ بلى ًٓ ٓلت َظٍ بمشل لِـ ألامغ ؤن جٍٓغ  َِم في معي ضضًٓي َازخالٍ الؿِ

ٍٓ ٗل مً ضالر عظل مدمض"  مشل نباعة ٓظ :  الخالُحن ببحنالـ مً ْاخض بلى ًغظو ْض"  ال

ّ ال ما  مدمض نً ٌهٍغ ضضًٓي بن -1 ّ ال بما ؤْىهني لٓ ْ انَغ  ٗل مً ضالخا لِـ مدمض ؤن مهّ ؤْغع  َٓض ؤنَغ

ٍٓ ٓظ .  ال

ٓاخض ظِل بلى ًغظو ال الهباعة جلٚ َِم في ازخالَىا بن -2  بلى ًغظو ْض بهما ْ ، آلازغ ٌهلمِا التي الخٓاثٔ لىُـ ال

.  مسخلُت بمهاوي اؾخسضامِما ؤي"ؾالر" ْ" ضالر" ؾلخامظ اؾخسضام في ازخالَىا

ٓمُت ؤخاصًصىا جخػمىّ  نما الىٓاب ج٘شِ اإلاطؿلخاث،ْ جلٚ مشل جضعؽ ألازالّ بن  ؤنها ٖما. ؤزالُْت ٗلماث مً الُ
 ٛ ٛ  ْ. ؾالر َٓ نما َِْٓا ؤلاوؿان ًٓلو التي ألاؾـ نً البدض جداْ  ألازالّ نلم هؿاّ في ًضزل ٖما ضالر َٓ ما بلى ًخدٓ

ٔ  الٓػاًا مً نضصا .  ألازغ

ٓانض لِـ ألازالّ َهلم ُٖٓت الٓ ت هي ْبهما شغؽ بال اإلاهخبرة الؿل  نلم حهٍغِ ًمً٘ ْ(  ) ْالشغ للخحر نٓلُت هكٍغ

ت الٙاثىاث لؿلٕٓ اإلاهُاعي  الهلم بإهّ ألازالّ  الؿلٕٓ َظا مشل نلى ًد٘م الظي الهلم اهّ ْ..  اإلاجخمهاث في جدُا التي البشٍغ

ٓاب ال ًىظ الخهٍغِ َظا بن ،( ) بالؿالح ؤْ بالطالح ، الخؿإ ؤْ بالط  وؿٔ بإهّ الهلم جدضًض ًمً٘ ْ نلم ألازالّ ؤن نلى ؤ
ٓنت مهغفي ت جمحز التي هي ألنها َىا َامت لُكت حهخبر وؿٓي لُكت ،ْ مترابؿت ظؼثُت ْْاجو إلاجم ت نً الهلمُت اإلاهَغ  اإلاهَغ

ٓاثُت جخطِ التي الهاصًت . الالجغابـ ْ بالهش

ٓانض بوشاء بلى ؤًػا ألازالّ نلم ًؿلو ٖما  لىا ًٓضر نلم َِٓ الشغ ْ الخحر مهاوي لىا ٍُْؿغ ألاَهاٛ ْ للؿلٕٓ نامت ْ
ت نلى ٌؿانضها ْ ألازالُْت، الخُاة  نلى الخ٘م في بّ جضيهُ الظي ألازالقي اإلآُاؽ لىا ًبحن ْ للخُاة، ألازحرة الًاًت مهَغ

ٔ  بهباعة ْ .ألانماٛ ٓعة لىا ًٓضر ْ الشغ ْ الخحر مهاوي لىا ًُؿغ " نلم َٓ ؤزغ  في الىاؽ ًدبهّ ؤن ًيبغي التي اإلاشلى الط
ً،ْ مهاملتهم  ؤن ًيبغي إلاا الؿٍغٔ ًىحر نلم َٓ بازخطاع ْ ياًاث، مً ؤنمالِم في الىاؽ ًٓطضٍ ؤن ًيبغي ما ًبحن لآلزٍغ

ٓن  ًٙ"(  )

 ؤخٙام ٌهالج الازالّ نلم َان الىباث ًضعؽ الىباث نلم ألامغاع،ْ ٌهالج الؿب َهلم الخاص مجالّ نلم لٙل ان ْبما
ا مهُىت ٓاْو ؤلاوؿاوي،ْ الؿلٕٓ نلى ًطضَع ٓم ال الُٓمُت ألاخٙام جلٚ مشل ان ال ٓم جلٚ الا بها جٓ ت الهل  ْ ٗاإلاىؿٔ اإلاهُاٍع

ْػ  بهما ْ الٓضِ نلى جٓخطغ ال ؤنها في الٓغهُت نً جسخلِ هي ْ ألازالّ ْ الجماٛ  بطن ،َاألزالّ الخ٘م بلى الٓضِ جخجا

ٓن  ؤن ًيبغي ما ًضعؽ مهُاعي  نلم ٓاهحن بظلٚ َُػو ؤلاوؿاوي الؿلٕٓ نلُّ ًٙ  .لِا الهلُا اإلاباصت ؤْ ْمشلِا ؤلاوؿاهُت ألاَهاٛ ْ

ؽ ْغو" هي مِمخّ َةن ْلظا ا ًجب التي الشْغ ٓاََغ ا جطبذ لٙي ؤلاوؿاهُت ألاَهاٛ ْفي ؤلاوؿاهُت ؤلاعاصة في ج ٓناًل  ألخٙامىا مٓغ

 ( )."نلحها ألازالُْت
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 ،91 -89ص  ،1945سنة ، دار الكتب األهلٌة ،ترجمة محمد ٌوسف موسى  ،ة الفلسفةدخل لدراسم،لٌون جوتٌٌه  - 4

 
 



 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   12  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

ت لؤلَهاٛ ظمعي اؾم الؿلٕٓ ْ للؿلٕٓ مهُاعي  نلم ٍَٓ  ت جلٚ ْ الازخُاع َظا ْ الازخُاٍع  ؾلٕٓ ًمحز ما َٓ الخٍغ
ت ألاَهاٛ َان زمت مً ،ْ الٙاثىاث مً يحٍر نً ؤلاوؿان ٔ نل ٖظلٚ حشخمل ْ ؤلاعاصة ؤْ اإلاشِئت ؤَهاٛ ٗل نلى حشخمل الازخُاٍع
ٓن  ؤن بشغؽ لً٘ الضبهّ الؿُل ٗامخطاص ،ؤْ اإلابهغ الػٓء بمام الهحن ًٖلٔ الانخُاصًت ْ الالبعاصًت ألاَهاٛ ْع  ًٙ  بمٓض

.  بعاصجّ بمدؼ الُهل حهضًل ؤْ حًُحر ؤْ ضىو الُانل

لخين ألادالق علم مع دالله مً هخعامل الذي الصلىن هحصز ان مؤكخا ًمىً و :   بطٍز

ٓاهُت ؤَهاٛ مو لِـ ْ مسخاعة بوؿاهُت ؤَهاٛ مو هخهامل َىدً  -1  شضًض لؿُضٍ الٙلب َْاء ان مً الغيم نلى ، خُ

ٓاوي الُهل َظا مشل اؾدبهاص ان بُض الخحر، ؤلاوؿاوي بالُهل الشبّ ٔ  يحٍر ْ الخُ ٓهّ بلى ٌهؼ .  ازخُاعي  يحر َهال ٗ

ت الٙاثىاث ؾلٕٓ ًضعؽ الظي الهلم َٓ ألازالّ نلم ٗان اطا ْ-2  عظاٛ بحن مً َىإ ،َةن اإلاجخمو في حهِش التي البشٍغ
ٓلّ ؤٖثر الؿلٕٓ َظا ًدضص مً ألازالّ  ًدُاٍ، الظي مجخمهّ في ألاَغاص مً بًحٍر الُغص نالْت نلى ًٓخطغ الؿلٕٓ َظا ان بٓ

م في ْاغهحن .  بشغا ٗان إلاا الا ْ نٍغػت اظخمانُت زلُُت بشغي  ٗاثً لٙل بان انخباَع

ٛ  َىدً ألازالُْت ؤخٙامىا في شاجها اؾخسضاما ؾخسضمث مخهضصة مطؿلخاث َىإ  طلٚ ْ زحر الُهل َظا"  مشال هٓٓ
غ ٛ  ٖما" شٍغ  ما ٖشحرا ْ ، ؾالر ؤْ ضالر ؾلٕٓ اهّ ،ؤْ ؤزالقي ال ،ؤْ ؤزالقي َهل اهّ" هػُِ ْ" زاؾئ ؤْ ضاثب َهل اهّ" هٓٓ

 ٛ ٓم ان ًجب بهما" هٓٓ ٓاظب مً"  ؤن ،اْ بّ الُٓام نلُىا" ان اْ الهمل بهظا هٓ ٓم نً ْ" َهلّ ال ٛ  ألاَهاٛ مً آزغ ه  ال اهّ" هٓٓ
ٓم ان ْاظبىا مً لِـ" ؤْ" بّ الُٓام نلُىا لِـ" ؤْ"  طلٚ نمل ًيبغي  مضنمت جبضْ اإلاطؿلخاث َظٍ بهؼ ان وهم ،" بّ هٓ

ٓها الازغ بهػِا ْ ، الازالقي لالججاٍ ٓبت إلاطؿلخاثا اٖثر مً حهض طلٚ مو ل٘جها الازالقي الؿلٕٓ ججىب الى ًضن  ْض ْ ، ضه

ٓبتها مً ٖبحر ظؼء ًغظو ٛ  َٓض الهاصًت اللًت في اإلاِمت اؾخسضامتها الى ضه ٓم ْض اإلاامً ان هٓٓ  ْان ،" باؾلت" بانماٛ ًٓ
ٓم اإلاشايب ّ  ْ" عاجهت" بمشاظغاث ًٓ ّ  ٌؿؿٓ الؿاع .  طلٚ يحر ْ" ظُض"زمغ طلٚ ان ،ْ البىٚ نلى"  بضٌهت" بؿغ

ٓن " ؾالر" ْ" ضالر" ضؿلخيلم اؾخسضامىا ان ًبضْ لً٘  الىخاثج ان انخباعها في ْغهىا اطا الازالّ مُضان في مالثما ًٙ

ٓاب" بمطؿلخى الؿابٓحن اإلاطؿلخحن يحرها اطا ًخم ان ًمً٘ ال لىخاثجِا َْٓا لالَهاٛ الىكغ ،ْ الؿلٕٓ نلى اإلاترجبت  ْ" الط
ٓاب اط ،" الخؿإ" ٓلىا مشل ، ًىاؾبّ ما اجُاّ ؤْ لٓانضة الُهل مالثمت ٌهني الط  َظا جالثم الٓبهت َظٍ ان" مشال الجماٛ نلم في ْ

ّ  ال" الٓاثلت الٓانضة مو ًدىاؾب الُهل َظا ان ؤْ" الٓطُضة مً البِذ َظا جىاؾب الٙلمت َظٍ ان"ؤْ" الُؿخان  ْض ْ" حؿغ
ٓاب ًغجبـ ٓم ان ًيبغي" بااللؼام الط ٓاظب مً"ؤْ" الهمل بهظا جٓ  ٗل في الخاٛ َٓ لِـ طلٚ ،لً٘"ٕطا جضم ْ َظا جُهل ان ال

ٓاِْ، ظت جتٕر َهىضما اإلا ٓاب َمً بِخّ ما َغص ْػ ْع  في لِـ لً٘ ْ باألؾِ ٌشهغ ان الط  ًً٘ لم ان بظلٚ بلؼامّ ؤخض مٓض
ٓم ان اإلادخمل مً اهّ طلٚ الى َهال،غِ باألؾِ ٌشهغ ٛ  ْاخض آن في ضاثبحن بُهلحن الُغص ًٓ ٓة ْ الشاي ٖخىاْ  في الِٓ

ش ْ الاْخطاص صعاؾت ؤلاَؿاع،اْ ٛ  ان الُغص ٌؿخؿُو الجامهت،ْ في الخاٍع ٛ  ْاظبي مً ان بالؿبو ًٓٓ ٓة اْ الشاي جىاْ  في الِٓ

ش اصعؽ ان نلي ًيبغي اْ ، ؤلاَؿاع .     الاْخطاص اْ الخاٍع

 ألادالق مىاهج و معطياث  -ب

ٓن  الاهجلحزي  الُُلؿٍٓ طٖغ تٔ نل ًػً ًً٘ لم هللا ان"لّ شِحرة َٓغة في لٕٓ ظ  بان طلٚ ْ ، الضعظت بهظٍ البشٍغ
ْٓاث ًجهلِم ْاث مً مسل  صْن  بّ ًُ٘غ نٓال ؤلاوؿان هللا مىذ لٓض...  ناْلت ٗاثىاث ًجهلِم ٗي ألعؾؿٓ ألامغ ًتٕر زم الغظلحن ط

ّ  حهلم الى ًدخاط ان ٛ  َظا ْ(  ") الُٓاؽ ؾغ ْعٍ ًيسخب الٓٓ ٔ  نلى بض ٓاب بحن اإلامحزة ؤلاوؿان ْٓ  هللا ًتٕر لم اط الخؿإ، ْ الط
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ٓا ٗي ألازالّ ألؾاجظة ألامغ ّ  ًبِى ٓاب بحن الُاع ٓا ان ألازالّ عظاٛ شإن مً لِـ اط الخؿإ، ْ الط  مً ألازالُْت اإلاهاًحر ًسلٓ
ٓن  ؤهُؿِم َِم َغاى، مً ؤْ الش يء ٓظض اظخمانُت بِئت في ٌهِش ٓنها عيم اإلاهاًحر جلٚ َحها ج  مً ال٘شحر في هاضجت يحر ْ مبهمت ٗ

.  ألاخُان

ٛ  ألازالّ نلم عظل ْاظب ان ٓص الخىاؾٔ نضم بػالت َٓ ألاْ ٓظ ٓلت الهامت اإلاهاًحر بحن اإلا  الخبضًالث بهؼ بظغاء ْ ، اإلآب

ت ٍع ْص،ْ ؤغُٔ في اإلاهاًحر جلٚ في الػْغ ٓاؾؿت طلٚ الخض ٔ  نامت مباصت بًجاص ب  جلٚ  –جام جىاؾٔ في  –جػم ان ًمً٘ ؤزغ
ٓاظب َٓ َظا ْ ، زىاًاَا بحن ألازالُْت اإلاهاًحر  ْ ْالخطيُِ الُدظ الى طلٚ ؾبُل في ًلجإ ْض َٓ ْ ، ألازالّ لغظل الشاوي ال
ع َغع ٓها الُغع ًطبذ ال ْ ، اإلاسخلُت الُْغ ا لّ اإلاغاص الخاالث ٗل ؤمام صخخّ زبذ اطا الا ْاه ٓم ألازالّ عظل ان. جُؿحَر ًٓ 

ٔ  بهباعة – ٓصة اإلاهاًحر بمٓاعهت –ؤزغ ٓظ ٓاؾؿت بُجها الاحؿاّ نضم خظٍ ةامٙاوي نلى لُِٓ اإلا . ؤعخب ْ ؤْؾو مباصت بًجاص ب

ْ  ٔ ٓم حؿخسضمّ الظي الخدلُل مىهج ٌؿخسضم ؤن ألازالّ نلم نلى ؤن الباخشحن بهؼ ًغ ْا لً٘ ، الؿبُهُت الهل  ؤن ًبض
 زالٛ مً هلخٓـ خُىما هاؤن ،ْ ٖٙل عئٍخّ مً البض الخحر َالُهل ، ؤلاؾالّ نلى ألازالُْت لضعاؾدىا مالثما لِـ اإلاىهج َظا مشل

.  ألازالقي للُهل الخُُٓٓت الؿبُهت ببؿاؾت هخجاَل َةهىا ، الُهل ؤظؼاء الخمُضة الطُاث جدلُل

ٛ  ًمً٘   ْظِت مً ًىؿبٔ ال طلٚ ؤٖمل،لً٘ َِم بلى يحٍر في ْ ألازالّ نلم في بىا ًطل ان ًمً٘ الخدلُل مىهج ان الٓٓ

  .الجهاجي ألازالقي الُهل جدلُل نلى بهما ْ ألازالقي الُهل نىاضغ جدلُل نلى هكغها

ف  -اا  ومياهتها ألادالق فلصفت حعٍز

ٓخضٍ "الفلصفت" مطؿلر بّن  ٓم بُان بلى ٌشحر ل ت الهل تي الىكٍغ
ّ
ٓص زطاثظ جبحن ال ٓظ  ْؤّما.الهٓلي باألؾلٓب الٙلُت ال

ّ "ألادالق" مطؿلر
ّ
ٓمت الُاغلت الطُاث ًدٙي َةه ظي نلماٛ ْٖظلٚ ؤلاوؿان، في ْاإلاظم

ّ
ُٖٓاث الطُاث نً ًخٙلم ال  ْالؿل

 .ْالخؿىت الٓبُدت

ُبي اإلاطؿلر مً اإلاغاص َٓ ما لً٘   ؟"ألادالق فلصفت" التٖر

ىا م الظي ألازالّ نلم بلى آلان ختى حهَغ
ّ
ٓلت ْالطُاث ْالٓبُذ الخؿً الؿلٕٓ نً ًخٙل ٓلت ْيحر اإلآب  ًخدّضر ٖما اإلآب

تي ألانماٛ نً
ّ
ِا ؤْ َهلِا ًيبغي ال تي الطُاث ْنً ،جٖغ

ّ
 ْالجبن ْالصجانت ْالبسل ال٘غم ٖطُاث جذجُمِا ؤْ جىمُتها ًيبغي ال

تي ؤْ ْبعاصجىا بازخُاعها بػالتها ؤْ جدطُلِا ًمً٘ ْالتي
ّ
 .بها ْالخد٘م نلحها الؿُؿغة ًمً٘ ال

اث آعاء َىإ الخُٓٓت في لً٘ ٛ  مخهّضصة ْهكٍغ عاث الُٓم حهٍغِ خٓ ت ْالػْغ ُّ  مجاٛ في بُجها َُما لِجسذ ْالتي ألازالْ

ت ْألاَهاٛ الطُاث جُُٓم عتها الازخُاٍع مِا ْغْغ ظي الِام الِضٍ جدطُل ؤظل ْمً. ْلْؼ
ّ
ت نلُىا ًجب بلُّ وؿعى ال  ؤّي  مهَغ

ت اإلاظاَب َظٍ بحن مً هسخاع ْاخض ُّ  .ألازالْ

 
اًل
ٓص ْمجّضصا ت ؤخٙامىا بلى وه ُّ تي الُٓم

ّ
بلذ ْال

ُ
ٓانض ؤؾاؽ نلى ْ ت الٓ ُّ تي هانىض ألازالْ

ّ
 ٗلماث مً مجها وؿخُُض ؾٍٓ ْال

 ."ًجب ال"ْ "ًجب" "اللبيح" "الخصً" :هكحر

ت؟ الٙلماث َظٍ مهنى َٓ ما: وؿإٛ َْىا
ّ
سبر؟ ء ش ي ْؤّي  بالضْ

ُ
خان ضُخان ْالٓبذ الخؿً َْل ج ُّ  ْضُاجىا؟ ألَهالىا ْاْه

ٓانض بزباث ًمً٘ َْل ت الٓ ُّ شبذ ٖما ألازالْ
ُ
ٓاهحن ه اثُت الٓ ٓا الُحًز  مظَب حشُِض ؤؾاؾِا نلى ًمً٘ َْل الِىضؾُت؟ نضْالٓ

ٓانض جُُٓم ًمً٘ َْل نىّ؟ الضَام ًمً٘ ْٓي  ؤزالقيّ  ت الٓ ُّ ٗاث نلى بىاءاًل  ألازالْ ت مال ُّ  َظٍ جُُٓم مبنى ؤّن  ؤم ْزابخت ْاْه
ٓانض ٓع  الٓ  وؿبُت؟ ؤنها ؤم مؿلٓت ألازالّ ؤّن  َْل لِا؟ زباث ال مخًحرة ؤم
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  ًُترع الهلم َظا ألّن  ، ألازالّ بهلم ًغجبؿان ال نجها ْؤلاظابت ألاؾئلت َظٍ جدُٓٔ بّن  الخُٓٓت في
اًل
ىا مؿبٓا

ّ
 مهنى وهٍغ ؤه

ٓانض ًمخلٚ الهلم َظا َةّن  ْٖظلٚ ْالٓبُذ، الخَؿً ت ْ ُّ ٛ  ٍْمً٘ بّ زاّضت ؤزالْ ما بها، الٓبٓ
ّ
ت بلى َٓـ هدً وؿعى ْبه  اإلاهَغ

 .بها الخُطُلُت

  لىا ًّٓضم ألازالّ نلم بّن 
اًل
ال   ْالٓبُدت، الخؿىت ْالطُاث ألاَهاٛ مً ظض

ّ
ّ بال

ّ
عة ناجّٓ نلى ًإزظ ال ؤه م بالػْغ  لْؼ

ْلّ، نً الهٓالوي الضَام   ألامغ َظا ٗان ْلٓ ظضا
اًل
ا ٍع   غْغ

اًل
  .مىّ ؤلاناهت ْؾلب آزغ نلم بلى الظَاب مً بض َال الػما

ت هي ما ُّ عة ؤَم ت ْغْغ ْلِـ ألاؾئلت؟ َظٍ نً ؤلاظابت مهَغ   ألازالّ نلم ؤ
اًل
 ْالابخهاص الخؿىت باألنماٛ للُٓام لىا ٗاَُا

ْلِـ ْالؿِئت؟ الٓبُدت ألانماٛ نً   ؤ
اًل
 بصعإ ألظل الغطًلت؟ الطُاث مً ؤهُؿىا ْتهظًب الُاغلت الطُاث المخالٕ لىا ٗاَُا

ت ُّ ع  ؾٍٓ ألاؾئلت َظٍ نً ؤلاظابت ؤَم ّٓ ٔ  مّغة هخط  :اَتراغُت ْاْهت ؤزغ

ٓاْهت َظٍ في ىا ؤّي  ظضًض ؾااٛ ؤّي  نً ؤلاظابت نلى ماؾال ؤّي  لضًىا لِـ ال
ّ
 الٓبُذ، مهنى ْما الخؿً مهنى ما وهٍغ ال ؤه

ٓانض ؤّن  وهٍغ ال ت الٓ ُّ ت ؤخٙامىا ؤّن  َْل وؿبُت، ؤْ مؿلٓت ألازالْ ُّ  َٓ ْاخض ؤّي  وهٍغ ال ْٖظلٚ ال، ؤم صخُدت الُٓم
 ٛ ت اإلاظاَب بحن مً ْاإلاهخبر اإلآبٓ ُّ   اإلاسخلُت، ألازالْ

اًل
ٓانض ؤّن  هدخمل ٖما ْؤًػا ت الٓ ُّ  بدُض الهلمُت البُاهاث حشبّ ألازالْ

ٓم نً هاشئت ؤنها ؤْ الضازلُت ألخاؾِؿىا بُان مجغص ؤنها هدخمل ٖظلٚ الهلمُت، للخٓاثٔ مبِىت ْؤنها بزباتها، ًمً٘ ٓأَ مً ه  الخ

ٓص ٛ  في جٓغُدِا بلى وشحر ٖما  -الاظخمانُت ْالهٓ ٓعة َظٍ ْفي  -الالخٓت الُطٓ ت الاؾمئىان ًم٘ىىا ال الط
ّ
 مً هطضٍع ما بلى بضْ

تي ُْمىا ْخماًت خُل في هتهاْن  ْؾٍٓ ْهٓغعٍ هسخاٍع َُما هترصص ؾٍٓ الىدُجت ْفي ْْغاعاث، ؤخٙام
ّ
  ْبلىاَا، ال

اًل
 بلى ْمػاَا

ّ طلٚ
ّ
ٓاْهت َظٍ مشل في َةه ٓن  لً ال ًٙ  

اًل
ال  .لآلزٍغً ْغاعاجىا صخت بزباث ْبالخالي آعاثىا نً هضاَو ؤّن  مهٓ

ت الُٓم جً٘ لم بطا ُّ ٗاث طاث ألازالْ ت مال ُّ ٗاهذ جخًحر، ال ْزابخت ْاْه ُت ْ
َ
 َدُيئظٍذ  الجمهُت ؤْ الُغصًت الؿالثٔ نلى مبي

ٓن  لً ًٙ  
اًل
ٓص الِضٍ لخدُٓٔ هكغي  ؤْ َ٘غي  ؾعي ؤّي  مُُضا ّ  ْجإمحن الخُاة مً اإلايش  لً ْٖظلٚ الِضٍ، َظا بلى اإلآضلت الؿغ

ٓن  ًٙ  
اًل
ٓاع بدض ؤّي  مُُضا ٓلت ُْمىا زباثإل ْخ تي الُٓم جلٚ ْعص نىضها اإلآب

ّ
 هٓبلِا ال ال

ٓن  ؾٍٓ ٖظلٚ ْ ٓمٍذ  ؤّي  ًٙ ٓاظِت اإلاجخمو في ْجٓؾُضَا اإلاسخاعة ُْمىا خُل ؾبُل في الهملي الجِاص مً ه ْ  ْم  الًؼ
ت اإلاهاعغت ْالُٓم الشٓافي   ْاإلاىدَغ

اًل
ٛ  يحر ؤمغا ٗاث طاث جً٘ لم بطا الُٓم َظٍ َةّن  زّم  ْمً. مهٓٓ  بشٙل طلٚ ؾُازغ ابختر مال

ٗاث لِظٍ الصخُذ الدصخُظ في اؾمئىاهىا مٓضاع نلى مباشغ ا الُٓم، َظٍ بدُل اَخمامىا محزان في اإلاال  .ْوشَغ

ٓم مً وهم ت ْألاخٙام الٓغاعاث َظٍ مشل جمخلٚ الىاؽ نامت ؤّن  بّ اإلآؿ ُّ  ألاؾئلت َظٍ مشل نً بظاباتها ْلضيها الُٓم
ٓنها مً الغيم نلى ؤلاظاباث َظٍ نلى بىاءاًل  جد٘م ْبالخالي   مجملت ٗ

اًل
ت ؤْ زاص نلم بلى حؿدىض ال ؤنها ؤْ ؤخُاها  باضؿالخاث مهَغ

ىا ْلظا الهلم، طلٚ
ّ
ٓن  هغاَم َةه ٓنها ؤْ ْالٓغاعاث ألاخٙام جلٚ بهؼ بدؿّغمٍذ  ًٓبل ػ  .ٖظلٚ ًَغ

 
ّ

ّ بال
ّ
ض الاؾمئىان ألظل ؤه

ّ
ىا ؤخٙامىا صّخت مً ْالخإٖ

ّ
  هدخاط َةه

اًل
  نلمي، بشٙل ًلِاجدل بلى خخما

اًل
ٛ  لظلٚ ْجإُٖضا  بّن  هٓٓ

ٓن  الىاؽ نامت
ّ
ّ مو مغاصَم إلزباث ٌؿخضل

ّ
مِم نضم اإلامً٘ مً ؤه

ّ
ٓانض حهل   اإلاىؿٔ، نلم في الاؾخضالٛ ْ

ّ
ّ بال

ّ
 نلى ْلالؾمئىان ؤه

ٓم مً ْللخظع الاؾخضالٛ صخت ْٓ ٓانض نلى نلمي بشٙل الاؾالم مً لىا بض ال اإلاًالؿاث َش في ال  .اإلاىؿٔ نلم في الاؾخضالٛ ْ

ٓنها ْعيم  -إلظاباث امخالٖىا َْٓ اإلاؿبٔ الاَتراع َظا مو نملّ ء ًبخضت ألازالّ نلم َةّن  ؤشغها ْٖما  نً  -بظمالُت ٗ
ٓعة، ألاؾئلت جلٚ  جدُٓٔ جٓضًم ؤعصها لٓ ْلظا ألازالّ، نلم بدٓر نلى مّٓضمت نجها باإلظابت اإلاغجبؿت البدٓر ؤّن  ٌهني َْظا اإلاظٗ
ٓن  الهلم َظا مشل َةّن  مؿخٓلٍذ  نلم غمً اباثؤلاط َظٍ ٛ  مّٓضمت ؾُٙ ّ ألازالّ نلم بلى للضزٓ

ّ
ٓلّ نً ًبدض الخُٓٓت في أله  ؤض

ظي الهلم َةّن  نلُّ ْبىاءاًل  .ألازالّ نلم  مباصت نً ْباالضؿالح ْمباهُّ
ّ
 الهلم طلٚ" َلؿُت" ٌؿمى آزغ نلم  مباصت نً ًبدض ال

ظي الهلم ٌؿمى ْلظا
ّ
 ."ألادالق فلصفت"بـ نىّ هبدض ال
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ٓاضر ْمً َظا ٓانض"ْ "الٓبُذ"ْ" الخؿً" ؤّن  ال ت الٓ ُّ ت"ْ "ألازالْ ُّ ٓاْه ت ؤْ ال ُّ ْاْه عاث الُٓم في الال  ْالػْغ
ت ُّ ٓانض زبٓث نضم ؤْ زبٓث" ْٖظلٚ" ألازالْ ت الٓ ُّ ت الاؾالّ"ْ" ألازالْ ُّ   لِؿذ اإلاُاَُم َظٍ ْؤمشاٛ "ألازالّ في ْاليؿب

اًل
ٓعا  ؤم

بي اإلاىهج َةّن  ْلظا صتها،مشاٍ ًمً٘ خؿُت ٓن  لً الخجٍغ ًٙ  
اًل
غا

ّ
 اإلاىهج َةّن  نلُّ ْبىاءاًل ، الهلم َظا مؿاثل خّل  في مباشغ بشٙل ماز

ٓن  الهلم َظا جدُٓٔ في اإلاّخبو   ؾُٙ
اًل
  مىهجا

اًل
 .نٓلُا

ٛ ( نٓليّ ) َلؿُّي  جدُٓٔ هي ألازالّ َلؿُت َان نلُّ ْ ت  اإلاباصت خٓ ٍّ ٓع ت الخط ُّ ّؤ ؤي.ألازالّ لهلم ْالخطضًٓ
ّ
 في ًبدض ه

ٍّذ  مً الهلم َظا ٍٍذ  ْظ ٛ  ما ؾغ تي " -ًجب ال" ْ" ًجب" ،"الٓبذ" ،"الخؿً" مُاَُم خٓ
ّ
ت الخهابحر في مجها ٌؿخُاص ْال ُّ   -ألازالْ

اث، مو ْاعجباؾِا ُّ ٓاْه ٍّذ  ْمً ال ٛ  َُّ ًدٓٔ آزغ ْظ ٛ  خٓ غة ألاضٓ
ّ
ٛ  في اإلااز ٛ  نضم ؤْ ْبٓ ٓع  ْبٓ ت ألام ُّ  في ؤْ الالػمت ألازالْ

 .ْالاؾخضاللي الهٓلي اإلاىهج نلى بىاءاًل  طلٚ ّٗل  اإلاؿلٓب، ألازالقيّ  اإلاظَب زخُاعا ُُُٖت

  ألادالكيت الليمت أشاس

ٛ  ألازالّ َالؾُت ازخلِ لٓض  التي الُلؿُُت اإلاظاَب ؤَم بلى َىا ْؾيشحر الخلُٓت، الُٓمت نلُّ جيبني الظي ألاؾاؽ خٓ

ْلذ :  مجها ،ْ الخلُٓت الُٓم ؤؾاؽ جدضًض خا

-Iالعللي هباملذ  :

ت بلى ؤي ، الهٓل بلى الخلُٓت الُٓم خُٓٓت جغظو الهٓلُت الاججاَاث بن ٓصة زابخت بضيهُت لخُٓٓت ؾبٓا الهٓل خٖغ ٓظ  في م

 مباصت نً ضاصعة َهي ، مؿلٓت ألنها بالؼمان جخإزغ ال زابخت اإلااَُت َظٍ ْ ُْمخّ، جُؿغ التي هي الص يء ماَُت ْ. ٗاثً ٗل ماَُت
َٓاٛ ٍُْٓيُت نامت .  الهام اإلابضؤ بهظا بال ًخم ال ألازالقي الُهل ْ طاتها في جدمل ياًتها ْ اظخمانُت ؤْ طاجُت مىُهت ٗل مً زل

ٛ  هخاثجّ في ال الُهل مبضؤ في ج٘مً للُهل الخلُٓت الُٓمت بن  ًيبني مؿخهجىت ْ طمُمت ؤَهاٛ هي ْال٘ظب الٓخل ان َالٓٓ
ٍٓ ْ ، الغطًلت مهنى طاتها في جدمل ؤنها نلى ٛ  هد  في جدمل ألنها مؿخدؿىت ْ خمُضة ؤَهاٛ ؤلاخؿان ْ الطضّ ْ ألاماهت بن الٓٓ

ٓص ؤن انخباع نلى نٓلُا الخلُٓت الُٓمت جضٕع نلُّ ْ ، الُػُلت مهنى طاتها ٓظ . للُٓمت جابو ال

 انخماصا ،ْ الشغ نم الخحر ؤلاوؿان بها ًمحز التي الٓؾُلت ألنها الهٓل ؤؾاؾِا الُالؾُت بهؼ هكغ في الخلُٓت الُٓمت
ٓظّ الخمحز َظا نلى ّٖٓ ؤلاوؿان ً ٓخُض اإلاطضع َٓ الهٓل ؤن ًبحن مما ؾل  مسخلِ ًػو ْ ٌشغم َِٓ ألازالُْت للُٓم ال

ٓاهحن ٓانض الٓ ٛ  ْ بالٙلُت جخطِ التي ألازالُْت ْالٓ ْػ  ؤي ، الشمٓ . اإلاٙان ْ الؼمان جخجا

 م.ّ 347-428:  أفالطىن  مىكف - أ

ٓن  َلؿُت  ؤما ُّْٓ في ؤؾخاطٍ ؾاًغ َٓض ، الؿٓغاؾي للمظَب امخضاصا ألازالُْت للمشٙلت مهالجتها في َخهخبر ؤَالؾ  م

َٓؿؿاثُت الُلؿُت اججاٍ مً ت مُضان في الؿ .  ألازالّ ْ اإلاهَغ

ٓن  َضٍ ٗان ْعجّ زالٛ مً ؤَالؾ ٓم التي مدا ٓاع مً ؤؾاؽ نلى جٓ  الخٓاثٔ وؿبُت نلى ًٓط ي ان الخهلُمي الجضلي الخ
ت مجاٛ في ت عص ؤبؿل اهّ ٖما ، ألازالّ مجاٛ في الُٓم وؿبُت ،ؤْ اإلاهَغ  الُغص لظة في ْاثمت الُػُلت جطبذ اللظة،َلم الى الخحًر

ٓن  ػنم ٖما َٓؿؿاثُ ٓعٍىاثُت ْالُلؿُت طلٚ الؿ  ٌشهغ بالضم َاإلاخبرم الشغ، ْ الخحر بحن الخمُحز اؾخداٛ بال ْ ، بهضَم الٓ

ٓاخض الُهل بلظة،الن ٌشهغ ل٘ىّ بإلم ٛ  ْ ، الم آلزغ ْ لظة لُغص ٌؿبب ْض ال ٓن  خاْ  ًدضص ؤن -ؾٓغاؽ َهل ٖما –ؤَالؾ

ؽ ٓعي ؤزالقي مُٓاؽ بْامت جٓخػحها التي الشْغ . اإلاٙان ْ الؼمان بخًحر ًخًحر ال ْ ألاَغاص، بازخالٍ ًسخلِ ال مٓغ
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ٓن  ؤبؿل لٓض َٓؿؿاجي الاججاٍ اَالؾ ٓظضان، نلى ألازالُْت ؤْام الظي الؿ ٓن  تهضٍاؽ بط ال ٓن  ظهل ؤَالؾ  ألازالقي الٓاه

ٓة ْػاص ،( )"الهٓل بّ ْوهني البشغ ؾباجو في مشتٕر ظاهب ؤؾمى نلى بةْامخّ بال َظا ًخِؿغ ال"  للىاؽ ناما ِْٓ نً زؿ  م
َٓؿؿاثُت، ججاٍ ؤؾخاطٍ  لظاجّ الخحر الُهل ًاصي الُاغل ؤلاوؿان ْؤن باؾىّ، في ظؼاءٍ ًخػمً الخلٓي الُهل ؤن َغؤٔ الؿ
َٓؿؿاجي اإلاظَب بظلٚ ْؤبؿل هُؿّ، في ياًت بانخباٍع ت ْعًَ زاعظِا، ألازالُْت ياًت ْغو الظي الؿ  جىجم التي باللظة الخحًر

 (. ) نجها

ٓن  َُلر ٛ  في ؤَالؾ  ؤلاوؿان ؤن ،بمهنى طاجُت باؾىُت ُْمخّ ْ  َهلّ مبرعاث طاجّ في ًدمل الخلٓي  الُهل بإن الٓٓ
َٓؿؿاثُحن عؤي نلى بهظا َٓط ى ، مىُهت ظلب ؤْ لظة جدُٓٔ في عيبت الخحر َهل نلى ًٓضم ال الُاغل ٓا الظًً الؿ  ياًت ْغه

ٓا ْ زاعظِا ألازالّ ض ،ْ نجها جىجم التي باللظة عاَى ٓن  ًٖا  في ثوشإ َٓض  –الخ٘مت اؾخصىاء مو  –الُػاثل ٗاَت ان  ؤَالؾ

.  اإلاغان ْ الهاصة ؾٍغٔ نً الىُـ

ا ٓعَا التي اللظة خُاة نلى ْعصاًل َٓؿؿاجي،َةن اإلاظَب ؤجبام جط ٓن  الؿ ٔ  ؤَالؾ  ْغهِ الاهُهاٛ زُت ؤن اله٘ـ نلى ًغ
ْهي الخُاة ؾمت هي ْألالم اللظة ْم ًٌلب الظي باأللم جدؿم التي هي الغطًلت خُاة بِىما خُاة، ؤلظ الُاضلت، ٓم ْ(. )ٍْض  جٓ

ٔ  نلى نىضٍ لُػاثلا : الشالر الىُـ ْٓ

ت اللىة -1 ٛ  ْ : الشهٍى ٓن  نجها ًٓٓ ٔ  متى الغيباث ظمُو ان ؤَالؾ ٓح حهؼ  مهنى  –نلحها ًؿلٔ بضهُت ؤؾباب الى بٓغ
ٓاث"  اؾم -زاص ٓة َظٍ َػُلت ْ"  الشِ ٓاء جلؿِ التي" الهُت"  هي الٓ . خغا الهٓل ْ َاصثت الىُـ جتٕر ْ ألاَ

ٓن  نىض حهخبر هي ْ: الغضبيت اللىة -2  اجلى اإلاُاٛ اليشُـ الهمل نلى جدؼ  الاهُهاالث مً لؿاثُت ناما مطضعا ؤَالؾ
ٓع  ْ الخُاء ْ الشٍغ خب ،ْ الاْضام اْ الصجانت ْ الًػب ْ الجزام ٓة َظٍ َػُلت ْ الهاع مً الىُ (  .) الصجانت هي الٓ

ٓة َظٍ َػُلت ْ : العاكلت اللىة -3 ْلى هي الخ٘مت ْ ، بالخٔ لهٓلا ج٘مل خُض الخ٘مت هي الٓ ا ْ الُػاثل ؤ  مبضَئ
ال ٓاهُت ؤظغث الخ٘مت ،َل  جمِضان للخ٘مت شغؾحن الصجانت ْ الهُت جضم لم ْلٓ ، الًػبُت لِا اهٓاصث ْ زلُٓخّ، نلى الشِ

ان ْ الؿبُل لِا .  الُػُلت صاثغة الى اإلاىُهت صاثغة مً زغظىا إلاا بسضمتها، جدشَغ

ٓاهُت َسػهذ للىُـ الشالر غاثلالِ َظٍ خطلذ ما بطا ْ  الخىاؾب ْ الىكام الىُـ في جدٓٔ للهٓل الًػبُت ْ الشِ
ٓن  ٌؿمي ْ ، ٓظّ الهضالت ؤن الغابهت،بانخباع الُػُلت هي ْ(  )  بالهضالت َظٍ الخىاؾب خالت ؤَالؾ  ش يء ٗل بنؿاء هي نام ب

ٔ  لِا ؤْ بظاتها ْاثمت زاضت َػُلت نىضٍ الهضالت َلِؿذ خّٓ،  نً الىاججت البر ْ الطالح خاٛ ل٘جها ،ْ ؤلاوؿاهُت الىُـ في ْٓ

.  الهُت ْ الصجانت ْ الخ٘مت اظخمام

   الاوصاوي بالخير عالكتهما و والصعادة اللذة

ٓن  بدض لٓض ٓم الخحر َظا َْل الاوؿاوي الخحر َظا نً ؾٓغاؽ بدض ٖما لئلوؿان ألاْص ى الخحر في اَالؾ  الخ٘مت في ًٓ
 ؟ الشِغة اْ الثرْة ؤْ اللظة اْ

ال هُِم ان البض اط" الخحر"  ال٘لي لالؾم الخُٓٓي اإلاهنى نلى مجهما ٗل بدض لٓض .  طاجّ في للخحر الخٓت الؿبُهت ا

                                                           
 
 .45، ، ص اٌفٍسفح اٌخٍمٍح،ذٛفٍك اٌطًٌٛ  .د - 
 .244ص  ،تارٌخ الفكر الفلسفً،أبو رٌان . د - 2
3
 .95 ص ،ذاسٌخ اٌفٍسفح،ٌٛسف وشَ  - 
4
 .  ، ص987 ،ِٕشٛساخ داس ٚ ِىرثح اٌٙالي ،ػٍُ االخالق إٌظشٌح ٚ اٌرطثٍكِذّذ ِذّذ اٌطا٘ش ، - 
5
 .83  - 8 ص  ،اٌفٍسفح اٌؼاِح ٚاألخالق ،وّاي جؼفش. د -

http://www.alukah.net/sharia/0/47829/#_ftn2


 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   17  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

ٓن  ؤنلً لٓض ٓامِـ" ٖخابّ في ْاؾهت لهجت في اَالؾ ض ان -آلالِت ال  –البشغ زاؾبىا اطا ْاظبىا مً ان"  الى  ان لِم هٖا
ابانخبا همخضخِا التي الخُاة ٓن  لً٘ ،ْ ألالم نلى اللظة َُؼ َحها ًؿغى التي الخُاة هي ؤهبلِا ْ خُاة ؤَػل َع  ؾلم ان ْ  –ؤَالؾ

ٓزُٓت الهالْت بإن ض ؤهّ الا  –الشإن ظلُلت ْ خُُٓٓت" ألالظ ْ ألاَػل" بحن ال  َظا نلى اللظة ؤَمُت الىاؽ نامت ؤظل مً ًٖا
 ْ اللظة َحها اهدضعث الخ٘مت مؿالب ْ اللظة مؿالب بحن" َُلُبٓؽ"  عةمداْ في نٓضَا التي الُلؿُُت اإلآاعهت ،َةن الىدٓ

.  جماما نلحها ْط ى

ٓن  ًبظلّ ان اغؿغ الظي الجِض مضٔ لىا ًدبحن ٗلّ َظا مً ْ  ؤظل مً طلٚ ،ْ باألزالّ زاضت َلؿُت بْامت في اَالؾ
َٓؿؿاثُحن مداعبت ٓا طلٚ بهض ؾلٚ ل٘ىّ هٓ الؿ  ،ْ لالوؿان الاْص ى الخحر هي التي الؿهاصة مهنى َُّ جدبحن ؾِال آزغ ؾٍغ

.  الًاًت هُـ نىض ًخٓابالن ْ اإلاغاخل هُـ الهٓل مو الاعاصة َُّ جٓؿو التي الجضٛ ؾٍغٔ َٓ الؿٍغٔ َظا

ض َىا ْمً ٓن  ًٖا  الامخىام ْ نجها ؤلايغاع نلت َٓ الجِل ان ،ْ للىُـ الخُٓٓي اإلاؿلب هي الخُ٘مت الخُاة ان ؤَالؾ

ٓة َحها ْظضها الىُـ جإملىا اطا هابإن ،طلٚ نلحها ِا نكمى ْ ّ  ْ صاثم ْلٔ َٓ الخب ْ. الخب َٓ ْ ؤبضا جدٖغ  َالخب زحر، شٓ
ٛ  الخب ًخجّ الخحر،ْ ياًخّ ْ الخحر مبِضٍئ  اهّ غاهحن ألاٖثرْن ًِٓ اإلاجاٛ َظا ،نىض ألاشٙاٛ ْ ألاظؿام ظماٛ الى ًخجّ ما اْ

.  الًاًت

ٓاءٌء : الُٓمت إلشٙالُت ؾاعختم مً الُلؿُي الخؿاب بطن ًسلٓ ال  بن بل ألازالقي؛ ؤْ اإلاىؿٓي ؤْ الجمالي بهضَا في ؾ
ٓن  اَخمام ْعاث ًسطظ ظهلّ الخلُُت باإلاؿالت ؤَالؾ ٓام ْصعاؾت الخحر ماَُت في للبدض نضًضة مدا  الخىايم َظا، الُػاثل ؤه

ت بحن ٓم مً وؿدشُّ ْألازالّ اإلاهَغ ُٓت ضًُتها في الخ٘مت مُِ ٓن  بدُض الٓضًمت، ًيُتالُِل ؤلايٍغ ن  مً الخُ٘م ًٙ ّٓ ها جٙ ّٓ  جٙ
ت في مخِىا  اإلاهَغ

ٓن  ؾاًغ لٓض ُّْٓ في ؾٓغاؽ ؤؾخاطٍ ؤَالؾ َٓؿؿاثُت اججاٍ مً م ت مجاالث في الؿ  اججاٍ ناعع َٓض. ْألازالّ اإلاهَغ
َٓؿؿاثُحن ت عص في الؿ ٓاؽ بلي اإلاهَغ ٓن ؤَال ْاهخهى ، ألازالّ مجاٛ في اإلاؿلٓت اإلاباصت ْبهٙاع الخ ٓاعع بصعإ ْعاء ؤن بلي ؾ  ن

ت ألاشُاء ٓم باإلادؿٓؾاث الكىُت ْاإلاهَغ ت اإلااَُاث ْ ، ألاشُاء في اإلاخدٓٓت اإلااَُاث جٓ  مباصت حهخبر التي اإلاشل ْهي للماصة اإلاُاْع

ت . اإلاهَغ

ٓن  ْانخبر ٓص مطضع َٓ ألاؾمى الخحر ؤَالؾ ٓظ ٓن  ؤبؿل َْ٘ظا. ْال٘ماٛ ال ت مجاٛ في الخٓاثٔ وؿبُت ؤَالؾ  ، اإلاهَغ
 ػنم ٖما ، الخؿُت الُغص لظة في ْاثمت الُػُلت حهض َلم ، اللظة بلي الخحر عص ْؤبؿل ، ألازالّ مجاٛ في الُٓم ْوؿبُت

ٓن  َٓؿؿاثُ ٓاخض الُهل ألن ، ْالشغ الخحر بحن الخمُحز اؾخداٛ ْبال ، الؿ  ٗان ْبطا. آلزغ ْؤإلاا لُغص لظة ٌؿبب ْض ال
ٓن  َٓؿؿاثُ ٓا ْض الؿ ٓظضان نلي ُْتألازال ؤْام ٓن  ناعغِم َٓض ، ال  َْٓ ، الىاؽ بحن مشتٕر ظاهب ؤؾمى نلي بةْامتها ؤَالؾ

ؼ ٖما. الهٓل ٓن  َع ٓم ياًت بلي الخلُٓت تهضٍ ؤن ؤَالؾ ا هخاثجِا في ؤي ، زاعظِا جٓ  ًخػمً الخلٓي الُهل بن ْاٛ بل ، ْآزاَع
 َهل في ًغيب ْبهما ، مىُهت ظلب ؤْ لظة جدُٓٔ في عيبت الخحر الُهل نلي ًٓضم ال الُاغل ؤلاوؿان ؤن بمهنى ، باؾىّ في ظؼاءٍ

 .ياًت بانخباٍع ، لظاجّ الخحر

 ٔ ٓن  ًغ ٓص ؤن ؤَالؾ ٓظ  نالم ، الهٓل نالم الخُٓٓي، الهالم َٓ اإلاشل نالم. اإلادؿٓؾاث ْنالم اإلاشل نالم:  ناإلاحن ال
ٓص ًىٓؿم َىا ْمً. الشغ نالم ، للظاثا نالم ، اإلااصة نالم َِٓ اإلادؿٓؾاث نالم ؤما. هللا نالم ، الخحر  نالم بلي ؤلاوؿان ْظ

ح نالم ، آلازغة ْنالم الضهُا  اجبو ْمً. الخحر نالم ، اإلاشل نالم بلي اعجُو ، الهٓل اجبو َمً .ْلظاجّ الجؿض ْنالم( الهٓل) الْغ
ٓاءٍ ّ  ؤَ . الشغ نالم ، الغطًلت نالم في يغ
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ٓاجّ اٛباؾدئظ هُؿّ ًدغع  ؤن ؤلاوؿان َهلى ْلظلٚ  غ شِ ٓص مً هُؿّ ْجدٍغ  ْالؿمٓ نٓلّ باجبام ْطلٚ ، الجؿض ُْ

ت مجاٛ في بىُؿّ ت ، الهٓلُت اإلاهَغ ٛ  ؾبُل زحر هي الهٓلُت َاإلاهَغ  .ألاْص ى الخحر نالم ، اإلاشل نالم بلي للٓضٓ

ٓن  لً٘ ٔ  طلٚ مو ؤَالؾ ا ْلم ، بالخحر نالْت للظة ؤن ًغ  لِؿذ نىضٍ َاللظة ٕطٛ ْمو. ألالم مً زلذ هي بن ، شغا ٌهخبَر

ض َىا ْمً. بالخ٘مت الايخباؽ هي بل ، الخؿُت اللظة هي ٓن  ًٖا  ْؤن ، للىُـ الخُٓٓي اإلاؿلب هي الخُ٘مت الخُاة ان ؤَالؾ
ض َْ٘ظا. نلحها ْالامخىام نجها ؤلانغاع نلت َٓ الجِل ٓن  ًٍغ ٓن  ال ، الجؿم َْٓ سججها مً الىُـ جخسلظ ؤن ؤَالؾ  بال َظا ًٙ

ٓاء باثالغى بةماجت ض خُاة نلي ْؤلاْباٛ ، اللظاث نً ْالاهطغاٍ ْألاَ َُٓت( ْالخغمان الَؼ (. الط

  نىّ ْالاهُطاٛ الابخهاص ًجب ، شغ ٗلّ الخـ نالم ًطبذ َ٘ظا 
اًل
ٍضا   ْع

اًل
ٍضا  الهِش هي الُاغلت الخُاة جطبذ ختى ، ْع

ت ْهي  –الُلؿُت جطبذ َىا ْمً ، الىاؾٓت الىُـ نلي الٓاثم الُلؿُي الخإمل َْٓ اإلاشل نالم في ْالخإمل  هي  –اإلاشل نالم مهَغ

ٓم ٓخُض اإلآ  .ألاْص ى للخحر ال

ٓن  ؤن بطن وؿخيخج ٓص ٌهخٓضْن  الظًً مً ٌهخبر ؤَالؾ ٓظ  ،ْ اإلاؿلٔ الخحر َٓ ألاْص ى يغغِا ؾامُت خ٘مت ؤْ نلم ب
ت  هبدض التي الُٓم ُْمت ؤْ الهلُا الُٓمت َٓ نىضٍ الخحر الن طلٚ ،ْ الهٓل ؾٍغٔ نً َُّ هغيب ما ٗل في ْ الهلم َظا مهَغ

ٛ  ، نجها ٓن  ًٓٓ ّ  الخحر بن:"  ؤَالؾ ٓص َٓ ٓظ ا ال ٓصٍ ؤن ٌهني َظا ْ( " ) ُْمت ْ شَغ ٓص مً مشالُت خُٓٓت ؤؾمى ْظ ٓظ ٓاْعي ال  ال

 . الخحر لُٓمت نٓلي بصعإ ألهّ

:    واهط مىكف -ب

ٍٓل الاإلااوي الُُلؿٍٓ هجض الؿُاّ هُـ في ْ  ًيخمُان ْالضاٍ ٗان ،بط مخضًىت بِئت في وشإ  الظي(1804-1724)  ٗاهـ اًماه
حؿخاهدُت شُهت بلى ت، بالهُٓضة حؿخمؿٚ بْغ ٓزٍغ ض ؤن مً البض ْؤهّ الهٓل، ال ؤلاعاصة الضًً مٓغو بإن ْجامً الل  ؤلاًمان ًٍا

ٓاؾؿت ٔ  ؤنها بلى اإلاؿُدُت بلى ْجىكغ ألانماٛ، ب ٔ  بِىما هلل ْمدبت جٓٓ ا "اإلاؿُخي ال٘الم نلم" الالَٓث في جغ ا جُؿحراًل  مطؿىهاًل

 ألُْم الؿبُهت بهض بما الهلم ؤَضم ؤن ؤعصث" َلؿُخّ في ْْاٛ َلؿُخّ، في الهُٓضة بهظٍ ٗاهـ جإزغ ْْض اإلاؿُدُت، نلى ؤْدم

 .( " )ؤلاًمان

:  هي ٖخب 3 الازالّ في لٙاهـ ْ

ٓا جإؾِـ"  -1  .1785" ألازالّ مُخاَحًز

 .1788"  الهملي الهٓل هٓض"  -2

ٓام"  -3 . 1797" الازالّ ًخاَحًز

ٓا مهنى بشغح لىبضؤ ْ ٓا مً ًٓطض اهّ ، ألازالّ مُخاَحًز ت:  َىا َا اإلاُخاَحًز ٓم الٓبلُت اإلاهَغ  ؾٍغٔ نً ما بمٓغ
ٓعاث ٓا جخمحز.  اإلادػت الخط ٓا نً ألازالّ مُخاَحًز ٓن  الؿبُهت مُخاَحًز ْلى بٙ ٛ  ألا ٓاهحن جدىاْ ٓن  ؤن ًجب ما ْ  الشاهُت بِىما ، ًٙ

ٛ ث ٓاهحن جىاْ ٓا ْ ، ٗاثً َٓ ما ْ ٓاهحن بطن حؿخمض لً ألازالّ مُخاَحًز  الىاؽ ناصاث مً ال ْ ؤلاوؿاهُت الؿبُهت مً ألازالّ ْ
 مً هي الىُـ نلم مهؿُاث ؤن طلٚ ، ؤلاوؿان بهلم ال ْ الىُـ بهلم حؿخهحن لً َةنها لِظا ْ ، مباشغة طاجّ الهٓل مً ،بل

ٓانض مجها وؿخسلظ ؤن ًمً٘ ال ًضبذ ، الدشدذ ْ الدشهب ْ الًمٓع ٓاٛ بحن ْ اإلاباصت بحن زلـ َحها ْ مؿلٓت ٗلُت ْ  ألاخ
ِْٓ بدُض ، الجؼثُت ٓاٛ نلى اإلاؿخسلطت الىخاثج جخ ٛ  ْ ، الُغصًت ألاخ ٓاؾِ ْ اإلآُ .  الخاضت اله

                                                           
 
 240ص، ،1968 اٌما٘شج، اٌؼشتً، اٌىراب داس صوشٌا، فؤاد ،ذشجّح اٌجّٙٛسٌح، أفالطْٛ، - 
 
 .09 ص  ،فٍسفح اٌذذٌثحذاسٌخ اي،ٌٛسف وشَ  - 
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ٍ ،ؤْ ؤلاوؿاهُت الؿبُهت ؤْ ؤلاوؿاهُت الىُـ بتراُٖب ألازالّ جُؿحر بلى حؿعى التي اإلاظاَب آَت ْ  ٌهِش التي بالكْغ

ٓانض جٓضم ؤن جملٚ ال ؤنها هي ؤلاوؿان، َحها ْجت يحر ْ ٓم مخُا ٓاهحن جٓضم ؤن مً ،بضال طاجُت الهم ٓنُت ٗلُت ْ .  لئلعاصة مٓغ

ٓاْو،بل ْ الخجغبت خؿاب ًدؿب لم ٗاهـ ؤن َظا مهنى لِـ ْ ٓاْو خاٛ شاَض إلاا اهّ  جماما،بط باله٘ـ ال  الخجغبت ْ ال
ٓاْو نلى ألازالّ جإؾِـ اإلاؿخدُل مً نؤ بلى اهخهى ٓاْو بط  ال ض ألازالّ ْ  مشدذ ال ٓاهحن جٍغ ٓخضة، مباصت ْ ْ ٓاْو م   مخًحر ْال

ٓاْو ْ الشابذ بلى حؿعى ْألازالّ .  مؿلٔ َٓ ما بلى تهضٍ ألازالّ ْ وؿبي ال

ٓظّ ؤلاوؿان َ٘غة ٗاهـ ًػو َىا مً ْ ٓع  غوي ْ الىاؽ مً ألاَغاص  مالخكت َ٘غة مدل نام ب  مدل الهاْل ؤلاوؿان جط
(  .) ؤلاوؿاهُت الؿبُهت مالخكت

 نً ٌعجؼ ؤهّ ٖما ْاإلاىُهت، اللظة بلى الخحر ًغص ألهّ الصخطُت، الؿهاصة مظَب ألازالقي، مظَبّ في ٗاهـ اؾدبهض لٓض
ٓن  اؾخسغاط عي  ٖلي ْاه ٓام مً غْغ ا ًػو ال اإلاخًحرة، الجؼثُت الخؿاؾُت ؤه ٓانض بحن جمُحزاًل ٓأَ ْلم لت،الغطي ب ا ً  نلى ؤًػاًل

  بالُػُلت انتراَّ مو ألازالُْت الهاؾُت مظَب
اًل

ال ْٓذ في ْل٘ىّ ْبالظاث، ؤ  الىُس ي، الغغا الخؿُت باإلاىُهت اؾدبضٛ هُؿّ ال

ا ْلم" الهٓل مً لُإؾِم الهاؾُت بلى ؤهطاٍع ْلجإ ا جطلر ال وؿبُت مخًحرة الهاؾُت ؤن ًٓضْع  .( )"ْالشغ للخحر مُٓاؾاًل

 ْ نامت ؤزالْا هجض ؤن ًجب ، مباشغة بطحرة ْ باصعإ الىُـ باؾً مً ألازالقي ألاؾاؽ وؿخمض ؤن ًجب نلُّ ْ
ت ٍع اغُاث ٍُْٓيُت مؿلٓت ْ بها مؿلما ؤزالُْت ،مباصت غْغ ٓن  ؤن ًمً٘ الخالظ الهٓل ؤن هكِغ ؤن ًجب ْ ٗالٍغ  ْ نملُا ًٙ

ٓص ؤن بؿبُهخّ ًم٘ىّ اهّ بي ش يء ؤي نً مؿخٓال ؤلاعاصة ًٓ ت ألازالّ ؤن ْ ججٍغ . َُىا َؿٍغ

ٛ  الٓؿم ٗاهـ ًبضؤ ْ ٓا جإؾِـ" ٖخاب مً ألاْ ٓعٍ ًمً٘ ما ٗل مً"  الغاجهت الهباعة بهظٍ" ألازالّ مُخاَحًز  الهالم في جط
ْص ْن بض زحرا ٌهض ؤن ًمً٘ ما زمت لِـ بهامت الهالم زاعط ْ بل ٓص ؤْ خض ".  الخحرة ؤلاعاصة بال اللِم ، ُْ

ؽ يحر زحر ،آْ مؿلٓا زحرا آْ طاجّ في زحرا حهض ؤن ًمً٘ التي ْخضَا هي الخحرة ؤلاعاصة ؤن الهباعة َظٍ مً ًٓطض ْ  مشْغ
ٛ  ؤْضر بهباعة ْ ، ٓن  ؤن ًجب الخحرة ؤلاعاصة ؤن هٓٓ ٍ ٗل في زحرة جٙ ٓاٛ ٗاهذ مِما ْ الكْغ ٓن  ،َال ألاخ  ،يحر قٍغ في زحرة جٙ

غة ،ْ لًاًت ٗٓؾُلت زحرة ،ؤْ آزغ قٍغ في زحرة ٔ  لًاًت ٗٓؾُلت شٍغ . ؤزغ

. لخدُّٓٓ اإلاخاخت الٓؾاثل اجساط صْن  الخحر في الغيبت مجغص بحن ْ الخحرة ؤلاعاصة بحن هسلـ ؤن خظاع لً٘

ٓاظب بُ٘غة ٗاهـ ٌؿخهحن الخحرة ؤلاعاصة َظٍ ؾبُهت لخٓغُذ ْ ٓاظب َْٓا حهمل التي ةؤلاعاص الن طلٚ.  ال  بعاصة هي لل
عة هي الخحرة ؤلاعاصة ؤن طلٚ مً ًٓطض ال ،ل٘ىّ زحرة ٓاظب َْٓا حهمل التي جلٚ بالػْغ  الٙاملت الخحرة ؤلاعاصة الن باله٘ـ ،بل لل

ٓاظب ؤصاء ابخًاء حهمل ال ٓاظب َ٘غة في الن ال ٛ  مً نلُّ الخًلب ًيبغي ما َ٘غة ال  الٙاملت الخحرة صةؤلاعا الن ، الغيباث ْ اإلآُ
ٓن  ؤن صْن  الخحرة ألاَهاٛ  في ْجخجلى ، لىُؿِا ْ هُؿِا جلٓاء مً حهمل ٛ  ْضم بلى خاظت في جٙ .  الؿبُهُت اإلآُ

تها حؿخمض ال الخحرة ؤلاعاصة ؤن ؤي  ْ هُتها ضمُم مً بل ، ؤظلِا مً حهمل التي الًاًاث ؤْ جدِٓٓا التي اإلآاضض مً زحًر

ا طاتها باؾً عي  شغؽاٛ بانخباَع َٓغ ؤن ًيبغي الظي الشغؽ َان مىّ ْ.ؤزالقي َهل لٙل ْالٙافي الػْغ  َٓ الخحرة ؤلاعاصة في ًخ

ٓاظب ٓع  ؤْ للػمحر جدلُلّ زالٛ مً ٗاهـ اؾخسلطّ الظي ال .  ألازالقي الشه

   الىصف؟ بهذا ًىعذ بأن دليم ألافعال أي و ؟ ألافعال في هخعزفه هيف و ؟ الىاحب هى ما لىً

                                                           
 39 ، ص ، 1970 ، بٌروت العربٌة، النهضة دار ، الشنٌطً فتحً محمد  ترجمة ، األخالق مٌتافٌزٌقا أسس ، كانط  -1
 
 .47  ص ،ذاسٌخ اٌفٍسفح اٌذذٌثح،ٌٛسف وشَ   -- 
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عة" ؤهّب ًطُّ بهّ ٓن  اخترام نً بُهل الُٓام غْغ  ما ٌهٍغ لٙي َلؿُت ال نلم بلى خاظت في لِـ ْؤلاوؿان.( )"للٓاه
ٓن  لٙي ًُهل ؤن نلُّ ًيبغي ا ًٙ ا ؤمُىاًل ٓاظب مو جخُٔ ؤَهالىا مهكم ْبن ،( )ْزحراًل  ْبلُت مباصت هي ألازالُْت اإلاباصت ألن طلٚ ( )ال

يي، نىطغ ٗل مً زالطت" بدخت ٓعاث في بال مجها ظؼء ؤْل هجض ؤْ هجضَا ؤن ًمً٘ ال ْؤهّ ججٍغ  .( )"ضتالخاٛ الهٓل جط

ٓاظب ٓاهحن َْٓا ٌهمل الؿبُهت في ما ٗل"  الظاحي اإلابضؤ هي الٓانضة ْ ، لٓانضة َْٓا ًٓغع  ما َٓ َال  الهاْل الٙاثً ْ ، لٓ

ٓاهحن نً لُ٘غة َْٓا الُهل نلى الٓضعة لضًّ الظي ْخضٍ َٓ( ؤلاوؿان)  (  " )إلاباصت َْٓا ؤي ، الٓ

ٓاظب ْ عة َٓ ال ٓن  اختراما الُهل اهجاػ غْغ ٓن  َظا َٓ ما لً٘ ، للٓاه   ؟ اخترامّ ًجب الظي الٓاه

ت اإلامحزة الطُت بن ٍَٓغ ٓن  ألي الج ٓاٛ ظمُو بلى ،باليؿبت ضاصّ ؤي ٖلي اهّ هي ْاه ٓن  ْ اؾخصىاء بضْن  ألاخ  ألازالقي الٓاه

ٓن  َٓ ٛ  الظي الٓاه ٓلّ ٗل نلى الهٓل ؾُؿغ بطا ؤزالُْا ًخطٍغ ؤزالقي ٛالُام ؤن ًٓٓ .  مُ

ٓاْو في وهثر ان اإلاؿخدُل مً ألهّ ألازالّ مباصت ْغو في جُُض ال الخجغبت ْ بي الهملي ال  ، ضاصّ ؤزالقي َهل نلى الخجٍغ

ْ  ٛ ٓاظب طلٚ مو ؾابٔالم الُهل َحها ْام ْاخضة خالت ٗامل بُٓحن ْ بالخجغبت هٓغع  ؤن جماما اإلاؿخدُل مً:"  ٗاهـ ًٓٓ  نلى  ال
ٓاظب امخشاٛ ْنلى َٓـ ؤزالُْت مباصت ٓا َان َىا مً ْ(   ") ال ٓاهحن جػو ألازالّ مُخاَحًز ٓاهحن ال  بهامت الهاْلت الٙاثىاث ْ ْ 

.  ؤلاوؿاهُت الؿبُهت

ٓن  ؤن ًيبغي ْ ٓن  ًٙ  ْ:  بهامت الهاْلت هاثالٙات بلى باليؿبت ْؤًػا بل الىاؽ بلى باليؿبت َٓـ لِـ ضاصْا ألازالقي الٓاه
ٓا َظٍ مشل لت ألازالُْت اإلاُخاَحًز ظت يحر  جماما اإلاهْؼ اء ال ْ بالالَٓث ال ْ ؤلاوؿان بهلم اإلامْؼ ّ  بما ال  بالُحًز اء َٓ  ال ْ  الُحًز

اثُت جدذ حؿمى ؤن ًمً٘ التي) اإلاؿخترة بالطُاث ت لٙل نجها ينى ال ؤؾاؾا َٓـ لِؿذ (- َحًز ت مهَغ ٓاظباث هكٍغ ت بال  مهَغ

ٔ  ؤَمُت طْ َُّ مغيٓب ؤمغ ؤًػا  هي بل  ًٓحن ا الُهلي باالهجاػ ًخهلٔ َُما ْطٓ ْامَغ ٓاظب امخشاٛ ألن. أل ٓن  ْ ال  ألازالقي الٓاه
ٓن  خحن بهامت ط يحر مدػا الامخشاٛ َظا ًٙ بت بغاَت بإًت  ممْؼ ْاَو  يٍغ  ؾٍغٔ نً ؤلاوؿاوي الٓلب نلى جإزحر لّ خؿُت لض

ٓن  ؤن ًمً٘ ؤهّ آهظإ لّ بحنًذ الظي) ْخضٍ الهٓل ٔ (  بىُؿّ نملُا ًٙ ْاَو جإزحر مً ظضا ؤْٓ ٔ  الض  جشاع ؤن ًمً٘ التي ٗلِا ألازغ

.  الخجغبت مجاٛ في

ٓعاث ٗل بن ٓلِا ْ مدلِا ألازالُْت الخط  ؤلاوؿاوي الهٓل في ْ اإلاشتٕر ؤلاوؿاوي  الهٓل ، الهٓل في جماما ْبلُت ؤض

.   صعظت ؤْص ى بلى الىكغي 

ٓاط ْ ٓن  بحن ْ ؤلاعاصة بحن ًغبـ بهما ْ ، ياًت بإًت ال ْ ، ْؾُلت بإًت ًغجبـ ال اهّ بمهنى ، مؿلٔ ؤمغ بال  ال٘لي الٓاه

ٓن  الن الطالخت بالٓانضة ْبهما ، ؤلاعاصة جاصيها ظؼثُت بإَهاٛ ال ْ ، مباشغة ت الطُت ْ.للهٓل مبضؤ جٙ ٍَٓغ  لؤلمغ اإلادضصة الج
.  ٖلي اهّ هي اإلاؿلٔ

ٓن  ال التي جلٚ هي طاتها في الخحرة ؤلاعاصة َةن َىا مً  ٓن  لِا ًٙ ٔ  آزغ ْاه ٓن  ؾٓ ٓاظب ْاه ٛ  ٖما ال  الُهل ان:" ٗاهـ ًٓٓ
ٓاظب بمٓخط ى ًخم الظي  ، لِا جبها جٓغع  التي الٓانضة مً بل جدُّٓٓ، ًلؼم الظي الِضٍ مً ال الخلُٓت ُْمخّ ٌؿخمض بهما ال

                                                           
 
 .33ص  ،ػثذ اٌغفاس ِىاٚي. ذشجّح د ،ذأسٍس ٍِرافٍضٌمٍا األخالق،وأظ  - 
 
 . 4س ،ص ٔفس اٌّصذ - 
3
 .45ٔفس اٌّصذس ،ص   - 
4
 .4 ٔفس اٌّصذس ،ص  - 
5
 .  4،ص  4، ِجّٛع ِؤٌفاخ وأظ ،ج ذاسٍس ٍِرافٍضٌما االخالقوأظ ،  
  . 39 ، ص ،1،1980 ط ، والنشر العربٌة للدراسات المؤسسة ، كانط عند والتربٌة الدٌن فلسفة ، بدوي الرحمن عبد  - 6
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ٓم ْاْو نلى بطن ٌهخمض ال َِٓ ٓاهحن ،ْ صازلي مبضؤ الخاٛ بؿبُهت َٓ ْ( " )ْخضٍ ؤلاعاصة مبضؤٔ نل بل الُهل مٓغ  ألازالُْت الٓ
ٓعة في لئلعاصة جكِغ ْامغ ض ٓنحن بحن ٗاهـ ًمحز ْ ، ؤ ْامغ مً ه :  ألا

ؾت َهي ، ؤًػا الٓؾاثل ؤعاص َٓض الًاًت ؤعاص مً:  للٓانضة زاغهت هي ْ: الشزطيت ألاوامز -1 ْامغ بًاًت مشْغ  زاعظُت،ؤ
ٓلىا مشل  مىُهت ؤْ مطلخت ْعائها نم هيخكغ ٓلىا ؤْ.   ضاصْا ًَ٘ الىاؽ زٓت ج٘ؿب ؤن ؤعصث بطا:  ْ  حهِش ؤن ؤعصث بطا:  ْ

.  ضالخا ًَ٘ ؾهُضا

ْامغ هي ْ: اللطعيت ألاوامز -2 ٓا التي هي ْ ، بشغؽ مُٓضة يحر ؤ ٓاظب للُٓام جضن ْامغ َِظٍ.للىخاثج انخباع صْن  بال  ألا

ٓاظب ؤلاعاصة جغبـ ٛ  زاعجي قٍغ ؤي نً جام اؾخٓالٛ ٍي بال ت ًدؿم الظي الُهل بن:  ٗاهـ ًٓٓ  زالظ هٓي َهل الخلُٓت بالخحًر
ٓلىا مشل(.طاجّ في ياًت ًدمل َِٓ)  طاتها الؿماء مً َبـ ْض َٓ ٖإهما ْ ٓن  َىا ،ْ صاثما الطضّ ْل ،اْ زحرا ًٖ:  ْ  َهل ًٙ

ٛ  اْ الخحر ٛ  ْؾُلت الطضّ ْٓ ٓن  ،بل ٗان ما ٗاثىا ما امغ نلى للخطٓ ٓع  مجغص ًٙ ّ جط ٛ  َُّ هلتزم هٍؼ ٓن  بةػاء الخحر بإضٓ  ْاه

ٓن  َٓ الهّ بل مىاَو مً نلُّ ًترجب إلاا ًؿام ال نام ازالقي (  .) الٓاه

ٓاظب بمهنى ًمضها الظي َٓ الهٓل ؤن ؾبٔ مما وؿخيخج ٓم ْ ، ال ٓاظب َظا ًٓ  اإلاؿلماث بخضٔ هي ، الخغة ؤلاعاصة نلى ال

.    ألازالُْت َهاٛلؤل مجها بض ال التي

ٓانض زالر ٗاهـ ًدضص ْ ٓعة في لؤلزالّ ْ ْامغ ض :  هي مؿلٓت ؤ

ٓن  بلى جغجُو ؤن َهلٚ مؿلمت نلى ٗان لٓ ٖما اَهل :ألاولى اللاعدة (   ) نام ؾبُعي ْاه

 ْْذاٛ هُـ في ْ صاثما بٓضُِا بوؿان ٗل شخظ في ْ شخطٚ في ؤلاوؿاهُت حهامل بان الُهل اَهل:  الثاهيت اللاعدة
(  .)ْؾُلت مجغص ٗاهذ لٓ ٖما ؤبضا حهاملِا ال ْ طاتها في ياًت

ٓن  بدُض انمل:  الثالثت اللاعدة و بمشابت هي ناْال ٗاثىا بانخبإع بعاصجٚ جٙ ٓاظب نام حشَغ (  .) ألازالقي لل

ٓن  َظا ْ غا شِئا لِـ ألازالقي الٓاه ٓن  بل زاعظِا مً ؤلاعاصة نلى مُْغ  ما َظا ،ْ هُؿِا عاصةؤلا مً مىبشٔ ألازالقي الٓاه

عة ًبرع ت هي ؤلاؾانت َظٍ ْ ،( ) بؾانخّ غْغ و مبضؤ ٗاهـ ٌؿمُّ اإلابضؤ َظا ْ ، الخٍغ .  لئلعاصة الظاحي الدشَغ

ت ْ  مً جإزحر صْن  الُهل نلى ْضعتها في الهاْلت ؤلاعاصة بها جخطِ التي الطُت بإنها حهٍغ ؤن ًمً٘ اإلاهنى بهظا الخٍغ

ُِا ًمً٘ ْ ، نجها ألاظىبُت ألاؾباب ت"  حهٍغ و هي الخٍغ ".   بىُؿِا لىُؿِا ؤلاعاصة حشَغ

: واهط مصادراث

:  هي ْ الهملي للهٓل مطاصعاث زالر ٗاهـ ًػو

  الىفض دلىد - 

                                                           
 2 ص، ، 2،1980 للكتاب،ط المصرٌة الهٌئة مكاوي، الغفار عبد ترجمة ،ألخالقا مٌتافٌزٌقا تأسٌس كانط، 1
 
 .   -00 ،ص  اٌّشىٍح اٌخٍمٍحصوشٌا اتشاٍُ٘ ،  -د - 
3
 .73، ص  ذاسٍس ٍِرافٍضٌما االخالقوأظ ،  -
 39.  ص ، نفسه المرجع  -4
5
 . 8 ص ، ٔفسٗ اٌّشجغ - 
6

 78 ، ص ، ٔفسٗ اٌّشجغ  -
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ٓم َٓ الهالم في ألاؾمى الخحر جدُٓٔ بن عي  اإلآغ ٓن  جخهحن بن ًمً٘ التي لئلعاصة الػْغ  َظٍ في لً٘ ألازالقي، بالٓاه
ٓأَ ؤلاعاصة ٓاًا بحن جاماٛ الخ ٓن  بحن ْ الى ٓن  ؤن َُجب ، الاؾمي للخحر ألانلى الشغؽ َٓ ألازالقي الٓاه ٓنّ ْ َٓ مم٘ىا ًٙ  مٓغ

ٓم َظا جدُٓٔ هكام في مخػمً ألهّ ٓأَ لً٘ ، اإلآغ ٓن  مو لئلعاصة الخام الخ  نلى ًٓضع ال ٖماٛ هي ْ الٓضاؾت، َٓ ألازالقي الٓاه
ٓيّ ٓصٍ لخكاث مً لخكت ؤي في اإلادؿٓؽ الهالم في ناْل ٗاثً ؤي بل ا ؤمغا ٗان إلاا اهّ بُض ، ْظ ٍع  َاهّ الهملُت الىاخُت مً غْغ

ٓيِا ًمً٘ ال ٓأَ َظا هدٓ نهاًت يحر بلى ٌؿخمغ جٓضم في بال بل  مً لِظا ْ الهملي اإلادؼ الهٓل إلاباصت َْٓا ْ.  الخام الخ

عي  ٓص هٓغ ان الػْغ ٓظ ٓنا بٓضُّ َظا مشل نملي جٓضم ب . عاصجىاإل خُُٓٓا مٓغ

ٓن  ال الالمخىاهي الخٓضم َظا مشل ْ ٓص باَتراع بال مم٘ىا ًٙ  َظا ْ)   نهاًت يحر بلى ؤبضا باْحن الهاْل للٙاثً شخطُت ْ ْظ

ٓص ٌؿمى ما ٓص باَتراع الا نملُا مم٘ىا لِـ ألاؾمى الخحر َان بطن ْ( الىُـ زل ٓص َان لظلٚ جبها ،ْ الىُـ زل  الىُـ زل

. الهملي اإلادؼ للهٓل مطاصعة َٓ ألازالقي ْن الٓان نً ًىُطل ال بٓضُّ

  هللا وحىد -2 

ْلى اإلاطاصعة بن ٓص مطاصعة) ألا ٓص هي زاهُت مطاصعة بلى ججغ( الىُـ زل  ْ الُػُلت بحن الاجُاّ ًخدٓٔ بّ هللا،الظي ْظ
.  الؿهاصة

ٔ  ناْل لٙاثً خاٛ هي الؿهاصة ؤن طلٚ ٓعٍ ٗل لّ ججغ ض ْ ٌشخهي ٖما ؤم ٓم بطن َهي ًٍغ  ْ الؿبُهت بحن الاجُاّ نلى جٓ
َٓغي  اإلابضؤ بحن ْ بُجهما الاجُاّ ؤًػا ْ ، بلحها ٌؿعى التي الًاًت بحن ٓن  ْ ؤلاعاصة لخهُحن الج ٓها بٓضُّ ألازالقي ،الٓاه ت ْاه  للخٍغ

ٓاؾؿخّ ًإمغ ٓن  ؤن ًيبغي مهُىت مباصت ب .  عيباجىا مو الؿبُهت اجُاّ نً ْ الؿبُهت نً جماما مؿخٓلت جٙ

 ،ْ ألازالُْت الىُت مو مخُٓت نلُت لِا للؿبُهت نلُا بهلت بْغاعها خُض مً الا الهالم في مم٘ىا لِـ ألاؾمى لخحرَا اطن ْ

ٓص لً٘ ٓظ ٓاهحن المخشاٛ َْٓا الُهل نلى الٓاصع اإلا  الامخشاٛ لِظا َْٓا –الٙاثً َظا مشل نلُت ْ( ناْل ٗاثً) نٓل َٓ الٓ

ٓاهحن ٓص ،هي ألاؾمى الخحر الى باليؿبت جُترع ان ًجب ؤنها خُض مً هي للؿبُهت لُاالو َالهلت اطن ْ.  بعاصجّ هي -للٓ ٓظ  -َٓ م
 مً) اإلاؿخمض ألاؾمى الخحر بمٙان نلى اإلاطاصعة َان اطن ْ هللا ؤي ، الؿبُهت ضاوو َٓ لظلٚ جبها ْ نلت  –ؤلاعاصة ْ بالهٓل

ْٓذ في هي( نالم ؤخؿً ٛ  ؤؾمى لخحر الُهلُت الخُٓٓت نلى اإلاطاصعة هُؿّ ال ٓص َٓ ؤْ .  هللا ْظ

عي  مً اهّ َظا مً وؿخيخج ؤن ًيبغي ال اهّ بلى هبّ ٗاهـ لً٘ ْ ٓص ؤلاْغاع الػْغ ٓظ ٓظّ بلؼام لٙل ٖإؾاؽ هللا ب  نام، ب

ٓم ألاؾاؽ َظا الن و نلى ًٓ  ْ ألاؾمى الخحر جدُٓٔ اظل مً الهمل َٓـ َٓ َىا َا ًخهلٔ ما بهما ْ. هُؿّ للهٓل الظاحي الدشَغ

ٓص باَتراع بال اَتراغّ ًمً٘ ال ؤمغ َٓ ٛ  ؤنلى نٓل ْظ ٓص الٓغاع" ٗاهـ ًٓٓ ٓظ ٓع  مغجبـ ؤمغ َٓ ألانلى الهٓل َظا ب  بالشه

ٓاظبىا " . الىكغي  الهٓل بلى ًىدؿب بّ ؤلاْغاع ؤمغ ٗان بط ْ ، ب

 الىلد

ضًت مشالُت ٗاهـ نىض ألازالّ ٍٓجها في ٖبحر زلص لّ الظي اإلاجخمو زطاثظ نً ْ ؤلاوؿان ؾبُهت نً بهُضة ، ججٍغ  ْ جٙ

ٓانضَا ْ مباصئها جدضًض ْ .

ٓا ال الؿغح َظا ان ٓاب مً ًسل  مً ُْمتها نلى ؾلبا ًازغ الؿبُهت ظِت مً ألازالُْت الُٓم ازخالٍ ؤن انخباع نلى الط
ْٓهىا ان شإهّ مً َظا الن ؤزالُْت هي خُض بت في ً  ألازالّ اٍن طلٚ ْمو ، آزغ بلى مجخمو مً الشغ ْ الخحر اهٓلب اطا الٍغ

ٓع  ٓعهت في ياًت ْ مدؿامُت الهٓلي باإلاىك ض ْ الط ٓاْهُت الخجغبت نً مىُطلت هي اط الخجٍغ ٓاؾِ جٓص ي ْ لئلوؿان ال  ْ اله
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 ٛ ٓاْو ؤن مو ، لضًّ اإلآُ ٓظضان مً ًيبو الظي الؿلٕٓ ؤن ألاخُان مً ٖشحر في ًٓغع  ال ٓن  ْض ال  مً ًيبهض الظي طلٚ مً ؤهبل ًٙ

ٍ انخباع صْن  ْتاإلاؿل بإخٙامّ الهٓل . الاؾخصىاثُت الكْغ

II–  لألدالق الصىشيىلىجي ألاشاس  

 ؤْ زحرة ٗاهذ ان بإَهالِم ًخإزغ ٖما ، آلازٍغً في جازغ ؤَهالّ بن بل يحٍر نً نؼلت في ال ْ لظاجّ ٌهِش ال ؤلاوؿان بن
غة ض اإلاؿلمت َظٍ مً اهؿالْا ْ شٍغ ٓن  ًٖا ؾِا ًؼجخم اظخمانُت قاَغة ألازالّ بن الاظخمانُ ٓنُت بشْغ  صعاؾتها ًجب ْ ، اإلآغ

ٓاملِا الكاَغة عبـ نلى ْاثمت ْغهُت صعاؾت .  به

ٓاظب ٓاظب لِظا ًمخشل ؤن الُغص نلى ْ اإلاجخمو ْغهّ بلؼام الاظخماعي َال ٓا بانخباٍع ال  طلٚ ًخم ْ ، الجمانت في نػ

ٓع  بجزنت ًخدلى ْ ؤهاهِخّ نً الُغص ًخسلى نىضما  ًخهلٔ ال َاألمغ. مهّ الخُانل ْ ، بّ الانتراٍ ْ لُّب الخاظت ْ بالًحر الشه
ٓن  ًؼنم ٖما ألازالّ بخإؾِـ ٓم بهما ْ الهٓلُ غت اللتزاماث بالخػ  َالُٓم لِظا ْ ، اإلاجخمو مً مؿبٓا مدضصة ْ مُْغ

. اإلاٙان ْ الؼمان في مخًحرة ْ وؿبُت ألازالُْت

( 1917-1858) دورواًم مىكف -1

ٗاًم بمُل ؾاع لٓض ْع ْظؿذ صعب نلى( Emile Durkheim 1917-1858) ص ٓهذ» ؤ ٓع  ْل٘ىّ الٓغعي، مىؿّٓ في« ٗ ت بل  الىكٍغ

ٛ  ٗان اهّ ٖخاباجّ صعاؾت مً ٍْبضْ.ْالُٓم ألازالّ في الاظخمانُت للمضعؾت ألاؾاس ي اإلاِىضؽ ْانخبر ؤؾاؾِا، نلى ألازالُْت  ًداْ
اث ًغص ؤن  اللظة مبضؤ ْانخبر ْٗلُت، نامت الُٓم ؤضبدذ ُِٖ جُؿغ ٛم التي الىُهُت اإلاضعؾت َْؿُّ الظاجُت،« ٗاهذ» هكٍغ

  لِـ ْألالم
اًل
 .َضمّ نىاضغ طاجّ في ًخػمً بل ألازالّ مُضان في خخمُا

ٗاًم ظهل ٖما ْع ٓع  الاظخمام نلم ص ا صعاؾاجّ مد
اًل
ا الاظخمام بْامت مؿتهضَ ا نلماًل اًُل ، ْاْه

اًل
 جازغ الاظخمانُت َالكاَغة مؿخٓال

ٓظّ الُغص في ّٖٓ ْج ْمت ًم٘ىّ ال بل مىّ، بعاصة يحر نلى ؾل ا، مٓا ٓاهحن جسػو ْهي جإزحَر ٓاَغ نلمُت لٓ  ْجيشإ الؿبُهُت، ٗالك

 .ألاَغاص نلى هُؿِا جُغع ؤنها ٖما ؤلالؼام، ضُت ْلِا الجمعي الهٓل ضىو مً ألنها اإلاجخمو؛ بيشإة

ْع " نىض ألازالّ زطاثظ ؤْ ضُاث َإَم ٓاظب" ٗاًم ص  ْمً الاظخماعي، للؿلٕٓ ْْانضة هكام بهّ خُض مً الخحر ؤْ ال
رة ياًت ؤلاوؿاوي للؿلٕٓ ًػو بهّ خُض ٓاظباث َْظٍ الخحراث، نمل بلى الىاؽ بعاصة ٍْجظب زّحِ  لخدُٓٔ اإلاجخمو ْغهِا ال
 .( ) لىُؿّ الخحر

ض الاججاٍ َظا غمً ْ  ؾلٕٓ في ًخجلى الىكام َظا ْ ، ألازالُْت الُٓم مً بىكام ًخمحز مجخمو ٗل بان  دورواًم ًٖا

ٓمُت خُاتهم في ألاَغاص م ْ ألاَغاص نلى مؿخمغا ْؿغا جماعؽ مخهالُت ُْمت اإلاهنى بهظا َاإلاجخمو ، الُ  نلُّ جدخٓي  ْما.  غماثَغ

ْامغ مً ٓاهي ْ ؤ ٓع  ؤْ ، ه (  .)اإلاجخمو في َغص ٗل نلى اإلاُِمً الجمعي للػمحر اوهٙاؽ بال هي ما الىضم ؤْ بالغغا شه

ٛ  ُِٖ لً٘ ْ ٗاًم جىاْ ْع   بلُّ؟ باليؿبت ؤؾاؾِا ما ،ْ ألازالُْت الُٓمت ص

: الادالكيت الليمت -أ

  ٔ ٗاًم ًغ ْع ٓانِا بمسخلِ ألازالُْت الُٓم ان ص ٓمُت خُاتهم في ألاَغاص ؾلٕٓ ْما اإلاجخمو، ؾببها ْؤشٙالِا ؤه  بال الُ

.  اإلاجخمو في َغص ٗل نلى ُيهُمً الظي الجمعي للػمحر اوهٙاؽ

                                                           
 .117لتربٌة األخالقٌة، ، ترجمة محمد بدوي، ص ،اإمٌل درو كاٌم   -1

2 - E.Durkheim, L'éducation morale , p.u.f , paris, 1963, p, 76  
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ٍٓم مهُاع ؤن ؤي  ٓلض خُىما الؿُل َمشال ، نلُّ باالنخماص ؤخٙامِا جطضع ْالىاؽ ، اإلاجخمو ؤؾاؾّ اٛألاَو جٓ ٓن  ال ً  جٙ

ٔ  ْحؿخٓبذ ؤَهاال حؿخدؿً الىاؽ َُّ ًجض  –ْالخشُِٓ بالتربُت ًخهِضٍ  –مجخمو في َُيشإ ، الشغ ؤْ الخحر نً َ٘غة لضًّ  ؤزغ
ٓهّ ما ٌؿخٓبذْ ، الىاؽ ٌؿخدؿىّ ما َِؿخدؿً ، نجهم اإلآُاؽ َظا َُإزظ ، مت مشال اؾخٓبذ َٓ َةن ، ٌؿخٓبد  َؤلن الجٍغ

ٓأَ ما ٗل ؤن ًضٕع زّم  ْمً ، ٌؿخٓبدِا ٗلّ اإلاجخمو ٓانض ً  . شغ َِٓ ًسالُِا ما ْٗل زحر َِٓ الاظخماعي الؿلٕٓ ْ

ا بطن ألازالُْت َالُٓمت ًٍٓ جامت ًجضَا الُغص الن اإلاجخمو مطضَع ابانخبا التربُت ؾٍغٔ نً ً٘دؿبها الخٙ  التي الٓؾُلت َع

ٓع  مً جىٓلّ ٓاوي الؿ ٓع  بلى الخُ  . الاظخماعي الؿ

 التي الهٓلُت ْ الجؿمُت ؤلامٙاهاث مً بالغيم الصخظ ؤن بضلُل اظخمانُت ضمُمِا في ألازالُْت الُٓم َةن نلُّ ْ

ٓن  ال بها ًخمخو .  بها اإلاجخمو لّ انتٍر بطا بال ُْمت لّ جٙ

ٓنا لِا ًظنً ؤن بال الُغص َظا نلى ْما ، الُغص ال اإلاجخمو ضىو مً ألازالُْت الُٓم ؤن الىدُجت ْ ا ؾ َْٖغ  الظي ألامغ ، ؤ

ٗاًم ظهل ْع ٛ  ( 1917 – 1858 ) ص ض الضالثل ٗل بن بل َدؿب ؤزالُْت ؾلؿت لِـ اإلاجخمو" :  ًٓٓ ٓطط َٓ اإلاجخمو ؤن جٖا  ْ الىم
ٓن  ؤن بض ال ،ْ ؤزالُْت ؾلؿت لٙل اإلاطضع  اإلاجخمو ًٍٓغ ال َهل ؤي بط ، بالػبـ اإلاجخمو ًخؿلبها التي ألازالّ الُغص ؤزالّ جٙ

ٓنّ ٗان مِما ؤزالقي اهّ نلى ٓط ْ الُِبت مً ْضع ؤي َانلّ ً٘ؿب ؤن ًمً٘ ال ه ٛ  َظا مً هُِم ْ(  ") الىُ  َٓ اإلاجخمو ان الٓٓ

ٓخُض ْ ألاؾاس ي اإلاىبو .  ألازالُْت للُٓم ال

ٗاًم بْامت ْفي ْع ٓاَغ الهلُا ْمشلِا ألازالُْت ًمالٔ ظهل ألازالقي، للمظَب ص  اإلاجخمو ْلُضة َهى الاظخمانُت، ٗالك

ْع  ببهؼ بهػِم الىاؽ اظخمام نً الىاشئت  .ْاإلاٙان بالؼمان مغجبؿت بالُهل هي ٖما صعاؾتها َٓ ألازالّ نلم ْص

ٗاًم هكغ في بطن ألازالُْت الُٓم بن ْع ٓصَا في جسخلِ ال ص ٓاَغ نً ْظ ٔ  الاظخمانُت الك ْٓاجو ْ ، ألازغ  هي الاظخمانُت ال

ْلى:  بساضِخحن جمخاػ ْ ، الُغص طاث نً زاعظت مكاَغ ٓنها ألا ٓنها الشاهُت ْ ، زاعظُت ٗ  نلُّ ْ ، ألاَغاص غماثغ نً مدؿامُت ٗ
ٓاْهت ت اؾخهضاصاجّ ًىمي الظي اإلاجخمو بهخاط مً ألنها الُغص غمحر نً زاعظت ألازالُْت َال ْاَهّ ْ الُؿٍغ ٌ ملٙاث ْ الىُؿُت ص

 .الهٓلُت

ٓاظباث اضؿضمذ ما ْبطا ٓاؾِ الاظخمانُت ال ا َةهّ الُغص، به  للمشل ٍْسػو الخاضت مشانٍغ نً ًخًاض ى ما ٖشحراًل

ٓبت، للسخـ ًخهغع َةهّ اإلاجخمو ُْم  الُغص ناعع بطا ؤما الهلُا، الاظخمانُت ٓبت ْالهٓ  َٓ ماصًت بخضاَما :مكِغان ْللهٓ
ٓاهحن ٗاًم طَب اإلاهنى ْبهظا الهام، الغؤي ؾلؿت في جخمشل ؤصبُت ْالشاهُت الٓغهُت، الٓ ْع  الجمانت بِئت ٌه٘ـ الػمحر ؤن بلى ص

(.  )بُئخّ ْْلُض نطٍغ ابً َاإلوؿان حهالُمِا، َُّ ْجلخٓى

 الادالقي الضمير -ب

 ٔ ٗاًم عؤؾِا ْنلى الُغوؿُت الاظخمانُت اإلاضعؾت جغ ْع ٓاهحن ضضٔ ؤْ حهبحر بال َٓ ما ألازالقي الػمحر ان ص  ألازالُْت للٓ
ا التي ْبطا الشغ َهل نً ٍْجهاها الخحر بُهل َُإمغها صازلىا في ًترصص الطضٔ َْظا َُّ، وهِش الظي ؤلاظخماعي الٓؾـ ًطضَع ، 

ا الاظخماعي ْؾؿىا َؤلن الُاخشت ؤخضها اؾدى٘غ ٓم ،َدُىما(  )ٌؿدىَ٘غ ٓظِىا،َاإلاجخمو الظي َٓ اإلاجخمو َةن باألَهاٛ هٓ ً 

ٓاء ٌشبّ الُغص بلى باليؿبت ٓػهّ وشهغ ال ْالظي هدىُؿّ الظي الِ ٍْػُِ ب ٗاًم ، ْع  هُؿّ في ًجض ؤهّ ًكً مىا ْاخض ٗل ؤن" (ص

                                                           
1
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ٓن  َْ٘ظا اإلاجخمو ْحي مً ألاخٙام َظٍ ؤن الاججاٍ َظا خؿب ْالخٔ " الُٓمُت لؤلخٙام مشبها بالُؿغة ٓظضان ًٙ  مخمحز ال
 . ؤلاٖغاٍ بساضُت

ٛ  ْ َظا ٗاًم ًٓٓ ْع  َىإ  بدؿً هخطٍغ ؤن ًيبغي ُِٖ وهٍغ ؤن ْطض هُ٘غ خُىما: ""  ألازالُْت ًتالترب" ٖخابّ في ص
ٓها ضٓث ٓلّ ٍْىؿٔ ٌهل ٓاظب لِظا همخشل ال خُىما ،لً٘" ْاظبٚ طا َٓ َا" بٓ ٓص َالطٓث ال  لُهترع اإلاغة َظٍ في ْلً٘ ٌه

ٓىا ٍْٓٓ ًم٘ىىا ال الىضاء َْظا ؾٍغ ٓعة ماَُخّ نلى ال ْلذ َلٓض ، ْاضخت بط  شخطُاث بلى جيؿبّ ؤن بسُالِا ْبالشو خا
ت ٓم بلى اهٓلبذ شخطُاث ؤلاوؿان، مً ؤؾمى مُاْع ٔ  الخُٓٓت في الهباصة ْما نباصة مٓغ  َاإلاجخمو للؿلؿت زاعجي مكِغ ؾٓ

ٓم ٓهىا ٗان ً  خُىما ْالاغؿغاب الٓلٔ َُىا ْجؼعم بٖغاَُت بطُت نلُىا جملي التي ألاخاؾِـ َظٍ ًػو الظي َٓ ٗان ؤزالُْا ًٙ

ا هٓخاص ال ْامَغ ".  أل

ٔ  ٖما ألازالقي غمحرها بن ٗاًم ًغ ْع ٛ  خُض نىّ َْهبر اإلاجخمو ضىو مً ص  الظي َٓ اإلاجخمو َةن َُىا غمحرها جٙلم اطا" ًٓٓ

ٓع  َٓ خُض اإلامخاػة الؿلؿت نلى صلُل ؤؾُب هي بها ًساؾبىا التي ْاللهجت"  َُىا ًخٙلم . مدط

 الجمعي الضمير -ث

ٗاًم نىض"الجمعي الػمحر"ٌهخبر ْع ٔ  اإلاُاَُم اخض ص ٓن  خُض الازالُْت،َمً َلؿُخّ في ال٘بر  ْالػبـ ْألازالّ الٓاه
ٓنت ٌهني الظي الجمعي للػمحر ملخٓف الء َِىإ الاظخماعي ٓاؾِ اإلاهخٓضاث مً مجم  ْالتي اإلاجخمو ؤنػاء بحن الهامت ْاله

ٓن  ٓصٍ لّ الػمحر َظا ْمشل زاضا وؿٓا جٙ ْم َِٓ اإلاخمحز الخاص ْظ ٓخُض نلى َْهمل الؼمً عنب ًض ْالػمحر ج  الجمعي ألاظُاٛ،

ٓة ًخمحز ْل٘ىّ ألاَغاص بحن ٌهِش  .ألاَغاص بحن الدشابّ صعظت جؼصاص خُىما زاضت ْالاؾخٓالٛ بالٓ

ٗاًم نىض الجمعي الػمحر صعاؾت ْحه٘ـ ْع خّ ص ٓاَغ مهالجخّ ْجغجبـ. الاظخماعي الِٓغ نً هكٍغ  اعجباؾا الاظخمانُت للك
ٓم ٌهض ،خُض الجمعي الػمحر ةبمىاْش ْزُٓا ٗاًم مُاَُم مً اإلاُِ ْع ّ خُض الغثِؿُت ص ٓنت: " بإهّ نَغ  اإلاهخٓضاث مً مجم

ٓاؾِ ت ْاله ٓاخض اإلاجخمو ؤنػاء مخٓؾـ لضٔ اإلاشتٖر ".  بّ الخاضت خُاجّ لّ مدضصا اظخمانُا هكاما حشٙل ْالتي ال

ٓصٍ في الجمعي الػمحر َْهخمض ٓاؾِ ألاخاؾِـ نلى ْظ ٓصة نخٓضاثْالم ْاله ٓظ  ؤْضر ْبالخالي. الُغصي الػمحر في اإلا
ٗاًم ْع ٓاْو في الاظخمانُت ْألاَٙاع الجمعي الػمحر بحن مخباصٛ جإزحر طا اعجباؾا َىإ ؤن  ص  التي الػًٓؽ هدُجت الاظخماعي ال

 ( . ) ؤنػاثّ نلى الجمعي الػمحر ًماعؾِا

م مً اْضع ؤنهم في ًىدطغ الاظخمانُحن ضلخحنْالم الهباْغة َػل ؤن نلى الاظخمانُت الجزنت ؤصخاب ًخُٔ  نلى يحَر
ٓظُّ ْ الجمعي الهٓل اججاٍ َِم ٓن  ال الاججاٍ،َِم َظا بلى ألاَغاص ج  اإلاجخمو َٓ ًسترم ْ ًَْحر ًجضص الظي بهما ْ ظضًضا ًسترن

. الجمعي الهٓل ؤْ

 la socialization  دورواًم عىد ألادالكيت الخيشئت -ر

ٗاًم عئٔ نخباعالا نحن في ازظها اطا ْع ت الجزْاث نً ص ٓاؾؿت ل٘بدِا ْالخاظت ؤلاوؿاهُت الُؿٍغ  ؤن ًجب الهامت ألازالّ ب

ٗاًم اَخمام وؿخًغب ال ْع  .ْالتربُت الخيشئت زالٛ مً الاظخمانُت ألازالّ باؾدبؿان الشضًض ص

ٓظض الاظخمانُت ألازالّ ان    ج
اًل
ٔ  نلى ؤؾاؾا ٓاؾؿت حؿدبؿً ل٘جها الشٓافي اإلاؿخٓ ٗاًم ْاٛ ْٖما. عصالِ ب ْع  ألازالّ بن ص

ىا"  الهامت ٓن "  ْ"  جستْر ا جٙ ٗاًم ًً٘ لم ألاؾاؽ في، "  مىا ظؼءاًل ْع   ص
اًل
ٓم مِخما   ٗان ل٘ىّ الاؾدبؿان بمٓغ

اًل
 بهالْخّ مِخما
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ٍٓت الشٓاَُت باإلاشاٗل ْاَخمامّ ْلم ػمىّ في ْالبيُ   ٗان ،لٓض حؿدبؿً الهامت ألازالّ ؤن ُِٖ ًدضص ،
اًل
 بلى ًاصٔ بما ؤٖثر مِخما

ٓة جضوى . اإلاهاضغ اإلاجخمو في ألازالّ اؾدبؿان ْ

َٓغ ان  ٓم ظ ٗاًم باليؿبت اإلآغ ْع . الُغص ْعى نلى الاظخمانُت الخٓاثٔ جماعؾّ الظٔ آلالي الخُُٓض صعظت في الخضوي ٗان لض

بغث ؤشاع ْٖما ٗاًم ًخسل لم"  وؿبذ ْع ْع ّ الظٔ الًغبي اإلاجخمو ؤن َ٘غجّ نً ؤبضا ص ٔ  ماثبإػ ًمغ ٌهَغ  نباعة ألاػماث ْجلٚ ٖبر
ٗاًم َاَخمام ، ألاَغاص خُاة في ألازالُْت الؿلؿت جدلل نً ْع ت ص   ٌهخبر اإلاجخمو في الهمل جٓؿُم ْ الاهخداع في بالالمهُاٍع

اًل
 ججلُا

 .الاَخمام لظلٚ

 

ٗاًم ؤنماٛ مً ال٘شحر ان ْع  ْؤلاضالخاث زالقيألا بالخأٗل اَخمامّ غٓء نلى عئٍتها ًمً٘ نامت ْالخيشئت التربُت نً ص
، إلًٓاٍ اإلام٘ىت ٓاؾؿت نّغَذ ْالخيشئت َالتربُت اهدشاٍع ٗاًم ب ْع ِٓا نً التى الهملُاث بإنها ص  ؤؾالُب الُغص ًخهلم ؾٍغ

ٓنت ْاث ْاٖدؿابّ ما مجخمو ؤْ مجم ت، اإلااصًت ألاص ٗاًم ؤَمُت ؤٖثر َٓ ْما ْالٍُ٘غ ْع ت ألازالّ لض ٍع ٓظٓ الػْغ  في الُانل صلل

.  اإلاجخمو

ٓاهب زالزت ألازالُْت للتربُت ْ ال :مِمت ظ ت بالٓؾاثل ألاَغاص مض َٓ َضَِا ،  اًل  ؤ ٍع  تهضص التى الجزْاث ل٘بذ الػْغ
،. ْابخالنِم نلحهم باإلؾباّ

اًل
 ؤن إلااطا الؿُل ًُِم َُّ ْممحز زاص اؾخٓالٛ ،ل٘ىّ باالؾخٓالٛ باإلخؿاؽ ألاَغاص جمض زاهُا

ٓانض ت َحها الغيبت ًجب الؿلٕٓ نم مهُىت ؤشٙاٛ نلى جىظ التى الٓ "  اإلاؿدىحر الخٓبل" بُػل زاؾغ ؾُب نً جٓبلِا  ؤي بدٍغ

، زالشا.
اًل
ٍٓغ بلى تهضٍ الخيشئت نملُت ْؤزحرا ٓاهب حهخبر ْ َظا.ألازالقي ْوؿّٓ للمجخمو باإلزالص ؤلاخؿاؽ جؿ  الخيشئت ظ

ٓصاث ألازالُْت  .الخضًض اإلاجخمو في الُغص لىم الجمهُت ألازالّ لٓبػت اإلاغض ى الخدلل نلى للؿُؿغة مجِ

ٔ  نلىؤما ، الهام اإلاؿخٓ
اًل
ٗاًم ٗان ظضا ْع   ص

اًل
ّ  مِخما   الىاؽ الهامت ألازالّ بها جُٓض التى بالؿغ

اًل
 هاخُت، َمً. ْصازلُا زاعظُا

م ْحشٙل الىاؽ زاعط جِٓ اإلااصًت يحر الاظخمانُت الخٓاثٔ  هُؿِا نلى حهمل ال الاظخمانُت الخٓاثٔ بالخإُٖض ْ.ْؤَهالِم ؤَٙاَع

. الجمهُت ألازالّ اؾدبؿان ؾٍغٔ نً ؤهُؿِم ألاَغاص َحها ًُٓض التى الضعظت بمٙان ألاَمُت ْمً َانل، زالٛ مً َٓـ لً٘

ٗاًم ؤْضر ْْض  ْع ٔ  " ؤن ص  ؤن ًمً٘ ال اإلاجخمو ؤن بما لً٘ َغاى مً نلُىا حهمل ال بنها زاعظىا، لِؿذ الجمانُت الٓٓ

ٓظض ٔ  َظٍ جخسللىا ؤن ًجب اط ٌ،زالٛ ْمً ألاَغاص ْعى في بال ً  الاؾدبؿان، لهملُت لخٓغُدّ باإلغاَت  ،ْ" صازلىا ْجيخكم الٓٓ
ٔ  مغة ًٓضر ؤنالٍ اإلآخؿِ َان ؼ ؤزغ ٗاًم َع ْع ٔ  بإن ضغح ْض ؤهّ بما الجماعي للهٓل ص ٓظض الجمانُت الٓٓ  ْعى في َٓـ ج

 .الُغص

ٓعٕ بعوؿذ ْام لٓض ٗاًم وؿٔ في ألازالّ اؾدبؿان ؤَمُت ّْضر نىضما ممخاػ بهمل ْال ْع  الخل ٖما الؿبُعي، الهٓل " ص

ٗاًم ْع ، ٌهخبٍر ؤن يحر مً ؤزالقي بد٘م ًإزظ ؤن الًمً٘ ص
اًل
ٓانض ملؼما   جماعؽ ألنها"  ملؼمت زاضُت " لِا ألازالُْت َالٓ

اًل
ٓنا  مً ه

ٓص ّ  الطه ٓة مو ًسلـ ال ؤن ًجب الخُُٓض َظا ، باجبانِا مُٓضة ؤنها جدـ التى ؤلاعاصة َٓ  الججبر َاإلعاصة ؤلاظباع، ؤْ اإلااصًت الٓ

ٔ  جلٚ َغغذ لٓ ختى الانخباع في جإزظَا التى اإلاهاًحر اجبام نلى ٓص. الهام الغؤي ؾٍغٔ نً الٓٓ  ؤْ مكِغ لِا لِـ ألازالُْت َالُٓ

 مً ؤٖثر لِـ طلٚ، مً الغيم نلى لئللؼام، ْالىُس ي الخمُمي الؿابو َظا ْلً٘. ْهُؿُت خمُمُت محزة لِا لً٘ آلي، غًـ
ٓاء مشل جخسلل التي الهام الغؤي ؾلؿت ٓصها ألانماّ ؤنمٔ هدىُؿّ، الظٔ الِ ٓظ . "  ل

ٗاًم ْضم لٓض ْع   ص
اًل
  مشاال

اًل
ٓص مدضصا ٓت الُغص جطٍغ بطا"  الضًً نً صعاؾخّ في الضازلُت للُٓ ٓاؾم، ججاٍ مهُىت بؿٍغ  الؿ

ٔ  ؤن بؿبب لِـ طلٚ   َحها الشٚ ًمً٘ ال َحها الؿاٖىت الٓٓ
اًل
  ملؼم بإهّ ؤلاخؿاؽ لضًّ الُغص طلٚ ألن نلٚ ماصًا

اًل
 ؤزالُْا

ٓع  ْلضًّ الىدٓ، طلٚ نلى لُخطٍغ   ًؿُو بإهّ الشه
اًل
ٓاظب ًاصٔ ْؤهّ بلؼاما    " .ال
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 ٗاهذ ْبطا. الُانل نلى الجمهُت لؤلزالّ اإلآُض ألازغ بؾاع في عئٍخّ ًمً٘ ْالتربُت الخيشئت باالؾدبؿان، الاَخمام َظا
ٓص َظٍ ٛ  َةنها زاعظُت ؤْ صازلُت الُٓ  .ألاَغاص ؤَهاٛ ْ ؤَٙاع نلى اإلاؿُؿغة الهامت لؤلزالّ جخجز

ت باليصبت أما-ج   للخٍز

 ٔ ٗاًم ًغ ْع ت  ؤن ص ٓص ًخؿلب َظا الضازل،ْ مً ْلِـ الخاعط مً جإحى الخٍغ ت ،لً٘ الجزْاث لخ٘بذ ألازالّ ْظ  ؤْ الخٍغ
ٗاًم ؤنماٛ في آزغ مهنى لِا الاؾخٓالٛ ْع ت ألن طلٚ ص ض التى الهامت ألازالّ اؾدبؿان مً هبوث الخٍغ  ْاؾخٓالٛ ؤَمُت نلى جٖا

ٓن  الخالخحن ٗلخا ْفى الُغص ت جٙ ٔ  ؤماًٖ في ٖما َْىا. للُغص ْلِـ للمجخمو زاضُت الخٍغ ٔ  ؤزغ ؼ صعظت ؤًت بلى هغ ٗاًم ٖع ْع  نلى ص

 .الهٓلُت ملُاثالو خؿاب نلى"  ألازالُْت الُغصًت" الخالت َظٍ في. اإلااصًت يحر الاظخمانُت الخٓاثٔ

ت نً الخضًض ان ٓصها الخٍغ ٓاظب نً الخضًض الى ًٓ ٓاظب ؤن نلى الُالؾُت ؤيلب ًخُٔاط ، ال  مً ًسلٓ ال( ألازالقي) ال
ٍٓا، جلٓاثُا َهال لِـ َِٓ بٖغاٍ، ؼة لِـ نُ َُٓٔ بناصة في نىضَا اإلاشٙلت ْجىدطغ َهل، عص ؤْ يٍغ ٓاظب بحن الخ ت ال  ْالخٍغ
ٓاظب ٗان ،َةطا ٗاًم هكغ َُِ٘ الاعاصة اؾخٓاللُت ًدٓٔ اٖغاٍ ٗاهـ نىض ال ْع ٓاظب الى ص  ؟ ال

: دورواًم عىد الادالقي الىاحب -ح

ٗاًم بمُل ًظَب   ْع ٓاظب" ؤن بلى[( Emile Durkheim] 1917-1858) ص  ؾابو طْ َِٓ: ؤؾاؾِخحن بطُخحن ًدؿم" ألازالقي ال
هخبر ؤهّ ٖما ،(obligatoire) بلؼامي ْٓذ في ٌُ ٓبام هُؿّ ال ر ٖص يء( désirable) َُّ عي ِحّ

َ
ّب ؤْ ز

ُِ
َ
 .ؾ

ٓم ؤن ٌؿخؿُو ال َاإلوؿان  ّ مىّ مؿلٓب ألهّ َٓـ ما بهمل ًٓ
ُ
ٓع  ؤْ َهل  وؿعى ؤن هُؿُا اإلاؿخدُل مً» بهّ بل بّ، مإم

ا هُٓؾىا في هجض َضٍ جدُٓٔ هدٓ ٓعاًل ُخ
ُ
را لىا ًبضْ ال بدُض ججاَّ، َ ِحّ

َ
با، ؤْ ز ّ

ُِ
َ
دٕغ ال ؤْ ؾ .  «ؾاؽبح ؤي َُىا ًُ

ٓاظب" َةن لظا ِؼما، شِئا َٓـ لِـ" ألازالقي ال
ْ
ٓن  بلى جغظهان الطُخحن ْٗلخا. َُّ مغيٓب ش يء ؤًػا َٓ ْبهما ُمل ٗ 

ٓاظب" َهضُّد  ألازالُْت الُٓم بن خُض ألاَغاص، بعاصاث نلى جخهالى ؤزالُْت ٖؿلؿت اإلاجخمو بلى ٌؿدىض" ال
ُ
ت ُْما ح  ْزٓاَُت، خػاٍع

ل ةْالشٓاٍ الخػاعة مً ْٗل
ّ
ِٙ ش

سُا اظخمانُا هكاما ٌُ ْػ  ْجاٍع . الُغصًت ؤلاعاصة ًخجا

ٓا ْض ؤهُؿِم ًجضْن  ألاَغاص بن خُض ْمً   هٓل نلى حؿِغ ٖهملُت ،(la socialisation" )الاظخمانُت الخيشئت"لـ زػه
ت الُٓم ٓن  الظي اإلاجخمو في الٓاثمت ْالشٓاَُت الخػاٍع ٓه  الُٓم جلٚ صازلِم ْاجلٔ ْْض ؤهُؿِم ًجضْن  َةنهم َُّ، ؤنػاء ًٙ

ص ؤزالُْت مهاًحر شٙل نلى دِضّ
ُ
ٓن  ًجهلِم هدٓ نلى ْاظب، َٓ ْما زحر َٓ ما ج ٓم ٓاظب"بـ ًٓ  جمشلّ الظي ؤلالؼام مً بضاَو" ال

ٓبُت" مً ْبضاَو اإلاجخمو ؾلؿت ز التي" اإلاغي مِحّ
ُ
ن  ُٖٓم ألازالُْت الُٓم ج ّ

ِٓ ٙ
ُ
ٍٓت ج ِخمُّد  ٖإنػاء ألاَغاص َ

َ
 َتزٓا غمً جغبُُتهم ج

.  مهُىت

ٗاًم َةن َْ٘ظا، ْع ٔ  ص ٔ  لِـ ْبؾالُْخّ ْؿهُخّ في ٗاهـ نىض ألازالقي ألامغ ؤن ًغ ٓاْو مكاَغ مً مكِغ ؾٓ  ألازالقي ال

ٓبُت"ْ" ؤلالؼامُت"بـ ْاخض آن في ًخطِ الظي ٓهّ بُهل" اإلاغي ْاث نلى هُؿِا جُغع ؤزالُْت ٖؿلؿت للمجخمو زاغها ٗ  ط
ٓاظبا بإن ٗاهـ مو ًخُٔ َِٓ ،ألاَغاص  ْاإلاخمشل ؤلاٖغاٍ إلاشٙلت الٙاهؿي بالخل ًٓخىو ال ل٘ىّ ْؤلاٖغاٍ، ؤلالؼام مً ْضعا ًدمل ل

ٍٓل في ٓاظب جد ؽ، ْيحر مؿلٔ ؤمغ بلى ال ٓم بدُض مشْغ ٓاظب هٓ ٓاظب، امخشاال بال ٗاًم خؿب اإلاؿخدُل مً ؤهّ طلٚ لل ْع  ص
ٓن  َضٍ هدٓ الؿعي  ؤهىا ُِٖ لىُؿغ اللظة ؤزالّ مً بٓؿـ هٓبل ؤن ًجب َْ٘ظا خؿاؾُدىا، ًدٕغ ال ججاَّ َاجٍغً هٙ
ٓم وشهغ ٓاظباث ُْامىا ؤزىاء ْؤلايغاء الغض ي مً بى  .ْْبلىا زاعظىا جدضصث ب

، ْبهباعة ْٓذ َُي ؤزٔغ ٗاًم َُّ ٌهتٍر الظي ال ْع ْٓاجو ؤن ص ٓاظباث ؤَمِا ْمً الاظخمانُت ال  بالخاعظُت جخمحز ال
ٓجّ ال ْالٓؿغ، ٓاظباث ألن نلحها اإلاؿلـ الٓؿغ ؤْ ؤلاٖغاٍ َظا ٌعي ال ظخماعيالا الُانل ؤن ًالخل ؤن ًُ ٓلذ ال ٓم بلى جد  مٓغ
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اط نلى َاإلآبل اإلاشاٛ، ؾبُل ْنلى عيبت، اط ؾٓٓؽ بدىكُم مؿالب الْؼ اٍ الْؼ ٓت ْالَؼ غت مهُىت بؿٍغ  الُانل ْلً٘ ، مُْغ
ْع  مو ًخماهى ٓلّ ؤن ًمً٘ الص يء َـْن  ْاإلاخهت اللظة ْ الغض ي مً ش يء امخشالّ في ًطبذ بدُض الض  الظي الخظاء اهخهاٛ نً هٓ

ٛ  زُٓال، ْاظبا الطًحر للؿُل باليؿبت ٗان ٓم بلى الخٓا َخدٓ  ُْمت الاؾخهمالُت ُْمخّ بلى اهػاَذ بل ْاؾخمخام، عيبت مٓغ

ٓم ْخماؽ خمُت بٙل الخغب ػمً في يهب الظي طإ ؤْ! ظمالُت ٓاظب امخشاال الجِش في للخؿ ا… الٓؾىُت ل  ألامشلت نم ْيحَر

ٓاظب امتزاط جكِغ التي ٓاؾِ مو ؤخُاها ْجؿابّٓ بالغيبت ال . الصخطُت اله

ٛ  ْلظلٚ  ٗاًم ًٓٓ ْع ٓانض ٖخابّ في ص ٓجي اإلاىهج ْ ٓل ط ؤْ ٖإر ْاظب ؤئصي خحن بهني“: الؿٓؾُ ٓاؾً اْ ْػ ٓم…  م  بإصاء ؤْ
ٓن  الهٍغ خضصَا زاعظُت ْاظباث ٓاظباث َظٍ ؤن مً الغيم ْنلى ْالٓاه ٓاؾُي مو اععجخو ال ال  َظٍ بن( …) الصخطُت ن

ب ٓظض ال ْالخُ٘حر الؿلٕٓ مً الػْغ ٓع  زاعط ج ٓة ؤًػا جمخاػ بل الُغص شه  نلى هُؿِا جُغع ؤنها في الؿبب هي ْاَغة آمغة بٓ

ٓاظب ضُخان طلٚ نً ًيخج " بعاصحي بمدؼ لّ ؤؾدؿلم خحن الِٓغ بهظا ؤشهغ ال بوي خٓا. ؤبى ؤم شاء الُغص  ةالطِ: ألازالقي لل
ْلى ٓهّ هي لّ اإلاالػمت الشاهُت الطُت لً٘ ؤلالؼام هي ألا ٓاظب. عيبت مٓغو ٗ ٗاًم باليؿبت َال ْع ٛ  ل٘ىّ زاعجي اٖغاٍ لض  بلى ًخدٓ

ٓم . عيبت مٓغ

ٓاظباث مىبو َٓ اإلاجخمو ماصام لً٘ ٓة ْمطضع ال  ؤبىاء نلى مٓخطغة ْاظباجىا ؤن طلٚ نً ًيخج َِل جطاخبها، التي الٓ
ٓاظباث ؤن ْ ْاظباجىا، الثدت لٓىدىا التي اظمانتن ؤْ مجخمهىا ٓاظباث ؤن ؤم ْمدلُت، وؿبُت ال ٓهُت ال ٓن  ؤهىا ْ ٗ ٓاظباث ملؼم  ب

ْعَا الٓاصمت ألاظُاٛ ججاٍ ؤي ْاإلآبلت الخاغغة ظمهاء ؤلاوؿاهُت ججاٍ  ظمانخىا ججاٍ ْالتزاماجىا ْاظباجىا جخهاعع ؤال ؟ بض
 وؿاهُت؟ؤلا ججاٍ ْالتزاماجىا ْاظباجىا مو ْمجخمهىا

  املجخمع صىث الىاحب-خ

ٓة جُؿحر بلى مالذ ْض ؤلاوؿاهُت ٗاهذ بطا ُبت آلامغة الٓ ٓاظب لطٓث الَغ  جُؿحرا الُغص بضازل مجلجال ًترصص الظي ال
ٓعٍا ٍٓت، بٙاثىاث ًغبؿّ ؤؾؿ ٓاظب ضٓث َةن نل ٗاًم نىض ْالػمحر ال ْع  ٗاثً َٓ الظي اإلاجخمو ضٓث يحر آزغ شِئا لِـ ص

ْاتهم، صازل ٍْديى َحهم ٍْازغ ألاَغاص ػًخجاْ مهىٓي  ٓنا نلحهم ٍْماعؽ ط . الخُي ْؤلاٖغاٍ الِٓغ مً ه

ْاث مً ًخجؼؤ ال ظؼء َٓ ، اإلاهنى بهظا اإلاجخمو بن   َحها بض الظي َِٓ نىّ؛ الاهُطاٛ ؤبضا حؿخؿُو ال التي الُغصًت الظ
عة جمىذ التي ْاإلاهاًحر اإلاشانغ جلٚ ٓانض بالػْغ  ْاظباتها لِا جدضص ٖما ألازالقي لئللؼام اإلامحزة ؤلاٖغاٍ ضُت الُغصي الؿلٕٓ لٓ

.  ججىبّ ًجب ْما َهلّ نلحها ًيبغي ما ؤي ألازالُْت،

ٓاظب ٗان بطا لً٘  مجخمو لٙل ؤن ماصام ْاليؿبُت؛ الاوًالّ في ٌؿٓـ بظلٚ َةهّ بةٖغاَاجّ، ْ باإلاجخمو ًغجبـ ال

ت الشٓاَُت زطٓضِخّ .  اإلاجخمهاث يباّ نً جمحٍز التي ْالخػاٍع

ٓاظب ؤن ٖما ٓم ًاصي ؤن شإهّ مً الخالت َظٍ في ال  ألامم بحن ْألازالقي الُ٘غي  ْالطغام الخػاعي، الطضام مً ه

 الجمانت زاعط مً بُغص ألامغ حهلٔ بطا ضالخُخّ ًُٓض ما يالبا” !جٓخل ال“ ألازالقي َاألمغ ما، خض بلى صخُذ َْظا. ْالشهٓب
ٓن  ال بمً الخىُ٘ل ؤْ اؾخهباص ؤْ ْخل ألَغاصَا ضغاخت ججحز زٓاَاث َْىإ. ألامغ َظا للُغص لٓىذ التي !  الجمانت بلى ًيخم

ٛ  ْلظلٚ ًٓٓ ًٍ ٓخشحن لضٔ ألاَهاٛ حهض“: صاْع غة ؤْ زحرة البضاجي ؤلاوؿان لضٔ ٖظلٚ ْعبما اإلاخ  جازغ ٗاهذ بطا َٓـ شٍغ
ٓح ٓم ْلِـ -الٓبُلت خاٛ خؿً في بٓغ ٓاٍ انخٓاص مو الىدُجت َظٍ جخُٔ. الٓبُلت في الُغص الهػٓ ؤْ البشغي  الى  الخـ ؤن َد

ال ًغجبـ ٗلحهما ألن الاظخمانُت، الًغاثؼ مً مشخٔ مىبخّ في الخلٓي ا ؤ .  ”باإلاجخمو ْخطٍغ

ٓع  َةن ْباإلاشل ٓظٓب بالشُٓت اإلاغء شه  مً ؤْ الٓغبى طْي  مً ألازحر َظا ٗان بطا خؿبما ًسخلِ للُٓحر ؤلاخؿان ْب

ّ  ؤْ اإلالت في لي مسالِ مجخمو في َغصا ْؤ اإلاجخمو هُـ إلات مىار قل ْفي ْلً٘،. اللًت اْ الهغ ٛ  ْالشٓاَُت الاْخطاصًت اله  ْجدٓ
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ٖٓب ت بلى الٙ ٓعة بُػل ضًحرة ٍْغ ٓخض الاجطاٛ، ْؾاثل ز ت مطاثغ ْج ٖٓب البشٍغ  الؿابو نلى الدشضًض ملخا ٌهض ؤلم… ْالٙ
ٓوي ٓاظباث الٙ ٓاظباث الُٓم نلى لخىُخذ ِْااوًال مً ْبزغاظِا ألازالُْت لل ت؟ إلاطالر خُكا ؤلاوؿاهُت ْال  البشٍغ

 L.Bruhl (1857-1939 )  بزول ليفي -2

ٛ لُُي الُغوس ي الاظخماعي الُُلؿٍٓ ٗان لٓض ا بْغ
اًل
ش ؤؾخاط : آلاجُت ب٘خبّ الاظخماعي اإلاظَب ْهاضغ الُلؿُت لخاٍع

ح"ْ "1922" "البضاثُت الهٓلُت"ْ" 1910" "الضهُا الجماناث في ةالُ٘غي  الٓقاثِ"ْ "1903" "ألازالّ ْنلم ألازالّ َلؿُت"  الْغ

. "1931" البضاجي الُ٘غ في ْالؿبُهت الؿبُهت الُاثٔ"ْ" 1927" "البضاثُت

 ٔ ل لُُي" ًغ  :آلاجُت الضالالث ْهي ألازالّ، لٙلمت مهانٍذ  ؤْ صالالث زالر َىإ ان" بٍغ

 
اًل
ال ٓنت نلى ألازالّ ٗلمت جؿلٔ :ؤ ٓاؾِ ْألاخٙام ٗاعألاٍ مً مجم ّ  جخطل التي ْالهاصاث ْاله  ْْاظباث الىاؽ بدٓٓ

 .مهُىت خػاعة في ؤْ مهحن نطغ في نامت بطُت ألاَغاص ٍْٓبلِا بها ٌهتٍر ْالتي بهؼ، ججاٍ بهػِم

ٓاَغ، َظٍ ًضعؽ الظي الهلم نلى ؤًػا جؿلٔ ؤنها: زاهُا ٓاَغ ًضعؽ الظي الهلم َٓ الؿبُهت نلم ؤن ٖما الك  الك
ٓم نً ألازالّ نلم ًخمحز ْبظلٚ نُت،الؿبي ، الؿبُهُت الهل ٓم َظٍ ٗاهذ ْبطا ألازٔغ ٓنِا نً جخمحز ألازحرة الهل  الضاللت، في مٓغ

ٓنّ ْنلى الهلم نلى ًضٛ ألازالّ نلم َةن  .ْاخض آن في مٓغ

 
اًل
 .الهلم َظا جؿبُٓاث نلى ألازالّ جؿلٔ ْؤزحرا: زالشا

اصة: مشل الاظخمانُت خُاةاٛ جٓضم ألازالّ جٓضم مً ًُِم َظا ْنلى  بلى ْما ْالؿمإهِىت، ْألامً ْالخهاْن  الهضالت ٍػ
 .( )طلٚ

ٛ لُُي  نىض َاالزالّ ٓاهُجها جمىذ ْ الًحر مو الهالْت جىػم ، اظخمانُت قاَغة L.Bruhl بْغ ٓاؾؿت للُغص ْ  ْ ، التربُت ب
 َٓ الاهضماط ْنضم ، الخحر مُٓاؽ َٓ َاالهضماط.  َحها اهضماظّ نضم ؤْ الجمانت في الُغص اهضماط بمضٔ ًخدضصان الشغ ْ الخحر

 . مخًحرة ْ وؿبُت ؤًػا الخلُٓت الُٓمت ٗاهذ زاضت هكم ْ جٓالُض ْ ناصاث مجخمو لٙل ؤن بما ْ.  الشغ مُٓاؽ

ٓع  ْمو  لُُي لضٔ زطٓضا الهالْت َظٍ جخجلىْ ، اإلاجخمهاث ْنلم الازالّ نلم بحن الهالْت جٓؾضث الاظخمام نلم جؿ
ٛ ٓهُت الازالُْت ْاإلااؾؿاث اإلاجخمهاث صعاؾت ان ٌهخبر الظي  بْغ  نضص اؾخسالص الى تهضٍ ؾبُهُا، نلحها جىؿٓي  التي ْالٓاه

ٓاهحن مً مهحن .  لِا جبها الاظخمانُت اإلااصة في جازغ التي الٓ

ٓلٓظُا؛ ملخطٔ الؿب ان ٖما بالهلم ملخطٔ ًُٖ الازالّ نلم ًبرػ َْ٘ظا، ٓعي الاظخمام، نلم ٍْخجلى بالُحًز  مً اإلآغ

ْاة ٖهلم اإلابضؤ، خُض ٓاهحن ظمُو ْان. ياًاجّ خُض مً مضا ٓظُت الٓ ٓل ٓن  ان. الؿابو َظا نلى جىؿٓي  الؿٓؾُ ٗاًم ْاه ْع  ص

 .اإلاجخمو في الُغص نؼلت مٙاَدت ًٓترح َْٓ: ججىبّ الى آلاًلت الؿبل ًمىذ باالهخداع، اإلاخهلٔ مشال( 1858-1917)

ض الّألار نً ٖخاباجّ فيْ ٓاَغ ؤنها نلى ؤلاوؿاهُت ألاَهاٛ بلى ًىكغ ؤن ًٍغ عة ضغح ْْض ؾبُهُت ق  الضعاؾاث هٓل بػْغ
بى، ؤلاظخمام نلم بلى الخإملُت الُلؿُت مً ألازالُْت ٔ  ألازالّ َلؿٓت ًيخٓض َِٓ الخجٍغ  بلى ٍْيخهى لؤلزالّ، نلما مجها بضال ٍْغ

ٓمِا،،َاًاهذ ْص ، إلااغحها جابو للجمانت مكِغ ألازالّ ؤن ْنالْاتها ْنل ٔ  بالجماناث ْآصابها، إلاا ألازغ  حؿخمغ ال الجمانت ٗاهذ ،

ٓعة ؤزالِْا ؤن اؾخلؼم ْاخضة خالت نلى ٓن  ؾبٓا مخؿ ٓع  لٓاه  .الخؿ
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ٓع  زالزت بلى هٓضٍ ٍْغظو  ٛ : ؤم ٓن  ؤن ًيبغي ما ٌهحن مهُاعي  نلم ؤنها جؼنم ألازالّ َلؿُت ؤن ألاْ  ألاَهاٛ نلُّ جٙ
ٓاَغ ْضُُت صعاؾت الهلم ؤن خحن في ؤلاوؿاهُت، ٓاهُجها، للك   .جىاْؼ نلى جىؿٓي  اإلاهُاعي  الهلم َُ٘غة ْْ

ٓن  الُالؾُت ؤن الشاوي ألامغ ٓن  اإلاباصت في مسخلُ ٓانض في طلٚ مو مخُٓ ْ ، ٓظض ال ؤهّ نلى ًضٛ َْظا الؿلٕٓ  بحن ً

ٓانض ٓن  التي اإلاباصت ْبحن الٓ ٓنها ؤنهم ًضن .  مىؿُٓت ضلت مجها ٌؿخيبؿ

ٓن  الُالؾُت ؤن الشالض مغألا ٓلِما ًمً٘ ال ْػِخحن ًػه ْلى: ْب  ْاخضة هي ْاظخمانُت َغصًت بوؿاهُت ؾبُهت َىإ ؤن ألا
ٓمت ْمٙان ػمان ٗل في ٓن  ٖبحر خض بلى لِم ْمهل ٓا ؤن مهّ ٌؿخؿُه ٓانض لِا ٌهُى  الخُاة، خاالث مً خالت لٙل اإلاالثمت الٓ

ا شضًض الخباًً ؤن ْالخُٓٓت . ْظماناث ؤَغاصا ؽالىا بحن ظضًّ

ٔ  ْالٓػُت  غ ًمً٘ ْؤهّ مؿلٔ ش يء الػمحر ؤن ألازغ ْامٍغ جبًر ا ؤ غاًل ا، جبًر ًُّ  ؤن نلى الضلُل ًُٓم الاظخمام نلم ؤن مو مىؿٓ

.  ظضا شضًضا ازخالَا ْْضما وشإة جسخلِ ْناصاث ججاعب ْلُضة ْمباصثّ مهاهُّ ْؤن ألاًام هخاط الػمحر

ٓاهُجها ؤلاوؿاهُت ناٛألاٍ ًضعؽ َةهّ ألازالّ نلم ؤما ٓعصَا اإلاباشغة اإلاالخكت نلحها جٓو ٖما ْْ ش، ٍْ  ؤن بلى ٍْيخهي الخاٍع

ٓمِا ْصًاهتها إلااغحها جابو للجمانت مكِغ ألازالّ ٓنها ْنل ْعة بالجماناث ْنالْاتها َْى .  الاْخطاصًت ْخالتها اإلاجا

ٓالِا الجماناث بازخالٍ جسخلِ َاألزالّ ْبطن ٓاء ؾبُهُت، اظمُواًل  ْألازالّ ْؤخ ٓام ؤزالّ طلٚ في ؾ  اإلاىدؿت ألاْ

ٓعة ؤزالِْا ؤن َُلؼم ْاخضة، خاٛ نلى حؿخٓغ ال الجمانت ٗاهذ إلاا. اإلاخمضًىت ألامم ْؤزالّ ٓع  خخما مخؿ ٓامل بخؿ  اله

. الاظخمانُت

ًٍٓ لىا ٌؿمذ ؤهّ ألازالّ نلم َْاثضة  ٓانض مً ظملت: ؤي" زلٓي ًَ" بخٙ ٓالىا، بها وهالج الٓ ٓن  ؤن نصْ ؤخ  لِظٍ ًٙ
ٓانض ٓن  ؤن ْصْن  ؤلالؼام، ضُت الٓ  .بالشغ ؤْ بالخحر نجها ٌهبر طاجُت ُْمت ألَهالىا ًٙ

ٛ لُُي اطن اؾدبهض لٓض ٓم بْغ ٓاهُجها لِا اظخمانُت قاَغة ألازالّ مهخبرا ، لؤلزالّ اإلاهُاعي  اإلاُِ  نلم ًضعؽ ْ ، ْ
ٓاْو في جالخل ٖما ؤلاوؿاهُت ألاَهاٛ ألازالّ ٔ  الُٓم ٌؿذٛ ْ ، ال ٓمِا ْ إلاهخٓضاتها جابو للجمانت مكِغ ؾٓ ٓنها ْ نل  ْ َى

ٔ  بالجماناث نالْتها ٓظض َال ، آزغ بلى مجخمو مً ألازالّ ازخلُذ لِظا ،ْ ألازغ ٓظض بل ؤزالّ ج .  زلُٓت ناصاث ج

ٓن  ان ًيبغي بما ال ٗاثً َٓ بما تهخم ْ جضعؽ ْضُُت ؤنها نلى ألازالّ بلى ًىكغ َ٘ظا ْ   ْ زابخت مباصت لِؿذ يٌ ْ. ًٙ

ٗاث بل مجغصة .  مالخكتها ًمً٘ مخًحرة ؾلٓ

ٓاؾؿت اإلاجخمو مً للُغص جمىذ ألازالُْت الُٓم ؤن طلٚ مً وؿخيخج ْ  ضضٔ بال الُغصي ألازالقي الػمحر ْما ، التربُت ب
ٓعي ألخٙام  نضم اْ الجمانت في الُغص اطاهضم بمضٔ جخدضان ؤزالُْخان ُْمخان َما خُض مً ْالشغ الخحر ْ بعاصجّ ْ الجمعي ال

 . اهضماظّ

ٔ  ٖخبّ ْفي ٛ لُُي ًظَب ألازغ ٓخشحن ؤن بلى بْغ ن ال اإلاخ ْصة بمهانٍذ  ًُْ٘غ ا بهػِا ًخػمً مدض  بهػِا ًىاْؼ ؤْ بهػاًل
ا، ن ْل٘جهم بهػاًل ٓعة ًُْ٘غ ٓن  ال زُالُت ض ٓن  َظا ْؤن الخىاْؼ، نضم مبضؤ ًغان  اإلاىؿٓي، جُ٘حرها نلى ؾابٔ الخُ٘حر مً ل
ٓخُض الخُؿحر َٓ البضاجي الخُ٘حر ْؤن ضىاعي؛ اإلاىؿٓي ٖحرهاَخِ ّ  بما لالنخٓاص ال  ألاشُاء بإن الانخٓاص طلٚ الؿبُهت، َٓ

ٔ  نلى خاضلت م مً نىّ ًلؼم ْما الشٓاء، ؤْ الؿهاصة بخضار حؿخؿُو زُُت ْٓ ٔ  جلٚ جٍ٘غ  ْالخٍٓ الخٓالُض ْاخترام الٓٓ
 .ْجٓالُضَا نباصاتها الجمانت ؤَملذ بطا اإلاجخمو هكام ًػؿغب ؤن الضًني

ٛ لُُي ًً٘ ْلم ا بْغ ٓالّ في مبخ٘غاًل ٓاٛ َةنها َظٍ، ؤْ ٓاَض ؤًضَا بهُض نِض مً الخؿُحن ؤْ  مظٖغاث مً مؿخمضة بش

ٓخشحن جُ٘حر في عؤًّ ًسظ َُما ؤما. ْالؿُاح اإلابشٍغً ٓن  َجري  نلُّ ْعص الاظخمانُحن، بهؼ َُّ زالُّ َٓض اإلاخ  في  بغيؿ
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ٓنا" ٖخابّ ْلى، الؿبهت مً( " )ْالضًً ألازالّ ًيب  ْما ْالدؿغم ْالًغع بالجِل ًُؿغ الخُ٘حر َظا بإن ؤلاْغاع بلى َٓ ْاهخهى ألا
َت، الخؿإ ؤؾباب مً طلٚ بلى ٓخشحن ْؤن اإلاهْغ ٓن  ال اإلاخ ْلُت اإلاباصت ًجِل ٓن  ْل٘جهم ألا  جؿبُِٓا ٌس يء ٖما جؿبُِٓا ٌؿِئ

. ءْالجِال ؤؾُالىا

 الىلد

ٓن  بها هاصٔ التي ّألازال َظٍ - ٓن  َجري  حهبحر خض نلى مًلٓت الاظخمانُ ٓاخض اإلاجخمو بؾاع نً جسغط ال ألنها بغيؿ  ْ ، ال
ْٓذ هُـ في ٓخت ألازالّ هجض ال ٓن  ًجؿضَا ْ الاظخماعي، ؤلاٖغاٍ ْلُضة لِؿذ ْهي اإلاُخ ٓن  اإلاطلخ  عظاٛ ْ الهلماء ْ الاظخمانُ

ٓن  الحن الضًً ٓعي ؤؾاؽ نلى الػمحر ًػه .  ؤلاجبام ْ الخُٓض ؤؾاؽ نلى ال زالقيالا ال

ٓاَغ مجغص لِؿذ ألازالّ ان ٖما - .  ُْم هي بل ق

َٓغ مو ًخهاعع ما َظا ْ ، ياًاث ال ْؾاثل ؤنها نلى الخالّ ظمُو بلى ًىكغ الاظخماعي الخُؿحر ؤن ٖما -  التي ألازالّ ظ

. البشغي  ٖمالّ ًخدٓٔ ٗي باإلوؿان لترجُو ؤؾاؾا ْظضث

بُت صعاؾت ؤي ؤن ٖما -   لؤلزالّ بؾاءة هي لؤلزالّ ججٍغ

ٗاًم بالٌ لٓض- ْع ْعٍ ْ الُغص ؤَمُت مً الخٓلُل خؿاب نلى طلٚ ٗان ْ شاهّ مً ؤلانالء ْ اإلاجخمو جٓضًغ في ص  بىاء في ص

سُت اإلاالخكت ان مو ، ألازالّ ض الخاٍع ٓا اإلاطلخحن ْ الؼنماء ٖظلٚ ْ-الؿالم نلحهم –ألاهبُاء ؤن جٖا  ؤزالُْت لُٓم ًتح مىابو ٗاه
ٓع  نلى اإلاجخمهاث ؾانضث ظضًضة .  الخٓضم ْ الخؿ

ت الاظخمانُت الكاَغة جدضًضٍ في - ٛ  إلاطحر نبضا ْظهلّ ؤلاوؿان َانلُت بظلٚ ؾمـ ْض ْالخلٓاثُت بالجبًر  ْمهنى مجِٓ
ٓن  الىاؽ ؤن طلٚ ٓن  ال َْم الهالم بلى ًسغظ ٓا ؤن بال ًملٙ ٓه ٓن  ؾلبُحن ًٙ   ( .) نالجّ ًٓبل

اث بحن الطلت جىٓؿو لم ٓهان نىض ألازالُْت الىكٍغ ْبا َالؾُت ْبحن الُ ْع  زؿى جغؾم ْض مشال صًٙاعث َةن اإلادضزحن، ؤ
اُْت ٓن  ْؤْغ الْغ ى ِْٓ الُػُلت ألن الُػُلت، مماعؾت هي الخحراث ؤؾمى ؤن انخباٍع في ٍػ ٔ  ٗان َةهّ ْلِظا بعصاجىا، نلى جخ  ؤن ًغ
ٔ  نلى الخًلب   عيباجّ حًُحر في ظِضٍ بظٛ اإلاغء نلى ًيبغي ْؤهّ الخل، نلى الخًلب مً ؤؾبٔ ؤمغ الىُـ َٓ

اًل
 هكام حًُحر مً بضال

ع ْؤن" الهالم  ( )."الضهُا َظٍ في ًملٚ ما ٗل هي ْؤَٙاٍع ؤلاوؿان آعاء ؤن ٌهخٓض ؤن نلى هُؿّ ًْغ

ً، الُالؾُت ْبهؼ صًٙاعث نىض ألازالّ إلاهالم اإلآاعهت الىكغة بن  صًٙاعث نىض ألازالّ" بإن ٛالٓٓ بلى جاصي آلازٍغ

اُْت، ألازالّ بال لِؿذ ٓػا مظَب ْما الْغ اقي اإلاظَب بال ؾبِى اُْحن ؤزالّ بال ٗاهـ نىض ألازالّ ْما. صًٙاعحي زٓب في الْغ  الْغ

ٓعٍحن مظَب بال اإلاىُهت مظَب ْما ،( ) "ظضًضة لًت في ٔ  ٖما ظضًض زٓب في ألابُٓ  .ؾجر

III- لألدالق الىفعي ألاشاس  

ٓن  ان ًمً٘ َل ٓم مهُاع اللظة مبضؤ ًٙ ٓم ان ًمً٘ َل ؟ْ الخلُٓت الُٓمت نلُّ جٓ  اإلاىُهت ججغبت ؤؾاؽ نلى الازالّ جٓ
 ؟ ؤزالقي َٓ هُعي َٓ ما ٗل َل ْ ،

 اللذة مذهب-1

                                                           
 
 . 69 -59 ،ص ٌٕثٛػا االخالق ٚ اٌذٌٕٓ٘شي تشغسْٛ ،- 
 159-158،ص م2000، الجامعٌة المعرفة دار، االجتماع علم وموضوعات أسس، احمد محمد بٌومً، - 2
 .270ص  ، الفلسفة الرواقٌة ، عثمان أمٌن. د - 3
 .233، ص الفلسفة الٌونانٌة، ٌوسف كرم - 4
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تها مُٓاؽ ْ ؤلاوؿاهُت ألاَهاٛ ياًت اللظة ؤجبام ظهل لٓض ٓن  َم ْ زحًر ٓعٍ . خضًشا اإلاىُهت ؤجبام ْ ْضًما الابُٓ

 لٙي ألالم ًخجىب ْ اللظة ًيشض ؤن للُغص ًُ٘ي ٗان َلٓ ، الؿاعة الخبرة ُْمت في شٚ ْ اللظة في جُ٘حر الخلُٓت اإلاشٙلت بن
ٓن  ٓبت ؤًت َغص ؤي ْظض إلاا ؤزالُْا ٗاثىا ًٙ ٓن  ؤن في ضه ٓع  ؤْ الػمحر لً٘ ْ ، زلٔ ضاخب ًٙ  ال٘شحر ًشحر الظي َٓ الخلٓي الشه

ٛ  الشٕٙٓ مً حي الدشدذ مً ؤلُمت خالت بلى بال جٓط ي ؤن ًمً٘ ال اللظة خؿاباث ْ طةالل بغاَحن خٓ ّ  ؤْ الْغ  الىُس ي، الخمؼ
ٓخُض مً غغبا ًُٓم ؤن ؤلاوؿان نلى ؤٌؿغ َلِـ  نً ال٘شِ نلُّ ألازالقي الُُلؿٍٓ مِمت لً٘ ْ ، اللظة ْ الخحر بحن الخ

. اإلاخهت ؤْ اللظة ًجلب ام بإهّ الخحر ٌهٍغ خحن اإلاغء َحها ًٓو التي الؿبُهُت اإلاًالؿت

عة ًػُي الظي الُهل طلٚ َٓ الخحر َهل بن (  .) ممخهت زبراث ؤْ ؾاعة هخاثج بلى بالػْغ

ٓهاوي الُ٘غ في اللظة َلؿُت ؤما ٓعٍىاجي ؤعؾخِب نىض هجضَا الُ  ، ألازالّ في اللظة مظَب ماؾـ َْهخبر( 366-443)الٓ
ؼة ْؤن ، الؿبُهت ضٓث اللظة ؤن ٌهخٓض َِٓ ٛ  اإلادٕغ هي الًٍغ ٓان ٖمشل طلٚ في مشلّ ؤلاوؿان ألَهاٛ ألاْ  ،بط ْالؿُل الخُ

ٓا ؤن بال نلحهم ما ْ ألاَغاص ٗل نلى هُؿِا اللظة جُغع ٓص مً زٍٓ ؤْ خُاء صْن  لِا ًسػه ٔ  اللظة ،الن اإلاجخمو ُْ  هي الٓطٓ
ٓخُضة الًاًت (  .) الُٓم لٙل مُٓاؽ ْ ألانكم الخحر ،بنها ؤزالقي نمل ٗل مُٓاؽ هي ْ ، للخُاة ال

ٓن  اللظة ؤزالّ َلؿُت صناة بن ت للؿبُهت بعغاء اهّ ،ْ مشخهى َٓ ما مو ميسجم اهّ نلى ألازالقي للُهل ًاؾؿ  البشٍغ
 َُّ شغ َٓ ما ٗل ،ْ لظة َُّ زحر َٓ ما ،َٙل ألازالُْت الُٓمت َِْٓا جخدضص اللخان الُُُ٘خان َما ألالم ْ اللظة ؤن مىؿٔ مً

. الم

ْلُت هُؿُت ُُُٖت ةاللظ حهخبر ْ ؾِا بلى بيؿبتها بال حهٍغ ال ؤ .  هُؿاهُت ؤْ ظؿماهُت بما ْهي ؤؾبابها ْ شْغ

اث ٗل جخُٔ ْ ٓصة ألازالُْت الًاًت هي اللظة ان نلى ال٘الؾُُ٘ت اللظة هكٍغ  َاإلوؿان ، ألازالُْت ألاَهاٛ ْعاء مً اإلايش

ٓخُضة ةالُُ٘ي هي ،َاللظة ألالم ًخجىب ْ اللظة في ًغيب بؿبُهخّ . ُْمت طاث ؤلاوؿاهُت الخجغبت بمٓخػاَا جطبذ التي ال

ٓع  نىض ؤما ٔ  الًاًت ؤْ ألانكم الخحر هي َاللظةEPICUR (341-261 ) ابُٓ ت ألاَهاٛ إلاهكم الٓطٓ  في للظة ؤن ،بال البشٍغ
ٓاْب ألاخُان بهؼ ٓن  ال ْض ن ٓاث ْ َاللظاث ، زحرا ظمُهِا جٙ ٓاْب بلى جاصي ْض الشِ  اللظاث ججىب بطن ًجبٍ ، ْزُمت ن

ٓاْب ماصامذ ؤنكم لظاث ججلب التي آلاالم جٓبل ْ باللظة ألالم حهضًل ًيبغي ،ٖظلٚ آالما ججغ التي  ظمُو في لِؿذ ألالم ن

.  شغا ألاخُان

 ّ ٓع  اطن ًُّغ ٓام بحن ابُٓ لم، اللظة مً نضة ؤه
َ
ت، الخؿُت اللظة بدؿبانها اللظة بلى ًىكغ ال َِٓ ْالا  اًجضٍ التي الطَغ

ظاث بحن ًُاغل بل اإلاهُىحن ْالؼمً اللخكت في مالثم َٓ بما اإلاباشغ ؤلاخؿاؽ في ؤلاوؿان
ّ
 بهػِا آلاالم ْبحن ْبهؼ، بهػِا الل

ظاث، بهؼ مً ؤَػل آلاالم بهؼ َُجهل ْبهؼ،
ّ
ّن  الل

َ
صي ما آلاالم َظٍ اخخماٛ في ال َٓ ّن  ؤٖبر، لظة بلى ً

َ
 َظٍ ججىب في ال

ظاث
ّ
صي ما الل َٓ   .ؤٖبر آالم بججً بلى ً

ما
ّ
  هدؿب ؤن ًجب به

اًل
ظاث آلاالم ظاهب بلى خؿابا

ّ
ظاثا طاتها، في ْالل

ّ
  جيخج لظة هجض ٖىا َةطا نلحها، اإلاترجبت ْآلاالم لل

اًل
 ؤإلاا

غها
ُ
مىا مً ب٘شحر ؤشض بّ جإز ظة جىهُّد

ّ
ْلى، بالل ظة َظٍ هخجىب ؤن نلُىا ٗان ألا

ّ
  الل

اًل
 مآلاال بهؼ ٗان ْبطا ؤٖبر، ؤلم ججىب نلى خغضا

  ألالم َظا وهاوي ؤن نلُىا ٗان لِا، اإلاىخج ألالم صعظت مً ؤٖبر صعظتها لظة بلى ًىٓط ي ؤن شإهّ مً
اًل
ظة َظٍ جدطُل نلى خغضا

ّ
 الل

 ٔ  (.  )ال٘بر

                                                           
 104 ، ص ، مصرٌة األنجلو مكتبة .2 ط ، غالب محمد  ترجمة ،المعاصر والفكر األخالقٌة المشكلة بارودي، .د   -1
 23 ص، 1949 باإلسكندرٌة، دارالثقافة ، 1 ج ،اإلخالق علم تارٌخ فً المجمل ، جوٌك سٌد -2
3
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ي اإلاظَب بّن  ِ
ّ
ٓع  نىض الظ حن نىض الظي اإلاظَب نً الازخالٍ ٗل ًسخلِ ؤبُٓ ُّ ٓعٍىاث الء الٓ َٓ ٓا َِ ٓن  ٗاه ظة ًؿلب

ّ
  الل

اًل
 ما ٗاثىا

ٓا ْلم نلحها، اإلاترجبت الىخاثج ؤْ صعظتها، ؤْ ْنِا،ن ٗان ٓه ن ًٙ ظاث بلى ًىكْغ
ّ
ٓن  بٓضُِا الل   جٙ

ًّ
  ٖال

اًل
  ْاخضا

اًل
 ؤلاوؿان، بلظاث مخطال

ٓا بل ن ٗاه ظاث َظٍ بلى ًىكْغ
ّ
 مؿخٓلت اإلاخخابهت ؤلاوؿاهُت الخُاة لخكاث ْٖإّن  بهؼ، نً بهػِا مؿخٓلت مُغصة ٖإشُاء الل

  صاعي ال. بظاتها ُْْامِا اؾخٓاللِا ٖلخكت ٌهؿي ؤن نلُّ لُجب ؤْ ؤلاوؿان لُهؿي ختى بهؼ، نً بهػِا
اًل
 ما بلى للىكغ بطا

 .جالُت لخكاث في ًجغي  مما نلحها ًترجب

ٓن، ؤّما ٓعٍ بُٓ
َ
ن طلٚ مً اله٘ـ َهلى الا ن  بدؿبانها اإلاخخابهت ؤلاوؿاهُت الخُاة لخكاث بلى ًىكْغ ِ

ّٓ ن ْخضة، جٙ  َُػؿْغ
ٓن  خكاثالل ظهل بلى بالخالي ٓاخضة حهخمض للخُاة ةاإلاٙ ٔ  نلى مجها ال  .ألازغ

ٓن  َٓض الىدٓ، َظا نلى الخاٛ ٗاهذ َةطا الؿابٓت، اللخكت بلى هىكغ ْهدً الخالُت، اللخكت هغاعي ؤن ًجب ْبالخالي  ما ًٙ
ا نً مؿخٓلت لخكت بّ جخطِ   يحَر

اًل
ٓعا   مؿخٓلت، ْخضة بٓضُِا بلحها ْمىك

اًل
 َظٍ بلى بّ هىكغ ؤن ًجب إلاا اإلاسالُت ٗل مسالُا

  بٓضُِا اللخكت
اًل
 .ٗل مً ظؼءا

ّ  اإلاظَب َظا اّن   ٛ  اإلاظَب ًُاع ّْ ظة َٓ الؿهاصة مىاؽ ؤنَّن  في اشتراِٖما بهض ؤمٍغً في الاَ
ّ
 :الل

 ٛ ْ
َ
ظة، الص يء ْضِ في الهٓل نىطغ بصزاٛ: الا

ّ
ظة بالل

ّ
  اإلاؿخدبهت َالل

اًل
  ؤإلاا

اًل
 .بلظة لِـ ٖشحرا

ّ: الشاوي
ّ
ٛ نخباعالا بىكغ ًإزظ ؤن ًجب اه ٓم مهضَّن ظاث ال٘لي اإلاجم

ّ
  الص يء ٗان َلٓ الِاوؿان، ًطاصَِا التي لل

اًل
  لظًظا

اًل
 خالُا

 
اًل
إلاا َٓ ة لِـ َِظا اإلاؿخٓبل في ْم

ّ
 .بلظ

ٓع  ان هجض َ٘ظا ْ  ْ لِا اإلآابل باأللم صاثما جٓاؽ وؿبُت ؤنها بضلُل مؿلٓت ضبًت لِا لِؿذ اللظة ؤن بلى َؿً ابُٓ

ٓن  باؾخمغاع جسػو .  ًًالخبا لٓاه

ٓع  انخبر ْ (  .) الضهُا الُٓم نلى الهلُا الُٓم حًلُب ْ الىُـ غبـ مكاَغ مً مكِغ الُػُلت ابُٓ

ت مهُاع ان ت بػمان الُُ٘لت هي الؿبُهُت َالُٓم ، ألصخابها جدِٓٓا التي اللظة صعظت َٓ ألاَهاٛ زحًر  ْ ، الؿلٕٓ زحًر
 بهظا ،ْ مٍغػت هُـ باللظة الاؾخمخام نً الهاظؼة الىُـ ؤن نخباعا ،نلى الىُؿُت الُٓمت مكاَغ مً مكِغا اللظة بجهل طلٚ

ٓخضْن   . زحر َٓ ْما ضخي َٓ ما بحن ً

ٛ  اإلاظَب مً ؤؾلم ٗان ْبن اإلاظَب َظا ؤّن  ًالخل ّ ْلّ٘ىّ ألاْ ّ في ٌشاٖع
ّ
ٓع  ظهل ؤه زالّ مد

َ
 ْاللظة ألاهاهُت َٓ الا

  إًَ ؤّن  مو بانمالِا، الهٓل بٓػاء مدّضصة لً٘ الصخطُت،
اًل
ٓعا م

ُ
ٍٓت ؤ ن بها ًلخظ مهى َٓحن ٖةيازت آلازْغ ٓبحن ْبناهت اإلالِ  .اإلاىٙ

  املىفعت مذهب -2

  الىُعي اإلاظَب الخضًض، الهطغ في قِغ
اًل

ال ٓصة الخداًل مدا غ بلى لله  لخىكُم "الُ٘غ" جضزل مو ْلً٘ اللظة، مبضؤ جٍٓغ
ذ لٓ ألنها اللظاث ٓلذ ْشإنها لظاجىا جٖغ ٓعي بمجاٛ ْجإزغث اإلالظاث مً ْي َٓع مخىاْؼ خشض بلى لخد  الهالم بِىما ٗلّ، ال

ا، اللظاث ؾاثغ َُّ جخدٓٔ ؤن َْؿخدُل مخىاٍ  بلى بىا ًيخٓل اللظاث ؾلؿلت نلى الخدؿم ؤْ الخضابحر ؤْ الخُ٘حر بصزاٛ بن مهاًل

  اللظة مظَب
اًل

، بهباعة مهضال ض ؤزٔغ ٓن  ؤن" لىُؿّ اإلاىُهت مظَب ًٍغ  ( )."طةالل لُلؿُت نٓلي جصخُذ مجغص ًٙ

                                                           
 
 23 ، ص ، اٌساتك اٌّشجغ ، جٌٛه سٍذ - 
 .138ص،، المشكلة األخالقٌة ،زكرٌا إبراهٌم. د - 2
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ٓن  الُالؾُت بهض ْْض ْازغ في الُغوؿُ ٓعٍت حهالُم حشبّ حهالُم نشغ الشامً الٓغن  ؤ  في الخهالُم َظٍ ججلذ ٖما. ألابُٓ
 .( ) نشغ الخاؾو الٓغن  في بهجلترا ْشًل الهامت اإلاىُهت مظَب

ٓن  ،بيخام َما ؤلاهجلحز َالؾُت مً ازىحن نلى َىا ْؾىٓخطغ ٓعاث ْظ  .مل ؾدُ

بُت لجزنتا اػصَغث لٓض ٓن  مىظ ؤلاهجلحز جُ٘حر في الخجٍغ ة ْبلًذ نشغ، الؿابو الٓغن  مؿلو في بُٙ ٓم صًُُض نىض الظْع َُ 
بُت نهػذ زم نشغ، الشامً الٓغن  في ا الخجٍغ ٓن  بيشام ًض نلى نشغ الخاؾو الٓغن  في ؤًػاًل ٓعاث ْظ ما، مل ؾدُ  ججلذ بط ْيحَر

بُت الجزنت ٓن  ما ؤْضر" الخجٍغ    ."( ) الهامت اإلاىُهت مظَب نىّ ٌهبر ٗان الظي قيألازال اإلاجاٛ في جٙ

ّ الخٓاء في جخلخظ الىُعي اإلاظَب مهالم بن ٛ  نلى مٍُ٘غ  َٓ ْألالم َُّ، اإلاغيٓب الخحر هي اإلاىُهت ؤْ اللظة بإن الٓٓ

ت مُٓاؽ هي نىضَم اإلاىُهت َةن زم ْمً جُاصًّ، ًجب الظي الشغ  الؿعي ابخغى مً الاججاٍ َظا ؤصخاب مً َىإ ْلً٘. الخحًر
ٓعٍحن ؤمشاٛ الُغصًت اإلاىُهت ؤْ اللظة ْعاء ا ألابُٓ ٓبغ ْضًماًل ا َْ

اًل
 مً ْمجهم ،( ) ألاهاوي ؤْ الُغصي اللظة مظَب ؤصخاب َِم خضًش

ٓن  َْم -الهامت اإلاىُهت الخمـ ٓا خُض -اإلادضز  ( ). "الىاؽ مً نضص ألٖبر الؿهاصة مً ْضع ؤٖبر" بخدُٓٔ ؾالب

مي -1  )  :مBentham (1748- 1832 بيخام حٍز

ٓم ًٓؾو ؤن بيخام ؤلاهجلحزي  الُُلؿٍٓ اؾخؿام ٓعٍت نىض اللظة مُِ  ْغو ،ٖما اللظة بلى اإلااصًت بالٓؾاثل مِخما ألابُٓ
ْٓذ في الىُهُت بيخام ٗاهذ ؾاثض اللُبرالي ؤلاْخطاص َُّ ٗان الظي ال اء ْ ٗان مخٓضمت الُحًز  بغبـ الٓاثل الترابؿي اإلاظَب ْ

 ؤهاوي ؤلاوؿان ؤن َانخبر اللظة ؤْ اإلاىُهت نلى ْاثم ؤزالُْا مظَبا الخُاعاث َظٍ مً بيخام ،َاؾخيخج شاجها ناويبالم ؤلاخؿاؾاث
ٗاثّ باؾخهماٛ اإلاىُهت ًدٓٔ مً الؿهُض ؤن انخبر ٖما ش يء ٗل ْبل الخاضت مىُهخّ نلى صاثما ٍْبدض بالُؿغة  ْمِاعاجّ ط

 .مؤنل ؾهاصة ٍْدٓٔ اإلاىاَو مً نضص ؤٖبر لُىاٛ

ٓنت ػنُما بيخام ٗان ٓن " اؾم نلحها ؤؾلٔ إلاجم ٗالُ ٓن  الغاص  باإلضالح ٖبحرا اَخماما ًبضْن  ؤَغاصَا ٗان ،"الُلؿُُ

ٓا ْالخهلُم، الاظخماعي ٗاه ٓظّ مهاعغحن ْ ا التي ْالامخُاػاث ال٘ىِؿت لؿلؿت نام ب  .اإلاجخمو في الخاٖمت الؿبٓت جدخَ٘غ

ٓاجي مؼاط طا َٙان هُؿّ بيخام ؤما  ْصة يحر بالٓضعة مؿلٓت زٓت ببضاء في ػمالثّ مو ًخُٔ ٗان. اصتٌ اهؿ  نلى للخهلُم اإلادض

ْاة . اإلاجخمو نُٓب مضا

َٓغ لم إلاً الجامعي الخهلُم َغص بجاخت مِمت ناجّٓ نلى بيخام ؤزظ ْْض  ؽ َحهم جخ  جُغغِا ٗاهذ التي الطاعمت الشْغ

ٗان اإلااؾؿاث ٓنت ؤَغاص مً ْاخضا الٓاثمت،ْ . 1825 الهام لىضن في الجامهُت الٙلُت بوشاء نلى نضثؾا التي اإلاجم

ٓم  ْضع ؤٖبر بلى جضنٓ التي الىُهُت الٓانضة هي الشاوي ْاإلابضؤ. الخغ الخضاعي مبضؤ: عثِؿِخحن َ٘غجحن نلى بيخام َلؿُت ْجٓ
ٓيّ بلى الىاؽ ٌؿعى ما ؤن خُض مً الىُـ بهلم الٓانضة َظٍ ْجغجبـ الؿهاصة، مً  الؿهاصة مً صعّ ؤٖبر جدطُل َٓ بل

.  ألهُؿِم

ٍْت الؿهاصة ْٗلمت ٓن  َمِمت اللظة، لٙلمت َىا مهىاَا في مؿا  ؾهاصجّ بلى ؾهُّ في ، شخظ ؤي ؤن مً الخإُٖض هي الٓاه

،( لظجّ)  ألٖبر( اللظة) الؿهاصة مً ْضع اٖبر ًخدٓٔ الىدٓ َظا ْنلى. هُؿّ الِضٍ بلى الؿعي في الازٍغً خٔ ًمـ لً الٓطٔٓ

                                                           
 .97 -96ص ، لقٌةالفلسفة الخ ،توفٌق الطوٌل . د -1
 .287ص ،نفسه المرجع  - 2
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ٓن . الىاؽ مً نضص  ْقُُت َةن َْ٘ظا بإْغاهّ، غغعا ًلخٔ ؤن صْن  مً ؤَضاَّ جدُٓٔ بلى َغص ٗل ؾعي ًػمً ظِاػ َالٓاه
ٓبت مت مىو بل الاهخٓام، لِؿذ الهٓ (  . )الجٍغ

: الىُهُت ألازالّ نلى جترجبان مِمخحن هدُجخحن َىإ

ْلى  - ٓاضر مً ؤن هي ألا ٓاح في ظمُها، الىاؽ لضٔ ؤن ال ال مهُىت، ه ٓة مً هُؿّ ْضعباٛ مُ  طلٚ ْنلى. الؿهاصة بلى الٓ

ٓا ؤن بض َال ّ  ًخمخه ٍْت َْغص بدٓٓ . مدؿا

ٗان ظضًضا، ٗان ْْخّ في الغؤي َظا  ٓص مً ْ ٓنت ؤلاضالحي البرهامج في ألاؾاؾُت البى . الغاصًٙالُحن إلاجم

ٓيّ ًمً٘ ال الؿهاصة مً ْضع ؤٖبر ؤن َهي الشاهُت الىدُجت ؤما - ً َةن َْ٘ظا زابخت، ألاْغام قلذ بطا بال بل  الانخباٍع

ٓن  اللظًً ٍٓت لِما جٙ ْل ما بلى باليؿبت ألا ْاة َما يحَر ت ؤما. ْألامً اإلاؿا ت، ؤن طلٚ ؤَمُت، ؤْل بيخام عآَا َٓض الخٍغ  شإنها الخٍغ
ّ  شإن ُٓت لّ بضث ْض ؤلاوؿان، خٓٓ ْماهدُُ٘ت مُخاَحًز  .ما هدٓ نلى ْع

ٛ  التي ألاَٙاع مً ٖشحرا ٌؿدبٔ َْٓ  ـ َاب ؾُٓٓ ٔ  َِٓ. بهض َُما ماٖع  زضنت َٓ بهما الؿاثضة الخطخُت ؤزالّ ؤن ًغ

ْٓو َهي مطالخِا، نً صَانا الخاٖمت الؿبٓت َغغتها مخهمضة ٓم ال ْل٘جها. آلازٍغً مً الخطخُاث جخ . جطخُت بإي بىُؿِا جٓ
  .الىُعي مبضآٍ بيخام ْغو ٗلّ َظا مٓابل ْفي

ٓن  بؿباجهِم الىاؽ ؤن ًٔغ اهّ في اإلاىُهت في بيخام مظَب ًخلخظ ٓن  اللظة ْعاء ٌؿه ٓاهاث ألالم ٍْجخيب ا، ٗالخُ  مو جماماًل
م ٓان نً امخُاَػ ٓص بط الخحر؛ الُهل نلى ًد٘م الظي َٓ الهٓل ألن للهٓل، الؾخسضامِم الىُهُت إلابضؤ باجبانِم الخُ  بلظة ٌه

ّ  مؿخمغة غ الُهل َةن ْباله٘ـ ألالم، نلى اللظة َُّ جُٓ . اؾخمغاٍع مو اللظة، نلى ألالم ًاصةػ بلى ًاصي الشٍغ

ٛ  الجمانت بسحر الُغص زحر ًغبـ ،َِٓ الهامت اإلاىُهت ؤزالّ اؾم اإلاظَب َظا نلى بيخام اؾلٔ لٓضْ  البدض ان:" َُٓٓ

ٛ  نلى هُؿّ الُغص حهحن ان ًمً٘ ْؾُلت زحر َٓ آلازٍغً لظة نً  ( ".) اللظة مً ممً٘ ْضع اٖبر نلى الٓضٓ

ٓع  ، الهامت باإلاىُهت الطلت ْزُٓت الصخطُت َهتاإلاً ان طلٚ مهنى ْ  ْع  الظي الاؾاس ي َاإلاد ٓلّ ًض  َٓ بيخام مظَب خ

. الاَغاص مً نضص الٖبر الؿهاصة مً ْؿـ اٖبر بخدُٓٔ الٓاثل اإلابضؤ

ٓن  ألازالّ َالؾُت ؤن بيخام عؤي َُي ٓا بط مسؿئ ٓاظب ؤلالؼام بلى ألازالّ ؤعظه  مً ؾانؤلان في ما بلى بعظانّ مً بضال ْال
 ٛ ٓاء مُٓ ت الؿبُهت هكٍغ َُي ْعيباث، ْؤَ ٓظّ التي هي البشٍغ  مشل إلاشاٛ جٓقُُّ زالٛ مً َظا لىا َُٓضر ألازالقي، الؿلٕٓ ج

ٓػًٍ بخؿاوي نُخّ ً٘ؿب للمه ٓخُض ألازالّ مبضؤ ؤن بيخام عؤٔ ٖما ، لي مىُهت مً نىّ ًترجب بما مشْغ  الظي  ْ اإلاىُهت َٓ ال

ٓن  شبهّ اء في الجاطبُت بٓاه . الُحًز

ٓم ؤن ْبل مىُهخّ خؿاب بلى الشٍغِ الغظل بيخام ٍْضنٓ اض ي بهلم بيخام ًمضها َْىا نمل، بإي ًٓ  ٖمُاث لُٓاؽ ٍع

ٓامل ؾبهت بمغاناة اإلاخجاوؿت اللظاث  :ن

ٓتها خُض مً اللظة ُْاؽ: الشضة -   .غهُِا ؤْ ْ

 .ػمىُا اللظة مضة خؿاب:اإلاضة - 

                                                           
(. بتصرف. )186-183ص. 2009ٌولٌو /365 ،العددعالم المعرفة،حكمة الغرب،برتراند راسل - 1
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ٓماٛ لظة ًدٓٔ الظي الُهل ؤن ؤي:الخًُٓ -3  .يضا ًدِٓٓا آزغ َهل مً ؤَػل ً

 .اإلآبلت مً ؤَػل الغاَىت اللظة ؤي:الٓغب -4

ٔ  لظاث جيخج التي اللظة ؤي: الخطب -5  .ؤزغ

 .ألالم مً اللظة زلٓ:الطُاء -6

اصة:ؤلامخضاص -7 ٓن  الظًً ألاَغاص نضص ٍػ   .باللظة ًخمخه

اغت لظة مو الٓغاءة مشل مخجاوؿت الًحر اللظاث ؤما  .ٖمُتها خؿاب الًمً٘ للٍغ

ٔ  لظاث بهخاط نلى الٓضعة ؤْ اإلاىاٛ ْْغب ْالشباث ْاإلاضة ٗالشضة الظاجُت ضُاتها خُض مً اللظاث ًِٓـ َِٓ َٓا ؤزغ  ْزل
ا بلى بالىكغ جٓاؽ ٖما ألالم، مً ٓاؾىحن ٖسٍٓ الاظخمانُت آزاَع ٓاْب مً اإلا مت ن ْة بنها بط الجٍغ ا ْحؿبب ؾِئت ْض  اغؿغاباًل

ا،ْ اًُل ٓم مىُهت ألن اتهامغام الُغص نلى ًيبغي اظخمان (  ).الُغصًت للمىاَو شاملت اإلاجم

ٓامل ْؤَم  ألاَغاص نضص ؤي الامخضاص، نامل ٌؿمُّ ما ؤي ألازحر، الهامل َظا َٓ بيخام خضصَا التي اللظاث خؿاب في اله
ٓع  ٌشملِم ؤن ًمً٘ الظًً  نً َالبدض ص،ألاَغا مً ممً٘ نضص ؤٖبر اللظة حشمل ؤن َٓ ٌهىُّ ما ألن ْاخض، ْْذ في بها الشه

 باإلاىُهت مغجبؿت الصخطُت َاإلاىُهت اللظة، مً ْؿـ ؤٖبر جدُٓٔ نلى الُغص إلناهت ْؾُلت ؤخؿً َٓ بيخام نىض آلازٍغً لظة

ٛ  نً ناظؼ اإلاغء ألن الهامت، . اإلاجخمو ؤَغاص مو ْالخػامً بًحٍر الاظخمام يحر مً لّ هاَو َٓ ما بلى الٓضٓ

ٓم بهّ بل  ٛ  بًغع لظاجّ، مً بجؼء الُغص جطخُت َٓ َاإلًشاع الُِم، لِظا "ؤلاًشاع" َ٘غة ؾ  مً ؤٖبر ْضع نلى الخطٓ

ٓاؾؿت لىُؿّ اللظة ت، ؤلاًشاع مبضؤ مً ٌسخغ ْٖإهّ ،( ) الًحر مطالر جدُٓٔ ب  مخى٘غة، مٓىهت ؤهاهُت بال عؤًّ في لِـ َِٓ ْالًحًر
 ْضِ مً اؾخدُاثّ َغؽ مً ْل٘ىّ لىُؿّ، هُو نلى ْعاثّ نم خطل بطا بال للًحر الخحر ًُهل ال اإلاغء ؤن نلى جضٛ الخجغبت ألن

َٓاء زلُٓت نباعاث بةؾالّ ًىأَ َةهّ بالىُهُت الاتهام ؤْ ألاهاهُت ٓم ازترام مً ظ  ْالهٓلُحن الخضؾُحن ؤي -الىُعي اإلاظَب زط

ٓا الظًً -اإلاشالُحن ٓاظب حهبحراث اؾخسضم ا ْالػمحر ْؤلالؼام ٗال  بالؿلٕٓ الجزْم في اإلاشالي اَِماجج نً بّ نبرْا مما" ْيحَر
ٓن  ؤن ًيبغي ما جدُٓٔ بلى ؤلاوؿاوي ا ًٙ  ( )."ْبوؿاهِخّ ؤلاوؿان ل٘غامت اختراماًل

بُت الجزنت جكِغ َْىا ٓن  نىضٍ ألازالُْت مهُاع ألن بيخام مظَب في الخجٍغ ا، ألاَهاٛ بيخاثج مَغ  مغجبؿت ْلِؿذ ْآزاَع

ٓانض ٔ  ٖما بالب ٓن  ًغ ٓن  الخضؾُ  ( ).ْالهٓلُ

ٓاًا ؤْ باإلآاضض يهخم ال بيخام نب ٓلذ الىخاثج، هدٓ َمّ ظهل ْبهما الى  بطُت ْالىُهُحن -ًضٍ نلى ألازالُْت الخُاة َخد

َٓا ٌؿعى التي الًاًت ُْمت بلى هكغ صْن  اإلاىُهت، بلى اإلااصًت الٓؾاثل ْعاء ؾعي بلى -نامت . هد

ا الخضًض الغظل ؤضبذ الؿبب لِظا ْعبما  ا للمىُهت نبضاًل اًُل  مً ًلخمؿِا التي الًاًت في الخُ٘حر صْن  اللظاث ْعاء ؾان

ٛ  ًمً٘ ْلظا ْعائها، ا ؤضبذ" الخضًض الهطغ بوؿان بإن الٓٓ ا مُخٓغاًل  شتى ْعاء ج٘مً التي الُٓم جلٚ بالُٓم، ؤلاخؿاؽ بلى جماماًل

 ( )."صاللت ؤْ مهنى مً لِا ما ٗل نلحها ْجػُي ألاشُاء،
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 بلى ًغظهان الخُٓٓت في َْما ال٘م، بلى ْألالم اللظة ؤعظو ؤهّ بيخام، نىض هُهتالم مظَب بلى ْظِذ التي اإلاأزظ ْمً 
ٓاػهت ؤْ ال٘م، بانخباع للظة الظاجُت الُٓمت ُْاؽ ٌؿخدُل زم ْمً الُِ٘، ٓم مً لظجحن بحن اإلا   الخُاح ٗلظة ْاخض ه

اًل
 ْلظة مشال

ٓر، ٓاػهت َْؿخدُل الخ ٓم مسخلُخحن لظجحن بحن اإلا ٓظض ال ،ٖظلٚ الهٓلُت ْاللظة الخؿُت ٗاللظة بالى  ْغب بحن مشتٕر ُْاؽ ً
 للظة بهػِا ًخُٔ ْبهما بهُجها، للظة اظخمانِا ًمخىو التي اللظة زطاثظ مً طلٚ يحر بلى ْاإلاضة، الشضة بحن ؤْ ْالىٓاء، اإلاىاٛ

، للظة آزغ ْبهؼ  ( . )الازخُاع ٍْمخىو اإلاػاَاة ًٓخىو بدُض َْ٘ظا ؤزٔغ

ٓلّ بحن الخػاص الخل ْض بيخام ؤن ٍْبضْ ٓلِا اللظة بشضة ْ ً، ْشم ٍٓت ٗاهذ بطا ألنها لآلزٍغ  ؾخػهِ َةنها لطاخبها ْ
ٓػَهِا ْازغ في َاؾدبهض نلحهم، بخ ّ  خُاجّ ؤ  مً ْضع ؤْفى جدُٓٔ" شهاٍع ْؤضبذ ،"الىاؽ مً نضص ألٖبر" اإلاظَب مىؿٓ

ا بظلٚ َٙان "الؿهاصة (  ).الُغصًت لجزنخّ ؤمُىاًل

( م1873 -1806) مل شديىارث حىن  -2

ٓن  ؾاع لٓض ٓاعث ظ  ألازالّ نلم انخبر بط الىُعي؛ ألازالقي اإلاظَب ؤمام بيخام بلُّ ؾبّٓ الظي الضعب هُـ نلى مل ؾدُ
ا ا نلماًل اًُل ٓنّ ْغه ا ألازالقي البدض مىهج ْظهل اإلاسخلُت، اإلاجخمهاث في ألاَغاص ؾلٕٓ ْضُّ مٓغ اًُل ا اؾخٓغاث اًُل ب  ٗان ؤن بهض ججٍغ

ا اًُل ا خضؾ اًُل  ( ).نٓل

ا اإلاىُهت، في البيخامي اإلاظَب عخاب في خضازخّ مىظ وشإ صَٔ
اًل
 ؤلاوؿان لؿلٕٓ ًٖاًت اإلاىُهت بْغاع في بيخام ؤؾخاطٍ مشاٗع

ٓانثها، صْن  ألاَهاٛ هخاثج نلى ألازالُْت ْنلٔ ألالم، مً ْالخلٓ اللظة جدطُل باإلاىُهت َٓطض لؤلخٙام، ْمهُاع  ْانخبر ب

 .الشغ ْاظخىاب الخحر َهل نلى مصجو ٖهىطغ الجؼاءاث

ا ظؼءا ؤغاٍ ْض ْ ٔ  بيخام ٗان َٓض بيخام، ْغهِا بلى ؾبّٓ التي الجؼاءاث بلى زامؿاًل ٓهت الُهل ؤزالُْت ؤن ًغ  مَغ

ا الشغ، بجُان مً الؿيئ الجؼاء ًىُغ بِىما الخحر َهل نلى الؿُب الجؼاء ًدض بط بجؼاءاجّ؛ اًُل :  ؤعبهت بلى الجؼاءاث مطى

غ جطِب بضهُت - . بضهّ في الشٍغ

ٓهُت ؤْ ْؾُاؾُت  - ٛ  خُض ْاه ٓباث ججز  .ًسالُِا بمً الهٓ

ُت  -  .جٓالُضٍ نلى للخاعظحن الهام الغؤي اؾخهجان في مخمشلت اظخمانُت ْنَغ

 .هللا حهالُم نلى للخاعظحن ظِىم نظاب في جكِغ ْصًيُت  -

ٓن  ؤْغ  ٓاعث ظ ا ظؼاءا بلحها ْؤغاٍ ، الىُهُحن امام ْغهِا التي الجؼاءاث َظٍ مل ؾدُ ا؛ زامؿاًل اًُل  الجؼاءاث نض بط باؾى

 في" الباؾني الجؼاء ًكِغ بِىما هللا، ْعَبت ألاْغان ْزشُت الػُٔ مً ْالخٍٓ الغغا في الؿمو في جكِغ زاعظُت الؿابٓت ألاعبهت
ٓاظب، هضاء ؤلاوؿان ٌهص ي نىضما الػُٔ اؾدشهاع  ( ).الىضاء َظا ًلبي خحن ْاعجُاخّ ال

 بإػمت ؤضِب  -ؤلاهجلحز شغاخِا ؾٍغٔ نً –َُْجل ٗاهـ بمشالُت ؾُما ال- ألاإلااوي َ٘حربالذ اجطالّ ؤزغ نلى ،ْ ْل٘ىّ
ا ٗاهذ هُؿُت، ٗان بيخام، ؤؾخاطٍ نً جلٓاَا التي الخؿُت الىُهُت بلى هكغجّ بناصة في ؾبباًل ِْٓ َظا صالالث ؤقِغ مً ْ  غُّٓ اإلا

                                                           
 
 .333، صذاسٌخ اٌفٍسفح اٌذذٌثح ، ٌٛسف وشَ  -
 

 . 6 ، صاٌفٍسفح اٌخٍمٍحذٛفٍك اٌطًٌٛ ، . د   -
  101 -100ص  ،، دار المعارفنوابغ الفكر الغربً -جون ستٌوارت  ،توفٌق الطوٌل. د - 3
4
 . 6  ،ص  جْٛ سرٍٛاسخ ًِد ذٛفٍك اٌطًٌٛ ، - 
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ت باألهاهُت ٓم التي اإلاؿَغ ٓعٍ الىُهُت، نلحها جٓ ذ ْهُ ت ْجبرمّ الخؿُت، الجزنت مً اإلاْا  َظٍ بلحها جضنٓ التي ألازالُْت بالجبًر

 :هٓؿخحن في اإلاىُهت مظَب بخصخُذ مل ْْام( )."الجزنت

ْلى ٍٓت لظاث َىإ ؤن بط بيشام، عؤٔ ٖما الخؿُت اللظة بلى ٗلِا عاظهت لُبؿذ اللظة ؤن :ألا  بدُاة جخطل ُُُٖت مهى

ا ٌؿخدُل ؤن ًغض ى بوؿان مً ما الضهُا، الٓقاثِ ةخُا مً ؤشٍغ هي لئلوؿان، الهلُا الٓقاثِ ٓاهاًل  .( ) ؤعجم خُ

ا مل ٗان ْعبما  َإزظ ْلىا، ٖما الىُؿُت ؤػمخّ ضاخب الظي ألاإلااوي اإلاشالي باالججاٍ ٖمُتها نلى اللظة ُُُٖت بخُػُلّ مخإزغاًل

  الٓظضاهُت، الهاؾُُت الاججاَاث بلى ًمُل
اًل

ٓا ممً الخبرة ؤَل" ؾإلىا لٓ ؤهىا عٍْظٕ الخـ، لظاث نلى الهٓل لظاث مُػال  ماعؾ
ُهت هبُلت لظاث َىإ ؤن مً هخدٓٔ لٙي اللظاث، شتى ٔ  َع   ًمً٘ َال خٓحرة، صهِئت ْؤزغ

اًل
ٔ  في الخـ لظاث جٓغو ؤن مشال  مؿخٓ

ٓن  ؤن للُغص ألاَػل مً ٗان عبما بل الهٓل، لظاث مو ْاخض ا، بوؿاها ًٙ اًُل ٓن  ؤن مً شٓ ا ًٙ غاًل ا زجًز
اًل
 مىابو ألن طلٚ ،( ) "مخلظط

ٓان، نىض مىابهِا جسالِ ؤلاوؿان نىض اللظة ٔ  َلئلوؿان الخُ ٓظضان الهٓل في ممشلت نٓلُت ْٓ  ( ).ْالخُاٛ ْال

 اإلاطلخت نلى الهامت اإلاطلخت ًَْلب يحٍر ًىطِ بإن الُغص َؿالب الٙلُت، للمىُهت الظاجُت اإلاىُهت بزػام :الشاهُت
  الُغصًت

اًل
 ْظاَغ هُؿٚ، جدب ٖما ظإع جدب ْؤن بّ، ٌهاملٕٓ ؤن جدب بما الىاؽ مهاملت في الؿالم نلُّ نِس ى بىصر نمال

 .( ) الهاْل الغظل ٍْلظ الخُ٘م بلُّ ًٓطض ما َٓ الخحر بإن مل

ٔ  ظِت مً ْ ٓم نلى ًغص هجضٍ ازغ ٓلّ الىُعي اإلاظَب زط ٓن  الظًً ؤن ٌهخٓض لجاَل جٓضًمّ ًمً٘ ما ٗل ان بٓ  ًضاَه

 هٓضم بهىا. للظة مٓابلت اإلاىُهت َُّ ًجهل ْشاجو، غُٔ مهنى في للُل اؾخسضامِم َٓ، لشغْا للخحر ٖمُٓاؽ اإلاىُهت نً
ٓهّ انخظاع َْٓ للىُهُت، الُلؿُُحن للمهاعغحن ؤلانخظاع ذ زلـ مً بضا إلاا ألاْل نلى ٌؿخدٓ  َٓ ْبما ْاإلاىُهت، اللظة بحن مْا

 اللظة بلى ش يء ٗل بةعظام بتهامِم َٓ اإلاهاٖؿت، التهمت ٍزال نلى طلٚ، مً ْألايغب. اإلاهنى مً زاٛ َِم ؾٓء نً هاظم مؼط

ٓعَا بإبشو (   .) ض

ْلئٚ ان ٓن  الظًً ؤ ٓن  َم َدؿب لظاتها الُػُلت في ًغيب   َحها ًغيب
اًل
ٓعي ألن ؤًػا ٓعي ألن ؤْ لظة، َٓ بها ال  َٓ بهضمِا ال

، مجخمهحن للؿببحن ؤْ ؤلم
اًل
  لمْألا اللظة َةن للخُٓٓت باليؿبت الخاٛ َٓ َمشلما مها

اًل
ٓظضا ما هاصعا   َما بل مىُطلحن، ً

اًل
 صاثما

ٓصًً ٓظ ، م
اًل
ِا نضم بؿبب باأللم َْشهغ جدٓٓذ، التي الُػُلت صعظت بدؿب باللظة ٌشهغ الصخظ َىُـ مها  بضعظت بصاٖع

و، َٓغ لم َةن ؤَع ٔ  لظة، ؤًت بخضاَما لّ ج  بال َحها ًغيب ال عبما ؤهّ ؤْ َحها، ًغيب ْلً الُػُلت، ًدب لً َةهّ ؤلم ؤي ْألازغ

 
اًل
ٔ  مىاَو نً بدشا ا ؤن بةمٙانها ؤزغ ََٓغ ا ؤْ لّ، ج ََٓغ ٓن  للظًً ج ٓه (   .)عناًخّ جدذ ًٙ

ٓن  الظي طإ بل الخحر، لُهل زابخت بعاصة لّ لِـ الظي الصخظ ؤلانخباع بهحن َلىإزظ  ماػالذ الخحر لُهل بعاصجّ جٙ

ٍٓتها؟ ًم٘ىىا الٓؾاثل َبإي. َانلي ؤلانخماص ًم٘ىىا ال ْالتي ؤلايغاء، ْؾإة جدذ ْماػالذ غهُُت  َاغلت بعاصة ػعم ًمً٘ ُِٖ جٓ
ٓة جُخٓغ نىضما  بًٓاقِا؟ ًمً٘ ُِْٖ َحها؟ ٗاَُت لٓ

ٓن  ال ٓعة في َحها ًُ٘غ بجهلّ الُػُلت في ًغيب الصخظ بجهل بال طلٚ ًٙ ٔ  ممخهت، ض ٓعة يُابها في ٍْغ  ًخم ْ ماإلات، ض
 اللظة الصخطُت ججغبخّ غمً ْحؿخضعط ٍْىؿبو ً٘دشِ بجهلّ ؤْ ألالم،ْ الشغ َْهل ْاللظة الخحر َهل بحن بالغبـ طلٚ

                                                           
- 
 

 .94 ، صاٌفٍسفح اٌخٍمٍحذٛفٍك اٌطًٌٛ ، . د 
 
 .349،ص ذاسٌخ اٌفٍسفح اٌذذٌثحٌٛسف وشَ ،  - 
3

 .69 ص، اٌّشىٍح األخاللٍحصوشٌا إتشاٍُ٘، . د  -
4
 .95 ، ص اٌفٍسفح اٌخٍمٍحذٛفٍك اٌطًٌٛ ، . د  -
5
 .94  ، صاٌفٍسفح اٌخٍمٍحذٛفٍك اٌطًٌٛ ، . د - 
6
 .35، ذشجّح سؼاد شا٘شًٌ دشاس، ِشوض دساساخ اٌٛدذج ٌؼشتٍح، ص  إٌفؼٍحجْٛ سرٍٛاسخ ًِ،  - 
7
 . 8ص ٔفؼٍح ،جْٛ سرٍٛاسخ ًِ، اي - 
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ٓصة ٓظ ٓاخضة في اإلا ٓص ألالم ؤْ ال ٓظ َْظا في اإلا ، ؿمى ما ألازٔغ ٍٓت ٌُ  ًإحي َةهّ طلٚ ًخدٓٔ ْنىضما َاغلت، جطبذ ختى ؤلاعاصة بخٓ

. ألالم في ال اللظة في ال جُ٘حر صْن  بالُهل

ٓالض ؾلؿت مً ؤلاَالث م٘جهاي ال الغيبت ْلُضة هي ؤلاعاصة بن ٓن  ما بن اط.الهاصة ؾلؿت جدذ لخٓو بال ال  ال الهاصة هدُجت ًٙ
ٓن  َلً طاجّ، في ؾُب ؤهّ ًضعي ؤن لّ ًمً٘   الُػُلت َضٍ ًطبذ ؤن لىخمنى صامٍذ  ؤي َىإ ًٙ

اًل
 نىضما ْألالم، اللظة نً مؿخٓال

ضة للُػُلت ْالضاَهت اإلااإلات ؤْ اإلامخهت الترابؿاث جً٘ لم ٍٓل نلى هٓضع ال َةهىا. الهاصة ؾٍغ مً مٍا  الخإزحر َظا نلى الٙافي الخه
  الُهل لُ٘ؿب

اًل
(  . )مىُو ش يء ؤي ًؼنؼنّ ال زباجا

ٓم اإلاىاؾب ؤلاؾم َٓ  اطن الهضٛ ًبٓى ْ ، ؤشض ْبالخالي ؤَمُت ْؤْؾو ؤشض هي التي ؤلاظخمانُت اإلاىاَو مً لى
اًل
 ْؤشض بؾالْا

 
اًل
ٔ  مىاَو ؤي مً بلؼاما ٔ  ًمً٘ الظي بالٓضع لِـ ْبن) مجها ؾمّ هي بما ؤزغ ٓن  ؤن لؤلزغ  بطا ْهي(. الخاضت الخاالث في نلُّ جٙ

ٓن  ؤن ًجب التي ٓن  الظي بالٓضع ؾبُهُت جٙ ٓع  ؾٍغ مً مدمُت َُّ جٙ ٓن  ال شه ًٙ  
اًل
ٓع  نً مسخلُا   ألاٖثر الشه

اًل
 الظي بنخضالا

ْامٍغ الٓؿهُت نتالؿبي بُػل ًىاؾبهم ْما للبشغ ًلظ ما لخىمُت اإلاجغصة بالُ٘غة ًغجبـ  خضة ألاشض الؿابو ٖظلٚ ْبُػل أل

(  . )لهٓابّ

ٓن  ًخُٔ ٗان بن ،ْ بهظا ْ ٓاعث ظ ٛ  في بيخام مو مل ؾدُ ّ  ان في ،ْ اإلاىُهت مظَب ؤضٓ ٓاب بحن الُاع  ْ الخلٓي الط
ً الخلٓي الخؿإ ِْٓ اهّ ْ اَهالىا هخاثج َع  ما لآلزٍغً ْ لىا ْٔجذ بدُض عيباجىا اشبام نلى الىخاثج جلٚ ْضعاث مضٔ نلى ًخ
ٔ  َِٓ  الهامت نلى الخاضت اإلاىُهت جٓضًم مؿإلت في مهّ ازخلِ اهّ بال ؾهاصة  مً الُّ تهضٍ  ْؾُلت آلازٍغً ظهل بيخام ؤن ًغ

ٓن  نىض الخحر مُٓاؽ ؤما. الصخطُت اإلاىُهت لخدُٓٔ ٓاعث ظ  في ًخمشل بل الُانل الُغص ؾهاصة جدُٓٔ في ًخمشل ال مل ؾدُ
(  ). للجمانت صةؾها اٖبر غمان

َِٓ  ٛ بُت اؾـ نلى الىُهُت َلؿُخّ ًُٓم ان ًداْ (  : )الخالُت اإلاباصت َُٓغع  مخِىت ججٍغ

ٓخُض الص يء هي اللظة -  ٓبا ٌهض الظي ال . َُّ مغي

ٓخُض الضلُل -  ٓن  َٓ َُّ مغيٓب الص يء ان نلى ال ٓن  الىاؽ ٗ  .بالُهل َُّ ًغيب

 . الجمُو الى باليؿبت زحر الهامت الؿهاصة َةن طلٚ نلى ْ الصخظ، ؾهاصة الى بالُٓاؽ زحرا جمشل الٙل ؾهاصة -3

 ٔ ٓن   نىض اإلاىُهت مظَب ان هغ ٓاعث ظ ٓهّ نً ًسغط ال مل ؾدُ ٓعة ٗ  اللظة، لُلؿُت نٓلُا جصخُدا ،ؤْ مىُهت ض
ْاِْم ًُٓضْن  ألنهم الهالُت جؿلهاتهم ًُٓضْن   خؿبّ َالبشغ ت اط ْٓذ غُٔ بؿبب ْطلٚ الٍُ٘غ َٓغ نضم ؤْ ال  الُغص ج

ٓن . نلحها بالخضلُل لِم الؿاهدت ٓنها ؤنهم بؿبب الخؿُت اللظاث نلى َُضمى ْلت، بهض ًُػل ٓخُضة هي ألنها بل اإلاضا  لضيهم التي ال
ٛ  بمٙاهُت ٓخُضة ؤْ بلحها الٓضٓ مً٘ التي ال  (  .)بها ؤلاؾخمخام ًُ

ٓن  ًٓغ ْ ٓاعث ظ ٓخُض الضلُل ان مل ؾدُ ٓن  الظي ال ً هٙ ٛ  جٓضًمّ نلى ْاصٍع ٓن  خٓ ٓممٓ ٗ  الىاؽ ؤن َٓ مغجي َٓ ما غ
هّ، بالُهل ٓخُض الضلُل نً ًْغ ٓن  نلى ال ٓم َٓ ما ضٓث ٗ ٓهّ، الىاؽ ؤن َٓ مؿم ٓن  َْ٘ظا ٌؿمه  لٙل باليؿبت الخاٛ ًٙ

ٔ  اإلاطاصع . لخجغبدىا ألازغ

                                                           
 
 .86-85ص ، إٌفؼٍحجْٛ سرٍٛاسخ ًِ،  - 
 
 .0  ص ج ،إٌفؼًجْٛ سرٍٛاسخ ًِ،  - 
3
 .59، ِىرثح ِذتًٌٛ ، اٌما٘شج ،ص فٍسفح االخالقد ِصطفى ػثذٖ،  - 
4
 .60، فٍسفح االخالقد ِصطفى ػثذٖ،  - 
5
 . 4ص  ، ٌٕفؼٍحجْٛ سرٍٛاسخ ًِ، ا - 
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ٓاضل ْ ٓن  ً ٓاعث ظ ٓت ْبىُـ بنخٓاصي ْفي"  ْاثال ؤَٙاٍع مل ؾدُ ٓخُض الضلُل َةن الؿٍغ  نلىٌ جٓضًم ًم٘ىىا الظي ال
  ؤن

اًل
ت جٓضمِا التي الًاًت ٗاهذ َةن. بالُهل َُّ ًغيٓب الىاؽ ؤن َٓ َُّ مغيٓب ما شِئا  بها مهتٍر يحر لىُؿِا الىُهُت الىكٍغ

  ال
اًل
ا ، ال هكٍغ

اًل
 ظهل ؾبب بها هبرػ نلت ؤي جٓضًم ًم٘ىىا َال. ٖظلٚ ؤنها نلى بوؿان ؤي بْىام نلى ًٓضع ش يء َال ياًت هي بما نملُا

ٓم امتالو الؿهاصة  في بنخٓاصٍ مضٔ نلى ْطلٚ الخاضت، ؾهاصجّ في شخظ ٗل َحها ًغيب التي( الخالت) بةؾخصىاء بال. عيبت مٓغ

ِا بمٙاهُت (  .)بصاٖع

ٓص نالمٍذ  َُي ، بضالخّ ًمً٘ مما ال٘شحر َُّْ بّ الخمخو ًمً٘ بما ػازغ نالم ْفي َاثل، بمٓضاع اإلاطلخت َُّ حؿ ٍٍٓغ  ْجؿ
ت، ألازالُْت اإلاخؿلباث مً مهخضلت ب٘مُت ًخمخو ْاخض ٗل َُّْ دؿض خُاة َُّ الخُاة بنخباع ًمً٘ نالم َٓ ْالٍُ٘غ .  نلحها ًُ

ٓاهحن زالٛ ْمً الصخظ، طإ ٗان بطا بال ٓم ؤْ ؾِئت ْ ت َٓض ْض آلازٍغً إلعاصة زػ  في الؿهاصة مطاصع بؾخسضام خٍغ
 ٛ ٛ  لً َةهّ ًضٍ، مخىاْ   الخُاة َظٍ بنخباع خض بلى ًجز

اًل
ٓصا ع ججىب ما بطا َانلي مدؿ ٔ  ْاإلاطاصع للخُاة، ؤلاًجابُت الشْغ  ال٘بر

ٓة ْاإلاغع ٗالُٓغ-ْاإلاهىٓي  اإلااصي للشٓاء ٓاغُو اإلاب٘غ الُٓضان ؤْ ْالخطاضت، ْالٓؿ (  . )ًدبها إلا

ٓعها مً الىمـ َظا بن ٓعها ألهُؿىا، جط   َإٖثر ؤٖثر ًطبذ ؤلاوؿاهُت للخُاة ْلخط
اًل
 َٙل. الخػاعة جٓضمذ ٗلما ؾبُهُا

ٓع  في ْةزـ   ججهلّ الؿُاس ي الخؿ
اًل
ٛ  الخٓابل مطاصع حًُحر بُػل ؤٖثر، ؾبُهُا ْاة بحن ْاإلاهاصلت اإلاىُهت، خٓ  نلى الٓاثمت الالمؿا

ٓاؾهت الُئاث ججاٍ ْؤلالتزام ْالؿبٓاث، ألاَغاص ْبحن شغنُت، بمخُاػاث . مِملت ؾهاصتها جؼاٛ ال التي البشغ مً ال

، البشغي  الُ٘غ ًطبذ نىضما
اًل
ٓعا ٓن  الخإزحراث بٍن مخؿ ٓلُض ًضَو مما مؿغص، جؼاًض في ؾخٙ   َغص ٗل لضٔ للخ

اًل
ٓعا ٓثام شه  بال

ً، مو ٓع  َْٓ آلازٍغ   ٗان لٓ شه
اًل
  ظهلّ إلاا ٗامال

اًل
ٓن  ْغو ؤي في ًُ٘غ ؤبضا  َُّ ًإزظ ؤن صْن  َُّ ًغيب ختى ؤْ الخاص لطالخّ ًٙ

(  .)آلازٍغً مطلخت ؤلانخباع بهحن

ّ  ًغيب هللا بإن الٓاثل الانخٓاص ضضّ ان ٖما ْٓاجّ، ؾهاصة في انخباع ٗل َٓ  َةن زلِٓا، مً يغغّ ٗان ما َٓ مسل

ٓن  لً الىُهُت ت َدؿب جٙ ٓن  بل بلّ، صْن  هكٍغ ت ؾخٙ ت ؤي مً ْؤٖثر ؤنماِْا في صًيُت هكٍغ ٔ  هكٍغ  ؤن البهؼ ْطض ْبن. ؤزغ
ٓن  حهتٍر ال الىُهُت ٓحي جم التي ؤلالُِت ؤلاعاصة بٙ ٓن  هي بما بها ال  ًامً الظي الىُعي ؤن ؤظُب، َةوي لؤلزالّٔ ألانل الٓاه
عة ٌهخٓض َٓ ؤلالُِت ْالخ٘مت الٙاملت بالؿُبت ٓعٍ ْض ٗان مِما بإهّ بالػْغ   ؤلالّ جط

اًل
ٓحي مىاؾبا ٛ  بّ لل ٓم خٓ  ألازالّ، مٓغ

(   . )ؤنلى صعظت في اإلاىُهت مٓخػُاث ًىاؾب ؤن ًجب

: املىاكشت

ٛ  ًم٘ىىا  اؾخدالت بمجغص بالُٓم بخؿاؽ ٗل نلى الٓػاء بلى جيخهي ؤن البض طةالل جمجض ؤزالُْت َلؿُت ٗل بان الٓٓ
ٓان مجغص َُطبذ ، ألاصوى ؾبُل في باألنلى ًػخي ًلبض لً َاهّ للملظاث نبض بلى ؤلاوؿان  ال ؤن في شٚ مً لِـ ْ ، ؤهاوي خُ

ٛ  في عيبت ٗل اؾدئطاٛ نلى الهمل ْ لظة لٙل جماما الخى٘غ بلى ؤلاوؿان ًضنٓ اخض  ال لً٘ ْ.  الؿاعة الخحرة الىخاثج لىم الخطٓ
ض ؤًػا اخض ّٖٓ ٗل في جخد٘م ؾبُعي ٗاثً مجغص بلى ٌؿخدُل ؤن لئلوؿان مً ًٍغ ٓظُت الُٓم بهؼ ؾل ٓل  جخجاْب ْ اإلادػت البُ

ا خُاجّ ٓاث مً ؾاثُت مو بإؾَغ ٓصَا التي اإلاخىاْػت الشِ (  .)الاغؿغاب ْ الًمٓع ٌؿ

                                                           
 
 .78ص إٌفؼٍح ،جْٛ سرٍٛاسخ ًِ،   -
 
 48ص جْٛ سرٍٛاسخ ًِ، إٌفؼٍح ، - 
3
 .74ص جْٛ سرٍٛاسخ ًِ، إٌفؼٍح ، - 
4
 .58ص  جْٛ سرٍٛاسخ ًِ، إٌفؼٍح ، - 
5
 .40 -0  ،ِىرثح ِصش اٌما٘شج ،ص اٌّشىٍح اٌخٍمٍحد صوشٌا اتشاٍُ٘ ، - 
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ٓم َِٓ للىٓض، ْابل الىُعي اإلاظَب صناة نىّ جدضر الظي اللظاث خؿاب ؤن ًبضْ  ْضع اٖبر هي الؿهاصة ؤن نلى ًٓ
ٓاْو في لً٘ اللظاث مً ممً٘ ٓن  ؤن ًمً٘ بط ْمخٙاملت، مخجاوؿت مهؿُاث لِؿا ْالؿهاصة اللظة ال ٓة بشغب ْؤجلظط شُٓا ؤٗ ِْ 

ٓن  ؤْ ٓاْو بلظة، اشهغ ال ؾهُضا ؤٗ ن الظًً َم الُاجؿحن ؤن ْال  .طاثالل نالم بلى ًُْغ

ٔ  هاخُت ْمً ٓبت زمت ؤزغ ً؟ لظاث في بالُهل ًُ٘غ لظاجّ ًدؿب الظي ؤلاوؿان َل: هُؿّ بيخام بلحها ٌشحر ضه  آلازٍغ
ٓن  ٗان َةطا ٓن  ؤلاهجلحز الىُهُ ٓل ٓن  ٗان ْبطا جخٙامل ْاإلاطالر اإلاىاَو بن ًٓ ٓن  اللُبرالُ ٓن  ْالاْخطاصً  الباجو مطلخت ؤن ٌهلى

ْجّ ْاشخهاٛ الؿبٓي الطغام همٓ طلٚ ن٘ـ نلى صوؿخسل َةهىا هُؿِا هي ْاإلاشتري  سُت اللخكت جلٚ في ظظ  ْضغام الخاٍع
ت َثراء اإلاطالر ٓاٍػ .  الهماٛ باؽ عآَّ البرظ

ٓمت ؾٍغٔ نً اإلاطالر بحن جٙامال هسلٔ ؤن ًمً٘ بط ؤلاشٙاٛ لِظا خل بًجاص بلى َْؿعى خٓٓقي بيخام ؤن بُض  مىك
ٓباث، ٓصي خاَكت نلى َلؤخا ؤن مطلختي مً ٗان َةطا الهٓ ِا ؤن مطلخخٚ ْمً هٓ ٓن  لً مىكم مجخمو َُي حؿْغ  مً ًٙ

تها مطلخخٚ ٓن  خُض السجً بلى ؾدىٓاص ألهٚ ؾْغ  .شُٓا جٙ

ٓن  ٗي اإلاؿاٍ نهاًت في اإلاىُهت ؤزالّ جطلر َل لً٘ ٓعا ؤنها ًبضْ ؤزالْا؟ جٙ ٙاج  نً يغباء ؤؾغاَا جضنٓ َهي ؤزالُْا، ٗاٍع

ٓمت َُي. ؤزالُْحن ًطحرْا ٗي ألازالّ ت نً هخدضر بيخام مىك . ًػُهِا ما بل ألازالّ ًاؾـ ال ما هي َْمُت،َاإلاىُهت يحًر

 ٛ ًٓٓ ٓٗٓ شُ ٓصًان جػُو ٖما اإلاىُهت في جػُو الُػاثل بن:" الْع  ."البدغ في ال

ٔ  ظِت مً ْ  ٍعٌهذ ال الخس ي اإلاظَب ؤن بط جىاْػّ، نً ج٘شِ -الخهضًلحن َظًً بهض ختى -مل مظَب صعاؾت َةن  ازغ
ٓنُت بُٓم ًٓغ ال بالُُُ٘ت، ٓصاث مٓغ ٓظ ّ  َال ْالٓقاثِ، للم  اللظاث بحن الازخُاع ؤن بط ْالضهُا، الهلُا الٓقاثِ بحن َغ

 ًسػو ال َةهّ الخس ي، اإلاظَب في ألاضل َٓ الظاحي الىُو صام َما الشاهُت، الىٓؿت ْفي َدؿب، الخؿُت اإلاىُهت لخٓضًغ مترْٕ

ا ألنهما الهام للىُو  .ًخهاعغان ما ٖشحراًل

ٓاعث الشاملت، الخُٓٓت مو الخؿً اإلاظَب جىاْؼ" نً الىدُجت َظٍ ْج٘شِ ٓم مل ْؾدُ  اإلاظَب َظا نلى إلضغاٍع مل
ٓاح في هٓطّ إلاـ ؤن بهض َٓٔ ْلم ْبُئخّ، بِخّ في اؾخيشّٓ ْل٘ىّ ٖشحرة، ه (  )."خُٓٓخّ نلى الهٓلي اإلاظَب َِم بلى ً

VI- الخدس ي املذهب  

 ٔ ٓن  ًغ ت نا الخضؾُ ٓاهحن جسػو الخحًر  ًخًحر ال زابذ َاإلآُاؽ ، مٙان ال ْ ػمان ًدضَا ال مؿلٓت مباصت ْ نامت لٓ

ٍ بخًحر ٓاٛ ؤْ الكْغ ٓص مً ،مؿلٔ ألاخ ٓن  ن٘ـ( ( )ْاإلاٙان الؼمان) الُٓ  ْ الخٔ ، الشغ ْ الخحر ؤن ٌهخٓضْن  الظًً الًاثُ

ْص في الىاؽ نلحها اضؿلر ؤَٙاع مجغص الباؾل ٓنها لتيا الخجاعب خض ٍ ْ  ٌهِش ٓص  التي الكْغ .  خُاتهم حؿ

ٓن  اجُٔ لٓض ٓا ل٘جهم ْ الهامت الخطاثظ في الخضؾُ ٓع  في ازخلُ ٔ  جط ت مؿخٓ  نً زاعظا بهػِم َانخبٍر ، الخحًر

م عآٍ ،ْ الهٓل ؾبُهت ٍٓحن نلى لِا مالػما بها ْاثما يحَر : مؿخ

ت مصخىي  -1  العلل دارج هش يء الخيًر

 ٔ ٔ  ؤن البهؼ ًغ ٓم اهّ ،ْ ًخًحر ال زابذ مبضؤ ةالخحري  مؿخٓ ٓعجحن بلى ًخُغم ْ ، نىّ مؿخٓال البشغي  الهٓل زاعط ًٓ :  ض

ن - أ ٔ  ؤن ًْغ ت مؿخٓ ْْعر نجها بالضَام نهؼ ْض ْ ، طاجُت ؤلاوؿاهُت ألاَهاٛ ؾبُهت في ْاثم الخحًر . ٖض

ٔ  حهخبر - ب  . بّ ؤمغ هللا الن زحر َالخحر ، هللا بلى مغصٍ ْ البشغي  الهٓل ؾبُهت نً زاعط ألازالقي اإلاؿخٓ
                                                           

 
 .349،ص ذاسٌخ اٌفٍسفح اٌذذٌثحٌٛسف وشَ ،  - 
 
 .9 ،ص فٍسفح االخالقِصطفى ػثذٖ،.د  -
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 العلل طبيعت في اللائم املصخىي  - 

ٓن  مظَب بن ت مُٓاؽ ًغص الظي الخضؾُ  الظي ٗاهـ ألاإلااوي الُُلؿٍٓ نىض َُخمشل البشغي  الهٓل ؾبُهت بلى الخحًر
 ٛ ٔ  ان ًٓٓ ت مؿخٓ ٓص مً مؿلٔ ْ ،نام ًخًحر ال زابذ الخحًر ٓن  زالٛ مً اإلاٙان ْ الؼمان ُْ ٓعي ْاه ٓم ال ض ْا نلى ًٓ  َوص

ٓاظب لُطبذ ، ياًت بلى يهضٍ ال ْ الخجغبت مً حؿخمض ٓن  بمٓخط ى الهمل َٓ مظَبّ في ال ٓن  َظا ْ ، نام ْاه  نً ًطضع ال الٓاه
ت بطن ، ْخضٍ الهملي الهٓل نً بل ناؾُت ٓهت الخحًر ٓاظب إلابضؤ نٓلي جٓضًغ مجغص بانخباٍع بالبانض مَغ  لىخاثج لِـ ْ ال

. الهٓل

 

ٓن  اجُٔ َ٘ظا ْ ت عص ٍي الخضؾُ ٓاهحن الى الخحًر ٓص نلى حؿمٓ مجغصة نامت ْ ٓا ْ ، اإلاٙان ْ الؼمان ُْ ٔ  ظهل  اإلاؿخٓ

ٓا لً٘ ْ. ًدض ال مؿلٔ ْ ًخًحر ال زابذ ألازالقي  ظهلّ ؤْ هللا بعاصة بلى بعظانّ ،ؤْ ؤلاوؿاهُت ألاَهاٛ ؾبُهت بلى عصٍ بحن ازخلُ
ٓصْن  اهّ ،بال البشغي  الهٓل ؾبُهت في ْاثما ت ؤن نلى جُاّالا بلى ٌه تها ألاَهاٛ زحًر ٓهت ْشٍغ ٓانثها مَغ  ْ هخاثجِا نً مؿخٓلت بب
ا . آزاَع

ٓن  ًخُٔ   ٓن  مو الخضؾُ ٓن  ؤن ًيبغي َُما ًبدض ؤي ، ْضُُا نلما لِـ ْ مهُاعي  نلم ألازالّ نلم ؤن نلى الهٓلُ ًٙ ، ْ 

ٔ  بًاًت اَخمامّ ،ْ ٗاثً َٓ َُما لِـ ٔ  ؤْ ؤنلى مشل ،ؤْ ْطٓ ٓم مً يحٍر نً ًمحٍز الظي َٓ للخ٘م مؿخٓ .  الهل

ٔ  ْ َظا عة الخحر ؤن الاججاٍ َظا صناة ًغ ٓن  بصعاّٖ ْ نٓلُت غْغ  بطن َهي ، الِىضؾُت البضيهُاث هضٕع ٖما بالخضؽ ًٙ

عة ضاصْت ْ ْاضخت ان بلى خاظت يحر مً بالػْغ . بَغ

  الادالق علم في املىهجيت

ٓن  ًٓغع  ٓن  ْ الهٓلُ ٓانض في بدشا ألازالّ نلم الخضؾُ  مً َظلٚ بالُهل ٗاثً َٓ ٖما الؿلٕٓ صعاؾت ؤما الؿلٕٓ ْ

. الىُـ نلم ْ الاظخمام نلم شإن

ؽ بضعاؾخّ ألازالّ َلؿُت حهنى الظي الؿلٕٓ ٗان بطا ْ ِْٓ ًخهٓل صإع نٓل نً ًطضع بإهّ مشْغ  هخاثجّ ًخضبغ م
ت ْ حهٓل نً ضاصع الُهل ٗان متى بال حؿخُٓم ال الخلُٓت الخبهُت الن خغة، بةعاصة . ازخُاع ْ خٍغ

ٓن  ٗان إلاا ْ عة الخحر ٌهخبرْن الهٓلُ ن ْ نٓلُت غْغ ٓن  بهما بصعاّٖ ؤن ًْغ  مً َٙان ، البضيهُاث هضٕع ٖما بالخضؽ ًٙ

ٓن  ًطؿىو ان الؿبُعي .  الخلٓي البدض في الهٓلي الاؾخيباؽ مىهج الهٓلُ

بُحن ؤن بال ٓا ْغهُحن ْ هُهُحن مً الخجٍغ ػ ع الخحر انخباع َع ٓا ٖما ، نٓلُت ةغْغ ػ ٛ  َع  ألنهم بالخضؽ ًضٕع اهّ الٓٓ
ٓن  ػ ٛ  ًَغ ٓص الٓٓ ٓظ .   مىابهِا مً ًخٓي ال ،ْ الخجغبت مً ًخمض ال نلم ب

 الىاؽ َاالء بخًحر ًخًحر َٓ ْ ، مدضص مٙان ْ مهحن ػمان في الىاؽ مهىاٍ نلى حهاٍع اضؿالح مجغص لِم باليؿبت َالخحر
ٔ م بخًحر ًخًحر بل ، مٙاها ْ ػماها ؼ بهظا ،ْ الىاؽ نىض الخُ٘حر ْ الُِم ؾخٓ ٓن  َع ٓظض الدؿلُم الٓغهُ ٓن  لؤلزالّ نلم ب ًٙ 

ا ٓا مهُاٍع ٓن  ؤن ًيبغي َُما لُبدش ٓن  ان ًيبغي َُما لِـ ْ ٗاثً َٓ َُما ًبدض ألهّ ، صاثما ْضُي نىضَم الهلم الن ًٙ ًٙ  .

ٓم اهخٓل بهظا ْ  الظي ؤلاوؿان ؾلٕٓ في بدض الى ٖظلٚ َٓ بما ؤلاوؿاوي الؿلٕٓ في بدض مً الخلُٓت الُلؿُت مٓغ
ٓلذ ،ْ مدضص مٙان ْ مهحن ػمان في جدُا ظمانت في ٌهِش  بلى ؤلاوؿاوي الؿلٕٓ بمٓخػاَا ٌؿحر نلُا مشل ْغو مً ياًخّ جد
ت الجماناث في ؤلاوؿان لؿلٕٓ ْضِ ْػ  ان صْن  البشٍغ و بلى الٓضِ َظا ًخجا ٓن  ان ًيبغي ما نً ٌهبر الظي الدشَغ ًٙ ، ْ 
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 ٛ  َْؿدبهض الخجغبت ْ اإلاشاَضة ألازالّ نلم َُطؿىو ، اؾخٓغاجي مىهج بلى اؾخيباؾي مىهج مً ألازالّ في البدض مىهج جدٓ

. بدشّ مىاهج مً الهٓلي الخإمل ْ الخضؽ

ٔ  بهظا ْ ْظؿذ بمامِم عؤي نلى الٓغهُت ألازالّ نلم ؤن هغ ٓهذ ا  ْ ، الخُاٛ بلى ال اإلاشاَضة بلى حؿدىض ْاْهُت ؤنها ٗ

ٓص َٓ ٖما ؤلاوؿان ؾلٕٓ جضعؽ ٓظ ٓن  ؤن ًيبغي ٖما لِـ ْ بالُهل م ًٙ  .

ٓاهُجها ، وؿبُت ؤزالّ بنها زم ٍ بخًحر جخُٓض بنها بل مؿلٓت لِؿذ مباصئها ْ َٓ ٓاٛ ْ الكْغ ٛ  الطضص َظا في ،ْ ألاخ ًٓٓ 

َُٔٓ ٍٓل ج ٓعَا ْ الخلُُت الُلؿُت ٖخابّ في الؿ ٛ  َ٘ظا ْ:"جؿ  ًُٓم نملُا َىا ؤْ ضىانت الٓغهُحن ًض نلى ألازالّ نلم جدٓ
ٓانضٍ بي الاججاٍ َظا ْ ن الخجغبت نلت الخاضت ْ ٓلض الخجٍغ ٓة بهض الٓغهُحن نىض ج ْظؿذ" بمامِم صن ٓهذ ا  عاثض صنمّ ْ"  ٗ

ٗاًم الاظخمانُت اإلاضعؾت ْع ٙا ْ اهجلترا ْ الىمؿا في اإلاهاضغة اإلاىؿُٓت الٓغهُت ؤجبام الاججاٍ َظا ؤٖض ْ ، ص (  ".) ؤمٍغ

تهم اهتهذ ٓم ْ ألازالّ نلم باؾدبهاص هكٍغ ت الهل  ًدخمل مهنى جدمل ال ْػاًاَم ان بذجت الهلم مجاٛ مً اإلاهُاٍع

ْامغ ألنها ال٘ظب ؤْ الطضّ ٔ  ٖما  مػللت ضٌُ في ؤ ٓاؾِ نً حهبحر ؤْ ، ٗاعهاب ًغ ٛ  ٖما جمىُاث ْ ن (  .) آًغ ًٓٓ

ٓع  ْ َُّ هدُا الظي ناإلاىا مالخكت ْ ، اإلاالخكت نلى بال الخلٓي البدض ًبنى ال بظلٚ ْ بّ في وؿحر الظي اظخماعي جؿ  ْ ، ٖع
ٓناث بال يهخم ال ٍٓت بمٓغ ٔ  بالخُاة ًخطل ما ٗل  هبظ ْ ، زالطت صهُ  ألازالّ نلم اإلاىؿُٓت الٓغهُت صناة ؤه٘غ بهظا ،ْ ألازغ
ْا ،ْ ٓاَغ جطِ التي ألازالُْت الهباعاث ؤن عؤ ٓظٓ هي ٖما ألازالُْت الخبرة ق  الىُـ نلم هؿاّ في حهالج ؤن ًمً٘ بالُهل، صةم
ٓن  ؤن ًيبغي ما نً حهبر التي الُٓم نباعاث بما الاظخمام، نلم ؤْ ُٓت نباعاث َهي ًٙ  مجاٛ في جضزل ال ،ْ مهنى جدمل ال مُخاَحًز

.  اإلاىؿُٓت الٓغهُت صناة ػنم خض نلى الهلمي البدض

  العمليت بالخياة ألادالق صلت

ٓن  ازخلِ  جدُٓٔ بلى يهضٍ نملي نلم ألازالّ َُٓل ، الهملُت بالخُاة اجطالِا مضٔ ،ْ ألازالّ نلم بلى هكغتهم في الباخش

ّ  ٌهغع َِٓ ، خُاجىا في ياًت ٔ  الًاًاث جدُٓٔ بلى جاصي التي الؿغ .  الٓطٓ

ّ  جدضًض بلى ًٓطض ما بٓضع للصخت ألانلى اإلاشل َِم بلى يهضٍ ال الؿب ؤن َ٘ما   َ٘ظلٚ ، الصخت جخدٓٔ بها التي الؿغ
ٔ  ياًت بلى الؿٍغٔ ًغؾم ؤن مِمخّ ألازالّ نلم ا جدُِٓٓا بلى ؤلاوؿان ًٓطض ، ْطٓ  نلم َمِمت ، ألاْص ى الخحر بانخباَع

ّ  صعاؾت في ألازالّ . ألامغاع شغ الىاؽ جٓي التي الؿغ

ا نلما زالّألا بانخباع الهملُت باألزالّ الٓاثل الغؤي ًى٘غ اججاٍ ْظض الهملي الاججاٍ َظا ظاهب بلى  ، نملُا لِـ ْ هكٍغ
ت ؤن بمهنى  نلم ؤن بلى الغؤي َظا ؤصخاب ٌؿدىض ْ ، ؤلاوؿاوي الؿلٕٓ في الهلُا اإلاشل َِم ْمِمخّ لظاتها جؿلب َُّ اإلاهَغ

ٓم شإن مً ،ْ مهُاعي  ألازالّ ت الهل ٍٓاث لُٓم نٓلُت صعاؾت حهخبر ؤن اإلاهُاٍع ٓاوي ْغو بلى تهضٍ ؤن ال نلُا مشل ْ ْمؿخ  نْ

.  اإلاشل َظٍ لخدُٓٔ

ٍٓاث في الهٓلي بالبدض يهخم الجماٛ َهلم  َظا مشل ،ْ الجماٛ ًخدٓٔ ُِٖ في ًبدض ؤن نملّ مً لِـ ْ الجماٛ مؿخ
ٓانل ْ ألازالّ نالم بحن شخان ْ ، ألازالّ نلم في ًٓاٛ  نالم بحن ْ ، الاظخماعي اإلاطلر ْ الاظخمام نالم بحن ،ْ الضًني ال

.  لُىان ظمُلت نماٛبإ ْاإلاشخًل الجماٛ

                                                           
 
  اٌفٍسفح اٌخٍمٍح ٚ ذطٛس٘اذٛفٍك اٌطًٌٛ ،  - 
 
 .37، ص 999 ،ِىرثح ِذتًٌٛ اٌما٘شج ، فٍسفح االخالقد ِصطفى ػثذٖ،- 
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حن َظًً بحن الجمو لىا ًمً٘ ْ ا نلما ألازالّ نلم ًطبذ لٙي اإلاخؿَغ  َِم بلى تهضٍ نٓلُت صعاؾت َهي ، مها نملُا ْ هكٍغ
 صعاؾت حؿبِٓا لم ما الهملُت ياًتها جخدٓٔ ال ألازالّ َمباصت ن ًَ ْ نلم َهي ، خُاجىا في حؿخًل التي الهلُا اإلاشل ؾبُهت
ت ٔ  الًاًت ٌهٍغ ؤن لئلوؿان حؿنىي ختى هكٍغ ٓصٍ مً الٓطٓ . بوؿاهِخّ لخدُٓٔ ْظ

ٓت لئلوؿان ًدضص ال ألازالّ نلم بن ّ ؾٍغ ِْٓ ٗل في جطَغ  َٓ ،ْ الؿٓي  الاججاٍ بلى صاعؾُّ يهضي ل٘ىّ ،ْ لّ ٌهغع م
صٍ ٓا ؤن لّ جِؿغ مؿدىحرة َىُت بمِاعة ًْؼ ْا ال ْ الؿلُم، الخطٍغ اججاٍ ًضٗع ْػ  مهنى ، الخُاضُل ْ الجؼثُاث انبي بلى َظا ًخجا

.  اإلاٙان ْ الؼمان بازخالٍ جسخلِ لؤلزالّ الٙلُت اإلاباصت جؿبُٓاث ان طلٚ

ت لئلوؿان م ًض ؤن ْنلُّ ، الهام الاججاٍ لىا ًدضص ألازالّ نلم َان نلُّ ْ  ٍ لٙل َْٓا الخطٍغ خٍغ  َالصجغة ، الكْغ
ٗا خكا جدمل ؤلاوؿان ؾبُهت ْ ، لئلوؿان الؿٓي  الؿٍغٔ ض يءث ألازالّ في الخاٛ ٖظلٚ ْ الػٓء هدٓ جخجّ ْ جىبذ  في مشتر

.  مٙان ْ ػمان ٗل

ٓاهحن ْغو بمٙان ًبرع الظي َٓ ْخضٍ َظا ْ ْػ  مهاًحر ْ ُْم جدضًض ،ْ مؿلٓت ْ نامت ْ ْص جخجا  ْ. اإلاٙان ْ الؼمان خض
ٓح حشِض بنها الهلُا اإلاشل محزة نّ ْ ؤلاوؿان بؿم ْلت بلى جؿلهّ ْ الدؿامي بلى هْؼ مت بوؿاهُت خُاة مؼا  الاعجُام في عيبخّ ،ْ ٍٖغ

 ّ َٓ  ٔ .  ؤلاوؿان بوؿاهُت لخدُٓٔ اإلاجغصة البهُمُت مؿخٓ

 الىالم علماء عىد ألادالكيت الليمت أشاس

ٓم الظي ألاؾاؽ إلاؿإلت الضعاؾت ْ بالبدض ال٘الم نلماء حهغع لٓض ا ْ ألازالّ نلُّ جٓ ْؼ  ، الىاؽ اَهاٛ نلى طلٚ في ٖع
ٓا ْل٘جهم ، ْبدِا ْ خؿجها خُض مً لٚط ْ ا في ازخلُ ا جدضًض ْ جُؿحَر  لِـ ْْبدِا ألاَهاٛ خؿً بإن عؤٔ مً َمجهم ، مطضَع

 ٔ  ألاَهاٛ خؿً بإن عؤٔ مً مجهم ْ ، اإلاهتزلت الغؤي بهظا ْاٛ ْ ، لِا مضٕع الهٓل ان ْ ، لؤلَهاٛ الظاجُت الطُاث ْبُل مً ؾٓ
 ؟ مجهما ٗل مبرعاث هي َما ، الاشانغة الغؤي بهظا ْاٛ ْ الشغم مً ٛب ألاَهاٛ طاجُت مً لِـ ْبدِا ْ

  املعتزلت فزكت -1

:  املعتزلت عىد العلل مياهت -أ

 ٛ  الخاضت) ألاصلت بُان نً خضًشّ ؾُاّ في اإلاهتزلت ْؾبٓاث الانتزاٛ َػل ٖخابّ في اإلاهتزلي الجباع نبض الٓاض ي ًٓٓ

ْلِا(: "بالهُٓضة  ْعبما. ْؤلاظمام الؿىت ْٖظلٚ حجت، ال٘خاب ؤن ٌهٍغ بّ ألن ْالٓبُذ، الخؿً بحن ًمحز بّ ألن الهٓل، صاللت ؤ
ٓع، نلى ًضٛ ٗان بطا الهٓل، ؤن ْعبما. ْؤلاظمام ْالؿىت ال٘خاب هي ألاصلت ؤن َُكً بهػِم، الترجِب َظا مً حعجب  َِٓ ؤم

. ْؤلاظمام الؿىت ْٖظلٚ حجت، ال٘خاب ؤن ٌهٍغ بّ ألنْ الهٓل، ؤَل بال ًساؾب، لم حهالى هللا ألن ٖظلٚ، ألامغ ْلِـ. مازغ

(   ".)الباب َظا في ألاضل[  الهٓل]=  َِٓ

ٓالي( م1025/َـ415 ؾىت جٓفي) الجباع نبض الٓاض ي ْْبل ضي ؤلامام ْاٛ الؼمان مً ْغهحن بد  بً الٓاؾم اإلاهتزلي الٍؼ

ٛ  ٖخاب في( م860/َـ246 جٓفي) الغس ي اؾمانُل بً ببغاَُم ٓخُض الهضٛ ؤضٓ  ْالِضٔ، الخحر هللا نلمٚ ؤدي، ًا انلم،: "ْالخ
 بال ْؤلاوـ، الجً زلٓذ ْما: "ْظل نؼ ْاٛ ٖما لهباصجّ، اإلاٙلُحن الهٓالء نباصٍ ظمُو زلٔ هللا ؤن ْالغصٔ، اإلاٙاٍع ْظىبٚ

ٍٓ زالزت نلى جىٓؿم ْالهباصة ،( )" لُهبضْن  ْلِا: ْظ ت ؤ ت ْالشاوي هللا، مهَغ ٓظّ زؿّ،ٌـ ْما ًغغُّ ما مهَغ  ما اجبام الشالض ْال

                                                           
 
. 39 ، صفضً االػرضاي ٚطثماخ اٌّؼرضٌحػثذ اٌجثاس،  - 
 
 .56 ،اٌزاسٌاخسٛسج  - 
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ٓص بها اخخج حجج زالر مً نباصاث زالر َِظٍ( …)ٌسخؿّ ما ْاظخىاب ًغغُّ  ْال٘خاب الهٓل ْهي الهابض، نلى اإلاهب
 ٛ ا ألنهما ألازحرجحن، الدجخحن ؤضل ْالهٓل… ْالغؾٓ (  ".)طلٚ َاَِم. بهما ٌهٍغ ْلم بّ، نَغ

ٓن  الخلُُت َةن ٖظلٚ ٓا ما ٗل في ْؤًضَم اإلاهتزلت، هاضغ الظي( م733/ـ218ٌ. ث) الهباس ي اإلاإم  هُـ نً نبر ْض بلُّ، طَب
ي اإلاطغي  اإلاُ٘غ بها اؾدشِض ْالتي الُِغؾذ، في الىضًم ابً نىّ خٙاَا التي الغئٍت في اإلاهنى َظا ٓص هجُب ٗػ ٛ . مدم اًت جٓٓ  ْع

ٓن " بن الىضًم ابً ٓن، ؤبُؼ عظال ٖإن مىامّ في عؤٔ اإلاإم ن الجبهت، ْاؾو خمغة، مشغبا الل  ؤشِل الغؤؽ، ؤظلر الخاظب، مْٓغ

ٍغ نلى ظالـ الشماثل، خؿً الهُىحن، ٓن  ْاٛ. ؾٍغ  ؤها: ْاٛ ؤهذ؟ مً: َٓلذ َُبت، لّ ملئذ ْض ًضًّ بحن ْٖإوي: اإلاإم
: ْاٛ ماطا؟ زم: ْلذ. الهٓل في خؿً ما: ْاٛ الخؿً؟ ما: ْلذ. ؾل: ْاٛ ؤؾإلٚ؟ الخُ٘م، ؤيها: ْْلذ بّ، َؿغعث. ؤعؾؿالِـ

ٓع  نىض خؿً ما: ْاٛ ماطا؟ زم: ْلذ. الشغم في خؿً ما (   !".)زم ال زم: ْاٛ ماطا؟ زم: ْلذ. الجمِ

ٛ  اإلاهتزلت نىض الهٓل مٓام ْنً ًٓٓ  ّ  ؤن الشِغؾخاوي الخل: "The Muslim Creed ٖخابّ في Wensinck ٍْيؿُٚ اإلاؿدشغ

م ٗان الهٓل ْؤن نٓالهُا، ٗان اإلاهتزلت اججاٍ ٍْل في ْخِبت ابً ْخٙى. ( ) ٔ"ألانل مهُاَع ٛ  الخضًض مسخلِ جإ  حجت بن" الىكام ْٓ
ٓلّ ًجب ال ألاخاصًض، مً الهٓل ًسالِ ْض ما ٗل ؤن ًخػمً َْظا ، ( ) "ألازباع جيسخ ْض الهٓل هذ َْ٘ظا. بّ ْالهمل ْب  َع

ّ  مٙاهخّ ْظهلذ الهٓل، شإن مً اإلاهتزلت  .ْالؿىت ال٘خاب َٓ

  الافعال يف اللبح و الخصً مصألت -2

ت اإلاهتزلت ّ  اَم مً  اؾالمُت َْغ ْلذ الهٓلي الىكغ نلى مظَبها اْامذ ال٘الم، نلم َغ ٍْال الضًً حهالُم ْؤ  مو ًخُٔ جإ
 شغا الشغ ْلِـ بّ امغ هللا الن نىضَم زحرا الخحر ،َلِـ ألاَهاٛ في الٓبذ مؿالت بها اَخمذ التي اإلاؿاثل اَم مً ْ ، الهٓل

ٛ  نىّ ههي هللا الن ٓن  ان ًمً٘ ال ْ مؿلٓخان ؤزالُْخان ُْمخان َِما طاجّ في ْالشغ طاجّ في زحر الخحر ًْٖ  ٖما ْبدا الطضّ ًٙ

ٓن  ان ًمً٘ ال .  خؿىا ال٘ظب ًٙ

 اإلاهتزلت نىض الاوؿان ان ،اط طاجحهما في ْْبذ خؿً مً َحهما إلاا َلظلٚ ال٘ظب نً ْههى الطضّ َغع ْض هللا ٗان اطا ْ
ْصٍ ْبل بهٓلّ ْالشغ الخحر ًضٕع ٗان ٔ  مً ٍْجزعج الانماٛ لبهؼ ًغجاح غمحٍر َٙان الشغم ْع ٗان ازغ  للصجانت مشال ًغجاح ،

. ْالخُاهت الجبن مً ٍْجزعج ال٘غم ْ

 نٓلّ في ما مو جخُٔ ٗاهذ انها نلى صلُل ٖبحرة بخلٓاثُت الاؾالمي الضًً بها ظاء التي الخهالُم نلى الاوؿان اْباٛ ان ٖما 
ّ ال بما الشغم ؤحى َلٓ ، ازالُْت ُْم مً  اإلاؿاثل ظمُو في ًد٘م لم الشغم ان ٖما نلُّ، الاوؿان اْبل إلاا الاوؿان نٓل ًضٖع

.  الاوؿان خُاة انترغذ التى

ٓع  في ْالشغ الخحر الصعإ للهٓل اإلاشغم ْاؾخهماٛ ٗان ْالشغ الخحر ان نلى صلُل هظ َحها ًغص لم التي الام  بالهٓل ًضع
ؼ ِْٓ ان ةَ٘غ اإلاهتزلت ٍَْغ  الى طلٚ ًخهضٔ ان ًم٘ىّ بل اإلاؿلمحن الهلماء بهؼ الحها صعى التي الُٓاؽ خض نىض الشغم ًخ

ٓع     . نلُّ جٓاؽ اضل لِا لِـ ام

                                                           
 
. 96، ص ، سسائً اٌؼذي ٚاٌرٛدٍذِذّذ ػّاسج،  - 

إْ لذِاء اٌّؼرضٌح أظٙشٚا ِٕز اٌثذاٌح ٍِال إٌى : "، دٍث أٚسد لٛي أتً اٌٙالي اٌؼسىشي40، صفٍسفح اٌّؼرضٌح أٌثٍش ٔادس،: ساجغ أٌضا= 

". االػرّاد ػٍى اٌؼمً، ٌٚؼرشفْٛ ٌٗ تسٍطاْ، تجأة اٌَاخ إٌّضٌح
 
. 339، ص978 داس اٌّؼشفح، تٍشٚخ  اٌفٙشسد،ِذّذ تٓ اسذك تٓ إٌذٌُ،  - 

 .   -0  ، صاٌّؼمٛي ٚاٌالِؼمٛيِٛد، صوً ٔجٍة ِخ: ساجغ اٌضا 
3
 .396-370، صم، ٔٙاٌح اإللذاَ فً ػٍُ اٌىالاٌشٙشسرأً - 
4
 . 3، صذأًٌٚ ِخرٍف اٌذذٌثاتٓ لرٍثح،  - 
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ْ  ٔ  لّ  -الشغم نً الىكغ بًؼ  -هُؿّ َالُهل ، بالهٓل بصعاّٖ ٍْمً٘ طاحي ألاشُاء في ْالٓبذ الخؿً ؤن اإلاهتزلت جغ
ٓابا مضخا لُانلا اؾخدٓاّ جٓخط ي مدؿىّ ظِت ٛ  ْنٓابا،ْ طما َانلّ اؾخدٓاّ جٓخط ي مٓبدت ظِت ؤْ ْز  نبض الٓاض ي ًٓٓ

، ْنباصة حهالى، باهلل ْالجِل الىهمت، ُْٖغ ْبُذ، الكلم ؤن ٌهلم الهاْل بن… "اإلاهتزلي الجباع  خؿً، ؤلاخؿان ؤن َْهلم يحٍر

(  ".)…اإلاػغة بلى ًاص  ًُض لم بطا ْالشغب ْألاٗل الىهمت، ْش٘غ

 ٛ  ألاَهاٛ خؿً نلى بّ ٌؿخضٛ الهٓل" ؤن بلى طَبذ اإلاهتزلت بن اإلاؿإلت لِظٍ اؾخهغاغّ ؾُاّ في الشِغؾخاوي ٍْٓٓ

 بلى ًطل ْالهاْل. ْبُدا ظهلخّ طاجُت، ضُت َُّ ْبُذ، ش يء ْٗل. خؿىا ظهلخّ طاجُت، ضُت َُّ خؿً، ش يء َٙل. ( ) "ْْبدِا
ت ٍٓ الهٓل، بمٙاهت اإلاهتزلت اعجُو َْ٘ظا ،( ) بهٓلّ طلٚ مهَغ ٛ  ؤم" ْظهل (.   " )ألاضٓ

ٓا  طاجّ في ال٘ظب ألن ه٘ظب ال ْل٘ىا ال٘ظب، نً نهاها هللا ألن لِـ ه٘ظب، ال بهىا -الٓانضة َظٍ نلى ْبىاء –مشال َٓال

ٓحي. نىّ هللا نهاها َٓض َظا لٓبدّ ْهكغا ْبُذ، ٓم اإلاؿإلت َظٍ في َال ْع  ًٓ  َال ْبالخالي. ( ) لّ اإلاشبذ ْلِـ الص يء، نً اإلاسبر بض
ٓحي ًإمغها ؤن ٌهٓل بّ ْض ما" ًسالِ طلٚ ألن الطضّ، نً ًجهاها ؤْ بال٘ظب، ال ٓلىا في حهالى هللا ٖع ٓا َاإلاهتزلت( )".نٓ  الشغم ظهل

ٓمت ؤشُاء نً ٗاشِ نً نباعة   مهل
اًل
 .  بالهٓل مؿبٓا

 
اًل
ن اإلاهتزلت بطا ٓصة ْْبذ خؿً مً ألاشُاء ضُاث ؤن ًْغ ٓظ  ال الهٓل َظا َةن ْنلُّ شغم بها ًغص ؤن ْبل ألاشُاء في م

ٓصة ألشُاء ٗالٙاشِ بال ٌهخبر ٓظ   م
اًل
ت ؤْ ْبدِا ْ ألاَهاٛ َدؿً ،ألامغ هُـ في ؾلُا تها ْ ألاَهاٛ زحًر  ، طاتها في ج٘مً شٍغ

ا ْ  ٖغم ْ شجانت ْ نضٛ ْ ضضّ مً الخؿىت ألانماٛ َجمُو  نلحها هد٘م ظهلخىا ،ْ خؿىت ظهلتها ضُاث هُؿِا هي يحَر

. عؤًىاَا اطا بالخؿً

ا ْ بسل ْ ظبن ْ قلم ْ ٖظب مً الٓبُدت ألانماٛ ظمُو ْ   نلحها هد٘م ْظهلخىا ْبُدت ظهلتها ضُاث طاتها في َحها ، يحَر
ٓصة ألازالُْت الُٓم ؤن ٌهني َظا ، بالٓبذ ٓظ ِا الظي َٓ ْالهٓل ، طاتها ألاَهاٛ في م  هكغ في الشغم الن الشغم لِـ ْ ًضٖع

ٔ  ؤَهاٛ نً ًجهاها ْ بإَهاٛ ًإمغها صمانً اإلاهتزلت . ْبذ ْ خؿً مً الاَهاٛ في ما طلٚ في ًدبو اهما ؤزغ

ٓاٛ ْ ألاهُـ نلى باإلاداَكت َإمٍغ  ت الٓخل نً نهُّ ْ ، خؿً مً َحها إلاا بهما ألام  ؤن مداٛ ْ ْبذ مً َحها إلاا ْالؿْغ
 ٌؿخدؿً ، للهٓل باليؿبت هُؿّ ألامغ ْ الظاجُحن، الٓبذ ْ للخؿً َحهما جابو َىا نهُّ ْ ؤمٍغ الن طلٚ ن٘ـ َُإمغ ، ٌه٘ـ

 . ْبذ مً طاتها ألاَهاٛ في ما إلصعاّٖ ؤَهاال ٌؿخٓبذ ْ خؿً مً طاتها في ما إلصعاّٖ ؤَهاال

.  ميص ئ ال لِا مضٕع الهٓل ْ ، لِا مشبذ ال نجها مسبر لؤلَهاٛ جٓبُدّ ْ جدؿِىّ في الشغم ؤن َظا نلى ًترجب ما ْ

ٓحي ان خُض مً للهٓل جابها الشغم ظهلذ اإلاهتزلت ؤن َظا مهنى ْ  ْ ، َٓـ نجها ًسبر بهما ْ ُْمتها لؤلَهاٛ ًشبذ ال ال
ت اإلاشبذ َٓ َالهٓل لظلٚ تها ألاَهاٛ لخحًر ٓهّ ْشٍغ  نلى ٌؿخضٛ ْ ، ْبُذ َٓ ما ْ خؿً َٓ ما بحن ًمحز ْ ًضٕع ؤن ٌؿخؿُو لٙ

ٓا الىاؽ بن:  مجها هظٖغ بمبرعاث طلٚ ٛ ْبل الٓبذ ْ خؿًاٛ ؤصٗع ٓحي هْؼ ٓص ؤن ٖىا ، ال  نلى مبني الىاؽ بْىام في الغؾل مجِ

.  الهٓل

                                                           
 
.  4، صششح األصٛي اٌخّسحػثذ اٌجثاس،  - 
 
 . 37، صٔٙاٌح اإللذاَاٌشٙشسرأً،  - 
3

. 47، ص3 ضذى اإلسالَ،أدّذ أٍِٓ،  -
4
. 5  ،  صاإلسالَ ٚفٍسفح اٌذىُ ِذّذ ػّاسج، 
5
.  37، صٔٙاٌح اإللذاَاٌشٙشسرأً،  - 
6
 .565، صششح األصٛي اٌخّسحػثذ اٌجثاس،  - 
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ٛ  نلماء ْ الُِٓاء اؾخيبؿِا التي الجضًضة ألاخٙام ان الى باالغاَت - ْع  نلى صلُل ؤًػا هي ألاضٓ  خؿً بزباث في الهٓل ص
.  ألازالُْت للُٓمت ؾاس يألا اإلاطضع َٓ الهٓل ؤن الحها هسلظ التي الىدُجت ْ ، ْبدِا ْ ألاَهاٛ

ٔ  الغؾل بهض مؿإلت ًسظ َُما اما ٓن " الغؾل ؤن اإلاهتزلت جغ  ْبل ؤًػا ًاصًّ، ؤن ًجب الظي الهٓل، نمل َٓـ ًخمم
ٓعَم ٛ  ْ. ( ) "قِ ٓن  الغؾل. "ال٘شاٍ في الؼمسشغي  ًٓٓ ٓن  الًُلت، نً مىبه ٔ  ٖما الىكغ، نلى ْبانش  الهضٛ ؤَل نلماء جغ

ٓخُض ٓا لئال الدجت، إللؼام ْجخمُما للهلت، بػاخت مبعؾالّ َٙان… ْالخ ٓل ال: ًٓ ال، بلُىا ؤعؾلذ ل ْٓكىا عؾ  الًُلت، ؾىت مً َُ

. للهٓل جٓضًغ مً ؤلاؾمانُلُت َالؾُت بلُّ طَبذ ما ٖبحر خض بلى ٌشبّ الغؤي َْظا( ".)بلُّ الاهدباٍ ْظب إلاا ٍْىبهىا

 : منها هذهز حجج عدة على املعتزلت اعخمدث كد و 

ٓا اإلاهتزلت ؾخضٛا - ى تهم نلى ْبَغ ٓا حجج، بهضة ْالٓبذ الخؿً في هكٍغ  ْال٘ظب، الطضّ بحن زحر لٓ ؤخضها بن: "َٓال

ٗان ما، ؤنؿُىإ ٖظبذ بن: لّ ُْْل آلازغ، في ٗالىُو ؤخضَما في الىُو ْ ما، ؤنؿُىإ ضضْذ ْبن صَع  بٓبذ نالم َْٓ صَع

 ْباؾخًىاثّ بٓبدّ، لهلمّ بال طلٚ ال. الطضّ نلى ال٘ظب ًسخاع ال ْـ َةهّ نىّ، باؾخًىاثّ نالم نىّ، مؿخًً ال٘ظب،
(   ". )…نىّ

ٓا ما ْخؿً، ْبذ َىإ ًً٘ لم لٓ ؤهّ ْؤْضخ ْص ْبل الهٓل، ًَٓغ  الشغم في ما بصعإ الىاؽ اؾخؿام إلاا الشغم، ْع

ْا مً بْىام مً ْالغؾل ألاهبُاء جمً٘ إلاا خؿً، مً ْالبهشت ْص ْبل ٗان الهٓل َةن ٖظلٚ(.  )بْىانّ ؤعاص  اإلآُاؽ َٓ الشغم ْع
غ بّ ًمً٘ الظي (   .)ْبدّ ؤْ الص يء خؿً جٍٓغ

ما ْالخٓبُذ الخدؿحن ٗان لٓ ؤهّ ٖما ٓلِم بنماٛ مً الُِٓاء جمً٘ إلاا الهٓل، ْلِـ الشغم، مطضَع  مسخلِ في نٓ

اْجب الٓغاعاث، اجساط نلحهم الؾخداٛ ْبالخالي ْاؾو، هظ َحها ًغص لم التي اإلاؿاثل َغ .  ( ) ٍع

 : الخالُت الىٓاؽ في اإلاهتزلت حجج جلخُظ ًمً٘ ْ

ٓلّ -1 ٓا ْبطا " حهالى ْ ٓا َاخشت َهل ٓن  بالُدشاء ًإمغ ال هللا بن ْل بها ؤمغها ْهللا آباثىا نلحها ْظضها ْال ٓل  هللا نلى ؤجٓ

ٓن  ماال   َظا َهلِم ؤن ؾبداهّ َإزبر ( ") بالٓؿـ عبي ؤمغ ْل حهلم
ُ
 ؤن ًمً٘ ال ؤهّ هُؿّ نً هللا ْطٖغ هّم نهحهم ْبل َاخشت

ٓم هللا ْاٛ ْلِظا بُاخشت ًإمغ ٓن "  لٓؽ لٓ  ْبل َاخشت ٗاهذ ؤنها نلى َضٛ ( ")الهاإلاحن مً ؤخض مً بها ؾبٓ٘م ما الُاخشت ؤجإج

  .ًجهاَم ؤن

ٓلّ ٛ  في َاخشت َٓ بما ًإمغ ال ؤي " بالُدشاء ًإمغ ال هللا بن" حهالى ْْ  ؤن َاخشّ حؿمُتها بؾب ٗان ْلٓ ْالُؿغ الهٓٓ

  .باهلل َُِ٘ البشغ نىّ ًطان ألاؾلٓب َْظا نىّ ههى بما ًإمغ ال هللا بن: آلاًت مهنى لٙان ؛ َٓـ نجها ههى هللا

ِا لىا هللا ؤمغ ؤن وهلم ؤن ًيبغي ْلً٘ ٓم نً ْؤبهض الؿلُمت الىُٓؽ في ؤػظغ ظهلِا بتٖر ْٓ  .َحها ال

                                                           
 
 .59 ، صِزا٘ة اٌرفسٍش اإلسالًِجٌٛذذسٍٙش،  - 
 
. 583، ص ، ، اٌىشافاٌضِخششي - 
3

. 303، صششح األصٛي اٌخّسحػثذ اٌجثاس،   -
4

 .48ص ،3، ضذى اإلسالَأدّذ أٍِٓ،  -
5
. 374، صٔٙاٌح اإللذاَاٌشٙشسرأً،  - 
6
 .375-374، صٔٙاٌح اإللذاَاٌشٙشسرأً،  - 
7
 . 9 ،8  ،االٌح سٛسج األػشاف - 
8
 .80،سٛسج األػشاف  - 
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ٓلّ -2 م" حهالى ْ ٍ ًإمَغ ٍ ( ) "اإلاى٘غ نً ٍْجهاَم باإلاهْغ م الظي َاإلاهْغ ٔ  ما بّ ًإمَغ ٛ  جغ  اإلاىهي ْاإلاى٘غ خؿىّ الهٓٓ
ٍ ؤن ،َلٓ ْبدّ الٓلٓب جى٘غ ما َٓ نىّ م آلاًت مهنى لٙان بالشغم الا ٌهٍغ ال اإلاهْغ م بما ًإمَغ  ًجهاَم نما ٍْجهاَم بّ ًإمَغ

 . بهُض َْظا نىّ

 ص ٗان بهّ ببغاَُم ال٘خاب في ْاطٖغ"  حهالى ْاٛ -3
اًل
 ًٌني ال ًبطغ ال ٌؿمو ماال حهبض لم ؤبذ ًا ألبُّ ْاٛ بط هبُا صًٓا

ٓبُش َِظا ( " )شِئا نىٚ . الىهي ْبل َهلّ َهل نلى ْبسّ َٓض مى٘غ ؤمغ ْؤهّ ألاضىام نباصة َْٓ َهلّ نلى ألبُّ ببغاَُم مً ج

ٓا الظًً هجهل ؤم: " حهالى ْاٛ -4  ٓا آمى  هللا ؤه٘غ َٓض."( )ٗالُجاع اإلاخٓحن هجهل مؤ ألاعع في ٗاإلاُؿضًً الطالخاث ْنمل
ٍٓت لخ٘مخّ وؿب مً نلى آلاًت َظٍ في ٍٓت اإلاسخلُحن بحن الدؿ   .ْالُجاع ألابغاع بحن ٗالدؿ

ٔ  آًت ْفي ٓا الظًً خؿب ؤم"  ؤزغ ٓا ٗالظًً ًجهلِم ؤن الؿِئاث اظترخ ٓا آمى ٓاء الطالخاث ْنمل  ْمماتهم مدُاَم ؾ

ٓن  ما ؾاء ٓن  لً ألامغ َظا ؤن لِؿذ لتاإلاؿإ،( " ) ًد٘م   . ْبدّ ظِت مً ؤهٍ٘غ هللا بن بل ، َدؿب ًٙ

ٛ  ؤن -5 ٛ  ال٘ظب ْاؾخٓباح الًغقى ْبهٓاط ْؤلاخؿان الش٘غ مً ألازالّ مٙاعم اؾخدباب نلى ججخمو الؿلُمت الهٓٓ ًٓٓ 

ذ ٗالكلم آلاالم مً ٖشحر ْبذ نٓلّ ب٘ماٛ ٌهلم ناْل ٗل"  الجباع نبض الٓاض ي  اإلاؿخدٔ ٖظم مجها ٖشحر ْخؿً ْيحٍر الطٍغ
.  "مجغاٍ ًجغي  ْما للظم

تها في ٌؿخٓي  ألاشُاء مً ٖشحر في ْالٓبذ الخؿً ؤن -6   ٓخض اإلالخض مهَغ ٓن  َاإلالخضًً ْاإلا  الٓخل مشل ؤشُاء ْبذ ٌهَغ
ت ٓن  ال ؤنهم مو ْالؿْغ ٓن  ؤال هللا نٍغي ال َُمً للؼم ْالىهي باألمغ بال الٓبُذ ْبذ ٌهٍغ لم ْلٓ هاهي ال ههي ال ٌهَغ ًٙ  

اًل
ا  ناَع

.  مالّ يطب ْ ْلضٍ الٓاجل ْخل بٓبذ

ٔ  ألايغاع مً يغع لّ غام مً ان -7  ٓت الًغع َظا جدطُل في ْاؾخٓ ٓت الطضّ ؾٍغ  الطضّ ًازغ َةهّ ال٘ظب ْؾٍغ
 
اًل
ٓػ  الطضّ خؿً ؤن نلى َضٛ جغصص بال ْؿها ٔ  لم ْلٓ ًىٓظٍ َةهّ الِالٕ نلى مشٍغ شخظ عؤٔ مً ْمشلّ الهٓل في مٗغ  مً ًغ

  بهٓاطٍ
اًل
  ال مضخا

اًل
ٓابا .  ز

ِْٓ لٓ -8 ْص نلى ْالٓبذ الخؿً ج  الُٓاؽ باب ؾض طلٚ ْفي ْاإلاُاؾض باإلاطالر ْألاَهاٛ ألاخٙام حهلُل المخىو الشغم ْع

ْٓاجو ؤٖثر ْحهؿُل . ألاخٙام نً ال

 بقِاع مىّ لخؿً ش يء ٗل مىّ خؿً ْلٓ ش يء ٗل حهالى هللا مً لخؿً بالشغم بال ْالٓبذ الخؿً ًً٘ لم لٓ ؤهّ -9

.  الشغاجو بؿالن بلى ًُط ي ْطلٚ ْاإلاخىبئ الىبي بحن همحز ؤن ؤم٘ىىا إلاا طلٚ مىّ خؿً ْلٓ الٙاطب ًض نلى اإلاعجؼة

:  الىلد

ْٓـِ ان ٓع  لـِــ الـشـغم نـلـى الـمـخـ ْٓـِ ْلـ٘ـً ْالـٓـبـذ الـدـؿـً بصعإ ؤْ جـطـ ّ  ـإَْـً الـخـطـضًـٔ، َـٓ نـلـُّ الـمـخـ  ٖـبـُـغ َـغ
ٓع  بـُـً ٓع  نـلـى ْـاصع َـاإلوـؿـان ْالـخـطـضًـٔ، الـخـطـ ْص ْـبـل خـخـى ْالـسـُـغ الـشـغ جـطـ  لـّ ْامـخـشـا بـِـمـا جـطـضًـٓـّ ْلـ٘ـً الـشـغم، ْع

ـّ لـلـسـُـغ ٓهـان ال لـلـشـغ ْجـٖغ ـّ، مظنـىا مامىا ٗان بطا نىضٍ، الـضعظت بـىـُــ ًـ٘ـ
ّ
 .ْحـهـالـى ؾـبـدـاهـّ لـلـّ مـظنـً يـُـغ ٖـاَـغا ٗان ؤْ لل

                                                           
 
 .57  ،سٛسج األػشاف - 
 
 .  4، سٛسج ِشٌُ - 
3
 . 8 سٛسج ص   -
4

 .  ،اٌجاثٍحسٛسج   -
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ٓاء نـٓـلـُـان ؤهـِـمـا َـي الـهـلـمـاء بـُـً َـُـِـمـا هـؼام ال ْالـىـٓـطـان الـ٘ـمـاٛ ضـُــت بـمـهـىـى ْالـٓـبـذ الـدـؿـً ان ٖما  نـىـض ؾـ

ٓلـِـا زـالٍ ال مـاصام ـتالـمـؿـإٛ لـؿـغح صانـي ال ْلـظلـٚ الـمـهـخـؼلـت نـىـض ؤْ ألاشـانـغة . خـ

ت ْظِذ التي الاهخٓاصاث اَم لهل ْ ت ْبل مً مهكمِا ٗاهذ اإلاهتزلت لُْغ  ما بهؼ وهغع ان َىا ًم٘ىىا ،ْ الاشانغة َْغ

ن َاالء ٖخبّ ٓمِم في ألاشانغة اإلاُْ٘غ م اإلاهتزلت، نلى هج .  ألاشهغي  للمظَب ْاهخطاَع

ٛ  ؤن ْْبل ا ألاشانغة َاالء ؤٖثر ؤن هالخل ؤن نلُىا الخمؿت، بال٘خا َاالء طٍٖغ ما جلخُظ هداْ ٓم في جؿَغ  نلى الهج

ٗان ،( ) ألاؾُغاًني بسخاّ ألبي جلمُظا ٗان ؤهّ زلٙان ابً طٖغ الظي البًضاصي الٓاَغ نبض َٓ ْلهجهم، اإلاهتزلت،  بً الطاخب ْ
ّ  هاع" بإهّ َظا بسخاّ ؤبا ْضِ ْض( م995/َـ385 ؾىت جٓفي) نباص ٓة البضيهت، ؾغنت نلى ًضٛ ٍْص َْٓ ،"جدغ  الجضٛ، ْْ

(  .)اللؿان َْطاخت

: املعتزلت على الهجىم ًخىلى الباكالوي بىز أبى ـ1

ت، نً للضَام ٖخبّ ْما الباْالوي، بظٖغ بضؤها بطا ٓم ألاشهٍغ  بعجاػ ٖخابّ في الباْالوي ؤن ؾىالخل اإلاهتزلت، نلى ْالهج

ٛ  الٓغآن ٓع  ْضُّ لظيا َْٓ الجاخل، ُْمت مً الخٓلُل ًداْ ي الضٖخ ٓص هجُب ٗػ ٓم ٖخابّ في مدم  ؤنكم" بإهّ اإلاشُٓحن َم
ٛ  ٖظلٚ.  ( ) "ؤلاؾالّ نلى الهغب اإلاشُٓحن ي ًٓٓ ٓص هجُب ٗػ ٛ  ٖخابّ في مدم ٛ  اإلاهٓٓ  ألغو ْبهني… : "الُ٘غي  جغازىا في ْالالمهٓٓ

ٓعَم بلى باليؿبت ظمُها الُ٘غ نمالٓت ًٓغو خُض نطٍغ َ٘غ مً الجاخل ش امخضاص نلى ْطلٚ ًت،الُ٘غ نط (.  ")الخاٍع

ذ بلى الباْالوي صَو الظي ؤن شٚ ال ْلت الجاخل، ججٍغ ٓعة بقِاٍع ْمدا  اإلاهتزلت بلى الجاخل اهخماء َٓ الثٓت، يحر بط

ٓم مىاؾبت ٗل ٌؿخًل الباْالوي ٗان الظًً ٛ . شإنهم مً ْالخٓلُل نلحهم، للهج  اّس ي في الٓغآن، بعجاػ: ٖخابّ في الباْالوي، ًٓٓ

ْعاْا، الىاؽ ٖالم مً ؤجبهّ ؾؿغا، ٖالمّ مً طٖغ متى… : "للجاخل هٓضٍ ٛ  مً نلُّ بنى ضُدت، مىّ طٖغ ْبطا ؤ  يحٍر ْٓ
ٓعي، يحر هٓض بالؿبو َْظا(.  ")ٖخابا ٓح ًمُل مٓغ ذ بلى بٓغ ٛ  َسغا الجاخل ٍُْ٘ي. الخجٍغ  بن( َـ360 ؾىت جٓفي) الهمُض ابً ْٓ

ال، الهٓل حهلم الجاخل ٖخب" (.  ")زاهُا ألاصبْ ؤ

ٓمّ الباْالوي ٍْخابو ٛ  ؤن ًم٘ىىا الظي الخمُِض ٖخاب في اإلاهتزلت نلى هج ْص مهكمّ في ؤهّ نىّ هٓٓ ّ  نلى عص  ْاإلاضاعؽ الُغ
ت، اإلاسالُت  نً شِئا ًظٖغ ؤن مً بضال ْلً٘ اإلاهتزلت، آعاء لخبُحن َظا ٖخابّ في زاضا بابا ً٘غؽ َِٓ(.  )اإلاهتزلت ْزاضت لؤلشهٍغ

م نً شِئا َْشغح َْلؿُتهم، إلاضعؾتهم ٖإؾاؽ اإلاهتزلت ْغهِا التي الخمؿت ٛألاضٓ ٓا التي الُْغ  التي ْاإلاؿاثل َحها، جدضز

َٓا، ت، َحها اإلاهتزلت زالُذ التي اإلاؿاثل بهؼ بظٖغ ً٘خُي هجضٍ نالج ٓلّ الباب َظا ًىهي زم ألاشهٍغ  طٖغ جدبهذ ْلٓ: "بٓ

                                                           
 
. 03 ، ص3، ٚفٍاخ األػٍاْاتٓ خٍىاْ،  - 
 
. 4  ، صذثٍٍٓ وزب اٌّفرشي: أظش لٛي اٌصادة تٓ ػثاد فً - 

. 33 -8  ، ص  ٚفٍاخ األػٍاْاتٓ خٍىاْ، : ٚأظش ذشجّح اٌصادة تٓ ػثاد فً
3

 .6، ص 98 ، داس اٌششٚق، اٌما٘شج َّ٘ٛ اٌّثمفٍٓصوً ٔجٍة ِذّٛد،    -
4

. 47 ، ص 98 ششٚق، اٌما٘شج ، داس اياٌّؼمٛي ٚاٌالِؼمٛي فً ذشاثٕا اٌفىشيصوً ٔجٍة ِذّٛد،   -
5
.   -  ، ذذمٍك صمش، صإػجاص اٌمشآْاٌثالالًٔ،  - 
6
. 473، ص3، ٚفٍاخ األػٍاْاتٓ خٍىاْ،  - 

، ِىرثح اٌخأجً تّصش، اٌطثؼح ٌٍجادع البيانوالتبييهػثذ اٌسالَ ِذّذ ٘اسْٚ، ِمذِح وراب : أظش أٌضا سأي اتٓ خٍذْٚ فً اٌجادع فً

. 6، ص975 اٌشاتؼح، اٌما٘شج، 

. 593، ص975 ، داس اٌّؼاسف، اٌما٘شج العصرالعباسيالثاوي، شٛلً ضٍف: ٚسأي اٌّسؼٛدي فٍٗ فً

. 93 ، ص969 ٌؼشتً، اٌما٘شج ٌاْ ا، ٌجٕح اٌةالىثرالفىيوأثرالجاحعفيهػثذ اٌذىٍُ تٍثغ، : ٚسأي أتً دٍاْ اٌرٛدٍذي فٍٗ فً
7
إٕٔا ٔجذ ِؤٌفاخ اٌثالالًٔ، وشٍخٗ األشؼشي، ذرسُ فً … : "  3، صألشعريتوتطورهاوشأةا: ٌمٛي األسرار جالي ِٛسى فً وراتٗ - 

". اٌغاٌة تىٛٔٙا سدٚدا ػٍى اٌّخاٌفٍٓ، ٚػٍى اٌّؼرضٌح تصفح خاصح



 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   50  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

ٓا ما ْشيُو مظَبهم، ْْبذ غاللتهم، ٓا الضًً، في ؤصزل ٛ … بّ ْزالُ  بظلٚ لؿاٛ الطالخحن، الؿلِ ْؾاثغ اإلاؿلمحن، ٗاَت ْٓ
(.   ")…ْطضها لّ نما بظٍٖغ ْلخغظىا ال٘خاب،

ٛ  زم  الظًً اإلاهتزلت نلى ٍْغص الشُانت، خضًض بصخت ْألاشانغة،َُٓغ اإلاهتزلت بحن الخالٍ مؿاثل ؤشِغ الباْالوي ًدىاْ

ا (.   )صٛالو جىافي ألنها الشُانت، ؤهْ٘غ

: املعتزلت على ألاشاعزة هجىم ًىاصل البغدادي اللاهز عبد -2

ٓلى ا ألاشانغة ؤٖثر ؾالُا طٖغها ٖما َْٓ. الباْالوي بهض ْشخمِم اإلاهتزلت مِاظمت مِمت البًضاصي الٓاَغ نبض ج  جؿَغ
ٓم في ْخضة ت نً ْالضَام اإلاهتزلت، نلى الهج ٍ ٖخابّ ؤلِ َٓض. ألاشهٍغ ّ  اإلاهْغ ّ ا بحن الُغ ٓم، خضًض ؤؾاؽ نلى لُغ  مٓغ

َْٓ  ٛ ْٓ  ٛ ذ(: "ضلهم) الغؾٓ ٓص اَتْر ت، ْؾبهحن بخضٔ نلى الحه ذ َْغ ٔ  ْجُْغ ت، ْؾبهحن ازيخحن نلى الىطاع ّ  َْغ  ؤمتي ْجُتر
ت ْؾبهحن زالر نلى (.   ) "َْغ

ّ  البًضاصي الٓاَغ نبض ٖخاب َةن ًً٘ ْمِما ّ  بحن الُغ ٓماث بهؼ َُّ ٗان ْبن –الُغ ّ  نم اإلاُُضة اإلاهل  الُغ

ّ  ٗل في ْالشخم بالٓضح مملٓء ؤهّ بال -ؤلاؾالمُت ت، اإلاسالُت الُغ . اإلاهتزلت ْزاضت لؤلشهٍغ

ٓماث ؤن هالخل ؤن نلُىا طلٚ نلى ألامشلت بهؼ هظٖغ ؤن ْْبل   ٖخاب مً مهكمِا اؾخٓى ْض اإلاهتزلت نً البًضاصي مهل

ٓهضي ابً . اإلاهتزلت َػُدت اإلالخض الٍغ

ٓلّ ما َٙل ٓاغو ؤخض ْفي. ْظِاالث ْغالالث، ْبضم، َْػاثذ، ْبلخاص، ُٖغ البًضاصي، عؤي في ،اإلاهتزلت جٓ  هجضٍ اإلا
ٛ  اإلاهتزلي، الىكام ببغاَُم نً ًخدضر غ، ال٘الب، مو هللا خشٕغ: "َُٓٓ ْاَا بلى ْالهٓاعب، ْالخُاث، ْالخىاٍػ .  ( )"مإ

ٛ  ْظملت ّ  البًضاصي ٖخاب في الٓٓ ّ  بحن الُغ  ألاؾلٓب مالُّ َُّ ًدبو لم ْالشخم، ْالؿب لؿهًبا مملٓء ٖخاب ؤهّ الُغ

ّ  آعاء نغع في الصخُذ الهلمي ٓبّ اإلاسخلُت، الُغ ٓعي يحر ْؤؾل . ال٘خاب َظا في ؤلاؾالّ نلى مٓغ

ٛ  آلازغ ٖخابّ ؤما ٓمّ لهجخّ في خضة ؤزِ ٗان ْبن َِٓ الضًً، ؤضٓ  في عؤًّ ًٌحر لم البًضاصي ؤن بال اإلاهتزلت، نلى ْهج

ٛ  ؤخض في نجهم ًخدضر َىجضٍ. ال٘خاب طاٌ في اإلاهتزلت ٛ  َظا، ٖخابّ َطٓ ٓام: "َُٓٓ م ْؤه  بال ًدطحها، ال[ اإلاهتزلت ُٖغ]=  َُٖغ

(.   ")حهالى هللا

ٔ  َْ٘ظا جّ ْضل ْض ظضا ْاإلادشضص اإلاخؿٍغ الخُاع ؤن هغ  َٓ َىا خٓا اإلآلٔ ْالص يء. البًضاصي الٓاَغ نبض ٖخاباث في طْع

ٔ . البًضاصي نىض َاهجض التي َظٍ الخُ٘حر هؼنت ٓع  في ْؾجر ت الجزنت َظٍ ؤن الخالُت الؿؿ  ظمُها اإلاسالُحن لخُ٘حر ظضا اإلاخؿَغ

ؽ ْغو بلى ؾعى الظي الًؼالي لضٔ خضتها زُذ ْض ا ؤْل شْغ . اإلاسالُحن لخُ٘حر جؿَغ

: املعتزلت على ألاشاعزة هجىم ٌصخأهف ألاشفزاًني حامد أبى ـ 3

                                                           
 
ج ، ػًٕ ترصذٍذٗ ٚٔششٖ األب ٚذششد ٌٛسف ِىاسثً اٌٍسٛػً، اٌّىرةوراب اٌرٍّٙذاإلِاَ اٌماضً أتٛ تىش تٓ اٌطٍة تٓ اٌثالالًٔ،  - 

 .57 ، ص957 اٌششلٍح، تٍشٚخ 
 
. 89، صذاسٌخ اٌفٍسفح اإلسالٍِحِاجذ فخشي، : ػٓ سأي اٌّؼرضٌح فً اٌشفاػح، أظشٚ .365، صاٌرٍّٙذاٌثالالًٔ،  - 
3

. 4، صاٌفشق تٍٓ اٌفشقاٌثغذادي،   -
4
 ِٓ اٌىراب ٔفسٗ 36 أظش اٌضا ص.  3 ، صاٌفشق تٍٓ اٌفشقاٌثغذادي،  - 
5
 .335، صالدينأصول  البغدادي، - 
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، َظا ْعر ت اإلاسالُحن نلى الشضة َْظٍ الخؿٍغ  ؾىت ث) الاؾُغاًني خامض ؤبٓ ْضٍِغ جلمُظٍ البًضاصي نً لؤلشهٍغ
ٓخُض ْٖخابّ(. َـ471 ىا الضًً في الخبطحر ٖخاب الهغبُت باللًت لىا بٓي الظي ال ٓبّ، نلى البًضاصي جإزحر مضٔ ًٍغ ٓت ؤؾل  َِمّ ْؾٍغ

ّ  بحن للخالَاث . ظضًض ش يء بإي َُّ ًإث لمْ ال٘خاب، َظا في الاؾُغاًني خامض ؤبٓ ًبضم لم. الُغ

ّ  البًضاصي ل٘خاب مسخطغ َٓ الضًً في الخبطحر ٖخاب بن ْلىا بطا هبالٌ ال  ، بحن الُغ  مىّ الاؾُغاًني هٓل خُض الُّغ

ٓماث مهكم ْعصَا التي اإلاهل ٓن  ًٙاص هٓال َظا ٖخابّ في ؤ ُا ًٙ  ْغالالث، ظِاالث، اإلاهتزلت ْالخّ ما ٗل َةن َىا ْمً. خَغ

.  ْبلخاص ُْٖغ، صم،ْب َْػاثذ،

: املعتزلت مً ومىكفه الغزالي ـ 4

ْع  ،(م1111/َـ505 ث) الًؼالي نً هخدضر ؤن ْبل ت، نً الضَام في بّ ْام الظي ْالض ٓم ألاشهٍغ ٓص اإلاهتزلت، نلى ْالهج  ؤن ه
ال وشحر ش في قِغث التي الصخطُاث ؤَم مً ٌهخبر الًؼالي ؤن بلى ؤ  ال٘خب نشغاث َُّ َذؤٛ ْْض ؤلاؾالّ، نلى ؤلاؾالم جاٍع

ٓم لِـ َظا ؤن ٖما ال٘بحرة، اإلاجلضاث جُُّ٘ ال ْض طلٚ ألن ،[ْؤنمالّ خُاجّ نً للخدضر َىا اإلاجاٛ ًدؿو ال. ْاإلآاالث  مٓغ

ِْٓ بال َىا، يهمىا ال. الغثِس ي بدشىا . اإلاهتزلت مً الًؼالي م

ٓم، الىٓضب للمهتزلت حهغع نىضما آلاَاّ ؾمهخّ ْجبلٌ ٌشتهغ لم الًؼالي بن  ٓمّ بلى ؤؾاؾا جغظو شِغجّ ْلً٘ ْالهج  هج

ٓا ما بهؼ في بًاَم ْجُ٘حٍر الُالؾُت، نلى ٓم بخُاء ٖخاب ٌهخبر ال٘شحرة الًؼالي مالُاث ْمً. بلُّ طَب  تهاَذ ْٖخاب الضًً نل

ْاظا شِغة مالُاجّ ؤٖثر الُالؾُت . ْع

  ٛ ٓاحي ًٓٓ ٓعط ْى َٓـ ْيغصًت ظ ٓن  ؤظمو الظي َالًؼالي… : "ويالضي الُ٘غ َلؿُت ٖخاب مالُا ل  مضخّ نلى اإلاؿلم
 بهّ… اإلاُؿض اإلااٖغ ْنٓلِم الُالؾُت، ْظّ في الهُٓضة نً صاَو الظي التهاَذ ضاخب َٓ بهما -ؤلاؾالم حجت الًؼالي –ْجإًُضٍ
ٓا ؤن نً الهلماء ًغص ؤن اؾخؿام الظي ؤلاخُاء ضاخب زاضت  الؿىت بحن َْْٔ اإلامُخت، اإلاجاصلت في لّ بْالت ال ؾٓٓؾا ٌؿٓؿ

(.  ")ْالخطٍٓ

ٛ  ؤن ٍْم٘ىىا ِْٓ بن هٓٓ ُّْٓ ٖبحر خض بلى ٌشبّ ٗان اإلاهتزلت مً الًؼالي م ٛ  صخت اَترغىا بطا الباؾىُت، مً م ْٓ 

ٓع  ا ًً٘ لم الًؼالي ؤن وهتٍر ؤن نلُىا وهم،. يالب مطؿُى الضٖخ  مهنى لِـ ْلً٘ ، ٗان مشلما اإلاهتزلت نلى خ٘مّ في مخؿَغ

ت ْالخهطب الخدحز نً بهُضا بًجابُا هٓضا اإلاهتزلت هٓض ؤهّ طلٚ . لؤلشهٍغ

م الظًً َاالء غمً اإلاهتزلت ًػو لم الًؼالي ؤن هالخل  ٓتهم في َدؿب زؿإَم ْل٘ىّ ُٖاعا، انخبَر ٍْل ؾٍغ  الٓغآن، لخإ

ّ  بُٓت مشل طلٚ في مشلِم ٍْل بلى جمُل ٗاهذ التي الُغ ٛ . مباصئها مو ًخُٔ ال ما ٗل جإ  اإلاىو ْصلُل… : "الؿُاّ َظا في الًؼالي ًٓٓ

م مً ّ  ْٗل اإلاهتزلت ؤي]=  جُ٘حَر ٔ  ؤلاؾالمُت الُغ ٓٛ، اإلا٘ظب جُ٘حر بالىظ نىضها الشابذ ؤن[ ألاشانغة نضا ألازغ  َْاالء للغؾ
ٓا ٍْل في الخؿإ ؤن لىا ًشبذ ْلم. ؤضال م٘ظبحن لِؿ ٓظب الخإ (.   ")…للخُ٘حر م

ٛ  اإلاهتزلتْ الًؼالي بحن مهكمّ في الخالٍ صاع لٓض ٓاٛ بهؼ ْٖظلٚ اإلاهتزلي،" الهضٛ ؤضل" مً اإلاخُغنت اإلاؿاثل خٓ  ؤْ

ٛ  ؤخض َٓ الظي" الهضٛ اضل" نً ؤما. اإلاهتزلي الىكام إلبغاَُم ،( م835/َـ220 ؾىت جٓفي) نباص بً إلاهمغ  الخمؿت ألاضٓ
ٛ  بلى جظَب اإلاهتزلت ظهلذ اإلاؿاثل مً مؿإلت مىّ جُغنذ َٓض للمهتزلت،  حهالى ْؤهّ مهُىت، ؤشُاء َهل نً ٌعجؼ هللا بإن الٓٓ
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ع نلحهم نباصٍ ؤن ٖما نباصٍ، ججاٍ ْاظباث نلُّ ٓاظباث، بهظٍ ًسل ال حهالى ْؤهّ-الباعت  ججاٍ ْْاظباث َْغ  ًُهلّ ما ٗل ْؤن ال
. ْحهالى جبإع نىضٍ ما ْؤضلر ؤَػل َٓ لهباصٍ ٍْٓضمّ هللا،

ٓا ْال٘ظب؟، الكلم نلى هللا عًٓض َل: للؿااٛ حهغغذ إلاا اإلاهتزلت، َةن ٖظلٚ  َظا نلى ؤلاظابت في بُجهم َُما ازخلُ
ٛ  بلى اإلاهتزلت ْمهكم ،(م840/َـ 226 ؾىت ث) الهالٍ الِظًل ؤبٓ َظَب. الؿااٛ ع ْال٘ظب الكلم نلى ْاصع هللا بإن الٓٓ  ْالشْغ

 . ( ) ْبُدت ألنها ًُهلِا، ال ْل٘ىّ ْاإلاهاص ي،

ٔ  ٗان ػلياإلاهذ الىكام ببغاَُم ؤن خحن في  ٛ . ؤضال نلحها ًٓضع ال ألهّ ْاإلاهاص ي، الشغ ًُهل ال هللا ؤن ًغ  الشِغؾخاوي ًٓٓ
ع نلى بالٓضعة ًٓضِ ال هللا بن: "اإلاؿإلت َظٍ في الىكام ببغاَُم مظَب خاُٖا  للباعت  مٓضعة هي ْلِؿذ ْاإلاهاص ي، الشْغ

. ( ) .."حهالى

  ٛ عْالش الكلم نلى هللا ْضعة هُي في َظا الىكام ْْٓ ْعصٍ ما ٌشبّ ْع ٓن  ؤ  The  ال٘الم َلؿُت ٖخابّ في Wolfson ْلُؿ

philosphy of the kalam ًْعٍجً ن ٛ  الظي ؤ  –نضلّ ًسظ ما ْؤما. ممً٘ ش يء َٙل هللا، ْضعة ًسظ ما ؤما: اإلاؿإلت َظٍ في ًٓٓ
ٍٓا، َٓـ لِـ ألهّ َىكغا (  .)َدؿب الهاصلت شُاءألا َٓ َىا اإلامً٘ ْلً٘ مم٘ىا، ش يء ٗل َلِـ -ناصٛ ؤًػا ْل٘ىّ ْ

ٓظّ آلان ْليؿخهغع ألانماٛ، مً ْالٓبُذ الشغ نلى هللا ْضعة في ْاإلاهتزلت الىكام ببغاَُم ْالّ ما َظا ٗان  مً آلازغ ال
َت اإلاؿإلت ْهي الهباص، جىُو التي ألاَهاٛ ؤي نباصٍ، هاخُت مً الخؿىت ألاَهاٛ نلى هللا ْضعة بها ْوهني اإلاؿإلت، َظٍ  اإلاهْغ

. ْألاضلر الحبالظ

ٓن  خؼم ابً ٌشغح  ت، َظٍ مػم ٛ  الىكٍغ م الىاؽ، ظمُو ؤنؿاٍ مما ؤضلر ش يء حهالى هللا نىض لِـ… : "َُٓٓ  ٗاََغ
 بالُ٘اع َهل مما ؤضلر َٓ ش يء نلى ًٓضع لِـ ْبهّ… ْاإلاامً الٙاَغ بّ َضٔ ْض مما ؤَضٔ َضٔ نىضٍ ال ْمامجهم،

. ( ) "ْاإلاامىحن

ت َْظٍ  ٓحي ْض الىكٍغ ٓجّ هللا لٓضعة نبإ ج ْصا ْْ  بهظٍ اإلاهتزلت ْطضجّ ما َٓ َظا ًً٘ لم ْبن ًخهضاَا، ؤن ٌؿخؿُو ال خض

ت ٔ  َالشِغؾخاوي. الىكٍغ ت َظٍ ؤزظ ْض ْألاضلر بالطالح ْاٛ مً ؤشِغ ٗان الظي الىكام ؤن ًغ  خُض الُالؾُت، نً الىكٍغ

 ٛ ٓا ًضح الُالؾُت، ْضماء نً اإلآالت َظٍ[ الىكام] ؤزظ ْبهما… : "ًٓٓ ٓاص بإن ْػ ٓػ  ال الج  َما. ًُهلّ ال شِئا ًضزغ ؤن ًج
ْظضٍ ؤبضنّ، ْع  َٓ ْؤ ْعٍ حهالى نلمّ في ٗان ْلٓ. اإلآض ُبا هكاما ؤبضنّ مما ْؤٖمل ؤخؿً َٓ ما ْمٓض (.  ")…لُهلّ ْضالخا، ْجٖغ

ٛ  بلى اإلاهتزلت صَو ْْض ت بهظٍ الٓٓ ْا -ْبل مً طٖغها ٖما –ؤنهم الىكٍغ  حهالى، هللا نً الٓبُدت َهاْٛألا اإلاهاص ي هُي ؤعاص

ٛ . لهباصٍ َهلّ ًم٘ىّ ما ْؤضلر ؤخؿً بنها بل خؿىت، ؤَهالّ ٗل َةن َىا ْمً  شغح ٖخابّ في اإلاهتزلي الجباع نبض الٓاض ي ًٓٓ
 ٛ ، ال الٓبُذ، ًُهل ال ؤهّ بّ َاإلاغاص خُ٘م، نضٛ بإهّ حهالى الٓضًم ْضُىا بطا ْهدً… : "الخمؿت ألاضٓ  َٓ بما ًسل ال ًسخاٍع

(.  ")خؿىت ٗلِا ؤَهالّ ْؤن نلُّ، ْاظب

ٓا ؤن َبهض نهاًخّ، ختى الؿٍغٔ َظا في اإلاهتزلت ْؾاع ٓا ألنهم ْهكغا-ْخؿىت ْبُدت بلى ألاَهاٛ ْؿم  ًُهل ال هللا بن ْال

ٓا ألاَهاٛ، مً الٓبُذ ٛ  بلى طَب ٛ  طلٚ مً. َهلّ هللا بلى ْظب خؿً، بطا الص يء بإن الٓٓ ٛ . ٛالغؽ في اإلاهتزلت ْٓ  الجباع نبض ًٓٓ
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3
. 579-578، صفٍسفح اٌىالٌَٚفسْٛ،  - 
4
. 64 ، ص3 اٌفصً،اتٓ دضَ،  - 
5
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ٛ  شغح في  ْبدذ، ججب، لم متى ؤنها مهنى نلى ْظبذ، خؿيذ، متى البهشت بن: مشاًسىا ْاٛ الجملت ْلِظٍ… : "الخمؿت ألاضٓ
ٓاب ْبنها. مدالت ال ٓظٓب نً خؿىّ ًىُطل ال مما ؤًػا َِٓ الباب، َظا في ٗالش  ؾُاّ في الجباع نبض الٓاض ي ٍْظٖغ(.  ")…ال

ْص البشغي  الهٓل إن بطا: "بهّ آزغ ٓظٓب ًد٘م اإلادض ٓاظب ب ْلى ؤلالُِت الخ٘مت بّ جد٘م َبإن الخؿً، ْخؿً ال (.  " )ؤ

ت ٗاهذ ٛ  هللا، نلى ْاظباث َغع ْمبضؤ ْألاضلر، الطالح هكٍغ  ؤَم مً ؾابٓا، ؤْضخىا ٖما بها، ًسل ال بإهّ ْالٓٓ

 ْالظي ؤلاباهت، ٖخابّ في ألاشهغي  الخؿً ؤبٓ ْغهّ الظي ألاضل بلى طلٚ ٍْغظو. اإلاهتزلي الُ٘غ في الًؼالي َاظمِا التي اإلاؿاثل

ْص ال ؤلالُِت الٓضعة بإن ًٓط ي (.   )لِا خض

ت ًسظ َُما اما ؼ َٓض اإلاهتزلُت ْالخٓبُذ الخدؿحن هكٍغ ٓلِا الًؼالي َع  اإلاهتزلُت ْالبراَحن بالدجج ٌؿلم ْلم ، ْب

ٓاْو. صختها إلزباث ت لِظٍ ْهٓضٍ الًؼالي، مهالجت ًٓغؤ مً ؤن ْال  نلم مً ْاإلاؿخطُى الانخٓاص، في الاْخطاص ٖخابُّ في الىكٍغ
 ٛ ٓصا بظٛ الظي الًؼالي نلى باإلشُاّ ٌشهغ ألاضٓ ْلخّ في ضخما مجِ ٛ  زؿإ إلزباث مدا  الهٓلُحن، ْالخٓبُذ بالخدؿحن الٓٓ

ت هٓضٍ ْلً٘ ت مً ب٘شحر ؤغهِ ٗان للىكٍغ ت َظٍ ٗاهذ باألصر ؤْ هُؿِا، الىكٍغ ٔ  الىكٍغ  ب٘شحر هٓضٍ مً ؤْٓ

ْلخّ، في الًؼالي َهلّ ما َٙل ت َظٍ لخُىُض مدا  بال َْظا. الٓانضة َظٍ زؿإ بّ لُشبذ لٓانضة، اؾخصىاء طٖغ ؤهّ َٓ الىكٍغ
ٛ  ؤصخاب ًٓبلّ ال باؾل، ٖالم شٚ ٛ . الهٓٓ ٓن  ُِٖ ال٘ظب، ْٖظلٚ… : "الًؼالي ًٓٓ  صم نطمت َُّ ٗان ْلٓ طاجُا، ْبدّ ًٙ

ّ ٌهص ى ْاظبا، بل خؿىا، لٙان ْخلّ، ًٓطض قالم نًٌ مٙان بةزُاء هبي، ٛ  آزغ مٓغو ْفي. ( ) "…بتٖر  ًؿلٔ ؤلاوؿان بن: "ًٓٓ

ٓأَ ٗان ْبن. يغغّ ًسالِ ما نلى الٓبذ اؾم (.  ")مؿلٓا بالٓبذ َُٓط ي… يحٍر يغع ً

ُّْٓ في الًؼالي ؤن هضٕع ؤن َهلُىا ش يء، مً ًً٘ ْمِما ٛ  مً م  بلُّ طَبذ الظي ْلُحنالو ْالخدؿحن بالخٓبُذ الٓٓ
ُّْٓ اإلاهتزلت، ِْٓ َٓ ْمؿاثلّ، ال٘الم نلم مباخض مهكم مً ْم ت للمضعؾت ْاإلامشل اإلاضاَو م  في ما ٗل جبظٛ ٗاهذ التي ألاشهٍغ

".  اإلاهتزلت" ؤلاؾالمُحن الهٓالهُحن مضعؾت نلى للٓػاء ْؾهِا

 ٛ ْلخّ في اؾخسضمّ الظي الظٖغ الؿالِ الًؼالي ْْٓ تن زؿإ بزباث مدا  ؤلاوؿان بن: "ْالخٓبُذ الخدؿحن في اإلاهتزلت قٍغ
ٛ  َٓ" يغغّ ًسالِ ما ٗل نلى الٓبذ اؾم ًؿلٔ ٓعة ًىؿبٔ ْٓ ت ممشال ٗان ألهّ شخطُا، َٓ نلُّ ؤْضر بط  في لؤلشهٍغ

ؼ َِٓ َىا ْمً اإلاهتزلت، مو ظضالّ ٛ ؤص مو ًخُٔ ال يغغّ، ًسالِ ألهّ ْبُدا، ٍْغاٍ اإلاهتزلت، بلُّ طَبذ ما ٗل ًَغ ْ 

ت مضعؾخّ . ألاشهٍغ

ػّ في ْالًؼالي  ٓعٕ ابً نىّ ْهٓلّ ألاشهغي، طٍٖغ ما ًغصص بهما الهٓلُحن ْالخٓبُذ للخدؿحن َع  في( م1015/َـ406.ث) َ

ٛ  خُض ألاشهغي، الخؿً ؤبي الشُش مٓاالث مجغص ٖخابّ ٗان: "ًٓٓ ٛ [  ألاشهغي ]=  ْ ٛ  صالالث بن ًٓٓ  بهؼ في خكِا الهٓٓ
ٓماث ت بلى الخٓضل بلى ظِتها مً للهاْل ؾبُل ال نْب بهؼ، صْن  اإلاهل ٓظٓب ْالخؿً الٓبذ في ألاَهاٛ ؤخٙام مهَغ (.   " )…ْال

ٍٓني الًؼالي ؤؾخاط َاظم َٓض ٖظلٚ ت، َظٍ( 1085/َـ 478.ث) الج ٛ  خُض الىكٍغ  َٓ[ الخؿً بن: "] ؤلاعشاص ٖخابّ في ًٓٓ

ْص هُـ نً نباعة ٛ  ْٖظلٚ َانلّ، نلى بالشىاء الشغم ْع ٓظٓب ألاَهاٛ مً َهال ْضُىا َةطا. الٓبذ في الٓٓ  َلؿىا الخكغ، ؤْ بال
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ٓاظب، للُهل ضُت جٓضًغ هشبخّ بما وهني ٓاظب، لِـ نما بها ًخمحز ال ٓاظب اإلاغاص ْبهما ب  بّ باألمغ الشغم ْعص الظي الُهل: بال
ٓع  ْاإلاغاص. بًجابا ما خكغا نىّ بالىهي الشغم ْعص الظي الُهل: باإلادك  .( )"ْجدٍغ

ٍٓني بهضْ  ٓلى الًؼالي، ْجلمُظٍ الج ت، َظٍ مِاظمت ألاشهغي  الشِغؾخاوي ج ٛ  خُض الىكٍغ  في ؤلاْضام نهاًت ٖخابّ في ًٓٓ

 ْعص ما الخؿً َمهنى… ْْبدّ الص يء خؿً نلى ًضٛ ال الهٓل ؤن[  بالؿبو ألاشانغة ًٓطض]  الخٔ ؤَل مظَب: "ال٘الم نلم
.  ( )" َانلّ بظم الشغم ْعص ما الٓبُذ ْمهنى َانلّ، نلى بالشىاء الشغم

ٓاٛ َظٍ مً لىا ٍْخطر ت ؤن ألاْ ٓة نلى حشضًضَا بٓضع ألاشهٍغ ٓن  َِم اإلاؿلٓخحن، ْْضعجّ هللا ْ  مغجبت في الهٓل ًػه

ٓن  طلٚ في َْم ؾُلى، .  ٖبحر خض بلى الخىابلت ٌشبه

 .والخلبيح الخحصين في ألاشاعزة مذهب  -2

  الاشاعزة عىد اللبح و الخصً -1

ٓما ألاشانغة نىض الخؿً ؾلرمظ ان ٓاظب َُّ َُضزل حهالى هللا بّ ؤمغ ما َٓ نم  يحر اإلاباح ألن اإلاباح، صْن  ْالىضب ال

ٓع  ٓن  َال بّ، مإم  الًؼالي بهضٍ ْمً مٓاالجّ، في( ه324جٓفي) ألاشهغي  الخؿً ؤبٓ ألاشانغة شُش بلُّ طَب ما َْظا ،( )خؿىا ًٙ
.  َانلّ نلى ءبالشىا الشغم خّؿىّ ما الخؿً:ْاٛ الظي

ٍٓني اإلاهالي ؤبٓ شُسّ ْبل مً عصصَا التي الهباعة ْهي  ٛ  بعشاصٍ، في( ه478جٓفي) الج ّٓ  ؤن ْمهىاَا ألاشانغة، ؤٖثر نلحها ْن
ىّ ما ألاَهاٛ، مً الخؿً ٓن  الهٓل، ال الؿمو خؿَّن ٍٓ، َُّ ُْل ما مظَبهم في الخؿً لُٙ  جٙلُُُان خ٘مان َُّ َُضزل اَهل

ٓاظب ٓا اإلاخإزٍغً بهؼ بال نىضَم، الطًُت بهظٍ لّ حهلٔ ال الظي اإلاباح إلزغاط َانلّ نلى بالشىاء: بُٓض جيءْ ْالىضب، ال  ؤصزل
ٓع  مظَب ؤهّ مجهم ػنما الخؿً، في اإلاباح . الجمِ

ٔ  الٓبُذ، مطؿلر ؤما  هماب الُهل ؤن ؤي. بّ نىّ حهالى هللا ههي لخهلٔ مىا ْبُدا ٗان بهما بإهّ ألاشهغي  الخؿً ؤبٓ َحر
ٓن   الىهي ضًُت جٓخؼ لم بىُؿِا، ؤلاًجاب جٓخط ي ال ألاشهغي، نىض ألامغ ضًُت ٗاهذ إلاا الىهي، بطًُت لخهلّٓ ْبُدا، ًٙ

ٍ َُضزل ؤًػا، بىُؿِا الخكغ ٍٓني ؤن بال. الخغام بجاهب الٓبُذ خض في اإلاْ٘غ ٍ َإزغط ألاشهغي، شُسّ زالِ الج  مً اإلاْ٘غ

ٓلّ الٓبُذ ٓن  َانلّ، بظم مالشغ ْعص ما الٓبُذ:بٓ ٍ لٙ م بُهلّ ًخهلٔ ال اإلاْ٘غ
َّن
(   .)الظ

ٛ  الخهٍغِ َْظا ّٓ ٓلُحن ؤٖثر نلُّ ن ٓا مجهم ْلُال بال ألاشانغة، ألاض ٓن  ألاشهغي، مظَب اجبه  خؿب  الٓبُذ اؾم لٙ
ٓاء الشاعم، نىّ ههى ما ٗل نلى ًٓو عؤيهم، َا، ؤْ خغاما ٗان ؾ  ال ؤهّ ُنلم ْْض ها،خـ ٗان الشاعم نىّ ًىّ لم بن ْالُهل مْ٘غ

ٍ مضزل ٓن  الخؿً، في للمْ٘غ عة الٓبُذ في مضزلّ َُٙ . غْغ

ٓن  الؿمو، هي ْالىاَُت آلامغة الجِت ؤن ًدبحن ألاشانغة، نىض ْالٓبُذ الخؿً حهاٍعِ زالٛ مً    نىضَم الخٙلُِ َُٙ
ُْٓا ٛ  الُهل َٓ َالخؿً الهٓل، صْن  الشغم نلى مخ ٍٓ، َُّ اإلآٓ ٓاء اَهل ٛ  الُهل َٓ ْالٓبُذ هضبا، ؤْ ْاظبا ٗان ؾ  َُّ اإلآٓ

ٍٓ، ال ٓاء جُهل َا، ؤْ خغاما ٗان ؾ ٓن  اإلاباح في بُجهم ازخالٍ نلى مْ٘غ ٍ ْفي خؿىا، ؤًٙ ٓن  اإلاْ٘غ .  ْبُدا ؤًٙ

                                                           
 
، ذذمٍك أسؼذ ذٍُّ، ِؤسسح اٌىرة اإلسشاد إٌى لٛاطغ األدٌح فً أصٛي االػرمادإِاَ اٌذشٍِٓ أتٛ اٌّؼاًٌ ػثذ اٌٍّه اٌجًٌٕٛ، وراب  - 

. 8  ، ص985 اٌثمافٍح، تٍشٚخ 
 
 .370، صٔٙاٌح اإللذاَاٌشٙشسرأً،  -
الدٌنٌة بالقاهرة، -أحمد عبد الرحٌم السـاٌح، مكتبة الثقافة  دتحقٌق ، مجرد مقاالت الشٌخ األشعري ،محمد بن الحسن ابن فورك - 3

.    96ص، هـ 1/1425ط
 
4
. 4  تٍشٚخ ،ص –داس اٌىرة اٌؼٍٍّح  –، ساجؼٙا ٚدلمٙا جّاػح ِٓ اٌؼٍّاء اإلدىاَ فً أصٛي األدىاَاَِذي سٍف اٌذٌٓ ، - 
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ٓن  ألاشانغة بضؤ اإلاىؿلٔ َظا مً    ت ًاضل  ْالخٓبُذ الخدؿحن ْانضة هٓؼ مً اهؿالْا الشغعي، الخٙلُِ لىكٍغ
ٓهّ في ًخمشل ظمُهِم نلى ًغص الظي شٙاٛؤلا ؤن بال الهٓلُحن، ٛ  لم -ألاشهغي  اإلاظَب خؿب -حهالى ٗ  الىُس ي] ب٘المّ هاَُا آمغا ًؼ

ٛ [ الٓضًم  حهالى، ٖالمّ بٓضم ْالٓبذ الخؿً الٓضُحن ْضم انخٓاص مىّ ًلؼم مؿلٓا، الشغنُحن ْالخٓبُذ بالخدؿحن ْالٓٓ
. اجُاْا باؾل الٓضماء حهضص ْانخٓاص

ٛ  بجضًض َجاء ِٖظا، انتراغا للخطم ًضم لم للمظَب الُهلي اإلااؾـ بانخباٍع شهغي ألا الخؿً َإبٓ  ّٓ  ؤٖثر  نلُّ ن

، يحر ْٖالمّ ٖالمّ، ْنهُّ بّ، نىّ حهالى هللا ههي لخهلٔ مىا ْبُدا ٗان بهما الٓبُذ بن: َٓاٛ بهضٍ مً ألاشانغة  ؤن َُجب مسلّٓ
ٓن  ا  -الٓبُذ  -ًٙ ٔ  ظاٍع ٓهّ مجغ ٓما، ٗ ٓن  ؤن ًصر َال بُهل، لِـ بهلم ًخهلٔ ؤهّ ببا في مهل ٓما ًٙ ٓهّ ٗان إلاا بُانل، مهل ٗ 

ٓما ٓم بهّ ًٓاٛ ؤن ًجؼ لم مدضر، يحر بّ الهلم ٗان َةطا... بّ ْضًم نلم حهلٔ بلى َُّ ًغظو مهل . بمدضزّ مهل

 ال٘الم بٓضم ْضًم ْضِ هّؤ ٌهني َال بّ، الىهي لخهلٔ ْبُدا ٗان ْبن -الخؿً مٓابلّ ْفي -الٓبُذ ؤن َظا مً ْاإلآطض 

ٓن  نلمّ في ؾبٔ حهالى َاهلل الُهل، خضْر صْن  الهلم ضُت بلى جغظو الخهلٔ ماَُت ألن ؤلالهي،  ال نىّ، مجهُا -مشال -الكلم ٗ
ٓن  الكلم، خضْر الهلم َظا ٌؿخلؼم ٓن  ال بهظا. حهالى بها جُغص التي الطُاث مً الٓضم ضُت لٙ  -ْالٓبذ الخؿً الٓضُان ًٙ

دضر، بُهلّ ال الٓضًم حهالى بهلمّ لخهلِٓما ْضًمحن، -ألاشهغي  ْالّ ما خؿب
ُ
ٓن  اإلا  الٓبُذ نً ْهاَُا بالخؿً آمغا هللا َُٙ

ٛ  لم َُما . بهما ناإلاا ًؼ

ٓا الخؿً ؤبي بهض ْألاشانغة     م ٛ  ال٘الم ْؿَّن ٛ  الػغب ؤما ؤغغب، زالزت َْٔ ْالخٓبُذ الخدؿحن خٓ ٓن  ؤن: ألاْ ًٙ 
ٓاٛ ٖإن للىٓظ، ضُت ْالٓبُذ لل٘ماٛ، ضُت الخؿً  ضُاث مً ألهّ ْبُذ ْالجِل ال٘ماٛ، ضُاث مً ألهّ خؿً الهلم ًُ

ٓن  ؤن: الشاوي ْالػغب. الىٓظ ٓآَت نً ُمهبَرًً ْضُحن ْالٓبُذ الخؿً ًٙ  باإلاطلخت نجهما َْهّبر ألايغاع، ْمسالُت م
ض َٓخل ْاإلاُؿضة، ٓن  ألنضاثّ، مطلخت َُّ -مشال -ٍػ ْلُاثّ ظِت ْمً خؿىا، َهال َمظِذ مً الٓخل َُٙ ٓن  ؤ  ؤما. ْبُدا َهال ًٙ

ٓن  ؤن َٓ: الشالض الػغب ٓاب ناظال للمضح مٓظبا الخؿً ًٙ ٓن  ْؤن آظال، ْللش .  آظال ْللهٓاب ناظال للظم مٓظبا الٓبُذ ًٙ

ٓا ْلحن الػغبحن في ْالٓبُذ الخؿً ؤن نلى خاضل الاجُاّ ؤن َؼنم ٛ  ْاْو ْالازخالٍ نٓلُان، ألا  ألازحر، بالػغ خٓ
ٓا ألاشانغة ٓا اإلاخٙلمحن ْباقي شغنُان، الػغب َظا بانخباع ْالٓبُذ الخؿً ؤن بلى طَب .  نٓلُان ؤنهما بلى طَب

ْاَهّ لّ بل  َغاى، مً ًإث لم -جٓضًغي  في -ألاشانغة بلُّ اهخهى الظي الخٓؿُم َْظا ٓاٍع لّ ٖما جبرعٍ، التي ص  مغ التي ؤؾ
ٍْٓٓ بها، ٓاٛ جدبو هانلي ًلؼم طلٚ نلى ْلل  مؿإلت ًىُي هجضٍ الظي ألاشهغي، الخؿً ؤبي اإلاظَب ماؾـ مو بضاًت ألاشانغة، ؤْ

ْلت في ببؿالِا نلى ألاصلت ٍُْٓم بل بةؾالّ، الهٓلُحن ْالخٓبُذ الخدؿحن ت لىٓؼ مدا  اإلاهتزلت نىض الهٓلي الخٙلُِ هكٍغ
 ٛ  حهالى هللا ؤمغ جدذ ْْهذ بطا َحها طلٚ ٌؿخدٔ بهما مىا، ؾًح بإهّ ْلبهػِا مىا، ْبُذ بإهّ الاٖدؿاب لبهؼ ْضُىا بنَّن :َُٓٓ

. ْنهُّ

 ْالخٓبُذ، الخدؿحن مؿإلت ؤَمِا ٖالمُت، بمؿاثل ألاشانغة نىض مٓالِا اعجبـ الٓضع ْػُت ؤن طلٚ، مً يهمىا ْالظي 

ٓص، في لِا خُٓٓت ال الهباص ؤَهاٛ ؤن بلى طَب -ؾبٔ ٖما -َاألشهغي  ٓظ ٓنها خُض مً بال ال  ْبمهنى بالشغم، ْبُدت ؤْ ؾىتح ٗ
ْص بهض بال بهؼ نً بهػِا ًخمحز ال ألاَهاٛ ؤْضر، ٓظّ ؤْ لظاجّ ال ْبُذ َهل َٓ الكلم، طلٚ ْمشاٛ الؿمو، ْع ٓٛ، ل  مهٓ

.  نىّ حهالى لجهُّ ٖظلٚ َٓ ْبهما

ْص ْبل ٖبحرة بٙل ؤحى ؤلاوؿان ؤن َلٓ ْصٍ بهض ؤما نضال، ؤْ قلما مىّ طلٚ ٗان ما الشغم، ْع ٓن  ،ْع  مجغص الُهل َظا َُٙ
ٓظبت نلت ْلِـ الهٓاب، لشبٓث الشاعم هطبها ؾمهُت ؤماعة ٓظبحن ٗاها لٓ ْالٓبُذ الخؿً ألن لظلٚ، م ٓاب م ٗاها ْالهٓاب، للش ْ 

ٓلِما نجهما ًخإزغ ؤن ًجؼ لم لِما، نلخحن ٓاب مً مهل ٓػ  ال الهلت ألن ْالهٓاب، الش ٛ  جخٓضم ؤن ًج . نىّ جخإزغ ؤن ال اإلاهلٓ
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م، لخ٘م بظاجّ مٓظبا َهال ٗان لٓ -مشال -الخمغ عبَش  ٛ ْبل خغاما لٙان الخدٍغ ٓحي، هْؼ ٓن  ؤن الهلت ناصة ألن ال ًٙ 
 ٛ م خ٘م جغادي ظغبىا إلاا لِا، مٓاعها اإلاهلٓ ٓٛ، َٓ الظي الخدٍغ  نلمىا الؿمو، مجيء بهض بال الهلت َٓ الظي الخمغ شغب نً اإلاهل

م، خ٘م نلى شغنُت ؤماعة مجغص الخمغ شغب ؤن ٓظبت بهلت ْلِـ الخدٍغ  مً الشغم، زاعط لّ خُٓٓت ال الُهل ؤن ًُُض مما. لّ م

ٓع  ال بهّ خُض ٓص لّ ًخط  ألاشهغي، لِؿخضٛ ٗلّ َظا. ْبُدا ٌؿمُّ ؤن ظاػ خؿىا، شغنّ في حهالى ؾماٍ َما نٓلي، ؤْ طاحي ْظ
 ال الخلٔ ؾٍغٔ نً لِا حهالى َهلّ َةن الخُٓٓت، نلى لِا َانلحن يحر الهباص ْؤن حهالى، زلّٓ مً ٗاهذ ْبن الهباص ؤَهاٛ ؤن نلى

ٓضِ ٓضِ ال ٖما بٓبذ، ال بدؿً ًُ ٍٓؼ مؿإلت انخٓاص بلى ْاصٍ الظي ألامغ بٓبذ، ال بدؿً الشاَض في مجها ش يء ًُ  ْهُي الخج

.  باإلاطالر ؤَهالّ حهلُل

ٓت ؤن ُِٖ لىا ًدبحن َىا مً   ٓخّ حهلٓذ الٓضع، في ألاشانغة ؾٍغ  -مشال -ألاَهاٛ َ٘باثغ ْالخٓبُذ، الخدؿحن في مبؿٍغ
ٓص بلى الهضم مً َُسغظِا الهباص، ًٓطضَا خحن ْضعجّ زالٛ مً ٍُْهلِا حهالى هللا ًسلِٓا الهباص، مً الطاصعة ٓظ  يحر ْهي ال

ٓت نلى بال بٓبذ ال بدؿً مخطُت . للٓبُذ َانل ؤهّ طلٚ ًٓخؼ َلم الؿمو، ؾٍغ

ٛ ا بلى اطن ألاشانغة طَب لٓض ٛ  َٓ ْ الهٓلُحن ال الشغنُحن ْالخٓبُذ بالخدؿحن لٓٓ ٛ  ْمىاْؼ مسالِ ، ْٓ  اإلاهتزلت لٓٓ

ٓم ْمً ٓعة آلاعاء مً ازىحن زاوي َٓ عؤيهم ؤن اإلاهل .  اإلاؿإلت َظٍ في اإلاشِ

ٓا  ْص ْبل ش يء الهباص نلى ًجب ال الهٓل ظِت مً ش يء نلُّ ًجب ال حهالى هللا بن: َٓال  نلى ًضٛ ال َالهٓل الؿمو ْع

.  خُُٓٓت يحر بانخباعاث َٓ بهما ْالٓبذ الخؿً ْضِ بل(  ()الخٙلُِ خ٘م في) ْبدّ ال ش يء خؿً

ٓا ٓاب، اإلاضح بّ ًخهلٔ الظي ْالٓبذ الخؿً بن:ْْال  في ألاشُاء ْلِؿذ َدؿب، بالشغم ًضٕع بهما ْالهٓاب، الظم ْ ْالش
 ٖما الاَهاٛ في الٓبذ ْ الخؿً اصعإ الهٓل ٌؿخؿُو ،َال خُُٓٓت يحر بانخباعاث بظلٚ جٓضِ بل ْبُدت ال خؿىت طاتها

 ٛ ٓم ٍْيبغي ،( )"ْْبدِا ألاشُاء خؿً في للهٓل خ٘م ال"  الاًجي ًٓٓ ت ؤظل مً الشغم بلى الغظ  . ألاَهاٛ ظمُو ْْبذ خؿً مهَغ

ٓظباث مً ْالىهي َاألمغ" مغ الُهل ؤّن : بمهنى[  ألاَهاٛ لجمُو]  ْالٓبذ الخؿً م
ُ
هي ، ََدُؿً بّ ؤ

ُ
ُبذ نىّ ْه

َ
َٓ"( ). 

ٓا َِم ِا ألاَهاٛ ألّن " ْوؿبي، انخباعي  ألاشُاء في ْالٓبذ الخؿً ؤن بلى طَب
ّ
ٓاؾُت ٗل   هُؿّ في مجها ش يء لِـ ؾ

اًل
 ؤْ خؿىا

 
اًل
ٓابّ َانلّ مضح ًٓخط ي بدُض ْبُدا ما ، ْنٓابّ َانلّ طم ال ، ْز

ّ
ٓاؾؿت ٖظلٚ ضاعث ْبه  ؤي.( )" نجها ْنهُّ بها الشاعم ؤمغ ب

 .بغاَُت بانخباعاث ْْبدِا ألاشُاء خؿً ٌهٍغ ْبهما الص يء، في ْطاجُت الػمت ضُت لِـٌ ؤن

ٍغ ؾُاّ في آلامضي ْاٛ  مما طلٚ ؤن ال ْالٓبُذ، للخؿً طاجُا ْضُا لِـ ْالٓبذ الخؿً بن" :ألاشانغة إلاظَب جٍٓغ
عة ًضٕع ، الهٓل بػْغ ا ًمً٘ بغاَُت، بل خُُٓٓت، يحر بانخباعاث نىضَم ْالٓبذ الخؿً لُل بؾالّ بل ْهكٍغ  ْجبضلِا حًحَر

ٓاٛ ْألاػمان ألاشخاص بلى بالىكغ  (. )ْألاخ

 ٛ ٍٓني ٍْٓٓ ٓاعص مً ْالخٓبُذ الخدؿحن ًخلٓى ْبهما ْبدّ، ال ش يء خؿً نلى ًضٛ ال الهٓل(:" ) الج ٓظب الشغم، م  ْم
ٛ  ْؤضل الؿمو، ٛ  طلْٕٚ لّ، الػمت ْضُت ْظيؿّ لىُؿّ ًدؿً ال الص يء ؤن طلٚ في الٓٓ  في ًدؿً ْْض ًٓبذ، َُما الٓٓ

                                                           
المبحث األول أن هناك مسائل بدل العقل على حسنها وقبحها باتفاق الطوائف فما وافق غرض الفاعل فهو حسن عقال والعكس ذكرنا فً  - 1

وكون الشًء صفة كمال أو نقص فهذا ٌعلم عقال كما بٌناه 
 . 268، ص 5، المقصد  6، المرصد  5، الموقف 3،  ج المواقفعضد الدٌن اإلٌجً،  - 2
 . 283، ص 3، المبحث  5، الفصل  5، المقصد  4،  ج شرح المقاصد ،تازانًسعد الدٌن التف - 3
 . 270، ص 5، المقصد  6، المرصد  5، الموقف  3،ج فً علم الكالم المواقف ،عضد الدٌن اإلٌجً - 4
 . 235، ص  م الكالملغاٌة المرام من ع، آلمدي ا - 5
الكالبٌة، ندم آخر عمره بسبب خوضه فً علم الكالم،  رمٌن، من كبار أئمة األشاعرةالمعالً عبد الملك بن ٌونس المشهور بإمام الح أبو -6

 هـ(478)توفً سنة (اإلرشاد)و(الشامل فً أصول الدٌن)من مصنفاته -أو ما ظنه هو مذهب السلف-ورجع إلى مذهب السلف
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 ظيـ بلى ًغظهان ال الخٔ ؤَل نىض ْالٓبذ الخؿً ؤن زبذ َةطا الىُـ، ضُاث ؤخٙام ظملت في لّ اإلاؿاْي  مشلّ ًٓبذ ما الشغم

. (  )َانلّ بظم الشغم ْعص ما:بالٓبُذ ْاإلاغاص َانلّ، نلى بالشىاء الشغم ْعص ما:بالخؿً َاإلاهنى هُـ، ْضُت

ْ  ٛ  الشغم، نىّ ً٘شِ الُهل في خُٓٓي ؤمغ بلى ناثضا طلٚ ْلِـ ْْبدِا، ألاشُاء خؿً في للهٓل خ٘م ال" :ًجيؤلا ًٓٓ

ٛ  ْ(. (ألامغ ْاهٓلب ممخىها، ًً٘ لم خؿىّ، ما ْْبذ ْبدّ ما َدؿً الٓػُت ن٘ـ ْلٓ ْاإلابحن، لّ اإلاشبذ َٓ الشغم بل ًٓٓ 
 ألاشُاء خؿً في للهٓل خ٘م ال بسالَّ ْالخؿً ،اًل شغنا نىّ هيمان الٓبُذ:ْالٓبذ الخؿً في الخامـ اإلآطض"   اًػا

(  ")ْْبدِا

ٓن  ْالؼها ْالٓخل ْالُ٘غ بالشٕغ هللا ًإمغ ْض َظا َهلى ٓخُض نً ًىهى ْْض خؿىت، َخٙ ٓن  ْؤلاخؿان ْالطضّ الخ  َخٙ

 .ْبُدت

ٓلِم َؿاص نلى ًضٛ ْمما ا ْض ؤنهم ْ  ٖخهظًب بلُّ، جيؿب ؤن ًصر ال الى،حو الغب نجها ًخجٍز ؤشُاء َهل هللا نلى ؤظاْػ

 .الٙاٍَغً نضاثّ ْجىهُم اإلاسلطحن، نباصٍ

ٓلّ في الٓبذ ْ الخؿً مهنى الباْالوي ٍْدضص  ْلِـ الُهل مً الىهي ْأَ ما ْالٓبُذ الُهل مً ألامغ ْأَ ما ْالخؿً:"ْ

  الخؿً
اًل
ٓعة ْبل مً خؿىا   الٓبُذ ْلِـ الط

اًل
ٓعة ْبل مً ْبُدا (  ")الط

 ٛ   هللا مً الخٙلُِ خ٘م في ْْبدّ الص يء خؿً نلى ًضٛ ال الهٓل" ؾخاوي عالشّ ٍْٓٓ
اًل
 الص يء ًدؿً ْْض ……شغنا

 
اًل
 ْعص ما الٓبُذ ْمهنى َانلت نلى بالشىاء الشغم ْعص ما الخؿً َمهنى الىُؿُت الطُاث ظمُو في لّ اإلاؿاْي  مشلّ ٍْٓبذ شغنا

(   ")َانلت بظم الشغم

ٓن  ال ألاشانغة ؛ بطا  ْض بهػِم ججض ْض بل الخٙلُِ مضاع نلُّ ْالظي ْالٓبذ للخؿً جطيُُِم في مهُاع ؤي للهٓل ًجهل

 ٛ ٓاظباث ًجهل ْض هللا بإن ًٓٓ .  مدغماث الهباص نلى ال

ٓا ألاشانغة هجض َ٘ظا   اإلاظَب َظا نً ٗاَد
اًل
ٓا ٖشحرا ٍٓ(  )ٖخبهم في نىّ ْجٙلم   ْؤشبه

اًل
ٛ  زالضت ْ. بدشا  ؤن نىضَم الٓٓ

ْامغ بن بل الخٙلُِ مضاع في ْبدِا ؤْ ألاشُاء خؿًٔ بٛ ًطل ؤن ًمً٘ ال الهٓل ٓاَُّ الشغم ؤ  ؤمغ َما ، ْالٓبذ الخؿً هي  ْه

.  ضُخّ نً الىكغ بًؼ ْبُذ َِٓ نىّ ههى ْما ضُخّ نً الىكغ بًؼ خؿً َِٓ بّ

 شزعيان واللبح الخصً أن على الاشاعزة أدلت  -2

ٓا جبهِم ْمً ألاشانغة ؤن مط ى َُما طٖغها    خؿىّ ما ْبهما ش يء ؤي الشغم في ًٓبذ ؤْ الهٓل ًدؿً ؤن ًمً٘ الٌ بإن ْال

ٓا ما نلى جبهِم ْمً ألاشانغة ْاؾخضٛ ْبُذ، َِٓ ْبدّ ْما خؿً َِٓ الشاعم :  مجها هظٖغ ٖشحرة بإصلت بلُّ طَب

 : "  حهالى هللا ْاٛ -1
اًل
ً مبشٍغً عؾال ٓن  لئال ْمىظٍع  بهض بهما ؤهّ هللا بغَإر(   " ) الغؾل بهض حجت هللا نلى للىاؽ ًٙ

ٓن  لئال ْالىظاعة بالبشاعة الهٓالء بلى الغؾل  ما الغؾل مجيء ْبل الهٓل ظِت مً ش يء نلحهم ْظب ْض ٗان َلٓ نلُّ حجت لِم ًٙ

                                                                                                                                                                                                 
 .(18/468)ٚسٍش أػالَ إٌثالء (3/167)ٚفٍاخ األػٍاْ:أظش

. 258،ص. م2002 ،3مكتبة الخانجً  ط -ق محمد ٌوسف موسى وعلً عبد المنعم عبد الحمٌد يحقت، اإلرشاد ،الجوٌنً  -1
 

 .3 3ص،  5، اٌّمصذ  6، اٌّشصذ  5، اٌّٛلف  3،  جاٌّٛالف، :ػضذ اٌذٌٓ اإلٌجً  -
 268،ص المواقفاألٌجً ،  - 3
4

 49ص   اإلٔصاف،ٌثالالًٔ ، ا  -
5
. ٚ ِا تؼذ٘ا  370،ص اٌىالَ ٔٙاٌح األلذاَ فً ػٍُاٌشٙش سرأً ،  - 
6

.  58 ،ص ِز٘ة األشاػشج فً اإلسشاداٌجًٌٕٛ ،  -
7

. 65 سٛسج إٌساء ،  -
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ٓن  لئال) ْاٛ  نْؤ(  ) طلٚ في لّ جإزحر ال الهٓل ؤن زبذ َظا ًٓل لم إلاا الهٓل بهض:  ْاٛ بهما( الغؾل بهض حجّ هللا نلى للىاؽ ًٙ
.  الشاعم مً بال ًازظ ال ْالٓبذ الخؿً

  ْالٓبذ الخؿً ٗان لٓ  -2
اًل
  ال٘ظب ٗان إلاا نٓلُا

اًل
  مشال

اًل
  ْاظبا

اًل
  ؤْ ؤخُاها

اًل
ها خؿىا

اًل
 عظل نً صم نطمت بّ ٌؿخُاص ؤن مشل ؤخُا

ض  قالم   ألاخُان بهؼ في ظهلّ الظي َمً صاثما ْبُذ ال٘ظب ؤن صام َما(  ) ْخلّ ًٍغ
اًل
.  الشغم ؤهّ َُّ الشٚ مما بهّ!!  خؿىا

ٔ  لٓ -3 :  طلٚ ْمشاٛ. ؾُُ٘غ ؤهّ نلم مً جٙلُِ مىّ لٓبذ ؤخٙامّ ْفي ، هللا ؤَهاٛ في ْجٓبُدّ الهٓل جدؿحن خ٘م ظغ

  صَو مً
اًل
  ْنلم نبضٍ بلى ؾ٘ىُا

اًل
ٛ  الُٓحن َظا مو بهّ زم ْلضٍ بّ ًٓخل َإهّ بلُّ الؿ٘حن طلٚ صَو متى ؤهّ ًُٓىا  بهما ؤوي: ًٓٓ

  بّ لُٓخل بلُّ الؿ٘حن َظا صَهذ
اًل
ْا ٛ  ً٘ظبّ ؤخض ٗل َةن لي نض   نلمذ إلاا بهٚ:  ٍْٓٓ

اًل
  نلما

اًل
 بال الؿ٘حن بظلٚ ًٓخل ال ؤهّ ًُٓيُا

ٓاوو ظمو نىّ ْؤػلذ  بلُّ صَهخّ بهٚ زم ، ْلضٕ . ْلضٕ ْخل في ؾانُا ٖىذ اهٚ نلى َظا صٛ ْلضٕ ْخل مً اإلا

ٓلّ  -4 ال هبهض ختى مهظبحن ٖىا ْما:" حهالى ْ (   "  ) عؾ

ٓن  الهٓالء ؤن ْحهالى ؾبداهّ هللا َإزبر     ٓظب لم حهالى هللا ؤن َُهِلَم  بلحهم الغؾل بهشت ْبل الهظاب مً آمى   نلحهم ً
اًل
 شِئا

ْظب بل الهٓل ظِت مً .  الغؾل مجيء نىض طلٚ ؤ

ٓع  الهبض ؤن-5 ٓع  َال َهلّ نلى مجب  ًد٘م َال َهلّ بةًجاص مؿخٓل الهبض َلِـ َهلّ في الهٓلُان ْالٓبذ الخؿً ًخط

ٓاب جغجب نلى باالؾخٓالٛ الهٓل  . ؤَهالّ نلى ْالهٓاب الش

  بالخدؿحن الهٓل خ٘م ٗان لٓ -6
اًل
ُبذ ؤَهالّ ْفي حهالى هللا ؤَهاٛ نً مًحرا

َ
ٛ  ؤن هللا مً لٓ  الُهل َهلذ بن: للهبض ًٓٓ

ذ ؤْ الُالوي ٓظب ًٓبذ ال َظا ْباالجُاّ ناْبخٚ الُالوي الُهل جٖغ ٓن  ؤن َ   الهٓل ًٙ
اًل
ال  . الخ٘م َظا  نً مهْؼ

ٓلت -7 ٓا ْبلّ مً بهظاب ؤَل٘ىاَم ؤها ْلٓ: "  حهالى ْ ال عبىا لٓال   بلُىا ؤعؾلذ ل
اًل
ال ٔ  هظٛ ؤن ْبل مً آًاجٚ َىدبو عؾ  ْهسؼ

 الخؿً مً الهٓل  نلُّ صٛ ما اجبام في ال الغؾل نلى آلاًاث بّ هؼلذ ما ؤجبام في الىاؽ نلى ْحهالى جبإع الخٔ َجهل(  " )
  ْالٓبذ

  الباعي  ًً٘ لم ْلجِاجّ لطُاجّ ؤْ لظاجّ ْْبذ الُهل خؿً لٓ"  -8
اًل
 شغم بلى هدخاط ال َظا نلى ،َىدً الخ٘م في مسخاعا

خىا ٗاهذ بطا ْالٓبذ الخؿً لىا ًبحن ٓلىا لِا مهَغ  . بهٓ

  الهٓل خ٘م ٗان لٓ  -9
اًل
 .باؾل َظإ باؾل َْظا ، ْالهطاة الُ٘اع حهظًب هللا مً لٓبذ مهخبرا

ٓاظب مً لٙان اإلاطالر َْٔ نلى ْاْهت هللا ؤَهاٛ ٗاهذ لٓ  -10 ْلُاء ألاهبُاء ببٓاء ال  ألابالؿت ْبماجذ ْالطالخحن ْألا
ٛ  في اإلاطالر َْٔ نلى ْاْهّ يحر هللا ؤَهاٛ ؤن َهلمىا ، مىّ باله٘ـ ألامغ لً٘ ، ْالشُاؾحن  . البشغ نٓٓ

ٓى نلى ًِٓ الخٙلُِ ؤن نلى ألامت ؤظمهذ -11   ْلالو ْلِـ البل
اًل
َٓا ْٓ ٓص اإلاغء نٓل ،بط طلٚ نلى م ٓظ ٓى ْبل م  َْٓ البل

ٓى بهض   ٌؿخدضر ال البل
اًل
 . ًٓبذ ال ًدؿً ال الهٓل ؤن َبان آزغ نٓال

 .والخلبيح الخحصين في ألاشاعزة كىل  مىاكشت -3 

                                                           
 175ص ، آراء المعتزلة األصولٌة ،علً الضوٌحً  د - 1
 

.   8،صاإلدىاَ فً أصٛي األدىاَاألِذي،   -
  15:اآلٌة –سورة اإلسراء  - 3
  .134 ،سورة طه - 4
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ت نً الهٓل ْحهؿُل ْْبدِا ألاَهاٛ خؿً هُي مً ألاشانغة بلُّ طَب ما ٓا ْض طلٚ، مهَغ ٛ  صخُذ بّ زالُ  اإلاىٓٓ

ذ ٛ  ْضٍغ  :اإلاهٓٓ

ٛ  لصخُذ َمسالُتهم-ا  ."حهالى ْاٛ طاتها، في لؤلشُاء زابذ ْالٓبذ الخؿً ؤن نلى جضٛ ٖشحرة آًاث الٓغان َُي:اإلاىٓٓ

م َُ ُمُغ
ْ
إ ًَ  ٍِ ْهُغْ

َ ْ
ْم  ِباإلا َُ ْجَها ٍَ َْ  ًِ غِ  َن

َ
ى٘

ُ ْ
ِدلُّد  اإلا ٍُ ُم  َْ ُِ َباِث  لَ ِ

ُّ َدّغِمُ  الؿَّن ٍُ ْحِهُم  َْ
َ
  َنل

َ
َبأِثض

َ
خ

ْ
  "( )  ال

دت آلاًت:الضاللت ْْظّ ٍ ْْبدِا، ألاشُاء خؿً ًضٕع الهٓل ان في ضٍغ ّ ما هللا بّ ًإمغ الظي َاإلاهْغ  بّ ْجٓغ حهَغ
 ٛ ٛ  جىٍ٘غ ما َٓ نىّ نهاَم الظي ْاإلاى٘غ اإلاؿخُٓمت، ْالُؿغ الؿلُمت، الهٓٓ  ًمً لم ْلٓ بٓبدّ، ْجٓغ الؿلُمت، ْالُؿغ الهٓٓ
 مهنى لٙان الٓبُذ َٓ نىّ ههى ْما الخؿً بّ ؤمغ ما ْؤن الشاعم ْبل مً طلٚ ٗان ْبهما لظاتها، ْْبذ خؿً لؤلشُاء

م):آلاًت م بما ًإمَغ ٓلّ ال َْظا (نىّ ًجهاَم نما ٍْجهاَم بّ، ًإمَغ  .الهاإلاحن عب نً َػال ناْل ًٓ

 ْؤن خلّ، ْبل اؾُب ٗان الخالٛ ؤن نلى آلاًت َضلذ ،{الخباثض نلحهم ٍْدغم الؿُباث لِم ٍْدل}:ؤًػا حهالى ْْاٛ

مّ ْبل زبِشا ٗان الخبِض ا بهما ْالخبِض الخالٛ ٗان َلٓ ,جدٍغ م بالخدلُل نَغ  لِم، ًدل ما لِم ًدل)آلاًت مهنى لٙان ْالخدٍغ
 .حهالى هللا ٖالم بىكم ًلُٔ ال َْظا (نلحهم ًدغم ما نلحهم ٍْدغم

ٓظِحن، مً ًباؽ َطاع ؾُبّ، بلى آزغ ؾُبا اٖدؿب َٓض الشاعم مً ؤخل بطا الؿُب:وهم  الشاعم ههى بطا الٓبُذ ْٖظلٚ ال

ٓظِحن مً ْبُدا َطاع ْبدّ، بلى ْبدا اٖدؿب نىّ  .مها ال

 } :حهالى ْْاٛ
َ
ال َْ  

ْ
ٓا َغُب ْٓ ى جَ

َ
ُّ  الّؼِو اَن  ِبهَّن

َ
ٗ  

اًل
ت

َ
اِخش

َ
َؾاء َ َْ  

اًل
ٓهّ الىهي بّ حهلٔ بهما الؼوى ؤن نلى آلاًت َضلذ{( ) َؾِبُال  ْبُدا لٙ

ٓا ال):آلاًت مهنى لٙان هُؿّ في َْاخشت ْبُدا ًً٘ لم ْلٓ نىّ، الىهي ْبل لّ بذزا الٓضِ َْظا َْاخشت،  َةهّ الؼوى جٓغب
 .باؾل َْٓ بىُؿّ الص يء حهلُل مً َْظا نىّ، مىهي

 للخ٘مت ألاشانغة َىُي ؾبداهّ، ؤَهالّ في ْالخهلُل الخ٘مت زباث في ؾبٓذ التي ألاصلت في جضزل ألاصلت َظٍ ؤن ٍْالخل

ٓلِم نىّ هخج ْالخهلُل  .الهٓلي ْالٓبذ الخؿً بىُي ْ

ٓا لم ؤم}: حهالى ْاٛ- ٓلِم ٌهَغ ن لّ َِم عؾ ٓن  ؤم *مىْ٘غ ٓل م بالخٔ ظاءَم بل ظىت بّ ًٓ ٓن  للخٔ ْؤٖثَر  اجبو ْلٓ *ٗاَع
ٓاءَم الخٔ ٓاث لُؿضث ؤَ م آجِىاَم بل َحهً ْمً ْألاعع الؿم م نً َِم بظَٖغ ٓن  طَٖغ .  {( )  مهغغ

ٓاء اجبو لٓ لخٔا ؤن ؾبداهّ عَإزب ٓائهم ْصًىّ هللا شغم َجاء الهباص ؤَ ْاث لُؿضث بإَ  َحهً، ْمً ْألاعع الؿما
ٓم ٓػ  الىُاة نىض ؤن ْمهل ٓاء ْصًىّ هللا شغم ًغص ؤن ًج ّ  ال ْؤهّ الهباص، بإَ  جٓخػُّ ما ْبحن بّ ْعص ما بحن ألامغ هُـ في َغ

م ٓاَئ ٓائهم ْعص لٓ ْبهّ ألامغ، مجغص بال ؤَ ٗان ظاػ بإَ دت مسالُت َْظٍ ْصًىا، حهبضا ْ  ًدبو ؤن اإلاداٛ مً ْبهّ للٓغآن، ضٍغ
ٓائهم الخٔ ْؤن ؤَ ٓاءَم ، ٓم طلٚ، بحن ْما ْؤؾُلّ ؤنالٍ الهالم لُؿض بّ الشغم ْعص لٓ نكُم ْبذ نلى مشخملت ؤَ  َظا ؤن ْمهل

ٓن  بهما الُؿاص ٍّٓ الهالم لطالح ْمىاَاجّ بّ ْؤمغ هللا شغنّ ما زالٍ لٓبذ ًٙ  الػم َْؿاصٍ الهالم زغاب ْبن لُّ،ْؾِ نل

ٓلّ ٛ  ْمً مىّ، ٍْمىو طلٚ ًإبى بِخّ ْعبٓ ْعخمخّ نلمّ ْٖماٛ هللا خ٘مت ٖماٛ ْؤن ْلشغنّ، لخط  ألامغ هُـ في الجمُو :ًٓٓ

ٓاء ٓػ  ؾ ْص ًج ٓاء ش يء، بٙل الخهبض ْع ٓائهم مٓخط ى مً ٗان ؾ  .زالَِا ؤْ ؤَ
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ذ مسالُتهم ْؤما -2 ٛ  لطٍغ ٓا َُما اإلاهٓٓ ت نً الهٓل ْحهؿُل لؤلَهاٛ، الظاحي ْالٓبذ الخؿً هُي مً لُّب طَب  مهَغ
ٓع  بحن ظمو َُُّ طلٚ ٛ  طْي  نىض اإلامخىهت اإلاسخلُت ألام دت الهٓٓ  في مضزل لّ لِـ الهٓل ٗان َةطا اإلاؿخُٓمت، ْالُؿغ الطٍغ

ت ٓن  ؤن ٌؿخلؼم طلٚ َةن ْْبدِا، ألاَهاٛ خؿً مهَغ ٍْتم خّٓ في ْالٓبُدت الخؿىت ألاَهاٛ جٙ  ْالهضٛ ْال٘ظب ٗالطضّ حؿا
ٓع، ْالبر ْالبسل ْال٘غم ْالكلم ٓن  الهباعة بهظٍ الػضًً ْخ٘م ْالُج ٛ  ال باؾال ًٙ  ْبًمان نلم مً مؿ٘ت ؤصوى لّ مً بّ ًٓٓ
 ْنٓل

مْ } :حهالى ْاٛ
َ
ْجَهُل  ؤ

َ
ًَ  ه ِظً

َّن
ٓا ال ٓا آَمُى

ُ
َنِمل اِلَخاِث  َْ ًَ  الطَّن ِؿِضً ُْ ُ اإلاْ

َ
ْعِع  ِفي ٗ

َ ْ
مْ  ألا

َ
ْجَو  ؤ

َ
حَن  ُٛ ه ِٓ

خَّن
ُ ْ
اعِ  اإلا جَّن ُُ الْ

َ
ٗ}) ( ) 

مْ } :ظاللّ ظل ْْاٛ
اًل
ًَ  َخِؿَب  ؤ ِظً

َّن
ٓا ال َرُخ

َ
اِث  اْظت

َ
ئ ِ
ِّ ن الؿَّن

ّ
ْم  ؤ ُِ ْجَهلَ ًَ  هَّن ِظً

َّن
ال

َ
ٓا ٗ ٓا آَمُى

ُ
َنِمل اِلَخاِث  َْ اء الطَّن َٓ م َؾ َُ ا َُ ْد َمَماُتُهْم  مَّن َْ 

َٓن  َما َؾاء ُم
ُ
ْد٘ ًَ} ( ). 

ٓلّ بمجزلت َِٓ لظاتها ْالٓبذ الخؿً جٓخط ي ثضُا َحها لِـ ألاَهاٛ بن:ْاٛ َمً  جٓخط ي ضُاث ألاظؿام في لِـ :ْ
ض، الدسخحن، اء ، ْؤلاشبام ْالخبًر  .لآلزاع اإلآخػُت ألاَهاٛ ضُاث ٖؿلب لآلزاع اإلآخػُت ألانُان ضُاث َؿلب ، ْؤلاْع

ّ ؤمغ ال٘ظب ْْبذ الطضّ خؿً بن:ًٓاٛ ْٖظلٚ- ٓػ  َْٓ الهٓالء، ًضٖع ٛ  الُؿغ، في مٗغ  ًدؿً ْض ال٘ظب بإن ْالٓٓ
م، يحر قلما الٓخل مً مؿلم نطمت نلُّ عجب لٓ ٖما ؤخُاها

َّن
ٓاث ال٘ظب نً الٓبذ َخسلِ مؿل  ماوو، لُٓام ؤْ شغؽ، لُ

ٓهّ نً جسغظّ ال الطضّ، نلى عاجخت مطلخت ًٓخط ي غ ْلخم ْالضم اإلاُخت خغم هللا ؤن طلٚ ْمً لظاجّ، ْبُدا ٗ  الخجًز
ْلِا في للمُؿضة ْاث مً هاشئت هيْ جىا م ْجسلِ اإلادغماث، َظٍ ط عة نىض نجها الخدٍغ ٓظب ال الػْغ ٓن  ؤن ً  يحر طاتها جٙ

. اإلاؿلم نطمت مخػمً ال٘ظب َِظا ألظلِا، خغمذ التي للمُؿضة مٓخػُت

 

ٓا َاإلاهتزلت ، الاشانغة ْ اإلاهتزلت بحن ألازالُْت الُٓمت ؤؾاؽ جُؿحر في ازخالٍ َىإ ؤن ؾبٔ مما وؿخيخج*   الهٓل ظهل
ٓا الاشانغة ْ لِا مطضعا ُْٓا هجض ؤن ًمً٘ ؤال لً٘ ، لِا مطضعا الشغم ظهل  ؟ ًخٓؾؿِما م

ِْٓ ان ت هي ،ْ اإلااجغصًت بّ ْالذ الظي َٓ مها الشغم ْ بالهٓل ًإزظ الظي اإلا ٓع  ؤبٓ ماؾؿِا ٖالمُت َْغ ضي مىط  اإلااجٍغ

ا ًضح ، الانخضاٛ ؾابو نلحها ًٌلب هكغتهم ٗاهذ لٓض ، ه 333 جٓفي ْٓت ٗلِا ألاَهاٛ ؤن ؤْْغ ٓماث طاتها في جدمل هللا مسل  مٓ
ٓنها  ْ ، الشغ ْ الخحر خُض مً الاَهاٛ َظٍ بحن الخمُحز نلى بالهٓل الٓضعة ؤلاوؿان َْب ْض حهالى هللا ؤن ،ْ شغا ؤْ زحرا ٗ

ٛ َٓ ،ْ طلٚ ناْبت لّ مبِىا ، الشغ َهل نً ًيخهي ْ الخحر هاخُت ًخجّ ؤن بلى هللا ،صناة الؿىت ْ بالٓغآن  نً بظلٚ مؿْا

.  مجهما ألي ازخُاٍع

ِْٓ َظا غٓء في بلُّ هسلظ ما ْ ٓم ألازالُْت الُٓمت ؤؾاؽ ان َٓ اإلا .   مها الشغم ْ الهٓل نلى ًٓ

                                 

 الخاجمت

ٓم ؤلاوؿان ؤن َُّ شٚ ال مما       ٗاث ًٓ ٓظُت آلالُاث ٌشمل بهػِا مسخلُت ْؤنماٛ بؿلٓ ٓل  الهطبي الجِاػ ٖألُاث البُ

اث ٌشمل آلازغ ْبهػِا. الهاصة نً الىاججت آلالُاث ٖظلٚ َىا ْجضزل. ْالخىُس ي الضمٓي  ْالجِاػ  الازخُاع نلى اإلابيُت الخطَغ
ت ت ْالطضّ ْألاماهت ْالخطخُت ْالخٍغ ٓنت. ْيحٍر ْال٘ظب ْالؿْغ ْلى َاإلاجم  صاثغة مً جسغط ْهي ًت،بعاص ال ألاَهاٛ مً ألا
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ا ؤْ وؿخدؿجها ؤن وؿخؿُو ال ألهىا ألازالّ ٓنت ؤما.وؿدىَ٘غ ْلى نً ٖبحرا ازخالَا جسخلِ َهي الشاهُت اإلاجم  باإلعاصة جمخاػ ألنها ألا
ٓعي ٓنا ٗاهذ ْلِظا ْال .  لؤلزالّ مٓغ

ٛ  ازخلُذ الُلؿُُت اإلاظاَب ان ؾبٔ مما هالخل اهىا الا ٖٓىاٌ نلي ًيبني الظي الاؾاؽ خٓ  مً بالغيم لً٘ الازالقي، ؾل
ٛ  الكاَغ الازخالٍ ٓم التي ألاؾـ خٓ  َِم في ْمخضازلت مخٙاملت ؤؾؿا ألامغ خُٓٓت في جبٓى ؤنها بال الخلٓي، الُهل نلحها ًٓ

ٓاحي بهؼ مً ْجغجبـ نلُّ، ْالخ٘م ألازالقي الؿلٕٓ ٓم طاتها الضًيُت الهُٓضة ؤن ْبما الضًيُت، بالهُٓضة الى  مً ْمن نلى جٓ
ٓاؾؿت ًخم الُِم عي  الهٓل َةن الهٓل، ب ٓبها َِٓ ألازالُْت للخجغبت غْغ ٓاْو، بمىؿٔ صاثما ٍْغبؿِا ًط  الخجغبت َظٍ ؤن زم ال

ٓانضَا الخىكُمُت ؤخٙامِا حؿخمض ْؤن جىاْش ؤن ْظب هُؿّ الُغص بػمحر ُْمِا حهلٓذ ْبن  جخهاعع ؤن صْن  الجمانت، مً ْْ

ت الؿبُهت مو  : الحها جٓضلىا التي الىخاثج اَم ًلي ما في ْ.البشٍغ

ت ألاخٙام  -1 ُّ ٓصة الُٓم ٓظ ٓمُت، خُاجىا في م ٓامل مً ْحهخبر الخُاة، في َضَىا بلى ْحشحر الُ  ُْامىا في اإلاؿاَمت اله

 .الخُاة في َضَىا جدُٓٔ ،ْفي اإلاسخلُت باألنماٛ

ٓامل جىٓؿم ـ 2 غة اله
ّ
تالازخُا باألَهاٛ للُٓام ْغاعاجىا في اإلااز ٓامل :ْؿمحن بلى ٍع  ْآلاصاب ٗالشٓاَت  -الخاعظُت اله

ٓامل ـ، ؤلانالم ْْؾاثل ْاإلاهلمحن ْألاضضْاء، الاظخمانُت، ْالخٓالُض .   الىُؿاهُت الطُاث هكحر الضازلُت ْاله

ٓامل جلهب ـ 3 ت اله ْع  الخاعظُت اإلادٖغ ؼ، اإلاغشض ص ُّ ٓامل ْؤّما ْاإلاد تي الضازلُت اإلادّغٖت اله
ّ
غ ْال

ّ
ٖٓىا في جاز  بشٙلٍذ  ؾل

ت نبر نلحها الؿُؿغة َُمً٘ مباشغ اغت ْالخمٍغً اإلاهَغ  .ْالٍغ

ُت الغئٍت نلى بىاءاًل  ـ 4 ٓامل َةّن  ،ؤلاؾالم في لئلوؿان اإلاهَغ ت اله   (الىُؿاهُت الطُاث) الضازلُت اإلادٖغ
اًل
ا بلى مػاَا  جإزحَر

ٖٓىا في   ْالخًحر الخإزحر جٓبل ْؤنها ؾل
اًل
 .ؤلاوؿان ْصْط خُٓٓت حشٙل َةّنها ،ؤًػا

 

ظي ألازالّ نلم بّن  ـ 5
ّ
م ال

َّن
خٙل عة لئلوؿان الازخُاعي  ْالؿلٕٓ الطُاث ُْمت نً َُّ ًُ ٓصَا ْغْغ  ٌهُيىا، ؤّن  ًم٘ىّ ْظ

ٓص الِضٍ هُل ألظل تي الخمُضة ألاَهاٛ هسخاع ؤّن  في الخُاة، مً اإلايش
ّ
 .مجها بّض  ال ال

ٌٔء  ألازالّ َلؿُت بّن  ـ6 ٛ ( نٓلي) َلؿُي جدُٓ ٓعٍت ء باصٔالم خٓ بدض ألازالّ لهلم ْالخطضًُٓت الخط  اإلاُاَُم نً َُّ ٍُْ

ت ُّ اث ْاعجباؾِا ألازالْ ُّ ٓاْه ٛ  نً ْٖظلٚ بال ٛ  اإلاغجبؿت ألاضٓ ٛ  نضم ؤْ بٓبٓ . ألازالُْت البُاهاث ْبٓ

 زّم  ْمً الهلم، َظاب ًغجبـ ألازالُْت ؤخٙامىا صّخت بلى اؾمئىاهىا َةّن  ألازالّ نلم مبنى هي ألازالّ َلؿُت بّن  خُض ـ 7
غ َظا الاؾمئىان محزان َةّن 

ّ
ْعٍ ًاز . ألازالُْت الُٓم ْبؿـ لخُل ْالؿعي الهمل مٓام في نلحها بالشباث اَخمامىا محزان في بض

ٓما ًخجضص اخخجاط ضمُمّ في َٓ بهما ؤزالّ اؾم نلُّ هؿلٔ ما ان ؾبٔ ما ٗل مً اطن وؿدىج ٓم بهض ً  في ما غض ً

ٓاْو ٍٓغ،ْ هدٓ صاثم اخخجاط َٓ ،ْ ُٖاًت صمم اْ هٓظ مً ال ن اخخجاط َٓ الخى  . اإلاؿخٓبل في الامل ْ الشٓت مْٓغ

عة نلُىا ًُغع مؿلب الازالّ ْ ٓن  ان ًيبغي ما خ٘م في َٓ شِئا بالػْغ  ، ؤلاعاصة جػاَغ ٌؿخلؼم خغ مؿلب ل٘ىّ ،ْ ًٙ
ت ججيء ختى ْػ  شِئا َخدٓٔ الخٍغ  ختى ؾاْاث مً لضيها ما ٗل حهبئ التي ؤلاعاصة بضْن  الّلؤلر ُْام جدُّٓٓ،َال امً٘ ما ٗل ًخجا

ض ما جدٓٔ ان حؿخؿُو ٓن  ان لىُؿِا جٍغ ت ،ُْمت الخلُٓت الُٓمت هي ،ْ الُػُلت زالٛ مً جٙ  . الاعاصة خُض مً الخٍغ

ْلى َاإلاِمت  ٓاْو جلُٓذ َٓ لؤلزالّ الا ْػ  الهلُا اإلاشل بمطل ال  البًُؼ غغالخا نلى الاهخطاع ْ الالُم اإلااض ي لُخجا

ّ  مؿخٓبل الؾدشغاّ ٓة لؤلزالّ ْ.مشغ خُت ْ ٔ  ْع عة ْعي زالٛ مً الهلُا اإلاشل هدٓ بّ حؿمٓ ْ باإلوؿان حهلٓ ٖبر  بػْغ
 .   ألازالّ
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:  املزاحع و املصادر
ـــــغآن - ــ ــ ــ ٓـ   ال

ت، صاع ،الُِغؾذ ٖخاب اسخٔ، بً مدمض الىضًم، ابً  -1  1978 ثبحرْ اإلاهَغ

 نباؽ، بخؿان جدُٓٔ ،الؼمان ْؤهباءؤبىاء ألانُان َُْاث ب٘غ، ؤبي بً مدمض بً ؤخمض الضًً شمـ الهباؽ ؤبٓ زلٙان، ابً  -2

. 1968 بحرْث، ضاصع، صاع

ٓعٕ، ابً  -3 ّ، صاهُاٛ جدُٓٔ ،ألاشهغي  الخؿً ؤبي الشُش مٓاالث مجغص الخؿً، بً مدمض ب٘غ ؤبٓ َ ، صاع ظُماٍع  اإلاشّغ

. 1986 بحرْث

ٓعي، مؿلم بً هللا نبض مدمض ؤبٓ ْخِبت، ابً -4 ٓن  ٖخاب الضًى ش بضْن  بحرْث الهغبي، ال٘خاب صاع ،ألازباع نُ  ؾبهت) جاٍع

ٓعة ت ال٘خب صاع ؾبهت نً مط  1925 لؿىت اإلاطٍغ

ٓعٕ، بً الخؿً بً مدمض ب٘غ ؤبٓ -5 ّ، صاهُاٛ جدُٓٔ ،ألاشهغي  الخؿً ؤبي الشُش مٓاالث مجغص َ ، صاع         ظُمتًر  اإلاشّغ

 1986 بحرْث،

ٓن  -6 ٓعٍت ،ؤَالؾ ا، َااص ، جغظمت ،الجمِ ٍغ  1968 الٓاَغة، الهغبي، ال٘خاب صاع ٖػ

 الخمُض، نبض الضًً مديي مدمض جدُٓٔ ،اإلاطلحن ْازخالٍ ؤلاؾالمُحن مٓاالث بؾمانُل، بً نلي الخؿً ؤبٓ ألاشهغي، -7

ت، الجهػت م٘خبت . 1969 ةالٓاَغ الشاهُت، الؿبهت اإلاطٍغ

ٛ  نً ؤلاباهت ألاشهغي، -8 ٓعة ْحهلُٔ ْجدُٓٔ جٓضًم ،الضًاهت ؤضٓ ُْٓت الضٖخ ٓص،صاع خؿحن َ  1977 الٓاَغة ألاهطاع، مدم
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ٛ  في ؤلاخٙام، الضًً ؾُِ آلامضي  -9 بحرْث   –الهلمُت ال٘خب صاع –الهلماء مً ظمانت ْصِْٓا ،عاظهِاألاخٙام ؤضٓ

ٓاِْا ؤخمض، بً عخمًاٛ نبض الضًً نػض ،الٓاض ي ؤلاًجي -10  الىهؿاوي، الضًً بضع مدمض الؿُض جصخُذ ،ال٘الم نلم في إلا

. 1907 الٓاَغة بمطغ، الؿهاصة مؿبهت

، صاع ضٓغ، ؤخمض الؿُض جدُٓٔ ،الٓغآن بعجاػ الؿُب، بً مدمض ب٘غ ؤبٓ الباْالوي، -11 . 1981 الٓاَغة، اإلاهاٍع

ُتالش بحرْث،اإلا٘خبت ،البُان ٖخاب الباْالوي، -12  . 1958 ْع

ٓعي، مٙاعسي ًٓؾِ ْحشغص ألاب جصخُذ ،الخمُِض ٖخاب الباْالوي، -13 ُت، اإلا٘خبت الِؿ  .1957 بحرْث الشْغ

ّ  ؾاَغ، بً الٓاَغ نبض البًضاصي -14 ّ  بحن الُغ ت ْبُان الُغ ٓعاث ،مجهم الىاظُت الُْغ  بحرْث، الجضًضة، آلاَاّ صاع ميش

. 1982 الخامؿت الؿبهت

ٛ ؤص البًضاصي، -15  . 1981 بحرْث الهلمُت، ال٘خب صاع ،الضًً ْ

ٓع  نلُّ ْنلٔ لّ ْْضم خّٓٓ ،ْالىدل اإلالل البًضاصي، -16 ّ  صاع هاصع، هطغي  ؤلبحر الضٖخ . 1970 بحرْث اإلاشغ

ٍٓني، -17 ٓس ى ًٓؾِ مدمض ،جدُٓٔ ؤلاعشاص الج . م2002 ،3ؽ  الخاهجي م٘خبت  -الخمُض نبض اإلاىهم نبض ْنلي م

ٍٓني، -18 ٓاؾو بلى ؤلاعشاص ٖخاب الج ٛ  في ألاصلت ْ  .1985 بحرْث الشٓاَُت، ال٘خب ماؾؿت جمُم، ؤؾهض جدُٓٔ ،الانخٓاص ؤضٓ

م نبض بً مدمض الشِغؾخاوي -19 ٓع  ْبنضاص جٓضًم ،ْالىدل اإلالل الُخذ، ؤبٓ ؤخمض بً الٍ٘غ  الهبض، مدمض اللؿُِ نبض الضٖخ

ت، ألاهجلٓ م٘خبت . 1977 الٓاَغة اإلاطٍغ

غان، م٘خبت ،ال٘الم نلم في ؤلاْضام نهاًت ،الشِغؾخاوي -20 ش بضْن  الٓاَغة، َػ . جاٍع

ب،نبض -21 ؼ الًٍغ اث، نلي بً الهٍؼ اع، الٓؾىُت َِض اإلالٚ ،م٘خبت الاظخمام نلم هكٍغ م 2009،الٍغ

ٛ  نلم مً اإلاؿخطُى الًؼالي، -22  ت، اإلاؿبهت ،ألاضٓ . َـ1322 الٓاَغة ألامحًر

. 1979 بحرْث نشغة، الخاصًت الؿبهت الهغبي، ال٘خاب عصا ،ؤلاؾالم َجغ ؤخمض، ؤمحن -23

ش بضْن  بحرْث، الهاشغة، الؿبهت الهغبي، ال٘خاب صاع ،ؤلاؾالم غخى ؤمحن، -24  . جاٍع

. 1969 بحرْث الهغبي، ال٘خاب صاع الخامؿت، الؿبهت ،ؤلاؾالم قِغ ؤمحن،  -25

صي -26 ْمُيُٚ باْع ت  ألاهجلٓ م٘خبت .2 ؽ ، يالب مدمض  متجغط ع،اإلاهاص ْالُ٘غ ألازالُْت اإلاشٙلت ،ص  .1958الٓاَغة، ،مطٍغ

ت،الهضص ،نالمالًغب خ٘متعاؾل، بغجغاهض -27 ٓلُٓ/365 اإلاهَغ ً 2009. 

ٓمي، -28 ٓناث ؤؾـ، اخمض مدمض بُ ت صاع، الاظخمام نلم ْمٓغ م 2000، الجامهُت اإلاهَغ

29- َُٔٓ ٍٓل ج ٓعَا ْ الخلُٓت الُلؿُت ، الؿ  .1967، الٓاَغة ،الهغبُت الجهػت ،صاع جؿ

30- َُٔٓ ٍٓل، ج ٓن  الؿ ٓاعث ظ ٓابٌ  -ؾدُ ٓابٌ ،ؾلؿلتالًغبي الُ٘غ ه ، صاع الًغبي، الُ٘غ ه  .1999، الٓاَغة اإلاهاٍع

ٓن  -31 ٓاعث ظ ؼ خغاع، شاَغلي ؾهاص جغظمت ، الىُهُت مل، ؾدُ ٓخضة صعاؾاث مٖغ  .2012الهغبُت، ال

ىّ، خؿني -32 ٓع  ،اإلاهتزلت نىض الهٓل ٍػ  .1980 بحرْث الجضًضة، آلاَاّ صاع الجباع، نبض الٓاض ي نىض الهٓل جط

ا -33 ٍغ  .1969،الٓاَغة، مطغ ،م٘خبتالخلُٓت اإلاشٙلت، ابغاَُم ٖػ

ي -34 ٓص، هجُب ٗػ ٛ  مدم ٛ  اإلاهٓٓ ّ، صاع ،الُ٘غي  جغازىا في ْالالمهٓٓ  .1981 الٓاَغة الشْغ

ي -35 ٓص، هجُب ٗػ ٓم مدم ّ، صاع ،اإلاشُٓحن َم  1981 ْاَغةاٛ الشْغ

ىّ، -36 ٓع  ،اإلاهتزلت نىض الهٓل خؿني، ٍػ . 1980 بحرْث الجضًضة، آلاَاّ صاع الجباع، نبض الٓاض ي نىض الهٓل جط

ٍٓٚ ؾُض -37 ش في اإلاجمل ، ظ ت، صاعالشٓاَت ، 1 ط ،ؤلازالّ نلم جاٍع  1949 باإلؾ٘ىضٍع

ٛ  شغح الجباع، نبض -38 م نبض جدُٓٔ ،الخمؿت ألاضٓ . 1965 الٓاَغة َْبت، م٘خبت نشمان، الٍ٘غ

ن، مدمض الؿالم نبض -39  1975 الٓاَغة، الغابهت، الؿبهت بمطغ، الخاهجي م٘خبت ،للجاخل ْالخبُحن البُان ٖخاب مٓضمت َاْع

ٓا جإؾِـ ٗاهـ، -40 ت الُِئت مٙاْي، الًُاع نبض جغظمت ،ألازالّ مُخاَحًز . 1980، 2ؽ لل٘خاب، اإلاطٍغ



 2015  ماًى  | محاضزاث في فلصفت ألادالق |شلصلت املحاضزاث العلميت 

 

 

ت   64  2015© وظت ملزهز حيل البحث العلمي حميع الخلىق محف    -جذلي إدارة املزهز مصؤوليتها عً أي اهتهان لخلىق امللىيت الفىٍز

 

ت، صاع لُِغؾذ،ا الىضًم، بً اسخٔ بً مدمض -41  .1978 بحرْث اإلاهَغ

 .2013اإلاخدضًً، للىاشٍغً الهغبُت اإلااؾؿت ،اإلاهاضغ الُلؿُي الُ٘غ في ْغاءاث ، ال٘بِس ي نلي مدمض -42

ٓص، -43 ٛ  مدم ٛ  اإلاهٓٓ ّ، صاع ،الُ٘غي  جغازىا في ْالالمهٓٓ  1981 الٓاَغة الشْغ

ٓلي م٘خبت ، الازالّ َلؿُت نبضٍ، مطؿُى -44  .1999ة،الٓاَغ ، مضب

ٓن، َجري  -45 بي ؾامي جغظمت ،ْالضًً ألازالّ مىبها بغظؿ م 1963 الهغبي، الُ٘غ صاع، الضْع

ش ٖغم، ًٓؾِ -46  .1986الٓاَغة، ،بمطغ اإلاهاٍع صاع ،الخضًشت الُلؿُت جاٍع

47- E.Durkheim, L'éducation morale , p.u.f , paris, 1963  
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