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 امللخص :

سساف  ، حيا  اتمتات الفكا  الفسسافيومضامينه من املوضوعات اليت القت جداًل كبرياً َعرب مساا  الف يُعد مفهوم القانون الطبيعي
ن الفكا  ألون الوضعي، ذلك ال  والقاناليوانني  بدالل  القانون الطبيعي وما يمضتنه من مقوالت وقيم كالعدل وأنواعه وصسمه ابلعد

الماأثري واوا  عتسي  المأث  و  لك من خالليقاً ابلفك  السابق عسيه والالحق به، وذاإلنساين بعام  والفسسفي خباص  ي تبط ا تباطاً وث
ن تناو  األعا ا  د، فعسا  الا  م مالعصا  الواحاامن املنظو  اإلجيايب أو السسيب، وأيضاً المأثري املمبادل بني تيا ات الفك  ال ئيس  إابن 

دليا  المفاعسيا   ياق العتسيا  اجائاًل يف طملخمسف ، إال أن ذلك مل ُيَشكل حوالسغات والثقافات وأمناط المفكري بني األمم واحلضا ات ا
 لسمأثريات املمبادل  بينهم.

فكاا   تسياا  المااأثري العي أن حتااد  وبظهااو  ف قاا  املعمولاا  وإملااا م ابملاانهإ العقسااي وإطالعهاام عساا  عسااوم اليااوانن، كااان ماان الطبيعاا
 ف نساااني   ااا يُعاااألفعااال اإلو الطبيعااي ماان خااالل مفهااومهم عاان العاادل والعدالاا   واملنهجااي، فمثاادثت املعمولاا  عاان مفهااوم القااانون

  شكس  "احلسن والقبح العقسيني".

هوم، وكيفي  عمول  هبذا املفف ق  امل أتث  لذا يهدف تذا البث  إىل تبيان مفهوم القانون الطبيعي لدى فالوف  اليوانن ومدى       
  خيي .سيسي  ات  ي  حتالمي يف ضو  طبيع  الدين اإلوالمي احلنيف، وذلك  نهجتطويعه ليناوب قضااي الفك  اإلو

 .  جدلي  المفاعسيالعتسي  ا - مسف حلضا ات املخا - الفك  الفسسفي - القانون الطبيعيالكلمات املفتاحية : 

The impact of Greek thought on the philosophy of Mu'tazilah 

)The concept of natural law as an example( 
          

The concept of natural law and its implications are among the topics that have met with great 

controversy throughout the course of philosophical thought, as Greek philosophy has been 

concerned with the significance of natural law and the categories and values it contains such 

as justice, its types and its relevance to justice and positive law, because human thought in 

general and philosophical in particular is closely related to the preceding thought and 

following it Through the process of influencing and influencing both from a positive or 

negative perspective, as well as the mutual influence between the main currents of thought 

during the same age, despite the diversity of races, languages, cultures and patterns of 

thinking between nations and civilizations the brain Damage, but this was not a barrier in the 

way of the interactive dialectical process of the mutual effects between them. 

 

     With the emergence of the Mu'tazila sect, their belief in the mental approach, and their 

knowledge of the sciences of Greece, it was natural for the process of intellectual and 

methodological influence to take place, Mu'tazilah spoke about the concept of natural law 
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through their concept of justice, justice and human actions in what is known as the problem 

of "good and rational ugliness”. 

 

     Therefore, this research aims to clarify the concept of natural law among Greek 

philosophers, the extent to which the Mu'tazila sect was affected by this concept, and how to 

adapt it to suit issues of Islamic thought in the light of the nature of the true Islamic religion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/   / أكتوبر  واألربعون  العدد التاسع

 
4 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
y of Education AlmarjFacult 

 املقدمة :

أث  والمأثري خالل عتسي  الم ه، وذلك منبي تبط الفك  اإلنساين بعام  والفسسفي خباص  ا تباطاً وثيقاً ابلفك  السابق عسيه والالحق 
 م ماان تنااو  لواحااد، فعسا  الاا  اابن العصاا  إ تيااا ات الفكا  ال ئيساا  واوا  ماان املنظااو  اإلجياايب أو السااسيب، وأيضاااً المااأثري املمباادل بااني

سيا  اجدليا   يف ط ياق العتَشاكل حاائالً يُ األع ا  والسغات والثقافات وأمناط المفكري بني األمم واحلضاا ات املخمسفا ، إال أن ذلاك مل 
 المفاعسي  لسمأثريات املمبادل  بينهم.

 سساافي، حياا  اتمتااتالفكاا  الف مينه ماان املوضااوعات الاايت القاات جااداًل كباارياً َعاارب مسااا ومفهااوم القااانون الطبيعااي ومضااا        
عي، وبظهو    والقانون الوضمه ابلعدالالفسسف  اليوانني  بدالل  القانون الطبيعي وما يمضتنه من مقوالت وقيم كالعدل وأنواعه وصس

املنهجااي، لمااأثري الفكاا   و د  عتسياا  اوانن، كااان ماان الطبيعااي أن حتااف قاا  املعمولاا  وإملااا م ابملاانهإ العقسااي وإطالعهاام عساا  عسااوم الياا
"احلسن  ا يُع ف  شكس إلنساني   فمثدثت املعمول  عن مفهوم القانون الطبيعي من خالل مفهومهم عن العدل والعدال  واألفعال ا

 والقبح العقسيني".
 .م( وأفالطاون  399ق اط )تى فالواف  الياوانن أمثاال  والذا يهدف تذا البث  إىل تبيان مفهوم القاانون الطبيعاي لاد       
  اإلواالمي اواب قضاااي الفكا .م(، ومدى أتث  ف ق  املعمول  هبذا املفهوم، وكيفي  تطويعاه لين 322 .م( وأ وطو )ت 348)ت

 يف ضو  طبيع  الدين اإلوالمي احلنيف، وذلك  نهجي  حتسيسي  ات خيي .
 أواًل: مفهوم القانون الطبيعي 

لوماان غاري اال يمغري بم بت أزيل،تعين فك ة القانون الطبيعي أن العامل يسري وفق قانون عام، ال خي ج عن وسطانه شي ، اث
ه وتساري  ك قاوة عسياا تنظتاحي أبن تنااأو املكان، تذا النظام الذ  يسود العامل وذلك االنسجام والموافق بني عناصا   املخمسفا ، ياو 

لايت أحادثت اعس  تسك القاوة  سق أحياانً املنظت  أمساتا الفالوف  ابوم الطبيع ، ولفظ  الطبيع  تذا ُتط وفق ونن اثبم ، وتذ  القوة
، ونسبوا ذلك لق الكون ومنظته"هللا" خا األشيا  يف العامل، كتا ُتطسق عس  القوة اليت جتعل فيه احل ك  والنظام، فهي م ادف  لكست 

 [4(]1)سك الطبيع  فأمسو  قانون الطبيع .القانون الذ  يسري العامل وينظته إىل ت
 ض أّ  الكااون ا  أو األوقااانون الطبيعاا  تااذا ال خياا ج عاان حكتااه شااي  يف العااامل، فهااو يفكاام وااائ  الكائنااات يف الساات

نساان اإل انت مل تف   بانيكطبيع  وإن  أبو  ، ويهدف إىل تنظيم العالقات بينها بغي  حتقيق االنسجام والمناوق يف العامل، ولكن ال
حلاالت، انها يف كثري من عمث افرت   واحليوان يف بعض احلاالت، إال أ ا ميوت اإلنسان عن وائ  احليواانت أبن وتبمه العقل، ومن

ولكااان أعطااات  ا اإلنساااانولاااذلك أوجااادت الطبيعااا  بعاااض الااانظم املشااارتك  باااني اإلنساااان واحلياااوان،  اناااب الااانظم الااايت اخمصااات هبااا
، إىل آخاا  تسااك ام والصااد باابعض األفكااا  مثاال الدايناا  وحااب المتسااك والاادفا  عاان الاانف  واالحاارت  لإلنسااان العقاال، وأوحاات إليااه

 [15(]2) األفكا  العديدة اليت تفرتض وجود  وابط ممُاَعددة يف اجملمتع.
 مي املعوناا  لااذو عيناا  وتقاادموفكاا ة الدايناا  تمضااتن القيااام بطقااوا خاصاا  وعبااادة معيناا ، وا باا  تمضااتن القيااام خباادمات 

لنااا تاي الايت تادفع ا ة االحارتامالق ىب، والدفا  عن النف  أو عن املال يمضتن دفع كل اعمدا  أو كل ظسم يقع مان اخخا ، وفكا  
ن الفشال طاة واالبمعااد عاكستات املعإىل معامس  من تم أ فع منهم شأانً معامس  طيب ، والصد  تو الذ  يدفع الناا إىل احرتام ال

 [11(]3) تسك األمو  يف تفاعل أف اد اجملمتع بعضهم مع بعض.يف املعامالت، إىل آخ  
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 لعاام، وتطبياق تاذ اياق نفعهام وتذ  األفكا  العديدة أوحت هباا الطبيعا  بقصاد حتقياق االنساجام باني أفا اد اجملمتاع لمثق
 لاه، والعتال عسا  وابان املنااألفكا  يف العالقات االجمتاعي  تو الاذ  يايد  إىل حتقياق العدالا ، أّ  وضاع كال شاخ  يف املكا

يساري  واف  اإلنساان أنا دعا  الفالحتقيق المعادل بني ما يعطيه وماا خخاذ ، ووتوعا  تاذ  األفكاا  يمضاتنها قاانون الطبيعا . و اذ
َشا   اه أو القاضاي أو تساه كالفقياعس  مبادئ القانون الطبيعي، ووا  يف حياته اليومي  من خالل معامالته ماع اخخا ين، أو يف ع

ُ
مل

َش   جيب عسيه أن يسري وفق مبادئ تذا القانون الطبيعي، ومحاي  احلقو  اأو 
ُ
ئ تمثقق طبيق تذ  املبادلناشئ  من تالسياوي، فامل

 عن ط يق اجوا  الذ  تضعه الداين  أو المش يع الوضعي.
 اثنيًا: الفكر اليوانين

غري بمغري الدة اليت ال تملسامي  اخلع  من املبادئ اتصو  فالوف  اإل  يق وجود القانون الطبيعي، وملكن تع يفه أبنه "وتو 
يكشافوا لووتبامهم العقال  ين اإلنساانباالومان أو املكان أل ا مشرتك  بني اجتيع، أوحت هبا الطبيع  نفسها )أو خالق الكاون( إىل 
بقها الناا لضتري احلي، ويطلسسيم واا عنها ويسريوا عس  تديها"، والعدال  ال خت ج عن كو ا وتوع  املبادئ اليت يوص  هبا العقل

 [8(]4) يف عالقمهم االجمتاعي .
 مشاامق ماان تااذا األخااريو والقااانون الطبيعااي تااو قااانون  ااري مكمااون، و انبااه قااانون آخاا  مكمااون تااو القااانون الوضااعي، 

ت املد و  وضعي ، ولقد كانال لقواننيالقانون الطبيعي، ولكنه مع الومن أصبح خيمسف من بسد إىل بسد ويمغري بمغري الومان فظه ت ا
 ديااا ، تااو املنفعاا  الف بشااي  واحاااد السوفسااطائي  )القاا ن اخلااام  قبااال املاايالد( ال تعاارتف ابملطسااق، فاألشااايا  نساابي  وال تعاارتف إال
شايا   ألامباا   مقيااا كال إلنساان ابعوابلمايل ت تب عس  ذلك إنكا تم لفك ة اخلري املطسق ولفك ة العدال  نفسها، "فكل ما يفسه ا

 [19(]5)كف د تو احلق أو اخلري ابلنسب  له".
 322 وااطو ) .م( وأ 348 .م( وأفالطااون ) 399)(ظهاا ت بعااد ذلااك نوعاا  مضااادة لاادى الفالوااف  أمثااال وااق اط

باالد  كموبا  تساود واائ موانني  اري  .م(، يشري وق اط إىل فك ة القانون الطبيعي واملطسق يف حوا   مع تيبياا بقوله "أن تناك ق
سات  ابوام مان واملكان. وتُ لمغري الو  لعامل وتي ليست من وضع األف اد، متثل مبدأ عام مطسق، وتي القوانني املطسق  اليت ال ختضعا

 [18(]6)القانون الطبيعي".

 أفالطون -أ
ثل وتكوين العامل الطبيعي يمضح معىن القاانون الط

ُ
د قا يا ى أن "الصاانع بيعاي، فهاومن خالل نظ ي  أفالطون عن عامل امل

ساااات   ااااوت  الذاتياااا
ُ
ساااات   ااااوت  ا  واجااااوت  جعاااال لسعااااامل نفساااااً كسياااا ، وقااااد  كااااب تااااذ  الاااانف  ماااان اجااااوت  اإل ااااي البساااايط امل

ُ
مل

  من   عن معىن العدال  تذا فهو يمثدومن ذلك َتَكوَّن العامل الطبيعي والقانون  ري املكمون )الطبيعي(، وبنا  عس [5(]7)الغريي "،
، وتاذا تاو معاىن  الاب املاديا   اموحيا  واملطن ا  يفس  خري اجتاعا  واألفا اد أبناه حتقياق الماوازن باني املطالاب ال  خالل امليمافيويقا، ف

 [6(]8)العدال .
والعدال  تي املوضو  ال ئي   او ة اجتهو ي ، وعسيهاا تادو  املناقشا  خاالل تاذ  ا ااو ة الايت يضاع فيهاا أفالطاون نظاام 

بنظ يمه يف املثل واألخال  والقانون الطبيعي والفضيس  والسعادة ابعمبا تا نميج  لمثقيق العدال ، ألن العدال  الدول  املثس ، وي بطها 
ض ابً من الفضايس ، فالعدالا  إن كانات واودة يف الفا د بوصافها فضايس  لاه، ف  اا توجاد أيضااً يف الدولا  مان حيا  أ اا متثال الصاو ة 
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انون الطبيعي الذ  يُعد أواا الوجود ككل، ولكي يوضاح أفالطاون مفهاوم العدالا  يف دولماه الكبرية لسعدال ، وتي ممخذة من الق
املثالي  اليت تقرتن إىل د ج  كبرية من مفهوم القانون الطبيعي، يمثد  عن النف  وقواتا والفضائل املقابس   ا، والنف   ا ثال  

اص  هبا، وكذلك جند أن كل قوة منها تقابل طبق  من طبقات اجملمتع قوى تي الناطق  والغضبي  والشهواني ، ولكل منها فضيس  خ
 [5(]9)املثايل.

ا الشااجاع ، أمااا ا وفضاايسمهالاانف  الناطقاا  تقاباال طبقاا  احلكااام وفضاايسمها احلكتاا ، والاانف  الغضاابي  تقاباال طبقاا  احلاا ا
لصثيح ملبدأ تثل يف الط يق العدال  تماملواج، وا النف  الشهواني  فمقابسها فئات الشعب من ز ا  وصنا  وفضيسمها العف  أّ  اعمدال

 حفا  المناواب يفخا ى، أّ  تقسيم العتل، فستا كان خالص النف  مش وطاً بعدم مبالغ  إحدى قواتاا وطغيا اا عسا  القاوى األ
الا  أماا ضاد العد ف ،لنساب  لساناببينها، كذلك يف المعاون الوثياق لمثقياق صاث  الانف ، وتاذا تاو مفهاوم العدالا  وطبيعمهاا احلقا  

والمااوازن بااني  فاا  المناواابحفهاو طغيااان إحاادى قااوى الانف  عساا  قواتااا األخاا ى، كااذلك تكاون العدالاا  يف الدولاا  الاايت تمتثال يف 
  ماان حكتاا  ضااائل الدولاافطبقااات اجملمتااع الااثال  وتااذ  تااي وظيفاا  احلاااكم الفيسسااوف، وهبااذا تصاابح فضااائل الاانف  تااي بعينهااا 

 .[5(]10)كسها تمثقق يف الدول  املثس وشجاع  وعف  وعدال  وتذ   
طبيعي، اكاة لسقانون الحم ا أق ن فالدول  املثس  أو الفاضس  تي أق ن ما تكون لسقانون الطبيعي، وتي تُاَعد صو ة له أل 

ثل وعالقمها ابلعامل ا ساوا، فكتاا أن املثال ال ملكان أن تكاون مف
ُ
ا كانات اتما  ا إذفا قا ، أل اا قا  كال املوتنا ن ى تطبيق فك ة امل

ن مااات وجااود الكثاا ة ه ملكاان إثباااملفا قاا  فااال ملكاان أن يوجااد بينهااا وبااني األشاايا  دون أن تشاامتل عساا  أّ  ماادلول ماااد ، وكتااا أناا
أّ  باني  ام مشا ك  بينهااا يستح بقيموجود الوحدة وأن تناك نوعاً من اال تباط يف المصو  ويف الوجود بني الوحدة والكث ة، وتذا 

 قيق  وعامل الظوات ، وكذلك احلال بني القانون الطبيعي والدول  املثس .عامل احل
 أ وطو -ن

ظ ي  أ وطو عان القاانون ن .م(، ونقط  البداي  يف  322تبسو ت فك ة القانون الطبيعي يف أوضح صو تا عند أ وطو )
ل ماان الضاا و   الناااا، باا عااواًل عاانالطبيعااي أن اإلنسااان حيااوان "أّ  كااائن حااي" اجمتاااعي بطبعااه، فهااو ال يساامطيع أن يعااي  من

رب عاان ني تااي الاايت تُاَعااتااذا القااوانوالطبيعااي أن يعااي  يف ومتااع وياوااي ماانظم، واجملمتااع ال يكااون منظتاااً إال ماان خااالل القااوانني، و 
و أن املدينا   واطلدولا ، ويا ى أاملدينا  أو االدول ، فالدول  تنعدم ابنعدام القوانني، واجملمتع السياوي املنظم تو ما يُطسق عسيه اوام 

ي  ا ُوِجاَد شااخ  يعااسياوااي، فاا ذت جاع إىل طبيعاا  األشايا ، أمااا اإلنسااان ف ناه أيضاااً  سااب الطبيعا  قااد ُخساق ماان أجاال اجملمتاع ال
 [3(]11) كم طبيعمه ال  كم املصادف  بغري وطن ينمتي إليه لكان شخصاً  ري وو .

س  تاي األوااا يف صابح الفضاياألفا اد عسا  الساوا ، وعنادما ت يشري أ وطو إىل أن الفضايس  الزما  لوجاود اجملمتاع ووجاود
، ويشاري [2(]12)اص لألفا ادواخلاري اخلا تصو  األف اد ويف نظام اجملمتع، ف نه يفد  يف احلال انسجام كامل بني اخلاري العاام لستجمتاع
كان سا  املااد  حا  ملي  مان الييس  شاأ وطو إىل وجود اليس  املاد  ملباش ة الفضيس ، فيقول " ف نه يفسن أن توجد  انب الفضا

 [2(]13)مباش هتا".
 



 
  Global Libyan Journal المجلة الليبية العالمية     

 2020/   / أكتوبر  واألربعون  العدد التاسع

 
7 

 جامعة بنغازي   
 المرج  –كلية التربية  

5584-ISSN 2518 
 
 

   sity of BenghaziUniver 
y of Education AlmarjFacult 

ضائل تي األمانا    أ بع  فومن مفهوم الفضيس  يسمنمإ أ وطو معىن العدل يف القانون الطبيعي، فاألخال  تمضتن عند
ألخاال  سبب م ادف  لال تُاَعد  ذاو والشجاع  والعدل واحلذ ، ولكن تناك فضيس  واحدة من تذ  الفضائل األ بع  حتمويها مجيعاً، 

هاا، وتاي مثقياق الغايا  من، فالعدل يشتل كل الفضائل وتو األوااا الاذ  جياب أن تقاوم عسياه الدولا  ل[2(]14)وتي فضيس  العدل
 اخلري العام لستجتو  واخلري اخلاص لكل ف د.

وام قانون الطبيعي ابي  التست وطاملا أن العقل تو الوويس  اإلنساني  الكمشاف العدل ومبادئ القانون الطبيعي، فيتكن
َشا  يينبغي أن  آخ  وتو القانون العقسي، فالعدل تو إذاً القانون العقسي الذ  يد كه العقل السسيم، وتو ما

ُ
عناد وضاع  سموحيه امل

عس  ما يُوحي به ا يقمص  اومخدامه د فالبد أنالقوانني املخمسف  اليت يُسوم هبا الف د، وإذا كانت السسط  المش يعي  يفوزتا ف د أو أف ا
 [3(]15)العقل، ويف ذلك يقول أ وطو "إننا ن فض إعطا  السسط  لإلنسان، ولكننا نعطيها لسعقل".

َشاا   ال يضااع فكاام العقاال وهبااذا ملكاان أن ال ختضااع إ ادة اإلنسااان إل ادة إنسااان آخاا ، ولكاان ختضااع إ ادة اإلنسااان حل
ُ
امل

لساااسط  الماااايل ال تمثاااول ن يكاااون، وابأوااا داً عااان املصاااا  واألتاااوا  وتكاااذا ينبغاااي القاااانون ابعمباااا   إنسااااانً، ولكااان ابعمباااا   عقااااًل 
العقساي   وطو تاو القاانونبيعي عند أالمش يعي  إىل وسط  قه ، بل تصبح عتاًل عقسياً يسع  إىل إد اك الفضيس ، إذن فالقانون الط

ات تُاَعارب عاان   االصاطالحك عاان األخاال ، وكال تاذوتاو ما ادف لسعادل يف ذاتاه، كتاا أن العاادل يشاتل كال الفضاائل ويُاَعارب باذل
َش عون عند وضع القوانني اليت يسموم هبا األف اد يف اجمل

ُ
لقاانون الوضاعي حتقق ذلاك فا ن ا متع، وإذاالفك ة اليت جيب أن يسموحيها امل

صاو ، ل واألزمنا  والعف الادو خاماليصبح تعبرياً عن القانون الطبيعي ومعيا اً لسعدل يف الوقت نفسه، ولكنه عدل وضعي خيمساف اب
 وتو ابلمايل عدل ممغري  ري مطسق.

خ ، بل خ  ومن ومتع خمن وقت خ ومن الطبيعي إذا كان العدل يف ذاته اثبماً ال يمغري، ف ن المعبري عنه ملكن أن يمغري
ري   د نظام أفضل من ، وال يوجهإن اخمالف المعبري ض و ة يقمضيها كالقانون الطبيعي ذاته، فسكل شعب نظام احلكم الذ  يناوب

ظ وف ون القوانني مالئت  لس، وبقد  ما يكون شكل احلكم مناوباً لسشعب، وبقد  ما تك[3(]16)من النظم ابلنسب  جتيع الشعون
اً عان باري ة ما تاي إال تعنني املمغري اليت صد ت فيها، بقد  ما تكون فك ة العدل قد وجدت  ا صدى حقيقياً يف الواقع، وتذ  القوا
األشيا   وموافق  لطبيع  ة من العقلالقانون الطبيعي أل ا مسمتدة من طبيع  األشيا ، ولكن مهتا كانت القوانني الوضعي  مسموحا

 ف  ا ال ختمسط مع القانون الطبيعي أل ا  ري .
لقاانون قانون الطبيعاي وا الاا بنيوالمعبري عن القانون الطبيعي يف صيغ  معين  ما تو إال القانون الوضعي، والفا   األو

لااو حاولاات تااذ  و اإلنسااان،  الوضااعي يف مصااد  كاال منهااا، فالقااانون الطبيعااي مصااد   العقاال، أمااا القااانون الوضااعي فتصااد   إ ادة
ماان    الاامخس  متاماااً  قاااد ة عساااإل ادة أن تسااموح  العقاال اخلااال ، ف  ااا تظاال مااع ذلااك حمكوماا   قيقاا  كو ااا إ ادة إنساااني   ااري

و العادل قاانون الوضاعي فهاري، أماا الت العامل احلسي الذ  تعي  فيه، فالقانون الطبيعي تاو العادل يف ذاتاه وتاو اثبات ال يمغاأتثريا
َشا  ، والاذ  جياوز أن يمغاري مان وقات خخا  أو مان مكاان خخا ، فاالمعبري إذن ال

ُ
ي ذاتاه القاانون الطبيعا  ملماد إىلالذ  يصاطنعه امل

 لطبيعي.ان القانون وتو المش يع الوضعي الذ  يفرتض أنه يُاَعرب بصو ة ما عن مضتو  ولكن إىل وويس  المعبري عنه،
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خااال ، وتااي توافااق بعساام األ ولقااد قساام أ وااطو العدالاا  إىل نااوعني، األول  العدالاا   عناتااا العااام وتااي ذات صااس  وثيقاا 
والقوة  القوة الشهواني و ة العقسي  ال  تي  القو وانسجام بني قوى النف  بواوط  العقل، وذلك ألن النف  البش ي  تمنازعها قوى ث

بني  اإلنسان المووط ذا جيب عس الغضبي ، واإلنسان مع ض لإلف اط أو المف يط يف اومعتال تسك القوى، وكال األم ين مذموم، ل
 .[3( ]71)األم ين، ف ن فعل ذلك كان إنساانً فاضاًل، ألن الفضيس  تي المووط بال إف اط أو تف يط

وواااط يف   وتاااي الم تاااذا أن الموواااط يف اوااامعتال تساااك القاااوى يااايد  إىل وجاااود فضاااائل ثاااال ، األوىل  احلكتاااومعاااىن
وتي المووط  لثالث   الشجاع شهواني ،وااومعتال القوة العقسي ، والثاني   العف  أو االعمدال عن ط يق المووط يف اومعتال القوة ال

ي توافاق تادالا ، والعدالا  عا  وتاي العائل الثال  وتوافقها مع بعضها يولد فضايس   ابيف اومعتال القوة الغضبي ، واممواج تذ  الفض
 وانسجام بني قوى النف  بواوط  العقل.

نساان إئبا  لوضاع كال اوتاي إ ادة د أما النو  الثاين من العدال   فهو العدال   عناتا اخلاص، وتي جوت  القانون ومنبعه،
يضااً إىل عادل أيل، ويقساته حق حقه، ولقد قسم أ وطو العادل إىل عادل تاوزيعي وعادل تبااديف امل كو املناوب، وإعطا  كل ذ  

 .[3( ]18)عام وعدل خاص، ويدافع عن املسكي  اخلاص  وإىل  ري ذلك من صو  العدل
 ما القانون، ف ن يها حكم يفويشري أ وطو يف ويا  حديثه عن العدل العام والعدل اخلاص إىل احلاالت اليت ال يوجد ف
مساااً خاصاااً تاااو اطيااه أ وااطو يفكاام بااه القاضااي يكااون نوعاااً ماان العاادل اخلاااص ابلنسااب  لسناااوا  املعاا وض عسيااه، والعاادل اخلاااص يع
ي يع، فيقااوم القاضاا  يف المشاا  "اإلنصاااف"، ويمثقااق يف حااالمني، األوىل  إن مل جيااد القاضااي نصاااً يفكاام بااه، أّ  عناادما يوجااد نقاا

المشا يع، ولكان  وجاد نقا  يفيا  يعثا  عسياه  جهاود  اخلااص الشخصاي، والثانيا   عنادما ال إبكتال تذا النق  وإجيااد حال لسناو 
 .[16( ]19) النوا يفوف اخلاص  القاضي ال يطبق القاعدة العام  تطبيقاً ح فياً، بل ي اعي امل ون  يف تطبيقها م اعاة لسظ  
فهتااا ال    ومااع ذلااكو ممطابقاا  بصااف  مطسقااكتااا ياا ى يف بيااان العالقاا  بااني العاادل واإلنصاااف أن خصائصااهتا ال تبااد

ف لسكستا ، وال لصاف  كتا اداخيمسفان من حيا  الناو ، ويف بعاض األحياان يامم توجياه املادف لإلنصااف ولس جال الاذ  يمتماع هباذ  
ا م  اااون فياااه، قاااان وكال اااينبغاااي االعمقااااد أبن اإلنصااااف يساااتو عسااا  العااادل ألناااه مااان طبيعااا   مسفااا ، فالعااادل واإلنصااااف ممطاب

 لقانون.ااإلنصاف تو عدل ولكنه لي  عداًل ابملطابق  لسقانون وإمنا تو حتسني ملا يُعد عداًل  سب ف
  من العدل ته، بل أمسوتكذا ف ن اإلنصاف تو العدل وتو كذلك أمس  من العدل ولكنه لي  أمس  من العدل يف ذا 

ا يباادو فيهااا انقصاا حلاادود الاايتف تااي إصااالف القااانون يف ا ااا يشااوبه ماان نقاا   اجااع إىل صاايا مه العاماا ، والصااف  املتيااوة لإلنصااا
اإلنصااف  الادو  الاذ  يسعباه إذن فالدو  الذ  يسعبه اإلنصاف تو تكتس  النق  يف القانون، أما [16( ]20)بسبب صيا مه العام ،

 .ابق ته السيف تطويع القانون عند عدم وجود نق  فيه فهو ما يُاَعرب عنه بط يق  ال تقل وضوحاً عن عبا ا
 أّ  شااي  يفف وحااددان ويف ذلاك يقااول أ وااطو "إن القااوانني تاامالئم مااع الظاا وف اخلاصا ، وقااد أوضااثنا طبيعاا  اإلنصااا

جاال الااذ  اف فهاو ال  خيامسط مااع العادل ويسااتو عسياه ماان وجها  نظاا  خاصا ، ووااا واابق تظها  بوضااوف كامال طبيعاا  قاضاي اإلنصاا
ك ماا مسمُاَعد ألن يارت   ين، بل تولذ  مليل إىل احلسول األقل مالئت  ابخخيمص ف بط يق  عتسي ، وتو لي   جل العدل املمومت ا

 [17( ]21)ن العدل.ميسمثق له ح  ولو كان يسمطيع أن يمتسك ابلقانون ملصسثمه، وبنا  عس  تذا فاإلنصاف تو نو  
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 اثلثًا:الفكر اإلسالمي )املعتزلة(
وم مشكس  احلسن والقبح العقسي، وذلك من خالل قضي  اجرب مشكس  القانون الطبيعي ع فها فالوف  اإلوالم حتت ا 

ن عطا ، بسي يموعته واصل قع األول اجتا  واالخميا  أو ح ي  اإل ادة اإلنساني ، وقد انقسم ال أّ  يف تذ  املشكس  بني اجتاتني 
 وتو اجتا  املعمول ، والثاين اجتا  نقسي تقسيد  وتو اجتا  األشاع ة .

صل لديهم، أ  فيه إال و ا د فك ة مهت  لستعمول ، فهم الواضعون احلقيقيون لعسم الكالم اإلوالمي،  وال تكاد توجوابلنسب        
أمجعات  الطبيعا  ، ولقاد عا  وماا بعادع ضوا بعض مشاكسه يف أوائل الق ن الثاين ا ج  ،  و ام آ ا  يف األخاال  و السياوا  والطبي

ب االعموال بعد أن ختط  تا(  ا امليوسان احلقيقيان ملذت144تا( وعت  بن عبيد)ت131املصاد  عس  أن واصل بن عطا  )ت
لبصاااااا   امااااااذة احلساااااان م حساااااا  المتهيااااااد املبكاااااا ة عساااااا  يااااااد القد ياااااا  األوائاااااال، وماااااان املعاااااا وف أن تااااااذين القطبااااااني كاااااااان ماااااان تال

ل"، مولناااا واصاااسااان  "اعتاااا(،وحد  خاااالف بصااادد حكااام فاعااال الكبااارية، فقاااام واصااال واعماااول وسااا  احلسااان، فقاااال احل110)ت
 . [9( ]22)فمستت ف قمه ابملعمول  وانضم إليه عت و بن عبيد

تاا(،   447 -تاا  334 ى بويهي  )تا( وأخ 237 -تا  100ولقد م ت مد و  املعمول  بفرتتني ممتيوتني  فرتة عباوي  )         
 واننياا ، وكااان ماانلفسسااف  اليامنااذ نشااأهتا بفاارتة ح كاا  النقاال والرتمجاا  يف العصاا  األمااو  والعباوااي، حياا  ت مجاات كمااب  كتااا ماا ت

كان النمشا  مدا ا الرتمج  أث  كبري يف و تا(، ويوحنا بن ماوويه، 142أشه  النقس  واملرتمجني  يوحنا البط يق، وعبد هللا بن املقفع)
 الفسسف  اليوانني . أتث  الف   اإلوالمي  أبفكا 

ثكتونه حلكم العقل، في أن خيضعو  وأما عن منهجهم فهم ييمنون ابلعقل، وال ينك ون النقل ولكنهم ال يرتددون يف              
  دو   يق  بالطبيعي،والذ   ىن القانونيف األمو  عس  اخمالفها، وي ون أن لسكون نظاماً حُمكتاً خيضع له، ومعىن تذا النظام تو مع

 .[1( ]23)ح ي  اإل ادة اإلنساني  وصسمها  ضتون العدل والعدال 
تم عس  خصوم اخحاد، ويف  د زون من خربويق   املعمول  أن "الفك  قبل الستع"، فُيَأولون املمشابه من اخايت الق آني ، ويمث      

الفسسافي  ا يطا  خ ا  الديني  و د أملوا ابوا يف ذلك، ولقالدين ومعا ضيه كانوا مضط ين ألن يسجئوا أواًل إىل العقل واملنطق، وقد ب ع
امل تاااا طبقوتاااا عسااا  عاااكمل الساااتا   هبااام عسااا  اخمالفهاااا،  اااري أن ناااوعمهم العقسيااا  الغاليااا  دفعااامهم ألن يطبقاااوا قاااوانني العقااال عسااا  عاااا

 [10( ]24)األ ض.

لعقال اوكتاا حكتاوا    العادل،قفهم يف مساألأما بصدد آ ا  املعمول  يف مشكس  احلسن والقبح العقسيني، فهاو انباع مان ماو 
ا لظساام واجااو  فهتاا، أمااا اهللايف مسااأل  الموحيااد فهاام يفعسااون الشااي  نفسااه يف مسااأل  العاادل اإل ااي، وياا ون أن العاادل ماان صاافات 

كون خلسقه، يري ما اىل ي يد خي ، وتو تعمنفيان عنه، وقد  تبوا مباحثهم يف العدل يف مجس  قضااي منها "أن هللا يسري ابخلسق إىل  ا
و خالق أفعاله، اإلنسان ح ة وت ذلك ف  ادةوتو ال ي يد الش   م وال خم  به، وتو كذلك مل خيسق أفعال العباد ال خرياً وال ش اً، ول

 [7( ]25)و ذا كان مسمثقا لسجوا .
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 وتعاااىل منبااع هوهللا واابثان ض،وهللا ال يفعاال إال لغاياا ، وذلااك واضااح ماان مع فمنااا أن احلكاايم ال يفعاال إال حلكتاا  أو  اا  
 اي   خسقه، إذن تكون ن ينمفع منأاحلكت  وأصسها، وكذلك ف ن احلكيم إما أن ينمفع بعسته أو ينفع به اخخ ين، وتقدا هللا عن 
 [7( ]26)ان وخدممه.فعسه نفع  ري ، فكل ما جي ى يف الكون ويفد  يف الطبيع  من ظوات  إمنا تو مسري لنفع اإلنس

و تااح العقسيااني وتااذا ساان والقاابت هباام تااذ  النميجاا  إىل القااول   ياا  اإل ادة اإلنساااني  وابلصااالف واألصااسح وابحلوقااد أتد
 مضتون القانون الطبيعي، وابلنسب  إىل ح ي  اإل ادة اإلنساني 

د    ام، وقاد  األصاسح عسياه فعال فستا كان هللا يقصد دائتاً نفع العباد، فسهذا تو ال يقبل إال ما فيه صالحهم، بل جيب
ا يف العاامل ل عسينا تفسري ماغ ض الومثااملعمول  عس  املعرتضني القائسني أبن أفعال هللا ليست معسس  بغ ض، وأ ا لو كانت معسس  ب

د الشا  ري خاري، وأن م يان م ياد اخلاأمن ش و ، فذتب املعمول  إىل القول "أبننا ال ندع  اإلحاط  أب  اض هللا، ولكن الذ  نيكد  
، و اري أما  مان الطاعاات و م ياد ملااتا  فيكاون الفاعال موصاوفاً بفعساه، وتناو  هللا تعااىل أن يكاون م ياداً لسشا و  واملعاصاي، بال ش ي

 .31اف   - يُ ِيُد ظُْستاً لِّْسِعَباِد""َوَما اّللَُّ  -، يقول هللا تعاىل  [9( ]27)م يد لسفسق والعصيان والكف "
حلسااان طبيعاااي(، أّ  أن القانون الولااا  أمااا ان ذاتياااان، ُماااد كان ابلعقااال قبااال و ود الشااا  )اواحلسااان والقااابح  اااا يف  أّ  املعم

لعقال، عيمان تاد كان ابيتماان موضاو والقبح ال يمعسقان ابملد ك  تا أو بان  الشا   عسيهتاا، بال ابملوضاو  الاذ  يفاالن فياه فهتاا ق
ني ساايهم بنساابي  تاااتملعرتضااون عاحاجاا  إىل وصااّ ، وقااد قااال  والعقاال يساامطيع المتييااو بااني اخلااري والشاا  وبااني اجتااال والقاابح باادون

ن املوضو  ، ومن مث ال يكو ي املباش القيتمني، أو أبن هللا تو الذ  يُفد  احلسن يف الشي  أو يف املوضو  بض ن من المأثري اإل 
 [12( ]28)حاصاًل عس  القيت  يف طبيعمه.

  ف، األول  أناه صافباه املواقاثا  معاان كتاا ذتاب إلياه اإلجيا  يف كماوملكان تقسايم احلسان والقابح عناد املمكستاني إىل ثال
نااه ع تااه وقااد يُاَعاارب لغاا ض ومنافاالكتااال والاانق ، فيقااال العساام حساان واجهاال قباايح، وال نااوا  أن مد كااه العقاال، والثاااين  مال ماا  

و عناد و حمال الناوا  فهان، وتاذا تاوالعقاا ابملصسث  واملفسدة، وذلك أيضاً عقسي، والثال   يكتن يف تعسق املدف والثوان أو الاذم
جملاال اإل اي د املعمولا  يف االباا ز عنا األشاع ة ش عي وعناد املعمولا  عقساي، وابلنساب  لسثسان والقابح ابملعاىن األول فقاد كاان لاه دو  

لكتاال لااه تعاااىل اثبااات صاافات عناد  ااثهم لساذات والصاافات، فصاافما الكتاال والاانق   ااا مان األوليااات العقسيا  الاايت يناامإ عنهاا إ
 ونفي صفات العجو عنه.

تاذا  واعيه، واألصال يفالفعل ود أما احلسن والقبح ابملعىن الثاين أّ  مال م  الغ ض ومناف ته، فذلك يف وال البث  يف
ناه أللصاد  عسا  الكاذن ناه خيماا  اعندتم أن اإلنسان إذا ُخريِّ بني الصد  والكذن وكان النفع يف أحاد ا كاالنفع يف اخخا ، ف 

 [12( ]29)يسمغىن ابلصد  عن الكذن.
وبنا  عس  ذلك فاملسأل  مق ون  ابلنفع والض  ، فاحلسن موافق النفع، والقبح موافق الض   دون اعمبا  لساذة أو أمل، ألن 

يايد  إىل  تناك من األفعال ما حتصل عند  السذة، ولكناه يايد  إىل الضا  ، ويف تاذ  احلالا  يُاَقابح، كتاا أن تنااك مان األفعاال ماا
األمل وإن كان يف النهاي  يفصل منه النفع، ويف تذ  احلال  يُفَسن، ولاذلك فاالنفع أعام مان الساذة والسا و  الماابع  اا كتاا أناه يشاتل 
أيضاً دفع الض  ، فعس  قد  ما ي تقي اإلنسان يكون إيثا   ملا ينفع عس  ما يسذ، فسي  األصسح تو األلذ بل تو األعود يف العاقب  
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، وعساا  ذلااك فساا  املعمولاا  الشاا  الطبيعااي يف العااامل ماان الكااوا   أب ااا ال تُقاابح مااا داماات [12( ]30)صااون وإن كااان ذلااك ميملاااً واأل
 اممثاانً لإلنسان يسمثق الثوان عندتا ابلصرب كتا يسمثق ابلشك .

ن قات نفساه، فالباد مايف الو    و ذا فالظسم قبيح عندتم ألنه ض   ال نفع فيه ، فأما إذا كان الفعل يايدى إىل نفاع وضا
ملال ماا  تنااا ي جاع إىل ا سان والقابحاعمباا  إن كاان الضاا   أكارب أم النفاع أكاارب فيكاون احلكام ملاان لاه الغسباا ، وعسا  تاذا فاااحلكم ابحل

حلسن  أّ  األشاع ة يف ذلك "أما ا تا( معرباً عن 505لسغ ض واملناف ة له، وتم يف ذلك ممفقون مع األشاع ة، فيقول الغوايل )ت 
 ضااه، اين  أن ينااايف   اا ض، والثاا فثا  املعااين منااه أن الفعاال يف حااق الفاعاال ينقساام إىل ثالثاا  أقسااام أحاادتا  أن توافقااه أّ  تالئاام
ه وال ت  حساناً يف عقساالفاعال يسا والثال   ال يكون له يف فعسه وال يف ت كه   ض، وتذا االنقسام اثبت يف العقال، فالاذ  يوافاق

 [4( ]31) مه لغ ضه، والذ  يناف    ضه يست  قبثاً.معىن حلسنه إال موافق
ن اعال، فهتاا  مسفاابغا ض الف وهبذا يكون احلسن والقبح عند األشااع ة مان املعااين الايت تضااف إىل األفعاال ال تباطهتاا
ا الضا  ، فهاذ ودفاع ساب املنفعا جابخمالف األشخاص، وتنا يعود اخلالف مع املعمول ، فا ن كانات املعمولا  تا ى يف احلسان والقابح 
عنااو   ااري ل عنااه النفااع املل   ااا يقاااالنفااع لااي  م تبطاااً ابلفاعاال ملوافقاا    ضااه فقااط، باال كاناات نظاا هتم أكثاا   ولياا  لسنفااع العااام، باا

و القاابح ماان جهاا  أيف احلساان  املاااد ، وتااو مااا يرتتااب عاان الساا و  الااذ  يصاااحبه مشااق  وأمل، وذلااك  اجااع إىل أن املعمولاا  مل تاا 
لفاعل كتا لفعل وليست من اااتبع  من  ملناف ة أ ا  اجع  إىل الفاعل فقط بل إىل الفعل نفسه، فصف  احلسن أو القبحاملال م  أو ا

 [4( ]32)ي ى األشاع ة.
  قع فيها املعمول و ث  أخطا  وجدي  ابلذك  أن األشاع ة قد اعرتضوا عس  تذا المفسري ملال م  الغ ض أبنه يمضتن ثال

 قد يطسق اوم القبيح عس  ما خيالف   ضه وإن كان يوافق   ض  ري .األول  أن اإلنسان 
ا مال ما  لسغا ض، تكاون فيها الثاين  أن بعض األفعال قد تكون منافي  لسغ ض يف كل األحوال ماعدا حال  واحدة اند ة

 وقد ال يسمفت امل   إىل تذ  احلال  فيثكم ابحلكم عس  اإلطال .
 [13( ]33)بيح أيضاً.اقرتاانً مطسقاً ف نه يسبق إىل الوتم أن تذا الفعل قالثال   إذا اقرتن فعل ما قبيح 

م فيهاا ل العقساي فاألحكاايف اجملاا ولقد تطو ت نظ ة املعمول  لألحكام القيتي  عس  األفعاال، واوا  يف اجملاال المشا يعي أو
م  جااع إىل أن أقسااايىل، وذلااك  عه هللا تعااواحادة، ألن احلساان العقسااي ال يمعاا ض مااع احلساان الشا عي، فسااوال حساانه العقساي ملااا شاا

ولا  قااد  العقال عناد املعمف  وإابحا ، األفعال العقسي  عند املعمول  تي نفسها أقسام األفعال الش عي  من وجون وحت مي ونادن وك اتا
ذاتيا  فيهاا ل فات األفعااعس  أن يُاد ك صافات احلسان والقابح يف تاذ  األفعاال وإصادا  أحكاماه عسيهاا، وذلاك مان منطساق أن صا

 وليست اتبع  ألم  و ي.
ذلاك   اا فك  املعمول ، و  لمغيري يفوتذ  النظ ة الذاتي  ألفعال اإلنسان وكو ا مطسق  أو نسبي  تي اليت ط أ عسيها بعض ا

ف حدة  فين تالتم عس  خت ة، فعتل ميكون لالعرتاضات اليت ُوِجهت إىل أوائل املعمول  القائسني بذاتي  صفات األفعال من األشاع
 [13( ]34)كون األحكام القيتي  مطسق .
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بااائي ا املمااأخ ون كاجفعااال، أمااواألوائاال أمثااال أيب ا ااذيل والنظااام يااذتبون إىل أن احلساان والقاابح صاافمان ذاتيمااان يف األ
الفعل ان وعامان، فطسقمعين أ تا يوالقاضي عبد اجبا  فيذتبون إىل أن احلسن والقبح وإن كاان من الصفات الذاتي  ف ن ذلك ال 

 الواحد ات ة حسناً وات ة أخ ى قبيثاً، وذلك وفقاً لسوجه أو لالعمبا  الذ  يقع عسيه.
د ن، وال ملكان إجيااقابح واحلساإذن فالعقل عند املعمول  كاشاف عان قَاَد  األفعاال ومثبات  اا، وتاو الاذ  يفكام عسيهاا ابل

ن   يفماااج إليااه ألعقاال تااو الااذىن احلساان والقاابح إمنااا يامم عقاااًل، والمقيااا لسثكاام عساا  األفعااال خااا ج حاادود العقال، فمثديااد معاا
  حكاام العقال، وعساسا  أتكياد أوجون املصسث  وقبح املفسادة ممقا  ان يف العقال قبال و ود الشا  ، أماا دو  الشا   ف ناه يقمصا  ع
ض ألماا  والنهااي باابعا ذا تعسااق ا، فاااألخبااا  فقااط عساا  أن األفعااال قبيثاا  أو حساان ، وتااو بااذلك ال يثباات  ااا قَااَد تا باال خياارب عنهاا

 [1]( 35)األفعال، ف ن ذلك دالل  عس  أ ا قبيث  أو حسن  ال أ ا تُاَعد ابألم  والنهي كذلك.
و ن والقاابح لااديهم تااد ، فاحلسااويشااري املعمولاا  إىل أن احلساان تااو األصاال يف أفعااال هللا تعاااىل ومااا َخسَااق عسيااه عقااول عبااا

وا تذا املقياا إىل خا جي ، بل جعس ي إىل وسط ول  إملاانً منهم بدو  العقل مل يُاْ ِجعوا املقياا اخلُسقضتن القانون الطبيعي، ألن املعم
ا واجب ابلعقل، وكل تذ ب مع فمهاجيالعقل، واتفقوا عس  أن النظ  العقسي امليد  إىل مع ف  هللا وشك   ومع ف  احلسن من القبح 

 اإلنسان عند املعمول  ُمَكسف ابلفط ة.عس  املكسف قبل و ود الش  ، وبنا  عسيه ف
م عساا    عسيااه اواامثق الااذعسااه القااادويااذتب املعمولاا  إىل أن مااا مليااو وجااه احُلْساان يف الفعاال وجيعسااه واجباااً تااو مااا إذا مل يف
ف كسياه حا  يصاح المت مقدو اتابعض الوجو ، فالش ط يف القيام بفعل الواجب تو أن يكاون الفاعال قااد اً عسياه، أّ  واا يقاع حتا
عسيه ومل  ت ش وط االقمدا ا إذا توف  واومثقا  الثوان، ويمبع تذا عدم اومثقا  الذم إذا كان الفاعل  ري قاد  عس  القيام به، أم

 [1( ]36)لسعقان. ع ض املكسفييفصل من الفاعل اومثق عسيه الذم، فالوجون إذن الزم يف وجه احُلْسن من الفعل واإلخالل به 
  عناه، فالواجاب جب املمف  ن لوجه يقمض  ذلك منه وال ي جع إىل نفي وجه عنه، كذلك أيضاً الواوكتا أن احلسن يُفس

سا  وجاو  اتاه وألناه يقاع علك يف حاد ذال يفدد وسباً ابنمفا  وجه معني عنه، بل يُعد فيه وجه ُحْسانه اإلجياايب، أناه واجاب ألناه كاذ
ن حصااوله، ماانااع الواجااب قيااام ابلفعاال، باال تمطسااب تاا ك كاال مااا مجتااب، وتااذا املعااىن يمضااتن صااف  إلااوام ال تقمصاا  فقااط عساا  ال

 وتمطسب أيضاً اومثقا  الذم عس  عدم القيام به.
ذاتياا   ، إنااه واجاب لصاف  اً و يااً وبناا  عسياه فالعاقال يعساام الواجاب واجبااً وإن مل يعساام أن عادم فعساه يقابح أو أن تناااك أما

تاا فيه ألن أكثا  ماا  حاد ذاتاه،يفب من كال الط يقني العقل والساتع ال يايث  ختصه أو خت  الوجه الذ  يقع عسيه، والعسم ابلواج
 الواجاب والكاشاف لداللا  إىلاأ تا ط يقان لسعسام بوجاون وإضااف ، وجاون الواجاب إىل العقال ال تغاري معناا ، فالعقال تاو ط ياق 

تا خمياا  حالا  وقصادا، ممضاتن  عس  قاد  ذايعنه، ال أنه يصري به كذلك، وتنا تبدو فاعسي  اإل ادة اإلنساني  من حي  وقوعها 
 [1( ]37)حنو ، واخميا  الواجب واالقمدا  عسيه تو اقمدا  عس  اخلري واومثقا  حلكم املدف.

هال قبايح ميا يا ، فيقاال اجفعاال االخأما ابلنسب  لسقبح، فقد يُطسق القبح وي اد به النق ، وتو يقع هبذا املعىن وصفاً لأل
باايح، ويف قلناادم عساا  الشاابع ا األفعااال يح، وقااد يُطسااق وياا اد بااه عاادم املال ماا  لساانف  واملناااف ة  ااا، مثاال قولنااا يفوإ ااال المعساايم قباا

ىل أكثا  مان ا املعىن يمساع إ، ولكن تذممعسقات األفعال تذا املنظ  قبيح، وي جع معىن القبح تنا إىل عدم املال م  لسنف  أّ  األمل
 الش  . ثاً تشتئو النف  منه، وتذا حكم عقسي من  ري توقف عس  حكمذلك، فقد يكون الشي  يف نفسه قبي
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م عسا  تاذا الفعال العقال يفكاوقد يُطسق القبح وي اد باه اوامثقا  الاذم، ويقاع يف ذلاك حتات ابن األفعاال االخميا يا ، و 
ن دون مااسعقال إد اك ذلاك ليكاون  ا أنأبناه ماذموم أّ  أناه واا ينبغااي ت كاه، وتناا وجاه اخلااالف باني املعمولا  واألشااع ة الاذين أنكاا و 

بال أناه   لوجاه يقاع عسياه، د ذاتاه أوحكم الش  ، ألن معىن القبيح عندتم ممعسق ابألوام  والناواتي الشا عي ، فاالقبح لاي  قبيثااً  ا
الصاف   أوالفعال الواحاد    ذاتيا  يفكذلك لو ود األوام  والنواتي عسيه، وتذا خالف ما ذتب إليه املعمول  الذين جعسوا القبح صاف
 [12]( 38)ل.لوجه أو العمبا  يقع عسيه بفاعسه، وضتن تذا االعمبا  البد من حتديد معىن القبح يف األفعا

سيه، عالقبح الذ  يقع   تبط بوجهوتناك تالزم بني وجه القبح وكون الفعل قبيثاً، فاحلكم ابلذم عس  الفعل ألنه قبيح، ي
لقابح جاه او فالعسا  تناا  ن معسو اا،جيا ى يف ذلاك وا ى العسا  املوجبا  الايت ال تنفاك عا فتا يقمضي قبح القبيح من كاون القاول كاذابً 

 واملعسول تو الفعل القبيح.
، جاو  احلسان والقابحو ذا العقال تاواألمو  اليت يكون المثسني والمقبيح فيها ابلعقل اإلنساين وحد ، تي الايت تباني فيهاا 

حلسن، والش  ري تو النفع واقول  أن اخلاضي عبد اجبا  يف كمابه "املغين" عن ذلك فيوالعالق  بينها وبني النفع والض  ، ويذك  الق
جاااب القضاااا  لقااابح عناااه و اتاااو الضااا   القبااايح، وأناااه قاااد ثبااات أن كااال فعااال لسفاعااال فياااه منفعااا  وال ضااا   عسياااه فياااه وانمفااات وجاااو  

 [12( ]39)ُ سنه.
وابيل  لضا   والقابح، وتاوع انمفاا  اعسا  العتال  عياا  املنفعا  مافالسبيل إىل احلكم ابحُلْسن أو القبح تناا إذاً تاو احلكام 

 أو المقبيح،   احلكم ابلمثسنيّ  تو معياالعقل اإلنساين واملعيا  الذ  مليو به اإلنسان النافع من الضا ، ومن مث فسي  األم  والنه
و عادل ال لفعال أبناه ظسام أاحلكام عسا  ، كتاا أن اإذ لو أذن هللا تعاىل لنا يف الكذن مل يُفَسن ألن اإلذن ال خي جاه مان كوناه كاذابً 

كااان   رتتااب عسيااه، فسااوو الضاا   امليكااون جاان  الفعاال تكااذا بشااكل مطسااق، وإمنااا يكااون بنااا  عساا  تَبااني  العقاال اإلنساااين يف النفااع أ
 [12( ]40)الظسم أو القبح جنسه لوجب أن يُاَقبح كل ض   وأمل.

َعدى عندتم لنفع والض   قد تاُ الض  ، أن ا املعمول  بني احُلْسن والقبح وبني النفع واويويد من أ ي  تذ  العالق  اليت أقامه
املضا ة، كتاا مثديد املنفع  و معيا اً ل املفهوم الف د  املقصو  عس  املصسث  الف دي  لإلنسان، ذلك أ م قد اعمربوا مصسث  اخخ ين

عسااق تعاادل وحكتاا  إذا  يوصااف أبنااه ن القباايح، فهاام ياا ون أن الفعاال إمنااااعمتاادوا املنفعاا  واملضاا ة معيااا اً لمثديااد ومتييااو احلساان ماا
ت حتاأن يفعال الضا    از لإلنساانابخخ ين، وأما ما يفعسه الفاعل بنفسه ملنفعا  أو دفاع مضا ة ف ناه ال يوصاف باذلك، وأناه إذا جا

ا شااكل و قمال الغاري وماحناري، وذلك ىل الغإك ا  السسط  القات ة مثاًل، ف ن جواز ذلك مش وط أبن ال يكون فيه ما يمُاَعدى ض    إ
ْكاَ   أن يايمن أبن عقااان هللا تعااىل

ُ
ْكا ِ ع أعظام مان ذلاك، فا ن ماا تااذا وابيسه ال يمغاري ابإلكا ا ، باال يساوم امل

ُ
 ، فاحُلْساان قااان تاذا امل

 [1( ]41)والقبح تنا قد صا ت  تا أبعاد اجمتاعي  ال تباطهتا ابملنفع  واملض ة.
عس  يف المثسني والمقبيح، أل تا ال خي جان عان كو تاا ط يقااً مان طا   الداللا  عسا  الشاي ، تاذا ولي  األم  والنهي 

الشي  الذ  تو حسن أو قبيح بص ف النظ  عن تاذ  الداللا ، بال ومان قبال حادو  تاذ  الداللا  أن األما  والنهاي مثسهتاا مثال 
ل والساتع والعسام وكال ماا يمعساق أبدوات الداللا  واالوامدالل ال العقل عبا ة عان ووايس  مان الوواائل لالوامدالل أو الداللا ، فالعقا
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  حتدد طبيع  األشيا  وال جتعسها حسن  أو قبيث ، إذ أن  ذ  األشيا  قياماً خاصاً ومسمقباًل خا ج مصد  تاذ  األدوات، وحلسانها
 وقبثها م جع  ري تذ  األدوات.

ى لفك  اليوانين لداا  إليه ذ  أشون ودالل  القانون الطبيعي الوملكن أن نسمنمإ وا وبق أتث  الفك  املعمويل  ضت
،   اإل ادة اإلنساني  .م(، وتو ممبسو  يف مفهوم وجون ح ي 322 .م( وأ وطو ) 348 .م( وأفالطون ) 399)(وق اط

ص بصث  األفكا  احلكم اخلضاً اومدى منطقي  الفك  العقسي اإلنساين من حسن وتقبيح األفعال، ومعىن العدل وأنواعه، وأي
صث  األفكا   صي، أ  أنالشخ  عيا  ق هبا من القانون الطبيعي واملنطق والعقل السسيم، وال يموقف صدقها عس  مصد تا

 مسمنبط من ذاهتا ولي  مصد تا، وتذا ما أمسا  املعمول  ابحلسن والقبح العقسيني.
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