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ABSTRACT 

. 

Studies the theory of Islamic ethics and religious foundations, the rules and 

principles that should operate under which human rights in the different walks of 

life, depending on the Islamic sources. It also studies the theory tenacity of these 

foundations in the Islamic concept of the relationship of man with God The 

presence ,news that the existential and cognitive foundations of Muslim women, 

like other aspects of Islamic law. And answer necessarily for philosophical 

problems raises the foundations of human behavior and norms, and the source of 

these standards. These problems include; The criterion of good and evil, the 

source of moral obligation, the concept of human responsibility and conditions 

and its relationship to human freedom, and the relationship of human freedom 

and inevitable fate, and its relationship to the promising concept of moral duty, 

and the possibility of the existence of ethical and moral SANCTION, the 

intention of the rights and motives rationale for his work). I have known the 

wisdom in the countries of the Middle East since ancient times, but they were 

integrated in a comprehensive philosophy in Greece and MATURED by a 

number of senior The philosophers during hundreds of years . 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 165 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2012خدجية جعفر نظرية األخالق اإلسالمية مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق  1
 1978.واملدخل اىل الفكر الفلسفي عند العرب للدكتور جعفر ال ياسني بغداد  9ص 1958ر الفلسفة املشائية لغريغوريس بولس هبنام .املوصل ينظ 2

    50ص

 

 الملخص

تدرس نظرية األخالق اإلسالمية األسس العقلية/ الدينية للقواعد واملبادئ اليت ينبغي أن يعمل اإلنسان مبقتضاها 
يف مناحي احلياة املختلفة، اعتماًدا على املصادر اإلسالمية. كما تدرس النظرية جتذر هذه األسس يف التصور 

قية نباء تلك األسس على املسّلمات الوجودية واملعرفية وامليتافيزياإلسالمي عن عالقة اإلنسان باهلل وبالوجود، وأ
اإلسالمية. و جتيب بالضرورة عن إشكاليات فلسفية تسائل أسس سلوك اإلنسان ومعايريه، ومصدر هذه املعايري. 

عالقتها و  من هذه اإلشكاليات؛ معيار اخلري والشر، ومصدر اإللزام اخللقي، ومفهوم املسؤولية اإلنسانية وشروطها
باحلرية اإلنسانية، وعالقة احلرية اإلنسانية باحلتمية والقدر، ومفهوم الواجب األخالقي وعالقته باخلري األخالقي، 

. لقد عرفت احلكمة يف بالد الشرق منذ  (1وإمكان وجود اجلزاء األخالقي، ونية اإلنسان ودوافعه املوجبة لعمله)
قدمي الزمان غري اهنا تكاملت بشكل فلسفة شاملة يف بالد اليونان ونضجت على يد عدد من كبار فالسفتهم 

 (2خالل مئات من السنني )

 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 166 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 ... تمهيد

 وبعد  أمجعنياحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على اشرف املرسلني حممد وعلى اله وصحبه 

 إال اإلسالميةالعقيدة  وابأبفال جتد بابا من  أركاهنااليت تناثرت بني  لألخالقمبجموعها مرتعا  اإلسالميةتعترب العقيدة 
كون العقيدة ل األخالقعلم خاص لعلم  أفرادعلى  أمرهم أولفيه حضورا فلم يعتمد املسلمون يف  األخالقوكان لعلم 

هي جوهر و  اإلسالميةمن كل مناحي العقيدة  يتجزأجزء ال  األخالق فاعتربت  لألخالقمبجملها هي مكونة ومنشئة 
ومن أشرف العلوم اإلهلّية واإلنسانّية )علم األخالق ( وأنّه يرجع يف مبادئه وقواعده ، ويف غاياته ونتائجه ،  هذه الديانة

ختالف األنظار . كما أّن الرؤية الكونّية ختتلف با ويف آثاره وعوائده إىل الدين والفلسفة ، أي جيمع بني العقل والوحي
   .واملعتقدات ، ومبا حيمل اإلنسان من خلفّية ثقافّية وفكريّة يف املبادئ والغايات

تدرس نظرية األخالق اإلسالمية األسس العقلية/ الدينية للقواعد واملبادئ اليت ينبغي أن يعمل اإلنسان مبقتضاها يف 
مناحي احلياة املختلفة، اعتماًدا على املصادر اإلسالمية. كما تدرس النظرية جتذر هذه األسس يف التصور اإلسالمي 

. و ك األسس على املسّلمات الوجودية واملعرفية وامليتافيزيقية اإلسالميةتل وأنباءعن عالقة اإلنسان باهلل وبالوجود، 
جتيب بالضرورة عن إشكاليات فلسفية تسائل أسس سلوك اإلنسان ومعايريه، ومصدر هذه املعايري. من هذه 

ا باحلرية هاإلشكاليات؛ معيار اخلري والشر، ومصدر اإللزام اخللقي، ومفهوم املسؤولية اإلنسانية وشروطها وعالقت
اإلنسانية، وعالقة احلرية اإلنسانية باحلتمية والقدر، ومفهوم الواجب األخالقي وعالقته باخلري األخالقي، وإمكان وجود 

لقد عرفت احلكمة يف بالد الشرق منذ قدمي الزمان غري اهنا  . (3)اجلزاء األخالقي، ونية اإلنسان ودوافعه املوجبة لعمله
 نيكبار فالسفتهم خالل مئات من السنعلى يد عدد من   ونضجتتكاملت بشكل فلسفة شاملة يف بالد اليونان 

 مظلمة أقبيةا يف بطون الكتب القدمية اليت احتوهت إالبعد ذلك ترتاجع وخيمد بريقها حىت مل يعد هلا ذكر  أخذت(,مث 4)
 ا جاء فيها على ضوء دراسة م واعدوكتاب فرتمجوها اىل لغتهم على هذا ال يطلعوا أنللعرب  هتيئيف بالد بيزنطة , وقد 

 

                                                           
 2012مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق خدجية جعفر نظرية األخالق اإلسالمية  3
منشورات وزارة .واملدخل اىل الفكر الفلسفي عند العرب للدكتور جعفر ال ياسني  9ص 1958الفلسفة املشائية.املوصل ينظر لغريغوريس بولس هبنام  4

    50ص 1978بغداد الثقافة 
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, أوربا إىلقلت انت أنفكرية مل تلبث  هنضةي خلق  سامهواوظهر لديهم عدد من الفالسفة الذين  اإلسالميةمعتقدات 
 حلكمة ا.وبالد الشرق هي مهبط الوحي ومنبع  األوريبالعقل  إىلي مدروسا ومشروحا فهم الذين اوصلو الفكر الفلسف

د الفلسفة لشعراء ,فال غرو ان جتواحلكماء وا األنبياءالعقل على لسان  إىلللتشريع ,وفيها ظهرت الدعوة  األولواملهد 
خ يعيد نفسه ,فالتاري أالنالسابقة وميكن له ان حيدث له  األزمنة يفخصبة لتنمو وتزدهر .لقد حدث ذلك  أرضاا هب

  .يف الوقت احلاضر األوريب,السيما بعد ان حتول العامل 

حق ,وان احلق واحد ال يتعدد فوجب ان تكون الفلسفة واإلسالم متفقني ال  اإلسالموكان الفالسفة املسلمني يرون ان 
خالف بينهما ,ولذلك و ضع ابن رشد كتابه املسمى )فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من اتصال( يثبت فيه 

.لقد تناولت  الماإلسحيث على الفلسفة وان الفلسفة توصل اىل  اإلسالم,بل ان  ماإلسالان الفلسفة ال تتعارض مع 
لك منحى خاصا هبا بعد ذ أخذت إهنا إالبالدراسة والتفسري والتعليق , األمر أولالفلسفة العربية الفكر اليوناين يف 

 الستدالل واالستنتاجلليونان وكان الفالسفة العرب قد )استعاروا طرق ا 5يتصف بعدم التسليم بكل ما جاءت به .
 ألخرتعصبوا و  ئهمأرارتضوا جانبا ,وعارضوا قسم من ولكنهم يف ذات الوقت جددوا مواقفهم ازاؤها ,فأبطلوا جانبا واس

 سنستعرض يف هذا البحث ان شاء اهلل مباحث أساسية وهي6(

املبحث األول بيان مصطلحات للفلسفة ولألخالق اإلسالمية  وما هي حدود فلسفة األخالق وما مضمارها  
 وتارخيها 

 واملبحث الثاين .آراء  فالسفة املسلمني يف فلسفة األخالق 

 

 

 

                                                           
 58ص   1985دار الشؤون الثقافية بغداد  الفلسفة لكل الناس .د عادل البكري  5
 33اىل الفكر الفلسفي عند العرب صاملدخل د جعفر ال ياسني  6
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 مدخل إلى مفهوم األخالق : المبحث االول : 

 املعىن اللغوي : لغة: الطبع والسجية

 7اخلُلق بسكون الالم وضمها : السجية ، قاله اجلوهري يف خمتار الصحاح 

 وعند الفريوزآبادي : اخلُلق بالضم وبضمتني : السجية والطبع واملرؤة والدين  . 

ته الظاهرة فها ومعانيها املختصة هبا ، مبنزلة اخلَْلق لصور وحقيقته أنه وصف لصورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه وأوصا
 8وأوصافها ومعانيها ، وهلما أوصاف حسنة وقبيحة . 

عرف اجلرجاين اخللق بأنه: )عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر 
يئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة ّمّيت وروية، فإن كان الصادر عنها األفعال احلسنة كانت اهل

 وهذا املعىن األخري ذكره ابن منظور يف لسان العرب . (.9اهليئة اليت هي مصدر ذلك خلقا سيئا( )

 وميكننا من خالل هذه التعاريف إدراك أمور هامة ثالثة. 

 . اإلنسان الفطرية ) الصفات الكامنة يف النفس البشرية (األول : اخلُُلق يدل على الصفات الطبيعية يف ِخلقة 

 الثاين : تدل األخالق أيضاً على الصفات اليت اكتسبت وأصبحت كأهنا خلقت مع طبيعته. 

 الثالث : أن لألخالق جانبني : جانباً نفسيا باطنيا ، وجانباً سلوكياً ظاهرياً . 

 ا .واخللق يف اللغة يطلق على مجع خلق بضم اخلاء وبضم الالم وسكوهن واألخالق

 

                                                           
 1990.بريوت -( دار صادر 10/85لسان العرب )  .ابن منظور  . 4ط 1989مكتبة لبنان  حخمتار الصحا حممد بن ايب بكر الرازي  7
 8ط 2005حممد بن يعقوب حتقيق حممد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة  الفريوز ابادي 8
 101جلرجاين ))التعريفات(( صا 9
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 10معان عدة .قال يف تاج العروس )واخللق (بالضم والضمتني السجية .

)اخلُُلق( و )األخالق( كلمة يتداوهلا الناس على ألسنتهم فيقولون : )فالن على ُخُلق ( أو )فالن ذو ُخُلق ( ، وهم  
رسوله  عله حمل تقدير واحرتام ، وقد وصف اهللما يتصف به اإلنسان من صفات نبيلة جت -غالبا –يقصدون بذلك 

 صلى اهلل عليه وسلم بقوله }وإنك لعلى خلق عظيم{.

وقد يطلقون لفظ اخلُُلق يريدون به الصفات املذمومة ، فيقال )فالن سيئ اخلُُلق ( ، ويقال )هذه أخالق سيئة ( ، 
 وهكذا .

ا التفريق بني اخلُُلق كصفة مستقرة يف النفس هلا آثارها احملمودة أو املذمومة ، وبني الغرائز اليت يندفع إليه بنا  جيدرو 
 اإلنسان بطبعه وحاجته .

فاألخالق منها ما هو حممود وما هو مذموم ، وآثارها تظهر على سلوك اإلنسان وتصرفه ، فإذا كان اخللق املستقر يف 
، والصفح  لكرم والبخلسلوكا محيدا ، وإذا كان اخللق على خالف ذلك جاءت نتائجه تبعا له ، كاالنفس محيدا أمثر 

وهنا جيب أن نعلم أن بعض الصفات املستقرة يف النفس ال تعد من األخالق ، بل هي غرائز ودوافع ال صلة واالنتقام 
 وباملثال يتضح املقال :هلا باخللق ، وإمنا تتميز األخالق عنها بأن آثار ها حتمد أو تذم ، 

فاألكل عند اجلوع غريزة ليس مما حيمد أو يذم ، لكنه إذا أصبح شرهاً زائدا عن حاجة اإلنسان صار أمرا مذموما ألنه 
خيرج عن حد الطبع السوي إىل الطمع املفرط .واحلذُر من وقوع مكروه ليس خلقا بل هو غريزة ال حيمد عليها وال يذم 

اخلارج عن املألوف يصبح خوفا وجبنا يذم اإلنسان على االتصاف به ، ومثله البخل واإلسراف ، لكن احلذر الزائد 
 والتهور وغريها من آثار الغرائز اليت خترج عن حدها املألوف .

 المعنى االصطالحي : 

 هناك عدة أقوال يف معىن األخالق عند الفالسفة واملفكرين قدميا وحديثاً ، فمنها : 

 

                                                           
 حتقيق مصطفى حجازي دار اهلداية للطباعة والنشر والتوزيع  257ص  25تاج العروس من جواهر القاموس  جالسيد حممد رضا الزبيدي  10
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ال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية ، وهذه احلال تنقسم إىل قسمني : منها ما يكون أن اخلُُلق : ح
 طبيعياً من أصل املزاج ...... ، ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب . 

ولة ويسر ، من بسه وعند أيب حامد الغزايل أن اخلُُلَق عبارة عن هيئة راسخة يف النفس راسخة ، تصدر عنها األفعال
 غري حاجة إىل فكر وروية .

مث بني أن اخلُُلق منه ما هو حسن وما هو قبيح ، فإن كان الصادر عن النفس فعال مجياًل حممودا عقال وشرعا ّميت 
 تلك اهليئة وذاك الفعل ُخُلقا حسناً ، وإن كان الصادر عنها فعالً قبيحاً ُّمي خلقاً سيئا.

 فلسفة األخالقتعريف 

اصطالحا: جمموعة القواعد ،اليت حتدد لإلنسان ما ينبغي أن يكون عليه سلوكاً، جتاه اآلخرين )من طبيعة وجمتمع( 
يكتسبها اإلنسان من انتماءه إىل جمتمع معني زمان ومكان،كما يكتسبها اجملتمع من مصادر متعددة) مطلقه كالدين 

ات هلذا العلم ما يتجه به حنو سلوك اإلنسان بالنظر إىل مثل أعلى ومن التعريف ).أو نسبيه كالعرف االجتماعي أو العقل
 .11حىت ميكن وضع قواعد عامة للسلوك واألفعال تعني على "فعل اخلري واالبتعاد عن الشر"

، أو أي ال تقتصر على دراسة ما هو كائن -عادة من العلوم املعيارية  -أو الفلسفة اخللقية  -ويعترب علم األخالق
الراهنة ولكن مبا ينبغي أن تكون عليه ولذا فإن مهمته هي "وضع الشروط اليت جيب توافرها يف اإلرادة اإلنسانية األوضاع 

 .12ويف األفعال اإلنسانية لكي تصبح موضوًعا ألحكامنا األخالقية عليها"

ة وأهنا تتقارب تقاربًا القيكذلك كشفت الدراسات األنثروبولوجية احلديثة أن تاريخ احلضارة البشرية مليء بالشرائع األخ
 ،13شديًدا

وعرفه ابن مسكويه يف )هتذيب األخالق( بقوله: )اخللق: حال للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية، وهذه 
 احلال تنقسم إىل قسمني: منها ما يكون طبيعّيا من أصل املزاج، كاإلنسان الذي حيركه أدىن شيء حنو غضب ويهيج 

                                                           
 2000 األردن –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  14ص مقدمة يف الفلسفة العامة:د. حيىي هويدي 11
 م دار الكتب األهلية.1945 -هـ1364ترمجة حممد يوسف موسى سنة ، 91 -89مدخل لدراسة الفلسفة ص ليون جوتييه  12
 .62ص  1976دار مضر للطباعة القاهرة مصر  املشكلة اخللقية:زكريا إبراهيم. 13
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ب، وكاإلنسان الذي جينب من أيسر شيء، أو كالذي يفزع من أدىن صوت يطرق ّمعه، أو يرتاع من خرب من أقل سب
يسمعه، وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدىن شيء يعجبه، وكالذي يغتم وحيزن من أيسر شيء يناله. ومنها ما 

 (.14ة وخلقا( )أوال فأوال حىت يصري ملكيكون مستفادا بالعادة والتدّرب، ورمبا كان مبدؤه بالروية والفكر، مث يستمر 
 :بااليت  : ميكن حتديد خصائص األخالق خصائص األخالق

 .املعيارية: أي أهنا حتدد لإلنسان ما ينبغي أن يكون عليه ال ما هو كائن -1
 .السلوكية او الطابع العملي : اى أهنا تنصب على السلوك -2

أهنا ذات صفة اجتماعية ال فردية أي أهنا جاءت كحل ملشكلة االتصال احلتمي بني الفرد  ياالجتماعية: ا -3
"املعتمد بني مجهرة األخالقيني فهم هذا العلم وحتديد منهجه. ولكن مدرسة من علماء االجتماع يف فرنسا  .واجملتمع

رًعا من تماعًيا صورت فيه علم األخالق فقد اجتهت باألخالق يف هناية القرن الغابر ومطلع القرن الراهن اجتاًها اج
 .15علم االجتماع موضوًعا ومنهًجا

أهم القضايا اليت ان من  ...(ان اجملتمع يكتسبها من مصادر متعددة) الدين، العرف ، العقل أيتعدد املصادر:  -4
يمة اخلري، وبالتايل مال( وهي قالقيم الثالث اليت تتناوهلا نظرية القيم )احلق، اخلري، اجل هيتناولتها فلسفة األخالق:

فإهنا تتناول ذات املشاكل اليت تتناوهلا نظرية القيم ولكن على مستوى اخلري فقط، وبناًء على هذا فإن قضايا فلسفة 
األخالق هي مشكلة طبيعة القيمة األخالقية أو طبيعة اخلري، واملقصود بطبيعة الشيء تعريفه، وهذه املشكلة ميكن 

 )16.)بعة مشاكل جزئيةتقسيمها إىل أر 
 موضوعية  أم خالق ذاتيةاأل  -1

الذاتية لغة اشتقاق من الذات أي النفس واصطالحاً داخل عقل اإلنسان من أفكار وأحاسيس وعواطف، عن الوجود 
 واملوضوعية لغة اشتقاق من املوضوع واصطالحاً ما له وجود مستقل عن  احملسوس الذي ما هو إال ظالل وأشباح له.

 

                                                           
 41ص 2011دراسة وحتقيق: عماد اهلاليل الناشر: منشورات اجلمل الطبعة: االوىل هتذيب األخالق ابن مسكويه    14
 1ج : 1949 1قدم له الدكتور توفيق الطويل وعبد احلميد محدي دار نشر الثقافة االسكندرية مصر ط تاريخ علم األخالق:اجململ يف د.ه سدجويك  15

 .10ص 
 البوابة االلكرتونية السودانية  يف موسوعة التوثيق الشاملة مقال صربي حممد خليل   د 16
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 .اإلنسان غري متوقف عليه، وسابق على معرفته كوجود األجسام املاديةوعي 

وذاتية األخالق يعين أهنا من وضع العقل واخرتاعه وهو ما قال به عددا من الفالسفة منهم فالسفة الوجودية يف 
ركها أي أن يدالفلسفة الغربية املعاصرة.أما موضوعية األخالق يعين أن األخالق هلا وجود مستقل عن العقل الذي 

مصدرها ليس عقل اإلنسان بل مصدر )موضوع( خارجه، ويعترب أفالطون أحد رواد القول مبوضوعية األخالق إذ 
يرى أن األخالق ليست تصورات ذهنية ال وجود هلا إال يف ذهن اإلنسان بل هي موجودة وجوداً حقيقياً يف عامل املثل 

 . الذي هو وجود خمتلف

 فهم إال منسوباً إىل مكان معني وزمان معني، وبالتايل خيضع للتغري يفيما ال  مطلقة:النسيباألخالق نسبية أم  -2
املكان والتطور خالل الزمان ونقيضه املطلق أي املطلق عن الوجود يف الزمان واملكان وبالتايل ال خيضع إىل التغيري أو 

فة اليونانية وهنالك من أن األخالق مطلقة  التطور. وهنالك من قال أن األخالق نسبية كالسفسطائية يف الفلس
 .كاملثالية املوضوعية ومن أعالمها أفالطون وهيجل

األخالق معيارية أم وصفية:املعياري يتعلق مبا ينبغي أن يكون، والوصفي ينصب على ما هو كائن. وهنالك من  -3
ك ليفي برايل الذي يرى أن يقولون أن األخالق وصفية أي تصف السلوك اإلنساين كما هو كائن ومثال لذل

األخالق وقائع اجتماعية تقبل الوصف، وإن لكل شعب أخالقه اخلاصة اليت عملت على حتديدها ظروف اجتماعية 
وقد ذهب أتباع هذه املدرسة إىل اعتبار علم  .معينة، أما املدرسة املثالية فرتى أن األخالق تتعلق مبا ينبغي أن يكون

 (17موا بذلك التصور التقليدي له .)األخالق علًما وضعًيا فهد
األخالق غاية أم وسيلة إىل غاية أخرى:هنالك من يرى أن األخالق جمرد وسيلة إىل غاية أخرى، فمذهب املنفعة  -4

يرى أن الفعل يكون خرياً إذا حقق منفعة ويكون شراً إذا أدى إىل ضرر، كما أن هنالك من يرى أن األخالق غاية يف 
الذي يرى أن اإلرادة اخلرية هي معيار خريية الفعل واإلرادة اخلرية هي إرادة العمل وفقاً ملبدأ الواجب  ذاهتا مثل كانط
 . ال انتظاراً ملنفعة

 

                                                           
 .10ص  1ج اجململ يف تاريخ علم األخالقسدجويك د.ه  17
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 المبحث الثاني: آراء  فالسفة المسلمين في فلسفة األخالق

أصبحت األخالق يف نظر الفالسفة هي نظرية املثل األعلى أو هي الدراسة املعيارية للخري والشر، وقد بقيت األخالق  
إىل عهد قريب مبحثًا فلسفيًا نظريًا يتداوله الفالسفة وخيوض فيه علماء األخالق بوصفه علمًا معياري، وقد أدخل 

خرى، فوضعوها على قدم املساواة مع املنطق وعلم اجلمال، وقالوا إن الفالسفة ''األخالق'' ضمن العلوم املعيارية األ
 .موضوعها هو قيمة اخلري، كما أن موضوع املنطق هو قيمة احلق، وموضوع علم اجلمال هو قيمة اجلمال

البحث يف بال بد من القول إن األخالق الفلسفية تستند دائماً إىل مبادئ أولية تسلِّم هبا تسليماً دون أن تعين نفسها 
مدى صحتها، فهي تفرتض مثالً أن الطبيعة البشرية واحدة يف كل زمان ومكان، وهذا الفرض هو الذي يسمح هلا بأن 
تنظر بشكل عقلي جمرَّد يف مفهوم اإلنسان بصفة عامة، وأن تستخلص من ذلك قواعد عامة كلية، وبعبارة أخرى أن 

ف تة فيشرعون لإلنسانية يف مجلتها دون أن يقيموا أي وزن للظرو فالسفة األخالق يسلمون بوجود ماهية بشرية ثاب
واملناسبات أو األزمنة واألمكنة أو السالالت واألفراد، وإىل جانب ذلك أن هؤالء الفالسفة يفرتضون أيضا أن الضمري 

إللزام أخالقي  ةأو الشعور األخالقي يؤلف لدى كل فرد منا كال متماسكا ليست أوامره املختلفة سوى تطبيقات متنوع
واحد. الباحث االجتماعي الذي يريد أن يدرس الوقائع اخللقية ال يستبعد من حسابه تصورات الفالسفة ونظريات علم 
األخالق ألنه يعدها مبثابة وثائق مهمة تكشف لنا عما يدور يف باطن الضمري اخللقي لعصر من العصور، لذلك فإن 

 دور ريات الفلسفية ألنه يرى فيها تعبريا عن آمال اجملتمع ونوازعه اليت مازالت يفعامل االجتماع يهتم بدراسة تلك النظ
التطور؛ فاملذاهب األخالقية هي نفسها ضرب من الوقائع اخللقية، ألهنا ظواهر اجتماعية هلا داللتها اخلاصة اليت نستطيع 

ريد أن ى بعلم االجتماع اخللقي الذي يعن طريقها أن نسرب غور الضمري اجلمعي. لذلك نتج عن تلك اجلهود ما يسم
حيرِّر األخالق من كل نزعة ذاتية وعاطفية لكي جيعل منها دراسة موضوعية نستطيع عن طريقها أن نقف على القوانني 

 .18اليت تتحكم يف تطور الظواهر اخللقية

ت مفاهيم عاليم األخالقية، وتعّرضويرد بشّدة يف العقود األخرية سؤال ملّح حول احلاجة إىل األخالق، املعنويات والت
مثل: احلياة بأخالق، والسالم، والتعاطف، واإليثار و.. ملناقشات جاّدة، مع أّن البشر كانوا دائماً جييبون بشكل فطري 
 عن مثل هذه األسئلة املتعّلقة بفلسفة األخالق، وكان السابقون ـ وخاّصة العلماء القدماء ـ يتحّدثون بشكٍل يؤّكد أن 

                                                           
 2007سبتمرب  29د.سدير طارق علي .جملة االحتاد  ينظر18
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ام الدين وأصوله األخالقية على حّق، ومل يكن أحد يتساءل عن ضرورة االلتزام بالدين واألخالق واالعتقاد هبما؛ أحك
فأّي سؤال من هذا النوع كان يعترب للجميع أو الغالبية شبيهاً بالسؤال عن سبب رؤية اإلنسان األشياء بعينيه وّمعه هلا 

 ك واألمراء أيضاً الدين بغية التقّرب للناس وكسب رضاهم وتأييدهم، وكذلكبأذنيه و.. حىت وصل األمر إىل محاية امللو 
 .علماء الدين؛ حيث حظوا مبكانة مميزة عند الناس، معتمدين على قدرة الدين وتعاليمه وقيمه

وبعبارة أخرى: مل يكن يف امليدان مبارٌز قوي وال منافس صلب وال لغٌة حادة وفكٌر جّوال، وكذلك مل يكن هناك 
 .؛ لذا كان العلماء يتفرغون لدراسة املوضوعات الفرعية)باركل(وال  )هيوم(وال  )ماركس(وال  )داروين(

أما اليوم، فهناك شعور مبواجهة العقول والقلوب وخاّصة عند الشباب؛ حيث ُتطرح التساؤالت على دعاة األخالق 
اع األسئلة ظر عن الواقع القائم أو منع اآلخرين من ّموفلسفتها، وتقع املسؤولية على كاهلهم، مبا ال ميكن معه غّض الن

اجلديدة، فال ميكن ألحدهم أن ال يسمع أو ال يتكلم حول الفلسفة الوجودية، واملاركسية، والرباغماتية، وكّلهم يشرتكون 
  )19(.يف منطق واحد، أال وهو نسبية األخالق والقيم، وعدم إطالقها وال أصالتها

عميقة ومصريية، فقد تكّلم علماء كبار ـ خاصًة يف الغرب ـ وكتبوا الكثري حول األخالق وعلمها، وعليه، فهناك أزمة 
وفلسفتها، وفلسفة علم األخالق، ووسط هذه األزمة الكربى نتساءل: أين هو موقع احلكماء املسلمني؟ وأين هي 

 إجاباهتم؟ وما هي؟

 واملفاهيم القيمية، وأّن هذه احلاجة غدت ملموسًة بشكل أكرب ينبغي اإلذعان باحلاجة اليوم إىل املعنويات واألخالق
ألسباب كثرية، منها االكتئاب، واالضطراب، واإلنفصام.. وهي أمراض عصر االتصاالت وثورة املعلوماتية والتكنولوجيا، 

 .اءعواملدنية احلديثة، ومبمارسة عدم مباالة هبذه احلاجة ستتكّون خماطر جدية تواجه مصري البشرية مج

وما ذكرناه، يوضح تعقيدات مباحث فلسفة األخالق وعلمها وفلسفة هذا العلم؛ إذ مع انتشار فكرة أصالة النسبية 
والرتويج هلا بقّوة، نواجه حتّدياً بنيوياً يقول: ماذا يعين الوصول إىل السعادة عن طريق اتباع القوانني األخالقية؟ ما معىن 

خالقي على آخر؟ وما هو معيار املقارنة والتقييم والتفضيل؟ وهل ميكن الوصول السعادة؟ كيف ميكن تفضيل نظام أ
 إىل معيار مشرتك يقارب بني هذه التقييمات واألهداف واآلمال؟ أم أن القضية أّن هناك أشخاصاً معينني يف ظروف 

                                                           
 .1ط م1983هـ ش/1362خرداد، دار نشر  30حممد جواد مغنية، فلسفة األخالق يف اإلسالم:  19
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ديل والتغيري؟ إمكانية التع خاصة ومكان وزمان حمّددين، يتوافقون على طريقة منّظمة مرحلية للتعامل فيما بينهم، مع
واألهم من هذا كله، هل صورة الفعل هي اليت متلك القيمة، ومعيار املدح والذم، وليس مثة عامل آخر جيعل الفعل 

 20الواحد حسناً وقبيحاً؟

 عند الكندي . األخالق

يوسف يعقوب بن  وأب تاريخ احلضارة العربية يف العراق ,هو يففيلسوف عراقي مبكر  الذي يعترب اولالكندي ولعل 
وف عريب فيلس أول ألنهه والذي يعرفه تاريخ الفلسفة بفيلسوف العرب 866-ه252سنة  املتوىفالكندي  إسحاق

  21ولقد اشتغل الكندي يف مجيع فروع الفلسفة . واإلنسانالكون  إىليذهب مذهب التفلسف يف نظره 

يكون  أن أرادواقوله : وعقب على ذلك ب اإلنسانا للفلسفة بأهنا التشبه بأفعال اهلل تعاىل بقدر طاقة ذكر الكندي تعريف
ة هي يف معرف إمناعلى هذا السؤال  واإلجابةكامل الفضيلة ؟   اإلنسانولكن كيف يكون 22كامل الفضيلة   اإلنسان

احملمود  إلنسايناحسبما يرى الكندي هي اخللق  – اإلنسانيةالفضيلة نفسها ويف التزام ما تتطلب من سلوك .والفضائل 
 .وتنقسم اىل قسمني 

 يكون يف النفس  أساس -1
  23هو نتيجة ومثرة للفضائل وإمناليس يف النفس  -2

يستقى من التعريف العام للفلسفة عند الكندي ان االخالق والصفات احلميدة اليت ينبغي ان يكون عليها 
االنسان هي الفلسفة احلقة وتكون مدارجها حسب طاقة االنسان عليها وحسب التشبه بالصفات احلسنة اليت 

ود هي اخللق احملم – أي الفلسفة –حث الشارع عليها كل حسب استطاعته باألخذ منها .كما وجعلها 
 الذي عليه الناس . 

 

                                                           
 .2014لبنان  -سؤال األخالق يف تصورات العلماء املسلمني . مركز البحوث املعاصرة بريوت د .طويب كرماين  20
 135ص 2009 1طبع مكتبة الغفران بغداد ط اإلسالمعند مفكري  األخالقة ففلسد ناجي التكرييت  21
 103ص1980مصر القاهرة التفكري الفلسفي يف االسالم الدكتور عبد احلليم حممود  22
 70ص1989دار احلديث القاهرة مصر دراسة يف الفلسفة اإلسالمية د.حممد عقيل بن علي املهذيل  23
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 الفارابي .األخالق عند 

 وشيخ اإلسالميةالفلسفة  أستاذه الذي درس وتعلم وعلم يف بغداد , 950-ه339وهو ابو نصر الفارايب تويف 
عده من الفالسفة سواء ب أتىدون منازع فقد كتب فلسفة متكاملة ي مجيع فروع املعرفة واثر فيمن  اإلسالمينيالفالسفة 

و من الشرور.الفارايب مدينة فاضلة تسودها العدالة وختل إقامة إىلاكانو يف املشرق ام يف املغرب .يهدف الفارايب يف فلسفته 
اهلدف هو  لرئيس املدينة الن أمهيةحلياة احلكمة وكذلك يعطي  أمهيةبالسياسة فهو يعطي  األخالقيربط بني  إذن

وضع الفارايب أفكاره يف األخالق يف مؤلفاته وخاصة يف كتابه   24لذي ال ينال الفضيلة يف اجملتمع .ا اإلنسانسعادة 
 وذكر فيه 25)رسالة يف التنبيه سبل السعادة (

  اإلنسانإن السعادة هي الغاية القصوى اليت يشتاقها  -1
 اال مبمارسة األعمال احملمودة الصاحلة بطريقة إراديةتنال  السعادة ال -2
 مضر بالنفس واجلسد معا  اإلفراطالعمل الصاحل هو العمل املتوسط الن  -3

ل حممودة ,فبوسعه ان حيص أخالق لإلنسانمل تكن  فإذااملذمومة تكتسب باملمارسة  واألخالقاحملمودة  واألخالق
 26.متقاربة  أوقاتعليها بالعادة .والعادة هي القيام بالعمل الواحد مرارا كثرية ويف زمن طويل ويف 

 وغايتها خلريا تربير إىل تسعى اليت العملية العلوم حتت يندرج علم فإهنا( ه428-370) سينا ابن عند األخالق أما
 تدبري وعلم االقتصاد، علم أو املنزل تدبري وعلم األخالق، علم: هي أقسام أربعة وهلا النظرية، للمعرفة وفقاً  العمل
 استقام اإلنسان اهب حتلى إذا الفضائل من جمموعة عن سينا ابن وحتدث. النبوة تدبري وعلم السياسة، علم أو املدينة

 27.اوغريه والصدق واحللم، والشجاعة، والسخاء، والقناعة، العفة،: هي الفضائل وهذه الدنيا، احلياة يف أمره

 

 

                                                           
 36عند مفكري اإلسالم ص  فلسفة األخالقد ناجي التكرييت  24
 72ص اإلسالميةدراسة يف الفلسفة د حممد عقيل بن علي املهذيل  25

 136ص  1جدار صادر بريوت لبنان د.ت حنا الفاخوري والدكتور خليل اجلر تاريخ الفلسفة العربية  26
 2005طبع املكتب اجلامعي احلديث باإلسكندرية القاهرة « األخالق بني الفكرين اإلسالمي والغريب»خالد حريب  27
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امعات أوربا حىت جلقد اشتهر ابن سينا كموسوعي كتب يف كل فروع الفلسفة وان كتبه العلمية بقيت تدرس يف 
العصور احلديثة ولعل دراسته الواسعة يف النفس قد فاقت أي فيلسوف قبله وبعده حىت انه ليعترب فيلسوف النفس 

 28دون منازع .

 الصفا . األخالق عند إخوان

عل اجلميل ان ميارس الف اإلنسانبالفعل ولذا أن على  أيضاتكون بالقوة وتكتسب  األخالقالصفا بأن  إخوانيؤمن  
  29وينال الفضيلة .اذا كما ان اخلري مركوز يف النفس كذلك الشر موجود يف جبلة االنسان.

مبا  إنسانيتهيكمل  أنالعاقل هو الشخص الذي حياول  اإلنسان إن. بتعريف االخالق قائال  ذهب ابن سيناكما 
 30.هو يف حتصيل العلوم النظرية والعملية معا  إمناوان طريق هذه السعادة  واآلخرةيسعده يف الدنيا 

 األخالق عند اإلمام الغزالي .

بأهنا ” ياء علوم الدينإح“ويورد الغزايل عدده تعريفات لألخالق، واهم هذه التعريفات هو تعريفها ىف تعريف األخالق:
هولة ويسر من ا تصدر األفعال بسالصورة الباطنة لإلنسان، حيث يقول ) اخللق عبارة عن هيئة يف النفس راسخة، عنه

غري حاجة إىل فكر وروية، فإن كانت اهليئة حبيث تصدر عنها األفعال اجلميلة احملمودة عقالً وشرعاً، ّميت تلك اهليئة 
 31خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها األفعال القبيحة ّميت اهليئة اليت هي املصدر خلقاً سيئاً.

والقبيح،  أحدها: فعل اجلميل يبني اإلمام )الغزايل( شروط الفعل األخالقي فريى أهنا أربعة:كما  شروط الفعل األخالقي:
والثاين: القدرة عليهما،والثالث: املعرفة هبما، والرابع: هيئة للـنفس هبا متيل إىل أحـد اجلانبني ويتيسـر عليها أحد 

 )32.(األمريـن

                                                           

 52د ناجي التكرييت فلسفة األخالق عند مفكري اإلسالم ص 28
 44ص اإلسالمعند مفكري  األخالقفلسفة جي التكرييت اد ن 29
 74ص الفلسفة االسالمية يفدراسة حممد عقيل بن علي املهذيل د  30
  .53ص -3ج -بريوت -دار املعرفة للطباعة والنشر -الدين إحياء علومابو حامد الغزايل   31
 وما بعدها 53ص3إحياء علوم الدين جاالمام ابو حامد الغزايل  32
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فكذلك يف …العلم، و الغضب، والشهوة و العدل) له تناسب قوىكما يرى ان اخللق احلسن هو حمص  اخللق احلسن:
الباطن أربعة أركان البد من احلسن يف مجيعها حىت يتم اخللق، فإذا استوت األركان األربعة واعتدلت وتناسبت حصل 

 .33حسن اخللق وهو: قوة العلم، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بني هذه القوى الثالث(

كما يقول اإلمام الغزايل بإمكانية تغيري اخللق ، ويرد على من يقول بعكس ذلك ، ويستدل بقول   غيري اخللق:إمكانية ت
الرسول )سلى اله عليه وسلم ( )حسنوا أخالقكم( ويعقب على ذلك قائاًل)ولو مل يكن ممكنًا ملا أمر به، ولو امتنع 

 34األفعال نتائج األخالق( ذلك لبطلت الوصايا واملواعظ والرتغيب والرتهيب، فإن 

 :عند الغزايل مراتب الناس يف تغيري األخالق

 ويقسم الغزايل الناس يف تغيري اخللق إىل أربع مراتب هي:

ريع القبول للتغيري الشهوات، فهذا س األوىل: الغفل، الذي ال مييز بني احلق والباطل ، و بقي كما فطر عليه ، ومل يتبع 
 معلم ، وإىل باعث من نفسه حيمله على اجملاهدة.، فال حيتاج إال إىل 

ب من ولكن علم تقصريه ،وهذا أمره أصع  والثانية: الذي عرف قبح القبيح، ولكنه مل يتعود على العمل الصاحل،
 الفساد، مث يغرس فيها االعتياد للصالح.  األول ، إذ عليه قلع ما رسخ يف نفسه من اعتياد على

 –: الذي يرى وترىب عليها، وهو يكاد متتنع معاجلته الرابعة  األخالق القبيحة أهنا مستحسنة، الثالثة: الذي يعتقد يف
 .و أصعب املراتبوهذا ه  أن الفضيلة يف كثرة الشر ، ويباهي به، -طبقا لنشأته على رأي وتربيته على العمل به

ث: جاهل وضال وفاسق، والرابع: جاهل وضال و يقول اإلمام الغزايل أن األول: جاهل ، والثاين: جاهل وضال، والثال
 35” .فاسق وشرير

عندما نتحدَّث عن األخالق، فإننا نعين هبا جمموعة العادات والقواعد السلوكية اليت تؤمن هبا جمموعة من الناس يف 
 وضوعها هو م مرحلة ما من املراحل التارخيية، ولكن الفالسفة من جهتهم مل يوافقوا على هذه النظرة إىل األخالق كون

                                                           
 .53-، ص املصدر السابق 33
 ، وما بعدها54بريوت لبنان  صميزان العمل ،دار املعرفة للطباعة والنشر ابو حامد الغزايل  34
 1976دار العروبة مصر مقّومات األخالق عند الغزايل/ عزت الّسيد أمحد  وينظر (.56-55)ميزان العمل ، ص 35
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حتديد القواعد اليت يسلك اإلنسان مبقتضاها يف الواقع، بل هم قد ذهبوا إىل أن موضوعها هو فرض القواعد اليت ينبغي 
على اإلنسان أن يسلكها يف حياته، لذلك فإن الفالسفة ال يريدون أن جيعلوا من األخالق جمرَّد دراسة تقريرية للعادات 

ألهنم يرون أن مهمة األخالق إمنا تنحصر يف وضع املثل األعلى وبيان الكمال األخالقي  اخللقية السائدة بني الناس؛
 .وتشريع القانون اخللقي

 هم النتائج أو الخاتمة 

 ام االسالم مبعد االستعراض البسيط ملعىن االخالق يف العقيدة االسالمية ويف تراجم اللغة العربية تبني مدى اهت
تعامل العباد او ه باملعيار الرئيس يف اساسيات التعامل سواء كان التعامل بني العبد ور مببدأ االخالق وجعله 

 لف اجناسهم ودياناهتم شر على خمتفيما بينهم فهو الضابط الرئيس الذي تدور عليه مبتنيات التعامالت بني الب
  العقيدة االسالمية اولت اهتماما كبريا مببدأ االخالق فنجد القران الكرمي حث وامر بالتحلي باألخالق احلميدة

 .والفضائل احلسنة 
  اهتم علماء املسلمني مبفهوم االخالق فأصلوا لذلك نظريات وفلسفات اصلوها بكتبهم وتناقلتها االجيال

 وجعلوها صفه يتحلون هبا .
  سفة املسلمون أولو مفهوم االخالق اهتماما خاصا فال نرى مؤلفا فلسفيا اسالميا اال وكانت الفالاحلكماء او

 االخالق فصال من ذلك املؤلف .
  لقد كان لالمام الغزايل رمحه اهلل تبيانا يف غاية االمهية لألخالق حيث جعلها الصورة الباطنة لإلنسان وقسم

 الناس على اساس هذا اىل اقاسم عدة .
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