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شكالية الشر في العالم عند الالهوتيين يوحنا الدمشقي)ت:  م( 947حرية اإلرادة وا 
 م( مقارنة بالمعتزلة028وتيودور أبي قرة )ت: 

 عادل سالم عطية جاد اهلل
 جامعة الفيوم -كلية دار العلوم  -قسم الفلسفة اإلسالمية
  Asa13@fayoum.edu.egالبريد اإللكتروني:

 :ملخص بحث 
بجفوهر اإلنسفان ووجفودوق وقفد كانفت مسف لة  -بوصففاا قيمفة سنسفانية–تتصل الحرية 

الجبر واالختيفار مفن أولفل المشفاكل العقليفة التفي أييفرت ففي الالهفوت المسفيحي وعلفم 
الكففالم اإلسففالمي علففل السففواا  لكوناففا تففرتبط بمفففاهيم دينيففة وخلقيففةق ميففل: العففدل 

إللايق التكليفق المسئوليةق الجفزااق الخيفر والشفرق هفنا مفن جافةج ومفن جافة يانيفة ا
فاففي ترجففى سلففل طبيعففة العقففل اإلنسففاني وتفامففا للنصففوص وا خبففار الففواردة فففي هففنا 

 السياق ناتاج
ويمة صلة بين سرادة اإلنسان وما يقى في العالم من الشر والقبيحق فما هو أصفل 

 فائضا عن اهللق عز وجلج -وهو مفعم بالشر–لم هنا الشر؟ وكيف يكون العا
لفففنا تنفففاول هفففنا البحفففث موقفففف الالهفففوتيين يوحنفففا الدمشفففقي وأبفففي قفففرة مقارنفففة 
بالمعتزلففة مففن مسفف لة حريففة اإلرادة اإلنسففانيةق وصففلة نلفف  بففالعلم اإللاففي المسففبقق 

 ووجود الشر في العالمج
هوتيينق لكونافا فلسففة وكان من نتيجة نل ق اإللماع سلل أهمية فلسفة هنين الال

ديناميكية تدعو سلفل الحريفة والقفدرة علفل االختيفارق وتمتفاز باإليجابيفة   نافا اعتبفرت 
الشر أمرا عارضا هو مجرد فساد في اإلرادةق فاإلنسان هو الني يختفار الشفر بمحف  

 سرادتاج
 الكلمات المفتاحية:

ة اإلرادةق الالهفففوت يوحنفففا الدمشفففقيق تيفففودور أبفففو قفففرةق القاضفففي عبفففد الجبفففارق حريففف
 المسيحيق المعتزلةق الشرق العلم اإللايج

mailto:Asa13@fayoum.edu.eg
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Abstract: 

 Free - as a human value - is related to the essence of man and 

his existence, and the issue of Fatalism and choice was one of 

the first Rational problems that were raised in Christian 

theology and Islamic theology alike; because they are related 

to religious and moral concepts, such as: divine justice, al 

taklif, responsibility, penalty, good and evil On the one hand. 

On the other hand, it is due to the nature of the human mind 

and its understanding of the texts and news contained in this 

same context. 

There is a link between human will and what is happening in 

the world from evil and ugly, so what is the origin of this evil? 

How can the world - which is filled with evil - be surplus to 

God, the Exalted, the Majestic. 

Therefore, this research dealt with the position of theologians 

John of Damascus and Theodore Abu Qurra compared to 

Mu'tazila from free will, a link with that of divine knowledge 

and the existence of evil in the world. 

One consequence of this was the awareness of the importance 

of the philosophy of these two theologians, as it is a dynamic 

philosophy that calls for freedom and the ability to choose, 

and is characterized by positivity, because it considered evil 

an accidental matter that is merely corruption in the will, for 

it is the human being who chooses evil of his own free will. 

key words: 

 Saint John Damascus, Theodore Abu Qurra, Judge Abd-al-

Jabbar, Free Will, Christian Theology, Mu'tazila, Evil, Divine 

knowledge .  
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 مقدمة:
لففم تكففن العالقففة بففين اإلنسففان والحريففة عنففد ابففاا الكنيسففة والمعتزلففة أمففرا  

نما تتصل الحرية   -بوصففاا قيمفة سنسفانية–هامشيا منبعيا عن قوة خارجيةق وا 
نيتا باعتبارو كائنا مكلفا وعاقالق واإلقرار بانو الحرية يتطلف   بجوهر اإلنسان وا 

ملة عفن ا فعفال اإلراديفة التفي تصفدر عنفاق حضور المسئولية الكا -ال محالة-
حتّففل يكففون اليففوا  والعقففا  مبففرراق ويميففل هففنا اإلقففرار تفكيكففا يوريففا لمسففلمات 

 الجبر والحتميات الخارجيةج  
مفن المباحفث القديمفة قفدم اإلنسفان نفسفاق  (1)وتعد مس لة الجبر واالختيفار

عففر  لاففاق وقففد فففال يكففاد يخلففو مففنه  مففن مففناه  التفلسففف اإلنسففاني مففن الت
الرتباطافا بمففاهيم دينيفة وخلقيفة -شغلت حيزا من تفكير الالهوتيين والفالسفة 

الففنين  -ميففل: العففدل اإللاففيق والتكليفففق والمسففئوليةق والجففزااق والخيففر والشففر
تفففرددت ارا هفففم بفففين م يفففد لحريفففة اإلرادة والفاعليفففةق نسفففرا  ّن الحريفففة أسفففا  

ر اإلنسان اإليجابي في رسم مستقبلا وتحديد المسئولية الفرديةق ودليٌل علل دو 
مصيروق وبين م يٍد ومناصر لفكرة الجبر والتسيير والحتميةق فاو ينصاع لقدروق 
سن ال فعفل  لفاق وال يمتلف  أّي قففدر مفن الفاعليفة واالختيففارج وهفنا السفل   خففص 

 خصائصا هو بميابة اغترا  اإلنسان عن العالم كلاج
م( أنافا كانفت 2882)ت:  (2)عبفد الفرحمن بفدويلنا فال غضاضة أْن ينكر 

كمفا كانفت نقطفة البفدا ففي الفلسففة –أول مس لة وجدْت في الالهوت المسيحي 

                                 
لقففد وردت هففنو المسفف لة تحففت مصففطلحات وأبففوا  كييففرةق ميففل: القففدرق القضففاا والقففدرق  (1)

 أفعال اإلنسان أو العبادق خلق ا فعالق حرية اإلرادةق الحريةج
مق 2/1797انسفففر: فلسففففة العصفففور الوسفففطلق القفففاهرة: مكتبفففة الناضفففة المصفففريةق ط( 2)

 ج47ص
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ففففي علفففم الكفففالم اإلسفففالمي  (1)وهفففي ناتافففا التفففي كانفففت نقطفففة البفففدا -الغربيفففة
فففن أولفففل القضفففايا العقليفففة التفففي اسفففتوقفت أنسفففار خاصفففة  ومباحيفففاج فافففي مى

ا سفففففئلةق وعمقفففففدت مفففففن أجلافففففا حلقفففففات الجفففففدل  المسفففففلمينق فيفففففارت حولافففففا
ج ومن ي فّم بفدأ التسفا ل وطفرس ا سفئلة: هفل اإلنسفان مجبفور علفل (2)والمناقشة

أفعالا )مجرد عنصفر تقبفل سفلبي( أم مختفار لافا )يمتلف  فاعليفة غيفر منفصفلة 
 عن ماهيتا(ق وما عالقة نل  بعلة الخير والشر وبالعدل اإللاي؟

تشكل قسًما كبيرًا مفن اهتمامفات اإلنسفان العمليفة  وما برحْت هنو المس لة 
لتعلقاا بوجود اإلنسان وتكليفا وحريتا ومسئوليتا عفن أفعالفاق ومفا يتولفد عفن 

 نل  من عالقة بينا وبين الخالق سبحاناج 
وفففي تصففور الباحففث أّن أصففل هففنو المسفف لة ودواعففي نشفف تاا يرجففى سلففل 

ق فالعقل بطبيعتا واستعدادو يتفوق البشري وقدرتا علل التفلسف (3)طبيعة العقل
سلففل البحففث واسففتكناو الحقففائقق باإلضففافة سلففل المصففدر الففديني وبواعيففاق وفاففم 

يتضففمن فففي  -للمسففيحيين والمسففلمين-نصوصففا وتفسففيرهاق فالمصففدر الففديني
عبففارات وأخبففارا تعضففد فكففرة الجبففر أو تناصففر فكففرة  -تصففريحا وتلميحففا–طياتففا 

                                 
ربما يقصد أناا أول مس لة عقائدية أييرت اننا ق ف حديت الخالف بفين المسفلمينق وهفنا  (1)

ه( ففففي 324كا شفففعري )ت: » ال يتعفففار  مطلقفففا مفففى سشفففارات مففف رخي الففففرق والعقائفففد 
بعففد النبففي عليففا -سلففل أّن أول مففا حففدث مففن االخففتالف بففين المسففلمين «  1/37مقاالتففاق 

مفن الففروع  -أي اإلمامفة-اختالفام في اإلمامةق وخاصة سنا سفلمنا ب نافا  -مالصالة والسال
 والعملياتق وليست من با  االعتقادياتج

ق 2انسر: دج سبراهيم مدكورق في الفلسفة اإلسالمية مناج وتطبيقاق القفاهرة: سفميركوق ط (2)
 ج2/71دج تق 

أمففا الكففالم فففي العففدلق »ه(: 414ربمففا يففدل علففل نلفف  قففول القاضففي عبففد الجبففار )ت: ( 3)
فضففل االعتففزال وطبقففات المعتزلففةق تحقيففق: ففف اد سففيدق تففون : الففدار «ج] فالعقففل يففدل عليففا

 [ج141التونسيةق دج تق ص
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لكفّل فريفق مفن الجبريفة والقدريفة أن ي يفد معتقفدو االختيارق ممفا أفسفح المجفال 
 ومنهباج

ومن جاة أخرىق فإّن إلرادة اإلنسان أيرا فيمفا يقفى ففي العفالم مفن الشفرور 
والقبيحق فلي  العالم كلا خيرا محضاق بل ينطوي علل ضفرو  مفن الشفرق فمفا 

مفى  -مفى مفا فيافا مفن نقفص-هو أصل هنا الشر؟ وكيف تتسق هنو الشفرور 
وهفو -بالعنايفة اإللايفة وحكمفة اهلل المطلقفة ؟ وكيفف يكفون هفنا العفالم  اإليمان

 فائًضا عن اهلل ؟ -مفعم بانا الشر
يّفل وجفود الشفر ففي  نما م  ال ش  أّن هنو التسا الت ليست وليدة اللحسةق وا 
العالم منن العصور القديمة مشكلة محيرة ومعتاصةق وقامت محفاوالت الفالسففة 

والبحث عن حلول معقولة تمبرر وجفودو وتعلفل تحققفا ففي  والالهوتيين لتفسيروق
 العالمج
ْن بين النين شغلوا بدراسة حرية اإلرادة وتفسيرها وتحديد الموقفف   وكان مى

منااق اباا الكنيسةق وقد تخيرتم شخصيتين مفن هف الا اابفاا لامفا أيرهمفا ففي 
ي  يوحنفا الالهوت المسفيحي وتفدعيم اإليمفان ا ريونكسفي خاصفة  وهمفا: القفد

م( اللففنان كانففت 028م(ق وا سففقف تيففودور أبففو قففرة )ت: 947الدمشففقي )ت: 
ضففد الاراطقففةق  أبففرز جاودهمففا مميلففة فففي الففدفاع عففن صففحة الففدين المسففيحي

 فضال عن الرد علل الفرق والمناه  كالمانوية واليعاقبةج
 (1)ولعفّل هفنا التوجفا يتففق مفى مففا أشفار سليفا الالهفوتي فردريف  كوبلسففتون

F.Copleston  :م( عندما ألمح سلل أّن اهتمفام هف الا اابفاا كفان 1774)ت
 علل ا مور الالهوتية دفاًعا عن العقيدةج -بالدرجة ا ولل-منصبا 

                                 
انسر: تاريخ الفلسفة من أوغسطين سلل دانز سكوتق ترجمة: دج سمام عبفد الفتفاسق و دج  (1)

مق المجلفد اليفانيق القسفم ا ولق 1/2818سسحاق عبيدق القاهرة: المركز القومي للترجمفةق ط
 ج 20ص



 

 
311 

وعلفل الطففرف ااخفرق كانففت فلسفففة المعتزلفة عامففة ترمففي سلفل تقففدير قيمففة 
ساففار فلسفففة االختيففار واالسففتطاعة بعيففدً  ا عففن الفعففل اإلنسففاني وديناميكيتففاق وا 

 ج(1)الجبرية سواا أكانت محضة أم متوسطة )الكس  ا شعري(
علفففل حريفففة اإلرادة  -مفففن خفففالل أدلفففة عقليفففة ونقليفففة–فاسفففتدل رجالافففا  

اإلنسانيةق ورف  مقالة الجبر والضفرورة التفي تقضفي علفل حريتنفاق فاإلنسفان 
عندهم فاعٌل للفعل علل الحقيقةق وأّن تصرفا يتعلفق بفاق ويقفى بحسف  قصفدو  

 اتساقا مى مبدأ العدل اإللاي وصونا للنسام ا خالقيج 
 أسبا  اختيار الموضوع: -1

شكالية  أما علة اختياري لانا الموضوع الني جاا بعنوان: " حرية اإلرادة وا 
م( وتيودور أبي قرة 947الشر في العالم عند الالهوتيين يوحنا الدمشقي)ت: 

 د من ا سبا ق مناا:م( مقارنة بالمعتزلة" فاي ترجى سلل عد028)ت: 
تحديد المكان الحقيقي لإلنسفان ففي فلسففة هفنين الالهفوتيين والمعتزلفة   ج1

مركفزا متففرداق فافو الكفائن الوحيفد الفني  -في نسر هف الا- ّن لإلنسان 
يتمتفففى بحريفففة االختيفففارق فتصفففدر أفعالفففا عفففن سرادة حفففرة غيفففر خاضفففعة 

 خيفرة تجعفل همافا للحتميةج وال ش  عندي أّن الفلسفة في هنو ااونفة ا
 ا ول هو "اإلنسان"ج  

الكشفففف عفففن موقفامفففا وموقفففف المعتزلفففة مفففن وجفففود الشفففر ففففي العفففالمق  ج2
 والحلول التي لج  سلياا كل مناما في تعليلاج

س ال المقارنة نفساق بحيا عن التشابا واالختالفق حيث يقتضفي البحفث  ج3
 عن التشابا تفتيشا عن مواطن االختالف والتمايزج 

                                 
ي تي رأي أبي الحسفن ا شفعري ففي الكسف  موصفوفا ب نفا نفوٌع مفن الجبفر أو ب نفا جبفري  (1)

سلفل  -ميفل البفاقالني والجفويني وغيرهمفا–متوسطق ومن يم مالفت أعمفدة المدرسفة ا شفعرية 
 تعديل مفاوم الكس   لتحريرو من معنل الجبر ولوازماج   
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ناميكية الفكر الفلسفي المسفيحي واإلسفالمي مفن خفالل المفناج سساار دي ج4
النقفففديق بوصففففا مناجفففا يعبفففر عفففن الحركفففة ال السفففكونق سن سّن مفففنه  
الفيلسوف أو المفتكلم ال يمكفن فامفا فامفا دقيقفا ومتكفامال سال مفن خفالل 

 دراسة مناجا النقديج
قرائن اإلجابة عن تسا ل جدير بالمناقشة والتمحيص مفادو: هل توفرت   ج4

 -عفدة إليبفات اعتمفاد الفكفر الكالمفي االعتزالفي علفل الالهفوت المسفيحي
الدمشففقي يففم علففل أطروحففات تلميففنو أبففي قففرة فففي القففول بحريففة اإلرادة 

 وفلسفة االختيار اإلنساني؟ 
 مناج البحث: -2

اتبعففتم فففي هففنا البحففث مناجففا تحليلًيففا فففي عففر  اراا الالهففوتيين )يوحنففا 
عتزلةق في البرهنة علل حريفة اإلرادة وبيفان أصفل الشفر الدمشقي وأبي قرة( والم

في العالمق كما استعنتم بالمناج المقارن في بيان وجوو االتفاق واالختالف بين 
الالهففوت المسففيحي والمعتزلففة فففي تفاصففيل هففنو المسفف لةق وأحياًنففا عمففدتم سلففل 

 المقارنة مى الالهوتيين والفالسفة السابقين والالحقينج  
 :خطة البحث -3

فقففد تميلففْت فففي تمايففد  يتضففمن تعريًفففا مففوجزًا بالقففدي    أمففا خطففة هففنا البحففث
يوحنففا الدمشففقي وأبففي قففرةق ومكانففة حريففة اإلرادة لففدياما ولففدى المعتزلففة أيضففاق 

 ويالية مباحث علل النحو التالي:
براهين حرية اإلرادة عند يوحنا الدمشقي وتيودور أبي قفرة  -المبحث ا ول
 منااجوموقف المعتزلة 

حريفة اإلرادة والعلفم اإللافي المسفبق لفدى الدمشفقي وأبفي  -المبحث اليفاني
 قرة مقارنة بالمعتزلةج
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حرية اإلرادة وأصل الشفر ففي العفالم عنفد يوحنفا الدمشفقي  -المبحث اليالث
 وأبي قرة في ضوا التصور االعتزاليج

جاات يم أردفتم نل  بخاتمة ممضمنة أبرز نتائج البحثق وفي نااية البحث 
 قائمة المصادر والمراجىج
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 مدخل تمايدي: 
 ج القدي  يوحنا الدمشقي: 1

ق ولفد ففي (1)هو منصور بفن سفرجون بفن منصفورق الممكنفل بمجفرى الفنه 
دمشقق وعفا  بفين الربفى ا خيفر مفن القفرن السفابى المفيالدي والنصفف ا ول 

ن الهوتيفا ق مفن عائلفة لافا صفلة قويفة بالدولفة ا مويفةق كفا(2)من القرن اليفامن
ماتما بشرس العقيفدة المسفيحية وتفسفيرهاق وهفو مفن الهفوتي الكنيسفة الشفرقية 
وفالسفتاا الدارسين للعلوم المنطقية والفلسفيةج وتعفادل مكانتفا بفين ابفاا هفنو 

 ج (3)م( في الكنيسة الغربية1294الكنيسة مكانة توما ا كويني )ت: 
اعم اليعاقبففةق وبدعففة وكففان كاتبففا ضففد هرطقففات عصففرو مففن المانويففةق ومففز 

ق فضال عن أنا وضى الخطوط العريضة لطريقة الجدل مى (4)محطمي ا يقونات
                                 

: الراه  ميخائيل السمعاني ا نطاكيق سفيرة القفدي  يوحنفا الدمشفقيق ضفمن كتفا  انسر (1)
"يوحنا الدمشقي: ارا و الالهوتية ومسائل علم الكفالم"ق دج كمفال اليفازجيق بيفروت: منشفورات 

 ج  29مق ص1704النورق 
مق وهففنا مففا صففرس بففا ا   994وفقففا لاففنا فففإن القففدي  يوحنففا الدمشففقي ولففد فففي عففام  (2)

قنففوانيق ولففوي  غرديففا فففي كتابامففا )فلسفففة الفكففر الففديني بففين اإلسففالم والمسففيحيةق  جففور 
 .See: Daniel Jمج942(ق  بينمفا يخلفص دانييفل سفاها  سلفل أنفا ولفد ففي عفام 2/33

Sahas: John of  Damascus on Islam: The Heresy of the 
Ishmaelites (Leiden: Brill, 1972), p 38-39.                                 

اإلسفالمي ففي العصفر ا مفوي وأيفرو ففي -انسر: دج جور  عطيةق الجدل الديني المسفيحي (3)
م( 1709أكتفوبر 27-24نشوا علم الكالمق ضمن الم تمر الدولي الرابى لتاريخ بالد الشام )

 ج47ج كوبلستونق تاريخ الفلسفةق المجلد اليانيق القسم ا ولق ص0بالجامعة ا ردنيةق ص
 
تصدى يوحنفا الدمشفقي لمحفاربي ا يقونفات كمفا ففي سفيرتا التفي خطافا الراهف  ميخائيفل  (4)

ج 30-39السففمعاني ا نطفففاكيج ]انسففر: دج اليفففازجيق يوحنففا الدمشفففقي ارا و الالهوتيفففةق ص
 [ج40ق القسم ا ولق ص2كوبلستونق تاريخ الفلسفةق مج
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ق رغففم أنففا كففان مسففبوقا فففي هففنا الصففدد بمناقشففات شفففوية ميلمففا (1)المسففلمين
حففدث بففين البطريففر  يوحنففا ا ول وا ميففر عمففرو بففن العففاصق وأخففرى كتابيففةق 

م( عفن كيفيفة تصفرف المسفيحيين 909رسفالة البطريفر  اليعقفوبي )ت  (2)ميل:
 بين المسلمينج

لكن الم كد لدّي أن الموضوعات التي أسفا  ففي شفرحاا يوحنفا الدمشفقي 
اإللففا الواحففدق وا قففانيمق والتجسففدق وبعفف  مقاالتففا عففن العلففم اإللاففي  (3)نحففو:

المسففبق والعنايففة الربانيففةق وقضففاا اهلل ا بففديق كففل  هففنا رد غيففر مباشففر علففل 
ني كفففان يعتبفففرو سحفففدى بفففدع المسفففيحيةق ودففففاع عفففن المعتقفففدات اإلسفففالم الففف

 ج(4)المسيحية التي أصبحت فيما بعد موضوع انتقاد المسلمين
وفيما يبدو كان اباا الكنيسة هم معلمو الدمشقي الحقيقيفون ففي الفلسففة 

  فقفففد شفففرس الالهفففوت المسفففيحي بمفاومفففا ا ريونكسفففيق (4)أكيفففر مفففن أرسفففطو
مففن اراا كبففار ابففاا المسففيحية السففابقينق لكنففا  -(9)بحسفف  سقففرارو-استخلصففا 

 ج(9)أضاف سليا تعليالت وتعليقات قيمة

                                 
كفر المسفيحي عنفد ابفاا الكنيسفةق بيفروت: انسر: ا   حنا الفاخوريق واخرينق تفاريخ الف (1)

 ج999مق ص2881ق 1منشورات المكتبة البولسيةق ط
 ج4اإلسالميق ص-انسر: دج جور  عطيةق الجدل الديني المسيحي (2)
انسر: القدي  يوحنا الدمشقيق المائة مقالة ففي اإليمفان ا ريونكسفيق عربفا عفن الفنص  (3)

ق 91مق ص3/2884بيروت: المكتبة البولسفيةق طاليوناني: ا رشمندريت أدريانو  شكورق 
 ج148ق ص91-98ص

 ج908انسر: الفاخوريق تاريخ الفكر المسيحيق ص (4)
 ج994السابقق ص (4)
 ج 47انسر: المائة مقالة في اإليمان ا ريونكسيق ص (9)
ج كوبلستونق تفاريخ الفلسففةق 74انسر: دج اليازجيق يوحنا الدمشقي ارا و الالهوتيةق ص (9)

 ج47ق القسم ا ولق ص2مج
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وكففان يوحنففا الدمشففقي مففن الفالسفففة الففنين ميففزوا بففين ا فعففال االختياريففة 
التي ي تيافا اإلنسفان بمحف  سرادتفا وا فعفال االضفطرارية التفي ي تيافا اإلنسفان 

ق اإلنسان حراق وأعطاو العقفل ليميفز بفين مجبرا أو بت يير قوة خارجيةج فاهلل خل
الخير والشرق وحملا مسئولية اختياروج ونتيجة لنل  فإن حرية اإلرادة هفي أهفم 

 ج(1)فارق بين اإلنسانية والحيوانية
ورغففم هففنا االنتصففار لحريففة اإلرادةق فكففان اليعاقبففة يميلففون سلففل الجبريففة 

 ج(2)ونفي اإلرادة اإلنسانية والحرية
 بو قرة:ج تيودور أ2

م(ق كان ينعت بالمعلمق أو 028-948ياودرو  أبو قرة هو أسقف حران )
ج وقففد نففال منزلففة بففين الالهففوتيين (3)الالهففوتيق أو الفيلسففوفق وأحيانففا بالقففدي 

الشففرقيين  نلفف   نففا سففار علففل مناففا  يوحنففا الدمشففقيق وجففاراو فففي طريقتففاق 
الجدليففةق حتففل صففار ف صففبح أعسففم الكتبففة الكنسففيينق وأبففرعام فففي المصففنفات 

يرد عليافا  (4)والمانوية (4)يتخن حجة في تفنيد مزاعم المبتدعين من المسيحيين
 ج(9)بالبراهين العقلية وا دلة الوضعية

                                 
 ج38-27مق ص1794انسر: زهدي جار اهللق المعتزلةق بيروت: ا هلية للنشرق  (1)
د: مطبعففة انسففر: دج عرفففان عبففد الحميففدق دراسففات فففي الفففرق والعقائففد اإلسففالميةق بغففدا (2)

 ج 244مق ص1799اإلرشادق 
يمق تفف ليف أبففي قففرةق تقففديم ا   أغنففاطيو  ديفف ق ميمففر فففي وجففود الخففالق والففدين القففو  (3)

 ج29مق ص1702المعاد البابوي الشرقيق سيطاليا(ق -)المكتبة البوليسيةق لبنان 
ج وقفارن: تقفديم ميفامر يفاودور  أبفي قفرة 29-24انسر: زهفدي جفار اهللق المعتزلفةق ص (4)

 ج 3أسقف حرانق عني بطبعا الخوري قسطنطين الباشاق مطبعة الفوائد بيروتق دج تق ص
 وما بعدهاج 12يامر ياودور  أبي قرة أسقف حرانق صانسر: م (4)
انسفففر: ا   دج جفففور  قنفففواتيق المسفففيحية والحضفففارة العربيفففةق الايئفففة المصفففرية العامفففة  (9)

 ج391مق ص2814للكتا ق 
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أضففف سلففل نلفف ق يعففد أبففو قففرة مففن أوائففل الالهففوتيين الشففرقيين فففي أواخففر 
وائفل مفن القرن اليامن وأوائل التاسى الميالديج وكفان معاصفرا لعلمفاا الكفالم ا  

ق متف يرا بمنففاهج (1)معتزلفة البصفرةق مطلعففا علفل عقائففد المسفلمين سلففل حفد كبيففر
 ج (2)المعتزلة الكالمية كما في توسيفا قيا  الغائ  علل الشاهد

ميمففر يحقففق لإلنسففان » وفففي مسفف لة الحريففة اإلنسففانية لففا مقالففة بعنففوان 
ل عليافا القافر مفن حرية يابتة من اهلل ففي خليقتفاق وأّن حريفة اإلنسفان ال يفدخ

ق وفيافا يبفين أّن هدففا سيبفات أّن الحريفة ففي صفبغة (3)« وجا من الوجوو ألبتفة
ق ويرد علل من يزعم أّن اإلنسفان مجبفور (4)اإلنسانق وأّن القار ال يدخل علياا

علففل مففا هففو صففانىق فففالجبر وتكليففف اإلنسففان مففا ال يمطففاق يتنففافل مففى العففدل 
 ج(4)اإللاي
 ج المعتزلة:3

قضية اإلنسان في مقدمة مباحث الفكر الفلسفي في مختلف عصفورو ت تي 
وحلقاتفففا التاريخيفففةق تبفففّدى نلففف  بوضفففوس ففففي الحركفففة االعتزاليفففة التفففي جعلفففت 
اإلنسان قضيتاا ا ولل ومقولتاا المركزيةق فاو محور فلسفة المعتزلة بوصفا 

                                 
انسر: دج محمد سالمة عبد العزيزق أير مناهج علم الكالم اإلسفالمي ففي مباحفث العقيفدة  (1)

مجلففة الدراسففات العربيففةق كليففة دار العلففومق جامعففة المنيففاق العففدد عنففد الالهففوتيين الشففرقيينق 
 ج 20مق ص2884ق 11

 ج30انسر: السابقق ص (2)
 ج7انسر: ميامر ياودور  أبي قرة أسقف حرانق ص (3)
 ج18انسر: السابقق ص (4)
 انسر: السابقق الصفحة نفسااج( 4)
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ار علففل كائنففا مكلفففا ومسففئوالق ومففا يتطلبففا التكليففف والعففدل مففن فاعليففة واقتففد
 ج(1)ا فعال

وقد ميلْت حرية اإلرادة وقدرة اإلنسان علل الفعل وامتال  مصفيروق وأّن اهلل 
 -ال يفعففل القبففيحق وفسففخ مففناه  المجبففرةق ومففا يففرتبط بففنل  مففن قضففايا العففدل

محورا أساسيا في تفكير القاضي عبد الجبار خاصةق ف فرد لاا حدييا في "شرس 
ففة ففي "المغنفي"ق بفل خصفص أجفزاا ميفل الجفزا ا صول الخمسة"ق وأبوابا مختل

اليففامن الموسففوم بففف" المخلففوق"ق وفيففا يعففر  اراا المعتزلففة فففي خلففق ا فعففالق 
 ويناق  خصومامق ويرد علل الشبا التي يتعلقون باا من جاة العقل والسمىج

كمففا جعففل بابففا لففنل  فففي "المختصففر فففي أصففول الففدين"ق باإلضففافة سلففل  
كتابففا "متشفففابا القففران"ج وهففي جميعاففا تنطففوي علفففل  التفف ويالت التففي ضففمناا

 أمرين:
أولاما هو الت كيد علل فاعلية اإلنسان واختياروق فإنا اختار الطاعة مدس  

عليااق كما ينم م ن اختار المعصية
ق وكان ال يمسلم برأي المجبرة في أّن اهلل (2)

لكفرق وأوجد  سْن كان تعالل منعام عن الخرو  من ا»خلق أفعال العباد   نا 
نل  فيامق حّتل ال يصح منام االنفكا ق فكيف يحسنم أن يعنبام؟ ولئن جاز 

–ج وهنا ا خير (3)«نل  ليجوزن أْن يعنبام علل طولامق ولونامق وصحتام
مما ت باو العقول والفاوم   ّن حمل القضاا والقدر علل معنل الخلقق  -بحقّ 

                                 
يففروت: دار الفكففر اللبنففانيق انسففر: دج سففميح دغففيمق فلسفففة القففدر فففي فكففر المعتزلففةق ب (1)
ج دج عبد الستار الراويق العقل والحرية دراسة ففي فكفر القاضفي عبفد 112مق ص1/1772ط

 ج344مق ص1/1708الجبار المعتزليق بيروت: الم سسة العربيةق ط
انسففر: القاضففي عبففد الجبففارق متشففابا القففرانق تحقيففق: دج عففدنان زرزورق القففاهرة: دار  (2)

 ج49قسم ا ولق صمق ال1799التراثق 
 ج140ج فضل االعتزالق ص43متشابا القرانق القسم ا ولق ص (3)
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 تعالل هو خالق الكفر واإليمانق فال   فلو كان اهلل(1)فيا سبطال ا مر والناي
 وجا للتكليفق وال معنل لليوا  والعقا ج

ولّما كان المعتزلة يصرحون بخلق اإلنسان  فعالاق فإّن لفس "الخلق" 
باإلبداع والجدة والمسئوليةق ميل الحرية تماما بل »يوحي في مخيلة المحديين 

عادها السياسية واالجتماعيةج وهو سنا أكير ميتافيزيقية نسرًا الرتباط الحرية ب ب
لفس أكير أصالة مرتبطا بالتراثق ولي  شائعا في يقافتنا المعاصرة الناقلة عن 

 ج(2)«الغر 
يبات  وا مر ااخر هو التصدي لمقوالت الجبرية وصور الحتمية وا 

ق والرد علل النين حملوا (3)بطالناا   ناا سلبت اإلنسان القدرة والفاعلية
ق وأضافوا القبائح سلياق متعلقين ب خبار (4)اصيام علل اهللننوبام ومع

 متشاباةق رغم قصور أفاامام عن سدرا  مراميااج 
وكان هنان ا مران السابقان محل تقدير من قبل مت خري المعتزلة 

 ج (1)والشيعة اإلينل عشرية (4)والزيدية

                                 
 ج197انسر: فضل االعتزالق ص (1)
(ق اإلنسففان المتعففين )العففدل(ق بيففروت: دار 3دج حسففن حنفففيق مففن العقيففدة سلففل اليففورة ) (2)

 ج19مق ص1/1700التنويرق ط
 ج419-419اليانيق صج القسم 74انسر: متشابا القرانق القسم ا ولق ص (3)
يبدو أّن با  سضافة معاصي العباد سلل اهللق ونفياا عنا كان أول حالة سار فيافا الكفالم  (4)

وشففاع بففين النففا ق وكففان الحسففن البصففريق ومعبففد الجانففيق ووافقامففا جماعففة ينفففون نلفف ج 
"ق ]انسفر: الشفريف المرتضفلق سنقففان البشفر مفن الجبفر والقففدرق ضفمن "رسفائل العفدل والتوحيففد

 [ج  1/209
ميففل: الحففاكم الجشففمي فففي كتابففا " تحكففيم العقففول فففي تصففحيح ا صففول "ق تحقيففق: عبففد  (4)

ق 114مق ص2/2880السفففالم وجيفففاق صفففنعاا: م سسفففة اإلمفففام زيفففد بفففن علفففي اليقافيفففةق ط
 ج128-117وأيضا: ص 
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 المبحث ا ول
 رة وموقف المعتزلة مناابراهين حرية اإلرادة عند يوحنا الدمشقي وأبي ق

 سشكالية الجبر واالختيار: -
سّن الجبر واالختيار من السواهر النفسية العامة لكّل جماعة نات عقيدة 
دينيةق وهي من أعقد المسائل الفلسفية التي عرضت للعقل اإلنساني قديًما 

ه( ب ناا من أعوص المسائل 474ق حّتل وصفاا ابنم رشد )ت: (2)وحدييا
شكاليتاا931ق وشعر سيف الدين اامدي )ت: (3)الشرعية ق (4)ه( بخطورتاا وا 

 (9)ج وهي نات جانبين:(4)«موضى غمرةق ومحز سشكال»حيث سّن خلق ا عمال 
أحدهما ميتافيزيقي يتميل في اتصالاا باهلل تعالل وبقضائا وقدروق وااخر 

 سنساني يتعلق بفعل اإلنسان ومسئوليتا وتكليفا وقدرتاج
                                                                             

ج 273-1/272ميففل: الشففريف المرتضففل فففي رسففالتا "سنقففان البشففر مففن الجبففر والقففدر"ق ( 1)
 ج270-1/279يضا:وأ
/ 9انسر: دج محمد البايق الجان  اإللاي من التفكير اإلسالميق القاهرة: مكتبة وهبةق ط (2)

 ج 242ج دج عرفان عبد الحميدق دراسات في الفرقق ص72مق ص1702
ابن رشدق مناهج ا دلة في عقائد الملة مى مقدمة في نقفد مفدار  علفم الكفالمق تحقيفق:  (3)

 ج224مق ص1797قاهرة: مكتبة ا نجلو المصريةق دج محمود قاسمق ال
صرس كيير من مفكري اإلسالم بصعوبة هفنو المسف لةق فافي بفا  عفويصق قفد أعيفا أكيفر  (4)

أهففل النسففرج يراجففى: رسففائل أبففي الحسففن العففامري وشففنراتا الفلسفففيةق دراسففة وتحقيففق: دج 
لمرتضففلق سنقففان ج الشففريف ا247مق ص1700سففحبان خليفففاتق عمففان: الجامعففة ا ردنيففةق 

 ج1/209البشر من الجبر والقدرق 
اامففديق غايففة المففرام فففي علففم الكففالمق تحقيففق: دج حسففن الشففافعيق القففاهرة: المجلفف   (4)

 ج214مق ص2812ا علل للشئون اإلسالميةق 
انسففر: دج عبففد المقصففود عبففد الغنففيق حريففة اإلنسففان دعامففة المسففئولية والجففزااق ضففمن  (9)

فففي حيففاة اإلنسففان المعاصففر"ق كتففا  المفف تمر الففدولي اليالففث للفلسفففة كتففا  "دور العقيففدة 
 ج434مق جامعة القاهرةق كلية دار العلومق ص1770مايو  4-3اإلسالميةق 



 

 
311 

ية اإلرادة شقا أساسيا لانو المس لةق وقبل تناول هنو الفكرة وكانت حر 
لدى القدي  يوحنا الدمشقيق كان لزاما علّي أن أشير سلل موقف اباا الكنيسة 

 قبل يوحنا الدمشقيق ونل  علل النحو التالي: 
 حرية اإلرادة في الالهوت المسيحي قبل يوحنا الدمشقي:  -أوال

اع المسفيحيةق بفل سيبفات حريفة اإلنسفان قفديم لم تكن فكرة الحرية مفن اختفر 
رادةق وأضفحل ففي  قدم اإلنسان نفساق فاهلل خلق اإلنسان وزودو بروس عاقلفة وا 
مقففدور اإلنسففان االختيففارق وهففنا ال ينفصففل عففن القضففية ا ساسففية: خلففق اهلل 

 ج(1)اإلنسان حرا ومسئوال عن بلوغ غايتا ا خيرة
م( 1794)ت:  Harry. Wolfsonفففنه  المستشففرق هففاريج ولفسففون 

سلل أّن االعتقاد بإرادة حفرة هفو مفا جفاا بفا الفوحي أساسفاق وهفو مفا داففى عنفا 
فالسفففة الففوحيق وابففاا الكنيسففة ومففن قففبلام فيلففونق بتعففاليم الكتففا  المقففد ق 

 ج(2)وأحيانا بمساعدة استدالل فلسفي
م( كففان يعتقففد أن أفعففال 194يففدل علففل نلفف ق أن القففدي  جوسففتين )ت: 

ليست محتومة  ونل   ّن البشر يقدمون علل طريفق الصفوا  أو الخطف   البشر
 ج(3)بمح  اختيارهم الحر

م( ممن يميل سلل سرساا مبفاد  الحريفة 214وكان كليمنت السكندري )ت: 
 ج(1)اإلنسانية والمسئولية

                                 
انسففر: ستففين جلسففونق روس الفلسفففة المسففيحية فففي العصففر الوسففيطق ترجمففة وتعليففق: دج  (1)

 ج349مق ص2811 ق سمام عبد الفتاسق القاهرة: الايئة المصرية العامة للكتا
انسر: هاريج ولفسونق فلسفة المتكلمينق ترجمة: دج مصطفل لبي  عبد الغنيق القفاهرة:  (2)

 ج2/990مق 2887المركز القومي للترجمةق 
 ج33ق القسم ا ولق ص2انسر: كوبلستونق تاريخ الفلسفةق مج (3)
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م( في كتابا "في المباد " بابفا لمسف لة حريفة 244وقد أفرد أوريجين )ت: 
إلنسففان علففل صففنى قففرارو بنفسففاق باإلضففافة سلففل مقالففة "فففي االختيففارق وقففدرة ا

 االختيار الحر"ق وهي مفقودة لم يصل سلينا سال عنواناا فحس ج 
ف شففار سلففل حريففة حركففة الكففائن العاقففلق فالعقففل يسففو  حركففات اإلنسففانق 

ق الصفالح والطفالحج كمفا (2)ويمتل  ففي طبيعتفا القفدرة علفل معرففة الخيفر والشفر
قي تبعة أفعالنا علل ا حداث الخارجيةق وأن نقصي الخط  عن أنا يرف  أن نل

أن مفا ي تينفا مفن الخفار  لفي  لنفا »كاهلنا فيمفا نحفن السفب  فيفاق ففا دق هنفا 
نما استخداما استخداما حسفنا أو سفيئا يتعلفق بنفاق مفا دام العقفل  حول علياق وا 

 ج (3)«الني في داخلنا يميز كيف يج  استخداماق ويحكم فيا
نمفا يتعلفق بنفا أن زد عل ل نل ق أن الطاقة علفل الحركفة تصفدر عفن اهللق وا 

نسير بانو الحركات التفي نسفتمدها مفن اهلل نحفو الخيفر أو الشفرق أي أننفا نلنفا 
الطاقة من اهلل علل اإلرادةق ولكننا نحن مفن يسفتخدماا  جفل الرغبفات الحسفنة 

 ج  (4)أو الفاسدة
و  االعتقاد بمسئولية المفرا م( يرى وج428وكان الراه  بيالجيو  )ت: 

ال فإّن القانون ا خالقي سيتاددو الخطر  ج(4)عن أفعالا الحسنة والقبيحةق وا 

                                                                             
د ابفن سفينا وموسفل بفن انسر: يائر الحالقق العناية اإللاية ومشكلة الشر ففي العفالم عنف (1)

مق 2884ميمفففون وتومفففا  ا كفففوينيق رسفففالة دكتفففوراوق جامعفففة القفففاهرةق كليفففة دار العلفففومق 
 ج139ص

انسر: أوريجان ق في المباد ق عربا وقدم لا: ا   جور  البولسفيق بيفروت: منشفورات  (2)
 ج294المكتبة البولسيةق دج تق ص

 ج290السابقق ص (3)
 ج272انسر: السابقق ص (4)
 ج244انسر: دج عرفان عبد الحميدق دراسات في الفرقق ص (4)
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م( فففنه  سلففل أّن اإلنسففان هففو الكففائن 438أّمففا القففدي  أوغسففطين )ت: 
ق وأن وجود اإلرادة بدياي (1)الوحيد فوق هنو ا ر  الني يمتعا اهلل بإرادة حرة

اففي المميففز لإلنسففانق سن يتجففا اإلنسففان نحففو غايتففا كوجففود الحيففاة نفسففااق ف
نا ضلت اإلرادة ولدت االنفعفاالتق حيفث توجفد أربعفة انفعفاالت كبفرى:  بإرادتاق وا 

 ج(2)الشاوةق الخوفق الفرسق الحزنق وتتعلق هنو كلاا باإلرادة
كمففا أنففا كففان يعطففي اإلرادة دورا أساسففياق سن تتعلففق باففا قراراتنففا ومشففيئاتنا 

 ج (3)ى العمليق وعلل مستوى عمليات القوى المعرفية بشكل خاصعلل المستو 
كنل ق فإن اإلنسان يستحق علل الفعفل مفدحا أو نمفا بنفاا علفل مفا يشفعر 
بففا فففي قففرارة نفسففا مففن حريففةق أمففا سنا كففان اإلنسففان مسففلو  اإلرادة خاضففعا 
للحتميةق فلفن يبقفل شفيا يسفتطيى أن يفعلفاق ولفوال حريفة اإلرادة لقضفي علفل 

يفاة البشففرية بكليتاففا  فيكفون عبيففا سففن القفوانينق والت نيفف  والمففديحق واللففوم الح
 ج(4)والتشجيىق بل لم يعد من عدل لمكاف ة الصالحين ومعاقبة ا شرار

وباختصففار: يلفففت أوغسففطين االنتبففاو سلففل أنففا سنا لففم تكففن حركففة اإلنسففان 
اا والمفديح صو  مرادو حرة وفي نطاق قدرتاق فلن يستحق أن يمسدى سليا الينف

عنففدما يشففرع فففي القيففام با عمففال الصففالحةق أو اللففوم حينمففا يقتففرف ا عمففال 
 ج  (4)الطالحة

                                 
أوغسفففطينق مدينفففة اهللق نقلفففا سلفففل العربيفففة: الخفففور أسفففقف يوحنفففا الحلفففوق بيفففروت: دار  (1)

 ج1/227مق 2889ق 2المشرقق ط
انسفففر: دج علفففي زيعفففورق أوغسفففطينو  مفففى مقفففدمات ففففي العقيفففدة المسفففيحية والفلسففففة  (2)

 ج281مق ص1/1703ط الوسيطيةق بيروت: دار اقرأق
 ج281انسر: السابقق ص (3)
 ج1/232انسر: مدينة اهللق  (4)
انسر: جاريث  ج ماييوزق أوغسطينق ترجمة: أيمن فف اد زهفريق القفاهرة: المركفز القفومي  (4)

 ج144مق ص1/2813للترجمةق ط
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سنا لم تكن اإلرادة »ويدلل أوغسطين علل حرية اإلرادة اإلنسانية بقولا:
التي باا أريد وال أريد ملكا ليق فلست أدري ما الني أستطيى أن أقول عنا: 

سراداتنا مل  لنا  وتعمل ما نعمل بإرادتناق وما » ج وفي الحقيقة(1)«سنا مل  لي
 ج (2)«ال نعمل   ننا نرف  عملا

وأيضا يقرر مسئولية اإلنسان عن أفعالاق سن سّن أوامر اهلل ونواهيا تكون 
لغوا سنا لم يكن اإلنسان مسئوال عن أفعالاق فال تكليف وال تبعة بغير 

تكن في نطاق قدرتنا وتحت جفال يمكن أن تسمل سرادة حرة سنا لم (3)حرية
 مسئوليتناج

باإلضافة سلل أن تحري  المرا االختياري لجميى أعضائا أو عدم تحريكاا 
فصاحا عن أفكارو أو لزوما الصمتق  يم شعورو أو عدم شعورو بانا ا مرق وا 

 ج(4)كل هنو مساهر تنم عن نف  وعقل
موقف المعتزلة مس لة حرية اإلرادة عند يوحنا الدمشقي وأبي قرة و  -يانيا
 مناا:

يرى يوحنا الدمشقي أنا بموج  الطبيعة أن تتواجد الحرية في النف  
الناطقة والعاقلةق والحرية ليست سوى اإلرادةق ولما كان اإلنسان قد خلق علل 
صورة الالهوت السعيد الفائق الجوهرق ولما كانت الطبيعة اإللاية حرة بالطبى 

                                 
 ج37السابقق ص (1)
 ج1/239مدينة اهللق  (2)
العصففر الوسففيطق القففاهرة: م سسففة هنففداويق  يوسففف كففرمق تففاريخ الفلسفففة ا وربيففة فففي (3)

 ج48مق ص2814
 ج148انسر: اعترافات القدي  أغوسطينو ق ص (4)
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هو أيضا حر ومريد  -أنا علل صورتابما –ومريدةق فإّن اإلنسان سنا 
 ج(1)بالطبى
فعندما نقول: "صنى اهلل اإلنسان علل صورتا"ق فإن لفسة "علل صورتا"  

ج وهنا يدل علل أن اإلنسان يمتاز عن المخلوقات (2)تدل علل أنا عاقل وحر
 بمزية أنا مفكر مختار في عملاج 

اهلل صور  وفي مناسرتا التي ساقاا بين مسيحي ومسلمق يعتقد ب نّ 
اإلنسان وجعل لا سرادة حرةق وتل  اإلرادة الحرة التي شكل باا تجعلا قادرا علل 

لليوا  علل فعلا  -بسب  حرية سرادتا–فعل الخير أو الشرق وأنا مستحق 
 ج(3)الخيرق وللعقا  علل فعلا الشر

وأسن أّن أبا قرة لم يختلف عن هنا المعنلق فاو ينكر أن اهلل عدلق وال 
نفسا سال وسعااق وأّن الحرية في صبغة اإلنسانق ومحال أن يكون يكلف 

 ج(4)اإلنسان مجبورا علل ما هو عامل من خير أو شر
ومن جاة أخرىق فرغم أّن حرية اإلرادة هنو تبدو كبدياة للمعتزلةق فإنام 

ق (4)لم يغفلوا البرهان علياا بحجج قوية   ّن هنو الحرية في نسرهم أساسية
فال مجال للتفتي  عن المسئولية بلا الحياة الخلقية عند اإلنسان فإنا عمدمت 

 عامةج

                                 
 ج190-199ص انسر: المائة مقال في اإليمان ا ريونكسيق (1)
 ج114انسر: السابقق ص (2)
 ج2/997انسر: ولفسونق فلسفة المتكلمينق  (3)
 ج11-18انسر: ميامر ياودور  أبي قرةق ص (4)
انسر: دج ألبير نصري نفادرق فلسففة المعتزلفة: فالسففة اإلسفالم ا سفبقينق بغفداد: مطبعفة  (4)

 ج2/40مق 1741الرابطةق 
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في اعتبار مسلمة ا خالق  (1)وهنا ما أيبتا الدكتور أحمد محمود صبحي
ا ساسية: حرية اإلرادةق فمن المتعنر قيام ا خالق دون التسليم بحرية سرادة 

 اإلنسانج 
ة المعتزلة تقرر حرية المرا أما عن االعتبارات والبواعث التي جعلت مدرس

 في أفعالاق فاي تتميل في عدة أمورق مناا:
أناا رد فعل موجا تجاو الجبريةق فيقرر القاضي عبد الجبار نل   ج أ

 ج(2)«سنما احتجنا سلل نل  لساور الجبر» عندما يقول:
في رأيام أّن التسليم برأي المجبرة يمفضي سلل استحالة استحقاق   ج  

أن يكون السلم والكن  وغيرهما من ا فعالق كطول المدس والنمق ويلزم 
القامة وقصرها في أنا ال يصح استحقاق المدس والنم علياا ألبتةق 

–ج فاإلقرار (3)باإلضافة سلل قبح بعية ا نبياا وبطالن الشرائى أصال
 برأي الجبرية يادم مباد  التكليف والمسئولية والجزااج -سًنا

ران الكريم من أن اهلل سيحاس  كال علل ما ما رأوو يابتا بالعقل والق  ج ت
 ج(4)يفعل

وفقا لعدل اهلل فال يجازي اإلنسان علل شيا لم يكن لقدرتا أير أو  ج ث
 ج(4)حرية أو قدرة علل فعلا أو عدم فعلا

                                 
انسففر: الفلسفففة ا خالقيففة فففي الفكففر اإلسففالمي )العقليففون والففنوقيون أو النسففر والعمففل(ق  (1)

 ج144مق ص2/2889القاهرة: دار المعارفق ط
 ج192فضل االعتزالق ص (2)
نسففر: شففرس ا صففول الخمسففةق حققففا وقففدم لففا: دج عبففد الكففريم عيمففانق القففاهرة: الايئففة ا (3)

 ج334-333مق ص2887المصرية العامة للكتا ق 
 ج224انسر: مناهج ا دلةق ص (4)
بيروت(: دار الكتا  المصفرية -انسر: دج محمد يوسف موسلق القران والفلسفةق )القاهرة (4)
 ج138-127صمق 2812دار الكتا  اللبنانيق -
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لنا فالحرية تشكل ركنا ماما في نسريات المعتزلة   ن القول بالجبر يادم 
ج باإلضافة سلل أّن نسبتام (2)تقريبا من أصولام الخمسة (1)أصوال أربعة

االختيار لإلنسان يبرر مسئوليتا أمام خالقا أوالق يم بعد نل  فيا تقويم وتقدير 
لإلنسان نفساق  ّن سسناد االختيار سليا مبني علل االعتراف بوجودو 

 ج(3)وبشخصيتا
ويستدل يوحنا الدمشقي وأبو قرة علل حرية اإلرادة اإلنسانية ب دلة عقليةق 

 :مناا
 جدليل اليوا  والعقا :1

نهفف  يوحنففا الدمشففقي سلففل أّن اهلل خلففق اإلنسففان حففراق ومنحففا العقففل كففي 
يميز بين الخير والشرق فالبار  تعالل قد كوننا مطلقي الحريةق ف صبحنا أربفا  
نا كنففا نعمففل أعمالنففا كلاففا بففدافى مففن النجففوم فنكففون نعمففل علففل  أعمالنففاج وا 

نا لففم نقففتنى اضففطرارق ومففا كففان عففن اضففطراٍر ف لففي  هففو بفضففيلة وال برنيلففةق وا 
فضففيلة وال رنيلففةق فلسففنا نسففتحق يواًبففا أو عقاًبففاق ويكففون اهلل سالمففا سنا كانففت 
شئوننا كلاا منقادة ومحمولة سلل العمل عن اضطرارق ويكون النطفق فينفا دون 
 فائدةق  ننا سنا لم نكن أقّلا أربا  عمل واحدق فعبيا نتبصفرج والحفال أن النطفق
قففد منحنففاو اهلل للتبصففر تبصففرا كففامال  لففنا فكففل نففاطق )عاقففل ومفكففر( مطلففق 

 ج(4)الحرية

                                 
ا مفر بفالمعروف  -المنزلفة بفين المنفزلتين -الوعفد والوعيفد-أعني بانو ا صول: )العدل  (1)

 والناي عن المنكر(ج
" 1انسففر: دج أحمفففد صفففبحيق ففففي علفففم الكفففالم دراسفففة فلسففففية اراا الففففرق اإلسفففالميةق " (2)

 ج148مق ص4/1702المعتزلةق اإلسكندرية: م سسة اليقافة الجامعيةق ط
 ج94انسر: دج البايق الجان  اإللايق ص (3)
 ج183انسر: المائة مقال في اإليمان ا ريونكسيق ص( 4)
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وأيضا يقوم عندو الوعد باليوا  والوعيد بالعقا  مقام الشاهد الناطق علفل 
-ق فيصرس ب ن ا عمال يتبعاا مدس أو نمق وأن العمل الطوعّي (1)حرية اإلرادة

احبا علفل معرففة بفدقائق ا مفور الني يخلو من االغتصا  والجالق ويكون ص
 ج(2)يتبعا حتما مدس أو نم -وأسباباا وسروفاا

فعندما نقارن بين الباائم واإلنسانق نجد الباائم تنقاد للطبيعة وال تقودهاق 
يقففود الطبيعففة أكيففر ممففا ينقففاد لاففا  ونتيجففة  -نسففرا  نففا نففاطق –أمففا اإلنسففان 

 ج(3)ن يمدس وينملنل  فإن الباائم ال تمدس وال تنمق واإلنسا
وفففي اعتقففاد تيففودور أبففي قففرة أنففا سنا كففان اإلنسففان مجبففورا علففل مففا هففو 
صففانىق وكففان غيففرو مففن الحيففوان كففنل ق فكيففف استحسففن اهلل بعدلففا أن يفف مر 
اإلنسان وينااوق ويعد لا يوابفا علفل طاعتفاق وعقابفا علفل معصفيتاق ولفم يفعفل 

أن اإلنسفان حفر مختفار غيفر ج ولما لفم يحفدث نلف ق يبفت (4)نل  بسائر الحيوان
 مجبور من خالقاج 

سّن أبففا قففرة كففان يسففل  مسففال  المتكلمففين المسففلمين فففي مجاباففة الخصففم 
فحاماق فعمد  للتسليم بما يقولا الخصمق وهو القول ب ن اهلل عادل في  -أوال–وا 

أحكامففا فففال يجبففر أحففداق وأنففا ال يكلففف أحففدا فففوق طاقتففاق يففم ينتقففل معففا عففن 
 ئلة حتل ي س  للقول بحرية اإلرادةجطريق طرس ا س

وعلففل كففّل فففإّن اتجففاو هففنا الالهففوتي حففول معنففل العففدل اإللاففي يففنكرنا بمففا 
 طرحا القدرية ا وائل والمعتزلةج

                                 
 ج117انسر: دج اليازجيق يوحنا الدمشقي ارا و الالهوتيةق ص (1)
 ج134انسر: المائة مقال في اإليمان ا ريونكسيق ص (2)
 ج130انسر: السابقق ص (3)
 ج18انسر: ميامر ياودور  أبي قرةق ص (4)
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م( فنفادى بحريفة اإلرادةق وقاعفدة 940ه/131وجاا واصل بن عطاا)ت: 
شففر أو ق فففاهلل تعففالل حكففيم عففادل ال يجففوز أْن يمضففاف سليففا (1)اليففوا  والعقففا 

سلمق ويرى عبث العقا  سن كان الشر قفدر أزال علفل اإلنسفانق فمفن المسفتحيل 
أن يخاط  اإلنسان بفعلق وهو ال يمكنا أن يفعلق وأيضفا مفن المحفال أن يف تي 
الخطا ق وال يستتبى الخطا  القفدرة علفل الفعفلق فافو سنكفار للضفرورة ولبداهفة 

 ج(2)العقل
أفعفال العبفاد كلافا مفن اهلل وال فعفل ويحتج يمامة بفن ا شفر  ب نفا لفو أن 

 ج(3)لام لم يستحقوا يوابا وال عقابا وال مدحا وال نما
أما القاضي عبد الجبار فقد أورد بابا في بيان الداللة علفل أّن الواحفد منفا 
فاعل علل الحقيقةق فاهلل تعالل ال يصح أن يفعل بسب  كمفا ال يصفح أن يفعفل 

 بالفعل اإلنسانيق وال تجوز في حّق اهلل تعاللجق  ّن هنو الطرق تتعلق (4)بآلة
يبففات اقتففدار اإلنسففان علففل خلففق أفعالففا يرتكففز فففي ا سففا  سلففل حقيقففة  وا 

ج ويف تي خلفق ا فعفال (4)التكليف الني يقتضي من المكلف أن يكون حفرا مختفارا

                                 
 ج127انسر: دج عاطف العراقيق تجديد في المناه  الفلسفيةق ص (1)
انسر: الشارستانيق الملل والنحلق تحقيفق: عبفد العزيفز محمفد الوكيفلق القفاهرة: م سسفة  (2)

ج دج علفففي سفففامي النشفففارق نشففف ة الفكفففر الفلسففففي ففففي اإلسفففالمق 1/49مق 1790الحلبفففيق 
 ج1/374مق 7/1778القاهرة: دار المعارفق ط

 ج34المنية وا ملق ص (3)
انسر: المجموع في المحيط بالتكليفق جمى الحسن بن أحمد بن متويةق تحقيق: دج عمر  (4)

المختصفر ففي  ومفا بعفدهاج 1/348السيد عزميق القاهرة: الدار المصرية للت ليف والترجمةق 
 ج1/230أصول الدينق ضمن كتا  "رسائل العدل والتوحيد"ق 

 ج49فلسفة القدرق صانسر: دج دغيمق  (4)
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باعتبففارو أقفففر  النسريففات سلفففل التجففار  البشفففريةق بففداهتاا وصفففراحتااق وطبقفففا 
 ج(1)لعدل والمسئوليةلمقتضيات ا

ولكففي يحسففن المففدس والففنم يجفف  أن تكففون لإلنسففان القففدرة واالسففتطاعة  
ضافة الحوادث سلل العبادق ففإّن مفدس الغيفر سنمفا يحسفن علفل فعلفا دون فعفل  وا 

جميى القفران أو أكيفرو يتضفمن المفدس والفنمق والوعفد »غيروق فينكر القاضي أن 
نو التصفففرفات مفففن جافففة اهلل تعفففالل والوعيفففدق واليفففوا  والعقفففا ق فلفففو كانفففت هففف

مخلوقة في العبادق لكفان ال يحسفن المفدس وال الفنمق وال اليفوا  وال العقفا ق  ّن 
 ج (2)«مدس الغير ونما علل فعل ال يتعلق با ال يحسن

وهففنا معنففاو لففو أن أفعففال العبففاد كلاففا مففن اهللق وال فعففل لاففمق لففم يسففتحقوا 
لفو لفم نكفن محفديين لفاق لمفا » وبعبفارة دقيقفة يوابا وال عقابا وال مدحا وال نماج 

 ج(3)«حسمن ا مر والناي وغيرهما من ا حكام فينا
أي أنفففا ال يعقفففل أن تكفففون لافففنو ا وامفففر والنفففواهي قيمفففةق سنا لفففم يكفففن  

 ج(4)«معيار سنسانية اإلنسان»لإلنسان اختيارج فاالختيار هو 
 يرهم لترت  علل نل :نستنتج من هنا أّن أفعال العباد لو كانت مخلوقة لغ

 كون التكليف في نفسا باطالج 
  سبطال معنل اليوا  والعقا  علل ا فعالق والمجازاة علل ا عمفالق

 فال يعقل الحكم بنل  لشخص بسب  فعل غيروج 

                                 
 ج17(ق اإلنسان المتعين )العدل(ق ص3دج حسن حنفيق من العقيدة سلل اليورة ) (1)
 ج 0/29ج وأيضا: 0/34ج المغنيق 347شرس ا صول الخمسةق ص (2)
 ج1/349المجموع في المحيط بالتكليفق  (3)
: دار الشففروقق بيففروت(-دج محمفد عمففارةق المعتزلففة ومشففكلة الحريففة اإلنسففانيةق )القففاهرة (4)
 ج04مق ص2/1700ط
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سلفففل أّن  -(1)مقتفيفففا أيفففر المعتزلفففة-ه( 490وكفففنل ق نهففف  الجفففويني)ت: 
الل مطالًبففا عبففادو ب عمففالام فففي لإلنسففان قففدرة واختيففارًاق وأنففا لّمففا كففان اهلل تعفف

 ج(2)حياتامق وداعيام سليااق فإنا مييبام ومعاقبام علياا في مآلام
ولم يختلف القدرية ا وائل في المجتمفى اإلسفالمي عفن هفنا الفرأيق والتقفل 

م( وغففيالن الدمشففقي 977أميففال م عبففد الجانففي )ت (4)مففى القدريففة (3)المعتزلففة
علففففل أن العبففففد حففففر اإلرادةق قففففادر محففففدث م( ق واتفقففففوا 924)تففففوفي حففففوالي 

 ق مستحق علل أفعالا يوابا أو عقاباج (4) فعالا

                                 
( ربففط بففين 228يففدل علففل نلفف  أّن سففيف الففدين اامففدي فففي كتابففا )غايففة المففرامق ص (1)

 المعتزلة والجويني في مس لة اليوا  والعقا ج 
انسففر: العقيففدة النساميففة فففي ا ركففان اإلسففالميةق تحقيففق: الشففيخ محمففد زاهففد الكففويريق  (2)

 ج42مق ص1772تراثق القاهرة: المكتبة ا زهرية لل
رغم اشترا  المعتزلة مى القدرية ا وائل في ت كيفد حريفة اإلنسفان ومسفئوليتاق فينبغفي أال  (3)

نخلففط بينامففا وبففين المعتزلففةق سن يعتففرف المعتزلففة بففالعلم اإللاففي السففابقج ]انسففر: دج حسففن 
ق 94مق ص2/1771الشففافعيق المففدخل سلففل دراسففة علففم الكففالمق القففاهرة: مكتبففة وهبففةق ط

 [ج 77وأيضا: ص
 ج 1/49انسر: الملل والنحلق  (4)
وفي هنا بنور :» يقول دج عبد الرحمن بدوي بعد تعريفا بمنه  غيالن الدمشقي ومقاالتا  

[ج 1/184]مففناه  اإلسففالميينق «ج أوليففة لمففنه  المعتزلففة فففي العففدلق وفففي حريففة االختيففار
لففوا غففيالن الدمشففقي مففن المعتزلففة باإلضففافة سلففل أّن مفف رخي طبقففات المعتزلففة ورجالاففا جع

أمففا غففيالن فكففان (: » 129ورجاالتاففا المتقففدمينج فيقففول الخيففاط فففي كتابففا )االنتصففارق ص
 «جيعتقد ا صول  الخمسة التي م ن اجتمعت فيا فاو معتزلي

اتفففق كففل أهففل العففدل علففل أن (:» 0/3يقففول القاضففي عبففد الجبففار فففي كتابففا )المغنففيق  (4)
صرفام وقيامام وقعودهم حادية من جاتام  وأّن اهلل جل وعز أقدرهم علفل نلف ق العباد من ت

 «جوال فاعل لاا وال محدث سواهم



 

 
313 

ق لفم يسفتمدوا أفكفارهم سال مفن نسفرهم نسفرا (1)فالقدريون هم مصدر المعتزلفة
داخليا في القران الكريم والسنة النبويةق وفي أفعال خلففاا بنفي أميفةق ومفا نفتج 

 ج (2)عناا من تفشي عقيدة الجبر
اف سلل نل ق أّن ه الا القائلين بحرية اإلرادة قد بدأوا النقفا  والجفدل ينض

 حول قدرة اإلنسان واختيارو مبكراق وهنا يشير سلل ملمحين مامين:
ففي مناسرتفا –مغالطة يوحنفا الدمشفقي  فقفد أسافر  المسفلمين عامفة-ا ول

ن ق رغففم أن يمففة دلففيال قائمففا أنففا بففي(3)قففائلين بففالجبر -بففين مسففيحي ومسففلم
ففْن سففّلم بحريففة اإلرادة  -علففل وجففا الخصففوص–المسففلمين فففي هففنو الفتففرة  م 

اإلنسانيةق كمعبد وغيالنق وهما معاصفران لفاق ومفن جافة أخفرىق ال توجفد بفين 
علل وجفود عالقفة مباشفرة واتصفال حقيقفي بينامفا وبفين  (4)أيدينا شواهد قاطعة

 يوحنا الدمشقيج
                                 

هفنو المسفائل تتصفل مباشفرة »جججيقول المستشرق جولدتسيار عن أصل العدل ومسفائلا: (1)
]العقيفدة «ج بنسريات القدرية التي نماها المعتزلة ومشوا باا سلل أقصل النتائج التي تحتملافا

 ج32[ج وقارن: دج نيبر ق تقديم كتا  االنتصارق ص184والشريعة في اإلسالمق ص
ج وقففد نسفف  144-143ج فضففل االعتففزالق ص1/480انسففر: دج النشففارق نشفف ة الفكففرق  (2)

( رواية سلل أستانو أبي علي الجبائي تشير سلل 0/4القاضي عبد الجبار )في كتابا المغنيق 
بالجبر وأسافرو كفان هفو معاويفة رضفي اهلل عنفا  ليجعلفا عفنرا فيمفا أن أول من أحدث القول 

 يفعل ويتر ق يم فشا نل  في بني أميةج 
 -وزيفر خارجيفة فرنسفا–وهنا مفا نجفدو ففي العصفر الحفديثق فقفد وصفف المسفيو هفانوتو  (3)

م( للففرد 1784اإلسففالم والمسففلمين عمومففا بسففمة الجبففرق ممففا دفففى اإلمففام محمففد عبففدو )ت: 
انسفر: الشفيخ اإلمفام محمفد عبفدوق اإلسفالم ديفن العلفم والمدنيفةق تحقيفق ودراسفة: دج عليفاج ]

 [ج 79-73مق ص1/1770عاطف العراقيق القاهرة: دار قبااق ط
لما لم يكفن قفد تفوفر لفي مفن ا دلفة مفا يميبفت اعتمفاد :» يقول الدكتور كمال اليازجي سنا  (4)

نة الزمنية العامةق وهي نشوا حركفة الكفالم متكلمي المسلمين علل الهوت الدمشقي سال القري
بمعيفد شففيوع ايفار يوحنففا وارائففا وشفروحاق وهففو دليففل غيفر مملففزمق اكتفيففتم بإنشفاا مقارنففة بففين 
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  باللغففة اليونانيفةق ممفا قففد فضفال عفن أنفاق أي يوحنففا الدمشفقيق كفان يكتف
 يشعرنا بصعوبة ت ييرو في القدرية المعاصرين لاج 

 وهل القول بالحرية كان مقصورا علل مفكري المسيحية وحدها ؟
القففول بالحريففة ال تخففتص بففا العقيففدة »فانففا  مففن البففاحيين مففن يففرى أّن 

 ج (1)«المسيحية بل ليست من أصولاا علل اإلطالق
يدفى المعتزلة والقدرية سلل أن تلتم  رأياا في هنو  لي  يمة ما -وااخر

ق ففففي المصففدر (2)المسفف لة خاصففة مففن الالهففوت المسففيحيق أي بتفف يير خففارجي

                                                                             
دج «ج ] أقوالا في ا مانة ا ريونكسفية وأقفوالام كمفا أيبتافا ا شفعري ففي مقفاالت اإلسفالميين

 [ج  9اليازجيق يوحنا الدمشقي: ارا و الالهوتيةق ص
 ج149دج صبحيق الفلسفة ا خالقيةق ص (1)
 
مال عدد من المستشرقين من أميال ففون كريمفرق جولدتسفيارق دي بفورق ماكدونالفد سلفل  (2)

أن هنو المشكلة وليدة سب  خارجي  وهو المسيحية الشرقيةق أي أن عقيفدة القفدر والنقفا  
علفم العقائفد المسفيحيق وأن العقلي الني دار حولاا أدخفل ففي التفكيفر اإلسفالمي بتف يير مفن 

دمشفق كانفت المركفز العقلفي الحتضفان واختمفار التفكيفر ففي مسفائل القفدرج ]انسفر: الحضفارة 
اإلسالمية ومدى ت يرها بالم يرات ا جنبيةق تعري : دج مصطفل طا بدرق القفاهرة: دار الفكفر 

سففة ففي ج تفاريخ الفل74ج العقيدة والشريعة ففي اإلسفالمق ص91-98مج ص1749العربيق 
اإلسالمق نقلا سلل العربية وعلق عليا: دج محمد عبد الاادي أبو ريدةق بيروت: دار الناضفة 

 [ج74-73مق ص1701ق 4العربيةق ط
See:  Macdonald, development of  Muslim theology jurisprudence 
and constitutional theory, new York: Charles Scribner's 
sons,1903,  p131-132.                                                          
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واجتااد ه الا القدرية وتفسيراتام ما ينا  دليال علل أّن نش ة هنو  (1)الديني
نافم ييبت المعتزلة نسرية حرية اإلرادة    »المس لة كانت سسالمية محضةج فلم 

ج (2)«درسوها علل يد المسفيحيينق فالمشفكلة موجفودة أساسفا ففي القفران الكفريم
مفن القفول  -صفلل اهلل عليفا وسفلم–كما أّن مفا كفان عليفا أصفحا  رسفول اهلل 

 ج(3)بالعدل فساهر

                                 
يصففرس الففدكتور محمففد يوسففف موسففل بفف ّن هففنو المشففكلة أيارهففا القففران الكففريمق وبعففد أن  (1)

أيارهففا كففان نفسففا مصففدر الففوحي فففي حلولاففاق أو عمففاد االسففتدالل علياففاج ]انسففر: القففران 
 [ج 124والفلسفةق ص

بففد الكففريم عيمففان سلففل أن القففول بففالجبر واالختيففار مففن القضففايا التففي ويففنه  الففدكتور ع    
نبعفففت مفففن المجتمفففى اإلسفففالمي ناتفففاج ]انسفففر: نسريفففة التكليفففف اراا القاضفففي عبفففد الجبفففار 

 [ج394الكالميةق ص
وي كد الدكتور عبد العزيز سيف النصر أّن ا ْولل بفالقبول هفو القفول بالمصفدر الفداخلي     

در ا جنبيق فال ينبغي تجاهل أير القران الكريمق والسروف االجتماعيفة المباشرق ولي  المص
والسياسية التي عاشاا المسلمون اننا ج ]انسر: حريفة اإلرادة اإلنسفانية ففي الفكفر الكالمفي 

ق 14مق ص2813اإلسففالميق القففاهرة: مكتبففة اإليمففانق أسففيوط: مكتبففة الجامعففة ا زهريففةق 
 [ج24-21وأيضا: ص

الدكتور سميح دغيم أن الجدل حول مس لتي القفدر واالختيفار بفدأ انطالقفا مفن وارتضل       
معطيات دينيةق ومن محفاوالت إليجفاد معادلفة صفريحة بفين العفدل اإللافي مفن جافةق وموقفى 

 [ج08اإلنسان من جاة يانيةج ] انسر: فلسفة القدر في فكر المعتزلةق ص
 ج19ميق صاإلسال -دج جور  عطيةق الجدل الديني المسيحي (2)
يستنتج المعتزلفة مفن أقفوال أبفي بكفر الصفديق رضفي اهلل عنفا ففي الكاللفةق وأحيانفا عمفر  (3)

وابففن مسففعود رضففي اهلل عنامففا بفف ن الصففحابة كففانوا مصففرحين بالعففدلج ]لمزيففد مففن التفصففيل 
ج يحيففل هاشففم فرغففل: نشفف ة ااراا والمففناه  والفففرق 149-142ينسففر: فضففل االعتففزالق ص

 [ج47-44الكالميةق ص
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الففنين مففالوا سلففل أن هففنو  (1)مففى بعفف  البففاحيين -مففن جاففة أولففل–وأتفففق 
ن كفان يمففة  (2)اسفيالمشفكلة كانفت نتيجفة للتطففور الفديني والسي فففي اإلسفالمق وا 

ت يير أجنبي فإنا كان تاليا لساور المشكلةق مسفاعدا ففي تطويرهفا وتعميقافا ال 
 في خلقاا من العدمج

ومففن جاففة أخففرىق ربمففا يكففون مقبففوال الميففل سلففل أّن سيبففات حريففة اإلنسففان 
التجففاو غيففر أخالقفيق ونلفف  عنفدما شففرع قففوم ففي ارتكففا  اايففام  سافر كففرد فعفل

وزارق يم يحملون علل اهلل ننفوبامق فاقتضفل الموقفف ا خالقفي الفدفاع عفن وا  
يبات مسئولية اإلنسان بنفي الجبفرق الفني يسفل  االختيفارق  شرعية التكاليفق وا 

 ج (3)ومن يم فإن القول بحرية سرادة اإلنسان تقتضيا الضرورة ا خالقية
 ج المسئولية:2

ق فففإّن (4)ل بففا أو ترفضففا سرادتففالّمففا كففان اإلنسففان مسففئوال عففن كففّل مففا تقبفف
يوحنا الدمشقي يتساال: فإلل مانا سًنا ننس  ما يحدث علفل يفد البشفرق سنا لفم 

ال يجففوز تسففجيل ا عمففال القبيحففة والسالمففة »يكففن اإلنسففان علففة عملففا؟ فإنففا 
علففل اهللق وال علففل القضففاا  ناففا ال تكففون دائمففا علففل حففال واحففدة؟ وال علففل 

 ن أعمالاا  -وال علل الطبيعة -ر مفروضة ال معروضة ن أعمال القد-القدر
 ن أعمففال البشففر ليسففت نففوادر -وال علففل الحففس  -مختصففة بالنبففات والحيففوان

 نافففم يقولفففون سن ميفففدان الفطفففرة ففففي الجوامفففد  -وال علفففل الفطفففرة -ومفاجفففآت
                                 

ج دج عففادل العففواق المعتزلففة 244انسففر: دج عرفففان عبففد الحميففدق دراسففات فففي الفففرقق ص (1)
 ج29ق دج تق ص1والفكر الحرق دمشق: ا هاليق ط

فعلل سبيل الميال ينكر دج سبراهيم مدكور وا ستان أحمد أمين أّن هنفا  صفلة وييقفة بفين  (2)
الففرق وااراا الكالميفةج ]انسفر: مقدمفة  الحياة السياسية والخالف المتعلق باا ونشف ة بعف 

 [ج 3/9ق صفحة )ه(ج ضحل اإلسالمق 0كتا  المغنيق  
 ج149انسر: دج صبحيق الفلسفة ا خالقيةق ص (3)
 ج1/34انسر: مدينة اهللق  (4)
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وعليففا بقففي أّن اإلنسففانق سنا عمففل أو صففنىق فاففو مبففدأ أعمالففا  -والحيوانففات
 ج(1)«و حرالخاصةق وه

فالدمشففقي ينفففي نسففبة أعمففال اإلنسففان سلففل اهلل أو القففدر أو الطبيعففة أو 
الحففس أو الفطففرةق يففم ينتاففي سلففل اإلقففرار بمسففئولية اإلنسففان التامففة عففن أفعالففا 

 وأعمالاق نسرا  نا حر اإلرادةج
كيففف يسففتقيم أن » وأيضففا يسففتنكر ا سففقف أبففو قففرة القففول بففالجبر قففائال: 

علل اإلنسان مفا ال يطيفق وال سفبيل بفا سليفا يفم يعنبفا سن لفم يكون اهلل يفر  
 ج(2)«يفعلا

ق سن (3)أمففا عنففد المعتزلففة فتتصففل حريففة اإلرادة اتصففاال وييقففا ب صففل العففدل
ق وتبريفر التكليفف والحسفا    ني ففي (4)جعلوا الحريفة شفرطا لتحمفل المسفئولية

ن ويعاقفف  علففل حريففة اإلنسففان يكمففن مبففدأ العففدل اإللاففيق بفف ن ييففا  اإلنسففا
أفعالاج فما دام اإلنسان حرا ففي اختيفاروق فحريتفا هفنو لفن يكفون لافا معنفل سال 
سنا كففان مسففئوال عمففا يفعففلق يففم ال يكففون لاففنو المسففئولية معنففل سال سنا ترتفف  

شفففرف المسفففئولية مفففن أسفففمل »ج وال شففف  أّن (4)الجفففزاا المناسففف  علفففل العمفففل
 ج(9)«المقاصد في بناا المجتمى والمحافسة عليا

                                 
 ج139المائة مقال في اإليمان ا ريونكسيق ص (1)
 ج18ميامر ياودور  أبي قرةق ص (2)
 ج 2/183الفلسفة اإلسالمية مناج وتطبيقاق  انسر: دج مدكورق في (3)
نهفف  المعتزلففة سلففل القففول باالختيففار لييبتففوا أن اإلنسففان »يقففول المستشففرق دي بففور:  (4)

مسئول ومحاس  علل أفعالاق وليقيموا الحجة علل عفدل اهللق وأنفا ال يمكفن أن تصفدر عنفا 
 [ج188]تاريخ الفلسفةق ص«ج مباشرة معاصي اإلنسان

 ج399ج عبد الكريم عيمانق نسرية التكليفق صانسر: د (4)
دج محمففد السففيد الجلينففدق قضففية الخيففر والشففر لففدى مفكففري اإلسففالمق القففاهرة: دار قبففااق  (9)

 ج424مق ص2889
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كففنل  تمسفف  المعتزلففة بحريففة سرادة اإلنسففان حتففل ال ينسفف  الشففر الخلقففي  
ج (1)كالسلم ميال سلل اهلل تعاللق وهنا يعني أنام قصفدوا بالحريفة وجافة أخالقيفة

فففاهتم القاضففي عبففد الجبففار بالبحففث عففن جففوهر اإلنسففانق ومففدى حريتففا فففي 
يم مسفائل الفلسففة أفعالاق وقضايا المسفئوليةق والجفزاا ونحوهفاق وهفي مفن صفم

 ج (2)الخلقية قديما وحدييا
وتقوم هنو المسئولية عندو علفل مبفدأين أو دعفامتينق همفا: العقفل وحريفة 

 ج(3)اإلرادة
ومن ناحية أخرىق فإن وجاة نسرو العقلية في ضفرورة القفول بإيجفاد العبفد 

 هي وجاة نسر أخالقية ال غبار عليااق وهي تتسق (4) فعالا وأنا المحدث لاا
ج كما يشاد سليم العقل والحفوا  مفن نفسفا (4)مى ايات كييرة من القران الكريم

أنا موجودق وال يحتا  في نل  سلل دليل يادياق كنل  يشاد أنا مفدر   عمالفا 
 ج(9)االختيارية

مففن يففم لجفف  القاضففي عبففد الجبففار سلففل المسففئولية ا خالقيففة للبرهنففة علففل 
مفرقا بين حفال المضفطر والعفاجزق وحفال حرية اإلنسان في فعلا وقدرتا علياق 

                                 
 ج192ج الفلسفة ا خالقيةق ص147انسر: دج صبحيق في علم الكالم )المعتزلة(ق ص (1)
 ج224لكالمق صانسر: دج الشافعيق المدخل سلل دراسة علم ا (2)
انسر: دج محمد صالح السيدق الخير والشر عند القاضي عبد الجبفارق القفاهرة: دار قبفااق  (3)

ج دج عبد المقصود عبد الغنيق حرية اإلنسان دعامة المسفئولية والجفزااق 199مق ص1770
 ج437ص

 ج1/230المختصر في أصول الدينق  (4)
 وما بعدهاج 189انسر: دج قاسمق تقديم مناهج ا دلةق ص (4)
ق 1بيفففروت(: دار الشفففروقق ط-انسفففر: اإلمفففام محمفففد عبفففدوق رسفففالة التوحيفففدق )القفففاهرة (9)

 ج91مق ص1774
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المختار والقادرق فالمسئولية سنما تج  في حال القادر المختار فقفطق يفدل علفل 
أن نفصففل بففين المحسففن والمسففياق وبففين حسففن الوجففا وقبيحففاق فنحمففد »نلفف  

المحسن علل سحساناق وننم المسيا علل سسااتاق وال تجوز هنو الطريقة ففي 
 في طول القامة وقصرهاق حتل ال يحسن منا أن نقول حسن الوجا وقبيحاق وال

للطويل لم طالت قامت ق وال للقصير لم قصرت؟ كما يحسفن أن نقفول للسفالم لفم 
سلمففت؟ وللكففان  لففم كففنبت؟ فلففوال أن أحففدهما متعلففق بنففا وموجففود مففن جاتنففا 

ال لما وج  هنا الفصل  ج(1)«بخالف ااخرق وا 
ا يقفى مفن جافة اإلنسفانق فيلزمنفا أن يدل هنا النص علل أّن من ا فعال م

نمتففدس المحسففنق ونففنم المسففياق وال يحسففن منففا المففدس والففنم ل خففرين علففل 
 طولام وقصرهم وصورتامج

كمففا أن أحففد مضففامين العففدل عنففد هفف الا أنففا مففا دام يعاقفف  علففل خطايففاوق 
فالبد أن يكون مسفئوال عنافاج وهفم ففي هفنو الناحيفة يكونفون أقفر  سلفل صفيغة 

 ج(2)م(: التكليف يعني االستطاعة1084)ت:  Kantف ا لماني كانط الفيلسو 
 جالدليل السيكولوجي )شاادة الوجدان(:3

يقففوم هففنا الففدليل علففل شففعورنا بالحريففة فففي فعففل ا عمففال االختياريففة أو 
تركااق بدليل أننا نشعر بالتفرقة بفين حركاتنفا االختياريفة وحركاتنفا االضفطراريةق 

وننففا ال نخلففط بففين حركتنففا حففين نريففد أْن نحففر  يففدناق كمففا يساففر بوضففوس مففن ك

                                 
 ج1/230ج المختصر في أصول الدينق 332شرس ا صول الخمسةق ص (1)
انسر: مونتجمري واتق القضاا والقدر في فجفر اإلسفالم وضفحاو القفرون الياليفة ا ولفلق  (2)

مق 1770دج عبد الرحمن الشفيخق القفاهرة: الايئفة المصفرية العامفة للكتفا ق  ترجمة ودراسة:
 ج131ص
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وحركتنا حين نرتع ج فالحركة االختيارية مرادة من اإلنسان مقدورة لاق بخالف 
 ج(1)الحركة االضطرارية التي ال دخل لا فياا

وقد جعل يوحنا الدمشقي الحرية مالزمة للعقل  فكل ناطق حرق ونسرًا  ّن 
بيعة أكير مما ينقاد لاا  ولنا سنا مال سلل شيا اإلنسان ناطقق فاو يقود الط

وأرادوق فلا المقدرة علل أْن يقاوم ميلاق أو أن ال ينقاد سلياق أما الباائم فال 
 ج(2)حرية لاا   ناا تنقاد للطبيعة وال تقودها

سن الحوادث مناا ما هو باستطاعتناق ومناا ما هو لي  » وأيضا يقول:
ي استطاعتنا فنكون أحرارا أن نعملا وأن ال نعملاج في استطاعتناج أما ما هو ف

أي كل عمل نعملا طوعاق ال يقال سننا عملناو طوعا سنا كان العمل لي  مناج 
ناا أ  المشورة  وبعبارة أبسطق سنا يتبى هنو ا عمال مدس أو نمق وا 

 ج(3)«والشريعة
اعتنا فاختيار ا عمال يكون دائما في استطاعتناق وا مور التي في استط

هي المعروضة علينا علل السوااق ميل التحر  وعدم التحر ق العطاا أو عدم 
العطااججج وما شاكل نل  مما يكون أساسا  عمال الفضيلة أو الرنيلةق فإننا 

 ج (4)في هنو كلاا نكون أحرارا
يسار من هنو النصوص أّن ا عمال التي هي في استطاعتنا تعود دوما 

 ج سلل حريتنا واختيارنا

                                 
انسفففر: دج زكريفففا سبفففراهيمق مشفففكلة الحريفففةق القفففاهرة: الايئفففة المصفففرية العامفففة للكتفففا ق  (1)

 ج3/43ج ضحل اإلسالمق 189ج دج قاسمق مناهج ا دلةق ص132مق ص2818
 ج130ق 138ق 78كسيق صانسر: المائة مقال في اإليمان ا ريون( 2)
 ج139السابقق ص (3)
 ج139انسر: السابقق ص (4)
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ولم يختلف رأي القاضي عبد الجبار عن هناق فينكر أّن اإلنسان هو 
المحدث  عمالاق وأنا يح  من نفسا االقتدار والفعلق وأن ا فعال االختيارية 

هو أني هنو »هي ا فعال التي تكون صادرة من القادر عليااق وتحرير نل  
ا ها بحس  التصرفات يج  وقوعاا بحس  قصودنا ودواعيناق ويج  انتف

ما مقدرًاق فلوال أناا محتاجة  كراهتنا وصارفنا مى سالمة ا حوال سما محققا وا 
ال لما وج  نل  فياا  ج(1)«سلينا ومتعلقة بناق وا 

كحجة مبنية علل مدار   -منسوبا للمعتزلة-وهنا ما أيبتا الجويني 
يدر  سّن العاقل يميز بين مقدورو وبين ما لي  بمقدوروق و » حيث  (2)العقول

 ج(3)«تفرقتا بين حركاتا اإلرادية وألوانا التي ال اقتدار لا علياا
كنل ق ينكر القاضي عبد الجبار أّن ما يريدو اهلل تعالل من مقدور غيرو 

 (4))عبادو( علل ضربين:
 أحدهما يريدو علل جاة اإللجاا واإلكراوق فيج  وقوعاج
أرادو من المكلفينق وااخر ما يريدو علل جاة االختيار والطوع نحو ما 

ونل  ال يوج  فيا الضعف والنقص سنا لم يقىج وهنا الضر  الني علل غير 
وهو أن يقى منام اختياراق لكي يصلوا با »جاة اإللجاا يرمي سلل أمر واحد 

 ج (4)«سلل اليوا  الني أرادو لام

                                 
 ج 339شرس ا صول الخمسةق ص (1)
وهنا الطريق العقلي كان موضى سقرار من قبل بع  ا ساتنة المحفديينق ميفل دج عفاطف  (2)

 ج[127العراقيج ]انسر: تجديد في المناه  الفلسفيةق ص
ول االعتقففادق حققففا وعلففق عليففا: دج محمففد يوسففف اإلرشففاد سلففل قواطففى ا دلففة فففي أصفف (3)

 ج288مق ص1748موسلق علي عبد المنعمق القاهرة: مكتبة الخانجيق 
 ج9/249انسر: المغنيق  (4)
 ج9/240المغنيق  (4)
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ومعنل هنا أن نسرة المعتزلة سلل اإلنسان كانت نسرة دينامية تركز علل 
ق مما (1)ارو من حيث هو نف  فاعل ال من حيث هو نف  متقبل ومتلقاعتب

 يدل علل فاعليتا اإليجابيةج
نا كان التمييز بين ا فعال والحركات االضطرارية واالختيارية هو دليل  وا 

في  (3)ق فإنا أيضا كان محل اهتمام بع  ا شاعرة(2)استند سليا المعتزلة
 سيبات حرية اإلنسان وقدرتاج

لالئق في هنا السياق أن نقول: سّن هنو التفرقة بين الحركات ومن ا
االضطرارية واالختيارية ليست وقفا علل منه  فلسفي بعيناق بل هي مغروسة 

 في الطبيعة اإلنسانية  ومن يم فال يصح أن نلتم  لاا مصدرا مسيحياج
كما أن أحدا من م رخي الفرق اإلسالمية لم ينس  للقاضي عبد الجبار 

 في هنو المس لة ودقائقااج ( 4)أخنو عن المسيحيةق أو ت يرو بمعتقدها خاصة
ولّما كان منه  المعتزلة م سًسا علل العقل والنسرق فشرع القاضي عبد 

ق فاحتج بآيات علل أن اهلل ال (4)الجبا يلتم  لرأيا الدليل من القران الكريم

                                 
 ج 40( انسر: دج سميح دغيمق فلسفة القدرق ص1)
 ج390انسر: شرس ا صول الخمسةق ص (2)
 ج221يق غاية المرامق صج اامد214الجوينيق اإلرشادق ص (3)
تفحص الدكتور عادل العوا بعف  مقفاالت مف رخي الففرق اإلسفالمية حفول تف ير المعتزلفة  (4)

بالالهوت المسيحيق وانتال سلل أنا لم يعير علل سشارات لانا الت ير المزعوم من قبل بعف  
  المحديين مفن المستشفرقين خاصفةق سفوى سلماعفات سلفل تف ير بعف  مميلفي المعتزلفة بفبع

 [ج340-337الفالسفةج ]انسر: المعتزلة والفكر الحرق ص
يسار لي أّن واصل بن عطفاا سفبقا ففي االسفتدالل علفل نلف  بآيفات مفن القفران الكفريمق  (4)

» ( معقبففا علففل قففول واصففل بالقففدر1/49يففدل علففل نلفف  قففول الشارسففتاني )الملففل والنحففلق 
 «ج  واستدل بآيات علل هنو الكلمات
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وجا االستدالل  ق بيد أنا لم يورد هنو اايات علل(1)يخلق أفعال العباد
نما أوردها علل أّن أدلة الكتا  العسيم موافقة  دلة العقل  واالحتجا ق وا 

 ج(2)ومقررة لا
م ن ش ٓاا  ۡ  يم ۡ  وميال نل ق قولا تعالل: ﴿ف م ن ش ٓاا  ف ل مىن و 

ق مما يدل (4)ق فقد فو  ا مر في نل  سلل العبد واختيارو(3)﴾ۡ  فمرۡ  ي  ۡ  ف ل
رادتا كما بين صريح القران الكريمجعلل أن اإليمان والكفر متع  لقان باإلنسان وا 

ب قوى وجوو اإلضافة كقولا: تفعلون »وأيضا أضاف سلل اإلنسان فعلا 
ت خ ق وألزم العبد التوبيخ (4)﴾ ۡ  ًكاۡ  لمقمون  سىفۡ  وتصنعونقججج حتل يقول: ﴿ و 

ون  ۡ  ف  ت  ۡ  والنمق وعدد نعما عليا وقرعا بنل ق وقرر عليا بقولا: ﴿ك ي فمرم
نا تتبعنا ايات القران كانت كلاا دالة علل العدل (9)بىٱلليا﴾  ج(9)«ججج وا 
 الرد علل الجبرية: -ياليا

وجا القدي  يوحنا الدمشقي ساام نقدو للجبريةق ففي مناسرتا بين مسيحي 
 (0)ومسلم يسوق حجتين ضد المجبرةق هما:

ل في يحتج ب نا لو لم يكن اإلنسان حراق فسوف يكون اهلل غير عاد-أ
 عقابا أو في أمرو بمعاقبة من يرتكبون الشرج

                                 
 ج424القرانق القسم اليانيق صانسر: متشابا  (1)
 وما بعدهاج 344انسر: شرس ا صول الخمسةق ص (2)
 (ج27سورة الكافق من ااية ) (3)
 ج392انسر: شرس ا صول الخمسةق ص (4)
 (ج19سورة العنكبوتق من ااية ) (4)
 (ج20سورة البقرةق من ااية ) (9)
 ج1/397المحيط بالتكليفق  (9)
 ج2/997المتكلمينق  انسر: ولفسونق فلسفة (0)
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ْور في حق اهلل أن يعاق  اإلنسان علل أفعال أجبرو  وهنا معناو أن من الج 
 عليااج 
لي  من االتساق أن يكون اهلل أراد للعاصي ممقدما أن يرتك  بع  - 

 الخطايا وبين كونا ال يريد لا أن يرتكبااق وهو ما تتضمنا النواهي الموحاة
 عن ارتكا  تل  الخطاياج

وهنا معناو أن القول بسبق التقدير اإللاي )الجبر( يتضمن أن اهلل يجبر 
 اإلنسان علل فعل ما ال يرضاو اهلل تعاللق وكل فرد قدر لا مصيرو منن ا زلج

ومن جاتا لم يكتفى القاضي عبد الجبار بالبرهنة علل حرية اإلرادة 
نما شرع ف ي الدفاع عناا ضد منكريااق ودح  منه  اإلنسانية وتقريرهاق وا 

بطال حكم (1)القائلين بالجبر    نا ي دي سلل هدم الشريعةق ومحو التكاليفق وا 
 ج(3)ج وأيضا ت ول ما ورد من ايات الختم والطبى(2)العقل البدياي

حفسا لمعنل اإلنسانية في اإلنسانق  (4)وأصنافاا (4)لقد جابا الجبرية
ج والدليل (1)لعدل اإللاي ومفاوم التكليف من التشوياوبالتالي حفسا لمعنل ا

                                 
ج دج عفاطف 393ق ص324-324ق ص310-319انسر: شفرس ا صفول الخمسفةق ص (1)

 ج129-129ج وأيضا: ص138العراقيق تجديد في المناه  الفلسفية والكالميةق ص
 ج93انسر: رسالة التوحيدق ص (2)
 ج3/40انسر: ضحل اإلسالمق  (3)
لممكففن حينئففن ضففياع حريففة ا فعففالق تكمففن خطففورة الجبففر فففي تحولففا سلففل عقيففدةق فمففن ا (4)

ضفافة  -عز وجل–والقضاا كلية علل اإلنسانق وجعل اهلل  مسئوال عن الشر في العفالم بفل وا 
القبائح سلياق فضال عما يحديا من أير سفلبي ففي ا ففراد والمجتمعفاتق  ويكشفف الجبفر عفن 

 [ج37-39(ق ص3اغترا  اإلنسان في العالمج ]انسر: دج حنفيق من العقيدة سلل اليورة )
الجبريففة أصففناف: الجبريففة الخالصففة هففي التففي ال تيبففت للعبففد فعففال وال قففدرة علففل الفعففل  (4)

أصالج والجبرية المتوسطة هي التي تيبت للعبد قدرة غير م يرة أصالج ]انسر: الملل والنحفلق 
 [ج 207-1/200ج الشريف المرتضلق سنقان البشر من الجبر والقدرق 1/04
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علل نل  أنا أورد فصال في سبطال ما يتعلقون با من لفسة الكس ق وما 
 ج(2)يتصل بنل 
 تعقي :

 بعد هنا الطرس يتضح ما يلي: 
ال تنفصففل الحريففة عففن اإلرادةق وال تفاففم بففدونااق واإلنسففان حففرق يففدل  ج1

سففئولية اإلنسففان عففن طاعتففا أو علففل نلفف  وجففود اليففوا  والعقففا ق وم
بفعففل –عصففيانا للتعففاليم الدينيففةق باإلضففافة سلففل نلفف ق فففإن اإلنسففان 

يففدر  أنففا حففرق فاففو يملفف  سرادتففا ويسففتطيى فعففل أي  -وجففداني مباشففر
أمر أو تركاق بل سنا كي يستطيى أن ينكر الحريفة أو أن يقبلافاق يجف  

 ج(3)أوال أن يكون حرا  ليستطيى نل 
والوجفففدان والنقفففل يتفقفففون علفففل صفففحة االختيفففار ونففففي  كمفففا أّن العقفففل ج2

االضطرار فيما هو منطو في حوزة ا عمال البشفريةق ممفا يبفرهن علفل 
اسففتقالل الففناتق وحريففة اإلرادةق وعففدم سففلبية اإلنسففان فففي المجتمففىج 
فاإلنسان يكس  بإرادتا وقدرتا ما هو وسيلة لسعادتاق وهنا ما قررتفا 

 ج(4)وام ا عمال البشريةالشريعة كركن للسعادةق وق
عالوة علل نل ق فإّن اإلقرار بالجبر يمفضي ال محالة سلل تحطفيم قواعفد  ج3

التكليفق ففالتكليف يتضفمن القفدرةق وبنفاا عليفا ففال يتصفور اسفتحقاق 
 المدس أو النم سال سنا سلمنا بمسئولية اإلنسان عن أفعالاج 

المعتزلفففة مفففن الصفففعوبة قبفففول القفففول بتففف يير الالهفففوت المسفففيحي ففففي  ج4

                                                                             
 ج01دغيمق فلسفة القدرق صانسر: دج ( 1)
 ج138وما بعدهاج الحاكم الجشميق تحكيم العقولق ص 0/03انسر: المغنيق  (2)
 ج283انسر: دج زيعورق أوغسطينو ق ص (3)
 ج 93انسر: رسالة التوحيدق ص (4)
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ق فالتشففابا الففني بففدا بففين بففراهين حريففة اإلرادة لففدى الدمشففقي (1)عامففة
لي  دليال مقنعا   -نيابة عن المعتزلة–وأبي قرة والقاضي عبد الجبار 

 علل الت يير والت يرق ونل  من جاتين: 
ا ولفففل: مفففا أوردو يوحنفففا الدمشفففقي مفففن اراا وأفكفففار ورد قبفففل نلففف  ففففي كفففالم 

وغيرهمففاق وهففو كففالم منتشففر شففائى لففدى القففائلين بحريففة  أوريجففين وأوغسففطين
  نل   ّن ا سا  في القدر هفو العقفل البشفري (2)اإلرادة من فالسفة والهوتيين

ج أو بعبارة أخرى فإن منش  القول ففي حريفة اإلرادة يرجفى (3)وضرورة تفكيرو فيا
 لكونا ضرورة فلسفية للعقل البشري

 a philosophical necessity of the human mind))(4)ج 
باإلضافة سلل نل ق فإّن هنا  من الباحيين الغربيين من يرى أّن معرفة القفدي  
يوحنففا الدمشففقي باإلسففالم والقففران الكففريم كانففت محففدودة للغايففةق فيففنكر الكففاهن 

فففي مقالتففا "ااراا   Meyendorffا ريونكسففي الشففرقي والالهففوتي مينففدورف
سساامات القدي  يوحنا في تاريخ الجفدل البيزنطفي  البيزنطية حول اإلسالم" أنّ 

 ج(4)ضد اإلسالم ضئيلة

                                 
» قول ا   جور  قنواتي والمستشرق لوي  غرديفا: -علل سبيل الميال–يدل علل نل   (1)

فيا عندئن هو أنا تصع  الداللة علل ت يير مباشر للدمشقي علفل نسفرة  فا مر الني ال ش 
 [ج2/44]فلسفة الفكر الدينيق «ج أبي الانيل للمسائل

 ج128-1/117انسر: دج بدويق مناه  اإلسالميينق  (2)
 ج09-09انسر: زهدي جار اهللق المعتزلةق ص (3)
(4)Macdonald, development of  Muslim theology,  p127                
(4)See: John Meyendorff, Byzantine Views of Islam, Dumbarton    

      Oaks Paper, Vol 18 (1964),  p117.                                  



 

 
315 

وا خيففرة: كففان القاضففي عبففد الجبففار يمتففاس مففن رصففيد ضففخم قدمففا لففا أسففاتنة 
ق كمفا أن مناجفا كفان قائمفا (1)المنه  االعتزالي السابقونق وبخاصة الجبائيفان

 العقل والنقل واللغةج   (2)علل يالية أس ق هي:

                                 
 ج71ج وأيضا: ص97-99انسر:  دج الراويق العقل والحريةق ص (1)
ومفففا بعفففدهاج فضفففل االعتفففزالق  1/428لمزيفففد مفففن التفصفففيل ينسفففر: المحفففيط بفففالتكليفق  (2)

ج فممفففا يفففدل علفففل عنايتفففا باللغفففة تقييفففدو لمعنفففل "القضفففاا" علفففل النحفففو 198ق ص149ص
التففالي: فالقضففاا بمعنففل الخلففق ال يصففح فففي أفعففال العبففادق وبمعنففل اإللففزام ال يصففح سال فففي 

يفففةق العبفففادات الواجبفففةق وبمعنفففل اإلخبفففار يصفففح ففففي الكفففلج وقفففارن: دج الفففراويق العقفففل والحر 
 ج09ص

 ج92-91وراجى عناية المعتزلة بالتحليل اللغوي:  دج دغيمق فلسفة القدرق ص     
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الياني المبحث  
 حرية اإلرادة والعلم اإللاي المسبق لدى الدمشقي وأبي قرة مقارنة بالمعتزلة

من المعقول أْن يتبادر سلل نهن اإلنسان ومخيلتا س ال مفادو: هفل العلفم  
 اإللاي ي ير في االختيار؟ 

وبعبارة أخرى: لّما كان علفم اهلل محيًطفا بمفا يقفى مفن اإلنسفان مفن أعمفالق 
ا ت يير العلم اإللاي ففي االختيفار اإلنسفاني؟ وهفنا السف ال هفو فال يلزم عن هن

 ما س ناقشا في هنا المبحثج
 علم اهلل السابق واإلرادة الحرة عند اباا الكنيسة قبل يوحنا الدمشقي: -أوال

لّمففا كففان أوريجففان  مففن ميبتففي حريففة اإلنسففان فففي االختيففارق فقففد رأى أّن 
علم اهلل ب فعال اإلنسان   نفا علفم بمفا  هنو الحرية ال تتعار  ألبتة مى سابق

سفينتج عفن الحريفة مفن دون أن يكفون لافنا العلفم تف يير أو توجيفا نحفو العمفل 
 ج(1)بمقتضاو

فففي توجيففا  (2)أمففا أوغسففطين فيعتففرف بفضففل الخطيفف  الرومففاني شيشففرون
وهففو مففن –انتباهففا سلففل تقصففي هففنو المشففكلة واإلجابففة عناففاق وكففان شيشففرون 

يرى في هنو المشفكلة حجفة تكففي  -في المسائل الالهوتية أنصار منه  الش 
إليبففات أنففا سنا كففان البشففر يسففتحقون اللففوم علففل أعمففالام الطالحففة والشففريرةق 

 ج (3)فإنا من المحال القول ب ّن يمة وجوًدا إللا ني علم مسبق بانو ا عمال
وك ّن شيشرون جعل النف  تختار بين رأيين: سما أن يكون بع  ا شفياا 

 -فيمفففا يبفففدو لفففا–متعلقفففا بإرادتنفففا أو القبفففول بفففالعلم المسفففبقق وهفففنان الرأيفففان 
متناقضففانق فففالقبول ب حففدهما حسفف  رأيففا يففنق  ااخففر كليففةق فاختيففار العلففم 

                                 
 ج22انسر: دج عبدو فرا ق معالم الفكر الفلسفي في العصور الوسطلق ص (1)
 من الساولة بمكان سيبات كيف كان شيشرون صاح  أير في تشكيل عقلية أوغسطينج  (2)
 ج149نق صانسر: جاريث ماييوزق أوغسطي (3)
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المسففففبق يففففنق  حريففففة اإلرادةق واختيففففار حريففففة اإلرادة يقضففففي علففففل العلففففم 
 ج(1)المسبق

موقفففف وبنفففاا علفففل هفففنا العفففر ق فافففل يختلفففف موقفففف أوغسفففطين عفففن 
شيشففرون السففابق؟ وأيضففا: هففل علففم اهلل المسففبق يشففكل تاديففدا لحريففة اإلرادة 

 اإلنسانية؟ 
يبدو جليا أن أوغسطين اتبى مفنه   الالهفوتي أوريجفين ففي القفول بف ّن حريفة  

ق سن رأى أّن التوفيففق (2)اإلرادة ال تتعففار  مففى سففابق علففم اهلل ب فعففال اإلنسففان
نية والقول بعلم اهلل السابق با فعفال أمفر ممكفن بين القول بحرية اإلرادة اإلنسا

ولفي  محفاالق وال يوجفد تعفار  بينامففاق يفدل علفل نلف  أّن التجربفة الشخصففية 
تكفون سرادتنفا سرادة » ت كد أّن لدى اإلنسفان سرادة تدفعفا نحفو هفنا أو نا ق فلفن 

ين بالفعل ما لم تكن ففي نطفاق قفدرتناق ونسفرًا  نافا ففي نطفاق قفدرتناق فمفن البف
 ج(3)«أناا سرادة حرة

ومن ناحية أخرىق ففإّن اهلل يعلفم أّن اإلنسفان سفيفعل بإرادتفا هفنا أو نا ق  
كمفففا يفففرى –وهفففنا ال يسفففتبعد أن يفعفففل اإلنسفففان بإرادتفففا واختيفففاروج سّن علفففم اهلل 

 ج (4)ال يحيل ا فعال من حرة سلل مجبور علياا -أوغسطين
حريففة اإلرادة وبففين الفعففل  كففنل ق يالحففس أن أوغسففطين حففاول التوفيففق بففين

الواحد هلل تعاللق فلما كانت ا عمال الحرة لإلنسان في علم اهللق فافي بوصففاا 

                                 
 ج233-1/232انسر: مدينة اهللق  (1)
 ج33انسر: دج عبدو فرا ق معالم الفكر الفلسفي في العصور الوسطلق ص (2)
 ج149جاريث  ج ماييوزق أوغسطينق ص (3)
 ج1/447انسر: دج بدويق موسوعة الفلسفةق  (4)
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معلومة هلل قد وجدت ففي الفعفل ا ولق وبوصففاا تصفدر عفن اإلنسفان باختيفارو 
 ج(1)فاي تعد اختيارا من اإلنسان

ق ومفى يم يعتفرف بف ّن هلل علمفا مسفبقا بمفا كفان وسفيكون ففي نطفاق قفدرتنا
نمفا علفل الضفد  نل  فلي  من ش ن علم اهلل المسفبق أن يسفل  منفي القفدرةق وا 
مفففن نلففف  سفففوف تتجلفففل مفففن داخلفففي القفففدرة علفففل اإلرادة بفضفففٍل مفففن علمفففا 

 ج (2)المسبق
لاففنا يسففعل أوغسففطين سلففل تقريففر أننففا لسففنا ممجبففرين علففل االختيففار بففين 

ال يصفح أن نسفتنتج أن بديلينق أحدهما يشكل تاديدا ونقضا ل خرق فففي رأيفا 
ال شيا يتعلق بإرادتنا   ّن اهلل استدر  مسبقا كل ما يتعلق باا مسفتقبالق  ّن 
ن كففان لعلمففا هففدفق فاففنا ال يمنففى مففن أن  مففا يعلمففا مسففبقا هففو نو قيمففةق وا 

سنكفار »يكون شيا ما متعلقا بإرادتنفاج وففي الناايفة لسفنا مجبفرين أمفام أمفرين 
علم اهلل المسبق أو سنكار علفم اهلل هفنا حفاسفا علفل حرية االختيار حفاسا علل 

 ج(3)«حرية االختيارج غير أننا نعانق تل  الحقيقتين ونجاهر باما معا
يتبففين مففن هففنا أّن علففم اهلل تعففالل لففي  مانعففا مففن تعلففق ا شففياا بإرادتنففا 
واختيارناق ولي  سببا في وقوع اإلنسان في الخط ق بل ا حفرى أنفا عنفدما يقفى 

 ان في الخط  يكون مختارا ومسئوال عن خطيئتاجاإلنس
علم اهلل السابق وحرية اإلرادة عند الدمشقي وأبي قرة في ضوا التصور  -يانيا

 االعتزالي:
وصففف القففدي  يوحنففا الدمشففقي علففم اهلل بالشففمولق فاففو نففاسر سلففل الكففلق ال 

ّن اعلفم أ»يخفل عنا شياق وففي مقالتفا "ففي سفابق المعرففة واالختيفار" يقفول:

                                 
 ج34انسر: دج بدويق فلسفة العصور الوسطلق ص (1)
 ج149زق أوغسطينق صانسر: جاريث  ج ماييو  (2)
 ج230-1/239مدينة اهللق  (3)



 

 
311 

اهلل يسبق ويعلم كل شياق وأنا ال يسبق ويحدد كل شياق فاو يسفبق ويعفرف 
ما هو ففي اسفتطاعتنا ولكنفا ال يسفبق ويحفددوق فافو ال يشفاا حفدوث الشفر وال 

 ج(1)«يقتسر الفضيلة
ال لصففار   وهففنا معنففاو أّن علففم اهلل الشففامل لففي  هففو علففة وجففود ا شففيااق وا 

مفا سفيختار اإلنسفان فعلفا دون أن يقضفي  االختيار جبرا مطلقاق فاو يعلم سلفا
 باج

وأنا تعالل يقضي بالمباد  الكلية التفي لفم يمففو  أمرهفا لإلنسفانق أمفا مفا 
فو  سليا من أموروق فافو يعلمافا أيضفاق  نفا يعلفم مقفدما مفا يختفار اإلنسفان 

 ج(2)فعلاق مما يتصل بااق دون أن يقضي باا
يجاففل شففيئا يصففنعاق بففل صففنى أمففا تيففودور أبففو قففرة فاففو يففنكر أن اهلل مففا 

 ج(3)بخلقا ما رأى بحكمتاق وال يبدو لا في جودوق وال يريد شرا ب مر يكون منا
 يم يشرع أبو قرة في مناهضة فئتين من المخالفين علل النحو التالي:

ا ولل: يمة من يتعلل بسابق علم اهللق فيقول: سن اهلل قد سفبق علمفا ففي 
 فإنا البد لا مفن أن يكفونق ومفا البفد لفا مفن ا مورق وما قد سبق في علم اهلل

أن يكون ففاعلا مقاور علل أن يفعلاق ففإنا الحريفة اإلنسفية مقافورة علفل أن 
 ج (4)تعمل ما هي عاملة من خير أو شر

واليانية: بع  أولئ  النين يفرون من أن يقولفوا سن هلل سفابق علفم كراهفة 
 ج(4)نسيةأن يلزمام من نل  سدخال القار علل الحرية اإل 

                                 
 ج143المائة مقال في اإليمان ا ريونكسيق ص (1)
 ج180-189انسر: دج اليازجيق يوحنا الدمشقي ارا و الالهوتيةق ص (2)
 ج12انسر: ميامر ياودور  أبي قرةق ص (3)
 ج10( انسر: ميامر ياودور  أبي قرة أسقف حرانق ص4)
 ج21( السابقق ص4)
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ينبغففي أن » وبعففد أن يساففر أبففو قففرة تاافففت رأي هففاتين الفئتففينق يقففول: 
يكففون سففابق علففم اهلل ال يقاففر الحريففة اإلنسففيةق التففي جففاد اهلل باففا لإلنسففانق 

 ج(1)«ورتباا في خلقتاق لكي ال يكون سابق علم اهلل ينق  سرادتا
ى مففا هففي كمففا أن علففم اهلل تففامق ويعلففم مففن الحريففة اإلنسففية أناففا ستصففن

صففانعة وأناففا قففادرة أال تصففنعاق وعلففل هففنا الوجففا يصففنى اهلل مففا قففد سففبق فففي 
 ج(2)علما

فلففم ينكففروا العلففم  -أهففل العففدل والتوحيففد–وفيمففا يخففص موقففف المعتزلففة 
ا زلي  فاهلل تعالل عندهم لم يزل عالما بكل ما يكون من أفعال خلقا ال تخففل 

ق ورأوا أن علفم (3)يكففر أو يعصفي عليا خافيةق ولم يفزل عالمفا مفن يف من ومفن
اهلل سنما وقى علل اختيار اإلنسانق فلقد علم اهلل مفا سفيختارو الفاعفلق يفم أخبفر 

 ج(4)عن مصيرو بناا علل علما بما سيفعل باختيارو
ف فعفففال اإلنسفففان ال يخلفففق اهلل شفففيئا منافففا بقدرتفففا سفففواا ففففي نلففف  خيرهفففا 

ويتفففر  مفففا يشفففاا بقدرتفففا  وشفففرهاق بفففل سنفففا ففففو  ا مفففر فيافففا لإلنسفففان يفعفففل
ن كففان اهلل يعلففم طبعففا أزال مففا سففيكون منففا ومجازيففا عففدال  لمففا –المسففتقلةق وا 

 ج (4)عليا -منحا من حرية
ومن ي ّم صرس القاضي عبد الجبار ب ّن اهلل تعالل قدر الطاعفات بمعنفل أنفا 
نما يقفال قفدرها  لطف فيااق وسال السبيل سليااق أما المعاصي فال يمكن نل ق وا 

                                 
 ج17( السابقق ص1)
 ج17( انسر: السابقق ص2)
 ق صفحة " د "ج0ج تقديم دج مدكورق المغنيق  72انسر: زهدي جار اهللق المعتزلةق ص (3)
 ج189انسر: دج عمارةق المعتزلة ومشكلة الحريةق ص (4)
 ج131انسر: دج محمد يوسف موسلق القران والفلسفةق ص (4)
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بففال –ج وهففنا اإلخبففار والبيففان (1)مقيففداق يففراد بففنل : أنففا أخبففر عناففا وبففّين حالاففا
 لي  م يرا في وجودهاج -ش 

وغايففة رأي المعتزلففة أّن علففم اهلل السففابق بحففدوث فعففل سنسففانيق لففي  هففو 
السب  الم ير ففي حفدوث نلف  الفعفل مفن اإلنسفانق ومفن يفمّ فعلفم اهلل تعفالل ال 

ا دام اهلل تعالل قد أعطاو اإلرادة الحرة والقدرة علل يجبر أحدا علل فعل شيا م
وقففد حكينففا عففن عمففر بففن »ج فيقففول القاضففي عبففد الجبففار: (2)ستمففام نلفف  الفعففل

الخطا ق أنا شبا علم اهلل تعالل ب ن العبد يكفرق في أنا ال ي ير في اسفتحقاق 
 ج(3)«العقا  بكفروق وفي حسن نل  ب نا ال يكفر

 ييرق وبانا التفسير يتبدد التناق  المزعوم بين ما فالعلم سنا لي  صفة ت 
 يقتضيا العلم اإللاي السابقق والقول بحرية اإلرادة اإلنسانيةج

وفي هنا السياق نبا القاضفي عبفد الجبفار سلفل مسف لة تكليفف مفن المعلفوم 
ق مشففيرا سلففل أن المجبففرة جعلففوا هففنو المسفف لة مففن أعسففم (4)مففن حالففا أنففا يكفففر
ضففافة القبففائح سلففل اهلل تعففاللق سن قففالوا: سن هففنا التكليففف  شففباام فففي الجبففرق وا 

 ج (4)قبيح ال محالة
لكنا يرد ب نا لو قبح مفن اهلل تعفالل تكليفف الكفافر للعلفم ب نفا يكففر لوجف  

 ج (9)أن يقبح سدالا الحبل سلل الغريق للعلم ب نا ال يتشبث با

                                 
 ج197انسر: فضل االعتزالق ص (1)
ج ولفسفونق فلسففة 72-71انسر: دج عبد العزيز سيف النصرق القدر وحريفة اإلرادةق ص (2)

 ج2/027المتكلمينق 
 ج191فضل االعتزالق ص (3)
 وما بعدهاج 11/147ينسر تفاصيل هنو المس لة: المغنيق  (4)
 ج411انسر: شرس ا صول الخمسةق ص (4)
 ج413انسر: السابقق ص (9)
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كفافر أنفا ال يف من يم سن قال ه الا المجبرة: سنا تعفالل سنا علفم مفن حفال ال
سن الكففافر سنمففا  (1)فقففد أضففر بففا بففالتكليفج فيجيفف  القاضففي عففن نلفف  بقولففا:

استضر بفعل نفسا حيث أساا االختيار لنفسا ولم يختر اإليمانق مفى أنفا كفان 
 يمكنا اختيارو علل الكفرج

ولم يختلف الجويني عن نل ق فقد أشفار سلفل أن اهلل تعفالل أراد مفن عبفادو 
ق وهفنا (2)سليا يصيرونق فلم يسفلبام قفدرهمق ولفم يمفنعام مراشفدهمما علم أنام 

معناو أن علم اهلل السابق ال يحمل معنل الجبر واإلكراو   نا يقفى علفل اختيفار 
اإلنسان علل فعلاق ولي  ملزما لا أن يفعفل هفنا الفعفل أو يجبفرو علفل اختيفارو 

 ج(3)لا
ا عمففال فففي جميففى وفففي االتجففاو نفسففا مففال اإلمففام محمففد عبففدو سلففل أن 

ا حوال حاصلة عن الكس  واالختيارق فال شفيا ففي العلفم بسفال  للتخييفر ففي 
الكسفف ق وكففون مففا فففي العلففم يقففى ال محالففةق سنمففا جففاا مففن حيففث هففو الواقففىق 

 ج(4)والواقى ال يتبدل
لففنا فففال صففحة لففدعوى القففائلين بتفف يير العلففم اإللاففي فففي اختيففار اإلنسففان 

رادتا قفوال هفو أن لإلنسفان كسفبا وقفدرة علفل أفعالفاق وال يحفول  ق بل ا جدر(4)وا 
 العلم السابق دون أن يكون اإلنسان حرا في هنو ا فعالج

                                 
 ج414انسر: السابقق ص (1)
 ج44انسر: العقيدة النساميةق ص (2)
 ج312انسر: دج الجليندق قضية الخير والشرق ص (3)
 ج94انسر: رسالة التوحيدق ص (4)
نمفا أنكفروا أن  (4) يسار من هنا أن المعتزلة لم ينكروا علم اهلل السابق با فعال اإلنسانيةق وا 

 يكون هنا العلم سببا في فعل اإلنسان ما يفعلاج
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وعنففد التسففليم باففنا القففول ا خيففر يكففون نلفف  دحًضففا التاففام القففائلين بفف ن 
 اإلسالم كان هو السب  الرئي  في تخلف المسلمينج

 ننتاي من هنا الطرس سلل النتائج التالية:
تصرس المعتزلفة بف ّن علفم اهلل السفابق لفي  سفببا ففي حصفول الشفياق  ج1

 ولي  في هنا العلم سرغام علل الفعل وحدوياج
يتففففق يوحنفففا الدمشفففقي مفففى المعتزلفففة ففففي نلففف ق سن عنفففدو أّن اهلل يعلفففم  ج2

 ا شياا جميعا علما سابقا لكنا ال يوجبااج
يغير علفم اهلل ق فعندو أنا من المحال أن (1)ولم يختلف أبو قرة عن نل  ج3

ا زلففي مففن تلفف  اإلرادة الحففرة التففي زود باففا اإلنسففان لتحقيففق صففالحا 
 جnecessityفيحيلاا سلل ضرورة محتومة 

                                 
 ج2/038ونق فلسفة المتكلمينق انسر: ولفس (1)
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 المبحث اليالث
حرية اإلرادة وأصل الشر في العالم عند يوحنا الدمشقي وأبي قرة في ضوا 

 التصور االعتزالي
سففتان عبففا  العقففاد )ت: خففامرت معضففلة الشففر كففلي فكففرق حتّففل وصفففاا ا     

ق وتكمفن صفعوبتاا (1)«مشكلة المشفاكل ففي جميفى العصفور » م( ب ناا 1794
نكففار وجففود اهللق ولففدى بعفف   فففي أناففا انتاففْت بففبع  المفكففرين سلففل اإللحففاد وا 

 المناه  سلل القول بوجود سلاينج
وقففد شففغلت مسفف لة "الخيففر والشففر" أو "الشففر بوصفففا مفاومففا أخالقيفففا ال 

" القدي  يوحنا الدمشقي والقاضي عبفد الجبفارق فاجتافدا ففي الحففاس أنطولوجيا
بففراز الحكمففة فففي أفعالففاق  علففل تنزيففا اهلل تعففالل عففن فعففل الشففرور والقبففائحق وا 

 وتفسير وقوع الشرور ا خالقيةج 
وارتبطففت هففنو المسفف لة بمفاففوم الحريففة أو االختيففارق فففال قيمففة للخيففر سال 

 صفبحت  -بغيا  الحرية–لو ضاع حق  االختيار باالختيار الممكن للشر   نا 
ج وقد اقتضت طبيعة هنو المس لة اإلجابة (2)ا فعال ال هي حسنة وال هي قبيحة

أفضفل العفوالم الممكنفة  -بحكمتا وخيفرو–عن هنو المعضلة: سنا كان اهلل اختار 
 فمن أين جاا الشر؟

 

 يوحنا الدمشقي:  اإلرادة الحرة ووجود الشر عند اباا الكنيسة قبل -أوال
نمفا هفو سفل  الخيفر   كان أوريجين يعتقد أن الشر لي  عنصرا سيجابيفاق وا 

 ج(3)أو انتفا و  وبناا عليا فإنا ال يقبل القول ب ن اهلل هو الني خلق الشر

                                 
 ج94عبا  محمود العقادق عقائد المفكرين في القرن العشرينق ص (1)
انسر: دج أمل مبفرو  عبفد الحلفيمق العفدل بفين ليبنتفز والمعتزلفةق القفاهرة: مجلفة الجمعيفة  (2)

 ج39مق ص2880(ق 19الفلسفية المصريةق العدد )
 ج49د اليانيق القسم ا ولق صانسر: كوبلستونق تاريخ الفلسفةق المجل (3)
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أما أوغسطين فقد شغلتا مشكلة الشر وأصلا في الوجفودق وكانفت غامضفة 
هفل اإلنسفان مسفئول عفن الشفر؟  ق فكييرا ما كان يتساال بقولفا:(1)ومستعصية

من أيفن أتتنفي سرادتفي الشفريرة؟ وهفل يخلفق اهلل وهفو كلفي الصفالس الشفر؟ فافو 
 ج (2)مبدع ا شياا الطبيعية ومنسمااق ما عدا الخطيئة

فلم يبدع سوى مخلوقات صالحةق وانسر »يم يقول عن اهلل بما أنا صالحق 
ن يف تي ؟ وكيفف تسفر  ؟ كيف يشملاا بعطفاججج ف ين هفو الشفر سنا ؟ ومفن أيف

ق وهففل هففو عنصففر سيجففابي فففي الطبففى (3)«أيففن هففي جريومتففا ومففا هففو أصففلا ؟
 البشري؟

ق وكفان (4)ونتيجة لانو التسا الت انصفرف سلفل المانويفة بحيفا عفن الحقيقفة
هنا المنه  قد جنبا تسى سنوات  سن وجد فيا تبريرا التجاها الحسي المفاديق 

ب ن في الوجود أصلين: النور والسلمةق وأن كال  فالمانوية ت من بالمادةق وتقول
ا صففلين حقيقففيق وأن مففن طبيعففة الوجففود أن توجففد السلمففة سلففل جانفف  النففورق 
فالشر عنصفر أساسفي ففي طبيعفة الحيفاة اإلنسفانيةج وبافنا وجفد أوغسفطين مفا 

بمعنففل االنصففراف سلففل اللففنات  -وهففي موجففودة عنففا–يسففوغ النزعففة سلففل الشففر 
اجفى أوغسفطين عفن اعتقفادو بالمانويفة التفي تجعفل الشفر مبفدأ ج يم تر (4)الحسية

 للوجودق سناا تبحث عن قوة عليا تكون مسئولة عن الشرج

                                 
 ج124انسر: اعترافات القدي  أغوسطينو ق ص (1)
 ج19انسر: السابقق ص (2)
 ج129السابقق ص (3)
كفففان تفسفففير وجفففود الشفففر سفففببا ففففي اعتنفففاق أوغسفففطين للمانويفففةق مفففن أجفففل حفففل هفففنو  (4)

 يم عدل عناا بعد نل  عند شعورو بخط  هنا الحلج
 ج19فلسفة العصور الوسطلق صانسر: دج بدويق  (4)
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سفعيت »وصرس أوغسطين ب ن اإلنسفان هفو سفب  الشفرق ونلف  ففي قولفا: 
جادي كي أتفافم صفحيحا الفرأي القائفل سن حريفة االختيفار ففي سرادتنفا هفي علفة 

 ج(2)«ت صنعتا وأعطيتنياق والشر من صنعيالخير فّي أن»ج و(1)«شرورنا
فحين كنت أريد شيئا أو ال أريدو كنت أيفق مفن أنفي »وأيضا يعترف بقولا: 

أنففا أريففد وأنففا ال أريففدق ال شخصففا اخففرق ومننئففن أدركففت أن أصففل الشففر كففامن 
 ج(3)«فيّ 

يتبففين مففن هففنا أن الشففر فففي العففالم نففابى مففن اإلرادة اإلنسففانيةق لكففن هففنو 
ة من حيث هي قدرة علل االختيارق وشريرة ورديئة حفين تكفون علفل اإلرادة خير 

غير ما ينبغي أن تكفونج والشفر هفو سفوا اسفتعمال الحريفة بنبفن الخيفر الفدائمق 
 ج(4)واإلقبال علل خير زائلق فاو عدم النسام في اإلرادة

فتشفت عفن أصفل الشفر فلفم أجفدو » وهنا مفا يسافرو اعتراففا عنفدما يقفول: 
 -عنف  يفا سلافي–ففي اإلرادة التفي تنحفرف عفن الفنات السفامية  جوهرا بل فسادا

ج وهففنا الففنص يشففير سلففل الشففر (4)«سلففل مففا هففو دنففيا فتفقففد صففواباا وتتففورم
ق وهفنا االبتعفاد عفن الخيفر الكلفيق واالقتفرا  مفن (9)ا خالقي علل وجفا التحديفد

                                 
 ج124اعترافات القدي  أغوسطينو ق ص (1)
 ج179السابقق ص (2)
 ج124اعترافات القدي  أغوسطينو ق ص (3)
 ج193انسر: جلسونق روس الفلسفة المسيحيةق ص (4)
 ج130اعترافات القدي  أغوسطينو ق ص (4)
الكونق وهو عندو لفي  شفرا وهنا  الشر الطبيعي الني يعني عدم االنسجام بين عناصر  (9)

نمفا  نما أسماو النا  شفرا   نافم لفم يفروا ا شفياا ففي محيطافا الطبيعفيق وا  علل الحقيقةق وا 
 [ج2/34كل يراها ويحكم علياا بحس  معرفتاج ]انسر: مدينة اهللق 



 

 
111 

نمفا هفو مفن محف   المباهج الدنيوية لفي  شفيئا مقفدرا علفل اإلنسفان بحفالق وا 
 ج(1)اختيارو

أما ماهية هنا الشر فاو لي  جوهراق سن لو كان جفوهرا لكفان خيفراق فالشفر 
هو عدم الخيرق وهنا ال ينس  سلل اهلل تعالل  نسرا  ن أعمالا كلاا خيرق وبما 

جففاات ا شففياا منفففردة جيففدةق ومجتمعففة أنففا لففم يجعففل الخالئففق متسففاوية فقففد 
 ج(2)جيدة جدا   ن جميى ما صنعا سلانا هو حسن جدا

من هنا القول يسار أن الخير شيا بالفعلق أما الشر ففال يمكفن أن يعتبفر 
وجفودا حقيقيفاق بفل هفو سفل  محف ق بمعنفل أنفا سفل  للخيفر أو سفل  للنسفام 

نمفا  اإللاي أو الطبيعيج وهو لي  عنصرا سيجابياق فافو لفي  مفن صفنى اهللق وا 
هو من فعل سرادة البشرق فالشفر ال يتف تل سال مفن جنفوس اإلرادة اإلنسفانية بعيفدا 

 ج(3)عن الخير اليابت
وهفففنا المعنفففل لفففم يعرففففا أوغسفففطين سال بعفففد أن عفففرف المسفففيحيةق واتصفففل 
اتصففففاال وييقففففا با فكففففار ا فالطونيففففةق فلففففي  الشففففر سال عففففدم وسففففل  للنسففففام 

 ج(4)فحس 
ن من هنا أن الشفر ا خالقفي هفو أن يجفنح اإلنسفان بعيفدا عفن الخيفر يتبي

المطلقق وهنا بمح  اإلرادة اإلنسانية واختيارهاق وهي فكرة استقاها أوغسطين 

                                 
 ج119ق القسم ا ولق ص2انسر: كوبلستونق تاريخ الفلسفةق مج (1)
 ج139انسر: االعترافاتق ص (2)
 ج128ق القسم ا ولق ص2انسر: كوبلستونق تاريخ الفلسفةق مج (3)
 
ج حمفادة محمففد سفالمانق مكانففة 39-39انسفر: دج بفدويق فلسفففة العصفور الوسففطلق ص (4)

العقففل بففين الالهففوت المسففيحي وعلففم الكففالم اإلسففالمي )أوغسففطين والغزالففي نمونجففا(ق رسففالة 
 ج20كر الفلسفيق صج دج عبدو فرا ق معالم الف327مق ص2813دكتوراوق 
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ق الفني يمعفرف الشفر ب نفا الحرمفان مفن كفل خيفرق (1)«بنات أفكفار أفلفوطين»من 
الطونيففة ج وهكففنا وجففد أوغسففطين فففي ا ف(2)فاففو سنا يكففون فففي جانفف  اللففي 

 تفسيرا لمعضلة تعليل وجود الشر في العالمج 
كمففا أن مفافففوم هفففنا الشفففر يتجفففاوز مجففرد انحفففراف اإلنسفففان عفففن طبيعتفففا 

ق وهنا ما أطلق عليا  (3)العاقلةق فيجل  االضطرا  والفوضل سلل النسام اإللاي
 اسم الخطيئةج

الشفر علفل وماما يكن من أمرق فلقد تقاربت اراا اباا الكنيسة ففي النسفر سلفل 
 أنا لي  طبيعة أو كيانا سيجابياق بل هو حرمان من الخيرج 

نا كففان نلفف  كففنل ق فففال يصففح أن اهلل تعففالل مصففدر هففنا الشففر   نففا خيففرق  وا 
وليست المادة من ناحيفة أخفرى شفراق  ن اهلل أوجفدها كضفرورة للحيفاةق لفنا ففال 

 ج(4)حاجة الفترا  مبدأ مستقل ي تي منا الشر كما فعل المانوية
قضية وجفود الشفر ففي العفالم عنفد الدمشفقي وأبفي قفرة وموقفف المعتزلفة  -يانيا
 مناا:

يعتقد يوحنا الدمشقي أّن الوقوع ففي ا خطفاا وا عمفال الطالحفة مفردو سلفل 
صنى اهلل اإلنسان بال خطيئة طبعاق ونا سرادة » حرية اإلنسان واستطاعتاق فقد 

و عفن الخطيئفة   ن اإللفا وحفدو منفزو مطلقة الحريةججج بفال خطيئفةق ال أنفا منفز 
عن الخط ق بل سن الخط  ال ي تيفا مفن طبيعتفاق بفل ا حفرى مفن اختيفاروق أي لفا 
أن يبقل وينمو في الخيرق بمعونة النعمة اإللايةق كمفا لفا أن يحيفد عفن الخيفر 

                                 
 ج121ق القسم ا ولق ص2انسر: كوبلستونق تاريخ الفلسفةق مج (1)
انسر: تاسوعات أفلوطينق نقلا سلل العربية عن ا صفل اليونفاني: دج فريفد جبفرق بيفروت:  (2)

 ج70-79مق ص1/1779مكتبة لبنان ناشرونق ط
 ج198انسر: جلسونق روس الفلسفة المسيحيةق ص (3)
 ج442ر الحالقق العناية اإللاية ومشكلة الشر في العالمق رسالة دكتوراوق صانسر:  يائ( 4)
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ويصفففير ففففي الشفففرق فيبتعفففد عفففن اهلل بمطلفففق سرادتفففاق ففففإن الفضفففيلة ال تكفففون 
 ج (1)«باإلكراو
قدم يوحنا الدمشقي رأيا في علفة الخيفر والشفرق ونلف  ففي المنفاسرة بفين وي

 (2)مسيحي ومسلم:
 المسلم: ما هو في رأي  علة الخير والشر؟

 المسيحي: نحن ن من ب نا ال علة سال اهلل لكّل ما هو خيرج
 المسلم: وما علة الشر؟

 ق سنا اإلنسان )البشر(ج(3)المسيحي: سنا الني يسب  الفساد
 م: كيف نل ؟المسل

 المسيحي: عن طريق اإلرادة الحرة )القدرة الناتية(ج
ويبين يوحنا أن فعل الخير والشر من حيث هفي خصفائص سنسفانيةق فمفيال 
الخير هو أن تسفبح اهلل وتتضفرع سليفاق والشفر هفو الزنفل والسفرقةق فافل يكفون 

 الخير والشر من اهلل كما يّدعي المسلم؟
سالمق وهنا غير صحيحق فلو كفان اهلل هفو الفني فالنتيجة تبعا لنل  أن اهلل 

أمففر الزانففي أو السففارق فتصففبح هففنو أمففورا تسففتحق المففديح   ناففا تنفيففن إلرادة 
 ج(4)اهلل

ويعضد يوحنا الدمشقي رأيا ب ن اهلل لي  هو علة الشرور بتقسفيما للشفر 
 سلل قسمين:

                                 
 ج119المائة مقال في اإليمان ا ريونكسيق ص (1)
(2)       see: Daniel J. Sahas: John of  Damascus on Islam, p103.  
إليمفان ]المائفة مقفال ففي ا«ج وقفد دخفل الفسفاد فينفا بسفب  شفرنا» يقفول يوحنفا الدمشفقي:( 3)

 [ج137ا ريونكسيق ص
 ج11اإلسالمي في العصر ا مويق ص-انسر: دج جور  عطيةق الجدل الديني المسيحي (4)
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الشففففر الطبيعففففي  هففففو شففففر ووجففففى يتنففففافل مففففى شففففعورناق أي ا حففففزان -أ
مصائ ق وهي تبدو شرورا   ناا م لمةق والحقيقة أناا صالحةق  ناا تكون وال

بواعفففث سلفففل االرتفففداد والخفففالصق باإلضفففافة سلفففل أنافففا ال تضفففير وجفففود اهلل أو 
اعلففم أن جميففى المصففائ  الطارئففة تقففود الففنين يتقبلوناففا »ج فيقففول:(1)كماالتففا

 ج(2)«بشكر سلل الخالصق وتكون لام مجلبة لكل منفعة
يتفق مى ما نكرو القاضي عبد الجبار في اعتبارو المصائ  وا مرا   وهنا

والنففوازل وااالم والمحففن ليسففت شففرورا علففل سففبيل الحقيقففةق بففل علففل سففبيل 
   ناا في حقيقتاا خيفر وصفالس للعبفادق لتمحفيص العبفاد واختبفارهمج (3)المجاز

ةق منافا ولما كان ما ينفزل بفالم من مفن مفر  وفقفر ومصفيب»فيقول القاضي: 
لما يقى با من المضار القبيحة كالسلم وغيروق توهم النا  النين يقفل تمييفزهمق 
وقد علموا أن نل  من قبل اهلل تعاللق أنا يجفوز أن يقفال: خلفق الخيفر والشفرق 
ومتل بين لام أن كل نل  من با  المصالحق ومما للمرا فيا أغرا ق ولفا ففي 

نمفا يسفتجيز نلف  الصبر عليا يوا قجججعلموا أن نلف  الوصف ف ال يليفق بفاهللق وا 
 ج(4)«من يزعم أن أفعال العباد مخلوقة هلل تعالل

                                 
 ج247انسر: المائة مقال في اإليمان ا ريونكسيق ص (1)
 ج141السابقق ص (2)
حكل ا شعري في مقاالتا عن المعتزلة قولاا: سن اهلل يخلق الشر الني هو مفر ق وهفو  (3)

 [ج1/209ي المجازج ]انسر: مقاالت اإلسالميينق شر ف
وأيضفففا: دج عبفففد المقصفففود عبفففد الغنفففيق حريفففة اإلنسفففان دعامفففة المسفففئولية والجفففزااق       
ج دج أمففل مبففرو ق العففدل بففين ليبنتففز والمعتزلففةق القففاهرة: مجلففة الجمعيففة الفلسفففية 494ص

 ج41مق ص2880(ق 19المصريةق العدد )
ج وانسففففر: المختصففففر فففففي أصففففول الففففدينق 197المعتزلففففةق ص فضففففل االعتففففزال وطبقففففات (4)
 ج340ج متشابا القرانق القسم ا ولق ص1/244ج وأيضا: 1/241
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ومفن يفم ففإن لحفوق ااالم والمحفن باإلنسفان ال يجف  أن ينسفر سليافا علفل 
أناففا شففرورق وال يقففبح اهلل بسففببااق بففل هففي خيففر وحكمففةق يففدل علففل نلفف  أنففا 

ااالم مفن قبلفا أنافا خارجفة  ألبتةق فيج  أن يقطفى ففي (1)تعالل ال يفعل القبيح
 ج(2)عن أن تكون سلما

ق (3)ه( يتشابا مى المعتزلفة ففي هفنو الفكفرة301وأبو الحسن العامري )ت:
سن يبففرر الشففرور التففي تلحففق اإلنسففان مففن جاففة المففر  والعلففة ب ناففا اختبففار 

 وامتحانق كما أّن العافية والسالمة هي من با  اإلنعام واالمتنانج 
ريف المرتضفل أسفتانو القاضفي عبفد الجبفار ففي أن تمسفمل كنل ق تابى الشف

شفراق وهفي ففي حقيقتافا حكمفة وصفوا   -الفقفر والجفد  والسفقم–شدائد الفدنيا 
 ج (4)وعدل
ق ويتعلففق بتصففرفات (4)الشففر الخلقففي  وهففو مضففاد للفضففيلة وإلرادة اهلل- 

رادتفا اإلنسان وسلوكاق وسببا سوا استخدام اإلرادة الحرةق فيقى من اإلنسان بإ
 من معصية أو سلمج

ولّما كان من المحال أن يكون أصلم الشفر مفن الخيفرق ففإّن القفدي  يوحنفا 
 الدمشقي يتساال: فمن أين الشر ؟

سن هففو سال فقففدان الخيففر وبعففاد عمففا بمقتضففل الطبيعففة » فيجيفف  بفف ن الشففر
سلففل مففا هففو ضففد الطبيعففةق فلففي  مففن شففر هففو بمقتضففل الطبيعففةق  ن كففل مففا 

                                 
كففان القاضففي عبففد الجبففار يسففتعمل مفاففوم " القبففيح" كمفاففوم ينضففوي تحتففا عففدة فففروع:  (1)

 الشر والسلم والضرر والفساد والعبثج
 ج 13/390انسر: المغنيق  (2)
ل أحمففد أبففو زيففدق اإلنسففان فففي الفلسفففة اإلسففالمية دراسففة مقارنففة فففي فكففر انسففر: دج منفف (3)

 ج144م ص1/1774العامريق بيروت: الم سسة الجامعيةق ط
 ج1/277انسر: الشريف المرتضلق سنقان البشر من الجبر والقدرق  (4)
 ج247انسر: المائة مقال في اإليمان ا ريونكسيق ص (4)
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حسن جداجج وكل مفن ينفصفل برضفاو عمفا  -ما زال في حال صنعا–صنعا اهلل 
هو بمقتضل الطبيعة ويدخل فيما هو ضفد الطبيعفةق يصفير ففي الشفرججج فلفي  
الشر جوهرا ماق وال سحدى خواص الجوهرق سن هو سال عر  أي تحويفل طفوعي 
ممفففا هفففو بمقتضفففل الطبيعفففة سلفففل مفففا هفففو ضفففد الطبيعفففةق وهفففنا مفففا نسفففميا 

 ج(1)«الخطيئة
 يما يسار يكشف هنا النص معطيات عدةق مناا:وف
أن للخيففر وجففودا ناتيففاق بينمففا الشففر مجففرد اعتبففار سففلبي هففو نقففص فففي -أ

الخيرق والشر أو ما يمكفن تسفميتا بالخطيئفةق معنفاو انحفراف اإلنسفان باختيفارو 
رادتا عما هو بموج  الطبيعة سلل ما هو خالفااج فالشر ا خالقي هو الحيدة  وا 

 واالبتعاد عن الخير عن طريق اإلرادة البشرية ناتااجعن النسام 
مفا الرنيلفة سال باالبتعفاد عفن الخيفرق كمفا أن السفالم هفو »ي كد نل  بقولفا: 

نا  زوال النففورق سناق سنا يبتنففا فيمففا هففو بحسفف  طبيعتنففا نكففون فففي الفضففيلةق وا 
نفف ول سلففل مففا هففو ضففد  -أي عففن الفضففيلة–حففدنا عمففا هففو بحسفف  طبيعتنففا 

 ج(2)«ونصير في الرنيلةطبيعتنا 
أن هنا الشر ال يمكن سضافتا هلل تعالل   نفا ال ينسفجم مفى كماالتفاج  - 

البفار  تعفالل حكفيم عفادلق ال يجفوز أن »وهنا ما قررو واصل بن عطفاا بقولفا: 
سنا وصفففنا »ج وأيضففا مقالففة القاضففي عبففد الجبففار (3)«يضففاف سليففا شففر وال سلففم

 ج(4)«مراد با أنا ال يفعل القبيح أو ال يختاروالقديم تعالل ب نا عدل حكيم  فال

                                 
 ج292-291السابقق ص (1)
 ج143ائة مقال في اإليمان ا ريونكسيق صالم (2)
 ج1/49الملل والنحلق  (3)
 ج381شرس ا صول الخمسةق ص (4)
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ففا مور التفي »أن اإلنسان بمح  اختيارو هو سب  هنا الشر وعلتاج - 
هي في اسفتطاعتناججج بعضفاا طفالح وشفر ففي الحقيقفة وال يشفا و اهلل ال سفابقا 

 ج (1)«وال الحقاق سنما يتركا لحريتنا
عالم يحدث فيفا الخيفر والشفرق وهنا معناو أّن حرية اإلرادة ال تكون سال في 

ج فاهلل خلق اإلنسان لفا حريفةق (2)وينقاد فيا اإلنسان سلل العمل غير مكرو عليا
وملكا أن يختار ما أح  مفن الخيفر والشفر فيعملفاق وأعلمفا أنفا صفائر سلفل مفا 

 ج(3)مغبة ما اختار لنفسا من نل 
جففويرق ولمففا ساففرت طائفففة تشففك  فففي الواحففد ا حففد مففن جاففة التعففديل والت

وكانت تميل سلل القول بالتينيةق واعتبروا الخير والشفر أصفلين ففي الوجفودق أي 
أناففا كانففت تفسففر الشففر تفسففيرا أنطولوجيففاق قامففت مدرسففة المعتزلففة بففالرد علففل 

 (4)الينويففة الفارسففيةق وكففل مففن مففال سلففل الجبففر المطلففقق فالشففر عنففد المعتزلففة
يجفوز سضفافتا سلفل اهلل تعفاللق عرضي الوجودق غير صادر عفن اهلل تعفاللق وال 

نما يصدر عن اإلنسانج  وا 
ال خففالف بففين أهففل العففدل أنففا ال يجففوز أن :»فيقففول القاضففي عبففد الجبففار 

نا صح نل  و(4)«يريد شيئا من القبائح يبت أنفا ال يفعفل القبفيحق كفان مفن »ج وا 
 ج(9)«با  الضرر وغيروق لم يجز أن يقال: سنا تعالل يفعل الشر

                                 
 ج142المائة مقال في اإليمان ا ريونكسيق ص (1)
 ج99انسر: العقادق عقائد المفكرين في القرن العشرينق ص (2)
 ج48انسر: ميامر ياودور  أبي قرةق ص (3)
ه( سلل أن للخيفر وجفودا ناتيفا دون الشفرق والشفر هفو 383: نه  أبو علي الجبائي )ت (4)

سفل  للخيفرق فففال وجفود حقيقفي لففاق واعتبفر الشفر بجميففى وجوهفا شفرا نسففبيا ومجازيفا   نففا 
 [ج 139أساسا عدل وحكمةج ]انسر: دج اليازجيق يوحنا الدمشقي ارا و الالهوتيةق ص

 ج1/244ج المحيط بالتكليفق 4)اإلرادة(ق ص 9المغنيق   (4)
 ج197فضل االعتزال وطبقات المعتزلةق ص (9)
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هنا هو الشر ا خالقفيق فافو مفن فعفل العبفاد وليسفت مفن  والشر المقصود
فعل اهلل تعاللق حيث سن الشر الحقيقي هو ما يقى من معاصفي العبفاد بفإرادتام 

 وقدرتام علياج
أمفففا قفففول القائفففل ففففي الشفففر سنفففا بقضفففاا :»فيقفففول القاضفففي عبفففد الجبفففار 

ن أراد المعاصففي مفففن أفعففال العبفففادق فاففو مصفففي  ب نففا شفففرق مخ طففف  اهلل جججوا 
باإلضففافة بففاإلطالقق لكنففا يجففوز أن يقيففد فيقففول بقضففائا مففن جاففة ا خبففار 

 ج(1)«والكتابة
وبنففاا علففل مففا يقففى فففي عففالم الشففاادة ومففا يجففري حولنففا مففن توحيففد بففين 

ق فففإن اهلل ال يريففد كففل مففا وقففى فففي العففالم مففن الكفففر والفسففق (2)اإلرادة وا مففر
تقى في العفالم ليسفت مفرادة هلل  نفا والعصيان   نا لم ي مر باق فالقبائح التي 

نمففا هففي علففل خففالف مففرادوق فإرادتففا يجفف  أن تنففزو عففن تعلقاففا (3)ال يحباففا ق وا 
بالقبيحق حيث سن سرادة القبيح كا مر باق واهلل منفزو عفن نلف ج ولفنل  فكفل هفنو 
القبفففائح هفففي مفففن صفففنى اإلنسفففان وبإرادتفففاق ويعتبفففر مسفففئوال عنافففا مسفففئولية 

ق (4)ف قففول المجبففرة التففي أضففافت سلففل اهلل تعففالل كففل قبففيحج وهففنا خففال(4)كاملففة

                                 
 ج197ج وقارن: ص197السابقق ص (1)
وقفد بينفا نلف  بالشفاهدق  ن الواحفد منفا ال يف مر بالشفيا سال »يقول القاضي عبد الجبار:  (2)

 [ج9/224]المغنيق «ج ويريدوق ومتل لم يردو لم يكن القول الواقى من جاتا أمرا
 نففا قففد ناففل عففن المعاصففيق فففال يجففوز أن »ضففي عبففد الجبففار: يففدل علففل نلفف  قففول القا (3)

يكون مريدا لااق وقد يبت أنا سفاخط لافا وعلفل فاعلافا ففال يجفوز أن يريفدهاق كمفا ال يجفوز 
ف مففا المعاصففي فففال يريففدها » [ج وقولففا: 1/229]المختصففر فففي أصففول الففدينق «ج أن يحباففا

 [ج1/209]المحيط بالتكليفق «ج تعالل بل يكرهاا
 ج199انسر: دج الجليندق قضية الخير والشرق ص (4)
 ج381انسر: شرس ا صول الخمسةق ص (4)
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فزعموا أن كل ا فعال من قبل اهلل تعفالل ومفن خلقفاق وأن العبفد ففي الحقيقفة ال 
 ج(1)يفعل شيئا

يسار من هنا أن يمفة تشفاباا بفين موقفف يوحنفا الدمشفقي والقاضفي عبفد 
ق فالشفر صفادر الجبار في استحالة أن ننس  سلل اهلل أفعفاال سالمفة أو خسيسفة

 عن اإلنسان واختياروج
 هنا بالنسبة لإلنسانق فما هو موقفاما من الشيطان )سبلي ( ؟

 الشيطان:-
نكر يوحنا الدمشقي أن الشيطان كفان أحفد تلف  القفوات المالئكيفةق لفم يكفن 
شريرا من طبيعتاق بل كان صالحا ومخلوقا علل الصالسق لكنا لم يحمل اإلنفارة 

عمففا هففو مففن  (2)خصففا الخففالق بامففاق فحففاد بمطلففق حريتففا وال الكرامففة اللتففين
طبيعتففا سلففل مففا هففو خففار  عففن طبيعتففاق فانتصفف  تجففاو اهلل صففانعا مريففدا أن 

ج وهففنا يعنففي أن جميففى مففا (3)يقاومففاق ف صففبح أول منتقففل مففن الخيففر سلففل الشففر
خلقففا اهلل حسففنق وأن الشففيطان تحففول سلففل شففرق والشففر سففالمق بمطلففق سرادتففا 

 الحرةج
فففإن قيففل: أفتقولففون فففي »يختلففف رأي القاضففي عبففد الجبففار عففن هففناق ولفم 

سبلي  سنا خير أو شرق فإنا لم يجز كونا خيراق فيج  أن يكون شراق ففإنا كفان 
اهلل تعالل خلقاق فاهلل خالق الشرجججوجوابنا في نل : سن جسم سبلي  الني هفو 

                                 
 ج1/234انسر: المختصر في أصول الدينق  (1)
ينكر أبو قرة أن الشيطان داخلا العج  والكبريااق وغلف  عليفا الافوى الفردياق ومفن يفم  (2)

لمففين المسففلمين فففي مجلفف  اختففار هففنا التحففول بإرادتففاج ]انسففر: مجادلففة أبففي قففرة مففى المتك
 [ج180الخليفة الم مونق ص

 ج 73انسر: المائة مقال في اإليمان ا ريونكسيق ص (3)
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نمفا الشفر مفا  خلق اهللق لي  بشر بل هو خير   نا تعالل خلقا لكفي ينفعفاق وا 
 ج(1)«يقى منا من القبيح

نمفا اختفار هفو  يسار من هنا أّن اهلل تعالل لفم يطبفى سبلفي  علفل الشفرق وا 
 ج(2)المعصية والشرق فاو الملوم دون اهلل

وهنا ما استنبطا المعتزلة من أقوال أبي بكر الصديق رضي اهلل عناق فلما 
كفان صفوابا فمفن اهلل تعفاللق  أقفول فيافا برأيفيق ففإن (3)سئل عن الكاللةق فقال:

ن كان خط  فمني ومن الشيطانج  وا 
باإلضفافة سلففل نلف ق فقففد صفّح فففي كتفا  اهلل تعففالل أنفا تبففرأ مفن المعاصففي 

لل الشيطان  ج(4)وأضافاا سلل فاعلياا وا 
ننتاففي مففن هففنا التنففاول سلففل أّن القففدي  يوحنففا الدمشففقي والقاضففي عبففد 

قيقففة هففو المعاصففي الصففادرة عففن سففوا الجبففار يريففان أن الفسففاد والشففر فففي الح
استخدام اإلنسان إلرادتاق أما ما يوجد في العالم مفن المحفن وا مفرا  والقحفط 

 والزالزل وغيرها فاو شر علل المجاز ال في التحقيقج 
 -الحرية اإلنسانية وأصفل الشفر–تداخل هاتين المس لتين  -أيضا–واتضح 

لألخيفرة   ّن الحريفة اإلنسفانية هفي فيما بينامفا تفداخال منطقيفا ف والهمفا سفب  
 سب  الشر في العالمق علل ا قل الشر بمفاوما ا خالقيج

                                 
 ج108فضل االعتزالق ص (1)
 ج1/231انسر: المختصر في أصول الدينق  (2)
 ج149فضل االعتزالق ص (3)
ج الشفففريف المرتضفففلق سنقفففان 194-194ج وأيضفففا: ص199انسفففر: فضفففل االعتفففزالق ص (4)
 ج1/381بشر من الجبر والقدرق ال
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 خاتمة البحث:
 -أوال واخرا–سّن مبحث الحرية هو مبحث اإلنسانق الني هو المطل  

للتفكير الفلسفيج واإلنسان هو قط  هنا العالم وقاعدتاق  نا هو الادف الني 
لمستحق للمدس والنمق وهنا يدل علل استطاعتا الفعل يتوجا سليا التكليفق وا

 والتمييزق ففي سطار االستطاعة والقدرة يفام التكليف با وامر والنواهيج
شكالية الشر في العالم عند  وهنا البحث موضوعا " حرية اإلرادة وا 

م( مقارنة 028م( وتيودور أبي قرة )ت: 947الالهوتيين يوحنا الدمشقي)ت: 
سيق للبرهنة علل ممارسة اإلنسان االختيار ومسئوليتا عن أفعالاق بالمعتزلة" 

رادتاج وقد انتال البحث سلل عدد  وأّن العلم اإللاي المسبق ال ينافي حريتا وا 
 من النتائجق ي تي في مقدمتاا ما يلي: 

اتفق القدي  يوحنفا الدمشفقي وا سفقف أبفو قفرة مفى المعتزلفة علفل أن  ج1
تمتففى بحريففة اإلرادةق بينمففا بففاقي الكائنففات اإلنسففان هففو الكففائن الففني ي

تسير وفقا لنسام حتميق فإًنا نففي قفدرة اإلنسفان واسفتطاعتا ممفا ي بفاو 
 الح  والعقلق فضال عن أن القول بالجبر يعطل التكليف ويادماج

بففرهن هففنان الالهوتيففان والمعتزلففة با دلففة العقليففة علففل أهميففة حريففة  ج2
سفانيةق لدرجفة أنفا سنا امتنعفت لفم يعفد اإلرادة فاي منفاط المسفئولية اإلن

هنفففا  مجفففال للحفففديث عفففن المسفففئولية وال عفففن الحيفففاة الخلقيفففة عنفففد 
اإلنسانج لكفن يخيفل سلفّي أن نسفرة المعتزلفة تففوق نسفرة رجفال الالهفوت 
المسفففيحي  فنسفففرة المعتزلفففي فيافففا سفففمو بفففاإلرادة اإلنسفففانية ففففوق كفففل 

 اعتبارق تصل سلل درجة تقدي  اإلنسانج 
مى بع  الفالسفة السفابقين ميفل: -لدمشقي وأبو قرة والمعتزلة اتفق ا ج3

علل أن حرية اإلرادة ال تتعار  مى سفابق علفم  -أوريجين وأوغسطين
اهلل تعففالل با فعففال اإلنسففانيةق سن سن هففنو ا فعففال تفف تي مطابقففة للعلففم 
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 اإللايق وليست معلولة لاج
الني هو مصدر كل –اتفق هنان الالهوتيان والمعتزلة علل تنزيا اإللا  ج4

عففن فعففل الشففر وعففن التعلففق بففاق فففال يمكففن أن يكففون  -خيففر وفضففيلة
مسففئول عففن  -بوصفففا عففاقال وحففرا–مريففدا لخلففق الشففرق وأن اإلنسففان 

وجود الشر والقبيح واإليم في العالمق فكل مفا وقفى فيفاق ويزخفر بفا مفن 
رادتفاج وهفنا الفرأي  المعاصي والخطيئة هفو مفن فعفل اإلنسفان وصفنعا وا 

 بق سليا أوغسطين متابعا الفلسفة ا فالطونيةج س
كان القدي  يوحنا الدمشقي وتلمينو أبو قرة منحازين أو متابعين اراا  ج4

اباا الكنيسة السابقين علياما في دراسة قضية الحريفة والعالقفة بينافا 
وبفففين وجفففود الشفففر ا خالقفففيق بينمفففا كانفففت مدرسفففة المعتزلفففة منحفففازة 

 العقل واللغةج  للموروث الدينيق وأدلة 
تعفففد فلسففففة هفففنين العلمفففين والمعتزلفففة ومفففن سفففار ففففي فلكامفففا فلسففففة  ج9

حية   ناا تدعو سلل الحرية والقدرة علل االختيارق وتحمل  -ديناميكية
المسئوليةق وتدعو أن يكون هنال  ت يير لقدرة اإلنسان في فعلفاق وففي 

أمفرا عارضفا الوقت ناتفا فلسففة تمتفاز باإليجابيفة   نافا اعتبفرت الشفر 
هو مجرد فساد في اإلرادة ولفي  جفوهراق سن لفو كفان جفوهرا لكفان خيفراق 

 فاإلنسان سنا هو الني يختار الشر بحريتا ومح  سرادتاج
رغم اتفاق القفدي  يوحنفا الدمشفقي والمعتزلفة ففي هفنو المسف لة وكييفر  ج9

ففي هفنو -من تفاصيلااق فإّن دعوى ت ير المعتزلة بالالهوت المسفيحي 
عارية عن الصحة وال أسا  لااق ونل   ننفا ال نكفاد  -ة خاصةالمس ل

نجد أيرا لنل  عند المعتزلة أو عند القاضي عبد الجبفار نفسفاق ويعضفد 
نل  أن فلسفة القاضي عبد الجبفار ال يمكفن سدراكافا سال ففي ضفوا أدلفة 
العقل والمصدر الديني وا سا  اللغوي أو في ضوا السروف والعوامفل 
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تطفففور المجتمفففىق واالهتمفففام الجمعفففي بمسفففائلا المتصفففلة  التفففي اكتنففففت
 بالدينج  

باإلضففففافة سلففففل أن حريففففة اإلرادة ليسففففت مقصففففورة علففففل المسففففيحية   
وفالسفتااق بل ليست من اختراعااق فاي قضية قديمة العافدق تناولتافا 
المناه  وا ديان السابقة بوجفا مفن الوجفووق وهفي مفن ا مفور ا وليفة 

 لعقل البشري منن بدا تفكيروجالتي كانت عرضة ل
كنل ق فإن ما نكرو بع  المحفديين مفن المستشفرقين خاصفة عفن أيفر  

يوحنففا الدمشففقي يميففل نسففرة أحاديففةق ولمففانا لففم يشففر م رخففو الفففرق 
فضفال عففن  (1)كفابن حففزم والجفويني والشارسفتاني–ورجفاالت المتكلمفين 

خففففتالف سلففففل تفففف ير المعتزلففففة بالعقيففففدة المسففففيحية رغففففم ا -المتقففففدمين
 ا يدلوجية والغايات؟

أن غاية هف الا المحفديين مفن المستشفرقين  -بناا علل سبق–فيتضح 
 هي تجريد التفكير االعتزالي من أصالتاج

أساففرتم أن يمففة تيففارا أشففعريا متفف خرا يبففدأ مففن الجففويني يسففل  المنحففل  ج0
االعتزالي في دراسة مس لة حرية اإلرادة والعالقة بين علم اهلل السفابق 

 عل اإلنسانيج والف

                                 
لم يحدث هناق رغم تكلفام في رد اراا الخصوم والمخفالفين سلفل مصفادر أجنبيفة ومف يرات  (1)

 خارجيةج



 

 
111 

 قائمة المصادر والمراجى:
 المصادر والمراجى باللغة العربية:-أوال

ه( غاية المرام في علم الكالمق تحقيق: 931اامدي )سيف الدين ت:  ج1
دج حسفففن الشفففافعيق القفففاهرة: المجلففف  ا علفففل للشفففئون اإلسفففالميةق 

 مج2812
ه(ق مقففففاالت 324ا شففففعري )أبففففو الحسففففن علففففي بففففن سسففففماعيل ت:  ج2

سفففالميين واخفففتالف المصفففلينق تحقيفففق: محمفففد محيفففي الفففدين عبفففد اإل
 مج 1748ق 1الحميدق القاهرة: مكتبة الناضة المصريةق ط

أمفففين: أحمفففد )ا سففففتان(ق ضفففحل اإلسفففالمق القففففاهرة: مكتبفففة الناضففففة  ج3
 ق دج تج9المصريةق ط

أوريجففففان : القففففدي ق فففففي المبففففاد ق عربففففا وقففففّدم لففففا: ا   جففففور   ج4
 ت المكتبة البولسيةق بدون تاريخجالبولسيق بيروت: منشورا

أوغسففففطين: القففففدي ق اعترافففففات القففففدي  أغوسففففطينو ق نقلاففففا سلففففل  ج4
 مج1771ق 4العربية: الخوري يوحنا الحلوق ط

فففففففففففففففففففففففق مدينففة اهللق نقلففا سلففل العربيففة: الخففور أسففقف يوحنففا الحلففوق  ج9
 مج2889ق 2بيروت: دار المشرقق ط

(ق فلسفة العصور الوسطلق القفاهرة: مكتبفة بدوي: عبد الرحمن )دكتور ج9
 مج1797ق 2الناضة المصريةق ط

 مج 1779ففففففففففففففففففففففق مناه  اإلسالميينق بيروت: دار العلم للماليينق  ج0
ففففففففففففففففففففففففففففق موسفففوعة الفلسففففةق بيفففروت: الم سسفففة العربيفففة للدراسفففات  ج7

 مج1704ق 1والنشرق ط
ق الجان  اإللاي مفن التفكيفر اإلسفالميق دكتور(الباي: محمد ) ج18

 مج1702ق 9القاهرة: مكتبة وهبةق ط
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جففار اهلل: زهففدي )ا سففتان(ق المعتزلففةق بيففروت: ا هليففة للنشففرق  ج11
 مج 1794

ه(ق 474الجشمي )الحفاكم أبفو سفعيد المحسفن بفن كرامفة ت:  ج12
تحكففيم العقففول فففي تصففحيح ا صففول "ق تحقيففق: عبففد السففالم وجيففاق 

 مج2/2880مام زيد بن علي اليقافيةق طصنعاا: م سسة اإل
: ستففينق روس الفلسفففة المسففيحية فففي العصففر الوسففيطق جلسففون ج13

ترجمة وتعليق: دج سمام عبد الفتاسق القفاهرة: الايئفة المصفرية العامفة 
 مج2811للكتا ق 

قضفففية الخيفففر والشفففر لفففدى مفكفففري الجلينفففد: محمفففد السفففيد )دكتفففور(ق  ج14
 جم2889اإلسالمق القاهرة: دار قبااق 

هفففف(ق 490الجفففويني )عبفففد الملففف  بفففن عبفففد اهلل بفففن يوسفففف ت ج14
اإلرشاد سلل قواطى ا دلة في أصفول االعتقفادق حققفا وعلفق عليفا: دج 
محمففد يوسففف موسففلق علففي عبففد المففنعمق القففاهرة: مكتبففة الخففانجيق 

 مج1748
ا ركففان اإلسففالميةق تحقيففق: فففففففففففففففففففففففففففق العقيففدة النساميففة فففي  ج19

مففففد زاهففففد الكففففويريق القففففاهرة: المكتبففففة ا زهريففففة للتففففراثق الشففففيخ مح
  مج1772

(ق اإلنسفان 3حسفن )دكتفور(ق مفن العقيفدة سلفل اليفورة )حنفي:  ج19
 مج1/1700المتعين )العدل(ق بيروت: دار التنويرق ط

الخيفاط )أبفو الحسفين عبفد الففرحيم بفن محمفد(ق االنتصفار والففرد  ج10
تعليقفات: دج نيبفر ق علل ابفن الرونفدي الملحفدق مفى مقدمفة وتحقيفق و 

 مج1700بيروت: دار الندوة اإلسالميةق 
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دغيم: سميح )دكتور(ق فلسفة القدر في فكر المعتزلةق بيروت:  ج17
 مج1772ق 1دار الفكر اللبنانيق ط

م(ق المائففففة مقالففففة فففففي 947دمشففففقي: )القففففدي  يوحنففففا ت: ال ج28
اإليمففففان ا ريونكسففففيق عربففففا عففففن الففففنص اليونففففاني: ا رشففففمندريت 

 مج2884ق 3كورق بيروت: المكتبة البولسيةق طأدريانو  ش
دي بورق تاريخ الفلسفة ففي اإلسفالمق نقلفا سلفل العربيفة وعلفق  ج21

عليا دج محمد عبفد الافادي أبفو ريفدةق بيفروت: دار الناضفة العربيفةق 
 مج1701ق 4ط
الففراوي: عبففد السففتار )دكتففور(ق العقففل والحريففة دراسففة فففي فكففر  ج22

ق 1ت: الم سسفففة العربيفففةق طالقاضفففي عبفففد الجبفففار المعتزلفففيق بيفففرو 
 مج1708

مناهج ا دلة في عقائد الملفة هف(ق 474ابن رشد )أبو الوليد ت ج23
مففى مقدمففة فففي نقففد مففدار  علففم الكففالمق تقففديم وتحقيففق: دج محمففود 

 مج1797قاسمق القاهرة: مكتبة ا نجلو المصريةق 
علي )دكتفور(ق أوغسفطينو  مفى مقفدمات ففي العقيفدة زيعور:  ج24

 مج1703ق 1فة الوسيطيةق بيروت: دار اقرأق طالمسيحية والفلس
صالح )دكتور(ق الخيفر والشفر عنفد القاضفي عبفد السيد: محمد  ج24

 مج1770الجبارق القاهرة: دار قبااق 
سيف النصر: عبد العزيز )دكتور(ق حرية اإلرادة اإلنسانية ففي  ج29

الفكففر الكالمفففي اإلسفففالميق القفففاهرة: مكتبفففة اإليمفففانق أسفففيوط: مكتبفففة 
 مج 2813زهريةق الجامعة ا  

الشفففافعي: حسفففن )دكتفففور(ق المفففدخل سلفففل دراسفففة علفففم الكفففالمق  ج29
 مج1771ق 2القاهرة: مكتبة وهبةق ط
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هفف(ق الملفل والنحفلق تحقيفق: 440الشارستاني: )أبو الففتح ت  ج20
 مج1790عبد العزيز محمد الوكيلق القاهرة: م سسة الحلبيق 

لفكفر صبحي: أحمد محمود )دكتفور(ق الفلسففة ا خالقيفة ففي ا  ج27
اإلسففففالمي )العقليففففون والففففنوقيون أو النسففففر والعمففففل(ق القففففاهرة: دار 

 مج2889ق 2المعارفق ط
فففففففففففففففق في علم الكالمق دراسفة فلسففية اراا الففرق اإلسفالميةق  ج38
 مج1702ق 4" المعتزلةق اإلسكندريةق م سسة اليقافة الجامعيةق ط1"
ق والعقائففد عبففد الحميففد: عرفففان )دكتففور(ق دراسففات فففي الفففر  ج31

 مج1799اإلسالميةق بغداد: مطبعة اإلرشادق 
عبففد الغنففي: عبففد المقصففود )دكتففور(ق حريففة اإلنسففان دعامففة  ج32

المسفففئولية والجفففزااق ضفففمن كتفففا  "دور العقيفففدة ففففي حيفففاة اإلنسفففان 
 4-3المعاصففر"ق كتففا  المفف تمر الففدولي اليالففث للفلسفففة اإلسففالميةق 

لعلففففومق قسففففم الفلسفففففة مق جامعففففة القففففاهرةق كليففففة دار ا1770مففففايو 
 اإلسالميةج

بيففروت: دار -عبففدو: محمففد )اإلمففام(ق رسففالة التوحيففدق القففاهرة ج33
 مج1774ق 1الشروقق ط

نسريففة التكليففف اراا القاضففي عيمففان: عبففد الكففريم )دكتففور(ق   ج34
 مج1791عبد الجبار الكالميةق بيروتق م سسة الرسالةق 

لسففية العراقي: محمد عاطف )دكتور(ق تجديفد ففي المفناه  الف ج34
 مج1799ق 3والكالميةق القاهرة: دار المعارفق ط

اإلسففالمي -عطيففة: جففور  )دكتففور(ق الجففدل الففديني المسففيحي  ج39
في العصر ا موي وأيرو في نشوا علم الكفالمق ضفمن المف تمر الفدولي 
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م( بالجامعفففففة 1709أكتفففففوبر 27-24الرابفففففى لتفففففاريخ بفففففالد الشفففففام )
 ا ردنيةج

كففرين فففي القففرن العشففرينق العقففاد: عبففا  محمففودق عقائففد المف ج39
 القاهرة: دار المعارفق بدون تاريخج

العوا: عادل )دكتور(ق المعتزلة والفكر الحفرق دمشفق: ا هفاليق  ج30
 ق بدون تاريخج1ط
الفففاخوري: ا   حنففاق باالشففترا  مففى )المطففران كيففرل  سففليمق  ج37

وا   جوزيففف العبسففيق تففاريخ الفكففر المسففيحي عنففد ابففاا الكنيسففةق 
 مج 2881ق 1ت المكتبة البولسيةق طبيروت: منشورا

ففففرا : عبفففدو )دكتفففور(ق معفففالم الفكفففر الفلسففففي ففففي العصفففور   ج48
 مج1797ق 1الوسطلق القاهرة: مكتبة ا نجلو المصريةق ط

أبففو قففرة: ا سففقف تيففودورق ميففامر يففاودور  أبففي قففرة أسففقف  ج41
حرانق عني بطبعا الخوري قسفطنطين الباشفاق مطبعفة الفوائفد بيفروتق 

 بدون تاريخج
قنواتي: ا   جور ق ولوي  غردياق فلسفة الفكفر الفديني بفين  ج42

اإلسففالم والمسففيحيةق نقلففا سلففل العربيففة: دج صففبحي الصففالحق دج فريففد 
 جبرق بيروت: دار العلم للماليينق بدون تاريخج

كففرم: يوسففف )ا سففتان(ق تففاريخ الفلسفففة ا وربيففة فففي العصففر   ج43
 مج2814الوسيطق القاهرة: م سسة هنداويق 

مففر: فففون )المستشففرق(ق الحضففارة اإلسففالمية ومففدى ت يرهففا كري ج44
بالم يرات ا جنبيفةق تعريف  دج مصفطفل طفا بفدرق القفاهرة: دار الفكفر 

 مج1749العربيق 
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كوبلستون: فريدري ق تاريخ الفلسفة )مفن أوغسفطين سلفل دانفز  ج44
سففكوت(ق ترجمففة: دج سمففام عبففد الفتففاسق و دج سسففحاق عبيففدق القففاهرة: 

 مج2818ق 1لترجمةق طالمركز القومي ل
مفففاييوز: جاريفففث  ق أوغسفففطينق ترجمفففة: أيمفففن فففف اد زهفففريق  ج49

 مج2813ق 1القاهرة: المركز القومي للترجمةق ط
مففففدكور: سبففففراهيم )دكتففففور(ق فففففي الفلسفففففة اإلسففففالمية مففففناج  ج49

 ق بدون تاريخج2وتطبيقاق القاهرة: سميركوق ط
ر القفران والفلسففة )القفاهرة: داموسلق محمد يوسف )دكتور(ق  ج40

 مج2812بيروت: دار الكتا  اللبناني(ق  –الكتا  المصرية 
نادر: ألبير نصري )دكتور(ق فلسففة المعتزلفة: فالسففة اإلسفالم  ج47

 مج1741ا سبقينق بغداد: مطبعة الرابطةق 
النشفففار: علفففي سفففامي )دكتفففور(ق نشففف ة الفكفففر الفلسففففي ففففي  ج48

 مج1778ق 7اإلسالمق القاهرة: دار المعارفق ط
ه(ق شفرس 414اضي عبد الجبار بن أحمد ت: الامناني: )الق  ج41

ا صففول الخمسففةق حققففا وقففدم لففا: دج عبففد الكففريم عيمففانق القففاهرة: 
 مج2887الايئة المصرية العامة للكتا ق 

متشابا القرانق تحقيق دج عدنان زرزورق القاهرة: دار فففففففففففففففففق  ج42
 مج1799التراثق 

ليفق جمى الحسن بن أحمد بن متويةق المحيط بالتكفففففففففففففففففففففففففق  ج43
تحقيفففق: دج عمفففر السفففيد عزمفففيق القفففاهرة: الفففدار المصفففرية للتففف ليف 

 والترجمةق بدون تاريخق المجلد ا ولج
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ففففففففففففففففففففففففق المختصففر فففي أصففول الففدينق ضففمن )رسففائل العففدل  ج44
والتوحيففدق دراسففة وتحقيففق: دج محمففد عمففارةق القففاهرة: دار الشففروقق 

 م(ج1700ق 2ط
ففففففففففففففففففففففق المغني في أبوا  التوحيد والعدل )التعديل والتجوير(ق  ج44

تحقيفق دج أحمففد فف اد ا هففوانيق القفاهرة: الم سسففة المصفرية العامففةق 
 مج1792ق 1ط
وات: مونتجمريق القضاا والقدر في فجر اإلسفالم وضفحاو ففي  ج49

ن الشفففيخق القفففرون الياليفففة ا ولفففلق ترجمفففة ودراسفففة: دج عبفففد الفففرحم
 مج1770القاهرة: الايئة المصرية العامة للكتا ق 

ولفسففون: )هففاريج أ(ق فلسفففة المتكلمففينق ترجمففة: دج مصففطفل  ج49
 مج2887لبي  عبد الغنيق القاهرة: المركز القومي للترجمةق 

يوحنففففا الدمشففففقي: ارا و الالهوتيففففة اليففففازجي: كمففففال)دكتور(ق  ج40
 مج1704ومسائل علم الكالمق بيروت: منشورات النورق 
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-Macdonald. development of  Muslim theology 

jurisprudence and constitutional theory, new York: 

Charles Scribner's sons,1903.                                      
 المجالت والدوريات:-ياليا

عبد العزيز: محمد سفالمة )دكتفور(ق أيفر منفاهج علفم الكفالم اإلسفالمي  ج1
لشفرقيينق جامعفة المنيفاق كليفة دار في مباحث العقيدة عند الالهفوتيين ا

 مج2884ق 11العلومق مجلة الدراسات العربيةق العدد 
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مبففرو : أمففل )دكتففورة(ق العففدل اإللاففي بففين ليبنتففز والمعتزلففةق القففاهرة:  ج2
 مج 2880ه/ 1427(ق 19مجلة الجمعية الفلسفية المصريةق العدد )

 الرسائل العلمية:-رابعا
ايففة ومشفكلة الشففر فففي العففالم عنففد الحفالق: يففائر علففيق العنايففة اإلل ج1

مق 1294م وتومففا  ا كففويني 1284هففف وموسففل بففن ميمففون 420ابففن سففينا 
 مج 2884رسالة  دكتوراوق جامعة القاهرةق كلية دار العلومق 

سالمان: حمادة محمد سبراهيمق مكانة العقل بفين الالهفوت المسفيحي  ج2
لة دكتففوراوق جامعففة وعلففم الكففالم اإلسففالمي )أوغسففطين والغزالففي نمونجففا(ق رسففا

 مج2813الفيومق كلية دار العلومق 
 
 


