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 املسؤولية واجلزاء يف فلسفة الفارابي األخالقية

 بني النظرية والتطبيق

 فيصل صالح الرشيدي .د

 متويد

احلٌد هلل زب اهعاملني ٗاهص٩ٝ ٗاهط٩َ عوٟ ضٚدُا ذلٌدد ٗلهدٕ ًٗدّ ٗا٨ٖ    
   :أًا بعد .ٗعوٟ ضا٢س ا٪ُبٚا١ ٗاملسضوني ,إىل َٙ٘ اهدّٙ

فقد ت٘دٔت بقسا١تٛ ٓرٖ إىل أسد أع٩َ تساخ اهفلدس اسضد٩ًٛ اجدان عدّ     
 ٗٓ٘ املعوٍ اهجاُٛ )اهفازابٛ(.   ,غخصٚٞ تلْ٘ ع٩ًٞ بازشٝ يف عصسٓا

ٗٓرا اهفٚوط٘ف تسن بصٌات ٗاضدشٞ يف دلداي اهفوطدفٞ ا٪ي٩ ٚدٞ ُٗقدَ٘      
 شح ه٩ضتفادٝ ًِٕ يف سٚاتِا اهعٌوٚٞ.  بإبساش سقٚقتٕ يف ٓرا اهب

ٗهقد كاُت ِٓان دٗافع كجريٝ ًتِ٘عٞ دفعتين ٨يتٚداز ٓدرا امل٘ضد٘ه ٗٓد٘     
يف فوطدفٞ اهفدازابٛ ا٪ي٩ ٚدٞ( ٪ْ ٓدرا اهبشدح ٙطداعد عودٟ         )املط٧ٗهٚٞ ٗاجلصا١

إسٚا١ اهدزاضات ا٪ي٩ ٚٞ املػس ٞ؛ هلٛ تلدْ٘ ُااضدان هِدا يف سٚاتِدا اهًٚ٘ٚدٞ ٗيف      
   .ًعاًوٞ ا٬يسّٙ

ٗٙفطددس هِددا اهفددازابٛ صددات ٗيصددا٢ن اهفعددى اسُطدداُٛ اهددرٜ ٙدد٧دٜ إىل 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .ٞٙاجلاًعٞ ا٪صس 



 بني النظرية والتطبيق: املسؤولية واجلزاء يف فلسفة الفارابي األخالقية

 جملة اجلامعة األمسرية
691 

ًدّ يد٩ي دعدا٢ٍ ا٨هتدصاَ اهددايوٛ اهِدابع ًدّ         ,ا٪ي٩ق احلٌٚدٝ ٗاهقدٗٝ احلطدِٞ 
ٗٙبتعدد   ,هلٛ ٙقَ٘ اسُطاْ باهتٌطدم باهفطدا٢ى ا٪ي٩ ٚدٞ    ؛اسمياْ ٗضٌري اسُطاْ

ٍ فأًا أٓدٍ اهفطدا٢ى فٔد    ,عّ اهسذا٢ى  ,اهصدا ٗاهفطدا٢ى اهِيسٙدٞ    ,اخلػد٘ه  ,ٛ اهعود
   .ٗاخلوقٚٞ ٗاهعٌوٚٞ -ٗاهفلسٙٞ 

ٗزذٙوددٞ  ,ٗاحلطددد, ٗزذٙوددٞ اجلدددي   ,فٌِٔددا زذٙوددٞ احلقددد   :ٗأًددا اهسذا٢ددى 
   .املخادعات ٗاهغسٗز

 :ٗضِعتٌد يف عسض ٓرا اهبشح عوٟ عدٝ أُ٘اه ًّ املِآر

املػدلوٞ ُٗػدأتٔا   ٗضد٘ف أتتبدع ًدّ يد٩ي املدِٔر أ دى        :املِٔر اهتازخيٛ .1
ًّ أدى ٗضع احلو٘ي املِاضبٞ هوٌطا٥ٗ ا٪ي٩ ٚٞ املِتػدسٝ ٗٓدرا    ,ٗتط٘زٓا

   .املِٔر حيدد اهفرتٝ اهصًِٚٞ مل٘هد ٗٗفاٝ اهفازابٛ

ٗض٘ف أساٗي ًّ ي٩هٕ أْ أبدني أٓدٍ أٗددٕ ا٨يدت٩ف بدني       :املِٔر املقازْ .2
 ,ان احلطدّ ٗاهقبدٚض  ٗأٙطد  ,ٗا٪فعاي اخلريٝ ٗا٪فعاي اهػسٙسٝ ,اهفطا٢ى ٗاهسذا٢ى

   .اخلوقٛ ٗا٨هتصاَٗاهفسق بني اسهصاَ اخلوقٛ 

ٗضأعسض ًّ ي٩هدٕ اهِقدد اهدرٜ ٗدٔدٕ اهفدازابٛ إىل أضدباب        :املِٔر اهِقدٜ .3
هلدٛ ٙلدْ٘ دلتٌعدان ًجاهٚدان  ا٢ٌدان عودٟ        ,اُتػاز ا٪عٌاي اهػسٙسٝ يف دلتٌعدٕ 

   .اهفطا٢ى ا٪ي٩ ٚٞ

ُقدا  ًٌٔدٞ باسضدافٞ إىل    ٗضِتِاٗي عدسض ٓدرا اهبشدح ًدّ يد٩ي ضدبع       
 :اهتٌٔٚد ٗاهتعقٚب

تتِدداٗي أٌٓٚددٞ اهفعددى اسُطدداُٛ يف اهدزاضددات اسُطدداُٚٞ ٗا٪ي٩ ٚددٞ  :اهِقطددٞ ا٪ٗىل
   .ٗع٩ تٕ باملط٧ٗهٚٞ ٗاجلصا١

ٗازتباطٕ بداهتلوٚ  ٗاهقددزٝ اهعقوٚدٞ عِدد      ,تبني سقٚقٞ اهفعى اسُطاُٛ :اهِقطٞ اهجاُٚٞ
   .٘ٝ اهفلسٙٞٗٙطٌٚٔا اهفازابٛ اهق ,اسُطاْ

أسلدداَ سقٚقددٞ اهفعددى اسُطدداُٛ ًٗددا ِٙددتر عِددٕ ًددّ دددصا١ دُٚددٜ٘  :اهِقطددٞ اهجاهجددٞ
 ٗأيسٜٗ.  

   .دعا٢ٍ اهفعى اسُطاُٛ ٗٓ٘ اسهصاَ اخلوقٛ :اهِقطٞ اهسابعٞ
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   .ًصادز ا٨هتصاَ اخلوقٛ ًّٗ أٌٓٔا اهفطسٝ اهطوٌٚٞ عِد اسُطاْ :اهِقطٞ اخلاًطٞ
 .طسٝ اسُطاُٚٞٗٓٛ أسلاَ اهف :اهِقطٞ اهطادضٞ
أُ٘اه اهفطا٢ى ٗاهسذا٢دى ًدّ يد٩ي املطد٧ٗهٚٞ ٗاجلدصا١ يف فوطدفٞ       : اهِقطٞ اهطابعٞ

 اهفازابٛ.

 حياتى ًنشأتى  :أًاًل

 )ذلٌد بّ ذلٌد بّ طسيداْ أبد٘ ُصدس اهفدازابٛ( اهفٚوطد٘ف ًدّ اهفدازاب       
إسد٠ ًدْ اهدرتن فٌٚدا ٗزا١ اهِٔدس فٚوطد٘ف املطدوٌني ادري ًددافع ديدى اهعدساق          

 .  (1)ٗاضت٘طّ بغداد ٗ سأ بٔا احللٌٞ عوٟ ٙد )ٙ٘سِا(

أمحد فد٧اد ا٪ٓدُ٘ٛ    .هرهم ٙق٘ي د ؛ٗاهفازابٛ ٓ٘ اهرٜ أضظ أزكاْ اهفوطفٞ
د ٓد  339-259أزضٟ اهلِدٜ دعا٢ٍ اهفوطفٞ اسض٩ًٚٞ ٗددا١ أبد٘ ُصدس اهفدازابٛ )    =

ٗصاٖ اهعدسب )املعودٍ اهجداُٛ( باعتبداز      ,َ ( ف٘طد أزكأُا ٗثبت بِٚأُا 878-958
   .أزضط٘ املعوٍ ا٪ٗي

ٗٓ٘ فٚوط٘ف إض٩ًٛ ًع أْ أ دوٕ تسكدٛ ٗهدد بقسٙدٞ ب٘ضدِٚر ًدّ أعٌداي        
ٗهلِدٕ اذدر    ,ٗتعوٍ اهعسبٚٞ إىل داُدب اهرتكٚدٞ ٗاهفازضدٚٞ    ,فازاب اهيت ِٙطب إهٚٔا

   .(2)+كٌا اذر اسض٩َ دِٙان ,اهوغٞ اهعسبٚٞ هطاُان

 مكانته العممية
ٗٓد٘ املوقدب بداملعوٍ اهجداُٛ ٗن ٙلدّ أفطدى ًِدٕ يف        =ٙق٘ي عِٕ اهبٚٔقٛ 

سلٌا١ اسض٩َ  بوٕ ٗ ٚى احللٌا١ أزبعٞ اثِاْ  بى اسض٩َ ٌٗٓا أزضدط٘ ٗأبد٘ سا    
ٗكاْ بني ٗفداٝ أبدٛ ُصدس ٨ٗٗدٝ أبدٛ      ,عوٛ ٗاثِاْ يف اسض٩َ ٌٗٓا أب٘ ُصس ٗأب٘

ّٛ ث٩ثْ٘ ضِٞ  .  (3)+عو

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .281ص ,اهقآسٝ ,ًلتبٞ املتِيب ,646اهقفطٛ املت٘فٟ  ,أيباز اهعوٌا١ بأيباز احللٌا١ -1
امل٧ضطددٞ املصددسٙٞ اهعاًددٞ هوتددأهٚ  ٗاهرت ددٞ  ,ٓدد٘اُٛد. محددد فدد٧اد ا٪ ,اهفوطددفٞ اسضدد٩ًٚٞ -2

 02, 07ص ,2661 ,ٗاهطباعٞ ٗاهِػس
 ,2  ,ًصدس  ,ًلتبدٞ اهجقافدٞ اهدِٙٚدٞ    ,تض ممدٗح سطدّ ذلٌدد   تازٙخ سلٌا١ اسض٩َ اهبٚٔقٛ, -3

= 
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أبد٘ ُصدس ًدّ املتقددًني يف     =ٗٙق٘ي عِٕ ابدّ اهِددٍٙ يف كتداب اهفٔسضدت     
 .(4)+ ِاعٞ املِطق ٗاهعوَ٘ اهقدميٞ

أٙطت ًّ ًعسفٞ اسض ًدا بعدد اهطبٚعدٞ    =ٗ اي عِٕ اهػٚخ اهس٢ٚظ ابّ ضِٚا 
فػدلست اهلل تععداىلع عودٟ ذهدم     ستٟ ظفست بلتداب ٪بدٛ ُصدس يف ٓدرا املعِدٟ      

ٗٙقد٘ي عِدٕ اهددكت٘ز أمحدد فد٧اد ا٪ٓد٘اُٛ       . (5)+ٗ ٌت ٗتصد ت مبا كاْ عِدٜ
   (6)+ٗظوت تآهٚفٕ اهِااع اهرٜ ٙط١ٛ هِا اهطسٙق=

 مؤلفاته
ًٗددّ أٓددٍ ٧ًهفددات اهفددازابٛ اهفوطددفٚٞ ٗا٪ي٩ ٚددٞ ٗاملِطقٚددٞ اهدديت ذكسٓددا  

ً٘دد٘دٝ يف اهػداَ ًٗدا ٗددد ًِٔدا      ٗهدٕ تصداُٚ  كدجريٝ أاوبٔدا     = اهبٚٔقٛ, فٚق٘ي:
ٗغدسح   ,اهتعوٚقات ,لزا١ أٓى املدِٙٞ اهفاضوٞ املختصس ا٪ٗي يف املِطق, :خبساضاْ

   (7)+ٗكتاب اهِفظ ,كتب أزضط٘ ٗغسح أٗ وٚدع يف امل٘ضٚقٟ أزبعٞ دلودات

ٗهٕ ٧ًهفات أٙطا يف عوٍ املِطدق ًتِ٘عدٞ ًٗتعدددٝ ذكسٓدا ابدّ اهِددٍٙ يف       
ٛ     =٘ي كتابٕ اهفٔسضت سٚح ٙقد  ْ   ,ٗهدٕ ًدّ اهلتدب أُاه٘طٚقدا اهجداُ  ,ٗكتداب اهآدا

 ٘ أزٗط٘ٙقدددا ٗكتددداب اهقٚددداع  , ٗكتددداب اخلطابدددٞ ,ٗكتددداب ا٪يددد٩ق ٪زضدددط
 .(8)+ اطٚغ٘زٙاع

 وفاته
ٙق٘ي بسٗكوٌاْ يف كتابٕ تازٙخ ا٪دب اهعسبٛ )أب٘ ُصس ذلٌدد بدّ طسيداْ    

   (9)َ(958 -ٓد339ت٘يف ضِٞ 
 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

= 
 .42ص ,2661

 .155ص ,2681, 2  ,داز  طسٜ بّ اهفذا١ٝ ,تض ُآد عباع ,اهفٔسضت ابّ اهِدٍٙ -4
 .42ص ,ًصدز ضابق ,اهبٚٔقٛ ,تازٙخ سلٌا١ اسض٩َ -5
 60ص ,ا٪ٓ٘اُٛ أمحد ف٧اد. د ,اهفوطفٞ اسض٩ًٚٞ -6
 .42ص ,ًصدز ضابق ,اهبٚٔقٛ ,تازٙخ سلٌا١ اسض٩َ -7
 .155ص ,ًصدز ضابق ,اهفٔسضت ابّ اهِدٍٙ -8
ْ  تازٙخ ا٪دب اهعسبٛ, -9  ,4  ,ًصدس , داز املعدازف  ,عبدد احلودٍٚ اهِذداز   . تس دٞ د  ,بسٗكوٌدا

= 
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 أهمية الفعل اإلنشاني يف الدراسات اإلنشانية عهد الفارابي :ثانيًا

٪ْ اسُطدداْ ٓدد٘ ددد٘ٓس  ؛اهفعددى اسُطدداُٛ ٓدد٘ ذلدد٘ز اهدزاضددات اسُطدداُٚٞ
   .ٗٓ٘ ًلسَ باهعقى ًّ عِد اهلل ضعبشإُ ٗتعاىلع ,اه٘د٘د

 ,ٓ٘ اهرٜ ٙفشن عِد اهغدسض اهدرٜ ٪دودٕ    :اهعوٍ اسُطاُٛ= :ٙق٘ي اهفازابٛ
ّْ٘ اسُطاْ ًٗاذا ٗكٚ  ٓ٘؟ ٓد٘ اهِيدس    ,ٓ٘ اهلٌاي اهرٜ ٙوصَ أْ ٙبوغٕ اسُطاْٗ ,ك

فٚفسد ه٫غدٚا١ اهلا٢ِدٞ عدّ اسزادٝ ُيدس      ,ٗهطا٢س ا٪غٚا١ ا٪يس٠ (10)هإلُطاْ باسزادٝ
   .(11)+ٗفشن ٗعوٍ

ٗٓد٘ ٙػدتٌى عودٟ امل٘دد٘دات     =ٗٙق٘ي اهفازابٛ أٙطان عّ اهفعى اسُطداُٛ  
ٗٓدٛ ا٪دطداَ املسكبدٞ ًدّ اهصد٘ز ٗاملد٘اد        ,اهيت ٗد٘دٓدا بدإزادٝ اسُطداْ أ د٩ن    

ًِٗٔدا اهعودٍ اسزادٜ ٗٓد٘ ٙػدتٌى      ,ٗا٪اساض اه٩سقٞ هلا ًّ دٔٞ اهص٘ز ٗامل٘اد
 .(12)+ٗٓٛ اهفطا٢ى ٗاهسذا٢ى ,عوٟ امل٘د٘دات اهلا٢ِٞ بإزادٝ اسُطاْ ٗايتٚازٖ

أحكام حقيقة الفعل اإلنشاني ًمشؤًلية اإلنشان جتاي اخلري  :ثالجًا

 الفارابي ًالشر عهد

ٗأْ  ,ٙعسَّف هِا اهفازابٛ ًعِٟ اهفعدى اسُطداُٛ املدستبا بدا٪ي٩ق ٗسقٚقتدٕ     
 ٍ ٗاهتٌٚٚددص بددني اخلددري ٗاهػددس   ,فعددى اسُطدداْ ًددستبا بقدزتددٕ عوددٟ اسدزان ٗاهفٔدد

   .ٗاهفطا٢ى ٗاهسذا٢ى ًّ ي٩ي اهق٘ٝ اهفلسٙٞ اهيت ميتولٔا اسُطاْ

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
= 

 .250ص
 :ٗ ٚدى  ,ًطاهبٞ اهقوب ارا١ اهدسٗح ًدّ طٚدب اهدِفظ     :اسزادٝ ,ًٚى ٙعقب اعتقاد اهِفع :اسزادٝ -10

ٗ ٚى اسزادٝ  دسٝ ًدّ    ,اسزادٝ سب اهِفظ عّ ًساداتٔا ٗاس باي عوٟ أٗاًس اهلل تعاىل ٗاهسضا
 .17ص  ,اجلسداُٛ ,اهتعسٙفات قوب ًقتطٚٞ سدابٞ دٗاعٛ احلقٚقٞ.ُاز احملبٞ يف اه

 2471 ,اهطبعدٞ ا٪ٗىل  ,عان اهلتدب  ,دعفس لي ٙاضني .حتقٚق د ,اهفازابٛ ,احلدٗد ٗاهسضَ٘ -11
 .587ص  ,َ 2681ٓد 

12-  ٛ ٜ   .حتقٚدق د  ,تعاهٚق ابّ بادٞ عوٟ ًِطق اهفدازاب اهطبعدٞ   ,داز اهػدسق بدريٗت   ,ًاددد فخدس
 .10ص  ,َ 2664 ,ا٪ٗىل
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ت إمنا تطتِبا أُفدع ا٪غدٚا١   ٗأكٌى ًا تلْ٘ اهق٘ٝ اهفلسٙٞ ًتٟ كاُ= :فٚق٘ي
ٗزمبا كاُت يدريات   ,ٗزمبا كاُت غُسان ,ٗزمبا كاُت يريان يف احلقٚقٞ ,يف حتصٚؤا

ٗإذا  ,فإذا كاُت ا٪غٚا١ اهديت تطدتِبا ٓدٛ اجلٌٚودٞ ٗاحلطدِات      ,ًيُِ٘ٞ أُٔا يريات
 كاُت اهغاٙات غسٗزان كاُت ا٪غٚا١ اهيت تطتِبا باهق٘ٝ اهفلسٙٞ غسٗزان أٙطدان ٗأًد٘زان  

   .(13)+ بٚشٞ ٗض٣ٚات

ٗيف ًلاْ ليس ٙػسح اهفازابٛ أٌٓٚٞ اهعقى باهِطبٞ حلقٚقدٞ اهفعدى اسُطداُٛ    
 َ٘ ًّ اهِاع ٙطدٌْ٘ املدتعقوني سلٌدا١ ٗاحللٌدٞ     = ٗعٌوٚٞ اسدزان سٚح ٙق٘ي:

 ,ٗاهتعقى إذا كداْ إمندا ٙددزن بدٕ ا٪غدٚا١ اسُطداُٚٞ       ,طى امل٘د٘داتأفطى عوٍ ٪ف
 ,فوٚظ ِٙبغٛ أْ ٙلْ٘ سلٌٞ اهّؤٍ إ٨ أْ ٙلْ٘ اسُطاْ ٓد٘ أفطدى ًدا يف اهعدان    

فاهتعقددى هددٚظ الٌددٞ إ٨   ,فددإذا ن ٙلددّ اسُطدداْ كددرهم  ,ٗأفطددى امل٘ددد٘دات
 .  (14)+با٨ضتعازٝ ٗاهتػبٕٚ

ميٚص بني سقٚقٞ اهفعى اسُطداُٛ ٗبدني ادريٖ    ًّٗ اجلدٙس باهركس أْ اهفازابٛ 
ضدبشإُ  اهطبب يف ذهم أْ اسُطاْ ممٚص بِعٌٞ اهعقى عِد اهلل ٗ ؛ًّ اهلا٢ِات احلٚٞ

اهرّٓ اهقدزٝ عوٟ ًصدادفٞ  د٘اب احللدٍ فٌٚدا ٙتِداشه فٚدٕ ًدّ        = :فٚق٘ي ٗتعاىل
 ,زا١فٔ٘ د٘دٝ اضتِبا  ملا ٓ٘  شٚض ًدّ ا٬  ,ا٬زا١ املعتا ٞ ٗاهق٘ٝ عوٟ تصشٚشٕ

   .(15)+فٔ٘ إذْ ُ٘ه ًّ أُ٘اه اهتعقى

   ٛ إ٨ إذا كداْ ذا دد٘دٝ    ,ٗاسُطاْ ٨ ٙطتطٚع أْ حيقق سقٚقدٞ اهفعدى اسُطداُ
ٛ    ,هلٛ خيتاز ا٪فعداي احلطدِٞ ٗاهفطدا٢ى اخلوقٚدٞ     ؛يف اهسأٜ  :سٚدح ٙقد٘ي اهفدازاب

ٜ   ,د٘دٝ اهسأٜ ٓ٘ أْ ٙلْ٘ اسُطاْ ذا زأٜ= ٓد٘ أْ ٙلدْ٘ اسُطداْ     ,أٗ دٚدد اهدسأ
ثدٍ ٙلدْ٘  دد دّسبدت أ اٗٙودٕ ٗلزا٦ٖ ًٗػد٘زاتٕ ًدسازان         ,يف أفعاهدٕ  (16)فاض٩ن يريان

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 ,ِػدس داز ا٪ُدهظ هوطباعٞ ٗاه ,دعفس لي ٙاضني .حتقٚق د ,اهفازابٛ ,اهتِبٕٚ عوٟ ضبٚى اهطعادٝ -13

 .66ص  ,َ 2668 -ٓد 2472 ,اهطبعٞ ا٪ٗىل
ص  ,َ 2665 ,اهطبعدٞ اهجاُٚدٞ   ,داز اهػدسق بدريٗت   ,ف٘شٜ ًرتٜ :تض, اهفازابٛ ,ًِتصعٞ فص٘ي -14

62, 61. 
 .16 ,18ص  ,ًصدز ضابق ,اهفازابٛ ,فص٘ي ًِتصعٞ -15
ٗعودٟ   ,ٗٓ٘ ٙدي عوٟ احلطّ هراتٕ ,اخلري اضٍ تفطٚى كق٘هِا احلٚاٝ يري ًّ امل٘ت :اخلري -16

= 
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 ,ف٘ددت ضدٙدٝ ًطتقٌٚٞ تِتٔٛ باسُطاْ إذا اضدتعٌؤا إىل ع٘ا دب ذلٌد٘دٝ    ,كجريٝ
   .(17)+ٗٙلْ٘  د  از هرهم ًقب٘ي اهق٘ي

قتى باملشؤًلية أحكام حقيقة الفعل اإلنشاني عهد الفارابي ًعال :رابعًا

 ًاجلزاء

فٌٚا ضبق تبني هِا أْ اهفدازابٛ  داَ بػدسح ًعِدٟ ٗتعسٙد  اهفعدى اسُطداُٛ        
٪ْ ِٓان أً٘زان فعوٚدٞ   ,ثٍ بعد ذهم ٙبني هِا أسلاَ سقٚقٞ اهفعى اسُطاُٛ ,ٗسقٚقتٕ

٪ُٔدا ُابعدٞ ًدّ اسهدصَا اهددايوٛ ٗٓد٘        ,٨ ميلّ هإلُطاْ أْ ٙ٘كى فٚٔا أسدان اريٖ
ًا ٨ حتصى ًصدوشتٕ إ٨ هوٌباغدس فد٩    =اهطٌري املستبا بِٚٞ اسُطاْ سٚح ٙق٘ي 

ٗامل٧ًّ ًدّ تلدْ٘ طاعتدٕ     ,جي٘ش اهت٘كٚى فٚٔا هف٘ات املصوشٞ باهت٘كٚى كاهعبادٝ
 .  (18)+ٗع٩ًٞ ذكساٖ ,ٗشادٖ تق٘اٖ ,ٗبغطٕ هدُٚاٖ ,مل٨ٖ٘

قٚدٞ هوفعدى اسُطداُٛ عِدد اهفدازابٛ اهديت ٨ جيد٘ش        ًّٗ أٍٓ ا٪سلداَ احلقٚ 
ٗأًا اخلػد٘ه  = (19)٪ُٔا ًّ أٍٓ أزكاْ اهعبادٝ فٚق٘ي ,اهت٘كٚى فٚٔا فطٚوٞ اخلػ٘ه

ٗإْ اهسٗسداُٚني ًددٙسْٗ ًػدسفْ٘ عودٟ  ٚدع       ,فٔ٘ إْ ٙقاي أْ إهلان ٙدٙس اهعدان 
اسُطداْ إذا   ٗإْ ,ٗاضتعٌاي تعيدٍٚ اسهدٕ ٗاهصدو٘ات ٗاهتطدابٚض ٗاهتقدادٙظ      ,ا٪فعاي

 ,ٗٗاظدب عودٟ ذهدم    ,فعى ٓرٖ ٗتسن كجريان ًّ اخلريات املتػ٘ ٞ يف ٓدرٖ احلٚداٝ  
ّ٘ض عّ ذهم ٗك٘ف٤ خبريات عيٌٚٞ    .(20)+ُع

 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
= 

 .148ص  ,بدْٗ طبعٞ ,د.  ٚى  وٚبا ,املعذٍ اهفوطفٛ  ,ًا فٕٚ ُفع أٗ هرٝ أٗ ضعادٝ
 .16ص  ,ًصدز ضابق ,اهفازابٛ ,فص٘ي ًِتصعٞ -17
 ,1772 ,اهطبعدٞ اهجاهجدٞ   ,حتقٚق د. ذلطّ ًٔدٜ ,اهفازابٛ ,ا٪ض٣وٞ اه٩ًعٞ ٗا٪د٘بٞ اجلاًعٞ -18

 .64ص 
اخلػد٘ه ا٨ُقٚداد    :ٗيف ا ط٩ح أٓدى احلقٚقدٞ   ,مبعِٟ ٗاسد :ٗاخلط٘ه ٗاهت٘اضع اخلػ٘ه -19

ًّ ع٩ًات اخلػ٘ه أْ اهعبد إذا اطب أٗ ي٘هد    ,ٗ ٚى ٓ٘ اخل٘ف اهدا٢ٍ يف اهقوب ,هوشق
 .275ص  ,اجلسداُٛ ,اهتعسٙفات ٗ ُزدَّ عوٕٚ اضتقبى ذهم باهقب٘ي.أ

اهطبعدٞ   ,داز اهػدسق بدريٗت   ,أهبري ُصسٜ ُدادز  .حتقٚق د ,اهفازابٛ ,لزا١ أٓى املدِٙٞ اهفاضوٞ -20
 .267ص  ,َ 2666 ,اهطابعٞ
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 باملشؤًلية ًاجلزاء ًارتباطىدعائم الفعل اإلنشاني عهد الفارابي  :خامشًا

اسُطداُٛ  بعد أْ حتدخ اهفازابٛ عّ ا٪سلاَ احلقٚقٚدٞ اهديت تدستبا باهفعدى     
  جب         حب  خب : ُيسان هق٘هدٕ تعداىل   ,ٗٓٛ أْ ِٓان أفعا٨نًً ٨ تلْ٘ إ٨ هإلُطاْ ُفطٕ فقا

   .ص16 :طاهط٘ز ىئ   ىئ  ىئ  ی             ی ٗ ص38 :املدثسط مب       ىب

ٗاهفازابٛ باعتبازٖ فٚوط٘فان إض٩ًٚان كاْ ًتطقان يف أفلازٖ بأضو٘ب بٚاُٛ يداي   
ًقً٘اتددٕ ٗأضددظ  ٚدداَ اهفعددى  ,أْ هِددا دعددا٢ٍ اهفعددى اسُطدداُٛ ًددّ اهتعقٚددد ٙ٘ضددض
   :اسُطاُٛ ٗٓٛ ًا ٙوٛ

 (21)اإللزام
    ٛ ٗأٗي ٓدرٖ اهددعا٢ٍ    ,ِٙيس اهفازابٛ إىل اهفعى اسُطداُٛ ًدّ ًِيد٘ز إضد٩ً

٪ْ اهتلوٚدد  ًتعوددق باهفعددى  ,ا٪ضاضدٚٞ هإلهددصاَ ٓدد٘ ًددا ٙطوددق عوٚددٕ هفدد  تلوٚدد  
اسُطاُٛ ض٘ا١ يف ًعسفٞ اهفطا٢ى ٗاهتٌطم بٔدا أٗ ًعسفدٞ اهسذا٢دى ٗهِبٔدا سٚدح      

ٓٛ اهيت بٔا ٙقتدز اسُطاْ عوٟ أْ ٙطتِبا تقدٙس غ١ٛ ًدا   (22)ٗ ِاعٞ اهفقٕ=ٙق٘ي 
 ,اهيت  سح فٚٔا باهتشدٙدد ٗاهتقددٙس   ,ن ٙصّسح ٗاضع اهػسٙعٞ بتشدٙدٖ عّ ا٪غٚا١

٠ تصشٚض ذهم عوٟ سطب اسض ٗاضع اهػدسٙعٞ باملودٞ اهديت غدسعٔا     ٗأْ ٙتشد
   .(23)+يف ا٪ًٞ

٣ٚٓدٞ  =أْ ٙلْ٘ اسُطاْ عدا ٩ن فٚقد٘ي    ,ًّٗ غسٗ  اهتلوٚ  باسهصاَ اخلوقٛ
ٗٙق٘ي اهفازابٛ أٙطا عدّ اسهدصاَ    (24)+ًا يف ًادٝ ًُّعدٝ ٪ْ تقبى زضَ٘ املعق٨٘ت

فإُدٕ ٙودصَ ضدسٗزٝ أْ ٙلدْ٘ ًدّ ٙطدتعٌؤٍ ًدّ أٓدى اهفطدا٢ى ٗأٓدى           =اخلوقٛ 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
بى ِٙػأ عّ طبٚعٞ اسُطاْ ًّ سٚح ٓد٘  دادز عودٟ     ,ٗٓ٘ ٨ ِٙػأ عّ عقد :اسهصاَ اخلوقٛ -21

ثدٍ أٗددب    ,مملِدان ًدّ اهِاسٚدٞ املادٙدٞ     ,فٌٚا كافعوٕ أٗ عدَ فعوٕ ,ا٨يتٚاز بني اخلري ٗاهػس
 .212ص  ,2ز , وٚبا  ٚى ,املعذٍ اهفوطفٛ , كاْ إهصاًٚان.سلٌٕ ًّ اهِاسٚٞ اخلوقٚٞ

ٓ٘ اهعوٍ با٪سلاَ اهػدسعٚٞ   :ٗيف ا٨ ط٩ح ,عبازٝ عّ فٍٔ اسض املتلوٍ ًّ ك٩ًٕ :اهفقٕ -22
 .207ص  ,اجلسداُٛ ,اهتعسٙفات وٚٞ امللتطب ًّ أدهتٔا اهتفصٚوٚٞ.اهعٌ

 .01ص  ,ًصدز ضابق ,اهفازابٛ ,املوٞ ُٗص٘ص أيس٠ -23
 .568ص  ,اهفازابٛ ,احلدٗد ٗاهسضَ٘ -24
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   :اهصِا٢ع يف تأدٙب ا٪ًٍ ٗأٓى املدْ طا٢فتني أٗهٚتني
   .طا٢فٞ ٙطتعٌؤٍ يف تأدٙب ًّ ٙتأدب ًٍِٔ ط٘عان .2
ٗطا٢فٞ ٙطتعٌؤٍ يف تأدٙب ًّ ضبٚوٕ أْ ٧ّٙدب كسٓدان ٗذهدم عودٟ ًجداي ًدا       .1

   .(25)+ق٘اَ باهصبٚاْ ٗا٪سداخٙ٘دد ا٪ًس عوٕٚ يف أزباب املِاشي ٗاه

  :شرًط التكليف لدعائم الفعل اإلنشاني )اإللزام(

 ,ًٗعسفٞ اهفعى  بى ٗ ٘عدٕ  ,حيدد اهفازابٛ غسٗطان هوٌلو  ًّ أٌٓٔا اهقدزٝ
حيقدق هدٕ اهطدعادٝ سٚدح     ٗ ,ٗعوٍ امللو  ٨بد أْ ٙلْ٘ ًّ كطبٕ ٗ دزتٕ ٗإزادتدٕ 

ٙلْ٘ ِٙداي با٨يتٚداز ٗاسزادٝ ٗكدرهم    ٗملا كاْ غأْ اخلري يف احلقٚقٞ أْ =ٙق٘ي 
اهفٔدٍ   (27)أْ ٙلْ٘ دٚدد =ٗٙق٘ي أٙطان  .(26)+إمنا تلْ٘ باسزادٝ ٗا٨يتٚاز ,اهػسٗز

 .  (28)+ٗاهتص٘ز هوػ١ٛ ٗهػ١ٛ اهرات

مصادر االلتزام :سادسًا
(29)

 اخللقي عهد الفارابي 

   :ًّ أٍٓ ًصادز ا٨هتصاَ اخلوقٛ عِد اهفازابٛ ٗٓٛ ًا ٙوٛ

 (30)الفطرة
ٙطتدي اهفازابٛ عوٟ أٌٓٚٞ اهفطسٝ هقٌٚتٔا يف ًصدادز اسهدصاَ ا٪ي٩ دٛ ًدّ     

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .87ص  ,اهفازابٛ ,حتصٚى اهطعادٝ -25
 .228ص  ,اهفازابٛ ,لزا١ أٓى املدِٙٞ اهفاضوٞ -26
 .204ص  ,اجلسداُٛ ,اهتعسٙفات : تص٘ز املعِٟ ًّ هف  املخاطب.اهفٍٔ -27
 .411ص  ,اهفازابٛ ,احلدٗد ٗاهسضَ٘ -28
ا٨هتصاَ: اهتصاَ اهػ١ٛ أٗ اهعٌى: أٗدبٕ عوٟ ُفطٕ, ٗاملوتصَ ٓ٘ اهسدى اهرٜ أٗدب عودٟ ُفطدٕ    -29

أًسان ٨ ٙفاز ٕ, ًِٕٗ اهعقى املوتصَ, ٗٓ٘ اهعقى اهرٜ ِٙيس إىل ًدا تتطدٌِٕ أسلاًدٕ ًدّ اهِتدا٢ر      
 ٗ بطدسٗزٝ  ا٨دتٌاعٚٞ ٗا٪ي٩ ٚٞ بعني اجلد ٗاهس اُٞ, أٗ اهعقى اهرٜ ٙقس ب٘د٘ب ٗفا٢ٕ بعٔددٖ, 

 .228, ص 2ذلافيتٕ سق ا٪ًاُٞ يف تأدٙٞ زضاهتٕ. املعذٍ اهفوطفٛ,  ٚى  وٚبا,  
ٗاهفطدسٝ ٓدٛ اجلبودٞ اهديت      ,اهفطسٜ ٓ٘ املِط٘ب إىل اهفطسٝ ٗٓ٘ ًقابى هوٌلتطب :اهفطسٝ -30

ۅ  ۅ  ۉ      ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ كدى ً٘دد٘د يف أٗي يوقدٕ  داي تعداىل:       ٙلْ٘ عوٚٔا

ٖ ٙٔ٘داُدٕ أٗ ِٙصدسإُ أٗ   ٗيف احلدٙح كى ً٘ه٘د ٙ٘هدد عودٟ اهفطدسٝ فدأب٘ا     ص57 :اهسَٗط ۉ
 .217ص  ,1ز , ٚى  وٚبا ,املعذٍ اهفوطفٛ ميذطإُ.
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 :اهدسَٗ ط ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ : ي٩ي ا٪دهٞ اهِقوٚٞ سٚح ٙق٘ي  اي تعداىل 
ٗيوددق اهفعددى ٗا٨ضددتعداد اهفطددسٜ    (31)ص213 :اهبقددسٝط ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ,ص38

كاًّ دايى كى ُفظ بػسٙٞ ٪ُٕ املسغدد هإلُطداْ يف ايتٚداز أفعاهدٕ ٗاهتٌٚٚدص بدني       
 :ٗاهفطددسٝ اهطددوٌٚٞ يف ا ددط٩ح اهف٩ضددفٞ=اخلددري ٗاهػددس ٗاحلددق ٗاهباطددى فٚقدد٘ي 

   .(32)+ٗاهتٌٚٚص بني احلق ٗاهباطى ,اضتعداد س ابٞ احللٍ

 عهد الفارابيأحكام الفطرة اإلنشانية  :سادسًا

جندد أْ اهفدازابٛ ٙفّصدى     ,ُيسان ٪ٌٓٚٞ اهفطدسٝ اسُطداُٚٞ يف ًصدادز ا٨هتدصاَ    
 ,٪ُٔا ٓٛ اهيت متٚص بني طبا٢ع اسُطاْ ٨يتٚداز أفعاهدٕ   ,اهق٘ي يف اهفطسٝ ٗأسلأًا

٨ ميلّ أْ ُٙفطس اسُطاْ ًّ أٗي ًدسٝ  =ض٘ا١ ًّ ُاسٚٞ اخلري أٗ اهػس سٚح ٙق٘ي 
كٌا ٨ ميلّ أْ ُٙفطس اسُطاْ بداهطبع طا٢عدان ٨ٗ كاتبدان     ,زذٙوٞ باهطبع ذا فطٚوٞ ٨ٗ

ٗهلّ ميلّ أْ ٙفطس باهطبع ًعدان حن٘ أفعداي فطدٚوٞ أٗ زذٙودٞ بدأْ تلدْ٘ أفعداي       
   .(33)+توم أضٔى عوٕٚ ًّ أفعاي اريٓا

اهفطسٝ ٨ بد أْ تلْ٘ ًستبطٞ باهتلوٚ  ٗاهطباه اهطوٌٚٞ هلٛ ٙلْ٘ اسُطداْ  
ٗأْ فطدسٝ كدى إُطداْ أْ ٙلدْ٘ ًستبطدان فٌٚدا       =ٗضو٘كٕ فٚقد٘ي  ًط٨٘٣ن عّ أفعاهٕ 

   .(34)+ِٙبغٛ أْ ٙطعٟ هٕ بإُطاْ أٗ ُاع اريٖ

ٗاهفطسٝ هلا أسلاَ ًٌٔٞ ٗٓدٛ ا٨ضدتعداد هتقبدى اهفطدٚوٞ أٗ اهسذٙودٞ سٚدح       
عطري بى اري مملّ أْ ٙ٘ددد إُطداْ ًفطد٘زان عودٟ اضدتعداد حند٘       = ٙق٘ي اهفازابٛ

هلدّ أٜ إُطداْ فطدس عودٟ ٣ٚٓدٞ       ,أضداد توم ا٪فعداي  أفعاي ثٍ ٨ ميلِٕ أْ ٙفعى
فإُدٕ  دادز عودٟ أْ خيداه  ٗٙعٌدى اهفعدى        ,ٗاضتعداد حن٘ أفعاي فطدٚوٞ أٗ زذٙودٞ  

   .(35)+هلّ ٙعطس عوٕٚ ذهم ,اهلا٢ّ عّ ضد ذهم ا٨ضتعداد

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .221ص  ,ًصدز ضابق ,اهفازابٛ ,حتصٚى اهطعادٝ -31
 .اهصفشٞ ُفطٔا ,املصدز اهطابق -32
 .52ص  ,اهفازابٛ ,فص٘ي ًِتصعٞ -33
 .65ص  ,اهفازابٛ ,حتصٚى اهطعادٝ -34
 .56 ,51ص  ,اهفازابٛ ,فص٘ي ًِتصعٞ -35
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ًّٗ اجلددٙس باهدركس أْ اهفدازابٛ دعدى ا٨هتدصاَ باهفطدا٢ى ا٪ي٩ ٚدٞ أًدسا         
ِٙبغدٛ ملدّ أزاد   =ضسٗزٙان ًٌٗٔا يف ًّ ٙتطاًٟ إىل تعودٍ اهفوطدفٞ هدرهم ٙقد٘ي     

ٗ دد   ,اهػسه يف عوٍ احللٌٞ أْ ٙلْ٘ غابان  شٚض املدصاز ًتأدبدان بدآداب ا٪يٚداز    
ًعسضدان   ,ان عفٚفان ًتشسدا  دٗ انتعوٍ اهقسلْ ٗاهوغٞ ٗعوٍ اهػسه أ٨ٗن ٗٙلْ٘ سِِٚ

ٗامللس ٗاحلٚوٞ ٗٙلْ٘ فازغ اهباي عّ ًصدا    عّ اهفطق ٗاهفذ٘ز ٗاهغدز ٗاخلٚاُٞ
ًعاغٕ ٗٙلْ٘ ًقب٩ن عوٟ لداب اهطِٞ ٗٙلْ٘ ًعيٌان هوعوٍ ٗاهعوٌا١ ٗن ٙلّ عِددٖ  
هػ١ٛ  دز إ٨ اهعوٍ ٗأٓوٕ ٨ٗ ٙتخدر عوٌدٕ ًدّ  ودٞ احلدسف ٗامللاضدب ٗلهدٞ        

فلدرهم ًدّ كاُدت     ,٪ً٘اي ًّٗ كاْ خب٩ف ذهدم سلدٍٚ شٗز ُٗبٔدسز   اهلطب ٗا
   (36)+أي٩ ٕ ي٩ف ًّ ًا ذكسُا ٨ ٙعد ًّ  وٞ احللٌا١

ٗٙق٘ي اهفازابٛ أٙطا يف كتابٕ اهتِبٕٚ عوٟ ضبٚى اهطعادٝ عوٟ كدى ًدّ ٙسٙدد    
تعوٍ اهفوطفٞ ٨بد أْ ٙوتصَ باهصا ٗاهصددق ٗاهعددي ٗعفدٞ اهدِفظ ٗذلبدان هوخدري       

 -بداهطبع -ي جيب أْ ٙلدْ٘  دب٘زان عودٟ اهلدد اهدرٜ ِٙاهدٕ يف اهتعودٍٚ        سٚح ٙق٘
ٗأْ ٙلدْ٘   ,ذلبان هوصدق ٗأٓوٕ ٗاهعدي ٗأٓوٕ اري  د٘ح ٨ٗ جلد٘ز فٌٚدا ٙٔد٘اٖ    

 ,ٗأْ ٙلْ٘ كبري اهِفظ عٌا ٙػدني عِدد اهِداع    ,اري غسٖ عوٟ املأك٘ي ٗاملػسٗب
ٗأْ ٙلدْ٘   ,ٗأْ ٙلْ٘ ٗزعان ضٔى ا٨ُقٚاد هوخري ٗاهعدي عطس ا٨ُقٚاد هوػس ٗاجل٘ز

 .(37)ًع ذهم ًتٌطلان باهفطا٢ى

مما ضبق ٙتبني هِا أْ اهفازابٛ حيدد غدسٗطان أي٩ ٚدٞ ملدّ ٙسٙدد أْ ٙطودب      
اهفوطفٞ ًٗعِٟ ذهم إُٔ كاْ ٙطتخدَ املدِٔر ا٪ي٩ دٛ ًدّ يد٩ي أسلداَ اهفطدسٝ       

 .بازٓا ًصدزان ًّ أٍٓ ًصادز اخلري ٗاهػس ٗاهفطٚوٞ ٗاهسذٙوٞاسُطاُٚٞ باعت

أنٌاع الفضائل ًالرذائل املرتتبة على املشؤًلية اجلزاء عهد  :سابعًا

 الفارابي

فٌٚا ًطٟ ٙتطض هِا أْ اهفازابٛ  د حتدخ عّ ًفَٔ٘ اهطدٌري اخلوقدٛ ًدّ    
٘   ,ا٪ي٩ ٛ ٗا٨هتصاَي٩ي اسهصَا  احلاضدٞ اهفطسٙدٞ    ٗبني هِا أْ اهطٌري اخلوقدٛ ٓد

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .44ص ,ًصدز ضابق ,اهبٚٔقٛ ,تازٙخ سلٌا١ اسض٩َ -36
 .256ص ,4 , ًصس ,داز املعازف ,د. عبد احلوٍٚ ذلٌ٘د ,اهتفلري اهفوطفٛ يف اسض٩َ -37
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ٗإُٔ اهق٘ٝ اهفطسٙٞ املدزكٞ امل٘دعٞ يف باطّ كدى فدسد   , اهيت تفسق بني اخلري ٗاهػس
ٗاهطٌري اخلوقٛ ٓ٘ أٙطا اهق٘ٝ اهيت تعد املسدع هبٚاْ اخلدري ٗاهػدسا ٨ ٗاحلطدّ    

ًّٗ اجلدٙس باهركس جند أْ اهفازابٛ سدد هِا صدات ٗيصدا٢ن اهطدٌري     .ٗاهقبٚض
أْ اهطدٌري ٓد٘    ٢ٍ اهفعى اسُطاُٛ فٌّ أٍٓ ٓدرٖ اخلصدا٢ن  ًّ ادى دعا اسُطاُٛ

ٗٗدداُٚدٞ يف ٗسددٝ     ٘ٝ ًّ  ٠٘ اهِفظ اهبػسٙٞ املسكبٞ ًّ عِا س عقوٚٞ ٗإزادٙدٞ 
 .ًتلاًوٞ ٗأْ اهطٌري ٙتأثس بع٘اًى اهرتبٚٞ ٗاهب٣ٚٞ

٩ُٗس  أْ اهفازابٛ اضتطاه أْ حيدد هِا ًصادز اسهدصَا اخلوقدٛ ًدّ يد٩ي     
ٚق٘ي إْ اسهصاَ اخلوقٛ ٓ٘ اهدرٜ ٙطداعد عودٟ  ٚداَ ٗبِدا١ اهفعدى       ٧ًهفاتٕ اخلا ٞ ف

؛ ًّٗ أٍٓ ًصادز اسهصاَ اخلوقٛ عِدٖ ٗٓٛ اهعادات ٗاهتقاهٚدد ٗا٪عدساف   .ا٪ي٩ ٛ
ًٗدّ ًصدادز اسهدصاَ اخلوقدٛ      :٪ْ اهعسف ًا اضتقست عوٕٚ اهِف٘ع بػٔادٝ اهعقد٘ي 

عِدٖ اهق٘اُني اه٘ضعٚٞ هوٌذتٌع ٗٓدرٖ اهقد٘اُني عدّ دلٌ٘عدٞ ًدّ اهق٘اعدد تدِيٍ        
 .ٗاهقاُْ٘ اهطبٚعٛ ,اهع٩ ات ا٨دتٌاعٚٞ ًجى اهقاُْ٘ اهدٙين ٗاهقاُْ٘ اخلوقٛ

ًّٗ أٍٓ ًصادز اسهصاَ اخلوقٛ عِد اهفازابٛ اهعقدى ٗاهطدٌري اسُطداُٛ ًٗدا     
عد ًوصًٞ هوطو٘ن اهبػسٜ هوتٌٚٚص بدني اخلدري ٗاهػدس ٗاهفطدا٢ى     ِٙتر عٌِٔا ًّ  ٘ا

ٗاهسذا٢ى هرهم جند اهفازابٛ ٙطتخدَ املِٔر املقدازْ يف دزاضدٞ اهفطدا٢ى ٗاهسذا٢دى     
ٓٛ اهيت ًتٟ اضدتعٌؤا  داسبٔا    :اهفطٚوٞ اسُطاُٚٞ= :سٚح ٙق٘ي أ٨ٗن عّ اهفطا٢ى

 .(38)+عوٟ ًا أٗدبٕ اهِاً٘ع كاُت فطٚوٞ إهلٚٞ

ْ  ٗٓرا امل ٪ُدٕ ًلود     ,عِٟ ٙفٚد أٌٓٚٞ اهفطٚوٞ اسُطاُٚٞ املتٌٚص بٔدا اسُطدا
باهعقى فٚذعوٕ حيرتَ اهق٘اُني ٗاهِد٘اًٚظ املتبعدٞ يف امتٌدع اسُطداُٛ أٜ اتبداه      

 .اسهصاَ ا٪ي٩ ٛ ًّ ي٩ي امتٌع

ٗٙقد٘ي   :ِٗٓان اهفطٚوٞ اهفلسٙٞ ٗٓٛ املطتخدًٞ يف  ٚداَ اهس٢اضدٞ ٗاهدٗهدٞ   
ٓدٛ اهفطدٚوٞ اهفلسٙدٞ اهديت ٙطدتِبا بٔدا ًدا ٓد٘ أُفدع ٗأ دى يف           =اهفازابٛ عِٔا 

اهغاٙات املػرتكٞ عِد اه٘ازد ٗاملػرتن ه٫ًٍ أٗ ٪ًٞ أٗ ملدِٙٞ فٌٚدا كداْ ًِٔدا ٨    

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .424ص ,ًصدز ضابق ,اهفازابٛ ,احلدٗد ٗاهسضَ٘ -38
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 .(39)+ٙطتبدي إ٨ يف ًدد ط٘ٙوٞ

ٗٓدرٖ  , ٗهلٛ ٙفطس هِا اهفازابٛ أٌٓٚٞ اهفطا٢ى يف بِا١ امتٌعات اسُطداُٚٞ 
٨  :سهصاَ ٗا٨هتصاَ ا٪ي٩ دٛ عِدد اسُطداْ سٚدح ٙقد٘ي     اهفطا٢ى دا١ت ًّ ي٩ي ا

ا٪غددٚا١ اسُطدداُٚٞ إذا سصددوت هلددٍ بٔددا اهطددعادٝ اهدددُٚا يف احلٚدداٝ ا٪ٗىل ٗاهطددعادٝ 
 :أزبعٞ أدِاع ,اهقص٠٘ يف احلٚاٝ ا٪يس٠

 .اهفطا٢ى اهِيسٙٞ .2

 .اهفطا٢ى اهفلسٙٞ .1
 .اهفطا٢ى اخلوقٚٞ .5
 اهفطا٢ى اهعٌوٚٞ   .4

ودددَ٘ ٗاهغدددسض ا٪ صدددٟ ًِٔدددا حتصدددٚى  اهفطدددا٢ى اهِيسٙدددٞ ٓدددٛ اهع ٗ
 .(40)امل٘د٘دات

 :ب٘ددٕ عداَ فٚقد٘ي عِٔدا     هوفطدا٢ى فٌٚا ًطدٟ ًدّ يد٩ي دزاضدٞ اهفدازابٛ      
   (41)+بٔا ٙفعى اسُطاْ اخلريات ٗا٪فعاي اجلٌٚوٞ اهفطا٢ى ٣ٚٓات ُفطاُٚٞ=

اهفطا٢ى ا٪ي٩ ٚٞ عدّ طسٙدق اهقد٘ٝ اهِفطداُٚٞ     ٗٙق٘ي أٙطان اهفازابٛ عّ  ٚاَ 
اهِفطاُٚٞ املفط٘زٝ يف اسُطاْ اهيت بٔا ميٚدص اهتٌٚٚدص اخلداص باسُطداْ دْٗ     اهق٘ٝ =

ض٘اٖ ًّ احلْٚ٘ا ٗٓٛ اهيت بٔا حيصى هإلُطاْ املعق٨٘ت ٗاهعوَ٘ ٗاهصِاعٞ ٗبٔدا  
 (42)+تلْ٘ بٔا ميٚص بني اجلٌٚى ٗاهقبٚض ًّ ا٪فعاي

 :عِد اهفازابٛ أٍٓ اهسذا٢ى

ٗاهصٙدادٝ يف اس دداَ عوٚٔدا تلطدب اهتٔد٘ز      ٙقد٘ي عِٔدا اهفدازابٛ     :زذٙوٞ اجلددي  .2
   .(43)ٗاهِقصاْ يف اس داَ ٙلطب اجلدي ٗٓ٘ يوق  بٚض

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .02ص ,ًصدز ضابق ,اهفازابٛ ,حتصٚى اهطعادٝ -39
 .46ص ,املصدز اهطابق -40
 .421ص  ,ًصدز ضابق ,احلدٗد ٗاهسضَ٘ عِد اهفازابٛ -41
 .50-56ص ,اهفازابٛ ,إسصا١ اهعوَ٘ -42
 .56 ,ًصدز ضابق ,اهفازابٛ ,فص٘ي ًِتصعٞ -43



 بني النظرية والتطبيق: املسؤولية واجلزاء يف فلسفة الفارابي األخالقية

 جملة اجلامعة األمسرية
021 

احلٌق ٓد٘  = :هرهم ٙق٘ي عِٔا ؛ٗزذٙوٞ احلٌق ًٌٔٞ عِد اهفازابٛ :زذٙوٞ احلٌق .1
.. فٚلدْ٘ فعودٕ   . أْ ٙلْ٘ ذٚوٕ هوٌػٔ٘زات ضدوٌٚا ٗعِددٖ هدازب ذلف٘ظدٞ    

فودرهم ٙلدْ٘ ا٪محدق يف     ,هفاضددٝ ًٗػ٘زتٕ عوٟ سطب ًا ذٚى هدٕ زٗٙتدٕ ا  
ٗكجريان ًا ت٘ عدٕ   ,ٗٙلْ٘ ًقصدٖ  شٚشان ,أٗي ًا تػآدٖ  ٘زتٕ  ٘زٝ عا ى

 (44)+زٗٙتٕ يف اهػس

ٗٓدٛ ً٘دد٘دٝ يف املدِٙدٞ اهطداهٞ      :زذٙوٞ اهتٌ٘ٙٔات ٗاملخادعدات ٗاهغدسٗز   .5
ٗٙلْ٘ ز٢ٚطٔا ا٪ٗي ممدّ أٌٗٓٔدا أُدٕ ٙد٘سٟ إهٚدٕ ًدّ       =فٚق٘ي عِٔا اهفازابٛ 

كدددرهم ٗٙلدددْ٘  دددد اضدددتعٌى يف ذهدددم اهتٌ٘ٙٔدددات ٗاملخادعدددات ادددريٖ 
 (45)+ٗاهغسٗز

ٗأًدا  =ٙقد٘ي اهفدازابٛ عدّ اهط٘فطدطا٢ٚٞ      :زذٙوٞ اهتٌٕ٘ٙ يف اه٘ ى إىل احلدق  .4
اهط٘فططا٢ٚٞ فٔٛ اهصِاعٞ املػتٌوٞ عوٟ امل٘د٘دات ًّ سٚدح ميدٖ٘ ٗٙغداها    

يف احلدق   ًٗبوغٔدا  ,ٗٙص٘ز احلق ًِٔا بص٘زٝ اهباطى ٗاهباطى بص٘زٝ احلق ,بٔا
 (46)+اهصد عِٕ

ٙتدي أْ احللٍ اخلوقدٛ ًدستبا    ٗاهسذا٢ىإذْ ًّ ي٩ي املقازُٞ بني اهفطا٢ى 
٪ْ اهِ٘اٙا ٓٛ ًِا  احللٍ اخلوقٛ, فٌتدٟ سطدِت اهِٚدٞ ٗكداْ اهقصدد دددان        :باهِٚٞ

 .ٗإذا كاُت ُٚٞ علظ ذهم كاُت اهِتٚذٞ زذٙوٞ ,كاْ اهعٌى يريان ًٌٔا كاُت ُتٚذتٕ

هِا ًدّ يد٩ي غدسح اهفدازابٛ هوفطدا٢ى ٗاهسذا٢دى جندد         *فٌٚا ًطٟ ٙتبني
 أتٌٔا ِٙتذاْ ًّ ي٩ي املط٧ٗهٚٞ ٗاجلصا١

 خالصة البحح 

ٗٓلرا  د تبني هِا بعد اضتعساض لزا١ اهفدازابٛ يف اهفعدى اسُطداُٛ أُدٕ ددا١      
ٗكاُددت ُيسٙددٞ اهفددازابٛ يف اهفعددى  ,ًتطددقان متاًددان ًددع تعدداهٍٚ اهػددسٙعٞ اسضدد٩ًٚٞ

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .255ص ,ًصدز ضابق ,اهفازابٛ ,زا١ أٓى املدِٙٞ اهفاضوٞل -44
 .ُفظ اهصفشٞ ,املصدز اهطابق -45
 .16ص ,ًصدز ضابق ,ًادد فخسٜ. د :تض ,عوٟ ًِطق اهفازابٛ تقاهٚد ابّ بادٕ -46
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   .إىل تٔرٙب اهِف٘ع با٪ي٩ق ٗاه٘ادباتاسُطاُٛ تٔدف 

   .ًّ سقا٢ق اهفعى اسُطاُٛ عِد اهفازابٛ احلسٙٞ ٗا٨يتٚاز ٗكُٕ٘ عاملان  ادزان

ًّ دعا٢ٍ اهفعى اسُطاُٛ عِد اهفازابٛ اسهصاَ ٗٙطدٌٟ ٗادبدان ًٗدّ غدسٗطٕ     
   .اهتعوٚق أٗ جيب عوٟ امللو  طاعٞ اهلل بفعوٕ ستٟ ٙصى إىل ا٪ي٩ق احلٌٚدٝ

   .اٗي اهفازابٛ ًصدز اسهصاَ ٗٓٛ اهفطسٝ ٗٙطتدي با٪دهٞ اهِقوٚٞ عوٟ ذهمتِ

ًّ دزاضٞ اهفازابٛ ملصدز اسهصَا ٙطتِتر املط٣٘هٚٞ ا٪ي٩ ٚٞ ٗتصد٘ز سسٙدٞ   
   .ٗبني ع٩ ٞ اهطٌري باملط٣٘هٚٞ ,اسزادٝ

ًٗستبطدٞ   ,ًّ غسٗ  اهفطسٝ عِد اهفازابٛ ٨ بد أْ تلْ٘ ًستبطدٞ بداهتلوٚ   
ٗايتٚداز ا٪فعداي    ,ٛ أْ ٙطعٟ إهٕٚ اسُطاْ أٜ اهِيس إىل ا٪فطى ٗا٪سطّفٌٚا ِٙبغ

   .اجلٌٚوٞ اهطٚبٞ

   .اهفطسٝ اهطوٌٚٞ ٓٛ ا٨ضتعداد س ابٞ احلق ٗاهتٌٚٚص بني اخلري ٗاهػس

ٗ د اهٔت عِاٙدٞ اهفدازابٛ إىل اهطٚاضدٞ ٗا٪يد٩ق فدأه  املدِٙدٞ اهفاضدوٞ        
 ,ٗاهتِبٕٚ عودٟ ضدبى اهطدعادٝ    ,ات املدُٚٞٗاهطٚاض ,ٗبطع زضا٢ى أيس٠ ًِٔا اهطعادٝ

   .ٗ وٞ زإٔٙ يف  ٩ح اهدٗهٞ أُٔا جيب أْ تقَ٘ عوٟ ا٪ي٩ق اهفاضوٞ

ُيسٙدٞ ٗفلسٙدٞ ٗيوقٚدٞ ٗعٌوٚدٞ ٗاهسذا٢دى عِددٖ        :اهفطا٢ى عِدٖ أزبعٞ أُ٘اه
 ًجى ذهم.

تِاٗي اهفازابٛ باهػسح ٗاهتفصٚى ًفَٔ٘ اهفعدى اسُطداُٛ ٗع٩ تدٕ باهفطدا٢ى     
ٗٓدٛ  طدٌاْ    ,ٗٓٛ اهعوَ٘ املختوفٞ اهيت تطدتٔدف املعسفدٞ بدامل٘د٘دات   اهِيسٙٞ 

   .ٗأيس٠ حتصى باهتأًى ٗاهفشن ٗاهتعوٍٚ ٗاهتعوٍ ,عوَ٘ فطسٙٞ بدٙٔٚٞ

أٓتٍ اهفازابٛ باهفطا٢ى اهفلسٙدٞ اهِافعدٞ يف حتصدٚى اهغاٙدات اهديت ِٙصدبٔا       
ُافعدٞ  ٚودٞ    اسُطاْ أًاَ عِٕٚٚ ثٍ ٙطعٟ إىل حتقٚقٔا ٗمبقداز ًا كاُدت اهغاٙدات  

 .كاُت اه٘ضا٢ى ُافعٞ  ٚوٞ كرهم

اهفدازابٛ بتعسٙد  احللدٍ اخلوقدٛ ًدّ يد٩ي املقازُدٞ بدني اهفطدا٢ى          آتٍ 
ٗاهسذا٢ى فٚعسفٕ هِا فٚق٘ي احللٍ اخلوقٛ ٓ٘ تقدٙس اهعٌى اخلوقٛ عوٟ أضداع ًدا   
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 .أهفتٕ ضٌا٢سُا ًّ ًباد٥ ا٪ي٩ق ٗ ٘اعدٓا

ٗٗادب عوِٚدا اهبشدح    ,املعسفٞ ٗا٪ي٩ق ضسٗزٝ هلى إُطاْ عسف زبٕ سق
 .عِٔا ٗاهتشوٛ بٔا ٪ُٔا تسضٍ هإلُطاُٚٞ طسٙق اهطعادٝ يف اهدازّٙ
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 املصادر ًاملراجع 

 .اهقسلْ اهلسٍٙ

 .بدْٗ طبعٞ ,اهقآسٝ ,ًلتبٞ املتِيب ,اهقفطٛ ,أيباز اهعوٌا١ بأيباز احللٌا١ .2

ٛ    ,تازٙخ سلٌا١ اسض٩َ .1  ,حتقٚدق ممددٗح سطدّ ذلٌدد     ,ظٔدري اهددّٙ اهبٚٔقد
 .َ 1996 -ٓد  1417 ,اهطبعٞ ا٪ٗىل ,ًلتبٞ اهجقافٞ اهدِٙٚٞ

5.   ٛ ٜ   .حتقٚدق د  ,تعاهٚق ابّ بادا عوٟ ًِطدق اهفدازاب  ,داز املػدسق  ,ًاددد فخدس
 .َ 2664 ,اهطبعٞ ا٪ٗىل ,بريٗت

 .َ 2882 ,2 , هبِاْ ,بريٗت ,داز اهلتب اهعوٌٚٞ ,اجلسداُٛ ,اهتعسٙفات .4

 ,4  ,داز املعددازف ,د. عبددد احلوددٍٚ ذلٌدد٘د  اهفوطددفٛ يف اسضدد٩َ,اهددتفلري  .5
1985. 

ٍ    .حتقٚدق د  :إسصا١ اهعوَ٘ اهفازابٛ .6  ,اهطبعدٞ ا٪ٗىل  ,داز اهلد٩ي  ,عودٛ بدَ٘ حلد
2666 َ. 

اهطبعدٞ   ,أهدبري ُصدس ُدادز    . دَ ٗعوق عوٕٚ د :لزا١ أٓى املدِٙٞ اهفاضوٞ اهفازابٛ .0
 .َ 2666 ,اهطابعٞ

اهطبعدٞ   ,عدان اهلتدب   ,دعفدس لي ٙاضدني   .: حتقٚق د:ابٛاحلدٗد ٗاهسضَ٘ اهفاز .8
   .َ 2681 -ٓد  2471 ,ا٪ٗىل

ٜ  .سققٔا د :املوٞ ُٗص٘ص أيس٠ اهفازابٛ .6  ,داز املػدسق بدريٗت   ,ذلطّ ًٔدد
 .َ 1772 ,اهطبعٞ اهجاهجٞ

27.  ٛ داز ا٪ُددهظ هوطباعدٞ    ,دعفدس لي ٙاضدني   .حتقٚدق د  :حتصٚى اهطعادٝ اهفدازاب
 .َ 2682 -ٓد  2472 ,اهطبعٞ ا٪ٗىل ,ٗاهِػس

22.     ٛ ٜ  :حتقٚدق  :زضداهٞ ا٪ضد٣وٞ اه٩ًعددٞ ٗا٪د٘بدٞ اجلاًعدٞ اهفددازاب  ,ذلطدّ ًٔددد
 .َ 1772 ,بريٗت ,داز املػسق ,اهطبعٞ اهجاهجٞ

21.  ٛ  ,بدريٗت  ,داز اهػدسق  ,فد٘شٜ ًدرتٜ اهِذداز    .حتقٚدق د  :فص٘ي ًِتصعٞ اهفدازاب
 .َ 2665 ,اهطبعٞ اهجاُٚٞ

 .َ 1962 ,امل٧ضطٞ املصسٙٞ اهعاًٞ ,ا٪ٓ٘اُٛأمحد ف٧اد  .د ,اهفوطفٞ اسض٩ًٚٞ .25

ٛ   ,2ز, 1  , ٚى  وٚبا .د ,املعذٍ اهفوطفٛ .14 -ٓدد 1414 ,داز اهلتداب اهعدامل
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