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مكانح ميتافيزيقا االخالق يف فلسفح كانط
املذرس املساعذ
غيذاء حثية علي
جامعح الثصرج  /كليح االداب /قسم الفلسفح
امللخص-:
هداوُ في البدث حعلُـ الػىء غلى مٍاهت مُخاقحزًها الاخالم لذي ًاهـ
مً خالُ قلعكخه الىهذًت وبُان أهمُت ومٍاهت اإلاُخاقحزًها أوال في قٌش ًاهـ
مىز بذاًاجه ومً خالُ ههذه للمُخاقحزًها الذوحماؾُهُت (الخهلُذًت)
اإلاخمثلت في جُاسا الكلعكت الػهلُت والكلعكت الخجشٍبُت وبُان نؿػُت ًل
منهما في أغالء شأن الػهل غىذ الػهلُحن  ،او الحىاط غىذ الخجشٍبُحن .
والبذ لبُان رلَ مً أظخػشاع جاسٍخ اإلاُخاقحزًها ومىغىغاتها ومىاهجها زم
الىضىُ الى اإلاُخاقحزًها البذًلت التي وغػها ًاهـ مخمثلت بمُخاقحزًها
الاخالم مً خالُ اإلاىهج الىهذي الٍاهؿي.
أرن ًهىم هزا البدث غلى زالزت مداوس اظاظُت هي :
 .١اإلاُخاقحزًها الخهلُذًت نبل ًاهـ.
 . 2الىهذ الٍاهؿي للمُخاقحزًها الخهلُذًت.
 . 3مُخاقحزًها الاخالم الٍاهؿُت (البذًلت).
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The Value of The Metaphysics Of Ethics in Kant’s
Philosophy
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Abstract:

The present study attempts to shed a light on the
place of the metaphysics of ethics in Kant's
metaphysics and its importance in his philosophy.
In order to reveal this point we will provid a brief
summary of some metaphysical attitudes through the
history of western philosophy, and then we will
classify his metaphysical attitudes of the question
which was given very high place in his philosophy.
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املقذمح -:

مً الطػب أن هخدذر غً مُخاقحزًها ًاهذ وأهمُتها دون الػىدة لخاسٍخ الكلعكت
الؿشبُت التي ًيخمي اليها ًاهـ الزي جأزش به ووحه له ههذه  .لزا هداوُ ئغؿاء هبزة
مىحضة غً جاسٍخ اإلاُخاقحزًها  .هبحن قُه متى بذأ ؟ وما هي الدعاؤالث ألاولى التي
ؾشخها الكالظكت ؟ ما ؾبُػت اإلاىغىغاث التي جبدث قيها وما اإلاشٌالث التي أزاستها ؟
وؾحرها مً الدعاؤالث.
حشي جهعُم مباخث الكلعكت الى مباخث سةِعُت هي (اإلاىؿو ،الابعخمىلىحُا،
الايعُىلىحُا  ،الاهؿىلىحُا) .ومبدث اإلاُخاًكضٍها هىنش مً نبل الٌثحر مً
وهانذ لها .الا ان اإلاُخاقحزًها خاضت
مإٍذ
الكالظكت واإلازاهب الكلعكُت بحن
ٍ
ٍ
والكلعكت غامت ونكذ غىذ ههؿت مخمحزة جماما مؼ اماهىةُل ًاهـ  ،قشؿشث
الكلعكت الحذًثت الى شؿشًٍ ،ما نبل ًاهـ وما بػذ ًاهـ .وٍهىم هزا البدث غلى
زالزت مداوس أظاظُت هي (اإلاُخاقحزًها الخهلُذًت  ،الىهذ الٍاهؿي  ،اإلاُخاقحزًها
الٍاهؿُت ).
قماهي اإلاُخاقحزًها الخهلُذًت ؟ وما هي مىغىغاتها ومىهجها ؟ وما الىهذ الزي وحهه
ًاهـ لها ؟ وهل ًان ًاهـ اوُ مً جطذي لىهذها ؟ وما البذًل الزي أنترخه لهزه
اإلاُخاقحزًها؟ وماهي الىهذًت اإلاثالُت الٍاهؿُت ؟ ويُل وظكها ًاهـ في جهذًم
مُخاقحزًهاه البذًلت ؟ًلها حعاؤالث جؿشنىا لها في هزا البدث.
أوال ً  /امليتافيزيقا والتساؤالخ االوىل يف الفلسفح الررتيح
ُ
شؿل ألاوعان داةما بمػشقت أظشاس الٌىن وخاوُ أن ًخمًٌ مً العُؿشة غلى
الؿبُػت وَعخػحن بٍل امٍاهاث الخكٌحر ألحل الىضىُ الى خالت ؤلاسغاء التي ًؿمذ
ئليها .وًان الخكٌحر في الىحىد نذ أخز خحزا يبحرا في خُاجه  .قٍان ًؿشح الاظئلت
وٍبدث غً ئحاباث .قٌُل ججلذ هزه الدعاؤالث يمبدث ؟وهل وضل الكٌش الى
ئحاباث خاظمت ؟
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حػل بػؼ مإسدي الكلعكت  ،مبدث اإلاُخاقحزًها شامال إلابدث الىحىد وهظشٍت
اإلاػشقت مػا(.)١ولِغ مً اإلامًٌ الىضىُ ئلى حػشٍل دنُو لٍلمت اإلاُخاقحزًها  ،ومً
احل ؤلاإلاام بمػىاها ًجب الخطذي إلاىغىغاتها  ،وٍمًٌ الهىُ  :هي الػلم بأغم
اإلابادب اإلاىطبت غلى الحهُهت الىانػُت  .وٍخدهو الػمل الجاد في معاةل اإلاُخاقحزًها
باإلاعاةل اإلاىكشدة اإلاىكطلت  .قلى أمًٌ جىغُذ هزه اإلاعاةل جىغُدا جاما  ،لبذأ غلى
الحهُهت الحذًث غً اإلاُخاقحزًها مً خُث أنها غلم مىخذ(.)2
ًجذ ًل ئوعان ًكٌش هكعه بعهىلت شذًذة في نلب اإلاُخاقحزًها غىذما ٌعأُ هكعه
مارا أيىن ؟ مً أها ؟ وإلاارا أها هىا ؟ ويُل حئذ ئلى هزا الىحىد ؟ وما هى
معخهبلي ؟ ..الخ .ئر البذ أن جإدي هزه ألاظئلت ئلى ؾشح اإلاضٍذ مً الدعاؤالث غً
ؾبُػت الىحىد الزي وحذ هكعه قُه  ،غً خطاةطه وظماجه ولىاخهه  .قارا ًاهذ
اإلاُخاقحزًها جبذأ يبدث في الىحىد  ،قأنها ظشغان ما جخدىُ ئلى دساظت غً ؾبُػت
هزا الىحىد  ،أي خطاةطه الػامت  ،وًلما جهذم البدث وجشيض الاهدباه ظهش ظإاُ
آخش هى (أي هزه الخطاةظ أيثر غمىمُت وًلُت مً ؾحرها ؟) غىذةز جطبذ
اإلاُخاقحزًها بدثا في الخطاةظ الٍلُت للىحىد(.)3
ومً خالُ اظخػشاع جاسٍخ اإلاُخاقحزًها هذسى أن زمت همؿحن مخمحزًً مً الخكٌحر
نذ مآل الخاسٍخ بالطشاع الىاشب بُنهما .الػهلُىن الهاةلىن بأولُت اإلابادب
والخجشٍبُىن الهاةلىن بأولُت الىناتؼ  ،وإلاا ًاهذ اإلابادب ًلُت والىناتؼ حضةُت  ،سبما
ًان مً ألاقػل في وضل هزًً الاججاهحن في الهىُ بان الخكٌحر الػهلي ًمط ي مً
الٍل ئلى ألاحضاء  ،بِىما الخكٌحر الخجشٍبي ٌعحر مً ألاحضاء ئلى الٍل .وٍكػل الػهلُىن
أن ٌعخخلطىا الىناتؼ مً اإلابادب  .وٍإزش الخجشٍبُىن جكعحر اإلابادب باظخهشائها مً
الىناتؼ (.)4
ارن متى بذأث الشزساث الاولى للدعاؤالث اإلاُخاقحزًهُت بالظهىس  ،و يُل خذد
اإلاإسخىن هزه الدعاؤالث  ،و ما هي اإلاىغىغاث التي جىاولتها اإلاُخاقحزًها  ،هزا ما
ظىػشع له في العؿىس الهادمت .
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رهب بػؼ الباخثحن ئلى أن جاسٍخ اإلاُخاقحزًها في الكلعكت الؿشبُت ًبذأ مؼ قالظكت
الٌىظمىلىحُا آلاًىهُحن في الهشن العادط نبل اإلاُالد  ،ألنهم أوُ مً حعاءلىا غً
أضل الٌىن اإلاادي واإلاادة ألاولى التي ًخألل منها  ،وحعاءلىا أًػا غً نىاهحن ألاؾشاد
التي حعشي في الؿبُػت في ًل مٍان  .قُمًٌ غلى رلَ الهىُ أن " ؾالِغ " أوُ
اإلاُخاقحزًهُحن ألهه أوُ مً حعاءُ غً أضل ألاشُاء  ،وأسحػها ئلى أضل واخذ هى
اإلااء .زم حاء " أهٌعمىذس " وساي أن ألاضل النهاتي أو اإلابذأ ألاوُ  ،ؾحر مدذد  ،وؾحر
مخىاه  ،و أؾلو غلُه ( ألابحرون )(.)5
أما مػظم الخطاةظ الىمؿُت للمُخاقحزًها يبدث قلعكي جيعب ئلى يخاباث
باسمىُذط(.)6وباسمىُذط هى أوُ قُلعىف أؾلو خٌما مُخاقحزًهُا غً الىحىد في
غباسجه الشهحرة (الىحىد مىحىد والالوحىد ؾحر مىحىد)(.)7
و غىذ أقالؾىن  ،قأهه أغخهذ أن غالم الحغ هى غالم الخؿحر  ،لزا قهى ؾحر خهُهي؛
ُ
وٍشي أن اإلاػشقت ال حعخمذ مً الحىاط التي ٌػؿيها غالم الظاهش اإلاخؿحر  ،بل ًطل
ُ
ئليها الػهل وخذه الزي ًهىدها ئلى غالم اإلاثل .وٍمًٌ الهىُ ئن ؤلاظهام الحهُهي
ُ
ألقالؾىن في مجاُ اإلاُخاقحزًها ًٌمً في هظشٍت اإلاثل(.)8
قهذ غبر أقالؾىن غً مشٍلت مً أهم اإلاشٌالث التي شؿلذ الكالظكت  ،وهي
مشٍلت الظاهش و الحهُهت  ،أي الش ئ يما ًبذو لىا ويما هى غلُه في خهُهخه .قجػل
الخمُحز بحن الظاهش والحهُهت مشجبؿا بىظشٍت اإلاػشقت  ،قمحز بحن ما هى غلم وما هى
ظً  ،قالزي ًبني أخٍامه غلى الػهل هى جكٌحر خهُهي  ،أما الزي ًبني أخٍامه غلى
مظاهش قهـ قان هزا ٌُػذ ظىا(.)9

أما أسظؿى الزي ٌُػذ مإظغ غلم اإلاُخاقحزًها  ،وهى الزي خذد أهم مشٌالتها ،
()١1

ومحزها غً مجاالث اإلاػشقت ألاخشي  ،وأؾلو غليها أظم الكلعكت ألاولى أو الحٌمت

قهى اإلاطذس ؾحر اإلاباشش لٍلمت (اإلاُخاقحزًها) التي أؾلهها أهذسوهُهىط الشودٌي ي غلى
أبدار أسظؿى بػذ (الكحزًها) .قٍان أسظؿى ٌعميها بالػلم ألاوُ  ،وأخُاها ٌعميها
بالحٌمت  ،وأخُاها أظماها الالهىث أو ؤلالهُاث  .و ًشي أسظؿى أهىا ئرا ما سجبىا
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الػلىم غلى شٍل هشم قأنها ظخيخهي غىذ نمت الهشم بػلم واخذ هى أغم الػلىم وهى
غلم الىحىد  ،وهى الػلم ألاوُ اإلاكشوع مىؿهُاغلى أي غلم(.)١١
أما في الػطش الهليعتي قهذ ظهش في ألاقالؾىهُت اإلادذزت  ،مُخاقحزًهُىن غظام غلى
دسحت يبحرة مً ألاضالت  ،خُث شٍلىا خلهت جشبـ بحن اإلاُخاقحزًها الهذًمت
ُ
ومُخاقحزًها الػطىس الىظؿى  .وحػذ قلعكت أقلىؾحن همىرحا للمزهب اإلاُخاقحزًهي
الزي ًإيذ غذم خهُهت ألاشُاء الجضةُت التي وشاهذها في خبرجىا الُىمُت .واإلاالخظ
في مُخاقحزًها أقلىؾحن هى الش ئ الشةِي ي الباسص في ًل مُخاقحزًها  ،هى الخكشنت بحن
اإلاظهش والحهُهت  ،قما جذسيه الحىاط ًؿشأ غلُه الخؿحر والكعاد  ،وال ٌشٍل اإلاػشقت
الحهُهُت  ،ألن اإلاػشقت الحهُهُت هي مػشقت (الىاخذ ) الزي هطل ئلُه في خشيت
أنشب للخطىف  ،ونهبـ مىه بىظاؾت الخذلُل الػهلي  .قما جضاُ اإلاُخاقحزًها هي
دساظت الىحىد الحو  ،ومً زم جلخهي بالالهىث(. )١2
و بػذ ظهىس اإلاعُدُت  ،قهل حؿحرث وحهت اإلاُخاقحزًها ومىغىغاتها ؟ هل ظاهم
الذًً اإلاعُخي في جىحُه الكٌش هدى مشٌالث حذًذة ؟ جخجلي الاحابت في الػطىس
الىظؿى  ،لذي نذٌي ي هزا الػطش .
ظاغذ ظهىس اإلاعُدُت في الػطىس الىظؿى غلى جىحُه الكٌش ؤلاوعاوي هدى يثحر
مً اإلاشٌالث اإلاُخاقحزًهُت  ،ومنها قٌشة اإلاىحىد الٍامل  ،الػىاًت ألالهُت  ،الخكاؤُ
اإلاعُخي  ،الحب  ،الشش ..الخ( .)١3قهذ شؿلذ مشٍلت الشش الهذٌغ أوؾعؿحن ،
وظلذ مشٍلت الشش اإلاشٍلت اإلادىسٍت في مُخاقحزًها الذًً غىذه(.)١4ئر ان مُخاقحزًها
أوؾعؿحن جخذسج مً الىكغ أو الزاث ئلى هللا ئلى الػالم (.)١5
أما مُخاقحزًها الهذٌغ جىما ألايىٍني قخػخمذ غلى مداولت ششح الكشوم
والخطاةظ ألاظاظُت بحن الىحىد واإلااهُت  ،بحن الػشوسي والحادر  ،بحن الٍلُاث
والجضةُاث  ،باظخخذام مُخاقحزًها أسظؿى  ،معخػُىا بششوح أبً ظِىا(. )١6
وبػذ قلعكت الػطىس الىظؿى اإلاعُدُت وظُؿشة الٌىِعت  ،حاء غطش النهػت ،
والخخلظ مً هزه العلؿت  ،وهىا ًذوس ظإاُ خىُ غالنت العلؿت اإلاهُمىت  ،وهي
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ظلؿت الٌىِعت  ،باإلاُخاقحزًها واإلاىهج اإلاخخلل ؟ قٍاهذ هىاى مداوالث في الػطش
الحذًث إلغادة أيدشاف الٌىن وؤلاوعان بمىاهج حذًذة ،وأهخهلذ اإلاُخاقحزًها مً
دساظت الىحىد ئلى اإلاػشقت  ،مً اإلاىغىع ئلى الزاث .
قأساد دًٍاسث ساةذ الكلعكت الحذًثت جدشٍش الكٌش و الذغىة ئلى الُهحن الػهلي(.)١7و
ٌػذ مزهب دًٍاسث مً ادم اإلا زاهب اإلاُخاقحزًهُت الثىاةُت التي ظهشث في الكلعكت .
خُث ان اإلابذآن النهاةُان في اإلاطؿلح الذًٍاسحي (الزهً  ،اإلاادة) ًىضكان غلى
أظاط أهم ضكاتهما و أيثرها جكشدا  ،لزا ٌعميهما (الكٌش و ألامخذاد)  ،أو بمػنى
دنُو ( الجىهش اإلاكٌش  ،والجىهش اإلامخذ)(.)١8
واإلاىهج الزي ًدذد ماهُت اإلاُخاقحزًها هى اإلاىهج الزي وضل ئلُه الكُلعىف
بمالخظت الكٌش اإلاجشد الزي ٌػبرغىه الكٌش الشٍاض ي  .بأغخباس اإلاُخاقحزًها غلما دنُها
ًمًٌ أزباث نػاًاه بُهحن سٍاض ي .ونذ حػل دًٍاسث اإلاُخاقحزًها أظاط الػلىم  ،و
أظخخذم في يخابه " الخأمالث " الشَ يىظُلت مىهجُت للىضىُ ئلى الحهُهت التي ال
ًمًٌ أن ًخؿشم الشَ ئليها.)١9( .
و رهب أظبِىىصا ئلى أغخباس الىحىد مً (مادة و قٌش ) خهُهت واخذة  ،قٍان داغُت
إلازهب وخذة الىحىد ( .)21ونذ أظخخذم مىهجا أشبه بمىهج دًٍاسث الػهلي  .و في
مُخاقحزًهاه قاهلل هى الجىهش الىخُذ للػالم  ،وهى مخدهو في الؿبُػت ولِغ معخهل
غنها  ،أي أهه مىحىد بالػشوسة في الػالم وهى غلت حمُؼ ألاشُاء  ،وًل ش ئ مىحىد في
هللا و ال وحىد لش ئ بذوهه(.)2١
ولُبجز سأي أن الحهُهت النهاةُت هي ألاسواح أو الزساث الشوخُت التي ًؿلو غليها
اإلاىهاداث ،ووشاؾها ًٌمً في الػهل  ،لزلَ قهى ًىٌشأولُت اإلاادة ُوَػلي مً شأن
الػهل والخكٌحر ،قُهشس وحىد غىطشا ظلبُا في الزساث الشوخُت ًدىُ دون وغىح
ئدسايها  .أي ًلما سجح الجاهب الشوحي في الٍاةً غلى الػىطش اإلاادي ًان أيثر وغىخا
في ئدسايه و لزلَ قدهاةو الػهل هي أظمى و أسقؼ مً خهاةو الىانؼ أو اإلاادة
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الجضةُت  ،وبالخالي ال بذ مً الخمُحز بحن خهاةو الػهل الػشوسٍت الخالذة  ،وخهاةو
الىانؼ الخجشٍبي الحادزت(.)22
هجذ ان اإلاُخاقحزًها في الكلعكت الحذًثت  ،أظخهذ مً أسظؿى أهم مكاهُمها وهى
(الجىهش)  ،قهل ًمًٌ الهىُ أن جىظُل الجىهش أخخلل غما ًان غىذ أسظؿى ؟
ًان مكهىم الجىهش هى الكٌشة ألايثر بشوصا في ألاهظمت اإلاُخاقحزًهُت غىذ أظبِىىصا و
لُبجز  ،وأًػاغىذ دًٍاسث .قدهُهت بشوص مكهىم الجىهش في اإلاُخاقحزًها الحذًثت اإلابٌشة
ٌػٌغ أظاظا جشار أسظؿى نبل ًل ش ئ  ،و الكالظكت اإلادذزحن اإلابٌشًٍ مذًىىن
ألسظؿى بمطؿلح الجىهش ،و نذ أظخخذمىه لبلىسة سؤٍت قلعكُت مخخلكت للػالم غً
جلَ التي مىحىدة غىذ أسظؿى  ،قهم ًمُلىن ئلى ئدخاُ اإلاكهىم في مدخىي حذًذ  .ئال
أن دًٍاسث و في (مهاُ غً اإلاىهج) أنترب مً ألاظخؿىاء غً مطؿلح (الجىهش )
بمطؿلح آخش هى ( الش ئ )(. )23
ًبذو مً خالُ أظخػشاع مىحض للدعاؤالث اإلاُخاقحزًهُت في الكلعكت الؿشبُت أن
اإلاُخاقحزًها جمثل حىهش الكلعكت .مؼ اخخالف اإلاذساط الكلعكُت  ،و اإلاىاهج اإلاخبػت
قان اإلاُخاقحزًها اخخلذ مٍاهتها يىنها اهم اإلاباخث الكعكُت .
ثانيا ً  /املثاليح النقذيح الكانطيح ومكانح امليتافيزيقا
ضىل بػؼ الباخثحن ًاهـ بأهه قُلعىف مثالي  ،ولًٌ هل ًاهـ مثالي ؟ ًهىُ
ًاهـ في مهذمت الؿبػت الثاهُت لىهذ الػهل اإلادؼ ،الش ئ الىخُذ الزي أغكخه في
هزه الؿبػت هى دخط ي للمثالُت الزاجُت اإلاادًت ،لجىسج بشيلي  ،قمثالُت ًاهـ
الىهذًت جزهب الى الخمُحز بحن الظىاهش الػهلُت العابهت غلى ًل ججشبت  ،وًاهـ
ٌػترف بهزا وٍهىُ ان هىاى ظىاهش غهلُت حعبو ًل ججشبت .وهىاى ما جٌدعب
بالخجشبت  ،أي نبلُت وبػذًت وٍمًٌ الخمُحز بُنهما.
ًهؼ جؿىس ًاهـ الكٌشي في زالر مشاخل سةِعُت مهمت  ،اإلاشخلت ألاولى يما مػظم
الكالظكت ألاإلاان في غطشه ً ،ان قُلعىقا غهلُا  ،مخأزشا بـ ( لُبجز و قىلل )  ،ومؼ
رلَ جظهش في مهاالجه آهزاى غالماث ألاضالت وغذم الشغا غً اإلازهب الػهلي  .أما
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اإلاشخلت الثاهُت قخأزش قيها ئلى خذ ما بالكالظكت الخجشٍبُحن البرًؿاهُحن .ئر أن مهاالث
هُىم و أبدازه أًهظخه مً ظباجه الذحماؾُهي  ،ونادجه ألظخيخاج أن ًل مػشقت جبذأ
بالخجشبت (.)24
و في هزه اإلاشخلت غشف ًاهـ أًػا في مجاُ ألاخالم يثحرامً قٌش قالظكت ألاخالم
البرًؿاهُحن  ،وخاضت (شاقدعحري  ،وهاحشِعىن  ،وهُىم )(.)25ونبل مشخلت الىهذ
أصداد شػىس ًاهـ بالؿبُػت الجذلُت للمُخاقحزًها  ،و أهٌب غلى ئغادة الىظش في
خذودها( .)26زم جأحي اإلاشخلت الثالثت أي اإلاشخلت الىهذًت  ،التي جٌىن لىخذها أهمُت
غاإلاُت(.)27قٍاهـ بنى هظشٍت حذًذة  ،أر ٌػخهذ أنها جٌكي لخكعحر ئهجاصاجه .قهذ جطىس
الزهً ًىهعم لثالر ملٍاث أولُت  ،هي ملٌت اإلاػشقت  ،وملٌت ؤلاسادة  ،وملٌت
الشػىس ،وٌٍشط لٍل منها يخابا مً يخبه الىهذًت الثالزت(.)28
نذ ًشي البػؼ أن أهخمام ًاهـ باإلاُخاقحزًها حاء مخأخشا  ،الا أن الحهُهت  ،ومً
خالُ جدبؼ أهجاصاث ًاهـ الكٌشٍت هجذ أن أهخمامه باإلاُخاقحزًها ًان مبٌشاحذا ،ومىز
بذاًاجه الكٌشٍت الاولى  ،لزا ظٌُىن جدبػىا في العؿىس الهادمت مخخظ باهجاصاجه
اإلاُخاقحزًهت  ،لبُان أهمُت هزا اإلابدث في قٌش ًاهـ.
وفي غام  ١755أحشي بدثه بأؾشوخخه الخأهُلُت بػىىان (أغىاء حذًذة غلى اإلابادب
ألاظاظُت للمػشقت اإلاُخاقحزًهُت ) في الجزاع اإلاُخاقحزًهي الذاةش بحن (وولل و
يشوصٍىط)  ،وأجخز ًاهـ مىنكا معخهال بطىسة باسصة (.)29
وفي غامي  ١762و  ١763أضذس أسبؼ مهاالث  ،دخل مً خاللها ئلى مُذان
اإلاُخاقحزًها  ،وًان مخخلكا غً ؾحره  ،قلم ًدعلح بخؿت جشمي لشقؼ ضشح غماسة
قٌشٍت جكىم ظابهاتها في الػظمت والشوغت  ،أهما دخل اإلاُذان لُخكدظ ألاسغُت
وٍهىم بخؿهحرها مً الخأمالث التي ال حعدىذ ئلى بشهان و ال جهبل ئنامت البرهان غليها (. )31

قحري ًاهـ أن غذم الخبطش الزي ونػذ قُه اإلاُخاقحزًها ٌعدىذ لؤلقتراع الخاسٍذي
في أغخباس الشٍاغُاث بمثابت الػلم الهادس غلى العُؿشة غلى الىانؼ ظُؿشة ًاقُت .
قىنل ًاهـ بىحه هزا ؤلادغاء في مهالخه الطادسة غام  ١763بػىىان ( بدث في
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وغىح مبادب الالهىث الؿبُعي و ألاخالم ) .وفي الػام هكعه ضذسث له مهالت
مٌشظت للمىغىع ألاهم في الكلعكت الخأملُت وهى ( ماهُت هللا ) بػىىان ( البرهان
الىخُذ اإلامًٌ للخذلُل غلى وحىد هللا ) .قالحجج التي جىظلها اإلاُخاقحزًهُىن
اإلاػاضشون له للخذلُل غلى وحىد هللا ًاهذ زالزا في الذسحت ألاولى  ( :الذلُل الٌىوي ،
الذلُل الؿبُعي  ،الذلُل الىحىدي) ،والذلُل الىحىدي هى ألاوظؼ شهشة(.)3١
وٍمثل غام  ١764مشخلت سقؼ ًاهـ للمىظىماث اإلاُخاقحزًهُت اإلاخىاقشة  ،قهذ يخب
بدثه اإلاهم بػىىان ( دساظت في بذاهت مبادب الالهىث الؿبُعي وألاخالم )  ،وبحن في
هزا البدث الكاسم الٌبحر بحن الشٍاغُاث واإلاُخاقحزًها (.)32
وفي الػام  ١766نذ ألل مإلكا أظماه ( أخالم س ِاء مكعشة في غىء أخالم
اإلاُخاقحزًها) ،أهخهذ قُه أصحاب اإلازاهب الشوخُت(.)33
مشىاس قٌشي مخأمل ؾىٍل ألامذ  ،حاءث مشخلت هػىج وجٍامل قلعكت ًاهـ
و بػذ
ٍ
الخاضت به مخمثلت في واخذ مً أهم الٌخب الكٌشٍت لِغ غلى اإلاعخىي الشخص ي
أن هزا الٌخاب َ
لٍاهـ بل غلى معخىي الكٌش البششي غامت  ،ئر َّ
جشى بطمخه الكٌشٍت
نشأه ُ
واضحت غلى ًل مً ُ
ألهه ًكخذ آقانا واظػت في الكٌش .

قُمًٌ الهىُ أن قلعكت ًاهـ الىاضجت الخاضت به جبذأ بٌخاب " ههذ الػهل
الخالظ"  ١78١وأشهش حعمُت لها هي " الكلعكت الىهذًت " (. )34
ووشش في اواخش ( ١783اإلاهذمت لٍل مُخاقحزًها مهبلت ًمًٌ أن جطحر غلما) وهي
بمثابت ئخُاء لىهذ الػهل اإلادؼ
زم ًظهش مزهب ًاهـ ألاخالقي ُ ،
قُػذ يخاب " جأظِغ مُخاقحزًها ألاخالم " زمشة
هاضجت مً زماس اإلاشخلت الىهذًت  ،خُث ظهش ظىت ( ١785أي بػذ ظهىس ههذ الػهل
الخالظ بأسبؼ ظىىاث  ،وبػذ ؾبػخه الثاهُت بػامحن) ،خُث أظخؿاع ًاهـ في هزا
الٌخاب أن ًذغم أقٍاسه غً أألمش ألاخالقي اإلاؿلو  ،وَػشع للخؿىؽ الشةِعُت
لؤلخالم الىهذًت  ،ومهذ بزلَ لٌخاب " ههذ الػهل الػملي "( .)35وفي غام  ١788ضذس
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يخاب" ههذ الػهل الػملي"( .)36وفي غام  ١791ضذس يخاب " ههذ ملٌت الحٌم " وبه
أيخمل هظام الىهذ (.)37
وفي الػام  ١797وشش " مُخاقحزًها ألاخالم "( .)38ومُخاقحزًها ألاخالم ًػم نعمحن
(غهُذة الحو  ،التي جخػامل مؼ الحهىم التي لذي الىاط أو التي ًمًٌ الحطىُ
غليها  ،وغهُذة الكػُلت  ،التي جخػامل مؼ الكػاةل التي ًجب الحطىُ غليها) (.)39
ويخاب مُخاقحزًها الاخالم مترحم الى اللؿت الاهٍلحزًت و ؾحر مترحم للػشبُت الى الُىم.
وفي ظىت  ١813نبل وقاجه بػام واخذ وشش يخابا في التربُت  ،يما أهه أجم يخابت
بػؼ احضاء مً يخاب لم ًٌخمل أبذا غً يُكُت الاهخهاُ مً الاظغ اإلاُخاقحزًهُت
(.)41

للػلم الؿبُعي الى غلم الكحزًاء.

ارن مً خالُ مخابػت هخاحاث ًاهـ مىز بذاًاجه الاولى وختى بػذ ايخماُ يخبه
الىهذًت هجذ اهخماما واضحا باإلاُخاقحزًها لم ًهل غىذ مجشد البدث في اإلاُخاقحزًها
او الاخز بها يما هي بل ًان هىاى مىنكا واضحامنها جمثل بالىهذ الطشٍذ للمىاهج
اإلاخبػت مً نبل الكالظكت العابهحن غلُه واإلاػاضشًٍ له والهذف مً الىهذ ما
ظِخطح الخها.
ثالثا ً  /نقذ كانط للميتافيزيقا القطعيح
لم ًًٌ ًاهـ اوُ مً جطذي لىهذ اإلاُخاقحزًها  ،لًٌ الىهذ مػه أخز ؾابػا
ممحزا يىهه يهذف الى أغادة بىاء مىظىمت اإلاُخاقحزًها بىاء سضِىا بػُذا غً
الذوحماؾُهُت .
جضغم اإلاُخاقحزًها ئنها حعخؿُؼ ؤلاخاؾت بمىغىغاث بػُذة ًل البػذ غً غالم
الخجشبت  .وهي ال جهخطش غلى سبـ ألاشُاء التي جهؼ غليها خىاظىا بماهُاث مجاوصة
للمدعىظاث ًالجىاهش أو الػلل الخاضت  ،وأهما جضغم أن بهذستها بلىؽ مىغىغاث
ؾحر مششوؾت ومؿلهت  ،مثل الىكغ بأغخباسها مىغىغا في راجه  ،والػالم بأغخباسه
خهُهت مؿلهت  ،وهللا بىضكه أظاظا لٍل خهُهت  .جلَ مىغىغاث مخمحزة ًل الخمحز
غً الظاهشاث  :وهي بخػشٍكها جخجاوص ًل ججشبت ممٌىت  ،قال جٌىن مىحىدة ئال أرا
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أظخػطذ غلى الحىاط  ،الباؾً والظاهش منها غلى العىاء  .هل مثل هزه
ُ
شُذه
اإلاىغىغاث ٌعخؿُؼ ؤلاوعان ؤلاخاؾت بها غلما ؟ هزا هى العإاُ الزي ٌُ
الىهذ( .)4١قهل جمًٌ الىهذ الٍاهؿي مً الاحابت؟
في يخاب مهذمت لٍل مُخاقحزًها ممًٌ أن جطحر غلما  ،نذم ًاهـ ههذه للمُخاقحزًها
يأسبػت أحضاء مخىالُت أو مخذسحت (للجذُ التراوعىذهخالي الشةِي ي) .والىهؿت النهاةُت
هي ما أضؿلح غلُه العإاُ الػام أو الشامل للمهذمت الىهذًت (يُل ًمًٌ أن
جٌىن اإلاُخاقحزًها غلما؟)( .)42اي يُل ًمًٌ للمُخاقحزًها مجاساة جهذم الػلىم ؟ وان
جٌىن غلما يػلم الشٍاغُاث قُما جطل الُه مً هخاةج؟
ًشي ًاهـ أن الكلعكت نبله ًاهذ مىصغت بحن جُاسًٍ سةِعُحن  :جُاس الجزغت الػهلُت
الزي ًشي أن الحهاةو اإلاخػلهت بالؿبُػت وبما قىم الؿبُػت ئهما جذسى بالػهل وخذه
معخهال غً الخجشبت الحعُت  .والثاوي جُاس الجزغت الخجشٍبُت التي أسادث أن جهطش
اإلاػشقت غلى ما جأحي به الحىاط ،ومً زم هاحمذ الػشوسة والشمىُ وؾحرها مً
ألاقٍاس الػهلُت التي ال ؾنى غنها في ًل مػشقت خهت(.)43
وجبذأ مُخاقحزًها ًاهـ بىهذ اإلاُخاقحزًها الهذًمت التي أؾلو غليها اإلاُخاقحزًها
الهؿػُت أوالذحماؾُهُت ( .) Dogmatismوًان ٌعتهذف مً رلَ ئنامت مُخاقحزًها
حذًذة هي التي اظماها اإلاُخاقحزًها الىهذًت  ،قما الزي ًان ٌػىُه بهزه اإلاُخاقحزًها
الٌالظٌُُت الهذًمت التي ششع في جهىٍػها ؟( .)44قكي يخابه " ههذ الػهل الخالظ "
ًداوُ أن ًلخمغ للمُخاقحزًها ؾشٍهت للبدث بدُث ججػلها غلما غلى ؾشاس غلمي
الشٍاغت والؿبُػت  .خُث خاوُ أن ًبرهً َّ
ئن البدىر اإلاُخاقحزًهُت التي ًاهذ شاتػت
ختى غطشه  ،جخلى مً الطُؿت الػلمُت  ،وهي البدىر التي جىاولذ الىكغ  ،الػالم ،
هللا  .خُث ّبحن َ أهه ًلما اهؿلو الػهل في أدغاءاجه الىظشٍت اإلاجشدة وأبخػذ غً
الخجشبت أدي به هزا ئلى الىنىع بمخىانػاث ال خذ لها  .لزا أساد في يخابه " ههذ
الػهل الخالظ "(**) جمهُذ العبُل إلاُخاقحزًها جخلى مً أخؿاء اإلاُخاقحزًها الهذًمت ،
قٍان الٌخاب بمثابت مىهج ًٌشل الؿشٍو الصحُذ للبدث اإلاُخاقحزًهي( .)45ئر ًهىُ
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في مهذمت الؿبػت الثاهُت لهزا الٌخاب  (( :ئن مداولت حؿُحر أظلىب اإلاُخاقحزًها
العابو بالهُام بثىسة ًاملت قيها أنخذاء بػلماء الهىذظت والؿبُػت  ،هي ئرن شاؾل
ههذ الػهل الىظشي اإلادؼ هزا  .ئهه مبدث في اإلاىهج ولِغ ظعخاما للػلم هكعه  ،ئال أهه
ًبحن مؼ رلَ مػاإلاه بأيملها  ،ظىاء لجهت خذوده أم لجهت أهبىاةه الذاخلي ًله))

(.)46

قاإلاُخاقحزًها الهؿػُت يما ًشي ًاهـ في ضمُمها جشٍذ أن ججاوص ًل ججشبت  .وهزا
ألادغاء في مجاوصة الخجشبت  ،مً وحهت هظش ًاهـ أشذ حشأة مما ظىه أؾلب
اإلاُخاقحزًهُحن ال ظُما الػطش الهذًم  .ألن الخجشبت في نهاًت ألامش غىذ ًاهـ هي هدً
أهكعىا  ،هي جمثالجىا  ،هي ألاشُاء يما جبذو لىا  ،هي الػالم الزاحي( .)47ار ان ًاهـ
ًشي ان للخجشبت دوسها اإلاهم في اإلاػشقت  ،قٍاهذ هىاى مػشقت نبلُت ظابهت غلى
الخجشبت ومػشقت بالخجشبت  ،ارن اإلاػشقت جيشأ غً الخجشبت وال جبذأ بها.
ومً هىا ًان يخاب " ههذ الػهل الخالظ " بدثا في اإلاُخاقحزًها ؛ ألهه بدث في
هظشٍت اإلاػشقت  ،وقُه ًداوُ أن ًبحن قعاد يال الخُاسًٍ  :الجزغت الػهلُت والجزغت
الخجشٍبُت  ،ألاولى لخجاوصها لحذودها  ،والثاهُت لهطىسها  .قاألولى ججاوصث خذود
الػهل وؾاناجه قأدغذ ئمٍان الىضىُ ئلى ئزباث يُاهاث ال ًمًٌ بؿبُػتها أن جٌىن
مىغىغاث للخجشبت مثل ( هللا  ،الحشٍت ؤلاوعاهُت  ،خلىد الىكغ) وجلَ هي
اإلاُخاقحزًها الهؿػُت بٍل مػاوي الٍلمت  ((:قاإلاُخاقحزًها الهؿػُت هي في ضمُمها
مُخاقحزًها جشٍذ أن ججاوص ًل ججشبت .ئهىا في هظشه وعًٌ حضٍشة ًٌخىكها مً حمُؼ
الجهاث مدُـ ال خذود له حػىصها قُه مػالم الؿشٍو .واإلاُخاقحزًها حعبذ في هزا
اإلادُـ مذغُت أنها ظالٌت ظبُلها))( .)48أي أن الخُاس الػهلي سأي أن الحهاةو التي
ُ
جخػلو بالؿبُػت وما قىنها ئهما جذسى بالػهل وخذه معخهالغً الخجشبت .وهزه هظشة
دوحماؾُهُت سقػها ًاهـ(َّ .)49
وبحن في " ههذ الػهل اإلادؼ " أن مداوالث أظخخذام
الػهل إلنامت خهاةو مُخاقضٍهُت جإدي داةمائلى مخىانػاث معخدُلت  ،زم ًذلل غلى
يُكُت أيدعابىا للمػشقت غً الػالم(.)51
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و ًشي ًاهـ أن أقالؾىن ًان ًذسى أن نذسجىا غلى اإلاػشقت بداحت أظمى بٌثحر مً
الحاحت ألظخػشاع ظىاهش مػُىت في أؾاس وخذة جألُكُت مً أحل الشبـ بُنها غلى
مىغىع ًمًٌ أن تهبه الخجشبت غاحضا غً الخىاقو مػها  .لًٌ أن أساد الػهل أن
ًمٌىىا مً مػشقت مىغىغاث مً مشجبت غلُا لِعذ خاغشة في الخجشبت  ،قاهه ًخجاوص
أقٍاس (مثل هللا و الىكغ ) وهي أقٍاس للػهل ال ًمًٌ أن ًؿبو غليها أظالُب البرهىت و
الخدلُل التي جمحز أظخػماله الػملي .و هىا ًبحن ًاهـ الخػلُل الىاحم غً الػهل
اإلاُخاقحزًهي  ،و ًُبرص شٌال آخش مً الػهل هى (الػهل الػملي)  ،و هى الهذسة غلى
أدساى نىاغذ الػمل ألاخالقي ( و لِغ الهذسة غلى مػشقت اإلاىغىغاث )  .و جكشع
معلماث الػهل الػملي هكعها غلى الػمحر بأغخباسها أوامش نؿػُت ال ششؾُت ،
قٌُىن الػهل الػملي مطذس مىاقو إلاطحر ؤلاوعان و لِغ مطذس للمػشقت .وبالخالي
ًمًٌ لؤلؾشوخاث اإلاُخاقحزًهُت أن جظهش مً حذًذ  ،و لًٌ قهـ غلى أغخباسها
ششوؽ ئمٍان ُمكترغت للهىاغذ ألاخالنُت (.)5١
لزا ًأبى ًاهـ رلَ الحذط الػالي مً اإلاػشقت الزي ٌعلم به أقالؾىن  ،والزي
ًدُذ لىا أن هخطل بمىغىغاث ال ممخذة وال صماهُت  .قحري أهىا ال هملَ هزه اإلالٌت ،
وال ًهخطش ًاهـ غلى مجشد ؤلاهٍاس  ،قالحذط الحي ي الزي ًبذو وحىده بذيهُا  ،لم
ٌعلم به يىانػت مػؿاة حعلُمابال جدكظ  ،بل بالػٌغ سأي أهه البذ له بمػنى
مُخاقحزًهي وبمػنى جشوعىذهخالي أن ٌعخيبـ الحذط ألاوالوي للمٍان والضمان  .رلَ
الحذط الزي ًيبغي أن ًٌىن ظىذا للحذط الحي ي .وأظاط هزا الاظخيباؽ هى
وحىد الشٍاغت باغخباسها غلما غشوسٍا(.)52
وٍؿالب ًاهـ اإلاشخؿلحن باإلاُخاقحزًها أن ًدعاءلىا في بادب ألامش  :هل اإلاُخاقحزًها
ممٌىت أو ال ؟ زم ًؿشح ظإالحن آخشًٍ  :أن ًاهذ اإلاُخاقحزًها غلما  ،قلمارا لم َ
جلو
اظخدعاها داةما مً الجمُؼ  ،مثل ظاةش الػلىم ألاخشي ؟ وان لم جًٌ يزلَ ،
ُ
قلمارا جكاخش داةما بزلَ  ،وحؿشي الػهل ؤلاوعاوي باآلماُ التي ًخػؿش ئليها داةما و
ال ًدههها أبذا ؟( .)53خُث ًشي ًاهـ أهه مىز وشأث اإلاُخاقحزًها لم ًدذر ما ًإزش في
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مطحرها بطىسة ناؾػت مثل هجىم دًكُذ هُىم غليها  .وٍمًٌ الهىُ أن ههؿت
الابخذاء غىذ هُىم هي في راتها جطىس مُخاقحزًهي رو أهمُت  ،وٍهطذ به ًاهـ (غالنت
الػلت باإلاػلىُ ) .ونذ أزبذ هُىم بؿشٍهت ال جشد بأهه ٌعخدُل غلى الػهل أن ًكٌش
نبلُا وبىاظؿت الخطىساث في مثل هزه الػالنت  ،ألنها جدخىي غلى غشوسة ؛ و ال
ًمٌىىا أن هخطىس يُل ًلضم إلاجشد وحىد ش ئ  ،وحىد ش ئ آخش بالػشوسة ويُل
ًمٌىىا أن هذخل في الػهل جطىس مثل هزه الػالنت نبلُا .وظً الػهل بأن هزا
الخطىس هى مً هخاحه ٌ
ظً خاؾئ  ،ألن هزا الخطىس في الحهُهت هى هخاج ُم َه ّجً مً
الخُاُ الزي أخطبخه الخجشبت  ،والزي أخػؼ بػؼ الخمثالث لهاهىن الخذاعي ،
وبالخالي قهذ اغخبر الػشوسة الطادسة غىه ( الػادة ) غشوسة مىغىغُت ناةمت غلى
اإلاػشقت .وأًػا مً اظخيخاحاث هُىم اهه لِغ للػهل ملٌت نادسة غلى جطىس هزه
الػالناث  ،و ال ختى بطكت غامت  ،ألن جطىساتها لً جٌىن ظىي مجشد أوهام ،
ُ
وبالخالي قضغم الػهل بأن هزه اإلاػاوي نبلُت ما هي ئال ججاسب مألىقت نذ ص ّو َس خخمها ،
وهزا ٌعاوي نىُ أن اإلاُخاقحزًها ؾحر مىحىدة و ال ظبُل ئلى وحىدها(.)54
لهذ أجكو ًاهـ مؼ هُىم والخجشٍبُحن في الهىُ أن ًل مػشقت جبذأ مً الخجشبت ئال
أهه أغاف مالخظت مهمت هي أهه مً الىاحب الخمُحز بحن ما ًيخج اإلاػشقت بالكػل ،
والطىسة التي جخخزها جلَ اإلاػشقت  .وبالخالي قشؾم أن اإلاػشقت جيشأ غً ؾشٍو
الخجشبت  ،قأنها ال حعخمذ منها وخذها .أي أن الخجشبت الحعُت ششؽ غشوسي
للمػشقت  ،ولٌنها لِعذ ششؾا ًاقُا لها(.)55
ان ما اهخهى الُه هُىم ان جطىساث الػهل لِعذ ضادسة غً الػهل بل ٌعخخلطها
الػهل مً الخجشبت  ،وبالخالي لِغ الػهل وخذه اإلاطذس للخطىساث الػهلُت  .واإلاػشقت
لِعذ معخمذة قهـ مً الخجشبت أًػا وأن ًاهذ ششؾا لها .
ئرن ((هل هىاى هىع مً اإلاػشقت معخهل غً الخجشبت وغً حمُؼ ألاهؿباغاث
(.)56

الحعُت؟))

هزا ما ًدعاءله ًاهـ في هزا اإلاىغؼ .وجلَ معألت جدخاج غلى ًل

خاُ لكدظ دنُو  ،وهي ال حعمذ بجىاب حاهض غنها  ،قارا ًان زمت مػشقت حعخهل
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غً الخجشبت  ،وغً حمُؼ اهؿباغاجىا الحعُت  ،قاهىا وعميها باإلاػشقت الهبلُت
 . Aprioriوهكشم بُنها وبحن اإلاػشقت الخجشٍبُت راث اإلاطادس البػذًت  A Posterioriأي
أنها حعخمذها مً الخجشبت(.)57
أرن أن مطادس اإلاػشقت اإلاُخاقحزًهُت  ،ال ًمًٌ أن جًٌ ججشٍبُت  ،ال ًمًٌ أظخػاسة
مبادئها مً الخجشبت  ،الهه ال ًيبغي لها ان جًٌ مػشقت قحزًاةُت  ،بل مػشقت
مُخاقحزًهُت جخجاوص خذود الخجشبت .بالخالي قاإلاػشقت اإلاُخاقحزًهُت مػشقت نبلُت هابػت
مً الزهً الخالظ  .لًٌ هىا لً جخمحز اإلاُخاقحزًها بش ئ غً الشٍاغُاث وٍيبغي
حعمُتها اظم اإلاػشقت الكلعكُت اإلاجشدة(.)58
أن ههذ ًاهـ لِغ هذما للمُخاقحزًها  ،بل الزباث خذود اإلاػشقت  ،ألهه أساد أههار
اإلاُخاقحزًها مما لحو بها مً نؿػُت في الىخاةج بعبب اإلاىاهج اإلاخبػت مً نبل اإلازاهب
الكلعكُت.
لزا قان ههذه للمُخاقحزًها لم ًًٌ للمُخاقحزًها مً خاسحها  ،يما ههذها ًل مً
الكالظكت الخدلُلُىن و اإلااسيعُىن واإلاىاؾهت الىغػُىن قُما بػذ  ،بل ًان ههذا
مً داخل اإلاُخاقحزًها  ،معتهذقا ئخُاءها ال جهىٍػها  .قهذ أظخخذم الىهذ يجضء
جمهُذي للمُخاقحزًها الجذًذة  ،اإلاُخاقحزًها بىضكها غلما(.)59
هجذ أن ًاهـ لم ًىٌش اإلاُخاقحزًها باإلاشة  ،يما ظً الٌثحر  ،بل هى داقؼ غً
اإلاُخاقحزًها اإلاششوغت الىابػت مً ؾبُػت الػهل  ،دون أن جضغم لىكعها الحو في
قشع مكاهُمها غلى الخجشبت .وال شَ أن الؿبُػت هكعها هي التي وغػذ قُىا هزا
اإلاُل البششي للمُخاقحزًها  ،وٍبذو أن أضل هزا الجزوع هى سؾبدىا الؿبُػُت في جدشٍش
قٌشها مً نُىد الخجشبت  ،وخذود اإلاالخظت البعُؿت للؿبُػت  ،ألحل جىظُم أقٍاسها
غلى ضىسة وعو غهلي مخٍامل  .ومً هىا قالػهل البششي الزي ٌػلم جمام الػلم أهه
مً اإلاخػزس ألي غلم ؾبُعي أن ًٌشل لىا غً باؾً ألاشُاء  ،ظشغان ما ًجذ هكعه
وحها لىحه أمام الحذود النهاةُت لٍل مػشقت بششٍت  ،وبالخالي ظشغان ما ًخؿلؼ
إلاػشقت اإلاجهىُ الزي ًمخذ قُما وساء جلَ الحذود  .واإلاُخاقحزًها هي جلَ اإلاػشقت
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الخطىسٍت اإلادػت التي جيبػث مً أضؿذام الػهل بدذوده الخاضت  ،و أًماهه بان
الخجشبت ال ًمًٌ أن جٌىن هي الٍلمت ألاخحرة لٍل مػشقت(.)61
أرن ًخطح لىا أن ًاهـ ًان مهخما باإلاُخاقحزًها مىز بذاًاجه  ،بل وٍإيذ غلى
أهمُتها باليعبت لىا  ،قال ًمًٌ أن هخجاوصها  ،ونذ أهطب ههذه خىُ مىهجها
وهخاةجها  ،التي اجخزث ؾابؼ الذوحماؾُهُت  ،قأساد لها ًاهـ أن جٌىن راث مىهج
ًشقى بها إلاعخىي الىخاةج الشٍاغُت ،وأخشحها مً مُذان الػهل الىظشي  ،الى مُذان
الػهل الػملي  ،وهزا ما ظُأحي في الطكداث الهادمت .
راتعا ً  /ميتافيزيقا االخالق
ظهشث مؼ ًاهـ مً حذًذ مشٍلت حذًذة هي البدث في نُمت اإلاػشقت الاوعاهُت
خذودها ومذاها والػالنت بحن الزاث اإلاكٌشة واإلاىغىع الخاسجي.
خذد ًاهـ ألاظئلت اإلاُخاقحزًهُت الجىهشٍت الثالزت هي  :مارا ًمٌىني أن اغشف ؟
مارا ًيبغي ّ
غلي قػله ؟ ومارا غعاي أن آمل ؟ و هظشة غلى همـ هزه ألاظئلت ًاقُت
ُ
لخػشٍل اإلاُخاقحزًها  ،وؾالبا ما حػشف اإلاُخاقحزًها بانها الػلم بما هى ممًٌ  .مخمحزا
مً الػلم بما هى ناةم بالكػل .ونذ ههىُ  :هي الػلم بأغم اإلابادب اإلاىطبت غلى
الحهُهت الىانػُت  .وٍخدهو الػمل الجاد في معاةل اإلاُخاقحزًها باإلاعاةل اإلاىكشدة
اإلاىكطلت  .قلى أمًٌ جىغُذ هزه اإلاعاةل جىغُدا جاما  ،لبذأ غلى الحهُهت الحذًث
غً اإلاُخاقحزًها مً خُث أنها غلم مىخذ( . )6١يما اساد لها ًاهـ.
وفي الحذًث غً اإلاػشقت بىضكها غلما ًجب جدذًذ الؿابؼ اإلامحز لها  ،ظىاء ًان
هزا الؿابؼ هاججا غً اخخالف مىغىع أو مطادس أو حهاث اإلاػشقت  ،أو مً حمُؼ
هزه ألامىس .قكي مطادس اإلاػشقت اإلاُخاقحزًهُت يما جبحن قٍاهـ ًشي بأن اإلاُخاقحزًها ال
ًمًٌ أن جٌىن ججشٍبُت  ،ألنها هي اإلاػشقت الهبلُت أو هي مػشقت هابػت مً الزهً الخالظ.

وأجكو ًاهـ مؼ هُىم غلى أن الخبراث الىاسدة (أي الحعُت) والكهم ال حػؿُىا
ظىي أخٍام أخخمالُت مششوؾت ومخؿحرة وؾحر ًهُيُت  .لٌىه وحذ في الػهل الُهحن
الزي ًيشذه  .وسأي أن الػهل هىغان ( غهل غملي ًىبئىا غً ؾشٍو خذظىا ألاخالقي
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بأخٍام مػطىمت مً الخؿأ غما هى ضىاب وما هى خؿأ في مىنل بزاجه )  ،و (غهل
هظشي ًطذس بؿشٍهت أو بأخشي أخٍاما ضاةبت ال جخأحى لىا في خالُ غملُت الحعاب
الػادي )(.)62
غلى الشؾم مما ًلل الشٍاغُاث واإلاُخاقحزًها مً شبه مً خُث ئنها غلم هظشي ،
ًىطب غلى بػؼ اإلاكاهُم أو الخطىساث  ،ئال أن مكاهُم الشٍاغُاث جىؿبو غلى
الحذط  ،بِىما خحن ٌػمل الػهل في مػماس اإلاُخاقحزًها قاهه ال ًٌىن ئال جلمُزا
لىكعه  ،وبالخالي قاإلاُخاقحزًها مخخلكت غً ًل ما غذاها مً الػلىم  ،إلنها ال جٍاد
حػذو في دساظتها مبادب الػهل وخذود أظخػماله  ،غلى هدى ما جدذدها جلَ اإلابادب .
وخحن ٌػشف اإلاُخاقحزًهي أن مبادب الػهل هي مجشد مبادب مىظمت  ،قاهه غىذةز ال
ًمًٌ أن

ًهؼ في ألاخؿاء

التي أنترقها

أصحاب

اإلاُخاقحزًها

ؾحر

اإلاششوغت(.)63واإلاُخاقحزًها يما ًشي ًاهـ أما أن جٌىن جدلُلُت (حعخخلظ الخكٌحر أو
ألاظخيخاج اإلاخػلو بالٌم والػذد)  ،أو ججشٍبُت (جكٌحر ججشٍبي)(.)64
وآلان هل اإلاُخاقحزًها ممٌىت ؟
ًشي ًاهـ أهه ئرا ُوحذث مُخاقحزًها ًمًٌ أن جدخكظ بؿابػها بىضكها غلما قهي
اإلاُخاقحزًها التي ًجب حػلمها وٍمًٌ يما ًشي ًاهـ أن ًهىػىا بالحهُهت بؿشٍهت ال
جهبل الشَ و ألاغتراع  ،وغلى هدى زابذ ال ًخؿحر ؛ وخُنها ظِبذو العإاُ الزي
وغػه ال مػنى له  ،و لً ًبهى أمامه ؾحر العإاُ الزي ال يهذف ًاهـ مً وساةه ئلى
ئزباث وحىد هزا الػلم هكعه  ،بل ئلى ئزباث مذي الكؿىت وظػت البطحرة وهى ((يُل
جٌىن اإلاُخاقحزًها ممٌىت  ،و أي ؾشٍو ٌعلٌه الػهل مً أحل الىضىُ ئليها؟))(.)65

ًهىُ ًاهـ أهه في ًل ونذ ًان هىاى مُخاقحزًها جىانؼ ألاخشي في أخٍامها
وبشاهُنها  ،وبالخالي اهتهذ اإلاُخاقحزًها بىكعها غلى أضلها بأن جٌىن غلما مطذنا به
غلى الذوام  .ونذ ًاهذ اإلاداوالث إلوشاء هزا الػلم هي العبب في ظهىس مزهب
الشَ مبٌشا  ،هزا اإلازهب الزي ًٌىن قُه الػهل سادا إلاضاغم الػهل هكعه  ،هدُجت
ًأظه مً أسغاء هكعه وجدهُو ؾاًاجه(.)66
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ًشي ًاهـ ان اإلابادب التي جدُل جمثالث الحىاط الى ظىاهش هي أبػذ ما جٌىن غً
يىنها مبادب ججػل خهُهت الخجشبت مجشد مظهش  ،أرن هي الىظُلت التي بها هخجىب
الىهم اإلاخػالي الزي ًبػذ اإلاُخاقحزًها غً ؾشٍهها  ،وهزا الىهم هى الىظش ئلى الظىاهش
التي هي مجشد جمثالث غلى أنها أشُاء في راتها  .قٍاهـ ًإيذ هىا اهه ؾاإلاا أن الظاهشة
حعخخذم في مجاُ الخجشبت قأنها ظخظكش بالحهُهت ؛ ولًٌ غىذما جخجاوص الظاهشة
الخجشبت وجطبذ مكاسنت لها قال هجذ أمامىا ئال اإلاظهش(.)67
قمُخاقحزًها ًاهـ (اإلاُخاقحزًها الىهذًت) هي مجمىغت مً اإلاػاسف اإلاشخهت مً
الػهل وخذه  ،أي مً ملٌت اإلاػشقت الهبلُت أو ألاولُت الهاةمت غلى الخطىساث  ،دون
ألالخجاء ئلى مػؿُاث الخجشبت  ،أو ئلى خذوط الضمان واإلاٍان  .وبالخالي جخمحز
اإلاُخاقحزًها غً غلم الىكغ الخجشٍبي و غً غلم الؿبُػت مً خُث أنها جهىم غلى
الػو وخذه  ،و جخمحز أًػاغً غلم الشٍاغُاث مً خُث أنها ال حعدىذ ئلى خذوط
ُ
الضمان واإلاٍان  .و هي لِعذ ضىسٍت ًاإلاىؿو  ،بل هي (مادًت) مً خُث أنها جؿبو
غلى مىغىغاث مدذدة  ،قدعمذ لىا بأن هطىؽ نبلُا ششؽ الىحىد الظاهشي لخلَ
اإلاىغىغاث (.)68
ئرن اإلاُخاقحزًها يما ًهىُ ًاهـ  (( :جدىاوُ ؾحر جطىساث الؿبُػت التي جىؿبو في
ًل ونذ غلى الخجشبت  ،جطىساث الػهل اإلاجشدة التي ال ًمًٌ أبذا أن حػؿى لىا في
أًت ججشبت ممٌىت  ،أي هي جدىاوُ الخطىساث التي ال جٌشل أًت ججشبت غً خهُهتها
اإلاىغىغُت (وػني أنها لِعذ مجشد أوهام للخُاُ)  ،يما أنها جدىاوُ ألاخٍام التي ال
جإيذ الخجشبت ضذنها أو يزبها ؛ وقػال غً رلَ قان هزا الجضء مً اإلاُخاقحزًها هى
خها الجضء الزي ًإلل ؾاًتها الزاجُت وًل ش ئ غذا رلَ لِغ ئال وظُلت لخدهُو
هزه الؿاًت ؛ وهٌزا قان هزا الػلم مً أحل قاةذجه الخاضت في خاحت ئلى أظخيباؽ
مً هزا الهبُل ))(.)69
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لزا حػخبر اإلاُخاقحزًها في قلعكت ًاهـ مخػمىت لظىاهش ؤلادساى الزي ًٌىن نبلُا
(أي أولُا ظابها غلى الخجشبت ) وهى الزي ًهابل ؤلادساى الزي ًٌىن بػذًا أي ًجئ
أيدعابا بالخجشبت(.)71
خالضت مُخاقحزًها ًاهـ هي أهه بذون مكاهُم نبلُت للمٍان و للضمان حعخدُل
الخجشبت  ،وفي هزه الىاخُت ًٌىن اإلاٍان والضمان مشابهحن للمهىالث (.)7١وإلاا هجح
ًاهـ في خل اإلاعألت التي أزاسها هُىم لِغ في خالت خاضت قهـ  ،بل في خالت ملٌت
الػهل اإلاجشد ًلها  ،قهذ جهذم بثهت ولًٌ بخؿا بؿُئت لخدذًذ ًل هؿام الػهل
اإلاجشد (خذوده ومػمىهه ) بطىسة ًاملت وقها إلابادب غامت (( :هي التي جٌىن
اإلاُخاقحزًها في خاحت ئليها مً أحل بىاء وعهها ؾبها لخؿت صحُدت))(.)72
لهذ وغؼ ًاهـ أظغ مُخاقحزًها الظاهشاث ( أي البدث غً الػىاضش ألاولُت
اإلاخػمىت في مػشقت ًل ظاهشة مً خُث هي يزلَ )  .زم أنام مُخاقحزًها زاهُت  ،هي
مُخاقحزًها ألاخالم أي مُخاقحزًها الػمل  ،أو هظام الششوؽ ألاولُت للخطشف ألاخالقي .
ئرن بذُ اإلاُخاقحزًها الهؿػُت ًداوُ ًاهـ أن ًهُم مُخاقحزًها حذًذة (ههذًت)(.)73
أرن قاإلاُخاقحزًها جىهعم  ،ئلى مُخاقحزًها ألاظخػماُ الىظشي  ،ومُخاقحزًها ألاظخػماُ
الػملي للػهل اإلادؼ  ،وجٌىن بزلَ اما مُخاقحزًها الؿبُػت و اما مُخاقحزًها ألاخالم.
ئر جخػمً ألاولى ًل مبادب الػهل اإلادػت التي جذوس غلى اإلاػشقت الىظشٍت لٍل
ألاشُاء ؛ وجخػمً الثاهُت اإلابادب التي حػحن نبلُا الكػل والترى وججػلهما غشوسٍحن .
والحاُ ئن الخلهُت هي لؤلقػاُ الششغُت الىخُذة التي ًمًٌ أن حعخمذ بشٍل نبلي
ًلُا مً مبادب .وغلُه قان ألاخالم هي أضال ألاخالم اإلادػت خُث ال هإظغ غلى
ّ
أي أهثربىلىحُا  ،ومُخاقحزًها الػهل ألاغخباسي هي ئرن ما أغخذها أن وعمُه مُخاقحزًها
(.)74

باإلاػنى ألاغُو للكظ.

أرن ًمًٌ الخمُحز بحن نعمحن للمُخاقحزًها  ،مُخاقحزًها الؿبُػت و مُخاقحزًها
الاخالم  .جخخظ مُخاقحزًها الؿبُػت بالػهل الىظشي  ،وجخخظ مُخاقحزًها الاخالم
بالػهل الػملي  .لًٌ ماهي قٌشة اإلاُخاقحزًها الاظاظُت ؟
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ُ
ًشي ًاهـ في قٌشة اإلاُخاقحزًها ألاظاظُت أنها هي التي جظهش  ،بما هي مػشقت نبلُت ،
َش َبها َّ
مػُىا بالشٍاغت( .)75وهزا الشبه ٌشحر ئلى نشابت بحن الػلمحن قُما ًخظ ألاضل
الهبلي  ،أما قُما ًخظ همـ اإلاػشقت قالزي ًدطل في أخذهما بىاء غلى مكاهُم ،
قاهه ًهىم في الثاوي قهـ ببىاء اإلاكاهُم نبلُا  .وًل مػشقت نبلُت مدػت حشٍل
ّ
مهشها خطشا :
وخذة خاضت بكػل الهذسة اإلاػشقُت الخاضت التي ًهؼ قيها
(( واإلاُخاقحزًها هي الكلعكت التي ًجب أن حػشع جلَ اإلاػشقت في هزه الىخذة
الىظامُت))( .)76والهعم ألاغخباسي أي مُخاقحزًها الؿبُػت هى ماًكدظ ًل ش ئ
بمكاهُم نبلُت مً خُث هى ًاةً (ال مً خُث ًجب أن ًٌىن)  ،وئرن ًىهعم غلى
الىحه الخالي  :اإلاُخاقحزًها باإلاػنى الحطشي للكظ جخهىم مً :
أ.الكلعكت التراوعىذهخالُت – وجىظش قهـ ئلى الكاهمت و ئلى الػهل هكعه في هظام ًل
اإلاكاهُم وًل اإلابادب التي غلى ضلت بمىغىغاث بػامت  ،مً دون أقتراع هزه
ألاشُاء مػؿاة (أهؿىلىحُا).
ب .ومً قعُىلىحُا الػهل اإلادؼ – وجىظش ئلى الؿبُػت أي ئلى مجمل اإلاىغىغاث
اإلاػؿاة (ظىاء بالحىاط أو بأي غشب مً الحذط) وهي غلى هزا الىدى
(.)77

قعُىلىحُا

وٍهىُ ًاهـ أن اإلاُخاقحزًها  (( :هي ئهجاص ًل زهاقت للػهل البششي  ،ئهجاصا ال ؾنى
ّ
اإلاخػُىت .رلَ ئنها جشي ئلى الػهل
غىه  ،ختى باهماُ جأزحرها يػلم غلى بػؼ الؿاًاث
وقها لػىاضشه وشػاساجه الػلُا التي ًجب أن جٌىن في أظاط ئمٍان بػؼ
ُ
الػلىم،وفي أظاط أظخػمالها حمُػا .وأن حعخخذم باألخشي  ،بىضكها مجشد أغخباس
ُ
لؤلختراص مً الؿلـ أيثر مما حعخخذم لخىظُؼ اإلاػشقت  ،قان رلَ ال ًبخغ مً نُمتها
شِئا  ،بل ٌُػؿيها باألخشي يشامت وجهذًشا ؛ ألنها بزلَ ظخٌىن الشنابت التي جإمً
الىظام والىقام الػام  ،بل خعً خاُ الجمهىسٍت الػلمُت  ،وجمىؼ أغمالها  .الجشٍئت
(. )78

والخطبت  ،مً أن جىدشف غً الؿاًت الشةِعُت  ،العػادة الٍلُت ))
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قاإلاُخاقحزًها التي جشٍذ أن جٌىن غلما هي جلَ اإلاعدىذة لىهذ الػهل الزي ًدذد
الحذود التي ال ًيبغي للػهل أن ًخجاوصها  .والزي ًخػؼ للىهذ  ،ما هىالَ مً
جطىساث نبلُت ًشدها ئلى مطادسها اإلاخخلكت وهي (الحعاظُت  ،والزهً  ،والػهل )(.)79

و أغخبر ًاهـ أن جخلي قالظكت غطشه غً اإلاُخاقحزًها هى عجض لهم غً قهم الذوس
الحهُهي الزي جهىم به اإلاُخاقحزًها في خُاجىا البششٍت  .ومادام الخكعحر الكحزًاتي أو
الؿبُعي غاحضا غً أسغ اء الػهل  ،قعِبهى اإلاُل اإلاُخاقحزًهي خهُهت وانػُت ال ؾنى
(. )81

غنها

أي ان مىنل ًاهـ ويما هى واضح لِغ سقػا للمُخاقحزًها بل هى مداولت
جهىٍمها  ،مً خالُ الىهذ  ،وبُان ظبب جخلي الكالظكت غنها  .وههلها مً مُذان
الػهل الىظشي  ،الى مُذان الػهل الػملي  .وهي مإلكت مً جطىساث نبلُت .
وإلاا ًاهذ اإلاُخاقحزًها غىذ ًاهـ (هي الػلم الزي ًخألل غلى هدى نبلي مً
الخطىساث الخالطت) .وبالخالي ًجب الخمُحز بحن اإلاُخاقحزًها وبحن ًل مػشقت معخمذة
مً الخجشبت  .واإلاُخاقحزًها حػبر غً خاحت ًامىت في الػهل البششي  .قحري ًاهـ أن
هىالَ مهابل اإلاُخاقحزًها الذحماؾُهُت هىاى مُخاقحزًها مششوغت ال جأحي غً
ألاظخخذام اإلاخػالي للػهل بل غً ألاظخخذام الباؾً له  (( ،أي جلَ التي جدذد
بالخطىساث الخالطت اإلاىغىغاث التي جذخل في مُذان الػُان الحي ي ،أو التي جخدو
بالحشٍت و ال جؿمذ الىضىُ إلاػشقت اإلاىغىغاث التي جخجاوص خذود الخجشبت)) (.)8١
وهىا جدذًذا ًان الخجذًذ في قلعكت ًاهـ ألاخالنُت .وفي جؿىٍش سأًه غً ؤلاوعان
يأهه نىة معخهلت بزاتها قان ًاهـ ؾىس أقٍاسا حذًذة خىُ الحشٍت وؾبُػت الكػل
الزي الصاُ جدذ اإلاىانشت .وان قٌشجه يزلَ لها مػامحن مهمت لحاالث بانُت خىُ
جشيُب ومدخىي ألاخالنُت(.)82

ئر ًىحه ًاهـ أهخمامه ئلى خٌمت ألاخالم بىحه خاص ُ ،
قاهه ًدذد ظإاله بالشٍل

الخالي (( :ألِغ مً ضىاب الشأي أن ًٌىن مً أشذ ألامىس غشوسة ئغذاد قلعكت
أخالنُت خالطت  ،ههُت ههاء جاما مً ًل ما ًمًٌ أن ًٌىن ججشٍبُا ومً ًل ما
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ًخطل بػلم ؤلاوعان (ألاهثروبىلىحُا) بعبب  ،رلَ أن غشوسة وحىد مثل هزه
الكلعكت أمش ًخطح بزاجه مً الكٌشة اإلاػخادة التي لذًىا غً الىاحب وغً الهىاهحن
ألاخالنُت))(.)83
وؤلاحابت غً هزا العإاُ ًاهذ وساء غمله اإلاهم حذا (جأظِغ مُخاقحزًها ألاخالم)
ئر ُغ َّذ جكٌحر ًاهـ ألاخالقي مً أيثر ألاظهاماث أهمُت في الكلعكت ألاخالنُت الحذًثت ،
وًان جأظِغ مُخاقحزًها ألاخالم الىظ الشةِي ي اإلاعخػمل الزي ًمثل غلم ألاخالم
الٍاهؿي(.)84
لزا ًاهذ مُخاقحزًها ألاخالم غشوسة ال بذ منها .لِغ لذاقؼ مً دواقؼ الخأمل اإلاجشد
(الزي ٌعتهذف البدث في مطذس الهىاغذ ألاخالنُت اإلاىحىدة في غهلىا وحىدا نبلُا)
قدعب  ،بل ألن ألاخالم راتها جخػشع أللىان مً الكعاد غذًذة  ،ما بهُذ مكخهشة
للمهُاط واإلاػُاس ألاغلى الزي ال بذ مىه للحٌم غليها خٌما صحُدا  .قٍل ما ًيبغي
أن ًٌىن خحرا مً الىاخُت ألاخالنُت ال ًٌكي قُه أن ًٌىن مؿابها للهاهىن الخلهي ،
بل ًجب أن ًدذر مً أحله ؛ و ئال قان هزا الخؿابو مً نبُل الطذقت وًان جؿابها
قاظذا .رلَ ألن الهاغذة ؾحر ألاخالنُت أخُاها ًخىلذ غنها أقػاُ مؿابهت للهاهىن ،
(. )85

لًٌ في أؾلب ألاخُان ال جيخج ؾحر أقػاُ مىاقُت للهاهىن الخلهي

أرن أبخٌش ًاهـ ؾشٍهت حذًذة في الخكٌحر باألخالم وفي أهكعىا بطكخىا ًاةىاث
أخالنُت .و أدسى أن ًل اإلاداوالث العابهت خىُ جىغُذ اإلابادب ألاخالنُت لم جًٌ
صحُدت .قكي جأظِغ مُخاقحزًها ألاخالم ًهذم ًاهـ اإلابادب الجىهشٍت إلاخخلل
الخطىساث ألاخالنُت(.)86
ونذ يخب ًاهـ ههذه للػهل جمهُذا لبىاء مُخاقحزًها جهىم في اإلاعخهبل جخلى مً
أوصاس اإلااض ي و أخؿاةه  ،قهى لم ًُ ِشد أن ًهذم جكٌحرا مُخاقحزًهُا ئًجابُا  ،أهما أساد
مىه أداة ُح ُ
ػُىه غلى يشل الؿشٍو العىي للبدث اإلاُخاقحزًهي اإلاىخج ؛ وهزا البدث
اإلاُخاقحزًهي ًذوس خىُ زالزت مىاغُؼ ( هللا  ،الحشٍت  ،الخلىد ) .و أظخخذم ًاهـ
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الخدلُل لهػاًا الػلم الشٍاض ي والؿبُعي  ،لُػىد بػذةز للبدث اإلاُخاقحزًهي  ،مً
أحل أن ًهُمه غلى هكغ ألاظغ التي سآها في هزًً الػلمحن(.)87
وغلى الشؾم مً أن مىغىغاث اإلاُخاقحزًها ( هللا  ،الحشٍت  ،الخلىد ) هي مىغىغاث
ال ٌعخؿني ؤلاوعان غً الحذًث قيها  ،ئال أنها خاسحت غً خذود الػهل الىظشي  ،قان
حػلىاها مىغىع بدث هظشي غهلي غلمي  ،ونػىا في مخىانػاث  .أي أن الحذًث في
اإلاىغىغاث اإلاُخاقحزًهُت آلاهكت الزيش  ،يما ًشي ًاهـ ممٌىت  ،لًٌ هزه ؤلامٍاهُت
لِعذ غً ؾشٍو الػهل الىظشي  ،ألهه له خذود ال ٌعخؿُؼ ججاوصها(.)88
قأن الهىُ بأن اإلاُخاقحزًها تهذف ئلى مػشقت ألاقٍاس التي ججاوص هؿام الحغ
واإلادعىط  ،وجهؼ في غالم ما قىم الخجشبت وما وساء الؿبُػت  ،ال ٌػني أن ًاهـ
أظدبػذ مً مجالها مػشقت ألاشُاء اإلادعىظت  ،بل غلى الػٌغ ًشي أن اإلاُخاقحزًها
حشمل مػشقت هزه ألاشُاء بىضكها حضءا جمهُذًا لبلىؽ أقٍاسها الشةِعُت ،
قاألهؿىلىحُا مثال بىضكها حضءا مً اإلاُخاقحزًها ما هي ئال مزهب لجمُؼ جطىساث
الزهً وحمُؼ اإلابادب  ،ؾاإلاا أن هزه الخطىساث واإلابادب حػؿى للحغ  ،وؾاإلاا ئنها
جخػلو بمىغىغاث ًمًٌ ججشبتها(.)89
وٍشي ًاهـ ان اإلاُخاقحزًها  (( :هي ئهجاص ًل زهاقت للػهل البششي  ،ئهجاصا ال ؾنى
ّ
اإلاخػُىت .رلَ ئنها جشي ئلى الػهل
غىه  ،ختى باهماُ جأزحرها يػلم غلى بػؼ الؿاًاث
وقها لػىاضشه وشػاساجه الػلُا التي ًجب أن جٌىن في أظاط ئمٍان بػؼ الػلىم
ُ
،وفي أظاط أظخػمالها حمُػا .وأن حعخخذم باألخشي  ،بىضكها مجشد أغخباس لؤلختراص
ُ
مً الؿلـ أيثر مما حعخخذم لخىظُؼ اإلاػشقت  ،قان رلَ ال ًبخغ مً نُمتها شِئا ،
بل ٌُػؿيها باألخشي يشامت وجهذًشا ؛ ألنها بزلَ ظخٌىن الشنابت التي جإمً الىظام
والىقام الػام  ،بل خعً خاُ الجمهىسٍت الػلمُت  ،وجمىؼ أغمالها  .الجشٍئت
(. )91

والخطبت  ،مً أن جىدشف غً الؿاًت الشةِعُت  ،العػادة الٍلُت ))

ئرن قان ما حاء في ههذ الػهل الخالظ ما هى ئال ئغادة بىاء إلاُخاقحزًها ألاخالم
بىضكها غلما  ،وهى الػلم الزي ًخدذد مً خالله مكهىم ألاخالنُت غىذ ًاهـ مً
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خالُ بيُت اإلاػنى ألاهؿىلىجي لهزه اإلاُخاقحزًها اإلاإظعت أضال غلى اإلاماسظت التريُبُت
لؤلخٍام .
ونذ أوشأ ًاهـ ألوُ مشة هىغا حذًذا مً الكلعكت .أؾلو غلُه أظم الكلعكت
التراوعىذهخالُت (الىهذًت) هذقها أن حعخخذم جمهُذا للمُخاقحزًها  ،وأن جدزس
اإلاُخاقحزًهي مً الىنىع في أؾالُـ اإلاىهج  .وهزه الكلعكت في حىهشها  ،أشبه ما
جٌىن بمىاهج بدث للمُخاقحزًها .قٍاهـ ًشي أهه متى ظُؿش الكُلعىف غلى الكلعكت
الخمهُذًت وأجهنها  ،قأهه ٌعخؿُؼ أن ٌػىد ئلى هذقه ألاضلي أال وهى الخأمل
اإلاُخاقحزًهي  ،وبالخالي حعخؿُؼ اإلاُخاقحزًها أن جخهذم بىكغ الخؿى الثابخت التي جخهذم
بها الشٍاغت وغلم الؿبُػت (.)9١
وهىا جهىم مهمت الىهذ غلى أنتراح الحذود الجذًذة إلااهُت الػهل الخالظ ،
ُ
وللشٍاغُاث في راث الىنذ  ،قهذ أظخأهكذ ًل مداوالث الخكٌحر في اإلاُخاقحزًها  ،ولم
جدطل غلى مػؿُاث جذغم ششغُتها  ،قاإلاُخاقحزًها مىز أسظؿى  ،لم جخمًٌ مً
ججذًذ آلُاتها ومكاهُمها أو بلىسة مىغىغاتها وسهاهاث أظئلتها  ،وهزا ما خث ًاهـ
لخػُحن مششوغه الىهذي  ،والبدث في الششوؽ الهبلُت إلمٍاهُت اإلاىغىغاث (يمىهج
ًخخؿى ئدغاءاث اإلاُخاقحزًها الخهلُذًت) .قٍاهـ ًماسط الىهذ لُبدث غً جأظِغ
غلم ًخظ (الػهل الخالظ)  ،قهذ بدث غً ؤلامٍان الزي ًػمً نُام هزا الػلم ،
قىهذ الػهل الخالظ هى ئغادة جأظِغ للمُخاقحزًها يػلم .وحػذ مماسظت ألاخٍام
التريُبُت ألاظاط ألاهؿىلىجي لهزه اإلاُخاقحزًها اإلاهبلت (.)92
واإلاُخاقحزًها التي ًيشذها ًاهـ في هزا اإلاهام هي مُخاقحزًها الاخالم التي ًمًٌ
مىانشتها في مُذان الػهل الػملي  ،والتي بأمٍانها ان جطبذ بذًال للمُخاقحزًها
الخهلُذًت التي ًداوُ ًاهـ جهىٍم دغاةمها  ،ومُخاقحزًها الاخالم الٍاهؿُت مهُاظها
الاسادة التي ال جخػؼ لش ئ ؾحر راتها  ،مً خالُ الىاحب الاخالقي الزي ٌُػذ الذغامت
الاظاظُت لها.
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أر ًشي ًاهـ ان ال وحىد لش ئ في هزا الػالم ًمًٌ غذه ّ
خحرا غلى ؤلاؾالم ؾحر
الخح ّرة  .ؤلاسادة َ
ؤلاسادة َ
الخح ّرة التي جىحه الىحذان هدى ؾاًاث وأهذاف غامت وجصحح
مبذأ العلىى ًله  ،قهي الششؽ الزي ال ؾنى غىه لٌُىن ؤلاوعان خلُها بالعػادة.
خح ّرة بما ُج ُ
الخح ّرة ال جٌىن َ
وؤلاسادة َ
دذزه مً أزش أو ما جدشصه مً هجاح  ،و ال بطالخُتها
خح ّرة غً ؾشٍو قػل ؤلاسادة وخذه ؛ أي َ
للىضىُ لهزا الهذف أو راى  ،بل جٌىن َ
خح ّرة

في راتها(. )93
قمهُاط ألاخالم غىذ ًاهـ هى راجُت ؤلاسادة أي ( نذسة ؤلاسادة غلى أن جٌىن ناهىها
لىكعها) .قخػىع ؤلاسادة لؿحرها ًمثل الالأخالنُت بىظش ًاهـ  .ئرن الهاهىن الذاخلي
(ناهىن ؤلاسادة الزاجُت) هى ناهىن ًدخمه الػهل الػملي  ،و ًطادف بال شَ غهباث
في هكىظىا بعبب ؾبُػخىا الحعُت الظاهشٍت التي ال ًمًٌ أبذا أن جٌىن غهال
خالطا  ،لزلَ أؾلو غلُه ًاهـ أظم (ألامش الحخمي(*) )(.)94
وجلَ هي هظشة حذًذة بذأث مؼ ًاهـ جشي أن الهاهىن أو الىاحب وألالتزام هى
دغامت ألاخالم ًلها ،قهذ خاوُ أن ًظهش أن نىاهحن الػلم هي نىاهحن مكشوغت مً
حاهب الػهل غلى مىغىغاث الادساى الحي ي  ،وٍمًٌ مػشقت هزه الهىاهحن بطىسة
ًهُيُت خالُ الخأمل في بيُت اإلاػشقت ألاولُت .وؾبو ًاهـ هكغ الخدلُل في ههذ الػهل
الػملي في مجاُ ألاخالم وبزلَ وغؼ هىغا مً ألاخالم غلى الهىاهحن ألاولُت التي
ًيخظم بها الكػل غً ؾشٍو الػهل الػملي  .وفي جأظِغ مُخاقحزًها ألاخالم نذم
مداولت لخىغُذ ألاخخالف بحن اإلابادب ألاخالنُت ونىاهحن الؿبُػت  .ولخكعحر هزا
الاخخالف محز ًاهـ بحن مجالحن للمػشقت ًخػلهان بمىغىغحن مخمحزًً (الػلم الؿبُعي
والاخالم) والػلم الؿبُعي ًػؼ نىاهحن الؿبُػت التي ًكشغها الػهل غلى الادساى
الحي ي . .أما الاخالم قخىضح نىاهحن (الحشٍت) التي ًكشغها الٍاةً الػانل غلى
أقػاله وٍخىنؼ مً الٍاةىاث الػانلت ألاخشي الخػشف غليها واؾاغتها  .قاإلوعان بمهذاس
ما ًٌىن أخالنُا ًٌىن غانال  ،وبالخالي خشا  ،والػٌغ خحن ال ًٌىن غهالهُا
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اخالنُا  ،قاهه ًٌىن غبذا لشؾباجه الؿبُػُت .قثىاب الكػُلت ال ًٌىن في العػادة،
بل في الٌشامت والحشٍت(.)95
أن ما ّ
ًٌىن ؤلاسادة الخحرة لِغ ألاظخػذاد لبلىؽ هزا الهذف أو راى وال الىجاح في
أداء قػل ما  ،بل ؤلاسادة هكعها  ،أي ئنها حعخمذ نُمتها مً أهجاص الكػل واإلابذأ الزي
ألهم هزا الكػل  ،ولِغ مً هدُجت الكػل( .)96قاإلسادة ّ
الخحرة هي اإلابذأ ألاخالقي الزي
ًمًٌ أن وػذه الذغامت ألاظاظُت لٍل ظلىى أخالقي .قدعب ًاهـ أن ؤلاسادة ّ
الخحرة
ُ
وػذه خحرا غلى ألاؾالم .ولِغ بما ًترجب غليها مً
هي الش ئ الىخُذ الزي ًمًٌ أن

ُ
هخاةج أو بما جدذزه مً آزاس  ،بل ألنها حػمل بمهخط ى الىاحب( .)97قالىاحب ئرن هى:
((غشوسة أداء الكػل ئختراما للهاهىن ))()98يما ٌُػشقه ًاهـ.
ئرن ًمحز ًاهـ بحن الكػل ألاخالقي والكػل الزي ًطذس غً مُل مباشش مثل
الخػاؾل الىحذاوي أو الشػىس باألسٍدُت  ،قان ًان الكػل ضذس غً مُل أو هىي
ختى و أن حاء مخكها مؼ الىاحب ومعخدها للثىاء  ،قاهه ًخلى مً ًل ضبؿت
أخالنُت  ،وهزا غٌغ الاقػاُ الطادسة غً مبذأ الىاحب  ،قهي وخذها حعخدو
ضك ت ألاخالنُت  .وأًػا محز بحن الكػل الخلهي والكػل الزي جدٌمه الهىاهحن
والدششَػاث(.)99
قالهاهىن ألاخالقي أو ناهىن ؤلاسادة ناهىن نبلي هى أظاط مدذد للكػل ووقها لهزا
الهاهىن قالكػل ًبذو مدذدا بالػهل الػملي اإلاجشد  ،وهى معخهل غً سؾباجىا
الؿبُػُت  ،و ال ًٌىن اإلاىغىع هى الذاقؼ للكػل  ،بل ناهىن ألاسادة أي الهاهىن
ألاخالقي هى الذاقؼ  ،ورلَ ألن ألامٍاهُت ألاخالنُت للكػل لها أظبهُت َّ .
وئن أظاط
الهُمت ألاخالنُت للكػل أن ًٌىن الهاهىن ألاخالقي هى اإلادذد مباششة لئلسادة  ،لًٌ
أن ًان جدذًذ ؤلاسادة ًخم وقها لىظاةل الشػىس  ،قالكػل لِغ أخالنُا  ،قالذاقؼ
ألاخالقي لئلسادة ؤلاوعاهُت  ،ئسادة ًل مىحىد غانل ال ًمًٌ أن ًٌىن شِئا آخش أيثر
مً الهاهىن ألاخالقي  .قالهاهىن ألاخالقي هى ضىسة العببُت الػهلُت أو شٍل مً
الحشٍت  ،وفي هكغ الىنذ هى مىغىع الاخترام  ،قهى أمش أخالقي ًجػل الكشد ًخخلى
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ُ
أمامه  .ونُمت قػل ألاخترام ألاخالنُت جمثل الهاهىن راجه و
غً حمُؼ مُىله وسؾباجه
هزا ال ًٌىن بالؿبؼ ئال غىذ الٍاةً الػانل وخذه(.)١11
ًشي ًاهـ أن الاخالنُت ًجب أن جٌىن الش ئ الاغلى والانشب في آن واخذ  ،وان
الىاط حمُػا ًجب ان ًٌىهىا مدعاوًٍ امام ألاخالم .وإلاا ًان الهاهىن الاخالقي ًلُا
قُجب ان ًٌىن في الىنذ هكعه مخطىسا غلى اهه ملضم غلى الخذنُو  .أي مكشوع
(. )١1١

مً هكعه و بمػضُ غً ًل ؾاًت مادًت ًشاد جدهُهها .

أن ألاخالم الٍاهؿُت معخهلت غً الالهىث والخذًً  ،وأظاظها هى الػهل الػملي ،
و ال جيخج ئال غً ئسادة خشة (مخدشسة مً أي مإزش خاسجي)  ،والىاحب معخهل غً ًل
ؾشع هكعي  ،وبالخالي أخخهاس ألاخالم الىكػُت التي جبدث غً العػادة

(. )١12

والهاهىن ألاخالقي  ،أو ناهىن الحشٍت  ،هى الهاهىن الزي ًهىُ أن الكاغل الاخالقي
ًخطشف أخالنُا ئرا ظُؿش الػهل غلى ًل مُىله  .قان ًان هزا ناهىها  ،قُجب أال
ًٌىن له أظخثىاء مهما جًٌ الظشوف ؛ يما أهه ال ًمًٌ أن ًٌىن ضادنا باليعبت ئلى
أهاط دون أهاط  ،بل ًجب أن ًطذم غلى الجمُؼ غلى العىاء(.)١13
إلاا ًان الخػىع للهاهىن ألاخالقي ًيخج غً ؤلاسادة الػانلت بىظش ًاهـ  ،قهزا
ًخػمً وحىد ششؽ أظاس ي هى (الحشٍت)  .وهزه الحشٍت ال جخطل بىؿام الخجشبت و ال
بىؿام الػالم الزي ٌعمى غلى الحغ  ،بل جخطل بالػهل(.)١14
أن الخجذًذ الزي أجذ به قلعكت ًاهـ ألاخالنُت  ،هى أهه َّ
ؾىس أقٍاسا حذًذة خىُ
الحشٍت وؾبُػت الكػل  .بل أن أخذ مػامحن الاخالم الٍاهؿُت ئنها حػني أن ال مبذأ
لعػادة ؤلاوعان ًمًٌ أن ًٌىن أظاظا لؤلخالنُت أو ًبحن هذقها  .أن مزهب اإلاىكػت
هى اللهب ألايثر أهؿبانا بطىسة مشتريت غلى وحهاث الىظش التي ججػل العػادة مشيضا
لؤلخالنُت .وغلُه ًاهذ الٍاهؿُت مػاسغت لٍل جلَ ألاقٍاس أو وحهاث الىظش(.)١15

ّ
الخحرة أظخػان ًاهـ بكٌشة الىاحب  .ألن ؤلاسادة
ومً أحل جىغُذ ؾبُػت ؤلاسادة
التي حػمل وقها للىاحب هي ئسادة ّ
خحرة  .ولِغ بالػشوسة أن ؤلاسادة الخحرة هي التي
ّ
الخحرة الٍاملت ال حػمل مً أحل أداء الىاحب  ،قكي
حػمل وقها للىاحب .ألن ؤلاسادة
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قٌشة الىاحب قٌشة ما ًيبغي الخؿلب غلُه مً مُىُ وسؾباث  .لًٌ ؤلاسادة الخحرة
الٍاملت حػمل مً جلهاء هكعها ولىكعها  ،قمثال أن هللا رو ئسادة ّ
خحرة ًاملت  ،لٌىه ال
ًكػل الخحر أداء للىاحب ؛ أما ؤلاوعان قاسادجه الخحرة لِعذ ًاملت بل حػمل أداء
ّ
الخحرة هي جلَ التي حػمل وقها للىاحب(.)١16
للىاحب  .ئرن ؤلاسادة ؤلاوعاهُت
قالعلىى ال ًٌىن أخالنُا ئال ئرا أهبػث غً الىاحب أو غً ألاخترام للهاهىن
ألاخالقي في راجه .وبالخالي قالخػىع للخهالُذ أو الػاداث ولخجاسب اإلااض ي مهما بلـ
ظمىها  ،ال ًػكي غلى العلىى ضكت الخلهُت.وخُنها الًمًٌ أن جطذس ألاخالم أو
حعخمذ مً الخبػُت(للعلؿت)(.)١17
ومػشوف أن ألاوامش ألاخالنُت يما أوسدها ًاهـ في جأظِغ مُخاقحزًها ألاخالم هي
ُ
زالزت أوامش  ،جلخظ نُمتها  ،وحػذ ًل واخذة منها ناغذة أخالنُت وهي :
 .١أقػل يما لى ًان غلى معلمت قػلَ أن جشجكؼ غً ؾشٍو ئسادجَ ئلى ناهىن غام.
 .2أقػل الكػل بدُث حػامل ؤلاوعاهُت في شخطَ وفي شخظ ًل ئوعان ظىاى
بىضكها داةما وفي هكغ الىنذ ؾاًت في راتها  ،و ال حػاملها أبذا يما لى ًاهذ مجشد
وظُلت.
 .3أقػل بدعب اإلاعلمت التي ًمٌنها في هكغ الىنذ أن ججػل مً هكعها ناهىها
غاما(.)١18
ئرن مزهب الىاحب ًخلخظ في أن الىاحب ًخؿلب مً الكاغل أن ًخجشد مً ًل
ؾشع راحي ،ومً ًل ظعي وساء لزة او مخػت مباششة  .قهزا الهاهىن ًخؿلب مىا شِئا
واخذا ،هى أن هدترم راجُت ألاقشاد آلاخشًٍ  ،وهخزيش داةما أن لهم يشامت غليها يما
هدشص غلى يشامخىا( .)١19قالىاحب ال ًؿلب مً أحل مىكػت او بلىؽ ظػادة  ،بل
ًؿلب لزاجه  ،قلِعذ الاخالم هي اإلازهب ،الزي ٌػلمىا يُل هٌىن ظػذاء  ،بل هي
اإلازهب الزي ٌػلمىا يُل هٌىن حذًشًٍ بالعػادة (.)١١1
وغلُه قأن مُخاقحزًها ألاخالم التي أسادها ًاهـ هي اإلاػشقت الهبلُت بمىغىع ما ،
غً ؾشٍو الخطىساث اإلادػت  .ئنها اإلاػشقت الهادسة غلى ججاوص الشٍلُت اإلاىؿهُت
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البدذ  ،والخجشٍبُت البدذ  ،والتي حعخؿُؼ بىاظؿت الػهل وخذه أن جدذد
مىغىغها  .قخخمحز مُخاقحزًها ألاخالم غً مُخاقحزًها الؿبُػت يىن ألاولى جدىاوُ
نىاهحن ما ًجب أن ًٌىن  ،والثاهُت جدىاوُ نىاهحن ما هى ًاةً(.)١١١
وبالخالي ًمًٌ الهىُ ان مُخاقحزًها الاخالم التي وغؼ ًاهـ أظعها ًمًٌ أن جدل
بذًال غً اإلاُخاقحزًها الهؿػُت (الذوحماؾُهُت) التي ًاهذ ظاةذة ختى غطشه  ،وأن
اإلاُخاقحزًها حشٍل مٍاهت مهمت في قلعكخه  ،وان ههذه لها ًان مً احل النهىع بها ،
واًػا ههذ مػاضشٍه ممً غضقىا غً اإلاُخاقحزًها ووضل غضوقهم بالعجض غً قهم
ا إلاٍاهت الحهُهُت واإلاهمت للمُخاقحزًها في الحُاة الاوعاهُت  .ومحز بحن مُخاقحزًها
الؿبُػت ومُخاقحزًها الاخالم.
اخلامتــــح
بػذ مداولت بُان مٍاهت مُخاقحزًها الاخالم لذي ًاهـ  ،ومداولت الخمُحز بحن
اإلاُخاقحزًها الذوحماؾُهُت واإلاُخاقحزًها الٍاهؿُت  ،مً خالُ الىهذ الٍاهؿهي
للمُخاقحزًها الخهلُذًت ًمًٌ أن همحز بػؼ الىهاؽ الاظاظُت في هزا البدث منها :
 .١أهخمام ًاهـ بمبدث اإلاُخاقحزًها لم ًأث مخأخشا  ،بل مىز بذاًاجه الكٌشٍت الاولى
ًاهذ له دساظاث خاضت بهزا اإلابدث  ،وًاهذ جبذو غلُه الاضالت في الخكٌحر  ،ونذ
هطجذ هزه الاقٍاس وبشصث بىغىح في يخبه الىهذًت  ،ويخبه في مُذان اإلاُخاقحزًها.
 .2ان اإلاُخاقحزًها نبل ًاهـ أجخزث ؾابؼ الهؿػُت  ،لِغ قُما جىضلذ ألُه مً
َ
هخاةج قهـ ،بل وختى في اإلاىاهج الٌالظٌُُت اإلاعخخذمت التي لم جشم باإلاُخاقحزًها الى
معخىي الػلىم الاخشي .
ً .3مثل الىهذ غىذ ًاهـ مداولت ئغادة بىاء ضشح اإلاُخاقحزًها غلى أظغ سضِىت مً
خالُ ألخماظه ؾشٍهت للبدث ججػل مً اإلاُخاقحزًها غلما غلى ؾشاس غلمي الؿبُػت
والشٍاغت .
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 .4اإلاػشقت الهبلُت غىذ ًاهـ غشوسٍت وبذونها ال ًمًٌ أدساى الاشُاء  ،قال وعخهي
مػشقخىا مً الخاسج وخذه و ال مً الػهل وخذه .قاإلاػاسف الػهلُت الهبلُت حعبو
مػؿُاث الحغ ظبها مىؿهُا ال خعُا .
ً .5مًٌ الخمُحز بحن اإلاُخاقحزًها وبحن ًل مػشقت معخمذة مً الخجشبت  ،ورلَ الن
اإلاُخاقحزًها غىذ ًاهـ (هي الػلم الز ًخألل غلى هدى نبلي مً الخطىساث الخالطت)
التي جذخل في مُذان الػُان الحي ي .قاإلاػشقت غىذه جبذأ بالخجشبت لًٌ ال جيشأ غنها،
الن ششؽ اإلاػشقت البػذًت التي جأحي بػذ الخجشبت ًٌىن مازل في اإلاػشقت الهبلُت.
ً .6هذم ًاهـ مبادب حىهشٍت إلاخخلل الخطىساث الاخالنُت  ،مً خالُ أبخٍاسه
ؾشٍهت حذًذ في الخكٌحر الاخالقي وفي أهكعىا يىهىا ًاةىاث اخالنُت  .وٍشي بأن الالتزام
الخلهي ًشجبـ اسجباؾا وزُها بالشػىس بالحشٍت.
 .7محز ًاهـ بحن الكػل الاخالقي  ،والكػل الطادس غً اإلاُىُ اإلاباششة الزي ًخلى مً
الطبؿت الاخالنُت  ،قاألقػاُ الطادسة غً الىاحب قهـ حعخدو ضكت الاخالنُت .
ٌُ .8ػذ يخاب جأظِغ مُخاقحزًها الاخالم مداولت للبدث غً اإلابذأ الاغلى لؤلخالم ،
وجثبُذ دغاةمه  ،يما ًهىُ ًاهـ  ،وهزه اإلاداولت جٌكي ألن جٌىن غمال مخٍامال
ًمًٌ الكطل بِىه وبحن ًل مبدث اخش في الاخالم.
 .9أن مُخاقحزًها الاخالم الٍاهؿُت وخذها اإلاػشقت التي حعخؿُؼ ججاوص الشٍلُت
اإلاىؿهُت البدذ والخجشٍبُت البدذ  ،وبالػهل وخذه جدذد مىغىغها  ،وبالخالي
جدىاوُ نىاهحن ما ًجب ان ًٌىن غٌغ مُخاقحزًها الؿبُػت التي جدىاوُ ما هى ًاةً.
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