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صذٚس ٘زٖ ثٌذسثعز فٛي سؤ٠ز وجٔظ ٌٍذ٠ٓ فٟ ثٌّشفٍز ِج دعذ ثٌٕمذ٠ز، ٟٚ٘ ثٌّشفٍز ث٤خ١شر ِٓ ف١جصٗ، ففٟ 

ثٌدذ٠ٓ ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ّىٕٕج ثٌقدذ٠ظ ندٓ ٔدٛخ  خدش ِدٓ ثٌدذ٠ٓ ٠يٍدك ن١ٍدٗ ودجٔظ ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ ٚرٌده فدٟ ِمجددً 

ثٌضجس٠خٟ )ث٤د٠جْ ثٌغّج٠ٚز(، إر ٨ ٠ضقذط وجٔظ نٓ ثٌذ٠ٓ ثٌضجس٠خٟ إ٨ فٟ إطجس ثٌقدذ٠ظ ندٓ ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ، 

رٌه ثٌذ٠ٓ ثٌزٞ ٠ؤعغٗ نٍٝ ثٌعمً ثٌّؾشد ٚفذٖ فٟ ثعضعّجٌٗ ثٌعٍّٟ، لٛث١ٕٔٗ لذ١ٍز ِيٍمز ٨ صغضٕذ إٌدٝ يٞ ٚثلد  

 ْٔٛ ثٌخٍمٟ ٠ٚقشوٗ.٠ٚغشٞ فٟ و١جٔٗ ثٌمج صؾش٠ذٟ يٚ ٚلجة  صجس٠خ١ز،

وجٔظ ٠قذد دثةّجً ثٌدذ٠ٓ ثٌضدجس٠خٟ دجٌغدٍخ ٚٔدجدسثً ِدج ٠قدذدٖ دج٠٦ؾدجح، ٚثٌضقذ٠دذ ديش٠مدز ثٌغدٍخ ٠ىدْٛ ِدٓ 

ّْ ٕ٘جن فجسلجً وذ١شثً د١ّٕٙج، ٠ؾعً و٩ً ِّٕٙج ٠مف نٍٝ  خ٩ي ثٌضمجدً دجٌضٕجلض ِ  ث٠٦ّجْ ث٤خ٩لٟ، ف١ظ ٠شٜ ي

ث٤خ٩لٟ نٍٝ ثٌعمً ثٌعٍّٟ ثٌّقض، يٞ ئٗ د٠ٓ ِؤعظ نٍٝ ث٤خ٩ق، طشف ٔم١ض ِٓ ث٢خش، ف١ؤعظ ثٌذ٠ٓ 

 ٚثٌغجٟٔ ِؤعظ نٍٝ ِعشفز ِفجسلز ٟ٘ ثٌٛفٟ ث٦ٌٟٙ.

ّْ ثٌشعً وجٔٛث ُ٘ ثٌّع١ٍّٓ ث٤ٚثةً، فضعٍد١ُ ثٌدذ٠ٓ ثٌضدجس٠خٟ ٨  وّج ئّٗ ٠شٜ فٟ وً يشىجي ثٌذ٠ٓ ثٌضجس٠خٟ ي

َٛ نٍدٝ ِعشفدز ثٌقمدجةك ثٌضجس٠خ١دز ودجٌٛفٟ ٚثٌّعؾدضثس، ٠مَٛ نٍٝ ِفج١ُ٘ ٚصصٛسثس ثٌعمدً ثٌّؾدشد، ٌٚىدٓ ٠مد

ٚوً إ٠ّجْ صجس٠خٟ ٠فضدش  ثٌدٛفٟ ِغدذمًج ٠ٚعضّدذ ثٔض دجسٖ ٚر٠ٛندٗ نٍدٝ عذدٛس ندذلٗ، ِٚدٓ عدُ ٠ىدْٛ ِٕٙؾدٗ 

ج نٍٝ ثٌضم١ٍذ ٚثٌٕمً؛ فج٠٦ّجْ ثٌضجس٠خٟ إ٠ّجْ ٠ُعٍُ، ٠مدذَ ف١دٗ ثٌدذ٠ٓ دٛندفٗ ِعضمدذثس دٚؽّجط١م١دز  ًّ ثٌّ شٚخ لجة

شد إ٠ّج١ًٔج ٨ٚ صخض  ٌٍعمدً، ٚفضدٝ ٠غدضّش ثٌدٛفٟ دٛندفٗ ٚند١ز ِمذعدز ٠ضعٍّٙدج ثٌذ دش، ودجْ ثٌدٛفٟ ٠مذٍٙج ثٌف

ّْ ثٌ دش فدٟ ث٠٦ّدجْ ثٌضدجس٠خٟ ٚثلد  فدٟ لٍدٛح ثٌذ دش، ٨ٚ يفدذ  ِصقٛدًج ِٕز ثٌذذث٠دز ددجٌّعؾضثس. ٠ٚدشٜ ودجٔظ ي

 ِضقشس ِٕٗ.

ّْ ٘ددزث ث٠٦ّددجْ ثٌضددجس٠خٟ ٠ىّددٓ ٚسث  صّددضق ٚفددذر ثٌ ذ ددش٠ز ِددٓ خدد٩ي يشددىجي إ٠ّج١ٔددز وّددج ٠ددشٜ وددجٔظ ي

ِضعجسضز ِٚضصجسنز، صشٜ ثٌٛثفذر ِٕٙج ث٤خدشٜ ئٙدج ١ٌغدش نٍدٝ فدك، ِٚدٓ ٕ٘دج ٠ٕ د  ثٌصدشثخ ثٌدزٞ ٠ّدضق 

ٓ   خدش ٠قمدك  ٚفذر ثٌذ ش٠ز ٠ٚضشح دمدٛر ؽدزٚس ثعدضضذجح ثٌغد٩َ ٚث٤ِدٓ ثٌعدجٌّٟ. ٌدزٌه عدعٝ ودجٔظ ٌضمدذ٠ُ د٠د

دج ثٌغ٩َ ثٌعجٌّٟ. ِٚٓ ٕ٘ج وجْ ث٠٦ّجْ ث٤خ٩ل ًِ ٟ يٚ ثٌذ٠ٓ ث٤خ٩لٟ ضشٚسر نٕدذ ودجٔظ، ٚ٘دٛ د٠دٓ ِخضٍدف صّج

نٓ ث٤د٠جْ ثٌضجس٠خ١ز دصفز نجِز، فٙٛ ٠م١ُ ٔفغٗ نٍدٝ ث٤خد٩ق، ٠ُٚعٕدٝ دضٙدز٠خ ثٌغدٍٛن ٚفغدٓ ثٌضصدشف فدٟ 

ثٌق١جر؛ ف١ظ ٔؾذٖ ٠ ِش دجٌعًّ ٠ٍٚقك دٗ ثٌّعشفز دعدذ فصدٍٙج نٕدٗ، فضد٩ً ندٓ فغدٗ ث٦ٔغدجْ نٍدٝ صى١ّدً ٔفغدٗ 

دٙج فٟ ِشثصخ ث٤خ٩ق. ٨ٚ ٠مَٛ نٍٝ ثٌيمٛط ٚثٌعذجدثس ٚثٌّعؾضثس ثٌضٟ دشدٕٙج ثٌدذ٠ٓ ثٌضدجس٠خٟ؛ ددً ٚثٌشلٟ 

٠شفض وً ثٌعذجدثس ٚثٌيمٛط ٚثٌّعؾضثس ثٌضدٟ ٠شث٘دج ودجٔظ نذدجدثس صثةفدز، صصدٛس أ نٍدٝ ئّدٗ فدجوُ د١ٔدٛٞ 

 ٔغعٝ ٦سضجةٗ دجٌعذٛد٠ز ٚثٌّذ٠ـ ٚثٌضٍّك.



 

  

 

 ِٓ خ٩ي ثٌٕمجط ث٢ص١ز: ٚلذ صُ دقظ ٘زث ثٌّٛضٛخ ثٌ جةه

 ص١ّٙذ -

 ي٨ًٚ: ثٌذ٠ٓ ٚن٩لضٗ دج٤خ٩ق نٕذ وجٔظ -

 عج١ًٔج: ثٌّٛلف ثٌذ٠ٕٟ ٌىجٔظ فٟ ِشثفٍٗ ثٌغ٩ط -

 . ثٌّٛلف ثٌذ٠ٕٟ ٌىجٔظ لذً ثٌّشفٍز ثٌٕمذ٠ز1

 . ثٌّٛلف ثٌذ٠ٕٟ ٌىجٔظ فٟ ثٌّشفٍز ثٌٕمذ٠ز2

 ثٌعمً ثٌخجٌص ٚثعضقجٌز ثٌّعشفز -ي

 ثٌعٍّٟ ٚإسعج  لٛثنذ ث٠٦ّجْ ثٌعمً -ح

 ٍِىز ثٌقىُ ٚثٌذشث١٘ٓ نٍٝ ٚؽٛد أ -ػ

 . ثٌّٛلف ثٌذ٠ٕٟ ٌىجٔظ فٟ ثٌّشفٍز ِج دعذ ثٌٕمذ٠ز3

 عجٌغًج: ٔقٛ د٠ٓ ٚثفذ ٧ٌٔغج١ٔز -

 سثدًعج: ِعٕٝ ثٌ ش ِٚصذسٖ فٟ ثٌذ٠ٓ ث٤خ٩لٟ -

 خجًِغج: ثٌع٩لز د١ٓ ثٌذ٠ٓ ث٤خ٩لٟ ٚثٌغ٩َ ثٌعجٌّٟ -

 

  



 

  

 

ثٌيجندز ٚثٌؾدضث  ٚث٨ٔم١دجد، ٚ٘دٛ نٕدذ ي ٍدذُٙ ٨ ٠ىدْٛ إ٨ : ثٌذ٠ٓ فٟ ِفَٙٛ سؽجي ثٌذ٠ٓ ٚثٌفىش ٚثٌٍغدز ٘دٛ

ٚف١ًج ِٓ أ إٌٝ ئذ١جةٗ ثٌز٠ٓ ٠خضجسُ٘ ِٓ نذجدٖ
(1)

ٚ٘دٛ فدٟ ُندشف ثٌّٕجطمدز ثٌعدشح: اث٠٦ّدجْ دد ِش ٚسث  ٘دزث  

ثٌٛؽٛد ثٌظدج٘ش ثٌقجضدش، يِدش  ١ذدٟ خدجسق ٌٍيذ١عدز، ِؾدجٚص ٣ٌٔدٟ ٌٍّٚىدجٟٔ، ِضصدً دج٤ددذٞ ث٩ٌصِدجٟٔا
(2)

 

اثٌض١١ّض د١ٓ نج١ٌّٓ ِخضٍف١ٓ ثخض٩فًج ؽٛ٘ش٠ًدج، يٚ ٘دٛ ث٠٦ّدجْ دٕدٛخ ِدٓ : ِٚج١٘ضٗ فغخ صعذ١ش نغّجْ ي١ِٓ ٟ٘

يعّٝ ِٓ عجةش ث٤ٔٛثخ فٟ نجٌُ ثٌ ٙجدرا. ثٌّٛؽٛدثس
(3)

 

ِدجٔ  ٌٍدذ٠ٓ، ٠ذد١ٓ فم١مضدٗ ٠ٚقدذد  ٚلذ فجس ثٌعٍّج  ٚثٌف٩عفز ٚث٩ٌ٘ٛص١ْٛ فدٟ ثٌٛندٛي إٌدٝ صعش٠دف ؽدجِ 

ف١ظ ٠ّغً ثٌذ٠ٓ ِيٍذًج يند٩١ً ِدٓ ِيجٌدخ ث٦ٔغدجْ فدٟ  نٕجنشٖ، ٚرٌه ٌّج ٌٗ ِٓ ي١ّ٘ز دجٌغز فٟ ٔفٛط ثٌذ ش؛

 ًّ ًّ ِقٍدٗ ِعضمدًذث  خدش؛ ٚ٘دٛ وً نصش، فج٦ٔغجْ دثة ج ِ غٛي دج٨نضمجد ٨ ٠غضي١  يْ ٠يشؿ ِعضمدًذث إ٨ ٌىدٟ ٠ُقد

دش ُ ثٌّظج٘ش ففٟ دجٌّغً ث٤نٍٝ، يٚ دج٤ؽًّ ٚث٤ِغً فٟ ٔظشٖ، ٨ٚ ٠غضي١  يْ ٠ٕذز ِز٘ذًج إ٨ ٌىٟ ٠ضخز دذ٩٠ً 

ثٌعصدٛس ف إٌدٝ ث٦طد٩ي نٍدٝ صخدَٛ  ِٕٗ ٠شثٖ يفضً، ف٩ ٠ضثي ِذقظ ثٌذ٠ٓ ِذقغًج ِغش٠ًج ؽدزثدًج، ٠دذنٛ ف فدٟ ودً

ِعشف١ز ظٍش فضٝ ث٢ْ صق١ش ثٌعمً ث٦ٔغجٟٔ، ١ٌٚظ نصش ثٌفٍغفز ثٌقذ٠غز ثعضغٕجً  ِٓ ٘دزٖ ثٌقجٌدز ثٌعجِدز، نٍدٝ 

ي ف١ٗ ثٌضفى١دش ث٦ٔغدجٟٔ ِدٓ ثٌذقدظ فدٛي ثٌدذ٠ٓ إٌدٝ ثٌذقدظ فدٛي ثٌيذ١عدز  ّٛ ثٌش ُ ِّج ٠ ١  ِٓ وٛٔٗ نصًشث صق

ٌز ؽٛ٘ش٠ز ِٛؽٙز ٌضفى١ش ثٌف٩عفز ثٌّقذع١ٓ ثدضدذثً  ِدٓ د١ىدْٛ ٚد٠ىدجسس ٚ٘دٛدض، ٚث٦ٔغجْ، فٍمذ ظً ثٌذ٠ٓ ِغ 

ِٚشًٚسث دذغىجي ٚعذ١ٕٛصث ِٚجٌذشثٔش ١ٌٚذٕضظ ٌٚٛن ٚدج٠ً ٚفٛٔض١ًٕ ٚثٔضٙجً  دذشوٍٟ ١َ٘ٚٛ ٚفٌٛض١ش ٚوجٔظ.
(4)

 

٨ ٠مً نٓ ث٘ضّدجَ  فجٌمشث ر ثٌّض ١ٔز ٌٕصٛص ٘ؤ٨  ثٌف٩عفز صى ف نٓ ث٘ضّجَ ثٌفٍغفز ثٌقذ٠غز دجٌذ٠ٓ ثٌزٞ

فٍغفز ثٌعصٛس ثٌٛعيٝ، ٚإْ وجْ ٘زث ث٨٘ضّدجَ ِدٓ طذ١عدز ِخضٍفدز ٚصقىّدٗ طدشق ٚسؤٜ فٍغدف١ز ؽذ٠دذر، سدّدج 

دج ف فضدٝ فدٟ  ًّ صٕضٟٙ إٌٝ ث٠٦ّجْ ٚسدّج صؾٕـ فٟ يف١جْ يخشٜ إٌٝ ثٌضؾذ٠ف ثٌّٕج٘ض ٌٍدذ٠ٓ، ِٚد  رٌده ٠ذمدٝ دثة

.ث٦ٌقجد ثٌّؾج٘ذ ضذ ثٌذ٠ٓ ف شٟ  ِج د٠ٕٟ
(5)

 

ّْ ث٦ٔغدجْ ٠غدجق ِدٓ ٚثٌ ضذ٠ٓ خ١ش ضّجْ ٌم١جَ ثٌضعجًِ د١ٓ ثٌٕدجط نٍدٝ لٛثندذ ثٌعذثٌدز ٚث٦ٔصدجف؛ ف١دظ إ

دجطٕددٗ ٨ ِددٓ ظددج٘شٖ، ١ٌٚغددش لددٛث١ٔٓ ثٌؾّجنددجس ٨ٚ عددٍيجْ ثٌقىِٛددجس دىددجف١١ٓ ٚفددذّ٘ج ٦لجِددز ِذ٠ٕددز فجضددٍز 

                                                           
(1)

 25 – 24، ص ص 1997، ثٌمج٘شر، ث١ٌٙتز ثٌعجِز ٌمصٛس ثٌغمجفز، ثٌيذعز ثٌغج١ٔز، واإلسالوانذيٍ وانوحي ، ِصيفٝ نذذ ثٌشثصق 

(2)
 255، ص 1964، ثٌى٠ٛش، دثس ثٌمٍُ، انجواَيح أصول عقيذج وفهسفح ثورج، نغّجْ ي١ِٓ 

(3)
 ثٌّشؽ  ثٌغجدك، ثٌّٛض  ٔفغٗ.، نغّجْ ي١ِٓ 

(4)
 7، دثس لذج ، ثٌمج٘شر، د.س، ص هيوو انذيٍ وانًيتافيشيقا في فهسفح، ِقّذ نغّجْ ثٌخ ش 

(5)
 ثٌّشؽ  ثٌغجدك، ثٌّٛض  ٔفغٗ. 



 

  

 

ّْ ثٌزٞ ٠ؤدٞ  ٚثؽذٗ س٘ذز ِٓ ثٌغٛط يٚ ثٌغؾٓ صُقضشَ ف١ٙج ثٌقمٛق ٚصؤدٜ ف١ٙج ثٌٛثؽذجس نٍٝ ٚؽٙٙج ثٌىجًِ، فئ

يٚ ثٌعمٛدز ثٌّج١ٌز ٨ ٠ٍذظ يْ ٠ٍّٙٗ ِضٝ ثطّ ْ إٌٝ ئٗ ع١فٍش ِٓ طجةٍز ثٌمجْٔٛ.
(6)

 

ِٚٓ عُ وجٔش ٕ٘جن ن٩لز ِذجششر صشدظ د١ٓ ثٌذ٠ٓ ٚث٤خ٩ق، دً د١ٓ ثٌذ٠ٓ ٚوً ثٌّؾج٨س ثٌّخضٍفز، ث٤ِدش 

ج فٟ فٍغفز وجٔظ، فٍُ صىٓ ثٌّ دىٍز  ًِ ثٌذ١ٕ٠دز  جةذدز نٕدٗ، ٚودجْ أ فجضدًشث ٌذ٠دٗ فدٟ ودً ِشثفٍدٗ ثٌزٞ ٍٔقظٗ صّج

ِٚ جوٍٗ، فضٝ فٟ ِ جوٍٗ ثٌّٕيم١ز، فٙٛ ِذذي ثٌّعشفز ٚث٤خ٩ق، ٠ظٙش فٟ ثٌ عٛس دجٌؾ١ًٍ ٚفٟ  جة١ز ثٌيذ١عدز 

٨ٚ ٠ّىٓ ثٌذشٕ٘ز ن١ٍٗ يٚ إٔىجسٖ دجٌذش٘جْ ثٌٕظشٞ.
(7)

 

ّْ نمٍٕدز ثٌدذ٠ٓ فىجٔظ ٌُ ٠ض  ثٌعمً فدٟ يطدش د١ٕ٠دز، ٚإّٔدج ٚضد  ثٌدذ٠ٓ  فدٟ يطدش ثٌعمدً ٚفدذ٘ج، ٨ٚ شده ي

ٚفصشٖ فٟ ٔيجق ثٌعمً ٚفذٖ دجٌّعٕٝ ثٌىجٔيٟ يِش ٠غضذعذ د٠ٓ ثٌٛفٟ ثٌّضعدجسف ن١ٍدٗ ٌىدٟ ٠غدٛد ثٌعمدً ثٌدزٞ 

٠مضٟ نٍٝ ِفج١ُ٘ ثٌذ٠ٓ ثٌشة١غز ِغً ِفج١ُ٘ ثٌٛفٟ ٚثٌّعؾضر ٚثٌغ١خ، ٟٚ٘ صٍه ثٌّفج١ُ٘ ثٌضٟ ٠ضخش دٙدج ندجٌُ 

ِٚ  ٘دزث فغّدز إ٠ّدجْ ٠ذمدٝ نٕدذ ودجٔظ، ٘دٛ ث٠٦ّدجْ ث٤خ٩لدٟ، إ٠ّدجْ ثٌعمدً ثٌعٍّدٟ ثٌّقدض،  ث٤ش١ج  فٟ رثصٙج،

١ٌٚظ إ٠ّجْ د٠ٓ ثٌٛفٟ ثٌضم١ٍذٞ،
(8)

اٚإّٔج ٘ٛ د٠ٓ ثٌٛفٟ ثٌذثخٍٟ ثٌزٞ ٘ٛ ٚفٟ ِدٓ أ إ١ٌٕدج ِدٓ خد٩ي نمٍٕدج  

ثٌدذثخٍٟ يعدجط ِعشفدز  ثٌخجص ثٌزٞ ٠ضؾٍٝ فٟ ثٌٛثؽخ ث٤خ٩لٟ  ١ش ثٌّ شٚط، ٠ٚؾعً ودجٔظ ِدٓ ٘دزث ثٌدٛفٟ

ثٌٛفٟ ثٌخجسؽٟ )ثٌضجس٠خٟ(، ًٚ٘ ٘ٛ ِٛؽٛد فم١مز يَ ٨؟
(9)

 

ث٩ٌفمدْٛ يٚ ثٌّعجنددشْٚ إ٨  فىدجٔظ إرْ ٠عيدٟ ثٌدذ٠ٓ ِىجٔدز ِدؤعشر ٚددجسصر فدٟ وضجدجصدٗ، ف١دظ ٌدُ ٠غدضي 

ثٌٕدذٚر ثٌضدٟ ثٌّعجندش صٍده  ثٌٛلٛف ط٩٠ًٛ يِجَ فٍغفز ثٌذ٠ٓ نٕذ وجٔظ ٚث٨٘ضّجَ دٙج، ِٚدٓ ِظدج٘ش ٘دزث ث٨٘ضّدجَ

نددٓ ثٌددذ٠ٓ فددٟ ثٌعصددش  (G.vattimoٚؽ١ددجٟٔ فددجص١ّٛ  J.Derrida)ؽددجن دس٠ددذث  نمددذس فددٟ ٔددجدٌٟٛ دئشددشثف:

ثٌقذ٠ظ، ٚثٌضٟ دثسس ثٌّٕجل جس ف١ٙج نٓ ثٌصٛسر ثٌضٟ ٠ّىٓ يْ ٠ذذٚ ن١ٍٙج ث١ٌَٛ وضجح لدذ ٠قّدً نٕٛثٔدجً ِّدجع٩ً 

 اثٌذ٠ٓ فٟ فذٚد ثٌعمً ٚفذٖا. ٌّؤٌف وجٔظ

  

                                                           
(6)

 93 – 92، ص ص 1952، طذ  ثٌّيذعز ثٌعج١ٌّز، ثٌمج٘شر، انذيٍ، ِقّذ نذذ أ دسثص 

(7)
 . ٚي٠ضجً:134، ثٌؾض  ثٌغجٟٔ، دثس ثٌفىش ثٌعشدٟ، د.س، ص قضايا يعاصزج ـ في انفكز انغزتي انًعاصز، فغٓ فٕفٟ 

Kant, Lectures on Ethics, Translated by Louis Infield, with an introduction By: J. Macmurray ,M.A., Methuen&co. 

LTD. London, 1930, p.    

(8)
 4، ص 2006، ٔٙضز ِصش، 1، ثٌمج٘شر، طانًعقول واناليعقول في األدياٌ انعقالَيح انُقذيح وانعقالَيح انًُحاسج، ِقّذ نغّجْ ثٌخ ش 

(9) 
Kant، Lectures on philosophical theological, trans, by: Allen W. Wood and G. Clark, Cornell university press, 

London, 1978, p.     



 

  

 

ثٌفعً ث٤خ٩لٟ نٕذ وجٔظ  ١ش ِشصذظ دٕضجةؾٗ ثٌخجسؽ١ز، ٨ٚ ٠غضّذ ل١ّضٗ ِدٓ ٌدزر ٠ٕ دذ٘ج، فغد١ز وجٔدش يٚ 

نم١ٍز، يٚ ِٓ ِٕفعز ٠غعٝ إٌٝ صقم١مٙج، خجنز وجٔش يٚ نجِز، ٌٚىٕٗ ٠غضّذ ل١ّضٗ ِٓ وٛٔدٗ ندجدسثً ندٓ ثٌفجندً 

رثصٗ، ٚإِعجٔجً فٟ ٘زث ٠ٕفٟ نفز ثٌخ١ش٠ز دّعٕج٘ج ثٌقم١مٟ نٓ وً شدٟ ، دذثف  ِٓ ث٦فغجط دجٌٛثؽخ ثٌعمٍٟ فٟ 

فجٌفعً ٠ىْٛ خ١شثً فمظ إرث ٨صِضٗ ، نذث ث٦سثدر ثٌخ١شر ثٌضٟ صعذ ششطجً ضشٚس٠جً ٌىٟ ٠ىْٛ ثٌفعً ث٤خ٩لٟ خ١شثً 

 إسثدر خ١ّشر، وّج ئٙج ٟ٘ ثٌ شط ثٌزٞ ٨  ٕٝ نٕٗ ٌىٟ ٠ىْٛ ث٦ٔغجْ خ١ٍمجً دجٌغعجدر.

ؾٍٝ ثٌع٩لز د١ٓ ثٌذ٠ٓ ٚث٤خد٩ق نٕدذ ودجٔظ دّؾدشد ثٌٕظدش ٌّغدٍّز ٚؽدٛد أ صعدجٌٝ؛ ف١دظ ٩ٔفد  ئٙدج ٚصض

ِغٍّز ضشٚس٠ز، ٚصشصذظ دفىشر ثؽضٙجد ث٦ٔغجْ فٟ ِؾجي ث٤خ٩ق، فٙدزث ث٨ؽضٙدجد ٠دذفعٕج إٌدٝ ثٌضفى١دش فدٟ ودجةٓ 

عجدر، فجهلل ٘ٛ ثٌدزٞ ٠ضدّٓ ٌٕدج ثٌغدعجدر وجًِ ط١خ صىضًّ ف١ٗ ثٌفضجةً ٠ّٚىٕٗ يْ ٠قمك ٧ٌٔغجْ ثٌّؾضٙذ صٍه ثٌغ

ٚ٘ٛ  ج٠ز ثٌفعً ث٤خ٩لٟ ي٨ًٚ ٚيخ١ًشث. ٚ٘ىزث ٠ ١ش وجٔظ إٌٝ صٍه ثٌع٩لز ثٌّض١ٕز د١ٓ ث٤خ٩ق ٚثٌذ٠ٓ، فج٤خ٩ق 

خ يخ٩لٟ خجسػ نٓ ث٦ٔغدجْ دٛندفٗ  ج٠دز ٌدٗ، وّدج ٌدُ ٠ٕىدش ثٌعّدك ث٤خ٩لدٟ  ج إٌٝ ثٌذ٠ٓ يٞ إٌٝ ِ شِّ ًّ صمٛد فض

دذْٚ ث٤خ٩ق ٨  ٕج  فٟ ثٌذ٠ٓ، يٞ ٘ىزث  ي ثٌضفى١ش فٟ يخ٩ق خجٌصدز إٌدٝ ث٨نضدشثف دٛؽدٛد ِذدذي  ٌٍذ٠ٓ؛ ٤ٔٗ

 فجنً ٘ٛ أ.

 ّْ ّْ ث٤خ٩ق فٟ ؽٛ٘ش٘ج ف دئلشثس وجٔظ ٔفغٗ ف ٟ٘ خضٛخ ثٌفدشد ٌٍىٍدٟ، ٚث٨نضمدجد ي ٠ٚشٜ إ١ًِ دٛصشٚ اي

ميز دذث٠ضٙج صقضٛٞ نٍدٝ نٕصدش د٠ٕدٟاثٌيجنز ٌٍىٍّٟ ٟ٘ ثٌقش٠ز ٚثٌمٛر ثٌع١ٍج، إرْ فج٤خ٩ق ِٕز ٔ
(10)

. ِٚدٓ عدُ 

ؽدج  صعش٠دف ودجٔظ ٌٍدذ٠ٓ صعش٠فًدج يخ٩ل١ًدج ف١مدٛي: اثٌدذ٠ٓ ٘دٛ ِعشفدز ٚإدسثن ودً ثٌٛثؽذدجس وّدج ٌدٛ وجٔدش يٚثِددش 

إ١ٌٙزا
(11)

ّْ نصش ثٌض٠ٕٛش فٟ يٌّج١ٔج وجْ يلً ؽشير   ٚثٌذ٠ٓ نٕذ وجٔظ فجضش ِٕز دذث٠جصٗ ٚفٟ وً ِشثفٍٗ، ف١ظ إ

ِٕٗ فٟ فشٔغج، فّ  ثنضّجد ف٩عفز ٘زث ثٌعصش فٟ و٩ ثٌذٍذ٠ٓ نٍٝ ثٌعمدً ٚندذَ ث٨ٔصد١جخ إ٨ ٌغدٍيجٔٗ، إ٨ ئٙدُ 

جْ ٚثٌيذ١عدز ٚأ شد١تًج ٚثفدًذث صمش٠ذًدج، فدجهلل ٘دٛ وجٔٛث فٟ يٌّج١ٔج يلشح إٌٝ ثٌضغ١ٍُ ُِٕٙ إٌٝ ثٌدشفض، ٚودجْ ث٦ٔغد

ثٌغجة١ز فٟ ثٌيذ١عز ٚ٘ٛ ي٠ًضج ثٌمجةُ نٍٝ لٛث١ٔٓ ث٤خ٩ق، ٍّٚٔـ ٘زث ثٌيجد  ١ٌظ فمظ نٕذ وجٔظ ٌٚىٓ نٕذ ٘شدس 

J.G. Herder  ٌٚغٕؼG.E. lessing دج ث٤ِدش ِّ  إّّٔٙج ٠ّغ٩ْ ِ  وجٔظ ينّذر فٍغفز ثٌض٠ٕٛش ثٌغ٩عز فدٟ يٌّج١ٔدج. ي

فٟ فشٔغج فىجْ دخ٩ف رٌه؛ فمذ ثصغُ طدجد  ف٩عدفز ثٌضٕد٠ٛش ٕ٘دجن ددجٌشفض يوغدش ِدٓ ثٌمذدٛي؛ ف١دظ ودجْ ثٌعمدً 

                                                           
(10)

 383 ص ،1972، صشؽّز نغّجْ ي١ِٓ، ثٌمج٘شر، ث١ٌٙتز ثٌّصش٠ز ثٌعجِز ٌٍىضجح، فهسفح كاَط، إ١ًِ دٛصشٚ 

(11) 
Kant, Religion with in Boundary of pure reason, translated by J.W. Semple, university of Toronto library,       p. 

    



 

  

 

يلشح إٌٝ ثٌضق١ًٍ ِٕٗ إٌٝ ثٌضذش٠ش.
(12)

ِٓ ٕ٘ج ٠غضي١  ثٌذجفظ ثٌّدذلك يْ ٠ؾدذ ِ دىٍز ثٌدذ٠ٓ فجضدشر ٚدمدٛر فدٟ  

ودجْ ثٌدذ٠ٓ ٘دٛ ثٌعجِدً ثٌّٛؽدٗ ٌدٗ ددجٌش ُ ِّدج وً ِشثفً وجٔظ ف١ّج لذً ثٌّشفٍز ثٌٕمذ٠ز ٚيعٕج ٘ج ٚدعذ٘ج، ف١ظ 

ج ٨ ف١ٍغٛفًج، ٚنٕذِج صفٍغدف ثٔيٍدك ِدٓ  ًّ ٠ذذٚ ظجً٘شث ِٓ ثصصجٌٗ دجٌعٍُ ثٌقذ٠ظ ٚصضذعٗ ٌضيٛسٖ، فمذ دذي وجٔظ نجٌ

 ثٌخٍف١ز ثٌع١ٍّز ثٌّض عشر دجٌعٍُ ثٌيذ١عٟ ٚث١ٌّىج١ٔىج ث١ٌٕٛص١ٔٛز، صٍه ثٌخٍف١ز ثٌضٟ شىٍش نذدش ثٌضفجندً ِعٙدج إشدىجٌٗ

ثٌفٍغفٟ.
(13)

 

ثصغّش وً ِشفٍز ِٓ ِشثفً صيٛس وجٔظ ثٌفىش٠ز دّٛلف ِع١ٓ ِٓ ثٌدذ٠ٓ، فمدذ فظدٟ ثٌدذ٠ٓ دج٘ضّدجَ ودجٔظ 

ّْ ث٘ضّجِٗ فٟ ثٌّشفٍز ث٤ٌٚٝ ِٓ صفى١دشٖ، ٚ٘دٟ صٍده ثٌّشفٍدز  فٟ وضجدجصٗ ِج لذً ثٌٕمذ٠ز ٚثٌٕمذ٠ز ِٚج دعذ٘ج، إ٨ ي

ثٌضٟ ٠يٍك ن١ٍٙج ثٌّشفٍز ِج لذً ثٌٕمذ٠ز، ٠ٚمصذ دٙج صٍه ثٌىضجدجس ثٌضٟ عذمش وضذدٗ ثٌٕمذ٠دز ثٌغ٩عدز )يٞ ثٌّؤٌفدجس 

َ(، ثٔصذّش خجنز نٍٝ ِعشفز أ ٨ نٍٝ ثٌذ٠ٓ دصفز نجِز، فمذ وجْ ودجٔظ ٠يّد  1781ثٌضٟ نذسس لذً نجَ 

ِض١ٓ خجي  ِٓ ثٌغغشثس، ٠صٍـ ٩ٌنضّجد ن١ٍٗ فٟ  دجعضّشثس خ٩ي ٘زٖ ثٌّشفٍز افٟ إِىج١ٔز ثٌٛنٛي إٌٝ دش٘جْ

ثٌضذ١ًٌ نٍٝ ٚؽٛد أ ِٚعشفز شٟ  ِٓ طذ١عضٗا.
(14)

ٚؽج  ث٘ضّجِٗ دجٌذ٠ٓ خد٩ي ثٌّشفٍدز ثٌٕمذ٠دز، فمدذ ث٘دضُ ددٗ  

ي٨ًٚ دٛنفٗ ٚع١ٍز وٛعٌّٛٛؽ١ز فٟ وضجح ٔمذ ثٌعمً ثٌٕظشٞ عُ دجنضذجسٖ ٚعد١ٍز يخ٩ل١دز فدٟ ٔمدذ ثٌعمدً ثٌعٍّدٟ، 

ج فٟ وضجح اثٌذ٠ٓ فٟ فدذٚد ثٌعمدً ٚفدذٖا فمدذ ثٔضمدً ٚيخ١ًشث  ِّ دٛنفٗ ٚظ١فز  جة١ز فٟ وضجدٗ أمذ ٍِىز ثٌقىُا، ي

ث٨٘ضّجَ دجٌّغ ٌز ثٌذ١ٕ٠ز إٌٝ ثٌذ٠ٓ دىً يدعجدٖ، دٛف١ٗ ٚششثةعٗ دشِدٛصٖ ِٚعؾضثصدٗ دّعضمذثصدٗ ٚصٕجلضدجصٗ، ددذ١ٔجٖ 

ٚ خشصٗ.
(15)

ِدٓ ثٌدذ٠ٓ فدٟ ودً ِشفٍدز ِدٓ ِشثفدً صيدٛسٖ ٌٚزٌه عٕضٛلف لٍد٩١ً ٦ددشثص ٚصٛضد١ـ ِٛلدف ودجٔظ  

ّْ ِٛلفٗ ِٓ ثٌذ٠ٓ وجْ عجدضًج فٟ وً  ثٌفىشٞ ثٌغ٩ط، فضٝ ٔضذ١ٓ فم١مز ِٛلفٗ ِٚعشفز يٞ صيٛس لذ طشي ن١ٍٗ، يَ ي

 ثٌّشثفً؟

 انًوقف انذيُي نكاَط قثم انًزحهح انُقذيح -1

٨ ٠ّىٓ صمذ٠ُ صصٛس دل١ك ٌفٍغفز ثٌذ٠ٓ نٕذ وجٔظ دْٚ ثٌشؽٛخ إٌٝ وضجدجس ٘دزٖ ثٌّشفٍدز، فمدذ وجٔدش ددزٚس 

ِٛلفٗ ثٌذ٠ٕٟ ثٌزٞ صؾٍٝ فٟ وضجدجصٗ ثٌٕمذ٠ز ِٚج دعذ٘ج فٟ اثٌذ٠ٓ فٟ فذٚد ثٌعمً ٚفذٖا وجِٕز ف١ٙج، ٠ٚشٜ ِقّذ 

                                                           
(12)

 131، ص 2، ؽفقضايا يعاصزج، فغٓ فٕفٟ 

(13)
 18، ص انًعقول واناليعقول في األدياٌ، ِقّذ نغّجْ 

(14)
 19ثٌّشؽ  ثٌغجدك، ص ، ِقّذ نغّجْ ثٌخ ش 

(15)
ِمجٌز دىضجح اثٌض ن١ً ثٌٕمذٞ ٌٍقذثعز ِٚج  ،ِٓ ثٌعمً ثٌخجٌص إٌٝ ث٠٦ّجْ ثٌخجٌص لشث ر فٟ وضجح ثٌذ٠ٓ فٟ فذٚد دغجطز ثٌعمً، ِقّذ ثٌّصذجفٟ 

 57ص  ،2005دعذ٘جا، لشث ر فٟ ثٌفٍغفز ثٌىجٔي١ز، ِٕ ٛسثس و١ٍز ث٢دثح ٚثٌعٍَٛ ث٦ٔغج١ٔز دجٌشدجط، ثٌذثس ثٌذ١ضج ، ثٌيذعز ث٤ٌٚٝ، 



 

  

 

ّْ وضجدجس ٘زٖ ثٌّشفٍز ارثس دٚس يوذش دىغ١ش ِّ ج فٟ ص دى١ً ثٌفىدش ثٌدذ٠ٕٟ نٕدذ ودجٔظ نغّجْ ثٌخ ش ي ًّ ج ٠ظٓ دثة

ثٌ ١خ، ٚرثس ص ع١ش  ١ش ِقذٚد نٍٝ صصٛسٖ ثٌٕٙجةٟ ٌيذ١عز أ ٚٚؽٛدٖا.
(16)

 

دج ٨ ف١ٍغدٛفًج، فمدذ ث٘دضُ فدٟ دذث٠جصدٗ دجٌضفغد١ش ثٌعٍّدٟ ث١ٌّىدج١ٔىٟ  ًّ ٚإرث وجْ وجٔظ ف وّدج عدذك ثٌمدٛي ف ددذي نجٌ

ن١ٍّز دقضدز، ٚنٍدٝ يعجعدٙج ٠عّدً نٍدٝ صمدذ٠ُ إ٠ضدجؿ ؽذ٠دذ ٌٍّذدجدا  ٌٍيذ١عز؛ ف١ظ وجٔش وضجدجصٗ ث٤سد  ث٤ٌٚٝ

ث٤ٌٚٝ ٌٍّعشفز ث١ٌّضجف١ض٠م١ز ِقج٨ًٚ صخ١ٍص ث١ٌّضجف١ض٠مج ِٓ ث٤فىجس ث٩ٌ٘ٛص١ز ٚث١ٌّضجف١ض٠م١ز  ١ش ثٌّ شٚنز، عُ 

ثٌعمٍدٟ ثٌغدجةذ فدٟ  ٠عٛد ف١مذَ ٚعجةً ن١ٍّز دقضز يخشٜ ِضضج١ٌز وجٌّٛٔجدٌٚٛؽ١ج ثٌيذ١ع١ز لجة٩ً: اٌمذ ينذـ ثٌزٚق

نصشٔج ثٌّغض١ٕش ًٌِٛعج يشذ ثٌٌٛ  دذسثعز ثٌظج٘شثس ثٌيذ١ع١ز ثٌعؾ١ذز، فضٝ لضٝ نٍٝ ث٦نؾجح ثٌغجرػ ثٌٌّٛذ 

ٌّج ٨ فصش ٌٗ ِٓ خ١ج٨س، ٚثعضعج  نٕٗ دج٨خضذجس ثٌّغضٛعك ثٌّضغذش، فٍُ ٔعذ فٟ خيش ِٓ فمذثْ ئفغدٕج فدٟ 

نجٌُ ثٌخشثفجسا.
(17)

نٕذِج وضخ سعدجٌز دعٕدٛثْ ادعدض  1759فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ضذٍٛس عٕز  عُ دذي صفى١شٖ ثٌذ٠ٕٟ 

ّْ أ ٌىّجٌٗ خٍك دجٌضشٚسر خ١ش ثٌعٛثٌُ ثٌّّىٕزا، ٚفجٚي  ث٤فىجس فٛي ثٌضفجؤيا ي٠ّذ ف١ٙج صفجؤي ١ٌذٕضظ ثٌمجةً اإ

ّْ فىشر خ١ش ثٌعٛثٌُ ثٌّّىٕز فىشر ؽٛفج   ١ش رثس ِٛضدٛخ. ثٌشد نٍٝ ثٌمجة١ٍٓ إ
(18)

ىدشر ٠ذدذي ودجٔظ ِٚدٓ ٘دزٖ ثٌف 

صفى١شٖ ثٌذ٠ٕٟ، ١ٌعيٟ ٌٙج يعجًعج ؽذ٠ًذث، فٙٛ ٠شفض إلجِز ٘زث ثٌضصٛس نٍٝ فىشر ثٌضشٚسر ثٌضٟ صخض  ٌٙدج ودً 

شٟ  فضٝ أ وّج ٘ٛ ثٌقجي نٕذ ١ٌذٕدضظ، وّدج ٠دشفض إلجِضدٗ نٍدٝ فىدشر ِ د١تز إ١ٌٙدز  ١دش نجلٍدز ٨ ٘دذف ٌٙدج، 

ّْ ثٌضدشٚسر ٚث ٌفٛضدٝ يعجعدجْ خجطتدجْ، ٨ٚ ٠خضد  أ صعدجٌٝ ٌضدشٚسر ٚصىْٛ يلشح إٌٝ ثٌٕضٚر ٚثٌٙدٜٛ، ٤

خجسؽٗ ن١ٍٗ صعّٗ ٚصعُ ث٤شد١ج  ِعدٗ، ٨ٚ ٠عّدً شد١تًج ندٓ طش٠دك ثٌفٛضدٝ.
(19)

عدُ شدشخ ودجٔظ فدٟ ٔمدذ ثٌفٍغدفز  

( وضدخ ودجٔظ سعدجٌز ندغ١شر دعٕدٛثْ 1763ثٌعم١ٍز فدٟ ثٌٕظش٠دجس ٚثٌخٍم١دجس لذدً يْ ٠غدضذ١ٓ ِز٘ذدٗ. ففدٟ ندجَ )

ثٌّمذثس ثٌغدٍذٟ فدٟ ثٌفٍغدفزا ينٍدٓ ف١ٙدج ندٓ ي١ّ٘دز ثٌضعدجس  ٚثٌضضدجد ٚثٌضٕدجلض )ث٤ٌدُ  اِقجٌٚز ٌضمذ٠ُ صصٛس

ٚثٌٍزر، ثٌ ش ٚثٌخ١ش، ثٌمذ١ـ ٚثٌقغٓ( ٌٚىٕٗ ٠خشػ ثٌّٛؽٛد ث٤نظُ ِدٓ ثٌضضدجد، ٠ٚدزوش لدٛي ثٌ دجنش ث١ٌٛٔدجٟٔ 

ّْ ن٩لز Simonide Deceosثٌمذ٠ُ ع١ّٔٛ١ذ د٠ٛع١ٛط  أ دج٤ش١ج  صخجٌف  اوٍّج فىشُس فٟ أ ضجخ ِٕٟ، ٤

ن٩لضٕج دٙجا. ٚٔظًشث إٌٝ ئٗ نٓ ثٌّذذي صصذس ثٌٕض١ؾز )ِ ىٍز ِٕيم١ز( ٚندٓ ثٌ دٟ  ٠صدذس شدٟ   خدش )ِ دىٍز 

ّْ ثٌعجٌُ ٠صدذس نٕدٗ وٕض١ؾدز ٌٚد١ظ وٛثلد  ٔظدًشث  ٚثلع١ز( ٨ ٠ىْٛ نذٚس ثٌعجٌُ )ٚثل ( نٓ أ )فىش( صٕجلًضج، ٤

ّْ ثٌّقّدددٛي ثٌدددٛثلعٟ ٨ ٠صدددذس ثٌّقّدددٛ ي ثٌّٕيمدددٟ، ٚ٘دددٛ ِدددج عددد١مذِٗ ودددجٔظ دعدددذ رٌددده نٕدددذ سفضدددٗ ٌٍدددذ١ًٌ ٤

                                                           
(16)

 17، ص انًعقول وانال يعقول في األدياٌ، خ شِقّذ نغّجْ ثٌ 

(17)
اسٚثد ثٌّغج١ٌز فٟ ثٌفٍغفز ثٌغشد١زا،  ، ضّٓ ٔصٛص فٍغف١ز لجَ دضشؽّضٙج نغّجْ ي١ِٓ ضّٓ وضجدٗتقذيى نًحاضزاخ في انجغزافيا انطثيعيح، وجٔظ 

 172ثٌمج٘شر، دثس ثٌغمجفز ٌٍٕ ش ٚثٌضٛص٠ ، د. س، ص 

(18)
 210، ثٌمج٘شر، دثس ثٌّعجسف، ثٌيذعز ثٌخجِغز، د. س، ص انحذيثحتاريخ انفهسفح ، ٠ٛعف وشَ 

(19)
 132، ص قضايا يعاصزج، فغٓ فٕفٟ 



 

  

 

ث٤ٔيٌٛٛؽٟ نٍٝ ٚؽٛد أ.
(20)

ٚفٟ ثٌعجَ ٔفغٗ وضخ وجٔظ سعجٌز دعٕٛثْ اث٤عجط ثٌّّىٓ ثٌٛف١ذ ٌٍذشٕ٘ز نٍٝ  

ٚؽٛد أا، ف١ظ نّٕف وجٔظ ثٌذشث١٘ٓ فٟ ِؾّٛنض١ٓ صقضٛٞ وً ِّٕٙج نٍٝ دش٘دج١ٔٓ؛ ثٌّؾّٛندز ث٤ٌٚدٝ ٘دٟ 

ثٌمذ١ٍددز ثٌضددٟ ٨ صعضّددذ إ٨ نٍددٝ ثٌعمددً ٨ٚ صقضددجػ إٌددٝ صؾشدددز خجسؽ١ددز، ٚص ددًّ ٘ددزٖ ثٌّؾّٛنددز ثٌددذ١ًٌ  ثٌذددشث١٘ٓ

ث٦ٔيٌٛٛؽٟ ثٌزٞ ٠ٕضمً ِٓ إِىج١ٔز أ إٌٝ ٚؽٛدٖ دجٌفعً وّج ٘ٛ ثٌقجي نٕذ د٠ىجسس ١ٌٚذٕضظ، وّج ٠ ًّ ثٌذ١ًٌ 

خ١ٍدز ٥ٌشد١ج  وٕض١ؾدز إٌدٝ ٚؽدٛد أ وّذدذي. ثٌٛف١ذ نٍدٝ ٚؽدٛد أ فدٟ سيٞ ودجٔظ ثٌدزٞ ٠ٕضمدً ِدٓ ث٦ِىج١ٔدز ثٌذث

ٚثٌّؾّٛنز ثٌغج١ٔز ٟ٘ ثٌذشث١٘ٓ ثٌذعذ٠ز ثٌضٟ صعضّذ نٍٝ ثٌعدجٌُ ثٌخدجسؽٟ ٚص دًّ ثٌدذ١ًٌ ثٌىدٟٛٔ ثٌدزٞ ٠ٕضمدً ِدٓ 

ثٌقددجدط ثٌددزٞ صغذضددٗ ثٌضؾشدددز إٌددٝ ثٌعٍددز ث٤ٌٚددٝ ثٌضددٟ صقضددٛٞ نٍددٝ نددفجس ث١ٌ٘ٛ٤ددز )فٌٛددف(، وّددج ص ددًّ ثٌددذ١ًٌ 

ثٌزٞ ٠ٕضمً ِٓ ٚؽٛد ثٌعدجٌُ ثٌقغدٟ ثٌقدجدط ثٌّدٕظُ إٌدٝ ٚؽدٛد أ ٚندفجس ثٌىّدجي ف١دٗ، ٨ٚ  ثٌف١ض٠مٟ ث٩ٌ٘ٛصٟ

٠ٍذظ يْ ٠شفض وجٔظ ثٌذ١ًٌ ث٦ٔيٌٛٛؽٟ ٚثٌىٟٛٔ ٚثٌف١ض٠مٟ ث٩ٌ٘ٛصٟ، ٟٚ٘ ثٌذشث١٘ٓ ثٌغ٩عز ثٌضدٟ عد١ٕمذ٘ج فدٟ 

ثٌذ١ًٌ ث٦ٔيٌٛٛؽٟ، ٌٚىدٓ ددذ٨ً  أمذ ثٌعمً ثٌخجٌصا ٨ٚ ٠عضشف إ٨ دذش٘جٔٗ ثٌٛف١ذ، ٚ٘ٛ ٠شؽ  فٟ ثٌقم١مز إٌٝ

ِٓ يْ ٠ؾعً وجٔظ ث٦ِىج١ٔز فٟ ثٌضصٛس ٠ؾعٍٙج فٟ ث٤ش١ج ، ٚ٘ٛ دش٘جْ لذ٠ُ ِعشٚف فٟ ثٌعصش ثٌٛعد١ظ نٕدذ 

 J.B.Bossuetٚدٛعد٠ٛز  H.Malebrancheيٚ غي١ٓ ٚصِٛج ث٨و٠ٕٟٛ ٚفٟ ثٌعصدش ثٌقدذ٠ظ نٕدذ ِدجٌذشثٔش 

١ٌٚذٕضظ.
(21)

ّْ ٌٚىٕٗ ِج ٌذدظ يْ ٚندً إٌدٝ ِ دجسف   ثٌّقيدز ث٤خ١دشر ِدٓ ثٌّشفٍدز لذدً ثٌٕمذ٠دز فضدٝ صذد١ٓ ٌدٗ ي

ث٤ًِ فٟ ثٌٛنٛي إٌٝ دش٘جْ خجي  ِٓ ثٌغغشثس نٍٝ ٚؽٛد أ ٘ٛ ِقض عشثح، فضخٍص نٍدٝ ثٌفدٛس ِدٓ ٘دزث 

 ثٌذش٘جْ ثٌٛف١ذ ثٌزٞ وجْ ٠عضمذٖ.

ّْ ثٌّشفٍز ِج لذً ثٌٕمذ٠ز ص١ّدضس د١ّدضر سة١غدز،  فمدذ نّدً ودجٔظ ف١ٙدج ٕٚ٘ج ٔخٍص إٌٝ ٔض١ؾز ٘جِز فقٛث٘ج ي

نٍٝ ثٌضٛف١ك د١ٓ صصٛس ث١ٌ٘ٛ٤ز ٚثٌعٍُ ثٌيذ١عٟ ثٌّضشدد  نٍدٝ لّدز ثٌٕغدك ثٌّعشفدٟ فدٟ نصدش ثٌضٕد٠ٛش، ث٤ِدش 

 ثٌزٞ ؽعٍٗ ٠ٕذز ثٌّٕج٘ؼ ثٌعم١ٍز ثٌضم١ٍذ٠ز ثٌّغضخذِز فٟ ثٌذشٕ٘ز.

 انًوقف انذيُي نكاَط في انًزحهح انُقذيح -2

ص١ّضس ٘زٖ ثٌّشفٍز دخجن١ز ِّٙز، ٟٚ٘ ئٙج يؽشس نٍٝ ثٌعمً ثِضقجًٔج، نٍّش ِٓ خ٩ٌٗ يْ صقًٍ دعٕج٠دز 

ِخضٍف ثٌعٕجنش ثٌضٟ صض ٌف ِٕٙج ٘زٖ ثٌٍّىز، ٚص١ّض د١ٓ ثٌّؾجي ثٌٕظدشٞ، ٚثٌّؾدجي ثٌعٍّدٟ، ٚثٌّؾدجي ثٌؾّدجٌٟ، 

يعّج  ِخضٍفز ع٩ط دٚي، ٌىً دٌٚز ِٕٙدج  فجٌعمً نٕذٖ وّج ٠مٛي انغّجْ ي١ِٓا شذ١ٗ دٍّه ِٓ ثٌٍّٛن ٠قىُ صقش

لٛث١ٕٔٙج ٚ دثدٙج ١ٌِٚٛٙج، ٠ٚضؾٍٝ ثٌعمً فٟ ثٌّؾجي ثٌٕظشٞ نٍٝ ئٗ لٛر ثٌّعشفز يٚ ٍِىز اثٌقكا، ٚفدٟ ثٌّؾدجي 

ثٌعٍّددٟ نٍددٝ ئددٗ لددٛر ثٌفعددً، يٚ ٍِىددز اثٌخ١ددشا، ٚفددٟ ثٌّؾددجي ثٌؾّددجٌٟ نٍددٝ ئددٗ لددٛر ث٩ٌّ ِددز ٌٍغج٠ددجس يٚ ٍِىددز 

                                                           
(20 )

 134-133ثٌّشؽ  ثٌغجدك، ص ص 

(21)
 134ثٌّشؽ  ثٌغجدك، ص  



 

  

 

ي ثٌفٍغفز ثٌىجٔي١ز ٘زٖ ثٌّؾج٨س ثٌّخضٍفز، فضفقص نٓ ودً ٚثفدذر ِٕٙدج فقًصدج ٔمدذ٠ًج ٠ش٠دذ يْ اثٌؾ١ًّا، ٚصضٕجٚ

٠ىْٛ ِٛضٛن١ًج ٔض٠ًٙج ٨ ١ّ٠ً إٌٝ ِز٘خ ٨ٚ ٠ٕقجص إٌٝ ؽجٔخ.
(22)

 

 انعقم انخانص واستحانح انًعزفح -أ

ّْ ثٌٕميز ثٌ ضٟ ٔذذي ِٕٙج ٟ٘ ِمٌٛز ودجٔظ ٚإرث وجْ ٘زث ثٌّذقظ ٠ضٕجٚي ثٌذ٠ٓ نٕذ وجٔظ فٟ ثٌّشفٍز ثٌٕمذ٠ز، فئ

فددٟ ِمذِددز ثٌيذعددز ثٌغج١ٔددز ٌىضجدددٗ أمددذ ثٌعمددً ثٌخددجٌصا، ف١ددظ ٠مددٛي: اٚ٘ىددزث ٚؽددذس ِددٓ ثٌضددشٚسٞ ثعددضذعجد 

ثٌّعشفز ٌىٟ يفغـ ِؾج٨ً ٠٧ٌّجْا.
(23)

 

ف١ظ ٠صشؿ وجٔظ د ّٔٗ ثضيش إٌٝ صم١١ذ ثٌّعشفز ٚلصش٘ج فمظ نٍٝ نجٌُ ثٌظج٘ش، فج٤ش١ج  فٟ رثصٙدج، ٚإْ 

ٍُ دٛؽٛد٘ج، إ٨ ئٕج ٨ ٔعشفٙج وّج ٟ٘ فٟ فم١مضٙج، إّٔج ٔعشفٙج وّج صذذٚ ٌٕج، ٠ٚذذٚ ٕ٘ج وجٔظ ِخجٌفًج ٌٍىغ١ش وٕج ٔغ

ِٓ ثٌف٩عفز ثٌز٠ٓ وجٔٛث ٠ز٘ذْٛ إٌٝ إِىجْ ِيجدمز نجٌُ ث٤ر٘جْ ٌعدجٌُ ث٤ن١دجْ، ٠ٚغدٍّْٛ إؽّدج٨ً دمدذسر ثٌعمدٛي 

نٍٝ ثوضٕجٖ عش ثٌٛؽٛد.
(24)

 

١ٍز ثٌضم١١ذ ٘زٖ فضـ ثٌّؾجي يِجَ ث٠٦ّجْ ٌىٟ ٠ؾذ ِ شٚن١ز ٌٕفغٗ فٟ صصذ٠مٗ دعجٌُ ٚوجٔظ ٕ٘ج ٠مصذ ِٓ نّ

 ثٌ ٟ  فٟ رثصٗ.

٠ٚذٌٟ ِقّذ نغّجْ ثٌخ ش ٕ٘ج دشيٞ ٌٗ لذسٖ، ف١ظ ٠ ىه فٟ ِذٜ نذق صٛن١ف ودجٔظ ٌيذ١عدز فٍغدفضٗ، 

ّْ صم١١ذ وجٔظ ٌٍّعشفدز ثٌعم١ٍدز ٌد١ظ ِعٕدجٖ فمدظ ثٌّعٕدٝ ثٌغدجٌف، ددً ٠دشٜ ي ّْ ٕ٘دجن ِعٕدٝ  خدش ٨ ٠مدً فٙٛ ٠شٜ ي

ِ شٚن١ز نٓ ٘زث ثٌّعٕٝ ٠ُٚعّذ يوغش ثصغجلًج ِ  ِؾّٛخ فٍغفز وجٔظ، ف١دظ ٠ د١ش ٘دزث ثٌّعٕدٝ ثٌؾذ٠دذ إٌدٝ ٚؽدٛد 

 ّْ ّْ ثٌّمصذ ثٌعجَ ٌٙج ٠ضٕجفٝ ِ  إفغجؿ ثٌّؾدجي ٠٧ٌّدجْ ثٌدذ٠ٕٟ، ٤ إِىج١ٔز فٍغف١ز فٟ ينّجي وجٔظ ثٌٕمذ٠ز ٌٍضنُ د 

ّْ ثٌٕضجةؼ ثٌٕٙجة١ز ٌٍٕمدذ ث ٌىدجٔيٟ صى دف ندٓ ئّدٗ فدذد لدذسثس ثٌعمدً ث٦ٔغدجٟٔ ٚلصدش٘ج نٍدٝ ٘دزث ثٌعدجٌُ، ١ٌذد١ٓ ي

ِٚٓ عُ نذَ ٚؽدٛد ِصدذثل١ز ِعشف١دز ِذ١ٕدز نٍدٝ يعدجط ، ثٌّعشفز  ١ش ِّىٕز إ٨ دٛنفٙج ِعشفز ٌعجٌُ ثٌظٛث٘ش

دج  ِٓ ثٌعمً ٌعجٌُ ثٌّجٚسث  ًّ فٟ نصش وجْ ثٌعمً ف١ٗ ٘ٛ ثٌّم١جط ٨ عدٛثٖ. ٚثٌ دٟ  فدٟ رثصدٗ نٕدذ ودجٔظ ٌد١ظ نجٌ

ِغضم٩ً فٟ ِمجدً نجٌُ ثٌظٛث٘ش، ٚإّٔج ٘ٛ ِؾشد فذ ِٕيمٟ ٠ٕذغٟ يْ ٠ضٛلف ثٌعمً نٕذٖ دجنضذجسٖ ٔٙج٠دز ِعشف١دز 

ٌعجٌُ ثٌظٛث٘ش.
(25)

ثٌّٕيمٟ ثٌدزٞ ٠ٕذغدٟ ندذَ إرْ فّفَٙٛ ثٌ ٟ  فٟ رثصٗ ٠ضخز نٕذ وجٔظ ٚض  ثٌقذ ثٌّعشفٟ يٚ  

                                                           
(22  )

 68، ص رواد انًثانيح في انفهسفح انغزتيح، نغّجْ ي١ِٓ

(23 )
 Kant, Critique of pure reason, Translated by Norman Kemp smith, Macmillan and co, Limited, 1950, p.    

(24)
 72، ص رواد انًثانيح في انفهسفح انغزتيح، نغّجْ ي١ِٓ 

(25)
 49، ص انًعقول واناليعقول في األدياٌ، ِقّذ نغّجْ 



 

   

 

ّْ ثٌ دٟ  فدٟ رثصدٗ ٌد١ظ عدٜٛ ِفٙدَٛ رٞ ٚظ١فدز ِعشف١دز  صؾجٚصٖ إرث ِج يسثد ثٌعمً صقص١ً ِعجسف ٠م١ٕ١دز، يٞ ي

ّْ فٍغفز وجٔظ رثصٙج وجٔش ِعٛي ٘دذَ، ٚصقيد١ُ ٤ٞ  دجنضذجسٖ فًذث ِٕيم١ًج، ١ٌٚظ ٌٗ يٞ ٚؽٛد إٔيٌٛٛؽٟ، دذ١ًٌ ي

٨٘ٛس طذ١عدٟ يٚ ِفدجسق.
(26 )

ٌدُ ٠ٍد ا ثٌّعشفدز ٌىٕدٗ ٠فغدـ ِؾدج٨ً ٠٧ٌّدجْ ثٌدذ٠ٕٟ، ٤ٔدٗ ٌدُ ٠عدذ ٕ٘دجن إرْ فىدجٔظ 

ِج١٘دجس ٚثلع١دز ٠ّىدٓ ث٠٦ّدجْ دٙدج، فجٌىدجةٓ ث٤عدّٝ يٚ أ نٕدذ ودجٔظ ف فغدخ ثٌعمدً ثٌٕظدشٞ ٨ ثٌعٍّدٟ ف ٠مدَٛ 

٠مضضددٟ دٛظ١فددز ِعشف١ددز صضّغددً فددٟ صقم١ددك يوذددش ٚفددذر ِّىٕددز ٌٍعمددً، فددج٤ِش ٨ ٠ضؾددجٚص ثٌٛظ١فددز ثٌّعشف١ددز ٨ٚ 

ّْ نجٌُ ثٌ ٟ  فٟ رثصٗ ٨ ٠ضؾجٚص يْ ٠ىْٛ فًذث ِٕيم١ًج ١ٌٚظ  دجٌضشٚسر ٚؽًٛدث إٔيٌٛٛؽ١ًج ٌٗ، ث٤ِش ثٌزٞ ٠ؤوذ ي

ؽًٛ٘شث يٚ ش١تًج ٠ّىٓ يْ ٠ضؾٛ٘ش. ِٚٓ عُ ٠ىْٛ ثٌّؤِْٕٛ دٙزث ثٌىجةٓ ث٤عدّٝ لدذ  ِٕدٛث دّٛضدٛخ صثةدف، ٤ٔدٗ 

س ثٌيذ١عٟ إٌٝ ِج١٘جس ٚثلع١ز.وجْ فٟ ث٤نً ِؾشد دٚثي ِٕيم١ز صقٌٛش فٟ ث٩ٌ٘ٛ
(27)

 

ّْ ودً ِقدج٨ٚس ثٌعمدً ثٌض ١ٍِدز دخصدٛص  ٠ٚصشؿ ودجٔظ ف دصد١غز ٔمذ٠دز ندجسِز ِؤودًذث فىشصدٗ ثٌغجدمزدف ي

ّْ ث٨عدضعّجي  ج ٨ٚ فجةذر ِٓ ٚسثةٙج دقغدخ طذ١عضٙدج ثٌذثخ١ٍدز، وّدج ي ًِ ث١ٌٙ٦جس إّٔج ٟ٘ ِقج٨ٚس  ١ش ِؾذ٠ز صّج

ّْ ودً ِذدجدا ثٌفٙدُ ثٌض ١ٌف١دز ٘دٟ رثس ثعدضعّجي  ثٌيذ١عٟ ٌٍعمدً ٨ ٠ّىدٓ يْ ٠صدً إٌدٝ ِعشفدز يٞ شدٟ  إٌٙدٟ، ٤

ِذجطٓ ٌعجٌُ ثٌظٛث٘ش، يٞ ٨ ٠ّىٓ يْ صغضخذَ إ٨ فٟ ثٌيذ١عز.
(28)

 

ّْ نمٍٕدج ثٌٕظدشٞ ٌد١ظ لدجدًسث   ّْ ثعضعّجي ثٌعمً فٟ ِؾج٨س ِدج ٚسث  ثٌيذ١عدز ٠ُعدذ فدٛق طجلجصدٗ، ٚي ٌٚزٌه فئ

ّْ لج ّْ ٘دزث ثٌمدجْٔٛ نٍٝ ٘زث ٨ٚ ِعًذث ٌٗ، وّج ي ْٔٛ ثٌغذذ١ز ٠ُعذ لجنًشث ي٠ًضج فٟ يْ ٠ؤدٞ إٌٝ ثٌىدجةٓ ث٤عدّٝ، ٤

٨ ٠صذق إ٨ صؾش٠ذ١ًج فمظ، ٚإرث يخضعٕج ٘زث ثٌىجةٓ ث٤عّٝ ٌمدجْٔٛ ثٌغدذذ١ز فئٔدٗ ف١ٕتدز  عد١ىْٛ ِ دشٚطًج ددذٚسٖ 

رْ ٠شفض سفًضدج لجطًعدج ودً ش ْ ثٌظٛث٘ش ثٌيذ١ع١ز ثٌضٟ ٠ذسعٙج، ٚ٘زث ٨ ٠صـ دجٌٕغذز ٌٍىجةٓ ث٤عّٝ، فىجٔظ إ

 ّْ ئٛثخ ث٩ٌ٘ٛس ثٌذ٠ٕٟ ثٌمجةُ نٍٝ صؾجٚص نجٌُ ثٌظٛث٘ش، ث٤ِش ثٌزٞ ٠عىظ صٛلفٗ نٕذ فمً ثٌضؾشدز ثٌّّىٕز، ٚي

ث٤فىجس ثٌّفجسلز نٕذِج ٠غج  فُٙ ِعٕج٘ج ٚصضخز نٍٝ ئٙج ِفج١ُ٘ ٚثلع١ز فئٔٙج ف١ٕتز  صىْٛ ِضدٍٍز
(29)

ٚدٕدجً  نٍدٝ  .

َٛ وجٔظ دضف١ٕذ ث٤دٌز ٌٛؽٛد أِج عذك وجْ ٨دذ يْ ٠م
(30)

ثٌٕجدعز ِٓ ثٌعمً ثٌضد ٍِٟ دٕدج  نٍدٝ يعدجط ندذَ ؽدٛثص  

 ثعضٕذجط ثٌٛؽٛد ِٓ ثٌفىش، ٚ٘زث ِج ٠ّغً ؽٛ٘ش ٔمذ ثٌعمً ثٌخجٌص.

                                                           
(26)

 50ثٌّشؽ  ثٌغجدك، ص  

(27)
 50ثٌّشؽ  ثٌغجدك، ص  

(28)
 69ثٌّشؽ  ثٌغجدك، ص  

(29)
 71ثٌغجدك، ص  ثٌّشؽ  

(30)
ٟ ثنديذغش ٨ٚ ٠عٕٟ ٘زث ندذَ ث٘ضّدجَ ودجٔظ دجٌضدذ١ًٌ نٍدٝ ٚؽدٛد أ، فمدظ فظدٟ ثٌذقدظ فدٟ ٚؽدٛد أ نٕدذ ودجٔظ دج٘ضّدجَ ِذىدش ِٕدز وضجدجصدٗ ثٌّذىدشر ثٌضد 

ٕدز نٍدٝ ٚؽدٛد أ فدٟ ِشفٍدز ِدج لذدً دجٌصذغز ثٌع١ٍّز ٚخجنز فٟ وضجدز )ثٌضجس٠خ ثٌيذ١عدٟ ثٌعدجَ ٚٔظش٠دز ثٌغدّٛثس(، وّدج ٔؾدذٖ ٠خصدص ِذقغًدج ودج٩ًِ ٌٍذش٘

ّْ وجٔظ يسثد يْ ٠ؾعً ِز٘خ ث١ٌ٘ٛ٦ز ِضّ ١ًج ِ  ثٌعٍُ ثٌيذ١عٟ ثٌغجةذ، ث٤ِش ثٌزٞ ثعضقجي صقم١مٗ نٕدذ ودجٔظ، ف ٙدجح دٕدٛخ طذ١عدٟ ِدٓ ثٌٕمذ، ٚخ٩نز ثٌمٛي إ



 

   

 

ّْ ٔمذ وجٔظ ٤دٌز ٚؽدٛد أ ؽدج  دٕدج  نٍدٝ سفدض سّد ثٌٛؽدٛد إٌدٝ ثٌفىدش، ٚلدذ ؽدج  ٘دزث ثٌدشفض ندش٠ًقج  إ

ج ِٓ لاذً وج ًّ ٔظ، فضٝ ئٗ صنُ ئٕج ٨ ٔفعً يٞ شدٟ  دجٌدذ١ًٌ ثٌٛؽدٛدٞ )ثٌدذ٠ىجسصٟ( ف ثٌدزٞ ٠دذنٟ ثٌضدذ١ًٌ ٚفجع

ّْ ٚلضًدج ٚؽٙدًذث  نٍٝ ٚؽٛد وجةٓ ينٍٝ دٛثعيز ثٌّفج١ُ٘ ف يٞ شٟ   ١ش صض١١  ؽٙٛدٔج ٚينّجٌٕدج وٍٙدج، ف١مدٛي: اإ

جةٓ يعّٝ ٚث٨عضذ٨ي ن١ٍٗ ِٓ خد٩ي وغ١ًشث لذ دُّذد فٟ ثٌذشٕ٘ز ث٦ٔيٌٛٛؽ١ز )ثٌذ٠ىجسص١ز( ثٌّ ٙٛسر نٍٝ ٚؽٛد و

ّْ ِعشفضدٗ عدضضدثد عدشثً  دٛثعديز ث٤فىدجس ثٌّؾدشدر، ِغٍدٗ وّغدً  ث٤فىجس ثٌعجِز ثٌّؾشدر، وّج ٠ضدُٛ٘ يٞ شدخص ي

ّْ عشٚصٗ عضضدثد إرث يضجف ينفجًسث ل١ٍٍز إٌٝ فغجدٗ ثٌٕمذٞا. ثٌضجؽش ثٌزٞ ٠ظٓ ي
(31)

 

د ٔٗ ٠مَٛ نٍٝ ث٨عدضذ٨ي نٍدٝ ٚؽدٛد ثٌّٛؽدٛد ث٤عدّٝ  ِٚٓ ٕ٘ج ؽج  ٔمذ وجٔظ ٌٍذش٘جْ ث٤ٔيٌٛٛؽٟ رث٘ذًج

ّْ عّدز فجؽدز صضيٍدخ ِٕدٗ ثفضدشث  ٚؽدٛد ثٌّٛؽدٛد  ِٓ ِؾدشد فىدشر يٚ صصدٛس، ٠ٚمدَٛ ثٌعمدً دٙدزٖ ثٌّقجٌٚدز، ٤

ّْ ثٌف٩عدفز لدذ ثعدضعٍّٛث ثٌفىدشر يٚ ثٌضصدٛس ١ٌصدٍٛث إٌدٝ ِعشفدز  ث٤عّٝ ٚؽدًٛدث و١ًٍدج ٚلذ١ًٍدج وفىدشر. ٚ٘دٛ ٠دشٜ ي

ؽٛد ث٤عّٝ، ٠ٚشٜ وجٔظ فٟ ٘زث ثٌذ١ًٌ صٕجلًضدج، إر و١دف ٠ّىدٓ ٚضد  ثٌٛؽدٛد فدٟ صصدٛس شدٟ  ِقذدر نٓ ثٌٛ

ّْ ثٌذ١ًٌ ث٦ٔيٌٛٛؽٟ ٘ىزث ٠ىْٛ ِؾشد صقص١ً فجنً، ٠ٚمدَٛ ٘دزث ثٌدذ١ًٌ فدٟ سيٞ ودجٔظ نٍدٝ ثٌخٍدظ  ِّىٓ؟ إ

ّْ صقذ٠ذٖ ٠ضجف إٌٝ ثٌّٛضٛخ، دْٚ يْ ٠ىْٛ ِض ضًّٕج ف١ٗ.د١ٓ ثٌّقّٛي ثٌّٕيمٟ ٚثٌّقّٛي ثٌٛثلعٟ، فئ
(32)

 

ّْ ِٛضدٛخ ودً خذدشر ٘دٛ  ج ثٌذش٘جْ ثٌىغدٌّٛٛؽٟ )ثٌيذ١عدٟ( نٍدٝ ٚؽدٛد أ، ف١ذدذي ِدٓ ثٌخذدشر، ٚدّدج ي ِّ ي

ثٌعجٌُ ثٌيذ١عٟ ف١غّٝ دجٌذ١ًٌ ثٌيذ١عٟ، ٚ٘ٛ ِؤعظ نٍٝ لجْٔٛ ثٌغذذ١ز، ثٌدزٞ ٠ؾعدً ٌىدً فدجدط نٍدز، ٠ٕٚضٙدٟ 

ٌىدجةٓ ث٤عدّٝ. ٠ٚغدضٕذ ٘دزث ثٌذش٘دجْ إٌدٝ ثٌضؾشددز دغٍغٍز ثٌعًٍ إٌٝ نٍز ضشٚس٠ز نٍٝ ٚؽٗ ث٦ط٩ق ٠شديٙج دج

ددج نٍددٝ  ًِ ٌىددٟ ٠ددذنُ ِذددذيٖ دمددٛر، ِٚددٓ عددُ ٠عيددٟ ثٔيذجًنددج د ٔددٗ ٠ّضددجص نددٓ ثٌذش٘ددجْ ث٦ٔيٌٛددٛؽٟ ثٌددزٞ ٠عضّددذ صّج

ّْ ثٌذش٘جْ ثٌىغٌّٛٛؽٟ ٠ٛظف ثٌضؾشدز ِٓ يؽً يْ ٠صعذ إٌٝ ٚؽٛد وجةٓ ضدشٚسٞ، ِد   صصٛسثس لذ١ٍز. د١ذ ي

ّْ ثٌقؾز ثٌضؾش٠ذ١ز ٨  صغضي١  يْ صمذَ ٌٕج يٞ ِعٍِٛجس نٓ نفجس ثٌىجةٓ ثٌضشٚسٞ، ٠ًّٚٙ ثٌعمً ٕ٘ج ثٌضؾشدز ي

ج ٠ٚذقظ دج٨نضّجد نٍٝ صصٛسثس ِؾدشدر ندٓ ثٌصدفجس ثٌضدٟ ٠ٕذغدٟ يْ صىدْٛ ٌٍىدجةٓ ثٌضدشٚسٞ ضدشٚسر  ًِ صّج

ِيٍمز، يٞ ٤وغش ثٌىجةٕجس ٚؽًٛدث، ينٕٟ ٚثؽخ ثٌٛؽٛد دزثصٗ.
(33)

  

ّْ وً ي ج١ٌظ ث ٌذ١ًٌ ثٌيذ١عٟ ؽج س دجعضخذثَ ثٌيش٠مز ثٌصٛس٠ز ثٌضدٟ ٚؽدذس ندٓ ثٌّذسعد١١ٓ ٠ٚشٜ وجٔظ ي

 ِٓ لذً. ٠ٕٚيٛٞ ثٌذ١ًٌ ثٌيذ١عٟ نٍٝ ِغجٌيجس ِٕيم١ز، ٟ٘:

                                                                                                                                                                                              
دج دد ْ ٠ؤعدظ ٔظدجَ ثٌيذ١عدز نٍدٝ لدٛث١ٔٓ ث٠٦ّجْ ٌخصٗ فٟ ِمٌٛضٗ ثٌ ١ٙشر اٚؽذس ِٓ ثٌضشٚسٞ إٔىجس ثٌّعشفز ٦فغجؿ ِؾج٨ً ٠٧ٌ ًّ ّجْا. وّج ئدٗ ودجْ ِٙض

 ف١ك د١ّٕٙج.نم١ٍز خجٌصز دّعضي نٓ ثٌّ ١تز ث١ٌٙ٦ز، فٙٛ فٟ ثٌٛلش ٔفغٗ ثٌزٞ ٠ؤِٓ ف١ٗ دجٌضفغ١ش ث١ٌّىج١ٔىٟ ٌٍىْٛ ٠ؤِٓ دٛؽٛد إٌٗ ٠ٚعًّ نٍٝ ثٌضٛ

(31( 
Kant, critique of pure reason, p.     

(32( 
Ibid, pp.    -    

(33)
 76، ص انًعقول واناليعقول في األدياٌ، ِقّذ نغّجْ ثٌخ ش 



 

   

 

ّْ وً فجدط ٠ؾخ يْ ٠ىدْٛ ٌدٗ نٍدز، ٚ٘دٛ ِذدذي ندق١ـ فدٟ ندجٌُ ثٌقدظ فمدظ ٌٚد١ظ ٌدٗ  أوالً: ثٌّذذي ثٌمجةً إ

 ِعٕٝ خجسػ ٘زث ثٌعجٌُ ثٌّقغٛط.

ّْ ث٨عضذ٨ي فٟ ثٌذ١ًٌ ثٌيذ١عٟ نٍٝ نٍز يٌٚٝ، ِؤعظ نٍٝ ثعدضقجٌز ثٌضغٍغدً إٌدٝ ِدج ٨ ٔٙج٠دز فدٟ  :ثاَيًا إ

عٍغٍز ثٌعًٍ فٟ ثٌعجٌُ ثٌّقغٛط، ث٤ِش ثٌزٞ ٠ؾعً ثٌعمً ٠ّضذ دّذذي ثٌغدذذ١ز إٌدٝ ِدج ٠ؾدجٚص ثٌخذدشر، يٞ ٠ؾدجٚص 

٠ددز ثٌغٍغددٍز ف١غددمظ ثٌعمددً فددٟ ٚ٘ددُ وددً شددشط ١ٌصددً إٌددٝ ثٌعٍددز ث٤ٌٚددٝ يٚ ثٌدد٩ ِ ددشٚطز ثٌددزٞ ٘ددٛ ثٌّددضُّ ٌٕٙج

 ث٨عضذ٨ي ِٓ نٍز يٌٚٝ، ٚثٌضٟ دذٚٔٙج ٠ّضٕ  ن١ٍٕج صصٛس ثٌضشٚسر يًِشث ِّىًٕج.

ّْ سضج ثٌعمً ثٌٕفغٟ ثٌضثةف ثٌزٞ ٠غض عشٖ ثٌعمً دجٌٕغذز إٌٝ إصّجَ ٘زث ثٌضغٍغً ٚثٔضٙجةٗ سثؽ  إٌٝ  ثانثًا: إ

ٕجن يٞ صصٛس ٌٍضشٚسر ددذْٚ شدشط، ٌّٚدج ودجْ ثٌّدش  ٨ وٕٛٔج ٔذخ ؽجٔذًج وً ششط ِ  ئٗ ٨ ٠ّىٓ يْ ٠ىْٛ ٘

 ٠غضي١  يْ ٠فُٙ ش١تًج إضجف١ًج فئٔٗ ٠قغخ رٌه إٔؾجًصث ٌضصٛسٖ.

ٌىً فم١مز يٚ ثٌخٍظ د١ٓ ث٦ِىجْ ثٌّٕيمٟ ٌضصٛس ودً  ث٨نضذجس خي  ٧ٌِىج١ٔز ثٌّٕيم١ز ٌٍّعٕٝ ثٌعجَ راتًعا:

ِىدجْ ثٌضشٔغدٕذٔضجٌٟ، د١ّٕدج ث٦ِىدجْ ثٌضشٔغدٕذٔضجٌٟ ٠قضدجػ ثٌقم١مز ثٌٛثلع١ز ِؾضّعز دذْٚ صٕجلض ددجطٕٟ ٚدد١ٓ ث٦

إٌٝ ِذذي ٠ؾعً ثٌضد ١ٌف لدجد٩ً ٌٍضيذ١دك، ٚ٘دزث ثٌّذدذي ٨ ٠ّىدٓ ددذٚسٖ يْ ٠ٕيذدك إ٨ فدٟ ١ِدذثْ ثٌضؾشددز ثٌّّىٕدز... 

إٌخ.
(34)

 

ج ثٌذش٘جْ ثٌف١ض٠مٟ يٚ ثٌغجةٟ فٙٛ ثٌذش٘جْ ثٌزٞ ٨ ٠ذذي ِٓ ثٌضصٛس ثٌّؾشد ٨ٚ ِٓ ثٌخذدشر  ِّ ثٌعجِدز، ٌٚىدٓ ي

ِٓ ثٌخذشر ثٌّقذدر دجٌظٛث٘ش فٟ ثٌعجٌُ ثٌّٛؽٛد ثٌّجعً يِجِٕج، ِٚٓ صشو١دخ ثٌظدٛث٘ش ٚٚضدعٙج ٔدضنُ ثٌٛندٛي 

إٌٝ ثلضٕجخ نق١ـ دٛؽٛد ِٛؽٛد يعّٝ ِٛثفك ٌفىشصٕج ثٌضشٔغٕذٔضج١ٌز، ف١ظ ٠شٜ ٘دزث ثٌدذ١ًٌ ثٌعدجٌُ ثٌىدجةٓ ِغٍفًدج 

ج ٠ؾعٍٕج ٔغٍُ دٛؽٛد شٟ  ِج يٌٟٚ خجسػ ٘زث ثٌىدْٛ ٚددٗ ثعدضّشثس ١ٍِٚتًج دجٌضٕٛخ ٚثٌٕظجَ ٚثٌضٕجعخ ٚثٌؾّجي ِّ

 ثٌعجٌُ ٚدمجؤٖ ٚٚؽٛدٖ.

ّْ وجٔظ يعٕٝ نٍٝ ٘دزث ثٌذش٘دجْ ٚثنضذدشٖ ئدٗ ٠غدضقك يْ ٠عجِدً ددجفضشثَ، ددً ئدٗ ِدٓ ٚؽٙدز  -ٚدجٌش ُ ِٓ ي

يشذ ثٌذشث١٘ٓ ٔمجً  ٚٚضدًٛفج ٚثصفجلًدج ِد  ثٌعمدً ثٌذ دشٞ، ٌٚدزٌه ودجْ ِدٓ ثٌصدعخ صمٍد١ص دٚسٖ ٚعدٍيضٗ  -ٔظشٖ
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ْٛ ثٌعظ١ُ، فئٔٗ ٠شصف  ِٓ ينٍدٝ إٌدٝ ٚخجنز ئٗ ٠ذثنخ ثٌعمً، فجٌعمً نٕذِج ٠ٕذٙش دصٛس ثٌيذ١عز ثٌخ٩لز ٚثٌى

ينٍٝ ِٚٓ ِ شٚط إٌٝ ِ شٚط فضٝ ٠شصف  رثصٗ إٌٝ ثٌّذذخ ث٤عّٝ  ١ش ثٌّ شٚط ٌٍيذ١عز.
(35)

 

 ّْ ّْ وجٔظ ٠ٕمدذ ثٌّدضثنُ ثٌضدٟ ٠صدً دٙدج ٘دزث ثٌدذ١ًٌ إٌدٝ ث١ٌمد١ٓ ثٌّيٍدك، ف١دشٜ ي ٚدجٌش ُ ِٓ ٘زث ثٌغٕج  إ٨ ي

ج ٌٍذش٘دجْ ث٦ٔيٌٛدٛؽٟ ٠ٚىدْٛ ثٌذش٘جْ ثٌغجةٟ ٨ ٠غضي١  يْ ٠غذش دزثصٗ ٚ ًّ ؽٛد وجةٓ يعّٝ فٙٛ ٠ضشن ث٤ِش دثة

ّْ ثٌذش٘دجْ ث٦ٔيٌٛدٛؽٟ ٠قضدٛٞ نٍدٝ ثٌقؾدز  ثٌذش٘جْ ثٌغجةٟ دّغجدز ِمذِز ٌٗ فضٝ ٠ض٩فٝ ثٌعؾض فٟ ثٌذش٘جْ، ٤

ثٌٛف١ذر ثٌّّىٕز، ٌٚٙزث فجٌعمً ثٌٕظشٞ ٨ ٠غضي١  يدًذث ث٨عدضغٕج  نٕدٗ.
(36)

ز ٌٍذش٘دجْ ٠ٚقدذد ودجٔظ ثٌٕمدجط ثٌشة١غد 

 ثٌغجةٟ ف١ّج ٠ٍٟ:

ُّ إٔؾدجصٖ دقىّدز نظ١ّدز، ٚ٘دٛ  أوالً: ٠ٛؽذ فٟ وً ِىجْ فٟ ثٌعدجٌُ ن٩ِدجس ظدج٘شر نٍدٝ صٕظد١ُ ِمصدٛد صد

 ٠ ىً ُو٩ً وج٩ًِ  ١ش لجدً ٌٍٛنف فٟ صٕٛخ ِقض٠ٛجصٗ ٨ٚ ٔٙجة١ز ثِضذثدٖ.

ج نٓ ث٤ش ثاَيًا: ًِ ّْ ٘زث ثٌضشص١خ ٚثٌضٕظ١ُ ٌٍٛعجةً ٚثٌغج٠جس  ش٠خ صّج ّْ طذ١عدز إ ١ج  ثٌّٛؽٛدر فٟ ثٌعجٌُ، ٤

ث٤ش١ج  صؾعٍٙج  ١ش لجدسر نٍٝ ثٌٕظجَ يٚ ثٌضٕظ١ُ دصٛسر صٍمجة١ز، ٚإّٔج ٠ضُ صٕظ١ّٙج ِذجششر دٛثعيز ِذذي نم٩ٟٔ 

 ِذدش ٚفمًج ٤فىجس يعجع١ز.

ج ٌددزٌه صٛؽددذ نٍددز فى١ّددز عددج١ِز ٌىددً لددٜٛ ثٌيذ١عددز فددٟ ثٌعددجٌُ، ٨ دٛنددفٙج نٍددز ن١ّددج  ٠ٕددضؼ نٕٙدد ثانثًااا:

 ثٌّٛؽٛدثس ٚث٤فذثط فٟ ثٌعجٌُ، دً دٛنفٙج نٍز نجلٍز فشر.

ٚٚفدذر ٘دزٖ ثٌعٍدز )يٞ ٚفذث١ٔدز ث٦ٌدٗ( ٔغدضذي ن١ٍٙدج ِدٓ ٚفدذر ثٌع٩لدز ثٌّضذجدٌدز دد١ٓ يؽدضث  ثٌعدجٌُ،  راتًعا:

ٚثٌضٟ صذذٚ و ؽضث  ِٓ نًّ فٕٟ ٚثفذ.
(37)

 

ةؼ ينّجي ثٌفدٓ ث٦ٔغدجٟٔ ثٌدزٞ ددٗ ٠يدٛخ ٚدّذذي ثٌّّجعٍز ٠غضذي ثٌعمً ِٓ ص جدٗ ِٕضؾجس ِع١ٕز ٌٍيذ١عز ٚٔضج

ث٦ٔغجْ ثٌيذ١عز ٠ٚش ّٙج نٍٝ ثٌضى١ف ٚي٘ذثفٗ ثٌخجنز فٟ ِٕضؾجس ثٌفدٓ ث٦ٔغدجٟٔ، صؾعٍٕدج ٔغدضخٍص ث٦ِىج١ٔدز 

ثٌذجطٕز ٌعٍز فجنٍز فشر، ٚثٌضٟ صؾعً ِٓ وً فٓ د شٞ ٚفضٝ ثٌعمً ث٦ٔغجٟٔ يًِشث ِّىًٕج. ٘زث ث٨عدضذ٨ي ٠ضدذسػ 

ٚثٌّ ج٘ذر فٟ وً ِىجْ وضٕظ١ُ ظج٘ش ٠ ١ش إٌٝ ٚؽٛد نٍٗ ِٕجعذز ٌٗ، ٚ٘زٖ ثٌعٍدز ٨ ٠ّىدٓ  ِٓ ثٌٕظجَ ٚثٌضص١ُّ

ِدٓ -يْ صىْٛ إ٨ وجةًٕج يعّٝ ٠ّضٍه ثٌمٛر ٚثٌقىّز ٚثٌىّج٨س ثٌّخضٍفز، ٌٚىٓ ِ  ودً رٌده ٨ ٠دؤدٞ ٘دزث ثٌذش٘دجْ
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ّْ أ ٘ٛ ِٕٙذط ثٌعجٌُ ٨ خجٌمدٗ، ٤ٔدٗ ٠عضّدذ نٍدٝ -ٚؽٙز ٔظش وجٔظ ثٌضّجعدً دد١ٓ أ ٚثٌعدجٌُ ِدٓ ٔجف١دز  إ٨ إٌٝ ي

ٚث٦ٔغجْ ثٌصجٔ  ِٓ ٔجف١ز يخشٜ، ٚثٌم١دجط ٕ٘دج دجطدً؛ ٤ٔدٗ ٠فضدش  ثٌّعشفدز ديذ١عدز ثٌّٛؽدٛد ثٌىجِدً يٚ أ، 

د١ّٕج ٘زث ١ٌظ ِّىًٕج، ٠ٚشفض وجٔظ صنُ يٞ شخص ٠شٜ ئٗ ٠ذسن ثٌع٩لز د١ٓ وُ ثٌعدجٌُ ثٌدزٞ ٠دشثٖ )ِدٓ ف١دظ 

ثٌعجٌُ ٚٚفذث١ٔز خجٌمدٗ، ِٚدٓ  ثٌى١ٍز، ٚد١ٓ ٔظجَ ثٌعجٌُ ٚثٌقىّز ث٤نٍٝ، ٚد١ٓ ٚفذر ثٌّفَٙٛ ٚثٌّجنذق( ٚثٌمذسر

ّْ ث٩ٌ٘ٛس  عُ فئٔٗ ٠عضمذ يْ ث٩ٌ٘ٛس ثٌيذ١عٟ ٨ ٠غضي١  يْ ٠مذَ يٞ ِفَٙٛ ِقذد نٓ ثٌعٍز ث٤نٍٝ ٌٍعجٌُ، ٌٚزث فئ

ثٌيذ١عٟ ٨ ٠ىفٟ نٕذٖ ٌضمذ٠ُ ِذذي ١ٌٙ٧ٌجس ثٌضٟ ص ىً يعجط ثٌذ٠ٓ.
(38)

 

ّْ أ ٘دٛ خدجٌك ثٌىدْٛ ِدٓ ندذَ ٚ٘دٛ لدجدس  ٨ٚ ٠غضي١  ٘زث ثٌذش٘جْ ٌىٟ ٠ىْٛ ِٕيم١ًج ِ  ٔفغدٗ يْ ٠غذدش ي

ّْ أ ٘دٛ ِٕٙدذط ِٚدٕظُ ٘دزث ثٌعدجٌُ  نٍٝ وً شٟ  فجةض ٌىً ثٌىّدج٨س، ٌٚىدٓ ودً ِدج فدٟ ثعدضيجنضٗ يْ ٠غذدش ي

 فقغخ.

ج  فدٟ يس  ثٌيذ١عدز يٚ ثٌٛثلد  إرْ فىجٔظ ٠شفض ثعدضخذثَ ثٌفىدش ٌٍذشٕ٘دز نٍدٝ ثٌٛؽدٛد، ٠ٚصدش نٍدٝ ثٌذمد

ِؤوًذث نٍٝ خشثفز يٞ صصٛس فٛق طذ١عٟ، ٕٚ٘دج ا٠ٕدضخ ودجٔظ ِٕضًندج ٔمدذ٠ًج سثفًضدج ٩ٌ٘دٛس، ٠ٚضدشح ثٌّغج١ٌدز 

ثٌضم١ٍذ٠ز فٟ ِشصىضثصٙج ثٌقغجعز، ٚثٌضٟ صمَٛ نٍٝ ثعضٕذجط ثٌٛؽٛد ِٓ ثٌفىشا.
(39)

 

ّْ ٘زٖ ث٤فىجس ثٌّضعٍمز إرْ فّؾجي ثٌعمً ثٌخجٌص ٨ ٠ّىٕٗ يْ ٠غذش ٚؽٛد أ ٨ٚ عج ةش ِعضمذثس ث٠٦ّجْ، ٚي

دجهلل ٚدّعضمذثس ث٠٦ّجْ ٠شوذٙج ثٌعمً ٔض١ؾدزً ٌعدذَ ٚلٛفدٗ نٍدٝ يس  ندٍذز؛ ف١دظ ٠قدٛي ثٌقدذٚد ثٌّٕيم١دز ثٌضدٟ 

نٓ أ  -نٕذ وجٔظ-٠ؾخ يْ ٠مف نٕذ٘ج إٌٝ فذٚد ؽٛ٘ش٠ز، ٚأ نٕذٖ ٌُ ٠غذش ئٗ ؽٛ٘ش. ٚيعّٝ ِج ٠ّىٓ لٌٛٗ

ِذذي ِعشفٟ ِٕظُ ِٚٛفذ ٤فىجس ثٌعمً، فٙٛ ِؾشد ِغً ينٍٝ ِعشف١ًج ١ٌٚظ ئيٌٛٛؽ١ًج، ٚنٕذِج ٔقٛي  إّٔٗ دّغجدز

٘زث ثٌّذذي ثٌّعشفٟ إٌٝ ِذذي إٔيٌٛٛؽٟ ٔمد  فدٟ ثٌخشثفدجس ٚث٤ٚ٘دجَ، ٚ٘ىدزث وّدج ٠مدٛي ؽد١ّظ ود١ٌٕٛض: ا٠ٕضٙدٟ 

ّْ أ  ١ش لجدً ٌٍّعشفز ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌٕظش٠زا. وجٔظ إٌٝ ي
(40)

 

ص صٟ ِقج٨ٚصٗ فٟ أمذ ثٌعمً ثٌعٍّٟا ١ٌغضشد ٚؽٛد أ ثٌقم١مٟ فٟ ِظج٘شٖ ث٤خ٩ل١ز، ف١ظ صُعدّذ  ِٚٓ عُ 

ّْ ٘دزث ث٨ؽضٙدجد ٠دذفعٕج  ِغٍّز اٚؽٛد أا ِغٍّز ضشٚس٠ز صشصذظ دفىشر ثؽضٙجد ث٦ٔغجْ فٟ ِؾجي ث٤خ٩ق، إر ي

٧ٌٔغجْ ثٌّؾضٙدذ ثٌغدعجدر. فدجهلل ٘دٛ ثٌضدجِٓ إٌٝ ثٌضفى١ش فٟ وجةٓ وجًِ ط١خ صىضًّ ف١ٗ ثٌفضجةً ٠ّىٕٗ يْ ٠قمك 

٥ٌخ٩ق نٕذ وجٔظ، وّج وجْ ضجًِٕج ٌٍّعشفز نٕذ د٠ىجسس. ٌٚزٌه ٔؾذ وجٔظ ٠فضً ِج ٠غد١ّٗ ددج٤خ٩ق ثٌيذ١ع١دز 

                                                           
(38)

 81، ص انًعقول واناليعقول في األدياٌ، ِقّذ نغّجْ ثٌخ ش 

(39)
 82ثٌّشؽ  ثٌغجدك، ص  

(40)
 259، ص 1998، صشؽّز فؤثد وجًِ، دثس لذج ، ثٌمج٘شر، هللا في انفهسفح انحذيثح، ؽ١ّظ و١ٌٕٛض 



 

   

 

ّْ ث٤خدد٩ق ث٩ٌ٘ٛص١ددز صؾعددً ِددٓ أ ثٌخ١ددش ث٤خ٩لددٟ ث٤لصددٝ ِٚ ددشخ ثٌمددجْٔٛ  نٍددٝ ث٤خدد٩ق ث٩ٌ٘ٛص١ددز ؛ ٤

دث٤خ٩لٟ فٟ ث٢ْ ٔف ِّ ج غٗ، ٚدٕجً  نٍٝ خٛف ثٌذ ش ِٓ نمجح أ ٘ٛ ثٌزٞ ٠ؾعٍُٙ ٠ّضغٍْٛ ٌٍمٛث١ٔٓ ث٤خ٩ل١دز، ي

ث٤خ٩ق ثٌيذ١ع١ز فئٔٙج صض ىً دع١ًذث نٓ يٞ صصٛس هلل، ٌٚىٕٙج صٕضٟٙ إٌدٝ ثٌضغد١ٍُ دٛؽدٛد أ؛ ٤ٔدٗ ٘دٛ ثٌّٛؽدٛد 

ثٌزٞ ٠ىجفب عٍٛوٕج ثٌخ١ش.
(41)

  

 انعقم انعًهي وإرساء قواعذ اإليًاٌ -ب

دعذ ٔمذ وً ثٌذدشث١٘ٓ نٍدٝ ٚؽدٛد أ فدٟ أمدذ ثٌعمدً ثٌخدجٌصا يندذـ فدجي ندجفذٗ وّدج صّغدً نٍدٝ ٌغدجْ 

ّْ  Mendelsonِٕذٌغددْٛ  اد ٔددٗ سؽددً ِقيددُ ٨ ٠ذمددٟ نٍددٝ شددٟ ، ٚخ١لددً إٌددٝ دعددض ثٌّضددضِض١ٓ ثٌّضعؾٍدد١ٓ ي

ثٌّز٘خ ثٌٕمذٞ لذ ثٔيٍك ِٓ لّمُ ثٌمي١عز ِجسًدث ؽذجًسث ٠قًّ ِعجٚي ثٌٙذَ ٚثٌضذ١ِش، ف٩ ٠ذمٟ ٨ٚ ٠زس نم١دذر ٨ٚ 

ّْ ؽ١ّد  ث٤دٌدز ثٌفٍغدف١ز ّْ ف١ٍغٛف ثٌٕمذ٠ز فد١ٓ يظٙشٔدج نٍدٝ ي نٍدٝ ٚؽدٛد أ ١ٌغدش يدٌدز  د٠ًٕج، ٚصُٛ٘ دعضُٙ ي

ّٛ  ثٌعدٛدر إٌدٝ ف١دظ صؾدغُ شدذٙجس ثٌ ده  ِٕضؾز ٨ٚ ِمٕعز، لذ لدٛ  فدٟ ثٌٛلدش ٔفغدٗ دندجةُ ث٠٦ّدجْ ددجهلل، ٚعد

ٚث٨سص١جح ثٌمذ٠ُ
(42)

. 

فٟ ثٌقم١مدز ٌدُ ٠ىدٓ ِٛلدف ودجٔظ فدٟ ثٌعمدً ثٌخدجٌص ٘دٛ ِٛلفدٗ ثٌٕٙدجةٟ ٚ ج٠ضدٗ ث٤خ١دشر، ددً ودجْ دّغجددز  

ٗ ثٌٕمذٞ، دّعٕٝ ئٗ وجْ ص١ّٙدًذث ٌٍؾجٔدخ ث٠٦ؾدجدٟ فدٟ فٍغدفضٗ، ٚلدذ صؾٍدٝ دٛضدٛؿ فدٟ ثٌؾجٔخ ثٌغٍذٟ فٟ ثصؾج٘

ّْ ثٌقغجعدد١ز ثٌضشٔغددٕذٔضج١ٌز ٨ صىددْٛ ِّىٕددز دددذْٚ ثٌّٕيددك  ثٌعمددً ثٌعٍّددٟ، ٚإرث ٔظشٔددج إٌددٝ صمغدد١ّجصٗ ٚؽددذٔج ي

فجس زا، يٞ  اثٌقذٚط د٩ صصٛسثس ن١ّج ، ٚثٌضصٛسثس د٩ فذٚط ثٌضشٔغٕذٔضجٌٟ فغخ صعذ١ش وجٔظ ثٌّ ٙٛس

ّْ ثٌضؾشدز ِغضق١ٍز دذْٚ ششطٙج ثٌمذٍٟ فٟ ثٌفىش ٚدجٌضدجٌٟ ٠غدضق١ً إدسثن ثٌعدجٌُ يٚ ِعشفضدٗ إْ ٌدُ صىدٓ ٕ٘دجن ، ي

٘زٖ ثٌمٛثٌخ ثٌمذ١ٍز، ٚ٘زث ٠عٕٟ دٍغز ثٌذ٠ٓ ثعضقجٌز ثٌّعشفز دذْٚ ث٠٦ّجْ.
(43)

 

غً ٌٍعمً، يٞ ِٛضٛنجس ُِ ّْ ثٌٕفظ ٚثٌعجٌُ ٚأ  ٠٧ٌّجْ، ٚثٌعمً ٨ ٠غضي١  يِجِٙج  ٚ٘ىزث ٠ٕضٟٙ وجٔظ إٌٝ ي

ًّ ٨٘ٛس ٠مَٛ نٍدٝ  ج فٟ ث٨عضذ٨ي ثٌخجطب ٚثٌؾذي ثٌىجرح. ٠ٚشفض فٟ ثٌٕٙج٠ز و ًّ ش١تًج، ٚإْ فجٚي فئٔٗ ٠م  فض

 ثٌّذجدا ثٌض ١ٍِز ٌٍعمً. ِٚٓ ٕ٘ج ٠صذـ ٚؽٛد أ إفذٜ ِغٍّجس ثٌعمً ثٌعٍّٟ نٕذ وجٔظ.

٠عًّ طذمًج ٌٍقش٠ز ٚثٌيذ١عز نٍٝ ثٌغٛث ، ٚأ دعمٍٗ ٚإسثدصٗ نٍدز  فجهلل ٘ٛ ثٌّٛؽٛد ث٤نظُ ثٌمجدس نٍٝ يْ 

ثٌيذ١عز ٚخ١ش٘ج ث٤لصٝ، يٞ ئّٗ خجٌمٙج، ٚثٌخ١ش ث٤لصٝ ث٦ٔغجٟٔ ِمذِز ٌٍخ١ش ث٤لصدٝ ث٤ٚي ٚ٘دٛ أ، ٌدزٌه 
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ّْ صقم١ك ثٌخ١ش ث٤لصٝ ث٦ٔغجٟٔ ١ٌظ ٚثؽذًج فمظ دً ضشٚسر، ٨ٚ ٠عٕٟ ٘دزث ثنضذدجس ٚؽدٛد أ يع جًعدج ٧ٌٌدضثَ فئ

ّْ ثٌٛثؽدخ ٌد١ظ ثفضشثًضدج ٔظش٠ًدج ددً  ّْ ث٦ٌدضثَ ثٌخٍمدٟ ٠ى دف ندٓ ثٌخ١دش ثٌضدشٚسٞ، ٚدّدج ي ثٌخٍمٟ؛ دً ٠عٕدٟ ي

ثنضمجدثً ن١ٍّجً ٠ىْٛ ثٌعًّ ٨ ثٌٕظش ٘ٛ ثٌذش٘جْ ثٌٛف١ذ نٍٝ ٚؽٛد أ.
(44)

 

فٟ ٍِّىز خٍم١دز ٌٍغج٠دجس،  إرْ ٠ذذٚ أ نٕذ وجٔظ دّغجدز ِذذي يعّٝ فٟ ٍِّىز ثٌغج٠جس ٚدّغجدز ِ شخ ينظُ

دً ٘ٛ نٍٝ ثٌخصٛص، دّغجدز نٍز ٠ّىٓ دٙج ثٌضٛثفك ثٌقك د١ٓ ثٌغعجدر ٚثٌفض١ٍز، ٚ٘زث ِج ٠مَٛ ن١ٍدٗ ِدج ٠غد١ّٗ 

ّْ ٚؽدٛد ث٤شد١ج  ٠ؾدخ يْ  وجٔظ دجٌذ١ًٌ ثٌخٍمٟ نٍٝ ٚؽٛد أ، ٠ٚمَٛ ٘زث ثٌذ١ًٌ نٍٝ  جة١ز خٍم١دز؛ ٤ٔدٗ ٠عضذدش ي

ثٌضدٟ ٠ؾعدً ِٕٙدج ثٌمدجْٔٛ ثٌخٍمدٟ ِٛضدًٛنج ٌٕدج، ٚئدٗ ٌىدٟ ٔفغدش ٘دزث ثٌخضدٛخ ٠ىْٛ خجضًعج ٌٍغج٠دز ثٌمصدٜٛ، 

ٚٔؤعغٗ ٠ؾخ يْ ٔشؽ  إٌٝ وجةٓ خٍمٟ دٛنفٗ ِذذخ ثٌعجٌُ. ٌٚىٓ ثٌذ١ًٌ ثٌخٍمٟ، ثٌّغضّذ ِٓ ث٨عضخذثَ ثٌعٍّدٟ 

ٌعمٍٕج، ٨ ٠صـ إ٨ دجٌٕغذز ٌٙزث ث٨عضخذثَ، ٨ٚ ٠ّىٓ صق٠ٍٛٗ إٌٝ دش٘جْ ٔظشٞ.
(45)

 

ج، إر صشصف  إٌٝ فىشر ِ دشخ يخ٩لدٟ نظد١ُ ٚ٘ىزث ٠ّىٕ ًّ ّْ ث٤خ٩ل١ز نٕذ وجٔظ صؤدٞ إٌٝ ثٌذ٠ٓ فض ٕج ثٌمٛي إ

ثٌمذسر، خجسػ ثٌٕٛخ ثٌذ شٞ، ٚرٌه دض١غ١ش ِج ٠ٕذغدٟ يْ ٠ىدْٛ ثٌغج٠دز ثٌمصدٜٛ ٧ٌٔغدجْ يْ ٠صد١ش ي٠ًضدج ثٌغج٠دز 

ثٌمصٜٛ ٌخٍك ثٌعجٌُ.
(46)

 

ّْ وجٔظ فٟ ثٌّشفٍز ثٌٕمذ٠ز ثعضذع ذ ٚؽٛد ِعشفز نم١ٍز ٔظش٠ز ِقضز ددجهلل صعدجٌٝ، ٚثنضذدشٖ خ٩نز ثٌمٛي إ

ِؾشد فىشر ِٕظّز ٤فىجس ثٌعمً ثٌٕظشٞ ثٌّقض ثٌزٞ ٚضد  ٌدٗ فدذًٚدث ٨ ٠ضعدذث٘ج، ٚ٘دٛ فدٟ ثٌٛلدش رثصدٗ ٠فدضـ 

ثٌّؾجي ِٓ ٚؽٙز ٔظش ثٌعمً ثٌعٍّٟ ثٌّقض ٌٍضغ١ٍُ دٛؽٛد أ وّصجدسر يخ٩ل١ز ١ٌّضجف١ض٠مدج ث٤خد٩ق دٛندفٙج 

ّْ ودجٔظ لدذ ث٤عجط ثٌ ذ٠ٕٟ ٌٍعمً ثٌّقض، ٠ٚعضدذ ٘دزٖ ثٌٛؽٙدز ِدٓ ثٌٕظدش ِدج ٠دشثٖ ؽد١ّظ ود١ٌٕٛض ثٌدزٞ ٠دشٜ ي

ّْ أ  ١ش لجدً ٌٍّعشفز ِٓ ثٌٕجف١ز ثٌٕظش٠دز، ث٤ِدش ثٌدزٞ ؽعٍدٗ ٠قدجٚي فدٟ  ثٔضٙٝ فٟ أمذ ثٌعمً ثٌخجٌصا إٌٝ ي

ٝ ث٤لدً. ِٚدٓ ٘دزث ثٌّٛلد  ٠ّىدٓ يْ أمذ ثٌعمً ثٌعٍّٟا يْ ٠غضشد ٚؽٛد أ ثٌقم١مدٟ فدٟ ِظدج٘شٖ ث٤خ٩ل١دز نٍد

ٔضفٟ ِعٕٝ ؽذ٠ذثً ٚدل١مجً ٌٍعذدجسر ثٌضدٟ صضدشدد وغ١دًشث ِدٓ ئّدٗ اٚؽدذ ِدٓ ثٌضدشٚسٞ إٔىدجس ثٌّعشفدز، ٌىدٟ ٠فغدـ 

ِؾددج٨ً ٠٧ٌّددجْا فددئرث يخددزس وٍّددز اِعشفددزا دددجٌّعٕٝ ثٌىددجٔيٟ ثٌخددجص ثٌددزٞ ٠مصددذ ثٌفٙددُ ثٌعٍّددٟ ٌٍّٛضددٛنجس 

ّْ أ ثٌمجددً ٌٍّعشفدز ثٌظج٘ش٠ز ٚلٛث١ٕٔٙج، وجْ ِٓ ثٌّف ١دذ ٌّدز٘خ ث١ٌ٘ٛ٤دز يْ ٠ٕىدش إِىدجْ ِعشفضٕدج ددجهلل؛ رٌده ٤

٠صذـ فٟ ٘زٖ ثٌقجٌز ظجً٘شث ِقغًٛعج دذ٨ً ِٓ يْ ٠ىْٛ ث٤عجط ثٌّعمٛي ث٤نٍٝ ٌٍٛؽٛد، ٚفجدعًج ِضع١ًٕدج ِعٍد٨ًٛ 
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جوُ ثٌعجدي ث٩ٌِضٕجٟ٘ فٟ فىّضٗ، دذ٨ً ِٓ يْ ٠ىْٛ ِذذي فًشث عذذ١ًج، ِٚٛضًٛنج ِ شٚطًج ِقذًدث دذ٨ً ِٓ رٌه ثٌق

ّْ أ ٨ ٠ّىددٓ يْ ٠ىددْٛ وددزٌه إرث يدسوٕددجٖ، ٠ددذخً وددجٔظ صعددذ٩٠ً نٍددٝ  ٚد١ّٕددج ٠عضمددذ يٚ غددي١ٓ ٚصِٛددج ث٨ودد٠ٕٟٛ ي

ِٛلفّٙج ف١مٛي: اإٔدٗ ٌدٓ ٠ىدْٛ أ إرث ثعدضيعٕج ِعشفضدٗ نٍدٝ ٔقدٛ ندجسَا، ٌٍّٚقجفظدز نٍدٝ نٍدٛ أ فدٟ ٚؽدٗ 

ّْ أ لجددً ٌٍّعشفدز، ِٚدٓ عدُ ٠ٕذغدٟ ِفِٙٛٗ ثٌخجص فٟ صٕجٟ٘ ن١ٍّ ز ثٌّعشفدز ٚظج٘ش٠ضٙدج ٠ٕذغدٟ ٌىدجٔظ إٔىدجس ي

ن١ٍٗ يْ ١ٙ٠خ دٕٛخ طذ١عٟ ِٓ ث٠٦ّجْ دٛنفٗ ثٌشثديز ث٦دسثو١ز د١ٓ أ ٚث٦ٔغجْ.
(47)

 

ّْ ث٦ٌدضثَ ثٌخٍمد ّْ ٘زث ٨ ٠عٕٟ ثنضذدجس ٚؽدٛد أ يعجًعدج ٧ٌٌدضثَ ثٌخٍمدٟ ددً ٠عٕدٟ ي ٟ وّج ٠ؤوذ وجٔظ ِشثًسث ي

ّْ ثٌٛثؽخ ١ٌظ ثفضشثًضج ٔظش٠ًج دً ثنضمدجد نٍّدٟ ٠ىدْٛ ثٌعّدً ٨ ثٌٕظدش ٘دٛ  ٠ى ف نٓ ثٌخ١ش ثٌضشٚسٞ. ٚدّج ي

ثٌذش٘جْ ثٌٛف١ذ نٍٝ ٚؽٛد أ. ٨ٚ صغضي١  ث٤خد٩ق يْ صعٍّٕدج و١دف ٔىدْٛ عدعذث ، ددً صغدضي١  فمدظ يْ صعٍّٕدج 

ّْ ثٌدذ٠ٓ ٘دٛ ثٌدزٞ و١ف ٔىْٛ ؽذ٠ش٠ٓ دجٌغعجدر، فئرث يض١ف ثٌذ٠ٓ إٌٝ ث٤خ٩ق نشفٕ ج و١ف ٔىْٛ ععذث  فمًدج؛ ٤

٠عي١ٕج ث٤ًِ فٟ ثٌغعجدر، ٚ ج٠ز أ ِٓ ثٌخٍك ١ٌغش ثٌغعجدر فمظ دً ثٌخ١ش ث٤لصٝ.
(48)

 

 يهكح انحكى وانثزاهيٍ عهى وجود هللا -ج

 ّْ ّْ ثٌؾ٩ي فدٟ ثٌيذ١عدز ِدج ٘دٛ إ٨ ِمذِدز ٌٍغجة١دز، ٚي ّْ وجٔظ ٠شٜ ي ج فٟ أمذ ٍِىز ثٌقىُا فئ ِّ ثٌغجة١دز ٘دٟ ي

ثٌذ١ًٌ ثٌٛف١ذ نٍٝ ٚؽٛد أ. فذعذ يْ فّشق د١ٓ ثٌؾ١ًّ ٚثٌؾ١ًٍ ٚؽعً ثٌ عٛس دجٌؾ١ًّ ِمذِدز ٌٍ دعٛس دجٌؾ١ٍدً، 

ؽعً ثٌؾ١ًٍ ِمذِز ٦عذجس ٚؽٛد أ، فجهلل ٠ذذٚ ِٓ خد٩ي ثٌعٛثندف ٚث٤نجند١ش ٚثٌٙدضثس ث٤سضد١ز نٕدذ وغ١دش 

٠ٓ ثٌدز٠ٓ ٠فشلدْٛ دد١ٓ ثٌدذ٠ٓ ٚثٌخشثفدز،ِٓ ثٌ عٛح ٚفٟ ثٌ عٛس دؾد٩ي ثٌدٕفظ نٕدذ ثٌّغدض١ٕش
(49)

ٚ٘ىدزث ٠ؾعدً  

وجٔظ ثٌؾّجي ٚثٌذ٠ٓ فٍمض١ٓ ِضٛعيض١ٓ د١ٓ ثٌعمً ثٌٕظشٞ ٚثٌعمً ثٌعٍّٟ، فجٌقىُ ثٌؾّجٌٟ إدسثن سٚفدٟ ٌؾّدجي 

ثٌىْٛ، ٚثٌقىُ ثٌغجةٟ صٛؽٗ شعٛسٞ ٔقٛ ثٌىّجي ٚو٩ّ٘ج ِشصذيجْ دجٌدزٚق ٚثٌٛؽدذثْ،
(50)

وّدج ٠ٕضذدٗ ودجٔظ إٌدٝ  

ٚضعٕج فىشر أ فٟ ثٌيذ١عز ٌضفغ١ش  جة١ضٙج عُ ثعضخذِٕج ٘زٖ ثٌغجة١ز ٌٍذشٕ٘ز نٍٝ ٚؽدٛد أ فئٕٔدج ٔمد  فدٟ ئٕج إرث 

ثٌددذٚس، ٌٚددزٌه صىف١ٕددج  جة١ددز ثٌيذ١عددز فضددٝ ٨ ٔخٍددظ  جة١ددز ثٌيذ١عددز ٚصصددٛس أ دجنضذددجسٖ  جة١ددز، فجٌغج٠ددز ِمذِددز 
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٩ٌ٘ٛس ٨ٚ ٔؾذ ِعٕج٘ج ث٤خ١ش إ٨ ف١ٗ.
(51)

مٛي إّٔٗ إرث ثعضقجي نٍٝ وجٔظ يْ ٠غذدش ٚؽدٛد أ ندٓ ٚ٘ىزث ٠ّىٓ ثٌ 

ّْ ثٌّشٚس ديش٠ك ثٌعمً ثٌعٍّٟ ٚدٍّىز ثٌزٚق ١٠غشثْ ٌٗ رٌه.  طش٠ك ثٌعمً ثٌٕظشٞ فئ

 انًوقف انذيُي نكاَط في انًزحهح يا تعذ انُقذيح -3

ثٌعمدً ٚفدذٖا،  ٠ّٚىٓ صغ١ّز ٘زٖ ثٌّشفٍز دعذجسر يدق: اثٌّٛلف ثٌذ٠ٕٟ ٌىجٔظ فٟ ِشفٍدز ثٌدذ٠ٓ فدٟ فدذٚد 

ف١ظ ٠ّىدٓ ثٌقدذ٠ظ فدٟ ٘دزٖ ثٌّشفٍدز ندٓ ثٌدذ٠ٓ دىدً يدعدجدٖ: دٛف١دٗ ٚشدشثةعٗ، دشِدٛصٖ ِٚعؾضثصدٗ، دّعضمذثصدٗ 

ٚصٕجلضجصٗ، دذ١ٔجٖ ٚ خشصٗ.
(52)

ّْ وضجح ودجٔظ اثٌدذ٠ٓ فدٟ فدذٚد ثٌعمدً   ٚي٠ًضج ٌشؤ٠ز دعض ثٌذجفغ١ٓ ثٌز٠ٓ ٠شْٚ ي

قىُ ئٗ صمع١ذ يخ٩لٟ ٌٍذ٠ٓ ثٌعمٍٟ ثٌخجٌص.ٚفذٖا ٘ٛ صضّز ِٕيم١ز ٌىضجح أمذ ثٌعمً ثٌعٍّٟا د
(53)

 

ّْ ثٌدذ٠ٓ ثٌٛثفدذ ثٌقدك ٘دٛ ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ، ٚث٤خد٩ق ٚفدذ٘ج يعدجط ثٌدذ٠ٓ،  ٠ٚشٜ وجٔظ فٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ي

ٟٚ٘ فٟ ثٌٛلش رثصٗ ِغضىف١ز دزثصٙج ١ٌٚغش دقجؽز إٌٝ ثٌذ٠ٓ؛ ف١ظ صمدَٛ ث٤خد٩ق نٍدٝ صصدٛس فش٠دز ث٦ٔغدجْ، 

ٌمٛث١ٔٓ  ١ش ِ شٚطز، ف٩ ٠قضجػ إٌٝ فىشر وجةٓ ِغج٠ش ٌٗ ينٍٝ ِٕٗ ٌىٟ ٠عشفٗ ٚثؽذٗ، ٨ٚ ِٚٓ عُ فئٔٗ ٠خض  

٠قضجػ إٌٝ دجنظ  خش  ١ش ثٌمجْٔٛ ٌىٟ ٠شثن١ٗ، ٚرٌه دفضً ثٌعمً ثٌعٍّٟ ثٌّقض.
(54)

 

ففٟ ٘زٖ ثٌّشفٍز ٠ّىٕٕج ثٌقذ٠ظ نٓ ٔٛخ  خش ِٓ ثٌذ٠ٓ ٠يٍك ن١ٍٗ ودجٔظ ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ ٚرٌده فدٟ ِمجددً 

٠ٓ ثٌضجس٠خٟ، إر ٨ ٠ضقذط ودجٔظ ندٓ ثٌدذ٠ٓ ثٌضدجس٠خٟ إ٨ فدٟ إطدجس ثٌقدذ٠ظ ندٓ ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ، رٌده ثٌدذ٠ٓ ثٌذ

ثٌزٞ ٠ؤعغٗ نٍٝ ثٌعمً ثٌّؾشد ٚفذٖ فٟ ثعضعّجٌٗ ثٌعٍّٟ، لٛث١ٕٔٗ لذ١ٍز ِيٍمز ٨ صغضٕذ إٌٝ يٞ ٚثل  صؾش٠ذٟ يٚ 

، إّٔج ٘ٛ ِؤِٓ دئٌدٗ ٚثفدذ دْٚ فجؽدز إٌدٝ ٚفدٟ ٚلجة  صجس٠خ١ز. ٚثٌزٞ ٠غشٞ فٟ و١جٔٗ ثٌمجْٔٛ ثٌخٍمٟ ٠ٚقشوٗ

يٚ د١ًٌ.
(55)

 

ج ثٌذ٠ٓ ثٌضجس٠خٟ دجٌغٍخ ٚٔجدًسث ِج ٠قذدٖ دج٠٦ؾجح، ٚثٌضقذ٠ذ ديش٠مز ثٌغٍخ ٠ىْٛ  ًّ ٚإرث وجْ وجٔظ ٠قذد دثة

ّْ ٕ٘جن فجسلجً وذ١شثً د١ّٕٙج، ٠ؾعدً ود٩ً ِّٕٙدج ٠مدف  ِٓ خ٩ي ثٌضمجدً دجٌضٕجلض ِ  ث٠٦ّجْ ث٤خ٩لٟ، ف١ظ ٠شٜ ي

نٍٝ طشف ٔم١ض ِٓ ث٢خش، ف١ؤعدظ ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ نٍدٝ ثٌعمدً ثٌعٍّدٟ ثٌّقدض، يٞ ئدٗ د٠دٓ ِؤعدظ نٍدٝ 
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 (52)
 57، ص يٍ انعقم انخانص إنى اإليًاٌ انخانص، ثٌّصذجفِٟقّذ 

 (53)
ثٌقش٠ز ٚثٌّغؤ١ٌٚز ٚثٌخي١تز فٟ فٍغفز ثٌذ٠ٓ ثٌىجٔي١ز، ِمجٌز دىضجح اثٌض ن١ً ثٌٕمذٞ ٌٍقذثعز ِٚج دعذ٘ج ف لشث ثس فٟ ثٌفٍغفز  ،نض ثٌعشح ٌقى١ُ دٕجٟٔ

 45، ص 2005ثٌذ١ضج ، ِيذعز ثٌٕؾجؿ ثٌؾذ٠ذر، ثٌيذعز ث٤ٌٚٝ،  ثٌٕمذ٠ز، ِٕ ٛسثس و١ٍز ث٢دثح ٚثٌعٍَٛ ث٦ٔغج١ٔز دجٌشدجط، ثٌذثس

(54) 
Kant, Religion with in the Boundary of pure reason, p.   

(55)
 43، ص انذيٍ وانسالو عُذ كاَط، فش٠جي فغٓ خ١ٍفز 



 

   

 

ث٤خ٩ق، ٚثٌغجٟٔ ِؤعظ نٍٝ ِعشفز ِفجسلز ٟ٘ ثٌٛفٟ ث٦ٌٟٙ، ٚث٤خ٩ق ف١ٗ ٔض١ؾز ١ٌٚغش يعجًعج، ث٤ِش ثٌزٞ 

ج، فج٤خ٩ق نٕذٖ ف وّج صمذَ ف يعجط ثٌذ٠ٓ، وّج ي ًِ  ّْ ثٌٛفٟ ٨ ٠ؾذ ٌذ٠ٗ ِىجًٔج ِعشف١ًج.٠شفضٗ وجٔظ صّج

ًّ يشىجي ثٌذ٠ٓ ثٌضجس٠خٟ وجْ ثٌشعً ُ٘ ثٌّع١ٍّٓ ث٤ٚثةً، فضع١ٍُ ثٌذ٠ٓ ثٌضدجس٠خٟ ٨ ٠مدَٛ  وّج ٠شٜ ئّٗ فٟ و

نٍٝ ِفج١ُ٘ ٚصصٛسثس ثٌعمً ثٌّؾدشد، ٌٚىدٓ ٠مدَٛ نٍدٝ ِعشفدز ثٌقمدجةك ثٌضجس٠خ١دز ودجٌٛفٟ ٚثٌّعؾدضثس، ٚودً 

س نذلٗ، ِٚٓ عُ ٠ىْٛ ِٕٙؾٗ ثٌّ دشٚخ إ٠ّجْ صجس٠خٟ ٠فضش  ثٌٛفٟ ِغذمًج ٠ٚعضّذ ثٔض جسٖ ٚر٠ٛنٗ نٍٝ عذٛ

ّْ ٘ذف ثٌضم١ٍذ ٚثٌٕمدً ٘دٛ ثعدضّشثس ِعؾدضر ثٌدٛفٟ ٚدٚثِٙدج دٛندفٙج ٚندج٠ج ِمذعدز  ج نٍٝ ثٌضم١ٍذ ٚثٌٕمً، ٤ ًّ لجة

ج عجدضًج ٌىً ث٤ؽ١جي نٍٝ ثٌضٛثٌٟ فدٟ ودً إ٠ّدجْ، ٌدزٌه فٙدزث ث٠٦ّدجْ ٠مدَٛ نٍدٝ ثٌدٛفٟ  ًّ ٠ضعٍّٙج ثٌذ ش ٌضص١ش صع١ٍ

ٌٝ ِع١ٍّٓ، فج٠٦ّجْ ثٌضجس٠خٟ إ٠ّجْ ٠عٍُ، ٠مذَ ف١ٗ ثٌذ٠ٓ دٛنفٗ ِعضمذثس دٚؽّجط١م١ز ٠مذٍٙج ثٌخجسؽٟ ٠ٚقضجػ إ

ثٌفشد إ٠ّج١ًٔج ٨ٚ صخض  ٌٍعمً، ٚوً ِٕٙج ِعضمذ نق١ـ، ٠عٍُ ٌىً ثٌذ ش فٟ وً ثٌعصٛس، ٚفضدٝ ٠غدضّش ثٌدٛفٟ 

ّْ دٛنفٗ ٚن١ز ِمذعز ٠ضعٍّٙج ثٌذ ش، وجْ ثٌٛفٟ ِصقٛدًج ِٕز ثٌذذث٠ز ددجٌّعؾضث س، ٠ٚدشٜ ث٠٦ّدجْ ثٌضدجس٠خٟ ي

 ثٌ ش ٚثل  فٟ لٍٛح ثٌذ ش، ٨ٚ يفذ ِضقشس ِٕٗ.

ّْ ٘ددزث ث٠٦ّددجْ ثٌضددجس٠خٟ ٠ىّددٓ ٚسث  صّددضق ٚفددذر ثٌذ ددش٠ز ِددٓ خدد٩ي يشددىجي إ٠ّج١ٔددز  وّددج ٠ددشٜ وددجٔظ ي

ِضعجسضز ِٚضصجسنز، صشٜ ثٌٛثفذر ِٕٙج ث٤خشٜ د ٔٙج ١ٌغدش نٍدٝ فدك، ِٚدٓ ٕ٘دج ٠ٕ د  ثٌصدشثخ ثٌدزٞ ٠ّدضق 

ثٌذ ش٠ز ٠ٚضشح دمٛر ؽزٚس ثعضضذجح ثٌغ٩َ ٚث٤ِٓ ثٌعدجٌّٟ، ٌٚىٕدٗ ِد  رٌده ٠دزوش عّدز إ٠ؾجد١دجس ٌٍضم١ٍدذ  ٚفذر

ٚثٌٕمً وج٨٘ضّجَ دضع١ٍُ ثٌٍغز، ٚثٌصّٛد يِجَ ينظُ ثٌغٛسثس ثٌّٕج٘ضز ٠٧ٌّجْ ثٌضدجس٠خٟ، ٚث٨ٌضدضثَ فدٟ ث٠٦ّدجْ 

ش فدٟ رٌده ثٌٕدٛخ ِدٓ ث٠٦ّدجْ ٠ؾعٍدْٛ أ وجٌقدجوُ ثٌضجس٠خٟ ٘ٛ ث٨ِضغجي ٚثٌيجنز ثٌغٍذ١ز ٤ٚثِش ثٌٛفٟ، فجٌذ د

ثٌذ١ٔٛٞ ٠يٍخ ثٌخذِز ٚث٨ِضغجي ٚثٌيجنز، ٨ٚ ٠ضعْٛ فٟ ثنضذجسُ٘ ئٙدُ نٕدذِج ٠قممدْٛ ٚثؽذدجصُٙ ٔقدٛ ثٌذ دش 

فئُٔٙ دىً صٍه ث٤فعجي ث٤خ٩ل١ز ٠قممْٛ يٚثِش أ، ف١ٕ د  نٍدٝ يعدش رٌده ِفٙدَٛ ثٌدذ٠ٓ وعذدجدر إ١ٌٙدز ددذ٨ً ِدٓ يْ 

خ٩لًج ِؾشدر خجٌصز.٠ىْٛ ي
(56)

  

فج٠٦ّددجْ ثٌضددجس٠خٟ ٘ددٛ إ٠ّددجْ ثٌعذددجدر ث١ٌٙ٦ددز، ٨ٚ ٠ّىددٓ ثنضذددجسٖ إ٠ّجًٔددج ِٕمددًزث يٚ ِخًٍصددج ٤ٔددٗ ٌدد١ظ إ٠ّجًٔددج 

يخ٩ل١ًج ٨ٚ ٠شصىض نٍٝ ثعضعذثد فم١مٟ ٌٍمٍخ، دً ٠ضدُٛ٘ سضدٝ أ ِدٓ خد٩ي ثٌعذدجدر، ٚ٘دٟ ٨ صّضٍده فدٟ رثصٙدج 

فٟ طٛفجْ ِٓ ثٌيمٛط ثٌؾٛفج  ثٌضٟ صخٍك سٚؿ ثٌضعصخ نٕذ ثٌ دعٛح دق١دظ ٨ ل١ّز يخ٩ل١ز، دً صغشق ثٌذ ش 
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صضٕفظ إ٨ ثٌمضً ٚثٌّزثدـ، ٟٚ٘ صعضمذ ئٙج صمَٛ دعًّ ِمذط ٚصض  ثٌ عٛح فدٟ فجٌدز فدشح ِد  ؽ١ّد  ثٌ دعٛح 

ث٤خشٜ.
(57)

 

ّْ نمجةذ ثٌذ٠ٓ ثٌضدجس٠خٟ ٌدُ صغدٍُ ِدٓ ثٌٕمدذ نٕدذ ودجٔظ؛ ف١دظ ثنضذش٘دج ثنضمدجدثس دٚؽّجط ١م١دز، فدجٌعفٛ وّج ي

ٚثٌّعؾضثس ٚث٤عشثس ٚعجةش ٘زٖ ثٌعمجةذ دجٌٕغذز ٌٍعمً ثٌٕظشٞ ٟ٘ فدٛق طجلضدٗ ٚصضؾدجٚص ودً إِىجٔدجس ثٌّعشفدز 

ث٦ٔغج١ٔز. ٚثٌعمً ٠عٟ نذَ لذسصٗ نٍٝ رٌه ٚئٗ ٨ ٠غضي١  إشذجخ ِيٍذٗ، ف١ّضذ دزثصٗ إٌٝ يفىجس ِفجسلز صغدذ ٘دزث 

زٖ ثٌعمجةذ يٚ صٍده ث٤فىدجس، ٚث٨نضمدجد فدٟ ِغدً ٘دزٖ ثٌّغدجةً ٠غدّٝ ثٌٕمص، دْٚ يْ ٠ؾجدي فٟ إِىج١ٔز ٚٚثلع١ز ٘

إ٠ّجٔجً دٚؽّجط١م١جً،
(58)

ٌٚزٌه ٠ٕضؼ نٓ ٘زٖ ث٨نضمجدثس ثٌضعصخ ٚثٌخشثفز ٚثٌُٛ٘ ٚثٌخيد ، فضد٩ً ندٓ ثٌقدشٚح  

ٚثٌصشثنجس ثٌضٟ يدِدش ثٌعدجٌُ دغدذخ ندشثخ ثٌعمجةدذ.
(59)

دج )يٞ ثٌدذ٠ٓ ثٌضدجس٠خٟ( ٠ٛثؽدٗ ضد٩ٌ  ًّ ض١ٓ وّدج ئّدٗ دثة

خي١شص١ٓ ّ٘ج ثٌضؾذ٠ف يٚ ثٌىفش ٚثٌضقّظ ثٌذ٠ٕٟ،
(60)

ث٤ِدش ثٌدزٞ ٠ٙدذد ثٌقش٠دز ٚثٌغد٩َ فدٟ ثٌعدجٌُ. ٌدزٌه عدعٝ  

ٓ   خش ٠قمك ثٌغ٩َ ثٌعجٌّٟ.  وجٔظ ٌضمذ٠ُ د٠

ِٚٓ ٕ٘ج وجْ ث٠٦ّجْ ث٤خ٩لدٟ يٚ ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ ضدشٚسر نٕدذ ودجٔظ، ددً إٔدٗ ثنضذدشٖ د٠دٓ ثٌفيدشر ثٌدزٞ 

عٛس ث٤خ٩لدٟ، ٌٚٙدزث وجٔدش ث٤خد٩ق ِؾدشد ثفضدشث  ِغدذك ٌٛؽدٛدٖ، ٚ٘دٛ د٠دٓ ِخضٍدف ٠ض عظ ٚؽٛدٖ فٟ ثٌ 

ج نٓ ث٤د٠جْ ثٌضجس٠خ١ز دصفز نجِز، فٙٛ ٠م١ُ ٔفغٗ نٍٝ ث٤خ٩ق، فٍد١ظ ثٌدذ٠ٓ ثٌعمٍدٟ ثٌّقدض د٠ًٕدج ٠ٛضد   ًِ صّج

ج نٍٝ ثٌعمً.لذً ث٤خ٩ق ٠ٚع١ٕٙج؛ دً ٘ٛ د٠ٓ ِؤعظ نٍٝ ثٌعمً ٤ٔٗ ٠مَٛ نٍٝ ث٤خ٩ق ثٌضٟ صمَٛ دذٚس٘
(61)

 

ا٠قصدٟ ثٌدذ٠ٓ ثٌضعذدذٞ  ف١دظ، ٠ٚفشق ؽجن دس٠ذث د١ٓ ثٌذ٠ٓ ثٌضجس٠خٟ ثٌضعذذٞ ٚثٌذ٠ٓ ث٤خ٩لٟ نٕدذ ودجٔظ

ث٤فضجي ٚثٌٕعُ ث١ٌٙ٦ز،  ١ش ئٗ فٟ ثٌعّك ٚف١ّج ٠ضصً دّج ٘دٛ ؽدٛ٘شٞ، ٨ ٠قدض نٍدٝ ثٌعّدً ٠ٚىضفدٟ دضعٍد١ُ 

ج ثٌدذ٠ٓ ثٌص٩ر ٚثٌش ذز، ١ٌظ نٍٝ ث٦ٔغجْ ٕ٘ج يْ ٠صذـ يفضً ٚ ِّ يوًّ، ٌٚٛ فضٝ نٓ طش٠ك ِغفشر ثٌزٔٛح، ي

ف١ظ ٔؾذٖ ٠ ِش دجٌعًّ ٠ٍٚقك ددٗ ثٌّعشفدز دعدذ ، ث٤خ٩لٟ فٙٛ ٠عٕٝ دضٙز٠خ ثٌغٍٛن ٚفغٓ ثٌضصشف فٟ ثٌق١جر

فصٍٙج نٕٗ، فض٩ً نٓ فغٗ ث٦ٔغجْ نٍٝ صى١ًّ ٔفغٗ ٚثٌشلٟ دٙج فٟ ِشثصخ ث٤خ٩قا.
(62)
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)60( 
Kant, Lectures on Ethics, p.    

(61)
 118، ص انًعقول واناليعقول في األدياٌِقّذ نغّجْ ثٌخ ش،  

(62)
ثٌذ٠ٓ فٟ نجٌّٕج، صشؽّز فغٓ ثٌعّشثٟٔ، دثس صٛدمجي ٌٍٕ ش، ثٌيذعز ث٤ٌٚٝ،  ، ِمجٌز دىضجحإ٠ّجْ ِٚعشفز، ِٕذعج ثٌذ٠ٓ فٟ فذٚد ثٌعمً ٚفذٖؽجن دس٠ذث،  

 18-17ص ص  ،2004 ثٌذثس ثٌذ١ضج  ثٌّغشح،



 

   

 

س٠ٓ نٍٝ يْ ٔفعً ثٌٛثؽخ ث٤خ٩لٟ، فٙزث ثٌذ٠ٓ ٨ ٠ٙضُ دجٌّعشفدز ثٌٕظش٠دز ٌٚزٌه فٙٛ ثٌذ٠ٓ ثٌزٞ ٠ؾعٍٕج لجد

ّْ ث٩ٌ٘ٛس ثٌّيٍدٛح ٌٍدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ ٠ؾدخ يْ ٠قضدٛٞ نٍدٝ شدٟ  ٚثفدذ ٘دٛ ثفضدشث   ٌّعجٟٔ ث١ٌ٘ٛ٤ز، ٌزٌه فئ

شددشط صقم١ددك ثٌخ١ددش ث٤لصددٝ يٚ شددشط ثٌىّددجي ث٤خ٩لددٟ، يٞ ثفضددشث  أ ثٌمددجْٔٛ ثٌّمددذط ٚثٌقددجوُ ثٌددشف١ُ 

ّْ أ ثٌّمدذط ثٌيدج٘ش ٚ ثٌمجضٟ، ٚوً ٘زٖ ثٌصفجس ث٤خ٩ل١ز ص ىً صصٛس أ ثٌّيٍٛح ٌٍذ٠ٓ ث٤خ٩لٟ؛ ف١ظ إ

٠يٍخ ِٕج يْ ٔىْٛ ِمذعد١ٓ طدج٘ش٠ٓ، ٨ٚ ٠عٕدٟ ٘دزث يْ ٔمٍدذٖ ٌىدٓ ٠ؾدخ ن١ٍٕدج لدذس ث٦ِىدجْ ث٨لضدشثح ِدٓ صٍده 

ج ٔٛن١ًج، ٌٚىٓ ٠ّىٕٕدج يْ ٔي١عدٗ ٚٔغدٍه ٚفمًدج ثٌفىشر ثٌّمذعز ثٌّقجٌز، فٕقٓ ٨ ٔغضي١  يْ ٔمٍذ ِٓ ٘ٛ ِخضٍف نٕ

ٌٍمجنذر ثٌضٟ ٔعًّ دّٛؽذٙج.
(63)

 

إرْ ثٌذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ ٨ ٠مدَٛ نٍدٝ ثٌيمدٛط ٚثٌعذدجدثس ٚثٌّعؾدضثس ثٌضدٟ دشدٕٙج ثٌدذ٠ٓ ثٌضدجس٠خٟ؛ ددً نٍدٝ 

ٌّعؾدضثس ثعضعذثد ثٌمٍخ ١ٌقمك ث٦ٔغجْ وً ٚثؽذجصٗ ث٦ٔغج١ٔز دٛندفٙج يٚثِدش إ١ٌٙدز ٚودً ثٌعذدجدثس ٚثٌيمدٛط ٚث

 ٠شث٘ج وجٔظ نذجدثس صثةفز، صصٛس أ وقجوُ د١ٔٛٞ ٔغعٝ ٦سضجةٗ دجٌعذٛد٠ز ٚثٌّذ٠ـ ٚثٌضٍّك.

ّْ ٌٚٛخ وجٔظ دٛفذر ث٦ٔغج١ٔز نٍٝ ِغضٜٛ ثٌعم١ذر ٘ٛ ِج فشن وجٔظ إٌٝ ثٌذنٛر ٌٙزث  ٠شٜ دعض ثٌذجفغ١ٓ ي

ٚثٌ جًِ. ثٌذ٠ٓ ث٤خ٩لٟ، رٞ ثٌيجد  ثٌضشٚسٞ
(64)

فضقم١ك ثٌٛفذر ث٦ٔغج١ٔز ٠قضجػ ٌدذ٠ٓ ٨ ٠ّىدٓ ٤فدذ يصذجندٗ  

ددج ئددٗ ِمٙددٛس يٚ ِّٕددٛخ ِددٓ ثٌضّغدده دذ٠ٕددٗ، فٙددٛ د٠ددٓ ٠خٍددٛ ِددٓ ث٨ضدديٙجد ثٌددذ٠ٕٟ؛ ف١ددظ ٠ىددْٛ  ًِ يْ ٠ ددضىٟ ٠ٛ

ث٨ضدديٙجد ثٌددذ٠ٕٟ ِٛؽددًٛدث فددٟ ثٌعمجةددذ ثٌضجس٠خ١ددز ثٌّؤعغددز نٍددٝ ثٌددٛفٟ ثٌخددجسؽٟ يٚ ثٌددٛفٟ ثٌضددجس٠خٟ، يِددج 

 ٨ؽضٙجد ف٩ ٠فٍـ ِ  ث٠٦ّجْ ثٌذثخٍٟ، ٤ٔٗ ٨ ٠ٛؽذ يفذ ٠غضي١  يْ ٠ى ف ينّجق لٍخ ث٦ٔغجْ إ٨ أ ٚفذٖ.ث

ّْ ثٌذ٠ٓ ثٌضجس٠خٟ ٘ٛ يُ٘ ثٌعٛثًِ فدٟ ٔ دٛح ثٌصدشثخ دد١ٓ ث٤ِدُ، ث٤ِدش ثٌدزٞ ٠دؤدٞ إٌدٝ  دً ٠عضذش وجٔظ ي

٨٘ٛص١دز صجس٠خ١دز، فدٟ فد١ٓ ٠صدف ثٌدذ٠ٓ  صفىىٙج ٚثٔمغجِٙج، ف١ظ ٠صدٕف ث١ٌٙٛد٠دز ٚثٌّغد١ق١ز ٚث٦عد٩َ نمجةدذ

ث٤خ٩لٟ د ٔٗ ثٌذ٠ٓ ثٌٛثفذ ثٌقك، د٠ٓ ٌىً ثٌؾٕظ ثٌذ شٞ ٚطش٠ك صٛفذٖ، ٚ٘ٛ ثٌغذ١ً ٌضقم١دك ثٌغد٩َ ثٌ دجًِ؛ 

ف١ظ ٨ ٠ٛؽذ فٟ ثٌذ٠ٓ ث٤خ٩لٟ يفىجس ٔظش٠ز دٚؽّجط١م١ز ودجٌضٟ ٠قفدً دٙدج ث٩ٌ٘دٛس ثٌٕظدشٞ ٚثٌضدجس٠خٟ، ٨ٚ 

خ٩لٟ نمجةذ دٚؽّجط١م١ز٠ٛؽذ ي٠ًضج فٟ ثٌذ٠ٓ ث٤
(65)

٠ىْٛ ِٓ ش ٔٙج ٔ دش ثٌصدشثخ ٚثٌعٕدف ٚث٨ضديشثح، ددً  

ٚإشعجي ثٌقشٚح ٚصّضق ثٌؾٕظ ثٌذ شٞ فٟ دٚثةش إ٠ّج١ٔز ِضصجسنز ِضعجد٠ز، وّج ٘ٛ ش ْ ث١ٌٙٛد٠ز ٚثٌّغ١ق١ز 

                                                           
)63( 

Kant, Lectures on Ethics, p.    

(64)
 64، ص يٍ انعقم انخانص إنى اإليًاٌ انخانص، ِقّذ ثٌّصذجفٟ 

(65)
 59 – 48، ص ص انذيٍ وانسالو عُذ كاَط، فش٠جي فغٓ خ١ٍفز 



 

   

 

شدىجي ث٩ٌ٘دٛس ٚث٦ع٩َ، إٌٝ ؽجٔخ ثٌعمجةذ ثٌذ١ٕ٠ز ث٤خشٜ  ١دش ثٌغدّج٠ٚز، ٚثِض١دجص ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ نٍدٝ ودً ي

ثٌضجس٠خٟ ٘ٛ طذ١عضٗ ثٌضٟ ٨ ٠ّىٓ ِمجسٔضٙج د ٟ  إ٨ لٛث١ٔٓ ث٤خ٩ق يٚ ثٌٛثؽخ ث٤خ٩لٟ و ِش  ١دش ِ دشٚط. 

ِٚفَٙٛ ث٦سثدر ث١ٌٙ٦ز ٚفمًدج ٌٍمدجْٔٛ ث٤خ٩لدٟ ٠غدّـ ٌٕدج ددجٌضفى١ش فدٟ د٠دٓ ٚثفدذ ٘دٛ ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ. ٚ٘دٛ فدٟ 

ّعجندشر د١ّٕٙدج. ٠ٚشندذ وددجٔظ ٌٙدزٖ ثٌع٩لدز ثٌم٠ٛدز دد١ٓ ث٤خدد٩ق ن٩لدز ل٠ٛدز ِد  ثٌعمدً، ٚ٘دزٖ ثٌع٩لددز صؤودذ ثٌ

ٚثٌعمً فٟ اِقجضشثس فٟ ث٩ٌ٘ٛس ثٌفٍغفٟا، ف١ظ ٠مٛي: اإرث ئىش ثٌعمً إٌضثَ ثٌٛثؽخ ث٤خ٩لدٟ، فئٔدٗ ٠مدشس 

عمدً(، نٕذةز ٔٙج٠ز ٚؽٛدٖ ٘ٛ ٔفغٗ، دً ٨ ٠ىْٛ ث٦ٔغجْ إٔغجًٔج إ٨ إرث ثٌضضَ دجٌٛثؽخ ث٤خ٩لدٟ )ثٌدزٞ ٠فشضدٗ ثٌ

ٚإْ خجٌفٗ نجس ِضٛفً ج ٚثٔضٙٝ ثٌعمً إٌٝ ث٩ٌشٟ ا.
(66)

 

ّْ وجٔظ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ١ٔز صمذ٠ُ د٠ٓ دذ٠ً ٥ٌد٠جْ ثٌّٛؽٛدر، فجٌذنٛر إٌٝ د٠ٓ ؽذ٠ذ ٌدُ صىدٓ صخيدش  ٕٚ٘ج ٠ضضـ ي

ِٕدٗ  دذجٌٗ نٍٝ ث٦ط٩ق، ٚإّّٔج وً ِج فٟ ث٤ِش ئّٗ صصٛس د٠ًٕج ٌٗ ِٛثنفجس ث٠٦ّجْ ثٌخجٌص، ث٤ِش ثٌزٞ ٠ؾعً

ّْ يُ٘ خجن١ز ٠ض١ّض دٙدج ٘دزث ثٌدذ٠ٓ ثٌخدجٌص ٘دٟ ثٌخجند١ز ثٌضدٟ صؾعٍدٗ ٠ٍضمدٟ ددذ٠ٓ ثٌعمدً،  د٠ًٕج ِقًضج، ٚٔعضمذ ي

ّْ ؽٛ٘شٖ يخ٩لٟ، ٚثٌزٞ ٠ضّغً فٟ ؽٍّز ِٓ ثٌٛثؽذجس ثٌصجدسر نٓ إسثدر نجلٍز فشر. ٟٚ٘ ي
(67)

 

ز ٌٍّمجندذ ث٤خ٩ل١دز، ٚ٘دزث ِدج ٚثٌعذجدر فٟ ٘زث ثٌذ٠ٓ ثٌخجٌص ٟ٘ ثٌضٟ صخضد  ث٤ٚثِدش ٚثٌٕدٛثٟ٘ ثٌ دشن١

٠فغش ثعضذعجدٖ ٌٍعمجةذ ٚثٌمصص ٚث٤ِغجي  ١ش ثٌّيجدمز ٌٍمٛث١ٔٓ ث٤خ٩ل١ز ِٓ ثٌٕص ثٌذ٠ٕٟ، يٚ صفغ١ش٘ج صفغد١ًشث 

 خش ٩٠ةُ ٘زٖ ث٤خ١شر، إرث ثضيشصٗ ثٌظدشٚف إٌدٝ ثٌضغد١ٍُ دذعضدٙج ٌذٕدج  إند٩فٗ ثٌدذ٠ٕٟ،
(68)

ٚ٘دزث ِدج ٠فغدشٖ  

ّْ أ ٠عشف ِشثدٔج يفضً ِٓ ئفغدٕج، فد٩ فجؽدز دٕدج إٌدٝ ثٌصد٩ر،  ة  ث٨ٔض جس فقٛثٖليًعج لٌٛٗ: إ٘جن سيٞ رث ي

ِٚٓ ث٩ٌّف  ئٙج  ١ش ضشٚس٠ز، ف٩ ِعٕٝ ٌٍضعذ١ش نٓ ث١ِٕ٤جس ثٌذ ش٠ز فٟ وٍّجس أ ٠عٍّٙج، فٙدٛ ندجٌُ صّدجَ 

فٕدج ٚصمدشي يفىجسٔدج، ٌٚدزٌه ثٌعٍُ دقجؽضٕج ٚديذ١عضٕج يوغش ِٕج، فع١ٓ سؤ٠ضٗ صضخٍدً ٚصخضدشق إٌدٝ يلصدٝ ند١ُّ سٚ

صىْٛ صعذ١شثصٕج ثٌٍفظ١ز فٟ ثٌص٩ر د٩ فجةذر ٚنم١ّز ٚ ١ش ضشٚس٠ز دجٌٕغذز ١ٌٌّٕٛج ٚث٘ضّجِجصٕجا.
(69)

 

ٚ٘ىزث ٠ٕضمً وجٔظ ِٓ ثٌعمً ثٌخجٌص إٌٝ ث٦سثدر ثٌخجٌصز إٌٝ ث٠٦ّجْ ثٌخجٌص ثٌزٞ ف١ٗ ع٩َ ثٌذ ش٠ز وٍٙج 

جٔٗ ٘زث ٘ٛ إ٠ّجْ ثٌعمً ٨ إ٠ّجْ ثٌٛفٟ، ٚثٌعمً ِشصذظ دجٌغٍُ ٠ٚذنٛ ٚخ٩نٙج ِٓ وجفز ثٌ شٚس، طجٌّج وجْ إ٠ّ

ج إ٠ّجْ ثٌٛفٟ ف١ؤدٞ إٌٝ ثٌضعصخ ٚثٌضقضح ٚثٌضيشف، ِٚٓ عُ إٌٝ فجٌز ثٌصشثخ ٚثٌقشح ٚث٩ٌعٍُ. ِّ  إ١ٌٗ، ي
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س٠دز )ٍِضِدز ٌٕدج( ٤ٔٙدج يٚثِدش إ١ٌٙدز، ٌٚىٕٕدج ٔعضذش٘دج ٠مٛي وجٔظ: ا٠ؾخ ي٨ ٕٔظش إٌٝ يفعجٌٕج نٍٝ ئّٙدج إؽذج

ج دثخ١ًٍدج ؽٛث١ًٔدجا، ًِ يٚثِش إ١ٌٙز ٤ٕٔج ٍِضِْٛ دٙج إٌضث
(70)

ٚ٘دزث ث٦ٌدضثَ ثٌدذثخٍٟ ثٌؾدٛثٟٔ ٠فضدش  فش٠دز ث٦سثدر،  

ِٚددٓ ٘ددزٖ ث٦سثدر ثٌقددشر ٠ٕ دد  ثٌ ددش نٕددذ وددجٔظا،
(71)

٠ٚىددْٛ وددجٔظ دٙددزث ثٌّعٕددٝ ِعجسًضددج ٌىددً ث٢سث  ثٌضم١ٍذ٠ددز  

ٚثٌذ١ٕ٠ز فٟ صصٛس ثٌخ١ش، فجٌ ش ث٤خ٩لٟ وّعٍٛي ٠ ١ش إٌٝ ثٌعٍز ثٌّشصذظ دٙج دّٛؽخ لجْٔٛ ثٌع١ٍّز يٞ ثٌقش٠ز، 

ددج نددٓ ثعددضعّجي ث٦سثدر، فددئْ وددجْ فعددً ث٦سثدر فددٟ صٛثفددك ِدد  ثٌمددجْٔٛ  ًّ ٕٚ٘ددج ٠ىددْٛ ثٌ ددش ث٤خ٩لددٟ ِعٍدد٨ًٛ فض

٤خ٩لٟ، يٞ ٠ىْٛ ثٌمجْٔٛ ث٤خ٩لٟ ٘ٛ ثٌمجنذر ثٌّقذدر ٧ٌسثدر، ٠ىْٛ ثٌفعً خ١ًشث فٟ رثصٗ ٚصىْٛ لجنذصٗ ٚفمًج ث

ٌٙزث ثٌمجْٔٛ ٟ٘ نٍٝ ث٦ط٩ق، ِٚٓ وً ؽجٔخ خ١ش ٚششط يعّٝ ٌىً خ١ش، ٚنٍٝ ثٌعىظ ِٓ رٌده ٠ىدْٛ ثٌ دش 

فٟ صذٕٟ ث٦سثدر لٛثنذ ِضجدر ٌٍمجْٔٛ ث٤خ٩لٟ.
(72)

 

ّْ ث٦ٔغجْ شدش٠ش ديذعدٗ، ٚ٘دزث إرْ ٠شفض  وجٔظ ثٌٕظش٠ض١ٓ ثٌّعشٚفض١ٓ نٓ ِصذس ثٌ ش، ثٌٕظش٠ز ثٌمجةٍز إ

دج  ًّ ّْ ث٦ٔغدجْ خ١دش ديذعدٗ ٠ٚضمدذَ دثة ٘ٛ عذخ طشدٖ ِٓ ثٌؾٕز ٚ٘ذٛطٗ نٍٝ ث٤س  )٘ٛدض(، ٚثٌٕظش٠ز ثٌمجةٍز إ

ذٖ خ١ّش ٚشش٠ش ًِعج، يٚ خ١ّش ِٓ ٔقٛ ث٤وًّ )ع١ٕىجف سٚعٛ(. ٠ٚقجٚي وجٔظ ثٌضٛف١ك د١ٓ ثٌٕظش٠ض١ٓ، فج٦ٔغجْ نٕ

ؽجٔخ ٚشش٠ش ِٓ ؽجٔخ  خش، فئرث وجْ وجٔظ ِعشٚفًج فٟ ث٤خ٩ق دجٌقضَ ٚثٌض ذد ٚثٌضضِدش فئٔدٗ ٕ٘دج يلدشح إٌدٝ 

ثٌضٛف١ك ٚث٤خز دجٌٛعظ ٚئصجف ثٌقٍٛي، فٙزث ٌذ٠ٗ يفضً ِٓ ث٩ٌِذج٨ر.
(73)

 

ثٌخٍم١دز، ٚرٌده ٌضدذخً دعدض ث١ٌّدٛي ثٌيذ١ع١دز ٠ٚقذد وجٔظ ثٌ ش د ّٔٗ نذَ ثصفدجق ث٦سثدر ثٌقدشر ِد  ثٌمجندذر 

ثٌضٟ ص ١ش إٌٝ ٚؽٛد ِغً ٘دزث ثٌ دش ٚؽعدً ثٌذٛثندظ يلدٜٛ ِدٓ ثٌمجندذر يٚ ثٌّ دجسوز ف١ٙدج، فدئرث ٚؽٙدش ثٌمجندذر 

ج ثٌفغجد ثٌيذ١عٟ فئٔٗ ٨ ٠ضعذٜ عٛ  ث١ٌٕز يٚ ثٌخيد  ثٌّضعّدذ،  ِّ ث٦سثدر ثٌقشر فصً ث٦ٔغجْ نٍٝ ثٌٕع١ُ ثٌخٍمٟ، ي

٤خ٩ق نٕذ وجٔظ ٟ٘ نفج  ثٌغش٠شر.ٌٚزٌه وجٔش ث
(74)
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ّْ وجٔظ ٠ذذٚ ِضفمًج ِد  ٘دٛدض نٕدذِج ٠صدف ث٦ٔغدجْ، ِدٓ  ِٚٓ ٕ٘ج ٠ّىٕٕج فُٙ لٛي يفذ ثٌذجفغ١ٓ ثٌزٞ ٠شٜ ي

ف١ظ ٘ٛ ٔٛخ، د ٔٗ شش٠ش ديذعٗ، ٤ٔٗ لذ ٠عٍُ ث٤ِش ث٤خ٩لٟ ٨ٚ ٠عًّ دٗ.
(75)

 

ضٗ طذمًج ٌمجنذر خ١ّشر، ٠ٚىْٛ شش٠شثً ديذعٗ نٕدذِج ف١صذـ ث٦ٔغجْ نٕذ وجٔظ خ١ّشثً ديذعٗ نٕذِج ٠غٍه دقش٠

ّْ ثٌيذ١عدز ٘دٟ ث١ٌّدً ودجْ ٘دزث  ٠غٍه طذمًج ٌمجنذر ع١تز، فيذ١عز ث٦ٔغجْ ٟ٘ يٞ فعً خدجص ٠مدَٛ ددٗ، فدئرث ل١دً إ

ث١ٌّددً ٘ددٛ ث٦سثدر ثٌقددشر ثٌضددٟ ٠ّددجسط ث٦ٔغددجْ ِددٓ خ٩ٌٙددج فش٠ضددٗ، ِٚددٓ عددُ ٠ىددْٛ ثٌ ددش ث٤خ٩لددٟ ٚثٌشر٠ٍددز 

ًّ ثٌ ش فٟ ثٌعجٌُ ٠ٕذ  ِٓ ثٌقش٠دز ِٛؽٛد٠ٓ فٟ ثٌق  All evil in the worldش٠ز؛ دً ٚفغخ ِمٌٛز وجٔظ: او

springs from freedom ا فجٌق١ٛثٔجس ١ٌغدش فدشر، ٌٚدزٌه فٙدٟ صعد١ش ٚفمًدج ٌٍمٛثندذ، ٚثٌىجةٕدجس ثٌقدشر فمدظ

ددج ف١ّٕددج صغددضخذَ ثٌقش٠ددز  ِّ ٚفمًددج ١ٌٌّٛٙددج صغددضي١  يْ صضصددشف دجٔضظددجَ ٌددٛ فصددشس فش٠ضٙددج فددٟ إطددجس ثٌمٛثنددذ، ي

ٚس ذجصٙج فئٔٙج ف١ٕتز  صخجٌف ثٌمٛثنذ ٚصشصىخ ثٌ شٚس ٚث٢عجَا.
(76)

 

ّْ وجٔظ ٕ٘ج ٠مضشح ِٓ يٚ غي١ٓ فٟ سفضٗ ٌٛؽدٛد ثٌ دش ٚؽدًٛدث ؽدزس٠ًج فدٟ ثٌيذ١عدز  ٠ٚشٜ يفذ ثٌذجفغ١ٓ ي

تز، ٠ٚع١دذ ودجٔظ وّج ٘ٛ ثٌقجي نٕذ ثٌّج٠ٛٔز، فجٌ ش ١ٌظ طذ١عز يٚ  ش٠ضر دً ٘ٛ ِّجسعز ثٌقش٠ز طذمًج ٌمجنذر عد١

ّْ ث٦ٔغددجْ ٘ددٛ نددجفخ ينّجٌددٗ ٚثٌّغددؤٚي  صفغدد١ش ثٌفيددشر د ٔٙددج ث٤عددجط ثٌغددجدك نٍددٝ ِّجسعددز ثٌقش٠ددز، يٞ ي

نٕٙج.
(77)

 

ٌٚزٌه ٠مشس وجٔظ ٚد ىً لجط  ئٗ ٨ ٠ٛؽذ شٟ  ٘ٛ شش د ىً يخ٩لدٟ ٠ّىدٓ يْ ٠ىدْٛ ٍِضصدمًج دٕدج عدٜٛ 

فعٍٕج ثٌخجص.
(78)

ّْ ث١ٌّدً إٌدٝ ثٌ دش ِٚٓ ٕ٘ج ثٔيٍك ٔمذٖ ٌٕظش٠ز ثٌخي١تز ٚ  ثٌغمٛط ثٌذ١ٕ٠دز، ٚفضد٩ً ندٓ رٌده فدئ

٠ّىٓ ثنضذجسٖ و ش يخ٩لٟ ٌٚىٓ ١ٌظ دٛنفٗ ثعضعذثًدث طذ١ع١ًج ِغذمًج ٌٚىٓ دج٤فشٜ و ٟ  ٠ّىٓ يْ ٕٔغدذٗ إٌدٝ 

ث٦ٔغجْ دجنضذجسٖ ٠ضٛلف نٍٝ لٛثنذ ِٕجلضز يٚ ِضجدر ٌٍمجْٔٛ ث٤خ٩لدٟ، ٚو ٔدٗ ِضؾدزس فدٟ ثٌيذ١عدز ث٦ٔغدج١ٔز 

ٌزٌه ٔغ١ّٗ ١ًِ طذ١عٟ ٌٍ ش، ٠ٚؾخ يْ ٠عضذش ث٦ٔغجْ ِغؤ٨ًٚ نٕٗ. ٚٔغدضي١  يْ ٔغد١ّٗ شدًشث فيش٠ًدج يٚ  رثصٙج،

ين٩١ً فٟ ثٌيذ١عز ثٌذ ش٠ز، ٤ٕٔج ٔؾٍذٗ إ١ٌٕج د ٔفغٕج ١ٌظ إ٨.
(79)

 

 فج١ًٌّ نٕذ وجٔظ ٘ٛ ث٤عجط ثٌزثصٟ ٦ِىج١ٔز ثٌٕضٚخ، ٠ٚض١ّض ندٓ ث٨عدضعذثد د ٔدٗ ٠ىدْٛ فيش٠ًدج، ٌٚىٕدٗ فدٟ

 ثٌغجٌخ ٠ىْٛ ِىضغذًج نٓ طش٠ك ثٌخي ، ٠ٚفشق وجٔظ د١ٓ ع٩عز ئٛثخ ِٓ ث١ٌّٛي:

                                                           
(75)

 73، ص يٍ انعقم انخانص إنى اإليًاٌ انخانص، ِقّذ ثٌّصذجفٟ 

)76( 
Kant, Lectures on Ethics, pp. 122-    

(77)
 142 ، صقضايا يعاصزج، فغٓ فٕفٟ 

(78)
 95، ص انذيٍ وانسالو عُذ كاَط، فش٠جي فغٓ خ١ٍفز 

(79)
 ثٌّشؽ  ثٌغجدك، ثٌّٛض  ٔفغٗ. 



 

   

 

ثٌٛ٘ٓ يٚ ضعف ثٌعض٠ّدز ثٌضدٟ صضصدف دٙدج ثٌيذ١عدز ث٦ٔغدج١ٔز يٚ ضدعف ثٌمٍدخ نٕدذِج ٠ىدْٛ ثٌخ١دش  األول:

 ثٌّٛضٛنٟ دثفًعج ضع١فًج ٌٍزثس.

 دثف   خش عٛث٘ج. نذَ ثٌٕمج ، يٞ ثفض١جػ ثٌمجنذر ثٌخٍم١ز إٌٝ انثاَي:

ثٌفغجد يٚ ثٌ شثعز، يٞ صفض١ً ثٌذٚثف  ث٤خشٜ نٍٝ ثٌمجنذر ثٌخٍم١ز، ِٚٓ عُ ٠ىْٛ ثٌ ش دثخ٩ً فدٟ  انثانث:

ثٌيذ١عز ث٦ٔغج١ٔز ٠ٚىْٛ ث١ًٌّ دٙزث ثٌّعٕٝ ٘ٛ ثٌ ش ثٌخٍمٟ ٨ ثٌ ش ثٌذذٟٔ.
(80)

 

 ّْ وددجٔظ ٠فددّشق ددد١ٓ ِصددذس٠ٓ: ٚٔددٛد يْ ٔ دد١ش، ٚٔقددٓ دصددذد ِصددذس ثٌ ددش فددٟ ثٌيذ١عددز ث٦ٔغددج١ٔز، إٌددٝ ي

ثٌّصذس ثٌعمٍٟ، ٚثٌّصذسٞ ثٌضِٕٟ. ٠ٚمصذ دجٌّصذس ثٌعمٍٟ ثٌّصذس ِٓ ف١ظ ثٌّذدذي يٚ ث٤ندً، ٚ٘دٛ ٠مصدذ 

فٟ ثٌقم١مز ث٤نً ثٌضجس٠خٟ ٌٍ ش فٟ ثٌخي١تز ث٤ٌٚٝ، ٌٚىٕدٗ ٠ذدشس ثٌضدجس٠خ نم١ٔ٩ًدج، ٠ٚمصدذ دجٌّصدذس ثٌضِٕدٟ 

 جسن ثٌمجنذر ثٌخٍم١ز فٟ صٛؽ١ٗ ثٌغٍٛن يٚ صغ١يش ن١ٍٙج. ثٌخي١تز ثٌخي  ثٌخٍمٟ ثٌخجص نٕذِج صضذخً ث١ٌّٛي ٚص

ث٤ٌٚٝ ١ًِ ٔقٛ ثٌ ش ِٓ ف١ظ ثٌّذذي ٚثٌصٛسر ٚثٌخي١تز ثٌفشن١ز يٚ ثٌشر٠ٍز شش ِٓ ف١ظ ثٌّضّْٛ يٚ ثٌفعدً، 

 ثٌخي١تددز ث٤ٌٚددٝ نم١ٍددز ٚثٌغج١ٔددز فغدد١ز، ث٤ٌٚددٝ ٠ّىددٓ صغدد١ّضٙج فيش٠ددز ٚثٌغج١ٔددز ِىضغددذز، ث٤ٌٚددٝ صعٕددٟ ثٌّصددذس

ثٌٛسثعٟ ٌٍ ش، ٚثٌغج١ٔز ثٌّصذس ثٌ خصٟ ثٌزثصٟ.
(81)

 

إرْ فجٌ ددش ِددٓ نددٕ  ث٦ٔغددجْ ٚٔض١ؾددز ٦سثدصددٗ ثٌقددشر، ِٚددٓ ٕ٘ددج ٔغددضي١  يْ ٔفٙددُ لددٛي وددجٔظ فددٟ ِمجٌضددٗ 

ّْ صجس٠خ ثٌيذ١عز دذي دجٌخ١ش ٤ٔٙج ِٓ نٕ  أ، د١ّٕج صجس٠خ ثٌقش٠ز  افشض١جس فٛي دذث٠جس ثٌضجس٠خ ثٌذ شٞا: اإ

ج ِٓ نًّ ث٦ٔغجْا.دذي دجٌ ش ٤ٔٙ
(82)

 

ّْ دقغٗ نٓ ِصذس ثٌ ش ٌُ ٠ىٓ  ٕٚ٘ج ٔؾذ ئفغٕج يِجَ إفذٜ ثٌغٛثدش ثٌفىش٠ز ٌفٍغفز ثٌض٠ٕٛش ثٌىجٔي١ز؛ ف١ظ إ

ثٌٙذف ِٕٗ إنجدر ثٌٕظش فٟ طذ١عز ثٌذ٠ٓ فمظ دً ٚفٟ طذ١عز ث٦ٔغجْ ٚصعش٠فٗ ي٠ًضج، طجٌّج ثٌمصذ ِٓ ث٠٦ّجْ فٟ 

ث٤خ٩لٟ ٧ٌٔغجْ، دً ؽعٍٗ ِشً٘ٛٔج دئسثدر ث٦ٔغجْ ثٌقدشر سثفًضدج إسؽدجخ ثٌ دش ٔٙج٠ز ث٤ِش ٘ٛ ث٨سصمج  دجٌعّك 

ّْ صق١ًّ ث٦ٔغجْ ِغدؤ١ٌٚز ِدج ٠مضشفدٗ ِدٓ شدشٚس ٚيخيدج  ٘دٛ ِدٓ ثٌغٛثددش  إٌٝ وجةٓ ِجوش وّج صمٛي ث٤د٠جْ، ٤

 ثٌفىش٠ز ٌفٍغفز ثٌض٠ٕٛش ثٌىجٔي١ز.
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 143، ص قضايا يعاصزج، فغٓ فٕفٟ 

(81)
 143ثٌّشؽ  ثٌغجدك، ص ، فغٓ فٕفٟ 
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ّْ دسثعز وجٔظ ٌٍذ٠ٓ ٌُ صىٓ دسثعز ٌٍدذ٠ٓ فدٟ فدذ رثصدٗ دمدذس ِدج وجٔدش دسثعدز ٧ٌٔغدجْ  ٌٚزٌه ٠ّىٕٕج ثٌمٛي إ

ٚصق٩١ًٍ ٌؾٛثٔذٗ ثٌّخضٍفز ِٓ فظ ٚنمدً ٚإسثدر، ٌٚدزٌه صذدذٚ دسثعدضٗ ٌٍدذ٠ٓ ِضفمدز ِد  عد١جق ِز٘ذدٗ ثٌعدجَ ثٌدزٞ 

 ٠ٕذٕٟ نٍٝ وْٛ ث٦ٔغجْ  ج٠ز فٟ رثصٗ.

ذَ وفج٠ز فٍغفضٗ ثٌٕمذ٠ز ثٌضٟ نّذ ف١ٙج إٌٝ يْ ٠ د١ذ ثٌقش٠دز ث٦ٔغدج١ٔز ٚث٤فىدجس شعش وجٔظ دقّظ ثٌف١ٍغٛف ن

ث١ٌّضجف١ض٠م١ز نٍٝ يعظ عجدضز سثعدخز ِقدج٨ًٚ ثٌضٛف١دك دد١ٓ ٔدضنض١ٓ يند١ٍض١ٓ نٕدذٖ ّ٘دج: ثصؾج٘دٗ ثٌعمٍدٟ ٚإ٠ّجٔدٗ 

ج ٠ٍٟ: ّّ  ث٤خ٩لٟ، فضيٍ  إٌٝ ثعضىّجي ِز٘ذٗ دٕظش٠ز ع١جع١ز ٠ٕيٍك ف١ٙج ِ

ّْ ث٦ -1 ج نضٛ فٟ ِؾضّد ، ف١ٕذغدٟ ي٨ ٠ىدْٛ رٌده ثٌّؾضّد  ّ٘ؾ١ًدج يٚ نٍدٝ إ ًّ ٔغجْ ِذٟٔ ديذعٗ، ٚ٘ٛ دثة

ج ٠ض١ـ ٌىً فشد ف١ٗ يْ ٠ّجسط فش٠ضٗ يٚ يْ ٠قمك  ج٠ضٗ ث٤خ٩ل١ز. ًّ  دذثٚصٗ ث٤ٌٚٝ، دً ٠ؾخ يْ ٠ٕظُ صٕظ١

ّْ فش٠دز ِٛ -2 ثط١ٕٙدج ٌدٓ صىدْٛ ِد  فئرث خشؽش ث٤ِز ِٓ فجي ثٌذذثٚر ِغضششذر د فىجَ ثٌقك ٚثٌ دشخ، فدئ

 رٌه دّ ِٓ ِٓ وً خيش، ف١ٍظ ثٌعجٌُ يِز ٚثفذر؛ دً يِّجً ِخضٍفز ٚشعٛدًج ٚلذجةً شضٝ.

 ِٓ ثٌصعخ يْ ٔضصٛس فىِٛز ٚثفذر ٠ىْٛ فٟ ثعضيجنضٙج يْ صقىُ ثٌعجٌُ د عشٖ. -3

ّْ ث٤ُِ ثٌّخضٍفز ِجصثٌش نٍٝ فجي ثٌذذثٚر فٟ ن٩لز دعضٙج دجٌذعض ث٢خش، -4 ِٚجصثٌدش  يضف إٌٝ رٌه ي

 صصيٕ  فٟ ٘زٖ ثٌع٩لجس عذً ث٦وشثٖ ٚثٌضعض٠ض ِٚج ِعج٘ذثس ثٌغ٩َ ثٌضٟ صُعمذ عٜٛ ٘ذٔز ِؤلضز.

ٕٚ٘ج ٠ذقظ وجٔظ نٓ عذ١ً ٠ؾعً ٘زٖ ث٤ُِ ثٌّخضٍفز صٍضضَ دجفضشثَ دعضدٙج دعًضدج، فد٩ ٠ىدْٛ ٕ٘دجن فدشح 

ثفًذث، ٠ىْٛ ٘دزث ثٌقٍدف ؽضة١ًدج فدٟ يٚي د١ٕٙج، دً نٍٝ ثٌعىظ ٠عًّ نٍٝ ثٌضمجسح ف١ّج د١ٕٙج فضٝ صىْٛ افٍفًجا ٚ

ث٤ِش، عُ ٠مضشح س٠ًٚذث س٠ًٚذث ِٓ ث٦ٔغج١ٔز ثٌضٟ ٘دٟ  خدش فدذٚدٖ، ٠ِٛتدز صمدً ثٌقدشٚح ٠ٕٚدذس ٚلٛنٙدج، ٚصضغد  

سلعز ثٌعذثٌز ٠ٚصذـ فىّٙج ٘ٛ ثٌقىُ ثٌّيجخ ٚصضٛطدذ يٚثندش ثٌمشددٝ دد١ٓ ث٤خد٩ق ٚثٌغ١جعدز، ٠ٚد ٚٞ ثٌغد٩َ 

إٌٝ سوٓ شذ٠ذ.
(83)

 

إرْ ف٩دذ يْ ٠ىْٛ ٕ٘جن عذ١ً ٌضقم١ك ٘زث ثٌٙذف، ٚ٘زٖ ثٌغذ١ً صضّغً نٕذ ودجٔظ فدٟ ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ، د٠دٓ 

ثٌذ ددش٠ز ث٤ٚفددذ ثٌددزٞ ٠ؾّدد  ثٌ ددًّ ٠ٚمضددٟ نٍددٝ ثٌضعصددخ ٚثٌقددشٚح ٚثٌٕضثنددجس، إر عّددز د٠ددٓ ٚثفددذ فم١مددٟ 

دج نق١ـ، ٌىٓ صٛؽدذ يشدىجي ِضعدذدر ِدٓ ثٌعم١دذر، ف١صدف ودجٔظ ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ د ٔدٗ ث ِّ ٌدذ٠ٓ ثٌٛف١دذ ثٌصدق١ـ، ي
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ث١ٌٙٛد٠ددز ٚثٌّغدد١ق١ز ٚث٦عدد٩َ فٙددٟ نمجةددذ ٨٘ٛص١ددز صجس٠خ١ددز. فدد٩ ٠ٛؽددذ فددٟ ثٌددذ٠ٓ ث٤خ٩لددٟ يفىددجس ٔظش٠دددز 

دٚؽّجط١م١ز وجٌضٟ ٠قفً دٙج ث٩ٌ٘ٛس ثٌٕظشٞ ٚثٌضجس٠خٟ، ٨ٚ ٠ٛؽذ ددٗ ي٠ًضدج نمجةدذ دٚؽّجط١م١دز ِدٓ شد ٔٙج يْ 

دجس ٚص دعً ثٌقدشٚح ٚصّدضق ثٌؾدٕظ ثٌذ دشٞ فدٟ دٚثةدش إ٠ّج١ٔدز صغ١ش ثٌضصجدِجس ٚثٌٕضثنجس ٚصٕ دش ث٨ضديشث

ثِض٩ن ثٌقم١مز ثٌّيٍمز، ٚئٙج ثٌّؤعغدز ثٌ دشن١ز ثٌٛف١دذر  -دْٚ ٚؽٗ فك -ِضعجد٠ز صضنُ وً ٚثفذر ِٕٙج ٌٕفغٙج

ثٌٍّضِز ٌٍؾ١ّ ، ِ  ئّٙج صعضٕك نم١ذر صجس٠خ١ز خجنز يٚفٟ دٙج فٟ ظشف صجس٠خٟ خجص.
(84)

 

وجٔظ ث٤خ٩لٟ ثٌزٞ ٠غضٕىش يْ صضخز ثٌقشٚح عذ٩١ً إٌٝ ثٌقك، ٠مٛي ودجٔظ: اٌىدٓ ِٚٓ ٕ٘ج ٠ذشص دٚس د٠ٓ 

ثٌعمً فٟ ن١ٍج  نششٗ، ٚثٌزٞ ٘ٛ ثٌّصذس ث٤نٍٝ ٌىً ص دش٠  يخ٩لدٟ، ٠غدضٕىش إط٩لًدج يْ صُضخدز ثٌقدشح عدذ٩١ً 

إٌٝ ثٌقك ٠ٚؾعً ِٓ فجٌز ثٌغ٩َ ٚثؽذًج ِذجشًشثا.
(85)

 

ّْ ثٌغ٩َ ثٌزٞ ٠م١ّٗ ثٌذ٠ ٓ ث٤خ٩لٟ د١ٓ ثٌذ ش لذ دُٕٟ نٍٝ يعجط ثٌعمً، ف١ٍظ ٘ٛ ع٩َ ثٌضشٚسر ٌٚزٌه فئ

ٚثٌّصددجٌـ ثٌضددج يز نٍددٝ ث٤نٕددجق ثٌّي طتددز ٌٍددشؤٚط. ٨ٚ ٘ددٛ عدد٩َ ث١ٌدد ط ٚثٌضددعف ِددٓ ؽذددشٚس ثٌمددٛر 

ّْ يٞ ِعج٘ددذر ِددٓ ِعج٘ددذثس ثٌغدد٩َ ٨ صعددذ ِعج٘ددذر عدد٩َ إرث  ٚثٌيغ١ددجْ، ٨ٚ ٘ددٛ عدد٩َ ثٌّعج٘ددذثس ثٌذ١ٌٚددز. ا٤

١ٔز نجلذ٠ٙج نٍٝ يِش ِٓ ش ٔٗ إعجسر ثٌقشح ِٓ ؽذ٠ذا.ثٔيٛس 
(86)

 

ج ِؤعًغددج نٍددٝ ثٌعمددً، ٔجدًعددج ِددٓ ث٦سثدر ثٌخ١ددشر ثٌٍّضضِددز دجٌٛثؽددخ  ًِ ِٚددٓ ٕ٘ددج وددجْ ثٌغدد٩َ ث٤خ٩لددٟ عدد٩

ث٤خ٩لٟ، ٚثؽخ ثٌغ٩َ ثٌصجدس نٓ ثٌعمً و ِش إٌٟٙ، إٔٗ ع٩َ ِضؾزس فدٟ ثٌدذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ، ٚددٗ صىدْٛ فض١ّدز 

ّْ  ثٌغ٩َ ٚفٟ  ١جدٗ صٌٛذ فض١ّز ثٌقشح، ٚثٌقشح ٚف ١ز ٚصذ١ِش ٚخدشثح ٌٚىٕٙدج ١ٌغدش لدذًسث ٨ سّد ٌمضدجةٗ؛ ٤

ِٓ ثٌّّىٓ ٌٍفشد ٚثٌّؾضّ  ٚث٦ٔغج١ٔز نجِز يْ صّٕ  ثٌقدشح ٚصضؾٕدخ ٩٠ٚصٙدج دفضدً ث٠٦ّدجْ ث٤خ٩لدٟ، إ٠ّدجْ 

ّْ ثٌقدشح شدش ثٌعًّ دّمضضٝ ثٌٛثؽخ ث٤خ٩لٟ، إسثدر ثٌخ١ش ٌزثصٗ، فزٌه ٠دؤدٞ إٌدٝ ثؽضغدج ط ؽدزٚس ثٌقدشح، ٤

ٚثخض١جس إسثدٞ، ي٠ًج وجٔش ثٌقشح ي١ٍ٘ز يٚ د١ٌٚز يٚ نج١ٌّز.
(87)

  

ٚثٌذ٠ٓ ث٤خ٩لٟ ٨ ٠فّشق د١ٓ فشح نجدٌز ٚفشح  ١ش نجدٌز، دق١ظ صىْٛ ث٤ٌٚٝ ِٛض  لذٛي ٚث٤خشٜ  

ّْ ثٌقد شح ِّٙدج ودجْ ٔٛنٙدج ِؾجي سفض ٚثنضشث ، دً صّضٕ  ِ  ثٌذ٠ٓ ث٤خ٩لٟ ودً ثٌقدشٚح دد٩ ثعدضغٕج ، ٤

ضذ ث٤خ٩ل١ز، فجٌذ٠ٓ ث٤خ٩لدٟ ٘دٛ ثعضتصدجي ٌىدً يشدىجي ثٌقدشح ِدٓ ف١دجر ثٌفدشد ٚثٌّؾضّد  ثٌذ دشٞ دّٛؽدخ 

ثٌعّددً دددج٦سثدر ث٤خ٩ل١ددز، ث٦سثدر ثٌخ١ددشر، إسثدر ثٌعّددً دّمضضددٝ ثٌٛثؽددخ ث٤خ٩لددٟ ودد ِش إٌٙددٟ، ففددٟ إِىج١ٔددز 
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رٌه ِٓ خ٩ي ِغض٠ٛجس ع٩عز ِضشثديز ف١ّدج د١ٕٙدج، ٠ٚدؤدٞ ودً صقم١ك ثٌٛثؽخ صٛؽذ إِىج١ٔز صقم١ك ثٌغ٩َ. ٠ٚضُ 

 ِٕٙج إٌٝ ث٢خش ٟٚ٘ وج٢صٟ:

 فٟ ثٌضضثَ ثٌفشد ثٌٛثؽخ ث٤خ٩لٟ ٔقٛ ٔفغٗ ٠ىْٛ ثٌغ٩َ ِ  ثٌٕفظ. -1

 فٟ ثٌضضثَ ثٌفشد ثٌٛثؽخ ث٤خ٩لٟ ٔقٛ  ١شٖ ٠ىْٛ ثٌغ٩َ ِ  ث٢خش. -2

 لٟ ث٤لصٝ.ع٩َ ثٌؾٕظ ثٌذ شٞ فٟ صقم١ك وّجٌٗ ث٤خ٩ -3

ُّ فدٟ ِغدجس  ّْ ٘دزٖ ثٌّغدض٠ٛجس ثٌغ٩عدز فدٟ صقم١دك ثٌغد٩َ وٛثؽدخ يخ٩لدٟ  ١دش ِ دشٚط صدض ِٚٓ ثٌٛثضدـ ي

صذس٠ؾٟ صصجنذٞ ٠ذذي ِٓ صقم١ك ثٌغ٩َ ِ  ثٌزثس ٠ٕٚضٟٙ دجٌؾٕظ ثٌذ شٞ.
(88)

 

ّْ ثٌمدجْٔٛ ٠دٕظُ  فمدظ ن٩لدز فجٌٛثؽخ ٔقٛ ثٌدزثس ٌد١ظ ٚثؽذًدج لج١ًٔٛٔدج، ٨ٚ ٠ّىدٓ ِعجٌؾضدٗ د دىً لدجٟٔٛٔ، ٤

ج ث٦ٔغجْ ف١ٍظ ن١ٍٗ ثٌضضثَ لدجٟٔٛٔ ٔقدٛ ٔفغدٗ، ِٚدج ن١ٍدٗ ٘دٛ ثعدضخذثَ فش٠ضدٗ ٔقدٛ ٔفغدٗ،  ِّ ث٦ٔغجْ دج٢خش٠ٓ، ي

ّْ ٚثؽدخ ث٦ٔغدجْ ٔقدٛ ٔفغدٗ ٘دٛ ثعدضعّجي ثٌقش٠دز ثٌضدٟ ٠ؾدخ يْ صىدْٛ فدٟ صٕدج ُ ٚصٛثفدك ِد   رث٘ذًج إٌٝ ثٌمٛي إ

ث٤٘ذثف ٚثٌغج٠جس ثٌضشٚس٠ز.
(89)

 

ّْ ص ّْ يفعجٌٕدج ٠ؾدخ يْ وّج ٠شٜ وجٔظ ي مذ٠ش ثٌزثس ١ٌٚظ صفض١ٍٙج ٘ٛ ِذذي ودً ٚثؽذجصٕدج، ٚ٘دزث ثٌّذدذي ِعٕدجٖ ي

صقجف  نٍٝ صمذ٠ش ث٦ٔغجْ ٚل١ّضٗ، ٕٚ٘جن يعجعجْ ٌٍفعً يٌّٚٙج: ث١ٌّٛي، ٚعج١ّٔٙج: ث٦ٔغج١ٔز ثٌفجضدٍز ثٌضدٟ ٠ؾدخ 

ٌّمجندذ ث٤خ٩ل١دز، افجٌفضد١ٍز ٘دٟ يْ صخض  ١ٌِٕٛج ٌٙج، دق١ظ ٠ضغٕٝ ٌٕج صم١١ذ فش٠ضٕج إرث صعجسضش ١ٌِٕٛج ِد  ث

ثٌمجنذر ث٦ٔغج١ٔز ثٌم٠ٛز ثٌّي١عز ٌٍٛثؽخ، ٚوً لٛر فجضٍز صعشف فمظ دٛثعيز ثٌعٛثةك ٚثٌعمذدجس ثٌضدٟ صضعدجس  

ِعٙدددج، ٚفدددٟ ٘دددزٖ ثٌقجٌدددز صىدددْٛ ِعٛلدددجس ثٌفضددد١ٍز ٘دددٟ ث١ٌّدددٛي ثٌيذ١ع١دددز ثٌضدددٟ سدّدددج صضعدددجس  ِددد  ثٌّمجندددذ 

ث٤خ٩ل١زا.
(90)

 

ئٗ ٠ؾخ يْ ٠ىْٛ ِذذي ايْ ٠م١ذ ث٦ٔغجٔز فش٠ضٗا ِذذي يخ٩ل١ًج.ِٚٓ ٕ٘ج خٍص وجٔظ إٌٝ 
(91)

ٚل١ّز ث٦ٔغدجْ  

دً فدٟ وٛٔدٗ لدجدًسث نٍدٝ ثعدضخذثَ ثٌعمدً، فدفاثٌعمً ٨  ثٌضٟ ٠ؾخ يْ ٠قجف  ن١ٍٙج ٨ ص صٟ ِٓ وٛٔٗ ف١ٛثًٔج نجل٩ً؛
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Kant, General introduction to the metaphysic of Morals, translated by, W.Hastie, in Great Books of the Western 
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ا.٠عًّ فٟ فذ رثصٗ د دىً فيدشٞ ٤ٔدٗ ٠ضيٍدخ خذدشر ِّٚجسعدز ٚصٛؽ١ٙدجً ِدٓ ِشفٍدز ٤خدشٜ
(92)

فغّدز ٚثؽذدجس  

 صخص ث٦ٔغجْ ٔقٛ رثصٗ، دّٛؽذٙج ٠ع١ش وّٛؽٛد نجلً ِٕٙج:

 يْ ٠ؤعظ ث٦ٔغجْ ٔفغٗ نٍٝ ثٌٕمج  ث٤خ٩لٟ ٠ٚؾج٘ذ ١ٌفعً دّمضضٝ ثٌمجْٔٛ ث٤خ٩لٟ. -1

ث٨فضشثَ ثٌٛثؽخ ٌٍزثس، ٠ٚىْٛ دجٌضٛثض  ِٓ ؽجٔخ ٚثٌىذش٠ج  ٚثٌٕذً ِٓ ؽجٔخ  خدش وعٕجندش ثفضدشثَ  -2

ثٌزثس.
(93)

   

ِٚج يْ ٠ٍضضَ ث٦ٔغجْ دضقم١ك ثٌغ٩َ صؾجٖ ٔفغٗ فئٔٗ ٠ٍضضَ ثٌٛثؽخ ٔقٛ ثٌغ١دش، ٚٚثؽذدجس ثٌفدشد صؾدجٖ ث٢خدش 

 ٠ّىٓ صص١ٕفٙج إٌٝ ِؾّٛنض١ٓ:

ّْ ثٌقك ث٤خ٩لٟ يعجط ثٌعذي، ٚثٌعدذي ٚثؽدخ، ٚيٚي ٚثؽذدجس ثٌعدذي ٘دٛ  -1 ٚثؽذجس ثٌعذي، ٠ٚشٜ وجٔظ ي

ّْ ثٌعٕج٠ز ث١ٌٙ٦ز ؽعٍش ثفضشثَ فمٛق ث٢خش٠ٓ ِذذي ِضؾدزًسث فدٟ  ٚثؽخ ثفضشثَ فمٛق ث٢خش٠ٓ، ٌٚزث ٠شٜ وجٔظ ي

 نذٚسٔج.

 ٚثؽذجس ث٦سثدر ثٌخ١شر: )ث٤س٠ق١ز يٚ فعً ثٌخ١ش( -2

ٚفعً ثٌخ١ش لذ ٠ىْٛ نٓ ١ًِ ٚلذ ٠ىْٛ نٓ ٚثؽخ، ٠ٚشفض وجٔظ يْ ٠ىْٛ فعً ثٌخ١ش ندٓ ١ِدً، ٤ٔدٗ إرث 

 ًذث وشث١٘ز، ث١ٌَٛ نذي ٚ ًذث ظٍُ، ٌٚىٓ ثٌقدخ ندٓ ١ِدً وجْ نٓ ١ًِ فٙٛ إرْ عٍٛن  ١ش ِٕضظُ، فج١ٌَٛ فخ ٚ

٘ٛ فجضً يخ٩ل١ًج إرث ٔ   ث١ًٌّ نٓ إٌضثَ، يٞ نٕذِج ٔذذي دعًّ خ١لدش ندٓ إٌدضثَ ٚدفعدً ثٌعدجدر ٠ضقدٛي فعدً ثٌخ١دش 

إٌٝ ١ًِ.
(94)

 

٩لدٟ ِٚٓ ثٌضضثَ ثٌفشد ثٌٛثؽخ صؾجٖ رثصٗ ٚصؾدجٖ ث٢خدش ٠ٕ د  عد٩َ ثٌؾدٕظ ثٌذ دشٞ فدٟ صقم١دك ثٌىّدجي ث٤خ

ث٤لصٝ ٌٍذ ش٠ز، فّص١ش ثٌؾٕظ ثٌذ شٞ ٚع٩ِٗ ٠ضٛلف نٍٝ صقم١ك ثٌىّدجي ث٤عدّٝ، ٚصٍده ٘دٟ ثٌغج٠دز ثٌعجِدز 

ٌٍؾددٕظ ثٌذ ددشٞ ٚدضقم١مٙددج ٠ضقمددك ثٌغدد٩َ دجٌضددشٚسر، ٚثٌىّددجي ث٤خ٩لددٟ ث٤عددّٝ يْ ٔعّددً ِددٓ يؽددً ثٌغدد٩َ 

ثٌفشد ٚثٌغج٠ز ثٌعجِز ٌٍذ دش٠ز فضدٝ ٠ّىدٓ ٌٕغضقمٗ، ٚ٘زث ٠مضضٟ ثٌضٕج ُ ٚثٌضٛثفك دً ٠مضضٟ ثٌّيجدمز د١ٓ عٍٛن 

ٌٍىّجي ث٤خ٩لٟ ث٤لصٝ يْ ٠ضقمك، ٌزٌه ٠ؾخ يْ صىْٛ ٘زٖ ثٌغج٠ز ٟ٘ ثٌٙدجدٞ ٚثٌّششدذ ٌغدٍٛن ودً فدشد، ٚيْ 
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Translated by,H.B.Nisbet, Cambridge university press, 1991, p.    
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٠ؾعً وً فشد ِٓ ثٌغج٠ز ثٌعجِز ٌٍذ ش٠ز ش ٔٗ ثٌخجص، فزٌه ٠غجنذ نٍٝ صقم١دك ثٌىّدجي ث٤خ٩لدٟ ث٤لصدٝ ٚفدٟ 

صقم١مٗ ٠ىْٛ ثٌغ٩َ.
(95)

 

ّْ ن١ٍٕج يْ ٔىْٛ ِغضقم١ٓ ٌٗ، ٠ٚؾخ يْ صىشط دٚي ثٌعجٌُ ؽٙٛد٘دج فدٟ ٚ ٠شٜ وجٔظ ئٕج إرث يسدٔج ثٌغ٩َ فئ

ّْ ث٤ًِ فدٟ عد٩َ ثٌعدجٌُ  ّْ ٘زٖ ثٌفىشر ٨ ِٛض  ٌٙج نٕذ ثٌقىجَ، ٌٚٙزث ٠شٜ ي صقم١ك ثٌغ٩َ، ٌىٕٗ ٠ذذٞ صقفظٗ د 

ّْ ثٌضشد١دز ثٌمجةّدز ف ِعمٛد وٍٗ نٍٝ ثٌضشد١ز ِٓ يؽً صى٠ٛٓ ثٌعمً ثٌٕمذٞ يٞ ثٌعم ً ثٌشثشذ ثٌّغدض١ٕش، ٌٚىٕدٗ ٠دشٜ ي

ِذ١ٔز يٚ ي١ٍ٘ز لجنشر ؽًذث نٍٝ ص١ّٕز ثٌّٛث٘خ ٚثفضشثَ ثٌ خص١ز ٚفمًج ٌٍّذجدا ث٤خ٩ل١دز ف١دظ ٠مدٛي:  -ف١ٕزثن

اٌٛ ع ي عجةً: ً٘ ٔق١ج ث١ٌَٛ فٟ نصش ِضٕٛس؟ ٌىجْ ثٌؾٛثح: ٨، دً فٟ نصش ٠غ١ش ٔقٛ ثٌضٕد٠ٛش، ٌٚدٛ لغدّٕج 

ّْ ثٌٕجط ِج ٠ضثٌْٛ دع١ذ٠ٓ نٓ ثعضخذثَ نمٌُٛٙ ثٌّغضمٍز فٟ يِٛس  ث٤ِٛس دج٤ٚضجخ ثٌشثٕ٘ز فٟ ِؾّٛنٙج ٌمٍٕج إ

ج نددجًٌقج ٚثعمًددج دددذْٚ صٛؽ١ددٗ ِددٓ  ١ددشُ٘، إٔٙددُ ١ٌغددٛث نٍددٝ ثعددضعذثد ٌددزٌه ٨ٚ ١ُ٘تددٛث ٌٍم١ددجَ دٙددزٖ  ًِ ثٌددذ٠ٓ ثعددضخذث

ثٌّّٙزا.
(96)

 

فضً فٟ ثٌغ٩َ، ٚيْ ٠ىْٛ ٕ٘جن فجوُ ٠ ًِ ١ٌظ فمدظ فدٟ ِٚٓ ٕ٘ج ٠ ًِ وجٔظ فٟ يْ صضمذَ ثٌذ ش٠ز إٌٝ ث٤

 سلٟ ٚع٩َ د٩دٖ دً فٟ صمذَ ٚسلٟ ثٌذ ش٠ز نجِز.

ٚدزٌه ٠ىْٛ وجٔظ لذ سدظ ثٌذ٠ٓ دج٤خ٩ق دجٌذنٛر إٌٝ ثٌغ٩َ ثٌزثصٟ ٚث٦ل١ٍّٟ ٚثٌعجٌّٟ فدٟ دندٛر صغدضقك 

، فض٩ً نٓ ئٙج صمَٛ نٍٝ يعجط ث٤خد٩ق وً ثفضشثَ ٚصمذ٠ش، فٟٙ صمذَ سؤ٠ز فٍغف١ز ِضىجٍِز فٟ ٚفذصٙج ٚٔغمٙج

ثٌضٟ ينذقٕج فٟ يِظ ثٌقجؽز إٌٝ صفع١ٍٙج فٟ ف١جصٕج ٌضىْٛ ِذذيً ٚيعجًعج ٌىً عٍٛو١جصٕج ٚيفعجٌٕج فدٟ وجفدز ث١ٌّدجد٠ٓ 

ّْ  T. C. Walkerعٛث  ١ِذثْ ثٌعٍُ يٚ ١ِذثْ ثٌغ١جعز يٚ ١ِدذثْ ث٨لضصدجد... ثٌدخ. ٚ٘ىدزث ٠صدذـ لدٛي ٚٚودش  اإ

فٟ يفغٓ ث٤فٛثي ثٌقذ ث٤دٔٝ، ٌٚدُ ٠ّضدذ دجٌض و١دذ إٌدٝ ِدج ٘دٛ يعدّٝ فضدٝ ِدٓ ثٌّعدج١٠ش  ٌّٟ ٠ّغًثٌعج فك وجٔظ

ثٌذ١ٌٚز ث٤وغش ي١ٌٚز ٚدذثة١زا
(97)

 صؾ١ًٕج ٚثضًقج ٚثفضشثً  د١ًٕج. 
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 87ص  ،2002، ثٌعذد ثٌغجدط، ١ٌٛ٠ٛ يجهح أوراق فهسفيح، صشؽّز نذذ ثٌغفجس ِىجٚٞ، ثٌمج٘شر، ِج ثٌض٠ٕٛش، وجٔظ 

(97) 
T.C.Walker: "the forgotten prophet: tom pain's Cosmplitionism and International Relations" International Studies 

quarterly, 44, 2000, p.    
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