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عامة: التاريخ واملفهوم والقضااي مقدمة-  
. 2005 ةهنضة مصر، القاهر  ةعبد الفتاح إمام، شرك ممدخل إىل امليتافيزيقا، إما-  

أن هذا األخري ليس هو واضع هذا  ، غريعلى كتاب أرسطو املسمى بنفس االسم"تطلق كلمة "امليتافيزيقا  -
 العنوان لكتابه السالف الذكر.

وال الفالسفة اليواننيني استخدموا هذه العبارة على اإلطالق.ومل تظهر هذه الكلمة يف العصر   أرسطوال  -
لينسيت.اهليليين،بل ظهرت يف العصر اهل  

ق.م( وهو أندرونيقوس   60حوايل  سنة هي أن أحد التالمذة املشائيني يف روما ) هلذه الكلمة حكاية مجيلة-
أن جمموعة من الكتب بدون عنوان.،أي أن املعلم   ديرتب ويشرح كتب أستاذه أرسطو،وج  الرودسي حني كان

األول مل يطلق عليها امسا قارا.وكانت هذه الكتب يف الرتتيب تقع بعد كتب الطبيعة )الفيزيقا(.هكذا أطلق عليها 
 اسم :ميتافيزيقا.

علما عرفه   وصفا فقط هلذه املوضوعات اليت كان أرسطو يسميها ابلفلسفة األوىل ال إذن ت التسمية  هكذا جاء-
 أرسطو.

علم ومبحث معريف قائم.  إىلبعد ذلك حتولت هذه الكلمة من عنوان لكتاب -  

كتب الفيلسوف املعاصر كولينجوود :-  
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،والسبب أنه وجد من الضروري،طوال قرون عدة قرون،ولقد ظلت كذلك لعدة    "امليتافيزيقا ابلنسبة لنا اسم لعلم
أن نفكر بطريقة نسقية ومنظمة يف املوضوعات اليت كان يناقشها أرسطو يف جمموعة -وما زلنا جند ذلك ضروراي

 البحوث اليت مجعت حتت هذا االسم..." 

يدرس موضوعات تتجاوز :" تعين العلم الذي    إمامعبد الفتاح    إمامامليتافيزيقا كما يقول    أصبحتمن هنا -
 الظواهر احملسوسة،فهو يعىن بدراسة الوجود بصفة عامة وملحقاته،أي املقوالت اليت تعرب عن خصائص أساسية

 

 

وصفاته والنفس   اإلهليالوجود    إىل ابإلضافةذا الوجود كاجلوهر والعرض والتغري والزمان واملكان والعالقات...هل
 والروح..." 

لى هذه الكتب املسماة ابمليتافيزيقا اسم" الفلسفة األوىل" وهي علم املبادئ الكلية للوجود من أطلق أرسطو ع-
.اإلطالقوقد اعتربها أرقى وأمشل وأشرف العلوم على    حيث هو موجود.  

من أطلق كلمة ميتافيزيقا على هذا   كان أحد تالمذة أرسطو وشراحه وهو االسكندر األفروديسي هو أول  رمبا-
العلم ابعتباره الفلسفة األوىل اليت تبحث يف الوجود مبا هو موجود.. ومعه ابلذات أصبحت امليتافيزيقا هي علم 

 الوجود الشامل...

:التعريفاتمسألة -  

امليتافيزيقا مل يكن دائما كانت امليتافيزيقا بطبيعة احلال عماد الفلسفة عرب اترخيها الطويل.غري أن املوقف من  -
 اجيابيا من طرف بعض الفالسفة أنفسهم.

( مستهزائ من امليتافيزيقا :1910-1842كتب الفيلسوف املعاصر ويليام جيمس)-  

  وجود هلا.." سوداء ال  قطةيبحث يف حجرة مظلمة،عن    الذيالفيلسوف امليتافيزيقي أشبه ابألعمى    إن "  

  .األنوار ابلضبط  ر الواقع يف عصيف  اامليتافيزيق  علىبدأ اهلجوم  -
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( : " ينبغي علينا أال نندهش حينما جند 1783-1717ملربت))  الفرنسي د.  يكتب الفيلسوف والرايض-
أشك مطلقا يف أن صفة"امليتافيزيقي"  أوالئك الذين يطلق عليهم اسم امليتافيزيقيني،قلما حيرتم بعضهم بعضا.وأان ال

اليت كانت تعين قدميا "احلكيم".ومع "يالسفسطائالعقل السليم،مثلها مثل كلمة "هذه قد أصبحت مهانة أمام  
ذلك فقد أهينت هذه الكلمة عند اليوانن على أيدي أوالئك الذين كانوا حيملوهنا،يف حني كان الفالسفة 

املعجم(-)أندري الالند احلقيقيون قد رفضوها ابلفعل.""  

 

اثنني يتناقشان يف موضوع ما،وال يفهم أحدمها اآلخر،،فاعلم   رأيت  إذا( : "  1778-1694وكتب فولتري )-
 أهنما يتناقشان يف امليتافيزيقا."

ل يف نقده للميتافيزيقا القدمية..جتافيزيقا سريا على خطى فردريك هيهامجت املاركسية املي-  

:" املنهج القدمي يف البحث والتفكري الذي يسميه هيجل املنهج امليتافيزيقي   ههكذا انتقد فردريك اجنلز ما مسا-
 والذي كان يهتم أوال بدراسة األشياء بوصفها موضوعات اثبتة وحمددة.'

بل هو ينتقد فقط امليتافيزيقا القدمية   إبطالق( معاداي للميتافيزيقا  1831-1770بطبيعة احلال،ليس هيجل )-
.انه يصف امليتافيزيقا أبهنا "قدس األقداس يف   اجلديلتافيزيقا  اجلديدة املعتمدة على املنهج  ويؤسس بدال عنها املي

 معبد الفكر."

جنب،يف هدم امليتافيزيقا،فقدمت   إىلقائال: "لقد تعاونت الفلسفة مع احلس املشرتك الساذج جنبا    هيجل كتب
به ما يكون مبنظر املعبد الضخم الذي زينت لنا مشهدا غريبا،هو: شعب متحضر بال ميتافيزيقا.وهو مشهد أش

علم املنطق.-مجيع جوانبه بزينات فخمة،لكنه فقد قدس أقداسه." هيجل  

مندلسون :  إىلقائال يف رسالة  يدافع امانويل كانط عن امليتافيزيقا دفاعا قواي  -  

أنين مقتنع متاما أبن   ة، لدرجاتفه ميكن االستغناء عنه شيءعلى أهنا    امليتافيزيقا  إىلأبعد ما أكون عن النظر    إنين"  
عن حممود رجب امليتافيزيقا عند –هبا."    إاليكون    عليها وال  إالالوجود احلق والدائم للجنس البشري ال يقوم  

 الفالسفة املعاصرين.
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يسمي كانط امليتافيزيقا أبهنا " ملكة العلوم" أو أهنا " طفلنا املدلل" -  

."حيوان ميتافيزيقي"    أبنه   اإلنسان(   1860-1788ر )يصف شوبنهاو -  

كان من الصعب عادة،أن   إذا( : "  1945-1869ادوار تيلور )  ألفريد يقول الفيلسوف األفالطوين املعاصر  -
 تضع أمام القارئ املبتدئ فكرة متهيدية عن طبيعة الدراسة اليت هو مقبل عليها،فان هذه الصعوبة تزداد بصفة 

 

خاصة،يف حالة البحوث اليت يطلق عليها يف العادة اسم امليتافيزيقا.ذلك ألن املسائل اليت تعاجلها هذه البحوث 
وع البسيط املألوف بصفة عامة،غري أن بساطتها وعموميتها  هذه هي نفسها اليت تؤلف هي يف الواقع،من ذلك الن

 الصعوبة الرئيسية يف تعريفها." 

هذا   إىلفسه يف قلب امليتافيزيقا :حني يسأل : من أكون ملاذا أان هنا؟ كيف جئت جيد ن  اإلنسانال يفتأ  -
 إىلالتساؤل عن طبيعة الوجود وصفاته ولواحقه.من هنا نسري حتما    إىلالوجود.؟ هذه األسئلة تؤدي مباشرة 

لفريد تيلور ابلضبط.قوالت.هذا ما يعتقده أيف قلب ما يسمى ابمل أننا نكون مباشرة  الصفات الكلية للوجود،مبعىن  

-امليتافيزيقا حبث يف املقوالت من حيث أن هذه األخرية تعين اخلاصية الكلية العامة لكل موجود.  إن -  

.:لإلنسان هذه املقوالت ليست غريبة عن الواقع العملي أو عن احلياة اليومية -  

ابستمرار،واليت خترج   ايت نستخدمهيقول هيجل : " هل مثة شيئا أكثر شيوعا من حتديدات الفكر)أو املقوالت( ال
.(من شفاهنا مع كل حكم نصدره." )املنهج اجلديل عند هيجل  

:   إمامعبد الفتاح    إمامكتب  -  

بعيدة عن حياتك اليومية.وكذلك ليست امليتافيزيقا اليت تدرس هذه   ل، مسائليس الوجود ولواحقه أي املقوالت  ""
أتيت صعوبتها وغرابتها من أن   وإمناالعكس متاما هو الصحيح فهي قريبة منك،  إمنااملوضوعات غريبة عنك...

"عادة."  إليهانلتفت    موضوعاهتا مألوفة لنا متاما،واألمور اليت أنلفها على هذا النحو،ال  
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ضروب املعرفة وتتغلغل يف مجيع العلوم اجلزئية:والسبب أهنا تفرق بني الظاهر  تافيزيقا يف مجيع تؤثر املي  ""-
بواسطة أي علم من   ميكن دراستهما  ،الإليهواحلقيقة.فاملشكلة العامة حول هذه التفرقة ،كذلك املبدأ الذي تستند  

البد أن يشكال موضوع حبث مستقل.  العلوم اجلزئية،بل  

 

 

 ،واملنطق.فلئن كانت مبادئ االستدالل وقواعد الوضوح  اقيتافيزياملضح هذه النقطة أبن نقارن بني  نو ميكن أن  -
أهنا البد أن تكون هي نفسها موضوع  إالبني التفكري السليم والتفكري الفاسد..واحدة يف مجيع العلوم،  قوالفر 

.حبث مستقل  

،ال مبعىن أنه أصبح امسا جديدا لكل ضروب املعرفة ،بل مبعىن أنه شيءواملنطق مثل امليتافيزيقا،يبحث يف كل  -
  23ص. "على خالف العلوم اجلزئية ،يبحث املشكلة اليت نواجهها يف كل عملية من عمليات التفكري."

ت النفع الكبري يف كثري من أفرع والرسوم البيانية ذا  لابألشكا" ال تستعني امليتافيزيقا ابلتخيل وال  -
نستمد العون من التجربة احلسية.ذلك ألن التفكري امليتافيزيقي   الرايضيات.وكذلك حنن بطبيعة املشكلة نفسها ال

أنه يعتمد على منهج العقل وحده،وقد يعتمد أحياان   قبلي)قبل التجربة( مبعىن ما من املعاين،أعين  أوتفكري عقلي  
لعقل الطبيعي.نور ا  أوعلى احلدس    

عن  ، فضال)أيضا(على حنو ابلغ الوضوح  يتستخدم التفكري الرايض  ، )فهي(كما أن امليتافيزيقا تستخدم املنطق
 أهنا تقوم بتوضيح تصورات ومفاهيم فلسفية تشكل أسس العلم...." 

موضوعات امليتافيزيقا:-  

لوجية حمضة مبعىن كما حددها و اليوانين واىل حدود العصور الوسطى كانت أنط  العصرصحيح أن امليتافيزيقا يف  -
أو البحث يف الوجود مبا هو موجود.غري انه مع الفلسفة احلديثة ستتغري ،طو ابعتبارها علم الوجود ولواحقهأرس

حد كبري .  إىلخارطة املوضوعات امليتافيزيقية    
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ونظرية املعرفة بشكل خاص.وهؤالء أهم   االبستملوجيا  إىل لوجياو النطامع الفلسفة احلديثة سيتم االنتقال من  ""  -
اجتاه امليتافيزيقا يف العصر احلديث :   االفالسفة الذين غريو   

-1632)جون لوك  -(1753-1685)األسقف ابركلي –(  1679-1588)-توماس هوبز -

امانويل   كذلك عند   -(1776-1711)  ديفيد هيوم  -(1650-1596)روين ديكارت-(1704
(1804-1724)   كانط   

 

نظرية املعرفة.وقد اعترب كانط بقوة أن البحث يف الطبيعة احلقيقية   إىلمن نظرية الوجود    ،ميتافيزيقيا  هكذا انتقلنا-
""لألشياء يستلزم البحث يف قدرتنا على معرفة هذه األشياء.  

يف الفلسفة املعاصرة هناك حتولني مهمني يف حياة امليتافيزيقا : -  

قيام ميتافيزيقا دون علم الوجود أي بدون نفحة أنطولوجية   إمكانيةأبس به من الفالسفة يف    ال ديعتقد عد -أوال

( منوذجا.1943-1889)الفيلسوف االجنليزي املعاصر كولنجوود)  

ىن بشكل كبري،ومل يعد مبحث الوجود هو دراسة اخلصائص الكلية  للوجود )ابملع االنطولوجياتغري مفهوم  -اثنيا

لشخصية املوجود   هتتم ابلوجود العيين الفريد واملتميز  ولوجيااالنط  أصبحت).ومع الفلسفة الوجودية  األرسطي
من بني موجودات أخرى.وهكذا مت   اإلنسانالبشري،أي الفرد.وما يهم اآلن ليس هو الوجود يف العامل،بل وجود  

هبا   انشغلتمن هنا ابلضبط تنوعت وتعددت املواضيع اليت    .على امليتافيزيقا  إنسانيةمسحة   إضفاء
حمضة من صميم احلياة املعيشة....  إنسانيةمشكالت    إىل....انه االنتقال من مشكالت العامل  امليتافيزيقا  

 كمشكلة احلياة واملوت  اإلنسانيةمن هنا اهتمت الفلسفة الوجودية مبشكالت ميتافيزيقية من صميم احلياة  -
والضمري وغريها من املشاكل األخالقية   واإلمثواحلب والقلق واخلوف واحلرية وااللتزام واالغرتاب والذنب  

 العديدة.....

:   التقسيم التقليدي للميتافيزيقا-  
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فيزيقا،مل يتم تقسيم مباحثها سوى بشكل متأخر،وكان ذلك يف عصر التنوير على يد الفيلسوف رغم قدم امليتا-
(.1754-1679األملاين كريستيان فولف )  

  أقسام:أربعة   إىلقسم فولف امليتافيزيقا  -

أو نظرية الوجود   االنطولوجيا-1  

مسولوجيا أو نظرية الكونياتو الك-2  

علم النفس العقلي أوالسيكولوجيا  -3  

الالهوت الطبيعي-4  

كما رأينا مع أرسطو هي نظرية اخلصائص اجملردة للوجود مبا هو موجود. وقد سادت هبذا   االنطولوجيا-أوال-

 نطولوجيااالمن العصر احلديث  ستقرتن    انطالقاولكن .(  وإسالميةحدود القرون الوسطى)مسيحية    إىلاملعىن 
نظرية املعرفة مع ديكارت وكانط وهيجل بشكل أخص.ولوجيا أو  ومسابلك  

بدراسة املعرفة الدقيقة هلذه اخلصائص.  إالتستقيم    هكذا أصبحت دراسة اخلصائص العامة للوجود ال-  

مع هيجل أصبحت كل مقولة أنطولوجية مرتبة من مراتب املعرفة يف نفس الوقت.-  

يستخدم مفهوم الوجود املتعني   إذ جنده   )مع هايدغر يقع هذا التحول الكبريسمع الفلسفة الوجودية كذلك  -
من زاوية وجوده.مع سارتر  التمييز بني الوجود يف ذاته والوجود ألجل ذاته........)(  اإلنسان  إىلوهو يشري    

مسولوجيا)الكونيات أو نظرية الكون(.موضوعات هذا القسم هي علوم الكون والعامل واحلياة واألرض و الك-اثنيا-

الغائية والسببية والضرورة.......-الزمان واملكان-األزل–ا.: اخللق  عامة.وكل األسئلة املرتبطة هبفة بص  

 إىل إضافةكولوجيا العقلية وهتتم ابلضبط بدراسة النفس البشرية والعالقات بني النفس والروح واجلسد يالس  -اثلثا

وقد    .الهوتية وميتافيزيقية أخرى كاحلرية األخالقية  ومسائل ،اإلرادةمسألة اخللود والفناء والثواب والعقاب وحرية  
.اإلطاروهناك نظرايت كثرية يف هذا    ويهودية  وإسالميةاهتمت هبذه املباحث كل الفلسفات الدينية مسيحية    
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واألدلة على وجود هللا من عدم وجوده.  لوهيةاألالالهوت العقلي والطبيعي وخيص مواضيع  -رابعا-  

واملسيحية بصفة عامة من أنصار نظرية   الماإلسوقد كان فالسفة   .والتعداديني هنا تندرج نظرايت التوحيديني
.املتعددة  لوهيةاألالتوحيد كما كان فالسفة اليوانن من مناصري    

وسائط الرسل  إنكاراملؤمنون بوجود اله واحد مع    يون اإلهلالطبيعيون  -:  اإلطارهناك مذاهب كثرية يف هذا  -
-جون لوك-جان جاك روسو-ذلك بنوره الطبيعي)منوذج فولتري  إثباتفالعقل ابلنسبة هلم وحده يستطيع   ،والوحي
 -الال-3.سارتر.....(  -هايدغر-نيتشه-)ماركس لوهيةاألالذين ينكرون    اإلحلادأصحاب مذهب  -2نيوتن..

(   20وبرتراند راسل يف ق.  19وال يثبتون األلوهية) توماس هنري هكسلي يف ق ينكرون   أدريون الذين ال  

فيما   رأيهل يف  ججاراه هي  داخلالص وقكان كانط قد هاجم تقسيم امليتافيزيقا هبذه الكيفية يف كتابه نقد العقل  -
 بعد قائال:

-" )هيجل"وضع مصطلحات امليتافيزيقا القدمية موضع البحث كان خطوة على جانب كبري من األمهية.  إن ""  
(   إمامترمجة عبد الفتاح  -موسوعة العلوم الفلسفية  

املشكلة امليتافيزيقية -  

عادي ؟   إنسانأهنا مسألة هتم كل  أمهل املشكلة امليتافيزيقية خاصة ابلفيلسوف وحده  -  

ومن املؤكد أننا جند يف احلياة .األساس الفلسفي للسؤال امليتافيزيقي هو وجود التناقض بني احلقيقة والظاهر    إن -
حد هلا يف أنشطته املختلفة.)ادوار تيلور(   العادي تقابالت وتناقضات ال  لإلنسان اليومية    

–لسلوك األخالقي:الصداقة  ا-كثرية جدا:رجل متدين يكذب  اإلنسان يف التناقض: أشكال التناقض يف سلوك  -
تناقضات يف نظام الرتبية..(.هذه كلها تقابالت تناقضية بني احلقيقة والظاهر.ومبا أن العقل   -النفاق-اإلخالص

بني احلقيقة والظاهر....  التناقضفهو يقوم ابلضرورة بتشغيل السؤال امليتافيزيقي الذي هو فك  يرفض التناقض    

.ظاهر فكرة قدمية يف الفلسفة اليواننية كلها منذ املدرسة األيونيةفكرة التناقض بني احلقيقة وال-  

:ورية قوال مجيال يف هذا السياق  أفالطون قال يف حماورة اجلمه-  
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 إذاتولد فينا أتثريين متناقضني يف الوقت الواحد.أما   التفكري هي تلك اليت ال  إىلتدفع العقل    األشياء اليت ال  إن   ""
سواء كانت -ءاألشياولدت أتثريين متناقضني لكانت تبعث على التفكري.وهذا ما حيدث عندما ترتك فينا هذه  

حماورة اجلمهورية،ترمجة فؤاد زكراي -""انطباعني متساويني يف وضوحهما...  -قريبة أو بعيدة  

 التعجبحد كبري وليدة    إىلليس غريبا أن جند أفالطون وأرسطو من بعده يشددون على أن الفلسفة كانت 
 توالظواهر الطبيعية كذلك من مفارقا  ةاإلنسانيوالدهشة واالستنكار ملا يوجد يف احلياة االجتماعية واألنشطة  

.حد هلا   وتناقضات ال  

:   إمامكتب عبد الفتاح -  

غري احلقيقي هو ابلضبط ما نعنيه "بعلم امليتافيزيقا"...فلقد أخذت امليتافيزيقا على   ر، الظاهقليال أو كثريا  إن   ""
عما نعنيه   االسؤال أساسمن التنظيم والعمومية،أكثر من أي علم آخر،أن تقوم مبهمة طرح   شيءعاتقها،يف  

العامل،مع اخلصائص العامة   إىلا العلمية وغري العلمية ابلوجود احلقيقي أو الواقع احلقيقي،واىل أي درجة تتفق نظرتن
 هلذا الوجود احلقيقي).......)(

أن خنتار بني  إالحماولة االستغناء عن التفكري امليتافيزيقي لن تكون سوى حماولة عقيمة غري جمدية.فليس لنا    إن
عقلي   مبدأووفق  أن تكون هذه األفكار واضحة يف ذهننا ،وأن أنخذ هبا عن وعي  إمااثلث هلما :   أمرين ال

(على ألفريد تيلور..  إحالة")  "حمدد،أو تكون لنا جمموعة من األفكار الفجة نعتنقها ارجتاال وبال وعي..  

 امليتافيزيقا وأنواع املعارف األخرى :

والدين:هناك عالقة قوية بني امليتافيزيقا واألدب    

صلة امليتافيزيقا ابألدب والدين أقوى من صلتها أبي فرع من آخر من أفرع املعرفة   إن :"    إمامعبد الفتاح  -
األخرى من حيث أهنا مثلهما،هتتم اهتماما مباشرا ابحلقيقة النهائية يف الوقت الذي هتتم فيه العلوم 

  "اجلزئية...بدراسة جانب جزئي واحد من جوانب األشياء..

 

والرايضيات واملنطق   امليتافيزيقا-  
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الطابع التحليلي... ولكنها -التجريد-الصورية-العمومية-تلتقي امليتافيزيقا ابلرايضيات  يف اخلصائص اآلتية :-
 خمتلفة عنها يف الكثري من اخلصائص األخرى..

اعتربان أن امليتافيزيقا هتتم ابلشروط العامة اليت تنطبق على احلقيقة   فإذاحد كبري.  إىلمع املنطق    امليتافيزيقاتلتقي  -
املنطق كذلك يهتم ابلشروط الكلية فإننا جند  أرسطو علم الوجود مبا هو موجود(.أو ابحلقيقة كما هي)  بشكل كلي

ليات اجلزئية لفعل التفكري..العامة للتفكري السليم دون التساؤل عن العم  

هيجل أول فيلسوف انتبه وشدد على العالقة القوية بني امليتافيزيقا واملنطق.)فينومينولوجيا  شفريد ريفلهيلم  كان  -
 -الروح(  

امليتافيزيقا والعلم -  

يومنا الراهن(   إىلهناك عالقة قوية بني العلم وامليتافيزيقا على مدار التاريخ)من عصر اليوانن  -  

والعامل :  يامليتافيزيقبني    يف العصر اليوانين مل يكن التمييز واضحا-  

عاملي رايضيات أيضاأفالطون وفيتاغوراس كاان  -  

طاليس وأرسطو كاان كذلك عاملني يف الطبيعيات.-  

حيث ميز بني العلوم النظرية الفلسفية من جهة والعلوم العملية من جهة ،تصنيف أرسطو للعلوم كان مهما جدا-
 أخرى.

وامليتافيزيقا وتشمل الثانية علم األخالق   ياتواإلهلالطبيعيات والرايضيات هي:على ثالثة علوم  وىل  تشتمل األ-
 وتدبري املنزل وعلم السياسة.

علمان نظراين يستخدمان معا منهجا عقليا.والعلم:من املالحظ أن املعلم األول جعل الرابط قواي بني امليتافيزيقا  -  
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من طبيعة   لأن موضوع امليتافيزيقا هو ما يسميه:" العلل األوىل"وهذا يعين انه كان يعي وجود عل أرسطواعترب -
أخرى ومتميزة.هكذا يكون موضوع امليتافيزيقا )العلل األوىل" تكملة وامتدادا ملوضوع الفيزيقا'العلم الطبيعي" 

مل.أي اجلزئية للوجود والعا األخرىابعتباره يهتم ابلعلل    

ديكارت يف العصر احلديث ستعود العالقة بني امليتافيزيقا والعلم :  مع روين-  

ثالثة أقسام :  إىلوالعلم ينقسم ،  تتجزأ  العلم ابلنسبة لديكارت وحدة ال-  

-3الفيزيقا والعلوم الطبيعية األخرى وهتتم ابملبادئ املشكلة لألشياء املادية  -  2.امليتافيزيقا وهتتم مببادئ املعرفة-1
النفعية والعملية.  ىاألخر العلوم    

ي جذورها العميقة اليت يقوم عليها العلم.جذع الشجرة شجرة العلم واعترب امليتافيزيقا هالفلسفة    نأاعترب ديكارت  -
وفروعها هي ابقي العلوم األخرى.هو الفيزيقا والعلوم الطبيعية   

:ت على أوسع نطاق ضد امليتافيزيقامحال  عشر قامتيف القرن السابع عشر والثامن  -  

( الذي ميز بني املنهج االستقرائي العلمي من جهة واملنهج 1626-1561موقف فرانسيس ابكون)-1
 امليتافيزيقي التأملي.

سفسطة ووهم.."-املشكالت امليتافيزيقية ال معىن هلا"(:1776-1711موقف ديفيد هيوم )-2  

كانت حماولة كانط مهمة جدا قصد جتديد امليتافيزيقا بنقد امليتافيزيقا الكالسيكية.)كتاب نقد يف هذا السياق،-
 العقل اخلالص" 
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:امليتافيزيقا يف العصر اليوانين -أوال  

 تقدمي:
 كتب الفيلسوف االجنليزي براديل يف تعريف امليتافيزيقا : 

أان أفهم امليتافيزيقا على أهنا حماولة ملعرفة حقيقة الواقع يف مقابل الظاهر احملض ،أو هي دراسة للمبادئ األوىل ""
زاء أو قطع أج  هم الكون فهما شامال،"ال على أنهواحلقائق النهائية.وأان أفهمها على أهنا اجلهد الذي يبذل لف

.إمامبراديل عن عبد الفتاح -متفرقة،بل على أنه"كل" بطريقة ما."  

احلقيقي الكامن وراء الظواهر البادية   ود:األول هو الوجشطرين    إىلالوجود يف الدراسات امليتافيزيقية ينشطر    إن -
 للحواس والثاين هو الوجود الظاهري الذي تراه وتدركه احلواس بشكل مباشر وطبيعي.

   : أو الطبيعيون األوائل األيونني -أوال

 

وهم أول من تساءل عن أصل الكون واملادة   األيونينيمسولوجيا  و يف الفلسفة بفالسفة الك  امليتافيزيقايبدأ اتريخ  -
 األوىل.

يف تساؤله عن األصل الذي صدرت عنه  ،أول ميتافيزيقي يف اتريخ الفلسفة ق.م( 495-580)يعترب طاليس-
األشياء كلها.وقد ترك جانبا الظواهر املادية واحلسية منشغال بطريقة عقلية ابلبحث عن هذا األصل الواحد الذي 

.وهذا الواحد هو املاءالكل.  إطارهينتظم يف    
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الذي صدرت عنه األشياء مبدأ غري   واعترب أن هذا املبدأ األول  ق.م(  546-610)جاء بعده أنكسمندر-  
من حيث الكم بل   دحمد ( وقال انه اهلواء ابعتباره مبدأ غري  6)أواخر ق.  حمدود والهنائي وبعده جاء أنكسمنس

 من حيث الكيف

الفيتاغوريون -اثنيا-  

الطبيعة تفسريا رايضيا حمضا واعترب أن العلة احلقيقية اليت تفسر أصل   بتفسريقام    ق.م(  546-624)فيتاغوراس-
 العامل وظواهره املادية واملوجودات كلها ليست مادة بل عددا.

كتب أرسطو يف كتاب امليتافيزيقا:-  

أن مبادئ الرايضة   إىل" كان الفيتاغوريون أول من اهتم ابلرايضيات،وهم مل يطوروا هذه الدراسة فحسب،بل ذهبوا  
هي مبادئ األشياء مجيعا.وما دامت األعداد هي بطبيعتها أول هذه املبادئ،فقد رأوا فيما يبدو تشاهبات كثرية بني 

بني األعداد،أكثر من تشاهبها مع النار والرتاب واهلواء...كما الوجود و   إىلاألشياء املوجودة واألشياء اليت تظهر  
األعداد تعرب عن التوافقات والنسب يف السلم املوسيقي،وهكذا ذهبوا الىى أن الطبيعة الكلية جلميع   رأوا كذلك أن

أرسطو –السماء كلها عدد ونغم."    إن ؛بل  شيءاألشياء مصنوعة وفق األعداد،فاألعداد هي العناصر األوىل لكل  
امليتافيزيقا –  

هذا االرتباط بني الرايضيات وامليتافيزيقا موجود حىت يف املذاهب امليتافيزيقية الكربى.-  

ن : يو الفالسفة االيل -اثلثا-  

االيليني وعلى رأسهم ابرمنيدس)حوايل   إىلرغم أمهية األيونيني والفيتاغوريني،تنسب البداية الفعلية للميتافيزيقا  
ق.م(  خاصة يف النص املشهور بقصيدة ابرمنيدس :  475  

االنسيكلبيداي  .كتاابته املتبقية."  إىلمعظم اخلصائص النمطية للميتافيزيقا كبحث فلسفي متميز تنسب    إن"  -
.إمامالفلسفية،نقال عن عبد الفتاح   
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جند أول تصور للميتافيزيقا بوصفها حماولة لفهم الواقع احلقيقي ولتفسري الكون ككل،فان " مع ابرمنيدس :"-
التجارب،بل   وإجراءتلف عنه من حيث ال يقدم لنا تفسريا يعتمد على املالحظة  خي تفسري الفيلسوف امليتافيزيقي

معتمدا   نن يقوم به امليتافيزيقي يف تفسري الكونيعتمد على حتليل التصورات.ويبدو أن ابرمنيدس فعل ما ميكن أ
حلقيقة،وأطلق أنه خيال شعري ال عالقة له اب  أساسآخر على  شيءعلى النتائج املنطقية وحدها،مستبعدا كل  

  عليه اسم الظن."

 

وتلميذه زينون االيلي مع ابرمنيدس سوف تبدأ أول حماولة فلسفية لفهم الكون بواسطة البحث املنطقي القبلي .-
 استخدم نفس األسلوب يف رفضه للكثرة واحلركة بناء على علل منطقية حمضة.

:الذهيب للميتافيزيقا اليواننية العصر -  

عن املفاهيم األخالقية الكلية   امسولوجيا ابحثو سقراط أستاذ أفالطون انشغل بعامل األخالق وانصرف عن الك-
شطريني : عامل الظاهر وهو ليس   إىلوالثابتة املوجودة وراء الظواهر املتغرية.غري أن عامل األخالق عنده انشطر  

(  مث عامل احلقيقة الساكن الثابت.)انه جزئي ومتغرياحقيقي  

.يف جمال امليتافيزيقا يكمن يف نظريته حول املثل ألفالطون احلقيقي    اإلسهام-  

.أتثر أفالطون  يف نظريته بفكرة أستاذه سقراط الذي كان يبحث عن التصورات الكلية يف عامل األخالق.لكن -
طلق اليت تعترب األساس املإهنا تلك  يت تفسر املوجودات مجيعا.  أفالطون سار أبعد فبحث عن التصورات العقلية ال

" املثل".  النهائية هيوهذه احلقيقة  للعامل.أو احلقيقة النهائية    

:   ق.م ( 348-428) نظرية الوجود عند أفالطون-  
قسمني:عامل الظالل   إىلوهو عامل احملسوسات وينقسم   لاألو القسم  -1أربعة أقسام : إىليقسم أفالطون الوجود  -

 واخلياالت واالنعكاسات...مث األشياء اجلزئية احملسوسة.
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الوجود هذه يوازيها أربع   ت، ودرجااملوجودات الرايضية وعامل املثل  إىلأما القسم الثاين)عامل املعقوالت( فينقسم  -
.الوهم والظن والفهم والعقل  هي:مراحل من املعرفة    

حني أن العامل املعقول تقابله معرفة   ىالظن، علميكن أن نقول بصفة عامة أن العامل احملسوس تقابله معرفة  -
موضوعها وهو هي ظنية أو ختمينية.ألن   وإمناالعقل.ومعىن ذلك أن املعرفة اليت أتيت هبا احلواس ليست معرفة يقينية  

املتغري.العامل احملسوس و   

  :  قسماناملعرفة  اليقينية هي معرفة العقل وحده وهي  تغدو  هكذا  -

أهنا أقل من املعرفة اليت   إالاملعرفة اليت أييت هبا الفهم وهي املعرفة الرايضية.وعلى الرغم من أن هذه املعرفة يقينية،-
ليل على وجود ،أعين معرفة املثل،ذلك ألن عامل الرايضيات يبدأ بفروض..لكنه ال يقيم الد أييت هبا العقل اخلالص

األول الذي يقوم عليه...أما الفيلسوف فهو   املبدأ إىلاملوضوعات الرايضية سواء عددية أو هندسية..وال يصل  
عامل املثل الذي يشمل األفكار العقلية اخلاصة   إىلحقيقة هذه الفروض عندما يصل بفكره   إىلوحده الذي يصل  

 جلميع املوجودات احلسية والعقلية معا.

اجلديل .وللجدل طريقني مها :   جيستخدم أفالطون ما يسميه ابملنه  لضبطهنا اب-  

الطبيعة العقلية العامة  إىليالحظ اجلزئيات مث يرتفع منها    اإلنسان وهذا يعين أن    اجلدل الصاعد واجلدل النازل-
سرها.ومن هذه الوحدة الوحدة العقلية اليت تشملها وتف  إىلاليت تربط بينها،أي أنه يرتفع من خالل الكثرة احلسية 

األجناس حىت يصل يف   إىلاألنواع،  إىلمعقوالت أعلى منها مرتبة؛ وهكذا يستمر ارتفاعه من األفراد    إىلالعقلية 
.جنس األجناس إىلالنهاية    

على ميتافيزيقا أفالطون :  عامة  مالحظات-  

وضوحا وترسيخا وأقوى انتظاما   د، أشوالعقللدى أفالطون يبدو التمييز بني الظاهر واحلقيقة مبعىن بني احلس  -1
 مما كانت لدى السابقني.

.الطريق املوجود حنوهاالعقل هو  ووحده    ،ترتبط احلواس بعامل الظاهر ويرتبط العقل بعامل احلقيقة-2  

إن احلقيقة األفالطونية كلية وكل ما حتت عامل املثل،يف عامل الظواهر،حماكاة هلا.-3  
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ال ختضع لزمان أو مكان... إهناالذي يدركها.  لإلنسانابعتبارها حقائق مستقلة   املثلال ختضع  -4  

يعترب عامل املثل هو األساس الوجودي لعامل الظاهر والظواهر املادية املتغرية.وعامل املثل هو احلقيقة يف ذاهتا -5
.ولذاهتا  

فكر حمض.من هنا ميكن القول أن   اأصلهعامل املثل هو عامل الكليات العقلية اخلالصة وهذه الكليات يف  -6
هنا ابلضبط يكمن روح الفلسفة املثالية كما جسدها أفالطون....هااملطلق للعامل هو الفكر ابلذات.  األساس  

 

ق.م(  322-384أرسطو )ميتافيزيقا -  
 

)نص(احلكمة والعلم األمسى  -  

ينبغي أن ينصب عليه فحصنا هو األسباب واملبادئ اليت تكون   ا، فم"" مادام هذا العلم هو موضوع حبثنا     
احلكمة علما هبا.ولو حنن توقفنا عند األحكام اليت نطلقها عادة يف حق احلكيم،فان من شأن ذلك أن ميهد 

 للجواب عن هاته األسئلة ويوضحها توضيحا أكثر.

قبل كل شيء،كما لو كان قد حصل على معرفة األشياء مجيعها يف حدود املستطاع،أعين نتصور احلكيم،      
دون أن حيصل على كل علم منها على حدة،وفيما بعد نتصور احلكيم على أنه قادر على معرفة األمور العويصة 

معرفة مشرتكة بني اليت ال تبلغها املعرفة اإلنسانية إال بصعوبة شديدة ) وذلك ألن املعرفة احلسية مبا هي 
اجلميع،فهي سهلة ويسرية وال عالقة هلا ابحلكمة( .مث أننا نتصور ابإلضافة إىل ذلك،أن الذي يعرف املبادئ 

والعلل معرفة أكثر ضبطا عن ذلك،فان العلم الذي يعتنق لذاته وقصد املعرفة وحدها،يعترب أكثر حكمة من العلوم 
ليس   إذإننا نعترب العلم األوسع أكثر حكمة من العلم الذي يدخل حتته،اليت تعتنق ملا حتققه من نتائج.وأخريا،ف

 على احلكيم أن خيضع لقواعد وأوامر،إمنا هو الذي يسنها ويعطيها.وليس عليه هو أن يطيع غريه وإمنا هو املطاع..

تلك هي األحكام اليت نطلقها عادة على احلكمة واحلكماء.واحلال أنه من بني املسميات اليت       
استعرضناها،تكون معرفة األشياء مجيعا ابلضرورة يف حوزة ذلك الذي حصل يف أعلى درجة على العلم الكلي،ألنه 
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أن هاته املعارف الكلية هي أكثر يعرف بكيفية من الكيفيات كل احلاالت اجلزئية اليت تدخل حتت الكلي.مث    
املعارف صعوبة ،ألهنا أبعد ما تكون عن االدراكات احلسية.إضافة إىل ذلك،فان أكثر العلوم ضبطا هي تلك اليت 

تكون علوما ابملبادئ،ألن تلك اليت تنطلق من أكثر املبادئ جتريدا تكون أكثر ضبطا من تلك اليت تنتج عن 
د على سبيل املثال،علم أكثر ضبطا  من اهلندسة .أضف إىل ذلك أن العلم يكون مبادئ أكثر تركيبا.فعلم العد 

قابال ألن يعلم إذا ما توغل يف معرفة العلل،ألن التعليم هو حتديد العلل ابلنسبة لكل شيء.مث إن العلم واملعرفة من 
ألمسى.فالذي يروم املعرفة من  أجل العلم واملعرفة،تلك هي السمة األساسية للعلم الذي يتخذ موضوعا له املوضوع ا  

 

أجل املعرفة،ال بد وأن يقع اختياره على أجدر املعارف ابسم العلم أي العلم األمسى.واحلال أن املوضوع األمسى هو 
املبادئ والعلل األوىل،إذ بفضلها يعرف ما تبقى،ال العكس.وأخريا فان أشرف العلوم وأمساها هو العلم بغاايت 

شيء هي كماله،وغاية الطبيعة مبجملها هي اخلري األمسى..األشياء،ألن غاية ال  

من أجل كل هذه االعتبارات يظهر أن اسم احلكمة ينطبق على هذا العلم،إذ ينبغي أن تكون علما ابملبادئ       
 والعلل األوىل،وذلك ألن الكمال،أي الغاية هي إحدى العلل..."" 

الثانية. ةأرسطو، امليتافيزيقا، املقال-  

ح النص سؤاال مركزاي هو اآليت: يطر -  

هي خصائص هذا األخري   ا، ومما هي طبيعة القضااي اليت تعترب موضوعها اخلاص  ما موضوع احلكمة، مبعىن-
 ابملقارنة مع مواضيع العلوم األخرى ؟ 

من خالل هذا السؤال،يقدم النص تعريفا للحكمة .-  

ما هي عتبات النص وفقراته؟:-  

عن احلكيم.  ، مبعىناحلكمة يتيسر لنا من خالل األحكام اليت نطلقها عادة على ممارسهاإن تعريف  -أوال-  

يتحدد معىن احلكيم من خالل اخلصائص التالية:  -اثنيا  



-السداسي الثاني-مسلك الفلسفة-الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-جامعة محمد األول

2020-2019الموسم الجامعي -ذ.فريد لمريني -وحدة الميتافيزيقا  
 

21 
 

من ميتلك معرفة مشولية-أ  

من ميارس العلم الذي يعتنق لذاته ،ال لغاية عملية-ب  

من يضع مبادئ وقواعد العلم ويسن قوانني املعرفة .-ج  

  إن احلكمة هي علم املعارف الكلية واألكثر صعوبة واألكثر جتريدا.-لثااث

 

إن موضوع احلكمة هو العلم األمسى،ألنه العلم ابملبادئ والعلل األوىل وبغاايت األشياء.-رابعا  

اإلشكايل:احلقل  -  

ميكن التمييز يف موضوع النص بني مستويني إشكاليني:-  

ص إشكالية ظاهرة تطفو على سطح الن-أ  

مقاصده.ال تظهر إال حني تتبني   ةإشكالية ابطني-ب  

املوضوع الظاهري للنص هو تعريف احلكمة ومقارنة خصائصها بباقي العلوم.-  

املوضوع الباطين فهو أتسيس مراتب العلوم أو ما يسمى بتصنيف العلوم واملعارف.  أما-  

تصنيف العلوم عند أرسطو:-  

:ثالثة أصناف    إىليصنف أرسطو العلوم -  

العلوم الشعرية.-اثلثا-العلوم العملية.-العلوم النظرية.اثنيا-أوال-  

 

ابلعلل األوىل للوجود.وهي تدرس الوجود على ثالثة النظرية وهي أشرف العلوم.وهي العلم    -العلوم-أوال-
 مستوايت :
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من حيث هو وجود إبطالق:علم ما بعد الطبيعة )احلكمة(.وهو ال حيتاج إىل املادة ال يف وجوده اخلارجي وال -أ
 املنطقي.

من حيث هو عدد ومقدار: موضوع العلم الرايضي.-ب  

من حيث هو متحرك وحمسوس:موضوع علم الطبيعة.-ج  

  العلوم العملية:موضوعها تدبري أفعال اإلنسان .وأمهها:-نيااث

 

علم األخالق :موضوعه أفعال اإلنسان كفرد -أ  

علم السياسة:موضوعها أفعال اإلنسان داخل اجلماعة.-ب  

العلوم الشعرية: موضوعها تدبري أقوال اإلنسان.وغايتها إحداث أتثري أو إيقاع يف النفس أو اخليال أو -اثلثا
ل.:العق  

.الشعر: موضوعه أقوال اإلنسان املنظومة-أ  

فن اخلطاب.املختلفة:اخلطابة: موضوعها أقوال اإلنسان النثرية واألساليب البالغية  -ب  

أقوال اإلنسان مرتبة وهي هتدف إىل التعليم واإلقناع...  ، مبعىناجلدل:موضوعه فن احلوار-ج  

للفكر،مبعىن بداية القواعد املنطقية.ميثل اجلدل عند أرسطو،بداية وضع القواعد العامة  -  

هذا التصنيف األرسطي للعلوم،يستند على أرضية فكرية ومنهجية معينة،هي تصوره العام للمعرفة.-  

يقينية مصدرها اإلدراك   ة، ومعرفمييز أرسطو بني معرفة ظنية مصدرها االحتكاك املباشر ابلطبيعة واحلس-
راي عن مقدمات وهكذا حىت تصل إىل مرتبة "املبادئ األوىل".وهي مبادئ املباشر.واليقني معرفة تلزم لزوما ضرو 
املباشر:واضحة مصدرها احلدس أو اإلدراك    

 إن احلدس عند أرسطو:هو الفعل األول للعقل.
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أما احلس فال ميثل سوى استعدادا أوليا أو فطراي للمعرفة.-  

يقول أرسطو: -  

فان استعمال اآلراء وسيلة غري مباشرة   ، وابلتايلأن يكون حقا  يف نظران ب، جي" إن ما يفكر فيه مجيع الناس
 لالقرتاب من احلق."" 

  من الضروري يف قراءة النص األرسطي،التأكيد على املالحظات اآلتية :-

 

املعرفة.غري أن ال متثل التجربة احلسية مصدرا من مصادر املعرفة،إال من حيث هي قناة عبور ضروري إىل مادة  -أوال
هذه املعرفة بطبيعتها معرفة ابجلزئيات،مبعىن أن مادهتا مفككة وغري خاضعة لنظام قار.يف هذا السياق،يتدخل 

 احلدس كفعل أول للعقل يعمل على تنظيم هذه اجلزئيات وبلورهتا يف معرفة كلية وأكثر تناسقا وترابطا.

ابلذات عالقة املعرفة يف شكلها اجملزئ واملتعدد مبراتب هذا   إن عالقة خمتلف العلوم ابليقني واحلقيقة،هي-اثنيا
اليقني.فارتباط العلوم بعضها ابلبعض اآلخر،هو ارتباط بني جمموعة من احلقائق اجلزئية اليت جعل أرسطو هنايتها يف 

مقدمة اجملرد،هو    العلوم النظرية،ألهنا العلم مببادئ هذه احلقائق اجلزئية.واملنطق كنظام للعقل وقواعد عامة للفكر
.العلم وحارسه وضامن يقينه    

يعرب اجلدل عن اإلرهاصات األوىل واجلنينية للهاجس املنطقي،وابلتايل مقدمة للميتافيزيقا.وقد كتب أرسطو -اثلثا
يف فرتة شبابه،كثريا من احملاورات على الطريقة السقراطية واألفالطونية.غري أنه يف فرتة وضع القواعد العامة 

للفكر،وابلضبط يف كتاب :الطوبيقا )املواضيع اجلدلية( يالحظ أرسطو بعمق أن اجلدل السقراطي إذ ينطلق من 
 التصورات الشائعة واملتداولة،يستخدم قضااي ظنية،وال يؤدي إىل نتيجة صارمة لنظام العقل.

فالطون ابلتأسيس املعريف ملفهوم يقوم أرسطو ابلتأسيس الوجودي لنظام املعرفة،بعد أن قام سقراط وبعده أ  -رابعا-
 الذات. 

  الداليل:املستوى  -

 مفهوم احلكمة:
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مبادئ الفلسفة"  :"يف كتاب    يقول ديكارت-  

أن يعرفه.وان املعرفة  اإلنسان لفظ الفلسفة معناه دراسة احلكمة..ويقصد هبا معرفة كاملة لكل ما يستطيع    إن "  
أن يتوفر فيها شرطان :  البد .وان هذه املبادئ  األوىلمن العلل   نبطتستبد أن  هذه الغاايت ال إىلاليت يتوسل هبا  

أن يراتب يف حقيقتها،مىت أمعن النظر   اإلنساينأحدمها أن يكون من الوضوح والبداهة حبيث ال يستطيع الذهن  -
والثاين أن تعتمد عليها معرفة األشياء األخرى،حبيث أهنا ميكن أن تعرف بدون هذه األشياء،وال تعرف هذه -.إليها

. األشياء بدوهنا."    

 

  : كتاب املنطقيقول كانط يف  -

" جيب على الفيلسوف أن يكون قادرا على أن حيدد أوال مصدر املعرفة اإلنسانية.واثنيا مدى االستخدام املمكن 
ع لكل معرفة .وأخريا،عليه أن يعني حدود العقل." والناف  

"" لكي منارس التفكري من ذوات أنفسنا ونتفلسف،ينبغي علينا أن نعتين ابملنهج الذي نسري عليه يف استخدامنا 
 عقلنا،أكثر مما نعتين ابألطروحات اليت سيسمح لنا ذلك املنهج إبقرارها."" 

يتافيزيقا.وكان ذلك من وضع تلميذه وانشر مؤلفاته :أندرونيقوس اسم امل  همل يطلق أرسطو على أي من كتب-
.الرودسي  

هي:استخدم ثالثة أمساء   -ما هي األمساء أو املفاهيم اليت استخدمها أرسطو يف مقابل امليتافيزيقا ؟ -  

كانت العلوم الطبيعية تدرس العلل القريبة واملباشرة)غليان املاء مثال( فان امليتافيزيقا أو   فإذااألول.  مالعل-أوال-
.العلم األول تدرس العلل البعيدة أو األوىل  

العلم األول أييت بعد العلوم األخرى   أن.ورغم  العلم األول هو الذي يسبق موضوعه منطقيا كل العلوم األخرى  إن -
  .شرطها املنطقي الضروري وفه  ،يف الرتتيب أو التصنيف
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ن القول أن من كأو احلكمة األعلى ألهنا غاية كل العلوم.من هنا مي  ةابحلكميسمي أرسطو امليتافيزيقا  -  اثنيا
موضوعاهتا املباشرة،هي أن تكشف عن الفروض املنطقية القبلية ملعارفها  إىل  إضافةوظيفة العلوم األخرى،

.وموضوعاهتا  

يسميها كذلك ابلالهوت أو اإلهليات -اثلثا-  

رتبت العلوم كلها على هذا النحو اهلرمي فستنتهي عند القمة بعلم واحد هو أعمها مجيعا   إذا"" يرى أرسطو أنك 
.وهو علم الوجود اجملرد أو الوجود اخلالص أو العلم األول  

. كانت له صفة الوجود  إذا  إالكائنا ما كان   شيءيستحيل أن تبحث يف  -  

.األخري.انه احلكمة ابلضبط وغاية العلوم كلها  دارس العلوم هو مبثابة من يعد نفسه لدراسة هذا العلم  إن -  

نو.وتقسم مقال األلفا  إىلنية من ألفا  انثة عشر مقالة ترقم ابألحرف اليو ألرسطو من ثال اامليتافيزيقيتألف كتاب  -
.هكذا يتشكل الكتاب من أربعة عشرة مقالة.لصغرىاقسمني مها : األلفا الكربى واأللفا    إىل  

املوجود مبا هو موجود هلذا فهي أعم العلوم كلها...  إذن تدرس امليتافيزيقا  -  

:   إمامكتب عبد الفتاح -  

كانت العلوم اجلزئية ال تدرس الوجود من حيث هو"وجود"،ألهنا تسلم بذلك وتعده أمرا مفروضا   إذا  ""
ما أنه يعىن بدراسة الفروض العامة ابلتجربة،فان الفيلسوف امليتافيزيقي يبحث يف املوجودات من حيث وجودها،ك

اليت تسلم هبا العلوم اجلزئية األخرى،وهبذا املعىن يكون موضوع امليتافيزيقا أسبق وأعم من املوضوعات والعلوم 
،فهي تعىن بدراسة تلك املوجودات احملسوسة اإلنسان األخرى،وليس موضوع امليتافيزيقا خياليا أو بعيدا عن خربة  

من جهة واحدة هي    إالرسطو اسم اجلوهر األول كسقراط وهذا احلصان،ولكنها التعىن به اآلن  اليت أطلق عليها أ
 وجوده..

،بينما العلوم اجلزئية املنطقيةتدرس املوجود مبا هو موجود،ولذلك كانت أعم العلوم وأوهلا من الناحية    إذن امليتافيزيقا  
املقدار،يف حني تدرس الطبيعيات العامل من حيث كونه تتناول جوانب معينة حمددة.فالرايضيات تدرس الكم أو  

""  كانت املعرفة احلقيقية هي معرفة ابلعلل،كان البحث عن العلل هو األساس األول يف املعرفة  وإذامادة وحركة..  
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علة صورية.-علة مادية-علة غائية-علة فاعلة-العلل عند أرسطو أربعة هي :   إن -  

 إمكان " فاملنضدة اليت اكتب عليها اآلن هلا أربع علل.علتها الفاعلة هي النجار الذي صنعها،والغائية هي  "
ة هي املاهية الكتابة عليها،واملادية اخلشب الذي صنعت منه،والصورية هي الصورة  اليت هي عليها،وهذه الصور 

"مجيعا."  لالعلواحلقيقة اليت تشكل املنضدة وهي أهم    

 

 

 

:العصر اهللنسيت–فلسفة األفالطونية احملدثة -  

كبار ولعبوا دورا كبريا يف انتقال امليتافيزيقا   ن ميتا فيزيقيو  يف الفلسفة  املسماة يف اتريخ الفلسفة األفالطونية احملدثة-
الفلسفة احلديثة.  إىلفالسفة العصور الوسطى كلها،بل رمبا حىت    إىلاليواننية القدمية   

م(  وهناك فالسفة آخرون منهم :   270-204أهم هؤالء بطبيعة احلال هو : أفلوطني )-  

فيلسوف متأخر هو بوئثيوس   إىل إضافة-4بروقلس.-3ايمبليخوس-2(  --304-232تلميذه فورفوريوس)-1
(5024-470 )  

خلرافة واملعتقدات ابلدى زمالئه اآلخرين متتزج أحياان    إهنالدى أفلوطني متتزج امليتافيزيقا ابلتصوف والزهد.بل -
 الدينية.

تنطلق ميتافيزيقا أفلوطني من املبادئ اآلتية : -  
.خالل اخلربة اليوميةعدم حقيقة األشياء اجلزئية اليت ندركها من -  
مسو النفس وتفوقها على املادة وكل أشكال التغري عبارة عن أوهام -  
عرف أفلوطني أبنه صاحب نظرية الفيض اليت يصف فيها كيفية انبثاق املوجودات كلها عن املبدأ األول -

 أو ما يسميه ابلواحد. أو اخلري.



-السداسي الثاني-مسلك الفلسفة-الكلية المتعددة التخصصات بالناظور-جامعة محمد األول

2020-2019الموسم الجامعي -ذ.فريد لمريني -وحدة الميتافيزيقا  
 

27 
 

 

امليتافيزيقا يف العصور الوسطى:-اثنيا  
.وظلت مفاهيم إسالميةبقوة يف كل الفلسفة الوسطوية،مسيحية أو    اأرسطو وميتافيزيقاه حاضر ظل  -

.غري أن تصور الفلسفتني املسيحية اإلهليات-احلكمة-أرسطو األساس حاضرة كلها : الفلسفة األوىل
ا تصوره كم  ةهللآلتصور خمتلف    اإلهليرها للوجود  هلذا ميكن القول أن تصو   .اقرتن ابلدين  واإلسالمية

هللا هو خالق الكون من عدم.انه كما يقول الكندي :"مؤيس األيسات عن ليس."   إن أرسطو.  
  أهم الفالسفة املسلمني هم :-
 

( 865-801الكندي )-1  
(950-870الفارايب )-2  
( 1037-980ابن سينا )-3  
( 1198-1126ابن رشد )-4  

: ةاملسيحيامليتافيزيقا يف الفلسفة -  
(430-354أوغسطني )القديس  -  
يعد القديس أوغسطني :"أعظم آابء الكنيسة الكاثوليكية،وأهم فالسفة القرن الرابع امليالدي ومن أهم  -

".  )سرية ذاتية(كتبه الكتاب الشهري :"االعرتافات  
الشر واخلطيئة.   مسأليتأهم املسائل الفلسفية اليت عاجلها أوغسطني هي -  
مجيع فلسفات عصره   ىعل  اعتمدة يف ميتافيزيقا الدين وقد  انشغاالته الفلسفيظلت مسألة الشر أهم  -

نظريته اخلاصة .وأهم أفكارها :   إىللكي يتوصل   
األفالطونية احملدثة القائلة أبن اجلسد واملادة مها املصدر األساسي   وتبىن يف البداية فكرة أفالطون  -

اس أنه يتناقض مع الكتاب املقدس :"كل ما خلقه للشر.غري أنه سرعان ما رفض هذا التفسري على أس
 هللا حسن."
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اله -يف مرحلة أخرى اعتنق أوغسطني التصور املانوي)املانوية( اليت فسرت الشر تفسريا سهال وبسيطا.-
غري أنه انقطع عن هذا التصور املانوي فيما بعد.  .مث اله الشر والظلمة والسوء  واإلمياناخلري والنور    

وجود هللا ابلنسبة ألوغسطني وجود بديهي...لكن مشكلة الشر كانت تؤرقه كثريا فظل السؤال   إن -
 ملحا يف ذهنه :كيف ميكن أن نفسر وجود الشر يف هذا العامل الذي خلقه اله.؟

 أن ويتساءل  :مل ال نقول    األفالطونية احملدثة واىل أفلوطني  إىليعود    القديس أوغسطني  كثريا ما كان-  
عندما أتمل -دة هي مصدر الشر املوجود يف العامل ؟ أمل يكن اجلسد هو مصدر الشهوات واخلطيئة ؟ املا

 ألفلوطني على ضوء الوحي الذي جاء به الكتاب املقدس،سرعان ما  ةالقديس أوغسطني املبادئ الفلسفي
فاؤل ميتافيزيقي وديين ت  إىل  رشعر بعدم كفايتها وضرورة جتاوزها واستطاع فعال أن حيول نظرية املادة /الش

طبيعي أو شر استنادا على نظريته الشهرية يف تفسري الشر يف العامل انطالقا من التمييز بني نوعني :  
بشري أو أخالقي ..وشر  فيزيقي،  

(  1109-1033القديس أنسيلم )-  
.انه أبرز فالسفة العصور الوسطى يف القرن احلادي عشر-  
متتاز ابلرصانة وقد دوهنا تلبية لطلب   فإهنا: " على الرغم من قلة مؤلفاته،  إمامالفتاح    عبد   إمامكتب  -

منه أن يدون خالصة املناظرات اليت كان يديرها،وكانت كلها تدور حول وجود هللا  الرهبان الذين التمسوا
 وصفاته.وأهم هذه الكتب ثالثة هي : 

للقديس أوغسطني( املناجاة )أي مناجاة النفس وهو أشبه بكتاب االعرتافات -1  
(املقال أو العظة )يعرض فيه الدليل الوجودي أو األنطولوجي على وجود هللا  -2  
"عن احلقيقة  -3  

أوال.ويتفق مع القديس أوغسطني يف تعقل  اإلميان يعتقد القديس أنسليم أنه ال بد من رسوخ  
.عبارته املشهورة :اإلميان   

 " أومن لكي أتعقل." 
على وجود   براهينه" أخذ يف الربهنة أوال على وجود هللا بواسطة العقل.وتنقسم    القاعدة:بناء على هذه  -

 راآلخواىل احلجة الوجودية اليت عرضها يف كتابه    "تلك اليت عرضها يف كتابه "مناجاة النفس  إىلهللا  
مبدأين:  تقوم على"املقال أو العظة" ويف النوع األول ثالث حجج    
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.ألشياء تتفاوت يف الكمالأن ا-ا  
أن كل من ميلك كماال متفاوات فانه يستمده من املشاركة يف كمال مطلق...هذا هو الربهان األول -ب

تفاوت الكمال أو اخلري بني املوجودات...  إىل يستند على وجود هللا الذي    
ة لكل املوجودات وهذا يعين فكرة تراتبية العلل ابلنسب  يفكرة الوجود نفسها  وه  إىلالربهان الثاين يستند  

 ضرورة التسليم بوجود علة واحدة ووحيدة هي العلة املوجودة بذاهتا وهي هللا.
غري أن الربهان األقوى برهان قبلي وهو احلجة الوجودية األنطولوجية الشهرية اليت تقوم على أساس -ج

 اإلميان فكرة عن موجود ال ميكن أن يتصور موجودا أكمل منه. وهذه حقيقة يقدمها    إنسان أن لدى كل  
 ابلتحديد.

(  1274-1224القديس توما االكويين ) -  
يلقب ابملعلم -." اإلطالق"القديس توما االكويين أعظم فالسفة املسيحية يف العصر الوسيط على  -

عقلية تتعاقب   ةسيمفونيا وصفت فلسفته أبهنا  ويلقب كذلك ب"املعلم املالئكي ".كم-اجلامع للكنيسة
،فقد إهليةأن االكويين "قديس" وأن التوماوية منحة  1323أنغامها يف اتساق وانسجام...أعلن البااب عام 

.إمامفتاح العبد  –والالأدرية ."    واإلحلادوجدت الكاثوليكية يف كتبه أسلحة فلسفية هامة حملاربة اهلرطقة    
 

تعتمد ميتافيزيقا القديس توما االكويين...على حماولة شرح الفروق واخلصائص األساسية بني "الوجود -
واملاهية" بني "الوجود الضروري واحلادث"،بني الكليات واجلزئيات،مستخدما ميتافيزيقا أرسطو ولغته 

بني الوجود واملاهية.  ابلتفرقة اليت وضعها ابن سينا  أيخذومصطلحاته ومستعينا بشروح ابن سينا،وهو    
 

القديس توما مثل األفالطونية  يربط بني التناهي واحلدوث أو العرضية ،والتعدد والكثرة والتغري ،وبني -
املتناهية   األشياءاملادة.ولكنه خيتلف عن األفالطونية احملدثة بصفة رئيسية يف وجهة نظره اليت تقول أن  

ن الوجود.ولقد كان القديس توما توجد وجودا خاصا هبا قائما بذاته،وال تشارك فحسب يف نظام أعلى م
..أرسطويف ذلك متفقا مع الالهوت املسيحي وقريبا من    

وهلذا فهو   اإلنسانالقديس توما أن وجود هللا ليس فطراي لدى    يعتقديف كتابه " اخلالصة الالهوتية"   -
.وإثبااتت  براهني  إىلحيتاج ابلضرورة    
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يقدم لنا مخسة براهني هي :  اإلطاريف هذا  -  
برهان النظام...-برهان التدرج يف الكمال-برهان املمكن والواجب-برهان العلة  -برهان احلركة-  
مسولوجية ألن منطلقها األساس هو هذا الكون أو العامل املنظم واملتسق  و يف احلقيقة براهني وأدلة ك  إهنا-

.بشكل كامل  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اق الكندي أبو يوسف يعقوب بن إسح-    

م(865-801) الكندي -  

يف الفلسفة األوىل -  

.منزلتها حد الفلسفة وعلو-  

حبقائقها بقدر طاقة اإلنسان؛ألن  منزلة وأشرفها مرتبة،اليت حدها علم األشياء  اإلنسانيةأعلى الصناعات   إن     ""   
غرض الفيلسوف يف علمه إصابة احلق ويف عمله العمل احلق،ال الفعل سرمدا،الان منسك،ويتصرم الفعل،إذا انتهينا  

 إىل احلق.
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له    أنيةولسنا جند مطلوابتنا من احلق من غري علة؛وعلة وجود كل شيء وثباته احلق،ألن كل ما له        

النيات موجودة.   /عند ابن حزم: إذ االنيات موجودة./    إذن حقيقة؛فاحلق،،اضطرارا،موجود،    

وأشرف الفلسفة وأعالها مرتبة الفلسفة األوىل،أعين علم احلق األول الذي هو علة كل حق،ولذلك جيب أن      
املعلول،ألان إمنا   لة أشرف من علميكون الفيلسوف التام األشرف هو املرء احمليط هبذا العلم األشرف،ألن علم الع

فعلم كل واحد من املعلومات علما اتما،إذا حنن أحطنا بعلم علته،ألن كل علة إما أن تكون عنصرا،وإما 
 صورة،وإما فاعلة،أعين ما منه مبدأ احلركة،وإما متممة،أعين ما من أجله كان الشيء.

.، ملي، أا، ماملطالب العلمية: هل/  

لمية أربعة )...( :واملطالب الع        

؛وإما:"أي"؛وإما"مل".":"ماا؛ وإم"لإما:"ه        

 فأما "هل" فإهنا ابحثة عن االنية فقط.

 فأما كل انية هلا جنس فان ال"ما" تبحث عن جنسها.

 و "أي" تبحث عن فصلها.

 و"ما" و "أي" مجيعا تبحثان عن نوعها

املطلقة.و "مل" عن علتها التمامية،إذ هي ابحثة عن العلة    

، أحطنا بعلم صورهتا فقد أحطنا بعلم نوعها  وبني أان مىت أحطنا بعلم عنصرها فقد أحطنا بعلم جنسها، ومىت      
علم النوع علم الفصل.فإذا أحطنا بعلم عنصرها وصورهتا وعلتها التمامية فقد أحطنا بعلم حدها،وكل حمدود   ويف

 فحقيقته يف حده.

علم العلة األوىل: "الفلسفة األوىل"،إذ مجيع ابقي الفلسفة منطو يف علمها،وإذ هي أول   فبحق ما مسى      
هي علة الزمان. )...(.  إذعلمية،وأوىل ابلزمان،  ء األيقنأول ابلرتتيب من جهة الشيابلشرف،وأول ابجلنس،و   
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نستحي من استحسان احلق واقتناء احلق من أين أتى،وان أتى من األجناس القاصية عنا   ال  وينبغي لنا أن      
 واألمم املباينة لنا،فانه ال شيء أوىل بطالب احلق من احلق،وليس /ينبغي خبس احلق،وال تصغري بقائله وال ابآليت

 به،وال أحد خبس ابحلق،بل كل يشرفه احلق.)....(

اليت فوق الطبيعة،أعين اليت ال هيوىل هلا وال نقارن اهليوىل،فلن جيد هلا مثال يف النفس،بل   ءفمن حبث األشيا      
 جيدها ابألحباث العقلية.)..(

، ثل املعقول ليجده بذلكفان هباتني السبيلني كان احلق من جهة سهال ومن جهة عسريا؛ ألن من طلب مت      
عنه كغشاء عني الوطواط عن نيل األشخاص البينة الواضحة لنا يف شعاع الشمس.  ى، عموضوحه يف العقل  عم  

اليت فوق الطبيعة،إذ استعملوا يف البحث عنها متثلها يف النفس    ءوهلذه العلة حتري كثري من الناظرين يف األشيا      
يب؛فإمنا التعليم يكون سهال يف املعتادات؛ومن الدليل على ذلك سرعة/تعلم/ على قدر عاداهتم للحس،مثل الص

ادهتم للحديث واخلرافات منذ الشئ؛املتعلمني من اخلطب والرسائل أو الشعر أو القصص،أي ما كان حديثا، لع  

 

هيوىل له،ألن اهليوىل ويف األشياء الطبيعية،إذ استعملوا الفحص التعليمي،ألن ذلك إمنا ينبغي أن يكون فيما ال 
 موضوعة لالنفعال،فهي متحركة،والطبيعة علة أولية لكل متحرك ساكن.

الفحص الرايضي،إذ هو   فإذن كل طبيعي فذو هيوىل،فإذا مل ميكن أن يستعمل يف وجود األشياء الطبيعية      
البحث عن   هيوىل له،فإذن هو كذلك يف الفحص به على ما ليس بطبيعي؛فمن استعمله يفخاصة ما ال

 الطبيعيات حار وعدم احلق..

علم الطبيعة علم املتحركات وعلم ما بعد الطبيعة علم ما ال يتحرك//  

فلذلك جيب على كل ابحث علم من العلوم أن يبحث أوال ما علة الواقع حتت ذلك العلم؛ فان حبثنا ما علة       
إذن فالطبيعي هو  - أوائل الطبيعة:هي علة كل حركةالطباع الذي هو علة األشياء الطبيعية وجدانه كما قد قلنا يف

كل متحرك؛فإذن علم الطبيعيات هو علم كل متحرك،فإذن ما فوق الطبيعيات هو ال متحرك،ألنه ليس ميكن أن 
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يكون الشيء علة كون ذاته كما سنبني بعد قليل؛فإذن ليس علة احلركة حركة وال علة املتحرك متحركا؛فإذن ما 
يس مبتحرك؛فإذن قد وضح أن علم ما فوق الطبيعيات هو علم ما ال يتحركفوق الطبيعيات ل  

وقد ال ينبغي أن ال يطلب يف إدراك كل مطلوب الوجود الربهاين؛فانه ليس كل مطلوب عقلي موجودا       
شيء برهان،إذ الربهان /يف/ بعض األشياء،وليس للربهان برهان،ألن هذا يكون بال   ابلربهان،ألنه ليس لكل

يكون علة   ، فالأو ...فليس مبعلوم  علم إىل  ينتهيفال يكون لشيء البتة،الزما  -اية،إن كان لكل برهان برهان هن
مل نعلم ما -ومل نعلم ما احلي وما الناطق،وما امليت-البتة،ألان إن رمنا علم ما اإلنسان،الذي هو احلي الناطق امليت

 اإلنسان إذن..)..( 

ما جيب،وال نطلب يف العلم الرايضي إقناعا،وال يف العلم اإلهلي حسا وال  فينبغي أن نقصد بكل مطلوب      
متثيال،وال يف أوائل العلم الطبيعي اجلوامع الفكرية،وال يف البالغة برهاان،وال يف أوائل الربهان برهاان،فأما إن حتفظنا 

مطالبنا،وعسر علينا وجدان   ك أخطأان أغراضنا مناملطالب املقصودة،وان خالفنا ذل  هذه الشرائط سهلت علينا
 مقصوداتنا....  """ 

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي-  

رسائل الكندي الفلسفية،حتقيق وتقدمي وتعليق حممد عبد اهلادي أبو ريدة،الطبعة الثانية،دار الفكر -
. 45-25،ص.ص  1978العريب،القاهرة،  

 

امليتافيزيقا يف الفلسفة احلديثة-اثلثا  
( 1679-1588)توماس هوبز -  

واجلسم جوهر مادي .يتألف من أجسام    اإلنسانميتافيزيقا احلركة فالعامل ابلنسبة له مبا فيه    زهوب  ميتافيزيقاتعترب  -
.اإلطالقليس هناك جواهر المادية على   ،إذبني املادة واجلوهر ابلنسبة له  وال فارق  

مادة أو جوهرا.  هبذاتامسه "النفس" أو "الروح"،مبعىن شيئا ليس    شيءيوجد يف العامل    ابلنسبة هلوبز،ال-  
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بفكرة   كاإلنسانالكائنات احلية    إىلتفسر لنا النظرية الفلسفية هلوبز العامل كله من املادة اجلامدة يف الطبيعة -
 واحدة هي :"املادة املتحركة".

سيما مع النظرية اآللية لدى ( ال17يدة اليت سادت عصره)القرن  مية اجلد أتثر هوبز يف امليتافيزيقا ابلتصورات العل-
 جاليليو لكنه عمل على توسيع وبسط فيزيقا جاليليو لتشمل الوجود كله.

كتب جاليليو :-  

ميكن   الكون.لكن الهو:األبد والذي   إىلالفلسفة مكتوبة يف ذلك الكتاب الواسع املفتوح أمام أبصاران    إن "  
، كتاب العامل مكتوب بلغة الرايضة  إن أن نتعلم اللغة اليت كتبت هبا وأنلف احلروف اليت كتبت هبا.  لقراءهتا قب

على البشر قراءة حرف   ل، استحامل نستعن هبا  ا، فإذهي املثلثات والدوائر واألشكال اهلندسية األخرى  هوحروف
إمامعن عبد الفتاح -واحد."  

الكون اليت عرضها جاليليو وحتمس هلا ودافع عنها.  إىلأتثر هوبز أتثرا عميقا هبذه النظرة الرايضية -  

كتب هوبز قائال:" لقد جاهد جاليليو حلل املشكالت الصعبة اليت تركها كوبرينيكس مثل سقوط األجسام -
،فكان بذلك أول من فتح لنا أبواب الفلسفة الطبيعية الكلية،واليت هي معرفة طبيعة احلركة،وهلذا فال ميكن الثقيلة

   إمامأن يؤرخ لعصر الفلسفة الطبيعية قبل زمانه.."ع.

.لكن هناك فارقا أساسيا كانت اهلندسة أساسية عند فيلسوفنا،فقد كانت كذلك عند ديكارت  إذا-
العامل جتعل من اهلندسة "بنية الطبيعة"،ألن اهلندسة كانت عنده   إىلبينهما،فديكارت مل يقيد نفسه بنظرة شاملة  

مشكالت معينة،بل    إىلور ينظر منه  .أما عند هوبز فلم تكن احلركة اهلندسية جمرد منظنطولوجياامنهجا أكثر منها  
 كانت كشفا لطبيعة الكون نفسه.

يف التحليل   دسةابعتبارها مل تدرك أمهية اهلن  يف هذا السياق ابلذات ينتقد هوبز فلسفة العصور الوسطى-
مسولوجي للعامل.و الك  

طبيعة احلركة : -  
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حركة تسري يف العامل مبعنيني: حركة خارجية تشمل   إهنافهم طبيعة احلركة مسالة أساسية لفهم طبيعة العامل.  إن-1
  .العامل اخلارجي وحركة داخلية حتدث بداخل ذواتنا

 اختلفتاحلركة الشاملة اليت اعتقد هوبز أهنا متثل الطبيعة األساسية للعامل هي حركة آلية متاما،ومن هنا    إن-2
والسببية اليت كانت تتألف عند أرسطو من أسباب مادية وصورية،وفاعلة فا جذراي عن حركة أرسطو.اختال

مادية وفعالة فحسب.  أسباب  إىلوغائية،حتولت عند هوبز    

يوجد عند هوبز ما يسمى ابلسكون فليس مثة يف هذا العامل سوى حركات وحركات مضادة.هكذا ألغى   ال-3
وقد كان للسكون عنده أولوية أنطولوجية مهمة جدا،كدليل على غائية   األرسطيعىن  هوبز كلية فكرة السكون ابمل

 املادة وغائية العامل.

مجيع احلركات على أهنا صورة معينة من تغري يف املكان،ومن مث ختتفي   إىلينظر    واحلركة عند هوبز متجانسة،فه-4
تفرقة أرسطو بني احلركة الطبيعية واحلركة العنيفة.فهذا كله مع هوبز يدخل يف نطاق مبدأ الضرورة الذي يشمل 

 الكون كله .

 

 

:  (1650-1596)امليتافيزيقا عند روين ديكارت -  
يستخدم ديكارت ضمري املتكلم وهي عبارة عن سريته املاورائية .  "ميتافيزيقيةيف كتابه:"أتمالت  -  

العربية  :  إىل التأمالتيقول كمال احلاج أحد مرتمجي  -  

اية فكره اخلاص يف متعجاته ولولبياته إهنا حكاية ديكارت ذاات..حك"لقد استخدم كاتبها ضمري املتكلم.
د والتذهني." أمسى مساوات التجري  إىلالصاعدة،حلزونيا،  

واإلميان.هو مصدر العقل    لديكارتهللا ابلنسبة    إن -  
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وجود هللا ألنه غري مستقر على حال   إثبات،ليس وسيلة انجعة لذاهتا يف  احملسوسالعامل    أوالوجود املادي،  إن -
احلقيقية على ذلك مستمدة من الفكر الصايف .  والربهنةاثبت.  

ذات قيمة عملية ال نظرية.والشك " ليس دليال على أن احلقيقة غري   أسباب الشك الديكاريت كثرية،وكلها إن -
عليها أن تعيد النظر يف األساليب اليت   ب، وجيللغلط ة، معرضدليل على أن الطبيعة البشرية ضعيفة  ولكنهموجودة.

 تتبناها وهي تبحث عن احلقيقة."" 

(االبستملوجيا  إىل  االنطولوجيادراسة املعرفة)من    إىلمع ديكارت ستنتقل امليتافيزيقا من دراسة الوجود -  

للميتافيزيقا ابعتبارها:"العلم ابلوجود من حيث هو وجود" :  األرسطييقبل ديكارت التعريف    ال-  

ثر من االهتمام ابلوجود يف حد ذاته.أن تعرف الوجود أك ااهتمت امليتافيزيقا الديكارتية ابلذات اليت من واجبه-  

  قريب من اليقني الرايضي.  قضاايه بيقني شبيه أو  إثباتميتافيزيقا ديكارت علم دقيق ميكن  -

 

:"ليس هناك شيئا ال اعتقد أنه واضح كل الوضوح للنور الفطري،وميكن الربهنة عليه برهنة   ديكارتيقول  -
ديكارت" مبادئ الفلسفة"ترمجة عثمان أمني.-دقيقة."  

أقسام :  إىلتتجزأ لذلك قسمه    العلم عند ديكارت وحدة ال-  

س ومجيع املعاين الواضحة الفطرية فينا.روحانية النف-"القسم األول:امليتافيزيقا وهي تشمل مبادئ املعرفة:صفات هللا  

املبادئ الصحيحة لألشياء املادية،كيف نشأ الكون كله   دإجياوينظر فيها على العموم بعد    القسم الثاين :الفيزيقا
.وما طبيعة األرض ومجيع األجسام  

منفعة)العملية(   اون من العلوم األخرى اليت فيهكالقسم الثالث يت-  

تافيزيقا اجلذور األوىل اليت يقوم عليها العلم ويقول ما يلي :"الفلسفة أبسرها أشبه بشجرة جعل ديكارت من املي-
جذورها امليتافيزيقا وجذعها الفيزيقا،والفروع اليت خترج من هذا اجلذع هي كل العلوم األخرى اليت تنتهي بثالثة 
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األكمل اليت ملا كانت تفرتض معرفة اتمة علوم رئيسية هي : الطب وامليكانيكا واألخالق،وأعين األخالق األرفع و 
مبادئ الفلسفة.-ابلعلوم األخرى فقد بلغت املرتبة األخرية من مراتب احلكمة."  

؟   إذن أين موقع الرايضيات يف الشجرة  -  

ر.فالرايضيات هي اليت يف واقع األمر حاضرة فيها كل احلضو   ي، فهالرايضيات وان كانت غائبة عن الشجرة  إن -
وانتهاء ابألخالق.وهي الروح اليت تسري يف مجيع   ابمليتافيزيقامنهج البحث يف مجيع هذه املراحل بدء    لناتقدم  

ومثارها  العصارة اليت تسري يف الشجرة من جذورها حىت أغصاهنا    إهنا.البشري.عمليات املعرفة اليت يقوم هبا العقل  
 كما يقول فؤاد زكراي."شجرة املعرفة عند ديكارت.

؟الشك. وملاذا يعترب الشك ضروراياليقني  ؟ عن طريق الشك يف ما حيتمل    إىلكيف تصل امليتافيزيقا الديكارتية  -  

  جييب ديكارت :  -

" ليس ابألمر اجلديد ما تبينت من أنين منذ حداثة سين قد تلقيت طائفة من اآلراء الباطلة،وكنت أحسبها 
أن يكون شيئا   إالصحيحة،وان ما بنيته منذ ذلك احلني على مبادئ،هذه حاهلا من الزعزعة واالضطراب،ال ميكن  

 مشكوكا فيه جدا وال يقني فيه أبدا.

نفسي من مجيع اآلراء اليت تلقيتها،سواء    إطالقة يف حيايت من الشروع اجلدي يف  فحكمت حينئذ أبنه البد يل مر 
أمري،أم أحكاما ومعلومات   إليهمأكانت أحكاما فرضها علي الغري من معلمني أو مربني أو مرشدين،أو من وكل  

  1974.املصرية  التأمالت يف الفلسفة األوىل،ترمجة عثمان أمني،األجنلو -اكتسبتها أان عن طريق احلواس..."

األرضية الفلسفية اليت يقوم عليه الكوجيتو الديكاريت.لكن ديكارت يتساءل بقوة عن اجلدارة املعرفية    إهنا-
 للكوجيتو، قائال: 

يف وضوح قوي أنه   أرىأنين    إالالبتة    الشيءجييب ديكارت :"  -"ماذا يف الكوجيتو يضمن يل أين أقول احلق ؟".
أستطيع أن أختذ لنفسي منذ اآلن قاعدة عامة وهي أن األشياء اليت   إذنجودا،فأان  لكي أفكر جيب أن أكون مو 

أان موجود"،هي   أذنهذه احلقيقة:"أان أفكر، إىلواضحا جدا ومتميزا جدا كلها حقيقية.وملا انتهيت    إدراكاندركها 
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شطط،حكمت أبنين أستطيع من الرسوخ  حبيث ال يستطيع االرتيابيون أن يزعزعوها مهما يكن يف فروضهم من  
التأمالت يف الفلسفة األوىل.-مطمئنا أن أختذها أصال للفلسفة اليت كنت أطلبها."  

د،وجود هللا  كما يلي :عهذا هو اليقني الذي أثبت به ديكارت وجود النفس ومن ب-  

هو قصور   إذوالشك نقص،،ين أعرف أنين أشكحينئذ هو نقصي؛ألنفسي فأول ما يتبدى يل   إىلرجعت   إذا" -
متناهي،فمن  الال  أوعن بلوغ احلق،وما كنت ألعرف أنين كائن انقص  متناه لو مل تكن لدي فكرة الكائن الكامل  

 أين جاءتين هذه الفكرة؟

موجود انقص متناه.والعلة اليت تؤثر البد أن يكون هلا من احلقيقة والكمال   ، ألينميكن أن أكون قد خلقتها  ال
فهي   وإذن متناهي فكرة لست أان مصدرها، مقدار ما ملعلوهلا على األقل،فيلزم من ذلك أن فكرة الكمال أو الال

طلق على ذلك "هللا" ي  اسم  متناه حيوي كل كمال.وملا كان  موجود ال إالفكرة مل يستطع أن يضعها يف نفسي  
  التأمالت-متناهي:فاهلل موجود ." الكائن الكامل الال

 

وجود العامل،يقول ديكارت يف ضوء نفس املنهج : إثباتويف  -  

 موجود،أان موجود مبعىن أن يل نفسا متميزة عن أعلم أين موجود وأن هللاحقيقتني:" أان اآلن أعلم علم اليقني 
قادرة على أن تبقى بدونه فهي خالدة ال متوت،وهللا موجود.ولليقني بوجود اله منزلة رفيعة   إذن،وهي بدين

عندي:فمن دون هللا كنت أبقى سجينا يف "الكوجيتو" ال أبرحه،ومن دونه كنت أعرف نفسي وال اعرف شيئا 
ها الشك بني فكري آخر،ولكن وجود هللا ضمان لكل علم،لكل يقني،وبوجوده أستطيع أن أعرب اهلوة اليت حفر 

التأمالت  -""وجود العامل اخلارجي..  إىلوبني األشياء وأستطيع أن أطمئن    

النفس وهللا -وهي :    قايتافيزيامل  اهبذه املنهجية،أثبت ديكارت احلقائق الثالث الكربى اليت تقوم عليه-
 والعامل........

في البرهان على وجود هللا.-  

روني ديكارت-  
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أتمالت موغلة يف امليتافيزيقا وبعيدة عن الفهم العام لدرجة   ا عن أتماليت األوىل هناك، ألهن أدري هل جيب أن أحدثكمال ""     
قد ال تعجب كل الناس.لكين أجد نفسي مرغما على احلديث عنها حىت ميكن احلكم على مدى متانة األسس اليت اعتمدت  

نكون يف حاجة أحياان إىل إتباع أفكار نعلم جيدا أهنا غري يقينية كما   ا ، أننتخيص العادا ا، فيمعليها.لقد كنت الحظت منذ مدة 
لو أهنا كانت غري قابلة للشك.)....(.ولكن ألنين كنت أرغب يف التفرغ للبحث عن احلقيقة،رأيت أنه من الواجب أن أقوم  

طلقا،وذلك حىت أرى أمل يبق بعد ذلك  بعكس ذلك،وأن أختلص من كل ما ميكنين أن أتصور فيه أدىن شك،معتربا إايه خطا م
شيء يف اعتقادي ال يقبل الشك هنائيا..،ولذلك،نظرا ألن حواسنا ختدعنا أحياان أردت أن أفرتض  أنه ال يوجد شيء ابلصفة اليت  

دسة وينتجون  جعلتنا نتخيله عليها.ومبا أن هناك بعض الناس ينخدعون يف استدالهلم حىت عندما يتعلق األمر أبشياء بسيطة يف اهلن
استدالالت خاطئة،ومبا أنين رأيت نفسي معرضا للخطأ مثل أي أحد،فقد ختليت عن كل األدلة اليت اختذهتا سابقا براهني معتربا  

 إايها خاطئة. 

وأخريا فقد اقتنعت أبن أختيل أن أألشياء اليت مل تدخل قط إىل عقلي ليست أصح من أوهام أحالمي،نظرا ألين الحظت أن       
 كل األفكار نفسها اليت منلكها يف حال اليقظة ميكنها أن أتتينا يف حال نومنا دون أن تكون أي واحدة منها عندئذ  

 

  ت  أنه بينما كنت أريد اعتبار كل شيء خاطئا كان يتوجب علي ابلضرورة،أان الذي كنصحيحة،لكنين ما لبثت بعد ذلك أنتبه إىل
أفكر يف ذلك،أن أكون شيئا ما.ومبالحظة أن احلقيقة التالية : " أان أفكر إذن أان أكون" كانت متينة جدا وحمصنة جدا حىت أن  

رأيت أنه ابستطاعيت اختاذها دون خوف من اخلطأ بصفتها   كل افرتاضات املتشككني غري املعقولة مل تكن قادرة على زعزعتها،فقد 
 أول مبدأ للفلسفة اليت كنت أحبث عنها. 

حظت أنه كان ابستطاعيت أن أختيل أنه ال جسم يل،وال وجود للعامل وال ألي مكان أكون  ا أنين درست بعناية ما كنته والمث مب     
ون،بل على العكس من ذلك فان تفكريي نفسه ابلشك يف حقيقة األشياء  فيه،لكنين مل أكن أستطيع بسبب ذلك ختيل أنين ال أك

الباقي الذي مل أختيله قط   ل األخرى كان يؤدي بشكل أوضح وـأيقن إىل أنين أكون.وابملقابل لو أنين توقفت عن التفكري،وكان ك
هرا ليست ماهيته كلها أو طبيعته  صحيحا،ما كان يل أي دليل على أنين كنت : نظرا لكل ما سبق فقد عرفت منه أنين كنت جو 

إال تفكريا،وأن هذا اجلوهر ال حيتاج ألي مكان لكي يكون،وال خيضع ألي شيء مادي.ونتيجة لذلك فان هذا ال"أان"،أي النفس  
ون كل  اليت هبا أكون ما أكونه،تتميز متاما عن اجلسم،بل إهنا تسهل معرفتها أكثر منه،وحىت لو مل يكن  فإهنا لن تتوقف عن أن تك

 ما هي.)....( 

وبعد ذلك،وألنين كنت أفكر يف الذي أشك فيه،وألن ذايت نتيجة لذلك مل تكن كاملة متاما،إذ كنت أرى بوضوح أن الكمال       
األعلى يكمن يف أن تعرف أكثر منه يف أن تشك،فقد سعيت إىل البحث عن من أين تعلمت التفكري يف شيئا كمل مين،وعرفت  

أن يكون من ذات طبيعتها أكمل. يقينا أن ذلك جيب   
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اليت اختذهتا عن عدة أشياء أخرى خارجة عين،كالسماء والنور واحلرارة  وآالف األشياء األخرى،مل أكن   ر ويف ما خيص األفكا     
كانت    أتعب نفسي ملعرفة من أين كانت أتيت،ألنين،وأان ال أالحظ فيها أي شيء جيعلها أمسى مين،كنت أستطيع االعتقاد أهنا إن

صحيحة فإهنا خاضعة لطبيعيت ابعتبار ما فيها من بعض الكمال.،وأهنا إن مل تكن كذلك فقد أخذهتا من العدم،أي أهنا كانت  
حاصلة يف ذايت من جهة كوين انقصا.لكن هذا ال ميكن أن يصدق على فكرة ذات أكمل من ذايت : إذ أن أخذها من العدم يعد  

ملتمثل يف أن يكون الكامل اتبعا وخاضعا لألقل كماال ليس اقل من التناقض املتمثل يف أن العدم  أمرا مستحيال،ومبا أن التناقض ا
أييت من شيء ما،فإنين ما كنت أستطيع أن آخذ تلك الفكرة من ذايت نفسها،ومن مثة يكون احلاصل أهنا ألقيت يف من ذات  

كاملة اليت كنت أستطيع أن أملك عنها فكرة ما،أهنا وبكلمة  طبيعتها أكمل حقا مما كنت عليه،بل أهنا ذات متلك كل الصفات ال
واحدة هللا.وقد أضفت هلذا أنه مبا أنين كنت أعرف بعض الصفات الكاملة اليت ال أملكها،فلم أكن الذات الوحيدة  

ن قبل،إذ لو  الكائنة)...(،بل انه جيب ضرورة أن تكون هناك ذات أخرى أكمل مين خضعت هلا ومنها اكتسبت كل ما اكتسبته م 
كنت وحيدا ومستقال  عن أي شيء آخر استقالال حصلت معه بنفسي على كل ذلك القليل الذي كنت أفتقر إليه إىل الذات  

الكاملة،لكنت استطعت أن أحصل من نفسي،للسبب نفسه،على كل الباقي الذي أعرف أنه ينقصين،ومن مث أكون اان نفسي ال  
ا،ويف هناية األمر مالكا لكل الصفات الكاملة اليت كنت أستطيع مالحظتها يف  هللا....  منتهيا وخالدا واثبتا وعليما وعزيز   

   

)....( ال جيب بتاات أن نقتنع إال بوضوح عقلنا،أقول عقلنا وليس خيالنا وال حواسنا،فمثال رغم أننا نرى الشمس بوضوح       
وجسد عنزة دون أن يتوجب علينا االستنتاج من    خيل رأس أسد نت   جيد فال جيب أن حنكم أهنا مبقدار ما نراها عليه،وميكن أن

خلوق اخلرايف،ألن العقل ال يلهمنا أبن ما نراه أو نتخيله على ذلك الشكل حقيقي،لكنه  ك أنه يوجد يف العامل مثل هذا املذل
 فينا عارية من ذلك وهو  يضعها هللا ال ميكن أن يلهمنا أبن كل أفكاران أو مفاهيمنا جيب أن يكون هلا أساس من احلقيقة،إذ 

الكامل املطلق،واحلق املطلق.ومبا أن استدالالتنا ليست واضحة جدا وال اتمة جدا خالل النوم واليقظة،رغم أن خيالنا يكون أحياان  
تكون  ألهنا ال تستطيع أن  -حيا ومفصحا عن األفكار مثلها أو أفضل منها،فان عقلنا يلهمنا أيضا أن ما يف أفكاران من احلقيقة

     """  جيب أن يكون يف تلك اليت منلكها وحنن مستيقظني وليس يف أحالمنا....... -كلها حقيقية بفعل ضعفنا

ة أمحد جوهري،مطبعة اجلسور  روين ديكارت،خطاب املنهج )مدخل لتوجيه العقل والبحث عن احلقيقة يف العلوم(،ترمج
   61-53،ص.ص.2009
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( 1677-1632سبينوزا )ابروخ -  

ما هو اإلميان؟: -  

يف أن الالهوت ليس خادما للعقل وأن العقل ليس خادما لالهوت -  

( 1677-1632ابروخ سبينوزا )-  

اإلميان   إن الذي سلمنا به،فأقول:   املبدأ ابتداء من  اإلميان يف هذا املوضوع برتتيب سليم،سأبدأ بتعريف   أسريلكي   وإذن)..(      
ننسب إىل هللا ابلفكر خصائص يؤدي اجلهل هبا إىل ضياع الطاعة،على حني أن وجود الطاعة يستتبع وجود هذه  هو أن 

اخلصائص ابلضرورة.وهذا تعريف واضح للغاية،وهو يرتتب على الرباهني السابقة بقدر من الوضوح ال حيتاج معه إىل أي  
 شرح.وسأحاول اآلن ابختصار أن أحصي نتائجه: 
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ان اخلالص ال بنفسه بل ألنه يتضمن اخلضوع،أو ملا يقول يعقوب..اإلميان دون األعمال مائت ).(. جيلب اإلمي-1  

ذلك اإلميان الذي يكون اخلالص مثرة له.أمل نقل أنه   ، أعين اإلنسان املطيع حقا هو صاحب اإلميان احلق ن ونتيجة لذلك، يكو -2
صراحة..:فـأرين إميانك بغري األعمال أما أان فأريك إمياين  إذا وجدت الطاعة وجد اإلميان ؟ وهذا ما يقوله احلواري 

ال حيب فانه ال يعرف هللا   نابألعمال.وكذلك يقول)الرسالة األوىل..( فكل من حيب )جاره( فهو مولود من هللا وعارف به، وم 
ال أبعماله،فإذا كانت أفعاله  ألن هللا حمبة.ومن هذا نستنتج مرة أخرى أنه ال ميكن احلكم على أحد أبنه مؤمن أو غري مؤمن إ

حسنة،مع اختالفه يف عقائده عن بقية املؤمنني،فهو مؤمن،وإذا كانت أفعاله سيئة واتفقت عقائده لفظيا مع آخرين،فهو غري  
 مؤمن.ذلك ألنه إذا وجدت الطاعة وجد اإلميان ابلضرورة.واإلميان دون األعمال مائت.)...(. 

نتيجة القائلة: إن من يضطهد الشرفاء حميب العدل ألهنم خيتلفون معه يف الرأي وال يعتنقون  ومن ذلك ننتهي من جديد إىل ال      
نفس العقائد أو نفس حقائق اإلميان،إمنا هو عدو املسيح احلقيقي.ذلك ألننا نعلم أن حب العدل واإلحسان يكفي ليكون  

على توجيه معتنقيها إىل الطاعة،أكثر مما يتطلب عقائد  اإلنسان مؤمنا)...(.إن اإلميان يتطلب عقائد حتث على التقوى وقادرة 
صحيحة،وال يهم بعد ذلك أال يكون العدد األكرب من العقائد حمتواي على ذرة واحدة من احلقيقة،ويكفي أال يعرف من يعتنقوهنا  

بد شيئا،على أنه اهلي،وهو يعلم  أهنا ابطلة،وإال لتمردوا عليها ابلضرورة؛إذ كيف ميكن لفرد،يسعى إىل حب العدل وطاعة هللا،أن يع 
   أنه غريب عن  الطبيعة اإلهلية ؟ )...(

 

وإذن فاإلميان ال يتطلب عقائد صحيحة،بل عقائد تؤدي ضرورة إىل الطاعة،أي تثبت القلوب على حب اجلار،إذ أن كل إنسان    
ال يكون يف هللا،وال يكون هللا يف كل إنسان)كما يقول يوحنا(،إال مبقدار هذا احلب.وإذن فلما كان علينا،كيما حنكم على تقوى  

 اعتباران سوى طاعة من يعتنق هذا اإلميان أو عصيانه،بغض النظر عن صحة اإلميان ذاته أو  كل إميان أو فسوقه،أال أنخذ يف 
 بطالنه.)....(. 

واآلن مل يعد هناك ما أخشاه من صياغة عقائد اإلميان الشامل أي املعتقدات األساسية اليت استهدفها الكتاب الشامل.هذه       
أن هناك موجودا أمسى حيب العدل واإلحسان يلزم اجلميع طاعته حىت يتم هلم   العقائد جيب أن تتجه......إىل مبدأ واحد:هو 

عليهم عبادته مبمارسة العدل واإلحسان حنو اجلار.)...(   اخلالص، ويتعني   

وأخريا بقي أن نبني اآلن أنه ال توجد أية صلة أو قرابة بني اإلميان والالهوت من انحية وبني الفلسفة من جهة أخرى.وهذا       
أمر ال ميكن أن جيهله من يعلم غاية كل من هذين املبحثني وأساسه.إذ أهنما متعارضان أشد التعارض.فغاية الفلسفة هي احلق  

الطاعة والتقوى وحدمها.ومن انحية أخرى فان األسس اليت تقوم عليها الفلسفة هي   ي، هاإلميان كما بينا من قبل ة ، وغايوحده
تستخلص من الطبيعة وحدها.أما اإلميان فأسسه هي التاريخ وفقه اللغة،وهي أسس ينبغي أن  األفكار املشرتكة وهذه جيب أن 
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تستمد من الكتاب والوحي وحدمها....فاإلميان إذن يكفل لكل فرد احلرية املطلقة يف أن يتفلسف،حىت ليستطيع أن يفكر كما  
من يدعون الناس إىل العصيان والكراهية واملنازعات  يشاء يف أي موضوع دون أن يكون بذلك قد ارتكب جرما،وهو ال يدين إال  

والغضب،بوصفهم اخلارجني على الدين ودعاة الفنت...أما املؤمنون حبق فهم عنده أوالئك الذين يدعون الناس من حوهلم إىل  
 العدل واإلحسان بقدر ما تسمح هلم عقوهلم وقدراهتم....)..( 

ة والالهوت حول مسألة ما إذا كان الكتاب ينبغي أن يكون خادما للعقل،أم العقل  تدور مناقشة بني من يفرقون بني الفلسف     
خادم للكتاب ؛أي هل جيب إخضاع معىن الكتاب للعقل أم إخضاع العقل للكتاب؟.إن املوقف األخري هم موقف الشكاك الذين  

ابق أن كال النظرتني خمطئة أشد اخلطأ.فتبعا  ينكرون يقني العقل،أما املوقف األول فهو موقف القطعيني.وقد اتضح من عرضنا الس
العقل أو الكتاب فاسدا ابلضرورة.والواقع أننا بينا ابلعقل أن الكتاب   حهي األوىل أم الثانية، يصب ل لوجهة النظر اليت أنخذ هبا، وه

حكامهم املسبقة.وإذن فمن  ال يعلم الفلسفة بل يدعو إىل التقوى وحدها،كما بينا أن مضمونه كله مهيأ على قدر فهم العامة وأ
يريد إخضاع الكتاب للفلسفة فانه ينسب خبياله إىل األنبياء أفكارا مل ختطر بباهلم حىت يف احللم،ويسيء أتويل تفكريهم، وعلى  

ه  العكس من األحكام املسبقة للعامة يف العصور املاضية على أهنا أمور إهلية ،حبيث تطغى هذه األحكام املسبقة على ذهنه وتعمي
 كلية.وعلى ذلك فان كليهما يهذي: األول بدون العقل،والثاين ابلعقل.     )...( 

؛  أن لكل منهما مملكته اخلاصة  ل ، بالعقل ليس خادما لالهوت  ن ، وأوبذلك نكون قد أثبتنا أن الالهوت ليس خادما للعقل      
ا أن قدرة العقل ال تذهب إىل حد يستطيع معه أن يقرر  مملكة احلقيقة واحلكمة..،والالهوت مملكة التقوى واخلضوع.وقد بين ل للعق  

 

إذا كان الناس يستطيعون السعادة ابلطاعة وحدها دون معرفة األشياء.ويف مقابل ذلك،ال يدعي الالهوت إال هذا،وال يوحي إال  
تتطلبه الطاعة ويرتك  ابلطاعة،وال يريد أو يستطيع أن يفعل شيئا مضادا للعقل.فهو حيد عقائد اإلميان .....على قدر ما 

للعقل،الذي هو نور الفكر،والذي بدونه ال يرى إال أحالما وخياالت،مهمة حتديد املعىن الدقيق الذي بتبغي أن نفهم به هذه  
حقيقتها وـأان أعين ابلالهوت هنا،على وجه التحديد،الوحي من حيث أنه يشري إىل الغاية اليت قلنا أن   العقائد بغية الوصول إىل

ال ينحصر يف عدد معني من الكتب.)...(. وهبذا املعىن   يب يرمي إليها.)...( أي ما ميكن تسميته حقيقة بكالم هللا، الذ الكتا
،  أن غايته وهدفه ال يتعارضان مع العقل  ا، كماتما مع العقل  ا الدقيق يتفق الالهوت إذا أتملنا وصاايه وتعاليمه يف احلياة، اتفاق

فهو شامل خياطب مجيع الناس.أما ابلنسبة للكتاب على وجه العموم فقد بينا من قبل يف الفصل السابع ـأن حتديد معناه   وابلتايل 
هو املعطى األساسي للفلسفة وحدها.وعندئذ،فإذا   ي، الذ جيب أن يقوم على النقد التارخيي وحده ال على اتريخ الطبيعة الشامل 

ىن الصحيح للكتاب،وجدان فيه ما يناقض العقل،فال ينبغي التوقف عنده ألننا نعلم عن يقني أن  افرتضنا أننا بعد أن حبثنا عن املع
كل ما ميكن وجوده،هبذا الوصف،يف الكتاب،شأنه شأن األفكار اليت ميكن أن جيهلها الناس دون أن ينال ذلك من اإلحسان،ال  
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هذه األمور أن يفكر كما يشاء دون أي خوف.نستنتج إذن على   يف مثل  كل فرد   عصلة له ابلالهوت أو بكالم هللا،وابلتايل يستطي
خيضع الكتاب للعقل وال العقل للكتاب.)..(  ن حنو قاطع،أنه ال ينبغي أ  

ألن سلطة الكتاب تتوقف على سلطة   ك ؛ ذلوإذن فمن اخلطأ البني أن يريد املرء إقامة سلطة الكتاب على براهني رايضية     
تلك اليت اعتاد األنبياء استعماهلا إلقناع الناس بسلطتهم.بل أن يقيننا نفسه   ن لربهنة عليها حبجج أقوى مميكن إذن ا ، فال األنبياء 

هبذا املوضوع ال ميكن أن يرتكز على أي أساس سوى هذا الذي أقام عليه األنبياء أنفسهم يقينهم وسلطتهم اخلاصة. وقد بينا من  
وأخريا وبوجه خاص نفس تنزع إىل العدل  -3آية،-2خيال خصب واضح،-1:قبل أن يقني األنبياء قائم على دعائم ثالث  

واخلري،ومل يقيموا يقينهم على دعائم أخرى،وابلتايل كانت هذه هي الدعائم الوحيدة اليت أمكنهم هبا الربهنة على سلطتهم للناس  
 ابحلديث املباشر يف أثناء حياهتم،ولنا بكتاابهتم بعد مماهتم.)...(  

إذ ال يستطيع النور  -أو الوحي-أستمر يف حبثي أود أن أنوه مرة أخرى ،أبين ال أقلل أبدا من منفعة الكتاب املقدس وقبل أن      
الفطري أن يبني لنا أن الطاعة هي وحدها هي طريق اخلالص،بل أن الوحي وحده هو الذي خيربان أبن ذلك يتم بفضل اهلي خاص  

يقدم عزاء كبريا للناس،إذ يستطيع اجلميع طاعته،على حني تستطيع فئة ضئيلة    يند عن فهم العقل،ومن ذلك يتضح أن الكتاب
للغاية من البشر أن تصل إىل حالة الفضيلة عن طريق العقل.وعلى ذلك فلو مل تكن لدينا شهادة الكتاب،لتملكنا الشك يف  

 خالص السواد األعظم من الناس....."""  

الفارايب، القاهرة   ،ترمجة وتقدمي،حسن حنفي،مراجعة فؤاد زكراي،الطبعة األوىل،دار التنوير،دارة ابروخ سبينوزا،رسالة يف الالهوت والسياس-
.)الفصالن الرابع عشر واخلامس عشر( 365-347،ص.ص2005  

رسالة يف الالهوت والسياسة قائال:كتاب:كتب حسن حنفي مرتجم  -    

:" وفيها تتم الربهنة على أن األول"حيدد سبينوزا موضوع الرسالة يف العنوان التوضيحي الذي يضعه بعد العنوان  -
ضياع السالم   إىلحرية التفلسف ال متثل خطرا على التقوى أو على السالم يف الدولة،بل أن القضاء عليها يؤدي  

 والتقوى ذاهتا.".

،أو بتعبري آخر،أن العقل هو أساس اإلميان أن حرية الفكر ال متثل خطرا على    إثباتهدفان: األول   إذن للرسالة  -
أن حرية الفكر ال متثل خطرا على سالمة الدولة،أي أن العقل أيضا هو أساس كل نظام   إثبات،والثاين  اإلميان 

 سياسي تتبعه الدولة." 
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ا يقول هو:بني الالهوت كان هدف سبينوزا أيضا هو : " دراسة الصلة بني الدين والدولة،أو كم-
نظام اجتماعي كذلك،وليس الدين عقائد فحسب بل   هينشأ عنوالسياسة،فالالهوت ليس نظرية يف هللا فقط بل  

نظام سياسي كذلك.  هينشأ عن  

احلقيقة أن رسالة سبينوزا ليست دراسة للصلة بني الالهوت والسياسة بقدر ما هي دراسة للصلة بني السلطات -
.أي أن غرض سبينوزا هو دراسة الصلة بني الالهوت القائم ابلفعل والنظم لطات السياسية الالهوتية والس

ة يف رجال الدين أو الكنيسة وبني السلطة املدنية نا الصلة بني السلطة الالهوتية املمثلإن شئالسياسية القائمة ،أو 
 يف احلكم أو يف رئيس الدولة.." 

ستطاع أن يطبق املنهج الديكاريت تطبيقا جذراي يف اجملاالت اليت استبعدها "سبينوزا هو الديكاريت الوحيد الذي ا
"والتاريخ املقدس...  دوالكنيسة والعقائديكارت من منهجه،خاصة يف جمال الدين،وأعين الكتب املقدسة    

 هو الضامن هللا  أن أننا جند   إال"ومع أن ديكارت معروف يف العصور الوسطى أبنه أحد مؤسسي العلم احلديث،
 إذالصدق احلقائق.وان ديكارت هبذا املعىن يقيم العلم على وجود هللا وصدقه،وأن هللا هو حمور مذهبه،خاصة  

علمنا أنه الواقعة األوىل بعد الكوجيتو،وأنه هو الضامن لوجود العامل،وأن العامل لديه حركة وامتداد،أي مقولتان 
 رايضيتان وليس عاملا للفعل والسلوك.

سبينوزا فهو الذي طبق منهج األفكار الواضحة واملتميزة يف ميدان الدين والعقائد،فليس العقل فقط أعدل   أما-
يف وجودان ويكون يف كماله خريان األقصى.)...(وسبينوزا أيضا   شيءاألشياء قسمة بني الناس،بل هو أيضا أفضل    

 ةاألنظمدرس أنظمة احلكم وقارن بينها،ونقد  هو الوحيد من الديكارتيني الذي طبق منهج ديكارت يف السياسة،ف
أن النظام الدميقراطي هو أكثر النظم اتفاقا مع العقل   إىلالتسلطية القائمة على حكم الفرد املطلق،وانتهى  

"والطبيعة.  

،فان سبينوزا كان ديكارت هو املسؤول عن كل تربير للعقائد يف صياغة جديدة وعن وضع التعايل بدل هللا  إذا"-
دراسة علمية أي نقدية ونفسية هلا،وعن وضع هللا يف النفس البشرية مؤمنا ابحللول   هو املسؤول عن كل

اله خالق وعامل   إىلمة الوجود املسؤول عن ثنائية العصر احلديث،من قسمليتافيزيقي.وإذا كان ديكارت هو  ا
الوحدة يف الوجود/ابلتوحيد   إعادةنفس خالدة وبدن فان،فان سبينوزا هو املسؤول عن    إىل اإلنسان خملوق،وقسمة  
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كان ديكارت   فإذابني الطبيعة الطابعة والطبيعة املطبوعة،ويف التوحيد بني النفس والبدن،وجعل النفس فكرة البدن.
ابلنسبة للفكر الديين يف العصر الوسيط،فان سبينوزا هو صاحب الثورة اجلذرية يف الفكر جزئي   إصالحصاحب  

حسن حنفي –الديين يف العصر احلديث....."    

.تقوم الرؤية امليتافيزيقية لدى سبينوزا على نظرية وحدة الوجود-  

.ومعروفة يف الفكر (امهانية والبوذية مثالنظرية قدمية النشأة ومعروفة لدى الدايانت الشرقية القدمية )الرب   إهنا-
،تعرف نظرية وحدة الوجود لدى الوسيط  اإلسالميلدى فيلسوف الصريورة:هرياقليطس.ويف الفكر    اإلغريقي

.املتصوفة ،وقد بلغت مداها األقصى لدى الشيخ ابن عريب  

.فلسفة سبينوزا متيز متييزا قاطعا بني اجلوهر والصفات واألحوال-  

املعريف للجوهر.أما   االنكشافاجلوهر هو ما يوجد وهو علة ذاته.أما مفهوم الصفات فيفيد عنده  مفهوم   إن -
 األحوال فتفيد مجلة التغريات اليت تطرأ على اجلوهر.

.املطلق أو األزيل  أوويعتربه أبنه الوجود الواجب    ،اإللهاجلوهر عند سبينوزا يوازي ويساوي    إن -  

األول من علم األخالق :كتب سبينوزا يف الكتاب  -  

جوهرا يتألف من عدد ال حمدود من الصفات تعرب كل واحدة منها عن   ي؛ أإطالقاال متناهيا   ابهلل كائنا" أعين  
  متناهية."  ماهية أزلية ال

الوجود.فاهلل ليس غري الطبيعة واحد وهذا ما تعنيه ابلضبط فكرة وحدة    شيءوالطبيعة يف تقدير سبينوزا    اإلله  إن -
من زاوية الفكر  إليهامن زاوية االمتداد والطبيعة هي هللا منظورا   إليهاورا نظم  

بعالقة حمايثة ال عالقة تفارق وتعال.  يرتبطان  إهنماما العالقة بني هللا والطبيعة ؟  -  

ثىن  وكل الكائنات احلية اليت ال يست  ،يف نظر سبينوزا ال يوجد غري مبدأ واحد حيكم الكون كله مبجراته وذراته-
.  اإلنسانمنها حىت    
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سبينوزا فيلسوف يعرف مبفهومني تكامليني مها : الطبيعة الطابعة والطبيعة املطبوعة،مبعىن التمييز بني الطبيعة  -
.كوجود كلي والطبيعة كوجود جزئي  

وهو علة ذاته مبعىن أنه ال يتصور من خالل   ءواألشياالطبيعة الطابعة وجود ضروري يرمز للنظام الشامل للعامل    إن -
.غريه.أما الطبيعة املطبوعة فهي كل املوجودات اجلزئية يف العامل  

ة يف وضع بعبارة أخرى فالطبيعة الطابعة هي الطبيعة يف وضعها أالكتمايل،أما الطبيعة املطبوعة فهي الطبيع-
وحتويل،أي يف سعيها حنو التحقق من خالل مجلة التغريات اليت تلحق املادة.  صريوريت  

 إهنايف هذا السياق أقام سبينوزا رابطا قواي بني العامل والقوة املادية لألشياء تلك اليت تسري يف مجيع األجسام.-
يف آن واحد. واإلنسان النظام الضروري لألشياء وختضع هلا الطبيعة    

املبدأ الذي يسميه ابن عريب ابهلل هو نفسه الذي يسميه سبينوزا ابلطبيعة ابلذات.  إن -  

-:ميتافيزيقا الال ميتافيزيقا.اإلله والطبيعة واإلنسان   كتب الباحث قاسم شعيب :)وحدة الوجود لدى اسبينوزا-
.ما يلي: 2015دجنرب    29على موقع مؤسسة مؤمنون بال حدود،بتاريخ    

يف أداين الوحي التوحيدية؛فاهلل يف هذه األداين،مفارق  اإلله،خيتلف عن مفهوم    مفهوم اإلله عند سبينوزا  إن"
للطبيعة والتاريخ،ومنزه عن املادة،وهو قريب من عباده،خالق ومدبر ورزاق ورحيم،لكنه ليس متمازجا معها.وهو 

ه سبينوزا،فهو جمرد علة أوىل ليست مفارقة .أما الليبشر الناس من خالهلم .  الرسل  إليهمأيضا،لطيف بعباده،يرسل   

للمادة،بل انه هو هي،كامن داخلها،وهو القانون احلاكم فيها،والنظام الثابت واحملدد هلا.انه نظام الطبيعة،وقانون 
ذلك النظام وتلك القوانني.  التاريخ،بل هو حركة العامل اليت حيكمها  

 أداين الوحي،وال هو صادر عنه،وال فائض منه،كما يف نظرية الفيض؛فاإلله سبينوزا،كما يف  إللهوالعامل ليس خملوقا 
 واتلياكان العامل متأخرا    وإذاوالعامل عالقة منطقية فحسب،  اإللهالعالقة بني    إنمل خيلق العامل،وهو مل يفض عنه.

ينبثق من   ا، مثلمبثق عنه متاماأتخرا منطقيا،وليس أبدا أتخرا زمنيا.انه ين  إالابلضرورة،فان ذلك التأخر ليس    لإلله
 تعريف املثلث أن جمموع زواايه يساوي قائمتني."

يضيف قاسم شعيب :-  
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كانت العالقة بني اله سبينوزا والعامل عالقة منطقية فحسب،فان التالصق بينها ال يسمح بوجود أي مسافة،أو   إذا"
أشبه ابلسبب والنتيجة،غري أن النتيجة ال ختتلف عن السبب يف الواقع؛ألهنما يكوانن وحدة  إهنماأي ثغرة زمنية.

)..(واحدة  

فال نستطيع أن نقول   لصفات اإلهليةاالمتداد والفكر.أما سائر ا  ،مها :إدراكهمااله سبينوزا له صفتان ميكن   إن
أبنه امتداد وفكر معا،انه نظام ممتد يف   إهلهعنها شيئا؛ألننا ال نستطيع أن نعرفها حسب قوله.فسبينوزا ينعت  

ال   إهله  من الفكر،وكأنه يريد أن يقول أن املكان من املوضوعات الفيزايئية،بقدر ما هو نظام ال مادي،وال ممتد 
ميكن حتديده،أو بعبارة أخرى،ال ميكن تشخيصه،بل هو روح العامل.فهو الطبيعة ذاهتا،ولكنه ليس الطبيعة 

هو الطابعة..)..(  إمنااملطبوعة،  

 وإمناكامنا يف الطبيعة؛بل هو نظامها وقانوهنا وروحها.وأزليته ليست أزلية منفصلة عن الزمان،  اإللهوهكذا يصبح  
زمنية تشبه ال زمنية املوضوعات اهلندسية،متاما مثل أزلية ماهية   أزلية ال  إهناأي أزلية منطقية؛هي أزلية ماهوية؛

"وعنايته مرادفا لنظام الطبيعة احملكوم بقوانني حتمية.  اإلله  إرادةالدائرة.وتصبح    

ى األداين الوضعية اليت " لقد ألغى سبينوزا كل الثنائيات املعروفة،ومل يعد هناك سوى املادة وقوانينها،وهذا هو مؤد
تؤمن ابحللول واالحتاد.كل ما يف األمر هو أن سبينوزا أعطاها مشوليتها،وأسبغ عليها بعدا فلسفيا،فتحولت من 

   اجتاه ديين إىل مذهب فلسفي.""  

 

 

(1804-1724امليتافيزيقا الكانطية: امانويل كانط )-  
نط بشكل ضروري من نقد ومهامجة امليتافيزيقا القدمية اليت يعتربها هذا األخري كاتنطلق امليتافيزيقا عند  -

 :"ميتافيزيقا قطعية أو دوغمائية 

نقد العقل اخلالص.""هكذا سيؤسس كانط امليتافيزيقا اجلديدة بشكل خاص يف كتابه التأسيسي :  -  
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تيار النزعة العقلية الذي يعتقد أن -أوال:امليتافيزيقا السابقة منقسمة بني تيارين    تكان  فقد ابلنسبة لكانط،-
النزعة التجريبية اليت كانت تؤمن ابلتجربة احلسية فقط   -نيا.اثفقطاحلقائق الطبيعية وما بعد الطبيعية تدرك ابلعقل  

 فهامجت كل األفكار العقلية الكلية.

شاملة بناء على هذه املالحظة..ويف الكتاب   ةاخلالص سيحاول كانط أتسيس ميتافيزيقا نقدي  ليف نقد العق-
األطروحتني السابقتني أو قصورمها على األقل.  بطالن يبحث كانط يف بناء أسس نظرية معرفة جديدة متاما،مبينا    

يف نظره نسكن   إنناأن جتاوز كل جتربة.  امليتافيزيقا القطعية )يف نظر كانط( ميتافيزيقا تريد   إن كتب اميل بوترو :"  -
جزيرة يكتنفها من مجيع اجلهات حميط ال حدود له تعوزان فيه معامل الطريق.وامليتافيزيقا تسبح يف هذا احمليط مدعية 

التجربة يف هناية   ن ؛ ألأهنا سالكة سبيلها.وهذا االدعاء يف جماوزة التجربة أشد جرأة مما ظنه أهل العصر القدمي 
فلسفة كانط،ترمجة عثمان -متثالننا ،وهي األشياء كما تبدو لنا،هي العامل الذايت."  ي، ههي حنن أنفسنااألمر  

.1972أمني،اهليئة املصرية للكتاب   

سؤال معريف أتسيسي .   إىلالسؤال األنطولوجي    ذهب منيتضح أن كانط ي  إذن هكذا  -  

وهو يوضح هذه الفكرة قائال:   ،املعرفةابلنسبة لكانط،ال ميكن االستغناء ال على التجربة وال على العقل يف بناء  -  

لنقوم بفعل   كيف ميكن أن تستيقظ ملكة املعرفة عندان  وإال"ليس مثة شك يف أن معرفتنا كلها تبدأ من التجربة،
ظهور متثالت،وتوقظ من انحية أخرى   إىلمن انحية مل تكن هناك موضوعات تؤثر يف حواسنا،فتؤدي   إذا،ما

(،ولكي جيمع أو يفصل بينها مشكال بذلك املادة اخلام اإلحساساتنشاط الفهم ليقارن  بني هذه التمثالت)أي    

النطباعاتنا احلسية يف تلك املعرفة ابملوضوعات وهي اليت نسميها ابلتجربة؟وعلى ذلك فليست لدينا معرفة من 
كل معرفة تبدأ ابلتجربة.  إن   ل، بالتجربة  ق، تسبالزمينحيث الرتتيب    

حىت التجريبية منها -فرمبا كانت معرفتنا-ولكن على الرغم من أن كل معرفتنا تبدأ من التجربة أو تظهر منها    
عندان تضيف مثل   املعرفةكانت ملكة    وإذامؤلفة مما نقلناه  من انطباعات،ومما تقدمه ملكة املعرفة  من ذاهتا...

 إليهاااللتفات    إىل،فلن يكون يف وسعنا أن نفرق بينها وبني املادة اخلام ،ما مل نتدرب لفرتة طويلة  اإلضافةهذه  
من النص االجنليزي  إمامنقد العقل اخلالص.ترمجة عبد الفتاح -حىت تصبح لدينا املهارة الالزمة لفصلها."  
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كانط معرفة قبلية يتم متييزها عن املعرفة التجريبية ذات املصادر ،من الضروري وجود ما يسميه    إذن هكذا  -
.البعدية  

تعلمنا أن شيئا ما هو    ة، فالتجربمنيز بواسطته بني املعرفة التجريبية واملعرفة اخلالصةهنا هو معيار   إليهما حنتاج  -
ومن هنا فلو كان لدينا أوال قضية ال بد أن آخر.ال تقول لنا أنه ال ميكن أن يكون على حنو   ا، لكنهكذا وكذا

القضية،فضال عن ذلك،مشتقة من أي قضية سوى قضية هلا   مل تكن هذه  وإذاحكم قبلي. إذن تكون ضرورية فهي  
ي على أحكامها الصدق التجربة ال تضف  إنحكم قبلي على حنو مطلق.واثنيا:  إذنمشروعية احلكم الضروري،فهي  

.كلية نسبية مزعومة.."  أووالدقة،ولكنها تضفي عليها فقط مشوال    

الشمول   إىلتفتقر    ا؛ ألهنةأن كل القضااي املستمدة من التجربة ال ميكن أن تكون قبلي ابلضرورةهذا يعين  -
كون مستمدة من التجربة.ميكن أن ت  ، فالكانت القضااي كلية أو شاملة وضرورية  ذاى إوالضرورة.ومن انحية أخر   

جيب أن تكون حصراي هي دراسة املعرفة البشرية.وهكذا   ،من هنا أيضا يعتقد كانط أن مسألة امليتافيزيقا-
 فامليتافيزيقا ليست غري علم حدود العقل،كما يتضح أن مشكلتها هي أيضا مشكلة كل العلوم..

مث الفكر وهو مرتبط ابلعقل—وهو مرتبط ابلتجربة احلسية  اإلحساس-لدينا ابلنسبة لكانط مصدرين للمعرفة :-   

  كيف تكون القضااي الرتكيبية القبلية ممكنة ؟-

يف   إالاملكان هو شرط ملا يظهر أمام حواسنا من املوضوعات اخلارجية،فال ميكن أن ندرك هذه املنضدة    إن ""-
ر أن نكون صورة عن املكان بدون حلة وجودها يف مكان،لكننا من انحية أخرى نستطيع يف سهولة ويس

منضدة،أو صورة عن املكان اخلايل من املوضوعات مجيعا .فنحن نستطيع خبيالنا أن منحو مجيع األشياء من 
املكان،ونتصور املكان فارغا متاما من األشياء كلها،ولكننا ال نستطيع أن نعكس العملية فنمحو خبيالنا املكان 

ملكان هي على نت معرفة املكان شرطا سابقا ملعرفة األشياء كلها.،غري أمن معرفة اونبقي على األشياء،ومن هنا كا
ال   ط، والشر هنا شرط لكل جتربةجربة.ومن مثة كانت معرفة املكان سابقة على كل جتربة ألوجه الدقة ما نسميه ابلت

عندان،فنحن   اإلدراكفاملكان مل أيت من التجربة؛بل هو صورة مللكة    وإذن أن يكون سابقا ملا يعتمد عليه.  جيب
""يقال عن الزمان.  الشيءالذين نفرض املكان على األشياء ونفس    
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والشمول.فهما صوراتن   ةعلى الضرور اللذان حيتواين    لإلحساس،مها العنصران الوحيدان    إذن الزمان واملكان  -
لصورتني من معطيات حسية..فهو ليس ضروراي وال شامال..أما ما ميأل هاتني الإلحساسضروريتان    

نعرف احلقيقة كما هي يف   إن ختيلنا أن يف استطاعتنا   إذا ن، لكعامل الظاهر هذا هو حقيقة واقعة ابلنسبة لنا  إن -
ال تستطيع جتاوزه،ال   ا، ألهنعندئذ خندع أنفسنا ونظللها.ومن هنا كان البد للمعرفة أن تلتزم بعامل التجربة  فإنناذاهتا  

فية للعامل.احلقيقة الداخلية اخل  إىلتستطيع أن تنفذ    

يف ذاته صورة خالصة بدون مادة وال مضمون.انه ليس علة وال واحدا وال كثريا وليست له خاصية  الشيء  إن -
لكيف،فهذه التصورات ال تنطبق سوى على ما يظهر لنا،أي عامل الظاهر .الكم وا  

ويف األخري ميكن القول أن معرفة الظاهر وحدها هي املعرفة املمكنة:سواء كانت معرفة ظواهر العامل اخلارجي -
.العامل النفسي الذايت الداخل  كذلك ظواهر  و، أاحملسوس  

 

(1804-1724) امانويل كانط -نص      

والقواعد  نفسه  صورية وتتناول صورة الفهم والعقل  و ؛ أأن تكون مادية وتتناول ابلبحث موضوعا ما  إما" كل معرفة عقلية   "     
  يتفرقة بني املوضوعات. الفلسفة الصورية تسمى املنطق. أما الفلسفة املادية، وه ن العامة للفكر على وجه اإلطالق فحسب، دو 

اليت تتناول ابلبحث موضوعات بعينها والقوانني اليت ختضع هلا هذه املوضوعات،فهي تنقسم بدورها  إىل قسمني،إذ إن هذه  
يعاجل األوىل ابلفيزيقا والذي يعاجل األخرى ابألخالق،  القوانني إما أن تكون قوانني للطبيعة أو قوانني للحرية.ويسمى العلم الذي 

 وقد يسمى البعض ذلك العلم نظرية الطبيعة ويطلق على هذا اسم نظرية األخالق.  

فلسفة أتخذ نظرايهتا من مبادئ قبلية فلسفة   لنستطيع أن نسمي كل فلسفة تقوم على أسس من التجربة فلسفة مادية، وك      
تكون صورية فحسب تسمى منطقا؛ فان كانت مقصورة على موضوعات بعينها من موضوعات   ني خالصة.هذه األخرية، ح

عندئذ ابمليتافيزيقا. على هذا النحو تتكون فكرة ميتافيزيقا مزدوجة؛ ميتافيزيقا الطبيعة،وميتافيزيقا األخالق. وهكذا   ىالفهم، فتسم
ي؛ ومثل ذلك األخالق،وان كان من املمكن هنا أن يسمى اجلانب  يكون للفيزيقا جانبها التجرييب،ابإلضافة إىل اجلانب العقل

 التجرييب خاصة ابألنرتوبولوجيا العملية، واجلانب العقلي ابسم األخالق..)..( 
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)إين( أتساءل : أال تتطلب طبيعة العلم التفرقة بعناية بني جزءه العملي وبني جزءه العقلي وأن نقدم للفيزايء )التجريبية(       
يزيقا الطبيعة وأن نسبق األنرتوبولوجيا العملية مبيتافيزيقا األخالق حبيث ينقي  كالمها من كل عنصر جترييب لكي نعرف مقدار  مبيتاف 

 ما يستطيع العقل اخلالص يف كلتا احلالتني  أن حيققه ومن أي املنابع يستمد هو نفسه تعليمه القبلي هذا.)..=  

مة األخالق بوجه خاص،فإنين أحدد السؤال الذي طرحته من قبل على هذا النحو : أليس  وملا كنت أوجه عناييت هنا إىل حك     
من صواب الرأي أن يكون من أشد األمور ضرورة إعداد فلسفة أخالقية خالص"ة،نقية نقاء اتما من كل ما ميكن أن يكون جتريبيا  

جود مثل هذه الفلسفة أمر يتضح بذاته من الفكرة  ومن كل ما يتصل بعلم اإلنسان ) األنرتوبولوجيا( بسبب،ذلك أن ضرورة و 
املعتادة اليت لدينا عن الواجب وعن القوانني األخالقية. إن كل إنسان ال بد أن يسلم أبن قانوان يراد له أن يكون قانوان  

خالقية األخرى، وفضال عن  أخالقيا،أعين قاعدة التزام، ال بد أن حيمل طابع الضرورة املطلقة......وهكذا األمر مع كل القوانني األ
هذا فان قاعدة اإللزام هنا ال ينبغي أن تلتمس يف طبيعة اإلنسان وال يف ظروف العامل الذي وضع فيه، بل انه ال بد من البحث  

عنها بطريقة قبلية يف تصورات العقل اخلالص وحدها، وان كل التعاليم )األخالقية( األخرى اليت تقوم على مبادئ التجربة  
ة،بل تلك اليت تعد بوجه من الوجوه تعاليم عامة،حيثما ارتكزت على قاعدة جتريبية،ولو كان ذلك يف أقل أجزائها، وقد يكون  البحت

أحد الدوافع اليت دفعت إليها، نقول إن مثل هذه التعاليم قد نستطيع أن نسميه قاعدة للسلوك العملي، ولكننا لن نستطيع حبال  
القانون األخالقي.    من األحوال أن نطلق عليه اسم  

من كل ما سواها مما يشتمل على    -مبا يف ذلك املبادئ اليت تقوم عليها بني كل املعارف العملية -وهكذا متتاز القوانني اخللقية     
أي عنصر جترييب ال من حيث اجلوهر فحسب ، بل إن كل فلسفة أخالقية تستند استنادا اتما على اجلزء اخلالص منها، وعند  

قها على اإلنسان فإهنا ال تستعري أقل نصيب من املعرفة به )أي من األنرتوبولوجيا( بل تعطيه،بوصفه كائنا عاقال، قوانني قبلية،  تطبي
تتطلب ابلطبع من خالل التجربة ملكة حكم حادة، لكي ميكن من انحية متييز احلاالت اليت يستطاع تطبيقها عليها،ولكي يتيسر  

يلها إىل إرادة اإلنسان وأن تؤثر األثر املؤدي إىل ممارستها..ذلك أن اإلنسان،وهو الكائن الذي ينفعل  من انحية أخرى أن جتد سب 
ابلكثري من النزعات،يقوى حق على إدراك فكرة عقل عملي خالص،ولكنه ال يستطيع بسهولة أن جيعلها تؤثر على جمرى حياته  

 أتثريا فعاال. 

ة ال غىن عنها.ال عن دافع من دوافع التأمل اجملرد فحسب يستهدف البحث يف مصدر  وإذن فان ميتافيزيقا األخالق ضرور      
القواعد األخالقية املوجودة يف عقلنا وجودا قبليا،بل ألن األخالق نفسها ال تفتأ تتعرض أللوان من الفساد ال حصر هلا،ما بقيت  

ها حكما صحيحا....)....(. أما والقانون اخللقي يف نقاءه  مفتقرة إىل ذلك املقياس واملعيار األعلى الذي ال بد منه للحكم علي
وأصالته  ال ميكن البحث عنه يف غري فلسفة نقية خالصة،فال بد هلذه امليتافيزيقا أن تسبقه وتتقدم عليه،وبغريها لن يقوم لفلسفة  

تحق أن تسمى فلسفة... وال تستحق حىت  أخالقية وجود، بل إن الفلسفة اليت ختلط تلك املبادئ اخلالصة ابملبادئ التجريبية ال تس
 أن تسمى فلسفة أخالقية،ألهنا هبذا اخللط إمنا تفسد نقاء األخالق وتتعارض مع اهلدف الذي تريد هي نفسها حتقيقه.)..( 
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وشروط  ن تتناول ابلبحث فكرة ومبادئ إرادة خالصة ممكنة،ال أن تتناول أفعال ن من واجبات ميتافيزيقا األخالق أ ذلك أ     
فعل اإلرادة اإلنسانية بوجه عام،وهي اليت ميكن أن يستقي اجلانب األكرب منها من علم النفس. وال ينهض حجة على ما أؤكده أن  
الفلسفة العملية العامة تتناول كذلك ابلبحث)وان تكن خمطئة يف ذلك( القوانني األخالقية والواجب.ذلك أن أصحاب ذلك العلم  

هذه الناحية أيضا للفكرة اليت لديهم عنه؛ إهنم ال مييزون الدوافع اليت ال ميكن تصورها إال عن طريق   يبقون على إخالصهم يف 
حقا،من تلك الدوافع التجريبية اليت يرتفع هبا الفهم،عن طريق املقارنة وحدها بني   ةالعقل وبطريقة قبلية حبتة،وهي الدوافع األخالقي 

رون إليها،بغري أن يلقوا ابال إىل الفروق املوجودة بني مصادرها.....ويكونون بذلك  التجارب،إىل مستوى تصورات عامة،بل ينظ
تصورهم عن االلتزام،ذلك التصور الذي ال ميكن أن يقال عنه انه أخالقي وان مل يطلب طبيعته إال يف فلسفة ال تتعرض ملصدر  

ا إذا كانت هذه التصورات توجد بطريقة قبلية أو بطريقة  مجيع التصورات العملية املمكنة على اإلطالق ابحلكم وال تقرر شيئا عم
 بعدية. 

وملا كان يف عزمي أن أضع يف يوم من األايم ميتافيزيقا لألخالق فإنين أقدم هلا هبذا البحث يف أصوهلا.حقا انه ال يوجد مثة       
ان النقد الذي قدمناه للعقل النظري اخلالص  حنو ما ك ى ، علص حبث آخر يف أصول ميتافيزيقا األخالق إال نقد العقل العملي اخلال 

مبحثا يف أصول امليتافيزيقا.غري أن ذلك النقد ال يعادل يف ضرورته القصوى هذا النقد األخري.ذلك ألن العقل اإلنساين يف جمال  
ب،بينما هو  األخالق،حىت عند أقل الناس حظا من الفهم،ميكن أن يصل يف سهولة ويسر إىل درجة عالية من الصواب واإلسها 

 على العكس من ذلك يف االستعمال النظري اخلالص دايلكتيكي )جديل( حبت..."" 

،كولونيا أملانيا،منشورات 2002أتسيس ميتافيزيقا األخالق،ترمجة وتقدمي عبد الغفار مكاوي،مراجعة عبد الرمحان بدوي،الطبعة األوىل  -
  31-19اجلمل،ص.ص.
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