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 قراءة في کتاب: مقاالت في التاریخ والسیاسة 

 إلیمانویل کانط  

 

 

 

 : تقدیم 

) بدوي  الرحمن  �انط  2002-1917�عت عبد  ايمانو�ل  الشهر�ة  الفلسفية  �� موسوعتھ   (Immanuel 

Kant  )1724-1804"وال �عتقد أن �� هذا التوصيف مبالغة. فهو  1) بأنھ "أعظم فالسفة العصر ا�حديث .

 من آمال ووعود الثورة  
ً
الفيلسوف ا�حامل للن�عة اإل�سانية �� عصر األنوار. هذه األنوار ال�ي ور��ا أساسا

روسو   جاك  جان  من  كذلك  وور��ا  العاملية،  واملواطنة  اإل�سان  حقوق  عن  Jacques -Jeanالفر�سية 

Rousseau  )1712-1788 كش الذي  أزال  ف)  ح�ن  بصره  ل�انط،  حال  الغشاوة،    عن  أن  مفادها  حقيقة 

ستشعر �� القلب. وهو الفيلسوف الذي    ،الطبيعة أر�� من حال املدنية
ُ
 منھ مفهوم الضم�� ا�خلقي امل

ً
ناهال

 -  Martin Luther  )1483الالهوتية ملارتن لوثر  و�اإلصالحات  Pietism�شبع بال��بية التقو�ة ال��و�ستانتية  

 �� اآلن عينھ ع�� ف��ياء ا�حاق نيوتن  تنال حظھ من ثقافة عصره األملانية. منف   قد  �انو   ).1546
ً
 Isaacحا

Newton  )1642 -  1727  .( الفيلسوف ال��يطا�ي دايفيد هيوم    تركھ فيھ إ�� التأث�� العميق الذي    باإلضافة

David Hume )1711- 1776( من غيبو�تھ الوثوقية. بما أثاره ��   يوقظھأن . هذا الفيلسوف الذي استطاع

. وحول الرؤ�ة الذائعة ب�ن l'autonomie de la raison pureعقلھ من ر�بية حول نقائض العقل الصرف  

ص ��  عن مبدأ السببية، و   أنداكالفالسفة  
ّ

سبب ما�� إال عاد ال�ي تت�خ
ُ
ة  أن ُحكم التالزم ب�ن السبب وامل

  ذهنية شّب 
ّ
 .2عل��ا العقل ليس إال

الباحث   جمعها  �انط  للفيلسوف  أساسية  نصوص  عبارة عن  هو  تدارسھ  بصدد  نحن  الذي  والكتاب 

صدرت عن املركز العر�ي لألبحاث ودراسة  وقد  .  ص)344(  ونقلها إ�� اللسان العر�ي   ،التو���ي فت�� إنقزو 

ة مهمة من تار�خ الفلسفة ا�حديثة، و�ع�ي بذلك  غطت ف��ة زمنيال�ي    السياسات ضمن "سلسلة ترجمان"

 �عد كتابھ املركزي  
ً
  نقد العقل الصرف املن�� األخ�� من الفلسفة ال�انطية، حيث �شرها الفيلسوف تباعا

The Critique of Pure Reason  )1781 نقد العقل العم��  آخر�ن، هما:  كتاب�ن  ، مع �� اآلن عينھتتقاطع  )، و  

 
 .269)، ص 1984(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  2، جموسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي،  -1
،  2، رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستير في الفلسفة، جامعة الجزائر منزلة الدين في فلسفة كانطُينظر: مقدمة كمال طيرشي،  -2

 .  https://bit.ly/3QRFY9y. ُينطر الرابط االلكـتروني: 1، ص 2014/ 2013السنة الجامعية :

 طیرشي کمالد. 

https://bit.ly/3QRFY9y


 طيرشي   كمالد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والسياسة ٕاليمانويل كانطقراءة في كـتاب: مقاالت في التاريخ  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)233( 

l ReasonCritique of Practica    سنة و 1788الصادر  ا�حكم ،  ملكة   Criticism of the Queen of  نقد 

Judgment  أن هذه النصوص ُيمكن ضمها ملا يطلق عليھ   ��ذاال �ع�ي   نالكنّ و ، 1790الصادر هو اآلخر سنة

من  �عت��ها إنقزو  وال    ،تندرج ضمن مسلك آخر من الكتابة ال�انطية   ،و�نما �� بخالف ذلك  ،النسق ال�انطي

 . 1إن �ح هذا التعب�� Kant's Lehreو�نما �� من املذهب   Kant's systemالنسق ال�انطي 

 : 2فکرة من أجل تاریخ عام من وجهة نظر المدنیة الکونیة  -1

لل�ائنات   أية س��ورة  للتار�خ مع�ى، وأن  ي��ز حقيقة مفادها أن  �� هذا النص املركزي أن  حاول �انط 

 باملغزى من وراء التار�خ،  البشر�ة ال تتج�� لنا  
ً
 اإلجابة عن إش�اليات تتعلق أساسا

ً
بصورة اعتباطية، محاوال

الّس  من  واآللية  نحذقھ  أن  ُيمكن  مع�ى  هناك  وهل  نحوه،  بنا  �سلك  الذي  ا�حرك  وكذا  تحكمھ،  ال�ي  ر�ة 

:  �ونيجز�رغلفيلسوف  هو سؤال �انت إجابتھ عند او   ؟التار�خ أم أنھ يمر هكذا بصورة اعتباطية عشوائية

األمر كم هائل من األفعال اال�سانية ال�ي تقع تحت وطأة ا�حتمية، وما يتج�� للفرد    قيقةالتار�خ هو �� حإّن  

مامنا ع�� أنھ يحصل بطر�قة فوضو�ة ال منطق يحكمها
ّ
إن  و�ن �ان    ، 

ً
 ثابتا

ً
يحصل و�تج�� باعتباره تطورا

 مليولھ األصلية
ً
  .3بطيئا

� �� الوقت الذي �انت فيھ األخالقيات  و�ساؤل �انط املركزي  � هذا النص �ان حول جدوى ا�حضارة 

درجة   إ��  وصل  عصره  أن  كذلك   
ً
م��زا النظر،  وسعة  العق��  ا�حكم  ومن  ا�حر�ة  من  مفرغة  اإل�سانية 

 من التحضر،  
ً
مع ذلك لم تكن األخالق �� الوازع ا�جوا�ي الذي يحتكم إليھ السلوك اإل�سا�ي، و متقدمة جدا

 �� منا�� ا�حياة الفنية والعلمية، وكذا متحضرون بصورة كب��ة إ��  ا،  �شر ، بوصفنا  أننابحكم  
ً
مثقفون جدا

�عت�� أنفسنا    �ي  و�نب�� الكث�� من ال��هنة�جامالت واآلداب االجتماعية من �ل نوع.  إ�� احد التخمة بالنسبة  

  .4ون متخلف

 
بحاث ودراسة السياسات، ، ترجمة فتحي إنقزو (الدوحة/ بيمقاالت في التاريخ والسياسةإيمانويل كانط،  -1

ٔ
روت: المركز العربي لال

 .9)، ص 2022
رد فعل كانط على  قد مّثل هذا النّص )، و1784(نوفمبر  Berlinische Monatsschriftتم نشر هذا النص في المجلة الشهرية  -2

ن مبتفؤاد عزيزة على  ، ومما جاء فيه فكرة Gothaische gelehrte Zeitungenمالحظة استفزته في مجلة 
ٔ
ى غكانط، خالصتها ا

ن يعمد مؤرخ فيلسوف 
ٔ
مل في ا

ٔ
هاد هذه الفكرة،  مكـتابة تاريخ لإلنسانية على  إلىاإلنسانية هو إحقاق النظام السياسي الكامل، وهو يا

ن نعم
ٔ
زمنة، وُيوضح فيه ما تبقى لنا ا

ٔ
و ابتعادها عن هذا الُمبتغى في شتى اال

ٔ
ل إلى تلك  ه لكي نصلفُيجلي فيه مدى اقتراب البشرية ا

مؤسسة  الغاية. ُينظر: إيمانويل كانط، "فكرة عن تاريخ كوني من زاوية نظر المواطنة العالمية"،  ترجمة محمد منادي إدريسي، 
بحاث

ٔ
 .2، ص https://bit.ly/3Owk3Di ، في:  2020/ 2/6، شوهد في مؤمنون بال حدود للدراسات واال

، شوهد  موقع المجلة الثقافية الجزائرية: زهير الخويلدي، "فكرة عن تاريخ كوني من وجهة نظر كوسموبوليتية عند كانط"، ُينظر   -3
  https://bit.ly/3ypWCWJ، في: 25/03/2021في: 

زمنة العجاف: فلسفة المحمد شوقي الزين،   -4
ٔ
(بيروت، الجزائر: منشورات ضفاف/  ثقافة في الغرب وعند العربالثقاف في اال

 .29)، ص2013منشورات االختالف، 

https://bit.ly/3Owk3Di
https://bit.ly/3ypWCWJ
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 : جواب عن سؤال ماهو التنویر  -2

تب من لدن �انط تحت طائلة اال�عاز الرهبا�ي، أو باألحرى تحت عباءة الهوتية  املث�� �� هذا النص أن
ُ

ھ ك

. �شر راهب من مدينة برل�ن  مجلة برل�ن الشهر�ة، و�الضبط ��  1783لة. ففي شهر د�سم�� من عام  ئمسا

)، كرد فعل ع�� مقال سلف �شره  Johann Friedrich Zöllner  )1834-1882ُيد�� �سولن� جوهان فر�در�ك  

ينافح ف��ا عن فكرة الزواج املد�ي، فخصص    ،من لدن �اتب مجهول �� نفس ا�جلة الشهر�ة و�� نفس السنة

�سولن� نصھ لتوجيھ سهام النقد للزواج املد�ي والدفاع عن الزواج املقدس الذي ترعاه الكنيسة، آخذا �ع�ن  

ذا الدولة  أنذاك حول  االعتبار مص�حة  الناس  �� عقول  املر�سمة  الصورة  �� اآلن عينھ هاجم  أنھ  إال  ��ا، 

 مفاده: ماهو التنو�ر؟ هذا التساؤل ي�ا�� بصورة أو    .1مفهوم التنو�ر
ً
 مستفزا

ً
وقد أردف مقالھ هذا هامشا

ومع ذلك  ھ قبل البدء �� التنو�ر،  ليس�� لإلجابة ع� يجب أن  و�ان    ؟بأخرى �� قيمتھ سؤال ما�� ا�حقيقة

  .2ليھع افإن�ي لم أجد جواب

النضوج   لھ  سيكتب  الزواج  قانون  ا�جهول عن  الراهب  كتبھ  هامش مقال   �� املبثوث  النص  و�� هذا 

–  Moses Mendelssohn  )1729بالنسبة لتار�خ الفلسفة، و��ذا سينشر بادئ ذي بدء مو��ى مندلسون  

 �عنوان: حول السؤال: ما مع�ى التنو�ر،  1786
ً
 Berlinische  مجلة برل�ن�� العدد الذي تاله من  ليظهر  ) نصا

Monatsschrift    ?التنو�ر كتب �انط �� قد  و   .Was ist Aufklärungمقال ل�انط: جواب عن سؤال: ماهو 

بمضمون مقال مندلسون،    ،ح�ن باشر كتابة هذا املقال  ع�� علم،  آخر املقال مالحظة ي��ر ف��ا أنھ لم يكن

مقال لھ حول هذا املوضوع بالذات من خالل قراءتھ �جر�دة أسبوعية �شرت اعالنا  و�ن �ان علم بصدور  

 .3مجلة برل�نحول محتو�ات عدد شهر سبتم�� من 

حكم   من  إخراجھ  ��دف  لإل�سان  كنة 
ُ
امل اعطاء  من  التنو�ر  بماهية  التعر�ف  سبيل   �� �انط  ينطلق 

  
ً
استعمال    ضرورة القصور الذي �غلب عليھ، والذي هو نفسھ مسؤول عنھ. هذا القصور الذي �ع�ي أساسا

�ان ألي  التبعية  أو  الوصاية،  ُحكم  عن  البعد  �ل   
ً
�عيدا ا�خاص  لذهنھ  السبب  وُ�رج  .4اإل�سان  �انط  ع 

 أي ُ��مة ُيمكن أن نلصقها بالذهن، إ�� ضعف �� ا�جوهري ال�امن  
ً
وراء هذا القصور الذي ُي��ئ فيھ تماما

 
سئلة والتي ُيوجهها في الغالب قساوسة ورهبان. كانت دارجة في القرنين  -1

ٔ
ن هذه الطريقة االستفزازية في طرح اال

ٔ
في   18و 17اعتقد ا

مثلة ذلك ما حصل مع كيركغارد حو
ٔ
وروبا. ولعل من ا

ٔ
ل مقال مفهوم الشاهد على الحقيقة الذي كـتب مارتنس بمناسبة وفاة المطران ا

ن مينستر هو الشاهد على 1854مينيستر عام 
ٔ
يام قالئل وقف خليفته "مارتنس" ليشيد بمناقب الفقيد مؤكداً ا

ٔ
نه وبعد وفاته با

ٔ
، إذ ا

جم
ٔ
نبياء. وهذا يعالحقيقة، فمنه نقتدر على تتبع الخيط الناظم الذي يجمع شهود الحقيقة ا

ٔ
ن بسلسلة مقدسة تعود إلى عهد الرسل واال

هل كان المطران مينستر شاهداً  :صحيفة الوطن الدانماركية بعنوانفي ما استفز الفيلسوف الدانماركي سورن كيركغارد وكـتب مقاله 
 على 

ً
(القاهرة:   الدين عند كيركجاردفلسفة . ُينظر: حسن يوسف طه،  ه هذا مفهوم الشاهد على الحّق وصحح في نصّ  الحقيقة؟ فعال

 .58)، ص 2001مكـتبة دار الكلمة، 
، في: 30/6/2022، شوهد في  موقع فكر ونقدإيمانويل كنط، " إجابة عن السؤال: ماهو التنوير؟"، ترجمة إسماعيل مصدق،  -2

https://bit.ly/3bARDte   

 المرجع نفسه.  -3
 .129، صمقاالت في التاريخ والسياسةايمانويل كانط،  -4

https://bit.ly/3bARDte


 طيرشي   كمالد.    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والسياسة ٕاليمانويل كانطقراءة في كـتاب: مقاالت في التاريخ  

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)235( 

يجد ح�ن  �شعر باألر�حية    ، كما يقول �انط،اإل�سانف ا�حزم و�� قوة االقدام ع�� استعمال هذا الذهن،  

ا�جرأة   ع��دعوة �انط    ارتكزتابة عنھ، لهذا  من ينوب عنھ �� إعمال الذهن، و�وظف أوصياء يفكرون بالني

 .1�� التعرف، وال�جاعة �� استعمال الذهن ا�خاص

فو  تقّدم  ما  إ��  بصورةاستنادا  الذي    ، اإل�سان مسؤول  املأزق  بأخرى عن  نفسھ،  ي أو  فيھ    �سبب رهن 

 ُينجيھ من قيدية  إ�� عدم  الذي يدفعھ  ُج�نا�كسل أو  ال
ً
 �جاعا

ً
الغ�� والتبعية لھ،    استعمال عقلھ استعماال

النموذج الدي�ي الو��ي، حينما �عمد الفرد  هو    ،ولعل من األمثلة ال�ي يضر��ا لنا �انط ههنا �� هذا النص 

إ�� االستعانة برجاالت الدين ��دف ا�حصول ع�� خالصھ ا�خاص، في�ون رجل الدين بمثابة الو��ي ع��  

و��    ،ل�ي ال يمرض، لكن  ،طبيعة ما يأ�لھ ويشر�ھ  ي والدي�ي، أو الطبيب الذي يقرر لإل�سانقضم��ه ا�خل

، إذ يقول:  مقابل ذلك يطرح �انط سؤاال
ً
"هل نحن �عيش �� هذه األيام   آخر عن حقيقة ما نحن فيھ راهنا

. ال يزال األمر يحتاج إ�� أك�� بكث�� ح�ى ي�ون  التنو�ر؟ �ان ا�جواب: كال، إنما �� عصر  مستن���� عصر  

ب  مجموعهم،   �� �ستخدموا  الناس  أن  ع��  قادرون  فيھ  هم  وضع   �� �عد  لألمور،  الراهنة  ا�حالة  حسب 

 دون إمرة من أحد"
ً
 وحسنا

ً
 واثقا

ً
 .2أذها��م �� أمور الدين أو ُيمك��م ذلك فحسب، استخداما

 : أفکار من أجل فلسفة في تاریخ البشریة لیوهان غوتفرید هردر  -3

  ان ) أهمية وتأث�� كب�� Johann Gottfried Herder  )1744-1803للفيلسوف يوهان جوتفر�د فون ه��در  

و  �انط،  فلسفة  الذي يعود  ع��  ه��دير  امللهمة،  أف�اره  طبيعة  إ��  كب��ة  بدرجة   
ً
طبعا ��    ،هذا  �عمقنا  إذا 

 ما �علق م��ا باللغة والعقل ��    ناجدو فلسفتھ للتار�خ،  
ً
 لها �� فلسفة هيجل، خصوصا

ً
 ومنظما

ً
 قو�ا

ً
حضورا

 عند اله��مينوطيقي فر�در�ك شاليرماخر  قف عليھر�خ، واألمر عينھ ن التا
ً
  Friedrich Schleiermacherأيضا

) الذي أظهر تأثره الوا�ح  1844-1900(  Friedrich Nietzsche)، وكذلك فر�دير�ك نيتشھ  1768-1834(

ه��در فيل   ،بفلسفة   
ً
وأيضا والعقل،  والقيم  اللغة  بمسألة  م��ا  �علق  فيما   

ً
دلتاي  خصوصا  Wilhelmهلم 

Dilthey )1911-1833 وجون ستيوارت مل (John Stuart Mill )1806-1873لفكر  بالكث��  نان يديناذل) ال

)، ومن أهم األعمال الفلسفية املركز�ة له��در
ً
وال�ي تصب ��   ،هذا الرجل (�� الفلسفة السياسية تحديدا

��منا ههنا هو    ، وما1791الذي �شره سنة    خ اإل�سا�ي أف�ار عن فلسفة التار�كتابھ:    ،بوتقة فلسفة التار�خ

 انتقاداتھ ألهم عمل�ن للفيلسوف
ً
النقد لنقد العقل  ، إذ خصص كتاب:  �انط  ما �علق ب�انط، خصوصا

 .3الفلسفة النظر�ة ال�انطية، وكتاب �اليجو�ي الذي انتقد فيھ استطيقا �انط لتفنيد)، 1799( ا�خالص 

منظور�ة ه��در حول فلسفة تار�خ البشر�ة، والذي يراه غ�� متوافق البتة مع  �عارض �انط �� هذا املقال  

.    ،نظرتھ
ً
تحديدا النعت  حضور هذا  �ستدعيھ  ما  اإلح�ام    تھحجو ومع  ���يء من  يرتبط ههنا  األمر ال  أن 
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بتمي� �� تحديد املفاهيم، وال  ���  املنطقي  للمبادئ، و�نما برؤ�ة واسعة متطلعة جائلة  أو بتحقيق   لطيف 

األشياء �غ�� إطالة، و�رؤ�ة فاحصة لتج�� التمثالت �� املوضوع املطلوب، الذي تركھ �� حالة تباعد غامض،  

�سبب فيض املشاعر واألحاسيس ال�ي ظهرت �أ��ا آثار للقوام العظيم للفكر، أو إملاعات ذات مغزى عظيم، 

  .1أن يكشفھ ف��ا بال ر�ب �نتحليل رصلمحتواها أك�� مما يمكن  �� من شأ��ا أن تدعو إ�� التشكك

 : تحدید مفهوم العرق البشري  -4

نوعية   بخصوص  الناس  ب�ن  معارفها  انتشرت  ال�ي  األخ��ة  املساهمات  ع��  النص  هذا   �� �انط  يؤكد 

ا�جنس البشري، وال�ي �ان من تمخضا��ا إ�� يوم الناس هذا أن دفعت العقل البشري إ�� أن يتعمق أك�� ��  

قة منطقية ُمحكمة، قبل أن  شفي غليلھ. إال أنھ من األهمية أن يتم تحديد املفهوم بطر�� هذا املن�� دون أن  

التجر�ة ع�� ما نبتغيھ ونرجوه إال   منننفتح ع�� التجر�ة و�سائلها �� هذا الشأن، بحكم أننا ال ن�اد نحصل 

البحث. فقد ك��ت القراءات حول مختلف األعراق البشر�ة،    يھ من نحن مقبلون علكنا �علم سلفا ما  إذا  

 متضار�ة وم  همال�ي يقصد م��ا �عض
ً
تتج�� لدى �عضأنماطا �� ح�ن  الناس،  اآلخر كداللة    همختلفة من 

غارقة �� التقييد، لكن ال يت�ح أ��م يجدون هنا تفرقة أهم من تلك ال�ي �ستند إل��ا البشر فيما بي��م بما  

بأن م �انط ههنا  ويع��ف   .
ً
مثال وامللبس  الز�نة   �� ُسبل ومسالك  الس��    طلبھلهم من  ليس  النص  �� هذا 

أما فيما يتعلق بتفس�� أصل    .فهوم العرق، وهل لھ وجود �� ا�جنس اليشري ملد دقيق  محّد لبسط مفهوم  

، وال�ي �عتقد أ��ا �ستحق  
ً
توصيف، فهو أمر ثانوي يحق للباحث  هذا النعت و هذا الاألعراق املوجودة فعال

يتعلق ح�ن  والرأي  الصنعة   هم من أ�حاب 
ً
لهذا رجاأل أن  يرى  يأخذه كيفما شاء. و�انط  األمر فقط   أن 

لهذا املن�� ا�جان�ي فقط، كنوع    جهودهم ُجل  وتنصّب  با�حكم ع�� ما قيل منذ سنوات خلت �� هذا الصدد،  

مرور    فيمرون عليھ  ،من التطبيق الفر��ي للمبدإ، أما ما يخص املبدأ �� حد ذاتھ، والذي عنھ ينبثق �ل ��ي

  .2الكرام

 : في استعمال المبادئ الغائیة في الفلسفة  -5

"�� استعمال املبادئ الغائية �� الفلسفة" هو الرد ع�� �عض    :الهدف األسا��ي من كتابة �انط ملقال�ان  

فورس��   غورغ  يوهان  األعراق  علم   �� ا�ختص  األملا�ي  العالم  صديقھ  لھ  وجهها  ال�ي   Johannاالنتقادات 

George Adam Forster  )1754-  1794 البشري العرق   �� فات حول األعراق  "�عض اإلضا  :) حول مقالتھ 

   .3البشر�ة"
ّ
  ، وهو مبدأ ُب�ي ع�� ا لقيھ املبدأ الذي انطلق منھ ية ممّ هذه االع��اضات ال�ي اعت��ها �انط متأت

فهم �انط،  سوء  يرى  اقتضا  إذ  كما  إ��  يصار  للطبيعة  تار�خ  بمح�ى  وصف  ئ�س��  مجرد  عن  لھ   
ً
تمي��ا ھ 

 عن �ون هذا التمي�� عنده غ�� مقبول. هذا واع��ض �انط ع�� فرضية فورس�� بخصوص  
ً
الطبيعة، فضال
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الزنوج ُيمكن عّد   ،تفس��ه ألصل  الطبي��، حيث  للوصف  إياها مخالفة   
ً
الطبي��، معت��ا التار�خ  ها ضمن 

 مفصلية دقيقة ب�ن ميدان�ن متنافر�ن  بحكم أن هذه التفرقة تتأسس ع�� طبائع األمور، راسمً 
ً
ا بذلك حدودا

، �� ألق �سق عظيم، ال يقدر التار�خ الطبي�� أن    بھبصورة �لية،  
ً
يت�ح الوصف الطبي�� باعتباره علما

الطبي��   الوصف  وضع  خالل  فإنھ من  و��ذا  متذبذبة.  اق��اضات  أو  شذرات  إال عن  ا�حد  هذا  إ��  ُيظهر 

 �� ذاتھ،  وتقديم الثا�ي من منطوق �
ً
ع�� هو إال ضرب أقرب إ�� ال��سيمة منھ إ�� أثر مكتمل،  إْن  ونھ علما

أن نصل إ�� معرفة أدق من وجھ أول بمصداق املعارف الفعلية �� التار�خ الطبي��، ومن طر�ق ثان  أمل  

 حدود  �تج�س �
ً
  .1ع مجالھّ◌ لعقل ذاتھ، وكذا املبادئ ال�ي ي�ون �� مقدوره بناًء عل��ا أن يوساأيضا

 : إن ما قد یصح في النظر ال ُیرجی منه شيء في العمل  -6

 ألقسام ثالثة ��:  
ً
بالنظر إ��    األخالق �عامةعا�ج �انط �� مقالھ هذا عالقة النظر بالعمل، وذلك وفقا

العمران  و�� صلة بخ�� الدول، والثالث �� االعتبار الراجع إ��    السياسةخ�� �ل واحد من الناس، والثا�ي ��  

  .2بالنظر إ�� خ�� ا�جنس البشري �� جملتھ الكو�ي 

 إ�� مندلسون،    ،�� هذا النص يرد �انط ع�� ثالثة مفكر�ن
ً
أولهم صديقھ غ��فھ، ثم توماس هو�ز وصوال

  أيقظھالذي يرد فيھ ع�� صديقھ الذي  و   ،ه ع�� غرفھ، ففي القسم األول املتعلق باألخالق عامةس��لھ بردّ يو 

 من كتابھ:Christian Garve  تيان غارفھالدوغمائي كريس  :من سباتھ
ً
مقاالت منوعة �� األخالق    ، منطلقا

)، الذي نافح ع�� قضية مفادها أن مراعاة القانون األخال��، من دون أي حسبان  1792(  واألدب واالجتماع 

للسعادة، إنما شأ��ا أن ت�ون الغاية القصوى الوحيدة لإل�سان، و�تع�ن اعتبارها الغاية الوحيدة ل�خالق،  

 نظر�تھ �� هذا الشأن ال�ي تؤكد ع�� أن أ 
ً
  خالق ال�ائن البشري وههنا يتحفظ �انط ع�� هذه املسألة باسطا

مأخوذة ألجل ذا��ا، وال كذلك السعادة مقتبسة بمفردها، �شكالن الغاية الوحيدة ل�خالق، و�نما    ليست

  .3أر�� خ�� �� العالم، بمع�ى ا�جمع والتوافق ب�ن االثن�ن معا

�حق  من منظور العالقة ب�ن النظر والعمل ضمن ا  فينطلق فيھ �انط  ،أما اع��اضھ ع�� توماس هو�ر

 مفهوم ا�حق ا�خار�� بصفة عامة إنما يصدر بصورة شاملة عن مفهوم ا�حر�ة فيما ب�ن  
ً
السيا��ي، معت��ا

بالغاية   ،كما يد�� هو�ز ،بتاتا ها ، وال عالقة لببعض البشر ضمن عالقات توا�جية خارجية تر�ط �عضهم

وسائط ال�ي �ساعد ع�� تحصيلها،  المشاحة �� كما أنھ ال   ،ال�ي يحوزها جميع البشر بالطبع (أي السعادة)

حيث إن هذه الغاية ال ير�طها تماما أن تتخالط مع هذا القانون، بما هو مبدأ مع�ن. فا�حق هو تقييد �حر�ة 

�ل فرد منا، �شرط أن يتوافق وحر�ة ا�جموع قدر املستطاع بحسب قانون عام، أما ا�حق العام فهو خالصة  

 
ّ

تقييد ل�حر�ة بإرادة من األغيار �س�ى   �امل كهذا. وملا �ان �ّل   توا�ج  من  ناق��ان القوان�ن ال��انية ال�ي تمك

 
ً
تمخض عن ذلك أن الدستور املد�ي هو عالقة ب�ن �شر أحرار، هم من دون ان��اك صارخ �حر���م ��    ،ج��ا
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شري  هم ملزمون با�خضوع لقوان�ن إلزامية، بحكم أن العقل الب  كا�جموع الذي هو �عالقهم بالغ��، مع ذل

ع ع�� نحو قب��، والذي ال يأخذ أي غاية إم��يقية مثل  عينھ هو الذي شاء ذلك، بل العقل ا�خالص املشرّ 

بالنظر   ،ى السعادة �� ا�حسبان، بحكم أنھمن هذا ا�جنس، وال�ي يتم تمثلها تحت مسّ� ��  ش�ى الغايات ال�ي  

تلف تصورا��م بصورة وا�حة ح�ى أن إ�� هذه الغايات، وما يبتغيھ �ل واحد وضعها فيھ، فإن البشر تخ

ىإراد��م ال 
ّ
  .1ع�� توا�ج مع حر�ة �ل واحد  وال تحت قانون برا�ي ،لها أن توضع تحت مبدأ مش��ك يتا�

 : من أجل مشروع دائم للسالم  -7

التوّج  إطار   �� �انط  للفيلسوف  الدائم  السالم  مشروع  موضعة  بالعقالنية  ُيمكن  املدثر  الفلسفي  ھ 

 إلحقاق أس�ى درجات الر��  
ُ
ال�ونية ال�انطية، حيث ينبجس من فكرة �شر�ة ذات من�ع عاملي، �س�� حثيثا

تجسيدياإل  يمثل  ا�حال  ��ذه  وهو  األبدي،  الدائم  السالم  وهو  الشامل، ب  ا تيقي،  السالم  نحو  للن�وع  حق 

د �انط 
ّ

  أصل �� الطبيعة اإل�سانية، بحكم أن فطرة البشر تن�ع إ�� ما أن الن�وع نحو الهرب هو فعل متو�ؤك

هو حر�ي، سواء أ�انت هذه ا�حرب محسوسة بوسائل مادية تدم��ية، أو مجرد نزوع أيدولو�� ينطوي ع��  

الس�� إل��ا ب�افة السبل املمكنة هو عبارة عن شر، ألنھ �� ال��اية    ورغم ذلك يظل��ديد مستمر بالعدوان،  

إ��   متوحشة وعدوانية.يؤدي  وتتلبسھ وسائل  هو    2التخر�ب،  املشروع  وراء هذا  املركز�ة من  �انط  وغاية 

 بالدور  
ً
الدعوة �خلق توا�ج ب�ن األمم كطر�قة وحل ��ائي أوحد للقضاء ع�� ا�حرب، رغم أنھ اع��ف سابقا

. وقد �ان �انط �عتقد أنھ ليست ا�حرب �� الش
ً
ر األك�� فقط، بل ح�ى الذي ُيمكن أن تلعبھ ا�حرب حضار�ا

  ،
ً
لصون  السالم الّدائم    جوهر�ةا�  وألجل ذلك جعل �انط من مشاغلھفكرة إم�انية اندالع حرب مستقبال

ا�حر�ة البشر�ة، والقضاء ع�� االستبداد �� اآلن عينھ، وقد كتب �انط مشروعھ ع�� شا�لة مواد و�ح ف��ا  

 .3الضوابط األساسية ال�ي تمكن من إخماد لهيب ا�حرب

أنھ ال    ع�� 
ً
الدول، مؤكدا ب�ن  تمهيدية ملشروع سالم دائم  بنود  �انط جملة  �عتّد ووضع  أن  أي ب  ينب�� 

معاهدة من معاهدات السالم إذا انطوت سرا ع�� أمر من شأنھ أن ي�ون مدعاة إلشعال ا�حرب من جديد، 

باملقايضة والشراء    أولتوارث  وأنھ ما من دولة مستقلة ُيمكن أن يصار إ�� حياز��ا من جانب دولة أخرى با

والهية، كما أن ا�جيوش الدائمة يجب أن تل�� تماما ع�� مر األزمان، هذا و�جب أال يقع ال�جوء إ�� الديون  

  ،الداخلية من أجل املصا�ح ا�خارجية للدولة، كما ال يجوز ألي دولة أن تتدخل بالقوة �� دستور دولة أخرى 

دولة �� حرب مع دولة أخرى أن تبيح لنفسها من صنوف العدوان إزاء    و�� نظام حكمها، كما ال يحق أليأ

  .4تلك الدولة ما يجعل من ا�حال لدى عودة السالم إيجاد ثقة متبادلة ب�ن الطرف�ن

 
 250المرجع نفسه، ص -1
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بحاث،
ٔ
 .  https://bit.ly/3bMWrfa، في: 2021/ 26/2في:  للدراسات واال
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املتأمل �� مشروع �انط نحو السالم الدائم يجد بأنھ يدين بصورة �املة ملرحلتھ النقدية، بحكم أن إّن  

املشروع �� مرحلة متقدمة من عمره، وأراد فيھ جمع فلسفتھ جميعها �� مؤلف  هذا  قد كتب  الفيلسوف  

  .1صدر �عنوان: مشروع السالم الدائم

وش�ى املشاريع األخرى الداعية للسالم وال�ي  (وحقيق بنا االع��اف ههنا بأن مشروع السالم الدائم ل�انط،  

  ة �� تصوره لنظام قانو�ي مؤسس ع�� ثالث  عتھقد بّ�ن مدى �جا،  )وجدت سؤددها �� عصر التنو�ر األورو�ي

  وعليھ يو�ح �انط أّن   .2انون العاملي، والقانون ال�وسمو�وليتي�يقالقانون داخل الدولة، وال  :مستو�ات ��

ع�� رأسها بداية تحول  و   ،ع�� توف�� �عض املنافذ واإلم�انات األساسية  عملناإذا    التحقيق السالم ممكن  

الو�� الفردي و�قامة جمهور�ة دستور�ة ومعاهدة فيدرالية ب�ن الدول إل��اء ا�حرب وليس تنظيمها، �� دعوة  

  
ً
تجسد ��  ت  أن لفكرتھ    أمكن من �انط وا�حة إلقامة نوع من التنظيم العاملي ب�ن الدول املتعاهدة، وفعال

هذه العصبة  �� تصّوره لوالت��ير الذي استند إليھ �انط    .3األو��  إقامة عصبة األمم �عد ��اية ا�حرب العاملية

األممية مب�ي ع�� �ون الصالت املعقودة ب�ن شعوب العالم قاطبة، ع�� تباين قو��ا و�م�انيا��ا، ونفوذها،  

  فكرة التشريع العاملي لمف  وهكذاتجعل ام��ان ا�حق �� م�ان ما ع�� هذه األرض ي��دد صداه �� �ل م�ان،  

ع��   املشتمل  املكتوب،  غ��  القانون  لذلك  ضرورة  مكملة  تبدو  إ��ا  بل  ل�حق،  خيالية  بصورة  تبشر  �عد 

ومن ثم    ،القانون املد�ي وقانون الشعوب، والذي ينب�� أن يرتفع إ�� مرتبة القانون العام لإل�سانية قاطبة

  .4ك الشرط وحدهالسالم الدائم الذي ال �ستطيع أن نطمع �� دوام االق��اب منھ إال بذل

 خاتمة:  -8

التو���ي  الباحث  نقلها  وال�ي  املركز�ة  ال�انطية  النصوص  أهم  لواحدة من  املقتضبة  القراءة  �عد هذه 

ا�حسو�ة  تلك  سياقها العام املر��ن بمؤلفاتھ سواء    تن�يلها ضمنتحتم علينا  يفت�� إنقزو إ�� اللسان العر�ي،  

ع�� املرحلة قبل النقدية أو املرحلة النقدية ال�ي ن�جت ف��ا فلسفتھ وصوال إ�� كتابات الشيخوخة، وال�ي  

فهم الفلسفة ال�انطية،  ل  احافهم هذه النصوص إال من خالل خيط ناظم يمثل مفت نال يمكن لنا البتة أن  

ب أو  بصورة  أل��ا  الشه��ة،  النقدية  كتبھ  ذلك ع��   �� ا�شغال مركز�ن  إال  ما��  واحد    وهّم   ،أخرى  فلسفي 

القديم منھ وا�حديث باختالف وتباين موضوعاتھ (االن��و�ولوجيا، ا�جغرافيا الطبيعية، األعراق    ،ل�انط

لها أصبح  وال�ي  التنو�ر،)  ماهية  حول  جداالتھ  �عد  ،البشر�ة،  قوّي   ،فيما  النظر�ة    حضور  فالسفة  عند 

 با�جيل الثا�ي من املدرسة املمثلة ��   ، النقدية ملدرسة فرانكفورت
ً
كماكس هوركهايمر وثيودور أدورنو مرورا

 
ً
وصوال فلسفتھ،  تجبل  ال�انطية  التأث��ات  تزال  ما  الذي  هابرماس  يورغن  هونيث    فيلسوفها  أكسيل  إ�� 

  وهارتموت روزا وغ��هم.
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ٔ
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ٔ
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 . 55ص
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ٔ
وبوس للنشر، دار الرافدين،  الفلسفة اال

ٔ
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من إالنساني في ظل العولمةفارس محمد العمارات،  -3
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ٔ
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