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                   ماهع ػُلس وهلد ألاخالق الصىزٍت الياهؼُت  

بوحناش نورةحامعت عبد :  هشام مصباحتحت إشراف ألاستاذة:الباحث

. 2الحميد مهري قسنطينت

الصىزٍت الياهؼُت مدىزا زةِظُا في ألاخالق عىد ألاخالق  للد ػيلذ  

ػُلس وجأطِظه لفلظفت اللُم وكبل ولىحىها ئلى مظمىن هرا الىلد طىعسج على 

ت  مىكف واهؽ ألاخالقي وما ًلىم علُه مً مبادب وأطع حعلذ منها الىظٍس

وهرا ما هلمظه بىطىح في الفلظفاث التي , ألاخالكُت ألاهثر جأثحرا في الفىس الغسبي

 حاءث بعده

ت ألاخالكُت الياهؼُت وممحزاتها التي ػيلذ ثىزة أخالكُت   حعد الىظٍس

ت الغسبُت ولىً هرا لم ًمىعها مً الخعسض للعدًد , فعلُت داخل املىظىمت الفىٍس

مً الاهخلاداث وماهع ػُلس واخد مً بحن أولئً الدًً  وحهى هلدهم للياهؼُت 

في ما ًخمثل مىكف ػُلس مً الصىزٍت : مً هىا هيىن أمام الدظاٌؤ الخالي, 

الياهؼُت؟ وفُما جىمً آلُاث الىلد الؼُلسي؟ وما البدًل الري كدمه ئذا  وان 

كد زفع  ما حاءث به هره الفلظفت؟ ول هره ألاطئلت طىداٌو الىكىف عىدها 

. في هرا العىىان؟

للد أػلم ػُلس على فلظفت واهؽ اللبظت املغللت ولِع الُد  

أما مً , ودلً زاحع لصعىبت فلظفت واهؽ وحعلُدها هرا مً حهت, املبظىػت

حهت أخسي فهي مغللت ألنها صىزٍت جسفع الخجسبت ودلً زاحع لؼبُعت العصس 

 1.عصس ال ًإمً ئال بالعلل وكىجه, الري عاغ فُه

الصىزٍت ألاخالكُت وألاخالق "    هرا ما أػازئلُه فُامللدمت الثالثت مً هخابه

واكتراح ئمياهُت , ملدما بدلً آلُاث الىلد املىحه للىظام الياهؼي, "املادًت لللُم

 2.كُام فلظفت أخالكُت حدًدة
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   ودلً ألن الياهؼُت كد زدث ول ش ئ ئلى الفهم إلاوظاوي ما هجم عىه أن ول 

ش ئ مصدزه العلل هما أنها حعد بمثابت زد فعل طد الفسدًت التي جيظب ألاخيام 

ئطافت ئلى وكىفها في " هىبص"الخللُت ئلى مؼاعس وعىاػف الفسد مثل ما فعل 

اث التي خاولذ ئكامت ألاخالق على هظام ػبُعي لألػُاء أي على  وحه جلً الىظٍس

 3.الخجسبت

: آلياث النقد الشيلري للصوريت ألاخالقيت الكانطيت - أ

" الصىزٍت ألاخالكُت وألاخالق املادًت لللُم"  للد ػيل هخاب ػُلس  

ت هافدة في هلده لياهؽ والخدلُل الفُىىمُىىلىجي , واثدزاةُت عظُمت وعبلٍس

مصازعا في ول مسة الفىسة الياهؼُت املخعللت بأن ألاخالق , الصعب للعىاػف

والتي لها اللدزة على , الصىزٍت وخدها ألاخالق اللبلُت املظخللت عً ول خبرة

ئعمل هما لى وان عملً كاهىها عاما " جأطِع أخالق الىاحب في ػيله اليىوي

بُت تهخم , "للؼبُعت أو كاهىها وىهُا فيل ألاخالق املادًت في هظسه أخالق ججٍس

وبالخالي فهي حعازض وبؼدة الصىزٍت والعلالهُت , باملىفعت واللرة واملدظىطاث

 4.إلالصامُت مً وحهت هظس واهؽ

 فالىلد الؼُلسي ًخمدىز بؼيل أطاس ي خٌى مظمىن الفلظفت  

ألاخالكُت الياهؼُت املإطظت على فىسة عٌص اللبلي وحعله ًخمدىز خٌى العلل 

وبالخالي ئكصاء ول ئمياهُت إلكامت أخالق كبلُت ذاث مدخىي أو مظمىن , فلؽ

مً هىا جأحي فىسة الخجاوش الؼُلسي لهره املفاهُم والبدث عً , مادي لللُم

كاعدة حدًدة صلبت لخأطِع أخالق مادًت معخمدا على مىؼم الللب بمفهىمه 

وأًظا مىؼم العلل ,  وهظام الحب ألاوغظؼُنيlogique du coeurالباطيالي 

 5.وهظام الفىس

 مً هىا هيىن أمام طإاٌ حىهسي ًلخص مظمىن الىلد الؼُلسي  

ماذا ًلصد واهؽ باللبلي؟ أو ماهُت اللبلي عىده؟ وهُف هظس ػُلس : لياهؽ وهى
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لللبلي الياهؼي ؟وئذا واهذ ألاخالق الياهؼُت صىزٍت كبلُت فعلى أي أطاض بنى 

ول هرا طىداٌو معسفخه مً خالٌ اطخجىاب الفلظفت , ػُلس أخالكه املادًت؟

 .  الياهؼُت وما حاءث به خٌى هره الفىسة 

: شيلر والقبلي الكانطي : ب 

  وهىا طىعىد ئلى الفلظفت الىلدًت  والتي جرهب ئلى أهه ملا واهخالحىاض  

واهذ , ألن خبراجىا مددودة بددود الحىاض, غحر كادزة على ئعؼاءها معسفت وافُت

وهفع الص ئ باليظبت لللُمت , إلازادة والعلل هما مً ًمليان كرزة ئهخاج أي ش ئ 

 6.ألاخالكُت

  خُث ٌعد مفهىم الراث مً بحن أهم ألافياز عىد واهؽ التي   

والتي ًسحعها ئلى مفاهُم طابلت عليها فعلى طبُل , لها ئمياهُت املعسفت وجىظُمها

وإلاخظاض , املثاٌ ٌظخؼُع إلاوظان أن ًدزن جمدد املعادن عىد حعٍسظها لللهب

ت الخمدد ولىىه ال ٌظخؼُع اطدؼعاز الظببُت وال جخُل املىكف بدون , به وزٍؤ

وعلى هرا فأي عالكت جمثل جصىز كبلي ًفسطه العلل على الخبرة , جلً العالكت

ػبعا هره الفىسة ًسفظها هُدؼه الري ًسي أن هره , الحظُت لخىظميها وجىخُدها

نها في العلل  7.الخصىزاث اللبلُت ما هي ئال خبراث خظُت ًخم جخٍص

ئنها حعبحر عً دلً ,  فاللبلي ًدٌ على جصىزاث ال حؼخم مً الخجسبت 

ولهرا الظبب , املبدأ الري جيىن الخجسبت بفظله خاطعت لخصىزاجىا اللبلُت

هما أن اطخيخاج امللىالث , ٌعلب العسض املاوزاتي للححز والصمً عسض صىزي

وولمت صىزي جصف مبدأ خظىع طسوزي مً حاهب , املاوزاتي اطخيخاج صىزي

 8.معؼُاث الخجسبت لخصىزاجىا اللبلُت

. بمعنى أخس هي حعبحر عً مبدأ اهؼباق الخصىزاث اللبلُت على الخجسبت
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ئال أهه ًمىً ,  وئذا وان ػُلس كد زفع اللبلي الياهؼي حملت وجفصُال 

اث ألاخالق  ت هلصد بها هلد واهؽ لىظٍس اللٌى أهه ًخفم معه في هلؼت حىهٍس

ولىىت ما وكع فُه  هى ئكسازه بالصىزٍت ما حعله مدل هلد , الؼبُعُت والىفعُت

وهرا ال ٌعني أن ػُلس ٌظلم باالججاهاث ألاخالكُت املادًت التي أهىسها ألنها , ػدًد

لُت مدظت   وطجري دلً بالخفصُل 9.جلىم على فىسة أن الخحراث أو الغاًاث ئمبًر

ت .- عىد خدًثىا عً ألاخالق املادًت الؼُلٍس

   ًىؼلم ػُلس مً طسوزة ئخصاء جلً ألاخيام أو الافتراطاث الياهؼُت التي 

ألهه 10.ًجب تهدًمها واطخخدامها طده بغُت جأطِع أخالق مادًت كبلُت ممىىت

ًسفع جلً ألاخالق املبيُت على الاطخلساء و الىكاتع الخللُت ألخيام اللُمت 

بعىع واهؽ الري ًسي , الحظً والظيئ, الاحخماعُت الخاصت بالجمُل واللبُذ

بُت وألاهثربىلىحُت , أن ألاخالق الصىزٍت جلىم على اطدبعاد ول العىامل الخجٍس

 وهرا ما هبه ئلُه ػُلس في جأهُده على 11,ألنها جلىم على فىسة اللبلي الصىزي

ولىً بؼسغ مساعاة الاخخالف بحن اللبلي الصىزي , ئمياهُت كُام أخالق مادًت

 « apriori formel . et apriori material « .واللبلي املادي

وهرا ػبعا خالفا ملا وكعذ فُه الياهؼُت مً أخؼاء فادخت وىنها ػابلذ بحن 

الري ٌعد مدىز اللاعدة ألاخالكُت الياهؼُت أو ما ٌعبر عىه , اللبلي والصىزي

 وامليىهاث  « materialئطافت ئلى مؼابلخه بحن املادي, باملثالُت الصىزٍت

وبحن اللبلي والفىس أي املعؼُاث ,  « les constituants sensorielsاملدظىطت 

 الىاججت عً الفعل املخخبر مً  « donne de la sensationالحظُت أو الحظاطُت

ت املدظىطت للسغبت أو الال زغبت , ػسف ألاػُاء على املظخلبل أي الحالت الخأثٍس

 « les choses12 affectent dans le sujet « أي جأثحر ألاػُاء في املىطىع
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, apriori et formel  وملا واهذ ألاخالق الياهؼُت جلىم على فىسة اللبلي الصىزي

ت ووفلا ما حاء في , وان البد لىا مً جددًد معنى اللبلي مً وحهت الىظس الؼُلٍس

. هخابه الصىزٍت الاخالكُت

ألنها ,    خُث ًىؼلم مً أن اللبلي أو املعسفت اللبلُت مظخللت ولُت عً الخبرة

بُت وعً الىاكع خُث ًلدم لىا  بعُدة  ول البعد عً الخبراث الحظُت و الخجٍس

م الحدض فلؽ الحدض , فىسة الجىهس همثاٌ بىصفه فىسة كبلُت جدزن عً ػٍس

وبالخالي جيىن ول اللظاًا املىحىدة في هره الجىاهس صادكت , الفُىىمُىىلىجي 

 13.بصىزة كبلُت ودلً ألنها مظخللت عً أي خبرة أو ججسبت أو واكع

ألهه ,    مً هىا هلمع دلً الاخخالف والخماًص خٌى فىسة اللبلي بحن واهؽ وػُلس

, عىد واهؽ مظخمد مً العلل مباػسة مظخلل عً ول الخبراث وعً الؼبُعت

وأًظا مظخللت ,  وعلُه جيىن ألاخالق أًظا مظخللت عً الؼبُعت وال حظخمد منها

. عً عاداث الىاض فهي أوامس وكىاعد عللُت مدظت

والري ,    وعلُه فاملعسفت اللبلُت وخدها فلؽ اللادزة على ججاوش الىاكع املخغحر

ألن ألاخالق باملفهىم الياهؼي البد , ال ًمىً أن ًصلح ألن جإطع ألاخالق علُه

أن جيىن مؼللت ولِظذ  

 14. مخغحرة وبالخالي عدم ئمياهُت جأطِع ماهى مؼلم على ما هى مخغحر

فاهه ًخلم لىا طإالا , وئذا وان ػُلس ًخفم مع واهؽ في كبلُت اللظاًا ألاخالكُت

مدىزٍا أطاطُا وهى أهه ما دام اللبلي ال ٌعخمد على الخجسبت وال على اللظاًا 

املظخمدة منها وال على صىزة ألاخيام التي ئطظخخدمها واهؽ في ملىالجه بىصفها 

فىُف ًيىن هرا اللبلي مىحىدا ؟ وهُف ًمىً ئدزاهه , كىاهحن وظُفُت للخفىحر

وهىا ًىلده ػُلس في هره الىلؼت التي ًساه كد أخؼأ . وئظهازه ومً ثمت معسفخه؟

فيها ألن واهؽ خظب ػُلس ٌظخمد اللبلي مً مدخىي الحدض الري جلىم علُه 

. عملُت الحىم ولها
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   فياهؽ ٌظخيبؽ ألاخالق مً اللبلي ووظُفت إلازادة بدال مً مدخىي أو 

في خحن ػُلس ًسي أن اللبلي مسجبؽ باملعؼى وجدلله , مظمىن املعسفت ألاخالكُت

فلظُت ما جيىن صادكت بصىزة كبلُت بلدز جدللها في مثل هره , في الىاكع

وبالخالي البد مً طسوزة الخمُحز بحن جصىز الص ئ والؼُئُت التي جددض , الىكاتع

وئذا وان اللاهىن ألاخالقي ًمثل , وبحن جصىز املظاواة واملظاواة التي جددض

فان واهؽ لم ٌظخؼع , اللاهىن ألاطاس ي لعالم الفهم أو العالم الالمدظىض

 15.جىطُذ هرا اللاهىن الري بلي بىاء فازر مً دون مظمىن أو مدخىي 

فال وحىد ألي ,    هرلً مً ممحزاث اللبلي أهه ٌعخمد على الخبرة خظب ػُلس

و باالخالي جيىن الفُىىمُىىلىحُا بىصفها مىهج , معنى لِع هى معؼى في الخبرة

ألن ألاخيام واملىاهج جيىن هادفت و كصدًت بلدز , ألاخالق مإطظت على الىكاتع

مً هىا ًيىن املعؼى كبلُا له مظمىن خدس ي ولِع ,  16جىافلها مع الىكاتع

 .ئهخاج فىسي مدع

أال وهي ,    هجد هلؼت أخسي مدىزٍت ًصىفها ػُلس طمً ألاخؼاء الياهؼُت

في خحن ػُلس ًسي أهه , ألهه كد طىي وػابم بُنهما, مؼابلت اللبلي مع الصىزي 

وئذا وان ًىحد حعازض  بحن اللبلي والبعدي , ال عالكت بُنهما

“apriori.  posteriori.”فان ذلً ال ٌعني حعازض وجظاد بحن الصىزي واملادي  ,

ظعى لخخلُص مرهبه مً ول ما هى مادي وهىا هجد , ألن واهؽ  ًسفع املادي َو

ػُلس ًلٌى أهه ئذا وان اللبلي والبعدي مخظادان فان هرا ال ٌعني جظاد بحن 

هما أن املادي اللبلي هى حىهس ول , " « matérielواملادي " formel" الصىزي

اللظاًا لدلً اعخبره ػُلس أطاض مرهبه في اللُم أي جأطِع ألاخالق على 

 17.املادًت ولِع على الصىزٍت التي زفظها ودخظها

 والعللي aprioriخلؼه بحن اللبلي :    أًظا مً بحن ما وكع فُه واهؽ مً أخؼاء

rationnel فهرا الخىخُد بحن العللُت واللبلُت أدي ئلى مغالؼت في ما ًخص 

ألن خُاجىا السوخُت مً جملً ألافعاٌ الخالصت وكىاهحن ألافعاٌ ,ألاخالق 
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ت لإلوظان والتي جىحد في , املظخللت عً الخفىحر املدع خُث حؼيل بيُت عظٍى

 18.أي ما ٌؼيل العىاصس العاػفُت للسوح, السوح والعاػفت وإلادزان الىحداوي

إلازادة وول امليىهاث , الىساهُت, الحب, الؼعىز ,    وهلصد بدلً أفعاٌ الخفظُل

والتي ًجب على , ألاصلُت اللبلُت التي لِظذ مظخمدة أو مظخعازة مً الخفىحر

وهرا ما هجده عىد , ألاخالق أو الفلظفت ألاخالكُت التي  جظعها في خظبانها

مع إلاػازة ئلى أن , باطياٌ جدذ اطم مىؼم الللب أو هظام الللب الري هى كبلي

مصؼلح العلل مىد أن اطخخدمه الُىهان ووطعه في ملابل للحظاطُت 

sensibilité ,فلد وان داةما ٌعبر عً مظهس واخد وهى الجاهب املىؼلي مً السوح ,

 19.مهمال الجاهب ألاخس أي الىحداوي

 ئلى العلل « vouloir pur »   وهرا ما هجده عىد واهؽ الري ًسد إلازادة الخالصت 

وهرا خلؽ وكع فُه واهؽ في , العملي دوهما ئدزان ملىاصفاث وأصالت فعل إلازادة

فلظفخه ألاخالكُت التي خاٌو أن ًجعلها أهثر صىزٍت مظدبعدا ول ما له عالكت 

 وهرا ػبعا زاحع لؼبُعت العصس الري عاغ فُه والري 20.بالجاهب املادي

ت . طُؼسث  علُه الخجسبت خاصت إلاهجلحًز

   وهىا ًسي ػُلس بأن فعل إلازادة ًبدو فلؽ همىؼلت جؼبُم للمىؼم ولِع 

ئطافت ئلى أن هفع املدخىي الظىاهسي ممىً , وىنها لديها هفع ما لدي الخفىحر

د هفع الص ئ , أن ًدلم مثال مبدأ عدم الخىاكع د أو ال هٍس , أي اطخدالت أن هٍس

وهرا ألاخحر مبدأ أطاس ي مظخلل , أو أن وظعى مً أحل ش ئ أو هىسه هفع الص ئ 

 21.عً ألاٌو ٌؼازن معه فلؽ في ألاطاض الفُىىمُىىلىجي
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   وبهرا املعنى ًمىً اللٌى أن ػُلس هى باطياٌ العصس الحدًث الري ًلدم فىس 

وبالخالي جلدًم اللُم السوخُت طد اللُم املادًت , أوغظؼحن عً الحب طد واهؽ

 22.باملعنى املىفعي أو الؼهىاوي التي هي ولُدة الىفعُت املدُؼت بالحداثت الغسبُت

وهلصد بدلً , زأي فيها ػُلس  خؼأ واهؽ,    هىان هلؼت أخسي مخعللت باللبلي

لت خاػئت بحن املادي , مؼابلخه بحن املادي وامليىهاث املدظىطت مىخدا بؼٍس

خه ألاخالكُت ألنها , واملدظىض مداوال بدلً اطدبعاد ول ما هى خس ي مً هظٍس

. جإدي ئلى املىفعت واللرة وبالخالي عدم صالخُتها هلاهىن أطاس ي لألخالق

عبر ئن اللبلي معؼى : " عً اللبلي الؼُلسي بلىله  " Mikel du frenne "   َو

واللبلي الؼُلسي  كبلي , "ولِع واألػُاء ئهما هى مثل املاهُاث , خدس ي مباػس

وهرا ما ,  ولِع هما عىد واهؽ كبلي صىزي ػىلي .« apriori matérielمادي 

أي الفعل إلاوظاوي 23.أطع علُه ألاخالق املادًت التي تهخم باملظمىن واملدخىي 

. في الىاكع والحُاة املعاػت ولِع مجسد جصىز فازر

ن فاألخؼاء التي وكع فيها واهؽ  والتي هلده فيها ػُلس بدءا باملؼابلت بحن ذ   ئ

واملظاواة بحن املجسد , واملظاواة بحن املعؼى و امليىهاث املدظىطت , اللبلي والفىس

ت الحظُت التي ججعل مً  واملدظىض الري هىمأخىد عً الفلظفت إلاهجلحًز

 24.املعؼى واملدظىض ػِئا واخدا

: خصائص القبلي الكانطي حسب شيلر - ج

وججاوش جلً ألاخيام والافتراطاث , مً خالٌ خصس وجددًد ػُلس لللبلي  الياهؼي

ت لللُمت ألاخالكُت الياهؼُت . التي حعد اللاعدة الجىهٍس

  خُث ًسي ػُلس أهه ًمىً بىاء فلظفت أخالكُت مادًت جخجاوش هرا الخىخُد بحن  

وىهه ال أطاض له ولخؼبُلاجه الخاػئت التي جإدي , اللبلي والصىزي في الفلظفت
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ألن فُىىمُىىلىحُا اللُم والحُاة العاػفُت , ئلى طىء فهم وجفظحر صفاث ألافعاٌ

 25.مظخللت جماما عً املىؼم فليل منهما مجاله الخاص به

   ئطافت هما كلىا طابلا خٌى الىظسة الياهؼُت في ما ًخص ألافعاٌ ألاخالكُت 

بي ما حعله ًيىن معسفت خاػئت خٌى  بىصفها ذاث مظمىن مدظىض أو ججٍس

ػبعا وهرا ًسفظه ػُلس , إلاوظان بىصفه كاعدة ملعسفت أو ئدزان الخحر والؼس

بي, بؼدة   26.ألهه ال ٌعلل خلُلت أن هجعل الحُاة العاػفُت مىخىج خس ي ججٍس

ألاٌو ًخمثل في ,   مً هىا ًمىً اللٌى أن اللبلي الياهؼي هخاج مبدأًً أطاطحن

خه أو ما ٌعبر عىه ب لصد به أن ول  »Spontanéité"جللاةُت الخفىحر أو عفٍى  ٍو

جسهُب في الظىاهس ولُد الفهم أو العلل الفعلي وبالخالي فاللبلي الري ًمثل 

العالكاث الداخلُت بحن املىطىع مً حهت واملعؼى مً حهت ثاهُت الري ٌعد هاجج 

 chaos du"عً وؼاغ جللاتي للترهُب الخالص الري ٌعمل داخل عماء املعؼى 

donne" , والصىزة التي ًىدصس فيها اللبلي بىصفها هخاج وؼاغ ئخبازي 

« activité informatrice ».27 

أي أهه ال ٌعؼُىا أي معسفت ,    ومعنى هرا أن واهؽ ٌعخبر أن املعؼى عماء

. صحُدت وهرا خؼأ

أي هصعخه الراجُت أو اججاهه ,    أما املبدأ الثاوي فهى ما ٌعبر عىه بىظسجه للعالم

 للمعؼى وعدم « hostilité »وهرا ما ًصفه ػُلس بأهه معادي , الفسدي هدىه

ودلً زاحع ئلى أن الؼبُعت هي ما ًجب أن ًصار أو , الثلت فُه باعخبازه عماء

فهى مسجبؽ بعداةه هدى العالم وعدم الثلت بيل ش ئ , ًىظم أو ٌظُؼس علُه

عالم الظىاهس والص ئ في ذاجه اللران ًجب , وبالخالي فىدً هىا أمام عاملحن, معؼى

 28.أن ًخظعا للعلل
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وهره هي ,   وهرا الاججاه ًخالف خب العالم والثلت فُه في زؤٍخه العاػفُت

لت التي واحه بها إلاوظان املعاصس العالم ت , الؼٍس وهرا ما عبرث عىه عبلٍس

س اللبلي مً ول ازجباغ عاػفي, الفلظفت  29.لدلً البد مً جدٍس

ألن العلل ال ًمىً ,    وعلُه فاللبلي عىد ػُلس لِع مً هخاج العلل أو الراجُت

وبالخالي فاللبلي الؼُلسي ٌؼمل ول ما هى معؼى , اعخبازه مىخج اللاهىن ألاخالقي

وهىا جبرش , مخاح للحدض في اطخلاللُت جامت عً الؼبُعت أو الراث

ت اللاةمت على اللصدًت والحدض  30. الفُىىمُىىلىحُت الؼُلٍس

ت الياهؼُت التي جلىم على فىسة أن املعؼى عماء مأخىدة  عً ,   وهره الىظٍس

 ٌ ت وخاصت عىد هُىم الري ًلى ئن أطؼىزة اليؼاغ العللي : " الفلظفت الاهجلحًز

خُث أنها ال حعخمد على الحدض ولىً جخيىن بؼيل , ال صلت لها بما هى كبلي

والري ًلىم على هفع , مدع مً جىطُذ وجفظحر بىاتي كبلي ملىطىعاث الخبرة

الافتراض ألاولي اللاةل أن املعؼى عماء غحر مىخظم ألهه ئما ٌعبر عً ئخظاطاث 

 31.وئما عً دوافع ومُىالث

ئذا ,    وعلُه فامللصىد باللبلي ألاخالقي هى أهه هؼلم على فعل ما أهه خحر أو ػس

ولىً الظإاٌ املؼسوح هى ما مصدز , وان لدًىا معسفت كبلُت عً الخحر والؼس

 32.هره املعسفت اللبلُت فهل العلل أم الخبرة

   وعلُه فالفلظفت ألاخالكُت الياهؼُت هي ولُدة العلل العملي وأن إلاوظان 

البعُد عً العلل العملي هى مجسد واةً ػبُعي ٌظاوي خصمت مُياهُىُت مً 

. الدوافع هما أن ول أهىاع الحب هي مسدها ئلى خب ألاهاهُت فلؽ

   مً هىا هفهم عجص واهؽ الىاضح في فهم دوز العىاػف في جأطِع اللُم 

مع طسوزة , هرا ما عبر عىه ػُلس وألح علُه أي اللبلُت في العىاػف, ألاخالكُت
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ه هثحر مً  الخمُحز بحن اللبلي والجزعت العللُت هدُجت ما خلفاه مً وطع ٌعتًر

 33.الٍصف ال طبُل ئلى خظمه

   وعلى هرا ألاطاض ًسهص ػُلس على دوز الخبرة اللاةمت على الحدض في ئعؼاءها 

ئطافت ئلى أن , وهُف ًىؼف لىا الخحر والؼس عً هفظيهما, معسفت بالخحر والؼس

ت لِع في ألاخيام التي جصدز على اللُمت وئهما , هدف الفلظفت ألاخالكُت الؼُلٍس

 34.في ما حعىُه هره ألاخيام أو مظمىن أو مدخىي اللُمت للخحر والؼس
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