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مقدمة املركز
الظاهرة الغربية في عصرنا الراهن واسعة النطاق ومعقد ٌة غاية التعقيد لدرجة أنها بسطت نفوذها
وتجاوزت تأريخ العالم الغربي وحدوده الجغرافية لتلقي بظاللها على جميع بقاع العالم وتسود في
مختلف األوساط الفكرية المعاصرة ،ومن ثم قطعت الطريق على سائر األنظمة المعرفية لتقول
كلمتها.
الفكر الغربي المعاصر رغم سطوته وسلطته الواسعة ،إال أنه متقو ٌم على عمالقة تأريخ الفكر
دين للمفكرين القدماء والمدارس الفكرية والفلسفية التي تألقت في
البشري ،وهو بكل وجوده م ٌ
العهود السابقة؛ والجدير بالذكر هنا أن تأثير علماء العصور الكالسيكية والحديثة على هذا الفكر
شامل ٍ
ٌ
وباق.
بعد إخفاق العلماء الغربيين في صياغة األنموذج األمثل الذي كانوا يطمحون لترويجه في
الحياة االجتماعية لإلنسان الحديث ،وإثر عدم توقفهم عن الفضول المعرفي إزاء شتى األوساط
الفكرية في المجتمعات غير الغربية؛ واجه المفكرون الشرقيون والغربيون المعاصرون سؤاالً مصيرياً
ٌ
ٌ
مشترك ،حيث يواجهه من
سؤال
ال محيص عنه حول الظاهرة الغربية الواسعة والمعقدة؛ فهو
يتصدى لمواجهة المد الفكري الغربي ،وكذلك من يدعو إلى الحوار والتبادل المعرفي.
هذه المواجهات الفكرية في عصرنا الحاضر محتدم ٌة في باطن العالم الغربي أيضاً على ضوء ٍ
نقد
أثمر ظهور العديد من المصطلحات ،مثل «مركزية أوروبا» و «العولمة» و «األمركة» ،وما شاكلها.
سلسلة «دراسات نقدية في أعالم الغرب» ،ضمن هدفها األساسي الذي يتمحور حول
الدراسات النقدية للفكر الغربي في إطار بحوث تحليلية نقدية للمنظومات الفكرية لفطاحل الفكر
الغربي ورواده الذين أنشأوه بفضل جهودهم الفكرية ،تتمحور مواضيعها حول بيان الهواجس
والتساؤالت المطروحة بخصوص ما ذكر؛ وأول ٍ
جزء منها يتكون من ثالثة مجل ٍ
دات خاص ٍة
بالفيلسوف األلماني الشهير إيمانو يل كانط المولود بتأريخ  22نيسان /أبريل 1724م والمتوفى
ٍ
واحد من هذه المجلدات اختص بأحد المواضيع التالية:
بتأريخ  12شباط  /فبراير 1804م؛ وكل
اإلبستمولوجيا (نظرية المعرفة) ،ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين ،فلسفة األخالق والحداثة.
و نحن إذ نقدم هذه السلسلة إلی قرائنا الکرام ،نأمل أن ينال رضاهم و أن يساهم في تنمية
الوعي النقدي في ساحتنا اإلسالمية .وال يفوتنا أن نشيد بجهود كل من ساهم في إنجاز هذا العمل
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الضخم ،وأخص بالذكر منهم الدكتور أمير عباس صالحي ،حيث قام بإعداد وتحرير هذه الموسوعة،
وكذلك السيد محسن الموسوي ،والسيد محمد رضا الطباطبائي ،حيث قاما باإلشراف على إنجاز
هذا العمل.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم علی رسوله األمين وآله الميامين.
النجف األشرف
جمادي األولی 1440هـ

مقدمة

الفصل األول :إيامنويل كانط و فلسفة األخالق
حاول إميانويل كانط ،عىل ضوء هاجسه الذي حفّزه عىل طرح مرشوعه الفكري «نقد العقل
الخالص» الذي فحواه فهم املعامل العا ّمة والرضورية لتحقّق املعرفة ،حاول يف مرشوعه
ي من الناحية العمل ّية؛ وهذا يعني أنّه أراد تحرير
ل طرح قانونٍ عا ٍّم ورضور ٍّ
نقد العقل العم ّ
األخالق من قيود األخالقيات العاطفيّة املطروحة من قبل ديفيد هيوم وتشذيبها من الجانب
ري
النفعي الذي ينسب إليها عىل ضوء سائر النظريات األخالق ّية التي وصفها بكونها غ َ
توصل إليها يف هذا املضامر أ ّن األخالق تتّصف بالشمولية واإللزام
مطلق ٍة ،والنتيجة التي ّ
األخالقي بحسب رأيه ،لذا ات ّخذه
عندما تكون مطلقةً ،لذا فالمر املطلق 1هو املعيار
ّ
اسرتاتيج ّي ًة ومنطلقا ً له يف األخالق املتعالية التي أشار إليها ضمن أطروحاته الفكريّة.
والحسيّة
األخالقي يرفض جميع املؤث ّرات النّفسيّة
الجدير بالذكر هنا أ ّن قانون كانط
ّ
ّ
بأي ٍ
ٍ
رشط خارجٍ عن نطاقه ،وهذا يعني
األخالقي ،كام أنّه غري
عىل صعيد السلوك
مشرتط ّ
ّ
أ ّن امليزة الفارقة لألمر املطلق  -النوعي  -برأي هذا الفيلسوف هي كونه إلزام ّيا ً مبقتىض
ذاته ،األمر الذي يجعل منه إيديولوجيّا شموليّةً.
هذه النظريّة األخالقيّة التي ُوصفت بأنّها نظريّ ٌة أخالقيّ ٌة وظائف ّي ٌة 2ميكن أن ت ُطرح
الفكري ،إذ بعد أن
مبادؤُها للبحث والتحليل عىل ضوء النزعة السائدة إبّان عرص التنوير
ّ
األخالقي ألحد األفعال
البرشي فال محيص عن تعيني اإللزام
أصبح العقل مرتكزا ً يف الفكر
ّ
ّ
أي وسيل ٍة
ّ
عىل أساس آراء العقل الح ّر
املستقل ،ويرتت ّب عىل ذلك عدم جواز اللجوء إىل ِّ
مصالح شخصيّ ٍة.
رشعي أو تحقيق
أخرى سواه ،وال فرق يف ذلك بني تحصيل حكمٍ
َ
ٍّ
1. Categorical Imperative
2. Deontological ethical theory
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نستنتج من الرأي القائل بكون الطالق بني ًة أساسيّ ًة لألخالق ،أ ّن العمل الذي ميكن
اإللزامي أخالق ّيا ً محضا ً؛ والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
باألخالقي هو ما كان قانونُه
وصفه
ُّ
ّ

األخالقي الذي طرحه كانط يف إطار صو ٍر عديد ٍة؟
هو :كيف ميكننا معرفة أُسس القانون
ّ
اإلجابة عن هذا السؤال ميكن استنتاجها من كالم كانط نفسه ،حيث قال أ ّن الشمولية 1هي
أخالقي يف ذاته ،لذا
يل هو
أي أ ّن َّ
السبيل الكفيل مبعرفة القانون
األخالقيْ ،
كل قانونٍ شمو ٍّ
ٌّ
ّ
لو أردنا معرفة ما إن كان أحد أفعالنا أخالقيّا ً أو ال ،علينا تقييمه يف نطاقٍ عا ٍّم بحيث إذا
أخالقي .بنا ًء عىل ما ذُكر ،لنا القدرة
اعتربناه قاعد ًة عا ّم ًة ملزم ًة للجميع فهو يف هذه الحالة
ٌّ
ِ
أخالقي ،والجدير بالذكر هنا أ ّن
أساس قانونٍ
البت بكون هذا الفعل قد صدر عىل
عىل ّ
ٍّ
قانون كانط املشار إليه يف هذا املضامر يتق ّوم بعدّة رشوط ،منها ما يل:
األخالقي يف حقيقته من املقتضيات الذاتية للكائن العاقل املختار،
 .1يعترب القانون
ّ
أي اإلنسان.
ّ
 .2ينظر إىل اإلنسان بصفته غاي ًة وال وسيلةً.
مستقال بذاته.2
ًّ
األخالقي
 .3يجب أن يكون القانون
ّ
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن آراء إميانويل كانط األخالقيّة مشتّت ٌة يف مختلف مؤلّفاته مبا
فيها الكتب التالية:
3

تأسيس ميتافيزيقا األخالق  ،نقد العقل العميل ،ميتافيزيقا األخالق ،األنرثوبولوجيا من
منظور براغاميتٍّ ،الدّين يف حدود العقل وحده.
من املؤكّد أ ّن فلسفة األخالق الكانطية حالها حال سائر املبادئ الفلسف ّية التي تبنّاها
ريها عىل الفالسفة الذين تلوه ،فقد كانت منطلقا ً لهم
هذا الفيلسوف الغر ّ
يب من حيثُ تأث ُ
يف مختلف نظريّاتهم وآرائهم كام طرحت عليها الكثري من املؤاخذات واالنتقادات ،وكام
بالحس والتجربة،
هو معروف فاألمر املطلق يع ّد البنية األساسية لها ،لذا فهي ال تتأث ّر مطلقا ً
ّ

1. Universality
2. Autonomous
3. The Groundwork of the Metaphysics of Morals

مقدمة 9 
لذلك وصفت بكونها شكل ّي ًة أو صوريّ ًة 1وهذه امليزة التي تج ّردها من الدوافع اإلرادية
اإلنسانية جعلتها عرض ًة للنقد ،وهذا ما فعله أبرز الفالسفة إزاءها.
فريدريك هيجل من جانبه قال أ ّن األخالق الكانط ّية غري مؤهّل ٍة ألن تشمل جميع
البرشي ،ومبا أنّها انتزاعيّة فهي ال تدرك طبيعة اإلنسان عىل حقيقتها.
جزئيّات السلوك
ّ
كمناهج عمل ّي ٍة.
و شوبنهاور اعتربها مج ّر َد آراء نظري ٍة ال قابلي َة لها عىل أن تُتّخذ
َ
ين ماكس شيلر ،الذي يُعترب أحد أه ّم الفالسفة املعارصين
وأ ّما املفكّر الظاهرايتّ األملا ّ
تخصصوا يف نقد فلسفة كانط األخالق ّية ،فقد طرح الكثري من النقاش حول شكل ّية
الذين
ّ
ي
هذه األخالق ،وقد اعتمد يف هذا املضامر عىل املبادئ الظاهراتيّة لتحليل السلوك البرش ّ
ووضّ ح القيمة األخالق ّية يف جميع األفعال التي يدور حولها البحث.
يتض ّمن هذا الکتاب إثنى عرشة مقال ًة نقديّ ًة تتمحور مواضيعها حول فلسفة األخالق
الكانطيّة ،ومن جملتها املقالة التي كتبها أربعة أساتذة من الباحثني اإليرانيني يف الشأن
الفلسفي تحت عنوان (النسبو ّية األخالق ّية يف فلسفة كانط ومال صدرا) ـ والتي تبحث يف
إجابة كانط عىل النسبية األخالقيّة عىل مبنى مقدماته الفلسفية ،كام أنها بحثت من جهة
أخرى يف إجابة الحكمة املتعالية لصدر املتألهني عىل هذه املعضلة .إن األحكام املرتبطة
بالفعل ،إمنا تحظى باألهمية وتحوز عىل الشأن
األخالقي ـ طبقا ً لتحليل كانط و(صدر
ّ
املتألهني) ـ إذا كانت صادر ًة عن العقل نفسه .يف الحكمة املتعالية لصدر املتألهني ـ تبعا ً
ل ـ بالقياس إىل األحكام
للمسار
ّ
التقليدي للفلسفة اإلسالميّة ـ يتكفل العقل العم ّ
األخالق ّية ـ مبهمة إصدار األحكام الجزئ ّية ،وعىل هذا األساس يكون ضامنا ً لكلّ ّية ورضورة
األحكام األخالق ّية .يرى صدر املتألهني أ ّن األحكام األخالق ّية إمنّ ا تكون شمول ّي ًة لقيامها
عىل خلود امللكات النفسانيّ ة .إن اإلنسان بوصفه (كونا ً جامعا ً) يشتمل عىل جميع مراتب
حقائق
الوجود ،ومن هنا يتم بيان املدركات الجزئ ّية للعقل العمل يف مرتب ٍة عليا بوصفها
َ
الوجود.

1. Formal
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األسايس الذي يُطرح عليهام بخصوص هذا املوضوع
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن السؤال
ّ
هو :هل ميكن للقيم األخالق ّية أن
تغري الزمان واملكان ،أو أنّها عبار ٌة عن قيمٍ
تتغري مع ّ
ّ
اب املقالة ،ضمن بيانهم تفاصيل موضوع البحث يف إطا ٍر مقارنٍ ،
مطلق ٍة وشموليّ ٍة؟ کُتَّ ُ
ل أساسا ً لصدور الحكم األخالق ّي.
استنتجوا أ ّن كال الفيلسوفني اعترب العقل العم ّ
وأما (الله يف فلسفة األخالق عند كانط والعالمة الطباطبايئ) فهو عنوان املقالة الالحقة يف
هذا املجلد ،بقلم :محمد إبراهيم فوالدي ،ومحسن غرويان .وقد سعى الكاتبان يف هذه
املقالة إىل رصد مراد كانط من مفهوم (الله) يف مختلف مواطن (نقد العقل املحض)
و(نقد العقل العمل) ،والعمل عىل مقارنة فهمه لهذا املفهوم برؤية العالمة الطباطبايئ إىل
1

مفهوم (الله) أيضا ً .لقد اقرتن تفكري كانط بالنزعة اإلنسانية  ،يف حني أن اإلنسان يف فكر
العالمة الطباطبايئ وإن كان يحظى مبكانة مميّزة يف سلسلة الكائنات ،ولكنه يف الوقت
نفسه فقري بالذات ،و َم دين يف وجوده وفكره إىل الذات اإللهية .وهذه النقطة الجوهرية
نتائج عميق ٍة ومختلف ٍة.
تؤدي إىل
َ
املقالة التالية ت ّم تدوينها بقلم الباحث حسن إسالمي وعنوانها (رسالة كانط والصدق
مجرماً) ،وتتض ّمن دراس ًة نقدي ًة يف غاية األهمية حول فلسفة األخالق لدى كانط؛ فالبنية
األخالقيّة املفرتضة عند هذا الفيلسوف كام هو معلوم ال ارتباط لها بتاتا ً باملشاعر
األخالقي برأيه ال ميكن أن يصدر عىل ضوء مؤث ٍ
ّرات عاطف ّي ٍة.
أي أ ّن الفعل
واألحاسيسْ ،
ّ
املقاالت الخمسة األخرى يف هذا الفصل حملت العناوين التالية:
األخالقي عند كانط :وحدة الفطرة والعقل)( ،االلتزام األخالقي :مباحثة برجسون مع
(الدّ ين
ّ
كانط)( ،األخالق الكانطية منقود ًة من الرشق :مثالية توفيق الطويل املعدّلة أمنوذجاً)،
(مطارح كانط بني سبيل اللحاد ومسلك الميان العقيل)( ،يف املتاهة الكانط ّية ،محاولة
يف نقد القانون األخالقي الكانطي).
األخالقي لدى كانط :مصالحة العقل
املقالة األخرى املعنونة (نقد شيلر لعلم النفس
ّ
العميل مع أخالقيات الفضيلة) :كام هو ظاه ٌر من عنوانها ،يتمحور موضوعها حول النقد
1. Humanism

مقدمة 11 
الذي ساقه أحد أبرز ر ّواد املدرسة الرومنطيقيّة األملانيّة عىل منظومة كانط الفكريّة ،أال
وهو فريدريك شيلر الذي تط ّرق إىل نقد املبادئ األخالق ّية الكانط ّية التي مل ت ُ ِعر أهمي ًة
األخالقي؛ فإميانويل كانط برأيه سلك نهجا ً صائباً
للتجربة رغم دورها املؤث ّر يف السلوك
ّ
يل ،ومل يخفق يف نظريته التي أكّد فيها
حينام سعى إىل وضع قانونٍ
أخالقي عا ٍّم وشمو ٍّ
ٍّ
األخالقي؛ إال أ ّن مقرتحاته وأطروحاته
عىل أ ّن إرادة الفاعل الح ّرة ت ُع ّد بين ًة أساسيّ ًة لسلوكه
ّ
نتائج عمل ّي ًة لكونها انتزاع ّي ًة وعاري ًة من
التي استعرضها يف هذا املضامر ال ميكن أن تثمر
َ
الحسية.
االنفعاالت
ّ
(النقد الهيجيل لكانط :دحض التجريبيّة واألمر املطلق) عنوان مقالة الباحثة األمريك ّية سايل
ِسجويك تسلّط فيها الضوء عىل أبرز مناطق السجال الخف ّية التي أطلقها هيغل ضد كانط
ومذاهب وت ّيارات سيكون لها أثر الحق وجوهري يف
مدارس
والتي من خاللها نشأت
ٌ
ٌ
تأسيسات ما بعد الحداثة.
الباحث بول جوير بصفته واحدا ً من أبرز املفكّرين املعارصين الذين تط ّرقوا إىل دراسة
وتحليل منظومة كانط الفكريّة ،د ّون مقال ًة تحت عنوان (نقد هردر لعلم الجامل عند كانط:
اللعب الح ّر والسعادة الحقيقية) سلّط الضوء فيها عىل النّقد الثالث ،أي الذي ساقه
الفيلسوف هردر  -أحد ر ّواد املدرسة الرومنطيق ّية األملان ّية  -عىل مبادئ علم الجامل
املطروحة من قبل كانط.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن علم الجامل طُرح أل ّول م ّر ٍة عىل طاولة مباحث علم الفلسفة
بشكلٍ
مستقل من قبل الفيلسوف األملاين ألكسندر جوتليب بومجارتن ،وهو من جملة
ٍّ
ٍ
نظريات حولها؛ ومن هذا املنطلق بادر هردر إىل نقدها
العلوم التي تط ّرق كانط إىل طرح
معتربا ً ات ّباعه أسلوب من سبقه يف نقد مبادئ العلم املذكور ضمن ما يس ّمى بـ «النقد
الثالث» ،خاطئا ً من أساسه ،ناهيك عن كونه عقب ًة أمام الباحثني بحيث يحول دون معرفتهم
الحسية.
الحواس يف التجربة
بدور
ّ
ّ
و املقالة األخري املعنونة (معيار القانون األخالقي عند إميانويل كانط عرض ونقد) من
الباحث محمد نارص الذی يعتقد أ ّن يف وجه كل املذاهب األخالق َّية التي تجعل الحكم
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األخالقي قامئا عىل أساس موصليته إىل غاية ما ،سواء كانت اللذة أم السعادة أم الكامل
أم رضا الله ،برز إميانويل كانط كرافض لكل أخالق غائية ،بل رافضا تسمية القانون العمل
املبني عىل أساس تحقيق غاية ما بأنه قانون أخالق ،جاعال الغائية ،الحد الذي يكف معه
القانون عن كونه أخالقيا؛ أل َّن مناط أخالقيته ،هو بكونه يجعل القيام بالواجب كدا ٍع أسايس
وراء القيام بالفعل أو الرتك ،مبعزل عام يرتتب عىل ذلك الواجب .يسعى هذا املقال إىل
عرض هذه الرؤية ونقدها.

الفصل الثاين :إيامنويل كانط و احلداثة
الفرتة التي عارصها إميانويل كانط بني القرنني السابع عرش والثامن عرش ُعرفت بـ عرص
1

التنوير والسبب يف ذلك أ ّن النهج العقل يف تلك اآلونة بلغ ذروته القصوى ،حيث ا ُع ُترب
العقل الوسيل َة واملعيا َر االرتكازي للمعرفة البرشية؛ وميكن القول أ ّن الحركة التنويرية
ُ
ظهرت إثر اإلنجازات العلمية الكبرية التي تحقّقت خالل القرنني السادس عرش والسابع
ي
عرش ،فخالل هذه الفرتة أصبح العقل مرجعا ً علميّا ً أساسيّا ً ومصدرا ً للترشيع بشكلٍ حرص ٍّ
لدرجة أ ّن جميع املعتقدات واملدارس الفكرية التي مل تكتسب مرشوعيتها منه كانت
جية ،لكون الرؤية العقالنية باتت آنذاك صاحبة القول الفصل
ترفض وتج ّرد نظرياتها من الح ّ
ٍ
جانب آخر فالعقل بعد أن أصبح مبثابة منهجٍ وقاعد ٍة يف جميع
سلوك ونظري ٍة .ومن
كل
يف ّ
ٍ
أسايس يف سائر املعارف ولزم ات ّخاذه أسوةً.
العلوم التجريبية ،وجب االعتامد عليه كمرتك ٍز
ٍّ
الحداثة تبلورت يف هكذا ظروف ،ث ّم بلغت الذروة يف عهد الفيلسوف األملاين فردريك
هيغل ،وال نبالغ لو قلنا أنّنا ال ميكن أن نفهم حقيقتها دون معرفة املبادئ الفكرية التي
تبنّاها إميانويل كانط ؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الكالم حينام يدور حول عرص الحداثة أو
العهد الجديد  ،فليس املقصود من ذلك الحداثة الزمانية وال يراد منه متييز هذه الفرتة عن
فرتة القرون الوسطى ،بل هذا الوصف يرضب بجذوره يف التغيريات الجذرية التي حدثت
عىل صعيد الرؤية املتبنّاة حول اإلنسان واملكانة العليا التي حظي العقل بها؛ ومن ث ّم تألّق
1. Aufklärung

مقدمة 13 
نجم كانط يف رحاب الثورة الفكرية الكوبرنيكية ليطرح نظرياته الشهرية بحيث أصبحت له
كلمته عىل الساحة الفكرية.
املقالة األوىل إلميانوئيل كانط (الفيلسوف الشاهد عىل الحداثة والناقد لعيوبها)
املد ّونة بقلم الباحث خرض أ .حيدر ،حيث سلّط الضوء فيها عىل نظريات هذا الفيلسوف
الغريب باعتباره واحدا ً من ر ّواد حركة التنوير الفكري والعرص الحديث ،ويف هذا السياق
طرح مواضيع البحث ضمن ثالث مراحل فكرية شهدتها حياته ،وهي كالتايل:
املرحلة األوىل :النزعة العقلية.
املرحلة الثانية :اليقظة من غفلة الدوغامتية التي طغت عليه بعد أن تأث ّر بنظريات ديفيد
هيوم.
املرحلة الثالثة :النشاطات النقدية.
الجدير بالذكر هنا أ ّن املرحلة الثالثة من حياة كانط هي املحور األسايس يف هذه
املقالة ،حيث سيقت للبحث والتحليل عىل ضوء انطالق عرص النهضة والحداثة.
الباحث رضا كَندمي ضمن مقالته التي د ّونها تحت عنوان (الجذور العلامنية يف فلسفة
إميانويل كانط) سلّط الضوء عىل النزعة املادّية العلامنية يف فلسفة كانط،
املقالة الثالثة عنوانها ( حدود الرؤية الحداثية إىل العامل عند إميانوئيل كانط ونقدها)
وهي مد ّونة بقلم املنظّر الفلسفي يف عرص الحداثة الباحث نرص الدين رسايي ،حيث
ارتكزت مباحثها عىل أصول ومبادئ فلسفية يف إطا ٍر نقدي.
والباحث أحمد عبد العظيم عطية يف مقالته (كانط وفالسفة ما بعد الحداثة :د ّوامات
التأويل) اعترب كانط أ ّول معلّمٍ للحداثة ،وعىل ضوء هذه األطروحة تط ّرق إىل رشح وتحليل
مدى تأثريه عىل الفكر الفلسفي للمفكّرين الذين تلوه ،وبهذا األسلوب وضّ ح الطابع العا ّم
إليديولوجيا الحداثة.
التحرير

الفصل األول :فلسفة األخالق

األخالقية يف فلسفة كانط وصدر ّ
ّ
املتأّلني
حل النسبو ّية
ّ

1

رضا أكبريان ،حسین قاسمی ،محمد محمدرضایی ،حسین هوشنکی
تتض ّمن هذه املقالة دراس ًة تحليل ّي ًة مقارن ًة حول مسألة «النسبويّة األخالقيّة» يف فلسفة إميانويل كانط
تتغري
والحكمة املتعالية لصدر املتأ لّهني ،واإلجابة عن السؤال التايل هو محور البحث فيها :هل إنّ القيم ّ
مع مرور الزمان وبإرادة اإلنسان ،أو إنّها حقائق إيديولوج ّية شاملة تتجاوز نطاق الزمان واملكان؟
تط ّرق الباحثون يف بادئ املقالة إىل تعريف النسبيّة يف الفعل والتي تعرف باسم «النسبويّة األخالقيّة» وذلك
ضمن ثالث ِة محاو َر أساس ّي ٍة ،هي وصفي ٌة ويف ما وراء األخالق وقانون ّي ٌة؛ ث ّم قاموا بإجراء دراس ٍة مقارن ٍة بني
ٍ
اختالف بني متبنّياتهام الفكرية عىل صعيد
لكل من كانط وصدر املتألّهني  -رغم وجود
األصول الفلسفية ٍّ
ل الذي هو يف الواقع منشأ
األصول واملباين الفلسفيّة  -حيث ذكروا آراءهام يف ما
ّ
يخص العقل العم ّ
األحكام األخالق ّية .بعد ذلك سيق البحث نحو بيان األحكام املتعلّقة بالفعل والتي يعتربها هذان
أي مصد ٍر آخ َر ،وهو
الفيلسوفان من الشؤون األخالقيّة رشيطة أن تكون صادر ًة من العقل فحسب وال من ِّ
عرب عنه كانط باستقالل ّية العقل؛ واالختالف بينهام أنّ صدر املتألّهني يف مقدّماته الفلسف ّية اعترب االرتباط
ما ّ
ل ،متق ّوماً عىل مبدأ كونها جسامنية
بني املحسوسات لدى صدور األحكام األخالقيّة من قبل العقل العم ّ
الحدوث وروحانية البقاء ،وهو ما يحفظ وجود اإلنسان.

 .1املصدر :رضا أكربيان ،حسني قاسمي ،مح ّمد مح ّمد رضايئ ،حسني هوشنيك(مولفون)« ،حل معضل نسبیتگرایی اخالقی
در فلسفهی کانت و مالصدرا» ،مجلة «فلسفه وكالم اسالمي» ،اإلصدار الخامس واألربعون ،العدد األ ّول 2012 ،م ،ص – 145
 ،170ایران ،طهران.
تعريب :أسعد مندي الكعبي
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الرضورة
املسألة األساس ّية يف فلسفة كانط أنّه سعى إىل إقرار أحكامٍ ت ّتصف مبيزتني أساس ّيتني ،هام ّ
ل ،لذلك ع ّرف اإلنسان مبثابة كائنٍ مري ٍد
والكلّيّة؛ وهذا ما راود هاجسه بالنسبة إىل أحكام العقل العم ّ
الوجودي وإدراجه إىل جانب الله تعاىل بفضل امليزتني املشار إليهام،
وعاقلٍ  ،إذ أراد من ذلك رفع شأنه
ّ
1

جزا ً مطلقاً ال يقيّده رش ٌ
ط ما يضمن تحقّق األحكام الرضوريّة والكلّيّة يف حيطة
وأيضاً أراد إثبات كونه من ّ
األخالق.
وأ ّما العقل العمل حسب مبادئ الحكمة املتعالية لصدر املتأ لّهني والتي هي امتدا ٌد للمسرية الفلسفيّة
اإلسالم ّية ،فهو عىل صعيد األحكام األخالق ّية مكل ٌّف بإصدار األحكام الجزئية ،وهذا يعني أنّ اإلنسان حينام
ٍ
وري رغم
ل
كل رض ٍّ
حينئذ إصدار حكمٍ ّ ٍّ
يتح ّرك بتوجيه مح ّر ٍك يسوقه إىل جه ٍة مع ّين ٍة ،يجب عىل العقل العم ّ
الحواس .أضف إىل ذلك ،فالكثري من الفالسفة املسلمني أكّدوا عىل كون العقل ذا قابلي ٍة أوس َع نطاقا ً
تعدّد
ِّ
ل حينام يق ّر ّ
كل حكمٍ
من املعرفة باملوجودات بحيث يشمل القضايا اإللزام ّية أيضاً ما يعني أنّ العقل العم ّ
جزيئٍّ ،فهو يبحث عن حقيق ٍة ذاتيّ ٍة ثابت ٍة من وراء ذلك.
جز املطلق الالمرشوط ،لذلك
اإلنسان حسب رأي كانط يرد يف عرضة األمور الذات ّية عىل ضوء األمر املن ّ
ال ميكنه اجتياز نطاق ال ّزمان واملكان إال باالعتامد عىل األحكام املرتبطة بهذا األمر ،ومن ث ّم يلج يف نطاق
ٍ
عندئذ  -برأي كانط  -الحديث عن الغاية التي تضمن
األحكام األخالقيّة املطلقة؛ وعىل هذا األساس ميكننا
نجيزي خريا ً متعالِياً.
اعتبار هذا األمر التّ
ّ
األحكام األخالقيّة من وجهة نظر صدر املتأ لّهني تتّصف بكونها إيديولوجيا عا ّم ًة من منطلق أنّها متق ّوم ٌة
تغريها ،إذ إ ّن اإلنسان بصفته كائناً جامعاً فهو يشمل جميع
عىل مبدأ دوام امللكات ال ّنفسان ّية ونظرا ً لعدم ّ
حقائق وجودي ًة ذاتَ مرتب ٍة أعىل.
ل تعترب
َ
مراتب الوجود ،ومن ث ّم فهذه اإلدراكات الجزئيّة للعقل العم ّ
التحرير
******

ّ
ملخص املقالة
لو تت ّبعنا أوضاع املجتمعات البرشية بشتّى مشاربها الفكريّة ،لوجدنا السلوك ّيات األخالق ّية
ٍ
فكل فعلٍ
أخالقي عاد ًة ما
مختلف من الناحيتني الفرديّة والجامعيّةّ ،
فيها جاري ًة عىل نسقٍ
ٍّ
يكون مرتبطا ً بالظروف والتط ّورات التي تطرأ يف أحد املجتمعات حسب مقتضيات الزمان
واملكان وتن ّوع حاجة البرش.
1. Categorical Imperative

ّ
حل النسبويّة األخالقيّة يف فلسفة كانط وصدر املتألّهني 19 

ومن هذا املنطلق فالسؤال التايل يطرح نفسه :هل إ ّن األخالق ت ُع ّد أمرا ً نسبيّا ً أو مطلقا ً؟
محور البحث يف هذه املقالة هو اإلجابة عن السؤال املذكور عىل ضوء املنظومة
الفكرية للفيلسوفني الغريب إميانويل 1كانط واملسلم صدر الدّين الشريازي امللقّب بـ
واحد منهام طرح نظريّ ٍ
ٍ
عام
فكل
«صدر املتألّهني» و«مال صدرا»ّ 2،
ات فلسفي ًة تختلف ّ
طرحه اآلخر ،وكالهام تط ّرق إىل البحث والتحليل حول واقع األخالق من حيث النسبي ُة
ل ،وهذه
ُ
واإلطالق ،والنقطة املشرتكة بينهام أنّهام اعتربا األخالق منبثق ًة من العقل العم ّ
نسبي.
األطروحة يراد منها إثبات مسألة خلود اإلنسان وتفنيد قول من قال بأ ّن األخالق أم ٌر
ٌّ
األخالقي والعقالن ّية العمل ّية املحضة لإلنسان متّسامن
إميانويل كانط اعترب أ ّن القانون
ّ
بالكلّيّة والشموليّة ،ورأى أ ّن اإلنسان ينال الخلود لكونه جزءا ً من عامل العقل والحقائق
الفطريّة املطلقة.
مال صدرا اعترب اإلنسان كونا ً جامعا ً يدرك الحقائق الكلّيّة من ال ّناحية النّظريّة ،ويدرك
ّ
جزئ ّيات األفعال من النّاحية العمل ّية؛ ورأى أنّه ينال الخلود عىل ضوء مبدأ تج ّرد الذهن
ووحدته الذاتية -الشخصية  -ومختلف ملكاته النفسان ّية.
الهدف من تدوين هذه املقالة هو رشح وتحليل آراء هذين الفيلسوفني يف ما يتعلّق
ٍ
ل
لحل إشكال ّية النّسبويّة األخالق ّية ،وذلك وفق منهج
بالنظريات األخالق ّية ّ
بحث تحلي ٍّ
مقارنٍ .
ٌ
مدخل إىل املوضوع
ّأوالً:
السلوك ّيات البرشيّة يف شتّى املجتمعات قد ات ّضحت يف عرصنا
معامل االختالف بني ّ
ٍ
وقت مىض إثر التط ّور الكبري عىل صعيد ِعلْ َم ِي االجتامع
ي
ال ّراهن أكرث من أ ّ
واألنرثوبولوجيا إىل جانب ات ّساع رقعة العالقات االجتامعيّة والدوليّة ،واألمثلة عىل ذلك
كثري ٌة وال حرص لها ،فعىل سبيل املثال يُنبذ سكنة النواحي املحاذية للقطب الشاميل -
 .1إميانويل كانط ،فيلسوف أملاين (1724م 1804 -م).
 .2هو صدر الدین مح ّمد بن إبراهیم الشیرازي ،ملقّب مبال صدرا ،فيلسوف إيراين (۹۸۰هـ ۱۰۵۰ -هـ).
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يقيض الربد القارس عليهم ،وذلك
اإلسكيمو  -الطاعنني يف الس ّن ويُرتكون يف العراء حتّى
َ
حينام يفتقدون القدرة عىل إعانة ذويهم ويصبحون عال ًة عليهم؛ 1لكنّنا ال نشهد سلوكا ً كهذا
ٌ
السلوكات االجتامع ّية ،أ ّن إحدى
بني سائر املجتمعات البرشيّة.
ومثال آخ ُر عىل اختالف ّ
القبائل الهندية تفرض عىل األبناء أكل لحم آبائهم حينام ميوتون ،وبعض اليونانيّني يحرقون
أجساد املوىت.2
لكل إنسانٍ أن يراه
ورمبا يكون أوضح مثا ٍل عىل االختالف بني البرش والذي ميكن ّ
ّ
كل ٍ
بلد ومدين ٍة
فكل قومٍ يف ّ
مرأى العني ،هو منط الثيات واللغة والعالقات االجتامع ّيةّ ،
الخاصة عىل هذا الصعيد.
لديهم أعرافهم وتقاليدهم
ّ
التقني الذي شهده البرش يف العرص الحديث كان وما زال
ال يختلف اثنان يف أ ّن التط ّور
ّ
سببا ً يف تغيري السلوكيات األخالقيّة وال سيّام يف البلدان املتط ّورة ،فقبل عدّة عقو ٍد من
أقل بكثريٍ من حقوق الرجل ومعظ ُم األعامل مقترص ًة عىل الذكور
الزمن كانت حقوق املرأة َّ
تغريت هذه الحالة ليتكافأ الجنسان بالحقوق وتلج املرأة مضامر
فحسب ،ولكن شيئا ً فشيئا ً ّ
جنب مع الرجل.
الحياة املهن ّية جنبا ً إىل
ٍ
السلوكيات األخالقيّة التي تختلف باختالف
هذه مج ّرد
مناذج بسيط ٍة وواضح ٍة عىل ّ
َ
املجتمعات البرشية ،وال ّ
شك يف أ ّن القيم األخالق ّية تختلف باختالف الفرد واملجتمع،
ناهيك عن أنّها تختلف باختالف الفئات العمرية وتتن ّوع بتن ّوع متطلّبات البرش؛ وهذا
املوضوع ال يُع ّد طرحا ً جديدا ً ،وإمنّ ا يرضب بجذوره يف الفكر اإلغريقي القديم،
3

يئ الشهري بروتاجوراس فصل بني القوانني األخالق ّية والطبيعية من خالل
فالسوفسطا ّ
طرحه فكر َة مركزيّ ِة اإلنسان وإنكاره النزع َة اإلطالقية التي تب ّناها الفالسفة األوائل ،حيث
األخالقي عقدا ً اجتامعيّا ً؛ كام أ ّن نظرية الحكيم أرسطو ،التي أثبت فيها كون
اعترب القانون
ّ
األخالق منبثق ًة من العقل العمل باعتبار أ ّن العمل له ارتبا ٌ
رش بحقيقة الخري ،ت ُعترب ر ّدا ً
ط مبا ٌ

1. Freuchen, Peter, Book of the Skimos, New York Fawcett, 1961, ch. 5.
2. Herodotus, The Histories, translated by Aubrey de selincourt, revised by A.R. Burn, Pengun books,
1972, p. 219.
3. Protagoras
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جازما ً عىل من يدّعي نسب ّية األخالق .1هذا مضافا ً إىل أ ّن املوضوع قد طُرح أيضا ً يف
القرون الوسطى ،فبعض الفالسفة من أمثال يوهانز سكوتوس ووليام أوكامی نسبا األخالق
إىل األوامر الدينية؛ وكذلك القدّ يس توما األكويني طرح نظرية العقل السليم الذي يُصدر
وكل هذه املواقف ميكن اعتبارها ردود أفعا ٍل
أحكاما ً تتناغم مع اإلميان واألحكام الدينية؛ ّ
مقابل النزعة النسبية.2
وأ ّما يف األوساط العلم ّية اإلسالم ّية ،فقد طرح هذا املوضوع للبحث والتحليل من قبل
حسن والقُبح بشكلٍ
األشاعرة واملعتزلة ضمن النقاشات التي جرت حول مسألتَ ِي الـ ُ
يتناسب مع التعاليم الدّين ّية؛ حيث اعترب املعتزلة العقل وديع ًة إله ّي ًة ميكن لإلنسان من
ح ،بينام األشاعرة ذهبوا إىل القول بكون املشيئة
خاللها تشخيص ّ
كل عم ٍل حس ٍن أو قبي ٍ
اإللهية هي املعيار يف ذلك.
البرشي
إذا ً ،النسبية يف النظريتني اإلسالميتني املذكورتني إ ّما أن تكون منبثق ًة من العقل
ّ
املحض أو من املشيئة اإللهيّة البحتة ،ولكن يف مقابل ذلك بادر الحكيم ابن سينا إىل
طرح نظريّ ٍة أخرى خارج ٍة عن نطاق مبالغة األشاعرة واملعتزلة يف آرائهام ،حيث تتق ّوم عىل
النظري
عرب عنه بالعقل
ّ
نسبة الفهم البرش ّ
ي إىل مضامرين هام النّفس والعقل ،وهو ما يُ َّ
ل املرتبطني بالعقل الف ّعال.
والعقل العم ّ
يف عرصنا الراهن ،وبعد ظهور املباين الفلسفيّة التّحليليّة ،تش ّعبت النزعة النسبويّة إىل
العديد من الفروع ما أدّى إىل طرح العديد من التعاريف لها ،ومحور االختالف يف هذه
التعريفات هو ما إن كانت النسبويّة معرف ًة أو فعالً ،ففي الصورة األوىل يطلق عليه نسبية
معرفية ،ويف الصورة الثانية يُطلق عليها نسبية أخالقية.

 .1أرسطا طاليس ،أخالق نيكو ماخس (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :السيّد أبو القاسم بور حسيني ،منشورات جامعة
طهران ،إيران ،طهران 2002 ،م ،ص .96
 .2فردريك كوبلستون ،تاريخ فلسفه (باللغة الفارسية) ،الجزء الثاين ،ترجمه إىل الفارسية :إبراهيم دادجو ،منشورات (علمي
وفرهنيك) ،إيران ،طهران 1999 ،م ،ص .691
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طرح الباحثون حول النسبويّة األخالقيّة العديد من التعاريف وتحدّثوا عن مختلف
ٍ
نقاشات علم ّي ٍة ودين ّي ٍة ،فقد اعتربها البعض ناجم ًة عن اختالف الثّقافات
معاملها يف إطار
والتّقاليد ،فيام ذهب آخرون إىل القول بكونها منبثق ًة من التجربة األخالقية ،بينام هناك من
1

اجتامعي ،وص ّورها غريهم بهيئة الذاتانية وقد ت ّم تقسيمها من قبل البعض
قال أنّها عق ٌد
ٌّ
إىل نسبويّ ٍة وصف ّي ٍة وماوراء أخالق ّي ٍة وطبع ّي ٍة؛ فمن منطلق كونها وصف ّيةً ،يجب حينئ ٍذ
للمعتقدات واألصول األخالقيّة للفرد واملجتمع أن تختلف عن بعضها ،بل قد تصل إىل
مستوى التّضادّ؛ ومن حيث كونها ماوراء أخالق ّي ٍة يصبح من املستحيل تقييم املبادئ
بأي إلزامٍ
األخالقيّة وفق أحكام العقل؛ وأ ّما من جهة أنّها طبعي ٌة فهي يجب أن ال تتقيّد ّ
أخالقي.2
ٍّ
لو استقصينا الحقائق حول املوضوع ،لوجدنا عاملني أساس ّيني قد مي ّوهان الحقيقة
نسبي ،وهام:
األخالق أم ٌر
َ
عىل البعض ليتص ّوروا أ ّن
ٌّ
األ ّول :االختالفات الفرديّة واالجتامعيّة.
الثاين :مرور الزمان.
عام إن كانت األخالق
االختالفات املوجودة بني البرش واملجتمعات تستدعي التساؤل ّ
متق ّوم ًة عىل متطلبات الفرد واملجتمع أو أنّها عبار ٌة عن إيديولوجيا عا ّم ٍة غري مق ّيد ٍة بوعا ٍء
عام إن كانت األخالق
مح ّد ٍد؛ كام أ ّن التغيري الزمني وتن ّوع حاجة البرش تستدعي التساؤل ّ
متق ّوم ًة عىل حاجة البرش حال ّيا ً ومستقبالً ،أو أنّها عبار ٌة عن حقيق ٍة خالد ٍة.
محور البحث يف هذه املقالة هو بيان التفاصيل املرتبطة بالتساؤلني املذكورين وطرح
إجاب ٍة شافي ٍة عنهام ،واملرتكز فيها هو إثبات كون األخالق متثّل إيديولوجيا دامئ ًة بحيث
يت ّم عىل أساسها تعيني وظائف الفرد واملجتمع وشتّى املتطلّبات الطبيعية للبرش يف كافّة
الظروف ال ّزمانيّة واملكانيّة.

1. Subjectivism
 .2وليام يك .فرانكنا ،فلسفه أخالق (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :هادي صادقي ،منشورات طه ،إيران ،قم 2010 ،م،
ص .228
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وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هذا املوضوع طُرح للبحث والنقاش يف األوساط العلمية
ٍ
باحث ومف ّك ٍر دافع عن
وكل
واملتغرية»ّ ،
اإلسالم ّية املتأخّرة تحت عنوان «القيم الثابتة
ّ
الخاصة ،ومن جملتهم الشيخ
جهاته
ّ
شموليّة األخالق ودوامها حسب متبنّياته الفكرية وتو ّ
الشهيد مرتىض املط ّهري الذي طرح نظريّ ًة قوامها آراء أستاذه العالمة مح ّمد حسني
كل إنسانٍ له ذاتٌ سفليّ ٌة وأخرى
الطباطبايئ صاحب تفسري امليزان ،وترتكز عىل مبدأ أ ّن ّ
تتحىل أخالقه
ّ
متغريةً ،ويف ذاته العلوية
علويّةٌ ،فهو يف ذاته السفل ّية ميتلك أخالقا ً طبيع ّي ًة
ّ
بصور ٍة شمولي ٍة دامئ ٍة.1
مام ذُكر أ ّن النسبية األخالق ّية لها جذو ٌر تأريخ ّي ٌة مديد ٌة يف املدرستني
ي ّتضح لنا ّ
اإلسالميّة والغربيّة عىل ح ٍّد سوا ٍء ،وهذا األمر من شأنه أن يكون منطلقا ً إليجاد تناسقٍ بني
مختلف مناهج البحث املعتمدة يف هاتني املدرستني الفلسف ّيتني املختلفتني يف األصول
بأسلوب مقارنٍ أو عرب جمع شتات الرؤى املطروحة؛ ولكن قد يتساءل
واملبادئ ،وذلك
ٍ
البعض هنا قائلني :إن أردنا التنسيق بني املدرستني الفلسفيتني اإلسالم ّية والغربية ،فهل من
ٍ
بحث مقارنٍ بني نظريات إميانويل كانط ومالّ صدرا؟
املمكن القيام بذلك عرب إجراء
يف بادئ األمر قد يبدو من املستحيل مبكانٍ املقارنة بني آراء هذين العلمني عىل صعيد
أطروحاتهام األخالق ّية ،إذ إ ّن الحکمة الصدرائيّة املتعالية مرتكز ٌة عىل املعرفة الحكيمة
الحضوري ،يف حني أ ّن فلسفة كانط النقديّة
للوجود وكُـنه الكائنات عىل أساس العلم
ّ
املنبثقة من الثورة الكوبرنيكية ،مرتكز ٌة عىل أساس معرفة املحسوسات عن طريق التجربة
وتخطئة آراء العقل الخالص  -املحض -؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن جزئيّات املنظومتني
ٍ
واحد منهام حاول وضع قواع َد ثابت ٍة
فكل
الفلسف ّيتني لهذين الفيلسوفني متباين ٌة مع بعضهاّ ،
لبيان حقيقة األخالق والحفاظ عليها من الضمور واالضمحالل إثر اعتبارها أمرا ً نسبيّا ً من
األسايس يف هذا املضامر هو مكانة اإلنسان املرموقة
قبل البعض ،حيث كان مرتكزهام
ّ
يف عامل الوجود؛ فأحد مكامن االشرتاك بينهام هو اعتبار اإلنسان كائنا ً مبدعا ً وفاعالً أساسيّا ً

 .1مرتىض مطهّري ،فلسفه أخالق (باللغة الفارسية) ،منشورات صدرا ،إيران ،طهران 1994 ،م ،ص .172
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مال صدرا
يف الكون ،وقد استنتج كانط هذه امليزة من بنية اإلنسان الذاتيّة ،بينام استنبطها ّ
من مبدأ الحركة الجوهريّة وقاعدة ات ّحاد العاقل مع املعقول؛ وهذا االشرتاك يف وجهات
ٍ
اشرتاك أخرى تتمحور حول سلوك اإلنسان ،أال وهي طبيعة العقل
النظر ترتت ّب عليه نقطة
ل ودوره الفاعل يف إنشاء األوامر األخالق ّية.
العم ّ
جهاتهام العقالنيّة من حيث
بنا ًء عىل ما ذُكر ،حتّى وإن اختلف هذان الفيلسوفان يف تو ّ

املبدأُ ،لكنّهام يتّفقان عمل ّيا ً عىل عظمة شخص ّية اإلنسان ودورها الفاعل يف السلوكيات

ٍ
ٌ
أصول
بحث مقارنٍ قوامه
التي تصدر منه ،لذا ميكن االعتامد عىل هذا الجانب إلجراء
عقل ّي ٌة متناسق ٌة وما يس ّهل من إجراء هذا البحث أ ّن كال الفيلسوفني لديهام جذو ٌر فكريّ ٌة
تأريخ ّي ٌة مشرتكةٌ ،فمال صدرا تب ّنى آراءه الفلسف ّية متأث ّرا ً بأعالم املدرسة الفلسفية اإلغريقية
وباألخص نظريّات
وال سيّام أرسطو وأفالطون ،وكذلك تأث ّر باملدرسة الفلسفية اإلسالميّة
ّ
تخصص يف شتّى املباحث العقلية
الحكيم ابن سينا ،حيث أبدع يف عامل الفلسفة بعد أن
ّ
اعتامدا ً عىل قابلياته الكالمية والقرآنيّة والحديثيّة التي فاق بها غريه ،ومتكّن إثر ذلك من
طرح نظريّا ٍ
ت جديد ٍة مل يسبقه يف طرحها أحدٌ.
إميانويل كانط هو اآلخر تأث ّر بأسالفه ،فقد انتهل فكريّا ً من نظريّات فالسفة املدرسة
اإلغريقية وال س ّيام أرسطو وأفالطون ،وبدا هذا التأث ّر جل ّيا ً يف بعض مؤلّفاته ،إذ قال أنّه
ٍ
جديد يت ّم من خالله تقييد
يروم طرح النظام املعقول واملحسوس لفلسفة أفالطون يف إطا ٍر
الحسيّة فحسب ،بدالً عن جعلها حكرا ً عىل األمور العقليّة ،ومن
معرفة اإلنسان بالقضايا
ّ
ناحي ٍة أخرى تأث ّر بوجهات نظر أرباب الكنائس بعد أن نسب األوامر األخالق ّية إىل إرادة الله
سبحانه وتعاىل؛ وخالل مسريته الفكريّة أصبح أمنوذجا ً للثورة الكوبرنيكية يف األخالق
ولكن وفق أطروحات أسالفه.
تفاصيل البحث يف هذه املقالة أساسها رؤية هذين الفيلسوفني بالنسبة إىل الدور
ل
الفاعل الذي يفيه اإلنسان يف عامل الوجود ،وبيان آرائهام حول واقع العقل العم ّ
حل للمشكلة الناجمة من اعتقاد البعض بنسبويّة
والحقائق األخالق ّية؛ وذلك بهدف وضع ٍّ
ل
األخالق ،ومن هذا املنطلق اقتضت الدراسة أن يُطرح املوضوع وفق
ٍ
أسلوب تحلي ٍّ
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ل وبيان دوره يف الفهم
مقارنٍ  ،لذا بادر الباحثون يف بادئ األمر إىل تعريف العقل العم ّ
األخالقي ألفعال اإلنسان وفق رأي كانط ومال صدرا ،ومن ث ّم تط ّرقوا إىل رشح وتحليل
ّ
شتّى جوانب املوضوع عىل ضوء نظ ّريتَ ْي شموليّة األخالق ودوامها.
ثانياً :نشأة األخالق يف رحاب العقل العميل
مبا أ ّن املدرستني الغربية واإلسالمية توكالن جميع السلوكات اإلنسان ّية إىل مبادئ العقل
ل
ل ،لذا يجدر يف املقام وقبل الخوض يف بحثنا املقارن ،بيان املراد من العقل العم ّ
العم ّ
النظري.
واإلشارة إىل مكانته املعرف ّية وطبيعة ارتباطه بالعقل
ّ
إميانويل كانط عارص مجتمعا ً طغت عىل أوساطه العلمية نظريات مدرستني فلسف ّيتني
إحداهام ترفع راية النزعات العقلية بإرشاف غوتفريد اليبنتز ،واألخرى تتبنّى النزعات
التجريبية تحت مظلّة ديفيد هيوم ؛ وحسب مبادئ املدرسة العقلية ميكن لإلنسان فهم
الحقائق املاورائيّة بشكلٍ
ري
ٍّ
نظري اعتامدا ً عىل املبادئ الفطرية العا ّمة ،وهذا اإلدراك له تأث ٌ
األخالقي أيضا ً .وأ ّما حسب مبادئ املدرسة التجريبية ،فإ ّن
النظري والسلوك
عىل العقل
ّ
ّ
الحسية ،لذا فهي تعترب العقل مج ّرد مصد ٍر
إدراكاتنا النظريّة تتحقّق عىل أساس انطباعاتنا
ّ
للمعرفة السطح ّية ،حيث ميكن من خالله فهم معاين الكلامت والعبارات ،وعىل هذا
األساس تعتربه عاجزا ً عن إدراك الحقائق؛ 1وهذه الرؤى منبثق ٌة من نظريات ديفيد هيوم ،فقد
أثّرت عمل ّيا ً عىل واقع األخالق يف املجتمعات الغرب ّية ،حيث زالت املعايري العقل ّية
لتحل محلّها النزعة
ّ
واملاورائيّة من األخالق يف املنظومة الفكرية لتلك املجتمعات
جهات العا ّمة.
التّجريب ّية والتو ّ
جهات
رواج أفكار اليبنتز وهيوم يف عرص كانط متخّض عنها ظهور العديد من التو ّ
وكل
الفلسف ّية حول األخالق يف تلك الديار ،مثل النزعة العقالنية والشّ هوديّة والنسبويةّ ،
جهات ه ّمشت املبادئ األخالقيّة األصيلة وجعلتها تدور يف فلك الشّ كوكيّة
هذه التو ّ
 .1روجر سكورتن ،كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :عل بايا ،منشورات (طرح نو) ،إيران ،طهران 2009 ،م ،ص
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تتغري مع
والبطالن؛ وهذه املبادئ حسب الرؤية النسبوية ليست سوى قضايا تجريبيّة
ّ
التح ّوالت التي تطرأ عىل املجتمعات البرشيّة وحسب ش ّتى الظروف البيئ ّية والجغراف ّية
للفرد واملجتمع ،كام أنّها تشهد تغيريا ً وراث ّيا ً وتأريخ ّيا ً.1
كل هذه التيارات الفكرية يف مجتمعه ،بادر إىل البحث عن
لـام الحظ إميانويل كانط ّ
ّ
إجاب ٍة شافي ٍة لسؤا ٍل طاملا راود ذهنه ،وهو :كيف ميكننا الدفاع عن املبادئ األخالق ّية الثّابتة
وسائر املعتقدات الدّينيّة؟ وعىل هذا األساس طرح إجاب ًة دقيق ًة وغري مسبوق ٍة بحيث
الفكري املرتكز عىل
وصفت بأنّها ثور ٌة معرف ّي ٌة شاملةٌ ،فش ّمر عن ساعديه ليطلق مرشوعه
ّ
ٍ
النظري ليع ّمم املوضوع شيئا ً فشيئا ً ليشمل البنية املعرف ّية
نقاشات نقدي ٍة ،وقد بدأ من العقل
ّ
للبرش من أساسها ويف جميع جوانبها النظريّة والعمليّة ،فقد قال يف كتابه الشهري «نقد العقل
الخالص»:
وكل يشء فيه ينبغي أن يخضع للفحص النقدّي.2
إ ّن عرصنا هو عرص النقدّ ،

مام ذُكر أ ّن هذا الفيلسوف يعتقد برضورة إخضاع جميع القضايا إىل أحكام
ّ
نستشف ّ
لكل
حال ّ
العقل ،مبا فيها الدّين والعقل نفسه؛ فنقد العقل لقضاياه الذاتيّة من شأنه أن يضع ّ ً
ٍ
استفسارات حوله ،وذلك باالعتامد عىل األصول العقل ّية الثّابتة وامل ّتفق عليها
ما يُطرح من
بني العقالء ،وميكن استنباط هذه األصول بواسطة العقل ذاته مع لحاظ جميع الجوانب
املعرف ّية املحضة املكنونة فيه مسبقا ً.
ي بني ًة أساسيّ ًة للمنظومة الفكرية املاورائية املستقبليّة ،وأكّد
اعترب كانط مرشوعه النقد ّ
سبب لنقض املبادئ األخالقية ،كام قال:
عىل أ ّن الدوغامت ّية املاورائ ّية
ٌ

نتغاض
َ
يل ما مل
إنّنا عاجزون عن االستفادة من مفاهيم الله والح ّرية والخلود بشكل عم ٍّ
عن األصول العقليّة ّ
الالمتناهيّة ،أي ال ب ّد لنا من إنكار املعرفة يك نفسح املجال

لإلميان.3

 .1ستيفان كورنر ،فلسفه كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :عزت الله فوالد وند ،منشورات خوارزمي ،إيران ،طهران،
 2001م ،ص .273
2. Axii
3. Ibid, Bxxx
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ٍ
تغيريات عىل التّفسري املتعارف للعقل،
بنا ًء عىل هذا التّحليل نلمس أ ّن كانط رام إجراء
1

ٍ
واحد؛ وهو يصفه
فهو يعترب العقل الخالص أساسا ً لإلدراكات النظريّة والعمل ّية يف آنٍ
بالخالص أو املحض لكونه ّ
الحس والتجربة ،أي أنّه يسلبه
ستقل عن عامل
يدل عىل أم ٍر م ٍّ
ّ
ّ
ويدل أيضا ً عىل أم ٍر
سلبي»؛
جريبي ،وميكن أن يوصف هذا األمر بأنّه «أسلوب
الجانب التّ
ّ
ّ
منبثقٍ من ذات العقل وميتاز بالعمومية والرضورة ،أي أنّه يضفي إليه الشمولية عىل نحو
ب» ،وكام قال الفيلسوف نورمان
الوجوب؛ وميكن أن يوصف هذا األمر بأنّه «أسلوب إيجا ّ
كيمب سميث:
مقصود إميانويل كانط من العقل الخالص هو ذلك العقل الذي ميتلك املؤهّالت
التي متكّنه من االستقالل بذاته عن التّجربة إىل أقىص مست ًوى ،لذا فهو يو ّفر
العنارص املسبقة التي تتّسم بالرضورة والعموميّة يف ذاتها.2

ظري ،اعتمد كانط عىل أسلوب املثال ّية االستعالئية
وألجل أن ينظّم مسائل العقل ال ّن ّ
التي يقال عىل أساسها أنّنا ال منتلك سوى معرف ٍة مسبق ٍة عن الظواهر ،فال معرف َة لنا بذاتيّات
تتجىل يف الح ّرية وخلود النّفس ووجود الله تعاىل 3لكون عقلنا ال ميتلك
ّ
األشياء التي
كل ما نعرفه عنها مج ّرد ظواهر ومفاهيم تدور يف فلك هذه
القابل ّية عىل معرفة كُنه األمور ،و ّ
متت بصل ٍة لذات املعقول.
الظواهر فحسب وال ّ
وكام هو معلو ٌم فالظواهر املرتبطة بالتّجربة هي أمو ٌر موجود ٌة يف عامل اإلمكان
والتحقّق ،بينام ذات املعقول مرتبط ٌة بالفكر املحض بحيث ال ميكن إدراكها عن طريق
الحس ّية4؛ وعىل هذا األساس ذهب كانط إىل القول بأ ّن مفهوم «ذات املعقول» ال
ال ّتجارب
ّ
السلبي املشار
ميكن االعتامد عليه إال يف مجال تحديد نطاق معرفتنا حسب األسلوب
ّ
ٌ
مجال لالستناد إليه لتحديد طبيعة األشياء وذات ّياتها كام هي حقيقتها
إليه ،بينام ليس هناك

1. Pure reason
2. Kemp Smith, Norman, A Commentary to Kant’s Critique of Pure Reason, Palgrave Macmillan, 2003,
p. 2.
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ٍ
وذوات
يصح لنا تقسيم األشياء إىل ظواه َر
يب املذكورِ؛ وبالتايل ال
حسب
ٍ
ّ
األسلوب اإليجا ِّ
يب1؛
حّس
معقول ٍة ،كام ليس من ّ
وذهني حسب األسلوب اإليجا ّ
ٍّ
الصواب تقسيم العامل إىل ّ ٍّ
ظري وقابل ّياته املعرف ّية من االرتباط بذوات األشياء ،حيث
ومثرة ذلك أ ّن كانط ج ّرد العقل ال ّن ّ
تبنّى فكرة االزدواجيّة بني الفكرة والتجربة.
ل؟ فهل
إذا ً ،ما هي الصورة التي يطرحها هذا الفيلسوف الغر ّ
يب بالنّسبة إىل العقل العم ّ
ظري؟ وهل أ ّن نشاطه العمل متأث ّ ٌر من جانبه
يعتربه بامليزات ذاتِها التي نسبها إىل العقل النّ ّ
ٍ
ظري،
ظري أو من ذات األمر املعقول أو مبا أنّه ذو نش
اطات مشابه ٍة ملا يفعله العقل النّ ّ
النّ ّ
ل دون أن يعتمد عىل املصادر املعرف ّية املتعارفة؟ قال
يكون مصدرا ً للفعل والقانون العم ّ
2

قليدي للعقل هو القدرة عىل االستنتاج وعىل
كانط يف إجابته أ ّن التّعريف القديم والتّ
ّ
أساس ذلك فعملية التعقّل تقتيض االبتداء بسلسل ٍة من القضايا األساس ّية والبديه ّية ،ومن
ث ّم القيام بعمل ّية ٍ
قياس يك تتحقّق النتيجة؛ لذا مبا أ ّن العقل  -وفق هذا ال ّتعريف  -ال ميتلك
أخالقي يتّصف بالبداهة العقليّة ،فليس من املمكن اعتباره أساسا ً
وجوب أو نهي
أي
ٍ
ّ
ّ
لالستدالل عىل املبادئ األخالق ّية مام يستوجب إعادة النظر يف تعريفه ،وهذا ما دعا كانط
3

قليدي ،حيث وصفه بأنّه القدرة عىل اإلدراك ،
ألن يطرح تعريفا ً جديدا ً مغايرا ً لتعريفه ال ّت
ّ
ويف هذه الحالة يتسنّى له بح ّد ذاته أن يق ّر الواجبات األخالقيّة دون الحاجة ألن يرتكز عىل
املقدّمات البديهية4؛ وبذلك ميكن وصفه بأنّه قدر ٌة معرفيّ ٌة واحد ٌة لها أداءان مختلفان ال
يب باتون عىل هذا
يرتبطان مع بعضهام ّ
إال يف رحاب العقل الخالص ،وعلّق املفكّر الغر ّ
الرأي قائالً:
ّ
يل املستوى ذاته
إميانويل كانط يعتقد بأ ّن العقل  -التعقّل -
يتجىل يف النطاق العم ّ
ّ
ي.5
الذي
يتجىل فيه يف النّطاق الفكر ّ

1. Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, translated by Paul Guyer and Allen W.Wood, cambridge
University press, 1998, p. A 225 / B 311.
2. power of inferring
3. power of cognition
4. H. J. Paton, Categorical Imperative: A Study in Kant's Moral Philosophy, London, 1947, Paton, p. 79.
5. Ibid.
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يل»:
وكانط نفسه قال يف كتابه «نقد العقل العم ّ

اس
ٌّ
ي ناشئ من قابليّة معرفيّة واحدة ،فكالهام انعك ٌ
يل والعقل النظر ّ
كل من العقل العم ّ
1
للعقل الخالص ،ويت ّم تحديد االختالف بينهام عن طريق مقارنتهام مع بعضهام .

نستنتج من جملة ما ذُكر أ ّن االختالف بني العقل النظري والعقل العمل يتمثّل يف كون
األ ّول يُعتمد ملعرفة بعض املواضيع التي ميكن للذّهن إدراكها ،بينام الثاين مرتب ٌ
ط باإلرادة،
وهو يعترب عامالً ِعلِّيّا ً لكونه متق ّوما ً بتلك األحكام العقليّة اإللزاميّة ،ومن ث ّم فهو مكل ٌَّف
كل من العقل النظري
فقط بس ّن القوانني وال يُع ّد أساسا ً لتوفري مادّة الفكر .2وبتعبريٍ آخ َرٌّ ،
الطبيعي يف العقل
والعقل العمل يُعترب أساسا ً لس ّن القوانني ،والفرق بينهام هو أ ّن القانون
ّ
ل مرتب ٌ
النظري مرتب ٌ
ط بالتكاليف
ط بطبيعة األشياء ،بينام القانون
ّ
األخالقي يف العقل العم ّ
ّ
واإللزامات األخالقية.3
عرب عنه بـ «استقالل ّية
إميانويل كانط يف إحدى أطروحاته حول األمر املحقّق الذي ّ
قريب أو
اإلرادة» استقىص كافّة املصادر املعرف ّية املوجودة يف عرصه والتي لها دو ٌر من
ٍ
ٍ
التمسك بها رضبا ً من التبع ّية للذّات ،وهذه
بعيد عىل صعيد املعرفة األخالق ّية واعترب
ّ
ل ،إرادة الله .وقد
املصادر عبار ٌة ّ
عام يل :مذهب اللذّة ،ال ّنزعة األخالق ّية ،الكامل العق ّ
األسايس منه هو
كل هذه املصادر وقال أ ّن العقل وديع ٌة إلهيّ ٌة لدى اإلنسان واملراد
رفض ّ
ّ
وظائف راقي ٌة تسمو عىل الغرائز
ُ
الحفاظ عىل الكرامة ،وعىل هذا األساس ال ب ّد أن تكون له
الحيوانيّة؛ ومبا أ ّن األخالق املتعارفة مرتكز ٌة عىل مصاد َر مشوب ٍة بالنّزوات وال ّرغبات السيّئة
بحيث تجعل األخالق ألعوب ًة بيد الغرائز ،فال محيص عن طرح تفسريٍ
ل
ٍ
صائب للعقل العم ّ
يل الخالص.4
بحيث يكون من ّزها ً من ّ
كل هذه املصادر ،وهو بطبيعة الحال العقل العم ّ
ل يجب وأن يكون خالصا ً  -محضا ً  -ليك تكون
ّ
نستشف من هذا التعريف أ ّن العقل العم ّ

1. Kant, Immanuel, Practical philosophy, translated and edited by Mary J. Gregor, Cambridge University
press, 1996, p. 211.
2. Ibid, p 212.
3. Caygill, Haward, A Kant Dictionary, Blacwell, 2000, p 275.
4. Ibid, p. 90.
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األصول األخالقيّة فيه فطريّ ًة كامن ًة فيه مسبقا ً ما يعني أنّه يف غنًى عن التجربة وله أحكامه
العا ّمة الثابتة.1
ترتت ّب عىل ما ذُكر أعاله مالحظتان أساسيتان ،هام:
ل من وجهة نظر كانط حتّى وإن ا ُعتُ ِربا وجهني للعقل
 .1العقالن
ّ
النظري والعم ّ
النظري مرتب ٌ
الطبيعي
ط بالقانون
يف بينهام ،فالعقل
ُّ
الخالص ،لكن ال يوجد ّ
أي تالحمٍ معر ٍّ
ّ
ل له ارتبا ٌ
ط بالقانون
والرضورات العلّيّة والتع ّرف عىل طبيعة األشياء ،بينام العقل العم ّ
األخالقي ومعرفة اإللزامات ومبدأ إيجاب اإلرادة بصفتها علّةً.
ّ
ل هي عبار ٌة عن ٍ
يف غري مرتك ٍز
 .2املعرفة التي
ّ
منط معر ٍّ
تتحصل لدينا من العقل العم ّ
عىل التجارب الباطنيّة كالتص ّورات واألوهام واملعلومات املوجودة لدينا مسبقا ً ،كام أنّها
ل بهذا
ليست مرتكز ًة عىل التجارب الخارج ّية كالبيئة واألرسة واملجتمع ،فالعقل العم ّ
املستقل ،لذا فهذه
ّ
املعنى يحصل عىل معلوماته اإلدراكية من خالل إرادة اإلنسان الح ّر
اإلدراكات ليست ذات ّية املنشأ ،وبالتايل فهي ال ب ّد أن تكون مقبول ًة لدى جميع البرش يف
كل آنٍ ومكانٍ .
ّ
مال صدرا هو اآلخر اعترب القابليات املعرف ّية لدى اإلنسان ناشئ ًة من عقله ،فمهام ع ّرفنا
ّ
أي زاوي ٍة نظرنا إليه نجده متالزما ً مع العلم ومتواكبا ً معه ،2ولك ّن اختالف وجهة
العقل ومن ّ
ٍ
ارتباط بني العقل وعامل الكائنات ،إذ
نظره مع أطروحة كانط يكمن يف رأيه القائل بوجود
اعترب العقل جوهرا ً مقدّسا ً وعطيّ ًة إلهيّ ًة وكائنا ً خُلق يف عامل األمر والقضاء باألمر اإللهي
3
يل
«كُ ْن» ،وميزته الذاتية أنّه يف غنًى عن املادّة  .العقل بهذا املعنى يجري يف طريقٍ نزو ٍّ

جل وعال وعني علمه الواسع،
بحيث يتن ّزل من مقام النّور العظيم الذي هو عني ذات البارئ ّ

1. Kemp Smith, Norman, A Commentary to Kant’s Critique of Pure Reason, Palgrave Macmillan, 2003,
p. 2.
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ليبلغ مرحلة الذّات العقل ّية التي هي أدىن مرتب ًة من ذلك املقام السامي ،1ولو تت ّبعنا آثار هذا
هذا الفيلسوف املسلم لوجدناه يؤكّد عىل عظمة العقل ومكانته ال ّرفيعة وكأنّه هو الهدف
من الخلقة ومن عمران الحياة الدّنيا بأرسها ،فقد اعترب أهل العقل واملعرفة أقطابا ً للدّنيا
وما فيها ،2فقد اعترب عقالن ّية اإلنسان أساسا ً لرشفه وعظمته ألنّها  -كام ذكرنا  -تنشأ لديه
دفع ًة واحد ًة يف مرتبة العلقة بالله تعاىل وباألمر املحتوم «كُ ْن».3
األسايس واملرتكز لنشاط
وبشكلٍ عا ٍّم فقد أكّد امل ّال صدرا عىل أ ّن العقل هو املحور
ّ
الصواب ويخرجه
اإلنسان
الفكري وقواه اإلدراك ّية والحرك ّية ،فهو ذو نو ٍر يهدي اإلنسان إىل ّ
ّ
4
ي
قسم العقل إىل نظر ٍّ
من ظلامت الجهل والضّ الل  ،وقد حذا حذو الحكيم ابن سينا حينام ّ
ٍ
الخاصة ،وقال يف هذا
واحد منهام وظائفه
ولكل
ّ
ل ،حيث اعتربهام قابل ّيتني نفس ّيتني
ّ
وعم ٍّ

الصدد:
السامية ،والميان هو الهدف
العقل النظري جز ٌء من علم النسان ،وهو زاخ ٌر باملبادئ ّ
يل جز ٌء من عمل النسان ،وما فيه من ثروة فكرية وعلميّة
الوحيد منه ،بينام العقل العم ّ
يل عىل أ ّن الهدف منه هو الطاعة والعراض عن ارتكاب املعايص إىل جانب
ٌ
دليل ج ٌّ
ّ
التحيل بالخلق الحسن ونبذ األخالق السيّئة؛ لذا حينام يتحقّق هذان الهدفان بواسطة
5

اللهي .
يل سوف ينال النسان مرتبة القرب
العقلني
ّ
النظري والعم ّ
ّ

وقال يف موضعٍ آخ َر:

األساي ملبادئ علم األخالق ،وهو جز ٌء من النفس
يل هو املحور
ّ
العقل العم ّ
النسانيّة ،حيث ينشأ عن طريق االلتزام مبا متليه علينا املعتقدات الدينيّة ومختلف
والّتك يف شتّى السلوكيّات
التّجارب التي نكتسبها بشكل
تدريجي عىل صعيد الفعل ّ
ٍّ
الرادية التي تصدر منّا.
يل هو منشأ القضايا األخالقيّة البديهيّة التي من شأنها أن تكون أساساً
العقل العم ّ
الستنباط القضايا النظريّة األخالقيّة يف أعاملنا الراديّة ،وعىل هذا األساس فالنسبة
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املوجودة بني القضايا العقلية البديهية املوجودة يف العقل العميل ،والقضايا النظريّة
ظري.1
املكنونة فيه ،هي كالنسبة بني القضايا البديهية والنظرية املوجودة يف العقل النّ ّ

إلهي مستو َدعٍ لدى اإلنسان بحيث
هذا الكالم يدلّ عىل أ ّن العقل عبار ٌة عن جوه ٍر
ٍّ
يتجىل يف النّفس اإلنسان ّية عىل ضوء قابل ّيتني إحداهام نظريّة واألخرى عمل ّية ،أي العقل
ّ
ل  ،وهذان العقالن يحفظان ارتباطهام مبراتب سائر الكائنات عن
ّ
النظري والعقل العم ّ
النظري تحت عنوان «الحكمة النظريّة» وعىل
الصعيد
ّ
طريق النفس؛ وتظهر نتاجاتهام عىل ّ
ل تحت عنوان «الحكمة العمل ّية».
الصعيد العم ّ
رؤية مال صدرا متتاز عن آراء سائر الفالسفة املسلمني يف أنّه اعترب اإلنسان «جسامينّ
ين البقاء» ،وتبدو أهم ّية هذا الرأي يف ما لو أخذنا بعني االعتبار ارتباط
الحدوث روحا ّ
الحسية ،وعليه فهو يطوي مسريته التكامليّة
اإلنسان يف بادئ حدوثه بالطبيعة واألمور
ّ
فالسنخ األ ّول مثل الق ّوة التص ّورية والتوهّمية
َ
اعتامدا ً عىل
عوامل مشرتك ٍة باطن ّي ٍة وخارج ّي ٍةِّ ،
الحواس الظاهريّة والبيئة
السنخ اآلخر فهو من قبيل
والغضب ّية والشهويّة والذاكرة ،وأ ّما ِّ
ّ
واملجتمع وحتّى العوامل الوراثيّة .ال ّ
شك يف أ ّن ارتباط اإلنسان بهذين النمطني من
ٍ
ل باعتبارهام شأنني من
ارتباط بني العقلني
العوامل املشرتكة ،ين ّم عن وجود
ّ
النظري والعم ّ
ٍ
مقتضيات.
شؤون النّفس اإلنسانية ،وبني العوامل املذكورة وما يرتت ّب عليها من
ل يختار مدركاته عىل أساس رؤي ٍة واقع ّي ٍة ،وقد أكّد مال
نستنتج ّ
مام ذُكر أ ّن العقل العم ّ
ين الحدوث ،وقد طرح هذا الرأي
صدرا عىل خلود اإلنسان رغم إذعانه بكونه جسام ّ
ل عىل القوى
باالعتامد عىل ما
ّ
يتحصل من املراحل التّدريج ّية لسلطة العقل العم ّ
الحيوان ّية لدى اإلنسان ،وكذلك استنادا ً إىل الحركة التي وصفها بـ «االشتداديّة» لل ّنفس
الصفات وامللكات ال ّنفسانية.2
والتي يت ّم من خاللها ترسيخ واشتداد ّ

 .1املصدر السابق ،ص .224
 .2صدر الدّين مح ّمد الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،منشورات (طليعه نور) ،إيران ،قم 1425 ،هـ ،ج
 ،9ص .75

ّ
حل النسبويّة األخالقيّة يف فلسفة كانط وصدر املتألّهني 33 

امليزة األخرى لرؤية هذا الحكيم املسلم هي قيامه برشح وتحليل واقع اإلدراكات
النظريّة والعمل ّية لإلنسان عىل أساس مبادئَ أنطولوج ّي ٍة محدّد ٍة امتاز بها عن غريه ،إذ اعترب
لكل يش ٍء ومبا يف ذلك اإلنسان طبعا ً؛ وهو ما يطلق عليه
الوجود مبختلف مراتبه أساسا ً ّ
عنوان «أصالة الوجود» الذي تكون النّفس اإلنسانية عىل أساسه أمرا ً وجوديّا ً قبل أن تتن ّزل
ي فري ٌد من نوعه وكائ ٌن يف عامل
الصيغة أم ٌر وجود ٌّ
ّي ،فهي بهذه ّ
إىل مرتبة البدن املاد ّ
ّي حينام تن ّزلت إىل مرتبة الفرديّة وعاملَ
املج ّردات ،لكنّها تجلّت يف حلّة جسمٍ ماد ٍّ
ٍ
واحد من الكائنات ،أال وهو ابن آدم.
الكائنات املتعدّدة ،وتجلّيها هذا متثّل يف إطار نو ٍع
فكل ٍ
نفس شخص ّي ٍة إنسان ّي ٍة تبلغ مرحلة العقل الكامل يف حياة ما بعد
حسب هذا الرأيّ ،
املوت ،وذلك بعد أن تطوي مسرية الحركة االشتدادية الوجودية يف عالَ َم ِي املثال والعقل،
ين يف جميع مراحل حركته االشتداديّة املذكورة ،يتواكب مع
والحقيقة أ ّن الوجود اإلنسا ّ
الحسية والتص ّورية التعقّلية يف كافّة األبعاد النظريّة والعمل ّية.
املدركات
ّ
استنادا ً إىل ما ذُكر ،يثبت لنا أ ّن نظرية مال صدرا قد تنسجم مع نظرية إميانويل كانط
ل هو املنشأ للمد َركات األخالق ّية ،ونقطة االختالف بني النظريّتني
باعتبار أ ّن العقل العم ّ
ري ،بل
ل غري متق ّوم ٍة عىل مبادئ العقل النّظ ّ
تتمثّل يف أ ّن كانط يعترب إدراكات العقل العم ّ
هي برأيه مسبق ٌة ومرتكز ٌة عىل إرادته واختياره؛ يف حني أ ّن مال صدرا يعترب هذه اإلدراكات
ين حول طبيعة ذوات
مرتكز ًة عىل العقل ال ّن ّ
ظري ومتق ّوم ًة مبا يت ّم تحصيله يف الفكر اإلنسا ّ
األشياء ،ومن ناحي ٍة أخرى فهي مرتبط ٌة بالتجارب العمليّة وتنشأ لدى اإلنسان بشكلٍ
واشتدادي؛ ناهيك عن أنّه يؤكّد عىل كون التط ّورات الجوهريّة لدى اإلنسان
تدريجي
ٍّ
ٍّ
باعتبارها وجودا ً محضا ً ،تحدث ابتدا ًء من مرتبة عامل الطبيعة وصوالً إىل عامل املثال
وانتها ًء بعامل العقل ،وهذه املراحل تجري بتوجي ٍه وإرشا ٍد من العقل الف ّعال ومن الله تبارك
شأنه.
السؤال التايل يطرح نفسه حول ما ذُكر :ما هي الثمرة التي ترتتّب عىل تفسري العقل
ل عىل مسألة ثبات
ل بالصيغة التي ذكرت؟ أي ما هو التأثري الناجم من العقل العم ّ
العم ّ
تغري األصول األخالقيّة واألعامل الحكيمة التي تبدر من اإلنسان؟ وبتعبريٍ آخ َر :كيف
أو ّ
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فّس هذان الفيلسوفان شموليّة املبادئ األخالقيّة ودوامها؟ لإلجابة عن هذا السؤال ،ال ب ّد
ّ
أ ّوالً من تسليط الضوء عىل اآلراء الفلسف ّية لهذين العلمني بالنسبة إىل اإليديولوجيا
األخالقيّة الشموليّة وتبيني املراد من دوامها وبقائها.
ثالثاً :شمولية اإليديولوجيا األخالق ّية عىل ضوء نظر ّي َت ْي كانط ّ
ومال صدرا
أحد الهواجس الفكريّة التي طاملا راودت ذهن إميانويل كانط يف مجال نقد العقل
ل ،هو طرح إجاب ٍة شامل ٍة ومتكامل ٍة عن تلك االستفسارات التي ت ُساق حول نسبيّة
العم ّ
األخالق ،وهذه اإلجابة برأيه ال ب ّد وأن تتق ّوم عىل مبدأ كون األخالق هي إيديولوجيا
شموليةٌ؛ ومن هذا املنطلق أعار أهمي ًة بالغ ًة لإلرادة يف فلسفته األخالق ّية معتربا ً إيّاها داعيا ً
األخالقي بالرضورة ،وقد تط ّرق إىل بيان تفاصيلها باعتبار أنّها حقيق ٌة
الت ّصاف الفعل
ّ
ٍ
أخالقي.
سلوك
لكل
أسايس ّ
إيديولوجي ٌة عا ّم ٌة وشامل ٌة ومعيا ٌر
ٍّ
ٌّ
مبدأ «إرادة الخري» الذي يُعترب يف بعض املواضيع التي تناولها كانط بالبحث والتحليل،
األخالقي دون الحاجة إىل
ل بحيث يضفي رضور ًة عىل الفعل
متناسقا ً مع العقل العم ّ
ّ
األخالقي وكيفيّة تأثري
دواف َع باطنيّ ٍة أو خارجيّ ٍة؛ وألجل بيان األساليب والدوافع للفعل
ّ
اإلرادة عىل سلوك ّيات البرش ،أكّد عىل وجود غاي ٍة للعقل واإلرادة تختلف عن تلك الغاية
ال ّتقليديّة املطروحة من قبل سائر املفكّرين يف تلك اآلونة.
لقد عارض كانط املفكّرين الذين دافعوا عن املبادئ األخالقيّة التقليديّة التي تكون
الغاية منها خارج ًة عن نطاق إرادة اإلنسان من منطلق أ ّن هذه األخالق منبثق ٌة من مشيئ ٍة
يل ،لذلك اعترب اإلنسان كائنا ً مختلفا ً عن الله والطبيعة ،لذلك يجب
إلهيّ ٍة أو أنّها أم ٌر كام ٌّ
ٍ
غايات؛ وهذا يعني أ ّن غاية الفعل ال ب ّد
عام لدى سواه من
أن تتض ّمن أفعاله غاي ًة مختلف ًة ّ
يئ خارجٍ عن نطاق هذا الفعل،
أن تنطبق عىل ذات الفعل ،فهي ليست منبثق ًة من أم ٍر ماورا ٍّ
ين تن ّم عن وجود إراد ٍة ،وهي عىل هذا األساس ليست وسيلةً،
أي أ ّن غاية العقل اإلنسا ّ
الرضورات العقل ّية،
وإمنّ ا تستبطن الخري يف ذاتها .إذا ً ،اإلرادة بهذه الصورة ت ُع ّد رضور ًة من ّ
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وتعترب خريا ً مطلقا ً .1الهاجس الذي راود ذهن كانط ،يف هذا املضامر ،هو السعي للخالص
من الدوافع النّفسيّة الشاذّة والنزوات الحيوانية الجامحة ،لذلك تحدّى جميع املبادئ
األخالقي
الحس
الفلسف ّية التي سادت يف عرصه والتي تعترب األخالق متق ّوم ًة عىل اللذّة أو
ّ
ّ
السبيل الوحيد لعدم
ل أو إرادة الله تعاىل،
ّ
وتوصل إىل نتيج ٍة فحواها أ ّن ّ
أو الكامل العق ّ
التمسك
الوقوع يف محذور القول بنسبويّة األخالق وإثبات كونها إيديولوجيا شمول ّيةً ،هو
ّ
2

مببدأ «إرادة الخري» لذلك قال:
إ ّن مبدأ إرادة الخري ذو قيمة ذاتيّة ،وهو خريٌ مطلقٌ  ،لذا فهو يختلف عن سائر الخصال
مطلق ،وأبرزها
ٌ
التي يتّصف بها النسان؛ فكافّة خصاله األخرى ليس فيها ما هو خريٌ
فكل
والسالمة البدنيّة واالعتدال والميان؛ ّ
ال ّذكاء وال ّذوق والرثّ وة والقدرة واالحّتام ّ
الرش
واحدة من هذه الخصال ميكن أن تحيد عن مبدأ إرادة الخري وتُسخَّر يف إرادة ّ

3

وعىل هذا األساس:

ليس يف الكون ما ميكن وصفه بالخري املطلق سوى إرادة الخري بح ّد ذاتها

4

أي أم ٍر آخ َر ميكن أن ي ّتصف بالخري املطلق بأن يع ّم الخري جميع جوانبه
لذا ليس هناك ّ
دون استثنا ٍء إال إرادة الخري فحسب ،فحتّى إن كان هذا األمر ذا خريٍ من بعض جهاته أو
كل وجوده وأهدافه ،وإمنّ ا يتّصف بذلك
حض بالخري يف ّ
حتّى معظمها ،فهو ال ميكن أن يتم ّ
بشكلٍ
نسبي ،ومن ث ّم يصبح خريا ً حينام تتعلّق إرادة الخري به ما يعني أنّه وسيل ٌة لها وليس
ٍّ
5

أكرث من ذلك .
األخالقي ،بنا ًء عىل ما ذُكر ،هو ما كان خريا ً بحتا ً ال شائبة فيه بجميع األحوال
إذا ً ،الفعل
ّ
والظروف ولدى كافّة الناس واملجتمعات؛ وإرادة الخري بدورها ت ُع ّد معيارا ً يتجاوز جميع
األطر الفرديّة والعا ّمة ،وال ميكن أن تفقد ميزتها الحسنة مهام كانت األوضاع ،أضف إىل
ٍ
يف يف شتّى
ظرف
ي
ذلك أنّنا يف إرادة الخري ال نأخذ بعني االعتبار أ ّ
إقليمي أو جغرا ّ
ّ
1. Kant, Immanuel, Practical philosophy, translated and edited by Mary J. Gregor, Cambridge University
press, 1996, p. 52.
2. Good will
3. Ibid, p. 50.
4. Ibid, p. 49.
5. H. J. Paton, Categorical Imperative: A Study in Kant's Moral Philosophy, London, 1947, p. 34.
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محض ال شائبة فيه مهام
ري
ٌ
املجتمعات ،فهي منطل ٌَق ينبثق فعل اإلنسان منه ،وهي خ ٌ
أي ٍ
منط
اختلفت الظروف الفرديّة واالجتامع ّية يف ّ
كل زمانٍ ومكانٍ  ،ما يعني أنّها ال تقبل ّ
سبب كان .استشهد كانط عىل هذا الخري املطلق بقول الصدق ،إذ اعتربه
ي
ٍ
من النسبيّة أل ّ
أي استثنا ٍء يف جميع األحوال والظّروف ،فهو ذو بني ٍة واحد ٍة بشتّى أنواعه
مطلقا ً وال يطيق ّ
ولكافّة األفراد واملجتمعات.
استنتج كانط من املقارنة بني اإلنسان والله والطّبيعة ،أ ّن األفعال البرشيّة تختلف عن
1

ٍ
أفعال الله والطبيعة لكونها مرتكز ًة عىل تص ّو ٍر نابعٍ من أصلٍ
واحد هو الذروة بح ّد ذاته ،
بينام أفعال الطبيعة تصدر دون وعي وشعورٍ ،والله تعاىل يخلق الخلق من منطلق قدرته
األزل ّية؛ وعىل هذا األساس فاإلنسان وحده له القدرة عىل االمتناع من القيام بفعل الخري
بوعي تا ٍّم وإراد ٍة.
ري عىل سلوك اإلنسان وت ُع ّد أساساً
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن األصول التي لها تأث ٌ
ألفعاله ،عىل نوعني هام:
النوع األ ّول :أصول ذهنيّة (أوامر):
هذه األصول ليس لها اعتبا ٌر إال لفاعلٍ واح ٍد أو فاعلٍ عاقلٍ فقط.
النوع الثاين :أصول عينيّة:
كل فاعلٍ عاقلٍ .
هي التي يعمل عىل أساسها ّ

2

الحس ّية والتجريب ّية ،وهي ناظر ٌة إىل
األصول األخالق ّية الذهنية متق ّوم ٌة عىل الرغبات
ّ
ٍ
غايات مطلوب ٍة بحيث يصدر الفعل من الفاعل ألجل تحقّقها ،3بينام األصول األخالق ّية
العين ّية هي عبار ٌة عن أمو ٍر مسبق ٍة وال متثّل سوى أصلٍ يت ّم عىل أساسه تحديد القانون
معترب عىل أساس
ألخالقي الذي يع ّم جميع العقالء يف جميع األحوال والظروف ،وهو
ا
ٌَ
ّ

1. maxim
2. Ibid, p. 61.
3. Ibid.
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1

بالصيغة املذكورة يُع ّد مثر ًة ملموس ًة لألخالق ،وبالتايل
ّ
الرضورة املطلقة ؛ وهذا القانون ّ
أي استثنا ٍء بني البرش.
يل ال يسمح بطروء ّ
فهو عا ٌّم وشمو ٌّ
العيني عن األصول الذّهن ّية يُس ِفر عن ظهور صنفني من
يرى كانط أ ّن فصل األصل
ّ
ج ٍز
ل ،فاألصل
العيني يدلّ عىل أم ٍر من ّ
املفاهيم املتباينة مع بعضها يف رحاب العقل العم ّ
ّ
2
وحاصلٍ يف حني أ ّن األصول الذّهنيّة أو التّجريبيّة تعكس تلك األوامر املرشوطة؛ وال

كل ٍ
ّ
رشط أو
جز يحفّز اإلنسان عىل القيام بفعلٍ دون تأ ٍّن وبعيدا ً عن ّ
شك يف أ ّن األمر املن ّ
ٍ
األسايس؛ وهذه امليزة ال ترتبط مبوضوع الفعل وال
قيد يقيّده بدافعٍ آخ َر يخالف غرضه
ّ
بالنتيجة املتوخّاة منه ،وإمنّ ا لها ارتبا ٌ
ري عىل النتيجة
ط بهيئة الفعل وبأساسه الذي له تأث ٌ
صلة منه.
املتح ّ
الصورة العا ّمة ألم ٍر عىل هذا النّسق كام يل:
وميكن تقرير ّ
كل فاعل عاقل يجب أن يرغب ذات ّياً بفعل الخري
ّ

جز فقط له القابلية عىل صياغة ماه ّية األحكام ،لذا فهو
وبحسب رأي كانط فاألمر املن ّ
غاي ٌة يف الفعل ال يف النتيجة؛ ولك ّن القضيّة عىل صعيد األوامر غري األخالقيّة تختلف ،فهي
3
جز يختلف عن األوامر
قد تكون مرشوط ًة بغاي ٍة مغاير ٍة للفعل مثل ال ّربح
ّ
والرضر  .األمر املن ّ

والرضورة الشّ املة ،وبالتّايل فهو يُع ّد إيديولوجيا شمول ّي ًة ثابتةً.
املرشوطة ،فهو ميتاز بالكلّ ّية
ّ
األخالقي
بعد أن ذكر كانط ميزات تلك العوامل التي تقتيض رضورة أداء الفعل
ّ
جزا ً عىل ضوء
جز ،بادر إىل بيان املعنى املراد من كون األمر من ّ
ومختلف جوانب األمر املن ّ
ل؛ ولو أردنا فهم معنى
مفاهيم ح ّرية اإلنسان ووعيه
الباطني يف رحاب مبادئ العقل العم ّ
ّ
الرضورة
الح ّرية حسب وجهة نظره ،فال ب ّد لنا أ ّوالً من معرفة رأيه بالنسبة إىل ما يقابلها ،أي ّ
يب عىل أ ّن اإلنسان كائ ٌن ذو وجو ٍد مك َّونٍ من رتبتني
الطّبيع ّية .يؤكّد هذا الفيلسوف الغر ّ
إحداهام طبيعيّ ٌة واألخرى ماورائيّ ٌة  -غري طبيعيّ ٍة  -والواقع أ ّن القوى املادّية واألحاسيس
1. Kant, Immanuel, Practical philosophy, translated and edited by Mary J. Gregor, Cambridge University
press, 1996, p. 62.
2. Categorical imperative
3. Ibid, p. 67 - 69 / H. J. Paton, Categorical Imperative: A Study in Kant's Moral Philosophy, London,
1947, p. 114 - 115.
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الحسية التي تعرض عليه من الخارج ،وحتّى التص ّورات والعواطف والرغبات
واملعطيات
ّ
الرضورات الطبيعيّة ،1وهذا
الكامنة يف باطنه واملرتت ّبة عىل بعضها؛ كلّها تدور يف فلك ّ
يعني أنّها محكوم ٌة بحكم الظواهر وخاضع ٌة لقانون علّ ّية الطّبيعة وتندرج ضمن مقوالت
ٍ
إدراك
وكل ما لديه من
ظري ،واإلنسان بدوره ال ميلك خيارا ً قبالها ّ
اإلدراك يف العقل النّ ّ
فكل
الحس ّية االستعالئ ّية ،ومن ث ّم ّ
حولها إمنّ ا نشأ لديه عن طريق املفاهيم الذّهن ّية واألمور
ّ
سعي يُراد منه فَ ْه ُم كُن ِه العالقات العلّية ،ال ب ّد أن ت َشوبه بعض املغالطات.
ٍ
2

إضاف ًة إىل كون اإلنسان ميتلك ذاتا ً مكنون ًة – نومني (اليشء يف نفسه)  -ويعيش يف
ل ،وال
مل
ٍ
كنف عا ٍ
مشوب بالظواهر ،فهو من هذه الناحية يندرج يف ميدان العقل العم ّ
بأي عل ٍة من العلل لكونه متح ّررا ً من كافّة األحاسيس والقوى املا ّديّة الخارج ّية
ارتباط له ِّ
وكذلك التص ّورات والعواطف وال ّرغبات الباطن ّية التي تنبعث منها3؛ فهو يف هذا املضامر
وكل قانونٍ يق ّره عىل ضوء ذلك يجب أن يكون
ومستقل بفكرهّ ،
ٌّ
متق ّو ٌم بذاته وغاي ٌة بنفسه
مرتكزا ً عىل مبدأ الح ّرية أو األخالق .كام أ ّن حركته ودوافعه الذاتية يف هذا املجال تدلّ
4

عىل كونه علّ ًة مطلق ًة للفعل الذي يقوم به وال ميكن أن يوصف بأنّه ظاهر ٌة  -فينومني  -بل
تختص فقط باإلنسان وال ارتباط لها بالطبيعة
هو ذايتٌّ وغايئٌّ .العقالنيّة العمليّة بهذا املعنى
ّ
وال بالله تعاىل ،إذ إ ّن الطبيعة ت ُنجز أفعالها دون إراد ٍة واختيا ٍر وتعقّلٍ  ،والله يقوم بأفعاله من
منطلق طبيعته األزليّة؛ فاإلنسان وحده يقوم بفعل الخري يف هذا املضامر بإرادته واختياره،
وبالتايل تصدر منه أفعال الخري والسوء مبحض رغبته وإرادته.
ل عضوا ً من أعضاء العامل املعقول
إميانويل كانط اعترب اإلنسان يف مضامر العقل العم ّ
وجزءا ً ال ّ
ينفك منه ،وهو بهذه امليزة يفوق سائر الكائنات5؛ ومن املؤكّد أ ّن عضويّة اإلنسان
يف عامل املعقوالت واستقالله من العلل الخارج ّية ،حقيقتان ليستا مرتبطتني بفر ٍد بالتّحديد
1. H. J. Paton, Categorical Imperative: A Study in Kant's Moral Philosophy, London, 1947, p. 210.
2. nomen
3. Ibid, p. 225.
4. phenomen
5. Kant, Immanuel, Practical philosophy, translated and edited by Mary J. Gregor, Cambridge University
press, 1996, p. 232.
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فكل إنسانٍ بحكم إنسانيّته يجب أن ميتلكهام .بعد ذلك استنتج شمولية
أو بفئ ٍة معيّن ٍةّ ،
العقالنية من مبدأ كون اإلنسان غاي ًة مطلقةً ،فقد اعتربه مكلّفا ً بالنظر إىل إنسان ّيته عىل أساس
العقل املحض باعتبار أنّها مطلق ٌة وغاي ٌة يف ح ّد ذاتها ما يعني أنّها ذات قيم ٍة مطلق ٍة وجميع
البرش يرغبون يف اكتسابها مبيزاتها األصيلة لكونها ذاتَ منزل ٍة ذات ّي ٍة رفيع ٍة ،وهي بهذا املعنى
ٍ
ين لجميع الكائنات العاقلة مهام كانت منزلتها ،وبالتايل
عبار ٌة عن غاي ٍة صوريّ ٍة
وأساس قانو ٍّ
وتتجىل هذه
ّ
ألي إنسانٍ اعتبار نفسه أو أحد أقرانه البرش وسيل ًة أو أدا ًة للغري.1
ال ينبغي ّ
امليزة إىل العيان حينام يبلغ اإلنسان مرحلة الوعي الذّايتّ ،وهي معلوم ٌة يف جميع الضامئر
الواعية وليست بحاج ٍة إىل الربهنة واالستدالل.
االزدواجيّة بني الرضورة الطّبيعيّة والرضورة النّاشئة من قانون الح ّريّة ،تسفر عن نشأة
ٍ
الرضورات الطّبيع ّية،
منطني من اإلدراكات العمل ّية ،أحدهام عبار ٌة عن
إدراكات ناشئ ٍة من ّ
تغري امليزات الفرديّة واالجتامعيّة ،كام أنّها نسبيّ ٌة
وهي تؤث ّر عىل أفعال اإلنسان،
وتتغري مع ّ
ّ
أي مسؤول ّي ٍة أخالق ّي ٍة.
متثّل نوعا ً من ردّة الفعل إزاء املحفّزات الخارج ّية بحيث ال تستتبعها ُّ
هذا النمط يف الواقع ال يُد َرج ضمن اإلدراكات األخالقيّة ،بل هو عبار ٌة عن سبُ ٍل عمليّ ٍة
لإلنسان وردّة فع ٍل تصدر مقابل تلك املحفّزات الخارجيّة .2إميانويل كانط أكّد عىل أ ّن
هذه اإلدراكات منبثق ٌة من تبع ّية اإلنسان وتأث ّره بالعوامل الخارج ّية.
ومنبثق من العقالن ّية العا ّمة
ناشئ من مبدأ الح ّرية
وقال أ ّن ال ّنمط الثّاين من اإلدراكات
ٌ
ٌ
ووعي اإلنسان الذايتّ ،وهذه اإلدراكات يف الواقع ذات قيم ٍة أخالقيّ ٍة وتحيك عن غاي ٍة ذاتيّ ٍة
ُجسد إيديولوجيا شمول ّي ًة عاري ًة من جميع أشكال
لدى اإلنسان مبا هو إنسان ،لذا فهي ت ِّ
النسبيّة الفرديّة واالجتامعيّة.
األخالقي منوطاً
مال صدرا وسائر الفالسفة املسلمني فقد اعتربوا تحقّق الفعل
وأ ّما ّ
ّ
مبفهوم الخري الذي يستبطنه الفعل ،وهو برأيهم ميثّل إيديولوجيا شمول ّي ًة لإلدراكات

1. Liddell, B.E.A, Kant on the Foundation of Morality, Bloomington and London, Indian university Press,
1970, p. 154 - 157.
2. Ibid, p. 216.
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األخالقيّة؛ ونقطة االختالف بني رؤيتهم هذه وما طرحه كانط أنّهم إىل جانب األصول
لكل فر ٍد يف املجتمع ومدى
الخاصة ّ
الشمول ّية الثابتة ،أخذوا بعني االعتبار دور امليزات
ّ
تأثريها عىل سلوكيّاته األخالقيّة ،كذلك تط ّرقوا إىل بيان واقع اإليديولوجيا األخالقيّة العا ّمة
عىل أساس املصلحة الذات ّية لألشياء.
مال صدرا سار عىل نهج ال ّرئيس ابن سينا ،حيث أكّد عىل أ ّن اإلنسان يبادر
الفيلسوف ّ
عوامل أخ َرى
َ
إىل فعل الخري ج ّراء دواف َع باطن ّي ٍة  -نفسي ٍة  -تحفّزه عىل ذلك ،إىل جانب
خارج ّي ٍة ،وهو من هذا املنطلق يسعى إىل فهم حقيقة عمل الخري ،وهذا الفهم بطبيعة الحال
ل ،حيث يت ّم استنباطه بهذا العقل عن طريق عمل ّي ِة ق ٍ
ياس يت ّم
يتحقّق يف رحاب العقل العم ّ
النظري ،ث ّم يصدر ذلك
يئ من القض ّية الكربى الكلّ ّية للعقل
ّ
فيها استكشاف الحكم الجز ّ
ل ،وعىل هذا
الحكم عن طريق إراد ٍة جزئي ٍة يف إطار تحريك العضالت ليظهر بشكلٍ عم ٍّ
ل هي إدراك القضايا الجزئيّة.1
األساس فإ ّن وظيفة العقل العم ّ
فضالً عن ذلك فهذا الفيلسوف املسلم يعتقد بإمكانية تعدّد األفعال يف املراتب
ٍ
واحد من هذه األفعال من
وكل
لّ ،
اإلنسانية املتدنيّة إىل جانب األداء الجز ّ
يئ للعقل العم ّ
شأنه أن يكون عامالً مؤث ِّرا ً يف صريورة اإلدراكات األخالق ّية جزئ ّيةً؛ كام يعترب اإلنسان من
حيث فطرت ُه األوىل ذا صور ٍة نوع ّي ٍة وقابل ّي ٍ
ات وجوديّ ٍة يف عالَم القضاء والقدر ،ومن حيث
فطرت ُه الثاني ُة التي يكتسبها بشكلٍ
تدريجي أو بلحاظ تن ّوع خصاله البدنيّة عىل صعيد الق ّوة
ٍّ
فكل إنسانٍ له
أو الضّ عف ورشف ال ّنفس أو دناءتها ،يعترب مختلفا ً عن سائر أقرانه البرشّ ،
الخاصة التي ال يشاركه فيها أحدٌ 2.التن ّوع بالشّ كل املذكور يُسفر بطبيعة الحال عن
ميزاته
ّ
يئ مرنٍ  ،وهذا األمر ميكن أن
ل إىل أم ٍر جز ٍّ
تح ّول إدراك اإلنسان يف مجال العقل العم ّ
 .1صدر الدّين مح ّمد الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،منشورات (طليعه نور) ،إيران ،قم 1425 ،هـ ،ج
 ،9ص 75 - 73؛ حسني بن عبد الله بن سينا ،النفس من كتاب الشفاء ،تحقيق حسن حسن زاده اآلمل ،منشورات مكتب اإلعالم
اإلسالمي يف الحوزة العلمية ،إيران ،قم  2006م ،ص .69 - 54
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ترتت ّب عليه نتيج ٌة مختلف ٌة يف النظريّة األخالقيّة التي تبنّاها هذا املفكّر املسلم تتفاوت مع
يب إميانويل كانط.
ما طرحه نظريه الغر ّ
األخالقي جزئيّا ً ،فهي تؤث ّر أيضا ً
االختالفات املشار إليها ،إضاف ًة إىل كونها تجعل األم َر
ّ
عىل مدى الخري واملصلحة يف الفعل الصادر من اإلنسان ،ومن ث َ ّم ت ُسفر عن تضاؤل أو
األخالقي بالوجوب تارةً،
تزايد مستوى رضورة الفعل وإلزامه؛ ونتيجة ذلك يتّسم الفعل
ّ
وتار ًة أخرى تكون له األولويّة أو يكون مستح ّبا ً مقارن ًة مع غريه ،ويف بعض األحيان يتكافأ
فيه الطرفان.
عام طرحه إميانويل كانط حول
الجدير بالذكر هنا أ ّن مالّ صدرا طرح تفسريا ً مختلفا ً ّ
األصول األخالق ّية الثابتة والشمول ّية إىل جانب تفسريه املختلف لألفعال الفرديّة ،حيث
ل الذي يتكفّل مبه ّمة إدراك الجزئيّات
حذا حذو سلفه ابن سينا يف بيان طبيعة العقل العم ّ
النظري ،كام تط ّرق إىل البحث والتحليل يف التّفاصيل املتعلّقة
الكامنة يف مضامر العقل
ّ
النظري قادرا ً عىل إدراك
بطابع العالقة بني هذين العقلني ،واعترب اإلنسان يف مضامر العقل
ّ
القضايا الكلّ ّية ،وهذا النمط من اإلدراك ال يقترص عىل معرفة ما هو موجو ٌد فقط ،وإمنّ ا
ٍ
يئ يف رحاب
إدراك
كل
يشمل معرفة اإللزامات أيضا ً .حسب هذا الرأي ،يقال أ ّن ّ
أخالقي جز ٍّ
ٍّ
ل ،يجب أن يكون مستن َبطا ً من أحد األصول األخالق ّية الكلّ ّية التي يدركها العقل
العقل العم ّ
عدل ،فهذا العدل ي ُ ّ
الفعل ٌ
ل
َ
ظري ،كام لو قلنا مثالً أ ّن هذا
الن ّ
ستدل عليه من قبل العقل العم ّ
ضمن عملي ِة ٍ
منطقي؛ ولكن ،كو ُن العدل حسنا ً ورضوريّا ً ،فهو يُد َرك يف رحاب العقل
قياس
ٍّ
كل فعلٍ
كل ميثّل
النظري ،1وعىل هذا األساس فإ ّن ّ
ّ
أخالقي ال ب ّد أن ينشأ من أصلٍ ّ ٍّ
ٍّ
إيديولوجيا شموليةً.
خصوصية رؤية مالّ صدرا يف هذا املجال ،مقا َرن ًة مع رؤية الحكيم ابن سينا ،هي أنّه
ٍ
ارتباط بني النظريّة والتّطبيق اعتامدا ً عىل مبدأ وحدة القوى النّفسانية
سعى إىل إيجاد
وباعتبار أ ّن اإلنسان مثالٌ
إلهي ،فهو يعتربه كونا ً جامعا ً لجميع مراتب الطبيعة وال ّنفس
ٌّ
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فس اإلنسانيّ ُة حسب هذه األصول ،تتّسم بوحد ٍة شامل ٍة ِ
مراتب عديد ٍة،
ذات
َ
والعقل؛ والنّ ُ
الحقائق الثابتةَ ،ويف مرتبتها العمليّة ت ُدرِك القضايا االعتباريّ َة
وهي يف مرتبتها ال ّنظريّة ت ُدرك
َ
ٍ
حركات عضليّ ٍة .اإلنسا ُن يف املرتبة النّظريّة يُدرِك
والجزئيّ َة للفعل ،ومن ث َ ّم ت ُظهِرها يف إطار
الحضوري عىل ضوء اإلرادة الكلّ ّية التي ميتلكها ،أ ّما يف
الحقائق الثابت َة عن طريق العلم
َ
ِّ
املرتبة النظريّة ،فهو يتن ّزل عن تلك الحقيقة من خالل إرادته الجزئيّة واالعتبار واللطافة التي
ميتلكها بالنسبة إىل ما يُدركه؛ قال مالّ صدرا يف هذا الصدد:

ُ
مراتب للعلم،
حيث اشتاملُها عىل
الفطر ُة النسانيّة الكاملة تشابه الذاتَ اللهيّة من
َ
ي أربع مراتب ابتدا ًء من مرتبة باطن النفس
فاألفعال التي تَصد ُر من النسان ال بُ ّد أن تطو َ
املتحصل ُة لديه من املرتبة األوىل التي هي مكمن
والدراكات
ُ
وانتها ًء مبرتبة ظاهرها،
ّ
النفس ،متثّل (غيب الغيوب) ،ويف املرتبة التالية التي تحفّز إرادة النسان الكلّيّة
يحدث تن ّز ٌل لديه بحيث تهبط علو ُم النسان من مرتبة مكمن النّفس إىل مرتبة العقل
ُْبيات للقياس .ويف املرتبة التالية التي تنبعث فيها
البسيط يف إطار تص ّورات كلّية وك ر َ
إرادة النسان الجزئيّة ،يحدث تن ّز ٌل آخ ُر فتهبط علوم النسان من مرتبة العقل البسيط
وص رغ َريات
إىل مرتبة التص ّور الجزيئِّ ليهبط إىل مرتبة يف نطاق تص ّورات جزئيّة ُ
ي جزيئٌّ؛ ويف
للقياس؛ وبعد هذه العمليّة تظهر نتيجة القياس التي هي يف الواقع رأ ٌ
1
ّ
تتجىل يف هيئة حركات عضليّة
املرحلة الرابعة

وعىل هذا األساس كلّام أدرك اإلنسان إحدى الحقائق الكلّية فإ ّن لطافته ال ّنفس ّية،
باعتبارها أمرا ً مج ّردا ً ،تحيط بجميع الجزئيّات والظرائف لتلك الحقيقة الكلّيّة بحيث تدرك
جميع مناشئها العرضيّة والطُوليّة.2
بالتجل وعىل ضوء علمه اإلجاميل الكامن
ّ
اإلنسانُ ،حسب هذه الرؤية باعتباره فاعالً
يف ذات الكشف التفصيل ،ين ّزل إرادت َه يف أرض الواقع ويُ ِ
دخلها يف حيّز الرضورة الفعليّة
بواسطة حركاته اإلراديّة ،وج ّراء ذلك يُ ِ
الفعل
َ
نشئ يف باطن نفسه حقيق ًة كلّ ّي ًة لدى اختياره
مراتب
الذي يروم أدا َءه مع أخذه بعني االعتبار مبادئَ الخري واملصلحة الذّاتيّة ،ث ّم يُن ِّزلها إىل
َ
أخالقي يرضب بجذوره يف
كل أم ٍر
اعتباريّ ٍة وإدراك ّي ٍة جزئ ّي ٍة؛ وعىل هذا األساس يُقال أ ّن ّ
ٍّ
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حقيق ٍة ثابت ٍة كامن ٍة يف أعىل مراتب النفس اإلنسانيّة ،كام أنّه ،من خالل صريورته ووجوده
ضمن الوحدة اإلنسان ّية الشمول ّية ،يتق ّوم عىل منشأٍ ٍ
ظل الوحدة اإلله ّية
ورسمدي يف ّ
ثابت
ٍّ
األخالقي الذي يتّصف
مال صدرا عىل هذا االستنتاج لبيان منشأ الفعل
األصيلة .اعتمد ّ
ّ
ٍ
بكل
يئ ال ب ّد أن ينشأ من حقيق ٍة ذات ّي ٍة ثابت ٍة ممتزِج ٍة ّ
كل
بالعموم والشمول ّية ،إذ إ ّن ّ
إدراك جز ٍّ
وجودها يف مراتبها العليا مع حقيق ٍة وجوديّ ٍة واحد ٍة.
العالمة مح ّمد حسني الطباطبايئ يف تعليقته التي د ّونها عىل كتاب ّ
مال صدرا «األسفار
األربعة» تط ّرق إىل الحديث عن عمومية مصالح اإلنسان العمليّة وطبيعة ارتباطها مبنظومة
الوجود ،ومن جملة ما قاله يف هذا الصدد:
مصالح إلزاميّة ،وهذه املصالح عبار ٌة
ناشئ من
فعل النسان ،خالل مسريته التكامليّة،
ُ
َ
ٌ
ي يت ّم تلقّيها من نظام
عن قواعدَ عقليّة وضوابط كلِّيّة تُنتزع من الوجود
الخارجي ،أ ر
ّ
والفعل ،بنا ًء عىل هذا ،يكون تابعاً لها ومحكوماً بها ،وهي بدورها تابع ٌة لوجود
ُ
الوجود؛
خارجي ونظام جار.
ٍّ

1

ملصالح شمول ّي ٍة وكلّ ّي ٍة ،كام نستنتج منه
نستشف من هذا الكالم أ ّن أفعال اإلنسان تابع ٌة
ّ
َ
أ ّن اإلنسان قاد ٌر عىل فهم هذه املصالح بواسطة قواه العقليّة ،فهي ميكن أن ت ُهضم بواسطة
العقل ،فضالً عن ذلك ،فإنّها مرتبط ٌة مبختلف مراتب الوجود وحقيقته الواحدة.
نستنتج ال ّنقاط التالية من جملة ما ذُكر:
مال صدرا ال يعترب اإلرادة املج ّردة أمرا ً مالزما ً للخري ،وإمنّ ا يعتربها كسائر
ّ .1
ٍ
غايات ذات ّي ٍة إنسان ّي ٍة وتحقيق
الصفات ال ّنفسان ّية التي تتنامى  -تشت ّد  -ألجل بلوغ
مصالح من هذا النّسق ،واإلنسان بدوره ينتزع املصلحة والخري املوجودين يف
َ
كل فع ٍل من تلك املصلحة الذّات ّية ث ّم يبادر إىل تحقيقها عن طريق سلوك ّياته
ّ
وحركاته العضليّة.
 .2اإلنسان ليست لديه منزل ٌة مختلف ٌة عن منزلة الله تعاىل يف منظومة عالَم
الوجود ،فعىل أساس مبدأ أصالة الوجود ومن منطلق كون الوجود أمرا ً مشكِّكا ً،
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ري وكو ٌن جام ٌع يجمع يف ذاته طبيع ًة ونفسا ً وعقالً ،لذا فهو
فإن اإلنسان عالَ ٌم صغ ٌ
ال للوحدة
يف مراتب الوجود أعىل مرتب ًة من عالَم الطّبيعة ،ويف الحني ذاته يُعترب ِظ ّ ً
اإللهيّة الحقّة.
ٍ
إدراك يف مرتبة اإلنسان الباطن ّية ،طبقا ً ملبدأ تطابق العوامل وانعكاسها،
كل
ّ .3
ٍ
يئ يف
كل
ي أ ّن ّ
ح ،أ ْ
يُعترب تن ّزالً جزئيّا ً يف مرتب ٍة أدىن؛ والعكس صحي ٌ
إدراك جز ٍّ
املراتب املتن ّزلة ين ّم عن حقيق ٍة ذات ّي ٍة ثابت ٍة يف باطن النّفس اإلنسان ّية ،وبالتايل فهو
اإللهي.
واح ٌد من مراتب األزل
ّ
كل فعلٍ
أخالقي هو يف الواقع مثر ٌة ملرتبتني من مراتب اإلدراك ،إحداهام مرتبة
إذا ًُّ ،
ٍّ
املتغرية؛ واألخرى مرتبة
االعتباري والتن ّزيل ،وهذه املرتبة مرتبط ٌة بالقابل ّيات
اإلدراك
ّ
ِّ
الحقيقي املتعايل ،وهي عبار ٌة عن أم ٍر ٍ
يل.
اإلدراك
وكل وشمو ٍّ
ثابت ّ ٍّ
ّ
غيي
رابعاً :املبادئ األخالق ّية
ُ
ثوابت ال يطرأ عليها ت ٌ
أحد األسئلة الها ّمة التي عادةً ما تطرح حول واقع املبادئ األخالق ّية ،فحواه ما يل:
نظرا ً لتن ّوع متطلّبات حياة اإلنسان عىل م ّر العصور ،فهل من املمكن اعتبار املبادئ
ري؟
األخالق ّية ثابت ًة وال ميكن أن يطرأ عليها تغي ٌ
ذكرنا آنفا ً أ ّن إميانويل كانط يعترب اإلنسان كائنا ً طبيع ّيا ً خاضعا ً لنظام العلّ ّية لكونه ميتلك
ٍ
ٍ
ٍ
حسي ًة متن ّوعةً؛ فهو من هذه الحيثية عبار ٌة
وقرارات
ورغبات
وأحاسيس
أفكارا ً
وانطباعات ّ
َ
عن ظاهر ٍة زمان ّي ٍة تتّسم بالتد ّرج واالستمرار ،وعىل هذا األساس ال ب ّد وأن يخضع لقوانني
الطبيعة وقواعد العقل ،حيث يدرك كُنه شخصيّته اإلنسانيّة يف نطاق ال ّزمان وبتوايل
األحداث .1مثرة هذا الرأي أ ّن أفعال اإلنسان وسلوكيّاته ليست ثابت ًة مطلقا ً لكونها خاضع ًة
للظروف ال ّزمان ّية ،وبالتّايل فهي تفتقر إىل املبادئ األخالق ّية الثّابتة ألنّها مج ّر ُد ردو ِد أفعا ٍل

1. Liddell, B.E.A, Kant on the Foundation of Morality, Bloomington and London, Indian university Press,
1970, p. 225.
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تبدر منه قبال الدّوافع الطّبيعيّة املح ّركة املحيطة به ،وال تتجاوز كونها ظاهر ًة وجّسا ً رابطا ً
بني تلك الدوافع املح ّركة.
ل وبصفته فاعالً ذاتيّا ً وجزءا ً من أجزاء العامل املعقول،
اإلنسان ،بفضل عقله العم ّ
الخاص به ليحقّق ارتباطا ً مع نظامٍ شاملٍ ال ميكن الولوج يف
يت
ّ
يتجاوز مرحلة الشعور الذا ّ
السبيل الوحيد الذي يغرس يف باطنه شعوراً
غامره إال عن طريق الفكر والتعقّل؛ وهذا هو ّ
مل ميكن فهم حقائقه ويجب ات ّباع قواعده1؛ فاإلنسان يف هذا املضامر
وجوديّا ً حول عا ٍ
متق ّو ٌم بذاته وهو غاي ٌة بنفسه وله القابلية عىل معرفة العلل الطبيع ّية واملاورائ ّية الحسنة
والس ّيئة مبعونة إرادته الح ّرة املستقلّة ،وبالتايل يبادر إىل اختيار أفعاله الحميدة والذّميمة
ٍ
قابليات واسع ًة وكبري ًة تتجاوز
ل ،ميتلك
دون أن يجربه عليها أحدٌ ،فهو بفضل عقله العم ّ
نطاق النزعات الشّ خص ّية ،بل ح ّتى إنّها تتجاوز نطاق ال ّزمان وتوايل الدقائق والساعات،
يجسد فعالً
وسلوكه يف هذا املضامر ليس مج ّرد ردود أفعا ٍل عىل ما يجري حوله ،وإمنّ ا ّ
ٍ
يتعدّى حدود الزمان لكونه منبثقا ً من عقلٍ
يت يكون قادرا ً عىل
خالص؛ ومن خالل وعيه الذّا ّ
الرضورات التي تفرضها عليه قوانني الطبيعة ،ومن ث َ ّم يصبح مؤ َّهالً لس ِّن
تحرير نفسه من ّ
األخالقي ولطافة الضمري اإلنساين
ني أخالق ّي ٍة ثابت ٍة ودامئ ٍة .وال ريب يف أ ّن الشعور
قوان َ
ّ
يب ال ميكن لهام أن يستق ّرا عىل الدوام إال إذا تجاوزا مرحلة ما قبل الفهم واإلدراك
اإليجا ّ
ٍ
وإدراك كام ٍل.2
وبلغا مرحلة فهمٍ
ٍ
ارتباط بني عضويّة اإلنسان يف عالَم املعقوالت وبني
وقد حاول إميانويل كانط إيجاد
نزعته الفطريّة إىل امتالك إراد ٍة مطلق ٍة ألجل أن يثبت من ذلك ثبات األخالق ودوامها ،ومن
لكل فعلٍ من أفعاله ويعمل
هذا املنطلق أكّد عىل أ ّن اإلنسان حينام يرى وجود غاي ٍة محدّد ٍة ّ
األخالقي ،فهو يف الحني ذاته يعتقد بوجود غاي ٍة كلّ ّي ٍة
عىل تحقيقها بإرادته طبقا ً للقانون
ّ
كام ً هائالً من األهداف ،يتبادر يف ذهنه
لـام يواجه ّ
أساسيّ ٍة لكافّة األفعال األخالقيّة؛ إذ أنّه ّ
 .1كارل ياسربس ،كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :مري عبد الحسني نقيب زاده ،منشورات طهوري ،إيران ،طهران،
 2011م ،ص .175
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ٌ
الكل أو غاية
لكل هذه األهداف؛ وهو ما يُطلق عليه بالهدف
األسايس ّ
تساؤل عن الهدف
ّّ
ّ
1

الغايات ،وهو الذي تنتظم عىل أساسه سلوك ّياتنا وأفعالنا لكونه الخري األعىل الذي يُعترب
كل إنسانٍ يسعى إىل تحقيقه من منطلق فطرته
كل خريٍ آخ َر ،لذا نجد ّ
أسمى وأرقى من ّ
السليمة وإرادته املطلقة ،وكمقدّم ٍة لذلك فهو يبادر أ ّوالً إىل القيام بجميع األفعال الالزمة
السامي.
وتحقيق كافّة األهداف الجزئ ّيةّ ،
وكل ذلك ألجل تحقيق هذا الهدف ّ
يل الذي تتعلّق به إرادة اإلنسان ،2ومبا أ ّن رغبته يف
إذا ً ،الخ ُ
ري األعلی هو الهدف املثا ّ
ري عىل أفعاله
يئ ،لها تأث ٌ
فّس املاورا ّ
امتالك إراد ٍة مطلق ٍة عىل صعيد عقله العم ّ
ل وجانبه النّ ّ
رصفاته وإدراكاته األخالق ّية عن نطاق ال ّزمن
وسلوك ّياته ،فقد أدّت هذه الرغبة إىل خروج ت ّ
املحدّد الذي ينتهي يف فرت ٍة مع ّين ٍة ليلج يف رحاب عا َلمٍ يتجاوز حدود ال ّزمان وال ّتأريخ،
ومن ميزات هذا العامل أنّه زاخ ٌر بامل َملَكات األخالق ّية الثّابتة الدامئة الخارجة عن األطر
ال ّزمن ّية املحدودة.
ومن خالل تبنّيه رؤي ًة واقعيّةً ،طرح كانط نظرية أ ّن اإلنسان ال ميكنه تحقيق غاية الغايات
الكل  -ونيل السعادة ،إال عن طريق فهم حقيقة الخري األعىل يف حياته الطّبيع ّية
 الهدفّّ
الطبيعي بنح ٍو
األخالقي والخري
وتناسقٍ بني الخري
 الدّنيويّة  -ما يعني أنّه يوجد تعا ُد ٍلُ
ّ
ّ
يضمن له تحق يق السعادة املنشودة يف نهاية املطاف؛ وهذه السعادة يف الواقع تعني نيل
جميع ال ّرغبات البهيجة بكافّة أنواعها ومستوياتها ،وهي ،بطبيعة الحال راسخ ٌة ودامئ ٌة ال
كل وجوده متناغ ٌم مع رغباته.
تزول؛ إنّها حال ٌة تنتاب الكائن العاقل بداعي أ ّن ّ
مستحيل لألسباب التالية:
ٌ
هذا املدّعى ال ميكن أن يتحقّق عىل أرض الواقع ،فهو
ُكتسب عن طريق التجربة ،والتجربة بدورها
 .1عوامل السعادة يجب أن ت َ
تختلف باختالف البرش ،فضالً عن أنّها مختلف ٌة يف مختلف حاالت اإلنسان
الواحد يف شتّى األزمنة؛ فهي غري قطعيّ ٍة يف جميع األحوال والظّروف.

1. Highest good
2. White Beck, Lewis, A commentary on Kant’s Critique of Practical Reason, Chicago University press,
1990, p. 242.
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 .2طبيعة رغبات اإلنسان َمصو َغ ٌة بشكلٍ يستحيل معه تحقّق السعادة التا ّمة
تغري الزمان واملكان والظروف ،وعندما نطلق
تتغري مع ّ
يف جميع أمناطها ،فهي ّ
معنيٍ ،حيث تتزايد باستمرارٍ ،وعاد ًة ما ت ُس ِفر
لها العنان تجمح وال تتوقّف عند ح ٍّد ّ
عن حدوث فرا ِغ يف نفس اإلنسان.
 .3السعادة ال تعني مج ّرد اللذّة والّسور يف الحياة ،وإمنّ ا تع ّم الفكر واإلدراك
أيضا ً ،فهي متعلّق ٌة مبفاهي َم ذهن ّي ٍة تحيك عنها وتص ّورها؛ إذ من املمكن أن تتبادر
يف فكر أحد الناس تص ّوراتٌ متن ّوع ٌة إلحدى امللذّات ،وهذا التن ّوع الفكري
يحدث يف وعاء الذّهن طبعا ً ،لذا تتن ّوع التّص ّورات بالنسبة إىل اللذّة يف عمل ّية
ٍ
وثابت
ح املعامل
كل واض ِ
ّهني ،وحال ٌة كهذه ال تندرج ضمن قانونٍ ّ ٍّ
اإلدراك الذ ّ
يف جميع جزئيّاته؛ وعىل هذا األساس فاإلنسان الذي ميتلك طبعا ً محدَّدا ً حتّى
أفضل الرؤى والقابليات ،فهو ،مع ذلك ،يبقى عاجزا ً عن امتالك تص ُّو ٍر
َ
إن امتلك
خارج عن الحسابات املتن ّوعة
واضحٍ بالنسبة إىل رغباته ،إذ إ ّن التن ّوع يف الرغبة
ٌ
املتغري من السعادة والذي ليس له معاملُ ثابت ٌة وال مقاص ُد مع َّينةٌ،
يف هذا النطاق
ّ
فهذا العالَم يُع ّد أرضيّ ًة لنظامٍ شام ٍل آخ َر يعجز البرش عن فهم معامله التّا ّمة؛ لذا ال
يخلو وجودنا من ازدواج ّي ٍة عىل هذا الصعيد ،فنحن نسعى إىل نيل السعادة
بالسري وفق إرادتنا عىل ضوء األومر
املادّية ،لك ّننا يف الحني ذاته ُمل َزمون ّ
األخالقيّة الثّابتة التي نؤمن بها.
ٍ
ميزات أخالقي ٍة حميد ٍة ،إذ ال
إ ّن نيل السعادة يف هذا العامل ال يَشرتط امتالك
تتجىل مبعاملها
ّ
املعنوي لكون السعادة الحقيقيّة ال
ب ّد من اللجوء إىل الجانب
ّ
الحقيقية إال بعد فناء النّفس يف الذّات األزليّة.1
ل يصبح جزءا ً من عامل
استنادا ً إىل ما ذُكر نستنتج أ ّن اإلنسان مبعونة عقله العم ّ
املعقوالت الذي يتحقّق يف رحابه الخري األعىل ،وهو يف هذا املضامر مكل ٌَّف بالسعي
 .1كارل ياسربس ،كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية :مري عبد الحسني نقيب زاده ،منشورات طهوري ،إيران ،طهران،
 2011م ،ص .180 - 176
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ألن يُخلِّد نفسه؛ ومبا أنّه غري قاد ٍر عىل تحقيق هذا الهدف يف الحياة الدنيا ،فال ب ّد له من
السعي الحثيث والفناء يف عامل املاورائ ّيات يك يتمكّن من تحقيقه يف عامل اآلخرة ،وهو
ُ
أفعال اإلنسان ،حسب هذه
يت.1
يف هذا الطريق ينال منزلة القدس ّية والعصمة والغنى الذّا ّ
النتيجة التي تتمخّض عن رأي إميانويل كانط ،ال تكتسب قيم ًة أخالقيّ ًة إال إذا تجاوزت
نطاق ال ّزمان يف رحاب مسري ٍة غري متناهي ٍة بحيث تتّصف بالدّوام واألزل ّية؛ وهذا هو السبيل
الوحيد النتشال األخالق من مخاطر النسبويّة.
عام طرحه كانط بكون دوام املبادئ األخالق ّية متق ّوما ً عىل
رؤية ّ
مال صدرا ال تختلف ّ
أساس مبدأ خلود النفس ،لك ّنه اختلف معه يف نقطتني هام:
 .1اعترب دوام املبادئ األخالقيّة مرهونا ً بدوام امللكات النّفسانيّة.
ظال للوحدة
 .2من منطلق اعتقاده بكون اإلنسان مثاالً إله ّيا ً ،فقد اعتربه ّ ً
اإللهية ،لذلك استنتج أ ّن املفاهي َم األخالقيّ َة ذاتُ حقيق ٍة رسمديّ ٍة.
ذكرنا آنفا ً أ ّن ُم ّال صدرا أكّد عىل أ ّن مقام اإلنسان أرقى وأسمى من مقام غريه يف عامل
الوجود ،فهو برأيه كائ ٌن جمع يف ذاته جميع األكوان املا ّديّة وغري املا ّديّة ،وله القدرة عىل
طي مراتب الكامل من الجسميّة إىل التج ّرد التا ّم؛ 2فمقام هذا الكائن متناغ ٌم مع عالَم
ّ
الوجود وليس متضا ّدا ً معه بتاتا ً.
وقد حذا حذو الحكيم ابن سينا واعترب اإلنسان كائنا ً متح ّركا ً وفاعالً يف عامل الوجود
بحيث يسري من مراتب عامل الجسامنيّة إىل مراتب عامل الروحانيّة  -التج ّرد  -الذي هو ذو
مرتب ٍة أعىل ،ويف هذا السياق ابتكر أصوالً وضوابط جعلت تفسريه ملاهية اإلنسان وخلوده
عام طرحه ابن
عام طرحه كانط ،بل يختلف أيضا ً ّ
ومختلف األصول األخالقيّة ،يختلف ّ
سينا.

1. Kant, Immanuel, Practical philosophy, translated and edited by Mary J. Gregor, Cambridge University
press, 1996, p. 238.

 .2صدر الدّين مح ّمد الشريازي ،أرسار اآليات ،مقدّمة وتحقيق :مح ّمد خواجوي ،منشورات (انجمن حكمت وفلسفه) ،إيران،
طهران 1979 ،م ،ص .161

ّ
حل النسبويّة األخالقيّة يف فلسفة كانط وصدر املتألّهني 49 

بالنسبة إىل اختالف وجهة نظر مال صدرا عن نظريّة ابن سينا عىل صعيد مسألة خلود
أفعال اإلنسان واملبادئ الخلقية ،فهو يتمحور حول رؤيته لخلود امللكات ال ّنفسان ّية عىل
ِ
امللكات
أساس مبدأ الحركة الجوهرية وتفسريه ملفهوم وجود الذّات ،حيث اعترب
كل أم ٍر
األخالق ّي َة متّحد ًة مع الذّات اإلنسان ّية ،وهذه األطروحة ت ُ َع ّد مقدّم ًة للقول باعتباريّة ّ
هوي من زاوية كونه مرتب ًة من مراتب أو شؤون الوجود .إضاف ًة إىل ذلك فهو يعترب اإلنسان
ما ٍّ
الخاصة التي تنشأ
فكل إنسانٍ له حاالته وميزاته النّفسان ّية
متوسطا ً يسري نحو التكاملّ ،
نوعا ً
ّ
ّ
ترتسخ يف ال ّنفس تدريج ّيا ً لتتح ّول بعد ذلك إىل
لديه ج ّراء مختلف أفعاله وسلوك ّياته ،وهي ّ
ٍ
كل مرحل ٍة من مراحل تط ّوره النفّس
ملكات وصو ٍر منطبع ٍة يف الذّات اإلنسان ّية ،فهو يف ّ
ٍ
رث تكامالً من سابقاتها ،وهذا يعني أنّه يف بادئ
يكتسب
ملكات وصورا ً نوع ّي ًة جديد ًة أك َ
يستقل بنفسه ليتشخّص
ّ
وجوده يتّصف بوحد ٍة نوعيّ ٍة وتعدّديّ ٍة شخصيّ ٍة ،ومن ث ّم شيئا ً فشيئا ً
بشكلٍ مييّزه عن غريه.1
ٌ
منهمك
ين تبدأ أ ّوالً من مرتبة الجسامن ّية ،واإلنسا ُن يف هذه املرتبة
مراتب الكامل اإلنسا ّ
يف اختيار أفعاله وفقا ً للمقتضيات والظّروف الطّبيعيّة مبا فيها الزمان ،واختيار ُه هذا إمنّ ا
والنظري ،وهذه
ل
ّ
يحدث من خالل اعتامده عىل قواه اإلدراك ّية التي تتمثّل يف العقلني العم ّ
القوى يف الحقيقة ت ُع ّد شأنا ً من شؤون حقيق ٍة عقالن ّي ٍة واحد ٍة ،حيث تعني اإلنسان عىل
معرفة مصالحه وتحفّزه عىل السعي لنيلها.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن وجود اإلنسان مق َّد ٌم عىل ماهيتيه ،وهو يصوغ هذه املاهية
ٍ
يف إطار نش ٍ
ارتباط بالعامل الذي يحيا يف كنفه؛ ونتيج َة ذلك يُضفي عىل هويته،
اط ذي
بشتّى صورها الفرديّة واالجتامع ّية والتأريخ ّية ،نَظْام ً وات ّساقا ً باختيا ٍر وإراد ٍة سوا ًء يف
الظروف الراهنة أو املستقبليّة ،كام أنّه يبادر يف هذا املضامر إىل نَظْم شؤون مجتمعه
بصفته عضوا ً فاعالً فيه؛ وهو يف اختيار أفعاله وصياغة ملكاته النفسانية مق ّي ٌد بنطاق الزمان
ّنيوي ،لذا تكون حركته
والحركة بحيث ال ميكنه الخروج عن نطاقهام يف هذا العالَم الد ّ
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ب وانسجا ٌم من جه ٍة
مقيّد ًة مبقتضيات ال ّزمان الذي يواكبه ،ورغم هذه األوضاع هناك ُ
تناس ٌ
بني تلك اإلرادات املتجدّدة وش ّتى القابل ّيات الفرديّة والجامع ّية والصور النوعية -
الالحقة النّهائيّة من
الصور ال ّنوعيّة ّ
امللكات  -واآلثار اإلدراكيّة التي ترتت ّب عليها؛ وبني ّ
جه ٍة أخرى.
مراتب مثاليّ ٍة وعقالنيّ ٍة لإلنسان إىل جانب مرتبته الجسامنيّة،
مال صدرا وجود
لقد أثبت ّ
َ
فهو ،عىل أساس تفسريه لطبيعة ال ّزمان ،أثبت لهذا الكائن الحركة والعالقة بني النّفس
ّ
استدل عىل وجود تلك املراتب يف بحوثه
والبدن وسائر امللكات ال ّنفسان ّية ،ومن ث َ ّم
يل لعالَم التّص ّور نأى بنفسه عن نظريّة ابن سينا،
التّحليل ّية؛ ومن خالل إثباته للتج ّرد املثا ّ
وعىل أساس رأيه هذا ذهب إىل القول بأ ّن اإلنسان له القابل ّية عىل االرتقاء إىل عوامل أخرى
يف ما وراء عامل الطبيعة بواسطة حركته الجوهريّة وإثر نشأة امللكات النّفسانيّة لديه ،وهذا
التعايل ،الذي يحدث يف ذات اإلنسان ،يجعله يجتاز مرحلة الكينونة الطّبيع ّية ليبلغ مرحلة
ين ،وحينام ينال هذه املراتب
الكينونة املثاليّة ،ومن ث َ ّم يرتقي إىل مستوى اإلنسان العقال ّ
ٍ
وخصائص مت ّيزه عن سائر الكائنات ،وامللكاتُ التي يحصل
كامالت
العليا سوف يكتسب
َ
مراتب
عليها خالل مسريته التّكامليّة هذه تسمو عىل املراتب الدنيا وتتعدّاها لتصل إىل
َ
ين ميتلك
عليا تشت ّد وتقوى أكرثَ ّ
مام مىض كلّام تعالت ،وهذا يعني أ ّن اإلنسان الجسام ّ
ين ميتلك بدنا ً مثال ّيا ً ذا مقدا ٍر عا ٍر من
بدنا ً جسامن ّيا ً قوامه املادّة واملقدار ،واإلنسان ال ّنفسا ّ
املادّة ،واإلنسان العقالين ميتلك بدنا ً عقالنيّا ً مج ّردا ً تج ُّردا ً تا ّما ً.
ّبيعي وانتقاله إىل
اإلنسان يتج ّرد من املادّة والزمان خالل اجتيازه مرتبة الوجود الط ّ
مرت َبتَ ِي املثال والعقل ،ومن ث َ ّم ينال درجة الخلود .1عىل أساس مبدأ وحدة الوجود
التّشكيكيّة ،فمراتب الكامل اإلنساينّ التي تبدأ من عامل الطّبيعة وتنتقل إىل عالَ َم ِي املثال
رض الوحدة بالتّعدّد ،وكذلك
والعقل ،متتاز بالوحدة والتعدُّد معا ً بشكلٍ منسجمٍ بحيث ال ت ّ
رض معه التعدّد بالوحدة؛ فهذه املراتب منذ بادئ نشأتها وارتباطها بال ّزمان وعامل
بشكلٍ ال ي ّ
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ل عرب تح ّررها من قيود ال ّزمان والطّبيعة؛
يل والعق ّ
الطّبيعة وحتّى بلوغها مرتبة التج ّرد املثا ّ
وكأنّها سلسل ٌة م ّتصل ٌة تنتهي إىل وحد ٍة عىل ضوء أصالة الوجود ،ووحدتها هذه ال تتأث ّر
يل لها وملراتبها.
بالتّعدّد الطو ّ
حينام يصل اإلنسان إىل املراتب العليا فهو يجمع بينها وبني املراتب الدّنيا التي
كل يش ٍء يف وحدته
اجتازها سابقا ً ،لذا فاإلنسان الذي يبلغ مرتبة عامل العقل يجتمع ّ
الجامعة العقليّة1؛ وأ ّما الكلّيّة واالشرتاك يف ذات هذا اإلنسان ،فيتحقّقان باعتبار نطاقه
الوجودي وكأنّهام إحاط ٌة للحقائق عىل الظّرائف.2
ّ
كل آنٍ انتزاع ماه ّي ٍة من
استنادا ً إىل مبدأ أصالة الوجود واعتباريّة املاه ّية ،ميكن يف ّ
اإلنسان تختلف عن املاه ّية التي ت ُنتزع يف اآلن ال ّتايل ،ومع ذلك فإ ّن مراتبه املاهويّة يف
ٍ
تتجىل يف مرتبة النّفس الحقّة بصفتها
ّ
معلوالت
املراتب الوجوديّة الثالثة هي عبار ٌة عن
ي تأثريٍ للتّغيريات عىل ثبات شخص ّية
علّالً تا ّمةً ،وهذا األمر يؤدّي إىل عدم حدوث أ ّ
ين ومراتبه
اإلنسان ووحدتها ،وهو أم ٌر يحيك عن مفهومٍ يُنتزع من تن ّزل الوجود النّفسا ّ
الس ّيالة  -التعدّديّة الجسامن ّية أو التج ّرديّة  -باعتبار أ ّن املاهية متثّل ح ّدا ً للوجود.
ّ
مال صدرا ،من خالل تأكيده عىل مبدأ الوحدة الشّ خصيّة للوجود ،اعترب املراتب الثالثة
ّ
 الحس والتص ّور والعقل  -موجود ًة يف كُنه النّفس ،فاإلنسان يف مرتبة الذات تتوفّر لديهطبيعي أو
كل مرحل ٍة من الحركة يف وعاء إنسانٍ
تتجىل يف ّ
ّ
جميع هذه املراتب ،ولك ّنها
ٍّ
كل إنسانٍ دون استثنا ٍء ،حيث تتن ّزل
ين؛ وهذا يعني أنّها موجود ٌة يف ذات ّ
يل أو عقال ٍّ
مثا ٍّ
االشتدادي لإلنسان ال يُس ِفر
وتتجىل ظاللُها يف مراتب أدىن ،وهذا األمر يدلّ عىل أ ّن التع ّد َد
ّ
َّ
مال صدرا ،ينتقل
عن حدوث خل ٍل يف وحدته الشّ خصيّة يف جميع مراحل حياته ،فهو ،برأي ّ
من الجمسان ّية إىل املثال ّية ث ّم إىل العقل ّية يف إطار وحد ٍة شخص ّي ٍة وبواسطة امللكات
املستودَعة يف باطنه ،وقال يف هذا الصدد:

 .1صدر الدّين مح ّمد الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،منشورات (طليعه نور) ،إيران ،قم 1425 ،هـ ،ج
 ،3ص .286
 .2السبزواري ،هامش األسفار األربعة ،ج  ،3ص .288
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متوس ٌ
وعقل
ٌ
طة
حس فاس ٌد ونفسان ّي ٌة
كل إنسان توجد ثالث ُة
يف ّ
َ
ِّ
شواخص إنسان ّية هي ٌّ
ُ
والضعف
حيث الشدّ ُة
خال ٌد ،وهي متّحد ٌة يف حقيقتها النسان ّية لكنّها متاميز ٌة من
ُ
الوجودي.
ين ،والنسانُ النفساين هو صنم النسان
النسا ُن
ّ
الحّس هو صنم النسان النفسا ّ
كل فعل فيها
بالحس والتص ّور والعقل تتّصف بأ ّن َّ
ين؛ واملراتب الثالثة املتمثّلة
ّ
العقال ِّ
1
يحدث بشكل يتناسب مع املرتبة األخرى .

ٍ
ملكات علميّ ٍة
هذا الكالم يدلّ عىل إمكانيّة إثبات خلود النّفس اإلنسانيّة وما لديها من
وعمل ّي ٍة تفوق نطاق عالَم الطّبيعة لتبلغ عامل َِي املثال والعقل ،عىل أساس مبادئ الحركة
الحضوري؛ وعىل ضوء ذلك
الجوهريّة والتص ّور املج ّرد ووحدة الوجود الشّ خصيّة والعلم
ّ
يتسنّى لنا إثبات دوام املبادئ األخالق ّية وخلودها.
أصول الحكمة املتعالية لصدر املتألّهني متتاز بكونها مضامرا ً للولوج يف مباحثّ
رسمديّة الحقائق األخالقيّة ،فهذا الفيلسوف املبدع أكّد عىل أ ّن اإلنسان حتّى وإن قام
كل ما لديه
بأفعاله من منطلق إرادته واختياره ليصوغ ملكا ِته النفسان ّية عىل أساسها ،فهو مع ّ
ٍ
لظل الوحدة
ظل للوحدة اإللهيّة لكونه مثاالً ّ
وصفات نفسانيّ ٍة ليس سوى ٍّ
خصائص
من
َ
اإلله ّية األصيلة ،وبالتايل حتّى إن متكّن مبعونة أفعاله الحسنة من أن ينتقل من مرتبة
ل ليتجاوز مرحلة الفقر الذّايتّ ويبلغ مرتبة الغنى
يل والعق ّ
الجسامنيّة إىل مرتبة التج ّرد املثا ّ
الذايتّ ،لكنّه يبقى مع ذلك دون مستوى الذّات اإلله ّية املبا َركة ،وليس من شأنه مطلقا ً أن
يُكا ِف َئها وال أن يبلغ تلك الحقيقة الّسمديّة التي متتاز بها هذه الذّات العظيمة.
بالرضورة ورسمديّ ٌة
إ ّن إرادة اإلنسان تختلف عن إرادة الله ،فإرادته تبارك شأنه أزليّ ٌة
ّ
بالذات ،بينام الذات اإلنسانيّة رضوريّ ٌة بالغري ال بالذات ،2وعىل هذا األساس فقد ذهب
ُم ّال صدرا إىل القول بأ ّن اإلنسان هو عبار ٌة عن حقيق ٍة مق َّيد ٍة الوجود بني بادئ الخلقة

 .1صدر الدّين مح ّمد الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،منشورات (طليعه نور) ،إيران ،قم 1425 ،هـ ،ج
 ،9ص 30؛ صدر الدّين مح ّمد الشريازي ،الشواهد الربوبية يف املناهج السلوكية ،تحقيق :السيّد جالل الدّين آشتياين ،منشورات
مكتب اإلعالم اإلسالمي يف الحوزة العلمية ،إيران ،قم 2003 ،هـ ،ص .353
 .2صدر الدّين مح ّمد الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،منشورات (طليعه نور) ،إيران ،قم 1425 ،ه ،ج ،6
ص .279 - 269
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مراتب وقابليّ ٍ
ات مرتبط ٍة وجوديّا ً بحقيقة الحقائق طوليّا ً (تصاعديّا ً
والعاقبة النّهائيّة ،وأنّه ذو
َ
وتنازل ّيا ً) وكذلك عرض ّيا ً (من حيثُ األبعا ُد اإلدراك ّي ُة والتحريك ّيةُ) ،وبفضل هذه الحقيقة يبلغ
1

ِ
اإلدراكات والصو َر الجزئ ّي َة يف عالَم املادّة
درجة الوحدة والثبات  .ويف موضعٍ آخ َر اعترب
حقائق كلّي ٍة أزليّ ٍة عند
لطائف من
َ
والتي ت ُصاغ يف وعاء الوضع وال ّزمان واملكان ،بكونها
َ
وجل؛ وقال يف هذا الصدد:
الله ع ّز ّ
الصور الجسامنية الجزئية هي حقائق كلّية موجودة يف عامل األمر والقضاء اللهي،
ولكل واحدة منها توجد لطائف جزئية تظهر إىل الوجود بواسطة األسباب الجزئية
ّ
املقدّرة مثل املادّة والوضع والزمان واألين  -املكان  -والحقائق الكلّية موجود ٌة عند
املختصة بها موجود ٌة بحكم التبعية
الحسية
الله تعاىل باألصالة ،لك ّن اللطائف
ّ
ّ
واالندراج؛ وهذه الحقائق املتّصفة بالكلّية والتي هي قرب الله تعاىل ،ال تنتقل إىل
عامل املادّة ولكن بسبب ارتباطها بالذات اللهية وشموليتها بالنسبة إىل سائر املراتب،
فهي تتن ّزل لتتمثّل يف وعاء الجسامنيات ،وأ ّما اللطائف فبحكم ارتباطها ال بد وأن متثّل
نفس تلك الحقيقة ،واختالفها إمنّ ا يحدث بحسب الشدّة والضعف والكامل والنقص.

2

هذا األمر ين ّم عن أ ّن اإلدراكات األخالق ّية لدى اإلنسان هي األخرى تناظر سائر الشؤون
اإلنسانية وترضب بجذورها يف الحقيقة اإللهية األزلية.
نستنتج من جملة ما ذكر أ ّن مباين مال صدرا الفلسفية تؤكّد عىل أ ّن جميع التط ّورات
ٍ
ٍ
وإضافات إرشاقيّ ٍة
وجودات رابط ٍة
الجسامنية واملثالية والعقلية لدى اإلنسان عبار ٌة عن
للحق سبحانه وتعاىل ،فاإلنسان يف كُنه ذاته وحقيقته الوجوديّة كام ٌن بني بداية الخلقة
ّ
وعاقبتها؛ وعىل هذا األساس ت ّتصف إدراكاته العمل ّية واألخالق ّية بحقيق ٍة رسمديّ ٍة عن طريق
وجل ،مع أنّها مت ّر يف حالة سيالنٍ  -حركة
ّ
تج ّرده مثال ّيا ً وعقل ّيا ً وبواسطة ارتباطه بالله ع ّز
س ّيالة  -وتج ّد ٍد.

 .1املصدر السابق ،ج  ،8ص .6
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نتيجة البحث
األخالقي برأي الفيلسوف الغريب إميانويل كانط،
املبادئُ األخالقيّ ُة التي هي مظه ُر القانون
ّ
هي عبارةٌ عن مثر ٍة لح ّرية إرادة اإلنسان واختياره وفطرته ،وهذه املبادئُ مرتكز ٌة عىل البنية
الذّاتيّة لإلنسان بصفته جزءا ً من عالَم املعقوالت ،ومن ناحي ٍة أخرى هي مرتكز ٌة عىل إرادته
اإلنسان ّية املطلقة التي تجري يف مسري ٍة غري متناهي ٍة .هذان املصدران ،باعتبار كونهام
فطريّني مكنونني يف النّفس اإلنسانيّة مسبقا ً ،يُوجِدان لديه إيديولوجيا أخالقيّ ًة شموليّ ًة
خالدةً.
وأكّد عىل أ ّن طرح املبادئ األخالق ّية يف رحاب املباحث الفلسف ّية ،يصونها من مخاطر
النسبويّة ويحفظ قدسيّتها التأريخيّة ،وعىل الرغم من أنّه حلّل املبادئ األخالقيّة عىل ضوء
ٍ
إلزامات عقليّ ًة عمليّةً ،لكنّه تط ّرق إىل البحث والتّحليل
الوقائع االجتامعيّة والفرديّة بصفتها
املتحرض ،كام أنّه مل يُعر أهمي ًة لالختالفات الفرديّة
حول مبدأ الح ّرية واملجتمع املدين
ّ
جهة ال ّنظر هذه أدّت يف ما بعد إىل طرح
واالجتامع ّية يف مقام كسب املعرفة األخالق ّيةِ .و ْ
اجتامعي ،لذلك متحورت مباحثها حول
األخالق من قبل بعض الفالسفة وكأنّها عق ٌد
ٌّ
التالعب باأللفاظ حسب تعدّد الثقافات وتن ّوعها ،لذا فهي بدل أن تخرج من حيّز النسبيّة،
وقعت يف فخّها.
وأ ّما الفيلسوف املسلم صدر املتألّهني ،فقد طرح املبادئ األخالق ّية يف رحاب رؤيته
الوجوديّة ،حيث اعتربها إيديولوجيا شمول ّي ًة متق ّوم ًة عىل أساس وحد ٍة جامع ٍة للنّفس
والقوى املتعلّقة بها ،وأثبت ات ّصاف العلم والعمل وأزليّة األخالق مبراتب ،عن طريق
االستدالل عىل خلود امللكات النّفسان ّية وتج ّرد التّص ّورات والوحدة الشّ خص ّية للنفس
ال
اإلنسان ّية .حسب هذه الرؤية استنتج أ ّن االختالفات الفرديّة واالجتامع ّية التي ت ُع َترب ِظ ّ ً
اعتباري حكيمٍ .
للحقائق الثّابتة واألزليّة ،منبثق ٌة من وضعٍ
ٍّ
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اهلل يف فلسفة األخالق عند كانط والعالمة ال ّ
طباطبائي

1

محمد إبراهيم فوالدي 2ومحسن غرويان3
أنطولوجي
ظري» ذكر ثالثة براهني إلثبات وجود الله تعاىل ،أحدها
إميانويل كانط يف كتابه «نقد العقل ال ّن ّ
ٌّ
كالمي؛ لكنّه بعد التّحليل واالستنتاج اعتربها غري كافي ٍة إلثبات
طبيعي
إبستمولوجي والثالث
واآلخر
ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٍ
تنظيمي فحسب.
محض ودو َره
ل
املطلوب ما يعني أنّ الله تعاىل ليس سوى مثا ٍل عق ٍّ
ٌّ
ال ّ
يف دامئاً ما يواجه قضايا مرشوط ًة ،لذلك يسعى إىل تجاوزها يك
شك يف أنّ العقل عىل ّ
الصعيد املعر ّ
يبلغ مرحل ًة غري مرشوط ٍة؛ وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ امل ُثُل العقليّة املحضة ت ُع ّد مبثابة فرضيّا ٍ
ت متعالي ٍة يراد
منها تحقيق ما ذُكر ،إال أنّ العقل حينام يعترب مثال ّية الله تعاىل مبنزلة وجو ٍد ،فهو يف هذه الحالة يواجه
تعارضاً يف متبنّياته األمر الذي يجعله غائرا ً يف مفاهي َم جدليّ ِة الطّرفني ،وهذا التعارض يعني أنّه يست ّ
دل من
ناحي ٍة عىل وجود الله ،ومن ناحي ٍة أخرى عىل عدمه ،لذا أكّد كانط عىل عجز العقل النّظري عن إثبات
ل.
وجوده تعاىل ،ومن هذا املنطلق بادر إىل وضع ٍّ
حل للمسألة اعتامدا ً عىل مبادئ العقل ال ّعم ّ
 . 1املصدر :فوالدي ،محمد إبراهيم و غرويان ،محسن« ،خدا در فلسفه اخالق کانت و عالمه طباطبایی» ،پژوهشنامه حکمت و
فلسفه اسالمی طلوع ،پاییز  ،۹۰شامره  ،37صص .۱44-۱۱7
تعريب :حسن عل مطر
 .2باحثٌ عىل مستوى الدكتوراه يف التيارات الكالمية املعارصة يف عامل اإلسالم ،جامعة املصطفى العاملية ،مجمع اإلمام
الخميني (رحمه الله) للتعليم العايل ،قم املقدسة.

 .3مدرس يف الفلسفة اإلسالمية يف الحوزة العلمية يف قم ومؤلف لكتب :رشح برهان شفا ،ترجمه وتبیین بدایة الحکمة ،آشنایي
با فلسفة ومقاالت فلسفي..
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األخالقي الذي
يعتقد كانط بأنّ املبادئ األخالق ّية ال تكتسب قيمتها من االعتقاد بوجود إل ٍه ،بل القانون
ّ
ٍ
رشط مسبقٍ ؛ كام يرى أنّ االعتقاد بالسعادة
قي ،يع ّد أمرا ً رضوريّاً بال
يُعترب أساساً لتحقّق السلوك األخال ّ
األخالقيّة يُل ِزمنا بافرتاض وجود الله ما يعني أنّ وجوده تعاىل رش ٌ
رضوري لحصول الخري األعىل.
ط
ٌّ
الخاصة باملوضوع املشار إليه ،تط ّرق
بعد أن تط ّرق الباحث يف هذه املقالة إىل بيان تفاصيل االستدالالت
ّ
إىل رشح وتحليل رأيني آخرين لهذا املفكّر الغريب يف املضامر ِ
نفسه ،وعىل ضوء ذلك أكّد عىل أ ّن
األخالقي والحياة
األسايس يف القانون
املتحصل من وجهة نظره هو أنّ استقاللية الذات هي الرشط
ّ
ّ
ّ
األخالقي
األخالقيّة ما يعني أنّ الله وال ّدين يندرجان ضمن تعريفه هذا .املقصود من هذا الكالم أنّ القانون
ّ
مطلق فليس من املمكن أن ينبثق من الغري؛ وعىل هذا األساس يُقال أنّه
ليس منبثقاً من الله ،إذ مبا أنّه
ٌ
1

مستقل  ،لذا فهو ال يكتسب رضورته إال من ذاته ،ويف غري هذه الحالة يجب تجريده من كونه رضوريّا ً
ٌّ
فالرشط يف الحياة األخالق ّية هو االعتقاد بوجود إل ٍه يف الكون يضمن لإلنسان نيل
وكلّ ّياً؛ ولكن مع ذلك ّ
السعادة عىل ضوء التزامه بالقانون.
ّ
العالمة مح ّمد حسني
ّ
القسم الثاين من املقالة متحور حول بيان تفاصيل املوضوع من وجهة نظر
ال ّطباطبايئ ،واملسألة املحوريّة يف هذا البحث فحواها أ ّن رؤية إميانويل كانط قد امتزجت مع النزعة
2

اإلنسان ّية (اإلنسانوية) يف حني أ ّن رؤية العالمة رغم ارتكازها عىل مبدأ أ ّن اإلنسان يحظى بأعىل مقامٍ يف
سلسلة الكائنات ،لكنّه مع ذلك يبقى فقريا ً بال ّذات بحيث يكتسب وجو َده وأفكا َره من ال ّذات اإللهيّة؛ وهذه
نتائج دقيق ٌة ومتن ّوع ٌة.
املسألة األساس ّية تتمخّض عنها
ُ
يل يف هذه املقالة محدو ٌد إىل ح ٍّد ما وال سيّام يف القسم الثاين
تجدر اإلشارة هنا إىل أنّ الجانب االستدال ّ
والعالمة مح ّمد
ّ
منها ،لكنّها مفيد ٌة من ناحية بيان النتائج التي ميكن تحصيلها من أفكار إميانويل كانط
حسني الطّباطبايئ.
املحرر
******

العالمة محمد حسني الطّباطبايئ) يف بحث التوحيد
يعود االختالف بني (إميانويل كانط) و( ّ
ومعرفة الله إىل اختالفهام بشأن العقل واملصادر املعرف ّية .إن االختالف يف أبحاث
اإلله ّيات ميثّل أساس االختالفات يف معرفة اإلنسان ومكانته .لقد عمد كانط إىل التن ّزل
يحق له التّخلّف
باإلله إىل ح ّد الفرضية ،حيث يرى الل َه مقهورا ً ألحكام العقل املحض ،وال ّ

1. Autonomous
2. Humanism
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عن القوانني األخالقيّة املنبثقة من العقل املحض .إ ّن اإلنسان ،يف جميع األبعاد املعرفيّة
ومستقل عن الله .ومن ناحية أخرى فإن اعتقاد
ٌّ
غني
واالنتامئ ّية والغائ ّية والترشيع ّية وغريهاٌّ ،
كانط يف بحث صفات الله يتعارض مع مبانيه الفلسفيّة؛ أل ّن كانط يرى استحالة جميع أنواع
ي إنسانٍ أن يدعي إثبات الصفات
ل) ،وعليه ال ّ
يحق أل ِّ
معرفة الله (حتى يف العقل العم ّ
للحق تعاىل ومعرفتها.
العالمة الطّباطبايئ فيعتقد بإمكان معرفة الله تعاىل وإثبات وجوده .حيث يرى أن
أما ّ
وغني عن اإلثبات؛ وأ ّن اآليات األنفسية واآلفاقية الكثرية ّ
تدل عىل
بديهي الوجود
الله تعاىل
ٌّ
ُّ
وجود الله تعاىل كام ت ُثبت صفاتِه أيضا ً ،وأ ّن الرباهني القطعية ت ُثبت وجود الله تعاىل وتؤكّد
وحدان ّيته.
املقدمة
إ ّن منزلة اإلنسان ومكانته يف نظام الوجود تعكس قيمته وكرامته .إ ّن قيمة اإلنسان تكمن يف
اإلسالمي قيم ًة وكرام ًة لإلنسان بوصفه
املباين النّظريّة لفلسفة األخالق .كام يرى الدّين
ُّ
خليف َة الله تعاىل .بيد أن الوصول إىل مقام الخالفة اإللهية واكتساب القيم اإلنسانيّة يتوقّف
عىل سلسلة من املسائل التي ت ُس ّمى (مباين الكرامة األخالق ّية لإلنسان يف اإلسالم).
ت ُع ّد الدراسة املقارنة بني األخالق اإلنسان ّية واألخالق القامئة عىل الكرامة اإلنسانية يف
اإلسالم ،وتظهري املاهيّة اإللحاديّة للنزعة اإلنسانيّة ،من أهم املسؤوليات الدينيّة امللقاة
يني أيضا ً .لقد كانت األفكار اإلنسان ّية لـ
عىل عاتق علامء الدّين والباحثني يف الشّ أن ال ّد ّ
الرشقيّني وال ّغربيّني من أصحاب النزعة اإلنسانيّة
كانط تنطوي عىل جاذبيّ ٍة
خاص ٍة لدى ّ
ّ
مفّسا ً كبريا ً ،وفيلسوفاً
ّ
وت ُعترب مصد َر إلهامٍ لهم .وقد كان
للعالمة الطّباطبايئ ـ بوصفه ِّ
رب يف ال ّدفاع
مبدعا ً ،وعارفا ً تقيّا ً ،وعالِام ً واعيا ً ،وخبريا ً بزمانه ومسؤوالً ـ كان له الدو ُر األك ُ
األخالقي يف اإلسالم عىل أساس الكرامة والخالفة اإلنسان ّية
عن النّظريّة األخالق ّية والنّظام
ّ
يف العقيدة اإلسالم ّية.
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اهلل يف فلسفة األخالق من وجهة نظر (إيامنويل كانط)
يذهب كانط 1إىل االعتقاد بأنّنا ال نستطيع الحصول عىل مفاهي َم واضح ٍة ومحدَّد ٍة بشأن
الله ـ كام هو الحال يف املفاهيم ال ّتجريب ّية ـ بل إن مفاهيمنا حول الله تبقى عىل الدوام
ح ِمل هذه املفاهي َم عىل الله بشكلٍ واضحٍ
ناقص ًة وصوريّ ًة بحت ًة .كام أننا ال نستطيع أبدا ً أ ْن نَ ْ
إال أ ّن اعتقادنا بوجود الله يبقى
ودقيقٍ  .وال نستطيع إثبات وجود الله بالربهان ال ّدقيقّ .
رضورة أخالق َّية وباطن َّية تقتضيها الحاجة .2إن األخالق تثبت الل َه بوصفه كامالً مطلقا ً.
ويجب أن يكون الله عالِام ً مطلَقا ً يك يكون عاملا ً بجميع أفعال اإلنسان وسلوكيّاته وأعمقِ
جذور حاالته النّفس ّي ة وذلك يف جميع الحاالت واألوقات .ويجب أن يكون قادرا ً مطلقا ً،
يك يستطيع مكافأة املحسنني عىل إحسانهم ،ومعاقبة املسيئني عىل س ّيئاتهم بشك ٍل تا ٍّم
وكاملٍ  .ويجب أن يكون حارضا ً مطلقا ً ورسمديّا ً .ويف املجموع فإ ّن الله ال ربط له بالفيزيقا
بل وحتى مبا بعد الطبيعة وامليتافيزيقا ،ويف املجموع ال ربط له بالعقل النظري ،وإمنا هو
ل.3
متعلق باألخالق والعقل العم ّ
صفات اهلل
عندما ت ُطلق صف ٌة عىل الله تعاىل ،يجب أن تكون يف أعىل حدود الكامل .ولكن هناك
ٍ
صفات أخالقيّ ٍة ت ُطلَق عىل الله حرصا ً ويف الوقت نفسه دون إضافة قيد العظمة
ثالثُ
عرب ـ
محض ،ومبا َرك
محض ،وحكي ٌم
س
ٌ
ٌ
ٌ
محض .وإن هذه املفاهيم ت ُ ِّ
واإلطالق .فالله مق َّد ٌ

 .1ولد إميانويل كانط بتاريخ / 22 :أبريل  1724 /م ،يف مدينة غونغسربج يف أملانيا .يعترب أحد أكرب فالسفة الغرب .ومن بني
أشهر مؤلفاته يف حقل الفلسفة( :نقد العقل املحض) ،و (نقد العقل العمل) .لقد ترك كانط تأثرياً كبرياً عىل تطوير النزعة اإلنسانية
وال سيام عىل مباين حقوق اإلنسان يف الغرب ويف غريه .تويف كانط يف أملانيا ،سنة  1804م.
 .2أي .أس .يوينغ ،برسشهاي بنيادين فلسفه ،ترجمه إىل الفارسية :السيد محمود يوسف ثاين ،ص  390و  414ـ  ،415انتشارات
حكمت ،ط  ،2طهران 1383 ،هـ ش.
3 . Kant, Immanuel, 1999, Critique of practical reason, translator, Mary Gregor, London, cambrige
university press. P. 115 – 116.
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بشكلٍ
الصفات ،يكون
رضوري ومسبَقٍ ـ عن اإلطالق وعدم املحدودية .وعىل أساس هذه ّ
ٍّ
خريا ً.1
رشعا ً مقدَّسا ً ،وقاضيا ً عادالً ،وحاكام ً ِّ
الله م ِّ
ل ـ إىل تلخيص األصول االعتقاديّة
وقد عمد كانط ـ عىل أساس حاجة العقل العم ّ
الحقيقي والعام بالنسبة إىل الله ،عىل النحو اآليت:
للدّين
ّ
 1ـ إن الله هو القادر املطلق ،وخالق الساموات واألرض ،وهو من الناحية
رشع مقدَّس.
األخالق ّية م ِّ
 2ـ إن الل َه هو الحاف ُ
فوق
ين ،والحاك ُم املري ُد للخري ،والشَّ ُ
ظ للنّوع اإلنسا ّ
ُ
والعطوف باإلنسان من الناحية األخالق ّية.
 3ـ إن الل َه هو املدي ُر واملدبِّ ُر للقوانني والتّرشيعات املقدّسة الخاصة به،
مبعنى أنّه ٍ
ٌ
عادل.
قاض
وبطبيعة الحال ،فإ ّن هذه األمو َر الثالث َة تعكس ال ّنسبة األخالق ّية القامئة بني الله
تتجىل يف االعتقاد الديني لدى أكرث األشخاص أخالقا ً عىل شكل
ّ
واإلنسان .ومن هنا فإنّها
والسلطة القضائ ّية يف
والسلطة التنفيذيّة،
السلطات الثالث ،وهي :السلطة ال ّترشيع ّية،
ّ
ّ
مملكة الغايات ،بوصفه تجلّيا ً وانعكاسا ً لتلك األوصاف اإللهيّة الثالثة .ويجب أوالً :أن
نفّس رحمة الله بشكلٍ
تكون ترشيعاتُ الله متناسب ًة مع قداسة اإلنسان .وثانيا ً :يجب ّ
أال ال ّ َ
وسعي اإلنسانِ ِ
نفسه،
يدفعنا إىل الغفلة عن مسؤوليّاتنا؛ ألن امل ُجدي هو الخصل ُة األخالقيّ ُة
ُ
إال لجربان ضعف اإلنسان .وثالثا ً :إ ّن عدالة الله ليست من
وإن ات ّصاف الله بالخرييّة ما هو ّ
سنخ الخرييّة وامل ُعذِّريّة ،بل هي محدود ٌة برشوط تناغم اإلنسان وانسجامه مع القانون
واألخالقي .ومبالحظة هذه األمور الثالثة يذهب كانط إىل تربير االعتقاد
املق َّدس
ّ
بالتثليث.2

 .1املصدر أعاله ،ص .109
2. Kant, Immanuel, 1998, religion within the boundaries of mere reason and other writing, translated
and edited by Allen Wood and George, Di Giovanni, United Kigdom, Cambrridge university press. P. 141
– 143.
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وجود اهلل
إن كانط يف نقد العقل املحض يس ّمي الل َه (منوذج العقل املحض) أو (النموذج
يئ) ،ال مج ّرد تصور .إن مثل هذا النموذج موجودٌ ،بل هو يف الحقيقة أفضل
االستعال ّ
حظ بوصفه جوهراً
موجود ،إذ ال ميكن ليش ٍء أن يكون أكرثَ واقعي ًة منه .إن هذا النموذج يُال َ
وأصل وجود جميع األشياء بشكلٍ عا ٍّم.1
َ
شخص ّيا ً
يذهب كانط إىل عدم إمكان إثبات وجود الله بالرباهني النظرية ،وذلك أوالً :أل ّن الل َه
ح ِمل عليه مقوال ِ
ت
ليس أمرا ً زمان ّيا ً أو مكان ّيا ً أو نتيج ًة تجرب ّيةً .ومن هنا ال ميكن لنا أن نَ ْ
ظري عىل إثبات وجود الله ،عاجز ٌة
الفهم .وثانيا ً :إ ّن الرباهني التي أقيمت يف دائرة العقل النّ ّ
النظري عىل وجود الله يأيت
عن إثبات وجود الله .يرى كانط أن البحث عن الربهان
ّ
النظري وعدم إدراك
كمغالَط ٍة وجنوحٍ ناشئٍ عن الغفلة وعدم االلتفات إىل محدودية العقل
ّ
النظري محدو ٌد بحدود الظواهر وما ميكن
العقل
َ
بالحواس .2ألن
أ ّن الله أكرب من أن يدرك
َّ
ِّ
الحسيّة ،وإذا تجاوز ذلك إىل ما هو أبع ُد منه ،أضحى متعالياً
إدراكه من طريق التّجربة
ّ
أي يش ٍء بشأن العالَم ما
ظري ال نعلم ّ
ومتجا ِوزا ً لحدوده .ومن هنا فإننا بواسطة العقل النّ ّ
توصل كانط يف البحث عن العالقة بني
فوق املحسوس واألشياء الواقعيّة نفيا ً وإثباتا ً .لقد ّ
النظري هي بحيث ال نستطيع أن نتوقّع منه
العقل وال ّدين إىل نتيجة مفادها :إ ّن بنية العقل
ّ
النظري
إصدار الحكم بشأن أمور من قبيل :الله ،وخلود النفس ،واالختيار .إننا يف العقل
ّ
بصدد الحصول عىل معرف ٍة نظريّ ٍة ،وحيث إ ّن دائرة استعامله محدود ٌة بالظواهر والعاملَ
الحّس ،ال ميكن له أن ينتج معرف ًة نظري ًة يف ما يتعلّق باألمور الواقع ّية والعالَم املعقول.
ّ ِّ
أي اهتامم باملعرفة النّظريّة تجاه هذه األمور ،و إمنا
ل ال نُبدي َّ
يف حني أننا يف العقل العم ّ
ل فإنه ال يستتبع
ل فقط .وأما ّ
تعني االختيار يف العقل العم ّ
نكون بصدد ال ّتوظيف العم ّ

 .1هارتناك ،يوستوس ،نظريه معرفت در فلسفه كانط ،ترجمه إىل الفارسية :غالم عل حداد عادل ،ص  168ـ  ،169دار نرش
فكر روز ،ط  ،1طهران1376 ،هـ ش.
2. Kant, Immanuel, 1998, religion within the boundaries of mere reason and other writing, translated
and edited by Allen Wood and George, Di Giovanni, United Kigdom, Cambrridge university press. P. 153.
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معرفتنا النّظريّة بها ،بل حيث إن القوانني الرضورية ال تبدو ممكن ٌة بدون االختيار ،فإن عقلنا
ل يرتيض االختيار بوصفه أمرا ً حقيقيّا ً ورضوريّا ً.1
العم ّ
امتناع إثبات وجود اهلل
يؤكد كانط عىل أن براهني وجود الله ال ميكنها أن تثبت وجود الله بوصفه جوهرا ً قامئاً
خارج ذهن اإلنسان .يرى كانط أن الرباهني التي أقيمت عىل إثبات وجود الله غري مقنعة.
ثم إ ّن اإلميان ـ من ناحية أخرى ـ ال يُق ِّدم دعامة متينة ملعرفة الحقيقة .وإمنا الذي يدفعنا
إىل اإلميان واالعتقاد بوجود الله هو (حاجة) األخالق إىل مثل هذا املوجود .إن هذه
ل باإلميان
خارجي ،وإمنا تلزمنا عىل نحو
أي برهان
(الحاجة) ال تقدّم لنا ّ
ذهني وداخ ٍّ
ٍّ
ّ
بوجوده .2ومن هذه العبارة التي صدع بها كانط استنتج البعض أن الله من وجهة نظر كانط
مجر ُد اسمٍ لألمر املطلق.3

الرباهني األخالق ّية عىل وجود اهلل
النظري ال تخرج يف العادة عن واحد من
إن الرباهني يف إثبات وجود الله يف دائرة العقل
ّ
ثالثة أنواع ،ويرى كانط أن جميع هذه األنواع الثّالثة قارص عن إثبات وجود الله تعاىل.
وهذه الرباهني الثالثة كاآليت:
 1ـ الربهان الوجودي.
 2ـ الربهان املعريف.
الكالمي.
بيعي ـ
ّ
 3ـ الربهان الطّ ّ

 .1صانعي دره بيدي ،منوتشهر ،جايگاه انسان در انديشه كانط ،ص  ،76ققنوس ،طهران 1384 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
 .2أي .أس .يوينغ ،برسشهاي بنيادين فلسفه ،ترجمه إىل الفارسية :السيد محمود يوسف ،ص .292
 .3كابلستون ،فردريك ،تاريخ فلسفه ،ج  ،6ص  ،393ترجمه إىل الفارسية :إسامعيل سعادت ومنوتشهر بزرجمهر ،انتشارات
رسوش ،طهران 1375 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
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ولسنا هنا بصدد رشح وبيان هذه الرباهني وانتقاد كانط لها ،وإمنا نقترص عىل اإلشارة
إىل الرباهني األخالق ّية التي يستفيد منها كانط يف إثبات وجود الله تعاىل.
 1ـ رضورة وجود اهلل لتحقيق اخلي األسمى:
يرى كانط أن األخالق ال تستلزم ال ّدين ،مبعنى أن اإلنسان يف التع ّرف عىل الواجب
والتّكليف امللقى عىل عاتقه ال يحتاج إىل وجود الله ،وإن ال ّداعي واملح ِّرك نحو العمل
األخالقي هو التكليف يف ح ّد ذاته ،ال إطاعة األحكام اإللهيّة .ويف الوقت نفسه فإن
ّ
ال
األخالقي يأمرنا بأن نجعل أنفسنا أه ً
األخالق هي التي تؤدي إىل الدّين .إن القانون
ّ
للسعادة .ولكن حيث إن السعادة املقرونة بالفضيلة ـ مبعنى تحقيق الخري األسمى ـ ال
اإللهي؛ ألن
يحق لنا أن نتوقّع السعادة من طريق العمل
تكون إال بواسطة القدرة اإللهيةّ ،
ّ
إرادته بوصفها إراد ًة قدس ّي ًة تريد من عباده أن يكونوا أهالً للسعادة ،وميكن له بوصفه قدرة
السعادة املقرونة
مطلقة أن يف ّوض هذه السعادة لهم .ومن هنا فإن األمل يف الوصول إىل ّ
بالفضيلة األوىل ،ال يتحقق إال بواسطة الدين.1
ل
وعىل هذا األساس فإ ّن تحقّق الخري األسمى بوصفه موضوع اإلرادة يف العقل العم ّ
املحض ،ال يكون ممكنا ً إال إذا اقرتنت السعادة بالفضيلة .وهذا ال ميكن إال إذا افرتضنا
وجود علّ ٍة وافي ٍة وكافي ٍة وهي الله تعاىل .أل ّن السعادةَ عبار ٌة عن :أن تكون حالة املوجود
املتعقل يف الع امل بجميع وجوده مطابقة إلرادته .إن السعادة تقوم عىل تناغم الطبيعة
األسايس املح ِّف ِز لإلرادة .فحيث ال يكون
الجسامنيّة مع جميع غايات اإلنسان ،املبدأ
ّ
اإلنسان علّ ًة للعالَم والطبيعة ،ال ميكنه أ ْن يعمل عىل إخضاع هذا العاملَ بواسطة أصوله
العمل ّية يف إطار تحقيق السعادة .وعليه ال بد من افرتاض وجود علّ ٍة لجميع الطبيعة عىل
أن تكون مستقلّ ًة عن ذات الطبيعة .ويجب أن يكون هذا املوجود قادرا ً عىل جعل الطبيعة
منسجمة ومتناغمة مع صورة األخالق ومع أخالق ّية الكائنات العاقلة أيضا ً .وعىل هذا

 .1أي .أس .يوينغ ،برسشهاي بنيادين فلسفه ،ترجمه إىل الفارسية :السيد محمود يوسف ،ص .390
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األساس يكون افرتاض وجود الله ـ من الناحية األخالقيّة ـ أمراً رضوريّا ً .وبطبيعة الحال
الرضورة األخالق ّية هي رضور ٌة ذهن ّي ٌة تنبثق من الحاجة ،وليست رضور ًة عين ّي ًة
فإ ّن هذه ّ
وخارج ّي ًة.1
األخالقي:
آخر للربهان
2ـ
تقرير ُ
ٌ
ّ
أخالقي ،وهو مل َز ٌم ومكلَّ ٌف من الناحية األخالق ّية بأن يسعى
يرى كانط أن اإلنسان كائ ٌن
ٌّ
2

نحو الكامل والوصول إىل الخري األسمى  ،مبعنى أن عليه تحصيل الخري األسمى .وحيث
من املستبعد أن يكون األمر املطلق نداء كاذبا ً ،يجب أن يكون متعلَّق األمر املطلق ممكنا ً.
وميكن لنا تقرير استدالل كانط عىل النحو اآليت:
(إ ّن عقلنا يأمرنا بأن ننشد الخري األسمى .وإ ّن الخري األسمى يشتمل عىل عنرصين،
والسعادة ،وهام عنرصان متالزمان .إ ّن الفضيل َة علَّ ٌة للسعادة،
وهام :الفضيلة التّا ّمة،
ّ
والسعاد َة عبار ٌة عن :التّناغم بني الطّبيعة واإلرادة ورغبة اإلنسان ،وبعبارة أخرى :حالة
املوجود العاقل يف العامل الذي يكون كل وجوده مطابقا ً لرغبته وإرادته .بيد أن اإلنسان ال
هو خالق العامل ،وال هو قاد ٌر عىل تنظيم الطبيعة يك يجعل العالَم متطابقا ً مع إرادته ورغبته،
السعادة مبا يتناسب مع الفضيلة.
ليتمكّن من توفري ّ
وعليه يجب أن نفرتض وجود علّ ٍة لجميع الطّبيعة ،وتكون هذه العلة منفصل ًة ومستقلّ ًة
عن الطبيعة ومشتمل ًة عىل أساس وعلّة التنسيق والتّناغم الدقيق بني الفضيلة والسعادة،
ري الله).3
وليست تلك العل ُة غ َ
عيني ،وال يوجد له ما بإزا ٌء يف عامل الطبيعة أو ذهن
األخالقي أم ٌر
من هنا فإن القانون
ٌّ
ّ
اإلنسان قطعا ً؛ ألن صدق القضايا األخالق ّية ليس منوطا ً أو مرشوطا ً بوجود الطّبيعة أو ذهن

 .1املصدر أعاله ،ص  390ـ .391
2. summum bonum
 .3محمد رضايي ،محمد ،تبيني ونقد فلسفه اخالق كانط ،مركز انتتشارات دفرت تبليغات اسالمي حوزه علميه 1379 ،هـ ش.
(مصدر فاريس).
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طبيعي آخ َر ،تكون هذه القضايا
ي كائ ٍن
ي إنسان أو أ ِّ
اإلنسان .فحتى لو فرضنا عدم وجود أ ِّ
ٍّ
األخالقي من موضع ٍ غري العقل.
صادق ًة أيضا ً .ومن جه ٍة أخرى يستحيل أن يكون للقانون
ّ
وبالتّايل ال بد من االعتقاد بعقلٍ فوق اإلنسان وفوق الزمان واملكان .وبعبارة أخرى :يجب
اإللهي .فإذا ت ّم هذا االستدالل ،ستثبت رضورة وجود الله وخرييّته املطلقة
أن نؤمن بالعقل
ّ
ومثاليّته األخالقيّة أيضاً.1
 3ـ اهلل ومملكة الغايات
من أجل تحقيق مملكة الغايات ـ يف املنظومة الفكريّة لـ كانط ـ هناك حاجة إىل الحياة
رصف الضّ امن لنجاح الجهود يف إطار تحقيق
األخرويّة ،وإىل قدرة اإلله العادل عىل الت ّ
مملكة الغايات .من هنا فإ ّن العقل املحض يؤيد األصول املوضوعة لألخالق ،وهي :الله
والخلود واالختيار .يرى كانط أ ّن إمكان تحقّق مملكة الغايات ره ٌن باالعتقاد باألصول
املوضوعة بوصفها جزءا ً ال يتج ّزأ من الحياة األخالق ّية لإلنسان.2
إن إلهيّة القوانني األخالقيّة يف املنظومة الفكريّة لدى كانط تعني رضور ًة وجو َد كائنٍ
ٍ
محيط بّسائر النّفوس ،واعتبا َر القوانني األخالق ّية من ترشيعه وتقنينه.
األخالقي .إ ّن مملكة الغايات واملجتمع
إن الله ،بهذا املعنى ،يُعتَرب حاكامً عىل العالَم
ّ
الذي تربطه ببعضه املصالح األخالق ّية املشرتكة إمنّ ا يُكتب له التح ّقق إذا ات ّبعنا األحكام
املنبثقة عن العقل املحض ،بوحي من صميم القلب وملج ّرد القيام بال ّتكليف .وحيث
تكون مسأل ُة النّيّة القلبيّة والعمل بالواجب يف هذا املجتمع بدافعٍ من القيام باملسؤول ّية
األساس ،ال ينبغي لنا أن نتوقّع تح ّققها من قبل اإلنسان؛ وذلك أل ّن فاقد اليشء ال
هي
َ
يعطيه ،وعليه ال ميكن لنا أن نتوقّع ذلك من غري الله تعاىل .ففي مملكة الغايات التي يتم
األخالقي لألعامل ،ال ميكن للنّاس أن يقوموا بعمل ّية
س ّن جميع القوانني فيها لضامن الشّ أن
ّ

 .1أي .أس .يوينغ ،برسشهاي بنيادين فلسفه ،ترجمه إىل الفارسية :السيد محمود يوسف ،ص  390ـ .391
 .2ساليفان ،روجرز ،أخالق در فلسفه كانط ،ص  136ـ  ،137ترجمه إىل الفارسية :عزت الله فوالد وند ،نرش طرح نو ،طهران،
 1380هـ ش( .مصدر فاريس).
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ل ،وال ميكن له أن
ترشيع القوانني بأنفسهم؛ وذلك ألن الشأن
األخالقي لألعامل أم ٌر داخ ٌّ
ّ
يقوم عىل القوانني العا ّمة لإلنسان ،إذ إ ّن القوانني التي يتواضع ال ّناس عىل س ّنها واملصادقة
ٍ
الحقوقي لألعامل التي تبدو بشكلٍ
محسوس ،وال ميكن
عليها إمنّ ا ميكنها تنظيم الشّ أن
ّ
األخالقي لألعامل .وعليه ال ب ّد من أن نفرتض وجود إل ٍه من
لها أن تلعب دورا ً يف الشّ أن
ّ
رشع الذي يُفرتض به أن
غري الناس يُال َ
رشعا ً عا ّما ً .وهو املقنِّن وامل ِّ
حظ بوصفه مقنِّنا ً وم ِّ
يكون عالِامً مطلَقا ً وال تخفى عليه حتّى النّوايا .ويجب أن يكون قادرا ً مطلَقا ً بحيث ميكنه
أن يجعل الطّبيعة بر ّمتها منسجمة ومتناغمة مع الغاية العليا من األخالق .ولك ْن ،عىل
أال يتّكل عىل القضاء والقدر ،ويرتك تحقّق جميع األشياء لحكمة
اإلنسان يف الوقت نفسه ّ
الله البالغة ،بل عىل اإلنسان أن يسعى عىل نح ٍو وكأ ّن املسؤول ّية يف تحقّق هذا املجتمع
أال نتص ّور الل َه بوصفه مقنِّنا ً أخالق ّيا ً عاليا ً،
ملقا ٌة عىل عاتقه وحده .1يف مملكة الغايات علينا ّ
كام لو كان إنسانا ً يريد ـ بسبب حقّه الالمحدود ـ أن يفرض قوانينه عىل ال ّناس بالقهر
أال
والغلبة ،بل يجب أ ّوالً :أن تكون قوانينه متناسب ًة مع قداسة اإلنسان .وثانيا ً :يجب علينا ّ
نفّس رحمته وإرادته للخري بحيث نغفل عن مسؤول ّيتنا األخالق ّية واإلنسان ّية ،إمنا املجدي
ِّ
يف البني هو الصفة األخالقيّة وسعي اإلنسان بنفسه ،وما اتصاف الله بالخري إال ملج ّرد
التعويض عن ضعف اإلنسان ونقصه.2
األخالقية وليس واضعها:
 4ـ اهلل هو َم ْن َشأ القوانني
ّ
األخالقي ،وليس مالكا ً له أو ِ
واضعا ً له .ومن هنا كانت القوانني
إ ّن الله إمنّ ا هو َمنْشَ أ القانون
ّ
الخرية .ويف الحقيقة فإ ّن الل َه،
األخالق ّية مستقلّ ًة عن إرادة الله ،وتابع ًة إلرادة اإلنسان
ّ
األخالقي ،وإ ّن هذا املثال والنموذج هو
باملعنى الدقيق للكلمة ،هو (النموذج) واملثال
ّ
ل املحض إمنّ ا هو قض ّي ٌة تشتمل عىل
صنْع العقل .إ ّن القانو َن
ِم ْن ُ
األخالقي للعقل العم ّ
ّ
 .1إميانويل كانط ،نقد قوه حكم ،ص ،425 :ترجمه إىل الفارسية :عبد الكريم رشيديان ،نرش ين ،طهران 1377 ،هـ ش (مصدر
فاريس).
2. Kant, Immanuel, 1998, religion within the boundaries of mere reason and other writing, translated
and edited by Allen Wood and George, Di Giovanni, United Kigdom, Cambrridge university press. P.
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دستو ٍر مطلَقٍ  ،وإ ّن الذي يُصدر األوام َر من طريق هذا القانون ـ أي اإلنسان ـ هو امل ُقنِّن.
ٍ
إ ّن القانون الذي يُلزمنا عىل نح ٍو سابقٍ وغريِ
مرشوط ،وذلك من طريق العقل فقط ،ميكن
حق،
التعبري عنه بوصفه قانونا ً قد نشأ من اإلرادة اإللهيّة ،مبعنى اإلرادة التي هي صاحبة ٍّ
تكليف.1
ٌ
دون أن يكون لها
األخالقي من القداسة بحيث يبدو وكأنّه مشيئ ٌة إلهيّةٌ ،فإن احرتامه
وإذ يكون القانون
ّ
وتقديسه يأخذ بأيدينا نحو ال ّتديّن .إ ّن ال ّتديّن من وجهة نظره يعني أداء التكاليف األخالق ّية
من منطلق الشّ عور بالواجب واملسؤوليّة ،بحيث تبدو التّكاليف وكأن الله هو الذي أوجبها.
األخالقي أن يُعتَرب (أ ّم ًة إله ّيةً) وأن يكون الل ُه هو الحاك َم عليه .بيد
وعليه ،من حق املجتمع
ّ
أ ّن تص ّور الله يف مقام الحاكم عىل مملكة الغايات ،ال يعني االعتقاد بأن القوانني األخالقيّة
من الناحية التّاريخ ّية هي يف الواقع من األوامر الصادرة عن الله .وذلك ألن جعل املشيئة
اإلله ّية أساسا ً لل ّتكليف يعني ال ّتن ّزل بإطاعة القوانني األخالق ّية إىل مستوى دينٍ آخ َر ،ومن
ِّي باألخالق إىل االنهيار .وعىل هذا األساس لو قام البناء عىل تحويل
شأن ذلك أن يؤد َ
الكنيسة الالمرئ ّية إىل كنيس ٍة مرئ ّي ٍة ملنظوم ٍة دين ّي ٍة ،وجب أن يكون لجميع أفراد املجتمع
سه ٌم يف رئاستها .ألننا إذا كنّا مج ّرد تابعني ،وت ّم إلقاء التّكاليف يف أعناقنا ،دون أن يكون
حق .وبذلك يعمل
حق ،فإن كرامتنا ستُسلب منّا عىل املستوى الشّ
خيص دون وج ِه ٍّ
أي ٍّ
لنا ُّ
ّ
ب
كانط عىل إبعاد الله عن التدخل يف شؤون البرش؛ إذ عندما يكون واض ُع القوانني وصاح ُ
حق من النّاحية العملية .وإ ّن كانط ،رغم
التّكاليف هو إراد َة اإلنسان ،فإ ّن الله لن يكون له ٌّ
الحق يف التّكليف وإصدار األوامر ،إمنّ ا يكون قد
إال أنّه حيث ال يرى له
قوله بأ ّن لل ِه ح ّقا ًّ ،
َّ
الحق
حكم عليه باالستقالة .ومن هنا فإ ّن ثورته الكوبرنيقية تعمل هنا عىل استبدال موضع
ّ
وال ّتكليف .مبعنى أ ّن الله الذي كان له الحق يف إصدار األوامر للناس وإلزامهم بإطاعته،
الحق يف
قد أعطى مكانه لإلنسان ،وت ّم اإلعالن عن أ ّن اإلنسان وحده هو الذي ميتلك
ّ
إال أ ّن
حق وليس مكلَّفا ًّ ،
وضع القوانني وإصدار األوامر .إ ّن اإلنسان يف قبال الله
صاحب ٍّ
ُ
 .1صانعي دره بيدي ،منوتشهر ،جايگاه انسان در انديشه كانط ،ص  99و  ،227دار نرش ققنوس ،طهران 1384 ،هـ ش( .مصدر
فاريس).
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الله والدّين مكلّفان مبساعدة اإلنسان واألخذ بيده إىل تطوير صفاته األخالقيّة نحو
األفضل.
حمورية اهلل والدين الذايت:
خاصة عىل إلغاء دور الله يف ما يتعلّق بشؤون اإلنسان،
يعمل كانط يف املسائل األخالقيّة
ّ
كل نوع
ويدعو إىل مبارشة اإلنسان لجميع شؤونه .ففي املنظومة الفكريّة لـ «كانط» يعترب ّ
ري هو الل َه تعاىل ـ يعتربه منافيا ً لـ (الدين
من أنواع االت ّكال عىل الغري ـ حتّى ولو كان ذلك الغ ُ
تحىل
الذايتّ) ،ويتعارض مع كرامة اإلنسان وشخص ّيته .إ ّن اإلنسان البالغ والعاقل يجب أن ي ّ
خلٍ وتأثريٍ
خارجي يف عمل ّية ال ّتقنني وفرض ال ّتكاليف.
أي تد ّ
بالجرأة عىل رفض ّ
ٍّ
أدلة كانط عىل منافاة حمور ّية اهلل للقيم األخالقية:
 1ـ منافاة األخالق للتبعية:
يطالب كانط باستقالل األخالق (حتى عن الله) العتقاده بأ ّن األخالق والفضيلة األخالق ّية
أي حاف ٍز وتأثريٍ
خارجي ،وقام
رصف اإلنسان بعيدا ً عن ِّ
إمنا تكون ذاتَ قيم ٍة فيام لو ت ّ
ٍّ
باألعامل بدافعٍ من الشّ عور باملسؤوليّة وإطاعة القانون (الدّ ين ال ّذايتّ) .وقال يف مورد
استناد األخالق إىل الله:
ال ميكن اعتبار القوانني األخالقيّة مج ّرد تلك األمور املنبثقة يف األساس عن إرادة مثل
هذا الوجود األسمى واملتف ّوق عىل الجميع (وهو الله)  ...إذ يف مثل هذه الحالة لن
تكون هذه القوانني أخالقيّ ًة ،وإ ّن التّكليف املنبثق عنها لن يكون نوعاً من التكليف
اللزامي
الحقوقي
ي عىل فضيلة ،بل سيكون نوعاً من التّكليف
الح ّر ولن ينطو َ
ّ
ّ
ي .1
والجبار ّ

األخالقي رمبا كان أفضل من ال يشء ،بيد أنّه ال ميكن
إن االستناد إىل الله أو الشعور
ّ

أي لن يكون منشأً لألخالق ،إذ إنها يف
ل البحتْ ،
أبدا ً أن يكون منشأً ألصول العقل العم ّ

 .1املصدر أعاله ،ص .99
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رس قداسة وحجيّة القوانني
مثل هذه الحالة ستفقد ُ
حجيّتها وقابليّتها التّحفيزيّة .إن ّ
األخالقيّة تكمن يف استقاللها عن جميع أنواع املؤث ّرات الخارجيّة .1وعليه فإنّنا لو أقمنا
األخالق عىل ركائ َز من خارج العقل واإلرادة ،سنكون يف الحقيقة قد قضينا عىل األخالق.2
 2ـ تقدم األخالق عىل إرادة الله:
إن إرادة الله من النّاحية املنطقيّة ال ميكنها أن ت ُش ِّكل األساس الحاسم لألخالق ،إذْ لو
جعلنا إرادة الله هي الركيز َة لألخالق ،لن ينقطع السؤال عن مرشوع ّية القوانني األخالق ّية
األخالقي إىل الله ،سيعود السؤال القائل :ملاذا
وسبب ال ّتكليف ،ألنّنا إذا نسبنا القانون
ّ
يجب علينا أ ْن نطيع اإلرادة اإللهيّة .وعىل هذا األساس فإ ّن كانط ال يقول بوجوب عدم
ال ّتبع ّية إلرادة الله إذا ظهرت ،وإمنا يدّعي أنّنا ال نستطيع أن نعترب إرادة الله مصدرا ً حرصيّا ً
للمرشوعيّة وأصالً جوهري ّا ً لألخالق .إذْ قبل أ ْن نطيع اإلرادة واألوامر اإللهيّة بوصفها
تكليف .لذلك قبل إطاعة الله يجب عىل اإلنسان
ٌ
تكليفا ً ،علينا أ ّوالً أن نُدرك أن إطاع َة الله
ـ بوصفه كائنا ً عاقالً ـ أن يس ّن القوانني ،وأن يفرتض رضور ًة وجود الله بواسطة القوانني
األخالق مق َّدم ٌة عىل افرتاض وجود الله وال ميكن أن
َ
األخالق ّية .وعىل هذا األساس فإ ّن
األصل األعىل لألخالق ،ال إراد ُة الله
ُ
يت) هو
تقوم عىل إرادة الله .ومن هنا فإ ّن (ال ّدين ال ّذا ّ
أي يش ٍء آخ ُر.
أو ُّ
وبعبار ٍة أخرى :إ ّن اإلرادة اإلله ّية ال ميكنها أن تكون مصدرا ً للقوانني األخالق ّية ،وذلك
أ ّوالً ألنّه يستلزم الدو َر ،إذْ إ ّن افرتاض وجود الله يقوم عىل األخالق ،فإذا كانت القوانني
األخالق ّية تقوم عىل إرادة الله ،لزم الدو ُر  .وثانيا ً لو أقمنا األخالق عىل إرادة الله ،فإ ّن
املفهوم الوحيد الذي يبقى يف ذهن اإلنسان عن اإلرادة اإللهية ،هو املفهوم الحاصل من
خالل الجمع بني امليل إىل الجالل والجربوت من جه ٍة ،واملفاهيم املثرية للخوف
 .1إميانويل كانط ،ص  ،69بنياد ما بعد الطبيعة اخالق ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :الدكتور حميد عنايت وعل نصريي ،انتشارات
خوارزمي ،ط  ،1طهران 1369 ،هـ ش.
 .2ساليفان ،روجرز ،أخالق در فلسفه كانط ،ص  ،47ترجمه إىل الفارسية :عزت الله فوالد وند ،نرش طرح نو ،طهران 1380 ،هـ
ش( .مصدر فاريس).
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أخالقي يقوم عىل مثل هذه الركيزة
واالقتدار والعقوبة من جه ٍة أخرى .يف حني أ ّن َّ
كل نظامٍ
ٍّ
سيكون متعارضا ً مع األخالق بشكلٍ واضحٍ ج ّدا ً.1
 3ـ األصول األخالقيّة هي املعيار يف األخالقيّة:
إن أوامر الله ،بوصفه كائنا ً عاقالً يتمتّع بإراد ٍة مق َّدس ٍة ويأمر دامئا ً عىل طبق قوانني العقل
اإللهي يستحيل أن يأمر بيش ٍء
واألخالق ،ميكنها أن تكون منوذجا ً أخالق ّيا ً .أل ّن العقل
ّ
يعجز عن أ ْن يكون يف الوقت نفسه قانونا ً أخالقيّا ً .بل إ ّن اإلرادة اإللهيّة حيث تكون مق َّدس ًة
وعقالن ّي ًة وأخالق ّي ًة متثل منوذجا ً قابالً ألن ي ُحتذى ،إذْ ميكن للكائنات املتناهية واملفتقرة
إىل قداسة اإلرادة أن تقرتب من هذا النموذج بشكلٍ ال متنا ٍه .بيد أ ّن منوذجيّة اإلرادة اإللهيّة

ال تعني أ ّن األمر الخارج عن العقل يكون منشأً للقوانني األخالق ّية .ولذلك يؤكد كانط عىل
ني األخالق ّية هي أوام ُر إله ّيةٌ ،ال يضاف
أنّه يف حالة االعتقاد بوجود الله والقول بأ ّن القوان َ
األخالقي .ومن هنا حتّى إذا مل يكن الشخص معتقداً
يف الخارج يش ٌء يزيد من ق ّوة القانون
ّ
اإللزامي لألمر املطلق أن تدفعه نحو إطاعة قانون
بوجود الله ،مع ذلك ميكن لق ّوة األمر
ّ
األخالق.2
 4ـ عبادة الله وسيلة إىل اكتساب الفضائل األخالقيّة:
محل الله ،قد اقتضت استبدال
َّ
إن الثورة الكوبرنيقية لـ كانط التي أحلّت اإلنسان
ال
محورية اإلنسان مبحورية الله  .وبعبارة أخرى :إنزال الله من عرشه وتنصيب اإلنسان بد ً
منه .إذ من الواضح أ ّن الفضيلة األخالق ّية يف تفكري كانط متثّل الغاية ،وما عبادة الله سوى
الصفات األخالق ّية .وإمنّ ا تكمن الحاجة إىل عبادة الله يف أنّها تساعد
وسيل ٍة لتطوير ّ
اإلنسان عىل تطوير فضائله األخالق ّية .ومن هنا لو أمكن تطوير الفضائل األخالقية بوسيل ٍة
خل عن عبادة الله .وبعبار ٍة أخ َرى :إ ّن الفضائل األخالق ّية مطلوب ٌة يف
أخرى ،أمكن لنا ال ّت ّ
1. Kant, Immanuel, 1964, Groundwork of the metaphysic of morals, translator, H. J. Paton, New York,
Harper&Row publishers. P. 110 – 111.

 .2كابلستون ،فردريك ،تاريخ فلسفه ،ص  ،393ترجمه إىل الفارسية :إسامعيل سعادت ومنوتشهر بزرجمهر ،انتشارات رسوش،
طهران 1375 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
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مستقل  ،وأما عبادة الله فهي مطلوبة بوصفها عنرصا ً لرتميم النواقص
ٍّ
نفسها وعىل نح ٍو
األخالق ّية .إ ّن اإلنسان ميتلك أساس الفضيلة يف ذاته وكيانه بشكلٍ كاملٍ  ،وهي عىل الرغم
من عدم تط ّورها وتكاملها ،بيد أ ّن عبادة الله وحدها هي التي تستطيع أن تساعد عىل
يك يتّصف اإلنسان باألخالق الحسنة يعمل عىل فتح
تطويرها .وعىل هذا األساس ،ل ْ
اإللهي ،ال أن يت ّم توظيف األخالق الحسنة يف خدمة عبادة الله.1
املجال للتّكليف
ّ
اإليامن باهلل وال ّتوحيد يف فلسفة األخالق من وجهة نظر العالمة الطباطبائي:
يرى العالم ُة الطّباطبايئ أ ّن املعيار يف كامل اإلنسان يكمن يف عبوديّته لله وقربه منه .فكلام
أقرب من الله كان أقرب إىل الكامل والفضيلة والكرامة اإلنسانيّة .وهذا
كان الشخص
َ
ٍ
أساس
حدين واملؤمنني بالله .إ ّن أه َّم
امل ُ َّدعى إمنّ ا يكون منطق ّيا ً ومقبوالً إذا كنّا من املو ِّ
نظري يف فلسفة األخالق من وجهة نظر العالمة هو التوحيد واإلميان بالله .وإمنّ ا
ومبنًى
ٍّ
ميكن لنا أن ندرك قيمة اإلنسان بشكلٍ حقيق ٍّي إذا تع ّرفنا قبل ذلك عىل مكانته وموقعه يف
عامل الوجود .وعىل الرغم من الشعارات العاطف ّية واالنفعال ّية ألنصار ال ّنزعة اإلنسان ّية ،إال
مناص منها ،ثم إنها ت ُع ّد بعد ذلك من
كل يش ٍء حقيق ٌة ال
أ ّن العبوديّة لله الواحد هي قبل ِّ
َ
أكرب مفاخر اإلنسان ،وذلك أل ّن العبادة هي يف واقع األمر ارتبا ٌ
ط وات ّصالٌ مبعدن العزة
والعظمة والتّمسك بحبل الخلود والبقاء .إ ّن العبودية لخالق العالَم األوحد إمنّ ا تعني
َ
والوصول إىل
ّص من جميع األغالل والقيود،
َ
االنعتاق من جميع أنواع الذّل والهوان والتّخل َ
أعىل مراتب القيم الحقيقيّة والخلود .إال أن هذه القيمة املرتتبة عىل عبوديّة ومحورية الله
الحق تعاىل ووحدان ّيته .وما
إمنّ ا ميكن تص ّورها وتكون معقول ًة إذا كان هناك إميا ٌن بوجود
ّ
مل يت ّم توضيح املسائل املرتبطة بالله تعاىل ،لن تتّضح املسائل املرتبطة بعبادة الله أيضا ً.2
وري أن نتناولها يف
وعليه حيث تكون عبادة الله
أساس جميع الفضائل والقيم ،فمن ّ
الرض ّ
َ
هذا املقال بالبحث والتمحيص.
 .1املصدر أعاله ،ص .322
 .2العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،دار الكتب اإلسالمية ،ط  ،5طهران 1372 ،هـ ش.
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وجود اهلل
الخاص َة من كونها تلعب ال ّدور األكرب
إمنا تكتسب املسائل املتعلقة مبعرفة الله أه ّميتها
ّ
وتتجىل هذه األهم ّية عىل نح ٍو واضحٍ وبشكلٍ
خاص عند
ّ
يف حياة اإلنسان وسلوكه.
ٍّ
االبتالء والعجز عن فهم العوامل الطّبيع ّية.1
يذهب العالم ُة الطباطبايئ إىل اعتبار وجود الله تعاىل من أوضح وأبده أنواع الوجود،
ويرى أ ّن وجوده مشهو ٌد من قبل الجميع .لقد أظهر الل ُه سبحانه ِ
آيات وجوده يف اآلفاق
ل) ،ليس ّد بذلك جميع مداخل الشّ ّك
واألنفس (أي :عىل املستوى
الخارجي وال ّداخ ّ
ّ
والرتديد .وأه ّم دليلٍ عىل وجود الله سبحانه وتعاىل هو إحاطتُه بجميع األشياء ،وات ّصا ُفه
ّ
بالظاهر والباطن واأل ّول واآلخر .ومن هنا فإ ّن وجود الله سبحانه ـ طبقا ً لرصيح ال ّروايات
ٍ
إثبات أو برهان.2
ـ هو الدليل عىل إثبات وجوده دون أن يكون بحاجة إىل
يل من طريق
إن املراد من إدراك وجود الله تعاىل ليس هو إدراكَه بالعلم الحصو ّ
يل حتّى ولو كان قطعيّا ً يبقى أمرا ً ذهنيّا ً وال يرقى إىل مستوى
الربهان ،ألن العلم الحصو ّ
الحضوري .ثم أنّه باإلضافة إىل بداهة شهود العالقة واالرتباط بني اإلنسان والخالق
العلم
ّ
ني عقل ّي ٌة أيضا ً تثبت استحالة انفصال املمكنات عن هذه العالقة
تعاىل ،هناك براه ُ
الشّ هوديّة.3
من هنا فإنّنا نستنتج األمور اآلتية:

 .1العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،اصول فلسفه وروش رئاليسم (أصول الفلسفة واملذهب الواقعي) ،ص  4ـ  ،5انتشارات
صدرا ،قم 1364 ،هـ ش( .مصدر فاريس)؛ وانظر له أيضاً :فرازهايي از اسالم ،ص  ،185إعداد وتنظيم :سيد مهدي عبد اللهي،
نرش جهان آرا ،قم املقدسة.
 .2العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،الرسائل التوحيدية ،ص  ،14مؤسسة النرش اإلسالمي ،ط  ،2قم املقدسة 1415 ،هـ؛ وله
أيضاً :معنويت تشيّع به ضميمه چند مقاله ديگر (معنوية التشيّع ومقاالت أخرى) ،ص  52ـ  ،55إعداد :محمد بديعي ،انتشارات
بقيع ،ط  ،3قم املقدسة 1386 ،هـ ش( .مصدران فارسيان).
 .3العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،تفسري البيان يف املوافقة بني الحديث والقرآن ،تحقيق :أصغر إراديت ،ج  ،4ص  ،302دفرت
تنظيم ونرش آثار العالمة الطباطبايئ ،مطبعة أسوة ،قم املقدسة 1383 ،هـ ش.
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أوالً :كام أ ّن الله سبحانه وتعاىل هو مبدأ الوجود ،فإن معرفته كذلك هي مبدأ
ِ
ِ
الصفات الجامل ّية
تبني
جميع اإلدراكات أيضا ً .وعليه فإ ّن
اآليات التوحيديّة التي ّ
والجالليّة لتلك الذّات املقدّسة ت ُع ّد من املفاهيم الجوهريّة يف القرآن الكريم
ومبدأَ معرفة اآليات واملخلوقات أيضاً.1
ٍ
وثانياً :إن الطريق إىل إدراك وشهود الحق تعاىل يكمن بشكلٍ
رئيس يف
والسري يف اآلفاق واألنفس .ولو نظر اإلنسان بعني الحقيقة إىل
تهذيب ال ّنفس ّ
األشياء يف العالَم ،فإنّه سيدرك أ ّن جمي َع املخلوقات هي آياتُ الله وتجلّيات ُه.
طريق معرفة النّفس.2
وبطبيعة الحال فإ ّن أقرص هذه الطُّرق وأجداها هو
ُ
هودي ال يعني اإلدراك
وثالثاً :إن مشاهدة الله سبحانه وتعاىل وإدراكه الشّ
ّ
املبارش واإلحاطة بذات الحق تعاىل .فإ ّن ذات الحق تعاىل ال تتح ّمل اإلجامل
والتفصيل .ومن هنا ال معنى لإلحاطة اإلجامل ّية والتّفصيل ّية يف مورده ،وعليه ال
ي نح ٍو من األنحاء أن يحيط علام ً بالله تعاىل ،ألن اليشء الذي
ألي يش ٍء بأ ِّ
ميكن ّ
يقبل اإلحاطة ال ميكن أن يكون إلها ً.3
ين ،إمكان إثبات وجود الله تعاىل من
ورابعاً :يضاف إىل األسلوب العرفا ّ
طريق األدلة العقل ّية أيضا ً .فإن الذي ينظر إىل األشياء وخصائصها برؤية عقل ّية
ميكنه أن يقيم األدلة والرباهني املتقنة عىل إثبات وجود الله تعاىل .وبطبيعة
الحال فإ ّن اإلتقان والعمق يف ما نحن فيه ،يختلف باختالف املراتب الفكريّة
لألفراد ،ومن هنا يكون من األمور املتفاوتة واملشككة .ويُعترب برها ُن ال ّنظم ـ من
وجهة نظر العالمة ـ من أكرث أساليب االستدالل شيوعا ً ،إذْ عندما ميتلك اإلنسان
عقالً وفطر ًة سليم ًة ،يتمكن ال محالة بواسطة نظرته إىل عظمة العامل والنّظم
 .1جوادي آمل ،عبد الله ،شمس الوحي تْبيزي ،ص  ،104تنظيم وتحقيق :عل رضا روغني موفق ،مركز نرش إرساء ،قم املقدسة،
 1386هـ ش.
 .2العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،الرسائل التوحيدية ،ج  ،2ص 99؛ وله أيضاً :الشيعة يف السالم ،ص  ،99بوستان كتاب،
قم املقدسة 1386 ،هـ ش.
 .3جوادي آمل ،عبد الله ،شمس الوحي تْبيزي ،ص  30ـ .31
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والتّنسيق الذي يحكمة من إثبات أصل وجود الله سبحانه عىل نحو القطع
واليقني ،كام يتمكّن حينها من تحصيل املعرفة النّظريّة بصفاته أيضا ً.1

التوحيد هو أساس املعارف والقيم:
ري له يف ذاته وصفاته وأفعاله ،وليس هذا فحسب ،بل
إن الله سبحانه وتعاىل واح ٌد وال نظ َ
ٌ
ري .إ ّن التّوحيد ُميثِّل أه َّم األصول االعتقاديّة
ال ميكن لنا حتّى تص ُّور أ ْن يكون له
رشيك ونظ ٌ
وأساسا ً لجميع املفاهيم والقيم.
كل
ُميثِّل التوحيد محورا ً لتقييم ودراسة صوابيّة األفكار أو عدم صوابيّتها .وعليه فإ ّن َّ
كل فكر ٍة أو رؤي ٍة ال
فكر ٍة أو رؤي ٍة تنسجم مع التوحيد ت ُعترب مقبول ًة ومعقول ًة ،وبعكس ذلكُّ ،
تنسجم مع التوحيد ،فإنّها ت ُعترب مرفوض ًة ومردود ًة .ومن بني املسائل التي يجب اختبارها
التوحيدي مسألة كرامة اإلنسان.
بالفكر
ّ
تناغم التوحيد وأصل الع ّل ّية:
يعترب أصل العلية يف املنظومة الفكريّة للعالمة الطّباطبايئ من أكرث األصول الحاكمة عىل
نظام الوجود بداه ًة ورضور ًة .بحيث يتوقّف عليه إثبات جميع الحقائق واملعارف ال ّدينيّة،
أي قيم ٍة أو
مبا يف ذلك نفس وجود الله وتوحيده .ولو أنكرنا أصل العلّ ّية ،لن تبقى هناك ُّ
اعتبا ٍر ليش ٍء من الحقائق العلميّة وأحكام الدّين العمليّة .ومن هنا فإ ّن التّوحيد يف الخالقيّة
والربوب ّية ال يتناىف مع أصل الع ّل ّية ،بل إنهام متعاضدان .ومن هنا فإ ّن العالمة الطّباطبايئ
يؤكّد من جه ٍة عىل التوحيد يف الخالقيّة وال ّربوبيّة ،كام يؤكّد من جهة أخرى عىل بداهة
الثابت واملعيا َر يف إثبات جميع الحقائق.2
األساس
ورضورة أصل العلّ ّية بوصفه
َ
َ
ومام قاله العالمة الطباطبايئ يف هذا الشأن:

 .1العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،الشيعة يف السالم ،ص  103ـ .105
 .2العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،1ص  407ـ  ،408وص .358
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 ...كام ال ينايف توسطهم واستنا ُد الحوادث إليهم استنا َد الحوادث إليه تعاىل وكونَه
السبب ّية طول ّي ٌة كام
هو
َ
السبب الوحي َد لها جميعاً عىل ما يقتضيه توحيد ال ّربوب ّية ،فإن ّ
سمعت ال ع ررض ّي ٌة .وال يزيد استنا ُد الحوادث إىل املالئكة استنا َدها إىل أسبابها
َ
الطبيعية القريبة ،وقد صدّق القرآن الكريم استنا َد الحوادث إىل الحوادث الطّبيع ّية ،كام
كل
كل يشء من ِّ
ين ينفي االستقالل عن ّ
صدّ ق استنادها إىل املالئكة ...فالتّوحيد القرآ ّ
1
ميلِكُونَ َم روتًا َو َال َحيَا ًة َو َال نُشُ و ًرا .
َضا َو َال نَ رف ًعا َو َال َ ر
جهةَ :و َال َ ر
ميلِكُونَ ِألَنف ُِس ِه رم َ ًّ

الحضوري لعالقته وارتباطه باألفعال
يدرك اإلنسا ُن العلّ ّي َة أ ّو َل األمر من خالل إدراكه
ّ

والحاالت النّفسيّة وال ّداخليّة .ومن ث َ َّم يدرك تح ُّق َق هذه العلِّيّة بني األشياء الخارجيّة من
خالل ذات هذه العالقة القامئة يف ما بينها .وإذا مل نقل بتح ّقق وعين ّية العلّ ّية بني األشياء،
فإن الحياة ستغدو مستحيل ًة من النّاحية العمليّة .وعليه إذا تجاوزنا مرحلة التّفكري البسيط،
ودرسنا حقيقة املوجودات املمكنة برؤي ٍة ونظر ٍة فلسفي ٍة سندرك حينها أن أصل العلّ ّية يحكم
نظام الوجود بأرسه.2
وعليه فإن ادعاء استثناء أو تف ّوق اإلنسان عىل أصل العلّ ّية ،إمنّ ا يعني يف حقيقته إعالن
الحرب عىل منظومة الوجود وخالق الكون والعامل .إن الكائن الوحيد الذي يتمتع يف
ألي ح ٍّد أو قيد هو الله سبحانه وتعاىل.3
الوجود باالستقالل املطلق وال يكون محكوما ً ّ
الخالقة ،من قبيل :العقل
ّ
إ ّن القول بأصل العلّ ّية ال يعني التّنكّر لدور اإلنسان وقدرته
واإلرادة واالختيار ،أل ّن اإلنسان بوصفه كائنا ً قادرا ً وفاعالً ـ بااللتفات إىل قابلياته التي
وهبها الله له ـ يلعب دورا ً ها ّما ً يف العالَم.4

 .1املصدر أعاله ،ج  ،20ص  484ـ .485
 . 2إن الخوض يف املسائل املرتبطة بقانون العلية واملعلولية ،من قبيل :رضورة وجود املعلول عند تحقق العلة التامة ،وحاجة
املعلول إىل العلة يف الحدوث ويف البقاء ،وسنخية املعلول للعلة واألحكام املرتتبة عىل ذلك ،والوجه يف الجمع بني رضورة

العلية واالختبار وما إىل ذلك ،خارج عن نطاق هذه املقالة .انظر :العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،اصول فلسفه وروش رئاليسم
(أصول الفلسفة واملذهب الواقعي) ،ص  3و  106ـ  ،170و  174ـ  ،255و  605ـ  ،606و  618ـ  ،635و  ،638و  107ـ
 ،109و  202ـ 203؛ وله أيضاً :فرازهايي از اسالم ،ص .9
 .3العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،اصول فلسفه وروش رئاليسم (أصول الفلسفة واملذهب الواقعي) ،ص  9ـ  ،10و  21ـ
.23
 .4العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،فرازهايي از اسالم ،ص ( .9مصدر فاريس).
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ي يش ٍء غري اإلرادة القاهرة للحق
من هنا يجب عىل اإلنسان ّ
أال يتعل َّق أو يعتم َد عىل أ ِّ
ٌ
ري من نفسه .إ ّن هذا االعتقاد ،باإلضافة إىل
ألي كائنٍ غريه
تعاىل ،إذ ليس ِّ
استقالل أو تأث ٌ
الرؤية الواقعية ،يؤدّي إىل تطوير الفضائل األخالقيّة وامللكات الفاضلة لدى اإلنسان .إنّ
والصرب والشكيمة وق ّوة القلب
اإلميان بال ّربوب ّية الشاملة يورث الطّأمنينة ويبعث األمل
ّ
والشّ جاعة واالتصال بق ّو ٍة ال متناهي ٍة ال ت ُقهر ،ويعمل عىل صيانة اإلنسان من الرذائل
األخالق ّية ال ّناشئة من الجهل والغرور واالستكبار.1
التوحيد يف األلوهية:
إ ّن مبنى وأساس التّوحيد يف األلوهيّة يكمن يف التّوحيد يف الخالقيّة واملالكيّة والربوبيّة.
ِ
ِ
محض ال ّربط بالله
واملخلوقات يف ذاتها وأفعالها وصفاتها مرتبط ٌة
الكائنات
فلو آمنّا بأ ّن
َ
يستحق العبادة
تعاىل ،فإ ّن علينا بحكم العقل واملنطق أن نؤمن بأ ّن الله وحده هو الذي
ّ
دون غريه .وإ ّن الذين يخضعون لغري الله ويعبدون ما سواه إمنّ ا يقومون بذلك ألنّهم ال
يرون انحصار الفاعليّة واملالكيّة بالله سبحانه وتعاىل.2
مراتب كامل اإلنسان:
درجات العبادة تعكس
ُ
َ
تدور جميع التّعاليم الدين ّية حول محور عبادة الله واملسري إليه .بيد أن النّاس ليسوا عىل
ٍ
مجموعات ،ميكن إجاملها عىل
درج ٍة واحد ٍة يف عبادتهم لله ،وينقسمون يف ذلك ع ّد َة
النّحو اآليت:
يجسدون
املجموعة األوىل :أولئك الذين ي ّتصفون باالستعداد ال ّتام والّذين ِّ
التّوحيد يف مقام العلم والعمل .إ ّن هذه املجموعة عىل يقني كامل باملفاهيم
متسكا ً بغري الله .وهم الذين
والتعاليم الدّين ّية ،ويف مقام العمل ال يُبدون تعل ّقا ً أو ّ
يُعرفون يف كالم الله بـ (املق َّربني).
 .1املصدر أعاله ،ص .11
 .2املصدر أعاله ،ج  ،1ص  ،306وج  ،18ص  ،142وج  ،20ص  460ـ .461

  78إميانويل كانط( :)3فلسفة األخالق و الحداثة

املجموعة الثانية :هم الذين وصلوا يف مقام العلم إىل اليقني الكامل،
ويعبدون الله بصدقٍ وكأنّهم يرونه عيانا ً ،ولكنهم يف مقام العمل ال يزالون أرسى
خلف حجب التعلق بغري الله .وتعرف هذه املجموعة يف عبارات الدّين بـ (أهل
اإلحسان) ،ويعتربون من أشباه (املق ّربني).
املجموعة الثالثة :هم املتشبّثون بعامل املادّة والحياة الدّنيويّة يف مقام العلم
والعمل .وهذه الجامعة مل تصل إىل ما هو أبع ُد من ظواهر التعاليم اإلسالم ّية،
وتفتقر عبادتهم إىل ال ّروح واملعرفة ،وال تحتوي عىل غري صبغة إسقاط التّكليف.
إ ّن هؤالء يتّكلون يف حياتهم عىل األسباب املاديّة والدنيويّة أكرث من اعتامدهم
عىل األسباب السامويّة وما فوق الطبيع ّية ،ولذلك فإنّهم يغفلون عن حقيقة أنّ
الحقيقي يف نظام األسباب واملسبَّبات .إ ّن مراتب الوجود
ب
الله وحده هو املسبِّ ُ
ُّ
ِ
كامالت
والكامالت الوجوديّة لهذه املجموعات الثالثة تشكيك ّيةٌ ،ومن هنا فإ ّن
املجموعة الثّالثة موجود ٌة لدى املجموعة الثّانية ،وكام ِ
الت املجموعة الثّانية
موجود ٌة لدى املجموعة األوىل عىل النحو األت ّم واألكمل.
ٍ
ٍ
وبذلك يوجد بني هذه املجموعات نقا ُ
اإلسالمي
بني الدّين
اشرتاك
ط
واختالف .وقد ّ
ُّ
ـ بوصفه دينا ً كامالً وجامعا ً ـ بالنّظر إىل املشرتكات واالمتيازات املذكورة ،األحكا َم
بكل مرتب ٍة .لقد عمل اإلسالم ـ بااللتفات إىل املشرتكات بني
الخاصة ِّ
املشرتكة واألحكام
ّ
هذه املجموعات الثالثة ـ عىل ترشيع األحكام النظريّة والعمليّة ،وهي األحكام التي
وغض الطرف أبدا ً عن ال ّتهاون
يُصطلح عليها بالواجبات واملح ّرمات ،وال ميكن القبول
ّ
فرق يف ذلك بني مجموعة وأخرى .وهناك نو ٌع آخ ُر من
بهذه األحكام ،دون أن يكون هناك ٌ
األحكام يُصطلح عليها باملستح ّبات واملكروهات واملباحات ،وهي تناسب مذاق ومقام
الخاصة بها والتي تختلف عن
املجموعة الثّالثة .وأ ّما املجموعة األوىل فلها أحكامها
ّ
أحكام املجموعة الثّانية والثّالثة .وحيث إ ّن األساس يف نسيج املجموعة األوىل يقوم عىل
اإللهي ،فإ ّن بعض األمور التي ت ُعترب بال ّنسبة إىل املجموعة الثالثة والثانية
املح ّبة والعشق
ّ
من املستحبّات ،ت ُع ّد بالنسبة إىل املجموعة األوىل من الواجبات .ويف املجموع يجب
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السامويّة هي الوصول إىل التّوحيد،
القول أوالً :إن الهدف والغاية النّهائيّة يف جميع األديان ّ
إال من طريق العمل باألحكام
وثانيا ً :إ ّن طريق الوصول إىل الكامل وال ّتوحيد ال يكون ّ
اإلله ّية فقط.1
عالقة االعتقاد بال ّتوحيد والقيم األخالق ّية:
إن حقيقة اإلميان سترتك الكثري من اآلثار والفوائد يف حياة اإلنسان .ومن بني تلك اآلثار
النّظرة اإليجابيّة املتفائلة إىل عاملَ الخلق .ومن بني آثار اإلميان حالة األمن والطّأمنينة
اَّلل أَََل بِ ِذ ْك ِر َِّ
الروح ّية والنّفس ّية؛ إذ يقول تعاىل( :الَّ ِذين َآمنوا وتَطْمئِ ُّن قُلُوُبم بِ ِذ ْك ِر َِّ
اَّلل تَطْ َمِئ ُّن
ُُ ْ
َ َُ َ َ
وب) .2ومن بني آثار اإلميان األخرى نزول الربكات والنّعم اإلله ّية ،إذ يقول تعاىلَ ( :ولَْو
الْ ُقلُ ُ
َن أَهل الْ ُقرى آَمنُوا واتَّ َقوا لََفتحَنا علَي ِهم ب رَك ٍ
َّ
الس َم ِاء) .3وميكن لنا أ ْن نع ّد سالمة ال ّروح
ات ِم َن َّ
أ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ ََ
والجسد من بني املعطيات والثّامر األخرى املرتت ّبة عىل اإلميان .إن الشّ خص املؤمن
وقلب سليمٍ  ،األمر الذي يلعب دورا ً كبريا ً يف تسكني
وأعصاب هادئ ٍة
يتمتّع بطأمنين ٍة روحيّ ٍة
ٍ
ٍ
اآلالم الناجمة عن ضغوط الحياة.
ري ضامنٍ لتحقّق األخالق .إ ّن
يذهب العالمة الطباطبايئ إىل االعتقاد بأن التوحيد هو خ ُ
التّوحيد نب ٌع يروي شجرة سعادة اإلنسان ويُ ِ
نضج فيها أوراق ومثار األخالق الكرمية.
لقد تناول العالمة الطباطبايئ بحثا ً ها ّما ً تحت عنوان( :قانون األخالق الكرمية
يبني العالقة بينهام .يذهب سامحته إىل االعتقاد بأ ّن املجتمعات البرشيّ َة
والتّوحيد) حيث ّ
بحق الطبقات الدّنيا ،وال يسود
ليك تدافع عن حقوق األفراد وال يكون هناك ظل ٌم وجو ٌر ِّ
بديهي ال يختلف
متس الحاجة إىل القانون ،وهذا أم ٌر
الهرج
ين
ُ
ُ
واملرجّ ،
املجتم َع اإلنسا َّ
ٌّ
ني أخ َرى يُصطلح
إال يف ّ
عليه اثنان .ومن الثابت أيضا ً أ ّن هذه القوانني ال تؤث ّر أثرها ّ
ظل قوان َ

 .1العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،الوالية ،ص  34ـ  ، 43ترجمه إىل الفارسية :صادق حسن زادة ،نرش مطبوعات ديني ،ط
 ،10قم املقدسة 1386 ،هـ ش.
 .2الرعد.28 :
 .3األعراف.96 :
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عليها بالقوانني الجزائيّة التي من شأنها أن تضمن تطبيق القوانني التّرشيعيّة ،يك ال تس ِّول
ٍ
نفسه بالعدوان عىل حقوق اآلخرين ،وينال جزاءه إ ْن هو أقدم عىل ذلك .ومن هنا
لشخص ُ
البرشي باإلضافة إىل امتالكه القوانني الجزائيّة يجب أن يعمل عىل ترشيع
فإ ّن املجتمع
ّ
ج ع الذين يحرتمون القوانني ويلتزمون بها ،وتحثهم عىل مواصلة القيام
قوان َ
ني أخرى تش ّ
والسنن االجتامعيّة ال تخفى عىل
بأفعال الخري واإلحسان .ولذلك فإ ّن رضورة القوانني ّ
ٍ
أحد .ولك ْن ،عىل الرغم من ذلك ال ميكن الحيلولة دون وقوع الجرائم واملخالفات حتّى
مع امتالك أعدل القوانني والسنن االجتامعية وأكرثها رصامة ،إال إذا خضع املجتمع لسيادة
وتحىل املواطنون بامللكات والفضائل الروح ّية والنفس ّية من قبيل:
ّ
الفضائل األخالق ّية،
الحق واحرتام اإلنسان ّية والعدالة والكرامة والحياء والعفّة وإشاعة ال ّرحمة وما إىل ذلك
ات ّباع ّ
الصفات الكرمية األخرى.1
من ّ
تحرضة
ويف هذا املوضع ينتقل العالمة الطباطبايئ إىل تقييم ما عليه الغرب والبلدان امل ّ
ـ بحسب الظّاهر ـ يف العالَم ،ويقول:
وال يغ ّرنّك ما تشاهده من الق ّوة والشّ وكة يف األمم الراقية واالنتظام والعدل الظاهر يف
مم
ما بينهم ،ومل يوضع قوانينُهم عىل أسس أخالقيّة ،حيث ال ضامن لجرائها؛ فإنّهم أ ٌ
يفكّرون فكر ًة اجتامعيّ ًة ال يرى الفرد منهم إال نفع األمة وخريها ،وال يدفع ّ
إال ما يرض
أ ّمتَه ،وال ه ّم ألمتّه ّ
إال اسّتقاق سائر األمم الضّ عيفة واستدرارهم ،واستعامر بالدهم،
والرقي إال نقل ما كان
واستباحة نفوسهم وأعراضهم وأموالهم ،فلم يورثهم هذا التقدم
ّ
يحمله الجبابرة املاضون عىل األفراد إىل املجتمعات؛ فقامت األمة اليوم مقام الفرد
باألمس ،وهجرت األلفاظ معانيها إىل أضدادها؛ تطلق الحرية والرشافة والعدالة
والخسة والظّلم وال ّرذيلة.2
والفضيلة ،وال يُراد بها إال الرق ّية
ّ

ِ
تتحىل بالقيم والفضائل األخالق ّية ملواجهة
ّ
املجتمعات البرشيّ َة يجب أن
وبعد بيان أ ّن
االنحرافات والتجاوزات والوقوف بوجه الظلم والعدوان ،يجب عليهم االهتامم واالعتقاد
األساس والعامد يف تحقّق الفضائل األخالق ّية .3لو مل تقم األخالق عىل
بالتوحيد بوصفه
َ

 .1العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،11ص  155ـ .156
 .2املصدر أعاله ،ج  ،11ص  155ـ .156
 .3املصدر أعاله ،ج  ،11ص .157
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أساس ال ّتوحيد ومرضاة الله ،لن يكون لإلنسان يف أعامله اليومية يف هذه الحياة من غاي ٍة
سوى االستفادة من الشؤون ال ّدنيويّة الفانية وما يرتت ّب عليها من املتع واملل ّذات ،واليشء
الوحيد الذي ميكن أن يصبغ حياته بالعدل ويضط ّره إىل الحفاظ عىل قوانني مجتمعه هو
الفكرة القائلة بأنّه إذا مل يحرتم هذه القوانني فإ ّن املجتمع الذي يعيش ضمنه سينهار ،ومن
يتعني عليه أن يتنازل عن بعض مشتهياته ورغباته للحصول عىل البعض اآلخر .ويثني
هنا
ّ
العمل فإمنّ ا يجري يف أمو ٍر
َ
عليه الناس وميدحونه ما دام ح ّيا ً ...أما ثناء النّاس وتقديرهم
تبني
ها ّم ٍة علموا بها ،أما الجزئ ّيات وما مل يعلموا بها كاألعامل الّسية فال وقاء يقيها ...فقد ّ
أ ّن ال يش َء من هذه األمور من شأنه أن يقوم مقام التوحيد ،وأن يخلفه يف ص ّد اإلنسان عن
وخاص ًة إذا كان العمل ِم ّام ِمن طبعه أ ّال يَظهر لل ّناس
السنن والقوانني
ّ
املعصية ونقض ّ
وخاص ًة إذا كان من طبعه ألّ ْو ظهر عىل خالف ما هو عليه ألسباب تقتيض ذلك ،كالتع ّفف
ّ
يوسف (عليه
َ
رشا ً وبغيا ً كام تق ّدم من حديث مراودة امرأ ِة العزي ِز
الذي يزعم أنّه كان ّ
السالم).1
العالمة الطّباطبايئ يذكر مثاالً لبيان العالقة بني اإلميان واألخالق ،حيث يقول:
ثم إن ّ
كل حني بإذن
وأكل تؤتيه َّ
ٌ
أصل وهو التّوحيد ال محال َة،
ُجعل الميا ُن بالله كشجرة لها ٌ
ربِّها ،وهو العمل الصالح ،وفر ٌع وهو الخلق الكريم كالتّقوى والع ّفة واملعرفة
والشّ جاعة والعدالة وال ّرحمة ونظائرها.2 ...

وعىل هذا األساس ميكن القول :إ ّن األخالق جز ٌء من اإلميان ،واإلميان ال يقوم إال من
التمسك باألخالق.
خالل
ّ
الكامل املطلق هو الغاية النهائية لإلنسان امل ُوحد:
حد باملصدر الرئيس لجميع الكامالت والقوى ،فإنه لن يرضخ
حيث يتصل اإلنسان املو ّ
ظل القرب من
لل ّذل ولن يرىض بالهوان أبدا ً ،بل سينال غنى النفس والهيبة ال ّربان ّية يف ّ

 .1املصدر أعاله ،ج  ،11ص .158
 .2املصدر أعاله ،ج  ،11ص .244
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حد ال يستطيع االكتفاء بغري الله؛ ألنّه يعلم أنّه إذا أراد
مصدر الع ّزة والكامل .إ ّن الفرد املو ّ
إال
الع ّزة والبقاء والقدرة والق ّوة ،وإذا كان يبحث عن دعام ٍة متين ٍة ،فإ ّن ذلك ال ولن يكون ّ
الحقيقي إمنّ ا يَنشد الل َه،
ظل القرب من الله سبحانه وتعاىل .وبالتايل فإن املؤمن
يف ِّ
ّ
كل يش ٍء آخ َر من أجل التق ّرب من الله .يقول العالمة الطباطبايئ بشأن التوحيد
ويطلب َّ
يئ:
الغا ّ

كل معلول
إ ّن دقة ال ّنظر يف البحث تُثبت أ ّن الله هو غاية جميع الغايات؛ إذ عرفت أنّ َّ
ٌ
ي استقالل عنها .ومن الواضح
مبا هو
معلول يعني الربط املحض بالعلّة ،وليس له أ ّ
[املستقل بالذات] ّ
أ ّن التّو ّقف ال يت ّم ّ
وإال لزم
ّ
إال إذا انتهى إىل املتوقَّف عليه بالذات
ال ّتسلسل .وهكذا فإ ّن الطلب والقصد والتو ّجه والرادة وأمثال ذلك ال يكتب لها
ال ّتح ّقق إال إذا انتهت إىل املطلوب بال ّذات واملقصود بال ّذات واملراد بال ّذات وما يتم
كل ما سواه ينتهي إليه،
التو ّجه إليه بال ّذات .وحيث إن اللهَ تعاىل هو علّة العلل وإن َّ
لكل يشء .ولذلك ال يسري أي
قل ،وسنداً ِّ
كل يشء مستَ ٍّ
فإ ّن اللهَ تعاىل ُميثِّل استقالل ِّ
ُ
كل
طالب ومريد إال إليه ،سوا ًء بواسطة أو بدون واسطة .وبالتّايل فإنّ اللهَ تعاىل غاية ِّ
غاية.1

كل الكائنات تسري نحو الله سبحانه وتعاىل .وإ ّن اإلنسان بوصفه سيّد املخلوقات
إ ّن َّ
يف هذه القافلة ،إذا أراد الوصول إىل الغاية فإنّه يحتاج بال ّدرجة األوىل إىل االلتفات إىل
الالزمة للمسري نحو الغاية
الغاية والهدف ،وبالدرجة الثّانية فإنّه يحتاج إىل املعرفة ّ
والهدف ،وبالدرجة الثّالثة هو بحاجة إىل أن يحمل معه متاعا ً وزادا ً مبقدار الحاجة .إ ّن
اإلنسان ال ينال الخلود والبقاء إال بالفناء يف ذات الحق تعاىل؛ أل ّن الباقي هو اللهُ ،وأما ما
سواه فهو يف معرض الفناء وال ّزوال واالضمحالل.2

 .1العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،نهاية الحكمة ،تصحيح وتعليق :غالم رضا فيايض ،موسسه آموزيش پژوهيش امام خميني،
ط  ،5قم 1381 ،هـ ش.
 .2العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،الوالية ،ص  106ـ  ،107ترجمه إىل الفارسية :صادق حسن زادة.
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الدعوة إىل الكامل املطلق أهم ما يم ّيز اإلسالم:
ّ
إن جميع األشياء بال استثنا ٍء تسري منذ البداية نحو أصلها ومنتهاها ،بيد أ ّن حجاب اإلنيّة
والغرييّة تؤ ّدي باإلنسان إىل الغفلة عن أصله وغايته .وعندما يرتفع هذا الحجاب يتّضح أ ّن
الجميع كان ينشد الله ،وأن الجميع كان يسري نحو الله .من هنا فإن املعاد هو عبارة عن:
بكل وجودها إىل الحقيقة التي أوجدتها.1
عودة جميع األشياء ِّ
ومن هنا فإن أه َّم ما ُمييِّز اإلسالم دعوت ُه اإلنسان وهدايتُه إىل الغاية (واملقصد) التي ال
يطالها الزوال والفناء والنقص والعيوب ،يف حني أ ّن األديان واملذاهب األخرى تدعو
املتغرية والفانية وال ّزاخرة بأنواع العيوب والنواقص .إن
اإلنسان وتأخذ به إىل الغايات
ّ
الحق ،وهو خال ٌد ،وأما املذاهب الوضع ّية واملاديّة األخرى فتدعو
اإلسالم يدعو إىل
ّ
اإلنسان إىل الباطل الذي ال يعدو أن يكون زبَدا ً طائفا ً فوق سطح املاء ،ورسابا ً بِ ِقيع ٍة يحسبه
الظآمن ما ًء حتّى إذا جاءه مل يجده شيئا ً.2
نتائج ومعطيات التوحيد:
ُ
ونتائج كثري ٌة ال يتّسع املقام
إ ّن التّوحيد بوصفه أساسا ً لتعاليم اإلسالم ،ترتت ّب عليه لواز ُم
ُ
الرصيح واملبارش مبوضوع بحثنا ،والتي يجب
لبيانها .إال أن اللّوازم والنّتائج ذاتَ االرتباط ّ
تناولها بالبحث وال ّدراسة ،هي عبارة عن:
 1ـ انحصار السبب ّية الحقيق ّية بالله تعاىل:
السنَّة اإللهيّة تقتيض تح ّقق املخلوقات من طريق األسباب والوسائل االعتياديّة .بيد أ ّن
إ ّن ُّ
هذه األسباب العاديّة املوجودة يف العامل إمنّ ا تكون مؤثّرة يف حدود ما قدّر الله لها ،بل

 .1العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،انسان از آغاز تا أنجام ،ص  ،102و  ،108و  ،113ترجمه إىل اللغة الفارسية وعلق عليه:
الشيخ صادق الالريجاين ،دار نرش الزهراء ،طهران 1369 ،هـ ش.
 .2العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،تفسري البيان يف املوافقة بني الحديث والقرآن ،تحقيق :أصغر إراديت ،ج  ،2ص  267ـ
.288
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الحقيقي يف البني هو الله وحده فقط.
إال واسط ًة لتحقيق آثارها ،واملؤث ِّر
إنّها ال متثّل ّ
ُّ
وبال ّتايل فإن مقتىض التوحيد يف الفاعلية وانحصار السببية الحقيقية يف الله تعاىل هي أن
العادي ـ إمنّ ا يتحقّق باإلرادة اإلله ّية.1
كل ما له إمكا ٌن ذايتٌّ ـ حتّى إذا كان من املحال
َّ
ّ
ِِ
السماو ِ
ات َو ْاْل َْر ِ
قال ّ
اَّللُ َع ِزيًزا
ض َوَكا َن َّ
العالمة الطباطبايئ يف تفسري قوله تعاىل ( َو ََّّلل ُجنُ ُ
ود َّ َ َ
َح ِكيماً):2

مام يُرى وال يُرى
الساموات واألرض األسباب املوجودة يف العامل ّ
إن املراد بجنود ّ
3
ُ
وسائط متخلِّل ٌة بينه تعاىل وبني ما يريده من يشء تطيعه وال تعصيه .
من الخلق ،فهي

إ ّن املالك ّية وال ّربوب ّية الحقيق ّية لله بالنّسبة إىل جميع األشياء من أه ّم األدلّة عىل انحصار
الحضوري بوجوده ال ّرابط بال ّنسبة إىل
الحق تعاىل .إن علم اإلنسان
املرشوع ّية يف إرادة
ّ
ّ
اإلطالقي .ومن هنا يدرك اإلنسان رضورة عبوديّته أمام الله
الله هو عني شهود التّوحيد
ّ
سبحانه وتعاىل .ولذلك فإن جميع معارف وتعاليم الدّين اإلسالمي الحنيف مفطور ٌة
ومشهود ٌة لإلنسان.4
األخالق التوحيدية
تبويب عا ٍّم ،إىل تقسيم املذاهب األخالق ّية إىل ثالثة أقسامٍ ،
يئ يف
ٍ
لقد عمد العالم ُة الطباطبا ّ
وهي:
 1ـ األخالق الدنيوية :هناك من يقوم باألعامل األخالق ّية استجالبا ً للفوائد واملصالح
الدنيويّة .فحيث إن السلوكيّات األخالقيّة تؤ ّدي إىل الحصول عىل الشّ هرة واملحبّة
االجتامع ّية ،يعمل البعض عىل املواظبة عليها .فالقناعة مثالً تجعل اإلنسان يتّصف بع ّزة
النّفس والعظمة يف أعني اآلخرين ،يف حني أ ّن الحرص والطمع يؤ ّدي إىل زوال ع ّزة النّفس

 .1املصدر اعاله ،ج  ،1ص .332
 .2الفتح.7 :
 .3العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  ،18ص .285
 .4العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،الرسائل التوحيدية ،ص  21ـ 22؛ وله أيضاً :الوالية ،ص  ،37ترجمه إىل الفارسية :صادق
حسن زادة.
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التحل بالشّ جاعة يرفع من رصيد
االجتامعي .كام أ ّن
باإلضافة إىل التع ّرض لالحتقار
ِّ َ
ّ
الشّ خص عند ال ّناس حيث ينظرون إليه بالعظمة واإلكبار ،يف حني أن الجنب يستوجب ّ
ذل
الشّ خص يف عينه وأعني اآلخرين.1
 2ـ األخالق األخرويّة :األسلوب الثّاين من الرتبية األخالق ّية ،أن تكون الغاية من مثابرة
الشّ خص عىل السلوك ّيات األخالق ّية هو إعامر اآلخرة والوصول إىل الجنّة والنّعيم
اإللهي.2
والرضوان
ّ
الرتبية األخالق ّية ـ التي يذهب
 3ـ األخالق التّوحيديّة :األسلوب الثّالث من أساليب ّ
اإلسالمي الحنيف
مختصات القرآن الكريم وال ّدين
العالمة الطّباطبايئ إىل االعتقاد بأنّها من
ّ
ّ
واألخالقي
الرتبوي
بوي الذي يتمحور حول التّوحيد .إ ّن املذهب
ـ هو األسلوب ّ
ّ
الرت ّ
ّ
لإلسالم بدالً من التّأكيد عىل رفع ال ّرذائل األخالقيّة يؤكّد عىل االهتامم بدفعها .إذ لو كان
حدا ً حقيق ّيا ً فسوف تزول عنده أرض ّية ال ّرذائل األخالق ّية .ومن الواضح أن اإلنسان
اإلنسان مو ِّ
الحق والكام ِل والبقا ِء ،ال الباطلِ والنقصانِ والفنا ِء.
العاقل والذي يَنشُ د الكامل يسعى إىل
ِّ
الرتبوي لإلسالم يجعل من التّوحيد محورا ً لألخالق والقيم
ومن هنا فإن املذهب
ّ
حد إمنّ ا يثابر عىل السلوك ّيات األخالق ّية من أجل التق ّرب إىل
األخالق ّية ،وإن الشخص املو ِّ
الله تعاىل.3
ونتيجة لذلك تكون األخالق ـ مثل العبادة ـ عىل ثالثة أنواع :فأخالق العبيد الذي تكون
ٍ
جار الذين تكون عبادت ُهم طلبا ً للربح والثّواب واملصلحة،
عبادتهم عن
خوف ،وأخالق التّ ّ
فّس ومن املصالح ،فهي
وأخالق األحرار والعارفني والعاشقني املن ّزهة من الخوف النّ ّ
أخالق خالص ٌة متاما ً.4
ٌ

 .1املصدر أعاله ،ج  ،1ص  273ـ .274
 .2املصدر أعاله ،ج  ،1ص  274ـ .275

 .3العالمة الطباطبايئ ،محمد حسني ،امليزان يف تفسري القرآن ،ج  1ـ ص  433ـ 442؛ وله أيضاً :تفسري البيان يف املوافقة بني
الحديث والقرآن ،تحقيق :أصغر إراديت ،ج  ،1ص  275ـ 280؛ وج  ،2ص  146ـ .147
 .4جوادي آمل ،عبد الله ،شمس الوحي تْبيزي ،ص  33ـ .34
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نتيجة رأي العالمة الطباطبائي:
إ ّن االعتقاد بوجود الله تعاىل ووحدانيّته ،يُع ّد أساسا ً لجميع املعتقدات والقيم .وعىل
ري من اآليات
الرغم من أ ّن وجود الله تعاىل هو من أكرث األمور بداهة ،هناك ،مع ذلك ،الكث ُ
واألدلّة ال ّداخليّة والخارجيّة (األنفسيّة واآلفاقيّة) الدالّة بأجمعها عىل الكامل املطلق
والرتكيب
الرصف لله تعاىل .ومن هنا فإن الذاتَ اإلله ّي َة ال تقبل التّجزئة
ّ
والوجود ِّ
واجب الوجود من جميع الجهات،
واملحدوديّة والقيود والنقص .وحيث إن الله تعاىل هو
ُ
ٌ
ري يف صفاته .وعليه فإ ّن تدبري أمور جميع الكائنات يف
ال ميكن أن يكون له
رشيك أو نظ ٌ
الحق والباري تعاىل قد تعلّقت
جميع الشؤون ال ّتكوين ّية وال ّترشيع ّية بيد الله تعاىل ،وإن
ّ
جري األشياء بأسبابها .وحيث إن الل َه هو الخالق لجميع الكائنات ،فإ ّن مرجع
إرادته بأن يُ َ
يستحق العبادة والتعلّق .إ ّن التّوحيد يستلزم أن تكون السبب ّي ُة
الجميع إليه ،وهو وحده الذي
ّ
أساس الدين ،ويجب أن
الحقيقيّ ُة واملرشوعيّ ُة ح ّقا ً حرصيّا ً لله تعاىل .وإ ّن التوحيد يُع ُّد
َ
تكتسب جمي ُع سلوك ّيات اإلنسان صبغ ًة توحيديّ ًة.
 2ـ مقارنة الميان التوحيدي يف فلسفة األخالق عند كانط والعالمة الطباطبايئ
اهلل يف العقل النظري لـ كانط:
النظري عنده بحيث ال يستطيع أنْ
يرى كانط استحالة إثبات ومعرفة الله .فإن تركيبة العقل
ّ
يُدرك أو يُثبت وجود الله أبدا ً .وحيث أنّه ال ي َرى الل َه قابالً لإلثبات أو ال ّنفي ،فإنه تبعا ً لذلك
مسائل دينيّ ٍة من قبيل :التّوحيد والنب ّوة واملعاد وغريها .إذ إن العقل عندما
َ
ال يأيت عىل ذكر
ِ
املوضوعات واملفاهي َم األخرى
ال يرى الله قابالً لإلثبات أو النفي ،فإنّه كذلك ال يرى
ري عىل
املرتبط َة باملبدأ واملعاد قابل ًة لإلثبات أيضا ً .يرى كانط أ ّن البحث عن الربهان النّظ ّ
وجود الله يأيت كمغالط ٍة وجنوحٍ ناشئٍ عن الغفلة وعدم االلتفات إىل محدوديّة العقل
الحواس .1هناك من يدّعي أ ّن كانط إمنّ ا يرى
رب من أ ْن يُد َرك ب
ّ
ِّ
النظري وعدم إدراك أ ّن الل َه أك ُ

 .1أي .أس .يوينغ ،برسشهاي بنيادين فلسفه ،ترجمه إىل الفارسية :السيد محمود يوسف ثاين ،ص  414ـ .415
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استحالة املعرفة املفهوميّة والعينية لله ،أما املعرفة الوجوديّة فرياها ممكنةً .ألننا إذا اعتربنا
ٍ
صفات من قبيل :العامل املطلَق ،والحكيم املطلَق وغريهام من الخصائص الوجوديّة لله،
خصائص مفهوميّ ًة وماهويَّة لله،
ال نكون قد ادّعينا معرف َة حقيق ِة ذاته .وأما إذا اعتربناها
َ
فنكون كام لو ادّعينا املعرفة العين ّية لذات الله تعاىل.1
العميل عند كانط
اهلل يف العقل
ّ
النظري بنح ٍو من األنحاء .وهو يف
ل إىل جربان نقص العقل
ّ
يسعى كانط يف العقل العم ّ
ل
هذه الدائرة يحصل عىل اإلميان بالله من طريق الربهان
األخالقي .ويف العقل العم ّ
ّ
رضوري من جه ٍة ،ومن جه ٍة
نضط ّر إىل اإلميان بالله ،إذْ إ ّن اإلميان بغاية األخالق أم ٌر
ٌّ
أخرى فإ ّن غاية األخالق ال تتحقق من دون أن نفرتض وجود الله.2
ٍ
ل أن يدّعي إثبات أو معرفة الله .فنحن ال
يحق
يؤكّد كانط أنّه ال ّ
ألحد يف العقل العم ّ
يحق ألحدنا مج ّرد القول:
نستطيع من ال ّناحية األخالق ّية أن نقول (إ ّن الله موجو ٌد قطعا ً) ،بل ّ
إين ،بوصفي شخصا ً أخالقيّا ً ،عىل ثق ٍة من أ ّن الله موجودٌ) .إن اإلميان بالله والحياة
( ّ
ٍ
ألحد أن يُج ّرد اإلنسان منه أبداً .3وعىل
األخالقي بحيث ال ميكن
الخالدة معقود ٌة بالشّ عور
ّ
األخالقي إمنّ ا يكون حج ًة عىل الذي يقول باألصول األخالق ّية لـ
الرغم من أن هذا الربهان
ّ
األخالقي
كانط ،بيد أ ّن كانط حيث يرى أ ّن أصوله األخالق ّية عام ٌة وشاملةٌ ،فإنه يعترب الربهان
ّ
تا ّما ً و ُملزِما ً لجميع النّاس .فحتى إذا أنكر الشّ خص األصول األخالقيّة ،فإنه ملج ّرد احتامل
وجود الله وخلود النّفس سوف يتجنّب الرشور األخالق ّية يف الح ّد األدىن من باب دفع
الرضر املحت َمل.4
ّ

 .1بخشايش ،رضا ،عقل ودين از ديدگاه كانط ،ص  ،15پژوهشگاه حوزه ودانشگاه ،قم 1385 ،هـ ش.
 .2كابلستون ،فردريك ،تاريخ فلسفه ،ج  ،6ص  ،393ترجمه إىل الفارسية :إسامعيل سعادت ومنوتشهر بزرجمهر؛ أي .أس.
يوينغ ،برسشهاي بنيادين فلسفه ،ترجمه إىل الفارسية :السيد محمود يوسف ثاين ،ص  390ـ .391
 .3بخشايش ،رضا ،عقل ودين از ديدگاه كانط ،ص  16ـ .17
 .4املصدر أعاله ،ص  16ـ .17
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األخالقي
إال أ ّن اإلميان
قد ال نتمكّن من اإلجابة عىل الشّ بهات املثارة بشأن وجود اللهّ ،
ّ
بالله ال يقبل االنفصال عن اإلنسان ،أل ّن افرتاض وجود الله ينشأ من حاجة العقل الرضوريّة
رضوري مبقدار رضورة
عيني وهو قانون األخالق .من هنا فإن وجود الله
ٌّ
النّاشئة من مصد ٍر ٍّ
األخالقي لـ كانط ،ذهب البعض إىل االعتقاد
األخالقي .1بااللتفات إىل الربهان
القانون
ّ
ّ
بأنّه يرى إمكان الح ّد األدىن من معرفة الله .وإ ّن هذا البعض ،من خالل تعريفه ملفهوم
ربر) ،يعتقدون بأن كانط يرى إمكان ّية هذا ال ّنوع من
املعرفة بأنها (اإلميان الصادق وامل ّ
اإلميان بالله والتّعاليم الدينيّة ،وإ ّن مراده من نفي املعرفة هو نفي مج ّرد املعرفة العلميّة
النظري يرى إثبات وجود الله هروبا ً من العقل وال عدوانا ً عليه .ولذلك
والعين ّية .ويف العقل
ّ
مفتوح .ولكن
النظري بالله
رغم انسداد الطريق أمام املعرفة النّظريّة ،إال أ ّن طريق اإلميان
ّ
ٌ
أقل وأدىن من قيمه املعرفة ال ّنظريّة.2
النظري ُّ
من الواضح ـ بطبيعة الحال ـ أ ّن قيمة اإلميان
ّ
يرى كانط أ ّن افرتاض وجود الله ال يُش ِّكل أساسا ً لألخالق ،وإمنّ ا افرتاض وجوده ينشأ من
خ ٌر عن األخالق.
األخالق ،ومتأ ِّ
العالمة ال ّ
اهلل يف تفكي ّ
طباطبائي
العالمة الطّباطبايئ ـ خالفا ً لـ كانط ـ إىل االعتقاد مبعرفة وإثبات وجود الله تعاىل.
يذهب ّ
ِ
اآليات األنفس ّي َة
وغني عن اإلثبات .وثانيا ً :إ ّن
بديهي
فهو يرى أ ّوالً :أ ّن وجود الله تعاىل
ٌّ
ٌّ
واآلفاق ّي َة الكثري َة ت ُع ُّد من األدلّ ِة عىل وجود الله تعاىل .وثالثا ً :هناك الكثري من الرباهني
الحق تعاىل ووحدانيّته .وإ ّن إثبات وجود الله من طريق العقل
القطعيّة التي تثبت وجود
ّ
ط بالعقلِ
ظري أم ٌر ممك ٌن متاما ً .وإ ّن معرفة وإثبات الحقائق مرتب ٌ
ل
ُ
النظري،
ِّ
ال ّن ّ
والعقل العم ُّ
ال يخرج عن دائرة العمل .ومن هنا يجب التع ّرف عىل الله وإثبات وجوده بواسطة العقل
العالمة الطّباطبايئ يعتقد مبعرفة وإثبات وجود الله ،فإنه يتناول
النظري .ورابعا ً :حيث إ ّن ّ
ّ
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أيضا ً املسائل املتعلقة مبعرفة الله ،من قبيل :مراتب ال ّتوحيد ،وأسامء الله تعاىل وصفاته
ٍ
واحد منها ،وكذلك املسائل املتعلقة بالنب ّوة واملعاد أيضا ً ويعمل عىل إثباتها
كل
ولوازم ِّ
من طريق الربهان والشهود.
صفات اهلل تعاىل
يرى كانط أنّنا عندما نستعمل بعض الصفات يف مورد الله ،يجب علينا مالحظتها يف أعىل
ٍ
صفات من قبيل :القدرة ،والعلم ،والحضور ،والخري؛ فنذكرها
حدود الكامل .فننسب إليه
ـ مثالً ـ تحت عنوان القدرة املطلَقة ،والعلم املطلَق ،والحضور املطلَق وما إىل ذلك.
الوقت ِ
ِ
ٍ
نفسه دون
حرصي ،ويف
صفات أخالق ّي ٍة تنسب إىل الله عىل نح ٍو
ولك ْن هناك ثالثُ
ٍّ
سِ ،
إضافة ِ
رص ُف مق َّد ٍ
ورص ُف مبا َر ٍك .إ ّن
ورص ُف َ
حكيمٍ ْ ِ ،
قيد العظمة واإلطالق .فإن الله ِ ْ
الرضورة عن عدم املحدوديّة .وعىل أساس
تعرب بشكلٍ سابقٍ وعىل نحو ّ
هذه املفاهيم ِّ
ِ
خريا ً .إ ّن هذه الصفات
رشعا ً مقدَّسا ً،
وقاضيّا ً ع ْدالً ،وحاكِام ً ّ
هذه الصفات يكون الله م ِّ
الثالثة متثل خالص ًة لذلك اليشء الذي أضحى الله مبوجبه موضوعا ً للدّين.1
وأما يف املنظومة الفكريّة للعالمة الطّباطبايئ ،فحيث يكون الله عبار ًة عن ِ
رصف
وواجب الوجود من جميع الجهات .ومن هنا فإنه ي ّتصف
الوجود ،فهو الكام ُل املطلَق،
ُ
ِ
بجميع الصفات الكامليّة من دون ٍ
ني
نقص أو محدوديّ ٍة ،ولذلك فإ ّن
صفات الذات هي ع ُ
ٍ
بصفات فعل ّي ٍة تعود إىل صفاته الذّات ّية .وحيث أنّه كاملٌ
الحق تعاىل .كام يتصف الله
ذات
ّ
تنتفي عنه بعض الصفات السلبيّة .ولكن حيث
نقص ،يجب أ ْن
مطل ٌَق ال يتط ّرق إليه ح ٌّد أو ٌ
َ
لب ،فإنها تعود إىل إثبات الوجود للباري تعاىل .وعىل هذا األساس
إ ّن حقيقتَه
الس ِ
سلب ّ
ُ
يت ّم تقسيم الصفات يف املرحلة األوىل إىل صفات الذات وصفات الفعل ،ويف املرحلة
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ٍ
ولكل
ِّ
السلبيّة،
واحد من هذين التقسيمني تقسيامتٌ
الثانية إىل الصفات الثّبوتيّة والصفات ّ
أخرى أيضا ً.1
العالمة الطّباطبايئ إىل االعتقاد بأ ّن الله ال يُنَال بواسطة العقل .ومن هنا فإ ّن
يذهب ّ
الص ِ
َ
فات عن ذات الحق تعاىل ،وإن اإلنسان ال يستطيع
كامل اإلخالص يكون بنفي جميع ّ
أبدا ً أن يصف الله أو يحمده كام هو أهلُه .وعليه فإ ّن الطريق الوحيد إىل معرفته العقالنيّة
يكمن يف التع ّرف عليه من طريق أسامئه وصفاته.
نقاط ضعف اإليامن عند كانط
والعالمة الطّباطبايئ يف ما يتعلّق بأبحاث املعرفة اإللهيّة يعود
ّ
إن االختالف بني كانط
بجذوره إىل اختالفهام يف مورد العقل ومصادر املعرفة .بيد أن اختالف الرأي يف األبحاث
املرتبطة مبعرفة اللهُ ،ميثِّل أساس االختالفات حول البحث عن قيمة اإلنسان .فإن كانط:
األخالقي.2
أوالً :ينزل شأن الله إىل حدود االفرتاض
ّ
وثانياً :إ ّن إلهه من الضّ عف والعجز بحيث تتغلّب عليه أحكا ُم العقل املحض،
يحق له أن يتخلف عن القوانني األخالقيّة النّاشئة عن هذا العقل.3
وال ّ
وثالثاً :إ ّن الله بالنسبة له ال يعدو أن يكون وسيل ًة يتّخذها اإلنسان من أجل
الوصول إىل أهدافه األخالق ّية ،وإن اإلنسان إمنّ ا يفرتض وجود الله ،أل ّن هذا
االفرتاض ُميثّل رضور ًة للوصول إىل مملكة الغايات ،وإال فلوال هذا اليشء مل
تكن هناك من حاج ٍة إىل وجود الله أصالً.4
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وغني عن الل ِه يف جميع األبعاد املعرفيّة واالنتامئيّة
ورابعاً :إ ّن اإلنسان مست ِق ٌّل
ٌّ
يحق له أن يُطيعه يف يش ٍء من هذه األمور.1
والغائيّة والتّرشيعيّة وما إىل ذلك ،وال ّ
وخامساً :يبدو أ ّن إميان كانط يف البحث عن صفات الله يتعارض مع مبانيه
الفلسفيّة ،إذ يبدو من ظاهر كالمه يف البحث عن الصفات أنّه يقول بنو ٍع من
املعرفة بالله تعاىل.
أي نو ٍع من أنواع املعرفة بال ّنسبة
يف حني أنّه ال ّ
عي َّ
يحق له من الناحية املنطق ّية أن ي ّد َ
رصح بأنّنا يجب أ ّال
ل ي ِّ
إىل الله تعاىل أو إثبات الصفات له .إذ أنّه حتّى يف العقل العم ّ
يفرتض رضورة وجود بعض الصفات
إال أن
يحق لـ كانط ّ
َ
عي معرفة الله أبدا ً .وعليه ال ّ
ن ّد َ
لله ،كام كان يفرتض أصل وجود الله لتحقيق الخري األسمى ،بيد أنّه ال يحق له أبدا ً أن
ي ّدعي إثبات الصفات للحق تعاىل ومعرفتها.
العالمة ال ّ
قوة اإليامن باهلل عند ّ
طباطبائي:
نقاط ّ
العالمة الطّباطبايئ هو
إن الله يف معتقد ّ
ُ
والكامل املطلَق الذي ال رشيك له .وإ ّن الله من التعايل
رص ُف الوجود
أ ّوالًْ ِ :
ٍ
يفي بحمده
كل يش ٍء ،وال ميكن
وتقديسه عىل ِّ
بحيث يتقدم تنزي ُهه
ُ
ألحد أن َ
ٍ
بأحد.2
وتوصيفه .ولذلك ال ميكن لنا أن نقيس أحدا ً به ،وال يجب أن نقارنه
وثانيا ً :حيث يكون الله تعاىل واحدا ً يف ذاته ،فإنّه يكون كذلك واحدا ً يف
خالق ّيته ومالك ّيته أيضا ً .ومن هنا فإ ّن ربوب ّيته التّكوين ّية والتّرشيع ّية تكون عىل نح ٍو
كل ما يف الوجود جنودا ً له ومقهوراً
استغراقي يشمل جميع الكائنات ،ويكون ُّ
ٍّ
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إلرادته؛ أل ّن جميع األشياء تكون يف كافّة أمورها ،األع ِّم من الصفات واآلثار
الحق تعاىل.1
الوجوديّة ،مقهور ًة إلرادة
ّ
إال أنّه ال
وثالثا ً :مهام تظاهر اإلنسان بالق ّوة واالقتدار والتفرعن واالستكبارّ ،
يعدو أن يكون قطر ًة يف بحر الوجود الهادر ،وهو يف جميع وجوده رهن إرادة الله
تعاىل ،كام أنّه يف جميع أحواله صائ ٌر إليه .إ ّن املالك واملعيار يف قيمة اإلنسان
إمنا يستطيع تطوير
يكمن يف عبوديّته لله ،ويف محوريّة الله يف شؤونه .إ ّن اإلنسان ّ
الوجودي ويبلغ الكامل عندما يكون خاضعا ً لله سبحانه وتعاىل متاما ً،
جوهره
ّ
أقرب إىل معدن
وكلام زاد معرف ًة وإدراكا ً بفقره وتبع ّيته لله ،كان بالنسبة نفسها
َ
العظمة والكامل.2
يرى العالمة الطباطبايئ أن التوحيد ميثل أساسا ً لجميع القيم ،كام ميثل االستكبار أمام
الله تعاىل أساسا ً لجميع الرشور املنافية للقيم .ولو أننا آمنا بالله والتّوحيد لن يكون أمامنا
سوى العبودية والتعلّق به وتقديسه .ومهام كانت شعاراتٌ  ،من قبيل :البلوغ واالستطاعة
إال أنّنا إذا نظرنا بواقعيّة
واالستقالل والدين الذايتّ ،جذّاب ًة للمجتمع العلامينّ املعارصّ ،
للحق ،وأ ّن ق ّوة اإلنسان الحقيق ّية تكمن
الحقيقي لإلنسان يكمن يف التبع ّية
سندرك أ ّن البلوغ
ّ
ّ
يف اعتامده عىل قدرة الله املطلقة واألبدية ،وأن قيمة اإلنسان تكمن يف التق ّرب من الله
تعاىل .ولهذا السبب نجد أن أه َّم نتائج اإلميان بالله وتوحيده هو انحصار األحق ّية
العالمة الطّباطبايئ
واملرشوع ّية يف إرادة الله تعاىل ،وأ ّن من أبرز نقاط االختالف بني نظريّة ّ
الحق واملرشوعيّة .إ ّن الفلسفة النّقديّة لـ كانط ـ شئنا أم أبينا ـ تنتهي إىل
وكانط هي مسألة
ّ
تأليه اإلنسان وخلع الله عن عرش ال ّربوب ّية ،يف حني أ ّن ال ّنتيجة املنطق ّية املرتت ّبة عىل النهج
للعالمة الطّباطبايئ هي العبوديّة والتمحور حول الله ع ّز وجل.
ّ
الفكري
ّ
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اخلالصة واالستنتاج
العالمة الطّباطبايئ وكانط أ ّن العقالنيّة من املباين النظريّة لقيمة اإلنسان
ّ
كل من
يرى ٌّ
ري من االختالفات الجوهريّة يف تفسريها .وأهم أوجه
األخالق ّية ،بيد أ ّن هناك بينها الكث َ
أوسع دائر ًة وعلامنيّ ٌة ،يف حني
االختالف بينهام يف هذا الشأن هو أ ّن العقالنيّة عند كانط
ُ
العالمة الطّباطبايئ ربان ّية بالكامل.
أ ّن العقالن ّية العمل ّية لدى ّ
إن اإلميان بالله والتّوحيد يُع ّد من أهم مباين القيم األخالقيّة لإلنسان من وجهة نظر
العالمة الطّباطبايئ .وهو يعترب التّوحيد أساسا ً لجميع القوانني والقيم .وأ ّما عند كانط فال
ّ
ميثل الل ُه سوى فرض ّي ٍة رضوريّ ٍة لألخالق ،بل يقول أ ّن قيمة اإلنسان ال تقوم عىل اإلميان
بالله.
ِ
االختالفات العميق َة والجذريّ َة بني هاتني النّظريّتني حول مبنى القيمة األخالق ّية
إن
لإلنسان ،يؤدّي إىل التّضادّ يف قيمة اإلنسان .يرى كانط أ ّن قيمة اإلنسان تكمن يف تأصيل
ل الذي يُصطلح عليه بال ّدين
ال ّذات واستقاللها عن الغري .إ ّن االستقالل يف العقل العم ّ
النظري والذي ميكن تسميته
الفكري ،وأما االستقالل يف العقل
ال ّذايتُ ،ميثّل مرك َز ثقله
ّ
ّ
العالمة الطّباطبايئ ـ ومن
إال أ ّن ّ
قابل للبحث ويدعو إىل التّأ ّملّ .
الوجودي ،فهو ٌ
باالستقالل
ّ
خالل اعتقاده العميق وال ّراسخ بال ّتوحيد ـ يرى أ ّن اإلنسان يقوم عىل تأصيل الباري تعاىل
والتمحور حول مفهومه .ومن هنا فإ ّن قيمة اإلنسان ره ٌن بالتق ّرب من الله تعاىل ،وإ ّن طريق
التّق ّرب إليه يكمن يف ات ّباع األوامر والتكاليف اإلله ّية.
خالب ًة بحسب الظاهر ،إال أنّها من النّاحية العمليّة:
تبدو نظريّة كانط ّ
ري مجدي ٍة وعاري ٌة عن الحقيقة.
أوالً :غ ُ
وثانيا ً :تؤدي إىل انقطاع عالقة اإلنسان مببدأ ومآل الوجود ،وت ُقلِّل من قيمة
اإلنسان املتعالية إىل أبعد الحدود.
العالمة الطّباطبايئ ،فهي:
وأما نظرية ّ
أوالً :نظريّ ٌة واقعيّ ٌة وتتّصف باإلتقان والحقيقة.
وثانيا ً :تستوجب ات ّصال اإلنسان مبعدن العظمة والكامل املطلق.

رسالة كانط والصدق ُمرماً

1

حسن إسالمي2
األخالق إ بّان العرص الذي نشأ وترعرع فيه إميانويل كانط إن مل تكن أكرث أهمي ًة وجد ّي ًة من املعرفة ،فهي
تقل شأناً عنها؛ والفيلسوف ديفيد هيوم عىل ضوء تفنيده العالقات العلّ ّية أثار شكوكاً حول املعرفة من
ال ّ
اإللزامي ،ناهيك عن رفضه رأي من اعترب القيم األخالقيّة
أساسها ،وبالتايل ج ّرد القوانني العلميّة من جانبها
ّ
ني إيديولوج ّي ٍة عا ّم ٍة .إميانويل كانط هو اآلخر تع ّرض ٍ
لنقد عىل ضوء آرائه التي طرحها يف
لسن قوان َ
أساساً ّ
السياق ،ففي نقده األ ّول وباالستناد إىل مبادئ الثورة املعرفية الكوبرنيكية ،حاول طرح املفاهيم العا ّمة
هذا ّ
الفكري «نقد العقل
ين ،وكان هدفه يف مرشوعه
ّ
يف اإلنسا ّ
والرضوريّة يف صور ٍة جديد ٍة ضمن النشاط املعر ّ
وري يف األخالق ،وهنا قال أنّ األخالق لو ارتكزت عىل
ل» هو بيان معامل الطابع العا ّم
ّ
والرض ّ
العم ّ
ٍ
لكل
مشرتك وذايتٍّ للعقل ،ففي هذه الحالة ميكن ّ
العواطف دون العقل سوف يُقطع الطريق عىل ّ
كل حكمٍ
رتك وعواطفَه فيفعل ما يشاء.
إنسانٍ أن يُ َ
كانط اعترب نزعة هيوم العاطفيّة ال تُثمر إال نسبيّ ًة أخالقيّةً ،ويف هذا املضامر رأى أنّ النّزعة النّفعيّة ليس من
الحل الناجع لهذه املعضلة؛ وعند بيانه تفاصيل
ّ
شأنها أن تكون إيديولوج ّي ًة شمول ّيةً ،لذلك تساءل هنا عن
ٍ
اختالف بني صنفني من القضايا األخالقية ،هام ما يل:
املوضوع أكّد عىل وجود
ٍ
أهداف معيّن ٍة.
ري مطلَق ٍة ويراد منها تحقيق
 .1قضايا أخالقيّ ٌة ترتتّب عىل األحكام العقليّة بحيث تكون غ َ

 . 1املصدر :إسالمي ،حسن« ،کانت و صداقت مجرمانه» ،کتاب ماه فلسفه ،شامره  ،3۱فروردین  ،۸۹صص-۱22
.۱32
 .2حسن إسالمي حائز عىل شهادة الدكتوراه يف علم الكالم يف حقل فلسفة الدين ،ولد يف كربالء املقدسة .متخصص يف نقد
األخالق ،وأخالق الحياة ،وأخالق البيئة ،وأخالق البحث والتحقيق .له الكثري من املؤلفات.
تعريب :عل فخر اإلسالم
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 .2قضايا أخالق ّي ٌة مطلَق ٌة يت ّم تقنينها من جانب العقل ذاته.
األخالقي ،ولكن ما هو القانون الذي يصدر
للسلوك
الصنف الثاين  -األخالق املطلقة  -يجب اعتباره معيارا ً ّ
ّ
ي ٍ
ٍ
غرض خارج هذا النطاق؟ إجابة كانط عن هذا السؤال
تأييد أو
من باطن العقل بحيث ال يفتقر إىل أ ّ
السلوك املنبثق من اإلرادة وكأنّه قانونٌ من القوانني العا ّمة يف الطّبيعة.
رصف بشكلٍ يجعل ّ
فحواها رضورة الت ّ
ٍ
صياغات أخرى تشرتك جميعها بفكرة أنّ اإلنسان
األخالقي طُرح يف
الجدير بالذكر هنا أنّ هذا القانون
ّ
رصف
بفضل عقله وإرادته يقوم بالفعل
األخالقي ،وعىل هذا األساس حينام يصبح سلوكه أخالق ّيا ً فهو ال يت ّ
ّ
إال بحسب هذا القانون من منطلق احرتامه له.
وأ ّما أه ّم ٍ
نقد يُطرح عىل هذه ال ّنظريّة فهو يتمحور حول موضوعني أساسيّني ،هام كالتايل:
األخالقي.
 .1تجاهل دور العواطف يف الفعل
ّ
األخالقي من قدرتهم الدفاعية أمام إساءة األرشار.
 .2تجريد امللتزمني بالفعل
ّ
بعد أن ذكر كاتب املقالة املواضيع التي أرشنا إليها ،تط ّرق إىل رشح وتحليل النقد الث ّاين املشار إليه أعاله،

وقال أنّ خالصة النّقد الذي يرد عىل نظرية كانط األخالقيّة هو عدم جواز التّضحية بالحقيقة كفدا ٍء للمصلحة
ٍ
معضالت أخالق ّي ًة معقّد ًة ومتشابكةً.
بأي شكلٍ كان ،ألنّ ذلك يجعلنا نواجه
ّ
التحرير
******

معضلة األخالق الكانط ّية
كل ما يلمع ذهبا ً» عىل نظريّة كانط األخالقيّة؛ فبقدر ما جذب
ينطبق املثل املعروف «ليس ُّ
استحكا ُمها كثريا ً من ذوي النزعة العقل ّية لها ،فتح ما بدا مرون ًة وعمقا ً فيها الباب واسعا ً أمام
انتقادات املنتقدين وحمالت الطّاعنني بها.
السامء املضاءة
يرى كانط أ ّن هناك ظاهرت َني كربيَني تشدّان الذهن
ّ
البرشي لهام وهامّ « :
1

رصح بها يف
بالنّجوم فوق رأيس والقانون
األخالقي يف داخل » ،وهذه الكلامت التي ّ
ّ
ل أجىل تعبريٍ عن هاجسه األعظم الذي كان يشغل فكره ،من خالل
كتاب نقد العقل العم ّ
قليدي يف سبيل
محاولته خلق منظوم ٍة قامئ ٍة عىل األخالق ومتح ّرر ٍة من سلطة الدّين التّ
ّ
لشق
ّ
رسم نطاق منطقة تحظى بالخصوص ّية
وتستظل بالعقالن ّية ،وهو يف هذا املسار يسعى ّ
1. Critique of practical Reason, Immanuel Kant, New York, Dover Publication, 2004, p. 170.
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طريقه بعيدا ً عن أشخاص مثل هيوم وهادتشسون ،لينقذ األخالق من نري االنفعاالت التي
جس بالنتائج التي يودي الرتكيز عليها بصاحبه
تؤول للتل ّون والتقلّب
املزاجي ،دون التو ّ
ّ
خ تّسيب نتائج النسبيّة لحقل األخالق.
للوقوع يف ف ّ
مل يكتف ديفيد هيوم بتقييد العقل يف ميدان األخالق ومنح الفرصة للعواطف يك
تتصدّى لتوجيه األحكام األخالقيّة ،بل استعبد العقل لصالح العاطفة مدّعيا ً أ ّن:
ي يشء سوى أن يخدمها ويطيعها
العقل عب ٌد لالنفعاالت ،وال ميكنه أن يفعل أ َّ

1

حسن والقُبح األخالقيّني يك يخلق فينا إلزاما ً
فهو يرى أ ّن العقل عاج ٌز عن متييز ال ُ
األخالقي وحده أمر اختيار
أخالق ّيا ً؛ فالعقل مبثابة مصباحٍ ينري الطريق ،ويعود للذّوق
ّ
الطريق املناسب ،ويقول:
الصدق من الكذب فحسب .أ ّما الذوق فهو الذي يخلق
إ ّن العقل يس ّهل علينا متييز ّ
2

فينا القدرة عىل إدراك الحساس بالقبح والجامل والفضيلة وال ّرذيلة .

فالعقل بارد يدلّنا عىل الحقائق أو االحتامالت املمكنة فقط ،بينام متنح العواطف
3

وحدها مبا تتمتّع من دفء للحسن والقبح معنًى يك تدفعنا للتح ّرك .
يف املقابل ،يرى كانط يف تأسيس األخالق عىل العواطف بدل العقل قطعا ً للطريق
ٍ
مهب عواطفه.
كل فر ٍد يف
ني ،ليُصار إىل ترك ّ
ل
أمام ّ
ّ
كل حكم عق ٍّ
مشرتك أو تض ّم ٍّ
األخالقي عىل أساس اإلرهاصات الحسنة أو القبيحة للسلوك،
عندما نق ّيم السلوك
ّ
سنواجه مشاكل منها تربير سلوك ّي ٍ
ات تبدو خاطئ ًة للعيان.
جهت للعواقب ّيني ،ومنهم النفع ّيون ،الضوء عىل
يف هذا السياق ،تسلّط االنتقادات التي ُو ّ
هاجس كانط األساس ،ل ُيطرح التساؤل :ما هي قض ّية كانط األصل ّية؟
وعواطف متبدّل ٍة،
َ
نتائج مجهول ٍة
لقد كان يحاول تأسيس األخالق عىل قاعد ٍة صلب ٍة ،ال
َ
من خالل االرتكاز عىل العقل الذي ميتاز بحكمٍ عا ٍّم ومطلَقٍ .
1. A Tretise of Human Nature, David Hume, edited by L. A. Selby- Bigge, Oxford, Oxford university
press, p. 415.

 .2جستاری در باب اصول اخالق [رسالة يف أصول األخالق] ،ديفيد هيوم ،ترجمة :مجيد داودي ،طهران ،نرش مركز ،۱3۸۸ ،ص
.۱64
 .3م.ن.
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بنا ًء عليه ،انربى كانط للبحث عن قضايا قطعيّ ٍة ومطلق ٍة يك يبلور إلزاماتِه األخالقيّ َة عىل
أساسها ،بدل تس ّول التجربة أو ال ّرجوع للعواطف اإلنسان ّية املشرتكة .فكانت الحصيلة قطع
الصلة بني األوامر األخالقيّة والتّجربة والعاقبة مع التأكيد عىل أداء املسؤوليّة والتّكليف
ح َك َم الوحيد يف ميدان األخالق مه ّمشا ً العواطف جانبا ً.
والعمل طبقا ً لهام ،ليصبح العقل ال َ
األخالقي فصالً بني األوامر العقليّة املرشوطة أو بعيدة املدى التي
أفرز تنظري كانط
ّ
تحظى بقيم ٍة وسيط ٍة أو أدات ّي ٍة ،واألوامر األخالق ّية البحتة التي اعتربها مبثابة أم ٍر مطلقٍ أو
1

القطعي ألداء الواجبات
ل
قطعي تصلح معيارا ً للسلوك
األخالقي؛ إذ يو ّ
جهنا األمر العق ّ
ّ
ّ
ٍّ
بغض النظر عن النتائج املحتملة أو القطعيّة لسلوكيّاتنا .فعىل سبيل
امللقاة عىل عاتقنا
ّ
املثال ،نحن مل َزمون برفض الكذب مطلقا ً حتّى لو كان مفيدا ً لآلخرين أو عامالً لدفع تهديد
رصف عىل أساس طريقة وحيدة تتمثّل
ّي ع ّنا؛ فهناك أم ٌر مؤكَّ ٌد
جد ٍّ
وقطعي واح ٌد وهو« :ت ّ
ٌّ
2

رصف وكأ ّن من
يف جعلها قانونا ً عا ّما ً » ،والذي أعلن كانط يف ضوئه مبدأه
األخالقي« :ت ّ
ّ
3

رصفك ألحد قوانني الطّبيعة العا ّمة بإرادتك ».
املق ّرر تح ّول طريقة ت ّ
كل إنسان هو غاي ٌة
رصف دامئا ً وكأ ّن َّ
أ ّما الشكل اآلخر لذلك املبدأ فقام عىل أساس الت ّ
يف نفسه ،ال وسيل ٌة لتحقيق مقاصدنا ،ليخلص كانط إىل القول:
أي شخص آخ َر ،هي الغاية ال
رصف وكأ ّن البرشيّة ،سواء املتمثّلة فيك أو يف ِّ
ت ّ
4
الوسيلة .

مل يكتف كانط بتطابق الواجب والتّكليف برشط اإلرادة الحسنة والفعل األخالق ّي ،بل
كل نزعة عواقب ّية يف
ادّعى لزوم تالزم سلوك الفرد مع دافعه ألداء التّكليف أيضا ً مبتعدا ً عن ّ
5

كل
سلوكه ؛ فال ينبغي خلط النّتائج بالحسابات األخالق ّية ،فضالً عن رضورة االبتعاد عن ّ

1. Catigorical imperative
 .2بنياد مابعد الطبيعه اخالق :گفتارى در حكمت كردار [بنية األخالق امليتافيزيق ّية :كالم حول حكمة السلوك] ،إميانويل كانط،
ترجمة :حميد عنايت وعل قيرصي ،طهران ،خوارزمي ،۱37۵ ،ص.6۰ :
 .3م.ن ،ص .6۱
 .4م.ن ،ص .74
 .5م.ن ،ص .۱۹
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ٍ
منط سلويكٍّ منبثقٍ عن العواطف وخارجٍ منها .فعندما نتأث ّر لرؤية فقريٍ ما ونساعده ،فإنّنا مل
األخالقي هو مساعدة
رصف بدافع أداء الواجب بالرغم من أ ّن سلوكنا طبقا ً للقانون
نت ّ
ّ
اآلخرين ،بل كان وليد تأث ّرنا وعواطفنا الشخصيّة املتبدّلة ،األمر الذي كان يدفع كانط أحيانا ً
1

2

األخالقي .
للتعامل مع حالة التبلّد كنوعٍ من رشط الفعل
ّ
كل عاطف ٍة أو نتيج ٍة ،نبلغ الحكم
األخالقي عن ّ
عندما نعزل اإلرادة الحسنة أو السلوك
ّ
أي استثنا ٍء أو ٍ
األخالقي «قل
نقض ،ما دعا كانط لرفع شعاره
العا ّم واملطلق الذي ال يقبل َّ
ّ
الصدق ولو اندثرت األفالك».
ٍ
يعرب
تع ّرضت نظريّة كانط األخالقيّة منذ البداية
النتقادات حا ّد ٍة؛ فقد كان هايرنيش هاينة ّ
3
عن أحكام كانط األخالقيّة بأنّها كُتِبت بالدم ،بينام كان نيتشه يش ّم منها رائحة العنف  .كام

ات ّهمه آخرون باالستخفاف بدور األحاسيس مدّعني أنّها تؤدّي للعمل عىل النقيض منها،
ناهيك عن تهميشها؛ فعىل سبيل املثال :كان فريدريك شيلر من تالميذ كانط ودعاة
4
فلسفته ،لكنّه مع ذلك صار من أوائل منتقدي نظريّته األخالقيّة واصفا ً إيّاها «بامل ُ ِملّة نوعاً
5
ٍ
إجابات ملسائل الحياة
من االرتياض الرهباينّ » .فيام اعتربها البعض عاجز ًة عن تقديم

حل التناقضات األخالق ّية؛ فقد لجأت ماريا فون هربرت،
يخص ّ
الواقع ّية وال س ّيام يف ما
ّ
وهي م ّمن تأث ّروا بكانط واستقطبتهم أفكاره األخالق ّية ،لجأت إليه يك تجد طريق ًة لح ّل
ِّي ،فتبادلت معه الرسائل يف هذا
معضلة الكذب التي كانت تع ّرض حياتها لتهديد جد ٍّ

1. Apathy
 .2مابعد الطبيعه اخالق :مباىن مابعد الطبيعى تعليم فضيلت (فلسفه فضيلت) [ميتافيزيقيا األخالق؛ مرتكزات تعليم الفضيلة
امليتافيزيق ّية (فلسفة الفضيلة)] ،عامنوئيل كانط ،ترجمة :منوچهر صانعي دره بيدي ،طهران ،نقش ونگار ،۱3۸۰ ،ص .67
األخالقي :ما هي فلسفة األخالق؟] ،هيكتور زاغال و خوزيه غاليندو،
 .3داورى اخالقى :فلسفه ى اخالق چيست؟ [الحكم
ّ
ترجمة :أحمد عل حيدري ،طهران ،حكمت .۱3۸6 ،ص .۱۵۵
4. Dismal and monastic asceticism
5. On grace and dignity, Friedrich Schiller, in Immanuel Kant: Critical Assessments, edited by Ruth F.
Chadwick, London, Routledge, 1992, vol. 1, p. 7.
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1

يستحق القراءة
الخصوص ،لكنّها أنهت حياتها باالنتحار .وقد كتب رائيه النجتون تقريرا ً
ّ
2

عن نصوص تلك املراسالت ونتائجها مبيّنا ً صعوبة العمل بتلك النظريّة بشكلٍ واضحٍ .
ع ّد البعض نظريّته عاجز ًة عن التعامل مع الرشور الحقيق ّية وسنتناول األمر يف هذا
املقال.
النسوي انتقادا ً تلك النظريّة لنزعتها
جه بعض أتباع االت ّجاه
ّ
يل ،يو ّ
يف عرصنا الحا ّ
3

الذكوريّة وتأكيدها عىل القاعدة والقانون بدالً من العاطفة وتجاهلها أخالق املراقبة .
مهام كان موقفنا حيالَ النظريّة ،ال ب ّد من االعرتاف بعدم إمكانيّة تجاهلها يف أبحاثنا
ونقاشاتنا ،وقد نُ ِقل عن ليامن قوله:
ميكنك التفلسف لصالح كانط ...كام ميكنك التفلسف ضدّه ...لكنّك لن تقدر عىل
التفلسف بدونه.

وهذا القول ينطبق بشكلٍ
تحتل املفاهيم الكانط ّية فيها
ّ
خاص يف مجال األخالق التي
ٍّ
حيّزا ً واسعا ً.
معضلة أمر الصدق املطلق:
يرى النقّاد أ ّن نظريّة كانط األخالق ّية يكتنفها إشكاالن أساس ّيان؛ األ ّول :االستخفاف
باألحاسيس يف األخالق ،والثّاين :نزع الوسائل الدفاعيّة من أيدي أصحاب املبادرات
األخالق ّية يف مواجهة رشور املفسدين؛ سأتناول هذا النقد يف هذه الورقة محاوالً تسليط
الضّ وء عىل األسلوب الذي تب ّناه كانط ر ّدا ً عليه.
بحق بري ٍء ما ظلامً وعدوانا ً ،ما دفع تلك
لنفرض أ ّن قاتالً ص ّمم ارتكاب جرميته ّ
الضح ّية لالحتامء بنا واللّجوء لبيتنا مختبئا ً ،فإذا بالقاتل يطرق بابنا سائالً عنه بالقول :هل
تعلمون أين ذلك الشخص-الضحيّة؟
1. Rae Langton
2. Maria von Herbert's Challeng to Kant, Rae Langton, in Ethics, edited by Peter Singer, Oxford, Oxford
University press, 1994, pp. 281-294.

 .3لالطّالع عىل االنتقادات النسو ّية لألخالق الكانطيّة وتحليلها ،راجع :جنسيت واخالق مراقبت [الجنس وأخالق املراقبة] ،سيد
حسن إسالمي ،مجلّة مطالعات راهْبدى زنان [دراسات املرأة اإلسرتاتيج ّية] ،عدد  ،42شتاء .۱3۸7
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التوسل بالكذب وادّعاء عدم
هنا ،ال خيار أمامنا سوى أحد أم َرين ال ثالث لهام :إ ّما
ّ
العلم ،أو إخباره بالحقيقة صدقا ً إللقاء ذلك الربيء يف براثن القتل .فام واجبنا يف هذه
الحالة؟ هل علينا قول الحقيقة كام هي؟ أو كتامنها؟ علام ً أنّه ال مناص من أحد الخيا َرين.
لعل اإلجابة واضحة ومبنتهى البساطة لدى كثري منّا وذلك بكتامن الحقيقة إنقاذا ً
ّ
نتمسك بها .ولكن
للربيء ،دون الحاجة ملزيد البحث والجدل وكأنّها حقيق ٌة مسلّ ٌم بها
ّ
عند هذا املوقف ينربي كانط ليتّخذ موقفا ً مختلفا ً جذريّا ً داعيا ً إيّانا للنطق بالحقيقة برصاح ٍة
مهام كان الثمن!
بغض
فإن كان الصدق واجبا ً أخالق ّيا ً عا ّما ً ،فال ب ّد من االلتزام بأدائه مهام كانت الظروف ّ
ٍ
فيلسوف
أي تردّد أو قلق؛ وهو موقف ال ميكن توقّع صدوره من
النظر عن نتائجه دون ّ
مقابل رشور أرشار
َ
أي درع
يدافع الكرامة اإلنسانيّة والتحكيم الذّايتّ ،األمر الذي يع ّرينا من ّ
العامل.
ٍ
تعرب سيسيال
عندئذ ،ويف مثل هذه الظروف ،يصبح صدقنا مرادفا ً للرذيلة
ً
مستوى ،وكام ّ
بوك:
إ ّن عالَامً يحظر فيه الكذب إنقاذاً لْبيء من مجرم يسعى لقتله ،ليس مبكان يعتْبه
1

الكثريون آمناً للعيش فيه .

تبني كريستني كورسجارد ،إحدى شارحي آراء كانط يف عرصنا ،تلك املعضلة كام
بينام ّ
يل:
من الشكال ّيات الكْبى التي تعتور نظر ّية كانط األخالق ّية ،ما يبدو وكأنّه إلقاؤنا
والتزاماتنا األخالق ّية بال حول أو ق ّوة أمام الرشور؛ إذ تضع نظر ّية كانط منوذجاً متعالياً
لسلوكنا ،لتو ّجهنا نحو العيش طبقاً له ،متجاهلني ما يقوم به اآلخرون .نعم ،قد تكون
النتائج بالغة السوء ،ولك ّن القانون يف املقابل ،كام يقول كانط ،يبقى راسخاً ُيصدر
2
أحكامه بال قيد أو رشط .

وتضيف:

1. Lying: Moral Choice in Public and Private Life, By Sissela Bok, New York, Vintage Books, 1979, p.
44.
2. Creating the Kingdom of Ends, Christine M. Korsguard, Cambridge, Cambridge University Press,
1997, p. 133.
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الكانطي
ّضميني» ،كام يطلق عليه أحياناً ،املوقف
من أشهر مناذج ذلك «التشدّد الت
ّ
ّ
1
تجاه واجبنا يف الصدق .

ٍ
لحمالت شديد ٍة يف عرصه؛
وهو ما أثار الكثري من الجدل حوله ،وجعلت كانط هدفا ً
الفرنّس املعارص لكانط ،بنجامني كنستان ،يف مقا ٍل له
والسيايس
فقد ادّعى الفيلسوف
ّ
ّ
بالحق؛ فال واجب
تحت عنوان «حول الردود السياس ّية» هاجم فيه كانط ،أ ّن الواجب رهن
ّ
نتمسك بالصدق يف
حق لقات ٍل علينا أن
حق علينا ،بينام ال ّ
نلتزم به سوى تجاه من لهم ّ
ّ
التعامل معه.
واحتجاجه عىل اخلصم:
ر ُّد كانط
ُ
مل يكتف كانط ،يف معرض ردّه عىل كنستان ،باإلرصار عىل موقفه فحسب ،بل سعى
2
حق الكذب بدواف َع إنسان ّي ٍة » ،ساق فيها
إلثباته؛ فقد كتب رسالة وجيزة بعنوان «حول توهّم ّ
دليلَني لصالح رأيه:

كل استثناء لقاعدة الصدق يؤدّي لنقض ذلك األصل والرضب به عرض
ألفّ .
الحائط.
ٌ
مسؤول قانونا ً وأخالقا ً عن كافّة النتائج غري املتوقّعة واإلراديّة
كاذب
كل
بّ .
ٍ
للكذب.
االفرتايض وضح ّيته الذي اختبأ يف منزلنا
إذا ً ،لنط ّب ْق ذَينك الدليلَني عىل مثال القاتل
ّ
يل.
يك نتع ّرف أكرث عىل منهج كانط االستدال ّ
كل استثناء لقاعدة الصدق يؤدّي لنقض ذلك األصل والرضب به عرض الحائط.
أّ :
تفرض قاعدة الصدق األخالقيّة علينا قول الصدق ،ما يُع ِّرض حياة بري ٍء للخطر .ولكن
ما الذي يدفعنا اللتزام الصدق يف هذه الحالة؟

1. Ibid.
 .2ترجم الكاتب هذه الرسالة لتنرش ألول مرة يف مجلة نقد ونظر (عدد  ،22-2۱شتاء وربيع  )۱37۹-۱37۸ومن ث ّم يف ملحق
املصلحي]؛ بحثى در مفهوم وگسّته آن [بحث حول املفهوم ونطاقه] ،قم ،بوستان كتاب،
كتاب دروغ مصلحت آميز [الكذب
ّ
.۱3۸7
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يجيب كانط بأ ّن السامح بالكذب يف هذه الحالة يعني إعطاء الضوء األخرض لتح ّول
كذبت يف هذا املوقف ،ستكذب أنت أيضا ً يف مثله ،وبال ّتايل
الكذب إىل قاعدة عا ّمة؛ إذ لو
ُ
سوف يكذب الجميع يف هذه الحالة ،األمر الذي سيقيض عىل املصداقيّة والثقة العا ّمة
لتفيش الكذب فيهم ،فال يكون للصدق معنًى ويهت ّز كيانه وينهار أساسه .لذا،
بني الجميع
ّ
يؤدّي ذلك االستثناء إىل القضاء عىل أصل تلك القاعدة ،دون أن ننىس بأ ّن الكذب ال يُقبل
به إال إذا تص ّوره اآلخرون صدقا ً.
سيرتسخ يف أذهاننا لزوم الكذب
الخاصة،
وعندما يلجأ الجميع للكذب يف هذه الحالة
ّ
ّ
لتمس قاعدة الصدق األخالق ّية ،كام ال
يف مثل تلك الحاالت ،ما س ُيف ِقد الكذب نجاعته
ّ
ٍ
يك
رصف كام لو أ ّن منطك السلو ّ
ينبغي أن نغفل عن وجود قاعد ٍة وأصلٍ سلويكٍّ
واحد« :ت ّ
1

سيتح ّول ألحد قوانني الطبيعة بإرادتك»  ،وكام يقول كانط:

جْبتُ عىل الكذب ظلامً ،فإنّني ال ُأعَدّ مرتكباً لخطأ أيضاً؛ وعندما أز ّور
حتى وإ رن أُ ِ
شهاديت فإنّني أقّتف بذلك ما ميكن تسميته كذباً (حتى وإن مل يكن كذباً مبعناه
ساهمت
ُ
ين) ،وهو ما يضعني يف موقف خاطئ حيال الواجب بشكل عا ٍّم؛ إذ
القانو ّ
مبوقفي يف سلب املصداق ّية عن تلك الشهادات بشكل عا ٍّم ،ل ُيصار إىل إسقاط كافّة
الحقوق القامئة عىل املواثيق وزعزعتها ،وهو خطأٌ
ميس بصورة عا ّمة النسان ّية
ّ
2
جمعاء .

ٌ
مسؤول قانونا ً وأخالقا ً عن كافّة النّتائج غريِ املتوقّعة واإلراديّة للكذب.
كاذب
كل
بُّ .
ٍ
يرى كانط ،يف ضوء هذه القاعدة ،أنّنا مسؤولون عن العواقب الس ّيئة وغري املحسوبة
الجرتاحنا الكذب ،لتسبّبنا بها من خالله .عىل سبيل املثال :لو متكنّا باللّجوء للكذب من
االفرتايض عن بيتنا ،يك نتيح املجال لصديقنا أن يخرج من املنزل خفيةً ،ثم
إبعاد القاتل
ّ
ٍ
عندئذ ال ّ
شك أ ّن مسؤول ّية التقصري ستقع
خص وأرداه قتيالً،
صادف أن رأى القات ُل ذلك الشّ َ
رمبا كان تعاملنا مع القاتل بصدقٍ  ،سيرصفه عن مالحقة صديقنا أو يع ّرضه
عىل عاتقنا؛ إذ ّ

 .1بنياد مابعد الطبيعه اخالق [بنية ميتافيزيقا األخالق] ،ص .6۱

 .2در باب حق پندارى دروغ گفنت به انگيزه هاى انسان دوستانه [حول أح ّقيّة الكذب لدوافع إنسان ّية] ،در دروغ مصلحت آميز
املصلحي]؛ بحثى در مفهوم وگسّته آن [بحث حول املفهوم والنطاق] ،ص .46۹
[حول الكذب
ّ
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لالعتقال من قبل الجريان أثناء بحثه عنه أو حتّى كان ميكن لعمليّة االقتحام مبا تحمل من
ضوضا َء وجلب ٍة أن تشكّل فرص ًة لتنبيه الصديق يك يتسلّل خفي ًة من البيت وينجو بنفسه
كل تلك النتائج اإليجابيّة فحسب ،بل
للفرار ...ولكن بكذب ٍة واحد ٍة صدرت منّا مل نضيّع ّ
أضحينا رشكاء يف الجرمية...
أو لنفرض جدالً أ ّن من آويناه متكّن من الهرب ساملا ً ،ليقتل أحدا ً ما أو يشعل النّار
ويحق للقانون أن
مبنزل ما ،فإنّنا بال ريب ،كام يرى كانط ،رشكا ُء يف تلك التّجاوزات،
ّ
مقرصون أخالق ّيا ً ح ّتى
ي ّتخ َذ مجراه بحقّنا يف هذه الحالة ويع ّرضَ نا للمالحقة القانون ّية ،ألنّنا ّ
مقرصين قانون ّيا ً.
وإن مل نكن ّ
يستنتج كانط بهذه املقاربة:
ٌ
مسؤول عن كافّة النتائج حتّى غري املتوقّعة منها ،وعليه
كل كاذب ،ولو لدواع إنسانيّة،
واجب يقوم عليه جميع املواثيق.
دفع الثمن ولو يف املحاكم املدنيّة؛ أل ّن الصدق
ٌ
رسب أدىن استثناء
وميكن للقوانني املتعلّقة بهذا الخصوص أن تفقد مصداقيّتها بت ّ
مقدَّس غريُ قابل للمساومة
إليها ...و إ ّن الصدق يف كافّة الترصيحات والشّ هادات أم ٌر
ٌ
1

ي دواع مصلحيّة تقييده .
والنقاش عقالً وال ميكن أل ِّ

ميكن الر ّد عىل كانط بأنّنا غري معفيّني عن مسؤوليّة الجرمية واملساهمة فيها يف حا ٍل
أدّى الصدق لقتل ذلك الربيء أيضا ً .فإن كان معيار الحكم سوء العاقبة ،فهي موجود ٌة يف
الحال َتني عىل السواء.
بكل وضوحٍ بالقول:
يدفع كانط ذلك االحتجاج ِّ
ً
نتيجة سيّ ًئة ،فهي
خاصة
وعمل وفقه؛ فإن أفرز يف حالة
ٌ
إ ّن الصدق أدا ٌء للواجب
ّ
حصلت بالصدفة وخارج إرادتنا ،ال كنتيجة منطقيّة للصدق؛ إذ نحن مكلّفون أخالقاً
داعي لإلحساس بال ّذنب والتّقصري أمام
أن نعمل طبقاً لتوجيه العقل املطلق ،وال
َ
وجداننا والعدل العا ّم عندما يؤدّي اتّباعه ملواجهة مشاكل وخلقها.

يف املقابل ،باقرتافنا الكذب نكون قد نقضنا واجباتنا وع ّرضنا أنفسنا لتح ّمل مسؤول ّية
النتائج غري املحسوبة ،ليخلص كانط:

 .1م.ن  ،ص .47۰
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الحق يف الصدق فحسب ،بل عليه واجب التزام الصدق بشدّة يف
ليس لإلنسان
ّ
ترصيحاته وشهاداته التي ال محيص له عن أدائها ،سواء أكانت تلحق الرضر به رأم
1
باآلخرين .

ألي مصلح ٍة تقييده أو
إذا ً ،فالصدق أم ٌر
ٌ
مطلق حتّى يف مواجهة القتلة ،وال ميكن ِّ
التضحية بالحقيقة لصالحه.
اكتفى كانط بتقديم دليلَني ،ولكن ميكن إقامة ٍ
ثالث تأييدا ً له أيضا ً؛ إذ ميكن االدّعاء،
كل ما من شأنه استغالل اإلنسان دون رضاه ،وينبغي التعامل معه
وفقَه ،بأ ّن كانط يعارض ّ
ٍ
ٍ
جه كام يل:
كفيلسوف
هدف ما .فهو
كإنسانٍ  ،ال كأدا ٍة أو يشء لتحقيق
أخالقي يو ّ
ٍّ

ف وكأ ّن النسانيّة ،سوا ًء فيك أو يف اآلخر ،هي الغاية القصوى لديك ،ال وسيل ٌة
رص ر
ت ّ
فحسب...

2

وهي قاعد ٌة شامل ٌة للجميع ح ّتى ذلك القاتل يف فرض ّيتنا .لذا ،عندما نلجأ للكذب يف
حلنا
سبيل الدّفاع عن صديقنا الربيء يف مواجهة من يتعقّبه ،فقد خدعناه ،ورسقنا عقله و ُ
دو َن وصوله للمعلومات الصحيحة ،فأسهمنا يف تقييد نشاطه وات ّخاذه القرار بح ّريّ ٍة ككائنٍ
ميس من قرارات اآلخر واالستخفاف به
ح ٍّر ،وتح ّولنا ملن يضع قوانني من «عنديّاته» يك ّ
ري
رصفا ً غ َ
رصفنا ت ُّ
كإنسان لدرجة التعامل معه كأدا ٍة ووسيل ٍة فحسب ،األمر الذي يجعل من ت ّ
أخالقي البتّة ،وعلينا يف مثل هذه الحاالت قول الصدق للقاتل بال موارب ٍة أو خشي ٍة من
ٍّ
العواقب.
إذا ً ،ميكن إقامة ثالثة براهني لصالح الرأي الذي يتبنّاه كانط بلزوم الصدق عىل ك ّل
حال.
مرب ٌر؟
هل احتجاج كانط َّ
ربر قول الصدق يف مثل تلك
هنا سؤال يفرض نفسه :هل تتم ّتع تلك األدلّة بتلك الق ّوة يك ت ّ
ٍ
بشخص بري ٍء؟
الحالة املتأزّمة التي تؤدّي للتضحية

 .1م.ن ،ص .47۱
 .2بنياد مابعد الطبيعه اخالق ،ص .74
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ال يبدو أ ّن األمر كذلك؛ إذ ال يبارحنا ذلك اإلحساس بأ ّن تلك األدلّة لن تبلغ من
االستحكام ح ّتى تطغى عىل صوت وجداننا ف ُتسكته ،ما يفرض علينا إعادة النظر فيها.
قبل الخوض يف تفاصيل الردّ ،علينا أخذ النقاط الثالث التالية بعني االعتبار:
األوىل :ينطلق نقد بنجامني كونستان من موقف النزعة النّفع ّية ،بينام يقوم ردّ
الخاصة املتمثّلة بااللتزام بالواجب .وال ب ّد من اإلشارة إىل
كانط عىل مرتكزاته
ّ
حقيقي؛ فلم يكن نقد كونستان سوى عن ٍ
بعد ،مع أ ّن
أنّه مل يقم بني االثنني حوا ٌر
ٌّ
السبيل األمثل هو تنا ُو ُل آراء كانط تحليالً أو نقدا ً عىل أساس مرتكزاته ال ّنظريّة.
ّ
الثانية :مثل تلك الفرض ّية من النادر مبكانٍ تح ُّققُها حتّى أنّه ميكن القول عمل ّيا ً
ٍ
بعدم حدوثها بتلك الصورة مبعز ٍل عن توافر ٍ
رشوط أخرى ،كام يف مثال
فرص أو
نقد النّفعيّة ورشوط «الجزيرة الخالية» .مع ذلك كلّه ،فإ ّن القضيّة ،يف ما نحن فيه،
األخالقي الذي يجب حلّه ،ال دراسة احتامالت إمكان ّية
تكمن ببيان التناقض
ّ
تحقّقه أو عدمه.
القصة سيناريو واحدا ً :إ ْن ص َدقْنا القاتل القول
الثالثة :رسم منتقدو كانط يف
ّ
باختباء صديقنا يف بيتنا ،لتع ّرض للقتل عىل يديه .لكنّهم مل يطرحوا باقي
السيناريوهات املحتملة واملمكنة ،ما يع ّرض ذلك االحتجاج للنقد حتّى يف
رمبا يدفع اليأس من العثور عىل الضح ّية القاتل
ضوء النزعة العواقب ّية أيضا ً؛ إذ ّ
جه نحو عائلة األخري وقتلهم بال رحمة أو إفراغ جام غضبه يف أقربائه وإحراق
للتو ّ
حي بالعديد
ممتلكاتهم أو قتل أبرياء آخرين ،األمر الذي يجعلنا يف موقف من يض ّ
ٍ
واحد ،وهو ما ال يتوافق ومنطق
من األشخاص يف مقابل الحفاظ عىل حياة فر ٍد
العواقب ّية.
ح انتقاد كانط من تلك الزاوية؛ فقد ينربي أح ٌد ما للدفاع عن املقاربة الكانطيّة
إذا ً ،ال يص ّ
والقول:
ّ
أىن لنا أن نعلم بأ ّن قول الصدق سيع ّرض حياة صديقنا للخطر ،وأ ّن الكذب سينقذه
صب فيها
حتامً؟ أال ميكن التفكري باحتامالت عقالئيّة أخرى؟ هناك كثري من الحاالت ّ
أشخاص جام غضبهم عىل أقرباء الضحيّة وأصدقائه بعد اليأس من العثور عليه .فال
ٌ
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قصتنا الفرض ّية :الكذب ينقذ حياة الْبيء ،أ ّما الصدق
مْبّر لتبنّي حالتَني فقط يف ّ
فيع ّرضه للخطر؛ إذ ميكننا مواجهة القاتل بحسم ومخاطبته :صديقي يف البيت ،ولن
أسلّمه لك .أو مصارحته بالحقيقة واملبادرة فوراً بطلب املساعدة من الجريان .أو
وكل تلك االحتامالت
تهدئته من خالل قول الحقيقة له بالتدريج منعاً للجوئه للعنفّ .
معقول ٌة ومنطق ّي ٌة ،دون أن يعني ذلك استعدادنا يف تلك الرشوط لتسليم الضح ّية بقول
الصدق.

يبدو أ ّن رأي كانط املتشدّد ،واملتبنّي لفكرة اإلرصار عىل قول الحقيقة حتّى ملن يحاول
استغاللنا ،ميثّل نقطة ضعف يف رصح نظريّته األخالقيّة وكعب أخيل منظومته السلوكيّة
حتّى قال سوليفان:
يتمسك
لقد كان هناك شبه إجامع عىل رفض رأيه والر ّد عليه بسلبيّة .ومل ّا كان كانط
ّ
أوضح دليل عىل
بأصالة األحكام األخالقيّة العاديّة والسائدة ،فإ ّن مثل ذلك الر ّد عليه
ُ
1

وجود خلل ونقص يف احتجاجه .

فلنتناول ،اآلن ،أوجه الخلل يف استدالل كانط والتي ع ّرضت حكمه يف هذا الخصوص
للرفض:
أ ّول أدلّة كانط يقوم عىل أنّنا ،بلجوئنا للكذب ،نسمح لتح ّوله إىل قاعدة عا ّمة وانهيار
يت ألصالة الصدق ،بينام
قاعدة أصل الصدق؛ إذ القيام مبثل هذا العمل ليس سوى تدمريٍ ذا ٍّ
كل قاعد ٍة يدفع تعميمها لتعليقها عن العمل أو
يطبع كانط سمة الـ «الأخالقيّة» يف ّ
تهميشها.
االفرتايض يعني
يف ضوء ذلك ،فإ ّن لجوءنا للكذب ،يف مثالنا ،للتعامل مع القاتل
ّ
الضمني بإمكان ّية الكذب يف مثل تلك الرشوط ،ل ُيصار إىل دخول القاتل نفسه يف
القبول
ّ
إطار القاعدة أيضا ً وعدم تصديق ما قلنا له يف تلك الحالة وبالتايل تعطيل القاعدة.
ر ّدا ً عىل ذلك الدليل ،ميكننا القول :نحن نلجأ للكذب يف تلك الحالة االفرتاض ّية
ونسمح لتعميم القاعدة دون أن ننسف أصالة الصدق من خالل تنظيم سلوكنا يف إطار

 .1اخالق در فلسفه كانت [األخالق يف فلسفة كانط] ،روجر سوليفان ،ترجمة :عزت الله فوالدوند ،طهران ،طرح نو ،۱3۸۰ ،ص
.۱۵۱
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القاعدة التالية« :يجوز دامئا ً اللّجوء للكذب يف سبيل إنقاذ أرواح األبرياء» ،وهي قاعد ٌة
عا ّم ٌة ال تتعارض وأصالة الصدق.
كل األحوال ،ويجوز الكذب يف حاالت تع ّرض أرواح
التمسك بالصدق يف ّ
إذا ً ،علينا
ّ
األبرياء للخطر .وال حديث هنا عن استثنا ٍء ألصالة الصدق ،بل هو لطرح قاعد ٍة «يف عرض»
قاعدة الصدق ومك ِّمل ٌة لها.
إال يف
قد يُستشكل :إ ّن تعميم مثل تلك القاعدة ،القامئة عىل أساس أصالة الصدقّ ،
يستثني الق َتلة االفرتاض ّيني أيضا ً ،فيُصار إىل تشكيكهم
حاالت تهديد حياة األبرياء ،لن
َ
بأقوالنا والتدمري الذايتّ لتلك القاعدة.
جه القاتل إلينا بالسؤال عن الضح ّية ،فذلك يعني أنّه
وميكن الر ّد بالقول :حني يتو ّ
يفرتض سلفا ً عدم معرفتنا به وما يرمي إليه؛ إذ لو كان يعرف عكس ذلك ملا تجشّ م عناء
ٍ
عندئذ،
السؤال تجاهَنا ،ما يلزم عمليّا ً علم القتَلة بتحايش الناس عن مساعدتهم وال حاجة،
من توقّع سامعهم الحقيقة منهم .ناهيك عن عدم تلقّينا التزاما ً بتصديق القتَلة كال َمنا يك
ميس الكذب بها .ولو فرضنا جدالً أ ّن القاتل
نطالَب باملحافظة عىل املصداق ّية ح ّتى ال
ّ
اكتشف كذبنا ،فإ ّن أقىص ما يُتوقّع منه هو لجؤوه آلخرين للحصول عىل املعلومات التي
ته ّمه.
كفيل باملحافظة عىل حياة الناس وقطع الطريق أمام سلب
ٌ
إذا ً ،إ ّن تق ُّبل تلك القاعدة
يض -
الثقة يف تعامل البرش مع بعضهم يف الظروف العاديّة  -حتّى يف حالة قاتلنا االفرتا ّ
فال يؤدّي الكذب يف التعامل مع القاتل لنقض أصالة الصدق ونسف الثّقة العا ّمة.
أ ّما ثاين أدلّة كانط ،فال يسلم من النقد أيضا ً؛ إذ يَ ِر ُد عليه إشكاالن:
األ ّول :سوداويّته املتشدّدة يف الحكم عىل النتائج.
وفق تلك املقاربة ،مسؤولون
الثاين :تحميلنا مسؤوليّة نتائج كذبنا دون صدقنا؛ فنحنَ ،
ٍ
شخص ما ،لكنّنا غري مسؤولني عن قتل بري ٍء نتيج َة
قانون ّيا ً عن كذبنا الذي يودي بحياة
يف أو
صدقنا ،األمر الذي يبدو نوعا ً من املعايري املزدوجة التي ال تحظى بقبو ٍل عا ٍّم أو عر ٍّ
روح نتيجة ذلك ،فهل ستلتزم العدالة العا ّمة الحياد حيالَنا؟
أخالقي؛ إذ لو صدقنا وأزهقت ٌ
ٍّ
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َ
حيال نتيجة كذبنا ،فهل سيُعفينا العرف العا ّم من التقصري؟
وإن أُخلِيت مسؤوليّتنا القانونيّة
ث ّم هل سريتاح وجداننا وضمرينا بذلك؟
من االنتقادات األخرى التي ميكن توجيهها لكانط تبنّيه للعنف؛ إذ يسمح باللّجوء إليه
االفرتايض ،يف مثالنا ،يك نردعه عن ارتكاب
يف مثل تلك الحاالت ،واالشتباك مع القاتل
ّ
جرميته.
يعود ذلك الحكم بجذوره لنظرة كانط السوداويّة تجاه البرش؛ فعىل الرغم من إميانه
بتوافر أرض ّي ٍة أخالق ّي ٍة يف اإلنسان ،فإنّه يرى طينته معجون ًة بالعنف تدفعه لالستعداد للحرب
أي مؤث ّر مثري ،وهو يقول:
بدون ّ
معني ،بل يبدو أنّها معجونة بالطبيعة النسانيّة،
إ ّن الحرب نفسها ليست بحاجة ملثري ّ
1

رشفاً .
حتّى إنّها تُع ّد أمراً راقياً م ِّ

رصح
إذا ً ،يحاول كانط جاهدا ً لتنظيم قواعد للحرب أيضا ً يك يُلزِم بها الدول ،والتي ي ّ
بحقّها يف ش ّن الحروب قائالً:
ي وسيلة دفاعيّة ّ
إال ما يُسقط
يحق ّ
يف حال الحربّ ،
لكل دولة اللّجوء الستعامل أ ِّ
2
التحرض .
ّ
رعاياها من مستوى

ويع ّد رأي كانط يف دفاع الدول املرشوع عن نفسها وحقّها يف الذود عن سيادتها
استمرارا ً لتلك القاعدة التي تنظّم سلوك ّيات الفرد ،األمر الذي ميكن أن يدعونا للقول بأنّه
يحق للدول اللّجوء للحرب  -باعتبارها أقىص مستويات استعامل العنف  -يف مواجهة
كام ّ
3
لكل فر ٍد اللّجوء للدفاع املرشوع عن نفسه ملنع تع ّرضه لعنف
تعدّي األعداء  ،فإنّه يجوز ّ

االفرتايض ،لردع استمراره يف
ربر استعاملنا العنف ،يف مثال القاتل
اآلخرين الجائر ،ما ي ّ
ّ
ين يف شخص ّية املعتدي والتعامل
غ ّيه .إال أ ّن اللّجوء للعنف يعني إنكار الجانب اإلنسا ّ

 .1صلح پايدار [السلم الدائم] ،عامنوئيل كانط ،ترجمة :محمد صبوري ،طهران ،انتشارات به باوران ،۱3۸۰ ،ص .۹6
الحق امليتافيزيقيّة
 .2مابعد الطبيعه اخالق :مباىن مابعد الطبيعى تعليم حق (فلسفه حقوق) [ميتافيزيقا األخالق :مرتكزات تعليم
ّ
(فلسفة الحقوق)] ،عامنوئيل كانط ،ترجمة :منوچهر صانعي دره بيدى ،طهران ،نقش ونگار ،۱3۸۰ ،ص .2۱۱
 .3يع ّرف كانط العد ّو املعتدي عىل أساس قاعدته املشهورة كام يل« :العد ّو املعتدي هو كلّ من تعكس إرادته (قوالً أو عمالً)
قاعدة لو تح ّولت لقانون عا ّم لقضت عىل حالة السلم بني الشعوب ،فلسفة الحقوق ،ص .2۱3
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ٍ
عنيف،
كل إجرا ٍء
معه كأدا ٍة فحسب ،األمر الذي يفتح املجال لتحويل الفرد إىل يش ٍء يف ِّ
ٍ
ح مع املرتكز األساس الذي يستند عليه كانط.
يف
تناقض واض ٍ
ير ّد كانط عىل اإلشكال يف هذه الحالة كام يل :يف الحاالت التي ميكننا دفع أعدائنا
عن ارتكاب ما يريدون باستعامل الكذب أو العنف ،يصبح الثاين أرشف من األ ّول وأرقى
ربرا ً يف التعامل مع القاتل
منه أخالقا ً .وهنا سؤال يطرح نفسه :إن كان اللّجوء للعنف م ّ
االفرتايض ،فلامذا ال يجوز الكذب عليه؟ مع أ ّن العنف والكذب كلَيهام يؤدّيان لتقليل شأن
ّ
اإلنسان إىل مستوى اليشء دون أن يختلفا عن بعضهام من هذه الناحية .ناهيك عن أ ّن
العنف قد يؤدّي ألرضا ٍر أش َّد ،بينام تقترص آثار الكذب السلب ّية عىل مستوى املعلومات
أقل
التي تت ّم التعمية عليها منعا ً للوصول إليها بح ّريّة ،ما يدعونا للقول بأ ّن أرضار الكذب ّ
بكثري من استعامل العنف؛ إذ بلجوئنا للكذب سنبعد القاتل ببساطة عن ضحيّته ،بينام
ي.
ميكن باستعامل العنف إيذاءه بشكلٍ ج ّد ٍّ
ال ميكن لكانط إبراز الفرق بينهام سوى باإلرصار عىل مدى سوء الكذب عرب التذ ّرع
رش لحق بالعامل كان ناجام ً عن الكذب ال عن استعامل العنف ،متناغامً يف هذا
بأ ّن أ ّول ٍّ
السياق مع الكتاب املق ّدس قائالً:
مل تكن أوىل الجرائم التي فتحت أبواب الرشور عىل العامل نتيجة قتل األخ ألخيه (كام
فعل قابيل) ،بل الكذب

1

ٍ
الرتبية الدينيّة التي تلقّاها كانط
يف هذا أجىل
انعكاس ملدى التأثري العميق الذي تركته ّ
يك يتّخذ ذلك املوقف الصارم من الكذب.
أي ذريع ٍة ،بنقض حكم
رص كانط عىل حقيق ٍة سليم ٍة ال لبس فيها؛ إذ لو سمحنا ،تحت ِّ
ي ّ
العقل املق ّدس واملطلق القائم عىل مبدأ «إيّاك والكذب» ،فلن نقدر حينئ ٍذ عىل احتواء
الرضورات التي تبيح املحظورات
ذلك االستثناء أو تحديده؛ فال مجال ،كام يرى ،لتقييد ّ
أي شكلٍ من أشكال املساومة حول
يف هذه الحالة ،األمر الذي يفرض منذ البداية رفض ِّ
والحديدي.
القانون أو خرق سور األخالق العايل
ّ
 .1فلسفة الفضيلة ،ص .۹۵
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مع ذلك كلّه ،عىل األخالق احتواء قواعد تؤدّي الستئصال الرشور ،ال أ ْن تشكِّل أرضيّ ًة
النتشارها ،ما يدعو الستمرار الحوار مع كانط حول املوضوع.
كل أشكال الكذب ،لكنّه
ينربي كانط للدفاع برشاس ٍة عن حكم الصدق املطلق وإدانة ّ
ٍ
حاالت مع َّينة ويصادق عليه؛ إذ يقول يف معرض
مع ذلك يتق ّبل يف موضعٍ آخ َر الكذب يف
االفرتايض:
استعراض حال ٍة شبيه ٍة مبثال القاتل
ّ

يل ضغط ًا طلب ًا ملا أحمل من أموال سائالً :أين
لو هاجمني قاطع طريق ليفرض ع ّ
أموالك؟ ،عندئذ ميكنني أن أكذب عليه ألنّه يريد استغالل قول الحقيقة؛ فهذا ال ّنوع
من الكذب ال يعتْب تْبيرا ً أو خداعاً نتيجة علم قاطع الطريق بإخفايئ الحقيقة عنه،
1

ناهيك عن أن ال حقّ له يف توقّع الصدق منّي يف هذه الحالة .

الحقيقي؛ فالكتاب ليس
طبعا ً ،ال ميكن الجزم بأ ّن ترصيحات كانط تلك تعكس رأيه
ّ
طالبه .ومل ّا كان كانط ي ّتخذ من كتب
من تأليفه ،بل هو تقريراتُ دروسه التي أع ّدها ّ
بومغارتن األخالقيّة مرتكزا ً إللقاء دروسه ،فيمكن االدّعاء بأنّه كان يتوخّى الحديث يف ضوء
2

ما كان سائدا ً من أصول وآراء متداولة ليجاريها يف أحاديثه  ،األمر الذي مينع إلزام كانط
بالعدول عن قانون السلوك العا ّم استنادا ً ملثل تلك الكتابات.
وفق مرتكزات كانط األخالقيّة ،تقديم املصلحة عىل الحقيقة أحيانا ً
إذا ً ،يبدو ممكنا ًَ ،
املصلحي بهدف توخّي الخري وإنقاذ حياة األبرياء ويف حاالت
والدفاع عن اللّجوء للكذب
ّ
من قبيل مواجهة العد ّو.
مدى زخم األخالق الكانط ّية ّ
حلل املعضلة
وجدنا أنّه ميكن ،استنادا ً ملرتكزات كانط  ،السامح بإنقاذ حياة الربيء عن طريق الكذب
وتحويله لقاعدة عا ّمة.

 .1درس هاى فلسفه اخالق [دروس يف فلسفة األخالق] ،عامنوئيل كانط ،ترجمة :منوچهر صانعي دره بيدى ،طهران ،انتشارات
نقش ونگار ،۱37۸ ،ص .3۰6
 .2راجع تعليقات مرتجم الكتاب.
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سنحاول اآلن الذهاب أبع َد قليالً إلثبات وجوب الكذب يف تلك الحالة ،ال االكتفاء
االفرتايض ،ما يدعونا لالستعانة بقاعدة كانط األخالق ّية؛ إذْ عىل
مقابل ذلك القاتل
َ
بجوازه
ّ
للتوصل إىل مثل ذلك االستنتاج ،ولك ّن املرتكز الذي
الرغم من إمكانيّة معارضته الشديدة
ّ
استند إليه يقود ملثل تلك النتيجة.
األخالقي يك نتمكّن طبقا ً له من تعميمه دون التو ّرط
طرح كانط معيارا ً يحكم السلوك
ّ
ل التفكري مل ّيا ً والتساؤل عن
بالتناقض؛ فعىل سبيل املثال ،إن أردت اللّجوء للّسقة ،فع ّ
مدى استعدادي لتعميم هذا الفعل ح ّتى يسمح لآلخرين القيام باألمر نفسه ورسقة أموال
بعضهم -ومنها أموايل.
األخالقي الوحيد يتمثّل يف تلك القاعدة املطلقة« :إمكان ّية تعدّد
إذا ً ،املعيار
ّ
1

الفرض ّيات » ،وقد قدّم كانط ثالث قضايا عنها يف املنظومة امليتافيزيق ّية؛ إحداها« :ال
رصيف وفق ما متليه إراديت
رصف إال مبا ميكّنني من تحويل طريقة ت ّ
ل إطالقا ً الت ّ
ينبغي ع ّ
2

السامح للكذب يف
جا ً بأ ّن ّ
إىل قاعدة عا ّمة » .ويف ضوئها كان كانط يستنكر الكذب محت ّ
حالة مع ّينة ال يخرج عن حال َتني:
 إ ّما عدم إرادتنا لتعميم ذلك النمط من الكذب ،ما يكشف ال أخالقيّة الفعل. أو إرادة التعميم ،األمر الذي يتعارض مع أصالة الصدق.مع ذلك ،تع ّرض ذلك التوضيح لالستخفاف بطرح جواز الكذب يف رشوط معيّنة
وتعميمه دون نقض قاعدة أصالة الصدق ،وقد ُعرِفت تلك القض ّية يف أوساط شارحي
3

فلسفة كانط بالقانون العا ّم  .إال أ ّن كانط طرح قض ّي ًة أخرى عن معياره قائالً:

ي شخص آخ َر ،هي الغاية القصوى ،ال
رص ر
ف وكأ ّن البرشيّة ،سواء فيك أو يف أ ِّ
ت ّ
4
باعتبارها أدا ًة ووسيل ًة .

ويضيف يف موضعٍ آخ َر:
 .1فلسفة كانط ،إشتيفان كورنر ،ترجمة :عزت الله فوالدوند ،طهران ،خوارزمي ،۱367 ،ص .2۸4
 .2بنياد مابعد الطبيعه اخالق [بنية ميتافيزيقا األخالق] ،ص  .27راجع أيضاً :م.ن ،ص  6۰و .6۱
 .4م.ن ،ص .74
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أي فرد آخ َر لتعميمها؛ فتكون
ر
اعمل طبقاً لقاعدة الغائ ّية التي يؤدّي االلتزام بها من ِق َب ِل ِّ
رصف مبا يجعلك أو اآلخرين مج ّر َد
أنت واآلخرون ،يف ضوئها ،الغاي َة .وإيّاك والت ّ
وسيلة (أو المبالياً يف التعامل مع الغري) ،بل يجب عىل النسان أخالقاً جعل النسان ّية
1
رصفاته .
قاطب ًة الغاية يف جميع أفعاله وت ّ
3

2

يطلق إنورا أونيل عىل تلك القض ّية اسم الغاية يف نفسه ؛ إذ نحن مكلَّفون ،يف ضوئها،
أي ٍ
ٍ
أحد كأدا ٍة لتحقيق أهدافنا.
كل
رصف مع َّ
شخص كغاي ٍة يف نفسه ،وتجنُّب التعامل مع ِّ
بالت ُّ
كل منهام
طبعا ً ،ميكن تق ّبل فكرة االستغالل املتبادل بني شخصني كأدا ٍة لتحقيق أهداف ٍّ
يف حال ات ّفقا عىل ذلك األمر؛ فاإلشكال ينشأ عندما يت ّم االستغالل بدون رىض الطرفَني أو
أحدهام.
يحق لنا التعامل مع اآلخرين بنظر ٍة استغالل ّي ٍة ،ناهيك عن التعامل مع أنفسنا
إذا ً ،ال ّ
ٍ
ٍ
التعامل مع نفسه ومع الغري
ُ
شخص
كل
أخالقي؛ فعىل َّ
َ
كأدوات
ووسائل باعتباره سلوكا ً غريَ
ٍّ
كغاي ٍة يف نفسه ،ما يقطع الطريق أمامه يك ّ
يذل نفسه أو يقطع عضوا ً من جسده عبطا ً أو
ينتحر.

4

ٍ
كذوات مستقلّ ٍة
يف ضوء تلك القاعدة ،يجب عىل اإلنسان التعامل مع نفسه واآلخرين
تتمتّع بإراد ٍة ومتثّل غاي ًة يف نفسها .ويع ّد هذا املبدأ أساس كافّة سلوك ّيات اإلنسان
األخالقيّة والذي يحدّد كانط عليه واجبات الفرد يف كا ّفة الحقول واملجاالت.
تعرب عنها كريستني كورسجارد بقاعدة البرشيّة
لنط ّبق قض ّية (الغاية يف نفسه)  -أو كام ّ
االفرتايض؛ إذ نتعامل مع بري ٍء مختبئٍ يف
أو قاعدة الغايات  -عىل حالة الكذب يف قاتلنا
ّ
منزلنا من ناحي ٍة ،وقاتلٍ يسعى يف قتله من ناحي ٍة أخرى ،األمر الذي يح ّملنا مسؤول ّية تجاه
أنفسنا ،فضالً عن واجبنا تجاه ذلك الربيء.

 .1مابعد الطبيعه اخالق :مباىن مابعد الطبيعه تعليم فضيلت (فلسفه فضيلت) [بنية ميتافيزيقا األخالق :مرتكزات ميتافيزيقا تعليم
الفضيلة (فلسفة الفضيلة)] ،ص .۵2
2. A simplified Account of Kant's Ethics , Onora O'Neill, in Contemporary moral problems, edited by
James White, New York, West Publishing Company, 1997, p. 38
3. The end in itself

 .4بنياد مابعد الطبيعه اخالق [بنية ميتافيزيقا األخالق] ،ص 7۵
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الرشير .يف
يريد القاتل استغالل صدقي ليح ّوله إىل وسيل ٍة الرتكاب جرميته وفعله ِّ
كل حال حسب الفرض؛ فصمتي
املقابل ،ال ميكنني الوقوف ساكنا ً للزوم الكالم عىل ّ
يدفع القاتل إلساءة الظ ّن والتشكيك يب ما ينبّهه لوجود الضحيّة يف منزيل .وعندما نكذب
عىل القاتل ،نكون قد نقضنا قاعدة أصالة الصدق حسب كانط ،بينام يجعلني التعامل معه
بصدقٍ مج ّردَ أدا ٍة إلراد ٍة غريِ أخالقيّ ٍة له ،ناهيك عن سعي القاتل لتحويل إىل أدا ٍة بيده دون
ل تجنّب تحويل إىل أدا ٍة بيد اآلخرين ،األمر الذي
رضاي .ويف ّ
كل األحوال يجب ع ّ
يدفعني للكذب عليه يك ال يستغلّني كأدا ٍة لتحقيق أهدافه غري األخالق ّية.
يف هذا السياق ،قد يقال بأ ّن قاعدة أصالة الصدق ستتع ّرض للنقض نتيجة ذلك ،إال أ ّن
الر ّد استنادا ً للقض ّية التي طُرِحت ال ينقضها؛ ألنّني ألجأ للكذب يف هذه الرشوط يف سبيل
لكل إنسانٍ اللّجوء
إنقاذ حياة بريء ،فضالً عن إراديت تح ّول سلويك لقاعد ٍة عا ّم ٍة تسمح ّ
للكذب إنقاذا ً لحياة األبرياء.
لدي مسؤوليّ ٌة تجاه القاتل أيضا ً
قد يُستشكلّ :
إين غري مسؤو ٍل تجاه نفّس فحسب ،بل ّ
بكذب يح ّوله إىل أدا ٍة ويش ٍء دون رضاه ،ما يع ّرضني لنقض
بعدم خداعه؛ فالتعامل معه
ٍ
قاعدة اإلنسانيّة.
إذا ً ،يتوقّف إنقاذ حياة الضح ّية عىل خداع القاتل ونقض قاعدة اإلنسان ّية.
أال أتح ّول إىل أدا ٍة بيده .وهنا ميكن
أ ّما الر ّد عىل اإلشكال :مل أبادر لخداعه ،بل أردت ّ
قياس املسألة مع القتل؛ إذ لو ت ّم ارتكابه ابتدا ًء وظلامً لكان خطأً أخالقيّا ً .بينام لو كنت يف
أخالقي .ويُعترب
ري
حال الدفاع املرشوع عن النّفس وأدّى لقتل املهاجم ،ملا ارتكبت فعالً غ َ
ٍّ
كذيب عىل املهاجم نوعا ً من الدفاع املرشوع ،الضطراري إليه عىل الرغم من تحويل إيّاه
ٍ
موقف ال يقبل الدفاع عنه مم ّهدا ً
بهذا العمل إىل أدا ًة بيدي .ناهيك عن أنّه وضع نفسه يف
بنفسه األرضيّة ليكون أدا ًة بيدي ،ما يحملني عىل استغالله فال مجال للتّعارض والتّناقض
حسب القاعدة العا ّمة؛ إذ جعلته أدا ًة بيدي وعملت عىل تعميم القاعدة التالية:

من أراد استغالل اآلخرين وج َعل نفسه نتيجة ذلك أدا ًة بيد اآلخرين ظلامً ،فيجوز يف
هذه الحالة استغالله كأداة لصالحك يف سبيل إحباط نيّته غري األخالقيّة.

وهي قاعد ٌة عا ّم ٌة ال ت ُناقض باقي القواعد األخالق ّية األخرى.
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عقاب ،مؤكّدا ً عىل
يف هذا السياق ،يريد كانط منّا أال نسمح للغري سحق حقوقكم دون
ٍ
يحق له يف هذه الحالة لومهم عىل
«أ ّن من يرمي نفسه كالدودة تحت أقدام اآلخرين ،فال ّ
1

دهسهم له ».
االفرتايض إلنقاذ
يحق لنا ،بنا ًء عىل قاعدة الغاية يف نفسه ،الكذب عىل القاتل
إذا ًّ ،
ّ
الربيء يف مثالنا ،دون أن نكون قد رضبنا مببادئ كانط األخالق ّية عرض الحائط.
إىل هنا فرغنا من البحث يف ما يتعلّق يب وبالقاتل ،لنتناول املوقف من تلك الضحيّة
ونحدّد مسؤول ّيتنا تجاهه :إن أرشدنا القاتل ملكان اختبائه ،فقد ح ّولناه ملج ّرد أدا ٍة ووسيل ٍة
لتحقيق أهداف القاتل ،وبالتّايل تعاملنا معه كأدا ٍة.
يف املقابل ،نحن محكومون بتح ّمل املسؤول ّية تجاه الضح ّية ،بالقدر نفسه الذي
األقل.
ّ
نتح ّمله تجاه أنفسنا والقاتل ،يك ال نسمح بتح ّوله ألدا ٍة بيدنا أو بيد اآلخرين عىل
ٍ
سيف لن يغمد إال
سل
بالصدق للتعامل مع القاتل يعني يف الحقيقة ّ
توسل ّ
فضالً عن أ ّن ّ
بقتل وكافّة األبرياء؛ وميكن التعبري عن ذلك املوقف باللّغة الكانط ّية كام يل :إ ّن تعامل
بصدقٍ مع مجرمِ يسعى لقتل بري ٍء ،مع إدرايك بأ ّن هذا الفعل الصادر عني سيع َّمم كقاعد ٍة
أي قات ٍل وكشف مكان االختباء يك يرتكب جرميته
يفرض عىل الجميع التعامل بصدقٍ مع ِّ
بحق ذلك الربيء حتّى ولو كنت الضحيّة .وهذه النتيجة أَ َم ّر من أن يتج ّرعها كانط نفسه؛
ّ
ٍ
مساعد لنرشه من خالل
رش إىل عا ِم ٍل
فقد تح ّولت القاعدة التي كان الهدف منها منع ال ّ
حق يل يف ذلك حسب كانط.
متهيد األرض ّية لتع ّريض للقتل ،مع أنّه ال ّ
ٍ
الرضوريّة التي
يرى كانط بأ ّن علينا
واجبات اختياريّ ًة تجاه أنفسنا واآلخرين ،فضالً عن ّ
ذكرنا منوذجا ً لها يف ما سبق ،منها العمل عىل االرتقاء بأنفسنا وتفتيق طاقاتنا واآلخرين
واالنخراط يف صلب اإلنسانيّة باعتبارنا جزءا ً منها وع ّد أهداف اآلخرين يف هذا السياق
أهدافنا نسعى لتحقيقها كام يقول كانط:

 .1فلسفة الفضيلة ،ص .۱۰4
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كل أبناء البرش الطّبيع ّية تحقيق سعادتهم .وميكن لإلنسان ّية أن تستم ّر دون أن
إ ّن غاية ّ
َ
رشط أالّ
ميس أح ٌد بسعادة اآلخر عن سبق
يساعد أح ٌد غريه يف بلوغ سعادته ،ولكن
ّ
1

إرصار وتصميم .

املس بسعادته بكشف مكانه
بنا ًء عليه ،أنا أتح ّمل مسؤوليّة مساعدة الربيء وعدم
ّ
للقاتل ،األمر الذي يفرض علينا ،يف حال االختيار بني املصلحة والحقيقة ،تقديم األوىل
االفرتايض ،طبق رأي كانط ،دون
عىل الثانية واللّجوء للكذب يف التعامل مع القاتل
ّ
التع ّرض للمحاذير األخالق ّية.
ميكن تلخيص أدلّة الكذب يف هذا الباب كام يل:
 .1بنا ًء عىل القاعدة العا ّمة ،يجوز الكذب مع قبول تح ّوله إىل قاعد ٍة عا ّم ٍة
دون أن تتعارض وقانو َن أصالة الصدق.
 .2بنا ًء عىل قضيّة الغاية يف نفسه ،يجوز اللّجوء للكذب التزاما ً مبسؤوليّتي
بعدم تح ّويل ألدا ٍة بيد الغري خالفا ً إلراديت.
 .3بنا ًء لتساوي الحكم بني العنف والكذب ،يجوز الكذب لعدم الفرق بني
جواز العنف والكذب.
املس بسعادتهم،
اإلرادي يف مساعدة الغري والسعي لعدم
 .4بنا ًء لواجبي
ّ
ّ
يجوز الكذب.
مل يقبل بعض فالسفة األخالق بعد كانط حكمه املطلق حول الكذب ووجدوه غري
الفكري؛ إذ يرى سيسال باك وغريه من منتقدي
خا ٍل من الخلل بالرغم من تحليقهم يف ج ّوه
ّ
الالزم
كانط أ ّن منع الكذب ليس مطلقا ً ،مع أنّه حك ُم عا ٌّم ال يخضع ملزاج األفراد ،فليس من ّ
رفض الكذب تحت كافّة الرشوط .فقد وقع كانط ،يف ضوء ذلك ،يف مغالطة الحالة
2

الخاصة واآلنيّة نتيجة ادّعاء عموميّة حكم الكذب ورفضه مطلقا ً .مع أنّه ميكن السامح به
ّ
3

يف حاالت معيّنة مع قبول كلّيّته .
 .1بنياد مابعد الطبيعه اخالق [بنية ميتافيزيقا األخالق] ،ص .77
2. Fallacy of accident
3. Ethics for Life: A Text with Readings, Judith A. Buss, Fourth edition, Boston, McGraw Hill, 2008, p
336.
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بالرغم من أ ّن السيّد َة باك ذاتُ نزع ٍة ترتكز عىل الواجب واملسؤوليّة ومتناغم ٌة مع كانط
ٍ
حاالت مع ّين ٍة مثل
يف آرائه ،فإنّها ترى حكم منع الكذب واجبا ً ابتدا ًء وميكن اللّجوء له يف
االفرتايض؛ فتقول يف كتاب الكذب:
القاتل
ّ

والخاصة ثالثة معايري لتْبير الكذب ،ويرى
األخالقي يف الحياة العا ّمة
يطرح الخيا ُر
ّ
ّ
كل كذبة اختبار املعايري
أخالقي يف حال اجتازت ّ
جوازه دون التع ّرض الرتكاب خطأ
ٍّ
الثالثة بنجاح ،والذي غالباً ال يتح ّقق .وهذه املعايري هي عبار ٌة عن .1 :هل توجد
لحل املشكلة؟  .2ما هي األدلّة التي ميكن اقّتاحها
خياراتٌ أخرى عدا الكذب ّ
لصالح الكذب واألخرى ضدّه؟  .3لتقييم الخطوتني السابقتني ،ينبغي استجالء آراء
1

عقالء املجتمع حول ذلك النمط من الكذب .

هاجس كانط
كل أنواع الكذب؟ هل كانت الوقائع
ما السبب الذي كان يدعو كانط لإلرصار عىل رفض ّ
حبيس مثال ّياته ح ّتى أنّه كان يقدّم آراءه عىل حساب الواقع؟ أو كانت
غائب ًة عنه ،وهل كان
َ
عوامل أخرى؟
ُ
هناك
توصل
يف الحقيقة ،مل يكن كانط بعيدا ً عن الواقع فقد كانت لديه
تجارب غن ّيةٌ ،حتّى ّ
ُ
رصحا ً:
إىل أه ّميّة املوضوع وحساسيّته م ّ

إن أردنا مراعاة الحقيقة يف كافّة الحاالت بدقّة ورو ّية ،فعلينا دفع مثن رشور اآلخرين
الذين يستغلّون صدقنا .لو كان ال ّناس أجمع يتمتّعون بطيب الرسيرة ،مل يكن رفض
الكذب من باب االلتزام والوجوب فحسب ،بل دفعاً للقلق واالضطراب الذي يس ّببه
رش أرشا ٌر فإ ّن الواقع يفرض نفسه بتع ّرض الناس غالباً للخطر
لهم .ولكن مبا أ ّن الب َ
ً
معضلة
نتيجة االلتزام الدقيق بالحقيقة .لذا يفكّر الجميع بالكذب وهو ما يخلق
لفالسفة األخالق ...يف مثل هذه الظروف ،يع ّد الكذب مبثابة حجاب حاجز للحامية.
2

وإ ّن استغالل الغري للسلطة يسمح يل الدفاع عن نفّس .

رص عىل
لقد كان كانط محيطا ً بهذه القضايا ورضورة الكذب يف حاالت مع ّينة ،لكنّه أ ّ
كل فر ٍد يف ظلّه غاي ًة مستقلّةً ،فال
موقفه يك يخلق منظوم ًة أخالق ّي ًة يتساوى فيه البرش ويُع ّد ُّ
1. Lying: Moral Choice in Public and Private Life, pp. 111-112.
 .2درسهاى فلسفه اخالق [دروس يف فلسفة األخالق] ،صص .3۰۸-3۰7
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ج َة أو ذريع َة يف مثل ذلك النظام لتربير التعامل األدايتّ مع اآلخرين؛ فالجميع ذواتٌ
ح ّ
1

ٍ
تجسيد لقصد كانط من مفهوم «مملكة الغايات»  .ولو تق ّرر
عاقل ٌة وغاياتٌ مستقلّةٌ ،يف
ٌ
مجال لتحقيق تلك
ي ذريعة ،ملا بقي
إلغاء قاعدة البرشيّة أو الغاية يف نفسه تحت أ ّ
املنظومة األخالقيّة.
إذا ً ،يبدو أنّه ميكن الدفاع عن تشدّد كانط ومقاربته املطلقة مع قض ّية الكذب.
مع ذلك كلّه ،نحن نعيش يف عالَم مل ٍء بأنواع الرشور واالستغالل ،كام يرى كانط ،وال
ينبغي لذلك أن يث ّبطنا عن الوصول للنموذج األرقى واملتوخَّى ،بل يدفعنا لصياغة منظوم ٍة
ٍ
أدوات بيد اآلخرين ،ما يفرض علينا التأ ّمل أكرثَ يف املبادئ
أخالقيّ ٍة متنع تحويلنا ملج ّرد
رش يف
الكانط ّية لتحقيق املطلوب من خالل الحاجة لوضع قواع َد
ّ
خاص ٍة ملواجهة ال ّ
العامل ،فضالً عن االستناد للمبدأ العا ّم فيها.
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األخالقي عند كانط وحدة الفطرة والعقل
الدين
ّ
ّ
غيضان السيد علي1
يسعى هذا البحث إىل بيان املسألة األخالقيّة ـ الدينيّة انطالقاً من القواعد التي ق ّدمها كانط يف إطار نقد
األخالقي.
الدّين
ّ
األخالقي عند كانط هو دين الفطرة الذي يتشكّل وجوده وبنيته يف منطقة
يبني الباحث أن الدّين يف بعده
ِّ
ّ
املشاعر اإلنسانيّة.
حلّت القض ّية األخالق ّية بوصفها قضي ًة تأسيس ّي ًة ُمسبق ًة يف وجود ال ّدين .وسنجد يف
وعىل هذا األساس ُ
ٍ
إجابات عن مجموع ٍة من األسئلة حول ماهيّة الدّين واأللوهيّة والعبادات.
البحث
الكانطي
ين
استهل كاتب املقالة بحثه بتسليط الضّ وء عىل االختالف
ّ
ِّ
الجذري الكائن بني الدّين العقال ّ
ّ
واألديان الثالثة الكربى يف العامل ،أي اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم؛ وفحواه أنّ اإلميان العقالينّ ال يتق ّوم
للرب لكونه منبثقاً من باطن عقل اإلنسان وإرادته.
عىل مبدأ العبوديّة
ّ
األسايس طرح كاتب املقالة األسئلة التالية وأجاب عنها:
عىل ضوء هذا االختالف
ّ
الكانطي؟
 ما هي طبيعة الدّينّ
الكانطي؟
 ما هو الله يف الدّينّ
الكانطي؟
 ما املقصود من العبادات واملعجزات يف الدّينّ
الكانطي؟
األخالقي
رش يف الدّين
 كيف ميكننا بيان مسألة ال ّّ
ّ
األخالقي برأي كانط هو دين
إضاف ًة إىل أسئل ٍة أخرى يف السياق ذاته ،وضمن إجابته عنها استنتج أنّ الدّين
ّ
عام هو موجو ٌد يف
الفطرة املتق ّوم عىل الشّ عور
األخالقي ،لذا فإنّ تص ّور الله عىل هذا األساس يختلف ّ
ّ

كل يش ٍء يف
السامويّة التي شهدتها ال ّبرشيّة عىل م ّر التأريخ ،حيث أكّدت عىل وجوده قبل وبعد ّ
األديان ّ

 .1مدرس الفلسفة الحديثة بكلية اآلداب جامعة بني سويف ،جمهورية مرص العربية.

  122إميانويل كانط( :)3فلسفة األخالق و الحداثة

الكانطي هو
األخالقي
ويعني حدود الرشيعة؛ بينام اإلله املزعوم يف الدّين
الكون ،فهو الذي يوجد الدّين
ّ
ّ
ّ
األخالقي ويلج يف حياة البرشيّة وفق مقتضيات هذا القانون ،لذا
عبار ٌة عن كائنٍ منبثقٍ من باطن القانون
ّ
ُسن من قبل الله ،وإمنّ ا العقل هو الذي يسنّها ويحدّد نطاقها.
تبنّى كانط فكرة كون القوانني اإللزاميّة ال ت ّ
الكانطي ال تتبلور طبعاً عىل ضوء شعائر ومناسك وال يراد منها
األخالقي
وأ ّما العبادات ،فهي يف الدّين
ّ
ّ
األخالقي فحسب.
الرشعيّة ،بل هي واجب ٌة وإلزاميّة وفق مقتضيات القانون
االمتثال لألحكام ّ
ّ
التحرير
******

مدخل
1

املؤسس عىل أخالق العقل عىل أنّه الدّين الواحد
األخالقي
يُقدّم إميانويل كانط الدّين
َّ
ّ
الحق ،دين كافة شعوب األرض ،وبوصفه الوسيلة امل ُثىل التي ُميكن من خاللها تفادي
ّ
خلِّص
العاملي ،إذ يرى أ َّن اإلميان بال ّدين
السالم
األخالقي يُ َ
كافّة الويالت التي يتع ّرض لها ّ
ّ
ّ
التاريخي (اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم)
الرصاعات والحروب .فال ّدين
البرشيّة من دواعي ّ
ّ
حد
ميزق وحدة الجنس البرشي يف أشكا ٍل إميان ّي ٍة متعارض ٍة ،ال ميكن لها أبدا ً أن تتو ّ
كل
بوصفها عقائ َد تاريخيّ ًة؛ فكا ّفة الحروب التي ه ّزت أوصال العامل وأدمت جراحه يف ّ
سبب سوى رصاع العقائد واألديان التّاريخية .أ ّما
أشكالها من وجهة نظر كانط مل يكن لها
ٌ
ل ،يخلو من الطقوس والشعائر واالحتفاالت ،وال
الدّين
نقي ،دي ٌن داخ ٌّ
األخالقي فهو دي ٌن ٌّ
ّ
والرصاع ،ويقوم يف جوهره عىل
عصب
ّ
يقوم عىل العبادات وال املعجزات ،يخلو من التّ ّ
كل واجباته اإلنسان ّية بوصفها أوامر إله ّي ًة .أي أ ْن يفعل
استعداد القلب ليح ّقق اإلنسا ُن ّ
اإلنسان الخري بوصفه أمرا ً إلهيّا ً مق َّدسا ً ال يبتغي من وراء أدائه نفعا ً دنيويّا ً أيّا ً كان سوى أن
يُشعل اللّهب يف رماد األخالق يف جوف قلوبنا.
األخالقي أو أ ْن نفعل فعالً تقيّا ً ورعا ً هو أن نفعل الخري بإراد ٍة ح ّر ٍة
فأَ ْن نَتَ َعبّد يف الدّين
ّ
لخري
احرتاما ً للقانون
األخالقي يف ذاته ،ذلك القانون الذي يأمرنا من عليائه بأداء الفعل ا ِّ
ّ
األخالقي عند كانط ال يستمد قيمته من لذ ٍة يَنشدها ،وال
من دون النظر إىل نتائجه .فالفعل
ّ
(1. I.kant (1724- 1804

الدّين
األخالقي عند كانط وحدة الفطرة والعقل 123 
ّ

يستم ّد قيمته من منفعة يسعى إىل تحقيقها ،وإمنّ ا يستمد قيمته من كونه صادرا ً عن الفاعل
خري ٍة ،إذ يجعل كانط من اإلرادة الخرية رشطا ً رضوريّاً
بدافعٍ من الشّ عور بالواجب وبإراد ٍة ّ
خريا ً فقط إذا الزمته إراد ٌة خ ِّري ٌة،
خريا ً .فالفعل
ليك يكون الفعل
األخالقي يكون ِّ
األخالقي ِّ
ّ
ّ
نتائج .أما
خريا ً يف ذاته ،ال ملا يرتت ّب عليه من
َ
فهي اليشء الوحيد الذي ميكن أن يكون ِّ
خري ًة ،فإنّها ال تكون خريا ً أو رشا ً إال
بقيّة الخصائص
الخرية والواجب والطبيعة التي ت ُع ُّد ِّ
ِّ
1

الباطني النابع
الخرية  .وإذا التزم املرء مبا ُميليه عليه ذلك األمر
مبقدار ارتباطها باإلرادة
ِّ
ّ
ح أ ْن يكون فعله قانونا ً عا ّما ً
من الفطرة ،والذي أساسه أن يعمل ّ
كل إنسان عىل نح ٍو يص ّ
األخالقي الذي هو دي ٌن للناس كاف ًة.
للبرش أجمعني ،قاده هذا األمر إىل صميم الدّين
ّ
يتأسس عليها ،فهو املصري الذي يؤ ّدي إليه
فاألخالق تأيت أ ّوالً ثم يتبعها الدّين الذي ّ
الحقيقي.
األخالقي
االلتزام
ّ
ّ
ومن ث َ َم يثري هذا الوضع مجموع ًة من األسئلة املهمة ،نعمل عىل اإلجابة عنها من خالل
هذه الورقة ،من قبيل :ما طبيعة هذا ال ّدين؟ وما طبيعة الله يف هذا ال ّدين؟ وكيف تكون
األخالقي؟
الرش يف الدّين
العبادات واملعجزات من منظور هذا ال ّدين؟ ومن أين ينبع ّ ّ
ّ
دواعي الرصاع والحرب؟ وهل يُع ّد
األخالقي يجنّب البرشيّ َة
وكيف رأي كانط أن الدّين
َ
ّ
األخالقي دينا ً جديدا ً دعا إليه كانط؟ وسنحاول اإلجابة عن تلك األسئلة من خالل
الدّين
ّ
األخالقي.
رؤي ٍة نقديّ ٍة لتنا ُول كانط ملا أطلق عليه الدّين
ّ
األخالقي:
الدين
ّأوالً :طبيعة ّ
ّ
األخالقي ،ولهذا
يتأسس وجوده يف الشّ عور
ال ّدين
األخالقي عند كانط هو دين الفطرةّ ،
ّ
ّ
لقي
كانت األخالق افرتاضا ً ُمسبقا ً وأساسا ً لوجوده ،وهو املصري الذي يؤ ّدي إليه اإللزام الخ ّ
ل،
الحق ،وتقتضيه الحريّ ّة اإلنسان ّية،
ّ
َّ
ويؤسس عىل العقل املج ّرد وحده يف استعامله العم ّ
تجريبي أو وقائ َع تاريخيّ ٍة ،وهو ليس دين شعبٍ
ي واقعٍ
قوانينه قبليّة ُمطلق ٌة ال تستند إىل أ ِّ
ٍّ

1. Kant, Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, translated by Thomas kingsmill Abbott
in Great Books of the Western World (Kant 39) fifth printing, United States of America. 1994, p.256
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دون آخ َر بل هو دين الطّبيعة البرشيّة الذي يليق بكافّة الكائنات العاقلة .ويطلق عليه كانط
النقي ،واملعنى واحد لديه بال
األخالقي ،ودين الفطرة ،ودين العقل
أسامء متع ّدد ًة :الدّين
ّ
ّ
ٍ
اختالف.
ومن ث َّم فهو دي ٌن يروم الخروج باإلنسان ّية من دين الطقوس الشّ كل ّية والشعائر إىل دين
ٍ
لكل الشعوب.
ين هو دي ٌن ِّ
تاريخي
العقل ،من دينٍ
ل كو ٍّ
خاص بشعب بعينه إىل دي ٍن عق ٍّ
ٍّ
ٍ
دينني يف قلبه ،أح ُدهام
أي
والجدير بالذكر أ َّن كانط يرى أنّه من املمكن أن يحمل ِّ
شخص ْ
تاريخي  ،يحمل دينا ً يحكيه وآخر يفكر فيه ،وإ َّن أحد
شعائري
طقويس
ل واآلخ ُر
ٌّ
عق ٌّ
ٌّ
ٌّ
ٍ
مفهومات
رهانات الفلسفة هو أن تجعل الدّين الذي يُحىك إىل األطفال قابالً للتحول إىل
خُلق ّي ٍة يف عقولهم ،وقابالً للفهم.
إذا ً ،هو دين تختلف طبيعته عن األديان التّاريخيّة ،بل ميكن تحديده تحديدا ً تا ّما ً من
تؤسس عىل الوحي يف املقام
خالل مقارنته باألديان التاريخية ،فإذا كانت األديان التاريخية َّ
كل دينٍ يفرتض الوحي مسبقا ً ليس دينا ً أخالقيّا ً ،ألنّه ليس دينا ً
األ ّول فإنّه ميكن القول أ ّن َّ
مؤسسا ً عىل قانون العقل املج َّرد وحده .وإذا كانت األديان التّاريخ ّية هي أديا ٌن مأمو ٌر بها
َّ
األخالقي ينبع من الوحي
(الساموي) فإ َّن الدّين
الخارجي
ومصدر هذا األمر هو الوحي
ّ
ّ
ّ
أي تعتمد يف
ين .وإذا كانت األديان التّاريخ ّية أديانا ً ت ُعلَّم ْ
ل الكامن يف العقل اإلنسا ّ
الداخ ّ
ويتأسس
األخالقي ينبع
بقائها واستمرارها عىل ال ّتعليم عن طريق ال ّتقليد وال ّنقل فإ ّن الدّين
ّ
ّ
عىل أخالق العقل وحده.
األخالقي ومي ّيزه من كا ّفة األديان التّاريخ ّية؛ فإذا
ومن ث َ ّم يرى كانط أهم ّية وجود الدّين
ّ
كانت األديان التاريخية تقوم عىل افرتاض الوحي مسبقا ً ،فإنها بذلك ت ُع ُّد أديانا ً مؤ َّسس ًة عىل
السلب ّية ،إنها أديا ٌن ترى الوحي دليالً للتعامل
الوقائع التّاريخ ّية وتقوم عىل الخضوع والطّاعة ّ
ٍ
ٍ
ٍ
وطقوس وشعائ َر اسرتضا ًء
وعبادات
خدمات
مع الله ال مع اإلنسان ،يتح ّول فيها الدّين إىل
لله بدالً عن أن يكون الدّين هو االلتزام بواجباتنا اإلنسان ّية نحو غرينا من البرش بوصفها أمراً
إله ّيا ً .ومن ث َ َّم يرى كانط أ ّن األديان التاريخ ّية (اليهوديّة ،املسيح ّية ،اإلسالم) هي أديا ٌن تتعامل
دنيوي نسرتضيه ونستعطفه ونتزلّف إليه ونتملّقه ونعتقد أ َّن ذلك يُرضيه عنّا
مع الله وكأنَّه حاك ٌم
ٌّ
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ذلك الرىض اإللهي الذي يكون ِم َّن ًة وإحسانا ً ،وهذا ما يرصح به كانط إذ يقول« :إ َّن إميان
كل ما ميكنه فعله ح ّتى يكون عند الله َم ْرض ّيا ً ،هو أن يكون ذا سري ٍة ط ّيب ٍة ،ليس
اإلنسان بأ َّن َّ
1

ل يقوم عىل االستعداد
ديني وعباد ٍة باطل ٍة»  .أ َّما الدّين
سوى وهمٍ
األخالقي فهو إميا ٌن داخ ٌّ
ّ
ٍّ
األخالقي للفرد وال يعتمد يف ثبوت صدقه عىل املعجزات واألرسار وال يحتاج إىل مثل هذه
ّ
كل
الطقوس والشعائر والعبادات الشّ كل ّية ،فقط هو يقوم عىل استعداد القلب ليح ّقق اإلنسان ّ
أسس
واجباته اإلنسان ّية نحو البرش بوصفها أوام َر إلهيّ ًة .وهو قاد ٌر عىل أن يدعم ذاته عىل
ّ
عقل ّي ٍة.
التاريخي من خالل تساؤله:
األخالقي ،ومييّزه من الدّين
ويس ّوغ كانط وجود الدّين
ّ
ّ
كيف يكون اإلنسان فاضالً ملجرد أنّه يقيم الشّ عائر والطّقوس الدّ ين ّية وهو يف الوقت نفسه
غني عن العاملني يف حني أ َّن اإلنسان يف
مذنب ومتع ٍّد عىل القانون
ٌ
األخالقي؟! فالل ُه ٌّ
ّ
حاج ٍة إىل إحسان أخيه اإلنسان ،ومن ث َ ّم يع ّول كانط عىل معاملة اآلخرين احرتاما ً للقانون
بالسعادة ويجعله
األخالقي يف ذاته ،وذلك هو الدّين
ّ
الحق الذي يجعل اإلنسان جديرا ً ّ
ّ
س عىل العقل ويقوم عىل
األخالقي هو دي ٌن
عضوا ً يف مملكة الغايات .وال ّدين
َّ
مؤس ٌ
ّ
جعل الدّين
ٌّ
األخالق التي تقوم بدورها عىل العقل ،ومن ث َ َّم مل ي َ ُع ْد عند كانط
محل أل ْن يُ ْ
َ
معارف ال
املطلق برم ٍز من الرموز ،فمثل هذا ال ّرمز يقتيض
اليقيني
عبار ًة عن االعتقاد
َ
ّ
ٍ
للحس ،فوجود الله وحرية اإلرادة
موضوعات مجاوز ًة
نستطيع أ ْن منلكها؛ ألنّها تفرتض
ّ
َ
وخلود ال ّنفس ليست
معارف نظريّ ًة ميكن إثباتها عىل ما يقول كانط ،وإمنّ ا هي اعتقاداتٌ
النظري أن يتص ّورها من دون أن يستطيع إثباتها .فلو كان لدينا عن الله وعن
يستطيع العقل
ّ
أال تستب ّد هذه االعتقادات
الخلود معرفة يقين ّي ٌة نظريّ ٌة تا ّم ٌة لكان من املستحيل أخالق ّيا ً ّ
بإرادتنا ،ومل َا كانت أخالقيّات ُنا حينئذ سوى أخالقي ٍ
ات ميكانيكيّ ٍة ،ومل ّا كنَّا سوى ُد ًمى يح ّرك
2
ُ
الخوف وال ّرغب ُة .
خيوطَها

1. Kant, Religion with in Boundary of pure reason, translated by J.W. Semple ،university of Toronto
library, 1950, p.228.
 .2محمد عثامن الخشت ،املعقول والالمعقول يف األديان -بني العقالنية النقدية والعقالنية املنحازة ،القاهرة :نهضة مرص للطباعة
والنرش والتوزيع ،الطبعة الثانية ،2008 ،ص .118
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األخالقي يف ذاته ،هو
ل الح ّر الذي يقوم به املرء احرتاما ً للقانون
رصف ال ّداخ ّ
وهذا التّ ّ
ّ
الخاص يف استعامله
كل إنسان من خالل عقله املج ّرد
األخالقي الذي يعرفه ّ
عينه األمر
ّ
ّ
ل ،هو ما يريده كانط أن يكون أساسا ً للحياة األخالقيّة والحياة ال ّدينيّة معا ً ،ما دامت
العم ّ
ني
بيعي أن يُر َّد ّ
السلوك ال ّدي ُّ
األخالق سابق ًة عىل الدّين ومؤ ّدي ًة إليه ،ولذلك كان من الطّ ّ
(االعتقاد بوجود الله وببقاء النّفس) إىل حاج ٍة لدى الشّ خص تتولّد من عالقاته مبثله األعىل
جي،
األخالقي ،وهو ٌ
مثل أعىل قد ا ُختِري بحريّة ،ومل يُر ّد أن يجعله قامئا ً يف طاعة حكمٍ خار ٍّ
ّ
1

وال يف القيام بالحركات اآلل ّية املعروفة يف بعض العبادات والشّ عائر الدين ّية .
األخالقي؛ إذ أنّه مل يضع
جه سهام النّقد لتص ّور كانط طبيع َة الدّين
ومن ث َ ّم ميكننا أن نو ِّ
ِّ
العقل يف أط ٍر دين ّي ٍة وإمنّ ا وضع الدّين يف أط ٍر عقل ّي ٍة محض ٍة ،وال ّ
شك أ ّن عقلنة الدّين
الكانطي أم ٌر يستبعد دين الوحي املتعارف عليه،
وحرصه يف نطاق العقل وحده باملعنى
ّ
ليك يسود العقل الذي يقىض عىل مفاهيم الدّين ال ّرئيسيّة مثل مفاهيم الوحي واملعجزة
ليبقي فقط عىل اإلميانِ
والغيب ،وهي تلك املفاهيم التي يزخر بها عامل األشياء يف ذاتها،
َ
ل املحض ،دين الوحي الداخل الذي هو من وحي عقلنا
األخالقي إميانِ العقل العم ّ
ّ
األخالقي غري املرشوط ،بل يجعل كانط من هذا الوحي
الخاص والذي يتجىل يف الواجب
ّ
2

(التاريخي) وهل هو موجو ٌد حقيق ًة أو ال؟!  .وهو
الخارجي
الداخل أساس معرفة الوحي
ّ
ّ
رصح كانط بصيغ ٍة
بذلك يخالف محدوديّة العقل التي أثبتها يف نقد العقل املحض إذْ ّ
ري
نقديّ ٍة صارمة بأ َّن َّ
كل محاوالت العقل التّأ ّمل ّية بخصوص اإلله ّيات .إمنّ ا هي محاوالتٌ غ ُ
يعي
ُمجدي ٍة متاما ً وال فائد َة من ورائها بحسب طبيعتها ال ّداخليّة ،كام أ َّن االستعامل الطّب ّ
كل مبادئ الفهم التّأليف ّية هي ذات
إلهي ،أل ّن َّ
للعقل ال ميكن أن يصل إىل معرفة ِّ
أي يش ٍء ٍّ
3
إال يف الطّبيعة  .ولذلك فإ َّن
استعام ٍل مباطنٍ لعامل الظواهر ،أي ال ميكن أن ت ُستخدم ّ

 .1عثامن أمني ،رواد املثالية يف الفلسفة الغربية ،القاهرة :دار الثقافة للنرش والتوزيع ،2000 ،ص .74
2 . Kant, Lectures on philosophical theological ،trans ،by: Allen W. Wood and G. Clark ،Cornell
university press, London, 1978, p.160.
 .3محمد عثامن الخشت ،املعقول والالمعقول يف األديان ،ص .69
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ظري ليس قادرا ً
استعامل العقل يف مجاالت ما وراء الطّبيعة يُع َّد فوق طاقاته ،وإ ّن عقلنا النّ َّ
السبب ّي ة يعد قارصا ً أيضا ً يف أن يؤدي إىل الكائن
عىل هذا وال ُمع ّدا ً له ،كام أ ّن قانون ّ
األسمى ،ألن هذا القانون ال يصدق إال تجريبيّا ً فقط ،وإذا أخضعنا هذا الكائن األسمى
ٍ
حينئذ سيكون مرشوطًا بدوره شأن الظواهر الطّبيع ّية التي يدرسها ،وهذا
السبب ّية فإنه
لقانون ّ
يصح بالنّسبة للكائن األسمى.
ال
ّ
يني القائم عىل تجاوز عامل
كل أنواع ّ
فكانط إذا ً يرفض رفضً ا قاط ًعا ّ
الالهوت ال ّد ّ
الظواهر ،األمر الذي يظهر توقّفه عند حقل ال ّتجربة املمكنة ،فاألفكار املفارقة حني يساء
1
فهم معناها وت ُتخذ عىل أنّها مفاهي ُم واقعيّ ٌة فإنها حينئ ِذ تكون مضلِّل ًة  .فكيف يأيت كانط يف

الالهوت ّية تجعل
ل» ويجعل من الله الضامن لألخالق .فإذا كانت األخالق ّ
«نقد العقل العم ّ
األخالقي يف اآلن نفسه ،وإذا خوف البرش
رشع القانون
من الله الخري
األخالقي األقىص وم ّ
ّ
ّ
من عقاب الله هو الذي يجعلهم ميتثلون للقوانني األخالقيّة ،فكيف لنا أ ْن نفهم األمر يف
أي تص ّو ٍر لله ،كيف تنتهي عند
األخالق العقل ّية لل ّدين
األخالقي التي تتش ّكل بعيدا ً عن ّ
ّ
الخري؟! وإذا كان هناك الله املكايفء
كانط بالتسليم بوجود الله الذي يكافئ السلوك
ّ
أال يُع َّد ذلك مناقضا ً للنّزعة
الخريّ ،
السلوك
للسلوك
جع املرء لفعل ّ
الخري ومن ث َ ّم يتش ّ
ِّ
ّ
الخري بنتائجه؟ وكيف يطلب كانط
ال ّديونطولوجيّة التي تزع ّمها كانط والتي ال تربط الفعل
ِّ
بعقاب...
بثواب أو يُنذره
يبرشه
من اإلنسان االنصياع للواجب
ٍ
ٍ
األخالقي يف ذاته من دون أ ّن ّ
ّ
طوباوي ال يطلب برشا ً إمنا يطلب َم َالكا ً.
أنّه يتح ّدث عن دينٍ
ٍّ
الدين األخالقي:
ثانياً :طبيعة اهلل يف ّ
األخالقي مخالفا ً ملا هو عليه يف األديان التّاريخيّة ،فإذا كان الله
يُع ُّد تصور الله يف الدّين
ّ
الرشائع
يف األديان التّاريخ ّية تص ّورا ً سابقا ً ِّ
لكل يش ٍء ،يأيت اإلميان به أ ّوالً ،ثم يحدد لنا عرب ّ
ِ
القي
السامويّة بعد ذلك التعالي َم
والتّعاليم ّ
والواجبات األخالقيّة ،فإنّ الله يف الدّين األخ ّ
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يأيت الحقا ً عىل األخالق؛ فقد وجد كانط أ َّن قوانني الواجب الصادرة عن العقل تتطلّب
دعائ َم أساس ّي ًة تقوم عليها .فرأى أنّها تستلزم القول بح ّريّة اإلرادة وخلود ال ّنفس ووجود الله.
فالحريّة أساس التّكليف؛ إذ ال يُسأل عن أفعاله من افتقد حريّة اختيارها ،وإذا كان أداء
السعادة الكاملة،
الواجب يس ّوغ إسعاد صاحبه فإ ّن الحياة ال ّدنيا أقرص من أن تتّسع لتحقيق ّ
ومن هنا ال ب ّد من التّسليم بخلود النّفس ،أي بوجود حيا ٍة أخرويّ ٍة تتح ّقق فيها السعادة
الكاملة .والعدالة تقتيض أن ت ُو ّزع السعادة مبقدار حظهم من أداء الواجب ،وضامن هذا
األخالقي هو أم ٌر تا ٍل لألخالق ال سابقا ً
إمنّ ا يكون بوجود الله .ومن ث َ َّم فالله يف الدّين
ّ
عليها.
اإللهي باعتباره الخري األسمى للعامل
ي ّتضح إذا ً أ َّن كانط يرى أ َّن اإلميان بالوجود
ّ
وباعتباره الغاية النهائيّة لإلنسان إمنّ ا هو حاج ٌة أخالقيّ ٌة .فاإلميان بالله ال يأيت من خارج
اإلنسان ،بل هو فكر ٌة تنبع من األخالق .ومن ث ّم فاإلنسان ال يكتسب الفضيلة والخُلق من
خلَقٍ  ،ويريد بحريّته أن يُعطي غاي ًة نهائيّ ًة لهذه
التديّن؛ بل أنّه ال يصبح متديّنا ً إال ألنّه عىل َ
كل أنواع االحرتام األقرب هو الذي يجعله
الحريّة .إ ّن حاجة اإلنسان إىل «احرتامٍ أعظ َم» من ِّ
يفكر من نفسه يف جعل يش ٍء ما «موضوعا ً للعبادة» .فالعبادة ليست إال نوعا ً من االحرتام
جل وأروع غاي ٍة نهائ ّي ٍة ممكنة لوجودنا عىل األرض.
أل ّ
ويس ّوغ كانط هذا التص ّور لطبيعة الله؛ ألنّه يرى يف تص ّور الله يف األديان التاريخ ّية ما
يناقض األخالقيّة ويجافيها عىل طول الخ ّ
الصفات املرعبة
ط؛ أل َّن البرش يص ّورون كل أنواع ّ
يريب الخوف فينا،
واملخيفة كجانب من تص ّورهم لله .وبالطبع مثل هذا التص ّور ميكن أ ْن ِّ َ
ٍ
خوف من العقاب .فاألخالق الطبيعيّة تتش ّكل
ويح ِّركَنا لنتبع القوانني األخالقيّة عن إجبا ٍر أو
بشكلٍ
الخاصة
أي تص ُّو ٍر لله ،وتك ّرس حامستنا ببط ٍء لتسويغ قيمنا الداخلية
ٍّ
ّ
مستقل عن ِّ
وتزداد حامستنا ونصل إىل الفائدة من األخالق ذاتها ونسلّم بوجود الله ،فالله هو االفرتاض
1

الرضوري األسمى .
ّ
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ال ّ
السعادة» يُع ِّرضان رؤية كانط لل ّدين األخالق ّي
يت «الله» و« ّ
شك يف أن تص َّور فك َر َ ْ
كلّها للنقد ،فال ّدين يعتمد عىل األخالق ،واألخالق عند كانط تعتمد عىل األوامر املطلقة
قيد أو ٍ
أي ٍ
رشط وتكون مطلوب ًة لذاتها
ال املرشوطة ،واألوامر املطلقة هي التي تخلو من ِّ
ٍ
أهداف أخرى أبع َد منها كالحصول عىل
ونابع ًة من العقل .فهي ،إذا ً ليست وسيل ًة لتحقيق
منفع ٍة أو ل ّذ ٍة .ومن ث َ ّم فإ ّن افرتاض الله عىل أنّه مكا ِف ٌئ لفعل الخري يخرجها من حيّز األوامر
املطلقة إىل األوامر املرشوطة ،وإن مل يكن األمر كذلك فام معنى إذا ً وجود إل ٍه يثيب
ظل هذا املذهب؟!
ويعاقب يف ّ
تتجىل هذه اإلشكال ّية العويصة التي تع ّرض فلسفة كانط يف األخالق وال ّدين
ّ
بل
رصح يف
لل ّتناقض ،بل ت ُظهر تهافت وجهة نظر كانط يف تص ُّوره ّ
للسعادة .فإذا كان كانط يُ ِّ
الخلقي بنتائجه كام تفعل
أكرث من موضع بأنّه يق ّدم نظريّ ًة ديونطولوجيّ ًة ال تربط الفعل
ّ
النّظريّات الغائ ّية ،حيث يقول:

فالنسان هو الغاية األخرية للخليقة ،وذلك من حيث إن حريّته بتطابقها مع القانون
أي إىل تحقيق
يل غري املرشوط ،ترمي إىل تحقيق الخري األسمى يف الطّبيعة ،ر
العم ّ
يصح إذاً أن نسأل عن الغاية التي يحيا من أجلها
والسعادة ،وال
ّ
التوافق التّا ّم بني الفضيلة ّ
الحق يف أن يجعل
النسان ،فأخالقيّته هي الهدف األعىل من وجوده ،وهي التي تعطيه
ّ
1
سائر غايات الطبيعة خاضع ًة له .

املحوري :إذا فعلت ما يجب
السعادة» حني يجيب عن السؤال
ّ
فإنه يُدخل مفهوم « ّ
ل أن أفعل فبامذا يُسمح يل أن آمل؟ وهنا يق ّدم كانط مفهوم «السعادة» التي يزعم أنّها
ع َّ
ري مق ِنعٍ مهام حاول
ستكون نتيج ًة للفعل ال هدفا ً له .ولك ْن يف الحقيقة يبدو هذا تسويغا ً غ َ
بالسعادة مستح ِّقني لها من دون أ ْن
كانط ذات ُه أ ْن يُقنعنا بأ ّن فعل الخري لذاته يجعلنا جديرين ّ
الخري.
السعادة نتيج ًة حتم ّي ًة للفعل
تكون هذه ّ
ِّ
فكريت «الله» و«خلود النّفس» عند كانط أمرا ً مثريا ً للقلق ،فلم تكن
ومن ث َّم يبدو وضع
َْ
هناك رضور ٌة عقل ّي ٌة تستدعي وجو َدهام كمصادرتني ،وقد تم حرشهام حرشا ً مع ُمسلمة

 .1إميانويل كانط ،تأسيس ميتافيزيقا األخالق  ،ترجمة عبدالغفار مكاوي ،مراجعة عبدالرحمن بدوي ،القاهرة ،الدار القومية للطباعة
والنرش ،1965 ،ص .88
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ظل مذهب كانط
ل .حيث ال تبدو هناك يف ّ
«حرية اإلرادة» كمصادرات ثالث للعقل العم ّ
األخالقي رضور ٌة قصوى الفرتاض هاتني املصادرتني (وجود الله وخلود ال ّنفس) ،ونرى
ّ
رمب ا تكون قد دفعته لتلفيق مثل هاتني املصادرتني؛ إذ إ ّن
أ ّن ظروف عرصه السيّئة هي التي ّ
رضوري وال لزو َم له يف الواقع السلويكّ ،وذلك
ري
افرتاضه اإلميان بوجود الله هو
ٌ
ٍّ
افرتاض غ َ
بنا ًء عىل نظرته املحوريّة «الواجب من أجل الواجب» باإلضافة إىل أ ّن َّ
كل موضو ٍع معريفٍّ
واألخالق بوصفها أه َّم
ُ
البرشي،
هو بالرضورة املطلقة ينحبس ضمن قوالب العقل
ّ
يني أو
مامرسات املجتمع
ِّ
البرشي هي موضو ٌع للمعرفة ال موضو ًعا للحدس ال ّد ّ
املصادرات االعتباط ّية ،لتبقى مصادر ُة حرية الرادة هي املصادر َة الوحيد َة الصالح َة ألن
ٍ
شخص أو
يف ،ألنّه ال ميكن معاقبة
أخالقي ،بل قانو ٌن
أساس
يُقام عليها
ٌ
سيايس ومعر ٌّ
ٌّ
ٌّ
رصف مبوجبها كيفام يشاء.
محاسبته من دون افرتاضنا املسبق كونه ذا إراد ٍة ح ّر ٍة يت ّ
األخالقي:
الدين
ثالثاً :العبادات واملعجزات من منظور ّ
ّ
ل
األخالقي تكمن يف االلتزام بالقانون
العبادات يف هذا الدّين
األخالقي للعقل العم ّ
ّ
ّ
وحركات شَ كليّ ٍة ،أو هي كل ما يُخ ِ
ٍ
ٍ
ْضع األوامر
طقوس
املحض ،وال تكمن يف مامرس ِة
ص
يفّس استبعادَ كانط العقائ َد والقص َ
والنّواهي الرشع ّية للمقاصد األخالق ّية ،وهذا ما ّ
َ
ريا آخ َر يالئم
النص
ري املطابق ِة للقوانني األخالق ّية من
ّ
الديني ،أو تفسريها تفس ً
واألمثال غ َ
ّ
1

يفّسه
يني وهذا ما ّ
هذه األخرية ،إذا اضط ّرته الظّروف إىل ال ّتسليم ببعضها لبناء إصالحه ال ّد ّ
قوله:
أفضل من أنفسنا ،فال حاجة بنا إىل
َ
ي ذائ ُع االنتشار فحواه :إ ّن الله يعرف مرادنا
هناك رأ ٌ
الصالة ،ومن املالحظ أنّها غري َضوريّة ،فال معنى للتعبري عن األمنيات البرشية يف
ّ
كلامت الله يعلمها ،فهو عامل متام العلم بحاجتنا وبطبيعتنا أكرث منّا ،فعني رؤيته

1. Kant, Religion with in the limits of reason alone, Translated by Theodore M. Green & Hayt H. Hudson,
New York, 1960, p173.
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تتخلّل وتخّتق إىل أقىص صميم روحنا وتقرأ أفكارنا ،ولذلك تكون تعبرياتنا اللفظ ّية
1
الصالة بال فائدة وعقيم ًة وغريَ َضوريّة بالنّسبة مليولنا واهتامماتنا .
يف ّ

وحج
النص
ويبدو من هذا
الكانطي عدم جدوى العبادات املختلفة من صال ٍة وصيامٍ
ّ
ٍّ
ّ
التاريخي كلّها كان الرسل هم املعلِّمني
وأدعي ٍة وغريها .كام يرى كانط أ ّن يف أشكال الدّين
ّ
التاريخي ال يقوم عىل مفاهيم العقل املج ّرد وتص ّوراته ،ولكن يقوم
األوائل ،فتعليم الدّين
َ
ّ
عىل معرفة الحقائق التاريخيّة كالوحي واملعجزات ،ومن ث َ ّم يكون منهجه املرشوع قامئا ً
الخارجي ويحتاج إىل معلِّمني،
عىل ال ّتقليد وال ّنقل ،لهذا فهذا اإلميان يقوم عىل الوحي
ّ
ٍ
معتقدات دوغامطيقيّ ًة يقبلها الفرد
التاريخي إميا ٌن يُعلَّم ،يُق َّدم فيه الدّين بوصفه
فاإلميان
ّ
لكل البرش يف
وكل منها ُمعطًى بوصفه معتقدا ً صحيحا ً ،ي ُ َعلّم ِّ
إميان ّيا ً وال تخضع للعقلٌّ ،
كل العصور.
ِّ
التاريخي هو االمتثال والطّاعة السلب ّية ألوامر الوحي ،فالبرش يف
وااللتزام يف الدّين
ّ
نيوي يطلب الخدمة واالمتثال والطّاعة،
ذلك ال ّنوع من اإلميان يجعلون الله كالحاكم ال ّد ّ
بكل تلك األفعال
وال يضعون يف اعتبارهم أنّهم حني يُح ّققون واجباتِهم نحو البرش فإنّهم ِّ
األخالق ّية يُح ّققون أوامر الله ،فينشأ عىل أثر ذلك مفهوم الدّين بوصفه عباد ًة إله ّي ًة بدالً من
2
أن يكون أخالقًا مج َّرد ًة خالص ًة .

التاريخي هو إميان العبادة اإللهيّة وال ميكن اعتباره إميانا ً منقذا ً أو مخلِّصا ً؛
فاإلميان
ّ
حقيقي للقلب ،بل يتو ّهم رىض الله من
ألنّه ليس إميانا ً أخالق ّيا ً وال يرتكز عىل استعدا ٍد
ٍّ
خالل العبادة وهي ال متتلك يف ذاتها قيم ًة أخالقيّ ًة بل ت ُغرق البرش يف طوفانٍ من الطّقوس
عصب عند الشّ عوب بحيث ال تتن ّفس إال القتل واملذابح ،وهي
الجوفاء التي تخلق روح التّ ّ
3
تعتقد أنّها تقوم بعملٍ مق َّد ٍ
حرب مع جميع الشّ عوب األخرى .
س وتضع الشعوب يف حالة
ٍ

1 . Kant, Lectures on Ethics, translated by: Louis infield ،B.A ،.O.B.E ،With an introduction by: J.
MacMurray, M.A ،.Methuen. & Co. LTD, First published, 1930, p.98.
 .2فريال حسن خليفة ،الدّين والسالم عند كانط ،ص .49
 .3املرجع السابق ،ص .51
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ٍ
اعتقادات
الكانطي؛ إذ ع ّدها
التاريخي من النّقد
وهكذا مل تسلم عقائد الدّين
ّ
ّ
ري هي
دوغامطيق ّي ًة؛ فالعفو واملعجزات واألرسار وسائر هذه العقائد بال ّنسبة للعقل النظ ّ
كل إمكانات املعرفة اإلنسانيّة .والعقل يعي عدم قدرته عىل ذلك وأنّه
فوق طاقته وتتجاوز ّ
ال يستطيع إشباع مطلبه منها ،فيمت ّد بذاته إىل أفكا ٍر مفارق ٍة تس ّد هذا النقص ،من دون أن
يجادل يف إمكان هذه العقائد وواقعيّتها أو تلك األفكار ،واالعتقاد يف مثل هذه املسائل
1

التاريخي) يواجه ضاللتني خطريتني هام
(أي الدّين
يُس ّمى إميانا ً دوغامطيقيّا ً كام أنّه دامئا ً ْ
ّ
2

التجديف أو الكفر والتحمس الديني األمر الذي يهدد الحرية والسالم يف العامل .ومن هنا
سعى كانط لتقديم دين آخر يحقق السالم العاملي.
األخالقي عند كانط ،إذ «يحيص
عبدي وال ّدين
ويفرق جاك دريدا بني الدّين
التاريخي التّ
ّ
ّ
ّ
جوهري،
عبدي األفضال والنّعم اإلله ّية ،غري أنّه يف العمق ويف ما يتصل مبا هو
الدّين التّ
ّ
ّ
الصالة وال ّرغبة ،ليس عىل اإلنسان هنا أن يصبح أفضل
ال
ّ
يحض عىل العمل ويكتفي بتعليم ّ
السلوك
وأكمل ،حتّى عن طريق مغفرة ال ّذنوب ،أ ّما الدّين
األخالقي فهو يُعنَى بتهذيب ّ
ّ
وحسن ال ّترصف يف الحياة ،إذ نجده يأمر بالعمل ويُلحق به املعرفة بعد فصلها عنه ،فضالً
3

قي بها يف مراتب األخالق .
عن حثّه اإلنسان عىل تكميل نفسه وال ّر ّ
األخالقي ،فهذا الدّين ال
ولذلك فهو الدّين الذي يجعلنا قادرين عىل أن نفعل الواجب
ّ
الالهوت املطلوب لل ّدين األخالق ّي
يهت ّم باملعرفة النظريّة ملعاين األلوه ّية ،لذلك فإن ّ
ي عىل يش ٍء واح ٍد هو افرتاض رشط تحقيق الخري األقىص أو رشط الكامل
يجب أن يحتو َ
والقايض ،وكل هذه الصفات
س والحاك َم الرحي َم
األخالقي ،أي افرتاض الله القانو َن املق ّد َ
َ
ّ
األخالقي ،حيث إ ّن الله املق ّدس الطّاهر
األخالقيّة تش ّكل تص ّور الله املطلوب لل ّدين
ّ
يطلب منّا أن نكون مق َّدسني طاهرين ،وال يعني هذا أن نقلّده لكن يجب علينا قدر اإلمكان

 .1املرجع السابق ،ص .51
2. Kant, Lectures on Ethics, p.88.
 .3جاك دريدا ،إميان ومعرفة ،منبعا الدّين يف حدود العقل وحده ،مقالة بكتاب الدّين يف عاملنا ،ترجمة حسن العمراين ،دار توبقال
للنرش ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء املغرب ،2004،ص .18-17
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مختلف عنّا
ٌ
االقرتاب من تلك الفكرة املق َّدسة امل ُحالة ،فنحن ال نستطيع أن نقلّد من هو
1

نوع ّي ا ً ،ولكن ميكننا أن نطيعه ونسلك وفقًا للقاعدة التي نعمل مبوجبها  .إذا ً ،فال ّدين
التاريخي ،بل
األخالقي ال يقوم عىل الطّقوس والعبادات واملعجزات التي دشّ نها الدّين
ّ
ّ
كل
كل واجباته اإلنسانيّة بوصفها أوام َر إلهيّ ًة ،و ُّ
عىل استعداد القلب ليح ّقق اإلنسان ّ
ٍ
عبادات زائف ًة ،تص ِّور الله حاكام ً دنيويّا ً نسعى
العبادات والطقوس واملعجزات يراها كانط
إلرضائه بالعبوديّة واملديح والتملّق.
ويف الواقع ،إ ّن كانط مل يفطن إىل روح العبادة يف ذاتها ،بل أنّه أفقدها روحها وحرص
العبادات يف مجموعة من الطّقوس الشكليّة والشّ عائر الجوفاء التي ال روح لها .فلم يفطن
كانط -مثالً -إىل جدوى الصالة التي تحث عىل مكارم األخالق وتنهى عن الفحشاء
واملنكر ،وأنها مبنزلة ٍ
عهد يتج ّدد يوم ّيا ً وبصفة مستم َّر ٍة بني اإلنسان وخالقه عىل أن يلتزم
يزين وأن يلتزم مبكارم
يكذب وال يّسقَ وال َ
أال
بتعاليمه وين ّفذ وصاياه يف ّ
يقتل وال ِ َ
َ
ِ
العبادات شكل ّياتٌ ال جدوى من ورائها وال طائل .كام
األخالق...الخ .ومن ث َ ّم رأى أ ّن
ي
ري كثريا ً ما يُؤ َّدى بواز ٍع من طاعة الله ومرضاته أكرثَ من أ ِّ
يؤخذ عىل كانط أ ْن فاته أ َّن الخ َ
يش ٍء آخ َر.
األخالقي:
الدين
الش يف ّ
رابعاً :مصدر ّ ّ
ّ
الرش يف هذا العامل؟ يجيب كانط
هل اإلنسان ِّ ٌ
رشي ٌر بطبعه؟ أ ْو :من أين يأيت َّ ُ
خري بطبعه أو ِّ
قائالً:
يجب ّ
أال ننظر إىل أفعالنا عىل أنّها إجباري ٌة ( ُمل ِزم ٌة لنا) ألنّها أوام ُر إلهيّ ٌة ،ولكنّنا نراها
2
أوام َر إله ّي ًة ألنّنا مل َزمون بها إلزاماً داخليّاً جوانيّاً .
الرش
وهذا اللزام الداخيل الجوا ّ
ين يفّتض ح ّريّة الرادة ،ومن هذه الرادة الح ّرة ينشأ ّ ّ
3

عند كانط .

1. Kant, Lectures on Ethics, p.98.
2. Kant, Critique of Pure Reason, translated by Norman kemp Smith Macmillan and co- limited,1950,
p.644.
3. Kant, Religion with in the Boundary of pure reason, p.45.
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فالرش
ويكون كانط بهذا املعنى معارضا ً ل ِّ
كل اآلراء التّقليديّة والدينيّة يف تص ّور الخري؛ ّ ّ
أي الح ّريّة ،وهنا
األخالقي بوصفه معلوالً يشري إىل العلّة املرتبط بها مبوجب قانون العل ّية ْ
ّ
األخالقي معلوالً حتامً عن استعامل اإلرادة ،فإ ْن كان فعل اإلرادة يف توافقٍ مع
الرش
يكون ّ ُّ
ُّ
األخالقي هو القاعدة املح ِّددة لإلرادة ،يكون الفعل
ي يكون القانون
القانون
األخالقي ،أ ْ
ّ
ّ
كل جانبٍ خريا ً ورشطا ً
خريا ً يف ذاته وتكون قاعدته وفقا ً لهذا القانون هي عىل اإلطالق ومن ِّ
الرش يف تبنّي اإلرادة قواع َد مضا ّد ًة للقانون
أسمى ِّ
لكل خريٍ ،وعىل العكس من ذلك يكون ّ ّ
1

الرش ،النظريّة القائلة إ ّن
األخالقي  .إذا ً ،يرفض كانط النظريّتني املعروفتني عن مصدر ّ ّ
ّ
اإلنسان رشي ٌر بطبعه وإ ّن هذا هو سبب طرده من الجنّة وهبوطه عىل األرض (هوبز)
خري بطبعه ويتق ّدم دامئًا نحو األكمل (سينكا ،روسو) .ويحاول
والنظريّة القائلة أ َّن اإلنسان ِّ ٌ
رشي ٌر من
خري من
ٍ
رشي ٌر م ًعا أو ِّ ٌ
كانط التوفيق بني ال ّنظريّتني ،فاإلنسان عنده ِّ
جانب و ِّ
خري و ِّ
جانب آخ َر ،فإذا كان كانط معروفًا يف األخالق بالحزم والتّش ّدد والتّز ّمت فإنّه هنا أقرب إىل
2

الرش بأنّه عدم ات ّفاق اإلرادة الح ّرة
التوفيق واألخذ بالوسط وأنصاف الحلول  .ويح ّدد كانط ّ ّ
خل بعض امليول الطبيعية التي تشري إىل وجود مثل هذا الرش
مع القاعدة الخلق ّية وذلك لتد ّ
جهت القاعدة اإلرادة الح ّرة
وجعل البواعث أقوى من القاعدة أو املشاركة فيها ،فإذا و ّ
الطبيعي فإنّه ال يتع ّدى سوء الن ّية أو الخطأ
الخلقي ،أ ّما الفساد
حصل اإلنسان عىل النعيم
ّ
ّ
3

املتع ّمد ،ولذلك كانت األخالق عند كانط هي صفاء الّسيرة .
ومن هنا ميكننا فهم قول أحد الباحثني الذي يرى أ ّن كانط يبدو متّفقًا مع هوبز حني
األخالقي وال يعمل
رشي ٌر بطبعه ،ألنّه قد يعلم األمر
يصف اإلنسان ،من حيث هو نوع ،بأنّه ِّ
ّ
4

خريا ً بطبعه حني يسلك بحريّته طبقًا لقاعد ٍة خ ِّري ٍة ،ويكون
به  .فيصبح اإلنسان عند كانط َّ

1 . Kant, Critique of practical reasons, translated by Thomas kingsmill Abbott in Great books of the
western world (Kant 39) fifth printing, United States of America, 1994, p.306.
 .2حسن حنفي ،قضايا معارصة– يف الفكر الغرب املعارص ،الجزء الثاين ،دار الفكر العريب ،د.ت ،ص .141
3. See, Kant, Critique of Practical Reason, p.306
 .4محمد املصباحي ،من العقل الخالص إىل الميان الخالص ،قراءة يف الفلسفة الكانطية ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بالرباط ،الطبعة األوىل ،الدار البيضاء ،املغرب ،2005 ،ص .73
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خاص يقوم به،
ي فع ٍل
ٍّ
رشيرا ً بطبعه حني يسلك طبقًا لقاعدة سيّئ ٍة ،فطبيعة اإلنسان هي أ ّ
ِّ
فإذا قيل أ ّن الطبيعة هي امليل كان هذا امليل هو اإلرادة الح ّرة التي ميارس اإلنسان من
األخالقي وال ّرذيلة موجو َديْن يف الحريّة؛ بل وحسب
رش
خاللها حريّته ،ومن ث َ ّم يكون ال ّ
ّ
1

أي إنّه عندما يستخدم اإلنسان الحريّة
مقولة كانطّ « :
رش يف العالَم ينبع من الحريّة» ْ ...
كل ال ّ
ٍ
الرشور
وفقا ً مليوله ورغباته وانطالقا ً من قاعد ٍة س ّيئ ٍة فإنّه
حينئذ يخالف القواعد ويرتكب ّ
الرش وجودًا
واآلثام .ويقرتب كانط هنا – يف الحقيقة – من أوغسطني يف رفضه وجود ّ ّ
فالرش ليس طبيع ًة أو غريز ًة بل هو مامرس ُة
جذريًا يف الطبيعة كام هي الحال عند املانويّةّ ّ ،
السابق عىل مامرسة
الحرية طبقًا لقاعد ٍة سيّئ ٍة ،ويعيد كانط تفسري الفطرة بأنّها األساس ّ
2

أي إ ّن اإلنسان هو صاحب أعامله واملسؤول عنها .
الح ّريّةْ ،
ح ّرة ،ومن هنا نستطيع أن نفهم قول كانط
فالرش من صنع اإلنسان ونتيج ٌة إلرادته ال ُ
إذا ًّ ّ ،
البرشي»:
يف مقالته «فرضيّات حول بدايات التّاريخ
ّ

بالرش ألنّها من
إ ّن تاريخ الطّبيعة بدأ بالخري ألنّها من صنع الله ،بينام تاريخ الحرية بدأ ّ ّ
3

عمل النسان .

وهنا نجد أنفسنا أمام إحدى الثّوابت الفكريّة لفلسفة التّنوير الكانطيّة ،حيث إ ّن بحثه
الرش مل يكن الهدف منه إعادة النّظر يف طبيعة الدّين فقط بل ويف طبيعة اإلنسان
عن مصدر ّ ّ
األخالقي
وتعريفه أيضا ً ،طاملا أ ّن القصد من اإلميان يف نهاية األمر هو االرتقاء بالعمق
ّ
الرش إىل كائنٍ ماك ٍر كام تقول
لإلنسان بل جعله مرهونا ً بإرادة اإلنسان ال ُ
ح ّرة رافضا ً إرجاع ّ ّ
األديان ،أل ّن تحميل اإلنسان مسؤول ّية ما يقرتفه من رشور وأخطاء هو من الثّوابت الفكريّة
لـ فلسفة التّنوير الكانطيّة.
ولذلك ميكننا القول أ ّن دراسة كانط الدّين مل تكن دراس ًة لل ّدين يف ح ّد ذاته بقدر ما
حس وعقلٍ وإراد ٍة ،ولذلك تبدو
كانت دراس ًة لإلنسان وتحليالً لجوانبه املختلفة من
ٍّ

1. Kant, Lectures on Ethics, pp. 122-123.: All evil in the world springs from freedom.
 .2حسن حنفي :قضايا معارصة ،ص .142
 .3نقال عن :محمد املصباحي ،من العقل الخالص إىل الميان الخالص ،ص .72
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دراستُه الدّين متّفق ًة مع سياق مذهبه العا ّم الذي ينبني عىل كون اإلنسان غاي ًة يف ذاته.
ولك ْن ،عىل ال ّرغم من ذلك ،مل يبتعد كانط عن جوهر األديان وال ّتعاليم السامويّة يف
رش إىل الحريّة
رش يف العا َلم ،وإن حاول أن يبد َو غري ذلك؛ فكونه يَر ُّد ال ّ
معالجته مشكلة ال ّ
والرش إىل الح ّريّة
اإللهي لري ّد الخري
اإلنسان ّية فجوهر جميع األديان ينطلق من مبدأ العدل
ّّ
ّ
السبِيل إِ َّما شَ ا ِك ًرا َوإِ َّما كَفُو ًرا} (اإلنسان .)3 :حتّى الشّ يطان يف األديان
اإلنسانيّة {إِنَّا هَدَ يرنَا ُه َّ
الرش وإمنّ ا لدى اإلنسان الح ّريّة الكاملة
السامويّة مل يكن ل ُي ِ
ّ
جرب اإلنسان عىل ارتكاب ّ ّ
يال} (اإلرساء.)65/
س لَكَ َعلَيره رِم ُسلرطَانٌ َوكَف َٰى ِب َربِّكَ َو ِك ً
ليطيعه أو يعصيه {إِنَّ ِعبَا ِدي لَير َ
رشير ٍة
فالرش موجود من أجل إمكان الح ّريّة اإلنسان ّية؛ فال تقول األديان بطبيعة ِّ
خري ٍة أو ِّ
ّّ
ٍ
رضوري للح ّريّة،
كأساس
للرش وللخري موجو ٍد يف اإلنسان
ٍّ
لإلنسان ،وإمنّ ا تقول بإمكانٍ ّ ِّ
الرش والخري هو الذي يجعل الح ّريّ َة ممكن ًة.
فإمكان ّ ّ
الصاع واحلرب:
الدين
ّ
األخالقي وخالص البش ّية من دواعي ّ
ّ
الرصاع والحرب ممك ٌن من خالل الدّي ِن
يرى كانط أ ّن خالص البرشيّة من دواعي ّ
التعصب والحروب
األخالقي ،دي ِن البرشيّة األوحد الذي يجمع الشّ مل ويقيض عىل
ّ
ِّ
الصحيح ،أ ّما اليهوديّة
والنّزاعات؛ فيصف كانط الدّين
األخالقي بأنّه الدّين الوحيد ّ
ّ
الرصاع وت ُشعل الحروب .ومن ث َم
واملسيح ّية واإلسالم فهي عقائ ُد الهوت ّي ٌة تاريخ ّي ٌة ت ُ ْذ ِ
يك ّ
األخالقي أفكا ٌر نظريّ ٌة دوغامطيقيّ ٌة كالتي يحفل بها
يرى كانط أنّه ال يوجد يف الدّين
ّ
اريخي ،وال يوجد به أيضا ً عقائ ُد دوغامطيق ّي ٌة من شأنها أن تثري
ظري وال ّت
ّ
الالهوت ال ّن ّ
ّ
البرشي يف
الصدامات والنّزاعات وتنرش االضطرابات وتشعل الحروب ومتُ ّزق الجنس
ّ
ّ
حق  -امتالك الحقيقة
دوائ َر إميان ّي ٍة متعادي ٍة تزعم ُّ
كل واحد ٍة منها لنفسها  -من دون وجه ٍّ
الرشعيّة الوحيدة املل ِزمة للجميع ،مع أنّها تعتنق عقيد ًة
املطلقة ،وأنها هي
املؤسسة ّ
َّ
1
خاص ًة أُ ِ
ٍ
خاص .
تاريخي
ظرف
وح َي بها يف
تاريخيّ ًة
ٍّ
ّ
ٍّ

 .1محمد عثامن الخشت ،املعقول والالمعقول يف األديان ،ص .171
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األخالقي املستم ّد من العقل ،الذي يستنكر أ ْن ت ُتَّخذ
ومن هنا يربز دور دين كانط
ّ
الحق ،يقول كانط« :لك ّن العقل يف علياء عرشه ،والذي هو املصدر
الحروب سبيالً إىل
ِّ
ُ
يجعل من
ُ
الحق و
الحرب سبيالً إىل
أخالقي ،يستنكر إطالقًا أن تُتَّخذ
األعىل لكل ترشيعٍ
ِّ
ُ
ٍّ
1

األخالقي بني البرش قد
السالم الذي يُقيمه الدّين
السالم واجبا ً مبارشا ً»  .ولذلك فإ َّن ّ
حالة ّ
ّ
الرضورة واملصالح الضّ اغطة عىل األعناق
بُ ِن َي عىل أساس العقل ،فليس هو سالم ّ
املطأطئة للرؤوس .وال هو سالم اليأس والضّ عف من جربوت الق ّوة والطّغيان ،وال هو سالم
السالم ال ت ُعدُّ معاهد َة سالمٍ إذا انطوت
املعاهدات الدول ّية« .أل ّن ّ
أي معاهد ٍة من معاهدات ّ
2

ٍ
جديد» .
ن ّية عاقديها عىل أم ٍر من شأنه إثارة الحرب من
الخرية امللتزمة
مؤسسا ً عىل العقل ،نابعا ً من اإلرادة
السالم
األخالقي سالما ً َّ
ومن هنا كان ّ
ِّ
ُّ
إلهي ،إنّه سال ٌم متج ِّذ ٌر يف
بالواجب
األخالقي ،واجب السالم ّ
الصادر عن العقل عىل أنّه أم ٌر ٌّ
ّ
السالم ويف غيابه تولد حتميّة الحرب،
الدّين
األخالقي ،وبه تكون حتميّة ّ
والحرب وحشيّ ٌة وتدمريٌ
ُ
ّ
اب ولكنّها ليست قدرا ً ال رادَّ لقضائه؛ ألن ّه من املمكن للفرد واملجتمع واإلنسان ّية عا ّم ًة أن
وخر ٌ
األخالقي ،إميان العمل مبقتىض الواجب
متنع الحرب وتتجنّب ويالتها بفضل اإلميان
ّ
رش واختيا ٌر
األخالقي ،إرادة الخري لذاته ،فذلك يؤدّي إىل اجتثاث جذور الحرب ،أل ّن الحرب ٌّ
ّ
3
ي ،أيّا ً كانت الحرب أهليّ ًة أو دوليّ ًة أو عامليّ ًة .
إراد ٌّ
وحرب غ ِ
ري عادل ٍة ،بحيث تكون األوىل
حرب عادل ٍة
األخالقي ال يُف ِّرق بني
وال ّدين
ٍ
ٍ
ّ

ٍ
حل ٍ
األخالقي كل الحروب
واعرتاض ،بل ميتنع مع الدّين
رفض
موض َع قبو ٍل واألخرى م َّ
ّ
األخالقي هو استئصا ٌل
بال استثنا ٍء ،أل ّن الحرب مهام كان نوعها هي ضد األخالق ّية ،فال ّدين
ّ
ي مبوجب العمل باإلرادة األخالقيّة،
ِّ
لكل أشكال الحرب من حياة الفرد واملجتمع البرش ّ
األخالقي بوصفه أمرا ً إله ّيا ً ،ففي إمكان
الخرية ،إرادة العمل مبقتىض الواجب
اإلرادة
ِّ
ّ

 .1كانط ،مرشوع السالم الدائم ،ترجمة عثامن أمني ،مكتبة األرسة ،2000 ،ص .46
 .2املصدر السابق.23 ،
 .3فريال حسن خليفة ،الدّين والسالم عند كانط ،ص .147
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ٍ
مستويات ثالث ٍة مرتابط ٍة
تحقيق الواجب يوجد إمكان تحقيق السالم .ويت ّم ذلك من خالل
كل منها إىل اآلخر وهي كاآليت:
يف ما بينها ،ويؤ ّدي ٌّ
األخالقي نحو نفسه يكون السالم مع النّفس.
الواجب
 - 1يف التزام الفرد
َ
َّ
األخالقي نحو غريه يكون السالم مع اآلخر.
الواجب
 - 2يف التزام الفرد
َ
َّ
األخالقي األقىص.
البرشي يف تحقيق كامله
 - 3سالم الجنس
ّ
ّ
ري
فمن الواضح أ ّن هذه املستويات الثّالثة يف تحقيق ّ
السالم بوصفه واجبا ً أخالق ّيا ً غ َ
ٍ
السالم مع ال ّذات وينتهي بالجنس
مرشوط تت ّم يف مسا ٍر
تدريجي تصا ُع ٍّ
دي يبدأ من تحقيق ّ
ٍّ
1

البرشي .
ّ
البرشي يف تحقيق
فمن التزام الفرد الواجب تجاه ذاته وتجاه اآلخر ينشأ سالم الجنس
ّ
األخالقي األقىص للبرشيّة ،فمصري الجنس البرشي وسالمه يتوقّفان عىل تحقيق
الكامل
ّ
بالرضورة،
الكامل األسمى ،وتلك هي الغاية العا ّمة للجنس
السالم ّ
ّ
البرشي وبتحقيقها يتح ّقق ّ
السالم لنستح ّقه ،وهذا يقتيض التّنا ُغم وال ّتوا ُفق
والكامل
األخالقي األسمى أن نعمل من أجل ّ
ّ
خالقي
بل يقتيض املطابقة بني سلوك الفرد والغاية العا ّمة للبرشيّة ح ّتى ميكن للكامل األ
ّ
كل فر ٍد ،وأن
األقىص أن يتح ّقق ،لذلك يجب أن تكون هذه الغاية هي الهادي واملرشد لسلوك ِّ
الخاص ،فذلك يساعد عىل تحقيق الكامل
كل فر ٍد من الغاية العا ّمة للبرشيّة شأنَه
يجعل ُّ
َّ
2

األخالقي األقىص ويف تحقيقه يكون السالم .
ّ
السالم علينا أ ْن نكون مستح ِّقني له ،ويجب أن ت ُك ِّرس دول
ويرى كانط أنّنا إذا أردنا ّ
السالم ،لكنه يُبدي تح َّفظه بأ ّن هذه الفكرة ال موضع لها عند
العامل جهودها يف تحقيق ّ
الرتبية من أجل تكوين العقل
ح ّكام ،ولهذا يرى أ ّن األمل يف سالم العامل معقو ٌد كلَّه عىل ّ
ال ُ
الرتبية ،القامئة حينذاك ،سوا ًء أكانت
أي العقل ال ّراشد املستنري ،ولك ّنه يرى أن ّ
قدي ْ
ال ّن ّ
مدنيّ ًة أ ْم أهليّ ًة ،هي قارص ٌة ج ّدا ً عىل تنمية املواهب واحرتام الشّ خصيّة وفقًا للمبادئ
األخالق ّية إذ يقول:
 .1املرجع السابق ،ص .148
 .2املرجع السابق ،ص .157

الدّين
األخالقي عند كانط وحدة الفطرة والعقل 139 
ّ

سائل :هل نحيا اليوم يف عرص متن ّور؟ لكان الجواب :ال ،بل يف عرص يسري
ٌ
لو سأل
قسمنا األمور باألوضاع الراهنة يف مجموعها لقلنا أنّ النّاس ما يزالون
نحو التّنوير ،ولو ّ
حا واثقًا من دون
بعيدين عن استخدام عقولهم املستقلّة يف أمور الدّين استخدا ًما صال ً
1

توجيه من غريهم ،إنّهم ليسوا عىل استعداد لذلك وال هم ق رد ُهيِّئوا للقيام بهذه امله ّمة .

ومن هنا يأمل كانط يف أن تت َق ّدم البرشيّة إىل األفضل يف السالم ،وأن يكون هناك حاك ٌم
ورقي البرشيّة عا َّم ًة.
رقي بالده وسالمها بل يف تق ُّدم
ِّ
يأمل ال فقط يف ِّ
للسالم
عىل ال ّرغم من نُبل الغاية التي سعى إليها كانط يف محاول ٍة لتقديم مرشو ٍع ّ
العاملي الدائم وقع يف أخطاء متعدد ٍة ما كان ملثله أن يقع فيها؛ فقد جعل األديان مسؤول ًة
ِّ
عن الحروب وأنّها تقف بشكلٍ
الرصاعات املوجودة يف العالَم،
أسايس
ورئيّس وراء ّ
ٍّ
ٍّ
ري صحيحٍ؛ فاألديان
فنسب التّ ّ
عصب إىل األديان التّاريخيّة وجعله جزءا ً من طبيعتها وهذا غ ُ
بريئ ٌة من ذلك االتهام براءة ال ّذئب من دم ابن يعقوب ،فكافّة األديان تويص بعدم قتل
السواء.
اإلنسان ،فـ «ال تقتل» وصية تجدها يف معظم األديان الساموية والوضعيّة عىل ّ
فالخطأ الذي وقع فيه كانط هو أنّه نظر إىل األديان التاريخ ّية بوصفها أيديولوجيا ،ومل مي ِّيز
الدّين يف حد ذاته من استخدام الدّين عىل أنّه أيديولوجيا؛ فال ّدين يف ح ّد ذاته يدعو إىل
واضح ج ّدا ً يف املسيح ّية التي كان يدين
والرتابط والتّكافل ،وهذا
الحب والتسامح والعفو ّ
ٌ
ّ
بها كانط ،والتي كانت غالبا ً ما متثّل األديان التاريخ ّية عنده ،والتي ترى أ ّن «الل َه مح ّب ٌة»

خ َر أَيرضاًَ ،و َم رن
َضبَكَ َع َىل خَدِّكَ فَا رعر ر
ِض لَهُ اآل َ
وترفع شعار التسامح املتمثِّل يف أ ّن «من َ َ
الرصاع وال ّنزاع يف
َأ َ
خ َذ ِردَا َءكَ َفالَ متَ ر َن رعهُ ثَ روبَكَ أيضاً» (إنجيل لوقا  .)29 :6إذا ً يكمن ّ
استخدام الدّين عىل أنّه أيديولوجيا ،أي استخدام الدّين لتسويغ املصالح االقتصاديّة

السعي وراء هذه املصالح يظهر الدّين يف الخلف ّية وكأنّه
والسياس ّية واالجتامع ّية .ومن ّ
الحقيقي يكمن يف أطامع النّاس وبحثهم عن
السبب
السبب يف ّ
الرصاع ،يف حني أ ّن ّ
ّ
ّ
الرشق الذي كانت األطامع
املصالح .وخذ مثاالً عىل هذا الحروب الصليب ّية عىل بالد ّ
الصليب
االقتصاديّة هي سببها
الحقيقي «إنّ بالد الرشق تفيض عسالً ولبناً» يف حني رفعت ّ
ّ
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شعارا ً لها ،وال ّدين
املسيحي كلّه بري ٌء منها .وهو ما يؤكّده الدكتور محمد عثامن الخشت
ّ
الكل ويفقد مضمونه نتيجة خيانة أتباعه
أي دينٍ حني يغيب مقصده
يف أ ّن هذا ينطبق عىل ِّ
ّّ
الرصاع
وتغليبهم املصلحة ال ّذاتيّة ،فيح ِّولون الدّين إىل سلط ٍة
ومؤسس ٍة وكهان ٍة تحت ضغط ّ
ّ
السيايس ،أو حتّى رصاع اإليديولوجيات؛ ولذلك يرفض الخشت أن يقوم
االجتامعي أو
ّ
ّ
ل أو أن يلغي مرشوعيّته أو أن يقيض
كانط بسحب البساط من تحت أقدام الدّين األص ّ
1

ونبيل فيه .
ٌ
وكل
عىل ِّ
كل ما هو دائ ٌم ّ ٌّ
كام يؤخذ عىل كانط عدم اعرتافه بأ ّن هناك حربا ً عادل ًة وأخرى ظامل ًة ،إذْ إ ّن الدّين
الرش املوجو ُد يف العالَم باعرتاف كانط؟
األخالقي يرفض كافّة الحروب ،لكن كيف يوا َ
ج ُه ّ ُّ
ّ
يبني لنا كانط هذا
وكيف ميكن ال ّدفاع عن النّفس تجاه رشور اآلخر وظلمه وجربوته؟ مل ّ
األخالقي.
وكأنّنا نعيش يف املدينة الفاضلة التي تخ ّيلها كانط يف رؤيته املثالية للدّين
ّ
بالتخل عن ميوله ورغباته
ّ
كام يبدو كانط مغرقا ً يف املثال ّية الحاملة عندما يلزم اإلنسان
ي
األخالقي وح َده ،املطلق غري املرشوط بجزا ٍء أو
انطالقا ً من احرتامه للواجب
ٍ
ثواب من أ ِّ
ّ
ين الذي آمن به كانط يلزمنا دامئا ً بالبحث عن «الحيثيّات» التي
نو ٍع .أليس العقل اإلنسا ّ
رصف؟ وما الغاية من الفعل الذي نقوم به؟ ولذلك ته ّكم
تس ّو غ القانون الذي يأمرنا ،ملاذا نت ّ
عليه معارصه شيللر قائالً:
إنني أخدم أصدقايئ ،ولكنني لألسف أشعر بل ّذة وسعادة نتيج ًة لفعيل هذا ،ولذلك
2

أشكّ ّ
بأين لست إنساناً فاضالً .

وهكذا تكون رؤية كانط هنا مه ِمل ٍة للتجربة اإلنسانيّة كام يحياها النّاس يف واقعهم.
األخالقي دين ًا جديداً دعا إليه كانط؟
الدين
خامتة :هل ُي َع ُّد ّ
ّ
الكانطي واألديان التّاريخ ّية .والجدير
األخالقي
من الواضح االختالف التّا ّم بني الدّين
ّ
ّ
املسيحي بوصفه ممثّالً لألديان التّاريخيّة .وكان يَع ُّد أديان
بال ّذكر أ ّن كانط يستخدم الدّين
ّ
 .1محمد عثامن الخشت ،املعقول والالمعقول يف األديان ،ص .126
2. H, J, Paton, the Categorical Imperative, A study in kant`s moral philosophy, Hutchinson’s University
Library ،oxford, 1946, P.48.
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ّ

الوضعي
مصطلحي الدّين
الوحي أديانا ً وضعيّة تاريخيّة ،ومعنى هذا أنّه يستخدم
ّ
َ
اإلسالمي ،إذْ إن
ح ْني اآلن يف العالَم
وال ّت
اريخي بطريق ٍة مخالف ٍة الستخدام هذين املصطل َ
ّ
ّ
ِ
السامويّة ،أديان الوحي ،من األديان
الكتابات املعارص َة قد درجت عىل متييز األديان ّ
حى بها .أ ّما كانط فأديان الوحي عنده هي أديا ٌن
ري مو ً
الوضع ّية التّاريخ ّية بوصفها أديانا ً غ َ
وضعيّ ٌة تقوم عىل عقيد ٍة قد ت ّم إبالغها إلينا بال ّرواية التاريخيّة ،ومن ث َ ّم فهي تق ِّدم إميانا ً
مخالف لكافّة األديان
ٌ
األخالقي
تاريخ ّيا ً ال عقالن ّيا ً أخالق ّيا ً .وهذا يعني أ ّن دين كانط
ّ
ال ّتاريخ ّية من اليهوديّة واملسيح ّية واإلسالم ،فهل معنى ذلك أ ّن كانط قد دعا إىل دينٍ
ٍ
جديد؟
يف الحقيقة مل تكن لدى كانط ن ّي ُة تقديم دينٍ بديلٍ من األديان املوجودة ،فالدعوة إىل
دينٍ جدي ِد مل تكن لتخطر بباله ،وإمنّ ا كل ما كان يَنشده هو تص ُّور دينٍ له مواصفاتُ اإلميان
وخاص ًة أنّه قد ع َّد أديان اليهوديّة واملسيح ّية واإلسالم
الخالص الذي يجعل منه دينا ً محضا ً.
ّ
األخالقي الذي ُوجِد بوجود الجنس
عقائ َد ال أديانا ً ،ألنّه ال يوجد إال دي ٌن واح ٌد هو الدّين
ّ
كل العقائد التّاريخ ّية التي تختلف اختالفا ً كبريا ً باختالف ال ّزمان
سابق عىل ِّ
البرشي وهو
ٌ
ّ
كل عقيد ٍة جاهد ًة لتوسيع دائرتها
واملكان .ويف ظل دوغامطيقيّة العقائد التّاريخيّة ،تسعى ُّ
لبي للعقيدة ،ألنّه
ّ
الخاصة ،واجتذاب أتبا ٍع جد ٍد إليها ،وهو ما ميكن أن نس ّم َيه باالنفتاح ّ
الس ّ
كل عقيد ٍة ،ولكن يقوم
انفتاح ال يقوم يف جوهره عىل الح ّريّة والعقل وال ّت طور يف داخل ِّ
ٌ
فاملتعصب يرى الحقيقة املطلقة
ب حميّ ٌة دينيّ ٌة يغيب عنها العقل.
ِّ
عصب ،والتّ ُّ
عىل التّ ّ
عص ُ
الحق إال عقيدة الذات ،وكل
والحق رشيعتَه ،والطاع َة لها واج َب ُه إنّها حمي ٌة ال ترى
معتقده،
ّ
َّ
ٍ
رافض أو معا ِر ٍ
ٍ
ناقد أو
ض ،الويل له والحرب عليه واقع ٌة .ومن ثم يرى كانط أ ّن «الحروب
1

سبب سوى رصاع العقائد» .
بكل أشكالها مل يكن لها
التي ه ّزت العامل وأدمت جراحه ِّ
ٌ
ي
األخالقي يعمل عىل توحيد الجنس
ومن ث َّم فإ َّن الدّين
البرشي؛ ألنّه ال يحتوي عىل أ ِّ
ّ
ّ
والتاريخي ،وال يدعو إىل
النظري
الالهوت
أفكا ِر نظريّ ٍة دوغامطيقيّة كالتي يحفل بها ّ
ّ
ّ
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الرتبية
التّعصب والتّصارع .ويع ّول كانط يف تحقيق الدّين
األخالقي عىل أرض الواقع عىل ّ
ّ
األخالق ّية التي تتعامل وتدرك كل الواجبات األخالق ّية كام لو كانت أوام َر إله ّي ًة.
وإذا كنّا نأخذ عىل كانط هنا املساواة التا ّمة بني األديان السامويّة الثالثة عىل الرغم من
االختالفات الب ِّينة بينها ،فإننا نأخذ عليه أيضا ً مساواة األديان السامويّة باألديان الوضع ّية
كل
األخالقي يبدو نظريّ ًة مثاليّ ًة حامل ًة بعيد ًة َّ
وجمعها جميعا ً يف سلّ ٍة واحد ٍة .كام أن الدّين
ّ
البعد عن الواقع ،وال تساعد اإلنسان عىل تدبري شؤونه العمل ّية والحيات ّية ،ال سيّام وأنّه
ٍ
كل فعلٍ
األخالقي .فاألديان
يؤسس عليها الدّين
استبعد ّ
مرشوط من نطاق األخالق التي ّ
ّ
السامويّة ترى أنّك إذا فعلت الخري وأ ّديت العبادات مخلصا ً لله وحده سعدت يف جنّ ٍة
نتائج ترجى سوى
األخالقي فالفعل ليس له
الساموات واألرض ،أ ّما يف الدّين
ُ
عرضها ّ
ّ
األخالقي يف ذاته ،ويف أحسن األحوال يكون الفرد جديرا ً بالسعادة مستح ّقا ً
احرتام القانون
ّ
لها! أل ّن األخالق ّية ليست هي مبدأ كيف نصبح سعداء ولكن هي مبدأ كيف نكون مستح ِّقني

أال يّع َّد األخالق مبدأً للسعادة أو بوصفها طريق ًة يف كيفيّة اكتساب
للسعادة .فالفرد يجب ّ

للسعادة ال لوسائل
السعادة ،أل ّن اهتامم الدّين
ج ٌه إىل ّ
الرشط املعقول ّ
األخالقي مو َّ
ّ
ّ
األخالقي ومن دون نظ ٍر
تحقيقها .كام أن اكتفاء كانط بالعقل وحده يف وضع تعاليم دينه
ّ
ال يف الحياة البرشيّة التي
السامء ومن دون خوف من عقاب الله لن يكون ف ّعا ً
ألوامر ّ
يحكمها مبدأ الثّواب والعقاب يف املقام األ ّول ،األمر الذي يؤدّي إىل أ ّن رؤية كانط ملا
وي أو
أسامه «ال ّدين
مل لدينٍ متخيَّلٍ يف عالَمٍ طوبا ٍّ
يل حا ٍ
األخالقي» ال تعدو كونَها رؤي َة مثا ٍّ
ّ
أقل.
رث وال َّ
«مدين ٍة فاضل ٍة» ال أك َ
املصادر
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األخالقي مباحثة برغسون مع كانط
االلتزام
ّ
مونيك كاستيلو1
تبحث هذه املقالة للباحثة الفرنسيّة مونيك كاستيلّو يف إمكان إجراء تناظُ ٍر بني الفيلسوفني األملاينّ إميانويل
منهجني
ّس هرني برغسون .تدور املناظرة االفرتاضيّة التي يسعى هذا البحث إىل تظهريها حول
ْ
كانط والفرن ّ
متباينني يعالجان القض ّية األخالق ّية والتزاماتها .ففي حني نجد أنّ األخالق الكانطية تعمل عىل إثبات مفهوم
ْ
العقل كام بيّنه كانط ،متيض األخالق الربغسونية إىل إثبات تف ّوق العقل عىل الحدس .لكن النقطة
األخالقي بوصفه تجرب ًة فكريّ ًة.
املحورية التي يرتكز عليها هذا البحث هي تناول االلتزام
ّ
الفيلسوف الفرنّس هرني برغسون ،يف كتابه األخري الذي أ لّفه تحت عنوان «مصد َرا األخالق والدّين»،2
طرح رؤيته األخالقيّة املتق ّومة عىل األصول الفلسفية التي يتبنّاها ،واعتربها يف مقابل فلسفة كانط األخالقيّة،
حيث أكّد فيها عىل أنّ األخالق الساكنة ال يصدر منها سوى دينٍ ساكنٍ  ،بينام األخالق الفاعلة واملنفتحة
تثمر ديناً فاعالً.
يب ،يُعتربان مضامريْن أساسيّ ْني لإلبداع والتّط ّور،
النّظام
األخالقي والدّين الفاعالن ،برأي هذا املفكّر الغر ّ
ّ
تني ،كام أنّ الهدف منهام هو إرساء دعائم
عامن جميع البرش باعتبارهام إيديو
لذا فهام يَ ّ
لوجيتني شمول ّي ْ
ْ
األمن والسالم.

 .1املصدر:
Castillo, Monique, Les L’obligation morale: le débat de Bergson avec Kant, les Études philosophiques
2001/4 (n ,)59 °p. 439- 452. DOI 10/3917.leph. 014. 0439.

مونيك كاستيلو باحثة يف الفلسفة الحديثة ـ معهد الدراسات الفلسفية ـ باريس.
تعريب :أسامة ال ّريحاين

2. The Two Sources of Morality and Religion
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األخالقي يرضب بجذوره يف العواطف اإلبداعية 1التي تعترب مقدَّم ًة
تجدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذا النظام
ّ
2
سيكولوجي 3لدى
الصعيد من آراء أنّ كانط وقع يف خطأ
عىل ِّ
كل متثيلٍ  ،و ِم ّام طرحه برغسون عىل هذا ّ
ّ

كل مجتم ٍع ،ولو
طرحه نظريّته األخالق ّية؛ كام أكّد عىل وجود العديد من املها ّم واملسؤول ّيات الفرديّة يف ِّ
متاهل اإلنسان يف االمتثال لها يكون عرض ًة للنّقد والتّوبيخ من قبل مجتمعه ومن جانب نفسه أيضاً ،لذا
ميكن اعتبار التّجربة الفرديّة بصالبة واستحكام األمر الواجب ،ومن هذا املنطلق اعترب برغسون الواجبات
األخالق ّية التي أشار إليها كانت مثر ًة للتناغم واالنسجام الذي تقتضيه الحياة االجتامع ّية عىل ضوء حاجة
الفرد الطّبيعيّة.
يشار هنا إىل أنّ النتيجة التي ترتتّب عىل الخطأ السيكولوجي يف نظرية كانط األخالق ّية برأي برغسون ،هي
جريبي يف إطار إحدى
أنّ التجربة ترغمنا عىل تجاهل الفرد وبال ّتايل إضفاء صور ٍة خارج ّي ٍة 4عىل األمر ال ّت
ّ
النظريّات األخالقيّة.
التحرير
******

بادئ ذي بدء ،من املستحيل عدم إثارة العقبات املنهجية التي تعرتض إقامة مباحث ٍة بني
األخالقي .فأ ّوالً ،أل ّن الفالسفة ال
كل من كانط وبرغسون حول طبيعة االلتزام
مدرسة ٍّ
ّ
يترصفون عىل أنّهم أساتذ ٌة يف الفلسفة ،فهم بالكاد ال يعلّق بعضهم عىل ٍ
بعض؛ وثانيا ً أل ّن
مواجهة األساليب الفلسفية الكانطية والربغسونية ستبدأ حتام ً مبعارضة الفرق بني األخالق
ين لألخالق ،ورسعان ما سيؤ ّدي ذلك إىل إقفا ٍل مزدوجٍ
العقالن ّية واألساس ماوراء العقال ّ
لل ّنقاش عىل ما يُظهر أ ّن األخالق الكانط ّية تثبت مفهوم كانط حول العقل ،يف حني تثبت
األخالق الربغسونية تف ُّوق العقل عىل الحدس .ويف النهاية ،ألنّه ينبغي منح كانط ح ّق ال ّر ّد،
والذي ال ميكن أن يت ّم عرب تقديم حجج السلطة ،والتي  -عالو ًة عىل ذلك  -لن تكون كتلك
رأي واح ٌد يتمث ّل يف تص ّور هذه املناظرة
الحجج التي ظهرت بعد وفاته .وهكذا ال يبقى ّ
إال ٌ
بوصفها تجرب ًة فكريّ ًة.

1. Creative emotion
2. Representation
3. Psychological error
4. Externalize
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األخالقي بوصفه تجرب ًة فكريّ ًة تنضوي تحت عنوان التجربة
ولنبدأ من خالل تناول االلتزام
ّ
ي إىل ازدواج ّي ٍة ُم ْدرك ّي ِة االلتزام األخالقي.
الداخلية لتؤ ّد َ
 -1واجب الكينونية والتعبئة األخالق ّية:
«واجب الكينونية» من الواجب  -وهو تجرب ٌة إنعكاسيّ ٌة ّ
تدل عىل تصور االلتزام عىل أنّه
ضغ ٌ
اجتامعي ال ينطبق عىل أساس الواجب لدى كانط .وأل ّن كلمة «ضغط» يف ح ِّد ذاتها
ط
ٌّ
كل فر ٍد بوصفها
ت ُلغي الفكر املتعلِّق بواجب كينونيّة الواجب ،فإ ّن التجربة التي يطبّقها ّ
واجبا ً هي «واجب الكينونية».
جه من خالل األخالق نحو طبيعة
ري مقبو ٍل به ،فإنه يُو ّ
وإذا كان وجود األنا االجتامع ّية غ َ
الروابط االجتامعيّة والحقيقة التي يحافظ عليها املجتمع من خالل التوافق العا ّم
للسلوك ّيات الفرديّة مع قوانني تلك ال ّروابط .ولك ْن ،مبجرد االعرتاف بالقوانني والعادات
ّ
األخالقي ليس أخالقيّا ً بطبيعته وإمنّ ا
يف هذا ال ّدور والوظيفة ،ومبجرد اإلدراك بأ ّن االلتزام
ّ
يل .وال أرى أن أحداً
هو
اجتامعي ،تختفي ق ّوت ُه املل ِزمة وينتهي نظري له عىل أنّه داف ٌع جام ٌّ
ٌّ
رصف تحت
املوضوعي أو
قد يغامر بالتأكيد عىل أ ّن رأيه
ّ
الحيادي أو العادل ينبع من كونه يت ّ
ّ
التضامني نفسه
تأثريٍ ما كمراقبة اآلخرين له .وعالو ًة عىل ذلك ،ت ُظهر التجربة أ ّن الضغط
ّ
ليس هو ما يقودين إىل الواجب ،وإمنا باألحرى هو يح ّررين منه .فإذا ما سمح الضّ غط يل
بالح ّد من خيارايت وجعلها تقدميا ً بسيطا ً ،وإذا استطعت االعتامد عىل تأثريٍ «جيّ ٍد» ،وهو
ال من األرسة واملجتمع والغريزة والطبيعة يستفيد منه ،سوف أغتنمه للهروب
«جي ٌد» ألن كُ ّ ً
ٍ
محض،
ل امل ُلزِم
والرسمي ج ّدا ً ،األمر الذي يدفعني للعمل من أجل مطلبٍ
من هذا الداخ ّ
ّ
املؤسسية التي تهدف إىل أن تكون للعا ّمة تصبح «أخالق ّي ًة»
السلطة
ّ
وهو العاملية»« .إ ّن ّ
يتوالها من يُعرتف به باعتباره املتلّقي ( .)...فالسلطة األخالقيّة تقوم عىل الحقيقة
حني ّ
املؤسسية من دون الخلط بينهام».
ّ
ِ
وما ال ّ
شديد الق ّوة ،وأنّها تثري
تضامني
شك فيه أ ّن األخالق االجتامع ّية تتم ّتع بدافعٍ
ٍّ
شعورا ً بالوالء بال مناز ٍع لقانون الجامعة؛ ولكن من يطيع األخالق العشائريّة وحدها ،سواء
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أكانت عشري ًة عائليّ ًة أم وطنيّ ًة ،يُظهر نفسه محروما ً من اإلرادة األخالقيّة عىل وجه
رصف إال بحسب غريزته بطريق ٍة
الخصوص؛ وكام يُظهر التحليل الربغسو ّ
ين ،فهو ال يت ّ
جه
َ
تحت عقالنيّ ٍة .وإ ّن دائرة التّضامن ،بحسب برغسون ،ال ميكن تجاوزها يف أثناء التو ّ
الوقت ِ
ِ
األخالقي.
نفسه حدود املفهوم الرباغاميت لاللتزام
نحو العامل ّية ،ما يرسم يف
ّ
الفرنّس للمفاهيم
السمعة ،إذ يبدو أ ّن تقبُّل الشارع
كام يجب تو ّ
خي الحذر من ّ
ّ
َ
النظري (مع
فيلسوف املح ّرمات عىل املستوى
الكانطويّة مل يكن سوى فهم كانط بوصفه
ّ
ل .ولك ْن ،ال ميكن نسيان أ ّن كانط
الحدود املدرجة يف الجامليات املتعالية) والعم ّ
يعارض املفهوم الذي يعدّه الفالسفة أنفسهم «واجبا ً» ،متاما ً كام يعارضه برغسون بدوره
ِ
وينحدران به إىل عدّه مجرد
ولو اختلفت أسبابهام ،وذلك حني يقلّالن من شأن الواجب
ٍ
الخارجي نابعا ً من الداخل .ولذلك يجب
خارجي ،حتّى لو كان هذا الضغط
وضغط
طاع ٍة
ّ
ٍّ
أن نحذر من الق ّوة التّثبيت ّية للكلامت ،فإذا كنّا نفكر يف «الواجب» بدالً من «واجب
الكانطي ال يزداد
األخالقي
ين» ،فإ ّن اإللزام
الكينونية» ويف «القانون» بدالً من «القانون الكو ّ
ّ
ّ
قربا ً من األخالق االجتامع ّية ،بل يصبح بغيضا ً ال يُطاق ،إذْ يتألّف من القول« :إن واجبي
ُنسب إليخامن ولكنها ليست لكانط.
هو عبار ٌة عن طاعتي للقانون» ،وهي الصيغة التي قد ت َ
الواقعي مبا ال يقبل الجدل أن أعرف منذ البداية أ ّن ما
ومن ناحي ٍة أخرى ،يربهن العقل
ّ
ألين بنفّس أح ّول الواجب إىل أم ٍر .وقد تكون صيغة شيلر الساخرة
يفّ ،
يأمرين ال يؤثر ّ
متطرف ًة («أن تفعل عىل مضض ما يأمرك به الواجب») ولكنها تحمل جانبا ً من الحقيقة،
وهي أن اإلرادة األخالق ّية ليست طبيع ّي ًة وال ميكنها حتّى تقليد الطبيعة .ويرى كانط أن
األخالقي يشهد عىل تفكك الحياة البيولوجيّة يف الحياة املميزة لألنواع البرشيّة
االلتزام
ّ
السيطرة ،وإ ّن االنقسام بني الوجود وواجب الكينونية ينبغي أن يجعل من
بشكلٍ خارجٍ عن ّ
إال ملامرسة «سوء النيّة» التي تحدّث عنها سارتر،
املستحيل انغالق الذات عىل نفسها ّ
حق البرشيّة عىل حق
ّ
فيجعل من الفرد نوعا ً من املجتمع املفتوح،
ويتجىل ذلك يف سيادة ّ
اإلنسان كام أكّد كانط.
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ين إىل هذه التّجربة الفكريّة ،ينبغي علينا أن ندرك
ومن أجل إضافة وسائل التفكري العقال ّ
اإلجتامعي حرصا ً لألخالق يقع يف مأزقٍ ال مف َّر منه .وإذا بدا االلتزام بشكلٍ
أن التفسري
ّ
عمل مجتمع ٍ منغلقٍ  ،فإن جميع األخالق االجتامعيّة الخاصة لها ما
وطبيعي كأنّه ُ
رضوري
ٍّ
ٍّ
يس ّوغها .كام أن أكرث الخصوصيات املجتمع ّية الوحش ّية والالإنسان ّية لها يف ح ِّد ذاتها
ري القابلة للنّقد ،حتّى أ ّن احرتام انغالق األخالق يتعارض حتامً مع مبدأ اإلخاء
رشعيتُها غ ُ
البرشي.
احلب:
 2ـ من الواجب إىل
ّ
الحب تجاوز الواجب ،وهكذا
يثري هذا العنوان تجرب ًة فكريّ ًة أخرى مع برغسون ،مفادها أ ّن
ّ
يتجاوز الداف ُع االلتزا َم املتعلِّق به والذي يصبح صميم األخالق ،وتصبح التّجرب ُة األخالق ّي ُة
أي متثيلٍ للواجب ال يكفي يف ح ِّد ذاته إلنتاج ق ّوة الدافع ،بل هو
كلُّها «تعبئ ًة» كامل ًة .وإ ّن ّ
مبنزلة الحركة التي هي العاطفة ،ومصدر هذه التعبئة هو أبعد من أن تتح ّكم به الظروف ألنّه
أي كاندفاعٍ .وإ ّن تحليل
ل الذي يَعيد خلق الحيا َة كحيا ٍةْ ،
ينبع من الدافع الفريد واألص ّ
برغسون االلتزام بوصفه دفع ًة وجذبا ً وطموحا ً ميارِس يف ح ِّد ذاته ق ّو ًة أخالقيّ ًة تساعد عىل
فهم أ ّن ال ّدافع بنفسه هو حرك ٌة ال تنفصل عن العمل ،بل هو العمل .وهذه هي تجربة
يف الذي يخترب مبارش ًة يف عمله محبة الله للمخلوق والتي تحتضن اإلنسان ّية العامل ّية،
الصو ّ
الحب الذي يتظاهر املرء به نحو اإلنسانيّة العامليّة إىل
وهي تجرب ٌة من دونها سيتح ّول
ّ
تعبوي وليست صيغته كذلك ،وهذا يتطابق
حب فارغٍ أو مستعا ٍر .ولهذا فإن محتوى االلتزام
ٌّ
ٍّ
مع املطواعية القصوى للطّاقة الحيويّة لل ّديناميّات النّقيّة التي ال تشرتط حتّى إعامل العقل.
ت ُظهر التجربة أنّني رمبا ال أستطيع اإليعاز بهذا التّجديد ،أو تجربة هذه التعبئة أو
أين أفهم وأتل ّقى وأقبل كدليل واضح عىل هذه األولويّة املطلقة لل ّدافع وراء
إلهامها ،غري ّ
ين .ومن دون ال ّرجوع إىل
التّمثيل ،ولذلك ميكن أ ْن نفهم أ ّن ما يتجاوز العقل ليس بالعقال ٍّ
فّس لدى برغسون ،قد يقدِّم ذلك رشحا ً
مفهوم الحافز لدى كانط أو باالشتباه بالشذوذ ال ّن ّ
إيجابيّا ً لهذا امل ُد َرك يف التّجربة الصوفيّة عىل ح ّد تعبري برغسون .وقد مازت املسيحية،
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األخالقي ،وألنسنتي
التاريخي إلنسانيّتي عىل املستوى
جوهر التّص ّوف الكامل ،التّكوين
ّ
ّ
عىل املستوى ال ّنفّس .فحني أفهم ال ّتجربة الصوف ّية بوصفها تجرب ًة ما وراء عقالن ّي ًة ،رمبا
بديهي لل ُمد َرك الذي ق ّدمه برغسون
يكون هذا التّكوين
االجتامعي والثقايفّ مبنزلة تتابعٍ
ٍّ
ّ
ورمبا تكون هذه طريق ًة أخرى إلدارة
للحياة النّفس ّية كمسأل ٍة روح ّي ٍة ،مرتوحن ٍة يف ِّ
كل حا ٍلّ .
فكرة واجب الكينونية يف املسيحيّة؛ فالحامسة املتط ّرفة للعقائد والطّقوس ستكون
مشبوه ًة و«باثولوجيا ً» باملعنى الواسع الذي يستخدمه كانط لهذا املصطلح ،إذ يعزو إىل
الخاص .وال يكون الحال نفسه
علم امليكانيك العاطفة املتكيفة التي تستنسخ تكييفها
ّ
الخالق يف املسيح ّية ،إذْ لن يكون مناسبا ً أن
ّ
عندما تركّز الحامسة عىل اإللهام أو الحدس
ٍ
ي للحدس الخالق
ننكر عىل الدّين ما مينحه الجميع عىل
مضض للف ّن واألدب والشِّ عر ،أ ْ
ٍ
شخص.
كل
للعبقرية الذي يخلق أو يعيد خلق قدرة الخلق لدى ِّ
ولذلك ،علينا أن نعرتف بأهلية اختبار ُمد َرك َْني لاللتزام ال ُمد َركا ً واحدا ً ،إذْ تحدد تجربة
االلتزام عند برغسون خليطا ً بني الباعث والقيود :إذْ يبقى يف القيد يش ٌء من الباعث ما فوق
ين.
ين ال يكون االلتزام من دونه سوى فعلِ مجتمعٍ من النّمل األبيض ال مجتمعٍ إنسا ٍّ
إنسا ٌّ
بأي
أ ّما كانط فريى أنّه إن مل يُؤكِّد االمتثال للواجب أ ّن احرتام الواجب ال ميكن قياسه ِّ
لكل مجتمعٍ عىل ِح َد ٍة ،فسيكون من املستحيل
ي باملصلحة العمل ّية ِّ
امتثال ّي ٍة اجتامع ّي ٍة ،أ ْ
كل منهام.
ين لدى ٍّ
رصف يف الشخص ّية» ،وهي تقدي ٌم كو ٌّ
االعرتاف بوجود ما يس ّميه «ال ّت ّ
كل منهام حول األخالق ،فإنّه ببساطة لن
األخالقي األدىن ملفهوم ٍّ
ومن دون هذا الفهم
ّ
إال أ ْن نذكر أسباب االهتامم الذي قد
الفيلسوفني ،وال يبقى ّ
يكون من املمكن قراءة هذين
ْ
ين الذي يعزوه
يكون مشرتكا ً يف كلتا القراءتني ،األمر الذي يبدو يل أنّه بسبب النطاق الكو ّ
كل منهام إىل أساس االلتزام األخالقي .ويف كلتا الحالتني ،يذهب التحليل إىل ما هو أبع ُد
ٌّ
السلوك ومطابقته
من مسألة ال ّذاتيّة األخالقيّة التي ال تكون مسؤول ًة ّ
إال عن ضامن مرشوعيّة ّ
البسيطة ل لقوانني والعادات املعمول بها ،وهو يشمل مصري الجنس البرشي وااللتزام
األخالقي حول املصري ومستقبل البرشية عىل أنّها مسأل ٌة مفتوح ٌة ،وذلك بحسب ك ٍّل من
ّ
ٍ
مجتمعات معيّن ٍة كال ُّدول التي ت َشُ ُّن
كل منهام أ ّن التّغلّب عىل
كانط وبرغسون .ويرى ٌّ

االلتزام
األخالقي مباحثة برغسون مع كانط 151 
ّ

نفسه :وهو واقع اإلنسانية العامليّة التي
الحرب برضور ٍة طبيعيّ ٍة أو اجتامعيّ ٍة ،يقودها اإللهام ُ
البرشي» ويسميها كانط «الوجهة األخالق ّية البرشيّة» .وهكذا
يطلق عليها برغسون «اإلخاء
ّ
ٍ
واحد منهام فيلسوفا ً كونيّ ا ً بحسب لغة كانط التي قد تكون موضع
كل
تجعل األخالق ّ
تساؤ ٍل .فامذا يعنيه أن تكون أستاذا ً يف علم األخالق أو فيلسوفا ً أخالق ّيا ً حني ينبغي عىل
ٍ
مخلوقات حيّ ًة؟
االلتزام أن يلتفت إىل وجود البرش بوصفهم
البشي:
األخالقي إىل اجلنس
من االلتزام
ّ
ّ
البعد الكوينّ للمسألة األخالقيّة:
جزا ً يجعل من املمكن تحديد النّطاق الجديد
أثار ٌّ
كل من املف ِّك َريْن تشبيها ً خارج ّيا ً ومو َ
لهذا االستكشاف .ففيام يتعلّق بكانط ،يبدو من خالل علم العامرة النّقدية للعقل الخالص،
رشع العقل» هو الذي يعطي
وكذلك يف العلوم الطّبيعية ،أ ّن الفيلسوف الذي يُعرف بأنه « ُم ِّ
العاملي لألخالق ّيات .ومن ناحي ٍة أخ َرى ،تعتزم املدرسة الربغسونية إطالة
صيغة القانون
ّ
أمد العلوم املا ّديّة بوساطة علم الذهن الذي يؤ ّدي إىل صياغة قانونٍ للتّط ّور يجعل الطاقة
الصوف ّية أصل التحوالت األخالق ّية العظيمة للبرشيّة .إنها مسألة إدراج األخالق يف نسيج
ّ
الواقع الكوين .ويف كلتا الحالتني ،تظهر إرادة قمع األوهام التي تقود امليتافيزيقيا نحو
ٍ
مشكالت ال حلول لها ،واالهتامم بإرشاك امليتافيزيقيا يف مسار تق ّدم املعارف .و إ ّن كالّ ً
من الفيلسوفَ ْني مد ِر ٌك لعلوم زمانه ،وطلب الحصول عىل العلميّة التي توقّعها كالهام من
الفلسفة ال تتك ّون عند محاكاة أسلوب العلوم الطّبيع ّية ،ولك ْن يف جلب نو ٍع من املعرفة
ذي طبيعة ميتافيزيقيّة ،كتلك التي مل تص ّورها أو تضعها الفيزياء أو الفيزيائيون.
الصيغة التي يفقد اإلنسان فطرته بسببها وت ُستخدم يف كثريٍ من األحيان بطريقة
وهكذا ،فإن ّ
كل الفرضية مبجرد أنّها تشرتك يف األنطولوجيا الحقيقية ملستقبل
بالغ ّي ٍة وسطح ّي ٍة ،تفقد ّ
البرشيّة ،حيث تأمر بقراءة الحقيقة البيولوجيّة عىل أنّها حقيق ٌة ميتافيزيق ّي ٌة ،كطبيع ٍة تُع ُّد حياة
مام أرادت لها
اإلنسان للغايات التي تتجاوز إمكانيتها حدود الطّبيعة والفكر ،وتذهب أبع َد ّ
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الالهوتيّة بـ «الخطيئة األصليّة» يف كتاب
عرب عنها كانط باللغة ّ
الطبيعة ،وهي الظاهرة التي ّ
البرشي».
«تخميناتٌ حول بداية التاريخ
ّ
متجسد ٍة أو كحقيق ٍة بيولوجيّ ٍة ميتافيزيقيّ ٍة يجعل من
كام أن تناول األخالق كبيولوجيا
ِّ
قابل للمقارنة لدى ٍّ
املمكن مقارنة ما هو ٌ
كل من املؤل َف ْني يف كتاب كانط «نقد ملكة
ص َدرا األخالق والدين» .وهنا ت ُع ُّد الدقّة رضوريّ ًة :فال مجال
الحكم» وكتاب برغسون « َم ر
كل منهام،
لوضع الفلسفيتَ ْني عىل املنوال نفسه أل ّن ذلك سيكون عبث ّيا ً وسيؤ ّدي إىل خيانة ٍّ
كل منهام عىل طريقته حقيقة أنّه ينبغي عىل البرشيّة أن توجد
بل يتعلّق األمر مبدى افرتاض ِّ
كأنوا ٍع عرب اعتامد طريق ٍة تح ّدد اللحظة التي تتباعد فيها إجابات كانط وبرغسون بشكلٍ
ٍ
جذري  .ويثري كانط مسألة السبب وراء وجود البرشية
كأجناس عىل الشّ كل ال ّتايل« :ملاذا
ٍّ
يجب عىل النسان أن يكون؟» بينام يثريه برغسون كام يل« :كيف للبرشيّة أنر تتح ّرر من
ٌ
وخارج عن موضوع البحث من وجهة نظر اإلدراك
سؤال مبالَ ٌغ فيه
َضورة كونها نوعاً؟» أنّه
ٌ
أو الذكاء ،ولكنّه من جه ٍة أخرى يحمل عددا ً من املعاين يف ما يتعلق بالجواب الوحيد
الذي يُفيض إليه الجنس البرشي ،وهو نفسه يف كال السؤالَ ْني :إ ّن وجود البرشيّة بوصفه
كسبب لوجود الخلق.
نوعا ً ال ميكن فهمه إال
ٍ
وبني السؤال والجواب ،تجدر اإلشارة إىل املالحظة نفسها ،وهي أ ّن الجنس البرشي
ال
بكل ما ميكن أ ْن يكون ،ويجب أن يرسم وحده مستقب ً
لديه سمة وجوب أن يقوم بنفسه ِّ
لنفسه ويعيش املستقبل الذي رسمه فقط .إ ّن التّأكيد عىل إمكان ّية أن يكون أصله البيولوجي
حتمل ،لكن
ٌ
استنتاج م
نتيجة القضاء عىل «التحالف القديم بني اإلنسان وبقية الخلق» هو
ٌ
ٍ
ميكن الحكم عليها بشكلٍ
خالص يف إطار املدرسة الكانطية والربغسونية.
فكري
نظري أو
ٍّ
ٍّ
ويتبنى جاك مونود هذا االستنتاج باسم علم الوراثة عىل أنّه تط ُّرف مس َّو ٌغ لوجهة نظر نيتشه
ٍ
حادث يف الكون ،وأ ّن الكون
حول «موت الله» ،إذ يحكم عىل أ ّن الجنس البرشي ينتج من
أي معنًى لوجوده ،ويخلص إىل أ ّن اإلنسان  -الذي صار إنسانا ً عن طريق الصدفة
ال يعطي َّ
أال يُع َّد
الخاصة؛ وبالتّايل ،يجب ّ
الخاص أو ح ّريّته
 ليس له ما يسوغه يف تقويض وجودهّ
ّ
املسيحي والحقوق الطبيع ّية لإلنسان ومسألة التقدم ّية والتاريخ ّية من
اليهودي
التديّن
ّ
ّ
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األساطري القدمية التي تتعارض مع تط ّور العلم .يكمن الخطر يف هذا املجال باالستعاضة
عن نتيجة االستجواب واستبدال مشكل ٍة إيديولوج ّي ٍة مبشكلة ميتافيزيق ّي ٍة؛ إذ يعتقد كانط،
ٍ
تحالف قديمٍ » بني الجنس البرشي واملخلوقات
ي«
كام برغسون ،أن األمر ال يتعلّق بإحياء أ ّ
ٍ
كرشط
األخرى ،بل هو إلظهار أن البرشية يجب أن تخلق بنفسها مغزى عالقتها بالعامل
ريوري .ومن ناحي ٍة أخرى ،ال ميكن أن ننىس أن نيتشه قد تحقق
الص
ّ
لوجودها ،وهو الوجود ّ
يف علم األخالق من أ ّن الجنس البرشي ال ميكن إال أن يق ّدم استجاب ًة أخالق ّي ًة ملسألة
«القيمة» من وجوده الوقائعي (وهي صياغة نيتشه مسأل َة املعنى) ،وهو ال ّر ّد الذي يختار
األخالق ما فوق اإلنسانية عىل األخالق اإلنسانية للغاية.
 )2أفق العدالة
يعود بنا هذا االعتبار إىل برغسون بدالً من إبعادنا عنه ،فال تتمثّل الوظيفة الوحيدة لاللتزام
األخالقي يف الواقع يف إدامة األنواع الحيّة يف مرحلة البقاء والتّسويات التّكيفيّة مع الواقع
ّ
اجتامعي  -دور الغريزة ،وهو جز ٌء من
املادي .بل يلعب االلتزام  -الذي هو مجرد طابَعٍ
ّ
ٍّ
التّوازنات التي تسودها الطّبيعة .وهو ال ميثل مع ذلك سوى طريق ٍة واحد ٍة من الحياة ،يف
ي يعيش يف الحياة الحقيق ّية فقط داخل عمل ّيات التّح ّول والتّوقّفات
حني أ ّن جنسنا البرش ّ
األخالقي.
والتج ّدد
ّ
يرى كانط أ ّن اإلنسانية  -بعد أن فقدت الغريزة  -تضطر إىل العمل وفق ما ميثِّل القوانني
ال وفق القوانني نفسها؛ فقد كان هناك فص ٌل بني الوجود وواجب الكينونية منذ نشأة أنواعنا
وسائل لوجوده ،والتي أصبحت يف ما بعد وسائل
َ
الحيّ ة ،وتوجب عىل هذا الفصل اخرتاع
كل من
صريورته .فتمثّل القيد األول الذي يفرض الحياة بوصفه رشطاً جامع ّيا ً للبقاء ب ّ
الوجود االجتامعي وبقاء املجتمعات من خالل الوحدة القّسيّة بني أعضائها .وإذا اعتمدنا
صيغ ًة تناسب كانط وبرغسون معا ً ،نخلص إىل أ ّن هذا ما «أرادته الطبيعة» ألنواعنا الحية،

حيث ترى املدرسة الكانطية أنّه آن أوان رشعنة غريزة االنضباط وفقا ً لكتاب «مصد َرا
األخالق وال ّدين».
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يف النّسخة الكانطيّة ،إذا وضعنا أنفسنا مكان الطبيعة يف محاول ٍة منّا لفهم عملها من
انعكايس ،نرى أ ّن الطبيعة ال تريد للمجتمعات االنغالق عىل نفسها ،أل ّن ذلك
خالل حكمٍ
ٍّ
وب،
ليس فيه أعىل درجات العدالة املنظّمة .بل إ ّن االنغالق الذايتّ لل ّدول هو ما يُنتج الحر َ
ومعها تنقيحاتٌ جيوسياس ّي ٌة مست ِّمر ٌة .ومن ث َ ّم ،فإ ّن اإلنسان ّية  -التي ت ُفهم مبعنى التجربة
خ يرتاوح بني
الطبيعية للجنس البرشي  -ال ميكن إدراكها إال بوصفها تاريخا ً ،وهو تاري ٌ
االنغالق واالنفتاح ،وبني االجتامع ّية واإلنسان ّية العامل ّية ،وبني القيود والعدالة؛ ويُع َّرب عن
ين لدى كانط .ويجيب
املثل األعىل
َ
املثل األعىل،
َ
أفق هذا التح ّول بوصفه
السيايس الكو َّ
َّ
االجتامعي للعدالة كونه يجمع بني املواطنة
السؤال
املثل األعىل الدميوقراطي عن ّ
ّ
واإلخاء لدى برغسون ،الذي يعتمد أحد تعبريات كانط ال ّتاريخ ّية الجديرة بال ّذكر عندما
يقول:
ب .وهكذا نكتشف األصول
يل ومتتلك مح ِّرك ال ُ
ح ّ
الدميقراط ّية هي ذاتُ جوهر إنجي ٍّ
روسو ،واملبادئ الفلسف ّية يف عمل كانط ،والخلف ّية الدين ّية يف كانط
العاطف ّية يف روح ّ
وروسو معاً.
ّ

البرشي؛ إذ من املمكن
ونتساءل ما يعنيه أن يكون أخالقيّا ً من وجهة نظر تاريخ الجنس
ّ
األخالقي،
مهامً من عمل الفيلسوف
امليض قدما ً يف فكرة أ ّن توقُّع املستقبل يش ِّكل جزءا ً ّ
ّ
ّ
فكام قال برغسون:
رث بساط ًة
ال متع َة فوق متعة املح ّبة ...حياتنا ستصبح أكرثَ خطور ًة وأك َ

وكام قال كانط:
ي ،ميكن تقييم ما انتفع
يف التجليات الظاهرية ملا هو
ٌ
صحيح أخالقيّاً يف الجنس البرش ّ
به من ثقافته يف الطريق األفضل.

يف
النبي ،وتراه يُفضّ ل التاريخ
تبنّى كانط برت ّد ٍد دور
ّ
النبوي عىل التاريخ ال َكها ّ
ين العرا ّ
ّ
للبرشيّة الذي ميكنه الكشف عن عالمات املستقبل يف الوقت الحارض .ويبدو من ناحي ٍة
النبي تناسب هؤالء املج ِّددين واملح ِّولني يف اإلنسانيّة األخالقيّة الذين
أخرى ،أ ّن صورة
ّ
يعرب عنهم برغسون باألبطال والق ّديسني.
ِّ
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النبي» اعتباطيّا ً ،فقد ع ّرف املفكر ماكس فيرب كيفيّة إصالح
مل يكن استخدام مصطلح « ّ
النبي الذي
الفكرة القائلة بأ ّن خيبة األمل يف العامل تسري جنبا ً إىل
ٍ
جنب مع اختفاء شخص ّية ّ
محل األنبياء .ولكن
يحل ّ
يستبدل بفكرة السيطرة العقالنية الهادفة عىل العامل؛ كام أ ّن التن ُّبؤ ّ
األحادي حول إحكام القبضة عىل اآلالت يتعارض مع الفصل
من املؤكَّد أ ّن هذا الرأي
ّ
األخري من كتاب «مص َدرا األخالق والّدين» ،والذي ينتهي بالعبارة الشهرية :تص ُّور العامل
ري مفهوم ٍة خارج إطار امل ُد َرك
بأنه «آلة لصنع اآللهة» ،وهي صيغ ٌة سحريّ ٌة ولكنّها ال تزال غ َ
الصويفّ لألخالق ولاللتزام وللحياة بذاتها.
ّ
ما بعد العدالة:
امليتافيزيقي بني كانط وبرغسون  .يف هذا املستوى ،مل يعد مفهوما ً االلتزام
 )1االختالف
ّ
إال من خالل فروقهام ،ومبا أ ّن التص ّوف هو أصل ال ّتح ّوالت األخالق ّية
ح ْني ّ
األخالقي واض َ
ّ
قي
العظيمة للبرشيّة ،فإ ّن األسباب التي وضعتها مدرسة برغسون لكّس األساس املنط ّ
يف
لاللتزام تصبح واضح ًة متاما ً ،إذ ينفصل ال ّذكاء عن العقالن ّية ليصبح امل ُد َرك ّ
الصو ّ
ري قابلٍ للقياس مع عقالنيّة العمل:
للخَلق
األخالقي غ َ
ّ

األخالقي ،لن تكون القاعدة بأ ّن أصل األخالق
ين للسلوك
ّ
مام رأيناه يف الطابع العقال ّ
ّ
هو العقل.

العلمي ،وهي الحدس ،بحيث تكون هذه
يتحىل بخرب ٍة معيَّن ٍة من الفكر
ّ
بل يجب أن
ّ
املعقول ّية منري ًة للعقل بدالً من أن تتجاوزه ،كفعل الحدس الذي ال ميكن اختزاله بقناع ٍة
ٍ
بسيط .فعىل سبيل املثال ،إ ّن افرتاض أن يختار برغسون  -بقناع ٍة شخص ّي ٍة
بسيطة أو اعتقا ٍد
اقرتاح ال يعقلن مفهوم أصل األخالق ،بل يقيض عىل مجال
 تفوق األخالق الصوف ّية ،هوٌ
الوصول إليه .وملا كان برغسون يتح ّدث بصفة الفيلسوف من أجل أن يُفهم عىل هذا ال ّنحو،
جه إىل ما هو أبعدُ
ينبغي رفع مستوى الفلسفة بتجرب ٍة ميتافيزيقيّ ٍة ،تتمثّل بالقدرة عىل التو ّ
الحساس ّية والعقل».
كل من
من مجال التمثيالت «يف صميم ٍّ
ّ
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األخالقي :مباحثة برغسون مع كانط:
االلتزام
ّ
ت ُع ُّد هذه التجربة األخالقيّة طاق ًة حيوي ًة إبداعيّ ًة خالص ًة ،ت ُشكِّل يف ح ّد ذاتها دليالً تجريبيّا ً
عىل أ ّن اإلنسان يتخطّى اإلنسان .وهي تجرب ٌة ال ميكن للبرشيّة أ ْن تخوضها وفقا ً للتّزمني
الذي وضعه كانط لألمل يف استمرار التق ّدم نحو األفضل ،بل فقط من خالل استعادة الطاقة
الخاصة بها .ومن دون استنفار هذا التج ّدد  -الذي يرجع إىل أصل الق ّوة املرنة
اإلبداع ّية
ّ
وال ّروحية للحياة بوصفها طاق ًة  -فإن التّط ّور سيكون مجر َد كلم ٍة فارغ ٍة أو طريق ٍة فكريّ ٍة
للتخاطب.
أي مساف ٍة بني الوجود وواجب الكينونة يف أصل إعادة
ولذلك ،من
الرضوري إلغاء ِّ
ّ
ِ
االلتزامات بل ستن ّميها .ويتجىل
األخالق
ُ
خلق الطاقة املعنويّة؛ وبخالف ذلك ،لن تنشئ
تجاوز واجب الكينونة هذا يف صيغ ٍة ذكرها كتاب «مصد َرا األخالق وال ّدين» يف ما يل:
فينا نداء األبطال ،لن نتبع ه ولكننا سنشعر بأنه علينا فعل ذلك ،وسوف نعرف لذلك
الطريق التي ستتّسع إذا ما مررنا بها .ويف الوقت نفسه سيتضّ ح غموض االلتزام األعىل
ي إيقافها؛ وباستئناف مسارهم ،هم
ّ
لكل الفلسفة :فقد بدأت ال ّرحلة وكان من الرضور ّ
يريدون فقط ما أرادوه بالفعل.

كل مساف ٍة بني الدافع والحركة ،حتّى
الغموض بشكلٍ كام ٍل ،حيث تقتل َّ
الصوفي ُة
َ
تلغي ّ
كل االنقسام ،كام
مسافة الجذب ،وتلغي املسافة بني الرموز واألشياء يف وحد ٍة تسبق ّ
ي تجربة
تتغلب عىل الواجب ،الق ّوة التّعبويّة لل ّدافع والتي ع ّرفها برغسون بطاقة الحب ،أ ْ
مؤسسة لله «لخلق املبدعني» .وإ ّن استبدال
الحب التي تكشف عن الخلق عىل أنّه
َّ
ّ
ري مرت ِج ٌم للط ّاقة التي هي ليست سوى روحٍ ،وهي القوة التي
الخالّقني باملخلوقات هو خ ٌ
تعمل فقط.
من هنا ،ينتقل ال ّدافع عرب التعبئة التي يُحدثها يف اآلخرين من خالل الطموح
ٍ
واحد مر ًة أخ َرى أنّه
كل
خالق ٍة ليشعر َّ
واالنجذاب ،وينمو االلتزام عىل أنّه مشارك ٌة بعاطف ٍة ّ
من خلق املذاهب واملُثُل التي تسكن فيه .إنّها ليست الفكرة التي تلهم ،بل أنّه اإللهام
الذي يوحي بالفكرة.
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وهكذا يظهر التباين مع كانط بشكلٍ واضحٍ ،حيث تجاوز برغسون حدود الفهم الفئويّة
العقل .واستعاد برغسون االستخدام
َ
الحدس الذكا َء والعاطف ُة الخالق ُة
والحساسة ،وتجاوز
ّ
ُ
الكامل للميتافيزيقا إىل ح ٍّد ما ،إذ ميكن للمرء أن ينتقل من الكينونية إىل التع ُّرف ،ومن
الالنهائ ّية إىل املحدوديّة .كام أ ّن األخالق تستم ّد
االمتناع عن التج ّزؤ إىل التج ّزؤ ،ومن ّ
الباطني للبرشيّة الذي يعرب
ب
ل عن التج ّزؤ ،والذي نجده يف ال ُ
ح ّ
أصلها من االمتناع األص ّ
ّ
للحساس ّية
عنه برغسون  -إراديّا ً أو الإراديّا ً  -باللغة الكانطية عرب جعله «الجذر املشرتك
ّ
والعقل» .وهذا الجذر املشرتك يلغي إشكال شكالن ّية املدرسة الكانط ّية ،ألنّه يت ّم إلغاء
املسافة بني الوجود وتجلياته حني يغادر املر ُء الزم َن ليضع نفسه يف ال ّدميومية .وهناك
صيغ ٌة مذ ِهل ٌة لل ّتعبري عن هذه الوحدة املطلقة للنشاط الخالص كالتايل :ليس هناك مساف ٌة
بني الله ومحبة الله ،وال شك يف أ ّن برغسون يُظهر الحدود النظريّة الكانطيّة من خالل
اعتامد املامرسة الفلسفية نفسها.
 )2علم الجامل وامليتافيزيقا لدى كانط .ومع ذلك ،عىل الرغم من االختالفات
امليتافيزيق ّية األصول ّية ،ال ت ُ َع ُّد هذه الفلسفات غري متكافئ ٍة يف ما بينها ،بل من املمكن
مقارنة أهدافها األخالق ّية إذا تبنّى املر ُء لغة كانط حول الف ّن وال ّدين.
إنها الحدود النظريّة الكانطية التي خرقتها ميتافيزيقيا برغسون؛ فمن جه ٍة ،يرى كانط أ ّن
األخالق هي التي مت ّكنه من التق ّدم يف ما هو أبعد من املعقول ،وهذه هي الحال مع الحرية
كل
التي  -وفقا ً للنقد الثالث « -ميكن أن تذهب بالعقل إىل ما وراء الحدود حيثام يبقى ُّ
ُفّس األخالق الفاعلني األخالقيّني عىل
مفهومٍ
ٍّ
(نظري) حول الطبيعة منغلقا ً دومنا أمل» .وت ِّ
سابق لها ،تبني مملك ًة من اإلرادة الخالصة التي هي األصل غري
أنّهم بداياتٌ محض ٌة ال
َ
ين كاملٍ بني النّاس بوساطة
الطبيعي آلثارها يف العامل .ومن ث َ ّم ميكن تحديد دستو ٍر قانو ٍّ
الفكرة نفسها ،حتّى يستبدل بالعالقات الحرة املحض الروابط الطبيعية للعنف ،وفقا ً
توصل إليه ملحق عقيدة القانون.
لالستنتاج الذي ّ
ومع ذلك ،ال ميكنني أن أعرف ما ينتج من الحدود النظريّة للفلسفة  -والذي أستطيع
التفكري به وفهمه والرغبة فيه  -يف صيغ ٍة ح ّددتها ال ّتجرب ُة الطبيع ّي ُة؛ ويعود ذلك إىل أنّ
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مقرص ًة
الحساسيّة ال متقايس ٌة يف مدى اتساع الفكرة ،وبهذا تقف الوسائل املحسوسة للعقالنية ِّ
ّ
أمام الوضوح املتكامل للعامل.
العاملي الذي يتجاوز التعقُّل املمكن
األخالقي لتحقُّقه هذا امل ُد َرك
يفرتض االلتزام
ّ
ّ
القي
من الناحية الفئوية :إن االفرتاض من ّ
السيادة الج ّيدة األصل ّية  -إلله هو الخالق األخ ّ
السبب والنتيجة ،وبني الوجود وسبب
للعامل  -قيام وحدة الخلق التي تلغي ّ
كل املسافة بني ّ
إال يف
وجوده ،وبني املحسوس واملعنى .وال تتمثّل هذه الوحدة للمحسوس واملعنى ّ
ل ،بوصفه إدراكا ً منوذج ّيا ً ،وهو نفسه يف
حدود صالح ّيات ال ّتمثيل :كام النموذج األص ّ
املامرسة العمل ّية :ومفادها أن اإلرادة املق ّدسة ،التي ت ُل َغى فيها املساف ُة بني الوجود
إال أن تكون منوذجا ً أصل ّيا ً لإلرادة
وواجب الكينونة ،وبني الواجب واإلرادة ،ال ميكن ّ
األخالقي سيعيش حال ًة من التوت ّر والتجاوز املستم ّر ،وهذا ما
البرشيّة ،حتّى أ ّن االلتزام
ّ
إال أن متيل نحو
أي البطولة التي ال ميكنها ّ
ع ّرفه ألكسيس فيلونينكو باألخالق البطول ّيةْ ،
القداسة.
ٍ
ٍ
محض ،إذ
نشاط
الحساس ّية بالكامل أو تحويلها إىل
والسبب هو أنّه ال ميكن عقلنة
ّ
عرب علم الالهوت لدى كانط بقوله أن الخطيئة األصليّة
يبقى عمقها باثولوجيّا ً أي سلبيّا ً ،ويُ ِّ
تبقى ،عند الجميع ،مبنزلة االنغالق ال ّذايتّ لألنان ّية.
هذا ال يعني أنّه ال مكان لل ّتطلّع واإللهام ،ذلك أل ّن املسافة بني العفويّة والسلب ّية تصنع
ٍ
مرشوط .وببساط ٍة فإ ّن األمر ال يتعلّق باألخالق ،بل
ري
التّطلّع إىل ما ال نهاي َة ،إىل ما هو غ ُ
للحساس ّية عىل
بالجزء الجاميل من الفلسفة التي يتعامل فيها كانط مع التغلب املحتمل
ّ
نفسها .ويظهر يف شعور الجامل والجالل تجاو ٌز للقيود املنطقيّة للعقالنيّة ،وقد ف ّّس النقد
األ ّول مفهوم «الق ّوة األساس ّية» املط ّبقة عىل الروح بوصفها فكرة الجذر املشرتك للفهم
والحساسيّة ،وهو التغلّب عىل عدم التّجانس يف القدرات .وهذه الوحدة ،التي ال تعرفها
ّ
وسائل الذكاء ،هي التي ترجعنا إليها العداوات ألنها «تجربنا ،ضد إرادتنا ،عىل النّظر إىل
لكل مقدراتنا
ما وراء املحسوس والبحث يف ما فوق املحسوس عن نقطة التقارب ّ
األوليّة» .كام ت ُش ِعرنا تجربة الجالل ،من ناحي ٍة أخرى ،بالتّطلّع إىل وحد ٍة تسعى فيها ق ّوة
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الحساسيّة إىل أن تصبح متطابق ًة مع العقل؛ وهكذا تتح ّول الحاجة إىل افرتاض ُمد َر ٍك
ّ
الالنهائ ّية يف أساس املحدود  -لتصبح واضح ًة من
أسايس للواقع املحسوس  -لوضع ّ
ٍّ
ٍ
الخيال  -الذي يرغب يف توسيع قدرته بشكلٍ
ُ
مفرط إىل حدود
الناحية الجامليّة .ويستخدم
مقياس الحجم هذا
والحقيقي -
الواقعي
مقياسه
متثيل العموم املطلق للطّبيعة بوصفها
َ
َ
َّ
َّ
جه «مفهوم الطبيعة نحو األساس ما فوق املحسوس (والتي توجد يف أساسها متاما ً كام
ليو ِّ
ّ
هي قدرتنا عىل التّفكري)»؛ فقد أعطى الف ّن للعبقريّة مكانة القدرة
الخالقة القادرة عىل خلقِ
ج من اإلحساس
طبائ َع أخرى وغريها من التجارب املحتملة الظاهرية ،والتي هي مزي ٌ
واملعنى.
اإلبداعي واإللهام امل ُب َتكَر يف تجلّياتهام ،فإنّهام لن
ومع ذلك ،بقدر ما يذهب ال ّنشاط
ّ
يل للح ّساسيّة،
محل االلتزام
ّ
يحال
ّ
األخالقي ،بل يُ ِّ
حرضانه فقط عرب نو ٍع من التّعليم الجام ّ
ّ
جل ،حيث تحافظ الكانطية عىل تجزئة ما
تشكيل ال يذهب إىل ح ِّد التّح ّول أو التّ ّ
ٌ
وهو
الحساسيّة يف رأي برغسون قد تكون أخالقيّ ًة يف ح ِّد ذاتها ،متاما ً
حده الربغسونية ،ألن
ّ
تو ّ
ب.
كام هي الحال يف ال ُ
ح ّ
ومن هذا املنطلق ،قد تظهر العديد من التّط ّورات والتّعليقات املرتبطة مبكانة
للحساس ّية .وسننظر
األخالقي
الحساس ّية يف األخالق ويف ال ّدين ،فضالً عن إمكان التعليم
ّ
ّ
ّ
ل ،وسنسأل ما إذا
ختاما ً يف إحداها من خالل دراسة رمز ال ّتص ّوف يف حدود العقل العم ّ
يل.
كان ميكن أن تعمل خالف ذلك بالنسبة لنا كنموذجٍ أو ٍّ
صوف واألخالق:
ال ّت ّ
خي الدقة يف
يف لدى كانط عىل برغسون ،ينبغي تو ّ
 )1ليك يتم تقديم مسألة اإللهام ُّ
الصو ّ
اعتامد املفردات .ففي اللغة الدقيقة ،يشري مصطلح «التّص ّوف» إىل الباثولوجيا التي تتك ّون
اريخي للعقيدة وحيازة
من تلقي العقائد من أجل جذور اإلميان .إ ّن الخلط بني الواقع التّ
ّ
يف متط ّرفا ً :فاملغايل يحكم ويُدين زمالءه بدل الله كام
املعرفة املتتالية يجعل ما هو صو ٌّ
لو كان هو الل َه .ولكن ميكن مقارنة مفهوم برغسون حول التّص ّوف ،مع ما يلزم من تبديل،
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أخالقي باملعنى
الحي» أو «اإلميان املق َّدس» ،وهو جوه ٌر
مع ما يسميه كانط «اإلميان
ٌّ
ّ
األخالقي يف املقياس الذي ال يخدم فقط
الذي يرتبط فيه ،يف ح ِّد ذاته ،بفكر ٍة من العقل
ِّ
ٍ
سلوك وإمنّ ا أيضا ً عىل أنّه باعثٌ » .وينبغي التّأكيد عىل مصطلح الباعث ألنّه
عىل أنّه قاعد ُة
ٍ
سلوك  .ويستند هذا اإلميان إىل
األخالقي باعتباره قاعد َة
يتجاوز الصفة الرسمية لاللتزام
ّ
يل املقبول لدى الله (ابن الله) حول «اإلنسان-اإلله» ،وهو ما ميكن
منوذج البرشية األ ّو ّ
ترجمته كالتايل :مل تكن تاريخ ّي ُة يسوع هي التي غ ّذت اإلميان بنقائه وخلقه وحياته ،بل
هو إلهام عظة الجبل ما فعل ذلك.
عائري أم ٌر بال ُغ األهمية من أجل التّفريق بني
الحي والهذيان الشّ
إ ّن التّمييز بني اإلميان
ّ
ّ
العبودي .وهكذا فإ ّن املوافقة التي أعطيت لل ّنموذج األصيل
األخالقي واإلميان
اإلميان
ّ
ّ
الصوفيّة املزيّفة واملتص ّوفني املزيّفني ،من
لإلنسان-اإلله تفصل اإلميان
الحقيقي عىل ّ
ّ
الحساس ّية املحتوى املح ّدد
أولئك الذين يستخدمون األخالق واإلميان ليفرضوا عىل
ّ
للمعتقَد .فاإلميان العبودي هو الذي يقبل تأثري أولئك الذين يدّعون أنهم يتناسبون مع
للحساس ّية واملعنى .ومع استمرار النموذج القديم ،ال ميكن متثيل
«الجذر املشرتك»
ّ
ي
مثىل للكامل ،والتي تبقى عىل هذا النحو
إال كقدو ٍة َ
الوحدة-الكليّة البرشيّة ّ
خارج أ ِّ
َ
ٍ
ديني.
ي احتجا ٍز
مطابقات وأ ِّ
سيايس أو ٍّ
ٍّ
الصوفيّة اإلنجيليّة ،ال
 )2الصوفيّة واألسطورة .يرى برغسون أنّه طاملا بقي املرء يف ّ
يُ ِ
يت؛ فننتقل من
حدث تجاو ُز امليتافيزيقيا لألخالق مشكل ًة إذا كانت ميتافيزيقيا الخلق الذا ِّ
الدّين إىل مصدره وميكننا قراءة املدرسة الربغسونية حول ذلك بصفتها «فلسف َة املسيحيّة».
يف لدى البطل «املتص ّوف
ولكن تزداد صعوبة التّفسري عندما يتعلّق األمر باإللهام الصو ّ
العبقري» الذي سيقود البرشيّة خلفه لرغبته يف جعلها «نوعا ً جديدا ً» مح ّررا ً «من رضورة
ّ
كونها نوعا ً» .فهل إن البطل زعي ٌم كاريزمايتّ؟ يؤكد هرني غوهييه أن «املتص ِّوف الصادقَ
ُ
الحقيقي» .وهكذا ،ال نجد صعوب ًة يف االعرتاف بهذه الحقيقة حني
املتصوف
هو أيضا ً
ُّ
الصوف ّيون
يتع ّلق األمر بالق ّديسني ،ألنهم يج ّددون النموذج األصيل ويعيدون إنعاشهّ « :
ري الكاملني -
العظامء» ،يكتب برغسون« ،هم املقلِّدون واملت ِّممون األصل ّيون  -ولكن غ ُ

االلتزام
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ّ

امعي
وأتبا ُع مسيح األناجيل الحقيقيُّون»؛ غري أ ّن تبديل رمز املتص ّوف يف املجال االجت
ّ
والسيايس يثري عددا ً من األسئلة.
ّ
ونحن نعلم ،كام يشري برغسون ،أ ّن هناك صوفيّ ًة مزيّف ًة ،كاإلمربياليّة ،وهي العملة
املزيف ُة للتّص ّوف .وإذا كانت الصيغة التي تقيض بأ ّن «غريز ًة معيَّن ًة تقودهم (للمتص ّوفني)
السري وفقها» تنطبق عىل مجال
جههم بالطريقة التي يريدون ّ
إىل اإلنسان الذي سيو ّ
عصب الذي يتّسم به التّص ّوف
ال ّروحان ّية الدين ّية ،فال يخلو األمر من استحضار خطر التّ ّ
والسياسة
باملعنى
يايس .أال ينبغي لنا أن نفصل ال ّتص ّوف ّ
الكانطي ونقله إىل املجال ّ
الس ّ
ّ
خوفا ً من الخلط بينهام؟ «حني يرى املرء ما فعله رجال الدّين عموما ً بالق ّديسني ،كيف له
أن يفاجأ بحقيقة ما فعله الربملان ّيون باألبطال؟ حني نرى ما فعله ال ّرجع ّيون بالقداسة ،كيف
مام فعله الث ّوار باألبطال؟» من هذه املالحظة يستنتج بيغوي العربة التّالية:
لنا أن نندهش ّ

ظام
الشء
إ ّن ّ
أي ن ِ
األساي يكمن يف أ ّن السياس َة ال تلتهم التص ّوف الذي أحدثها يف ّ
َّ
سياي.
حكم ونظام
ٍّ

ل ،كونَها أبع َد ما
وملا كانت ال ّدميقراط ّية ،كام يعتربها برغسون ،تتم ّتع بجوه ٍر إنجي ٍّ
السياسيّة ،ميكن أن نتّفق مع املعنى الذي تضيف فيه
يكون عن الطّبيعة بجميع املفاهيم ّ
الحق يف املواطنة .فهل هذا يعني وجوب اعتبار شخصية سان-
األخوي إىل
دافع الرابط
ّ
ّ
ي
جيست ،عىل سبيل املثال ،شخصي ًة صوف ّي ًة ألنّه
ُ
املحرض عىل التص ّوف الجمهور ّ
يف» معنًى واسعا ً يشمل
مبعنى علم األسطورة الجمهوري؟ وبهذا نُطلِق عىل مصطلح « ّ
الصو ّ
الخرافة والوظيفة الخراف ّية ،كام تقرتحه مادلني بارثيليمي-مادول مع األخذ بعني االعتبار
الحيوي والصويفّ العظيم الذي سيوفر عىل البرشية الكثري من
«الدميومة واالندفاع
ّ
الخرافات املشحونة بشعو ٍر ال ينضب».
السياسة ،ميكن
من أجل التعبري مبا يخالف مشكلة التفسري التي يحدثها التّص ّوف يف ّ
القول أن الخ ّ
ط الفاصل بني ال ّتص ّوف وال ّتضليل ،إذا كان واضحا ً من وجهة نظر ال ّتحليل
حة
الفلسفي ،قد ت ّم محوه يف ٍّ
كل من جانبَ ْي العمل والعاطفة ،تحت تأثري الحاجة املل ّ
ّ
واالرتباكات العاطف ّية .وميكن اعتبار العبقريّة املستوحاة من الخالق كـ «إعادة خلقٍ »
الحيوي .وبني التّص ّوف والتّضليل
لألساطري التي هي يف ح ِّد ذاتها إعادة خلق لالندفاع
ِّ
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تواصل مسألة األسطورة ،من خالل تناقضها ،إثارة مه ّمة نقد القدرة عىل إعطاء الحكم كنق ٍد
رث رضور ًة بسبب ال ّتداخل
للقدرة عىل التقييم ومنح املوافقة .وقد أصبحت هذه امله ّمة أك َ
بني «املجتمعِ املفتوح» و «املجتمع املنغلق» يف رمزيّ ٍة تعبويّ ٍة لألفراد الذين يتطابقون
تتغري وبأ ّن سياستها  -بالبحث
دامئا ً مع الطّبيعة البرشيّة ،والتي يحددها برغسون بأنّها «ال ّ
والتّحقيق  -تكشف عن رشاس ٍة.
كل هذه األسئلة .ومع إيالء
يثري الفصل األخري من كتاب «مصد َرا األخالق وال ّدين» ّ
بالصفحات املك ّرسة لل ّدميقراطيّة عىل وجه التّحديد ،يالحظ املرء
املزيد من االهتامم
ّ
وبخاص ٍة حقيقة أنّه مينح املثل األعىل ال ّدميقراطي وظيف ًة
الحكمة من مفردات برغسون
ّ
الكانطي ،وهو االتجاه الذي «ت ُح َّول نحوه
مامثل ًة متاما ً لوظيفة ال ّنموذج األصيل باملعنى
ّ
أي الثورة التي أشارت إىل «ما ينبغي أ ْن يكون» ،أو باألحرى ،إىل ما ال ينبغي أن
البرشيّ ُة»ْ ،
يكون ،من دون أن يس ّهل عليها تحديد «ما يجب القيام به» .وهكذا ،كام قال برغسون،
السياسة ،ولكن باملعنى الذي يشري فيه
ل لل ّدميقراطيّة يف ّ
ينبغي «نقل» الجوهر اإلنجي ّ
قي .ويراعى
«النقل» إىل الحفاظ عىل املسافة بني املطلق والنسب ّية وبني املثا ّ
يل والحقي ّ
عرب بوضوحٍ عن اإلرادة يف معالجته .وبالتّايل،
هنا خطر الخلط بني التّص ّوف ّ
والسياسة ويُ َّ
يتجسد
ال ميكن تعريف البطل عىل أنّه زعي ٌم أو تبنّي سلطة الرئيس له ،بل يتحتّم عليه أن
ّ
ج أصيلٍ لتحقيق تعبئ ٍة قادر ٍة عىل التص ّدي للضغط عىل الحريّات (أو) لقمع
يف نو ٍع أو منوذ ٍ
السياسة ،ما يجعل من
الحريّات من قِبل السلطة .وميكن القول أنّه يخلق دواف َع األخ ّوة يف ّ
الروابط األخويّة الق ّو َة الدافع َة التي تعيد بشكلٍ
دوري توليد أشكا ٍل جديد ٍة من الح ّريّة
ٍّ
واملساواة.
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الكانطية منقود ًة من الشق ِمثَال ّي ُة توفيق ال ّ
طويل امل ُ َع َّد ُلة
األخالق
ّ
أنموذجاً
غيضان السيد علي

1

األخالقي الغريب والعاملي بصور ٍة الفت ٍة ج ّدا ً للنّظر ،ومألت
هيمنت فلسفة كانط األخالقيّة عىل الفكر
ّ
الفلسفي منذ كانط وح ّتى يومنا ال ّراهن ..ح ّتى لقد قيل أنّك يف الفلسفة (اليوم) إما أن تكون مع كانط
الفضاء
ّ
أو ضده ،وال ميكن أن تكون شيئاً ثالثاً .فقد مكَّنت تلك الفلسفة لكرامة اإلنسان وحريّته وكفلت له استقالل
ظل هذه النّزعة اتجه التّرشيع عند الكثريين إىل إشاعة املساواة يف الحقوق
شخصيّته واحرتام إرادته ،ويف ّ
والواجبات بني األفراد أو األمم بعضها والبعض اآلخر ،وهي إذْ جعلت األخالق غاي ًة يف ذاتها فقد رفضت

بهذا جميع املذاهب التي أقامت غاي َة األخالقيّة خار َجها.
يب توفيق الطّويل،
هذا البحث يعرض إىل نقد الغل ّو
الكانطي من منظور املثال ّية امل ُ َعدَّلة عند املفكر العر ّ
ّ

وهي الرؤية التي ب َّينت املآخذ التي يجب تصحيحها أو تعديلها يف املثالية الكانطية املتز ّمتة.
مبادئ الفلسفة األخالقية الكانطية منذ عرص ظهورها وإىل يومنا هذا واجهت نقدا ً كبريا ً ،فقد انتقدها
الفالسفة الذين ذاع صيتهم يف عهد إميانويل كانط من أمثال شوبنهاور وهيغل ،وكذا هو الحال بال ّنسبة إىل
الفالسفة املعارصين من أمثال ماكس شيلر؛ والوجه املشرتك يف بعض جوانب النقد املعارص هو أن ّها

1

باحث وأستاذ الفلسفة الحديثة بكلية اآلداب ـ جامعة بني سويف ،جمهورية مرص العربية.
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تتناغم مع النظريات الغائية  -التيولوج ّية  -األخالق ّية ،وكام هو معلو ٌم فهذه النظريات تؤكّد عىل إمكان ّية طرح
ٍ
ٍ
كأساس لطرح تأويلٍ
للحق والعدل.
وثابت
قطعي
تفسريٍ للخري من شأنه أن يُتّخذ
ّ
ٍّ
ومن النّقد املعارص الذي طُرح عىل الفلسفة األخالقيّة الكانطيّة ،ما طُرح من قِبل أعالم املدارس الفكريّة
التي تعارض مذهب الغائ ّية ،مثل أصحاب نظريّة أخالق الفضيلة ،واملفكّرين املتأث ّرين بنظريات الفيلسوف
لوفيج فيتجنشتاين ،وأصحاب النزعة النسويّة (الفيمينيّة)؛ إالّ أنّ أه ّم ٍ
نقد طُرح يف هذا املضامر هو يل:
ري
مبا أنّ كانط اعترب األخالق متق ّوم ًة عىل قوانني وقواعد انتزاعية ،فهي إثر ذلك فارغ ٌة وشكل ّي ٌة أو أنّها غ ُ
تغريت الظروف واألوضاع؛ وعىل هذا
مرن ٍة بحيث ال تُصدر إال حكامً واحدا ً يف جميع األحيان مهام ّ
باألخص ،هي
األخالقي
األساس فالشائع يف األوساط الفكرية أنّ فلسفة كانط األخالق ّية عموما ً وقانونه
ّ
ّ
ٍ
انعكاس تا ٍّم للشّ كلية 1يف األخالق.
عبار ٌة عن
ومن اآلراء النّقدية التي طرحت يف هذا املضامر ما يل:
 .1مبادئ كانط األخالقيّة تتق ّوم بشكلٍ حرصي عىل الواجبات والحقوق واملسؤوليات ،وال تعري أه ّمي ًة
دليل عىل عدم اكرتاثها باألخالق الحميدة والحياة الفاضلة.
للمبادئ األخالق ّية األخرى ،وهذا األمر ٌ
 .2عدم انسجام هذه املبادئ مع العواطف اإلنسانية وال فائد َة منها عىل صعيد التالحم واالرتباط بني البرش،
فهي تتمحور فقط حول الواجبات امللقاة عىل كاهل اإلنسان دون أن تُعري أه ّمي ًة للظّروف ال ّزمكانيّة وال
ٍ
واحد بني الناس أجمع؛ يف حني أنّ
والعاطفي ،وتعترب الحك َم
االجتامعي
للسلوك
األخالقي عىل نسقٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
البرشية بحاج ٍة إىل أخالق العدالة وأخالق املواساة إىل جانب أخالق الضّ وابط والقواعد ،كذلك بحاج ٍة
إىل أخالق العالقات والواجبات والفضيلة.
التحرير
******

شكّلت نظريّة كانط األخالقيّة املثاليّة ،التي كانت امتدادا ً لنظريّته األنطولوجيّة
واألبستمولوج ّية؛ حيث إنّه قد حاول يف كتابه نقد العقل الخالص أن يُظهر أ َّن قوانني العلم
الحّس ،وميكن معرفة هذه
ني مفروض ٌة من جانب العقل عىل موضوعات اإلدراك
هي قوان ُ
ّّ
التحليل
َ
القوانني بصور ٍة يقين ّي ٍة خالل التّأ ّمل يف بن ّية املعرفة األ ّول ّية ،وقد ط ّبق كانط هذا
يل يف مجال األخالق ،واضعا ً بذلك نوعا ً من األخالق عىل
َ
نفسه يف كتابه نقد العقل العم ّ
2

ل.
ُ
القوانني األ ّوليّة التي ينتظم بها
الفعل عن طريق العقل العم ّ
1. Formalism
ي يف الفلسفة الغربية ،القاهرة ،دار قباء ،۱۹۹۸ ،ص .۱۵۵
 .2محمد مهران :تطور الفكر األخالق ّ
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وقد تع ّرضت هذه النظريّة األخالقيّة لحملة انتقادات دارت معظمها حول نظريّته عن
الواجب ،وهي نظريّ ٌة رآها ال ُّن ّقاد صوريّ ًة متط ِّرف ًة مو ِغل ًة يف ال ّتز ّمت والتش ّدد ،مستب ِعد ًة امليولَ
والوجدا َن ،مه ِمل ًة للتجربة اإلنسانيّة كام يحياها النّاس يف واقعهم ،فكيف ميكن لنظريّ ٍة
السلوك الذي ينبع من
أخالق ّي ٍة أن تستبعد ميول اإلنسان وعواطفه مع أن التّجربة تعلِّمنا أ ّن ّ
ٍ
أال يبيح
أخالقي ّ
ملذهب
سلوك يصدر عن العقل ،وكيف
أنبل من
الوجدان كثريا ً ما يكون َ
ٍ
ٍّ
ٍ
استثناءات من القاعدة األخالق ّية ،مع أنّنا نعرف بالواقع والتجربة أ ْن ليس مثّ َة قاعد ٌة
أي
َّ
بعض الحاالت ،بل إ ّن الكثري من
نستثني فيها
أخالق ّي ٌة بلغت من القداسة ح ّدا ً مينع من أن
َ
َ
1

األفعال اإلنسانيّة يف حياتنا العاديّة تعترب صوابا ً أو خريا ً ملجرد أنّها استثناءاتٌ من القاعدة .
ومن ث َ َّم وقعت هذه النظريّة األخالق ّية املثال ّية لكانط يف مرمى ال ّنقد والتعديل عند الدكتور
توفيق الطويل.
ُ
املعدلة كنقد وتعديل لألخالق الكانطية:
مثالية توفيق الطويل َّ
تعد األخالق املثالية الكانطية األ ّم الرشعيّة للمثاليّة املع َّدلة ،وإن ارتبطت هذه األخري ُة
بوشائجِ قرىب مع املؤث ّرات األرسط ّية واإلسالم ّية أو غريها من املؤثِّرات التي ستجيء
ُ
وأكرثها حضورا ً؛
أخص املؤثرات وأقواها
الكانطي لهو يف الحقيقة
إال أ ّن األث َر
الحقا ًّ ،
ُّ
ّ
حيث جاءت املثال ّية املع ّدلة يف األساس لتتفادى أوجه النقص والقصور التي وقعت فيها
أ ّمها املتز ّمتة ،فيقول الطويل:
2

إنّا ،مع تقديرنا البالغ ملذاهب التجريبيّني والوضعيّني وأمثالهم  ،نَدين بالوالء لنوع
 .1محمد مهران :املرجع السابق ،ص .۱72
 .2ليس معنى انضامم توفيق الطويل إىل معسكر املثاليني أن ّه هاجم املذاهب التجريبية والوضعية عىل طول الخ ّ
ط ،فهو ،مع
ي يف إعطائنا تفسرياً معقوالً ومقبوالً للوجود واملعرفة واألخالق ،إالّ أنّه مع ذلك يؤمن بأنّ هذا املذهب
اعرتافه بعجز املذهب املا ّد ّ
أقرب
خ والنّفس ،كام أنّه يبدو
ي يرشدنا إىل الكشف عن كثريٍ من الحقائق وإليه يرجع الفضل يف فهم العالقة الوثيقة بني امل ّ
املا ّد ّ
َ
الصواب من مذاهب املثاليني يف تفسري املعرفة اإلنسانية ،وال ميكن االستغناء عن التّجربة يف كسب املعرفة عا ّم ًة ،واملعرفة
إىل ّ
ّس إالّ بوجود
الحسيّة مستحيل ٌة وال تكتمل وال تستويف رشطها
خاص ،إذْ إنّ املعرفة بغري التجربة
خلُقيّة بوج ٍه
ال ُ
ٍّ
ّ
العلمي أو النف ّ
َّ
ِ
دراسات التجريبيني والوضعيني ومن إليهم من الواقعيني قد ساهمت يف الكشف عن كنوز الحقائق
العقل ،هذا باإلضافة إىل أنّ
املجهولة يف مايض حياتنا الخلقية ويف حارضنا .والجدير بالذكر هنا أنّ الطويل كان ال يؤمن أيضاً باملذاهب املثالية الخالصة
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جديد من املثال ّية األخالق ّية املع َّدلة التي برئت من التز ّمت املقيت ،وتح ّررت من قيود
1

الصوريّة التي شابت املثالية الكانطيّة املتط ّرفة .
النّزعة ّ

ٍ
صفات؛ كأن يصفها بـ «املثالية مبعناها الضيق»
ويصف الطويل مثالية كانط بع ّدة
فيقول:
واملثالية يف معناها الضيق ،االتجاه الذي يجعل األخالقيّة غاي ًة يف ذاتها فريفض القول
بأنّها تهدف إىل إسعاد الفرد ـ كام ذهب قدماء اليونان ومن أخذ برأيهم ـ أو منفعة
النفعي ،أو تحقيق الكامل ،كام قال دعاة التّط ّور
املجموع كام قال أتباع املذهب
ّ
وغريهم من مفكّري األخالق ،أو غري هذا من غايات تقوم خارج األخالقية ،فاألخالقية
خاها النسان مبا هو إنسا ٌن ،ومن ثَ َّم كانت قيمتها مطلقة،
تهدف إىل غاية موضعية يتو ّ
ال نسبيّ ًة ،وإالّ استحال قيا ُم مبدأ أس َمى لألخالقيّة ،وبهذا تصبح غاي ًة قص َوى للواجب
2
بال ّذات .

ثم يق ّرر الطويل بأ ّن املثالية قد بلغت ذروتها مبعناها الضّ يق يف فلسفة كانط ،حيث
ٍ
ل ملبدأ الواجب ،ومن
أوجب عىل اإلنسان أن يؤ ِّدي الواجب لذاته
بباعث من تقديره العق ّ
3

ي
غري اعتبا ٍر ملا يرتت ّب عىل تأديته من
نتائج وآثا ٍر ،ومن غري أن تتد ّ
خل عواط ُفه أو ميولُه  ،أ ْ
َ
وضعي ،فعامل األخالق يدرس
معياري ال
أ ّن األخالق عنده كام عند غريه من املثاليني عل ٌم
ٌّ
ٌّ
ما ينبغي أ ْن يكون عليه سلوك اإلنسان ،وال يقف عند وصف هذا السلوك وتقريره كام يفعل
كل منهام يف نطاق دراساته ومناهجها.
عامل النفس وعامل االجتامع ٌّ
حيث أنكر كانط ربط األخالقيّة بنتائج األفعال ،من ل ّذ ٍ
ات وآالمٍ ومناف َع ومضا َّر ،وجعل
جها ،ومن أجل هذا كان مذهبه
قيمة األفعال قامئ ًة يف باطنها ال يف الغايات التي تقوم خار َ
توصل
نظري ًة يف الواجب ال نظريّ ًة يف الخري (الذي يصيب صاحبه أو غريه من النّاس) وقد ّ
خرياً
ري اإلرادة ميكن أ ْن يكون ِّ
إىل فكرته بالقول بأ ّن الخرييّة صف ُة اإلرادة وحدها فال يش َء غ َ

روحيّ ًة كانت أو عقل ّي ًة عىل طول الخ ّ
السحيقة بني التجريبيني واملثاليني.
ط ،ولكن يؤمن مبثالي ٍة مع َّدل ٍة عملت عىل عبور اله ّوة ّ
بكل قواها الحيويّة حس ّي ًة كانت أو عقلي ًة روحية ،بعيداً عن شطط املعسك َريْن املتطرفَ ْني ومن
ونظرت إىل رضورة تحقيق الذات ّ
شابههام.
 .1توفيق الطويل :فلسفة األخالق ،ص .4۰
 .2املصدر السابق ،من .400
 .3املصدر السابق ،ص .4۰۱
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عواطف وال شهواتٌ  ،أل ّن األفعال
ُ
الخري ُة ال تح ّركها رغباتٌ أو غاياتٌ  ،وال
بال ّذات ،واإلرادة
ِّ
التي تصدر عن هذه البواعث تكون قيمتها مرشوط ًة مرهون ًة بتحقيق هذه الغايات و إشباع
تلك الشّ هوات ،وإذا اختفت امليول انعدمت قيمة األفعال ،ومن ث َ ّم أراد كانط أن يح ِّر َر
َ
األخالقي من قيود هذه امليول واألهواء حتّى تكون قيمتُه باطن ّي ًة مطلق ًة ،وبهذا
السلوك
َّ
ت ُستبعد اللذ ُة واملنفع ُة والسعاد ُة كغاي ٍة قص َوى ألفعال اإلنسان اإلراديّة ،فالباعثُ عىل فعل
الواجب ال يقوم ق ُّ
ط عىل الرغبة يف تحقيق غاي ٍة ،إ ّن الباعث يقوم يف اإلرادة نفسها ويجب
أ ْن يكون صوريّا ً ال يستفتي الواقع وال يُستم ّد من التجربة ،ومن ث َ ّم يكون عا ّما ً مطلقا ً ويتيّس
1

كل زمانٍ ومكانٍ .
رصفه قانونا ً يف ِّ
لإلنسان أن يجعل قاعدة ت ّ
األخالقي بصور ٍة الفت ٍة جدا ً للنظر،
وقد هيمنت فلسفة كانط األخالق ّية عىل الفكر
ّ
فانعكس تأثريها قويّا ً يف الفضاء الفلسفي منذ كانط وحتى يومنا ال ّراهن .إالّ أنّها عانت من
ادي من
وجود الكثري من جوانب التّط ّرف والقصور ،بحيث إنّها مل تكن لتمكِّن اإلنسان الع ّ
تدبري شؤون حياته اليوم ّية ،وغريها من جوانب القصور ،وهو األمر الذي حاول أن يرصده
توفيق الطويل ،الذي رأى أ َّن مظاهر الغل ّو والتّط ّرف والضّ عف والنّقص بادي ٌة يف نظريّة كانط
وتجىل هذا الضعف والقصور يف ما يل:
ّ
األخالق ّية،
الصورية :
 .1ال ّنزعة ّ
2

الصوري يف املنطق هو مبدأ التناسق أو توافق التّفكري مع نفسه ،وهو يساعد
إ ّن املبدأ
ّ
اإلنسان عىل عدم الوقوع يف الخطأ صوريّا ً ،مبعنى أن تكون نتائج ال ّتفكري فيه عىل ات ّساقٍ
مع مقدماتها دون اهتاممٍ مبدى مطابقة النتائج للواقع .ومبدأ كانط الذي يتمثّل يف األمر
لكاذب
املطلق ال يساعدنا عىل استخالص واجباتنا يف الحياة العمل ّية ،حقيق ًة ،إ ّن الوع َد ا
َ
ٍ
تناقض هناك
أي
إذا ُع ِّمم قانونا ً انعدم الوعد وافتقد مدلوله وبذلك يتناقض مع نفسه ،ولكن ّ
ٍ
كل إنسان عن إعطاء ٍ
ٍ
تناقض؟ وحقيق ًة،
ألحد؟ ويع ّمم هذا من غري
وعد
يكف ُّ
يف أن تريد أ ْن ّ
 .1املصدر السابق ،ص .4۰7
2. Formalism
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إ ّن تعمي َم االمتناع عن مساعدة املصاب ينتهي بصاحبه إىل فقدان األمل يف مساعدة الغري
ٍ
كل
تناقض يف أ ْن تريد أ ْن يك ّف ُّ
أي
له عند الحاجة ،فتناقض اإلرادة نفسها بذلك ،ولك ْنُّ ،
إنسانٍ عن مساعدة غريه.

1

الصوري ـ من وجهة نظر الطويل ـ يز ّودنا بقاعد ٍة سلبيّ ٍة مأمون ٍة
كام أن مبدأ كانط
ّ
رصف،
للسلوك ،مبعنى أننا إذا مل نستطع أ ْن نريد ِّ
ّ
رصف كام نت ّ
لكل إنسانٍ يف ظروفنا أ ْن يت ّ
ني بخطأ سلوكنا أخالقيّا ً ،ولكننا ال نستطيع أ ْن نستخلص من مبدئه قاعد ًة إيجابيّ ًة
كنّا عىل يق ٍ
2

فنهتدي بها – ال يف ما يجب اإلمساك عن فعله – بل يف ما ينبغي فعله .
َ
كام تعرضت نزعة كانط الصوريّة املتط ّرفة إىل سيلٍ من حمالت النُّ َّقاد من الباحثني
أي فلسف ٍة عمليّ ٍة ليس هو أن نرشح أسباب ما
والتي استهدفت قوله بأ ّن بيت القصيد يف ِّ
يحدث بالفعل ،بل أن نبسط القوانني التي تح ّدد ما ينبغي أ ْن يحدث ،حتّى ولو مل يحدث
هذا الذي نح ّدده يوما ً ما عىل اإلطالق.
تستحق أن
بل إ ّن الفلسفة التي تقوم بخلط املبادئ الخالصة باملبادئ التجريب ّية ال
ّ
تُس َّمى فلسف ًة (أل ّن الفلسفة تتم ّيز عن املعرفة العقل ّية الشائعة بأنّها تعرض ما تتص ّوره
ً
فلسفة أخالق ّي ًة،
تستحق حتّى أن تُس َّمى
مستقل بذاته) وال
ٍّ
هذه مختلطاً عىل هيئة علم
ّ
ألنّها بهذا الخلط إمنّ ا تُفسد نقاء األخالق وتتعارض مع الهدف الذي تسعى إىل
3

تحقيقه .

ويعرتض شوبنهاور عىل هذه الصوريّة فيقول:
كل أفعالنا؟ بل من ُيدرينا
ني ال ُب َّد لنا من أن نُخضع لها َّ
من ُيدرينا أ ّن هناك بالفعل قوان َ
مام ينبغي
ّ
أ ّن ما مل يحدث يف يوم ما من األيام ال ب ّد من أن يحدث ،أو هو
بالرضورة ّ
يفرس معطيات التجربة بحيث يتناول
حتامً أن يكون؟ أليس من واجب عامل األخالق أ رن ّ
حق الفهم بدالً من االقتصار عىل
ما هو كائ ٌن أو ما قد كان محاوالً العمل عىل فهمه َّ
التّرشيع ووضع األوامر وصياغة القواعد ،بل إ ّن كانط ليفّتض منذ البداية أنّ هناك
ي يْبر لنا فيه هذه القضية
قوان َ
ي بحث متهيد ٍّ
ني أخالقيّ ًة خالص ًة ،دون أن يضطلع بأ ِّ
التي تحتمل املناقشة ،ولكن أليس من ح ّقنا أن نفحص مفهوم القانون نفسه؟

 .1توفيق الطويل :فلسفة األخالق ،ص .443
 .2املصدر السابق ،ص .443
3. Kant, Fundamental Principles of the Metaphysic of Morals, P. 254.
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في أو
ويعرتض شوبنهاور أيضا ً عىل اعتبار كانط ملفهوم الواجب عىل أنّه مفهو ٌم فلس ٌّ
أخالقي فيقول:
ٌّ

أخالقي ِ
ف ،فإ ّن قول كانط برضورة الخضوع
وحتى لو سلّمنا بأ ّن الواجب مفهو ٌم
رص ٌ
ٌّ
للقانون احّتاماً للقانون إمنا هو ٌ
قول غريُ معقول ،أل ّن العقل يُل ِزمنا دامئاً بالبحث عن
1

«الحيثيّات» التي تس ّوغ للقانون أن يأمرنا .

الصوريّة التي وقع فيها ظنّا ً منه يف أنّه بوسعه
إذا ً ،يعيب توفيق الطويل عىل كانط تلك ّ
ٍ
أسس صوريّ ٍة أ ّولي ٍة سابق ٍة عىل التجربة ،معتقدا ً بأ ّن القانون
يؤسس األخالق عىل
أن ّ
ينصب عىل مادة األفعال ،بل عىل صورتها فقط .ومن هنا عمل الطويل عىل
األخالقي ال
ّ
َّ
تفادي هذه النّزعة الصوريّة يف مثاليّته املع َّدلة ،التي رأي فيها أ ّن مجال علم األخالق هو
قي» ،ذلك الشعور الذي يجتمع فيه الهوى مع املثل األعىل
املجال الخاص «بالشعور ال ُ
خلُ ّ
ل
وتتصارع فيها ال ّرغبة والغريزة مع العقل وينشب رصا ٌع بني ما أرغب فيه وبني ما ينبغي ع َّ
أن أفعله.
شدد :
زم ُ
ت أو ال ّت ّ
 .2ال ّت ّ
2

الخلقي عند رجلٍ فاضلٍ ،
الحس
مام يتطلب
إ ّن مبدأ كانط يص ّور قانونا ً أخالق ّيا ً أش َّد وأعىل ّ
ُّ
ُّ
صو ٍر ش ّتى:
وهذا ال ّتز ّمت يبدو عىل ُ
أ .استبعاد العواطف وامليول والدين والقانون الوضعي:
الخلقي وحده بعيدا ً عن العواطف وامليول
الخلقي عند كانط من العقل
ينبع السلوك
ّ
ُّ
َ
األخالقي ،ال يكفي
السلوك ،ليك يكون مت َمشّ يا ً مع القانون
الوضعي ،إذ إن
وال ّدين والقانون
ّ
ّ
فيه أن يكون مرشوعا ً يف تعاليم الدّين أو مقبوالً من الرأي أو معفيّا ً من عقوبة القانون
الوضعي ،فإ ّن االمتناع عن اقرتاف اآلثام مع وجود ما يغري بها ،يتنايف مع األخالق ّية متى
ّ
عي
كان بواز ٍع من خشي ِة الله واتقا ًء لعذاب الجحيم أو خوفا ً من
ٍ
عقاب يُنزله القانو ُن الوض ُّ
 .1زكريا إبراهيم :كانت أو املشكلة النقدية ،مكتبة مرص ،ط  ،2القاهرة  ،1972ص .192
2. Regorism or stringency
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االجتامعي أو حتّى متى جاء تفاديا ً لوخزات الضمري! إنّه ال يكون أخالقيّا ً
أو ينذر به ال ُعرف
ُّ
الخلقي وحده ،مع أ ّن
أي نابعا ً من العقل
ل ملبدأ الواجبْ ،
إالّ متى ما صدر عن تقدي ٍر عق ٍّ
ّ
أنبل وأسمى من ذلك
السلوك ـ كام يرى الطويل ـ الذي ينبع من الوجدان كثريا ً ما يكون َ
الفعل
ُ
الذي يصدر عن العقل ،وقد ته ّكم الشّ اعر شيللر عىل ذلك ،إذْ يجب أ ّال يصد َر
ٍ
رب َر له ،إذ كثريا ً ما يصدر
األخالقي عن
باعث من امليل أو العاطفة ،وهذا نفسه تش ُّدد ال م ِّ
ُّ
فعل الخري عن عاطف ٍة نبيل ٍة كمح ّبة البرش ،بل تضيف إىل هذا أن الخري كثريا ً ما يؤ ّدي بواز ٍع
ٍ
كباعث يف
من طاعة الله ومرضاته ،وهنا تظهر شخص ّية الطويل الذي يق ّدر دور اإلميان
األخالقي.
السلوك
ّ
ِّ
ب .منع االستثناء من القاعدة
ري قابل ٍة لالستثناء ،وهنا يعرتض الطّويل عىل منع
جعل كانط املبادئ األخالق ّية مطلق ًة غ َ
االستثناء فيقول:
الخلقي أ رن ليس مث َّة قاعد ٌة أخالق ّي ٌة بلغت من القداسة حدّ اً مينع من
بالحس
إنّنا نعرف
ّ
ّ
1

بعض الحاالت .
نستثني منها َ
أن
َ
2

بل ويستشهد بتأكيد جاكويب يف حملته عىل كانط ،والتي جاهر فيها بأ ّن القانون قد
ُو ِ
خلق من أجل القانون ،ومن أجل هذا كان
ضع من أجل اإلنسان ،وليس اإلنسان هو الذي ُ
وأال يأذن لهذه
يستفتي قل َبهَّ ،
من الضّ الل أن يطي َع اإلنسان القانو َن طاع ًة عميا َء ،وعليه أن
َ
الفلسفة الرتنسندنتاليّة الصوريّة أن تنتزعه من صدره ،وإن قيل أنّ جاكويب بهذا يحاول أن
3

يقتلع تز ّمتا ً ليغرس مكانه تز ّمتا ً مضادا ً .
ويستطرد الطويل يف رشحه لنقد هذا األمر املطلق الكانطي الذي ال يبيح االستثناء
حيث يرى أ ّن املبادئ الخلقيّة قد ُوضعت من أجل اإلنسان ،ولذلك فال بد أن تكون قابل ًة
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للكّس ،فالقواع ُد كلُّها قابل ٌة لالستثناء ،مادام هذا لصالح اإلنسان العا ّم ،وعىل ذلك تكّس
خاصة ـ ملنع ٍ
الرشور ،بل إن املبادئ تتصارع يف
املبادئ الخلق ّية ـ إبان الحروب
مزيد من ّ
ّ
كالرصاع الذي يقوم بني املبدأ الذي يوجب االمتناع عن
غري الحروب مع بعضها البعض،
ّ
الكذب ،واملبدأ الذي يوجب الكذب إنقاذا ً لحياة إنسان يسأل عن مجرم يريد الفتك به ،أو
إشفاقا ً عىل مريض بالقلب من خرب ٍ
قاس قد يقيض عليه ،وعندما يتصارع قانونان ،يتعذر
ومايس ـ مثالً
كل منهام ،بل إ ّن الدبل
إال عىل أساس النتائج ،التي ترتت ّب عىل ٍّ
الفصل بينهام ّ
َّ
ري ،إذا ً ،من
ـ يتعني عليه أن يكذب متى ترت ّب عىل كذبه منع حرب عامل ّي ٍة ثالث ٍة ،فال خ َ
رب وأعظ َم ،وإ ْن وجب أن نح ّذر
رش من أجل منع رشو ٍر أك َ
الناحية األخالق ّية من اإلقدام عىل ٍّ
ْبر الوسيل َة ،ذاك املبدأ املكيافيلل
َ
من تحقيق غاي ٍة ط ّيب ٍة
رشير ٍة ،فمبدأ الغاي ُة ت ِّ
بوسائل ِّ
الشهري ،مبدأٌ
هش عند الطويل بل هو مبدأٌ يجعلنا «نقف عىل ٍ
أرض زلق ٍة يتع ّذر
أخالقي ٌّ
ٌّ
1

االستقرار عليها» حسب قول الطويل نفسه .
خلُقية كان من أهم األسباب التي
ويرى الباحث أ ّن تحريم االستثناء من القاعدة ال ُ
جعلت الطويل يهتم بتعديل تلك املثاليّة املت ّزمتة إىل املثالية املع َّدلة ،التي ترى أ ّن الكثري
من األفعال اإلنسانية ت ُعترب صوابا ً أو خريا ً ملجرد أنّها استثناءاتٌ من القاعدة العا ّمة،
مستحيل ،إذْ لو
ٌ
ري ،لك ْن تعميمه
فاالستشهاد يف سبيل الوطن أو من أجل فكر ٍة أو مبدأٍ خ ٌ
ع ّممنا االستشهاد من أجل الوطن فجعلناه قانونا ً للنّاس جميعا ً ،ما بقي يف الدنيا وط ٌن
ميكن االستشهاد يف سبيله ،وعندما يكون من الخري إلنسان أن يهب حيات َه من أجل قضي ٍة
كبري ٍة يكون مر ُّد الخرييّة يف فعله إىل أنّنا نفرتض أ ّن أحدا ً غريه ال يس ّد فراغه وال يقوى عىل
2

3

يئ يف
تأدية مه ّمته  .ومن أجل هذا رأى الطّويل أن بارودي كان صادقا ً حني قال إ ّن الفدا َّ
العادة فر ٌد واح ٌد ،وأ ّن ِم َّام يتعارض مع منطق العقل أن يكون جميع الناس فدائ ّيني ،بل ال
يجوز أن يقذف عرشون بأنفسهم وراء خط القتال ليك يستعيدوا جريحا ً ،فيُسلمون أنفسهم
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ٍ
العقل يقيض بأ ّن يكون الجميع مستع ّدين للفداء والتّضحية،
َ
لهالك مح َّققٍ  ،ولك ّن
بذلك
واجب ،كام أن
وإ ْن كان فر ٌد واح ٌد هو الذي يقوم بالعمل الذي يُجمع إخوانَه عىل أنّه
ٌ
ي ،وإىل جانب هذا يكون
وإال انقرض
رصفه ّ
الجنس البرش ُّ
ُ
األعزب ال يستطيع أن يع ّمم ت ّ
كل من تحاىش ال ّزواج لصالح ال ّذريّة مخطئا ً يف نظر كانط ،مع أ ّن من واجب بعض املرىض
ُّ
1

رث من أن ت ُحىص .
أن ميتنعوا عن الزواج من أجل ذريّتهم ،واألمثلة يف ذلك أك ُ
ويعرتض الطويل عىل تفسري كانط للواجب بأنّه األمر املطلق ،معضِّ دا ً رأيه برأي وليم
2
ديفيد روس الذي يرفض التّسليم بوحدة اإللزام ويقول بأنّ مجموع ًة من األوامر

خري ًة يف الوقت نفسه ،فاإللزام
وااللتزامات قد يناقض بعضها البعض ،وتكون – مع ذلك – ّ
الصدق قد يتناىف مع إلزامٍ آخ َر يوجب خدمة الوطن ويبيح لألسري أن
الذي يقيض بات ّباع ّ
الرضورة .وهنا يظهر تهافت األمر املطلق عند كانط ،فالكذب عند
يكذب عىل آرسه عند ّ
كانط ال ميكن تعميمه ،ولكن كيف تقيض األخالقيّة بأ ّن يصدق األسري مع أعدائه حني
يفيش لهم أرسا َر معركته الحرب ّية؟ وهنا يتساءل الطويل أ ِمن أجل شكل ّية
يطلبون إليه أن
َ
الكانطي املطلق يصبح األسري يف هذه الحالة مل َزما ً أخالق ّيا ً بتحطيم وطنه كله؟! ومن
األمر
ّ
هنا نراه يقول:
3

خلُق ّية برشط
األصح عندنا هو ما ذهب إليه «جيمس م » حني أباح كرس القاعدة ال ُ
إ ّن
ّ
نتبني أنّ كرسها ال
أ رن يكون يف المكان تعميم كرسها يف ِّ
كل ظرف مشابه ،وعندئذ ّ
4

يكون من أجل نزوة أو شهوة أو مصلحة .

إذا ً ،يجوز عند الطويل كّس القاعدة الخلقيّة وعصيانها من أجل قاعد ٍة أسمى برشط أ ّال
5

يكون الواز ُع عىل كّسها وعصيانها مصلح ًة شخصيّ ًة أو نزو ًة أو ه ًوى طا ِرئا ً .
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واحلساس ّية:
ج .الفصل بني العقل
ّ
كل مظاهره وألوانه ،ومل ّا كان
األخالقي الغل ّو والتط ّرف يف ِّ
ناهض الطويل يف مذهبه
ّ
ٍ
كباعث عىل الواجب تط ّرفا ً من قبل كانط .وإ ّن
كل صور ٍة
استبعا ُد امليل أو الوجدان يف ّ
للحساسيّة ومطالبا ً مبجاهدة
حه يف رد األخالقيّة إىل العقل وح َده يُظهره مناهضا ً
ّ
إلحا َ
نوازعها والعمل عىل إماتة شهواتها ،ومن ث َ ّم ت ّم وضعه من ِقبل بعض النُّ َّقاد يف زمرة الكلب ّية
نتبني أ ّن كانط قد فصل بني العقل
ونساك املسيحيّة وز ّهادها ،ومن هنا
وال ّرواقيّة ّ
ّ
استحق نقد الطويل الذي عمل
والحساس ّية ،وتح ّيز لأل ّول وتط ّرف يف إعالء شأنه ،ومن هنا
ّ
ّ
عىل تعديل مثال ّيته املتز ّمتة املتط ّرفة ،فرأى أ ّن املثال ّية األخالق ّية الصحيحة ال تستقيم ما مل
1
تظل شخصي ُة اإلنسان سليم ًة متكامل ًة وهذا يتعارض مع الفصل الكامل بني شطريها من
ّ

عقلٍ
يتمش مع منطق العقل ال محالة ،ولكن هذا ال يعني
األخالقي
وحساسيّة ،فالقانو ُن
ّ
ّ
ُّ
ق ُّ
خاها من وراء
ط أنّه ال يُستم ُّد إالّ من العقل ،أنّه مسايِ ٍر للعقل بالقياس إىل الغاية التي نتو ّ
الحس وتنظيم مطالبه ،ال يقتضينا محاربته وال
سلوكنا ،وهو إ ْن طالبنا بالحد من جموح
ّ
إغفال نوازعه.

2

والجدير بال ّذكر أنّه مع إلحاح كانط يف إكبار العقل وتقديس أوامره ذهب بعض ن ّقاده
إىل أ ّن الواجب يف فلسفته أم ٌر مطلَ ٌق ال يحتمل تفسريا ً عقليّا ً وال تربيرا ً نظريّا ً ،ومن ث َ ّم قالوا
3

ل! ويرى
أنّه بهذا ال يكون صادرا ً عن العقل ،وأ ّن أخالقه العقليّة تتّسم بالطابع الالعق ّ
ِ
ل عند كانط واملتمثّلة يف
خاص ًة أن
الباحث أ ّن لهذا الرأي وجاهتَه
ّ
مصادرات العقل العم ِّ
ٍ
ل.
فروض مل يقم عليها ٌ
وجود الله ،وحرية اإلرادة ،وخلود النّفس هي مج ّر ُد
دليل عق ٌّ
ومن أجل هذا قام الطويل بالتعديل والتقويم لهذه املثال ّية املت ّزمتة والصوريّة املتط ّرفة.
وخاص ًة إذا أضفنا إىل ما تق ّدم أ ّن كانط كان قد حرص عىل استقالل اإلنسان واستقالل
ّ
األخالق بعيد ًة عن وحي الدّين ورفض ر ّد الواجب إىل الله،
َ
كل سلط ٍة ،وأقام
إرادته عن ِّ
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الالهوت ،وقد قيل أ ّن إميان كانط كان
بيعي أن يضيق به رجال ّ
األمر الذي جعل من الطّ ّ
1

مثارا ً للظّنون وال ِّريبة .
املعدلة كمنظور أخالقي رشقي:
معامل املثال ّية َّ
وبنا ًء عىل ما تقدم فإ ّن املثالية املع َّدلة قد جاءت من ِّدد ًة بالتز ّمت الذي اتسمت به املثالي ُة
أال نستغني عن قيمٍ أثبتت التّجرب ُة الطويل ُة صوابَها،
الكانطيّ ُة ،ورأت أنّه إذا كان من الحكمة ّ
ين القيم وغايات اإلنسان ترتبط بروح العرص ومن هنا م َّست
فإ ّن علينا أ ّن نعرف أن معا َ
الحاجة إىل تغيري مضمونها أو تعديل محتواها حتّى تالئم روح العرص املتط ِّور دوما ً،
ٍ
مقعد مريحٍ يطمنئ إليه ،ثم يأخذ يف إصدار
يل أصبح يستكني إىل
وحيث إن الفيلسوف املثا َّ
أحكامٍ قاطع ٍة يف كربياء عن الواجب ،ذاك املبدأ اإلنساين الذي يلتقي عىل طريقه ك ُّل
كل إنسانٍ ال يشغل باله قط إالّ إشباع مطالبه الشخصيّة
كل زمانٍ ومكانٍ  ،مع أ ّن ُّ
النّاس يف ِّ
ورعاية مصالحه ال ّذات ّية ،ومن هنا بدت معا ُ
مل املثالية املع َّدلة كتعديلٍ وتطوي ٍر للمثال ّية
التقليديّة املتز ّمتة ،فتمثّلت يف تحقيق ال ّذات بإشباع جميع قواها الحيويّة يف غري جو ٍر عىل
ٍ
استخفاف مبعايريه ،فاإلنسان يبدو ـ يف املثاليّة املع َّدلة ـ كالّ ً متكامالً
قيم املجتمع أو
الحس والعقل يف غري تصارعٍ ينتهي بالقضاء عىل أحدهام ،ويتمثل اإلنسان فردا ً
يجمع بني
ّ
يتصل كامل الفرد بكامل
ين ،وبهذا ّ
يف أرس ٍة ،ومواطنا ً يف أ ّم ٍة ،وعضوا ً يف مجتمعٍ إنسا ٍّ
ي بني األثرة واإليثار ،ويذوب توكيد
املجموع الذي ينتمي إليه ،فيختفي النزا ُع ال ّتقليد ُّ
ويظل اإلنسان خالل هذا محتفظا ً بفرديّته واستقالل شخصيّته ،عىل الرغم
ّ
الذات ونكرانها،
راطي
من والئه للمجموع الذي ينتمي إليه ،ومثل هذه املثالية ّ
تتيّس يف ال ّنظام الدميق ّ

 .1وتظل هذه الظنون وتلك الريب قامئة عند الباحث ،خاصة أن كانط مل يقدم دليالً نظرياً واحداً عىل وجود الله بل رفضها جميعا ً
ورفض األديان الساموية واعتربها عائقاً بل وسبباً يف عدم تحقيق السالم العاملي ،ورفض أيضاً الصالة وكافة الشعائر والطقوس
الدين ّية مام يجعل الباحث يتعجب من هؤالء الذين يصفون كانط باملؤمن القانت! أو حتّى فقط باملؤمن.
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الصحيح ،وهي تتك ّفل بتكامل الطّبيعة البرشيّة وبها تصبح األخالقيّة مطلبا ً ميسو َر املنال،
ّ
ال عبئا ً ثقيالً ال يقوى عىل حمله إالّ األبطال.

1

ومن ث َ ّم ميكن القول بأ ّن توفيق الطويل ينظر إىل اإلنسان من خالل مثال ّيته املع َّدلة عىل
حسا ً خالصا ً وال عقالً محضا ً ،ولكنه يجمع بينهام وال تستقيم حيات ُه الصحيح ُة
أنّه ليس ّ
وتكامل النفس يقتيض اإلبقا َء عىل قوى اإلنسان حس ّي ًة كانت أو عقلي ًة ،مع
ُ
بدونهام معا ً،
ي وظيفتها الطبيعيّ َة بتوجيه العقل ،واملوقف الخلق ّي يقوم
متكني هذه القوى من أن تؤ ِّد َ
عىل أ ّن الطّبيعة البرشيّة تجمع فعالً بني نزعات األثرة واإليثار ،ومن الخطأ أن تقوم األخالق
عىل األنانيّة املوغلة وحدها أو الغريية الطاغية وحدها ،فإ ّن نهضة األمم وتق ّدم الحضارات
مرجعه إىل مس َعى قومٍ كانوا وهم يف غمرة سعيهم الحثيث من أجل مصالحهم الشّ خص ّية
الصواب أن نجمع بني
وعي لرتقية مصالح املجموع ،ومن ث َ ّم كان
األقرب إىل ّ
يعملون عن ٍ
َ
أي تصبح
ُ
هذين االت ّجاهني املتط ّرفني ،وبذلك تصبح
األخالق علامً نظريّا ً عمليّا ً معا ًْ ،
دراس ًة عقل ّي ًة تهدف إىل فهم طبيعة امل ُثُل العليا التي تستغل يف حياتنا الدنيا ،كام تصبح
علامً وفنّا ً ،إذ إن مبادئ األخالق ال تحقق غايتها عىل الوجه األكمل يف مجال الحياة
العمل ّية ما مل تسبقها دارس ٌة نظريّ ٌة تقوم عىل التّعليل والربهان حتّى يتسنّى لإلنسان أن يعرف
رصف يف ضوء معرفته وال تكون حيات ُه مج ّرد
الغاية القصوى من وجوده
ّ
فيتيّس له أن يت ّ
ٍ
تقليد ومحاكا ٍة تهبط به إىل مرتبة القردة.

2

فتتضح بذلك معامل مثال ّيته املع َّدلة ،حيث يُق ّر بأنه ،مع تقديره البالغ ملذاهب
ٍ
جديد من املثال ّي ِة األخالق ّي ِة املع َّدلة،
ال ّتجريب ّيني والوضع ّيني وأمثالهم ،يَدين بالوالء لنو ٍع
قد برئت من التّز ّمت امل َقيت ،وتح ّررت من قيود النّزعة الصوريّة التي شابت املثاليّة
الكانطيّة املتط ّرفة ،فتمثّلت يف تحقيق ال ّذات بإشباع جميع قواها الحيويّة بغري جو ٍر عىل
 .1توفيق الطويل :فلسفة األخالق ،ص .4۰
األخالقي بالكتاب التذكاري
خلُقية ،مقالة يف نقد الفكر
 .2زينب عفيفي :املثالية املع َّدلة يف فلسفة الدكتور توفيق الطويل ال ُ
ّ
« الدكتور توفيق الطويل مفكراً عربياً ورائداً للفلسفة الخلقية – بحوث عنه ودراسات مهداه » املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة،
 ،۱۹۹۵ص .۸7
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ٍ
ال متكامالً يجمع بني
استخفاف مبعايريه ،فاإلنسا ُن يف هذه املثالية يبدو كُ ّ ً
قيم املجتمع أو
والحس دون تصارعٍ ينتهي بالقضاء عىل أحدهام.
العقل
ّ

1

إذا ً ،فهي مثالي ٌة تساير الطبيع َة بخالف املثال ّية الكانط ّية املتط ّرفة التي تتطلب َمالكا ً أو
برشي ،فال هي تتطلّب الحيوان ّي َة الخالص َة وال ال ّروحي َة الخالص َة ولكنّها َو َسطٌ
ري
ٍّ
كائنا ً غ َ
بينهام .فهي يف مسايرتها للطبيعة البرشية تجمع بني رعاية ال ّذات بكل ما تقتضيه من أنان ّية،
بكل ما تستلزمه من غرييّ ٍة وإيثا ٍر ،من هنا كان من الضّ الل أن
وبني االهتامم مبصالح الغري ّ
حنا ويشبع رغباتِنا
رص أهدافُنا عىل ما يح ّقق مصال َ
ننجرف بالطّبيعة البرشيّة عن ِج ِبلَّتِها ،فتقت ّ
وأهوا َءنا أو ننزع إىل وقف جهودنا وحياتنا عىل خدمة اآلخرين إىل ح ّد التضحية مبصالحنا
الشّ خص ّية ،فاألخالق ّي ُة التي تساير الطّبيعة البرشيّة تقتيض التوفيق بني هاتني ال ّنزع َت ْني
املتضا َّدت َ ْني.

2

ومن هنا كان التزام الطويل مبوقف الوسط يف األخالق والتامسه للسعادة يف الفضيلة،
واملتعة يف الواجب ،فكان للحواس دورها وللعقل دوره ،تلك تشتهي وهذا ينظّم لها طريقة
3

اإلشباع ،فال تطغى سعادة الفرد عىل سعادة املجموع .فاإلنسان هو الكائن الوحيد الذي
بالسلوك الذي تسوقه إليه الشّ هوات
ال يقنع بالواقع ،ويتطلع إىل ما ينبغي أن يكون ،يضيق ّ
الحق أن يُقال أ ّن اإلنسان
كرب الذي يجري مبقتىض الواجب ،وبذلك كان من ّ
والعواطف ،ويُ ِ ُ
ال يكون إنسانا ً مميَّزا ً من سائر الكائنات بغري َمثَلِ أعىل يَدين له بالوالء وتتح ّقق السعاد ُة يف
مطالب الحياة املا ّديّة يف غ ِ
ري
حيا ٍة راضي ٍة مطمئن ٍة تتحقق فيها مطالب الروح وت ُجاب فيها
ُ
ٍ
رصفاته والعمل عىل تحقيق
ته ُّو ٍر وال
إرساف ،ويقوم فيها العقل بتوجيه اإلنسان يف ت ّ

 .1توفيق الطويل :فلسفة األخالق ،ص .4۰
 .2فيصل بدير عون :أخالق البصرية العقلية عند الطويل ،ص .۱۱۵
 .3زيك نجيب محمود :من زاوية فلسفية ،دار الرشوق ،الطبعة الرابعة ،القاهرة ،۱۹۹3 ،ص .27

األخالق الكانطيّة منقود ًة من الرشق ِمثَاليّةُ توفيق الطّويل املُعَدَّ لةُ أمنوذجاً 177 
مطامحه يف الوقت نفسه الذي يح ّد فيه من شهواته ويضبط جموح أهوائه ونزواته ،ويقرتن
هذا كلُّه بتصفية النّفس من عبوديّة الرغبات الجامحة وتخليصها من األحقاد والضغائن
وصنوف الجشع والطمع ونحوه ،ما يثري القلق ويورث اله ّم والشقاء ،وبهذا تتح ّقق طأمنينة
الصاخبة.
النّفس دون جو ٍر عىل مطامع اإلنسان يف هذه الحياة ّ

العقيل
مطارح كانط ..بني سبيل اإلحلاد ومسلك اإليامن
ّ
صابرين زغلول

1

تحت هذا العنوان الذي حظي بفضا ٍء واسعٍ من الجدل عىل امتداد قرنني من الزمن ،تناقش الباحثة املرصية
صابرين زغلول دينام ّيات التأويل املتنوعة التي قرأت كانط بني ض ّديْن متناظ َريْن :اإللحاد واإلميان.
تحاول الباحثة يف مقالتها هذه التصدّي للتأويالت املتناقضة حول ما إذا كان كانط ملحدا ً أو مؤمناً إميانا ً
عقليّاً ،كام ستميض إىل نقد التيارات العلامنية واإللحادية التي أمسكت بناصية النص الكانطي لتُوظِّفه
ضمن دوائرها األيديولوج ّية.
يعتقد بعض الباحثني أ ّن إميانويل كانط بفلسفته غرس بذور الفكر اإللحادي يف العامل الغريب خالل الفرتة
التي تلت عرصه ،لكن لو تت ّبعنا مجريات األمور لوجدنا أنّه مل يكن يقصد ذلك؛ ألنّه يف بادئ مرشوعه
النقدي أكّد عىل أنّ أحد أه ّم أهدافه هو تعيني حدود العقل ليك يفسح املجال لإلميان؛ ولكن كيف ميكن
اهني؟ فهل ميكن القول أ ّن كانط م ّهد الطريق لرواج الفكر اإللحادي
لإلنسان اختيار سبيله بني هذيْن االتّج ْ
أو أنّه عىل ضوء إثباته وجود اإلله يف مرشوعه الفكري «نقد العقل العمل» م ّهد الطريق ٍ
لنمط من اإلميان
العقل والالهوت الطبيعي؟ يُشار هنا إىل أنّ هذا الفيلسوف اعترب العقل النظري عاجزا ً عن االستدالل عىل
وجود الله تعاىل.
أي ال ب ّد لنا
كاتبة املقالة أناطت فهم طبيعة النقد الكانطي إىل معرفة الظروف الزمانية التي واكبت ظهورهْ ،
رصح
من معرفة هواجسه األساسية التي حفّزته عىل تدوين مرشوعه النقدي ،فهو يف باكورة نشاطاته النقدية ّ
بأنّه قد استيقظ من الغفلة الدوغامتية املوروثة من ديفيد هيوم  ،ويف هذا السياق طرح التساؤالت الثالثة
التالية:
 -ما هي األمور التي لنا القابلية عىل فهمها؟

 .1باحثة يف الفلسفة ،وأستاذة فلسفة الدّين يف جامعة بني سويف و جامعة عني شمس ،جمهورية مرص العربية.
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 ما الذي يجب علينا فعله؟ ما الذي نطمح إىل تحقيقه؟ينصب يف
واعتربت صابرين زغلول البحث الهادف الستكشاف معامل اإللحاد امل ّد َعى يف الفكر الكانطي،
ّ
التساؤل الثالث ،لذلك سلّطت الضوء عليه يف مقالتها؛ حيث تط ّرقت يف بادئ األمر إىل بيان رأي كانط
املتحصلة
بخصوص كيفية كسب املعرفة من قبل فاهمة اإلنسان ،وقالت يف هذا السياق أنّه اعترب املعرفة
ّ
لدينا مثر ًة للنشاط املشرتك بني التجربة واإلدراك الذهني ،وأناطها بالظواهر (الفينومينات) فقط باعتبار أ ّن
معرفة الذوات (النومينات) خارج ٌة عن نطاق العقل البرشي ،وعىل هذا األساس أَ ْوكل إثبات وجود الله
والنفس واإلرادة اإلنسانية الح ّرة إىل قابليات أخ َرى خارج ٍة عن نطاق نقد العقل الخالص وذلك لكونها
حقائق محض ٍة.
َ
وأ ّما بالنسبة إىل القانون األخالقي ،فقد اعتربه كانط من جملة القوانني املستقلّة بذاتها ،لذلك من شأنه أن
يُ ّتخذ كوسيل ٍة إلثبات وجود الله تعاىل ،ومن هذا املنطلق ميكن اعتباره مرتكزا ً لفهم مراد هذا الفيلسوف
من الدّين والقانون األخالقي .ومن جملة أطروحاته األخالقيّة أنّ وجود الخري األعىل يُعترب رشطاً متعاليا ً
للقانون األخالقي.
وجل يف منظومة كانط الفكرية ليس وجودا ً
ّ
توصلت إليها كاتبة املقالة فحواها أ ّن الله ع ّز
النتيجة التي ّ
يقتيض منتهى العبودية والتديّن ،وإمنّ ا هو مج ّرد موضوعٍ لإلميان العقالين.
التحرير
******

مدخل
حاول بعض خصوم الدّين يف الغرب توظيف فلسفة كانط لخدمة األفكار اإللحادية ليجعلوا
منها أساسا ً لإللحاد املعارص .فقد استندوا يف ذلك عىل ما قدّمه كانط حول عجز العقل
عن الربهنة عىل وجود الله عن طريق األدلة السابقة التي اعتمد عليها الناس ولذلك راحوا
أسس ملقولة موت اإلله قبل نيتشه وما تبعه من طرح يف اإللحاد
يُلقون عليه التهم بأنّه ّ
املعارص .كام شكك بعضهم يف أن كانط يقلل من قدسية الدّين بربطه الدّين واألخالق
مبفهوم الحرية بل ع ّد الحرية أساسا ً لألخالق ،واألخالق أساسا ً للدين .جاءت هذه
االتهامات عىل خلفية تفريق كانط املعرفة العلمية القامئة عىل التجربة عن التفكري
الفلسفي املجرد ،وتأكيده استحال َة معرفة األشياء يف ذاتها ،وأن الغيبيات هي موضو ٌع

يل 181 
مطارح كانط ..بني سبيل اللحاد ومسلك الميان العق ّ
لالعتقاد والتّسليم فحسب وجعله الربهنة عىل وجود الله ،مرهونا ً بالقانون األخالق ّي ما أدى
ٍ
ومعارض .فبينام يرى بعضهم
إىل انقسام املحلِّلني واختالفهم حول فلسفة كانط بني مؤيِّ ٍد
األخالقي مبنهجٍ ٍ
فريد هي إحدى الفلسفات التي
أن تلك الفلسفة التي قامت عىل القانون
ّ
ردت ردا ً عقل ّيا ً ومنطق ّيا ً وأخالق ّي ا ً عىل اإللحاد يف ذلك العرص ،نظر إليه بعضهم اآلخر
بوصفه واحدا ً من املنهجيني امللحدين ومن الناقدين الجذريني للميتافيزيقا والدين .فهل
أعطى كانط مكانا ً لإلميان يف فلسفته؟ أو أنّه وضع حجر األساس للمذاهب اإللحادية التي
جاءت بعد ذلك؟ مبع ًنى آخ َر ما موقف كانط من اإلميان وكيف كان موقفه من اإللحاد؟
مبراحل عديد ٍة يف فلسفته تبعا ً ملراحله العمرية ،لذلك يلزم
َ
البد أن نفهم أن كانط م ّر
عىل من يقرأ كانط ويتحدث عن فلسفته ،أن يبحث يف مجمل أعامله .لكن من املؤكد أنّه
1

نفسك بنفسك» وهذا هو األساس األول الذي
جهر مبذهبه النقدي حينام قال« :ح ِّدث َ
أقام عليه كانط رحلته الفلسفية ،وهو األساس النقدي ،وسنالحظ أ ّن معظم كُتب كانط قامت
عىل نقد العقل للوقوف عىل مشكالت عرصه الذي تأرجح بني الفكر الديني – ذي الصبغة
الالهوتية – املهيمن عىل كل نواحي الحياة ،والنزعات اإللحادية يف النواحي ال َعقَدية من
ناحي ٍة واالتجاهات الفلسفية املتنوعة بني النزعة الشّ ك ّية التي نتج منها الشك يف مصادر
ٍ
تعسفيّ ٍة وتق ِّرر مبادئَ ال
املعرفة وإمكانيتها وبني النزعة الدوغامطيقيّة التي تبدأ
بفروض ُّ
يجوز عليها التحليل أو إقامة برهان من ناحي ٍة أخرى .عىل أ ّن «النزعة الشّ ك ّية كانت ذاتَ
أهم ّي ٍة كبري ٍة عند كانط بالقياس إىل الدوغامطيق ّية ألنها تقوم عىل رقابة العقل ،وهذه الرقابة
2

تفيض بدورها إىل الشّ ّك»  .لذلك ع ّد كانط أ ّن هيوم هو الذي أيقظه من ثباته الدوغامطيقي
ودفعه للشك لتخليص العقل من آفاته ،وال سيام يف قضية السببية .وعىل الرغم من أهمية
لرتيض العقل ،ألنها يف الحقيقة ليست سوى
املرحلة الشكية بالنسبة لكانط فإنها مل تكن
َ

 .1كانط :تأسيس ميتافيزيق األخالق ،ترجمة عبد الغفار مكاوي ،مراجعة الرتجمة عبد الرحمن بدوى ،منشورات الجمل ،الطبعة
األوىل ،كولونيا ،أملانيا ،2002 ،ص .15
 .2محمد نور الدّين أفاية :الفلسفة النقدية ،املوسوعة الفلسفية العربية ،تحرير معن زيادة ،معهد اإلمناء العريب ،1988،ص
 ،1392م  ،2ط.
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رقاب ٍة سلبيّ ٍة عىل العقل .إنها رقاب ٌة عىل العقل ولكنها ليست نقدا ً له .لذا أراد كانط أن يق ِّوض
هذه املذاهب وكان سالحه يف ذلك هو النقد ،وحسبنا أن نالحظ األسامء التى أطلقها
«كانط» عىل مؤلَّفاته ،كيف اشتملت عىل كلمة «نقد»« :نقد العقل الخالص»« ،نقد العقل
العمل»« ،نقد ملكة الحكم» ،لنعلم منذ اللحظة األوىل أنّه أراد القول أن مرشوعه الفلسفي
بأجمعه قد قام عىل نقد املنظومات التي شاعت يف عرصه .فالطريقة النقدية هي أن «نختار
من أقوال الناس يف ميدان العلم أو يف مجال الحياة اليومية طائف ًة من األحكام التي ليس
ٌ
خالف ،ثم نتع ّقبها راجعني خطو ًة خطو ًة ،ح ّتى نصل إىل املبادئ التي تكمن وراء
عليها
1

هذه األحكام كلها التي اخرتناها» .
انطالقا ً من ذلك قامت فلسفة كانط النقدية عىل تقييم املذاهب الفلسفية متخذا ً من
بعضها موقفا ً إيجاب ّيا ً كنقطة انطالق لفلسفته ،ومن بعضها اآلخر موقفا ً سلب ّيا ً سعى إىل
ٍ
أسس نقديّ ٍة وعقليّ ٍة صحيح ٍة ،ت ُوافق قدرات العقل اإلنساين
تقويضه وبناء بديلٍ منه عىل
ولرييس قواع َد فلسفته النقدية ليكشف من خاللها وهن امليتافزيقا التقليدية ،وعجزها عن
َ
الربهنة عىل وجود الله ،والنفس والعامل .من أجل ذلك كان عليه أن يثري العديد من األسئلة
والتي ش ّكلت بدورها جوهر فلسفته ،أه ّمها:
 ما الذي ميكنني أن أعرفه؟ ما الذي ينبغي أن أعمله؟ -ما الذي أستطيع أن أعمله؟

2

ٍ
ِ
ُلقي ومفهوم
بثالث
هذه األسئلة تتعلق
مشكالت تدور حول مفهوم املعرفة والربهان الخ ّ
تخص املشكلة الثانية
الدين ،فاملشكلة األوىل تتعلق بالعقل النظري (امليتافيزيقا) ،بينام
ّ
العقل العمل (األخالق) ،يف حني تخص املشكلة الثالثة العقلني النظري والعمل معا ً
(الدين) .والذي يعنينا يف بحثنا هذا هو موقف كانط من الدّين ليتضح لنا موقفه من اإللحاد

 .1جامل محمد أحمد سليامن :إميانويل كانط أنطولوجيا الوجود ،دار التنوير للطباعة والنرش والتوزيع بدون رقم طبعة 2009
ص .173
 .2كانط :نقد العقل املحض ،ترجمة موىس وهبة ،مركز اإلمناء القومي ،لبنان ،بدون تاريخ أو رقم طبعة ص .385
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األساس الذي
واإلميان ،لذا سنقف بإيجا ٍز عند موقفه من املعرفة واألخالق بوصفهام
َ
أرىس عليه كانط موقفه من الدين.
مفهوم املعرفة
افتتح كانط كتابه نقد العقل املحض بقوله:
كل معارفنا تبدأ من التجربة وال ريب يف ذلك البتّة أل ّن قدرتنا املعرفية لن تستيقظ إىل
حواسنا
العمل إن مل يت ّم ذلك من خالل موضوعات تصدم
َّ

1

أي «معرفة عندنا زمنيّا ً ـ عىل ح ِّد تعبري كانط -عىل التجربة بل معها تبدأ
لذلك ال تتقدم ُّ
2

جميعا ً»  .يف هذا املقتبس يؤكد أوالً :كانط أ ّن كل معرفتنا تبدأ بالتّجربة ،ألنّنا ال نستطيع
ٍ
حواسنا ،فتؤدي إىل حدوث
موضوعات تصدم
بأي عملٍ إن مل يت ّم ذلك من خالل
أن نقوم ِّ
َّ
التّص ّورات تلقائيّا ً .وثانيا ً :أل ّن التجربة تحرك نشاط الفهم لدينا ،لجهة مقارنتها وربطها أو
الحس ّية إىل معرف ٍة باملوضوعات التّي ت ُس َّمى
فصلها ،وبالتّايل تتحول «جميع االنطباعات
ّ
3

تتغري يف تعاقبها يف
أحاسيس وحوادثَ منفصل ًة
إال
التجربة» .لك ّن التجربة «ال تعطينا ّ
ّ
َ
4

ٍ
بالرضورة وال ّكل ّية كقوانني الرياضيات
تصورات ت ّتصف
املستقبل»  ،إىل جانب أ ّن هناك
ّ
ري خاضع ٍة
عىل سبيل املثال ،فهذه ال تستطيع التجرب ُة الربهن َة عليها ألنّها قوان ُ
ني ثابت ٌة ،وغ ُ
للحواس  .لذلك أضاف كانط إىل معارفنا التي تبدأ بالتجربة ،طريقا ً آخر هو طريق العقل.
ّ
ح َح
ذلك أ ّن «املعارف التي تتخطّى العامل
الحّس وحيث ال ميكن للتجربة أ ْن تع ِّد َل أو تص ِّ
َّ
ُ
أفضل وأسمى بكثريٍ من
َ
يئ
فيها تقع ضمن مباحث عقلنا التي نَع ُّدها من حيث
الهدف النها ّ
5

كل ما قد تفيدنا به الفاهمة يف حقل الظّاهرات»  .ولذا كان يلزم التفريق بني ناتج املعرفة
ِّ
وتلك الصور التي تتخذها املعرفة .هذا ما قاله كانط عىل وجه الخصوص:
 .1املرجع السابق :ص .45
 .2ااملرجع السابق :ص .45
 .3املرجع السابق ،ص .45
 .4ول ديورانت :قصة الفلسفة  ،ترجمة فتح الله محمد املشعشع ،مكتبة املعارف ،بريوت ،الطبعة السادسة ،1988،ص .335
 .5كانط :نقد العقل املحض ،ص  47بترصيف.
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من الواجب التّمييز بني ما ينتج املعرفة بالفعل ،والصورة التي تتّخـذها تلـك املعرفـة.
وعلـى ذلـك ،فعلـى الـ ّرغم مـن أ ّن املعرفـة تنشـأ عـن طريـق التجربـة ،فإنهـا ال
تُسـتمد منهـا وحدها.

1

ولذلك أصبح مصدر املعرفة عند كانط هام التجربة والعقل .وبعد أن أثبت كانط دور
العقل بجانب التجربة بوصفهام مصد َريْن للمعرفة أوضح ال َّد ْور امله َّم الذي يقوم به العقل
ي دوغامطيقية .يقول يف هذا الصدد:
النقدي يف املعرفة بعيدا ً عن أ ِّ
وبالرضورة إىل علم .أما استعامله الدّ وغامطيقي
ّ
يؤدي نقد العقل ،إذاً ،يف النّهاية
2
أساس لها ،ميكن أن نعارضها بأخرى .
فيؤ ّدي باملقابل إىل مزاع َم ال
َ

ل الل َذيْن يؤ ّديان إىل
وال ميكن تأسيس علمٍ إال بتعاون التجربة الحسية واإلدراك العق ّ
املعرفة الصحيحة.
ٌ
فيلسوف
وإذا ً ،يعتمد كانط يف بناء املعرفة عىل العقل والتجربة معا ً ،وعىل الرغم من أنّه
ل نجد أنّه «رفض العقلِ ّيني الذين يعطون العق َل أكرث من طاقته فيقعون يف األخطاء
عق ٌّ
3

واملغالطات»  ،وليك ينأى بالتفكري الفلسفي عن املغالطات والدّ وغامطيق ّية أسس املنطق
4

الّتانسندنتايل  ،وهو حسب تعريف كانط «قانون الفاهمة (املعرفة) والعقل ...من حيث
هو متعلِّ ٌق باملوضوعات قبليّا ً ،ال كام يتعلق املنطق العام باملعارف العقلية التجريبة أو
5

املحضة دون متييز»  ،ويقصد كانط من (املنطق الرتانسندنتايل) أن يكون أورغانوناً

6

وقانونا ً للمعرفة يف الوقت نفسه ،وهذا «األورغانون» هو الذي سيضبط الحدود املرشوعة
التي ال ميكن تجاوزها ،ليكون ضابطا ً للفكر وفق حدوده وتجاربه ،ويف حال تجاوزها،
ري مرشوع ٍة .وعنه فإ ّن حدود املعرفة البرشية ال ت ُستخدم يف البحث عن
تصبح املعرفة غ َ
امليتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة ،وبهذا يصبح منطق كانط الرتانسندنتايل متع ِّهدا ً وظيفة الضبط

 .1املرجع السابق ص .47
 .2كانط :نقدالعقل املحض ،ص .45
 .3إبراهيم بيومي مدكور ،ويوسف كرم :دروس يف تاريخ الفلسفة ،دار ومكتبة بيبيليون ،الطبعة األوىل 2004 ،ص .215
 .5كانط :نقد العقل املحض ،ص  78بترصف.

4. Transcendental Logic
6. Organon

يل 185 
مطارح كانط ..بني سبيل اللحاد ومسلك الميان العق ّ
املنطقي
والحامية من الغلط أو الخطأ يف مضمون املعرفة ذاتها ،ال يف مجرد شكلها
ّ
الصوري  .وهو املنطق نفسه الذي سيعتمد عليه يف منظومته الفلسفية يف األخالق وال ّدين.
ّ
لذا فإن معرفة األشياء باعتبارها وعيا ً بها يتأسس عىل الوعي بالذات يف أثناء مامرستها
أفعالَها املعرف ّي َة املختلف َة .لذا كان هذا األورغانون هو الضاب َ
ط لحدود املعرفة املعتمدة
عىل العقل والتجربة عند كانط ،وهو نفسه الذي سيغري معامل امليتافيزيقا عنده ،والتي حاول
ي
جاهدا ً تحديدها ملواجهة اإللحاد ،حيث وجد كانط امليتافيزيقا عاجز ًة عن تقديم أ ِّ
حقيق ٍة عن قضايا :الله ،والنفس ،والعامل ،ولهذا رفض امليتافيزيقا التقليدية السابقة عليه.
ومن خالل رفضه لها فُتحت ثغرات اإللحاد يف الفلسفة الكانطية ،وبخاص ٍة أ ّن الطريقة
النقدية التي اتبعها كانت ثور ًة منهج ّي ًة يف عرصه.
موقف كانط من امليتافيزيقا
العقل
َ
لقد ف ّرق كانط «بني الظاهرة (الفينومني) واليشء يف ذاته (النومني)« ،منتهيا ً إىل أن
البرشي محصو ٌر يف قدرته املعرفية عىل عامل الظواهر ،وال ميكن أن يعرف مجال اليشء
َّ
1
يف ذاته»  ،وهذه الفكرة اُستُثمرت الحقا ً من الفلسفات الناقدة لل ّدين ،حيث وظّفت فلسف َة

كانط ،عىل نح ٍو مغاي ٍر ملقصوده هو ِ
نفسه؛ إذ نالحظ أ ّن كانط يف القسم الثاين من كتابه
نقد العقل املحض ،والذي عنونه بـ «الديالكتيك الرتانسندتايل» (الجدل املتعايل) يقف
الحس والتجربةُ ،مذكِّرا ً بأفالطون
متسائالً عن سبب نزوع العقل البرشي إىل تجاوز عالَم
ّ
الحّس .فكانط يف
الذي وقف كثريا ً عند نزوع العقل إىل التديُّن والتفكري يف ما وراء العامل
ّ
جد داخل كينونة العقل ،وليست
هذا الفصل يعرتف أ ّن هذه «املجاوز َة ذاتُ حاف ٍز
طبيعي يو َ
ٍّ
ٍ
الذهني ،لقد رأى أ ّن العقل البرشي عاج ٌز عن إنتاج حقيق ٍة
الرتف
مجرد افتعا ٍل أو
سلوك من ّ
ِّ
2

ٍ
لتأسيس معريفٍّ للميتافيزيقا» ،لذا
الحس ،منتهيا ً إىل االستحالة العقلية
يف ما وراء عامل
ّ
 .1كانط :مقدمة لكل ميتافيزيفا مقبلة ،ترجمة نازيل إسامعيل ومحمد فتحي الشنيطي ،موفم للنرش ،الجزائر ،الطبعةاألوىل1991 ،
ص .85
 .2كانط :نقد العقل املحض من ص .185
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ٍ
خالقي
أساس أ
سيعود يف كتابه «نقد العقل العمل» إىل تأسيس الدّين وامليتافيزيقا عىل
ٍّ
ٍ
يف .لذلك كان الفكر الناقد للدين غافالً عن فلسفته يف نسق ّيتها وشمول ّيتها،
ال
أساس معر ٍّ
أي غافالً عن النّ صف اآلخر من فلسفته ...ذلك أن كانط اتخذ موق َف ْني تجاه امليتافزيقا
ْ
يب ،وهذا منهجه الدائم يف النقد ،تقويض األفكار الخاطئة ثم
أح َدهام
سلبي واآلخ َر إيجا ٌّ
ٌّ
بناء ما يراه متناسبا ً مع قدرة العقل البرشي ،وقد بدأ بالجانب السلبي بهدم قضايا امليتافيزيقا
أي ميتافيزيقا ُعرضت حتّى اآلن ،أنّها
الرئيسة وتبيني تناقضاتها .وال ميكن القول ،عن ِّ
متح ِّقق ٌة من حيثُ إن املعرف َة مقصور ٌة عىل عامل الحس والتجربة ،وإن ما وراء الواقع ال
سبيل إىل كشفه ،لذلك أعلن استحالة امليتافيزيقا» .إذ إننا كائنات برشية ،وتقترص معرفتنا
َ
عىل ميدان الخربة البرشية املمكنة ،ولكننا إذا حاولنا أن نتخطّى حدودَها ،فإنّنا بالرضورة
1
ال نفهم شيئا ً مام نقوله أبدا ً  ،وقد حكم كانط عىل أ ّن امليتافيزيقَا التقليدي َة مستحيل ُة

التحقق ،لذلك رفض كانط أن تكون امليتافيزيقا بهذا املعنى ميتافيزيقا مرشوع ًة لبعدها عن
التجربة عىل الرغم من أن كل معرفتنا تبدأ مع التجربة.
يف بحثه يف مسألة امليتافيزيقا التي تشمل موضوعات :الله ،النفس ،الحرية ،أكد كانط
أي
نقده امليتافيزيقَا السابق َة عليه؛ ألنها قُدِّمت أجوب ٌة عن موضوعات امليتافيزيقا من دون ِّ
فحص ألداة املعرفة ِ
ٍ
ي للعقل ذاته ،ومن
ي من دون االلتزام بالقيام بفحص نقد ٍّ
نفسها ،أ ْ
أجل ذلك أحال امليتافيزيقا إىل جانبٍ آخ َر أكرثَ إيجاب ّي ًة من امليتافيزيقا التقليدية وهو
ميتافيزيقا أخرى ممكن ٌة ع َن ْي َنا بها :امليتافيزيقا النقديّة .لهذا السبب رأى وجوب أن يكون
َ
ري مستغنٍ عنها ،وأ ّن عمله
مثَ ّة
معارف تأليفيّ ًة قبليّ ًة ،ذلك أ ّن طبيعة العقل البرشي تجعله غ َ
ال يقترص البتة عىل مجرد تحليل األفاهيم التي نك ِّونُها قبل ّيا ً عن األشياء ،وال عىل رشحها
2

وسع معرفتنا قبل ّيا ً .
تحليل ّيا ً بالتايل ،بل إنّنا نريد أن نُ ِّ
أصبح من الواضح أ ّن كانط ال يهدف إىل تحطيم امليتافيزيقا عىل اإلطالق ،بل أراد
جه نقده
هدم نوع َّ ٍ
ح َّل محله ميتافيزيقا أخرى ،وكان كانط قد و ّ
معني من امليتافيزيقا لي ُ
 .1املرجع السابق :ص .48
 .2كانط :نقدالعقل املحض ،ص .52

يل 187 
مطارح كانط ..بني سبيل اللحاد ومسلك الميان العق ّ
ملحاوالت املفكرين الذين ح َّملوا العقل ما ال يطيق يف قضايا وجود الله ،وخلود النفس،
والعامل .لهذا فإن نقض األدلة عىل وجود الله والنفس والعامل ال ّ
يدل عىل إنكارها فقد أراد
كانط أن يلتمس للميتافيزيقا طريقا ً آخ َر للبحث يجعلها علام ً عىل غرار عل َم ِي ال ّرياضيات
والطبيعة ،وهي طريقة فرض الفروض بطريقٍ منظّم ٍة من أجل الوصول إىل النتائج ،لذا ليس
خاص ٍة ألبحاثها إال األفكار الثالث «الله ،والحرية ،والخلود ،هي تلك
للميتافيزيقا من غاي ٍة
ّ
1

املشكالت التي يستهدف جهاز امليتافيزيقا حلها باعتبارها غايَته النهائي َة والوحيد َة» .
حني يقرر كانط ذلك ،فإنه ال يقوم بإحالة امليتافيزيقا كام هي إىل العقل العمل مبارش ًة.
بل يفعل ذلك من خالل الربهان األخالقي التي يَع ّدهُ األساس ملفهوم الدّين ،ومن هنا تأيت
أهمية مسألة األخالق يف الكشف عن فلسفة الدّين مبا هي الغاية األساسية يف فلسفته،
والتي من خاللها سنقف عىل اإلميان العقل عند كانط ملواجهة ثغرات اإللحاد.
الربهان األخالقي (اإليامن العقيل):
انتقد كانط براهني اإللحاد بطرقٍ ليست مستنبط ًة من الدين ،بل من خطاب العقل .إذ كيف
ٍ
أسس دين ّي ٍة فيام املخاطَب ال يؤمن بالدين من
له أن يقيم برهانا ً ضد اإللحا َد َم ْب ِنيا ً عىل
األساس .اتبع كانط يف مناقشته املشكل َة األخالق ّي َة ما يتالءم مع نزعته العقلية وفلسفته
النقدية .فقد رفض األدلة النظريّة عىل وجود الله يف أمناطها الثالثة الرئيسة :الدليل
األنطولوجي القائم عىل فكرة الكائن األكمل والدليل الكوين (الكسمولوجي) القائم عىل
اإلمكان ،والدليل الفيزيايئ الالهويت املستند عىل الشواهد من نظام الكون .وهكذا انتهى
إىل استحالة وجود دليلٍ
النظري
العقل
َ
نظري صحيحٍ عىل إثبات وجود الله ،وإىل أن
َّ
ٍّ
الرضوري متناهيا ً أو غري متنا ٍه.
الخالص ال يستطيع بكل إمكاناته معرفة «ما إذا كان املوجود
ّ
َ
رضوري ،ولكنه متنا ٍه يف الوقت نفسه ،أما كون هذا
ض يف تصور موجو ٍد
إذ ال يوجد تناقُ ٌ
ٍّ
الرضوري هو الل ُه الالَّمتناهي ،فمسأل ٌة ال ميكن إثباتها عن طريق التحليل
املوجو َد
َّ

 .1كانط :نقد ملكة الحكم ترجمة ،سعيدالغامني ،ط  ،1منشورات الجمل ،2009 ،ص.417،416،
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1

التص ُّوري البحت»  .لهذا لجأ كانط إىل طريقٍ آخ َر هو الربهان األخالقي ،وقد وصف
ل ،باإلضافة إىل
اإلميا َن
األخالقي يف الله بأنه مصادر ٌة ( ُمسلَّمةٌ) من مصادرات العقل العم ّ
َّ
مصادرت َْني أخ َريْني :هام الحرية والخلود ،وهذا اإلميان بوصفه مصادر ًة «يزيد عن كونه
افرتاضيّا ً ،ويَ ِق ُّل عن مجرد كونه مبدأً لألخالقية .ففي حياتنا األخالقيّة ال يتمثل لنا وجود الله
2

بوصفه اختيارا ً ممكنا ً ،بل ينبغي التسليم به»  .ومع ذلك ال تستند األخالق الكانطية إىل
أي إن األخالق هي
االعتقاد يف الله لذلك أقام كانط الهوتا ً أخالق ّيا ً ال أخالقا ً الهوتيةْ ،
رصح بذلك كانط قائالً:
ٌ
أساس للدين ال العكس ،وي ِّ

ٌ
مكتفية
إ ّن األخالق ال تحتاج أبدا ً إىل الدّين بل بفضل العقل العميل املحض هي
3

بذاتها .

األسايس الذي بنى عليه الباحثون ،ثغرات
وقد كان هذا الترصيح لكانط هو املرتك َز
َّ
اإللحاد يف فلسفته .لهذا أيضا ً عدّوه معاديا ً لألديان التاريخية .لقد أراد كانط من خالل
أي
الالهوت
األخالقي أن يجعل معرفتنا بالله غاي ًة إمياني ًة ال معرف ًة نظريّ ًة ،لذلك رفض َّ
ّ
يئ للطبيعة ،حيث تضع الطبيع ُة
فيزياء الهوتي ٍة وانطلق للربهان
األخالقي من األساس الغا ِّ
ّ
ٍ
معطيات وفري ًة بحيث يستطيع العقل البرشي من خاللها الوصول
النظري للعقل
أمام التأ ّمل
ّ
يئ ال يجعل من الله قض ّي ًة إميان ّي ًة ،ألن
سبب عاقلٍ للعالَم .ومع ذلك،
لوجود
ٍ
فاألساس الغا ُّ
ُ
ري الطبيعة ،ال من أجل تحقيق الواجب ،وهذا ما يرفضه كانط ،لذا
غاي َة العقل هنا هي تفس ُ
ومن أجل أن يصبح الله قض ّي ًة إميان ّي ًة ،ال بُ ّد من العثور عليه من خالل «مفهومٍ ِ
أخالقي
مبد ٍع
ٍّ
للعالَم ،أل ّن هذا وحده يوفّر الغائ ّية النهائ ّية التي ال نرى أنفسنا ملتزمني بها إال بقدر ما
األخالقي كغاي ٍة نهائيّ ٍة ،وهكذا يلزمنا بها ،وبالنتيجة ال
بترصف وفق ما يفرضه علينا القانون
ّ
يكتسب مفهوم الله متييز اعتباره قض ّي َة إميانٍ يف إثباتنا إال من خالل عالقتنا مبوضوع واجبنا
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مطارح كانط ..بني سبيل اللحاد ومسلك الميان العق ّ
1
ٍ
كرشط إلمكان بلوغ الغاية النهائيّة لهذا الواجب»  .وعليه فإن غائيّة الطبيعة ال تكفي وحدها

ٍ
الهوت من دون الربهان االخالقي ،حيث إن األخري يحتفظ دامئا بق ّوته ،وألنه
للربهنة عىل
يربهن عىل وجود الله من الناحية التي ال غنى عنها للعقل وهي الناحية العملية .وللوصول
إىل كائنٍ أس َم ى ،مل يكن علينا االعتامد عىل األساس الغايئ الطبيعي للربهان ،لذلك يأيت
الدور املهم للغاية األخالقية ،والتي تستند إىل مبادئَ عقل ّي ٍة يف األساس ،تستطيع التفضيل
لتفيض إىل الهوت ما يريض غاياتِنا النهائيّ َة .أما هذه الغاية فلن تكون نهائيّ ًة ،إال بوجود
ٍ
الكل والقدر َة
واحد أس َمى يجمع العلم
أبدي .وهكذا يبدو لنا مفهو ُم مبد ٍع
كائنٍ أس َمى
ٍّ
ّ َّ
األخالقي .وتبعا ً لذلك اإلميان العقل،
الكل
الكليّ َة والحضو َر
وأبدي ،يناسب الالهوتَ
ٍّ
ِّ َّ
َّ
ِ
أسس
عارض كانط
النظريات األخالق ّي َة ،التي ترى أ ّن فكر َة الخري هي دعام ُة األخالق ،إذْ ّ
نتائج أخالق ّي ٍة وع ّد األخالق
فلسفته الخلقية عىل مفهوم الواجب واإلرادة وما يتبعهام من
َ
هي (فكرة الواجب) ،فالواجب « هو رضورة إنجاز الفعل احرتاما ً للقانون .أما القانون فصفته
ي صادقٌ يف األحوال كافّ ًة ،من دون استثنا ٍء .والقانونُ
كل أ ْ
الجوهريّة تكمن يف أنّه ِّ ُّ
األخالقي يترصف أخالقيّا ً إذا سيطر
الفاعل
َ
األخالقي هو ذلك القانون الذي يقول لنا أن
َّ
ُّ
2

كل ميوله» .
العقل عىل ِّ
لذلك يرى كانط أن الواجب هو ما أماله العقل ،واإلرادة الخرية هي التي تل ّبي الندا َء
األ ّو َل وهو العقل وتبعد عن األهواء .ونداء العقل هو نداء الواجب ،وأمره هو الذي يجب
الفعل مطابقا ً ملا يقيض به الواجب .ذلك أنّه إذا «كان
َ
يت
أن يُطاع ،فاإلنسان ال يكفيه أن يأ َ
كل يش ٍء يف الطبيعة يتحرك مبقتىض قوانني ،فإن الكائن العاقل هو وحده الذي يتحرك
ُّ
3

أي تصور القانون ،وهذا يضعنا مبارش ًة أمام مبدأ اإلرادة » .لذلك
مبقتىض فكرة القانونْ ،
كان البد من فعل اإلرادة املرتبط ارتباطا ً وثيقا ً مبفهوم الواجب« ،فاإلرادة التي تعمل وفقا ً
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1

خري ٌة ،بالرضورة»  ،وبالتّ ايل فكرة سيطرة العقل .أما صيغة هذه السيطرة
للواجب هي إرادة ّ
وأخالقي يف آنٍ  ،إذْ يقول كانط هنا،
ل
فإنها ت ُس ّمى ،بحسب كانط ،وازعا ً ،والوازع هنا عق ٌّ
ٌّ
منذ بداية القسم األول لـ (تأسيس ميتافيزيقا األخالق) «إ ّن من كل ما ميكن تصوره يف
العامل ،بل خارج العامل بصور ٍة عام ٍة أيضا ً ،ليس مثة ما ميكن أن يُع َّد خريا ً من دون حدو ٍد
2

الخرية
الخرية»  .إ ّن ما يقصده كانط يف هذه العبارة هو أ ّن اإلرادة
أو قيو ٍد ،اللهم إال اإلرادة
ِّ
ِّ
ٍ
مرشوط ،موضِّ حا ً
ري
هي وحدها التي ميكن أن ت ُع َّد خريا ً يف ذاته ،أو خريا ً مطلقا ً أو خريا ً غ َ
كل الظروف ،ومهام كانت األحوال ،فال
خري ًة يف ِّ
أكرثَ أ ّن اإلرادة
الخرية يجب أن تكون ِّ
ِّ
ٍ
ٍ
رشير ًة كوسيل ٍة
خري ٍة يف
خري ًة يف
ظرف آخ َر ،أو ّ
ري ّ
ظرف ،وغ َ
تكون ّ
خري ًة كوسيل ٍة لغاي ٍة ،و ِّ
الخرية ،وبني مجرد ال ّرغبة يف
لغاي ٍة أخ َرى .وهنا يُنبِّهنا كانط إىل خطر الخلط بني اإلرادة
ّ
الرش مفهوما ً أخالق ّيا ً مخالفا ً
الخري من دون ات ّخاذ الوسائل املتاحة لتحقيقه .ومن هنا اتخذ ّ ّ
ملا تناولته التيارات اإللحادية املتعددة ،إذ رأى كانط أن هبة الله الحقيقية لإلنسان هي
رشا ً فليخلع ِ
اإلرادة الحرة ،لذلك تكمن حرية االختيار إ ّما للخري وإ ّما للرش ،فإن كان ّ
ِ
للرش وليس مفطورا ً عليه والحرية
رش
ويلبس الخ َ
ري ،فاإلنسان يكمن بداخله نزو ٌع ّ ِّ
اإلنسا ُن ال َّ
ناتج فقط من
هي مصد ُر ِّ
فالرش ليس خبثا ً ،بل هو ٌ
رش أو خ ٌ
ري فيه ،وعىل ذلك ّ ّ
كل ما هو ٌّ
ضعف يف الطبيعة اإلنسانية مبا فيها من ٍ
ٍ
خلط للدوافع األخالق ّية وغري األخالقيه ،والتي هي
3

أحد عوامل نزوع اإلنسان للرش  .وإىل هذا يرى كانط أن «حكمة الله العل ّية تهيمن وتحكم
ِ
رصفها بحسب مبدأ حريتهم ،وأولئك املوجودات يجب أن يتح ّملوا
الكائنات العاقل َة وت ّ

 .1املرجع السابق :ص .294
 .2كانط :تأسيس ميتافيزيقا األخالق ،ص .37
 .3يرجع كانط وجود الرشيف اإلنسان إىل النزوع املوجود داخل كل موجود برشي ويظهر ذلك يف ثالثة درجات:
 .1ضعف القلب البرشي يف اتباع املسلامت املتخذه بعامة أو وهن الطبيعة اإلنسانية،
 .2النزوع إىل خلط الدوافع األخالقيّة مع الألخالقية...مبعنى عدم صفاء القلب.
 .3النزوع إىل القبول باملسلامت القبيحة مبعنى خبث الطبيعة اإلنسانية أو القلب البرشي ،كانط ،الدّين يف حدود
مجرد العقل ،ص .79
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مطارح كانط ..بني سبيل اللحاد ومسلك الميان العق ّ
1

رش يقرتفونه»  ،ذلك أن الخري والرشعند كانط موجودان يف الطبيعة
مسؤولية ِّ
أي خريٍ أو ٍّ
البرشية حيث يوجد الخري يف ماهية اإلنسان بينام يوجد الرش يف طبعه ،ولذلك وطبقا ً ملبدأ
تناقضات العقل الذي قال به كانط فال ضري أن يتعايش الخري والرش معا ً داخل النفس
ٍ
واحد هو الحرية ،والحرية هنا هي حري ٌة
البرشية الواحدة فهام فطريّان ،ويخرجان من منبعٍ
األخالقي ،فاملرء بشكلٍ ح ٍّر ال يعني سوى «أن
مرتبط ٌة بدرع اإلرادة والواجب يف القانون
ّ
2

يغري حياته إىل حيا ٍة جديد ٍة مطابق ٍة للواجب»  ،فالحرية هي حركة ٍ
بعث من جديد لإلنسان،
رش ودخوله يف
ّ
رش إىل الخري .هذا التغيري يت ّم بخروج اإلنسان «من ال ِّ
وتغري حالته من ال ِّ
3

باس لإلنسان الجديد»  ،وهنا نجد تشابها ً بني ما جاء يف
الخري ،هي َ
خلْ ٌع لإلنسان القديم ولِ ٌ
يب
الكتاب املقدس وعبارة كانط .فقد جاء يف الكتاب املقدس «كام لبسنا صورة الرتا ّ
4
الساموي»  ،لكن كانط يستعملها كفكر ٍة شمول ّي ٍة يف حدود الهوته
سنلبس أيضا ً صورة
ّ
املؤسس عىل اإلميان العقل ال يف حدود الدّين وحده ،ومن هنا فخالص البرش
األخالقي
َّ
ّ

إال «يف القبول األشد حميم ّي ًة باملبادئ األخالق ّية األصيلة يف صلب نواياهم ،وال
ال يوجد ّ
5

إال من خالل االنتقال إىل مسلَّامت القداسة التي يف تلك ال ّنوايا»  ،لذلك أضحت
يت ّم ذلك ّ
رشيرا ً.
النيّ ُة يف فلسفة كانط هي املحدِّدة ،وليس الداف ُع هو املح ِّد َد إذا كان اإلنسان ِّ
خريا ً أو ِّ
الحس املتهم َة غالبا ً ،بل هو رضبا ً من
ذلك أ ّن م ْن يعمل ض ّد هذا القبول ليس هو شهو َة
ّ
حق نفسه أو كام يريد املرء أن يس ِّم َي هذا الخبث ،هو الخداع،
االنحراف امل ُ ْذنِب يف ِّ
ٌ
كل إنسانٍ
انحراف كام ٌن يف ِّ
رش إىل العامل ،وهو
والكذب ،ومكر الشّ يطان ،الذي منه دخل ال ُّ
6
ري ،الدالل ُة
وال يُق َهر إال بفكرة الخري
رش والخ َ
األخالقي  ،ويظهر جل ّيا ً ،من تحليل كانط ال َّ
ّ
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َ
خالف ما فهمه بعض الذين يتحدثون عن
عىل نظرته اإلميانية وإملا ُمه بالكتاب املق َّدس،
ٍ
ري
بعث اإلنسان من
ثغرات لإللحاد ،يف الفلسفة الكانطية .إن ما مايريده كانط هو ُ
جديد وتغي ُ
ويتغري من حال ٍة إىل
الرش إىل حالة الخري ،فكام يُبعث اإلنسان يف اآلخرة
ّ
حالته من حالة ّ ِّ
حال ٍة كام جاء يف الكتاب املقدس ،كذلك يستطيع اإلنسان من منطلق ح ّريّته وإرادته أن
ٍ
الرش ولبس الخري ،لذا يرى
أخرويات متح ِّقق ًة يف العالَم
يُنشئ
األريض من خالل خلع ّ ّ
ّ
تحتل مكانها وتستم ّد أصلها ،قَ ْبل ّيا ً متاما ً،
ّ
كانط يف هذا اإلطار أ ّن جميع املفاهيم األخالق ّية
يف العقل نفسه .لهذا وجدناه يقول:
ُ
حيث هو كائ ٌن ح ٌّر يُل ِزم نفسه
إ ّن األخالق وهي تقوم عىل أساس مفهوم النسان من
1

ني غريِ مرشوطة .
عن طريق عقله بقوان َ

انطالقا ً من مبدأ عقالنية األخالق هنا ،يوصلنا كانط إىل فكرة الحرية ،عىل أساس أنّها
فكر ٌة ال ميكن فصلها أبدا ً عن فكرة العقل «أل ّن فكرة الحرية هي محور مذهب العقل
ل يف آنٍ – وهو يكون ،يف هذا ،قد مهد الطريق
الخالص – العقل
ّ
النظري والعقل العم ّ
النظري إىل عالق ٍة عليّ ٍة ج ّوانيّ ٍة» ،2أو عالقة ٍ
رشط
لتحويل سيادة العقل العمل عىل العقل
ّ
ٍ
مبرشوط  .وإذ يصل كانط إىل هذا يفيدنا أيضا ً أن التجربة ال تفيد أبدا ً يف عملية وضع مبادئ
ي إضاف ٍة
األخالق ،ذلك أن القانون
ري ممزو ٍ
ج بأ ِّ
األخالقي بصف ٍة عا ّم ٍة ،ال بُ َّد أن يكون غ َ
ّ
ري يف القلب
حسيّ ٍة،
َ
غريب ٍة لدواف َع ّ
ومكتسب ٍة من التجربة ،ويف هذه الحالة سيصبح له تأث ٌ
ري أقوى بكثريٍ من تأثري الدوافع األخرى كلها ،التي
ين من طريق العقل وحده ،تأث ُ
اإلنسا ّ
ميكن أن ت ُثار يف مجال التجربة ،لذلك يجب أن ننظر لواجباتنا «عىل أنّها أوام ُر للكائن
إال استنادا ً إىل إراد ٍة كامل ٍة من الناحية
األسمى ،ألننا ال نستطيع أن نأمل يف الخري األسمى ّ
إال من خالل االنسجام
األخالقيّة ،ولهذا فإنّنا ال نستطيع أ ْن نأمل يف بلوغ الخري األسمى ّ
3

رش ٍع
مع هذه اإلرادة»  ،وتبعا ً لذلك كان جوهر الدّين عند كانط هو «التوافق مع ...فكرة م ِّ
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1
متطابق مع الواجب»  .وتقابلنا هنا مشكل ٌة كبري ٌة ج ّدا ً
ريب
ٌ
أخالقي لجميع البرش ،هو بال َ
ٍّ

يف كتابات كانط ،فهو من ناحي ٍة يق ِّرر أ ّن واجباتِنا األخالق ّية أوام ُر إله ّي ٌة ،ومن ناحي ٍة أخرى
ِ
بالرضورة ،ونابع ٌة من األمر املطلق لإلرادة
الواجبات األخالق ّي َة صادق ٌة بذاتها
يق ّرر أ ّن
ّ
اإلنسانية ،عىل هذا االعرتاض يجيب كانط:
يجب أن ننظر إىل األخالق ّيات عىل أنّها أوام ُر الكائن األعىل ألنّنا ال نستطيع أن نأمل
يف الخري األسمى ّ
إال استنادا ً إىل إرادة كاملة من الناحية األخالق ّية ،ولهذا فإنّنا ال
2

نستطيع أن نأمل يف بلوغ الخري األسمى ّ
إال من خالل االنسجام مع هذه الرادة .

املعني األعىل لإلرادة ،يدور بني عاملَ ْني مه َّم ْني ،األ ّول :مصادرة وجود
لذا كان املبدأ
ّ
علَّ ٍة للطبيعة بأرسها ،والثاين :مبدأ توافق الطبيعة ،وتوافق السعادة األخالقية ،إذا ً ليس الخري
إال من حيثُ اإلقرار بوجود مبدإٍ بأعىل للطبيعة ،لذا فلو أ ّن من
األسمى ممكنا ً يف العاملّ ،
الواجب تحقيق الخري األسمى ،فهو أيضا ً مرتبط بوجوب الحاجة إىل افرتاض إمكان هذا
الخري األسمى ،وال يتحقق هذا إال بوجود الله ،وقد أكد ذلك كانط ،حني ربط ربطا ً ال
الرضوري أخالق ّيا ً أ ْن نُق َّر بوجود
ينفصم افرتاض هذا الوجود بالواجب ،وذلك يعني أنّه من
ّ
3

أخالقي.
الله  ،وهذا إقرا ٌر من كانط بأ ّن اإلقرار بوجود الله إلزا ٌم
ٌّ
َ
املسيحي
االستدالل عىل مشابهة قانون األخالق
لقد كانت محاول ُة كانط يف فلسفته
ّ
بفكرته الناقدة للعقل املحض ،بل لقد رتب املشابهة يف نقده والقانون املسيحي حتّى بلغ
ٍ
خالقي
اختالف يف املصطلح .فقد رأى كانط أ ّن النّيّ َة املتمثل َة للقانون األ
ح ّد التامثل مع
ّ
األخالقي املقدّ س الذي يستطيع اإلنسان
عن احرتامٍ هي الفضيل ُة ،وهذا هو جل الكامل
ّ
ري أخالق ّي ٍة
الوصول إليه ،وبالتايل فإن هذا األمر يُظهر وعيا ً بالدوافع املزيَّفة التي هي غ ُ
والتي تدعو إىل اتباع ذلك القانون .وحسب كانط فإن ما يتطلبه املخلوق لتقديس ذلك
القانون هو األبدية أو التقدم إىل الالنهايئ ،وقد يبدو لنا أن السعادة ليست مرتبط ًة رضور ًة
ين ،وكان السعي إلمكان الخري
رص الثا َ
بالقانون األخالقي ،لذا كانت السعادة هي العن َ
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األسمى ال غنًى عنه لينبع العنرص الثاين وهو السعادة ،ذاك ما يبدو جليّا ً حني نعلم أ ّن جميع
الكائنات العاقلة يف العامل ك ّرست نفسها للقانون األخالقي ،وهذا أل ّن ملكوت الله وحده
هو الذي يصل إىل هذا التناغم واالنسجام ما بني الطبيعة والقانون األخالقي .هذا مع العلم
كال منهام عىل ِح َد ٍة منفردا ً يبدو غريبا ً مستغربا ً متنافرا ً .والنتيجة التي ال َم َر َّد لها كام يقول
أ ّن ّ ً
1

األخالقي ،وعىل
كانط «أ ّن األخالق تقود إىل الدين»  ،فالدين هو الغائ ّية النهائ ّية للقانون
ّ
ال ّرغم من هذه النتيجة التي كانت متض َّمن ًة يف فلسفة كانط األخالقيّة ورصح بها ،فإن اعتامد
ٍ
س
كانط عىل األخالق وصوالً للدين ،قد فتح عىل فلسفته
ثغرات بدعوى أ ّن كانط هو ِّ
مؤس ُ
لكل
اإللحادي يف الحداثة املعارصة ،ال سيام أ ّن املغزى الذي يستند عليه كانط ّ
الفكر
ّ
اص ٍة لدى
املسائل الفلسف ّية التي تناولتها فلسفته راج ٌع إىل القانون
األخالقي وبصف ٍة خ ّ
ّ
تناوله مفهو َم ال ّدين.
مفهوم الدين:
األخالقي قادنا إىل مفهوم «الخري األسمى» وذلك كام
كل ما سبق نالحظ أ ّن القانو َن
من ِّ
َّ
2

يقول كانط «بوصفه موضو َع العقل املحض وغايَته النهائيّ َة»  ،وبنا ًء عليه يتضح أ ّن جميع
الرضوري والرئيس من الخري
األوامر اإلله ّية هي واجباتٌ ال عقوباتٌ  ،وليك يكتمل الهدف
ّ
الحسيّة ،نصل إىل
أي من الدوافع
األسمى الذي يفرضه العقل املحض من دون تد ُّ
خلٍ ْ ،
ّ
نتيج ٍة أخرى متمثل ٍة يف املصادرة عىل (خلود النفس) .ذلك أل ّن الهدف من االكتامل
إال يف أبديّ ٍة،
الرضوري والرئيس للجزء األول من الخري األسمى ال ميكن أن يُنجز بالكامل ّ
ّ
وهذا القانون نفسه هو الذي يقودنا م ّر ًة أخرى إىل العنرص الثاين من الخري األسمى ،وهو
ي
السعادة ،وهذا يعني أن يقود ـ العقل املحض ـ إىل افرتاض علَّ ٍة كُ ْف ٍء لهذا املعلول ،أ ْ
يجب أن يطالب بوجود الله .وهنا يأيت االرتباط رضوريّا ً بوجوده من أجل الخري األسمى.
األخالقي هي الفضيلة ولذلك «فالفضيلة
وقد رأى كانط أ ّن الن ّية املتمثلِّة يف احرتام القانون
ّ
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هي التي تستطيع أن تش ِّكل الفكرة التي يفهمها املرء من وراء كلمة «تقوى الله التي هي
1

األخالقي املقدس الذي يستطيع اإلنسان الوصول
جل الكامل
الن ّية الدين ّية»  ،وهذا هو ُّ
ّ
اإللهي ،بل يريد
إليه .وعىل هذا األساس ال يريد كانط توقريا ً منفعالً كسوالً للقانون
ّ
املؤسس عىل الواجب.
األخالقي
الخاصة يف مراعاة القانون
باإلنسان أن يرصف قواه
ّ
َّ
ّ
يؤسسه يف الوقت نفسه عىل دعامة
يؤسس كانط الدّين عىل دعامة األخالق ،فإنّه ّ
وحني ّ
أي عىل حاجات العقل العمل ،التي هي النور
العقل ،ال عىل تأمالت العقل النظريْ ،
الهادي الوحيد الذي يستطيع أ ْن يُرشدنا يف متاهة األفكار؛ وبالتايل فإنّه هو الدعامة الوحيدة
ل .فقد الحظ كانط أ ّن هذا اإلميان يشبع أيضا ً اهتامم العقل
املمكنة إلقامة إميانٍ عق ٍّ
ٍ
ترابط بني ملكوت الطبيعة وملكوت الحرية األخالقية،
الخالص نظرا ً ألنّه يضمن قيام
«حيثُ حري ُة االنسان ال تنبع من فوضويّ ٍة ،بل من أخالقٍ بإراد ٍة ح ّر ٍة» ،كأنه يقول :أنا لن
أتكلم عىل اإللحاد  ،ولكن (األخالق املعاملة) وهذا واضح يف عبارته التالية:
ي نوع من العبود ّية ،بل يف قدرتهم ال ّرائعة
إ ّن أصل حاجة البرش إىل الدّين ال يكمن يف أ ِّ
عىل الحريّة ،وبالتّحديد حريّة املصري ،حرية اقّتاح غاية نهائيّة لوجودهم عىل األرض،
تليق بعقولهم ،أي بقدرتهم عىل إعطاء قيمة ،أو معنًى لسريتهم الخاصة يف تدبري
2

أنفسهم .

ومن مث ّة فالحاجة إىل الدّين ال تأيت إىل األخالق من الخارج بل هي «فكرةٌ تنبع من
3

األخالق ،وليست أساسا ً لها»  ،وهذا الرتادف الذي حىك عنه كانط والقسائم املشرتكة
األخالقي
التي تحدث عنها هي السبيل األسمى ملا يتحدث عنه امللحدون ولكن مبنهجه
ّ
ٍ
أسس منهج ّي ٍة ،ال تدعو
القويم والغاية األرقى ،مصطلحات يتشدق بها العلامنيون من دون
حرب عىل الله ،وخسائرها تفتيت األخالق ،وال
فوىض وجدان ّي ٍة وإلحا ٍد؛ والنتيج ُة
إال إىل
ّ
ً
ٌ
مجتمعي يف شتى املجاالت واملناحي .لقد جاء الدّين عند كانط
مغنم فيها سوى انهيا ٍر
ٍّ
بتلك اإلرادة الحرة ليكون من أهم نتائجها غاي ٌة أس َمى يراها يف احرتام الدّين ما هو الحرتام
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ٍ
وحالئذ يبلغ اإلنسان جل ما يبحث عنه بكامل حريته ،فال يصبح اإلنسان
أعظ ُم وهو الله...
ي أنّه قاد ٌر
متخلّقا ً ألنّه متديّ ٌن ،بل األمر بعني الضدّ ،أنّه ال يصبح متديّنا ً إالّ ألنّه متخل ٌّق ،أ ْ
عىل إعطاء قيم ٍة أو غاي ٍة نهائيّ ٍة لح ّريّته .ولهذا فهو الكائن الوحيد الذي يستطيع تجاوز ثبات
القوانني التي تحكم طبيعته وحياته ليصنع لنفسه عالَامً جديدا ً هو عامل اإلنسان ّية التي رأها
مفهومني متعالِيَ ْني هام
كانط يف الح ّريّة ،وعليه تناول كانط مسلَّمة الحرية كحلق ِة وص ٍل بني
ْ
الحس عن طريق
الله والخلود .فقد وضع الحرية بني مسلَّمة الله والخلود ،حتّى تتخطّى
ّ
قانون السبب ّية ،وانطالقا ً من ارتباط مفهوم الحرية مبفهوم السبب ّية من ناحي ٍة ،ومن ناحي ٍة
أخرى ارتباطه باملفاهيم املتعالية ال بد أن نفرتض:
سبباً أخالقياً للعالَم هو مبد ٌع العامل ليك نضع أمام أنفسنا غاي ًة نهائي ًة تتّفق مع القانون
األخالقي وبقدر ما تكون هذه الغاية النهائيّة َضوريّة تكون َضوريّة أيضاً الفّتاض...
ّ
1

أ ّن الله موجود .

اللهي:
أصالة الوجود
ّ
توصل كانط إىل تص ُّو ٍر يقوم عىل أنّ قانون الطبيعة يقيض بأنْ ال يش َء يحصل من دون
لقد ّ
كل سبب ّي ٍة ليست ممكن ًة إال
تنص عىل أ ّن َّ
سبب
متعني قبل ّيا ً تع ُّينا ً كافيا ً ،إذا ً فالقضية «التي ّ
ِّ
وفقا ً للقوانني الطبيعيّة ،تتناقض ذاتيّا ً يف كلّيّتها الالَّمحدودة ،ومن املحال إذا ً أ ْن نسلِّم بهذه
السبب ّية بوصفها السبب ّي َة الوحيد َة .وعليه يجب التسليم بعلِّ ّي ٍة يحصل مبوجبها يش ٌء من دون
ني
أن تكون تلك العلة متعيِّن ًة ،وذلك بصعودنا إىل أعىل بعل ٍة أخ َرى متقدم ٍة وفقا ً لقوان َ
2
سبب أس َمى مح َّد ٍد،
الصعود امللحوظ يف منهج كانط للوصول إىل فكر ِة
ٍ
رضوريّ ٍة»  .وذلك ّ

هي يف ح ّد ذاتها إحدى طرق دحض اإللحاد؛ إذْ ال ميكن أن نستدلّ مللح ٍد عىل وجود
فكرة السبب األسمى من خالل ما أنزل سوا ًء من دي ٍن أو أخالق ّي ِ
ات الدّينِ (أخالقٍ الهوت ّي ٍة)،
ألن امللحد ال يقبلها من البداية بل يراها ميتافيزيقيا تقليديّ ًة مرفوض ًة لديه ،بل إ ّن منهج
ٍ
سبب أسمى
أخالقي ،مل ِزمٍ لالرتقاء لفكر ِة
والهوت
أخالقي
وجوب
التدليل عىل وجود
ٍ
ٍ
ٍّ
ٍّ
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أي
مح ّد ٍد  ،هو عني االضطرار للعقل إىل الصعود ،لذا رأى كانط أ ّن الطريقة األخرى سيئ ًةْ ،
1

الطريق املعاكس ،بل ت ُع َّد عقالً مقلوبا ً»  .وال ضري كيف استخدم كانط مبدأ السببية
وأقرب إىل العقل
أفضل
َ
للوصول إىل الكائن األسمى ،املهم أنّه وصل إليه بطرقٍ أخ َرى
َ
والفهم.
التمس كانط واقع ّي َة الحرية ألنّها كامن ٌة فينا عىل ال ّرغم من منهجه الرتانساندتايل ،لذا
جعل منها نقطة التوسط بني قضيتَ ْني متعاليتَ ْني هام الله وخلود النفس ،لهذا كان من الالفت
متاما ً يف هذا أ ّن الحرية هي من بني األفكار الثالث الخالصة الذي يربهن كانط عىل
واقعيتها املوضوعية إذ يتم تصورها كفكر ٍة ترنسندتالي ٍة من خالل نتائجها يف الواقع،
وبالتايل يجعل منها إمكانا ً لربط فكرت َ ْني متعاليتَ ْني ويف الوقت نفسه نصعد منها إىل الدّين
رضوري للعقل
وبذلك وصل إىل مفهوم الحرية ،حيث تم الربهان عىل حقيقته بقانونٍ
ٍّ
العمل ،لذلك يصفها كانط بأنّها تش ِّكل «حجر الغلق يف بناء منظومة العقل املحض
2

إال من خالل فكرة الحرية ،وهي مفتاح
األخالقي عند كانط ّ
بكاملها»  .لذلك ال يتم الفعل
ّ
ي أنّها حاج ٌة،
االستقالل الذايت واإلرادة .يف املقابل نجد أن الرضورة األخالق ّية ذات ّي ٌة ،أ ْ
نفسها ليست واجبا ً ،وذلك ألنّه الميكن أن يكون هناك
وليست موضوعي ًة ،مبعنى أنّها هي َ
النظري
ي يش ٍء ،نظرا ً أل ّن هذا أم ٌر يتعلق باالستخدام
ّ
من واجب يقيض بافرتاض وجو ِد أ ِّ
أساس لكل إلزامٍ بصور ٍة عا ّم ٍة،
للعقل ،ولذلك «ال يعني التسليم بوجود الله كمصادر ٍة أنّه
ٌ
3

ألن هذا األساس يقوم عىل الترشيع الذايت للعقل نفسه» وهذه ثغر ٌة أخرى أخذها دعاة
ٍ
وطقوس .لك ّن كانط
األخالقي الهوتا ً بال شعائ َر
اإللحاد عىل كانط باعتبار هذا الالهوتَ
َّ
كان يرمي من وراء ذلك رؤية الكائن «اإلنساين ال باعتباره غاي ًة طبيعيّ ًة َ
ي كائ ٍن منظَّمٍ
مثل أ ِّ
4

بل بوصفه غاي ًة أخري ًة للطبيعة عىل األرض»  ،فاإلنسان هو الغاية األوىل واألخرية للوجود
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بحكم العقل املفطور فيه من دون سائر الكائنات األخرى ،لذا أراد كانط تخليص الدّين
خالقي
من كل أنطولوجيا أو ميتافيزيقا ،بجعله دينا ً تتحدد أهميته ورضورته من منطلقٍ أ
ٍّ
ٍ
غرض ومصلح ٍة ،ال مكا َن فيه للطقوس والشعائر،
ل املن َّزه من كل
متُ ليه فكرة الواجب الك ِّ
سعيا ً نحو غائ ّي ٍة ال توجد إال فيه وحده ،محاوالً بذلك سد النقص والثغرة التفسريية التي
يك للكون ،كام
تنتج من مبدأ اآللية حينام يحاول تفسري الحياة ذاتها ضمن التّص ّور امليكاني ّ
ل ،ألنّه يرى التجانس بني ما يقوم به من فع ٍل
يأخذ موضعه أيضا ً ضمن سعي العقل العم ّ
أخالقي وبني الخري األعىل الذي ال يستطيع بلوغه يف حياته القصرية الفانية .ولعل النزع َة
ٍّ
العقل ّي َة النقديّ َة التي اتبعها كانط يف فلسفته هي التي أفضت إىل هذه النتيجة والتي بلغت
جها من خالل شكل العبادة التي تحكم العالقة بني اإلنسان والله ،وذلك من خالل
أ ْو َ
نفي لأل ّول .لكن كانط استنكر ما جاء
التمييز بني دين العبادات والدين الخلقي من دون ٍّ
1

ِ
جبا ً بقوله:
اآليات
حنا «ال تؤمنوا إال إذا رأيتم
والعجائب» متع ِّ
يف إنجيل يو ّ
َ
إذا أنتم مل تروا العالمات واملعجزات فال تؤمنوا!

2

وتساءل «هل اإلميان متوقِّ ٌف عىل رؤية العالمات واملعجزات و ِم ْن دونِهام ال يوجد
3

إميا ٌن»  ،من هذا املنطلق وضع كانط متييزا ً جوهريّا ً بني مفهوم دين العبادات ،ومفهوم
الخلقي املحض ،إذ يرى أ ّن يف دين العبادات نجد اإلنسان يتق ّرب إىل الله بأنّه
الدّين
ّ
4

أفضل» ولهذا
َ
بالرضورة أن يصري إنسانا ً
«ميكن أن يجعله سعيدا ً أبدا ً من دون أن يكون عليه ّ
خريا ً من
نبذ كانط التواكل والتمنّي من دون عملٍ  ،فلو كان كل يش ٍء بالتّمنّي ألصبح العالَم ِّ
رش ،لذلك يقول:
دون ِّ

إن الله ميكن أن يجعل منه إنساناً
أفضل من دون أن يكون هو ذاته شيئاً آخ َر ليفعله
َ
بكل يشء ال تعدو
ب صالة ألنها تت ّم أمام كائن بصري ِّ
سوى أ رن
يصيل من أجل ذلكُ ،ر ّ
ِّ َ
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يل 199 
مطارح كانط ..بني سبيل اللحاد ومسلك الميان العق ّ
أن تكون َضباً من التمني وبذلك هو عىل الحقيقة مل يفعل شيئاً إذ لو كان ذلك شيئاً
1

كل إنسان خريا ً .
يُنال بالتمني مجرداً لكان يكون ُ

لهذا ال ينبغي حرص الدّين يف مجرد الطقوس التي رمبا يكون منها الكثري مام ال يحمل
عىل نقاء القلب وحسن النية .وهو ما شاع يف الغرب األورويب حيث ش ّكلت السلطة
العقل وحده حسب كانط هو الذي
ُ
الكنسية أدا ًة لإلقطاع ومصدرا ً لشيوع الخرافات .وإذا ً،
يستطيع مهام كان اإلنسان كامل العقل أن يجد ل ّذ ًة مبارش ًة يف إظهار مظاهر الترشيف لهذا
املعبود بكونه س ّيدا ً كبريا ً للعامل وأن يناله من التمجيد وال ّتعظيم وال ّترشيف ما يليق به ،ولكن
2

يخص الله ال اإلنسان»  ،ولذلك
رش منه ،وذلك أيضا ً «بوصفه شأنا ً
ذلك اتبا ُع ألم ٍر مبا ٍ
ّ
الخلقي املحض وصفه هو األصلح لدينٍ عا ٍّم لإلنسانية ،وذلك
استبدل كانط مبفهوم الدّين
ّ
إال عرب القوانني النظامية التي هي أوامر الله ،لكن يف الحقيقة ومن أجل أن يكون
ال يكون ّ
تخصه والتي ت ُعنى بشأن اإلنسان ،فإنه يستطيع
اإلنسان قادرا ً عىل رؤية تلك القوانني التي
ّ
بقوانني الدّين الخلقي املحض ،ومن دون القوانني النظامية أن يستند إىل عقله الخاص
وبذات نفسه أن يصل إىل أساس الدّين واملتمثل يف إرادة الله ،لذلك يرى كانط حاجتنا
تلك القوانني األخالق ّية املحضة التي «هي من حاجة العقل أل ْن يقبل بوجود ق ّو ٍة ،بإمكانها
3

أ ْن تخلق املفعول التا ّم ،املمكن يف عامل ما واملوافق للغاية األخالق ّية النهائ ّية»  ،وهذا
يكون نهاي ُته إلزام ّي ًة بأن يكون هناك إل ٌه واح ٌد ،والذي يرتت ّب عليه دي ٌن واح ٌد ،وهو أن يكون
ني نظامي ٍة سوا ًء
خلقي
دي ٌن
ٌ
محض ،وبذلك يح ّقق هذا الدّي َن ما مل يح ّققه دي ُن العبادات بقوان َ
ٌّ
ٍ
كتاب عا ٍّم للناس ،أو ليكون إميا ُن هذا الدّين إميانا ً
معني ،أو عرب
لواحد َّ ٍ
خاص
وحي
عرب
ٍ
ٍّ
ٍ
تاريخيّا ً ال إميانا ً عقليّا ً محضا ً ،ألنّه باإلميان العقل املحض يستطيع اإلنسان الوصول إىل
فهم إرادة اإلله .عىل أ ّن كانط ال يرفض متاما ً الوحي بل يحلّله هل هو بضاع ٌة عقدي ٌة متناقل ٌة
بشكلٍ
وتاريخي ،أو هو وحي العقل املحض ألنّه أقدس ما ميكن أن يخطر عىل
وضعي
ٍّ
ٍّ
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وحي من معانٍ عقليّ ٍة رصف ٍة ولذلك ليس املطلوب سوى
أي
ٍ
بال البرش عا ّم ًة ،ال يخلو ُّ
أي
ل يف كل
وحي وتخريجه بشكل مناسب لطبيعتنا األخالق ّية ْ
ٍ
اإلنصات إىل ما هو عق ٌّ
1

ألي ٍ
ديني» .
أخالقي
موقف
ٌ
لحريتنا« ،إ ّن اإلميان الح َّر هو
باطني ...ولذلك ال معنى ِّ
عنف ٍّ
ٌّ
ٌّ
خارجي بل يريد جوهر
فام يريده كانط هو حامية اإلنسان من تحويل الدّين ملجرد مظه ٍر
ٍّ
رث
كل يش ٍء ،ألنّه معبو ٌد
ال ّدين ،أل ّن الله هو ُّ
خارجي يف أفق أنفسنا ،و ِم ْن ث َ َّم فإنّه هو أك ُ
ٌّ
األفكار العقلية ح ّري ًة إلينا ،فكانط ال يريد إبطال دين الشعائر كام ذهب بعضهم إىل ذلك
ولكن يريد إيقاظ الضمري البرشي لكيفية عبادة الله ...أليس ما تعانيه مجتمعات ُنا املعارصة
سبب العنف والدكتاتورية املعارصة ،هو
هو ات ّخاذَ بعضهم الدّين مظهرا ً ال جوهرا ً ،أليس
ُ
البع َد عن جوهر العقل وعدم إعامله يف الدين؟
أي اإلميانُ
إن اإلميا َن
األخالقي الذي يدعو له كانط هو إميان التوكّل ال التواكل ْ
َّ
س عىل صفاء النيّة ونقاء القلب ،إميا ُن الحرية لله وحده ال إميان األغراض الدنيوية
َّ
املؤس ُ
الذي يسميه كانط «إميان املرتزقة» ،إميان الحرية ال العبودية ،فمعنى أن يكون اإلنسان ح ّرا ً
2

يغري حياته إىل حيا ٍة جديد ٍة مطابِقة للواجب»  ،اإلميان الح ّر ليس هو
«ال يعني سوى أن ّ
إميان كفارة ،اإلميان الحر – كام يقصده كانط – هو إميان العقل الذي يستطيع هو وحده
واجب عىل األرض أقدس من سري ٍة حسن ٍة
«أن يحررنا من شعور الذنب وذلك أنّه ليس مثة
ٌ
ّسفة بال جدوى بل
ٌ
وفقا ً لقوانني الحرية وهو
موقف ال نحصل عليه بالقيود والرهبانيّة امل ِ
3

باستعامل حريتنا وطبيعتنا البرشيّة»  ،ولهذا يرفض كانط أن يصنّف النّاس ك ّفارا ً زناديق
الخلقي ،املطمور يف صلب العقل
ومؤمنني .فهناك ما يطلق عليه كانط باالستعداد لل ّدين
ّ
البرشي ،ولكن ال يعني ذكر أ ّن اإلميان العقل الح ّر يرفض ويتن ّكر للعقائد وامللل و إمنا
كونه ال يحتاج البتة إىل شعائر حتّى يقتنع به الالّهوتيون أ ّن ما يريده كانط هو حامية الضمري
ٍ
كهنوت ،فهو ال يهدف من اإلميان الح ّر إىل إبطال دين
البرشي من تحويل الدّين إىل
ّ
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يل 201 
مطارح كانط ..بني سبيل اللحاد ومسلك الميان العق ّ
الشعائر والطقوس أو دين املعتقدات ولكنه يريد إيقاظ العقل بكيفية التعامل
ولذلك فالحاجة

إىل

الدّين

ال تأيت

إىل

األخالق

من

الخارج،

بل هي فكر ٌة تنبع من األخالق ،وليس هي أساسا ً لها ،وهذا الرتادف الذي حىك عنه كانط
والقسائم املشرتكة التي تحدث عنها هي السبيل األسمى ملا يتحدث عنه امللحدون ولكن
األخالقي القويم والغاية األرقى.
مبنهجه
ّ
كل أنواع االحرتام األخرى ،هو الذي يجعله يف ّكر
إنّ حاجة اإلنسان إىل احرتامٍ أعظ َم من ِّ
من نفسه يف جعل يش ٍء ما موضوعاً للعبادة ،ومن جوهر هذا االحرتام يختم كانط كتابه نقد
العقل العمل بعبار ٍة تجمع كل فلسفته الخلقية والدينية بقوله:

شيئان يشغالن الوجدان بإعجاب وإجالل يتج ّددان ويزدادان عىل ال ّدوام كلّام أُم ِعن
1

األخالقي يف صدري .
الفكر التأ ّمل فيهام ،السامء ذات النجوم من فوقي والقانون
ّ

أنبل فكر ٍة يف أفقِ أنفسنا ،ومن ث َ َّم
خارجي بل ألنّه ُ
فال يكون الله َّ
كل يش ٍء ألنّه معبودٌ
ٌّ
فهو أكرث األفكار حريّ ًة إلينا ولذلك وكام بدأنا بحثنا هذا ،يكون كانط من الذين صعدوا
إال من خالل منطق العقل وحرية
للسامء باألخالق ،وعليه ال ميكن الحكم عىل كانط ّ
كل
التفكري اللَّ َذيْن يش ّكالن جوهر فلسفته ،ذلك بأن حاجة اإلنسان إىل احرتامٍ أعظ َم من ِّ
أنواع االحرتام األخرى هو الذي يجعله يفكّر يف جعل يش ٍء ما موضوعا ً للعبادة .وهذا
بدوره أعطى لكانط بُعدا ً آخر للدين مخالفا ً بعض الفالسفة.
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يف املتاهة الكانطية ،حماولة يف نقد القانون األخالقي الكانطي1
ّ
ّ
ّ
إدريس هاني2
ٍ
عبارات يف مدح إميانويل كانط وأكّد عىل أه ّمية أطروحاته الفكريّة ،قال أنّ هذه
بعد أن ذكر كاتب املقالة
األطروحات عرض ٌة ٍ
ِ
لنقد جادٍّ؛ إال أنّ محور البحث فيها هو النقد الوارد عىل نظريته األخالقيّة وما يرتتّب
نتائج ،ويف هذا السياق قام أ ّوالً بتعريفها وبيان تفاصيلها بحسب األطروحة الكانط ّية ،ث ّم تناول
عليها من
َ
األخالقي برؤية كانط؛ ويف نهاية
بالرشح والتحليل عىل أساس فكرة الواجب
مسألة إثبات وجود الله تعاىل ّ
ّ
ٍ
شبهات تَ ِرد عىل ما ذُكر ،إحداها منهج ّي ٌة واألخرى عقل ّي ٌة والثالثة منطق ّي ٌة.
املطاف ذكر ثالث
التحرير
******

مدخل
ال يخفى أن الكانطيّة كانت قد أنجزت ثور ًة كربى يف تاريخ الفلسفة الحديث قوامها وضع
العقلِ ِ
نفسه أمام سؤال النّقد؛ وبذلك صار لها الفضل يف اإلجهاز عىل ما تبقّى من أُ ُس ٍ
س
املسيحي وعموم امليتافيزيقا الغرب ّية .فقد يُقال أنّه ليس مثَ ّ َة من أ ْم َك َن ُه
لالهوت
فلسف ّي ٍة ّ
ّ
مام قام به صاحب سؤال
ً
فعال تسديد الرضبة القاضية آلخر قالع اإلميان منذ ديكارت ،أكرث ّ
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األنوار وناقد العقل املحض ،وقد باتت هذه القناعة راسخ ًة يف أذهان كثريٍ من فالسفة
القرون الثامن عرش والتاسع عرش والعرشين وإىل اليوم ،مبن فيهم مؤرخو الفلسفة .وهذا
محض
رأي آخ َر ،يرى عكس ذلك متا ًما؛ يرى يف املحاولة الكانطيّة
َ
ال ّرأي يقع يف مقابل ٍ
والالهوتية التي ناضل هذا
ّ
بكل األُ ُسس امليتافيزيقية
تسليام مضم ًرا ّ
مسامح ٍة تحجب
ً
األقل مل ير نيتشه يف قدوم كانط ما هو جدي ٌر بإحداث
ّ
األخري يف سبيل تقويضها .عىل
ٍ
بني االنحطاط والخداع
التّغيري يف أُ ُسس الفلسفة األملانية التي َو َسمها
بأوصاف ترتاوح ّ
وال َبلَه .يتساءل نيتشه عن حقيقة هذا الجديد الذي جاءت به الكانطية حينام يقول:

من أين ذلك االقتناع األملاينّ ،الذي يُسمع صداه إىل اليوم ،بأنه بد ًءا من كانط قد
1

أفضل .
َ
انعطاف نحو يشء
حدث
ٌ

غري أننا سنكتشف بعد ذلك أنّ حتميّة اإلميان تحقّقت بصور ٍة أق َوى داخل الجدل

الكانطي ِ
نفسه ،حيث إ ّن أُوىل عالمات اإلخفاق يف تقويض اإلميان ،هي عندما ا ُضطُّر
ّ
كانط إىل إحداث رضب من الرشخ الوظيفي بني عقلَ ْني ،كان أحرى أن يُظهرا تط ُّوح

حاق العقل النظري إىل هامش العقل
املحاولة الكانطية يف تهريب مسألة اإلميان من ِّ
العمل ،الهامش الذي يصبح مبوجب إطالقه مرك ًزا يه ّمش العقل النظري بوصفه ،دون
ح ِّد تع ُّقلِ األشياء مطلقًا .الفضل يف دحض مسألة اإلميان ومعاودة تأسيس فكرة الله من
الفلسفي لفكرة الله ،ولقد
األخالقي هي حكاي ٌة عن انسداد آفاق الدحض
خالل السؤال
ّ
ّ
َب التاريخيّ ُة التي أعقبت املحاولة الكانطية أنّ األخالق هي أعج ُز ما تكون
أكّدت ال ُ
حق ُ
أقل دون تق ّمص أدواره
أقل بال رشطه ،أو ال َّ
عن القيام يف دنيا الخلق خارج الدّين أو ال َّ
تحتل قمة سلَّم ال ِق َيم
ّ
عربنا بطريقة مارتان بليز ،فإ َّن ال ِق َيم الدين ّية
ومتثّل وظائفه .ولو ّ
2

اإلنسانية  .إننا نزعم أن العالَم اليوم -وبخالف أكرث الذين اعتربوا أنّ العرص يعاين حقا من
إال بقدر ما يعيش أزمة دينٍ  .ولقد حاول كانط جهده عرب متاهة
أزمة قِ َيمٍ  -ال يعيش أزمة قِ َيمٍ ّ
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األخالقي
يف املتاهة الكانطيّة ،محاولة يف نقد القانون
الكانطي 205 
ّ
ّ

األخالق منزل َة الدين ،واإلنسا َن منزل َة اإلله ،مبعنًى آخ َر لقد حاول
َ
األخالقي أنْ يُن ِّزل
القانون
ّ
األخالقي إىل العقل العمل ،ظنا منه أ ّن هذا يكفي يك نجعل املستقبل
إسناد القانون
ّ
ين مستقبالً عقالنيا خاليًا من الدين ،ومن دون الحاجة إىل املح ِّفز الوحياين ،وهذا
اإلنسا ّ
مثاال عنه يف مقدّمة الطبعة األوىل
ما أكّد عليه مرا ًرا وتكرا ًرا يف أعامله الكربى؛ حيث نجد ً
تأسيسا عىل مفهوم اإلنسان بوصفه
من كتابه الدين يف حدود العقل ( ،)1793ما معناه أنه،
ً
ني بال ٍ
رشط ،تصبح األخالق يف غنًى عن فكرة وجود
َ
الكائن الح َّر والخاض َع بنفسه لقوان َ
أي دافعٍ آخ َر
كائنٍ آخ َر أس َمى من اإلنسان ،حتّى يعلّمه ما يجب عليه ،كام هو يف غنًى عن ِّ
إلنجاز ذلك ،غري القانون نفسه ،وبالجملة فهو ليس يف حاج ٍة إىل أن يستند إىل الدّين يف
أم ٍر أمكنه تحقيقه انطالقًا من العقل العمل املحض ،فهذا األخري يكفيه لتحقيق ذلك.

1

فلسف،
ّ
والحق أن ّنا نجد يف املحاولة الكانطيّة الفاشلة عىل براعتها يف التّمنطُق والتّ ُ
إال عرب
عقال الذ باالقتصاد حدا مل يعد قاد ًرا مبوجبه عىل الفعل ّ
ً
متحريا للعقل؛
فهام
ً
ًّ
حري بني وظائف قس َم ْي عقلٍ بال َمق َْسمٍ  ،نظر إليهام كانط تحت
التّشطري وال ّتفكيك والتّ ّ
نفسها ،بوصفهام عامل َ ْني منشط َر يْن عىل نحو الحقيقة .
تأثريٍ جامحٍ تعدّى األرسطي َة َ
إثبات اليشء يف ذاته والحكم بامتناع تعقّله عىل الحقيقة ،ليس نزع ًة لتنسيب العقل أو
تحايل عىل حتمية
ٌ
ري معلن ٍة السميّ ٍة نجد يف املنت الكانطي ما يناقضها؛ بل هو
معانق ًة غ َ
ل بصور ٍة تع ّوض عجز العقل
اإلطالق التي سوف تعود بجاللها من نافذة العقل العم ّ
النظري ،وتثبت ما حكمت الكانطية بعدم اختصاصه بالعقل النظري؛ ألن السؤال
لصيق بالعقل النظري ،وهل يكفي
املطروح اليوم عىل كانط :هل العقل العمل شط ٌر
ٌ
النظري إمكانية معرفة األشياء كام هي يف حقيقتها ال كام هي
أ ْن نطرد من حيّز العقل
ّ
عارض ٌة عىل ملكة الفهم ،حتّى تفقد صفة العقالنية؟
عقل خارج نطاق العقل وهو أ ّو ُل متَّهمٍ .
ل هو ٌ
إذا ً ،كان يكفي أن نقول :إ ّن العقل العم ّ
فكيف نظر كانط إىل األخالق؟ وكيف نظر إىل الدين؟
1. Emmanuel Kant ,La Religion dans les Limites de la Raison, p15.
Traduction de André Tremesaygues, développée par Jean-Marie Tremblay, en collaboration avec la
Bibliothèque Paul-èmile-Boulet de l'Université du Québec à Chicoutimi Un.
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األخالقي وعن املوقف
الجواب عىل هذيْن السؤالَ ْني يستدعي الحديث عن القانون
ّ
األنطولوجي .ونؤكّد هنا عىل أنّنا ال نطمح فقط إىل نقد تهافت الطريقة
الكانطي من الدليل
ّ
ّ
الكانطية املخاتلة يف محاولتها التّأسيس لإللحادية الحديثة التي تبدأ من تأكيد عدم الحاجة
إىل الدين ،وتستم ّر ّ
بفك األخالق عن الدين ،وأحيانًا فك الدّين عن اإلله -حكاية دينٍ بال
ريا دين الخروج من الدّين يف متثّالت مراوغة للروح الكانطية مع غوشيه .وكلّها
إل ٍه  -وأخ ً
ترى سندها املوضوعي يف القانون األخالقي ،ويف مرشوع نقد العقل بشقّيه املج ّرد
ٌ
معروف فإن تأثري
قائال :كام هو
والعمل .يؤكِّد هيغل ،وهو أحد أبرز نقاد كانط ،عىل ذلك ً
جهه الفيلسوف إميانويل كانط ض ّد األدلّة امليتافيزيقية عن وجود الله ،أدّى
النقد الذي و ّ
ٍ
علمي عن املوضوع ،ويف
بحث
أي
ّ
إىل
التخل عن تلك الحجج ،ومل تعد تذكر يف ّ
ٍّ
أصال.
ً
الحقيقة إنَّ املرء يكاد يخجل من أن يوردها
ويذكر يف مثال نقد كانط للدليل الغايئ ،أنّه بفضل كانط جرى التشكيك أل ّول م ّرة يف
هذا الدليل.

1

األخالقي ِ
نفسه أبر َز األدّل ِة الحديث ِة عىل وجود الله؛ بل إنّه
إننا نسعى هنا لجعل القانون
ّ
ٍ
وحينئذ وجب أخذ أحكامنا
أبر ُز الطرق الحديثة عىل أ ّن الدّين رضور ٌة وحتم ّي ٌة أنطولوجي ٌة.
مؤس ًسا لهذه اإللحادية ،وقد
هنا برشوطها أو لنقل برسم التنسيب ،فقد يرى ٌ
بعض يف كانط ِّ
مؤس ًسا لإلميان ،وهذا كلّه ميكن الوقوف عىل مظاه َر منه يف الحرية
يرى فيه
ٌ
بعض ِّ
الالهوت
الكانطية .وأ ّما مقارن ًة مع نيتشه  -ويف نظره  -فإنَّ كانط ال يزال يربط نجاحه بنجاح ّ
.ويف نظري ،إنّ املتاهة الكانطية مفتوح ٌة لتأكيد الحكم ونقيضه؛ فالقدرة االستداللية
مراوغ ٌة إىل ح ّد أنَّها صنعت مفارقات العقل بل انتحرت غرقًا يف نقائضه؛ لذا قد يرى أنصار
اإلميان غايتهم يف القول الكانطي الذي ضيّق من اختصاص العقل ،النظري ،وقد يجدون
ص ِدمت بصمود قوة العقل
فيه ما يخدم اإلميان ،بينام الواضح أن التهافتية الكانطية ُ
النظري ،ونفاذ عامل األشياء ،وصالبة فكرة الله والدين.

 .1فريدريك هيغل ،األعامل الكاملة (محاَضات فلسفة الدين) ،ص .121-18

األخالقي
يف املتاهة الكانطيّة ،محاولة يف نقد القانون
الكانطي 207 
ّ
ّ

القانون األخالقي
لقد شغلت إشكاليّة العالقة بني األخالق وال ّدين ،حيّ ًزا الفتًا يف النقد الكانطي يف معرض
صياغة إميانويل كانط لـ «القانون األخالقي» .وبقدر ما كان نقد العقل الخالص قد حسم
ل ،فإنَّه استطاع أن يهزم العقالنية الجامحة يف غرورها،
يف ذلك الرشخ بني
ّ
النظري والعم ّ
ويخدش من كربيائها وتطاولها عىل عامل األشياء والحقائق ،وإذا كان فرويد قد تح ّدث
َ
الرنجّس الذي أحدثته جملة االنقالبات العلمية املشهودة من قبيل
يو ًما عن ذلك الجرح
ّ
ٍ
بعدئذ
ثورة الفلك الكوبرنييك والبيولوجيا الداروينية والتحليل النفّس الفرويدي ،أمكن
حا
االعتقاد بأنَّ نقد العقل الخالص هو يف صميمه واح ٌد من الصدمات التي شكلّت جر ً
كل املوضوعات ،سوا ًء تلك التي
نرجسيا ألزمن ٍة جعلت من العقل جوه ًرا قاد ًرا عىل فهم ّ
تبدو ُمتاح ًة للفهم ،أو حتّى تلك التي ال يحتويها العياين ك ُمعطًى ِ
س ،فقد حاول قلب
للح ِّ
عرب عنه
كل البناء التقليدي لفلسفة األخالق؛ قلبًا
ّ
ً
رشسا وقاسيًا .ونجد مثال ذلك يف ما يُ ّ
ٍ
كتأكيد عىل وجود تلك القطيعة .إىل ذلك،
عنوان كتاب :الدين بعد األنوار ،لهريمان لوبا،
يشري جوزيف سايفرت بالقول :يعرتض هريمان لوبا بطريق ٍة راديكاليّ ٍة عىل إمكانية معرفة
ٍ
افرتاض مفاده أنّه
تأويال وظيفيا لله ،وينطلق من
ً
الله يف كتابه الدين بعد األنوار ،ويقرتح
الالمعقول ادّعاء حق امتالك الحقيقة يف ما يتعلّق
بعد األنوار وبعد كانط ،فإنّه قد أصبح من ّ
باملعرفة املوضوعية لله.

1

لكنه ،وعىل الرغم من ذلك ،يرتاءى لنا أننا أمام صور ٍة من النقد ،مهام بلغ شأنه ومهام
بلغ متظهره بالجذرية ،مل يحقّق قطيعته الكربى مع جوهر اإلشكالية التي بها كان الدّين
نفسه رضور ًة أخالقيّ ًة ،كام بدا ملن وردوا قبله أو من استصحبوا ذلك بعده؛ بل ورمبا
تحصل من خالل نقد العقل العمل وجو ُد ممر لتثبيت هذه الحقيقة التي مل ِ
يف بها النقد
َّ
الكانطي عرب تهافتاته ،لكنَّها صدرت شذر مدر عرب رياض ٍة نقديّ ٍة هي باألحرى ،وحسب
التوصيف النيتيش ،ال تعدو أن تكون سوى مساومة مع املنقود عىل طول الخط .فليس إذا ً

 .1جوزيف سايفرت ،الله كْبهان عىل وجود الله ،ص .162
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1

لنقد كانط من موضوع غري التْبير ،وهو يبدأ بالميان مبا ينتقده  ،فهو مع ذلك يق ّر بأن
2
الخري  -إىل الدين  .كام مل
األخالقي من جه ٍة ما ،يقود  -من خالل فكرة اإلله
القانون
ّ
ّ

يحقّق قل ًبا كوبرنيكيا ،يف مجال فلسفة األخالق ،من حيث كان قلبه خاد ًعا وواق ًعا يف
رضوب من االستبدال والحجب؛ حيث ما بدا من هذا القلب الذي قيل حوله الكثري ،ما
هو باألحرى سوى محض مغامر ٍة يف صلب مفارق ٍة أشب َه ما تكون بخفّة ساح ٍر أو ماه ٍر يف
اإلخفاء عىل ما رأى ناقده شوبنهاور .وهي املفارقات التي رسعان ما ستعود إىل البدايات،
الستئناف ما استنكفت عن إمضائه بد ًوا ،يف نوع من املصالحة العبثيّة.
مأزق التفويت إىل العقل العميل
تلك حيل ٌة تقليديّ ٌة ك ّرستها األرسطية ،وتعاظم أمرها عرب تاريخ الفلسفة املشّ ائية الوسيطة،
وكذا املدرسانية آلباء الكنيسة ،حتّى كانت لها الحكومة عىل الحقبة الفلسفية املمتدّة إىل
األنوار ،حينام ع ّززت الديكارتية من املقوالت األرسطية التقليدية ،وأهمها تجسيم الرشخ
املثنوي لعقلني استهلكت الفلسفة نفسها داخلهام ،كام استفحلت حريتها عند تخومهام
لعل ذلك أكرب وهمٍ َو َسم القول الفلسفي التقليدي والحديث م ًعا .كان
وبني أقصييهامّ .
املعتسف .وبال ّتأكيد
االستثناء املعانق للوحدة موجودًا دامئًا عىل هامش شقوة التفكيك
ِّ
مل تكن الكانطية لتمثّل هذا االستثناء عىل الرغم من الحركة االنقالبية التي قادتها ضد
امليض
لتميض هذا
أوهام العقل الخالص ،وللتحقيق ال بُ ّد من القول أنّ األرسطية ما كانت
ّ
َ
األحمق إىل اعتبار التقسيم اإلجرايئ للعقل مبثابة تقسيمٍ عىل نحو الحقيقة ،فال يخفى أ َّن
الدليل األنطولوجي ،و َدفْع فكرة استحالة العلم ،وثبوت الحقائق يف ذاتها ،وإمكان اإلدراك
لها وللمتعايل ،هي يف صلب الرسالة األرسطية .وما االنقالب الكانطي يف صميم هذه
الحقائق واألحكام سوى مثر ٍة لزيغ النزعة اإلطالقية التي َو َسمت الكانطية وعموم الفلسفة
الغربية ،مبا فيها الغارقة يف التنسيب .والتنسيب يف الفلسفة الغربية ،عادة ما يأخذ طاب ًعا
 .1جيل دولوز ،نيتشه والفلسفة ،ص .15
2. Emmanuel Kant ,Critique de la Raison Pratique ,p 205.

األخالقي
يف املتاهة الكانطيّة ،محاولة يف نقد القانون
الكانطي 209 
ّ
ّ

أي حينام تعاطت الكانطية مع اإلجرائية األرسطية بنحو
مخاد ًعا وحجاجيا ليس ّ
إال؛ ْ
محل املفهوم
ّ
عقال مج ّز ًءا
ً
الحقيقة الواقعية .يرى هابرماس أ َّن كانط كان قد وضع
الجوهري للعقل املوروث عن التقليد الفلسفي ،غري أننا ال نوافق هابرماس عىل ذلك،
ووظائف حقيق ّي ًة وبقسو ٍة بني
َ
فقصارى ما بلغته املحاولة الكانطية ،هو أنَّها و ّزعت أدوا ًرا
عقلني ،فيام كان املوروث الفلسفي منذ أرسطو مينحهام لتلك
ي عقل أصبحا
شط َر ْ
ْ
أي أنّ كانط جعل من التجزيء العقل حقيق ًة ال إجراء
القسمة اإلجرائية الصورية للعقل؛ ْ
كل شط ٍر منه يستطيع أن يتح ّرك مبفرده ،لكن
صوريا فقط ،كام منحه أدوا ًرا كربى جعلت َّ
دون أن يصمد يف وجه لعنة املفارقة ،وقد تكون هذه من مظاهر الحرية إن مل نقل التهافت
الكانطي الذي أدركه رعيل النقاد الذين مل يهادنوا محاولته بقدر ما الحقوا مكامن ذلك
اإلخفاق .فهيغل ما فتئ يذكّر بذلك:
فإنه باملثل أ ّن فلسفة كانط وتهافتات كانط ودحضها لتلك األدلّة قد تح ّملناه لفّتة
طويلة.

1

لعل أهم مظه ٍر من مظاهر هذه التهافتية نزعة الرشخ والتجزيء العقل ،فحتى لو
ّ
يئ ،فإن كانط عجز عن تجميع شتاته وتوحيد ما كان
افرتضنا أنّ التجزيء هنا
وظيفي وإجرا ٌّ
ٌّ
أي إىل ما آل إليه وضع التقسيم أعاله،
قد ج ّزأه ابتداء .يشري هابرماس إىل هذه الحقيقةْ ،
2

ملفهوم عقل مج ّزأٍ إىل عنارصه حيث مل تعد وحدته سوى شكليّة  .فهو  -كام يراه  -يفصل
كل منها عىل أسس خاصة
بني ملكتي العقل العمل والحكم ،واملعرفة النظريّة بوضع ّ
بها.

3

وهي املسألة نفسها التي لفتت انتباه راينهولد حينام نفى أن تكون الثنوية التي أقامها
4

كانط بني الحساسية والفهم ،حال  .ويستدعي إميل برهييه موقف هردر ناقدًا كانط :والحق

 .1فريدريك هيغل ،األعامل الكاملة (محاَضات فلسفة الدين) ،ص .19
 .2يورغن هابرماس ،القول الفلسفي للحداثة ،ص .33
 .3املصدر نفسه ،ص .19
 .4إميل برهييه ،تاريخ الفلسفة :القرن الثامن عرش ،ص .302
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حها ما أدخله كانط عىل هذه األشياء
ج َر َ
أنّ حساسية هردر بالوحدة وباالتصال يف األشياء َ
بني ملكات املعرفة ،التجزي
من تقسيامت وتفريقات :انشقاق يف الطبيعة البرشية ،التفريق ّ
يف العقل نفسه:
إ ّن عناوين الفصول األخرية هذه من كتاب ما بعد النقد تحدّد منحى الكتاب ب ّرمته،
والحق أن الفصل بني الحساسية والفهم ،بني الظاهرة والشء يف ذاته ،بني العقل
النظري والعقل العميل ،مل يصدم هردر وحده؛ بل صدم كثريين أيضً ا غريه؛ ولن يكون
من ه ّم للميتافيزقا ّ
الالحقة عىل كانط غري مجاوزة الكانطية عن طريق إعادة بناء وحدة
الذهن التي فصمها النقد.

1

ال يخفى أنَّ األخالق يف الفلسفة الكانطية  -هي كام يف متوضعها األرسطي التقليدي -
األخالقي يف مفارقاته الكانطية،
من مسائل العقل العمل .حيث ال يتس َّنى لنا فهم املشكل
ّ
إال إذا استوعبنا مفارقة العقل العمل نفسه عند كانط ،السيام وأن العقل النظري حسب
ّ
هذا األخري ،ال ميكنه إثبات ال ِق َيم األخالق ّية أو ال ِق َيم الدين ّية بوصفها أوام َر إله ّي ًة .ومن هنا،
مام يتيحه الفهم؛ أي أنهم
جاء نقضه عىل أرسطو وغريه ممن أثبتوا  -يف نظر كانط  -أكرث ّ
متادوا مع رشود العقل النَّ َّزاع إىل معانقة الوحدة والكامل ،حيث إ َّن ما يقع خارج حدود
2

التجريب ،ال ميكن إثباته يف األمر نفسه  .وال يجد املتأ ِّمل للتخريج الكانطي ما يصلح
إال إدان ًة ألرسطو
نقدًا جذريا ألصول النظر والتقسيم األرسطي للعقل ،فام زعمه ليس ّ
إلثباته أكرث مام يثبته العقل النظري ،فهو نقد يف طول املنظومة األرسطية التي بدا كانط
رضا مسلّامتها ومتواطئًا إىل ح ٍّد ما مع مقوالتها ،عىل أقل يف حدود
متقيدًا بها ومستح ً
القبليات والوجود الذهني وتص ّور الزمان واملكان ومبدأ التناقض .ومل يتمكن النقد
تسليام .وبينام كانت
الكانطي من طرح السؤال عىل التقسيم األرسطي للعقل؛ بل سلّم به
ً
لغة التنسيب سيدة املوقف يف العلم النظري ،كان التسليم سيد املوقف يف العلم العمل،
أنجع يف العمل لتجنيب العقل الفوىض والعامء يف
أي معيا ٍر
ُ
رياُّ :
وبذلك يصبح السؤال كب ً
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ّ

علام بأنّ خطورة الفوىض
العلم العمل؟ كام وجب تح ّقق املعيار يف مجال العلم النظريً ،
تقل رضاو ًة عن الفوىض يف النظر ،ومن هنا جاء إنكاره أيضً ا للدليل
يف العمل ال ّ
استبداال ملفهوم الكامل ،كام استنكاره للدليل الكوسمولوجي
ً
األنطولوجي ،بوصفه
1

يثبت بالعقل النظري  ،فالحس ال ميكنه إثبات
للرضورة ،وكالهام ال
ً
بوصفه
استبداال ّ
ُ
كل معلو ٍل علته،
كل ما يثبت بالعلّية هو واق ٌع يف ح ّيز التع ّينات الجزئية ،فيثبت ُّ
الكل؛ إذ ّ
ّّ
ولكن ال يعني ذلك إثبات عل ٍة أوىل بواسطة الحس:
واقعي وصحيح ،األشياء
لذلك فإنني ال أستطيع أبدًا أن أدرك مبا لهذه الكلمة من معنى
ٍّ
ّ
يل
أستدل عىل وجودها فقط من إدرايك
الخارجية ،بل أستطيع أن
ّ
الحّس الداخ ّ
ً
خارجي يجب أن يكون
معلوال لشء ما
الحّس بوصفه
ْبا أن هذا الدراك
ّ
الخاص ،معت ً
ّ ّ
ٍّ
ً
ً
استدالال
استدالال يبدأ من معلول معطًى إىل علّة مع َّينة يكون
أقرب علّة له؛ ولذلك فإنَّ
َ
2
مشكوكًا يف أمره دامئًا؛ وذلك ألن املعلول قد يكون نتيج ًة ألكرثَ من علّة واحدة.

ل وفلسفة الواجب.
من هنا ،ندرك كيف كان مجال املشكل
الخلقي هو العقل العم ّ
ّ
وإذا كان القدامى قد اجتهدوا لريقوا باألخالق إىل درجة العلم أو الصناعة ،كام يبدو من
كالم ابن مسكويه ،فإ َّن كانط يريد البلوغ بها إىل ما هو أبعد من كونها مج ّرد علمٍ ؛ أي أراد
الالمرشوط ،وهي
بالرضورة ،حيث أقامها عىل فكرة الواجب ّ
لها أن تصبح قانونًا محكو ًما ّ
ل.
األخالقي
تؤسس إلشكالية العالقة بني
الفكرة التي ّ
والديني ،كام يف نقد العقل العم ّ
ّ
ّ
ليست األخالق مستقلَّ ًة عن الدّين فحسب؛ بل إ َّن الدّين تاب ٌع لها ،انطالقًا من أن األخالق
كل حا ٍل ،ال يجعلنا ننخدع بالتحليل الكانطي،
دليل عىل وجود الله ،وهذا ،عىل ِّ
هي نفسها ٌ
محل الدليل األنطولوجي أو
األخالقي الكانطي ّ
إىل الدرجة التي تدفعنا إىل إحالل الدليل
ّ
األخالقي ال
الدليل الكوسمولوجي ،اللذيْن قُ ِّوضا يف العقل النظري؛ وذلك ألن الدليل
ّ
يرقى إىل مقام إثبات الوجود املوضوعي ،بقدر ما هو مراوغ ٌة إلشباع حاجة العقل املج ّرد

دليال واحدًا يتنكّر ويتلبّس ثوبًا مختلفًا؛ لذا يقول« :أما الربهان األول ،فلقد قدّمه العقل املجرد،
إال ً
 .1ال يرى كانط يف الدليلني ّ
وقدمت الخربة الثاين ،بينام يوجد يف الواقع برهان واحد فقط .أي أنّه األول الذي يبدل ثوبه وجرس صوته يك يظن فيه عىل أنّه
الثاين»( .إميانويل كانط ،نقد العقل املجرد ،ص .)666
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أي دينٍ
إىل وجود مبدأ للممكنات .إنَّ األخالق هي من يقود إىل الدّين ال العكس ،وليس ُّ
بال ٍ
رشط جديراً بهذا اإليصال .يف حال ٍة واحد ٍة فقط ميكن لدي ٍن ما أنْ يكون طبيعيا ،ويف
الوقت نفسه وحيانيا؛ وذلك حينام يستطيع النّاس من خالل أبسط االستعامل لعقولهم -
كام ينبغي لهم ذلك أيضً ا  -أن يصلوا إليه.

1

الخرية .وهي
سامه هذا األخري ،باإلرادة
ليس لألخالق الكانطية من مرتك ٍز ،سوى ما ّ
ِّ
ري يف ذاتها وليست مج ّر َد خ ٍ
ري .حتّى ُميكنه ،بنا ًء عليه ،متييزها عن الفضيلة ،بوصفها -
خ ٌ
الخرية ،هي املعيار الذي يجعل
الرش ،فاإلرادة
ّ
الفضيلة نفسها  -قابل ًة لالستعامل يف ّ ِّ
ٍ
مرشوط أو
ريا مطلقًا غري
ريا بحسب ما تقتضيه تلك اإلرادة باعتبارها خ ً
الفضيلة نفسها خ ً
ٍ
هدف مقصو ٍد من الفعل األخالقي ،حيث ال دخالة
الخرية إىل
مق َّي ٍد .من هنا ،تتحول اإلرادة
ِّ
الخرية ،غاي ٌة يف ذاتها ،سوا ًء أتحققت أم ال؛ ألن
آلثار هذا الفعل يف تحديد قيمته ،فاإلرادة
ِّ
2

مصدر خرييّتها هي النية وبالتايل ،اإلخالص ونقاء الّسيرة ،فليس املع ّول عليه يف الفعل
األخالقي محض أداء الواجب ،عىل نحو االلتزام الرشعي أو القانوين ،بل أن يكون الباعث
ّ
األخالقي عن
عىل االلتزام بأداء الواجب هو تقدير الواجب واحرتامه ،فالذي مي ِّيز الفعل
ّ
الخرية التي تجعل بعضً ا يؤ ِّدي الواجب بدافع اإلرادة
االنقياد للقانون ،هو هذه اإلرادة
ّ
الخرية واحرتام الواجب نفسه ،كام تجعل بعضً ا آخ َر يؤ ّدي الواجب بدافع الخوف أو الّلذة
ّ
األخالقي الكانطي هو بخالف القانون الطبيعي ال يقوم عىل
أو املصلحة .إ ّن القانون
ّ
األخالقي اإلرادي هو نفسه ضد الطبيعة ،وبه يسمو الكائن إىل
أساس اإلكراه؛ بل إن الفعل
ّ
املعقولية ،ال برسم تج ّردها ،بل املعقولية هنا مبا هي مق ِّو ٌم ملاهية الفعل األخالقي .بهذا
يستطيع اإلنسان احتالل مملكته بوصفها مملك ًة ح ّر ًة ال طبيع ّي ًة محكوم ًة بالرضورة .وإذا
تبني أنّ اإلنسان هو الكائن الوحيد من بني الكائنات الذي يعمل الواجب ،أمكننا القول أنَّ
ّ
أخالقي بامتيا ٍز ،مبا أن فكرة الواجب تجعل من الواجب نفسه
اإلنسان الكانطي هو كائ ٌن
ٌّ
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ّ

تجريبي .فهو أساس الفعل
ل أو
وص َوريا محضً ا ،مج ّردًا عن ِّ
مبدأً أوليا ُ
أي اعتبا ٍر عم ٍّ
ٍّ
األخالقي ،وال أساس له.
األخالقي يف مقامٍ أرقى من كونه مج ّر َد فعلٍ تتحقّق به اللّذة
وليك يصبح الفعل
ّ
وطلب السعادة ودفع األمل واستبعاد الشقاوة ،كام يف سائر مذاهب األخالقيني القدامى
منذ الفلسفة القورينائية إىل ابن مسكويه ،عمل كانط عىل التمييز بني األوامر  -من حيث
مطلق (األمر املطلق( ،فاألمر
رشطي منها وما هو
ني العقل العمل  -ما هو
ٌ
هي قوان ُ
ٌّ
الرشطي ليست قيمته يف ذاته ،بل مبا هو وسيل ٌة إىل يش ٍء ما تح ّد ده املصلحة أو املنفعة
ُّ
(املقاصد( ،بينام األمر املطلق هو ذو طبيع ٍة كلّيّ ٍة ،فهي بخالف األمر املرشوط غري
مرشوطة وال مقيدة ،وال تتحدّد بأمر تجريبي أو خارجي .إ َّن األمر املطلق هو وحده
الذي ميث ّل قانونًا عمليا ،أما األمر املرشوط أو الرشطي ،فهو مج ّرد مبادئَ تتحدّد قيمتها
يئ ،فهي إذا ً تجريبي ٌة ال مطلق ٌة ،وال تصلح أن تكون قانون ًا أخالقيا
من خالل فعلها الغا ّ
كليا .وبهذا ،يكون كانط قد ارتقى باألخالق إىل ذروة الفعل اإلرادي املستقل ،حيث
1

الخرية  ،وبذلك ينبغي أن
األخالقي مستن ًد ا إىل فكرة الواجب واإلرادة
الفعل
َ
أن ّه جعل
ّ
َّ
خارجي ،عىل أ َّن منبع هذه األخالق ،هو الواجب الذي يجعل
يكون لألخالق مصد ٌر
ٌّ
الحّس ،فهذه الح ّرية ذاتها
األخالقي الح ّر يف وضعٍ متعا ٍل إزاء منطق الطبيعة
الكائن
ّ
ّ
مستمدّة من العقل املتعايل عىل الطبيعة ،ولذا يرى كانط أ ّن اإلنسان ح ٌّر ومضط ٌّر يف
ٍ
واحد.
آنٍ
ل املتعايل عىل الزمن والعليّة،
إذا كانت الذات املعقولة املحدّدة يف املطلق العق ّ
أفعاال
ً
ح ّسة ،فهذا ما يجعلها
هي من يضع التصميم النهايئ ملا سيتحقّق بذاتنا التجريبية امل ُ َ
كل ما يتحدّد يف الذات العالية املطلقة يتميز
ري ح ّر ٍة ،خاضع ًة للعلّية والرضورة .إنّ ّ
غ َ
ح ّسة خاض ٌع للرضورة .سوف يعمل إميانويل
بالحريةّ ،
وكل ما يت ّم يف الذات التجريبية امل ُ َ
كانط عىل التخفيف من وطأة هذا الرشخ الكبري أو باألحرى هذه الثنائيات الجامثة عىل
 .1انظر بهذا الصدد :إميانويل كانط ،نقد العقل العميل ،ص 207-139-128-126؛ إميانويل كانط ،الدّين يف حدود العقل
املحض ،ص .16
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عقال ثنويا ،وهي النتيجة
ً
العقل الفلسفي األرسطي وبالتايل الديكاريت ،مبا يجعل منه
املنطقية للرشخ الكانطي بني النظري والعمل ،وطبيعة جدلهام ،األمر الذي يجعل الذات
الكل
ّ
منشطرة عىل نفسها بني الرضورة والحرية ...بني املطلق والنسبي ...بني
والجزيئ ...فإذا كانت فكرة الواجب تقوم عىل الحرية ،باعتبار أن املبدأ الطبيعي يقوم
1
إال
العل عىل منطق الرضورة ،فإ َّن الحرية بوصفها متعالي ًة ال تتحدد ّ
ّ
عىل التسلسل

ح ّسة .من
ُ
ري خاضع ٍة للتجربة امل ُ َ
ص َوريا ،فال تتحدّد الح ّرية عىل أساس الرضورة ،ألنها غ ُ
هنا ،مل يكن مجال اإلرادة األخالق ّية ما هو كائ ٌن ،بل مجالها هو ما يجب أن يكون ،وهو
بخالف ما يدخل يف اختصاص العقل النظري من حيث إن:
الخْبة تخْبنا مبا هو كائ ٌن ال بأ ّن ما هو كائن يجب بالرضورة أن يكون كام هو كائنٌ
2
ال خالفًا لحاله تلك .

مل يكن ذلك هو التناقض الوحيد الذي حاول كانط تربيره عرب فعل الهروب إىل منطق
التعايل بالذات العقلية املطلقة ،وباخرتاع فكرة الحريّة ذات املدلول املتعايل والغامض.
مثة مسأل ٌة أخرى ،هي بال ٍّ
شك فر ٌع لإلشكاالت السابقة ،تتعلّق بالعالقة بني الفضيلة
ريا طبيعيا ،وإذا كان العقل العمل نفسه عاج ًزا
ريا ُ
خلقيا ،والسعادة بوصفها خ ً
بوصفها خ ً
عن ِّ
فك هذا التناقض ،وإذا كان كانط يرى العالقة بني األمرين عالق ًة تركيب ّي ًة ِعلِّ ّي ًة ال
تحليليّ ًة ،فإنَّ القول بكون الفضيلة علّ ًة للسعادة أو العكس ،ممتن ٌع ،لجهة كونهام ليستا من
واحد .فالفضيلة مبا أنها أخالق ّي ٌة عقل ّي ٌة ِ
ٍ
رصف ٌة ،ميتنع نزولها منزلة العلة للسعادة،
ِس ْنخٍ
لعل هذا ما حدا بكانط ،للحديث عن
يصح أيضً اّ .
بوصفها تجريبيّ ًة محسوس ًة ،والعكس
ّ
َ
َ
املشرتك للفضيلة والسعادة .فهو ميثّل الكاملَ ْني،
الكامل األقىص
الخري األقىص ،بوصفه
حدهام .بهذا يضمن كانط الكامل املستقبل لهام ،وأيضً ا الوحدة ملا كان قد نظر
وأيضً ا يو ِّ
إال يف
يتامن ّ
إليهام يف حال الفصام والرشخ العقليني .هذا الكامل وتلك الوحدة ال ّ
مستوى الخري األقىص ،ويف دائرة املطلق ،وهو ما عاد كانط ليثبت به وجود عالِمٍ مطلَقٍ ،
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بعد أن أنكره أو أنكر إثباته خارج الذات العقلية املطلقة ،أو لعلّه كان عامل ًا مطلقًا ال يتمتّع
يحل به أزمة
بالوجود الواقعي ،سوى كونه عاملا عقليا محضً ا ،اصطنعه العقل نفسه يك ّ
التعارض بني األمرين .والواقع ،أنّ كانط ،عىل الرغم من حديثه عن انفصال الفضيلة عن
السعادة ،يؤكّد اتصالهام من ناحي ٍة أخرى ،فاإلشكال هو يف محاولة إيجاد عالق ٍة علِّ َّي ٍة
بينهام ،لكن هذه العالقة ال تتجاوز حدود التجاور ،أو لنقل حدود االقرتان ،فالفعل
األخالقي ال ينطلق بهدف نيل السعادة ،لكنه يرتب ذلك من باب االقتضاء ال العلية ،أما
ّ
الفضيلة ،فمهام كانت ،فهي ال متثّل الخري األقىص .إ ّن الحديث عن وجود نحو اتصا ٍل
يتعني علينا
يظل تناقضً ا من وجهة نظر العقل النظري ،فقط ،حينام
بني الفضيلة والسعادة ّ
ّ
ّ
نظري إذا
تناقض فيه ،هو
فضال عن أنّه ال
ً
وإال فإنّ هذا،
الحديث عن عالق ٍة علِّي ٍة بينهامّ ،
َ
ٌّ
نفّسها باالقرتان واالقتضاء .ومع ذلك
ما عالجنا العالقة خارج رشائط العالقة العليّة ،كأن ّ
فإن العقل العمل يقدّم حال لهذا التناقض من خالل احتوائهام يف فكرة الخري األقىص،
بوصفه ضام َن الكاملني الفضييل و السعادي ،وضام َن وحدتهام.
ِب عنه كانط ،ولعلّه تخطّاه عنو ًة ،هو :من أين جاءت
السؤال
َّ
إن ّ
الجوهري الذي مل يُج ْ
الالتناهي واملطلق إىل الذات املتعالية لهذا الكائن األخالقي ،وكيف ميكننا اعتبار
فكرة ّ
محض؟ إ ّن كانط يتحدث
والالتناهي تجري ٌد
حّس ّ
ً
املطلق
ٌ
معلوال للتناهي ،مبا أن التناهي ّ ٌّ
عن العقل املتعايل بوصفه ن ّزا ًعا إىل معانقة الكامل ،كظاهر ٍة مسلَّم ٍة .وال ندري كيف
إشكاال يف
ً
يتحدث عن عجز العقل يف االستدالل عىل خلود النفس أو الله ،وال يجد
الخالقة ،وكيف استدل عىل
ّ
خارجي لهذه اإلرادة
املصادرة عىل يقينية انعدام مصد ٍر آخ َر
ٍّ
موضوعي يتمتّع بهذا القدر من التعايل .إذا كان كانط قد نفى
خارجي
عدم وجود عامل
ٍّ
ٍّ
إال كمنتج
عامل املطلق إىل براري العقل العمل ،فإنَّ العقل العمل نفسه ال ميكن تص ّوره ّ
جية العقل
للعقل النظري ،أال يدل ذلك عىل أن مصداقيَّة الدليل
األخالقي نفسه تنبع من ح ّ
ّ
النظري ،فيستوي بذلك يف االعتبار مع الدليل األنطولوجي؟! أال يعني فعل التشطري ذاك
تصب يف اسرتاتيج َيا عقلٍ
حيل ًة من حيل العقل النظري نفسه ،أو تكتيكًا من تكتيكاته التي
ُّ
إال ،أو لعلّه مج ّرد محاول ٍة
يسعى إىل ابتالع عامل األشياء وإعادة عرضه وفق الفهم ليس ّ
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جا للتمركز
فاشل ٍة للتخفيف من ح َّدة مفارقات عقلٍ ن ّزا ٍع النتهاك مصادراته؟ أليس ذلك نتا ً
رصا واستبعادًا؟! أال يفرتض يف العقلَ ْني م ًعا أن يكون أح ُدهام يف طول
العقل بوصفه ح ً
فعل
لعل السؤال األخطر :إن كان ُ
اآلخر ،لحظتني يف فعالية متقلّبة لعقلٍ متكاث ٍر؟ !بل ّ
التّشطري العقل وفعل التفويت واملناوبة ما بني النظري والعمل ،كالهام ،حك َم ْني عقلِ َّي ْني
يف نهاية املطاف ،أو لنقل إن كان العقل يحكم بال جدوى البحث عن اليشء يف ذاته،
واالقتصار عىل الفهم أو ظواهر األشياء كام تعرض عىل العقل ،أفال يعني ذلك وقوعنا يف
حيل ٍة أخرى من حيل عقلٍ ال يزال مسكونًا بباركليته؛ حيث يصبح عائقًا من عوائق التفكر
والتفكري؟ !تلك هي أبرز مفارقات النقد الكانطي!
الحّس
وإذا كان كانط قد جعل فكرة التحقّق الكامل للواجب ال تقوم يف العامل
ّ
املوسوم بالتناهي ،مفرتضً ا لها عاملها املطلق املابعدي ،فام املانع ،إذا أردنا محاسبته
أي ح ٍّد أمكن كانط
بأث ٍر
رجعي ،أن يكون مبدأ املطلق يف العقل ذا منبعٍ مفا ِرقٍ ؟ !وإىل ِّ
ٍّ
املؤسس للكوجيتو
التح ُّرر من الذاتية الديكارتية حتّى يف ع ّز تسخيفه للدليل األنطولوجي
ّ
أي ح ٍّد بدا الكوجيتو الكانطي البديل ،مستغنيا ً عن قبلياته؟
الديكاريت ،بل وإىل ِّ
األخالقي
إثبات وجود اهلل من خالل فكرة الواجب
ّ
ال يخفى ذلك املوقف الكانطي التقوييض للدليل األنطولوجي الذي عمل عىل نقضه
وتسخيفه يف نقد العقل النظري ،لكن هذا ال يعني أ َّن كانط الذي اختمرت يف ذهنه
تناقضات الفكر الفلسفي وانحصار العقل الديكاريت بوصفه استمرا ًرا للعقل املؤلّه ،وأيضً ا
والديني ،الذي مل يزل عىل أش ّده
الديني
والديني أو
ل
مالبسات الجدل
التاريخي بني العق ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يف تداعيات اإلصالح الديني؛ أجل هذا ال يعني أنَّ كانط الذي بدا أكرث تح ُّفظًا من يقين ّيات
الالهوت املسيحي ،كان يسعى يف سبيل تقويض
النهضة ،وأكرث رفضً ا لرسوم فلسفات ّ
فكرة الله من خالل تقويض الدليل األنطولوجي .فلقد عاد ليثبت ذلك وفق ما ميكن أن
جة والربهان ،يرفع عن كانط عبء
نسميها الدليل األخالقي .هذا االستبدال يف مسالك الح ّ
التحدي الذي ميكن أن ميثلّه الدليل األنطولوجي ضد الرشخ العقل الكانطي الثنوي ،وما
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ّ

لعل يف مقدمتها املأزق الثنوي الذي جعل العقل كام لو كان
تف ّرع عنه من إشكالياتّ ،
منقسام عىل نفسه ،فتقويض الدليل األنطولوجي هو يف واقع
جوه َريْن فار َديْن أو جوه ًرا
ً
تضييق ملسالك
األمر استبعا ٌد ملطلق الدليل عىل وجود الله عىل أساس العقل النظري ،أو
ٌ
الدليل عىل وجوده ،وذلك حتّى ال تكون فكرة الله هي الحقيقة األوىل التي تتف ّرع عنها
باقي الحقائق ،مبا يف ذلك الذات .فإذا كان الدليل األنطولوجي يثبت املطلق خارج
األخالقي القائم عىل اإلرادة الح ّرة املطلقة املتعالية ،يجعل
الذات ومطلقاتها ،فإن الدليل
ّ
املطلق هو الذات ،وفكرة الله متف ِّرع ًة عنها أو صنيع ًة لها ،ال عىل نحو الحقيقة ،بل عىل
نحو ما ميكننا اعتباره تج ُّوزًا ،رضبًا من الوعي املتخ ّيل باإلله ،وع ًيا يُفرزه العقل العمل
والحّس أو الفضيلة والسعادة،
بني املطلق
ويؤيّده العقل النظري ،رشيطة ّ
أال تكون العالقة ّ
ّّ
الص َورية،
عالق ًة ِعليَّ ًة ،وذلك ملقتىض اإلشكال التجزيئي املزمن يف األخالق الكانطية ُ
وقصد ّ
فك أزمة التناقض .إن فكرة الله يف نظر كانط ،وحيثام أردنا استيعاب فلسفته
األخالقية ،هي باألحرى ،حيل ٌة من حيل العقل العمل إلضفاء الوحدة املتخيلة عىل الذات
ٍ
ص َوريّ ًة يف عالَمٍ يتحكّم به
الص َورية ،بوصف األخالقِ ذاتِها
تصميامت ُ
املطلقة العالية ُ
معيار النيات ،وال قيمة بعدها ملا سيرتت ّب عليه من آثا ٍر .إذا كانت أخالق الواجب هي من
هذا التصميم الغامض املحكوم بن ّي ٍ
ات غامض ٍة ومطلق ٍة ال تتحدّد بغاياتها أو آثارها أو ما
يقرتن بها من مناف َع يف اآلن واملستقبل ،فإنّ فكرة الخري األقىص التي اخرتعها العقل
أخالقي وخ ٍ
العمل للتخفيف من حدّة التناقض بني خريٍ
طبيعي ،وأيضً ا فكرة الكائن
ري
ٍّ
ٍّ
ني
اإلطالقي األسمى ،الذي ّ
ميثل غاية الكامل والوحدة للفضيلة والسعادة ،هو فكر ٌة ال ت َ َع ُّ َ
األخالقي
لها يف الواقع ،سوى تخريج ٍة ،إن كانت تشهد عىل تهاوي البنية التناقضية للقانون
ّ
يت عن املطلق املتعايل
الكانطي ،فهي تشهد عىل عجزها عن التعايل باملطلق الذا ّ
مناص منه ،فكيف يغدو ما أنتجته
املوضوعي ،الذي عادت والتفّت عليه ،بعدما ثبت أنّه ال
َ
كامال وغاي ًة ملطلقه .تلك هي أكرب املفارقات التي مل ينتبه إليها
ً
الذات املطلقة املتعالية
كانط وال حتّى نقّاده ،وعليه ،مل تعد فكرة الله حقيق ًة مقصود ًة يف ح ّد ذاتها يف هذه
املنظومة الثنوية الكانطية ،بل هي مخاتل ٌة لاللتفاف عىل التهافت الكانطي املزمن ،وحيل ًة
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ٍ
ٍ
ومحاط بلعنة الثنوية،
بالتشظي،
مغشوش ،مه َّد ٍد
وظيفيّ ًة تخييليّ ًة لتربير استمرارية نسقٍ
ّ
وهكذا تصبح فكرة الله سب ًبا الستقامة الفكر ،وليس الفكر سب ًبا لبلوغها .من هنا ،ال يسع
إال أن يكون مسل ًّام بالكشف والوجدان ملا ال مكنة للربهان عىل احتوائه ضمن آليّاته،
كانط ّ
فيكون ها هنا قد داعب الدليل األنطولوجي ،وعانق بنيته يف صميم هذه اللعبة االستداللية/
األخالقي نفسه مناط الكوجيتو الديكاريت؛ ال ،بل إن
االستبدالية ،فيكون مناط الدليل
ّ
إثبات وجود الله ،ولو لغاية دعم صمود النسق  -وإن كان هذا نفسه مناقضً ا لفكرة اإلرادة
الخرية يف ذاتها ال يف ما ميكن أن يرتت ّب عليها من آثا ٍر  -هذا اإلثبات هو نزولٌ عند واقع
ِّ
الرضورة وحتم ّية الفق َريْن :الفق ِر
يف ،وهو التفافة أخرى عىل برهان
ِّ
الوجودي والفق ِر املعر ِّ
الصدِّ يقني ،كام اكتمل يف الفلسفة الصدرائية ،وكام وجدنا له معاقر ًة ال تخلو من أهميّ ٍة يف
فكرة الله كربهان عىل وجود الله عند داعية الفينومينولوجيا الجديدة :جوزيف سايفرت،
أو يكون متشبثًا بالدليل والربهان يف طلب العرفان ،فيكون قد برهن بالنظري  -حيث ال
إال به  -عىل ما ُسلِّم به بواسطة العميل ،فيكون ،يف كلتا الحالتني ،قد ق َّدم أقوى
استدالل ّ
األدلّة عىل وجود الله ،بهذا االضطراب واألوب املنهجي ألصو ٍل كان قد عمل وسعه
ٍ
حاك عن عج ٍز يف االستغناء املعريف نفسه؛ كعنوانٍ
لتفسيخها وإثبات نقائضها ،مبا هو
يف ،مقايس ًة عىل الفقر الوجودي .وسيزداد إدراكنا لهذه املقايسة متى ما
عىل الفقر املعر ِّ
أدركنا عالقة املعرفة بالوجود ،فيكون موضوع الفقر واحدًا ،حيثام اعتربنا املعرفة هي عني
قوي عىل تهافت دليلٍ سلك أوعر املسالك لنقض الدليل
دليل
الوجود .وهو أيضً ا ٌ
ٌّ
األنطولوجي ،فسقط يف أسوأ األدلّة وأكرثها مفارقة .عىل أ ّن النقد الكانطي للدليلني،
األنطولوجي والكوسمولوجي ،ينطوي عىل شبه ٍة منهج ّي ٍة وأخ َرى مفهوم ّي ٍة عقل ّي ٍة وثالث ٍة
منطق ّي ٍة ،وميكننا اإلشارة إىل ذلك بالقدر الذي ال يتعدّى الغرض ،حيث املقام ليس مقا َم
نظ ٍر يف الدليل األنطولوجي أو النقض الكانطي له عىل نحو التفصيل.
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ّ

.1الشبهة املنهج ّية
لقد أكّدنا سابقًا أ َّن كانط مل يجعل املنهج يف البداية طريقًا إلثبات وجود الله؛ بل إن فكرة
الله هي من صدمت منهجه وفرضت نفسها عليه ،ما يؤكد عىل هشاشة منهجٍ عاج ٍز عن
األخالقي القائم
دليل آخ ُر عىل تهافت الدليل
تأمني نفسه من نقائضه ،وهذا يف ح ّد ذاته ٌ
ّ
عىل معطى عقلٍ متف ِّكك ومتباع ِد األجزاء.
.2الشبهة العقل ّية
منشأُ ذلك رؤي ٌة مغالِط ٌة للعقل؛ حيث نظر كانط إىل متظهراته وآثار فاعليته ومسارات
تشكيكاته وحركته ،بوصفها تجل ٍ
ّيات لعق َل ْني متجوه َريْن ضمن ن ََس َق ْني يتعاونان بقدر ما
األخالقي
يتنافران .آية ذلك أننا مع البالهة الكانطية سنجد أنفسنا أمام إل ٍه يقودنا إليه القانون
ّ
من دون أن يقتدر العقل النظري عىل إدراكه ،فحينام تصبح املعرفة مستحيل ًة متا ًما ،نكون
أمام يش ٍء ما ٍ
ثابت بالعقل العمل ،غ ِ
ري متعقّلٍ بالعقل النظري ،نحن لسنا هنا فقط أمام عالَمٍ
يناقض العقل بل بني وظيفتني للعقل تجعله نقيضً ا لنفسه ،ففي نظر نيتشه ،كان كانط يحاول
أن يريس فكرة وجوب أن يكون النقد نقدًا للعقل بواسطة العقل بالذات ،أليس هذا هو
1

التناقض ،أن يجعل من العقل املحكمة وامل ّتهم يف الوقت ذاته .
.3الشبهة املنطق ّية
يستصحب كانط بنية املنظور األرسطي للدليل والربهان ،حتّى لكأَنّ النقد الكانطي ،عىل
الص َوري ،الذي عمل
الرغم من جرأته وثوريّته ،مل يربح املقوالت األساسيّة لهذا املنطق ُ
ٍ
ٍ
وتناقضات شتّى؛ بل أرى
مفارقات
عىل إعادة انتشاره بصور ٍة جعلته يلتهم نفسه ويغرق يف
يف املحاولة الكانط ّية محاول َة انعتاقٍ ُمخ ِف َق ٍة أو انتحاراً داخل النسق األرسطي  -الديكاريت
 .1جيل دولوز ،نيتشه والفلسفة ،ص .117
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نفسه .فاملآزق الكانطيّة هي مآزق اإلرث األرسطي ،إذْ إ ّن أقوى املحاوالت النقدية للعقل،
وهنا أستثني من فتق القول يف العقل خارج األورغانون األرسطي ،أعني تحديدًا أمثال
رج البداهات التي تشكّل قوام النسق
هيغل ونيتشه ،إن أقوى املحاوالت مل تنجح يف ّ
التنصل من إكراهات النسق ذاته إىل
الباراديغمي للعقل األرسطي؛ لذا سيعمد كانط إىل
ّ
تعميق فجوة العقلني  -كام لو كان مجتهدًا من داخل املذهب ال من خارجه  -ومع أن ال
استدالل البتة ميكن قيامه خارج النظري ،فإن فعل املناوبة الكانطي القايض بالتخلّص من
ل أيضً ا -
مآزق املفارقة ،بواسطة التقسيم الوظيفي للعقل  -وهو عىل ِّ
أي حا ٍل تقسي ٌم عق ٌّ
1

بثعلب يقطع رجله بأسنانه للتخلّص من املصيدة  .مل يكتف كانط
هو أشب ُه ما يكون
ٍ
باستحضار التقسيم األرسطي للعقل ،بل زاد يف تعميق الفجوة ،ما أدى إىل استفحال أزمته،
ومن آثارها تضييق مسالك الدليل ،مت ّم ًام بحامس ٍة وانتحاريّ ٍة ما كان دشّ نه أرسطو،
واستلهمه ابن رشد ،وتخبطت فيه عقالنية النهضة واألنوار ،ومن آثارها أيضً ا استبعاد دليل
الوجدان من طرق الدليل ،األمر الذي أ ّدى إىل نتيجتَ ْني هام عىل متام الخطورة:
كل عقل ببنية دليل ّية
األوىل :انحصار مسالك الدليل ،وإليه يضاف تخصيص ِّ
طريق لثبات هذا االختصاص ّ
ً
إال بالعقلَ رني أو
أصال؛ حيث ال
ما ،وهذا مردو ٌد
َ
كل واحد من االفّتاضات املذكورة
أح ِدهام أو ثالث لهام ثابت ال مرفوع .ويف ِّ
ما يق ّوض النسق الكانطي ،فإذا كان املنشأ ً
عقال نظر ًّيا ،فام جدوى االختصاص
تغليب وحكوم ٌة للعميل عىل النظري ،وإن كان ً
عقال
رأسا ،وإن كان عمليًّا ،فهو
ٌ
ً
ثالثًا ،فهو بداي ٌة لتسلسل محال ،فإنر قيل كشفًا ،فهو بخالف مقتىض النظر

 .1هذا املثال للثعلب أستعريه من األديب والشاعر الفرنّس الكبري ألفريد دي موسيه ،يف اعرتافات فتى العرص.
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ّ
ّ

ً
تفصيال إضافيًّا ليس ها هنا
الكانطي .وكل واحد من هذه االفّتاضات يستدعي
مقامه.
الثانية :طرد بعض أشكال الدليل من دائرة الربهان أو بعض مسالكه من دائرة
رأسا .وإليه يضاف حرص الوظيفة العقلية يف مجال دو َن آخ َر .وكلتا
الدليل ً
خرت املنطق ،وأعاقت النظر يف مسالك الدليل وبناه ،مع أ ّن العقل
النتيجتني أ ّ
العمل بالنتيجة هو معانق ٌة مخاتِل ٌة للكشف والوجدان.
ٍ
حرر من الباراديغم
إننا أمام
فيلسوف مل متُ كّنه ملحمته النقدية للعقل النظري من الت ّ
املتسلّط للحداثة ،حيث بلغ التمركز العقل مداه ،هذا إذا مل نعترب فلسفته تعزي ًزا لهذا
التمركز ،بل رمبا فاق الديكارتية نفسها ،هذه األخرية  -عىل األقل  -كانت قد اعرتفت للعقل
باإلمكان املحض ،فهو كائ ٌن موجو ٌد بغريه ولغريه ،لكنه مع كانط  -عىل األقل  -يف نطاق
العقل العمل هو قائ ٌم بذاته ،صان ٌع للحقائق ،إذا كان ديكارت قد احتفظ بإمكانية العقل
عقال  -وجودًا مستقال ،موجودًا بذاته ولذاته
جاعال من التعايل  -املمكن إدراكه وحدسه ً
ً
بحسب الدليل األنطولوجي املق ِّوم للكوجيتو الديكاريت ،فإن كانط قد جعل من ذلك
التعايل  -املمتنع إدراكه  -وجودًا لغريه ،ومخلوقًا للعقل العمل ،لكن ال يخفى أن
رفض عني ٌد لالعرتاف بالدحرجة ،وإخفا ٌء
املحاولة الكانطية مبثابتها دحرج ٌة سيزيف ّي ٌة ،هي ٌ
هروب
متواصل لكوجيتو ،وأكرث انهام ًما بالذات واختالقاتها .عىل أن التشطري العقل هو
ٌ
من وحدة عقلٍ ت ُهدّد بنيتَه املفارقاتي ُة املتخ ّيل ُة ،النزع ُة التمركزي ُة العقلي ُة الكانطي ُة .فإذا كان
العقل العمل هو منفى العقل النظري ،حيث يبدو هذا امليكانيزم املزدوج لعب ًة استيهام ّي ًة
العقلني م ًعا ال
الالعقل .ح ّتى ليبدو أن
للعقل النظري نفسه يف إخفائه لوجهه اآلخر ،أي ّ
ْ
إال يف حدود السؤال الثالث ،أي عن املأمول خلف
التقا َء لهام يف املنظور الكانطي ّ
نظري أم
امتثايل الواجب ،فإننا نتساءل :هل فعل التفويت إىل العقل العمل هو حك ٌم
ٌّ
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ٍ
ل  -كام سبق ذكره  -أم لعقلٍ
ثالث خيش كانط اخرتاعه ،فَ َرقًا من عقيدة التّثليث أو من ًعا
عم ٌّ
ٍ
للتسلسل املنطقي ،أل ّن افرتاض عقلٍ
سؤاال جديدًا عن منشأ صالحيته
ً
ثالث يفرض
واختصاصه بهذا الحكم؟ إن العقل العمل ال ميلك الحكم بالتفويت ،ألنّه مستق ِب ٌل ال
ِ
نظري،
مرس ٌل ،فهو محكو ٌم بالنظري ،خاض ٌع لسلطته ومتركزه .ومبا أنّ االستشكال هو
ٌّ
تعني أن يكون الحكم بالتفويت نظريا ،فيقال :إنَّ هذا من اختصاص العمل ،فإذا استبعدنا
ّ
العقل الثالث دف ًعا للتسلسل ،قلنا إ َّن النظري نفسه يق ّرر الحكم بالتفويت ،ويق ّرر مجاالت
اختصاص العمل ،ويحدّد ميكانيزماته .عىل أنّ كانط الذي يرفض أن تصبح فكرة اإلميان
فكر ًة معرفيّ ًة قابل ًة للربهنة ،كيف ميارس استبعاداته برسم العقل النظري ثم ينقل رأيه إىل
اآلخر املتلقّي ،مسل ًّام بإمكانية إقناع اآلخر يف ما يشبه الدعوة ومامرسة اإلقناع؟

ُ
مصاحلة العقل العميل
األخالقي لدى كانط:
نقد شيلِر لعلم النفس
ُ
ّ
مع أخالقيات الفضيلة1
جيفري أ.غاتيير2
فريدريك شيلر يعترب واحدا ً من أه ّم الشخصيات يف املدرسة الرومنطيقية التي ظهرت إىل الوجود كردّة
ٍ
معاكس للنزعة العقلية الجامحة التي شاعت يف
فعلٍ عىل التيار التنويري بعد أن اجتاح قا ّرة أوروبا وكاتّجا ٍه
األوساط الفكرية آنذاك ،وعىل ضوء جهود أبرز أعالمها من أمثال هامان و هردر و شيلر و هولدرلني ،بادرت
إىل طرح مباحثَ واسع ٍة حول اللغة واآلداب والتأريخ والثقافة ،وغري ذلك.
تط ّرق كاتب املقالة إىل بيان معامل النقد الذي طرحه شيلر عىل نظرية كانط األخالقية ،ث ّم سلّط الضوء
بالرشح والتحليل عىل أطروحة شيلر املستندة إىل مبدأ األخالق املثالية  -أخالقيات الفضيلة  -باعتبارها
بديل ًة عن نظرية كانط األخالقية.
وتنظيمي يف مقابل
تقنيني
الجدير بالذكر هنا أنّ شيلر وافق رأي كانط القائل بأنّ العقل يجب وأن يفي بدو ٍر
ٍّ
ٍّ
الحس ،كام اتّفق معه عىل كون عامل التعقّل مستبطَناً يف ذات السلوك األخالقي ،إال أنّه اختلف معه يف ما
ّ

 .1املصدر:
Jeffrey A. Gautier, Schiller’s Critique of Kant’s Moral Psychology: Reconciling Practical Reason
and an Ethics of virtue Canadian Journal of Philosophy, Vol. 27, No. 4 (Dec. 1997), pp. 513-543.

تعريب :هبة نارص
2. Jeffrey A. Gauthier
ويتوىل حالياً رئاس َة تحرير سلسلة الفلسفة االجتامعية اليوم .تدو ُر اهتامماته
ّ
يك يُد ِّرس ما ّد َة الفلسفة يف جامعة بورتالند،
أستاذ أمري ٌ
البحثية حول الفلسفة األنثوية ،الفلسفة االجتامعية والسياسية ،والفلسفة القار ّية .مثّل كتابه بعنوان الن رقد االجتامعي األنثوي ()1997
ٍ
كتاب يتناول التقاطع بني هيغل والنظرية السياسية األنثوية.
بحث بحجم
أول
ٍ
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طرحه من تسلّط جميع الجوانب العقلية عىل الجانب الشعوري بأرسه وتهميش دور الشعور يف الفعل
األخالقي.
األخالقي املتعايل الذي صاغه إميانويل كانط ،يدعو األخالق ألن تُذعن إليه بالتامم
شيلر قال إنّ القانون
ّ
والكامل بحيث تخرج عن نطاق الشعور وسائر العوامل التي يحتمل تأثريها يف هذا املضامر؛ لذا ت ّم تكبيل
ٍ
تأكيد تتعارض مع طبيعة
بكل
األخالقي ليُقهر أمام القانون الشكل الذي ُوضع الجله ،وهذه الحالة ّ
املبدأ
ّ
السلوك األخالقي.
ومن جملة ما أكّد عليه شيلر ،عدم إمكانية تجريد العقل عن الشعور حني صدور الفعل األخالقي ،فكلّ
س ٍ
أخالقي يبدر من اإلنسان ال ب ّد وأن يكون متق ّوماً عىل العقل والشعور معاً ،ويف غري هذه الحالة ال
لوك
ٍّ
ٌ
يس
يبقى
مجال للحديث عن األخالق واألفعال األخالقية ،إذ الجانب الشعوري لدى اإلنسان يفي بدو ٍر أسا ٍّ
ٍ
سلوك برأيه.
كل
وفاعلٍ يف ّ
التحرير
******
1
غالبا ً ما ت َرافق ِذك ُر اسم فريدريش شيلِر من قبل ك ٍُّل من النُقّاد واملدافعني عن فلسفة كانط

األخالق ّية مع اإلشارة إىل الطُرفة املشهورة التالية:

بكل رسور ،واحرستاه ،أؤدّي ذلك عن طيب خاطر وعليه ،يعّتيني
أخد ُم أصدقايئ ِّ
الشّ كّ ّ
بأين لستُ إنساناً فاضالً.
بالطبع ،إ ّن سبيلك الوحيد هو محاولة احتقارهم متاماً ،ومن ث ََّم مع البغض افعل ما
ُميليه عليك واج ُبك.

2

ولك ّن هذا الرتكيز قد أخفى الحقيقة التي ت ُفيد أ ّن شيلِر كان فعالً ُمامزحا ً يف عبارته،
3

فمثّل هذا األمر تفسرياً خاطئاً بليغا ً  -وإن كان مفهوما ً  -لألخالق لدى كانط  .بالرغم من

1. Friedrich Schiller
ومّسحي كالسييك يُطلق عليه أحياناً لقب شكسبري األملاين،
يوهان كريستوف فريدريش فون شيلر ( :)1805-1759هو شاع ٌر
ٌ
وباإلضافة إىل إنجازاته األدبية فقد كان فيلسوفاً .درس شيلر فلسفة كانط وقام بتشكيل آراء فلسفية خاصة به ،وقد أدّى تع ُّمقه بفلسفة
كانط إىل قيامه بكتابة سلسل ٍة من املقاالت منذ العام  1793حتّى  1801تتحدّثُ عن طبيعة النشاط الجاميل ووظيفته يف املجتمع
وعالقته بالتجربة األخالقية.
2. See, e.g., H.J. Paton, The Categorical Imperative (London: Hutchison 1967), 48; Lewis White Beck, A
Commentary on Kant's Critique of Practical Reason (Indianapolis: Bobbs-Merrill 1960), 231; Keith
Simmons, 'Kant on Moral Worth/ History of Philosophy Quarterly 6 (1989), 85; Richard Galvin, 'Does
Kant's Psychology of Morality Need Basic Revision?' Mind 100 (1991) 228
3. On this, see Beck, 231n

نقدُ شيلِر لعلم النفس
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ّ

ٍ
انحرافات مه ّم ًة
األخالقي تتض ّمن
أ ّن ُمحاوالت شيلِر املتعدّدة للتعبري عن نظرية التحفيز
ّ

عن بيان كانط ،إالّ أنّها متُ ثّل ر ّدا ً عىل مجموع ٍة من اإلشكاليات التي تنشأُ يف إطار نظرية

كانط األخالقية .وعليه ،قد تكون موضع اهتاممٍ بالغٍ لعلامء األخالق الذين يتناولون تراث
كانط .يف هذه املقالة ،سأقوم بتوضيح بعض النقاط يف نقْد شيلِر لبيان كانط حول التحفيز
األخالقي ،وسوف أضعها يف إطار مرشوعه األوسع الرامي إىل ُمصالحة الفكر الكانطي
ّ
أحتج بأ ّن شيلر مل يكن ثابتا ً عىل الدوام يف تطوير
مع أخالقيات الفضيلة .بالرغم من أنّني
ُّ
األخالقي لدى كانط ،إال أ ّن بعض أكرث مؤلّفاته دالل ًة جعل ْته يُلخِّص
بديلٍ لعلم النفس
ّ
أخالقيات الفضيلة التي حافظت عىل إلتزامها باملفهوم الكانطي للتربير األخالقي .كذلك،
حل شيلِر إلشكالية تحقيق ُسلطة العقل يف الذوات املمتلكة
فإ ّن طريقة التناقض بني ّ
ألخالقي قد م ّهد لبعض أهم الجداالت املعارصة
للحواس وبني تفسري كانط للتحفيز ا
ّ
ّ
املتعلّقة بتطابق الفكر الكانطي مع أخالقيات الفضيلة.
سوف أبدأ يف القسم األول بوضْ ع مناقشة شيلِر للفضيلة و «الرقة» يف إطار مالحظاته
املتن ّوعة املتعلقة بفلسفة كانط األخالقية .هناك ،سوف أف ّرق بني أهم انتقادات شيلر فلسفيّا ً
واملواقف الساذجة التي ت ّم أحيانا ً خلطها بها .يف القسم الثاين ،سوف أتناول بيان كانط
األخالقي مع الرتكيز عىل اإلشكاليات التي أثارتْ اعرتاضات شيلِر .يف القسم
للتحفيز
ّ
أصف محاولة شيلر لتجاوز تلك اإلشكاليات عرب استبدال تركيز كانط عىل
ُ
الثالث ،سوف
تكتنف
ُ
اإلرادة األخالقيّة بأخالقيات ال ّرقة .يف القسم الرابع ،أختت ُم بتقييم الصعوبات التي
محاول َة شيلر لدمج العقل العمل الكانطي مع أخالفيات الفضيلة.
1
بالرغم من أ ّن كتابات شيلر حول الفلسفة األخالقية بالكاد تؤل ُِّف نظري ًة واحد ًة واضحةً،
إال أ ّن مقالته «عن الرقة والكرامة» ومؤلَّفه الفلسفي «عن الرتبية الجاملية لإلنسان يف سلسلة
رسائل» يُقدِّمان مجموع ًة من املالحظات الواسعة والجذّابة فلسف ّيا ً حول علم النفس
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1
، كام مع غريه من املنظِّرين يف تلك الحقبة. األخالقي ضمن اإلطار الكانطي بوج ٍه عا ٍّم
ّ

تشكّلت اهتامماتُ شيلر يف سياق نقاشات عرص التنوير التي كانت تدو ُر حول املكانة
 توافق شيلر مع البيانات الرومانتيكية.لكل من العقل والطبيعة يف التط ُّور البرشي
ٍّ الخاصة
والكالسيكية يف مدْحه للوحدة الشخصية املنسوبة غالبا ً إىل الرجال األرستقراطيني يف
 وقابل إيجاب ّيا ً بني تلك الوحدة والشخصية املتفكِّكة التي ات ّسم،العصور القدمية اليونانية
جت بربوز هيغل
ْ  وقف شيلر عىل رأس سلسل ٍة من املفكِّرين ت ُ ِّو، يف الواقع.بها زمانُه
الفصل الكانطي بني العقل والطبيعة يف علم النفس واألخالق
وماركس الل َّذيْن قاما بتفسري
ْ
2

ٍ
 عىل الرغم من التأثري الذي سوف ُميارسه. سيايس
- اجتامعي
مرض
عىل أنّه من أعراض
ٍّ
ٍّ
أي نظر ٍة مثالية
 إال أنّه من الخطأ مطابقة فكْره،فكْر شيلر عىل الرومنطيقيّة
ِّ األخالقي مع
ّ
 مل يقُم شيلر فقط بات ّباع كانط،» يف مقالته «عن الرقة والكرامة.بسيطة تجاه الفضيلة اليونانية
 بل أثنى أيضا ً عىل مطابقة كانط لألخالق مع،طبيعي
»أخالقي
حس
ٍ
ٍّ « يف رفْضه لوجود
ٍّ
فصل الطبيعة
ْ  الحظ شيلر أ ّن «قسوة» كانط يف، ولكن بني ثنايا هذا املديح. العقل العمل
الضعيف بسهول ٍة للبحث عن الكامل
َ
العقل
َ
الحس ّية عن القيمة األخالق ّية «قد ت ُغري
 بالرغم من أ ّن شيلر يف مؤلَّفه.»السبُل الكئيبة املتمثّلة بحياة «الزهد والرهبانيّة
ُ األخالقي يف
ّ

1. Henceforth GD and AE respectively. I shall employ the following notation for reference to Schiller's
works:
(AE) On the Aesthetic Education of Man in a Series of Letters, translated by Elizabeth M. Wilkinson
and L.A. Willoughby (New York: Oxford University Press 1982). All quotations from and translations of
the Aesthetic Letters are taken from the Wilkinson and Willoughby edition translation (English and
German facing). Quotations are followed by the number of the specific 'Letter', then the paragraph number,
then the page number in the Wilkinson and Willoughby edition.
(GD) 'On Grace and Dignity' in The Complete Works of Friedrich Schiller: Aesthetical and Philosophical
Essays (New York: Collier 1902), 175-210. The first page number is that of the Collier edition, the second
is that of Friedrich Schiller, Schillers Werke (in Zwei Banden), Zweiter Band (Munich: Droemersche
Verlagsanstalt 1954), 520-62.
(S) 'On the Sublime' in The Complete Works of Friedrich Schiller: Aesthetical and Philosophical Essays,
135-49. The first page number is that of Collier edition, the second is that of Friedrich Schiller, Samtliche
Werke, Fünfter Band (Munich: Carl Hanser Verlag 1967), 792-808.
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«الرسائل» ،الذي ألّفه الحقا ً واألطول من سابقه ،بقي عىل تأكيده بأنّه يتّبع «املبادئ
الكانطية يف األغلب» ،إال أنّه قد قام أيضا ً بالتحذير من أ ّن املواقف الصارمة «الغريبة كُل ّيا ً
عن روح املنظومة الكانطية ...قد توجد عىل األرجح يف رسالتها» .قبل الخوض يف
تفاصيل الجدال بني شيلر وكانط حول الفضيلة األخالقية ،من املفيد النظر إىل تلك
املناقشة يف إطار تقييم شيلر املعقَّد لألخالق الكانطية.
ترشيعي إزاء
ي كانط الذي يُفيد أنّه ينبغي عىل العقل ات ّخاذَ دو ٍر
أوالً ،أيَّد شيلر رأ َ
ٍّ
الطبيعة الحس ّية وأن يُقاوم الرغب َة الدامئ َة بعكْس تلك العالقة .ثانيا ً ،قام شيلر بات ّباع كانط
يجب عىل الفاعل االلتزام مبتطلّبات
يف وضْ ع إشكاليات الفاعلية العقالنية  -أي كيف
ُ
القانون  -يف قلْب مناقشته األخالق ّية النظرية .شدَّدتْ مقارب ُة كانط املتمحورة عىل الفاعل
 عىل األقل يف مؤلّفاته املبكرة  -عىل إشكاليات اإلرادة األخالقية ،وت ُ ِّوج ذلك بتمييزهفحسب .من
النموذجي بني األفعال الصادرة عن الواجب وتلك التي تتطابق مع القانون
ْ
ناحي ٍة أخرى ،أدّى بحثُ شيلر عن وسيل ٍة للتعبري املناسب عن ُسلطة العقل بابتعاده عن
األخالقي تجاو َز امليول املتنافسة للرغبة
اهتامم كانط الرئيّس حول استطاعة الفاعل
ّ
الحسيّة ،وساقه نحو اإلشكالية املختلفة التي تدو ُر حول كيفية قيام الرغبة الحسية للفاعل
بتجسيد إمرة العقل بشكلٍ ُمناسبٍ .
مع أ ّن شيلر قد ادّعى موافقته عىل تأكيد كانط عىل «سيادة» العقل عىل دوافع الحس،
إال أنّه كان قلقا ً من قيام لغة كانط حول الخضوع واالنقياد بتشجيع ُسلط ٍة استبداديّ ٍة .ادّعى
شيلر أ ّن غفلة كانط العامة تجاه الطبيعة الحس ّية البرشية والنظر إليها فقط كعقب ٍة أو كتح ٍّد
األخالقي قد أدّى إىل «االنحياز» يف مقاربته للرويّة والفعل األخالقي.
رصيحٍ للقانون
ّ
ربرا ً عىل األقل يف مقابل االندفاعات
بالرغم من أ ّن هذا االنحياز قد يبدو رضوريّا ً أو ُم َ َّ
الطبيعية القويّة ،إال أ ّن شيلر كان قلقا ً من سامحه للفاعل بتجاهل اندفاعاته الحسيّة أو
السعي لقمعها .هذا املوقف تجاه الرغبات التي ميتلكها الفرد يؤدّي إىل إزدواج ّي ٍة ُمو ِهن ٍة
يف اإلرادة ت ُشبه تلك اإلزدواجية التي سعى الفكر الكانطي بشكلٍ
صائب لتفاديها:
ٍ
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كهمجي حني يطغى الشعو ُر عىل
يكو ُن النسان عىل خالف مع نفرسه بطريقتني :إ ّما
ٍّ
1
ي حني يُد ِّمر املبدأُ الشعو َر.
املبدأ ،أو كْببر ٍّ

تكتسح دوافُعه الطبيعي ُة
إذا كانت سياد ُة العقل ضعيف ًة يف الفاعل املحدود الذي
ُ
ٍ
حكم املبدأ
القانو َن األخالقي ،فإنّها ستكو ُن ُمع َّرض ًة للخطر بشكلٍ ُم
ختلف حينام يسودُ ُ
هتامً عىل وجه الخصوص
األخالقي فقط عرب الدَوس عىل الطبيعة الحسية .كان شيلر ُم ّ
ّ
رصف خالف
بتلك الحاالت التي تقو ُم ُمتطلّبات القانون
األخالقي بإجبار الفاعل عىل الت ُّ
ّ
كل امليول الحس ّية ،وهي حاالتٌ قد سعى كانط جاهدا ً لتأكيدها يف كتاباته حول اإلرادة
ِّ
األخالقية .عىل الرغم من أ ّن شيلر مل يُنازع ادِّعا َء كانط بأ ّن متطلبات العقل ت ُخ ِف ُق أحياناً
جتْ بأ ّن األخرية
يف العثور عىل ِّ
حّس يف رغبة الفاعل ،إال أ ّن ُمقاربة شيلر قد احت َّ
أي نظريٍ ّ ٍّ
ألي ف ْعلٍ صاد ٍر عن اإلرادة شفا َءها .بالنسبة لشيلر،
متُ ثّل إعاق ًة أخالقيّ ًة شديد ًة ال ُميكن ِّ
ِ
املنقسمة لتشمل كُال من االت ّجاهات النفسية واملؤهّالت
متت ُّد اآلثار التعطيلية لإلرادة
الف ّعالة للفاعل العقالين.
يحتج شيلر يف بعض الفقرات الواردة يف مؤلَّفه «عن الرقة
يف ما يتعلّق باآلثار السابقة،
ّ
ل بني قانون العقل وآثار ال ّرغبة
والكرامة» بأ ّن الفاعل العقال ّ
ين الذي يشع ُر بانقسامٍ داخ ٍّ
ٍ
لخوف مو ِهنٍ أخالقيّا ً من الطبيعة .بدءا ً من االفرتاض الكانطي بأنّ
الحسيّة هو خاض ٌع
األخالقي النابع
الفاعل العقالين املحدود ينبغي أن يشعر بك ٍُّل من النداء السامي للقانون
ّ
من داخله والرغبات الهائجة للطبيعة الحسيّة ،يدّعي شيلر بأ ّن اإلخفاق يف توحيد هاتني
الق ّوتني الشديدت َْني قد يتس ّبب بالشعور بالرعب تجاه قوة الطبيعة التي تستطيع تسميم
التص ُّور األخالقي:

رشع
ُ
يقع الرجل املذنب عىل الدوام فريس ًة للخوف من أن يُصادف يف عامل الحس امل ِّ
طابع العظمة والجامل والكامل هو عد ٌّو.
ُ
كل يشء
ْب أ ّن َّ
يحمل َ
الكامن يف داخله ،ويعت ُ
روح جميل ٌة ،فإنّه ال يجدُ ً
متعة أكْب من أن ُيقابل يف نفسه
ّس فيه ٌ
أ ّما النسان الذي تتنف ُ
2
اللهي الكامن يف داخله.
صور ًة أو تحقيقاً لألمر
ّ

1. AE IV.6/21
2. GD 225/560
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األخالقي واإلغراءات الحسيّة التي
هتام ً بالربط بني القانون
بالرغم من أ ّن كانط كان ُم ّ
ّ
رث تفصيالً
قد ت ُقلِّص الجاذبية الخاصة بهذا القانون (وهي نقط ٌة سوف أقوم ببحثها بشكلٍ أك َ
جه شيلر االنتباه إىل الحالة امل َرضيّة للشخص الذي ال تتغري طبيعته
يف القسم الثاين) ،و َّ
بت مع الوقت لنيتشه ،كان
الحس ّية من خالل نداء العقل .متهيدا ً لبعض املواضيع التي ن ُِس ْ
ٍ
موقف ُمستا ٍء تجاه كل
شيلر قلقا ً من أ ّن اإلرادة األخالقيّة غري املتح ِّولة سوف تؤدّي إىل
التناغم والجامل املوجو َديْن يف العامل .من ضمن النتائج األخرى املحتملة ،قد يشع ُر
الرصاع بني الق ّوة العقالنية للقانون
أخفق يف ّ
الفاعل املحدود العقالين  -الذي
َ
حل ّ
األخالقي والجاذبية الطبيعية للرغبة  -بالتهديد من األمثلة األصيلة عىل الفضيلة األخالق ّية
ّ
ٍ
موقف ُمعا ٍد أو ساخ ٍر منها .أ ّما الشخص الذي
يف العامل الخارجي ويسعى بالتايل الت ّخاذ
األخالقي فيه تعبريا ً حسيّا ً ،فيُمكنه معرف َة التناغم املوجود يف حالته الداخلية
يج ُد القانو ُن
ّ
ٍ
يب تجاه
من خالل هذه التعابري عن الفضيلة األخالق ّية وبالتايل ُميكنه ات ّخاذ
موقف إيجا ٍّ
«الجامل االخالقي».
إذا كان موضو ُع انتقادات شيلر ُمقترصا ً عىل الرضر الذي يُلحقه الخوف من ندا ِء العقل
باإلحساس األخالقي ،فإنّه سوف يبدو ُمتوافقا ً بشكلٍ كبري مع كانط حول إشكاليات اإللتزام
«الذليل» بالقانون .بالفعل ،قام كانط برفض املواقف األخالق ّية املُنْبنية عىل الخوف
واالكتئاب لألسباب ِ
نفسها الوارد ِة يف كتاب «الدين يف حدود مج َّرد العقل» .ما ُمي ِّيز بيا َن
األخالقي عن بيان كانط هو ادّعاء األول بأ ّن اإلخفا َق يف تربية الجانب
شيلر لإلحساس
ّ
الحّس للفاعلية األخالق ّية وتبديله يُهدِّد هذه الفاعلية بح ِّد ذاتها .يف تحديده لنتائج هذا
ّ
اإلخفاق ،يبدو أنّه كانت تدو ُر يف ذهن شيلر نقطتان ُمختلفتان (وإن مل تكونا ُمتميِّ َزت َْني
األخالقي الذي ينجح فقط يف
احتج شيلر بأ ّن الفاعل
بشكلٍ واضحٍ عىل الدّوام) .أ َّوالً،
َّ
ّ
تخفق يف
السيطرة عىل الجانب الحّس للطبيعة البرشيّة يُعاين من «تربي ٍة ناقصة» سوف
ُ
يعكس هذا األم ُر دعوى شيلر
يئ،
النهاية يف وضْ ع الطبيعة تحت ُ
ُ
حكم العقل .بشكلٍ جز ٍّ
األخالقي يتطلَّب قيا َم الطبيعة بات ّخاذ دور الوكيل
بأ ّن تطوير النزعات املوثوقة تجاه الفعل
ّ
الحّس للعقل.
ّّ
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ني ِ
نفسه الذي نعتمدُ فيه
إذا...استطعنا االعتام َد عىل السلوك
األخالقي لإلنسان باليق ِ
ّ
عىل اآلثار الطبيعية ،ينبغي أن تكون هذه هي الطبيعة ،ويجب أن ينقاد النسان
أخالقي.
باندفاعاته بح ِّد ذاتها نحو نوع السلوك الذي يتحت ُّم انبثاقه من طابع
ٍّ

1

استخف شيلر باالستبداد «الرببري» للواجب بسبب جعله لوظيفة األخالق
ّ
يف الواقع،
يف غاية السهولة:
خصم
حيازة السالم والهدوء من عد ٍّو قد نز رع َ
ت سال َحه هو أسهل بكثري من التمكن من ر
مفعم بالحيوية وف ّعال.

2

ُ
هدف الفلسفة العملية هو السيطرة عىل الطبيعة الحس ّية مبهار ٍة وثق ٍة ،فال ُميكن
إذا كان
إشباعها فقط عرب إمساك الطبيعة يف حال ٍة مضمون ٍة من الخضوع .حتّى ولو مل يكن
األخالقي يف املعنى
الخضو ُع متطابقا ً مع الرغبات الذاتية بدالً من الواجب العقالين أو
ّ
نجحت يف كبْح دوافعها الطبيعية
(أي أنّه يج ُد أرضيته يف القانون) ،فإ ّن الروح التي
ْ
الكانطي ْ
فحسب مل تقم يف الواقع بالتمكُّن منها وينبغي أن تبقى ِ
حذر ًة من ق ّوتها« .العد ُّو الذي ت َّم
مغلوب
فحسب ُميكنه النهوض مجدَّدا ً ،أ ّما العد ّو الذي ت ّم التصالح معه فهو
إسقاطُه
ْ
ٌ
حقيق ًة».
ولكن يف مواض َع أخرى من مؤلَّ َف ْيه «عن ال ِّرقة والكرامة» و «الرسائل» ،استخدم شيلر
ن ْقدَه لسيطرة العقل عىل الطبيعة من أجل دعم دع ًوى هي متميِّزةٌ وأق َوى وت ُفي ُد أ ّن الفاعل
وإحساسه بحال ٍة من االفرتاق ال ُميكنه إنجاز واجبِه عىل اإلطالق .سوف
الذي يبقى عقله
ُ
أقو ُم بالخوض يف دعوى شيلر هذه األكرث إثارة لالهتامم والجدل يف القسم الثالث ،ولكن
تجد ُر املالحظة هنا أ ّن شيلر قد سعى إلرساء هذه الدعوى أيضا ً عىل أُ ُس ٍ
س كانط ّي ٍة بشكلٍ
عا ٍّم:
يتوصل إىل
العقل املحدود هو الذي ال يستطيع أن ينشَ ط إال عْب عدم فاعل ّيته ،وال
ُ
ّ
رصف أو يُشكِّل إال بالقدر الذي يتلّقى املادة
املطلق إال عْب املحدوديّة ،وال يت ّ
لتشكيلها.

3

1. AE IV.1/17
2. AE XIII.4n/89n
3.AE XIX.9/133
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ْدي بني نشاط العقل وعدم فاعلية اإلحساس ،حاول شيلر
استنادا ً إىل متييز كانط النق ّ
أن يقْلب ذلك ض ّد ادّعاء كانط بأ ّن العقل وحدَه ُميكنه أن يكون نشيطا ً أو «عفويّاً» ،ويف
ري ف ّعال ٍة أو « ُمتقبِّل ًة» .بالنسبة لشيلر ،تتطلَّب ُسلطة العقل
املقابل أ ّن الطبيعة ينبغي أن تبقى غ َ
ري ُميكنه أن يسود فقط حني تجتمع
تعبريا ً خارج ّيا ً يف مجموع الشّ خص ّية األخالق ّية ،وهو تعب ٌ
ٍ
ملموس .باإلضافة إىل ذلك ،مبا أنّه ال ُميكن إرادة هذا
الرغبة والقانون
األخالقي بتناغمٍ
ّ
ج شيلر بأ ّن «الرقة» املناسبة هي الرشط الذي تستطيع الرغبة
تجربٍ ،احت ّ
التناغم بشكلٍ ُم ِّ
الحسيّة من خالله تجسي َد ُسلطة العقل .عىل الرغم من أ ّن شيلر قد ادّعى دامئا ً توافقَه مع
عكست
افرتاضات كانط حول الدور التنظيمي للعقل ،إال أنّه قد رأى أ ّن مالحظات كانط قد
ْ
َ
استغالل إزدواجية العقل والطبيعة بدالً من حلّها.
أحيانا ً

1

نظرا ً إىل أنّ هذا النقْد األشد يدع ُم مناقش َة شيلر للفضيلة األخالقية ،من الرضوري
جهة ض ّد الفلسفة
متييزه عن عد ٍد من الهجامت املشابهة سطح ّيا ً (واملضلَّلة أساسا ً) املو َّ
األخالقية التابعة لكانط .أ ّوالً ،ال ينبغي الخلط بني ن ْقد شيلر ملكانة الطبيعة الحس ّية يف
نظرية كانط األخالقيّة مع االت ّهام الساذج بأ ّن كانط ال يجعل موضعا ً للرغبة عىل اإلطالق
يف بيانه للعقل العمل .كام أشا َر املدافعون عن كانط بشكلٍ
صائب ،يفتق ُد االت ّها ُم الثاين
ٍ
ٍ
كرشط ُمقيِّ ٍد لإلرادة
للوضوح من ناحية عدم استطاعة العقل العمل تنفي َذ وظيفته التنظيمية
مع غياب األهداف التي ت ُقدّمها أدوات الرغبة الحس ّية .بالفعل ،من دون هذه األهداف تكو ُن
الفاعلية املحدودة مستحيلةً .بالنسبة لشيلر ،يتعلّق األمر باالدّعاء األوضح واألكرث إثارة
ّب املحافظة عىل تش ُّعب الرغبة كق ّو ٍة
لالهتامم الذي يُفيد أ ّن الفضيلة األخالق ّية تتطل ُ
تحفيزيّ ٍة:
العقل راضياً ما دام قانونُه سائداً عىل نحو غريِ مرشوط.
ُ
من نظرة أُحادية الجانب ...يكون
أنقص من الشّ كل
ولكن من النظرة األنرثوبولوجية الكاملة حيث ال يُ َعد املضمون
َ
العقل الوحدة
ُ
َّب
وميتلكُ الشعو ُر الحي التعبريَ أيضاً ،يُصبح االختالف أكرثَ أهميّ ًة .يتطل ُ

1.AE XIII.2n/87n
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كل من نو َع ري هذيرن القانون رَني بتقديم
فعالً ،ولك ّن الطبيعة تتطلّب التعددية ،ويقوم ٌّ
مطلبَيرهام عىل النسان...

1

األخالقي بل
امليل ليس مج َّرد مضمونٍ ينبغي تنظي ُمه عرب هيئ ِة القانونِ
ُ
بالنسبة لشيلر،
ّ
يسلب سياد َة
يب للطبيعة ال
عرب الوسيل ِة الحسيّة للقانون .أدَّت محاولتُه للتعبري عن دو ٍر إيجا ٍّ
ُ
الترشيعي للعقل بدفْع شيلر نحو تطوير البيانات املختلفة واملتناقضة أحيانا ً للرتبية
الدور
ّ
األخالقيّة التي سوف أتناولها يف القسم الثالث.
ينبغي أيضا ً متيي ُز اهتاممات شيلر عن النقْد الثاين حول إمكانية تشابهها ،أي أ ّن كانط
2

يستبع ُد األفعال املنبثقة عن الواجب والصادرة يف الوقت ِ
حتج بعض
نفسه بدافع امليل  .ا ّ
النقّاد املعارصين أنّه بسبب إسباغ كانط للقيمة األخالقيّة فقط عىل األفعال التي تُنَفَّذ مبعز ٍل
3
ٍ
حاالت من «التحديد الزائد» حيث
يسمح بوقوع
حّس ألدائها ،ال ُميكنه أن
أي مي ٍل ِّ ٍ
عن ِّ
َ
4

يكون الفعل ذا قيم ٍة أخالقيّ ٍة ويف الوقت ِ
الحس  .سوف أتناول مسألة
نفسه مدفوعا ً من قِبل
ّ
رث يف القسم الثاين .من املهم أن نؤكِّد منذ البداية
التحديد
األخالقي الكانطي بتفصيلٍ أك َ
ّ
األخالقي املحدَّد عىل نح ٍو
أ ّن انتقادات شيلر ال تتمحور حول االستحالة املزعومة للفعل
ّ
ٍ
زائد بل عىل إمكانية وقوع األفعال األخالق ّية يف الحاالت التي ال يُشارك فيها امليل عىل

1. AE IV.3/19
2. See e.g. Michael Stocker, 'The Schizophrenia of Modern Ethical Theories' Journal of Philosophy 63
(1976), 462; Bernard Williams, 'Persons, Character, and Morality,' in Amelie Rorty, ed., The Identities of
Persons (Berkeley, CA: University of California Press 1976), 214; Richard Taylor, Good and Evil,
relevant passages reprinted in Christina Hoff Sommers, ed., Right and Wrong (New York: Harcourt,
Brace, Jovanovich 1986), 65-7; Susan Wolf, 'Moral Saints/ The Journal of Philosophy 79 (1982) 419-39.
3. Over-determination

بأسباب متعدد ٍة
يحصل التحديد الزائد حني ُيح َّد ُد أث ٌر ما
ُ
ٍ

4. Defenses of Kant against this charge include Richard G. Henson, 'What Kant Might Have Said: Moral
Worth and the Overdetermination of Dutiful Action' Philosophical Review 88 (1979) 39-54; Barbara
Herman, 'On the Value of Acting from the Motive of Duty' Philosophical Review 90 (1981), 372-3; Marcia
Baron, 'The Alleged Moral Repugnance of Acting from Duty' The Journal of Philosophy 71 (1981) 35982; Paul Benson, 'Moral Worth' Philosophical Studies 51 (1987) 365-82; Henning Jenson, 'Kant and Moral
'Integrity,' Philosophical Studies 53 (1989) 65-77; Mark Packer, 'Kant on Desire and Moral Pleasure
Journal of the History of Ideas 50 (1989) 429-42; Keith Simmons, 'Kant on Moral Worth' History of
Philosophy Quarterly 6 (1989) 85-100.
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ي تف ُّر ٍد أو س ُم ٍّو يطب ُع اإلرادة و «يُ ِ
الحّس
خضع» بُعدَها
اإلطالق .وفقا ً لبيان شيلر ،إ ّن أ َّ
ِّ ّ
ينبغي أن يكون قارصا ً عن مقتضيات الفاعلية العقالنية التا ّمة.
أخريا ً ،يف ات ّهامه لكانط باإلخفاق يف التوضيح املناسب لطريقة قيام الرغبة الحسيّة
بإضفاء التعبري عىل اإلرادة األخالقية ،يبدو أ ّن شيلر قد تجاهل دعوى كانط املركزية يف
كتاب «نقد العقل العمل» والتي ت ُفيد أنّه ُميكن لخيارات الفاعل املرشوطة تجريبيّا ً يف
1

ج
العامل الظواهري أن تعكس الخيار النوميني  .يف هذا الكتاب ،من املشهور أ ّن كانط يحت ُّ
بأ ّن قدرتنا عىل رشح التحديد االت ّفاقي للفعل حني يُنظر إليه كجز ٍء من العامل الظواهري ال
ح ٍّر حني يُنظر إليه كجز ٍء من اململكة
ُميكنه استبعاد إمكانية أن يكون الفعل نابعا ً عن خيا ٍر ُ
النومينية .عىل ال ّرغم من إمكان ّية التكلُّم عن الفعل يف سياق املبادئ األخالقية يف اململكة
نناقش فعالً واحدا ً .وعليه،
ُ
النومينية ويف سياق الدوافع الحس ّية يف العامل التجريبي ،إال أننا
ُميكن أن نفهم «تعبري» العامل الظواهري عن الحرية حتّى ولو مل نتمكّن من فهم السبب
املحدَّد وراء ذلك.

2

لك ّن االختالف بني كانط وشيلر حول القدرة التعبريية للنزعات الحسية ال يتعل ُّق مبسألة
ٍ
تعكس الحرية النومينية بشكلٍ
غامض أم ال .بدالً من
استطاعة الخيارات الظواهرية أن
َ
ذلك ،يرتك ُز اختالفهام عىل الطبيعة املحدَّدة للمشاعر التي ُميكنها أن ت ُشكِّل التحفيز
األخالقي التابع له هو دعوى
الفاضل .األمر الذي اعتربه كانط ُمعارضا ً لصميم علم النفس
ّ
شيلر التي ت ُفي ُد أ ّن العقل العمل يتطلّب عنرصا ً من التعبري الخارجي الذي ال يعتمد عىل
اإلرادة األخالق ّية وال ُميكنه أن يعتمد عليها .ليك نفهم األمر املت َنازَع عليه هنا بشكلٍ
أفضل
َ
وندرك سبب شعور كانط برضورة التط ُّرق ملسألة إدخال شيلر «للرقة» إىل األخالق ورفضها
يف النهاية ،يلز ُم البدء بتفسري كانط للتحفيز األخالقي.

1. Noumenon.
يشريُ هذا املصطلح يف الفلسفة الكانطية إىل الشء كام هو يف ذاته الذي يتميّز عن اليشء كام ت ُدركه الحواس عرب الصفات
الظواهرية.
2. CPrR 101 /97-98.
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2
الخاصة التي ت ُفيد أ ّن استيفاء متطلّبات
خالقي التابع لكانط بالدعوى
علم النفس األ
يتّس ُم ُ
ّ
ّ
رصف الفاعل عىل أساس الدافع غريٍ
الحّس:
القيمة األخالق ّية يستلز ُم أن يت ّ
ِّ ِّ
العقل وحده ...ينبغي أن يكو َن قادراً عىل تحديد إراديت عْب الهيئة املحضة للقاعدة
ي فكرة عن األمر البهيج أو
ي شعور أو بالتايل أل ِّ
العملية من دون االفّتاض املسبق أل ِّ
ّجريبي ملبادئه.
كالرشط الت
ّ
غري البهيج...
ّ

1

بقرص الدور املحدِّد أو الترشيعي يف األخالق عىل العقل
بهذه الطريقة ،يقو ُم كانط ْ
ّب ما ّد ًة حس ّية لتنفيذ وظيفته التنظيمية ،إال أ ّن
وحدَه .م ّر ًة أخرى ،بالرغم من أ ّن العقل يتطل ُ
يب يف تحديد القانون .إ ّن عدم إمكانية تأسيس الشعور لإلرادة
الرغبة ال
تلعب َّ
أي دو ٍر إيجا ٍّ
ُ
األخالقي املحدود.
أي دو ٍر يف تحفيز الفاعل
األخالق ّية ال يعني أ ّن الشعور ال
يلعب َّ
ُ
ّ
يوضِّ ُح كانط أ ّن هذه الداللة تجعل األخالق مستحيل ًة أل ّن األفعال األخالقيّة للفاعل ذي
الحّس  -باعتبار أنّها جز ٌء من العامل املحسوس  -ينبغي أن تكون قابل ًة للتفسري
اإلدراك
ّ
يرشح عىل وجه الدقّة كيفية أو سبب
وفق دوافع الطبيعة ومبادئها .بالرغم من أ ّن كانط ال
ُ
رب أنّ
قيام الفاعل ذي اإلدراك الحّس بالشعور باالهتامم تجاه القانون
األخالقي (وال يعت ُ
ّ
قابل للرشح أساسا ً) ،إال أ ّن هذا االهتامم الفعل هو حقيق ٌة مفتوحة لالستكشاف
ذلك ٌ
التجريبي.
بينام يُق ِّد ُم كانط أكرث تفسرياته تفصيالً حول تأثري الواجب عىل الطبيعة الحس ّية يف «نقد
بعض املالحظات التوضيحية عىل طبيعة نزوعنا النفّس تجاه
العقل العمل» ،إال أنّه يُقدِّم َ
«الفكر النقي للواجب» يف كتاب «أُ ُسس غيب ّيات األخالق» أيضا ً .من املثري لالهتامم يف
الفصل الثاين أ ّن كانط يُحذِّرنا من تعليم األطفال عن متطلّبات الواجب عرب «م ْزج» تلك
ويقلق كانط من أن يقوم هذا النهج بالتخفيف من
املتطلّبات بالوعد بإعطاء مكافآت أكرث،
ُ
وي الذي ُميكنه أن ُميارسه الواجب بح ِّد ذاته:
التأثري الق ّ

1. CPrR 23/24.
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تُْب ُز أكرثُ مالحظة عاديّ ًة أنّه حينام يُظ َه ُر إنجاز الفعل الصالح بعقل راسخ وبعدم اكّتاث
ي مصلحة يف هذا العامل أو يف اآلخرة ،وحتى تحت أش ّد إغراءات البالء أو الغواء،
تا ٍّم بأ ِّ
ي فعل مامثل متأثراً حتّى بأدىن الدرجات بدافع غريب ويقو ُم بر رم ِي ِه يف
فإنّه يّتك وراءه أ َّ
الظل .أنّه يرفع الروح ويُح ِّرك األمنية لنقو ُم نحن أيضاً بالترصف هكذا.

1

النقي ،يُ ُ
العقل عدم جدارة انغامسه يف الرغبة الحسية
ُ
درك
األخالقي
أمام كرامة اندفاعه
ّ
ّ
ويتح ّرك للسم ّو فوقها .كام يُعتق ُد أ ّن إدراك «النداء األسمى» يدف ُع الشخص الذي أصبح
ُمتديِّنا ً إىل بُغض الدوافع الفاسدة التي حثّت عىل الحياة الفاسقة ،فإ ّن النظرة التي ت ُركِّ ُز عىل
كّس قبضة الدوافع الحس ّية عىل اإلرادة :يف وعيه
الواجب قد متُ كِّن الفاعل
األخالقي من ْ ِ
ّ
ح سيِّ َدها.
ُ
بكرامته الخاصة ،يكر ُه
العقل هذه الدوافع ويستطي ُع أن يُصب َ

2

يل» .مبا
يقو ُم كانط بتناول طبيعة هذا الشعور ورشوطه بشك ٍل َّ
أدق يف «نقد العقل العم ّ
أ ّن اإلغراء الذي يقو ُد الفرد إىل تأسيس فعله بامليل يج ُد مصد َره يف اندفاعنا الطبيعي تجاه
األخالقي ال يعني إال هزمية
نقي انطالقا ً من القانون
« ّ
حب الذات» ،فإ ّن الت ُّ
ّ
رصف بشكلٍ ٍّ

ب الذات املبدأَ املحدِّد لإلرادة .يُق ِّد ُم
امليل
الطبيعي تجاه «الغرور»  -أي تجاه جعل ُ
ح ِّ
ّ
الحّس:
األخالقي عىل الوجود
هذا األمر دليالً حاسام ً لفهم القوة التي ُميارسها القانون
ّّ
ّ

ُ
إذالل الغرور يحظى بأقىص االحّتام وبالتايل يكون أساساً لشعور ال ميلكُ مصدراً
بديهي .احّتام القانون األخالقي ...هو
وضر عيّاً .وعليهُ ،ميكن معرفة هذا الشعور بشكل
ٍّ
بديهي
ي ،وهذا الشعور هو الوحيد الذي ُميكننا معرفته بشكل
شعو ٌر ناج ٌم عن سبب فكر ّ
ٍّ
وميكننا تبني َضورته.
متاماً ُ

3

(وضعي) سابقٍ يدعو المتثال القانون
حّس
وعليه ،ال ينبغي فه ُم االحرتام كحاف ٍز
ٍّ
ّ ٍّ
الحسيّة .بالنسبة لكانط ،هذا األمر
األخالقي ،بل كتأثريٍ للعقل العمل املحض عىل طبيعتنا
ّ
األخالقي عىل طابعه «الف ّعال» أو «التلقايئ» وبال ّتايل
رضوري من أجل محافظة الحافز
ٌّ
ّ

1. G 78n/411n.
2. G 78-79/411.
3. CPrR 74/73.
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يبقى بعيدا ً عن الدافع غري الف ّعال الذي يدعو إىل الخضوع للميل .تنفر ُد املوجودات
َ
ُ
الحّس بامتالكها للقدرة عىل هذا النوع من التحديد حيث
اإلدراك
متتلك
العقالنية التي
ّ
األخالقي بإذالل الدافع املغرور
تستطيع لوحدها أن تشعر باملهابة تجاه مشهد قيام القانون
ّ
موقف االحرتام من إدراكنا لقدرتنا
ُ
ينبثق
رشعُ .
للطبيعة الذي يقودها إىل انتحال دور امل ِّ
يطرح
الحس و «يف الوقت نفسه عدم مالءمة سلوكنا معه ما
العقالنية عىل السم ّو فوق عامل
ُ
ّ
الغرور أرضا ً» .بالرغم من أ ّن االحرتام كحال ٍة عاطف ّي ٍة يتَّخ ُذ طابعا ً محدودا ً ومحسوسا ً ،إال
تطرح تلك الطبيعة
أنّه ينشأ عن الشعور بالقدرة املتجاوزة للحس لإلرادة األخالق ّية والتي
ُ
أرضا ً.
يصف كانط الشعو َر بهذه القدرة غري املفهومة
ُ
يف كتاباته عن الفلسفة األخالقية،
1

يصف كانط الشعو َر بالسم ّو عىل أنّه يُالز ُم إخفاق
ُ
بالسامي»  .يف «نقد ملكة الحكم»،
« ّ
الخيال يف اإلدراك الواضح ألبعاد األشياء الهائلة يف الطبيعة (عىل سبيل املثال :البحار،
س غريب
العواصف ،سالسل الجبال) .لدى شعورنا بهذه األشياء الهائلة ،يُغشِّ ينا ِح ٌّ
بالحامس والحرية والبهجة واألمل حينام نسعى عبثا ً إلدراك الضخامة أمامنا .مبا أ ّن هذا
الحكم هو ُمح ِب ٌ
ط بسبب نُكرانه لقدرتنا الخيالية ،إال أنّه يُح ِّمسنا كذلك أل ّن إمكانيته تعتمدُ
ري قابل ٍة لإلدراك حدسيّا ً.
عىل قدر ٍة شامخة وإن كانت غ َ
املعني دون الوقوع يف التناقض ،ينبغي
إذا كان الذه ُن البرشي قادراً عىل التفكر باملطلق
َّ
أن ميتلكَ يف داخله ق ّو ًة متجاوِز ًة للحس ال ُميكن إدراك فكرتها حول النومينون حدر سيّاً
أي حدرسنا بالعامل.
ٌ
إال أنّه ُميكن عدها الركيزة الكامنة يف أساس ما هو ظاه ٌر
محض ،ر

2

مبا أنّه يُ ِ
ِج وقائ ٌم
ضمني بقوانا املتجاوزة
وعي
فص ُح عن ٍ
للحس ،فإ ّن الحكم بالسم ّو هو ُمبه ٌ
ّ
ٍّ
عىل تف ّوقنا النوميني عىل قوى الطبيعة التي قد تستحوذُ عىل وجودنا الظواهري.

1. For it is not insofar as he is subject to the moral law that he has sublimity, but rather in so far as, in
regard to this very same law, he is at the same time its author and is subordinated to it only on this ground
(Kant G 107/440, cf. CPrR 79-80/76-77, 89/87).
2. CJ 111/254-255.
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األخالقي لدى كانط حيث
تكتسب مسأل ُة جاملية اليشء السامي أهميّ ًة يف علم النفس
ُ
ّ
جسد قدر ًة ف ّعال ًة ال
إنّها ت ُشري إىل الطريقة التي يستطي ُع اهتام ٌم أو
انجذاب إىل يش ٍء ما أن يُ ِّ
ٌ
ني للرغبة .لقد أدّى هذا األم ُر إىل أن يقو َم كانط يف «نقد ملكة الحكم»
مج َّرد إستسالمٍ ُمستك ٍ
حسنا السامي بتف ّوقنا عىل قوى الطبيعة الخارجية يكم ُن يف وع ْينا
باالحتجاج عىل أ ّن أساس ِّ
رصف انطالقا ً من الواجب .يف الحالة األخرية ،إ ّن قدرتنا الف ّعالة والتلقائية
بقدرتنا عىل الت ُّ
ري
عىل التحكُّم «بالطبيعة الباطنية» (امليل نحو الغرور) وإلحاق الهزمية بدافعها هي التي ت ُث ُ
االحرتام .وكام يف حالة األحكام الجاملية للسامي ،يتناسب هذا االحرتام مع العجز عن
ري كانط إىل أ ّن تنمية تحديد اإلرادة
معرفة كيفية تحقُّق هكذا تحكُّم .باإلضافة إىل ذلك ،يش ُ
املنسوب إىل التجربة السامية يؤدِّي إىل الفعل األخالقي .مبا أ ّن الشعور باألمر السامي هو
األخالقي ذوقاً
للحواس» ،فإنّه يُن ِّمي يف الفاعل
رش بسبب مقاومتها
ظاهر ٌة «نُحبُّها بشكلٍ مبا ٍ
ّ
ّ
الخرية.
لنوع التحديد الذي يطب ُع اإلرادة
ِّ

1

ولك ّنه من الواضح أ ّن هذا النوع من التحديد املرت ِكز عىل مقاومة الطبيعة واالختالف
معها هو موضو ُع انتقادات شيلر  .يف التعامل مع مسألة كيفية قيام املوجود املمتلك
رصف وفقا ً للعقل ،يلجأ كانط إىل إدراك الفاعل بوجود ندا ٍء
لإلدراك الحّس جزئ ّيا ً بالت ُّ
ل ،والتف ٌّوق املطلق لذلك النداء عىل جميع األنواع األخرى من التحفيز.
أخالقي داخ ٍّ
ٍّ
العقل
ُ
ولك ّن هذا يعني أ ّن الرشوط التي ينشأ االحرتام من خاللها هي تلك التي يُسيطر فيها
أي داف ٍع
عىل الطبيعة ،وبالتايل حيث تبقى إزدواجية العقل والطبيعة ساملةً .نظرا ً إىل أ ّن َّ
بالسامي لرشح
حّس ال يستطي ُع س َّد اله ّوة بني العقل والحس ،استخدم كانط مسألة الشعور ّ
ّ ٍّ
األخالقي من الرصاع بح ّد ذاته .يقو ُم الشعور بالهيبة  -الذي ت ُحدثه
كيفية انبعاث دافع الفعل
ّ
األخالقي فوق تش ُّعب الرغبة  -بافرتاض انعزال العقل عن الرغبة
املكانة السامية للقانون
ّ
يف الفاعل املمتلك لإلدراك الحّس.

1. C/127/267.
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األخالقي من تطوير
من املثري لالهتامم أ ّن كانط مل يعتقد بأ ّن هذا األمر يُعفي الفاعل
ّ
ٍ
رصف وفق القانون األخالقي ،وقام بالتأكيد عىل أ ّن تنمية الفضيلة هي بح ّد ذاتها
نزعات للت ُّ
ب .سوف أعود إىل هذ النّقاش يف القسم الرابع .ولك ْن تطابقا ً مع تأكيده عىل الحرية
واج ٌ
يفص َل تط ُّور النزعات املعت َمد عليها لإلتيان بالفعل
الف ّعالة للعقل ،مل يستطع كانط أن ْ
لعل هذا األمر يظه ُر عىل النحو األوضح يف مناقشته
األخالقي عن األفعال الواعية لإلرادةّ .
ّ
الشهرية يف كتاب «عقيدة الفضيلة»:
ينبثق من الحرية وبالتايل ال يكون
متاثُل الفعل الذي أصبح َضور ًة عْب التكرار ...ال ُ
كفاء ًة أخالق ّي ًة .وعليه ،ال ُميكن تعريف الفضيلة ككفاءة للقيام باألفعال الح ّرة بشكل

ُمتطابق مع القانون إال إذا متّت إضاف ُة العزم الذايت عىل الترصف وفق فكر القانون.

1

مع غياب هذا االنشغال الف ّعال والواعي ،فإ ّن النزوع نحو الفعل الذي يكو ُن بوج ٍه آخ َر
عرب بطريق ٍة مناسب ٍة عن «سيادة العقل العمل» ويكون مج َّرد
متطابقا ً مع القانون ال ُميكنه أن يُ ِّ
عاد ٍة .بالرغم من أ ّن كانط يُؤكِّد عىل أنّه تق ُع عىل عاتقنا وظيف ُة تطوير امليول املعت َمد عليها
الجذري بني تلقائ ّية العقل وعدم فاعل ّية
للقيام باألفعال الصحيحة ،إال أنّه يعتقد باالختالف
ّ
طبيعي» فحسب تجاه أنوا ٍع مع َّين ٍة من
الطبيعة وذلك من خالل رفضه لتأييد تنمية نزو ٍع «
ِّ
ْصل نفسها بشكلٍ تا ٍّم عن األفعال
السلوك .وفقا ً لذلك ،ال ُميكن للفضيلة الكانطية أن تف َ
رأي شيلر الذي يُفيد أنّه
الواعية الصادرة عن اإلرادة .يف الواقع ،رفض كانط بشكلٍ رصيحٍ َ
ج بأنّ
ُميكن سد الثغرة بني نداء العقل والطبيعة الحسيّة من خالل اللجوء إىل ال ِّرقّة ،واحت ّ
اإلرادة وقدرتها عىل إخضاع الرغبة هام بح ِّد ذات َ ْيهام رشطان ُم ْس َبقان لتطوير الشعور
األخالقي .يف مالحظ ٍة طويل ٍة وردتْ يف الكتاب األ ّول من «الدين يف حدود مج َّرد العقل»،
ّ
تناول كانط محاول َة شيلر لربْط ال ّرقّة واألخالق يف مقالته «عن الرقة والكرامة».
ري جالل ُة
ُ
تتض ّم ُن فكرة الواجب الرضور َة املطلقة التي
تتناقض معها الرقة بشكل مبارش .تُث ُ
األخالقي (كالقانون الصادر عىل جبل سيناء) الهيبة ...ويف هذه الحالة ،ومبا أ ّن
القانون
ّ
الحاكم يسك ُن يف داخلنا ،فإ ّن هذا االحّتا ّم  -كذاك الذي يشعر به املواطن تجاه الحاكم
1. DV 207-208/407.
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 يو ِق ُي جامل ...إنّ الصورة الرفيعة للبرشية،
ظ شعوراً بسم ِّو َقدَرنا وهذا يُبهجنا أكرث من أ ِّ
تسمح فعالً بحضور حاالت الرقة .ولكن حني يكون
كام تظه ُر يف هذه الخاصية،
ُ
ُ
ُحافظ عل مسافة مناسبة بينهام.
الواجب وحده هو املوضوع ،فإنّها ت

1

األخالقي إمكاني َة تواجد الدوافع الحس ّية ،ولك ّن هذه
مل يستبعد مفهو ُم كانط عن التحفيز
ّ
َّب هرقل
الدوافع ال تستطيع االنتقاص من قيمة معرفة اإلرادة بسم ِّو ندائها :فقط حني تغل َ
2
عىل الوحوش أصبح قائ َد آلهة اإللهام  -بعد قيامه بأعام ٍل تراجعت عن أدائها تلك

احتج كانط عىل أ ّن الدافع
األخوات الجديرات وه ّن ُمرتجفات .باإلضافة إىل ذلك،
ّ
ٍ
اصطفاف
أي
أي استقاللية القانون عن ِّ
عرب عن «رضورة» الواجبْ ،
األخالقي ينبغي أن يُ ِّ
ّ
ٍ
ٍ
كرشط للفعل
محظوظ فحسب مع الحوافز الحسيّة .بالنسبة لكانط ،إذا أمكن فهم «الرقة»
األخالقي ،فإ ّن ذلك يقو ُم فقط بتعريض االستقاللية املطلقة ألوامر العقل عن احتاملية
امليل للخطر.
وعليه ،وفقا ً لبيان كانط ،فإ ّن قدرة اإلراد ِة العقالنية عىل التم ُّيز عن الطبيعة الباطنية
وإخضاعها تبقى جزءا ً حاسام ً من تنمية حاف ٍز أصيل تجاه األخالق .باإلضافة إىل ذلك،
تكتسب هذه املؤهّالت إزدواجي ًة تجم ُع بني تلقائية العقل وتلقِّي الطبيعة،
وإىل الح ِّد الذي
ُ
رث نُبالً لكيال يحتاج إىل
فإ ّن طلب شيلر من الفاعل
األخالقي أن «يتعلّم الرغبة بشكلٍ أك َ
ّ
ي الدعوة إىل تهذيب أو تنمية الرغبة نفسها بشكلٍ
أخالقي  -يبدو
اإلرادة عىل نح ٍو سامٍ »  -أ ْ
ٍّ
3

األخالقي كان
ري واضحٍ  .ليك نفهم ملاذا اعتقد شيلر بأ ّن رجوع كانط إىل سم ّو النداء
غ َ
ّ
ري ٍ
كاف ،وليك نفه َم بشكلٍ أه َّم ملاذا اعتقد أ ّن علم األخالق الكامل املرت ِكز عىل العقل
غ َ
ُ
ّب يف النهاية تح ُّوالً أخالق ّيا ً ال
أي
 ْينرصف إىل ك ٍُّل من النزعات واألفعال األخالقية  -يتطل ُ
رب.
سيطر ًة أخالق ّيةً ،فإنّه من
ِّ
الرضوري أن نتناول طبيع َة ادّعاءاته الخاصة بتفصيلٍ أك َ

1. R 19n/22n.
2. The Muses.
آلهة اإللهام :هنّ تسع أخوات يف امليثولوجيا اليونانية القدمية مسؤوالت عن األدب والعلوم والفنون
3. AE XXIII.8/169.
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3
ل تحويليّا ً ال إلزاميّا ً ،قام شيلر بتعيني دو ٍر
كام ذُكر سابقا ً ،من خالل اعتبار العقل العم ّ
ُ
متلك هذه الطبيعة ذلك الدور وفق
الحّس للطبيعة البرشيّة ،وال
تحديدي لل ُبعد
ف ّعا ٍل أو
ٍّ
ّ
تفسري كانط وال تستطي ُع ظاهريّا ً أن تكتسبه .بالنسبة لشيلرُ ،ميكن لألخالق أن ت ُحقِّق هدفها
األخالقي ميتلك القدر َة عىل استخدام الرغبة
الرامي إىل توحيد اإلرادة فقط ما دام الفاعل
ّ
َّ
كوسيل ٍة لتحقيق ذلك الهدف وبالتايل التغلُّب عىل اإلزدواجيّة بني العقل والطبيعة .عالوةً
عىل ذلك ،ال متُ ث ُّل الفاعلية املست ِقلّة ُمجر َد إرادة اليشء انطالقا ً من الواجب ،بل عليها أن
ح َّر ًة لوحدها ،بل
«تضع طابع االستقاللية» عىل الطبيعة« :
الروح النبيل ُة ال ترىض أن تكون ُ
ُ
1
كل يش ٍء يُحي ُ
ط بها حتّى الجوامد»  .ما دام مفهو ُم شيلر عن األخالق يتضمن
عليها أن ت ُح ِّرر َّ

األخالقي
مذهب الكامل
مسأل َة َمنْحِ الح ّريّة للعامل املحسوس ،يبدو أ ّن هذا املفهوم يتبنّى
َ
ّ
الذي يتجاوز بشك ٍل واضحٍ أخالق ّي ِ
ات الواجب لدى كانط ،علامً أنّه يعتم ُد ظاهريا ً عىل هذه
ض برصاح ٍة االدّعا َء بأ ّن مقاربته تستن ُد إىل مبادئ
األخالقيّات .بالفعل ،يبدو أ ّن شيلر يُناقِ ُ
العقل العمل وذلك حينام يقو ُم يف بعض الفقرات من مقالته «عن الرقة والكرامة» باإلشارة
إىل «التناغُم الحاصل بني الطبيعة األخالقيّة واملادية» كتحقيقٍ «ملثالية الكامل» التي تتميّز
2
عن الكرامة التي متتلكها اإلرادة األخالقيّة وفقا ً لكانط .بينام كان شيلر ُم ِح ّقا ً فعالً يف

ادّعائه بأ ّن نظرية كانط ال تجتم ُع مع هذا النوع من املثالية ،إال أ ّن تصنيف مقاربته
ٍ
ض ات ّهامه األقوى واألكرث إثارة لالهتامم الذي يُفي ُد أ ّن أخالقيات
كأخالقيات للكامل يُق ِّو ُ
الحس ّية .عىل
رث إيجاب ّي ٍة تجاه ق ّوة الطبيعة
ّ
َّب بح ِّد ذاتها مقارب ًة أك َ
الواجب لدى كانط تتطل ُ
وصفه ملرشوعه ،قام شيلر بتقديم أدلّ ٍة لدعم االت ّهام األخري.
الرغم من هذا الغموض يف ْ
ِ
الخرية ت ِر ُد يف
آخ ُر نقاشات شيلر وأكرثُها شمول ّي ًة حول مكانة الرغبة الحسية يف اإلرادة
ِّ
النقاش حول
َ
سياق مؤلَّفه «عن الّتبية الجاملية لإلنسان» .عىل الرغم من أ ّن شيلر يُربز

1. AE XXIII.7n/167n.
2. GD 220/555, cf. 206/545, 216/552.
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بعض املفاهيم
األخالق يف «الرسائل» عىل ضوء املصطلحات الكانطية بوج ٍه عا ٍّم ،إال أ ّن َ
جة شيلر
الرئيسية يف نقاشه تساهم بإبطال املقارنة الدقيقة آلرائه مع أفكار كانط .تتوق َُّف ح ّ
األخالقي عىل متييزه بني «الدافع الصوري» و «الدافع
لصالح «الّتبية الجاملية» للفاعل
ّ
بوصف العنارص املحدَّدة املوجودة يف هذين الداف َع ْني بأشكا ٍل
الحّس» .مع أ ّن شيلر يقو ُم ْ
وري
مختلف ٍة ،إال أ ّن تعاريفه يف «الرسالة الثانية عرشة» ت ُوضِّ ح أنّه كان يقصد من الدافع الص ّ
يفرض إرادة توحيد القانون األخالقي،
أن يُشري إىل األمر «الف ّعال» للعقل الكانطي الذي
ُ
ارس جاذبي ًة
ومن الدافع الح ّ
ّس أن يرمز إىل قوى الدفع املختلفة للطبيعة الحسية التي متُ ُ
يحتج شيلر عىل اقتضاء األخالق
الكل،
«خامدة» عىل الفاعل املحدود .طبقا ً ملرشوعه
ُّ
ّّ
املطاف إىل تقديم دافع ٍ ٍ
ُ
ثالث وهو «دافع األداء» الذي يتكفّل
لتناغُم هذه الدوافع ،ويؤولُ به
يتجىل الدافع الثالث «الوسيط» يف االنجذاب البرشي نحو الجامل،
ّ
بتحقيق هذا األمر.
ِ
املسيطر
الفوضوي للحس والنشاط
كل من التلقِّي
ويُشغل الفاعل بطريق ٍة مختلف ٍة عن ٍّ
ِّ
للفكر .وفقا ً لبيانه ،فإ ّن تنمية ذوق الفاعل يف الجامل قد يُساهم يف إيقاظ دافع األداء
وبالتايل ُمي ِّك ُن الفاع َل املحدود من إنجاز مه ّمة العقل.
ِ
صعوبات منهج «الرسائل» يف أوصاف شيلر املتفاوِتة واملتعارِضة أحيانا ً
تكم ُن إحدى
ٍ
واحد) من
ملا تؤول إليه هذه «املهمة» يف النهاية .يف مقاطع ُمتن ِّوعة (وأحيانا ً يف مقطعٍ
1

2

الرسائل ،يدّعي شيلر بأ ّن دوافع الصورة والحس ينبغي أن تكون « ُمتبعة» و « ُمتَّ ِ
صل ًة» بنح ٍو
3

4

حد ًة  ،و ُمتجا َو َز ًة جدل ّيا ً يف دافع
متباد ٍل ،محصور ًة يف مناطق النفوذ الخاصة بهام ُ ،مو َّ
5

ِ
املناسبة التي ينبغي أن ت ُقيمها الدواف ُع
األداء  .ح ّتى ولو كان شيلر ثابتا ً يف وصفه للعالقات
الصوري –
ألي مفهومٍ عن الدافع
ّ
املختلفة مع بعضها ،إال أنّه من غري الواضح أن يكون ِّ
ري النشاط
ل» َّ -
أي « ْ
أي معنًى وفقا ً لبيان كانط .بالنسبة له ،ال ُميكن تفس ُ
أي اإللزام العق ّ
ري عىل الفاعل
ارس التأث َ
التلقايئ للعقل العمل (عىل عكس دوافع الحس) كقو ٍة خارجي ٍة متُ ُ
1. AE XIII.1n, 85n.
2. AE XIV.1, 95.
3. AE XIII.1n, 87n, XIII.6, 93.
4. AE XIII, 3, 87.
5. AE XVIII.4/ 125, XX.4, 141.

  242إميانويل كانط( :)3فلسفة األخالق و الحداثة

َ
اإلدراك الدقيق
األخالقي ،أل ّن القوة املعياريّة لهذا النشاط تنشأ من إرادة الفاعل .إ ّن
ّ
الباطني هو الذي ي ُ ِ
صد ُر الشعو َر بالسامي املعلِّم أخالق ّيا ً .عىل الرغم من
األخالقي
للقانون
ّ
ّ
أ ّن إشارة شيلر إىل الدوافع يف «الرسائل» قد تكو ُن ساهمتْ يف ربْط نقاشه بالنظريات
األخالق ّية والنفسية الشهرية يف زمانه (وباألخص تلك التابعة لكارل رينهولد) ،إال أنّها قد
بفصله عن الفلسفة األخالقية الكانطية التي كان شيلر قد اد ّعى بأنّها نقطة
قامت أيضا ً ْ
انطالقه.
بنا ًء عىل هذا األمر ،من األكرث نفعا ً االنتقال إىل املقالة السابقة «عن الرقّة والكرامة»
حيث سعى شيلر لحفْر مكانٍ «لل ّرقّة» يف العقل العمل من خالل اللجوء إىل طبيعة الفعل
جة شيلر هنا بني االدّعاء بأ ّن التناغم الذي
والفاعلية بشكلٍ أع َّم .كام ذكرنا سابقا ً،
ترتاوح ح ّ
ُ
ُ
األخالقي (وبالتايل يكون ُمتميِّزا ً مفهوميّا ً عنه) ،وبني
كامل كرامة الواجب
ت ُسبغه ال ّرقّة هو
ّ
االدّعاء بأ ّن ال ّرقّة هي رش ٌ
رضوري للتعبري عن القانون األخالقي .عىل الرغم من ذلك،
ط
ٌّ
ري إىل
تتعل َُّق أكرثُ الحجج إبراما ً وإثار ًة لالهتامم يف هذه املقالة بطبيعة الفعل بح ِّد ذاته وت ُش ُ
ي حاف ٍز
األخالقي حيث تؤدِّي محاول ُة إرادة القانون
مفهوم الفعل
األخالقي يف غياب أ ِّ
ّ
ّ
حّس ُمتعاونٍ إىل إلحاق الهزمية بالذات .تعتم ُد نظرية الفعل لدى شيلر عىل متييزه بني
ٍّ
ثالثة أنوا ٍع من الحركة البرشيّة وهي كالتايل« :االختيارية» التي تصد ُر متاما ً عن إرادة الفاعل
الحّس وال تحتاج للوعي عىل اإلطالق ،و
املدرِك؛ «الغريزية» التي تصد ُر عن الدافع
ّ
ِ
ُ
متتلك القدر َة عىل التعبري
ري اختياريّ ٍة ولكنّها
«
املتعاطفة» التي تكو ُن اعتياديّةً ،وبالتايل غ َ
عن اإلرادة ألنّها « ُمالزِم ٌة» ألهدافها .يذك ُر شيلر أنّه بينام ال ت ُوج ُد عالق ٌة للحركات الغريزيّة
بأي ني ٍة واعي ٍة ،إال أ ّن الحركات االختيارية املحضة هي قارصةٌ أيضا ً عن التعبري عن نية
ِّ
الفاعل وذلك أل ّن هذه الحركات تبقى متم ِّيزةً عن األفعال املقصودة التي ت ُس ِّببها .يقوم شيلر
ِ
املتعاطفة كالتايل:
بالتفريق بني النوع األخري من الفعل وبني تعبري الحركة
تتو َّح ُد الحركة االختيارية مع امليل الذي يسبقها ،ولكن بصورة غري ُمتع َّمدَة .أ ّما الحركة
بالرضورة .متُ ث ُِّل األوىل بالنّسبة للعقل متاماً ما متُ ثّله العالمات
املالزِمة فإنها ُمرتبط ٌة به ّ
ُعْب عنها .أ ّما الحركة املتعا ِطفة أو املتالزِمة ،فإنّها
ال ُعرفية للكالم بالنسبة لألفكار التي ت ِّ ُ
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متُ ث ُِّل بالنسبة للعقل ما ُميثّله ندا ُء الشوق بالنسبة للشوق بح ِّد ذاته ...الحركة االختيارية...
ُعْب أبداً عن أكرث من مادة الرادة (الهدف) ال صورة الرادة (امليل) .يستطي ُع امليل
ال ت ِّ ُ
ّ
يتجىل لنا فقط عْب الحركات املالزِمة.
أن

1

ٍ
بينام ُميك ُن للفعل املرغوب بشكلٍ
محض أن يَر ُم َز إىل نية الفاعل أو أن ُميثِّلها،
اختياري
ٍّ
ِ
املتعاطفة ُميكن للحالة
فإنّه فقط من خالل الحركات غري االختيارية للميول الجسدية
الصادرة عن اإلرادة أن تجد التعبري.
لتوضيح هذا الفرق ،لجأ شيلر إىل قدر ِة تعبري الوجه البرشي أو «الوجه» ال فقط عىل
ري
الداللة بل أيضا ً عىل تجسيد نية الفاعل الواعي عرب محتواه الحّس .بالرغم من أ ّن تعب َ
الوجه يبقى جزءا ً من الطبيعة ،إال أ ّن لديه القدرة عىل «التحدُّ ث» أو تجسيد حال ٍة ذهني ٍة
بشكلٍ ُمبارشٍ ،وهذا ما يُحدِّده شيلر تحت عنوان القدرة «املحاكِية» للوجه التي تستطي ُع
تعمل كوسيل ٍة إلظهار الشخصية واإلرادة .باإلضافة
ُ
التعبري عن النيّة الباطنية للفاعل وبالتايل
عرب بصدقٍ
إىل ذلك ،يحت ُّ
ج شيلر أنّه عرب رقّة هذه القدرة الحسية فحسب يستطي ُع الفرد أن يُ ِّ
ضح هذا من الحقيقة التي ت ُفي ُد أ ّن الفاعل ال يستطي ُع التعبري عن نفسه كام ينبغي
عن نيته .يتّ ُ
يف غياب جميع امليول غري االختيارية املالزِمة.
نصل
إذا أدركنا أ ّن حتّى التعبري عْب املالمح يخض ُع لقدرة النسان ،فإنّنا منذ اللحظة التي ُ
فيها إىل هذا االكتشاف نتوقف عن النظر إىل مالمح وجهه (فحسب) ونرى فيها إشار ًة
إىل مشاعره.

2

ري الوجه وجو َد النية واإلرادة ،فإ ّن األخرية ال تستطيع االستغناء عن الدور
بينام
ُ
يفرتض تعب ُ
«املحايك» للدوافع الطبيعية املتعاطفة وكذلك ال تستطي ُع نزعه من دون إلحاق الهزمية
بهدفها الخاص املتمثِّل بالتعبري الذايت.
ليشمل الفاعلي َة األخالقية ،فإنّه يذك ُر أوالً أنّه ال حاجة
َ
وس ُع شيلر هذا النقاش
حينام يُ ِّ
ِ
املتعاطفة .يف الواقع ،ال
توسطها عرب الدوافع
الستبعاد قاعدة القانون
األخالقي إلمكانية ُّ
ّ
1. GD 191- 2/533.
2. GD 192/534.
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األخالقي بإمالء الطريقة الدقيقة التي ينبغي تحقيقها من خاللها .يُقا ِر ُن شيلر
يقو ُم الحكم
ّ
مسموح
ضيف القانون عربها مقدارا ً من «املهلة» غري املحدَّدة إىل ما هو
بني الطريقة التي يُ ُ
ٌ
حني متت ُّد ي ُد الفرد لإلمساك بيش ٍء ما:
ي م ًدى تقوم األعضاء األخرى من بدين باتِّباع هذا
كيف
ُ
تقّتب يدي من يشء ما؟ إىل أ ِّ
حساب ال تأخذه إراديت يف
االندفاع؟ كم ستكون درجة بطء الحركة أو رسعتها ...هذا
ٌ
هذه اللحظة بعني االعتبار ،وبالتايل يبقى يش ٌء لتقدِّره الطبيعة.

1

من هذه الناحية فقط ،بالكاد ت ُ َع ُّد مالحظات شيلر تحديّا ً لفلسفة كانط األخالق ّية ،ما دام
األخالقي من خاللها
األخري يعرتف بشكلٍ رصيحٍ أ ّن الطريقة الدقيقة التي يقو ُم الفاعل
ّ
ِ
خاضعة لبعض التقدير .كذلك ،وكام ذُكر يف القسم
األخالقي هي مسأل ٌة
بتنفيذ القانون
ّ
الثاين ،فإ ّن صياغات كانط ال تستبع ُد تعاون امليول املالزِمة وغري املدفوعة أخالقيا ً التي
رص ُح كانط بأ ّن تعزيز
ت ُساعد يف أداء الفعل األخالقي .بالفعل ،يف مؤلَّفه «عقيدة الفضيلة» ،يُ ِّ
السعادة الفردية هي «وسيل ٌة مسموحة» لتفادي التعاسة التي قد متُ ثّل إغرا ًء للقيام باألفعال
غري األخالقية.

2

بالرغم من ذلك ،يلتز ُم شيلر باالدِّعاء األكرث إثارة للجدل الذي يُفي ُد بأ ّن امليول
ِ
املتعاطفة ليست ُممكن ًة أو مرغوب ًة فحسب من أجل الفاعلية األخالقية ،بل هي رضوري ٌة
تكتسب هذه امليول الصالحة القدر َة ال فقط عىل مرافقة
بالفعل بالنسبة إليها .مر ًة أخرى،
ُ
ٍ
نوايانا أو متثيلها بشكلٍ
غامض ،بل أيضا ً عىل التعبري بشكلٍ أصيلٍ عن محتوى الذهن.
ِ
ُ
ُعرب
املتعاطف ُة إال الطبيع َة بح ِّد ذاتها حينام
ليست الحرك ُة
ْ
تشرتك برقّ ٍة يف ُسلطة العقل التي ت ِّ ُ
ل عن العقل بفضل هذه امليول
عنها .ما دام بإمكان الفاعل
األخالقي التعبري بشكلٍ عم ٍّ
ّ
غري االختياريّة فقط ،فإنّه ُمل َز ٌم بتجسيد ُسلطة العقل من خاللها .بينام يبدو أنّه باإلمكان
إرادة تحقيق األهداف املرغوبة عقالن ّيا ً من دون هذا التعبري ،إال أ ّن هذه الفاعلية الغائ ّية ال
ت ُناسب األخالق التي يكو ُن فيها رشط الفاعلية الذاتية ذا أهميّ ٍة كبري ٍة.

1. GD 190-1/532.
2. DV 192-3/388.
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ُ
متتلك القدر َة عىل التعبري عن حرية القانون
من خالل ج ْعل تط ُّور امليول الحسيّة التي
مهامً عن بيان
األخالقي أو تجسيده رشطا ً رضوريّا ً للفاعلية األخالقية ،حقَّق شيلر انفصاالً ّ
ّ
ُ
ي ميو ٍل حس ّي ٍة سابق ٍة تجاه الفعل
كانط للتحفيز األخالقي .إ ّن الفاعل الذي ال
ميتلك أ َّ
األخالقي .وفقا ً ملثال
بالرضورة إىل القدرة التّعبرييّة عىل تحقيق القانون
األخالقي يفتق ُر
ّ
ّ
ّ
أي ميو ٍل ُم ِ
تعاطف ٍة بشكلٍ
طبيعي مع اآلخرين الذين
كانط الشّ هري ،إذا كان اإلنسان يفتق ُر إىل ِّ
ٍّ
مي ّرون بالشدائد ،فإنّه سيكون ُمل َزما ً «بإرادة» توجيه كل واحد ٍة من حركاته نحو مساعدة
نظريه يف اإلنسانية الذي يُعاين .حتّى لو قامت هذه األفعال الصادرة عن اإلرادة بالحثِّ
الرضوريّة لتقديم املساعدة املطلوبة ،إال أنّها
بطريق ٍة ما عىل القيام «بالحركات» االختيارية ّ
الخرية ،وبالتايل فإنّها تعج ُز
ري بنح ٍو معقول عن الحرية األخالق ّية لإلرادة
ِّ
ال تستطي ُع التعب َ
عن أداء الهدف الذي حدَّده كانط لها .بالفعل ،إ ّن قباحة األداء املصارِع للدوافع الحسية
فعل ينبغي للفاعل العقالين أن يتح ّمل
الجسدية بدالً من استخدامها للتعبري هو بح ِّد ذاته ٌ
مسؤوليته:
عْب كالميّاً فو َر إدراكه ملصريه األخالقي ،ولكننا نود يف الوقت
نستوجب من النسان أن يُ ِّ َ
ُ
يطبع فيه املشاعر التي ت ِ
ب مصريه
ي أ رن
ذاته أن
َ
َ
ُناس ُ
ينطق هذا التعبريُ لصالحه ،أ ر
األخالقي ...هذا هو ما يتطلّبه العقل يف التعليم البرشي.

1

العميق لإلرادة يف مقابل جميع تأثريات طبيعتها الحسية بإحداث
حتى لو ساهم املشه ُد
ُ
شعو ٍر باملصري أو الكرامة السامية يف الفاعل األخالقي ،فإ ّن هذا األمر لوحده ال ُمي ِّك ُن
اإلراد َة األخالق ّية من تقديمِ أدا ٍء معقو ٍل .ينبغي لهذا الفعل أن يُظهر رغب ًة إيجاب ّي ًة للقيام مبا
صحيح.
هو
ٌ
األخالقي
من خالل اعتبار الفضيلة األخالق ّية «رقّ ًة» مرئ ّي ًة يف تجسيدها لحرية القانون
ّ
بدالً من اعتبارها طاق ًة داخل ّي ًة تستطي ُع التمكُّن من امليول غري املعت َمد عليها أخالق ّيا ً ،يبتع ُد
يتجىل انعدا ُم
ّ
شيلر بشكلٍ حاسمٍ عن تعريف كانط للفضيلة كق ّو ِة اإلرادة .وفقا ً لبيان كانط،
الفضيلة األخالق ّية يف عجز الفاعل أو عدم استعداده لوضع طبيعتها الحسية تحت السيطرة
1. GD 199/540.
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األخالقي
فصل معنى الفعل
التنظيمية للعقل .أ ّما استنادا ً إىل بيان شيلر للفضيلة ،ال ُميكن ْ
ّ
عن نجاحه أو إخفاقه يف تجسيد محتوى القانون األخالقي ،وبالتايل يبقى م ّتصالً جوهريّا ً
السيايس املتمث َِّل باالستبداد
الخارجي .بينام يستخد ُم كانط املجا َز
العلني
مبصداقية أدائه
َّ
ّ
ّ
وصف عقيدته عن الفضيلة ،يُق ِّد ُم شيلر صور َة النظام املليك حيث تكو ُن إرادة
من أجل ْ
1

كل مواطن  .بالرغم من أ ّن شيلر ال يُنازع السيطر َة املطلق َة للعقل
الحاكم ُمتطابِق ًة مع رغب ِة ِّ
رص عىل
الحس يف
عىل
ُّ
ّ
التوصل إىل األحكام األخالقيّة (وبالتايل وجود امللك) ،إال أنّه يُ ِ ُّ
ٍ
أ ّن تنفي َذ تلك األحكام بنح ٍو ُم ِ
تسمح بالتعبري
رشوط متكينيّ ٍة ال إرادي ٍة
ب يقتيض وجو َد
ناس ٍ
ُ
العلني للعقل .ال تكفي استقاللي ُة قرار الفاعل للقيام بفعلٍ ما ،وبالتايل خل ّوه من الدوافع
ّ
ٍ
الفاعل ممتلكا ً بشكلٍ
رصف
ُ
التي يُحتمل تس ُّببها بالفساد ،بل ينبغي أن يكون
لطيف لقدرة الت ُّ
انطالقا ً من ذلك التصميم ،وإال سوف يُجاز ُِف بتقويض القيمة األخالق ّية للفعل.
خالقي ال تكم ُن مع اإلرادة بل مع تلك الدوافع
مبا أ ّن الرشوط التمكينية للفعل األ
ّ
«الحس ّية» التي تستطي ُع لوحدها التعبري عن الحالة املرشوعة لشخصية الفاعل ،وجد شيلر
سبب
نفسه ُمرغامً عىل تجاوز تحديد كانط لفضيلة القيمة األخالقية .مر ًة أخرى ،ال يعو ُد
ُ
ذلك إىل عدم عثور كانط عىل مكانٍ للدوافع األخالق ّية يف نظريته األخالقية ،بل عىل وجه
التحديد بسبب املكان الذي تحتلّه تلك الدوافع يف هذه النظرية .بالنسبة لكانط ،فإ ّن
األخالقي تنميتها تتض ّم ُن الرضورة
الدوافع األخالق ّية املعت َمد عليها التي يتحتَّ ُم عىل الفاعل
ّ
والتقييد.
ال يندر ُج ما يُريده كل فرد حتامً ومبحض اختياره تحت مفهوم الواجب الذي ُميث ُِّل تقييدا ً
بكل قواه هو
للهدف املتَبَنَّى بّتدّد .وعليه ،فإ ّن القول بأ ّن الفرد ُمل َز ٌم بتعزيز سعادته ِّ
ض يف ذاته.
ُمتنا ِق ٌ

2

رصف وفقا ً لقاعد ٍة ما وبني تطبيق القاعدة عىل نحو
من ناحي ٍة أخرى ،يُف ِّر ُق شيلر بني الت ُّ
ومناسب عن حرية القانون
ري بشكلٍ تا ٍّم
الفاعل
ُ
التقييد .وفقا ً لبيانه ،إذا أراد
ٍ
األخالقي التعب َ
ّ
1. GD 200-1/542.
2. DV 190/386.
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ِ
الحسيّة -
املتعاطف» للميول
فال ُميكنه أن يفعل ذلك إال مبساعدة الطبيعة .إ ّن التحديد «
ّ
رش  -هو رش ٌ
رضوري للتعبري عن الفاعلية األخالق ّية
ط
وهو تحدي ٌد ال ُميكن إرادته بنح ٍو مبا ٍ
ٌّ
رصف أخالقيّا ً منذ البداية .ال ُميكن تأجيل إيقاظ هذه الدوافع.
وبالتايل للت ُّ
واضعا ً هذا األمر بعني االعتبار ،قام شيلر أ ّوالً يف مقالته «عن ال ّرقّة والكرامة» والحقا ً
يف مؤلَّفه «الرسائل» بتعيني دو ٍر لل ّرقّة يف استيعاب الفاعلية العقالنية للموجودات
املحدودة.
ينفتح نو ٌع جدي ٌد كل ّياً من النشاط يف داخله ،وأن تقو َم ر ّق ُة الطبيعة أ ّوالً بتسهيله
ينبغي أن
َ
ي نوع من الجبار عىل الطابع الذهني الذي هو يف
أل ّن إرادته ال ُميكنها أن متُ ارس أ َّ
النهاية الوسيلة املح َّددة لتحقيق إرادته يف عامل الوجود.

1

رب أ ّن تحقيق الرقّة يف عامل الوجود يخلو من الوضوح ،إال أنّه
بالرغم من أ ّن شيلر كان يعت ُ
رب أنّه ُميكن ملجتمعٍ ما رعاي َة بروزه من خالل تنمية تقدير الجامل الطبيعي والفنّي.
كان يعت ُ
اعتامدا ً عىل نقاش كانط يف «نقد ملكة الحكم» ،اعترب شيلر أ ّن الجامل رم ٌز للحرية ،ولكنّه
تسهيل تط ُّور وحدة النشاط
َ
احتج بأنّه شعو ٌر يستطي ُع
تجاوز نظرة كانط إىل الجامل حني
َّ
والتلقِّي الرضورية للفعل األخالقي:
نستطيع تأمله ،ولكنّه حيا ٌة يف الوقت نفسه ألننا نشع ُر به.
شكل بالفعل ألنّنا
ٌ
إ ّن الجامل
ُ
بكلمة واحدة ،أنّه حال ٌة يف وجودنا ونشا ٌ
ط نؤدِّيه.

2

ِ
لإلحساس اإلنساين تتميَّ ُز عن نداء الواجب ،إال أنّه
بالرغم من أ ّن هذه التنمية «الجاملية»
ال حاجة ألن تكون رضور ُة تحرير دوافعنا الطبيعية ُمعتمد ًة عىل أخالقيات الكامل
األخالقي .بالنسبة لشيلر ،هذا ينج ُم باألحرى عن مفهومٍ للفعل ُميكن فيه التعبري عن اإلرادة
ّ
ِ
متعاطف ٍة بانسجامٍ  .يتحتّ ُم عىل املجتمع بدوره تقدي ُم
الخرية فقط عرب «رقّ ِة» وسيل ٍة حس ّي ٍة
ِّ
يجعل تط ُّو َر هذه الوسيلة أمرا ً واقع ّيا ً.
ُ
األخالقي لألفراد الذي
نوع التعليم
ّ

1. AE XXIII.5/163; cf. XIX.11/135, XXI.4/147, XXIII. 8n/167n, XXVI.1/191 .
2. AE XXV.5/187.
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4
الحسيّة املنسجمة بشك ٍل ُمالئمٍ رشطا ً رضوريّا ً للتعبري عن القانون
من خالل ج ْعل النزعة
ّ
األخالقي عن قيود العقل
بفصل بيانه للتحفيز
األخالقي ،يبدو أ ّن شيلر قد قام بشك ٍل ف ّعا ٍل ْ
ّ
العمل لدى كانط .كام ذُكر يف القسم الثاين ،فإ ّن ال ّر ّد اللطيف لكانط يف مؤلَّفه «الدِّ ين يف
حدود مج َّرد العقل» عىل ما أورده شيلر يف مقالته «عن ال ّرقّة والكرامة» ال يدع مجاالً للشّ ّك
توصل إىل هذا االستنتاج .عىل وجه التحديد ،قام كانط باالعرتاض عىل
بأ ّن كانط قد ّ
يتعارض مع
ري عن «فكرة الواجب» أل ّن هذا املفهوم
ُ
االدّعاء بأ ّن ال ّرقّة تستطي ُع التعب َ
األخالقي .يهت ُّم كانط هنا مبسألة إمكان ّية اعتامد اصطفاف
الرضورة املطلقة» للقانون
« ّ
ّ
الحسيّة عىل الوجود املمكن لحاالت ال ّرقّة فيؤدِّي بالتايل
متطلّبات العقالنيّة مع امليول
ّ
األخالقي إىل الخطر .مبا أ ّن مفهوم الواجب ُميثِّ ُل أمراً
إىل تعريض الطابع امللزِم للقانون
ّ
بغض النظر عن امليول الحسيّة للفاعل .من خالل ج ْعل
ُمطلقا ً ،ينبغي أن يُحافظ عىل ق ّوته ِّ
إنجازنا للواجب ُمعت ِمدا ً عىل بعض امليول املكتَ َسبة بشك ٍل ُممكنٍ  ،أثار شيلر احتاملَ أن
ري قاد ٍر عىل أداء هذه
الفاعل
ُ
يكتشف
األخالقي «الجاهل من الناحية الجاملية» أنّه غ ُ
ّ
ري إىل «اإلمكان».
الوظيفة ،وهذا االحتامل يُخالِ ُف عقيدةَ كانط الرئيسية بأ ّن «الوجوب» يُش ُ
تجد ُر ُمالحظة أ ّن محاوالت كانط لصياغة عقيدة الواجب قد جعلته يُواجه الصعوبات
نفسها التي حدَّد وجودَها يف بيان شيلر .باإلضافة إىل ذلك ،فإ ّن الحلول التي قدّمها كانط
َ
أقل إرباكا ً من تلك التي ع ّينها يف كتابات شيلر .يف الجزء األول
لتلك اإلشكاليات ليست َّ
من «الدِّين يف حدود مج َّرد العقل» ،انربى كانط ملعالجة االستفسار املربك الذي يتساءل
يطمح
عن كيفية قيام الفاعل املحدود  -مع أخذ حالة الفساد الباطني لديه بعني االعتبار -أن
َ
1

إىل أدا ِء األفعال ذات القيمة األخالق ّية أصيلة ،أي حالة «الفضيلة يف طابعها الواضح»  .من
رص ُح أيضا ً
ناحية ،يؤكِّ ُد كانط أ ّن أداء األفعال ذات القيمة األخالقيّة هو جز ٌء من الواجب ،ويُ ِّ
أ ّن إحراز الفضيلة الحقيقية يقتيض تحري َر أعامل الفاعل من جميع آثار الحوافز غري
1. R 43/52
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األخالقيّة وهو رش ٌ
ط ُميكن تحقيقه فقط عرب «الثورة األخالقية» .إ ّن هذا التغيري البطويل
رضوري ال فقط أل َّن العدي َد من الفاعلني املحدودين لديهم قواع ُد واضح ُة الفساد ،بل أل ّن
ٌّ
سبب
يشوب جميع األفعال أخالقيا ً .لدينا
العج َز العا َّم للبرش عن إدراك نواياهم الفعلية
ٌ
ُ
بغض النظر عن الدرجة التي تبدو أفعالنا ق ِّيم ًة يف أنظارنا.
لالشتباه بوجود حاف ٍز خادمٍ للذات ِّ
ض قدر َة بعض الفاعلني املحدودين  -إن مل
لقد أدرك كانط أ ّن هذا األمر
حسب الظاهر يُع ِّر ُ
َ
يكن كلّهم  -عىل تلبية نداء الواجب للقيام باألفعال الصالحة إىل الخطر ،ولكنّه قد أكّد أنّه
يأمل بأ ّن ما ال يقد ُر عليه سوف يتأ ّم ُن من خالل املساعدة
باستطاعة الفاعل املحدود «أن َ
الصادرة من األعىل» .وعليه ،من أجل ض ّم واجب الفضيلة من دون مخالفة رضورة القانون
األخالقي ،تح ّتم عىل كانط اللجوء إىل رقّة الله.
اإللهي بوجود «ثورة يف القالب الذهني
ادّعى كانط أيضا ً أنّه بالرغم من سامح العون
ّ
1

الحسيّة»  .متّت
تدريجي لطبيعته
(للفاعل)» إال أ ّن هذه هي مجرد نقطة االنطالق «إلصالحٍ
ّ
ٍّ
إعاد ُة تأكيد وتوضيح هذه النقطة يف «عقيدة الفضيلة»:
ال ُميكن تعليم الفضيلة فقط عْب مفاهيم الواجب أو عْب املواعظ (النصيحة) ،بل ينبغي
تطبيقها وتنميتها عْب جهود محاربة العد ّو الداخيل يف النسان (الزهد) ألنّ الفرد ال
فعل كل ما يريده فوراًّ ...
إال أنّه ينبغي إصدار قرار الفعل يف الحال وبشكل تا ٍّم.
يستطيع َ
ُ

2

وعليه ،فإ ّن «رضورة» وجود الشّ خص ّية الفاضلة ال تتعرض للخطر من الحقيقة التي ت ُفيد أ ّن
ري
الفاعل املحدود الفاسد يبدو عاجزا ً عن تحقيقها ،وال ح ّتى من الحقيقة التي ت ُفيد أنّه غ ُ
ُ
ميتلك القدر َة عىل
قاد ٍر عىل تبديل طبيعته الحسية دفع ًة واحدةً .ما دام الفاعل املحدود
اإللهي ،اعترب
إصالح شخصيته تدريج ّيا ً من خالل الثورة األخالق ّية املستندة إىل املدد
ّ
كانط أنّه يقدر بالتّايل عىل أداء واجبه املتمثّل بتشكيل شخصيّ ٍة فاضل ٍة.
يُق ِّد ُم هذا األمر نظر ًة إضاف ّي ًة إىل طبيعة اعرتاض كانط عىل عقيدة شيلر حول ال ّرقّة.
األهم من ذلك هو أن هذا االعرتاض ال ُميكن أن ُميثِّل ببساط ٍة افتقارنا للدّوافع السابقة
1. R 43/52
2. DV 266/477
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ُ
يعرتف
املطلوبة من أجل أداء األعامل الصالحة وبالتايل نكو ُن عاجزين عن تنفيذ وظيفتنا.
واجب تطوير الشّ خصية الفاضلة وأنّنا نقدر فقط عىل بذل
كانط بنفسه أنّه يقع عىل عاتقنا
ُ
ٍ
جهد بطي ٍء لتحقيق ذلك .بدالً من ذلك ،متحور اعرتاضه عىل ادِّعاء شيلر بأ ّن قدرتنا عىل
هذا التح ُّول التدريجي تكم ُن يف ما يعتربه كانط تأثريا ً خارج ّيا ً وخامدا ً لحاالت ال ّرقّة فحسب
ال نشاطا ً تلقائيّا ً لل ّرقّة اإللهيّة .ال يستسي ُغ كانط قيام شيلر بج ْعل حاالت ال ّرقّة رشطا ً رضوريّا ً
للرضورة
يئ ّ
رص شخص ّيا ً عىل االنفصال املطلق بني الطابع التلقا ّ
لتطوير الفضائل ألنّه يُ ِ ُّ
األخالق ّية والطّابع الخامد للحوافز الطّبيع ّية.
كام ذُكِر يف القسم الثاين ،يُؤكِّ ُد كانط عىل هذه اإلزدواجية حتّى حني يُنادي بتطوير
واجب
ح أنّه ال يقع علينا
امليول
الحس ّية يف «عقيدة الفضيلة» ،حيث ادّعى بشكلٍ رصي ٍ
ّ
ُ
ري إىل نقط ٍة إضافيّ ٍة ت ُفيد
«تنمية املشاعر الرؤوفة الطبيعية (الجميلة) فينا» فقط بل أيضا ً يُش ُ
الواجب
متثيل
ُ
أ ّن «الطبيعة قد غرزتْ (هذه املشاعر) يف باطننا ليك نقو َم مبا ال يستطي ُع
ِ
1

مهامً عن
الرتبوي للطبيعة
ني هذا الدّور
لوحده أ ْن يُحقِّقه»  .بينام ُميث ُِّل تعي ُ
الحس ّية انحرافا ً ّ
ّ
ّ
تحذيراته السابقة بعدم السامح لل ّرغبة باتخاذ هذا الدّور ،إال أ ّن الطريقة التي تص ّور كانط
«التنمية» من خاللها بقيت ُمتطابق ًة مع آرائه السابقة .التنمية تعني فقط عمل ّية تأسيس
ِ
املتعاطف «عىل املبادئ األخالقية» ،أي تأسيسها عىل الرادة بدالً من االستعداد
الشعور
2
بارش من خالل االستعانة
حرص تنمية الفضيلة مبا ُميكن إرادت ُ ُه بشكلٍ ُم ِ ٍ
الخامد .من خالل ْ
3

بالطبيعة الحسية أو من دونها ،حافظ كانط عىل االنقسام بني العقل الف ّعال والطبيعة
يختلف حولها شيلر وكانط ،والتي يبقى الفك ُر الكانطي
ُ
الخامدة .إ ّن النقطة الرئيسية التي
ُمتعارضا ً مع أخالقيات الفضيلة بشأنها ،تتعلق بدور اإلرادة يف التحفيز األخالقي .مبا أنّ
ٍ
حدة للعقل العمل والفعل الصادر عن اإلرادة،
كانط قد طابق
بثبات بني القوة التلقائية املو ِّ
فإنّه مل يقبل بك ْون امليل الحّس (الخامد) وسيل ًة للعقل العمل .لهذا السبب بالذات ،مل

1. DV 251/457
2. DV 250-1 /456-7
3. DV 188/383
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يستطع كانط تطوي َر أخالقيّ ٍ
الفاعل
ُ
ج شيلر بذكا ٍء ،حتّى لو نجح
ات أصيل ٍة للفضيلة .كام احت ّ
األخالقي يف أداء الفعل الصحيح ،إال أنّه ال ُميكنه بشكلٍ
الذي يريد االلتزام بالقانون
ّ
الحّس عىل القانون ،وهذا هو أحد األهداف الرئيسية لنظرية الفضيلة.
معقول إضفاء التعبري
ّّ
يبقى األدا ُء «اختياريّا ً» وبالتايل قارصا ً عن تجسيد العقل عرب وسيلته الحسية.
إذا ً ،هل كان شيلر ُمخطئا ً ببساط ٍة يف محاولته لربْط األخالقيات لدى كانط مع نظرية
الفضيلة؟ تتوق ُّف اإلجابة عن هذا السؤال عىل إمكانية املحافظة عىل تلقائية العقل حتّى
أي تحفي ٍز وا ٍع من جانب الفاعل األخالقي .من املثري لالهتامم
يف األفعال التي تفتق ُد إىل ِّ
بعض املصادر عىل األقل لهذه النظرة يف معالجته السابقة لتلقائية
أ ّن كانط بنفسه قد قدّم
َ
ّب توحيداً
العقل النظري يف «نقد العقل املحض» حيث
ّ
احتج بأ ّن املعرفة التمثيلية تتطل ُ
تلقائيّا ً من قبل الفاعل لتعدديّة الحدس (الخامد) ،وهذه مقدمة لدعواه الواردة يف «نقد
1

رضوري لتوحيد تعددية الرغبة  .انطالقاً
العقل العمل» التي ت ُفيد أ ّن املبدأ الف ّعال للعقل
ٌّ
ّب
من اشتامل املعرفة التمثيلية عىل إخضاع تعددية الحدس ملفهومٍ أو قاعد ٍة ما ،ال يرتت ُ
عىل ذلك قيام العالِم بتطبيق القاعدة بنح ٍو واع .عىل الرغم من احتجاج كانط عىل رضورة
مل لقدرة الوعي بالفعل الذي ت ُح َر ُز املعرفة من خالله ،ال يستلز ُم ذلك بالرضورة
امتالك العا ِ
مهام ً ألنّه إذا كان
امتالك العالِم لهذا الوعي فعليّا ً يف كل عم ٍل صاد ٍر عن اإلدراك .ي ُ َع ُّد هذا ّ
الوعي رضوريّا ً ،فلن يتعلق إدراكنا باألشياء املحسوسة بل بالنّشاط الواعي املتمثِّل
هذا
ُ
بتطبيق املفاهيم يف العامل.
ليشمل العقل العملُ ،ميكن االحتجاج أنّه عىل الرغم من رضورة
َ
حني ميت ُّد هذا الرأي
األخالقي (وإ ّال لن
ك ْون اإلرادة الواعية للقيامِ بفعلٍ ما ُممكن ًة عىل الدوام بالنسبة للفاعل
ّ
الفاعل يف الواقع لالنشغال يف إرادة
ُ
تكون عمالً صادرا ً عن الفاعل يف الحقيقة) ،ال يحتاج
كل فعلٍ
أخالقي عىل نح ٍو واعٍ .كام أ ّن مسألة ات ّباع القوانني املوجودة ضمن ّيا ً يف اإلدراك
ِّ
ٍّ
ّخل بشعور العالِم باألشياء الخاضعة للوعي التجريبي،
(يف مقابل تطبيق القوانني) ال تتد ُ

1. CPR 152-3/B131-2, CPrR 67/65.
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األخالقي ال
فإ ّن الحقيقة التي ت ُفيد أ ّن الفعل الصادر بدافع التعاطف يعتم ُد عىل القانون
ّ
1

تؤثِّر أبدا ً عىل األداء الحّس للفاعل األخالقي  .ما دام بإمكان الفاعل إدراك النشاط
الحس سيكو ُن
رشعا ً عقالن ّيا ً ،إال أ ّن عمله املدفوع من
ّ
التلقا ّ
يئ الذي يكو ُن من خالله م ِّ
ل مع إمكانية
ل .من خالل مطابقة النشاط التلقا ّ
يئ للعقل العم ّ
تعبريا ً عن العقل العم ّ
صدور فعلٍ وا ٍع لإلرادة بدالً من مطابقته مع اإلرادة الحقيقية للفاعل للقيام بعملٍ ماُ ،ميكن
للفاعل االعتامد عىل امليول الحسية املوجودة سابقا ً من أجل أداء الفعل دون ج ْعل ذلك
األداء «خامدا ً» فحسب .سوف تت ُّم املحافظة عىل رضورة القانون
األخالقي كإمكانية
ّ
اإلرادة األخالقية.

2

الفاعل قادرا ً عىل أداء عمله الفاضل .إ ّن الحقيق َة
ُ
حتّى وفق هذا البيان ،قد ال يكون
الحّس الذي
التي ت ُفيد إمكانية إرادة الفاعل لعملٍ صالحٍ ال تستتب ُع حياز َة الفاعل للميل
ّ
ري عن القانون ،وقد يقرص عمله عن األداء اللطيف الذي تتطلّبه
يستطي ُع من خالله التعب َ
خالف رضور َة القانون األخالقي ،فإ ّن نظرية كانط عن الفضيلة تق ُع
الفضيلة .إذا كان ذلك يُ ُ
كذلك ضح ّي ًة لهذه املخالفة .من خالل ج ْعل تطوير امليول الصالحة أمرا ً واجبا ً ،وأخذ
وجوب» ال
بعني االعتبار «عدم إمكانية قيام الفرد بكل ما يُريده فورا ً» ،يسمح كانط بوجود «
ٍ
يستلزم «إمكانا ً» عىل الفور.

1. For a discussion of the distinction between rule-following and rule applying in Kant's epistemology, see
Pippin, 20-2.
2. Cf. Allison, 137.
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1

سالي ِسجويك2
تبني كاتبتها الباحثة األمريكية سايل سجويك هو التنبيه عىل العالقة القامئة بني نقد
هدف هذه املقالة كام ّ
3
ج املدافعون عن علم األخالق
هيغل األم َر
َ
املطلق لدى كانط ونقْده املثالي َة الكانطيّ َة بعا ّم ٍة .وعادةً ،يحت ّ

لدى كانط يف مقابل اتّهام هيغل له «بالشكلية الفارغة» عىل أنّ األخري يش ِّوه نوعي َة اختبار التناقض املشمول
ٍ
واجبات محدَّد ٍة
ي الذي يُفيد استمدا َد
يف تطبيق األمر املطلق ،وأنّه
ينسب إىل كانط بشكلٍ خاطئٍ الرأ َ
ُ
َ
تناول اعرتاضات هيغل يف سياق
ل من هذا األمر .ولكن عاد ًة ما يُهمل هؤالء املدافعون
بشكلٍ تحلي ٍّ
مرشوعه الرامي إىل اقرتاح بديلٍ لنوع املثالية الخاص بكانط.

 . 1املصدر:
Sedgwick ,Sally S. Hegel’s Critique of Kant’s Empiricism and the Categorical Imperative, Zeitschrift
für philosophische Forschung, Bd. 50, H. 4 (Oct. - Dec., 1996), pp. 563- 584

تعريب :هـبة نارص.

مراجعة :إبراهيم املوسوي.
 .2سايل سجويک (  )Sally S. Sedgwickأستاذ ٌة أمريكي ٌة يف الفلسفة .نالت الدكتوراه من جامعة شيكاغو يف العام  1985ود ّرست
وجامعتي بٍرن ولوزرن (سويّسا) .يدور مجال بحثها
جامعتي هارفارد وبنسلفانيا (الواليات املتحدة) ،جامعة بون (أملانيا)،
يف
ّ
ّ
فلسفتي كانط وهيغل النظريتني والعمليتني.
الرئيس حول
ّ
األخالقي
املبدأ
«
إىل
شري
ي
و
األخالقية،
كانط
فلسفة
يف
الرئيس
املفهوم
هو
:
Categorical
Imperative
:
املطلق
 .3األمر
ُ
ّ
ٍ
مسارات سلوكية محدَّدة ،وهو
يفرض
األخالقي األسايس هو األمر ألنّه
األسمى» الذي تُستم ُّد منه كل الواجبات األخالقية .املبدأ
ُ
ّ
ألخالقي ورغباته .يقو ُم كانط بصياغة األمر املطلق بعدة أساليب،
ُمطلق ألنّه يأم ُر من دون قيود وبشكلٍ مستقل عن غايات الفاعل ا
ّ
أنت بوصفك فرداً «بالترصف وفقاً لتلك القاعدة التي ُميكنك
ولكن استناداً إىل الصيغة املشهورة «للقانون العام» ينبغي أن تقوم َ
يفرض عىل الفرد أن يترصف فقط
يف الوقت ذاته أن تجعلها قانوناً عاما» .مبا أنّ القواعد هي تقريباً مبادئ للعمل ،فإنّ األمر املطلق
ُ
لكل العقالء تبنِّيها.
وفقاً ملبادئ عامة ُميكن ّ
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هذه املقالة تيضء عىل إحدى أبرز مناطق السجال الخفية التي أطلقها هيغل ضد كانط وتشكّلت من جرائها
وجوهري يف تأسيسات ما بعد الحداثة.
الحق
ومذاهب وتياراتٌ سيكون لها أث ٌر
مدارس
ٌ
ٌّ
ُ
ُ
النوعي -
املبحث األ ّول من املقالة متحور حول وجهة نظر فريدريك هيغل بخصوص األمر املطلق -
ّ
املطروح يف نظريات إميانويل كانط .بعد ذلك سلّطت الباحثة الضوء عىل النقد الذي طرحه حول املثالية
السؤال التّايل عىل طاولة البحث
الكانطية من حيث ارتباطُها باألمر املطلق .ويف نهاية املطاف طرحت ّ
األخالقي يف رحاب رؤيته التجريبية قد أسفر
والتحليل :ما السبب الذي دعا هيغل لالعتقاد بأنّ نهج كانط
ّ
ِ
حل لها؟
مستعصي ٍة يف العقل العمل بحيث ال ميكن وضع ٍّ
عن حدوث ازدواجيّ ٍة
األمر املطلق الكانطي برأي هيغل مفتق ٌر للمضمون وال يتعدّى كونَه مضامرا ً لتطبيق القواعد واألصول يف
إطا ٍر بشكلٍ  ،وعىل هذا األساس ال تكون القوانني والضوابط التي تصدر يف رحابه ملزم ًة أو كلّيةً ،وإمنّ ا
أي معيا ٍر أو نهجٍ ٍ
ثابت نتمكّن من خالله إثبات
ٍ
ميكن اعتبارها ذوقيّ ًة بحتةً؛ ومن
جانب آخ َر فهو ال مينحنا َّ
أخالقي ،لذا فهو يبقى أمرا ً سطح ّياً وعدي َم الفائدة .بعد أن ذكرت الكاتبة
كون الفرضيات األساسية ذات طابعٍ
ٍّ
النقد املشار إليه أعاله ،حاولت اإلجابة عنه عىل لسان إميانويل كانط.
الكل الذي
املبحث الالحق أثبتت الكاتبة فيه أنّ نقد هيغل لألمر املطلق الكانطي يندرج ضمن نقده
ّّ
يتمحور حول رأي كانط بالنسبة إىل القوانني العقل ّية ومدى ارتباطها باملضمون ،حيث أكّد هذا الفيلسوف
علمي بالقوانني الطبيعية ،لذا فهي تستبطن تناقضاً.
عىل أ ّن النهج الكانطي عبار ٌة عن اهتاممٍ
ٍّ
خالصة الكالم أنّ املحورين األساس َّي ْني يف هذه املقالة هام العقل الخالص واألمر الذايت (النومني) من
وجهة نظر إميانويل كانط ،حيث أشارت سايل سجويك إىل أنّ فريدريك هيغل ضمن نقده للمنظومة
الفكرية الكانطية أكّد عىل عجز صاحبها عن فهم املبادئ والقوانني العقلية ،وبعد أن انتقدها حاول إثبات
ٍ
جديد.
يل
رأيه يف إطا ٍر مثا ٍّ
التحرير
******

1
كنت مح ّق ًة يف اإلرصار عىل أ ّن نقد هيغل للشكلية الفارغة هو مدفو ٌع ومح َّد ٌد عرب
إذا ُ
هت التفسري والتقييم النمطيَّ ْني
ذلك املرشوع األكرب ،فسوف
ج ْ
تحتاج االفرتاضات التي و َّ
ُ
لنقده عل َم األخالق لدى كانط إىل مراجع ٍة.
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ٍ
بعرض وجي ٍز ملعالجة هيغل األمر املطلق والردود الكانطيّة
أبدأُ يف القسمني األول َّْني
املعهودة عليه ،ويف األقسام  5-3أق ِّد ُم بيانا ً (شديد اإليجاز) للمواضيع الرئيسة الكامنة يف
رفضه للمثاليّة املتسامية لدى كانط .استنادا ً إىل هيغل ،إ ّن «تجريبية» كانط املتعلّقة
باملضمون هي املسؤولة عن «االزدواجية» الواهية يف مفهومه عن عالقة املضمون
1

بالشّ كل والتي تس ُّد الطريق أمام مثالي ٍة «أصيل ٍة» و «موضوعي ٍة»  .يف القسمني األخريين،
رص هيغل عىل أ ّن تجريبية كانط املتعلّقة باملضمون ت ُلزمه باالزدواجية يف
أُوضِّ ح ملاذا يُ ُّ
ِ
وري»
ض
فلسفته العملية وت ُنتج االفرتا َ
ل أرف َع هو «ص ٌّ
املؤسف املتمثّل بقانونٍ عم ٍّ
فحسب .كذلك ،سوف أتناول كيف أ ّن بياين نق َد هيغل الشكل ّي َة الفارغة قد أث ّر يف بعض
املحاوالت الحديثة للدفاع عن كانط يف مقابل هذا النقد.
ال تر ُد أكرث نقاشات هيغل تفصيالً عن األمر املطلق يف كتابه «فلسفة الحق» الصادر
عام  1821بل يف مقالته «القانون الطبيعي» التي كتبها بعد عرشين عاما ً تقريبا ً .يف كالمه
2

حول مفهوم كانط ،يُخربنا هيغل أ ّن العقل العمل «ينبذ محتوى القانون» .ما يختربه قانونه
ُ
وتشتمل عىل فع ٍل
ُ
متتلك مضمونا ً
األرفع أو أمره املطلق هو إمكانية تعميم القاعدة التي «
ٍ
تعارض ،أو عىل ح ّد تعبريهُ ،ميكن «افرتاضها عىل أنها مفهو ٌم ،يش ٌء
محدَّد» من دون وقوع
3

عا ٌّم»  .بهذه الصفة ،يقول هيغل أ ّن ذلك ميثّل فقط تحويل مبدأ التعارض إىل «شكلٍ
4

ل» .
عم ٍّ
مبا أ ّن األمر املطلق يف ح ّد ذاته ال مضمو َن له ويقو ُم فقط باختبار األهل ّية الصوريّة أو
يحتج هيغل عىل
اعتباطي.
عموميّة القواعد ،ال ُميكن وفقا ً لهيغل أن يكون ترشيعه أكرثَ من
ّ
ٍّ
هذه النقطة بالرجوع إىل َمثَل كانط االفرتايض الشهري الذي يُورده يف «نقد العقل املحض»

1 . Hegel's Preface to his 1801 essay "The Difference Between Fichte’s and Schelling’s System of
;Philosophy," trans. H.S. Harris and Walter Cerf (Albany, NY: University of New York Press, 1977), 79
"Differenz des Fichteschen und Schel lingschen Systems der Philosophie," in Jenaer Schriften 1801-1807,
Theorie Werkausgabe, 20 vols., ed. Eva Moldenhauer and Karl Markus Michel (Frankfurt a.M.: Suhrkamp
Verlag, 1970), vol. 2: 9.
2. NL 75/460.
3. NL 77/461.
4. NL 76/460.
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دليل
إذ يتناول القاعدة التالية :ليك أزيد ثرويت ُميكنني أن أنكر تسلّمي وديع ًة ماليّ ًة ال َ
جعلت قانونا ً عا ّما ً
عليها .يُجيب هيغل عن إرصار كانط بأ ّن هذه القاعدة تتد ّمر ذات ّيا ً إذا ُ
كالتّايل:
أين يوجد التعارض مع عدم وجود الودائع؟ هذا االنعدام سوف ُيعارض أشيا َء أخرى
متاماً كام أ ّن إمكان وجود الودائع تتالءم مع أشياء أخرى َضور ّي ِة وبالتّايل تكون
1
َضوريّ ًة بنفسها .ولكن ال ينبغي التامس األهداف واألسس املادية األخرى....

ي
إذا متثّلت املقبولية األخالق ّية لقاعد ٍة ما يف وظيف ٍة ال تتعدّى عموميتهاُ ،ميكن أل ِّ
ري هيغل هنا إىل أ ّن عدم وجود الودائع هو
قاعد ٍة أن تنجح يف االختبار وفقا ً لرأي هيغل .يُش ُ
أم ٌر عا ٌّم كوجودها ،وال يكو ُن عا ّما ً إال إذا ت ّم افرتاض «األهداف واألسس املادية األخرى»
ُمسبقا ً .ولكن ال ينبغي أن يت ّم افرتاضها ُمسبقا ً أل ّن بيان كانط لألمر املطلق يقوم بتحديد
أخالقيّة القواعد عىل أساس شكلها فحسب .أظ ُّن أ ّن هذه الدعوى هي التي متُ ثّل الهدف
الرئيس لهجامت هيغل .بنظره ،ال ُميكن تحديد عمومية قاعد ٍة ما إال مع إتاحة االفرتاضات
2

بكل
األساسية حول املضمون .باإلضافة إىل ذلك ،مبا أنّه يت ّم افرتاض املضمون ُمسبقا ً ِّ
يفرتض
كالمي.
بساط ٍة ،فإ ّن ترشيع العقل العمل الكانطي ال ُميثّل أكرثَ من إنتاج حش ٍو
ُ
ٍّ
أي مضمونٍ يراه ُم ِ
طلق؛ عىل سبيل املثال :رضورة وجود
ناسبا ً هو ُم ٌ
العقل العمل أ ّن َّ
ح ِكم عىل قاعد ٍة ما باإلخفاق يف االختبار الذي يُجريه األمر املطلق أو بأنّها
امللك ّية .إذا ُ
ليست عا ّمةً ،فإ ّن السبب هو مناقضتها ذلك املضمونَ.
ي طريق ٍة الختبار أخالق ّية االفرتاضات األساسية التي ال ُميكن من
ال يُقدِّم كانط لنا أ َّ
تلعب الدور الرئيس
دونها استخدام األمر املطلق .ولكن مبا أ ّن هذه االفرتاضات هي التي
ُ
يف تحديد أخالقية قاعد ٍة محدَّد ٍة ،يُضيف هيغل أ ّن األمر املطلق يف حد ذاته هو «زائ ٌد عن
3

الحاجة»  .حني توضع االفرتاضات األساسية يف مكانها – عىل سبيل املثال :افرتاض

1. NL 77/462.
2. Background Assumptions
3. NL 78/463.
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بالّسقة .وعليه ،حني
رضورة وجود امللكية  -يت ُّم تحديد املكانة األخالقيّة لقاعد ِة قيامنا ّ
يف.
يقو ُم األمر املطلق باختبار القاعدة فإنّه ال يُسهم ِّ
بأي تحدي ٍد إضا ٍّ
لقد ظهرتْ هذه األنوا ُع من االعرتاضات مجدَّدا ً يف كتاب هيغل «فلسفة الحق» .إذا
اعتُرب أ ّن تعريف الواجب هو فقط انعدام التعارض ،يقول هيغل:
ال ُميكن االنتقال إىل تعيني واجبات ُمح َّددة .وكذلك ،إذا ُو ِ
معني للفعل
ضع مضمونٌ َّ ٌ
للبت يف كونه واجباً أو ال .بل خالف
عىل بساط البحث ال يوجد معيا ٌر يف ذلك املبدأ ّ
أخالقي.
ي نهج خاطئ أو غريِ
ذلك ،قد يتم بهذه الطريقة تسويغ أ ِّ
ٍّ

1

فقط إذا افرتضنا أنّه «ينبغي وجود امللكية والحياة اإلنسانية وتبجيلهام» ُميكننا االدّعاء
بوجود تناقض يف ارتكاب الّسقة أو ال َقتْل .وكام يقول هيغل فإ ّن التناقض «ينبغي أن يكون
ُمناقِضا ً ليش ٍء ما».
2
يل التّايل للنقاط األساسية يف نقْد هيغل.
من هذه الصورة املقتضبةُ ،ميكننا تقديم البيان األ ّو ّ
ري قاد ٍر عىل
ل
أ ّوالً :األمر املطلق
ٌّ
بديهي  -وهو فار ٌغ وغ ُ
صوري  -باعتبار أنّه قانو ٌن عق ٌّ
ٌّ
ترشيع األخالقيات بطريق ٍة غريِ اعتباط ّي ٍة .ثانيا ً ،إذا ت ّم عىل الرغم من ذلك استعامله بوصفه
اختبارا ً ألخالقية القواعد ،ينبغي أن تقوم االفرتاضات األساسيّة أو املضمون بتوجيهه .ثالثا ً،
يجعل
ُ
الترشيعي ،فإ ّن هذا
مبا أنّه ينبغي إدخال املضمون ليك يؤدِّي األم ُر املطلق عملَه
َّ
بوظائف محدَّد ٍة عرضيّةً .بكلم ٍة أخ َرى ،ال يت ُّم تحديد صالحيّة تلك الواجبات
َ
عالقَتَه
املحدَّدة عرب األمر املطلق وحده ،بل تتعلّق هذه الصالحية ببعض املضامني.
من النظرة األوىل ،قد يبدو أ ّن أيّا ً من هذه االعرتاضات ال ُميثّل إشكاالً كبريا ً بالنسبة
صائب لرأيه .سوف
األقل  -من بيانٍ
للمدافعني عن كانط ألنّها ال تنبثق  -للوهلة األوىل عىل ِّ
ٍ
أقو ُم مبناقش ٍة تفصيل ّي ٍة لبعض ُمحاوالت الدفاع عن كانط يف القسم السادس ،ولك ّنه من
املفيد أن نتط ّرق لبعض النقاط ُمسبقا ً .عىل سبيل املثال ،لقد ت ّم االحتجاج بأ ّن تصنيف
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األمر املطلق كمج َّر ِد تطبيقٍ لقانون التناقض يف امليدان العمل ال ُميكن أن يكون صحيحا ً،
وأنّه قاعد ٌة بديه ّي ٌة تركيب ّي ٌة إلمكان األخالق وليس هو من أمثلة قانون املنطق العام .لدى
اختباره األهليّة الصورية لقاعد ٍة ما ،يقو ُم األمر املطلق باختبار اإلمكانية أو االستحالة
العملية ال اإلمكانية أو التناقض املنطقي .أنّه يخترب إمكان تطابق القاعدة مع ما قد يُطلق
عليه املدافعون عن كانط الرشو َ
ط البديهية للتجربة األخالقية.
رب األم ُر املطلق عمومي َة القاعدة كام يُشري هيغل بل إرادة
باإلضافة إىل ذلك ،ال يخت ُ
ألي فاعلٍ  ،بصفة كونه عاقالً أو حائزا ً قو َة العقل العمل ،أن
ج ْعلها قانونا ً عا ّما ً .هل ُميكن ِّ
يتبنّى القاعدة أو يَسمح بها من دون الوقوع يف التناقض الذايتّ؟ كذلك وفق هذا التفسري،
تطابق القاعدة مع قوانني املنطق بل تطابقَها مع ما قد نُس ِّميه بغايات
ما يت ُّم تقييمه هو ليس
َ
لعل هذا يوضِّ ح سبب قيام كانط بإخبارنا أ ّن صيغَه اإلضافية للقانون
الفاعلية العقالنيةّ .
أقرب إىل
األخالقي –عىل سبيل املثال :صيغة «الغايات» -ت ُ
جعل معنى صيغة العموم « َ
ّ
الحدس» .استنادا ً إىل هذا التفسري ،اختبار عمومية القاعدة يعني فقط تحدي َد مراعاتها أو
ُ
يشرتك فيها جميع الفاعلني بصفة كونهم عقال َء.
عدم مراعاتها الغايات التي
عىل الرغم من أ ّن هذه النقاط قد تكون مقنع ًة يف إظهارها موقف كانط عىل نح ٍو
أحتج بأنّها ال تتناول ما أعترب أنّه موضع االهتامم الحقيقي لنقْد
متعاطف ،لكنني سوف
ّ
هيغل.
3
لقد متّت اإلشارة إىل أ ّن نقْد هيغل األم َر املطلق هو مثالٌ عىل رفضه األع ّم مفهو َم كانط
حول قوانني العقل وعالق ة هذه القوانني باملضمون ،وذلك يف مالحظاته الواردة يف مقالة
«القانون الطبيعي» إذ يُخربنا أ ّن نقطة الض ْعف يف صوريّة كانط تعو ُد إىل تبنِّيها ملا يُشري إليه
رصح
«بالقاعدة التجريبية» .يف بيانه للمقاربات التجريبية والصورية تجاه القانون الطبيعي ،يُ ِّ
هيغل بأنّه :
من «الواضح» أ ّن «محتويات ك ٍُّل من الدراك واملفهوم التجريبي تتشابه ...مبا أ ّن
فّتض بشكل ُمطلق ،فال ُميكن وجود الفكرة واالتّحاد
ٌ
التصور املحض أو التعارض ُم
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ّتض املبدأ
املط َلق رَني .مع مبدأ التعارض املطلق أو إطالق التصور املحض ،يُف َ
1
املطلق للتجريبية.»...

أساليب زائف ًة ملعالجة القانون الطبيعي
كل من التجريبيّة والصوريّة «
بالنسبة لهيغل ،متُ ثّل ٌّ
َ
2
بشكلٍ
كل منهام عىل التناقض الداخل ويدافعان عن قواع َد هي
علمي»  .برأيه ،يحتوي ٌّ
ٍّ

يف أفضل األحوال صحيح ٌة عىل نحو االحتامل .مع افرتاض «إطالق التص ُّور املحض» أو
أي عمومٍ أو قاعد ٍة
«مبدأ التعارض املطلق» ،يقو ُم االت ّجاهان باستبعاد إمكان اكتشاف ِّ
حد ٍة ،ينبغي أن تكون عىل
لالت ّحاد يف موضوع التجربة .إذا أمكن افرتاض وجو ِد مبادئَ ُمو ِّ
3

ح ّد تعبري هيغل «شيئا ً صوريّا ً يحو ُم حول التعددية فحسب وال يخّتقها»  .يف اعتقادها بعدم
ُ
تشرتك الصورية مع التجريبية يف املبدأ الذي
إمكان اكتشاف االت ّحاد يف تعدُّدية املضمون،
4

يقول هيغل أنّه «يُقيص االتّحاد املطلق للواحد واملتعدِّ د» .
إ ّن مناقش َة هيغل املقاربة التجريبية تجاه القانون الطبيعي ولعنارص تلك املقاربة ،التي
يدّعي أنّها موجود ٌة أيضا ً يف الصوريّة ،هي مناقش ٌة مه ّم ٌة بالنسبة لفهمنا ن ْقدَه األم َر املطلق
ّب بعض املحاوالت إلزالة الغموض .إحدى املوضوعات املتكررة يف
إىل ح ٍّد تتطل ُ
مالحظاته عىل التجريبية هي التضارب الشامل فيها .ينتق ُد هيغل أولئك الذين  -مع ادّعائهم
بأنّهم تجريبيون بارعون  -يقومون باستمداد مبادئهم عن القانون الطبيعي عرب رفْع خاصيّ ٍة
محدَّد ٍة يف التجربة إىل مرتبة العموم .عىل سبيل املثال ،لدى استمداد مبد ٍأ لتسويغ
ني بُ ْع ٍد مح ّد ٍد» وهو بتعبري هيغل إ ّما:
العقاب« ،يت ُّم تعي ُ
األخالقي للمجرم ،أو الرضر الذي أوقعه ،أو تأثري عقابه يف اآلخرين...
الصالح
ّ
5
هدف املجموع وجوهره.
جعل هذا البعد الوحيد
َ
وبعدها ،يُ ر
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تجريبي –أو يُؤخذ بعض
بهذه الطريقة ،يت ُّم إضفاء االت ّحاد املفهومي عىل ُمتع ِّد ٍد
ٍّ
املضمون بوصفه مطلقا ً.

1

املشكلة الكامنة يف هذه العملية هو تعارضها مع التجريبية يف صورتها «النق ّية» كام
كل يش ٍء
ينص هيغل عىل أ ّن « َّ
عرب هيغل  .وفقا ً ملبادئ التجريبية املتناغمة أو «النقية»ُّ ،
يُ ِّ
ألي
ميتلك حقوقا ً متساوي ًة مع األشياء األخرىُّ ،
وكل صفة هي حقيقيّ ٌة كغريها وال أفضل ّي َة ٍّ
2

الحّس
حنا إيّاه عرب اإلدراك
منها»  .من املفرتض أ ّن دعوى التجريبية هي ك ْون ِّ
ّ
كل ما ت ّم من ُ
حّس خا ٍل من االت ّحاد .وفقا ً لهذا املفهوم ،ال
هو «الوجو َد املتعدِّ َد» :أي هو مضمو ٌن
ّ ٌّ
ٍ
خواص التجربة من غريها.
أساس لتمييز إحدى
أي
ُميكن أن يُقدِّم اإلدراك
ِّ
الحّس وحده َّ
ّ
حد ٍة من
وعليه ،بالنسبة للباحث التجريبي« ،النتيجة الطبيعية» ملحاولة استخراج قواع َد ُمو ِّ
مضمون التجربة هي كام يرشح هيغل:
مبا أنّه ال توجد صل ٌة َضوريّ ٌة لبُعد مح َّدد باألبعاد املحدَّ دة األخرى التي ُميكن العثور
عليها ومتييزها ،ينشأُ رصا ٌع مستم ٌّر ليجاد التأثري والسيطرة الرضوريَّ رني ألح ِدها عىل
لكل
األخرى .ومبا أ ّن الرضورية الباطنية  -املنعدمة يف الفرديّة  -هي مفقودةٌ ،فيمكن ٍّ
بُ رعد أن يس ّوغ متاماً استقالله عن األبعاد األخرى.

3

وتحاول استمداد « ٍ
ُ
ح ٍد
ما دامت التجريبية تسعى لتكون «علم ّي ًة»
هدف» أو «جوه ٍر» ُمو ِّ

الحّس ،فإنّها ت ُقدِّم قواع َد ال ُميكن تعليلها عىل أُ ٍ
سس تجريبيّ ٍة .يف قيامها
من اإلدراك
ّ
بذلك ،تع ّد التجريبية أ ّن ات ّحادا ً صوريّا ً محضا ً أو نتاجا ً فكريّا ً هو الذي ميث ُّل إطالق
املضمون .ولكن إىل الح ّد الذي تكون التجريبية فيه متناغم ًة ومق ّر ًة بعدم إمكان استمداد
القواعد العامة من مضمون التجربة ،فإنّها تضطر لتسليم طموحاتها العلمية إىل الشّ ّك كام
قد اعرتف هيوم.

مع أ ّن هدف الصورية هو تفادي النتيجة التشكيكية للتجريبية املتناغمة ،يرى هيغل أ ّن
اسرتاتيجيتها يف تنفيذ ذلك تستن ُد إىل االشرتاك مع التجريبية يف االعتقاد بأنّه ال ُميكن

1. NL 61/441.
2. NL 62/444.
3. NL 60/441.
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حدة يف املضمون .تحت اسم «إنقاذ امليتافيزيقيا» ،ت ُذيع الصورية
اكتشاف القواعد املو ِّ
تفرتض باإلضافة إىل اإلدراك الحّس وجو َد مصد ٍر ثانٍ للمعرفة.
أي إنّها
ُ
ميز َة االزدواجيةْ :
ري قابل ٍة
يرى أ ّن أصول قواعدها التوحيدية تكم ُن يف قوة الفكر املحض ،وهي قو ٌة غ ُ
عرب هيغل ـ يكون
لالختزال يف اإلدراك
الحّس أو اإلحساس .بالنسبة للصورية ـ كام يُ ِّ
ّّ
«التعارض بني الشكل واملضمون ُمطلقا ً ،واالت ّحاد املحض...منفصالً متاما ً عن
1

فرتضا ً بشك ٍل مستقل»  .يصدقُ هذا األمر يف ميدان الفلسفة العملية والنظرية
املضمون و ُم َ َ
2

رصح هيغل برضورة تجريد «جوهر» العقل العمل املحض من متام املضمون ،
أيضا ً .يُ ِّ
مفرتض جوهريّا ً خارج العقل .»...بهذه الطريقة ،يكو ُن العقل
وأ ّن «الحقيقي» بالنسبة له «
ٌ
3

العمل هو «االختالف بني املثال والواقع» .
4
قل
من الصعب تحديد ما كان يعنيه هيغل عىل وجه الدقة يف ادّعائه أ ّن الصورية  -مبا ال ي ّ
عن التجريبية  -ت ُنتج مبادئَ صحيح ًة عىل نحو االحتامل فحسب ،أو يف تعبريه بأنّها «ال
4
التوصل إىل يش ٍء غري العالقات أو الهويّات النسب ّية»  .بالطبع ،تدّعي الفلسف ُة
ُميكنها
ُّ
َّتني ـ بسبب انبثاقهام من
النقْدية تقدي َم مبادئَ إلمكان ٍّ
كل من التجربتني النظريّة والعملية الل ْ

يحتج
الحّس ـ يُضم ُن حيازتهام مرتب َة العموم والوجوب .ال
العقل املحض ال ِم َن اإلدراك
ّ
ّ
هيغل فقط عىل أ ّن الصورية والتجريبية تنتهيان بالنتيج ِة نفسها غ ِ
ري امل َ ْرض َّية ،بل أيضا ً (وهو
كل مقارب ٍة منهام إىل
األجدر باملالحظة) إمكان رجوع رشح الهوية النسبيّة أو اإلمكان يف ِّ
مصد ٍر مشرتك.

1. NL 58f/439.
2. NL 76/461.
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حل هذا اللغز يف اإلشارة إىل االختالف املهم بني رواية هيغل حول
يكم ُن مفتاح ّ
يف
اإلمكان التجريبي وتلك الرواية التي ينسبها إىل هيوم .بالنسبة إىل الباحث التجريبي الو ّ
كهيوم ،يأيت اإلمكان نتيج ًة لتبنِّي ادّعائَ ْني:
الحّس
أ .ما يُس ِّميه هيغل «باملبدأ التجريبي» الذي يُفيد أ ّن املضمون املقدَّم لإلدراك
ّّ
أي
هو «يش ٌء
محسوس بشكلٍ متن ِّو ٍع» وبالتايل ال يحتوي عىل االت ّحاد يف نفسه وال عىل ِّ
ٌ
لفصل العام من الخاص.
وسيل ٍة ْ

1

ب .الفكرة التي ت ُفيد أ ّن املضمون املقدَّم لإلدراك الحّس هو مصدرنا الوحيد للمعرفة
املادية أو غري املفهومية .مبا أنّه ال ُميكن اكتشاف العا ّم يف مضمون اإلدراك الحّس وفقا ً
لنؤسس عليه معرفتنا التجريبية ،فإ ّن
لهيوم ،ومبا أنّه يرى أ ّن هذا املضمون هو ُّ
كل ما منلكه ِّ
التجريبية  -ما دامت ُمتناغم ًة  -تضطر بنا ًء عىل روايته لالعرتاف بعدم إمكان تربير ادّعاءاتها.
أما بالنسبة لهيجل ،فإ ّن «املبدأ التجريبي»  -الذي سوف أشري إليه مببدأ «انعدام الوحدة
الرئيس للمشكالت هنا .مبا أنّه يُخربنا  -كام م ّر  -أ ّن هذا هو
ب
ُ
يف املضمون»  -هو املس ِّب ُ
ُ
جب أن يع ّد
تشرتك به ٌّ
املبدأ الذي
كل من صوريّة كانط والتجريبية ،فإنّه ليس مثارا ً للتع ُّ
تكمن
هيغل أ ّن هذا املبدأ هو املسؤول عن «اإلمكان» يف صوريّة كانط أيضا ً .برأيه ،ال
ُ
عام يشتمل
ّس بل يف مفهومها ّ
املشكلة يف اعتامد التجريبية عىل مضمون اإلدراك الح ّ
عليه فهمنا ذلك املضمون أو ينبغي أن يشتمل عليه .يف محاولتها لتكون علم ّيةً ،تقوم
الحّس والشعور والحدس إىل
التجريبية كام قد رأينا «برفْع املضمون املنتمي لإلدراك
ّ
هيئة املفاهيم واملبادئ والقوانني العامة .»...بالنسبة إىل الباحث التجريبي الويفّ كهيوم،
فّس هذا كإبرا ٍز للمبادئ املست َمدّة من الخارج (من خيال الفاعل) لتطبيقها عىل مضمونٍ
يُ َّ
يستنتج
ري ُمرخَّص ٍة من قبل التجربة،
حّس ُمقدَّمٍ بشكلٍ ُم ٍّ
ُ
ستقل .مبا أ ّن هذه املبادئ هي غ ُ
ٍّ
وضوعي.
هيوم أنّها ال ُميكن أن تكون صحيح ًة عىل نح ٍو م
ٍّ

1. Encyclopaedia Logic 38A.
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ُفرض علينا فقط إذا ات ّبعنا هيوم
ما يريد منّا هيغل إدراكَه هو أ ّن هذه النتيجة التّشكيكية ت ُ
يف تب ِّنيه قاعد َة انعدام الوحدة يف املضمون ،ويف افرتاضه أ ّن املعرفة بالنسبة إلينا ينبغي أن
الحّس يف ح ّد ذاته هو عىل الدوام
املستقل إىل األشياء .بينام «اإلدراك
َّ
متثّل التوصل
ّ
يش ٌء ُمنفر ٌد يزول» ،يقول هيغل إنّ:

الفهم ال يتوقّف يف هذه املرحلة .بل عىل العكس ،يسعى الفهم للعثور عىل الشء
الحّس املحض إىل
العا ّم والثابت يف املفرد املحسوس ،وهذا هو التقدم من الدراك
ّ

التجربة.

1

يبدو أ ّن هيغل يقص ُد يف هذه الفقرة أ ّن «التقدم من ...الدراك الحّس إىل التجربة» هو
الحّس ،وليس هو (كام افرتض هيوم) شيئا ً زائدا ً
َضوري يف فهمنا مضمون اإلدراك
رص
ّ
ٌّ
عن ٌ
محظورا ً أو «ذات ّيا ً فحسب» .يكم ُن يف تق ُّبل الباحث التجريبي ملبدأ انعدام الوحدة يف
املضمون االفرتاض الذي يُفيد بأ ّن الخاص املحض أو غري املحدَّد هو املوضوع
نتخىل عن هذا االفرتاض (إذا ُمنحنا معرف ًة
ّ
املحتمل ملعرفتنا .يرى هيغل أنّه يجب أن
مناسب ًة بطبيعة عملية الفهم) ،وإذا تخلَّيْنا عنه ال توجد حاج ٌة الت ّباع املش ِّكك حني نُق ُّر
حدة.
بالدور الرضوري للمبادئ املو ِّ
ُميكننا أن نرى اآلن كيف أ ّن االعتبارات حفّزت هيغل يف مقالة «القانون الطبيعي»
ليتحدث عن املفهوم التجريبي «للحالة الطبيعية» (التي ت ُعادل املضمون غري املحدَّد أو
«املتعدِّد» للتجربة ،وذلك يف نطاق النظريّة السياسية) .بعيدا ً عن انعدام التحديد ،يُخربنا
التجريبي هي بالفعل فكر ٌة مج َّرد ٌة ُمستخ َرج ٌة
هيغل أ ّن الحالة الطبيعية التي يتبنّاها الباحث
ّ
2

وعريض عن ...الحالة القانون ّية»  .مبا أ ّن مضمون التجربة يف
كل يش ٍء متب ِّد ٍل
فصل ِّ
عرب « ْ
ِ ٍّ
ٍ
أساس لتمييز العريض من الرضوري ،فإ ّن النظرة التجريبية إىل الحالة
أي
ح ِّد ذاته ال يُقدِّم َّ
الطبيعية تتخذ أيّا ً من الخصائص املطلوبة لتسويغ مفهومها املفضَّ ل عن الحالة القانونية.
مفهومي « ُمختلف وغريب» عىل التعددية غري
عىل ح ِّد تعبري هيغل ،يت ُّم إضفاء ات ّحا ٍد
ٍّ

1. Ibid. 38 A.
2. NL 63/445.
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حرب فيها دما ٌر متباد ٌَل» .بهذه الطريقة« ،تُفّتض النتيجة املرغوبة ُمسبقاً»:
املحدَّدة :مثالًٌ « ،
«نتيجة ...االنسجام الذي يكون -مثل الفوىض -متعارضاً مع الخري .»...عملية االرتقاء من
الحالة الطبيعية إىل الحالة القانونية مضمون ٌة أل ّن «أرضية االنتقال مطروح ٌة بشكل مبارش يف
فكرة كون الخصائص األصلية ق ًوى كامن ًة ،مثل الغريزة االجتامعية.»...

1

يُريدنا هيغل هنا أن نُق ّر بوقوع حال ٍة من اإلخفاق الحتمي للتجريبية يف الوفاء ملبدأ
انعدام الوحدة يف املضمون .العربة التي ينبغي أن نستخلصها مجددا ً ليست شكالً هيوميّا ً
من التّشكيك الذي يعتم ُد عىل تبنِّي مبدأ التجريب ّية بل قصور هذا املبدأ يف ح ّد ذاته أو
قصور التوقُّع بأن يكون املضمون البحت وغري املحدَّد لإلدراك الحّس شيئا ً يف إمكاننا
يكتب هيغل يف موسوعة املنطق،
معرفته .ما ينبغي أن نعرتف به عوضا ً عن ذلك هو ،كام
ُ
أ ّن «اإلنسان مف ِّك ٌر عىل الدوام ،حتّى حينام يحدُ س فقط .حينام يُفكِّر بيش ٍء أو بآخ َر فإنّه
ٍ
كل
ب اهتاممه من ِّ
يراه عىل الدوام شيئا ً عا ّما ً ،ويُركِّز عىل يش ٍء
واحد ويُربزه .وعليه ،يس ْ
ح ُ
2
يش ٍء آخ َر ويع ّد هذا اليش َء مج َّردا ً وعا ّما ً . »...هنا ،يدّعي كانط أ ّن الحدس أو اإلدراك
حدا ً أو ُمطبِّقا ً للتجريد
ّب القدرات التمييزية للفهم الذي يكون عىل الدوام مو ِّ
الحّس يتطل ُ

ٌ
إدراك من دون تفكري ،يرى هيغل أنّه بالنسبة
بعيدا ً عن الخاص املحدَّد .مبا أنّه ال يوجد
يحمل تحديدات الشّ كل .وعليه ،فإنّ
ُ
إلينا ال يوجد مضمو ٌن ُمد َر ٌك حس ّيا ً أو حدس ّيا ً ال
الباحث التجريبي يُخطئ يف فهمه طبيعة اإلدراك الحّس وما يرى أنّه موضوعه.
5
عىل الرغم من خطئها يف االعتقاد بعدم إمكانية اكتشاف الوحدة يف املضمون وخطأ
التّشكيك الناتج من ذلك ،لك ّن التجريبية تبقى متف ِّوق ًة عىل الصورية وفقا ً لهيغل بسبب
عرب عنه هيغل بـ
بالتخل عن ميدان اإلدراك
ّ
مقاومتها الحكيمة للرغبة
ّ
الحّس لصالح ما يُ ِّ

1. NL 65/447.
2. Encyclopaedia Logic 24 A.
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1

«الفراغ البعيد ...،شبكات العنكبوت واألشكال الضبابيّة للفهم التجريدي»  .كام ذكرتُ
سابقا ً ،يرى هيغل أ ّن الصورية تتب ُع التجريبية يف تبنِّي قاعدة انعدام الوحدة يف املضمون،
ولكن يف محاولتها لتفادي النتيجة ال ّتشكيكية تقو ُم الصورية بالرجوع خارج مضمون
مستقل لالت ّحاد والرضورة وذلك يف التحديدات البديهية للعقل
ٍّ
التجربة إىل مصد ٍر
املحض .عىل ح ِّد تعبري هيغل ،يُصبح الفاعل املفكِّر أو األنا بالنسبة لكانط «البوتقة والنار
2

التي يت ّم فيها إحراق التعددية الال ُمبالية وتحويلها إىل االت ّحاد»  .بهذه الطريقة ،يقو ُم كانط
برفْع االختالف بني قوى اإلحساس والفكر ل ُيصبح «مبدأً ُمطلقا ً»  .وعليه ،يُصبح الرجوع
3

إىل قوانني الفاعل املفكِّر  -التي ال ت ُؤ ِّم ُن أكرثَ من رضوريّ ٍة ذاتيّ ٍة أو نفسيّ ٍة وفقا ً لهيوم -
مفتاح إنقا ِذ امليتافيزيقيا بوصفها علام ً.
َ
هذه النقاط تستدعي اهتامما ً دقيقا ً إذا أردنا فهم نقْد هيغل العام الصوريّ َة الكانطية
باإلضافة إىل انتقاداته الخاصة لألمر املطلق .ينبغي أن نعرف كيفية عمل مبدأ التجريبية يف
الفلسفة النقْدية وفق بيان هيغل ،وما الذي يراه باطالً يف رجوع كانط إىل قوانني العقل
املحض.
نتاج
ج ٍز عىل األقل لكيفية تناول هيغل االست َ
ال ُميكن معالجة أ ّول مسأل ٍة من دون ِذك ٍر مو َ
املتسامي للمقوالت الذي يُجريه كانط يف «نقد العقل املحض» .يف قسم «االستنتاج
َ
تجعل توحي َد التمثيالت
ُ
ج كانط برضورة وجود قواع َد فكري ٍة بديه ّي ٍة
املتسامي» ،يحت ُّ
املقدَّمة عرب هيئاتنا للحدس الحساس 4أمرا ً ُممكنا ً .هذه القواعد أو «املقوالت» هي رشو ٌ
ط
أي متثيلٍ أو حتّى
صوريّ ٌة إلمكان وجود األشياء بالنّسبة إلينا ،ومن دونها ال ُميكننا َمعرف ُة ِّ
التفكري به عىل أنّه يش ٌء .بدالً من اكتشاف بذور ما يُس ِّميه هيغل «باملثالية األصيلة» يف هذه
1. Ibid. 38A.
2. Ibid. 42A1
;3. See Hegel's Preface to his "The Difference Between Fichte's and Schellings System of Philosophy," 81
"Differenz des Fichte'schen und Schelling'schen Systems der Philosophie,” 10.
حساس  ،Sensible Intuitionأو حدس فكري .Intellectual Intuition ،من
 .4نظرياً ،الحدس عىل نوعني :إ ّما أن ّه حدس ّ

وجهة نظر كانط ،الحدس البرشي ال يكون إال من النوع األول.
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الدعوى ،يقو ُم كانط بتحويل وظيفة ال ِفكر الجاعلة للموضوعية إىل يش ٍء «ذايتٍّ فحسب».
رص صالحي ُة املقوالت عىل ظهور األشياء أمام الفرد العامل فحسب ،ال عىل ماهيتها يف
تقت ُ
ح ِّد ذاتها.
دليل عىل التزام كانط مببدأ التجريبية .هذه النقطة بعيدةٌ
كام يرى هيغل ،هذا التقييد هو ٌ
عن الوضوح وذلك عىل ضوء الحقيقة التي ت ُفيد أ ّن إرصار كانط عىل اإلسهامات الصورية
حّس مقدَّمٍ .
ألي متثيلٍ غري مح َّد ٍد أو مضمونٍ
للذاتية تؤدِّي به إىل إنكار اإلتاحة املعرفية ِّ
ّ ٍّ
يف-
أ ّما بالنسبة لتفسري هيغل ،تكم ُن املشكلة يف اعرتاف كانط -كالباحث التجريبي الو ّ
بعدم إمكان الوصول إىل ذلك املضمون من ناحية ،ولكنّه من ناحي ٍة أخرى يلجأ إليه يف
تقييمه كفاء َة معرفتنا .يرى هيغل أ ّن كانط يَتب ُع الباحث التجريبي يف تقييمه نو َع املعرفة
الخاص بنا يف مقابل معيار الوصول املستقل إىل املضمون .لهذا السبب يقو ُم من خالل
بالتوصل إىل االستنتاج التشكييك الذي يُفيد عدم
فرضية اقتصار معرفتنا عىل الظواهر
ُّ
استطاعتنا معرف َة األشياء يف ح ِّد ذاتها.
يتعارض هذا التشكيك مع النظرة الرئيسة يف قسم االستنتاج
ولكن بالنسبة لهيغل،
ُ
املتسامي .إذا كانت الدعوى الوارد ُة يف ذلك القسم صحيحةً ،واملضمو ُن الوحيد الذي
ُميكننا الوصول إليه عرب اإلدراك ينبغي أن يكون حامالً بالفعل التحديدات الشكلية ،فإ ّن
يف بالنسبة إلينا .إذا مل
اليشء يف ذاته الذي يتجاوز املفهوم ال ُميكن أن يحظى مبع ًنى معر ٍّ
نستطع حيازة املعنى املعريف فإ ّن ذلك ال يُع ُّد دليالً عىل محدودية علمنا وال يس ّوغ
املخاوف التشكيكية املتعلّقة باالنعدام املحتمل للتوافُق بني األشياء كام نعرفها واألشياء
1

يقرتب كثريا ً من املثالية «األصيلة» يف
كام هي «يف ح ّد ذاتها»  .عىل الرغم من أ ّن كانط
ُ
اعرتافه باملدى الذي يقوم الفكر باشرتاط مضمونها ،لك ّن هيغل يحتج بأ ّن كانط يُخ ِف ُق يف
والتخل عن التعارض املطلق بني
ِّ
استخالص االستنتاج املثايل املناسب من هذا األمر
الشكل واملضمون.

1. See Hegel's discussion of these points in the Encyclopaedia Logic, esp. 22, 41, 42.
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بسبب الدور الذي ينسبُه كانط إىل اليشء يف ح ّد ذاته فإنه بالنسبة لهيغل يبقى باحثا ً
تجريب ّيا ً حول املضمون .يبدو أ ّن هيغل يرى أ ّن هذه التجريبية التي تدو ُر حول املضمون
لها تداعياتٌ عىل آراء كانط عن الشّ كل أيضا ً .بالنسبة لكانط وهيوم ،ينبغي أن يكون الشكل
من إسهام الفاعل البرشي .ولكن يف مقابل هيوم ،يُرص ُّكانط أنّه عىل الرغم من عدم إمكان
اكتشاف الشكل يف املضمون بل يقو ُم الفاعل اإلنساين بتقدميهُ ،ميكن إظهار صالحتيه
بديهي وال يت ُّم
الرضوريّة يف األشياء .بالنسبة لكانط ،يحو ُز الشكل مرتب َة القانون ألنّه
ٌّ
استمداده من التجربة بل من العقل املحض ،والشكل ميتلك صالح ّي ًة رضوريّ ًة يف األشياء
ألنّه ال ُميكن لنا عىل اإلطالق أن نُفكّر بالتمثيالت أو أن نختربها بوصفها أشيا َء يف غيابه.
يحتج هيغل بعدم إمكان اإلبقاء عىل هذا اللجوء إىل قوانني العقل
كام ذكرتُ سابقا ً،
ُّ
جة الواردة يف قسم «االستنتاج املتسامي» الداعية إىل
املحض .إذا اقتنعنا جيّدا ً بالح ّ
التخل عن مبدأ انعدام الوحدة يف املضمون ،إذا ً ينبغي برأيه أن ن ُراجع مفهومنا عن الذاتية
ِّ
الصوري» أيضا ً .سوف أقو ُم بتفصيل بعض دالالت هذه النقطة يف ما
اإلنسانية وإسهامها «
ّ
يل حني أتط ّرق مجدّدا ً لنقْد هيغل لصوريّة العقل العمل لدى كانط ،ولكن سيكو ُن من
املفيد تقدي ُم بعض املالحظات التمهيدية هنا .لقد رأينا إىل اآلن كيف يرى هيغل أ ّن
تجريبية كانط هي التي تقودُه إىل الخطأ املتمثّل بافرتاض انطباق واجباتنا الذاتية عىل
ح ٍ
ت» أو غريِ مح َّد ٍد .املشكلة التي ت ُواجهنا اآلن هي تحديد نتائج الشّ كل
مضمونٍ «ب ْ
ح ٍ
ت» بالنسبة
الكانطي التي يرى هيغل أنّها تنشأ من االعرتاف بعدم إمكان وجود مضمونٍ «ب ْ
ٍ
أدوات
تركيب املتعدِّدات غري املحدَّدة لتحويلها إىل
نرشح
لإلدراك .بالنسبة لكانط،
ُ
َ
النقي .إنَّني أشتبه أ ّن هذه
للتجربة من خالل اإلشارة إىل األشكال الرتكيبية البديهية للفهم
ّ
رص  -عىل خالف كانط  -أ ّن مضامني
هي الفرضية التي يروم هيغل أن يدحضها حينام يُ ّ
ح ٍ
ت» ينتظ ُر أوامر
حت ًة» بل ُمحدَّد ًة فعالً .إذا اعرتفنا بعدم وجود مضمونٍ «ب ْ
اإلدراك ليست «ب ْ
نتخىل عن فكرة ك ْون الشكل شيئا ً مفروضا ً أو ُمخطَّطا ً عىل
ّ
حد ،ينبغي أيضا ً أن
الشكل املو ِّ
ٍ
ج بأ ّن الشكل واملضمون هام
املضمون من قِبل فاع ٍل
عارف أو مف ِّكرٍ .يُري ُد هيغل أن يحت ّ
جز ٌء من نفس االت ّحاد وينفصالن فقط كنتيج ٍة لحصول التجريد .وعليه ،ال يكو ُن الشّ كل
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ُ
يهدف
ستقل عن الشكل .إذا ً ،ال
ري ُم ٍّ
ًّ
ُم
ستقال يف األصل عن املضمون كام أ ّن املضمون غ ُ
هيغل بهذه الطريقة أن يُق ِّوض فقط التجريبي َة التي ينسبها كانط إىل املضمون بل أيضاً
مفهو َمه ملا ُميكن أن نس ِّميه استقالل العقل وقوانينه.
6
أفضل يُخ ّولنا فه َم السبب
َ
بالعودة إىل نقْد هيغل األم َر املطلق ،أصبحنا اآلن يف موقعٍ
الكامن وراء عدّه أ ّن مفهوم كانط حول عالقة العقل العمل املحض مبضمون الرغبة والنية
اإلنسانية هو مج َّرد تعبريٍ إضايفٍّ عن تجريبي ٍة دفين ٍة واهي ٍة .عىل الرغم من أ ّن كانط يُخربنا يف
ِ
حد محتوى
سياق فلسفته النظريّة أ ّن
مقوالت الفهم املحض ومبادئَه هي التي ت ُنظِّم أو تو ِّ
ستقل ،لكنه يُركِّز يف فلسفته األخالقيّة عىل األمر املطلق
الحّس املقدَّم بشكلٍ ُم ٍّ
اإلدراك
ّ
وقدرته عىل إخضاع الغايات والرغبات التجريبية تحت سيطرة العقل العمل املحض .كام
بديهي .وفقا ً لبيان هيغل،
يف املقوالت واملبادئ ،فإ ّن القانون األسمى للعقل العمل هو
ٌّ
1

وكام قد رأينا ،فإ ّن هذا يعني اعتامده عىل «االختالف بني املثال والواقع» .
من الواضح أ ّن هذا االختالف بني املثال والواقع أو «التعارض املطلق» بني الشكل
يقف وراء
واملضمون هو الهدف الرئيس لقيام هيغل بنقْد «الشكلية الفارغة» ،وهو الذي ُ
مالحظاته املتعدِّدة حول إخفاق األمر املطلق يف أداء وظيفته املتمثّلة بتحديد الواجب.
األخالقي نتيج ًة ملوقعيّته كقانونٍ للعقل
بتعتبريٍ آخ َر ،بالنسبة لهيغل ،يأيت «فراغ» القانون
ّ
ل يقتضيه منوذج كانط املزدوج عن املثالية.
العم ّ
أي نوعٍ من االختالف التفسريي متُ ثّله هذه الفرضية .استنادا ً إىل
ما يبقى لنالحظه هو ُّ
مناقشتنا السابقةُ ،ميكننا إعادة صياغة نقْد هيغل األمر املطلق بالنحو التايل :من الخطأ أن
نعتقد بانطباق العقل العمل عىل املضمون غري املفهومي ،كام أنّه من الخطأ ع ُّد قانونه
األسمى «صوريّا ً» فحسب .قد نصل إىل تحلي ٍل مفادُهُ إرصار هيغل عىل أ ّن األمر املطلق

1. NL 72/456
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يفرتض
ال يُنظِّم أو يحكم أو يح ّد املضمون غري املحدَّد لدوافعنا ورغباتنا وسلوكياتنا.
ُ
تطبيقُه ُمسبقا ً أنّه قد ت ّم بطريق ٍة ما تحدي ُد هذا املضمون مفهوم ّيا ً أو بشكلٍ تا ٍّم .أ ّما القانون
يف ح ِّد ذاته ،فإنّه ليس «صوريّا ً» بالحرص ،وليس صحيحا ً عىل نح ٍو عا ٍّم أو بالرضورة ،بل
ٍ
افرتاضات أساس ّي ٍة تعو ُد إىل كانط وحده.
يعتم ُد معناه وتطبيقه عىل
َ
رمبا ُميكننا أن
إذا نظرنا مجدَّدا ً إىل مناقشة هيغل
املثال الذي يُورده كانط عىل الوديعةّ ،
نفهم بشكلٍ
أفضل ما ت ُفيض إليه هذه الصورة العامة .ينبغي تذكُّر األرضية األساسية
َ
صوري ،فإنّه يكون فارغا ً بالرضورة بسبب
لهجومه ،وهي كالتايل :مبا أ ّن األمر املطلق هو
ٌّ
عدم قدرته عىل تحديد الواجب بطريق ٍة غريِ اعتباط ّي ٍة .إذا ت َّم تطبيقه ،يُفرتض ُمسبقا ً
بالرضورة بعض املضمون (عىل هيئة االفرتاضات األساسية) .يف املثل الوارد عن الوديعة،
ّ
أحد االفرتاضات املسبقة هي َضورة وجود عمليات اإليداع .فقط عىل ضوء هذا االفرتاض
ينتج التناقض من تعميم القاعدة إلنكار استالم الوديعة التي ال دليل عليها.
املسبق ُ
كام ذكرتُ يف القسم الثاين ،الرد املعتاد عىل هذا النقْد هو ات ّهام هيغل بتشويه مفهوم
تحتج
كانط عن كيفية عمل اختبار التناقض .يف مقالتها «صيغة كانط للقانون العام»،
ّ
ٍ
تناقض
كريستني كُرسغارد عىل أ ّن االعرتاض الهيغل
مخفق أل ّن كانط ال يدّعي فعالً وجودَ
ٌ
ذايتٍّ يف عدم وجود الودائع .ما يدّعيه كانط هو أ ّن التناقض ينشأ من إرادة الفاعل ،أي حينام
يريد يف الوقت ِ
نفسه من القاعدة الخاصة به إنكا َر تسلّمه الوديعة التي ال دليل عليها
بالضافة إىل تعميمها .حني قيامه بذلك ،يقو ُم عىل الفور بافرتاض وجود منظوم ٍة لإليداع
رب التناقض
ويريد بالفعل إقصا َءها .ترى كرسغارد أ ّن معنى هذا هو أ ّن األمر املطلق ال يخت ُ
يف وجود املؤسسات أو املامرسات أو انعدامها حني ت ُع َّمم ،بل إذا كان وجودها أو عدمه
لدى تعميمها يُناقض إراد َة الفاعل .لهذا السبب ،ت ُوصينا كرسغارد أن نع ّد اختبار األمر
املطلق يأمرنا بتفادي التناقض «العمل» (يف مقابل «املنطقي») .ت ُشري كرسغارد إىل أنّه
حني تخ ِف ُق قاعديت يف هذا االختبار ،ما أُخالفه هو رشوط الرادة العقالنية.
يصدق عىل نوايا كانط،
ُ
حتى ولو اعرتفنا بأ ّن تفسري ما ينطوي عليه اختبار األمر املطلق
لكنه ال يتناول الزخ َم الكامل لنقْد هيغل .يف الواقع ،منذ قراءيت ن ْقدَه وأنا أقوم باإلشارة إىل
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أ ّن خ َّ
ط الدفاع الذي تحثُّ عليه كرسغارد وغريها لصالح كانط قد يُساعد القضية الهيغلية
ّب االنسجا َم مع رشوط اإلرادة العقالنية ،فنح ُن حتامً
فعالً .إذا كان القانون
األخالقي يتطل ُ
ّ
ُ
ريها أنّه من دون هذا التفسري،
عني لهذه الرشوط.
بحاج ٍة إىل تفسريٍ ُم َّ ٍ
تعرتف كرسغارد وغ ُ
ُعرب باربرا ِهرمان:
يكون األمر املطلق ُمع َّرضا ً بالفعل الت ّهامه «بالشكلية الفارغة» .كام ت ِّ

من الواضح أنّه حينام أتساءل عن الشء الذي تكون إرادة حصوله أمراً عقالنيّاً ،فإنّ
مام يظهر عْب األفكار الصورية للتناغم وعدم التناقض .يحتوي
ذلك يشتمل عىل أكرثَ ّ
مفهو ُم العقالنية الكام ُن يف الرادة العقالنية عىل املضمون ،وهو ليس مضموناً معياريّاً

معياري بشكل واضح.
ولكنّه يحتوي عىل معنًى
ٍّ

1

لعلّه باستطاعتنا رؤية مفاد النقد الهيغل عىل النحو األوضح هنا .حينام نتكفّل بتوضيح
مفهوم اإلرادة العقالنية الذي ال نستطيع من دونه فهم املعنى والتطبيق املناسبَ ْني الختبار
ج كرسغارد
األمر املطلق ،ينبغي ذكر املزيد من املباين الكانطية .عىل سبيل املثال ،تحت ُّ
أنّه ينبغي فهم رأي كانط بالفاعلية العملية عىل ضوء مفهومه لالستقالل أو كون اإلرادة
2

تنص كرسغارد أنّه حينام أرى أنّني مستقل ٌة فهذا يعني أنني أرى نفّس قادر ًة
«عالق ًة سببيّ ًة» ُّ .
عىل وضع األهداف و «إطالق سلسل ٍة سبب ّي ٍة تؤدي إىل إنتاجِ» تلك األهداف .عىل ح ِّد
تعبريها ،ما ُمييِّز اإلرادة عن التمنِّي أو الرغبة املحضة هي الحقيقة التي ت ُفيد أ ّن «اإلرادة
3

أي الفرد الذي سوف يحقّقه» .عىل الرغم
هي اعتبار نفسك مصدر الهدف موضع النّقاشْ ،
من أ ّن كرسغارد ال تقو ُم هنا بتفصيل فكرة كانط عن كون اإلرادة عالق ًة سبب ّيةً ،فإنّه من
مناسب من دون توجيه اهتاممنا إىل «نقد العقل
الواضح أنّنا ال ُميكننا فعل ذلك عىل نح ٍو
ٍ
املحض»  ،وعىل وجه الخصوص إىل الدعوى الواردة يف قسم «التناقض الثالث» التي
ت ُدافع عن التباين والتناغم الكامنَ ْني يف األبعاد التجريبية والواضحة للنفس وهيئتَ ِي السببية
املتناس َبتَ ْني معها .كذلك ،ال ُميكننا االعتامد عىل الدعوى الواردة يف هذا القسم من دون
الرجوع إىل الفرضية التي يستن ُد إليها دفاعها عن هيئ ٍة واضح ٍة للسبب ّية وهي :قيام كانط

1. "Murder and Mayhem: Violence and Kantian Casuistry," The Monist 72, no 3 (July 1989), 419
2. "Kant's Formula of Universal Law” 38, 44.
3. Ibid., 37f.
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بقرص املعرفة البرشية عىل الظواهر .املقصد هنا هو أنّه من غري املمكن أن نفهم كيفية
ْ
إشباع كانط رشو َ
ط الفاعلية العملية من دون االستناد إىل االفرتاضات األساسية ملثاليته
َ
االعرتاف بتقدُّمنا كثريا ً عىل التفسري املعتاد ملا يعنيه اختبار
املتسامية .اإلقرا ُر بهذا يعني
نصل إىل هذه املرحلة ،نكون يف
ُ
انعدام التناقض يف قاعد ٍة ما وفقا ً لكانط .ولكن حني
موقعٍ يخ ّولنا الدفاع بشكلٍ أكرثَ معقوليّ ًة عن إرصار هيغل بأ ّن تطبيقات كانط لألمر املطلق
تفرتض املضمون ُمسبقا ً بالرضورة.
ُ
مر ًة أخرى ،يسعى هيغل إلقناعنا بأ ّن األمر املطلق كام يستخدمه كانط ليس قانونا ً عقل ّيا ً
األخالقي -
يفرتض أ ّن القانون
صوريا فحسب .سوا ًء أكان ُمحقا ً أم ُمخطئا ً ،يبدو أ ّن هيغل
ُ
ّ
ري ُمخ َّول لالعتامد عىل االفرتاضات األساس ّية حول
ّ
الصوري وفقا ً لتعريف كانط  -هو غ ُ
طبيعة الفاعلية واألهداف العقالنية ،بل ينبغي أن يكون ُمكتفيا ً ذاتيّا ً يف تحديده للواجب.
بوصف األمر املطلق كمج َّرد تطبيق قانون
قد يُوضِّ ح هذا قيا َمه يف مقالة «القانون الطبيعي» ْ
1

التناقض يف امليدان العمل  .إ ّن حاجة كانط لالعتامد عىل االفرتاضات األساسية يف
تطبيقاته املختلفة للقانون ُميثّل بالنسبة لهيغل دليالً عىل عدم إمكان الحفاظ عىل متيي ٍز
دقيقٍ بني الشكل واملضمون.
ُ
قمت بالتعبري عنه إىل
يهدف هيغل لكشْ ف القصور الكامن يف ما
بالنسبة للمضمون،
ُ
ح ِّد اآلن بالتجريبية الكانطية .لدى تحديد األدوات املناسبة للتقييم األخالقي ،يرى الباحث
املدافع عن كانط أ ّن ُمرشده هو مفهوم الحرية اإلنسانية الذي يت ُّم الدفاع عنه يف قسم
«التناقض الثالث» .يُخربنا هذا القسم أ ّن الذي يه ُّم من الناحية األخالق ّية ليس األفعال أو
السلوكيات التي تحكمها القوانني الطبيعية ،بل قدرة الفاعل عىل إرادة القواعد أو تبنيِّها.
كذلك يف تقييمه القواع َد ،ينبغي للباحث املدافع عن كانط أن ُمييِّز بني مصادر التحفيز
رصح أيضا ً الحجة الواردة يف قسم «التناقض
التجريبية والواضحة .هذا التمييز (الذي ت ُ ِّ

1. NL 76/460.

  272إميانويل كانط( :)3فلسفة األخالق و الحداثة

الثالث» بإمكانه) يُحدِّد مفهو َم الفاعلية املطلوبة لتقييم املكانة األخالقيّة لقاعد ٍة ما .يُخربنا
متناقض يف ح ِّد ذاته يف قاعدة إرادة انعدام وقوع الّسقة أو
هيغل أنّه ال يوجد يش ٌء
ٌ
ُ
تعرتف كرسغارد وغريها ،فإ ّن الأخالقية الّسقة أو االحتيال وفق تحليل كانط
االحتيال .كام
تفرتض ُمسبقا ً َ
رصف
ُ
قبول مفهومٍ مح ّد ٍد عن الفاعلية العملية ورشوطها .بالنسبة لكانط ،الت ُّ
مبا ُميليه الواجب يعني تعزيز األهداف العقالنية .حينام نُع ِّزز هذه األهداف أو نريدها،
ري عن الحرية املستمدَّة من شخصيتنا الواضحة.
ت ُحدِّدنا الدوافع غري التجريبية التي هي تعب ٌ
ألي قاعد ٍة عىل
وعليه ،بالنسبة للباحث املدافع عن كانط ،يعتم ُد تقييم املكانة األخالق ّية ِّ
تبنِّي هيكلي ٍة لتصنيف الدوافع ،وال تكون هذه الهيكلية ُممكن ًة إال عرب املثالية الواردة يف
«نقد العقل املحض» .هذه الهيكلية هي التي ت ُحدِّد ما يعترب الباحث املدافع عن كانط أنّها
عرب هيغل ،أسلوبه
معلوماتُ التقييم األخالقي ،وهي التي ت ُحدد طريقة معرفته (أو كام يُ ِّ
«لحدس» أو «إدراك») النشاط والغايات اإلنسانية.
7
عىل الرغم من أ ّن هذا البيان للنقْد الهيجل لألمر املطلق يُوضِّ ح ات ّصالَه بنقْده األعم
للمثالية الكانطية ،لكنه قد يبدو أنّه يرتك علم األخالق لدى كانط بحال ٍة سليم ٍة متاما ً .يف
إشاريت لكيفية قيام االفرتاضات األساسية حول الفاعلية بتحديد أسلوب الباحث املدافع
بأي يش ٍء ُميكن أنْ
رصح ِّ
عن كانط يف فهم التحفيز البرشي واختبار قاعدة للتناقض ،مل أ ِّ
يعرتض عليه املعلِّقون الذين أَوردتُ أسامءهم للتّ ّو .كام قد رأينا ،إنّهم يرون أ ّن عدم قيام
َ
دليل عىل
املنطقي بل التطابق مع رشوط الفاعلية العملية هو ٌ
األمر املطلق باختبار التناغم
ّ
غنى املقاربة الكانطية وانعدام الفراغ فيها.

النقد الهيغيل لكانط دحض التجريبية واألمر املطلق 273 
ناقشت أ ّن ما
الحقيقي لنقْد هيغل .لقد
ولكن ُمجدَّدا ً نقول أ ّن هذا ال يُصيب الهدف
ُ
ّ
يت ُّم تحدِّيه هو مفهوم كانط العقل املحض واستقالل الفاعل يف ترشيع قوانينه ،باإلضافة
إىل ما يراه هيغل أنّه ُميثّل تجريبية كانط يف ما يتعلّق باملضمون .يف املثالية السليمة
املتناغمة مع نظرة قسم االستنتاج املتسامي ،من الخطأ أن نظ ّن أ ّن التحديدات البديهية
ستقل .لدى تقييم القيمة األخالقيّة
غريب أو ُمقدَّمٍ بشكلٍ ُم ٍّ
ربز ٌة يف مضمونٍ
ٍ
للذاتية هي ُم َ
لقاعد ٍة ما ،ال ُميكن إال ملفهومٍ ُمح َّد ٍد حول طبيعة الغايات اإلنسانية وأصولها أ ْن ُيرشدَ
ُ
عرب هذه الطريقة يكو ُن املضمون
الباحث املدافع عن الكانطية .سوف
يقول هيغل بأنّه ْ
تحديدا ً للشّ كل.
ُ
ميتلك الشكل مرتب َة العموم والرضورة التي مينحها إيّاها كانط.
من ناحي ٍة أخرى ،ال
مبا أ ّن تطبيقنا لألمر املطلق يعتم ُد عىل االفرتاضات األساسية الكانطية املتعلّقة بالفاعلية،
األخالقي األسمى تعتم ُد
متاما ً كفهمنا مضمو َن الرغبة والنية اإلنسانية ،فإ ّن صالحية القانون
ّ
عىل تلك االفرتاضات وفقا ً لهيغل .لهذا السبب ،يُخربنا هيغل يف مقالة «القانون الطبيعي»
يقل عن تلك املنتسبة إىل الباحث التجريبي  -هي
أ ّن قوانني الباحث الصوري -مبا ال ُّ
صحيح ٌة عىل نحو االحتامل فقط وال ت ُنتج أكرث من «هويّ ٍ
ات نسبيّ ٍة».

1

ُ
تهدف هذه الدعاوى الت ّهام كانط الذي يرى هيغل أنّه قد أخفق يف تثمني الطابع
ال
جهنا لتبنِّي شكلٍ جدي ٍد
املرشوط لقوانينه العقلية الرتكيبية البديه ّية .يُريد هيغل أيضا ً أن يُو ِّ
من املثالية يستغني عن االفرتاض الذي يُفيد إمكان رسم خ ٍّ
ح بني الشّ كل
ط واض ٍ
يتخىل عن االدِّعاء بإمكان التعبري عن اإلسهامات الصورية للعقل بطريق ٍة
ّ
واملضمون أو
نظريّ ٍة حياديّ ٍة .يبدو بالنسبة يل أ ّن املسألة املستعصية املتبق ّية هي :إذا ما كان االعتامد عىل

1. NL 59/439
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 تجعل صوريّة قوانني-  بالطريقة التي يرى هيغل أن كانط يتّبعها- االفرتاضات األساسية
 تتعل ُّق املسألة باملعنى الدقيق.العقل املحض التابعة لكانط بادي َة املساوئ كام يظن هيغل
ُ
 كان هديف...متتلك مرتبة العموم والرضورة
إلرصار كانط بأ ّن القوانني الرتكيبية البديهية
1

.بأي تقييمٍ ُمناسبٍ لنقْد هيغل األمر املطلق
ِّ اإلشار َة إىل صلة القضية

1. For interesting discussions of this question of the possible contingency synthetic a priori laws (as well
as of the related question of how a Kantiam might respond to Quine's critique of the analytic/synthetic
distinction), see eg L.W. Beck, "Can Kant's Synthetic Judgments Be Made Analytic?" in his collection
Studies in the Philosophy of Kant (Westport Connecticut: Greenwood Press Publishers, 1965), 74-91.
Originally published in Kant-Studien XLVII (1955) Burkhard Tuschling, "Sind die Urteile der Logik
vielleicht 'ingesamt synthetisch'?," Kant-Studien 72, no. 3 (1981), 304-35; Michael Wolff, “Der Begriff
des Widerspruchs in der 'Kritik der reinen Vernunft': Zum Verhältnis von formaler und transzendentaler
Logik," in Probleme der 'Kritik der reinen Vernunft’ Kant-Tagung Marburg 1981, ed. Burkhard Tuschling
(New York/Berlin: Walter de Gruyter, 1984); Gordon G. Brittan, Jr., Kant's Theory of Science (Princeton,
New Jersey: Princeton University Press, 1978), esp. chapter 1.
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1

بول غوير2
4

3

الفيلسوف األملاين ألكسندر عوتليب باومغارتن هو أ ّول مفكّ ٍر طرح مباحث علم الجامل بصفته علام ً
مستقالً ،ونظريات إميانويل كانط يف هذا املضامر والتي تندرج بشكلٍ
أسايس ضمن نقده الثالث – نقد
ّ
ٍّ
ملكة الحكم – تأث ّرت إىل ح ٍّد كبريٍ مبا طرحه باومغارتن.
5

يوهان جوتفريد هردر هو أحد أبرز ر ّواد الحركة ال ّرومنتيك ّية يف أملانيا ،وكام هو معلو ٌم فقد نشأت هذه
التنويري والنزعة العقلية الجامحة التي اجتاحت األوساط الفكرية الغربية يف
الحركة كردّة فعلٍ عىل الفكر
ّ
تلك اآلونة.
كاتب هذه املقالة هو اآلخر من جملة أشهر الباحثني الذين سخّروا جهودهم لبيان معامل املنظومة الفكرية
إلميانويل كانط ،ويف هذه املقالة د ّون بحثاً مقارناً بني إحدى املسائل املحورية يف نظرية علم الجامل
الكانطية ووضّ ح ما طرحه هردر حولها من ٍ
نقد ،ويف هذا السياق تط ّرق بالرشح والتحليل إىل أه ّم محاور
النقد التي ذكرها األخري ،وأ ّول محو ٍر سلّط الضوء عليه هو منهجية كانط يف علم الجامل ،حيث أكّد هردر

 . 1املصدر:
Paul Guyer: Free Play and True Well-Being: Herder's Critique of Kant's Aesthetics Author(s): The
Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 65, No. 4 Autumn, 2007.
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 .2بول غوير (  )Paul Guyerأستا ٌذ يف قسم الفلسفة بجامعة بنسلفانيا – الواليات املتحدة األمريكية.
3. Alexander Gottlieb Baumgarten
4. Aesthetics
5. Johann Gottfried Herder
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بحث قبليّ ٍة  1يف هذا املضامر ،ومن هذا املنطلق اعتربه قد وقع يف خطأٍ
ٍ
عىل عدم صوابيّة اتّباع مناهجِ
فكري؛ ألنّ الخصائص الشّ كلية للمواضيع ليست من مباحث علم الجامل.
ٍّ
منبثق من طبيعة رؤيته املعرفية التي قوامها وحدة الروح
تجدر اإلشارة هنا إىل أنّ النقد الذي ساقه هردر
ٌ
ٍ
ٍ
وطيد بأعضاء البدن ،وعىل هذا األساس اعترب الرغبة
ارتباط
والبدن ،أي نفي ثنائيتهام ،فالروح برأيه ذات
اإلنسانية الجامحة يف الجامل مرتبط ًة مبفهوم السعادة.
إذا ً ،أ ّول ٍ
نقد ساقه هردر عىل كانط فحواه أ ّن األسلوب االنتزاعي الذي اتّبعه األخري يف علم الجامل ،ترتت ّب
الحسية؛ وهذا يعني عدم شعور اإلنسان
الحواس يف تذ ّوق التجربة
ري صائب ٍة ،وهي تفنيدُ دور
ّ
ّ
عليه نتيج ٌة غ ُ
بالحياة.
ومن جملة النقد الذي نقله كاتب املقالة عىل لسان هردر ،مؤاخذاته األساسية عىل موضوع ملكة الحكم
الذي سلّط كانط الضوء عليه يف كتاب  Kalligoneكذلك ذكر نقده عىل مسألة األمر املتعايل الكانطي،

2

إال أنّ أه ّم ٍ
نقد طرح للبحث والت حليل هو تساؤل هردر التايل :ما السبب الذي دعا كانط ألن يقول بأنّ ملكة
متعنيٍ .ويف
الحكم الجاملية لدى اإلنسان عاري ٌة من ّ
أي مفهومٍ
كل رغب ٍة؟ كالمه هذا يعني عدم داللتها عىل ّ
ّ
ٍ
مخرج منها ،حيث قال
متاهات ال
هذا السياق أشكل عىل املبدأ االستعاليئ الكانطي معتربا ً أنّه ينتهي إىل
َ
تجارب حقيق ّيةً.
أنّ كانط تن ّزل مبستوى التجربة الجاملية إىل مستوى اللعبة ،يف حني أنّ علم الجامل يعكس
َ
ري يف عدم اكتامل التجربة اإلنسانية عىل
إذا ً ،فحوى النقد األخري الذي ساقه هردر هو أنّ كانط قال أ ْن ال ض َ
3

حواسنا وتهذيبها بأمثل شكلٍ  ،كام
صعيد األمر املتعايل  ،ألنّ ما يحظى بأهمي ٍة هو تأثريها املشهود عىل
ّ
املاسة إليه.
أنّها واز ٌع لتجليل هذا األمر املتعايل ولشعورنا بالحاجة
ّ
اعترب كاتب املقالة هذا النقد متق ّوماً يف أساسه عىل رؤية هردر بالنسبة إىل السعادة ،إذ يعتقد بأن ّها تتحقّق
الحقيقي للطبيعة ،وهذا األمر يختلف عن رؤية كانط الذي أكّد عىل عدم رغبة اإلنسان
عىل ضوء اإلدراك
ّ
يف تجربة الجامل التي اعتربها عاري ًة عن الهدف.
ٍ
إجابات بحسب متبنّيات األخري
بعد أن ق ّرر كاتب املقالة نقد هردر عىل جاملية كانط ،بادر إىل طرح
الفكرية.
التحرير
******

1. Apriori
2. The Sublime
3. The Sublime

نقد ِهردر لعلم الجامل عند كانط اللعب الحر والسعادة الحقيقية 277 
كام هو معروف ،فإن الدراسة الفلسفية لـ علم الجامل (االستطيقا) ،مل ينَل اسمه حتّى عام
 ،۱73۵حني قدمه ألكساندر غوتليب باومغارتن بوصفه العلم املتعلق مبا يدخل يف حيز
تحصيل حاصلٍ  :فحتى
َ
الشعور والخيال .إال أن تسمية باومغارتن لهذا املجال مل يكن إال
قبل أن يحظى هذا العلم باسمه ،كان جزءا ً من الفلسفة منذ أيام أفالطون ،حني هاجم القيمة
الرتبوية للكثري من أشكال الفن يف جمهوريته ،وأرسطو ،حني دافع عنها يف كتابه «يف فن
ٍ
شذرات منه .دافع أرسطو ،عىل وجه الخصوص ،عن
إال
الشعر» الذي مل يحفظ لنا التاريخ ّ
ري ِ
ذات فائد ٍة إدراكيّا ً حيث تتاجر يف
الفنون ضد التهمة التي وجهها إليها أفالطون بأنها غ ُ
األقل الشعر ،هي ما
ّ
صو ٍر محض ٍة بدالً من الحقائق الكلية؛ كام جادل بأن الفنون ،أو عىل
يقدم الحقائق الكلية عىل نحو مفهومٍ مبارش ،وذلك بخالف التاريخ مثالً الذي يتعامل معها
حقائق أخالقيّ ٍة مه َّم ٍة،
عىل أنها محض وقائع .وإذا كان بإمكان الفنون أن تكشف عن
َ
مهام ً يف تطوير األخالق ،وهي املسألة األخرى التي أثارت
ميكنها أيضا ً أن تلعب دورا ً ّ
شكوك أفالطون.
بدائل عن رد أرسطو عىل أفالطون ظلت هي جوهر علم الجامل خالل كثريٍ من
ُ
مثة
أحقاب تاريخ الفلسفة .استمرت املسألة كمحو ٍر لعلم الجامل حتّى يف القرن العرشين،
حيث ليس علينا إال التفكري يف منوذج أدورنو .لكن خالل القرن الثامن عرش ،قُ ِّدمت إجاب ٌة
بديل ٌة عام قال به أفالطون مؤداها أن استجابتنا للجامل ،سوا ًء أكان يف الطبيعة أم يف الفن،
لعب ح ٌّر لقوانا الذهنية يشكل مصد َر ل ّذ ٍة فطريّ ٍة .ولذلك فهي ال تحتاج إىل تربي ٍر
إمنا هي ٌ
أخالقي ،مع أنّه يف الواقع لديهام فوائ ُدها الذهني ُة واألخالق ّي ُة .أ ّول من تقدم بهذا
يف أو
معر ٍّ
ٍّ
الخط الفكري يف بريطانيا هو جوزيف أديسون ،يف مقالته التي نُرشت يف دورية
1
كتاب
«سبيكتاتور» يف عام  1712تحت عنوان «مل ّذات الخيال» ،ومن ث َ َّم ط ّورها
ٌ

إسكتلنديون مثل فرانسيس هاتشسون و هرني هوم (اللورد كامس) و ألكساندر جريارد.
ت هذه األفكار ببط ٍء يف أملانيا ،وظهرت بشكلٍ راسخٍ ومست ِق ٍّر للمرة األوىل يف الرتكيز
ت ُلُ ِّقيَ ْ

1. Spectator
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عىل لذة النشاط الخايل عن العوائق لقوانا عىل متثيل األشياء يف ما كتبه يوهان جورج
1

سولتزر ( )1774-1771يف مثل ما كتبه بشأن «الجامل» و «الذوق» ،ولكن هذا املفهوم
صار محوريّا ً يف النظريات الجاملية لكل من إميانويل كانط يف كتابه «نقد ملكة الحكم»
( )1790وفريدريش شيلر يف «رسائل عن الّتبية الجاملية لإلنسانية» (.)1795
أما يوهان غوتفريد هردر  ،فقد أجرى معظم أعامله املتعلقة بعلم الجامل من قبل ما
ٍ
بسنوات طويل ٍة .وكانت ردة فعله عنيفة
نرشه كانط وشيلر ،بل وحتى موسوعة سولتزر تلك،
2

عىل علم جامل اللعب يف عمله املتأخر «مولد الجامل»  .وهذا العمل ،الذي نرش قبل
ٍ
سنوات فقط ،وكذلك بعد أفول نجم شهرته حيث ظهر مكانه نجو ٌم جد ٌد
موت هردر بثالث
لق الكثري من االنتباه.
يف عامل الفكر مثل فريدريش شيلنغ ويوهان غوتليب فيخته ،فإنه مل ي َ
ولك ْن تحت نوبات الغضب التي تعكسها كلامته يف بعض األحيان ظهرت انتقاداتٌ مهم ٌة
ومثري ٌة لكانط .وميكننا تلخيص موضوع «مولد الجامل» من خالل عبار ٍة تضمنت قامئة
كل يش ٍء إىل لعب ٍة .وهنا ال
رض بالذوق غري الناضج أكرث من تحويل ِّ
محتوياته :ال يشء ي ّ
ٍ
إجابات جيّد ٍة عىل بعض انتقادات هردر ،بل كذلك
أو ّد فقط أن أوضّ ح أن كانط ال ميتلك
رب مع طريقة كانط يف إيضاح أفكار نقده الثالث لرمبا
أ ّن هردر لو كان تعاطف بشكلٍ أك َ
أدرك أنه ،يف ما يتعلق ببعض النقاط املوضوعية املركزية يف نقده لكانط ،ليس بعيدا ً كل
البعد عنه كام يبدو أ ّول األمر .وأو ّد عىل وجه الخصوص القول بأن هردر يُ ِ
خطئ يف تقدميه
يل ألبسط
َ
ل ،إذ يفهم
تحليل كانط األ ّو َّ
لعلم الجامل عند كانط كنظري ٍة ملحض اللعب العق ّ
الطبيعي والفن ّي ،ولو أن
الطبيعي بأنه يشري إىل كامل نظريته يف الجامل
أشكال الجامل
ّ
ّ
هردر أدرك أهمية الحاالت األكرث تعقيدا ً من الجامل املشايع أو الطبيعي بالنسبة إىل كانط،
لرمبا رأى أ ّن مث َة أرضيّ ًة مشرتَك ًة واسع ًة بني علم الجامل عند كانط القائم عىل اللعب الحر،
الحّس للحقيقة.
وعلم الجامل لديه القائم عىل االستيعاب
ّّ

1. Allgemeine Theorie der schönen Künste
2. Kalligone
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بعض املواضيع النقدية يف علم اجلامل لدى هردر يف بداياته:
ي قبل
كتب هردر معظم أعامله املتعلقة بعلم الجامل يف مرحل ٍة مبكر ٍة من حياته املهنيّة ،أ ْ
لب أعامله
نقد كانط الثّالث بأك َ
رث من عرشين سن ٍة وقبل «مولد الجامل» بثالثني سن ٍةُّ .
املبكرة يف هذا املجال جاءت يف األول والرابع من «بساتني النقد» ،فقد نرش األول يف
عام  ،۱76۹أما الرابع الذي كتبه يف الفرتة ِ
نفسها ،فإنه مل يُنرش إال بعد وفاته .ولكن األفكار
املحورية الواردة فيه أعاد هردر كتابتها يف مقالة نرشها عام  .۱77۸وأكتفي هنا بذكر
موضوعني يف هذين العملني ميهدان ألوج ٍه مهم ٍة من نقد هردر الالحق لكانط.
منهجي ،فقد وضع هردر «البستان الرابع» عىل شكلِ ٍ
نقد لعمل
أ ّو ُل املوضوعني
ٌّ
ِ
رائق،
لفريدريش جوست ريدل ،حيث اعرتض خصوصا ً عىل متييز ريدل بني
ثالث ط َ
يُفرتض أن تكون بديل ًة يف علم الجامل ،وهي «التي يحب تسميتها :الطريقة األرسطوية،
والبَا ْومغارتنية ،والكامية ،حيث يفرتض أ ّن اليونانيني قد اشتقوا قوانينهم من أعامل
أسيادهم ،أما با ْومغارتن التعس والجاف فيفرتض أنّه اشتقه من التعريفات ،يف حني أن
الربيطاين الثالث يفرتض أنّه اشتقه من العاطفة» .يف هذه املرحلة ،وتحت تأثري حجة كانط
التي قال بها يف عام  1764بأن التعريف يف الفلسفة إمنا يأيت دامئا ً يف نهاية التساؤل ال
بدائل يف علم الجامل ،بل ينبغي أن تبدأ نظرية ذلك
َ
يف بدايته ،قال هردر أنّه ما مثة ثالث ُة
العلم من تحليل أعامل الفن ،وتحليل أوجه تجاوبنا معه ،وفقط عندئذ ميكننا التوصل إىل
نفسها وعملية الروح التي تفرتض مسبقا ً
تعاريف يرفدها هذان املصدران« ،أفليست الروح ُ
العمل الفائق وترصد الفن فيه هام بعينهام م ا يفرتض مسبقا ً عاطفة الجميل ويحلل تلك
العاطفة ،فهام ال يفرتضان التعريف مسبقا ً ،بل يجمعاهام يف الوقت ذاته موضوع ّيا ً من
ٍ
بخبث بني
عمل روحٍ واحد ٍة ،فلِ َم إذا ً نفصل
العمل الفنّ ّي ،وذاتيّا ً من العاطفة؟ أليس هذا َ
ٍ
بخبث ،بينام يستحيل وجود علم الجامل بدون هذه األوجه
هذه الطرائق حتّى نفضحها
الثالثة سويّ ًة؟»
تكمن أهمية هذا النقد يف إثباته بأن هردر ،ويف مرحل ٍة مبكر ٍة من حياته الفكرية ،كان
يشك يف استعامل ما هو مفر ٌ
ّ
ط يف تجريده ،والوسائل القامئة عىل السابق للتجربة يف علم

  280إميانويل كانط( :)3فلسفة األخالق و الحداثة

الجامل ،ومع أنّه مل يعتقد ق ُّ
جبا ً به ،كان يؤمن
نفسه ،الذي ظل هردر مع َ
ط بأ ّن با ْومغارتن َ
ستظل تهم ًة ُمك َّررة يف ردوده الالحقة عىل كانط ،قائالً بأن ذلك األخري
ّ
إال أ ّن هذه
بذلكّ ،
نّس شكوكه األوىل القائلة بشأن البدء يف الفلسفة من حيث التجريد ،وبدالً من ذلك
استسلم لنهجٍ قائمٍ عىل السابق للتجربة.
إال أن جوهر الجزأين األول والرابع من «بساتني النقد» ،والسبب الرئيّس الستمرارهام
يف إثارة االهتامم ،هو نقد هردر لعمل غوتهولد إفرايم لسنغ «الكون ،أو حول حدود الرسم
والشعر» .كان لسنغ بدوره ،ويف عمله هذا ،يرد عىل زعم يوهان جاكوب فنكلامن بأنّ
عرب عنها الوجه ،وال سيام فم الكاهن الطروادي يف التمثال
ّ
الس ِكينة ،التي يفرتض أن يُ ِّ
السامية والعظمة الوقورة» التي يتميز
الشهري الذي يحمل اسم «الكون» ،يعكس «البساطة ّ
بها اإلغريق ،قائالً بأن هذا ليس منبع تعبري الكون .بدالً من ذلك ،فإن الفنون البرصية
محدود ٌة بتمثيل لحظ ٍة واحد ٍة من الفعل ،ومقيد ٌة برضورة كونها جميل ًة ،ولذلك فعليها أن
متثل حال ًة لحظيّ ًة ملوضوعها تق ّرب للمدارك سلسل ًة كامل ًة من األفعال مع الحفاظ عىل
الجامل يف نفسها؛ أما الشعر ،فيتعلق بتسلسلٍ من األحداث يف الزمن ،وميكنها أن تصور
موضوعها فقط من خالل بيان العملية التي أنتجته ،وميكنها أن تصور ح ّتى موضوعا ً قبيحاً
أو مؤملا ً طاملا كان التصوير بحد ذاته جميالً.
لقد استحسن هريد تن ّبه لسنغ ملتطلبات الوسائل الفنية املختلفة ،ولكنه قال أ ّن ذلك
األخري مل يذهب بعيدا ً مبا فيه الكفاية يف تحليله .ومثة نقطتان محوريتان يف نقده املوسع؛
ففي «البستان األول» قال :إ ّن الفن القائم عىل التّسلسل إمنا هو املوسيقى ،ال الشعر.
ٍ
عالمات مصطنع ًة ال طبيعيّ ًة ،وهو األمر الذي مل يُق َّر به لسنغ ،فإ ّن
وطاملا يستخدم الشعر
ي
أي موضوع
ويعرب عن أ ِّ
هذا يعني أ ّن الشعر إذا ما خطّته األيدي املناسبة ميكنه أن يصف َّ
ِّ
نو ٍع من العاطفة .أما يف «البستان الرابع» والعمل الذي نرشه عن النحت ،قال هردر إ ّن لسنغ
األسايس بني الرسم والنحت بني الفنون البرصية ،ولذلك مل
أخفق يف الوصول إىل الفرق
ّ
يدرك أ ّن الرسم محصو ٌر يف التجسيد الجميل للسطوح ،أم النحت فيخاطب كذلك حاسة
اللمس فينا ،محدثا ً أعامالً ثالثي َة األبعاد يُطلب منا أ ْن نرغب فعالً يف استيعابها
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فلكل من النحت والشعر عالق ٌة مع الحقيقة
ٍّ
واستكشافها .لذلك ،ومن منظور هردر،
ٍ
عالمات مصطنع ًة ميكنها
املفقودة يف ال ّرسم؛ فعالقة الشعر هي بالضبط ألنّه يستخدم
أي حقيق ٍة بدالً من البقاء ضمن حدود األسطح الجميلة ،أما النحت فألنه ال يستخدم
إيصالُ ِّ
ٍ
الحقيقي وملمس األشياء ثالثية األبعاد يف العامل
إشارات أصالً ،بل يوصل لنا الشّ ْك َل
َّ
املادي ،والتي علينا أن نتعلم معها كيفية التوصل إىل العالقات املتبادلة بني العالمات
الطبيعية والصناعية التي يوصلها إلينا البرص.
ركز هردر يف البستان األول عىل سعة مجال الشعر باملقارنة مع الفنون البرصية
ٍ
إشارات اصطناع ّي ًة بدالً من الطبيعية فسنحاول فورا ً استكشاف
واملوسيقى .وألنه يستخدم
معاين هذه العالمات بدالً من جانبها املادي .وحني نستوعب الشعر ال نركز عىل الصفات
املادية أو السمعية لإلشارات ِ
نفسها ،بل عىل معانيها ،ولذلك ميكن للشّ عر أن ميثّل أي
يش ٍء .يف حالة الشعر:
نفسها ما ينبغي الشعور به ،بل معناها ،حيث ال ينبغي للروح أنر تشعر
ليست الشار ُة ُ
ي الكلامت ،بل بالقوة نفسها ،باملعنى ...ولكن الشعر بهذا يضع ك َّل
بوسيلة القوة ،أ ر
مريئ أمام الروح.
موضوع
ّ
يختص به عىل نحو ِ ٍّ

يل
ط ّور هردر مفهومه هذا من خالل العودة إىل توصيف با ْومغارتن للشعر بأنه «املثا ّ
كل
معنويّا ً يف الخطاب» ،قائالً بأ ّن ما يحققه الشعر ح ّقا ً يف ق ّوته هو من خالل استخدام ٍّ
من متثيل املواضيع كام هي الحال يف الرسم وطاقتها كام متثّلها املوسيقى.
رصيْن بح ِّد ذاته هو كامل جوهر الشعر .فليست الطاقة ،أو ما
وليس ٌّ
أي من ه َذيْن العن َ
هو موسيقي يف الشعر هو الجوهر ،أل ّن هذا ال ميكن أن يحدث ،إ ِذ املعقول يف متثيله،
مفرتض مسبقا ً .وكذلك ،ليس ما يرسمه الشعر كذلك هو جوهره،
أي ما يرسمه أمام الروح،
ٌ
ْ
رصيْن،
ألنّه يعمل كالطاقة ،يف
ٍ
تعاقب يبني كُالّ ً كامالً معقوالً يف الروح .ففقط مبجموع العن َ
ميكن أن يكون جوهر الشعر ق ّو ًة تعمل من ال ّزمان (من خالل األشياء التي ترسمها للروح)
شعري موح ٍّد) .ولذلك،
كل
ويف الزمان (من خالل سلسلة األجزاء الكثرية التي يجمعها يف ٍّ
ٍّ
يل معنويّا ً.
وباختصا ٍر ،فالشعر
ٌ
خطاب مثا ٌّ

  282إميانويل كانط( :)3فلسفة األخالق و الحداثة

كل منهام،
وحني يحدث التمييز املناسب بني الرسم واملوسيقى ،كام مييز الشعر عن ٍّ
ٍ
إشارات مصطنع ًة بدالً من الطبيعية ،ميكن أن
ميكننا معرفة أ ّن الشعر ،وإن كان يستخدم
كل من الرسم
كال من األشياء واألفعال ،ومن وج ٍه ما أن ميثّل لنا حقيق ًة أوس َع من ٍّ
ميثل لنا ّ ً
واملوسيقى بح ِّد ذاتهام.
الصلة اجلوهرية بني العقل واحلواس
سيبني لنا التنوع يف
حواسنا
أ ّما املنطلق األساس للبستان الرابع ،فهو أن معرفة التاميز بني
ّ
ّ
كل من أشكال الفن وأشكال استجابتنا الجاملية له .ومبنى حجة هردر يف هذا املجال هو
ٍّ
خاص ٍة باطني ٍة فينا عىل الخصائص
لحاس ٍة
أن االستجابة الجاملية ليست رد َة فعلٍ ال مبالي ٍة
ّ
ّ
حواسنا
املحض موضوعي ٍة لألشياء ،بل هي يف الحقيقة استجاب ٌة تصاعدي ٌة من مختلف
ّ
لألشياء املناسبة لها .رفض هردر التمييز التقليدي بني العقل والجسد ،قائالً بأن العقل
مرتب ٌ
أي قو ٍل بأن املالذَّ الجاملية
ط جوهريّا ً مع مختلف أعضاء الحس الجسدية ،كام رفض َّ
متميز ٌة جوهريّا ً عن مصادر السعادة والتعاسة األخرى .ويف هذا الصدد ،أبدى هردر احتقارا ً
ٍ
هدف ذي مصلح ٍة وبذلك يسعدنا حتّى لو مل
ملقولة ريدل بأن الجميل هو «ما يسعد بدون
منتلكه»  ،بذلك استبق واحدا ً من مواضيع نقده الالحق لعلم الجامل عند كانط.
بدالً من ذلك ،قال هردر أن ظاهر املسافة التي أخطأ ريدل يف توصيفها بأنها سمة عدم
ٍ
هدف ذي مصلح ٍة يف جميع االستجابات الجاملية إمنا هي يف الواقع من سامت
وجود
اإلدراك البرصي للجامل ،وأن الجامل بكامل معنى الكلمة إمنا هو صفة فقط ما يدركه
كحاس ٍة تتعلق باملظهر فقط واللمس كحاسة
البرص .وقاده هذا بدوره إىل التمييز بني البرص
ّ
للواقع ،ما يؤدي إىل التميز الجوهري بني الرسم والنحت ،وهو ما اتهم لسنغ باإلخفاق يف
التوصل إليه .يكتب هردر أن الجامل يجتذب العني ،ولكنه حني يفعل ذلك يظل سطحيّا ً،
بل وحتى مجرد خيا ٍل:
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وهذا يتوافق مع جذره اللغوي ،فالحدس والظهور والجميل والجامل جميعها
عىل عالق ِة قراب ٍة لغوي ٍة وطيد ٍة :وهنا إذا ما انتبهنا بالقدر الكايف إىل تطبيقٍ محدد لهذه
الكلامت ،فإن الجامل يف شكله األصيل للغاية يوجد يف كل يش ٍء ميثل نفسه عىل نح ٍو
ٍ
باعث عىل اللذة أمام العني.
ثم تابع قائالً:
ووفقاً لهذا املعنى األول ،فإن مفهوم الجامل «ظاهر ٌة» ،وبذلك ينبغي التعامل معه عىل
ٌ
جالب للسعادة .فهو يف أنسب أشكاله مفهو ٌم لألسطح ،مبا
خيال
موافق ،أو
أنّه وه ٌم
ٌ
ٌ
أننا ندرك كام ينبغي الجسدي ،واملتناسق األركان ،وما يسعدنا سطحيّاً فقط من خالل
َ
واألشكال فقط ،واأللوانَ فقط،
ملئه ،وميكننا من خالل البرص أن نرى السطو َح فقط،
لكن ال عىل البداهة ،املسا ِ
َ
واألشكال.
حات املادي َة والزوايَا

رص هردر عىل أن الجامل املد َرك للبرص ينبع فقط من أكرث مزايا األشياء سطحيّ ًة،
وهنا يُ ّ
حاسة اللمس) هو ما ميكنه
ال من كامل حقيقتها ،وأ ّن اإلحساس فقط (وما يعنيه هنا هو ّ
رش مع الحقيقة ،أو مع الحقيقة األعمق للحقيقة املادية .ويتوسع يف
وضعنا يف ات ّصا ٍل مبا ٍ
هذه املقارنة يف مقالته عن النحت فيقول:
الحقيقة الحية واملتجسدة للمساحات الثالثية األبعاد للزوايا واألشكال واألحجام
ليست شيئاً ميكننا تعلمه من خالل البرص .ويَص ُدق هذا بشكل أكْبَ عىل جوهر
َ
ُ
مسألة لون ،أو
الجميل .فليس هذا األمر
ُ
كل
حيث الصور ُة الجميل ُة والشّ ُ
النحت،
تالعب بالتناسب أو التناظر ،أو بالنور والظالل ،بل بحقيقة حاَضة ماديّاً وملموسة...
دعونا نفكِّ رر يف عاشق الفن املستغرق يف مشاهدة متثال منحوت يدور حوله دون كلل،
فام مقدار رغبته يف تحويل مشاهدته إىل اللمس ،وتحويل «الرؤية» إىل شكل من
أشكال «اللمس» الذي يتحسس يف الظلامت؟ ...فمن خالل روحه يسعى إىل
التمسك بالصورة التي نشأت عن ذراع الفنان وروحه .واآلن أصبح ميتلكها! لقد
حي والروح تشعر بحياته .وروحه تخاطبه ،ال من حيث إنّها
نجحت الخدعة :فالنحت ٌّ
ترى ،بل من حيث إنّها تلمس ،من حيث إنها تشعر.

1. schauen
2. Schein
3. Schön
4. Schönheit
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فرعي ملقالته ،وهو النحات الذي
ولذلك وضع هريد اسم النحات بغامليون كعنوانٍ
ٍّ
عرب عن أمنيته بأن تصبح حية ترزق.
عشق متثاالً نحته لفتا ٍة شاب ٍة و ّ
بنى هردر تركيزه عىل حاسة اللمس وموقعها املحوري يف تجربة النحت عىل تفسريه
الخاص لجد ٍل كبريٍ نشأ يف القرن الثامن عرش بشأن العالقة بني البرص واللمس .يف هذا
الجدل قال كل من جون لوك وجورج بريكل ودينيس ديدرو بأننا ال نربط فطريّا ً بني ما
توصله إلينا ك ٌّل من الحاستني ،ولكن علينا أن نتعلّم من خالل التجربة أ ّن اليشء الذي يبدو
إال أ ّن هردر خطا
معني ،والعكس بالعكسّ .
حس به عىل نح ٍو َّ ٍ
عىل نح ٍو ّ ٍ
معني فإ ّن َ
ملسنا يُ ّ
خطو ًة أخ َرى بالجدل إذْ قال أن اللمس هو ما يكشف لنا الشكل الحقيقي لألشياء ،أما البرص
ففقط يكشف لنا أو ح ّتى يتالعب لنا مبظاهرها السطح ّية .وهكذا ،ومع أن البرص يبدو أول
األمر كالوسيلة النموذجية للمعرفة ،إال أن هريد يخلص آخر األمر إىل أن «الرسم ال يوجد
جميل».
ٌ
فيه إال خدا ٌع
تظهر هذه املقاطع من كتاب النحت لهردر ما يرى أنّه موضع األهمية يف إدراك الشكل
ال حقيقي لألشياء من خالل وسيلة النحت امللموسة :فهي توصل إلينا الشعور بالحياة يف
لكل من
النحت وبدورها تستثري فينا الشعور بأننا ح ّقا ً أحياء .ويف حالة النحت ،ميكن ٍّ
تدب
الفنان والجمهور أن يحسوا مبشاعر الحياة وأهوائها التي جعلت بغامليون يتمنّى أن ّ
الحياة يف متثاله الجميل .وهذا املنظور لقوة الفن هو ما يجده هردر مفقودا ً يف ريدل ورمبا
حتّى يف لسنغ نفسه.
متهد االنتقادات املوجهة إىل لسنغ وريدل هذه اعرتاضات هردر عىل كانط :فسوف
يعرتض عىل مقاربة كانط التجريدية إىل الجامل ،وإخفاق األخري يف الرتكيز الكايف عىل
الحواس والفرق بينها يف أثناء تناوله للتجربة الجاملية وتصنيفه للفنون ،وقصوره يف
دور
ّ
متييز أهمية الحقيقة من عدة نواحٍ يف تجربتنا للفن ...،فيام ارتأى أنّه تركيز كانط غري الكايف
عىل الطريقة التي تجعلنا بها التجربة الجاملية نشعر بكوننا أحياء.
لكن ما مل يرد يف جامليات هردر النقدية املبكرة هو االعرتاض عىل علم جامل اللعب،
ٍ
بسيط هو أن كانط مل يكن قد أبرز أهمية ذلك الجانب يف علم الجامل
لسبب
ويعود ذلك
ٍ
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األملاين بعد .وحني نتناول اآلن نقد هردر لكانط يف «مولد الجامل» ،علينا أن نضيف هذا
االعرتاض إىل قامئة التهم التي وجهها إليه.
انتقادات هردر لكانط يف «مولد اجلامل»
عمل رد فيه هردر عىل كتاب كانط «نقد ملكة الحكم» .وأكرثَ تحديدا ً
«مولد الجامل» هو ٌ
عىل النصف األول منه املسمى:
«مقدر ملكة الحكم الجاميل».
يتبع عمل هردر ،ولكن دون التزامٍ صارمٍ  ،البنية التي اتبعها كانط يف عمله ،ولكن مع
ٍ
استطرادات كثري ٍة وبعض الحوارات والبيانات ملواقف هردر نفسه .وكام هي الحال يف رد
هردر عىل لسنغ يف «بساتني النقد» ،فقد كان عمل هردر أطول من العمل الذي استهدفه
بحيث ال ميكننا استيفاء كل مواضيعه هنا .وعىل النحو الذي مهدت له أعامل هردر
املبكرة ،يهاجم هردر يف عمله هذا نهج كانط وإهامله لألدوار الفعلية للحواس يف مجا ٍل
الحواس .وبتعبريٍ عن النزعة
يفرتض أن يكون ،وكام عرفه با ْومغارتن ،يركّز عىل هذه
ّ
الطبيعية السارية يف جميع أعامل هردر  ،هاجم دعوات كانط ملا يتجاوز الحواس يف تفسريه
الس ّمو .ولكن أشد اعرتاضاته كانت عىل إرصار كانط
للتجارب الجاملية ،وال سيام تجربة ّ
عىل عدم تحيز الحكم الجاميل واستثنائه لدور املفاهيم املحددة يف اللعب الحر للقوى
أي دو ٍر ملعرفة الحقيقة يف
الذهنية يف التجربة الجاملية ،والتي يرى هردر أنها تستبعد َّ
التجربة الجاملية.
ج ٍز عىل هجوم هردر عىل نهج كانط ،سأناقش نقده لعدم التحيز وعدم
وبعد تعليقٍ مو َ
ٍ
مالحظات بشأن نقده لغري
التصور يف الحكم الجاميل ببعض التفصيل ،ومن بعدها أُبدي
الحّس واملتعايل بدالً من السمة الظهورية يف جامليات كانط بعض اليشء.
يق ّدم هردر كتاب «مولد الجامل» بهجومٍ عىل ما أسامه «بـاإلنفلونزا املتعالية» وعدواها
التي رست يف املفكرين الشباب ،حيث مل يفكر يف هذا الصدد بكانط وحده بل شمل
فيخته وشيلنغ يف يينا القريبة للغاية من فاميار ،حيث كان يقطن هردر نفسه .فيلوم هردر
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مل من املفاهيم الخيالية والتكهنات العمياء والتوهامت والكلامت
كانط عىل فتح باب «عا ٍ
الفارغة ،وما يسمى باألفكار والتصورات املتعالية» ،والتي اعتربها فلسف ًة مصطنع ًة تهمل
الكالم البرشي الحقيقي ،وبذلك ترضب صفحا ً عن البنية الحقيقية للفكر اإلنساين ،حيث
يرى هردر يف أعامقه أ ّن «لغة البرش تحمل أشكاالً من الفكر فيها؛ فنحن نفكر ،وعىل نح ٍو
تجريدي يف بعض األحيان ،فقط ضمن اللغة ومعها».
ٍّ
وبرأي هردر أن:
علينا وبدون جميع أشكال الذوق املتعايل الذي يكمن مبدأه يف الجانب املا فوق
الحّس من النسانية ضمن الالوعي املطلق ،نتعلم كيفية معرفة قوانني الطبيعة
ومتثالتها ،وعدم استخدام ال فن الجميل وال علمه للعبة أو لعبادة أصنام ،ولكن بجدية
مستمتعة لتهذيب النسانية.

ألي
من بداية عمله ،رفض هردر الطريقة املتعالية يف علم الجامل وأظهر خصومته ِّ
رضب من اللعب بدالً من تجرب ٍة ج ّديّ ٍة للحقيقة هي يف غاية
اختزا ٍل للتجربة الجاملية يف
ٍ
األهمية إلمناء اإلنسان.
لب نصه ،فقد ظل رفض هردر للجامليات املتعالية تحت سطح اعرتاضاته عىل
أما يف ّ
ٍ
مختلف مزاعم كانط ،ولكنه يظهر دون ٍ
واحد عند نهاية الجزء األول من
لبس يف مكانٍ
«مولد الجامل» ،والذي يتناول «املوافق والجميل».
يف هذا الجزء يلخص هردر فكرته هذه من خالل تبيان «تحليل الجميل» الذي أجراه
كل واحد ٍة منها .يف آخر هذه الفرضيات،
كانط وعىل شكل  13فرضي ٍة ،ومن ثم مساءلة ِّ
لخص هردر رأي كانط يف املقولة التالية:
قوة الحكم التي يتمتع بها الذوق تتألف من أحكامٍ  ،وتستقر عىل املنطق العام ،وتعمل
لعب ح ٌّر ضمن قوى الروح
ضمن الصالحية الشاملة نحو التواصل الشامل ،وإال ،فهو ٌ
اإلنسانية.
تجسد صوت كانط ،يَ ُر ّد هردر بصوته هو قائالً:
يف هذه الخالصة التي يفرتض أ ْن ّ
أي ٍ
نقد ،وال تنشأ
إن هذه نظري ٌة فارغ ٌة وخاوي ٌة وخبيث ٌة تظهر من الرضورة ،ونق ٌد دون ِّ
أي دراس ٍة جديّ ٍة للجميل سوا ًء أكان يف األشياء أم يف العواطف ،ولذلك ال تحتاج إىل
عن ِّ
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أي دليل .فقد برزت عن السابق للتجربة ومام يُفرتض أن يكون بقع ًة خاوي ًة ،فهي لعب ٌة تقوم
ِّ
ٍ
عىل طراف ٍة وحد ٍة ِ
َ
هدف له.
هدف ال
ذات
حني يقول هردر أن نظرية كانط نشأت عن السابق للتجربة ومن الرضورة لتمالً « ً
بقعة
يُفّتض أنها فارغ ٌة» ،فإنه يشري إىل اقرتاح كانط يف مقدمة نقده الثالث :طاملا يوجد يف
اإلنسان مبادئُ تسبق التجربة للفهم والعقل العمل ،فال بد أن يكون مثة واحد ٌة للحكم هي
كذلك ثالث قوى اإلدراك العليا أيضا ً.
أي دراس ٍة لألشياء والتجارب الجاملية (وهام
يفرتض هردر أن كانط قرر مسبقا ً وبدون ّ
ٍ
ابق
تعريف لعلم الجامل بحسب نقد هردر السابق لريدل) أنّه ثم
أي
أساس س ٌ
ما يستلزمه ّ
ٌ
للتجربة لعلم الجامل ،وأنه يقع يف اللعب الحر للقوى الذهنية التي يشرتك فيها جميع البرش
ولذلك تقدم أحكاما ً كلي ًة الصح ِة للجامل أو يف أحكامٍ أخرى عىل الذوق .ويحتقر هردر
هنا نظرية كانط يف اللعب الحر قائالً بأنها هي نفسها مجرد لعبٍ عىل الطرافة ،ويسخر من
ٍ
َ
ٌ
هدف
هدف مح َّد ٍد من خالل االقرتاح بأنه ال
هادف ولكن دون
زعم كانط بأن اللعب الحر
ٌ
هادف.
له مبا أنّه
توصل إىل نظريته عىل نح ٍو سابقٍ
ال شك أنّه من عدم اإلنصاف اتهام هردر لكانط بأنه ّ
متاما ً للتجربة ،فلغة كانط يف مقدمته تشري بدالً من ذلك إىل أنّه فقط يتساءل إن كان مثة
سابق للتجربة للحكم الجاميل مياثل مبادئ الفهم السابقة للتجربة يف الفهم والعقل،
مبدأٌ ٌ
فيقول:
سبب لالفرتاض ،ومن خالل التناظر ،أن قوة الحكم ينبغي أيضا ً أن تتضمن
لدى املرء
ٌ
خاصا ً بها
سابق للتجربة ،إن مل يكن ترشيعها الخاص ،وكذلك مبدءا ً
يف نفسها ما هو
ٌ
ّ
للسعي إىل القوانني ،وأنه سيتناول هذا السؤال يف أعامله الالحقة.
ولكن محاوالت كانط الالحقة لإلجابة عن هذا السؤال تجعل من املنصف من جانب
أي ٍ
مفصلٍ ألعام ٍل فني ٍة مح ّدد ٍة ولتجاربنا مع تلك
نقد
َّ
هردر أن يزعم أن كانط تاب ٌع دون ِّ
األعامل ،ومع أنّه ميكن القول بأن هذا العمل ينتمي إىل مجا ِل ٍ
فني مثل لسنغ أو ح ّتى
ناقد ٍّ
ٍ
أي نظ ٍر
هردر نفسه ،ال إىل عمل
فيلسوف ككانط .وأقل وضوحا ً كون كانط يتابع أيضا ً دون ِّ
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دقيقٍ يف مشاعرنا أثناء التجربة الجاملية ،ولكن لعل هذا يكون جوابا ً منصفا ً الستعراض
ٍ
كانط لنظريته الجاملية يف شكل تحليلٍ ملنطق أحكام الذوق بدالً من
وصف دقيقٍ
للمشاعر ،أو التجارب التي ينبغي أن تقوم تلك التجارب عليها.
وبعد االعرتاض عىل طريقة كانط يف علم الجامل ،املفرتض أنها قامئ ٌة عىل ما يسبق
التجربة ،يعرتض هردر أيضا ً عىل محاوالت كانط لقراءة األهمية املتعالية بدالً من املتجلية
محوري يف نقد هردر لروايات كانط عن السامي
للتجربة الجاملية .وهذا االعرتاض
ٌّ
والجميل كرم ٍز للحسن أخالق ّيا ً .يكتب هردر عن السامي ما يل:
كون هذا املنظور ،أو هذا الشعور ،ال يقع يف اليشء ذاته بل يف املشاهد ذي
املشاعر ...فال أحد شك يف ذلك منذ بداية العامل ،ولكن كون الشعور بالسامي ذي طبيع ٍة
تتعاىل عن الحس ،وأنه يقوم عىل عقلٍ متعا ٍل عن الحس يسعى إىل الكلية املطلقة ،فمن
ٌ
قل فقط
خيال ال ح َّد له يخطو إىل الالمتناهي ،وع ٌ
ال تقول له مشاعره شيئا ً مغايرا ً لهذا؟ فقط
مقياسه يحلم بالكلية املطلقة.
محوري فيها ليس هو الجهد الذي
ركّز هردر يف تحليله لتجربة السامي عىل أ ّن ما هو
ٌّ
ال ميكن استكامله لفهم يش ٍء يتجاوز حدود خيال اإلنسان وعقله ،بل أث ٌر ملشاعرنا الخاصة
باإلعجاب بيش ٍء أعىل منِّي وأعظم:
«الشعور بالسامي» هو «تعال».
فهو «يعلو بنا إىل اليشء السامي ،نصبح معه أعىل وأكرثَ إحاط ًة وأوس َع .ليس هذا
اح يف صدورنا وتعا ٍل يف كينونتنا».
ل ،بل هو انرش ٌ
الشعور مج ّر ّد ش ٍّد عض ٍّ
أي تنوي ٍه
ويضع هردر أهمية تجربة السامي يف مشاعر التمكني التي متنحنا إيّاها ،ال يف ِّ
الحس قد نعتقد أنّها تفتحه أمامنا.
بعالَم متعا ٍل عن
ّ
رمز للحسن األخالقي
اجلميل بام هو ٌ
يفّس
وهناك ِح ّد ٌة مامثل ٌة يف نقده لبيان كانط لسبب كون الجميل رمزاً للحسن أخالق ّيا ً ،ف ّ
هردر كانط ليقول أ ّن الجميل رم ٌز ألن تجربيتنا له «تتعلق بيش ٍء يف الذات نفسها وخارجها،
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أي ما فوق املحسوس،
ليس هو الطبيعية وال هو الحريّة ،ولكن يرتبط بأصل ذلك األخريْ ،
الذي تتوحد فيه امللكة النظريّة مع العملية عىل نح ٍو شائعٍ ومجهو ٍل».
ويجيب عىل ذلك قائالً:
إن التناسب بني األشياء مع قوانا ،وتناغم قوانا مع األشياء ال يعود بنا إىل ما هو أبعدَ ،
األخالقي من هذا الشعور
ولكن ُيبقينا برسوخ ضمن حدود الطبيعة ،وأين الجانب
ّ
ي ،ضمن تفسري كانط «املتعجرف املتعايل عن
املتعجرف املتعايل عن الحس؟ أ ر
الحس» لألهمية األخالقيّة للشعور الجاميل؟ ويف نهاية الفقرة ،ال يقدر هردر عن
االمتناع عن تكرار منظوره الكامن بأ ّن نظرية كانط عن «حكم قائم عىل الفهم وخال
عن التصورات ولكن شامل يف صحته ،يقوم عىل لعب ال غاية له للخيال والتواصل»،
إمنا هي «قْب جميع أنواع املعرفة والنقد واملشاعر الحقيقية».

وهنا سأقول فقط أن نقد هردر ملقدمة كانط بشأن املتعايل عن الحس يف تفسريه
لألهمية األخالق ّية للتجارب املتعلقة بالسامي والجميل ال ميكن تقييمها مبعز ٍل عن نقده
العام لفلسفة كانط األخالق ّية التي يُذيعها يف «مولد الجامل» .ومن املؤكّد أ ّن كانظ ظ ّن
تجارب،
األخالقي ،قد نجح يف وصف
أنّه ،يف رسده لتجارب السامي والجميل كرمز للخري
َ
ّ
يب ،متسامي ٌة ،ال مشدد ٌة ومقيد ٌة ،للتطور النفّس واألخالقي ،ألنّه ظن
سيكون لها أث ٌر إيجا ٌّ
نظري تتجاوز طموحاته حدود مخيلتنا املرتكزة عىل
أنّه سرتتقي بنا إىل معرف ٍة متتعنا بعق ٍل
ٍّ
أخالقي بكامل طهره ونقائه ،وأ ّن حرية العامل
ل قاد ٍر عىل صياغة قانونٍ
الحس ،وعق ٍل عم ٍّ
ٍّ
1

األخالقي بغض النظر عام يشري إليه
النوميني ستتيح لنا العمل بحسب ذلك القانون
ّ
تاريخنا املايض.
اعرتاض هردر مل يكن يف الحقيقة عىل ما قاله كانط بشأن التأثري النفّس للتمثيل
ولك ّن
َ
البت
الجاميل لعنارص نظريته األخالقية ،بل عىل النظريّة األخالق ّية نفسها .ولن أحاول أبدا ً ّ
يف هذا الجدل هنا ،ولكن أكتفي باملالحظة بأن هردر نفسه ويف رسده لتجربة السامي يشري
إىل أن مالحظة يش ٍء متعا ٍل موضوع ّيا ً يرتك علينا أثرا ً يسمو بنا شخص ّيا ً ،ولذلك فثمة توا ٍز
بني بنية موضوع التجربة واألثر العاطفي للتجربة نفسها .وهذه ركيز ٌة أساسي ٌة لنظرية هردر

1. Noumenal
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يف التجربة الجاملية كتجرب ٍة للسعادة تنبع من إدراكنا للنظام الحقيقي للطبيعة ،وهذا عكس
نظرية كانط بشأن عدم تحيز التجربة الجاملية.
لب استجابة هردر لكانط ،أو ّد
ولكن ،وقبل أن أتناول هذا املوضوع الواقع الذي يشكل ّ
أن أتطرق إىل كون اعرتاض هردر عىل كانط ال يعطي االنتباه الكايف للدور امللموس الذي
تلعبه الحواس يف التجربة الجاملية .وكام ذكرنا من قبل ،فتهمة عدم التنبه لخصوصية
الحواس من ركائز أعامل هردر املبكرة يف علم الجامل ،بدءا ً من نقده لليسنغ حيث تجىل
الحقا ً وبطرائق مختلفة يف نقده لكانط .ومن النقاط التي يظهر فيها بجال ٍء هو اعرتاضه عىل
نهج يرتكز عىل القدرات املتباينة ملختلف
نهج كانط يف تصنيف الفنون الجميلة ،وهو ٌ
وسائل املعاين واألصوات والعالمات ،والتي يزعم هردر أنها «تعود بنا إىل الفوىض
القدمية» .ويرتكز تقسيم كانط األسايس عىل التمييز بني الفنون املحكية والفنون التشكيلية
أو البرصية ،فيقول أن ما قاله كانط عن «ما يسمى بالفنون املحكية يقوم عىل التالعب
بالكلامت ،والتي يحولهام كليْهام إىل اللعب؛ أما بالنسبة إىل ما قيل عن الفنون التشكيلية
ي منهام أو
ييّس معرفة جوهر أ ِّ
وكذلك الفنون التي تؤثر عىل العاطفة فلم يقل ّ
أي يش ٍء ّ
أي رس ٍد للطريقة
أي تقسيم للفنون ،وكذلك َّ
كليهام» .وعىل العكس من ذلك ،يقول هردر أ ّن َّ
التي ينبغي فيها تهذيب تلك الفنون لتساهم يف تهذيبنا ومن ّونا ،عليه أن يأخذ بالحسبان
حواسنا.
حاس ٍة من
خصوصية ِّ
ّ
كل ّ
حواس اإلنسان النبيلة ،العني واألذن واليد واللسان ،تحتاج إىل التهذيب ،وينبغي
إن
ّ
تسمية العلوم والفنون التي تضطلع بذلك :فنونا ً وعلوما ً «جميلة» .ما يعطي العني مقياسها
الالئق ،والحكم املناسب والّسيع بشأن األشكال الصحيحة والجميلة ،ويشكل العني من
خالل اليد ،واليد من خالل العني ،ما يجعل األذن تؤلّف السمع مع الفهم ليس مجرد
طبقات الصوت بل كذلك األفكار املدرجة يف خطاب اإلنسان؛ وما يجعل اللسان يعرب
عن هذه األفكار كام تتطلبه طبيعتها والغاية املنشودة منها ،كل ذلك فنون جميلة تهذب
اإلنسان.
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ٍ
أي نظريّ ٍة بشأن التعليم الجاميل وإسهامه
ي
تصنيف للفنون ،وكذلك ُّ
بالنسبة إىل هردر ،أ ُّ
ج ُه التباين والتشابه بني البرص والسمع
يتأسس عىل فهمٍ راس ٍ
خ ألو ّ
يف التعليم العا ّم ينبغي أن ّ
واللمس والخطاب والغناء (الذي اعتربه أيضا ً من فنون اللّسان) .ومن وجهة نظره ،فام مثة
ُ
ٌ
القول بأنّه حتّى نظري ُة علم الجامل عند
تناول لهذا الفهم عند كانط ،وليس من املبالغة
ي
شيلر قارص ٌة يف هذا الصدد أيضا ً .فمع أن هردر مل يتطرق إىل ذكر شيلر باالسم يف أ ّ
موضعٍ من «مولد الجامل» ،إال أنّه بدأ عمله بالشكوى من تأثري نقد كانط الثالث عىل أتباعه،
إال أ ّن هردر كان عليه
وميكننا االفرتاض بأنّه أدرج شيلر من بني هؤالء ،بل يف مقدمتهمّ ،
الحفاظ عىل عالق ٍة وديّ ٍة مع شيلر الذي كان يقطن يف فاميار يف ذلك الوقت ،ولذلك رمبا
أعفى عن ذكره لهذا السبب.
نقد احلكم اجلاميل
وميكننا تناول هذا املوضوع عىل نح ٍو أوس َع من هذا ،ولكن أريد اآلن االنتقال إىل
املوضوعني الرئيسيني يف نقد هردر بشأن نظرية كانط يف عدم تح ّيز الحكم الجاميل،
ومفهوم لعب الخيال الذي ال غاية له والفهم كأساس لذلك الحكم .وحيث يقدم كانط عدم
التحيز «كاللحظة» األوىل لحكم الذوق ،ونظريته يف اللعب الحر يف اللحظتني الثانية
والثالثة ،وحيث يتتبع هردر ترتيب كانط يف هذا املجال ،سأناقش بدوري هجوم هردر عىل
عدم التحيز أوالً ،ومن ثم هجومه عىل اللعب الحر ثانيا ً.
ٍ
أسايس يف رده
يل
يف الواقع ،بدأ هردر بإثارة الشكوك بشأن عدم التحيز
كرشط جام ٍّ
ٍّ
عىل ريدل يف البستان الرابع ،حيث رفض تعريف ريدل القائل بأن «الجميل هو ما يثري اللذة
دون غاية متح ِّيزة ِ
ذات مصلحة ،ميكنه إسعادنا حتّى لو مل منتلكه».
ولكن ،ويف ذلك الوقت ،بدا وكأن اعرتاض هردر ينحرص يف كون مفهوم عدم التحيز
أي أن عدم التحيز يف حد ذاته ال ميكنه تفسري اللذة التي نشعر بها أمام
ري «أصيلٍ »ْ ،
غ َ
الجميل ،وبالتايل ميكنها يف أحسن األحوال أن تكون نتيج ًة لتفسريٍ
أعمق وأكرثَ أساسيّ ًة
َ
للجامل .لكنه ،ويف «مولد الجامل» ،يقول وعىل نح ٍو أوس َع بكثريٍ أن ل َّذتنا بالجامل ليست
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ري متحيِّز ٍة ،ولكنها ترتبط أشد االرتباط باهتاممنا بالحياة نفسها .ويتخلص إىل ذلك من
غ َ
خالل رفض متييز كانط الجامد بني املوافق والجميل والخري ،قائالً بأن تلك األفكار
جميعها مرتابط ٌة عىل نح ٍو وطي ٍد وتعكس اهتاممنا املتجذر بالتمتع بحيا ٍة متناغم ٍة حسن ِة
املبنى.
ال
كانت أ ّو ُل خطو ٍة يف حجة هردر هي رفض التامثل بني املوافق والرضا الحّس ،قائ ً
بأنها تقوم عىل فهمٍ ض ّيقٍ  .بالنسبة إىل هردر ،املوافق واملالئم هو «ما يوسع وجودنا،
ويجعلنا أحرارا ً ،ونجعلنا نفرج .فشع راء الجن ،ورسامو النعيم ،ماذا لديهم ليقدموه لنا؟
النسامت املالمئة تناغي املباركني ،ووجودهم املمتد الخايل من األمراض والتوتر
ح وحري ٍة».
يجعلهم يعيشون ويتحركون بفر ٍ
وكذلك ،وبصيغ ٍة بديل ٍة:
املالئم ال يريض فقط ،بل ما يالئم أعامقي هو ما ميكن ويعزز وجودي ،ما يالئم
أعامقي هو وجودي نفسه الذي تشعر به حيايت.
فاملالئم هو ما يح ِّررين ومينحني القوة ويعطيني الشعور بالحرية والقوة ،أي ليس مجرد
حوايس أو
أي من
الشعور بالحياة ،بل العيش بحرية وقوة .وينبع هذا الشعور من استغراق ٍّ
ِّ
حوايس كلها:
استغراق
ِّ
ما يحفظ ويرقي ويوسع شعوري بوجودي ،أو باختصار :ما يتناغم مع هذا الشعور،
حواي تقبله بسعادة.
فكل واحدة من
ِّ

من الجدير بالذكر أن هردر استخدم فعالً هنا بلغته األملانية يوحد بني «املالئم» و
«املقبول» يف اشتقاقه اللغوي ،ثم تابع قائالً« :وتستحوذ عىل ذلك الشء لنفسها ،وتجده
مالمئاً».
كل يف بعثه عىل اللذة ،ألن «السعادة
وعالوةً عىل ذلك ،فام يعطينا هذه املشاعر ِّ ٌّ
حي ...فنحن جميعنا نرغب يف السعادة،
والرفاه والصحة» إمنا هي «مبدأُ ومنت َهى ِّ
كل يش ٍء ٍّ
ي شكلٍ كان هو مالئ ٌم».
وما يدفع بهذه السعادة عىل أ ِّ
ومع هذا التصور الواسع للمالئم ،يسهل عىل هردر القول بأن الجميل ال ميكن فصله
أي ما يعطينا شعورا ً مالمئا ً من
فصالً جامدا ً عنه ،بل ينبغي أن يندرج كإحدى جزئياتهْ ،
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السعادة من خالل «الحواس النبيلة» من خالل األشكال واأللوان وطبقات الصوت وإعادة
إبداع جميع هذه األشياء من خالل العالمات املصطنعة التي تستخدمها اللغة األدبية .ومع
ٍ
ري مالئمٍ  ،أو حتّى الجميل
أ ّن مثة
سياقات مح َّدد ًة ميكننا من خاللها توصيف الخري بأنّه غ ُ
ري مالئمٍ  ،ولكن هذا هو االستثناء ال القاعدة:
بأنه غ ُ
ٍ
ال يشك أح ٌد يف أ ّن مفاهي َم مختلف ًة يشار إليها يف اللغة
بكلامت مثل «املالئم والجميل
والخري».
فتى
فيمكن لدوا ٍء غريِ مالئمٍ أن يكون خريا ً للغاية ،بينام ال ميكن ألجمل عصا ً أن تالئم ً
عنيدا ً .وكون ما يبدو لنا جميالً ليس بالرضورة خريا ً يدل عليه القصة املؤسفة لشجرة
املعرفة يف تاريخ البرشية .ولكن ومبا أن طبيعتنا ويف جميع مفاهيمها إمنا هي طبيع ٌة
واحد ٌة ،تفكر وتستوعب ،وتشعر وتريد وترغب ،فهذه املفاهيم كلها ال بُ َّد وأن تسترشف
عىل بعضها بعضا ً ،فكيف يحدث ذلك؟ كيف ميكننا فصلها أو وصلها؟ هذا هو السؤال.
ومجرد املقارنات ال تحل هذه األحجية ،وأقل من ذلك قدرة الحدود اللفظية املحضة.
فاملوافقة الباردة مثالً ليست كافي ًة للجامل الحقيقي ،ومجرد التقدير واالحرتام غري كافيني
للخري ا لحقيقي .وهذا أيضا ً سريغب فيه ،الجميل أيضا ً معرفا ً ومحبوبا ً؛ واملالئم أخريا ً أو
املقبول ،الجالب للذة والفرح والرضا والربكة يقع يف أصل هذه األشياء كلها .إن منتهى
السع ادة؛ وكيفية حدوثها ومدى محدوديتها وكيف تخضع مختلف فروعها
وجودنا هو ّ
أسهل وبحسب كيفية
َ
أصعب أم
لبعضها اآلخر؛ فهذه هي املهمة الحقيقية ،سواء أكانت
َ
مقاربة املرء لها ،يف النظريّة كام يف التطبيق.
وبينام ينبغي التمييز ،كام يف تصور كانط  ،بني املالئم والجميل والخري عىل أنها ،يف
ٍ
عالقات مختلف ِة من التمثّالت أمام الشعور باللذة أو عدم اللذة» ،فإن هذا
حقيقتها ،ثالث «
ٍ
سياقات محدد ٍة ،ولكنها ويف حقيقتها كلَّها تجلياتٌ للذة واحدة يف حيا ٍة ح ّر ٍة
فقط يف
وسليم ٍة  .ووفقا ً لهذا االفرتاض ،فال يصعب عىل هردر القول بأن لذتنا بالجامل أبعد ما
تكون عن عدم التحيز ،بل هي بالرضورة تهمنا إىل أقىص ح ٍّد:
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وكل يش ٍء ِّ ٍ
خري يتضمن االهتامم من خالله فقط.
ولكن الجامل يتضمن االهتامم ،بل ُّ
فام الذي تعنيه الكلمة؟ االهتامم هنا هو اهتاممي أنا ،ما يهمني .إذا كان يش ٌء ما ال يهمني،
أي رضا ً فيه؟ فحتى يسعدين اليشء ،عىل الشاعر أو الفنان أو حتّى
كيف ميكنني أن أجد َّ
الطبيعة نفسها أن تكون مهم ًة بالنسبة إيل ،وإال مل ّر علينا كل ما يقدمونه كمهرجانٍ يف غري
موسمه ،أو كقشو ٍر فارغ ٍة.
وحقيقي .إذا ما أخذنا منه ذلك الذي يجذبنا
ري
االهتامم هو روح الجامل من حيث هو خ ٌ
ٌّ
ويشدنا ،أو ما يوصله إلينا ،فام عالقتنا به آنذاك؟ أعط قصة اإلوزة األم االهتامم الكايف،
ي ملحم ٍة بطول ّي ٍة مملّ ٍة.
وستبعث فيك لذ ًة أكرثَ من أ ِّ
االهتامم بالجميل؛ فهل مثة اهتام ٌم أكرثُ نقا ٌء؟ وعىل العكس من ذلك ،فام هو االهتامم
البارد بالنفس ،والخيالء الفلسفية ،وحب الذات املتعجرف؟
ٌ
لذلك لن يكون هناك أم ٌر
جميل يف الطبيعة أو الفن إذا مل إذا مل يكن موضع اهتاممٍ
ورغب ٍة لدينا.
يف هذه الفقرات ،وبينام يقول هردر أن الجميل ال بد وأن ميثل أهمي ًة بالنسبة إلينا ،يرص
أيضا ً عىل أن الجميل ال يجتذب املصلحة الشخصية وال حب الذات؛ اللذة واالهتامم
املرتبطان بالجميل حقا ً وكذلك باملالئم والخري كلِّ ّيان ،ال شخص ّيان وال استثنائ ّيان.
وميكننا القول بأن هذا كل ما عناه شافتسبريي حني قدم مفهوم عدم التحيز إىل الخطابيات
األخالقيّة والجاملية الحديثة ،فبالنسبة إليه كل ما هو عكس غري املتحيز هو النفعي ،ما
يريده اإلنسان أو يفعله بدافع املردود الشخيص؛ وميكننا القول أيضا ً أن هذا كل ما عناه
ريدل حني قال أ ّن الجميل هو ما يجلب لنا السعادة «دون أن منتلكه».
ري
ولكن لن يكون من املنطقي الزعم بأن ما عناه كانط ،حني قال أن اللذة بالجامل غ ُ
متحيز ٍة ،هو أنّه ينبغي أن يسعد الجميع بغض النظر عن االمتالك الشخيص لليشء الجميل
أو استخدامه أو استهالكه ،فهو يبدو مص ّمامً بكل تأكيد عىل أن مصدر لذتنا بالجميل ال
عالقة له مبصادر لذتنا بامل الئم والخري ،وبذلك يفتح الباب أمام نقد هردر املستند إىل أن
لذتنا باملالئم والجميل والخري تتجذر يف آخر املطاف بلذتنا يف شعورنا بحيا ٍة ح ّر ٍة
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وسليم ٍة .وقبل أن نفكر يف ما إن كانت املسافة بني كانط وهردر كبرية بالقدر التي يظنها
هذا األخري ،دعونا نفكر يف اعرتاضه عىل نظرية كانط بأن تجربة الجامل إمنا هي تجرب ٌة
لقويت الخيال والفهم يف أذهاننا.
للعب ح ٍّر وخا ٍل عن التصورات
ٍ
َِ
كام ذكرنا من قبل ،فمعارضة هردر لفكرة كانط املحورية بشأن اللعب الحر لقوانا
اإلدراكية ظاه ٌر منذ بداية «مولد الجامل» ،ففي املقدمة كتب هردر مبرار ٍة:
أليس من املأساوي أ ّن ما ُسمي «بالفلسفة املمكنة الوحيدة» عليها أن تنتهي بسلب
جميع املفاهيم من مشاعرنا ،ومن أحكامنا للذوق جميع األصول الغائية ،وتحول هذه
لعب ُم ِم ِّل ،قصريٍ أو طويلٍ  ،يشبه لعب القرود ،بحيث تتحول إىل حكمٍ شام ٍل
الفنون إىل ِ
ٍ
أسباب؟ بهذا يصل النقد
معطيات أو
أي
ٍ
وكل عىل الجميع بسجنها الديكتاتوري دون ِّ
ِّ ٍّ
والفلسفة إىل نهايتيهام!
ويف لب النص ،يناقش هردر املسألة عموما ً بأن جميع االستجابات لألشياء واملشاعر
رث تحديدا ً فإن لذتنا
والعواطف وكذلك الحكم ،يرافقها مفهو ٌم لليشء ،وعىل نح ِو أك َ
شعوري ملطابقتها لبيئتها سوا ًء أكانت طبيعي ًة
حّس أو
ٍّ
باألشياء الجميلة هي دامئا ً لذةٌ بتميي ٍز ِّ ٍّ
مستحيل دون تطبيق مفهومٍ لليشء .ويشن هردر هجومه العام فورا ً بعد
ٌ
أم صناعي ًة ،وهو
نقده للحظة كانط األوىل ،قائالً أن لحظة كانط الثانية هي أن «الجميل يبعث عىل اللذة دون
تص ّو ٍر» ،بينام تتحدث الثالثة عن «شكل من الغائية دون متثيلٍ لنهايتها» .ولكن ،ومبنظور
هردر« ،إن كون الشء يبعث عىل اللذة دون تص ّور ،وإنّه حتّى يبعث عىل اللذة عىل نحو
يل ،هو بعكس الطبيعة والتجربة».
يل شمو ٍّ
ك ٍّ
ثم يتوسع يف نقطته هذه بقوله :
ي شيئاً ذا ماهية يظهر نفسه لنا ،وبذلك
إن ما يتم الشعور به ال ُب َّد وأن يكون شيئاً ما ،أ ر
كل يشء مالئِم أو غريِ مالئم لنا .فالشعو ُر دون موضوع
حقيقي يف أصل ِّ
فثمة يش ٌء
ٌّ
مستحيل.
ٌ
مناقض لطبيعة النسان ،ولذلك فهو
ٌ
ودون مفهوم أو تص ّور

وباالعتامد عىل طريقة تنا ُولنا لهذا الزعم ،لرمبا ال يكون هردر بطبيعة الحال يقول شيئا ً
قد ال يتفق معه كانط :فكانط هو أكرث من توسع يف القول بأن تجربة جميع األشياء ال بُ َّد أن
ض النظر عام هو ذلك
تستلزم إدراكا ً للمفهوم عالوة عىل حدس
تجريبي لذلك اليشء ،وبِ َغ ِّ
ٍّ
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الشعور .ولكنه قال أننا ميكننا أن نلت ّذ بيش ٍء ما دون اعتبار املفاهيم التي تنطبق عليه،
ٍ
أساس يفعل ذلك؟
أي
ٌ
وبالتايل نحكم عليه بأنه
جميل .وهردر يَر ّد هذا الزعم تحديدا ً ،فعىل ِّ
يفعل هردر ذلك من خالل حج ٍة أكرثَ تحديدا ً هي أن لذتنا بالجامل هي يف الواقع لذ ٌة
حواسنا ومشاعرنا أو ما منيزه يف مالمئة يش ٍء ما ضمن بيئته ،وأساس لذ ٍة كهذه
مبا تدركه
ُّ
ال ميكن الشعور به دون متييز تطبيقه يف مفهومٍ ذي عالق ٍة مبوضوعه .ويؤيد هردر حجته
هذه من خالل سلسل ٍة من الحاالت هي بالضبط ما يتهم كانط بإهاملها .فأوالً يتناول
األشكال ثم األلوان ثم الطبقات الصوتية ،ومن بعد ذلك سلسلة من األشياء الطبيعية التي
ترتاوح بني الحجارة التي ال حياة فيها منتقالً إىل األحياء كالزهور وحتى البرش أنفسهم.
ويف جميع هذه الحاالت يقول أننا نتفاعل مع متييزنا لصفات اليشء وعالقته مع بيئته والتي
يتوسطها بالرضورة تطبيق مفهومٍ عليه .فمثالً ،كام يقول هردر ،فإن لذ َة الطفل من رؤية
متخص ٍ
ص باملعادن وبالحجر نفسه ال تختلف يف طبيعتها ،ولكن
مل
ِّ
ىص ملون ٍة ولذ َة عا ٍ
ح ً
كال من املفهومني يتض ّمن شيئاً ذا غاية ،يف
يف املفهوم الذي تقوم عليه هذه اللذة ،وإن « ّ ً
ميزة الشء أو كامله الظاهر بالعالقة املتناغمة من صاحب الدراك».
ثم يتابع:
فجامل الزهور هو إذاً (وباستخدام لغتنا) هو أقىص درجات وجودها وسعادتها
الخاصة؛ فهي جميل ٌة بالنسبة إلينا إذا ما استولت عليها مشاعرنا لنفسها بتناغم وسعادة.
وكام مع الزهور ،فاألمر كذلك مع األشجار.

ِ
الحيوانات جميل ًة ألننا نجدها:
ثم يتابع ليقول أننا نجد
ميسه الرضر ،وتعيش بسعادة
بطريقة ميكننا حدسها ،بحيث تحظي بجامل
طبيعي مل َّ
ٍّ
وتناغم مع نفسها وبطريقتها الخاصة.

فاعل لكل من
جميل «حني يظهر نفسه يف شكله وشامئله عىل أنّه ٌ
ٌ
وأخريا ً ،فإن اإلنسان
يدركه».
يقول هردر إن جميع هذه املدارك تعتمد عىل إدراك اليشء من خالل أو تحت املفهوم
ِ
مل
املناسب ،وبكل
تأكيد تحت مفهوم هدفه سوا ًء أكان هذا املفهوم ناشئا ً عن طفلٍ أم عا ٍ
متخص ٍ
ص.
ِّ
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فنتيجة حوارنا هي إذا ً أنّه وبدون املفاهيم ومتثالت النهاية ،فإن كلامت الجميل
رث سطح ّي ًة
والجامل ليسا يف موضعي هام .وكلام كان مفهوم اليشء الذي نستخدمه أك َ
اعتربناه أكرثَ طفوليّ ًة .وكلام كان أكرثَ جوهريّ ًة كلام كان مفهومنا للجامل أكرثَ دقّ ًة .إ ّن
التفكري مبجمل صفات اليشء بدون اليشء ،أي التفكري يف الجامل دون يش ٍء جميلٍ  ،إمنا
هو حل ٌم؛ والشعور بدون مفهومٍ إمنا هو وه ٌم؛ وفلسف ٌة تقوم بحسب ما تقوله هي عن نفسها
عىل هذا الوهم هي أكرثُ الفلسفات خوا ًء من حيثُ املفاهي ُم والغاياتُ .
اعرتاض ِ
منص ٌف عىل كانط ،علينا التفكري عموما ً إن كان
وقبل النظر يف ما إذا كان هذا
ٌ
ري بني آراء كانط وآراء هردر كام يعتقد هردر .فدعنا نتساءل :ملاذا يعتقد هردر
هناك تباع ٌد كب ٌ
أن إدراكا ً كهذا لجوهر اليشء وحسنه يف بيئته يجلب اللذة لنا ويحمل أهمية لشعورنا نحن
بالحسن والسعادة؟
واإلجابة عن هذا السؤال هو ما ميكننا تسميته نظري ٍة متناغم ٍة من الرتابط بني اللذة
والسعادة والحقيقة :فهردر يعتقد أن إدراك التناغم الحقيقي والسعادة يف األشياء من حولنا
يولد بدوره شعورا ً مامثالً بالتناغم والسعادة يف أنفسنا .ويرشح رؤيته هذه التي تقوم عليها
كامل حجته يف عد ٍد من املواضع من «مولد الجامل» ،فيمكننا أن نتناول بعض األمثلة من
يل بشأن املالئم ،حيث يصف مثالً إدراكنا لشجر ٍة جميل ٍة:
نقاشه األ ّو ِّ
هذه الشجرة ،مستقيم ٌة للغاية يف منوها ،وفروعها وأغصانها تتنوع ولكنها تنحني
جميعها بتناغمٍ ...
ويف هيكل وشكل أوراقها وأزهارها ومثراتها تتكرث ،ولكنها تظل متناغم ًة مع نفسها.
ومن األعىل إىل األسفل ،من شجرة النخيل إىل الطحالب والعفن واألشنة ،أليس لنا أن
مل من حسن النظام والشّ كل؟ حيث تكشف لنا جمي ُع نتاجات
نسعد بأننا نعيش يف عا ٍ
قوانني الطبيعة بأشكا ٍل لطيف ٍة تج ُّمعا ً من السكون والحركة ،وثباتا ً مرنا ً وف ّعاالً يف األشياء،
أو باختصا ٍر :الجامل كالتعبري الجسدي للكامل املتناغم مع نفسه ومع مشاعرنا؟ ...تشعر
وكل يش ٍء ال يالمئنا
حواس نا بذلك ،ونستمتع بثمرات هذا الرتابط املتناغم من النظام؛ ُّ
ُّ
وين ّفرنا ،وجميع أنواع الشقاء تجعلنا ننتبه إليه حتّى رغم إرادتنا.
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إن الفكرة الرئيسية هنا ليست أننا نلتذ باالستهالك املبارش لثامر تناغم الطبيعة ،بل وجود
نو ٍع من الرتاسل بني التناغم والسعادة يف الطبيعة وشعورنا نحن بالسعادة :فشهود التناغم
يف الطبيعة يجعل وجودنا يشعر بحسن نظامه ،كام يؤدي شعورنا بعدم التناغم ال محال ًة إىل
مل .وبعد ذلك بصفح ٍة واحد ٍة يستخدم هردر لغ ًة فيزيائي ًة
جذب انتباهنا ولكن عىل نح ٍو مؤ ٍ
تشري إىل األوتار التي تهتز بالتناغم مع بعضها:
كينونة اليشء أو ثبوته يعتمدان عىل كون قواه الفاعلة يف حالة توازنٍ  ،وبذلك أن يكون
ٍ
درجات قص َوى فيه ،ويف عدة أعضاء أو أوج ٍه منه
ضمن حدو ٍد .فتشكل الحركة والسكون
كل مستم ٍّر
مثة درجاتٌ قص َوى متعدد ٌة هي أسس ثباته .وإذا كان ذلك التوكيد عىل ّ
محسوسا ً عىل نح ٍو واضحٍ لنا ،وإذا كانت تلك الدرجة القصوى املوجودة متناغم ًة مع
خيف
قبيح وم ٌ
شعوري أنا ،فثبات اليشء بهذا املعنى مالئ ٌم لنا؛ وإذا مل يكن كذلك فهو ٌ
ومن ِّف ٌر .وهذا الثبات الذايت ،أي سعادة اليشء ،يقف بالعالقة مع سعاديت سوا ًء كصديقٍ أم
كعد ٍّو.
هذه هي الرؤية الكامنة خلف علم الجامل لدى هردر :إ ّن شعورنا بالجامل ال ينبع من
ري مقيّ ٍد به؛ بل
ٍ
لعب ح ٍّر باألشكال ميكن أن يطلقه يش ٌء يف العامل املوضوعي ولكنه غ َ
شخيص بالسعادة
الشعور بالجامل هو استجاب ٌة ذات ّي ٌة إلدراك التناغم املوضوعي ،وشعو ٌر
ٌّ
يطلقه التناغم مع السعادة يف األشياء األخرى يف العامل .دعنا اآلن نَ َر إذا ما كان الفرق بني
هذه الرؤية ورؤية كانط كبريا ً بحيث ال ميكن تذليله كام يفرتض هردر.
سد الفجوة بني كانط وهردر
سأبني يف هذا القسم أن النقاط املحورية الثالث التي اختلف فيها هردر مع كانط ليست
ّ
بالعظم الذي افرتضه هردر .فأوالً ،سأمل ّح إىل أ ّن كانط نفسه يفّس الشعور باللعب الحر
يف القوى املعرفية يف التجربة الجاملية كشعو ٍر بالحياة ،فلذلك ومن أعمق حيثياته ،إ ّن
أبني أن كانط ،وإذْ بدأ تحليله
تصوره ملصدر اللذة الجاملية ال يختلف عن هردر .وثانيا ًّ ،
بأبسط حاالت الحكم الحر عىل الجامل الطبيعي الذي يفرتض أنّه ال يعتمد عىل تصوراتنا
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ٍ
حاالت من الجامل التابع
ملوضوعه ،فعندما تعقد تحليله للتجارب الجاملية ليشمل
ألعامل الطبيعة وكذلك الفن اإلنساين بشكله العام والفنون الجميلة عىل وجه التحديد ،قد
ميز بوضوح بني دور التصور يف ردة فعلنا عىل العمل ،ويف حالة الفن ،يف إنتاج العمل
وكذلك تل ِّقينا له ،ويحول تصوره للعب الحر مع الشكل املحض ليش ٍء ما إىل تص ّو ٍر لتناغم
يدركه الشعور بني الشكل ومفهوم اليشء ،وهذا ال يختلف كثريا ً عن هردر .وأخريا ً ،أب ّني أن
يل لعدم تحيز الحكم الجاميل ليتناول اهتاممنا العقل بوجود
كانط ،وإذ يعقد تصوره األ ّو ّ
الجامل الطبيعي ،فهو مييز أن تجاربنا للسعادة إمنا تعكس ألفتنا بالعامل عىل نح ٍو ليس
بعيدا ً عن تصور هردر لتجربة الجامل ،مع أن اصطالحات كانط تشري إىل أ ّن تصوره لهذا
واألخالقي بشكلٍ يتجاوز ما قد يفضله هردر.
ل
االهتامم تظل أقرب إىل العق ّ
ّ
ونبدأ إذا ً بالشعور بالحياة :فيذكر كانط بوضوحٍ الشعور بالحياة مرتني فقط يف نقده
كل مر ٍة إىل أن جميع مشاعر اللذة أو عدمها ترتبط بالشعور بالحياة ،وأن
الثالث ،مل ِّمحا ً َّ
التمثالت إمنا تجلب السعادة أو عكسها بسبب الكيفية التي تؤثر فيها مبشاعرنا بالحياة.
ري
ترتك هذه املالحظات جميع الروابط بني اللعب الحر للقوى املعرفية والشعور بالحياة غ َ
مبيّن ٍة أبدا ً .إال أن كانط ،ويف الفقرة املحورية املتعلقة باللعب الحر للملكات ،والتي
يسميها« :مفتاح نقد الذوق» ،والتي يقول فيها أن فقط تفسري تجربة الجامل كنتيجة للعب
الحر للخيال والفهم املحفزين من متثّلٍ هو ما ميكنه تربير الزعم بأن حكم الذوق غري
كل الصحة ،وبذلك يقرتح رابطا ً بني اللعب
متحيز وال يقوم عىل مفهومٍ  ،ولكنه وبالرضورة ّ ّ
الحر والشعور بالحياة حني يصف حالة الخيال والفهم بأنهام «إنعاش» لهاتني امللكتني.
إال أن هذه املقولة ال تزال غامض ًة بحيث ال ميكننا توقع هردر أن يوليها كثري انتباه.
ولكن كانط ،ويف محارضاته عن األنرثوبولوجيا يف عامي  ،1773-1772أي بعد ٍ
عقد من
ح
الزمن من دراسة هردر معه ،ربط بني اللعب الحر والشعور بالحياة عىل نح ٍو واض ٍ
ومحوري يف نظريته الجاملية ،بل وكذلك يف نظريته الجاملية .ويف محارضات فرييدالندر
ٍّ
يف عا َم ْي  1776-1775مثالً ،قال كانط أن «الرضا أو اللذة هو شعو ٌر بدفع ٍة يف الحياة»،
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بل وأ ّن الحياة نفسها إمنا هي «شعو ٌر باللعب الحر واملنتظم للقوى وامللكات يف الكائنات
البرشية».
وساوى بني اللعب الحر يف قوانا وملكاتنا وبني نشاطها الذي ال يعوقه يش ٌء ،وبذلك
وجد مصدر كل لذة يف النشاط الذي ال يعوقه يش ٌء لهذه القوى:
إن لعب قوى الذهن عليه أن يكون حيّا ً بقو ٍة وح ّرا ً إذا كان سيتح ّفز .وتتألف اللذة العقلية
من الوعي باستخدام الحرية مبا يتامىش مع القوانني .والحرية هي أعظم نوعٍ من الحياة
اإلنسانية ،حيث ميارس نشاطه دون إعاق ٍة.
وقد استكمل كانط نقاشه ،الذي افتتح به محارضاته يف القسم الثاين من علم النفس،
بشأن ملكات املوافقة وعدم املوافقة باملالحظة التالية:
جميع أنواع اإلرضاء تتصل بالحياة .ولكن الحياة وحد ٌة ،وحيث إ ّن جميع أنواع اإلرضاء
تسعى إىل ذلك ،فهي جمي ُعها متسق ٌة ،بغض النظر عن املصادر التي تأيت منها.
وكان من املمكن لهردر أن يشمل هذه الجمل يف مالحظاته يف «مولد الجامل» التي
والخري.
يعرتض فيها عىل ما يفرتض أنّه الفصل الكامل بني الجميل وبني املالئم
ِّ
ومن املؤكّ د يف الفقرات من محارضات فرييدالندر التي اقتبسنا منها أن كانط يربط بني
«النشاط الذي ال يعوقه يش ٌء» وبني «استخدام الحرية مبا يتامىش مع القوانني» ،ويقول أنّه
األخالقي».
يفّس «اللذة العقلية التي متيل نحو
ّ
ولذلك ميكننا التفكري بأن هذا الرابط بني الحياة والنشاط الذي ال يعوقه يش ٌء لقوانا
العقلية ال عالقة له مع حالة املالذ الجاملية ،ولكن يف نقاش كانط السابق عن «مفهوم
الشاعر وفن الشعر» يف هذه املالحظة ،استخدم كانط اللغة نفسها:
واللعب املتناغم بني األفكار والعواطف هو القصيدة؛ ولعب األفكار واملشاعر هو
لعب من ذلك .وثاين
تراسل القوانني الذاتية :وإذا تراسلت األفكار مع موضوعي فهذا إذا ً ٌ
ما يالحظ بشأن األفكار هو أنها تقف بالعالقة مع املوضوع ،واألفكار ال بُ ّد وأ ْن تكون
حقيقية ،وان مسار األفكار ال بد وأن يرتاسل مع طبيعة القوى الذهنية ،ولذلك مع الذات
وبذلك مع تسلسل األفكار وقوى العقل.
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ويف حالة تجربة الشعر ،فإن شعور اللعب الحر والنشاط الذي ال يعوقه يش ٌء للقوى
لكل من محتوى الشعر وعمليات العقل .وهنا يقصد كانط
ني ٍّ
الذهنية يتسق مع وجود قوان َ
خاص ًة من التفسري العام للذة كشعو ٍر من اللعب الحر ليست
بتفسريه لتل ّذذنا بالشعر حال ًة
ّ
أقل من الشعور بالحياة نفسها .وأقرتح هنا أن هذا الرابط بني اللعب الحر والشعور كان أمراً
َّ
أدق يف نظريته الناضحة بشأن اللعب الحر للخيال والفهم حيث
وبشكل َّ
ٍّ
ثابتا ً يف فكر كانط،
ني محدد ٍة عىل األشياء
يش ّدد عىل أن ذلك التناغم ال ميكن أن يظهر نفسه يف تطبيق قوان َ
الجميلة ،بل فقط باملعني العام لوجود قوانني تتبعها األشكال التي يص ّممها أو يستوعبها
يغري النقطة األساسية بأن كانط اعترب شعور اللذة يف اللعب الحر للقوة
خيالنا .ولكن هذا ال ّ
الذهنية بأنّه شعو ٌر بالحياة الحرة التي ال يعوقها يش ٌء .ويف هذا الصدد ،ال تختلف نظرية
هردر عن نظرية كانط كام اعتقد األول ،مع أنّه ينبغي إضاف ًة أ ّن فرقا ً يبقى بني مفهو َم ْي كانط
وهردر بشأن دور الخيال يف توليد هذا الشعور بالحياة :فبالنسبة إىل هردر ،وكام رأينا ،فإن
موضوعي خارجٍ عنها .أما بالنسبة إىل
ملكة الخيال الذاتية تشبه وترا ً يهتز بالتناغم مع تناغمٍ
ٍّ
ٍ
تأكيد ،ولكن كذلك خيال املتفرج ،إمنا هو ملك ٌة أكرثُ إبداعا ً
كانط ،فخيال الفنان بكل
تحدث أشكالها الخاصة بالتناغم القائم عىل القوانني مع متطلبات الفهم العامة للوحدة،
ٌ
كال من
متلق ،عن الشعور بالحياة .إال أ ّن ّ ً
ولذلك فإنه
مسؤول عىل نح ٍو فاع ٍل ،ال أنّه مجرد ٍّ
ٍ
تأكيد أ ّن اللذة تنشأ من الشعور بالنشاط الحر ولكن املتناغم وأن
بكل
النظريتني يفرتض ِّ
مواضيع اللذة الجاملية ال بُ ّد وأن تح ّفز بشكلٍ ما هذا الشعور بالحياة.
وأتطرق اآلن إىل مسألة دور املفاهيم يف رسد كانط لتجربتنا بالجامل ،والتي ارتأى
ثاقب يف فكر
ري كافي ٍة .وأقرتح أن هردر ،ومع أنّه ويف كثريٍ من النواحي قارئٌ
ٌ
هردر أنها غ ُ
كانط ،إال أنّه غفل عن طريقة بيان كانط يف «نقد القوة الجاملية للحكم» والتي بدأت بتحليلٍ
فقط ألبسط حاالت الحكم الجاميل ،وهي الحكم الحر عىل الجامل الطبيعي ،ولكن من
ٍ
متصاعد تحليل التجربة والحكم الجامليني وبالضبط من خالل
بعد ذلك يتع ّقد وبنح ٍو
إظهار أن املفاهيم ،يف الحاالت األكرث تعقيدا ً ،ميكنها أن تدخل يف تجربتنا من دون
تقويض ما يجعلها جاملي َة عىل نح ٍو متميّ ٍز .وتقوم إسرتاتيجية كانط عىل البدء بأبسط
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الحاالت ،والتي ال يفرتض أن ترتبط معها التصورات واملفاهيم أصالً ،بحيث يتمكن من
جوهري للتجربة الجاملية ،ومن بعد ذلك
عزل اللعب الحر للقوى الذهنية ،والذي هو
ٌّ
العثور عىل اللعب الحر للقوى الذهنية حتّى يف حاالت التجربة الجاملية التي تتعلق بها
فني .ويف هذا الصدد فإن طريقة بيان كانط
املفاهيم بوضوحٍ وكثاف ٍة ،مثل تجربتنا يف عملٍ ٍّ
يف نقده الثالث تشبه طريقته يف فلسفته األخالقة ،ففي «تأسيس ميتافيزيقا األخالق» ،بدأ
ٍ
ي نزو ٍع
بحاالت يظهر فيها الحافز
كانط
األخالقي جل ّيا ً ،مثل حالة حسن النية يف غياب أ ِّ
ّ
لذلك ،مثل ح الة املحسن الحزين ،للتعرف عىل املبدأ األسايس لألخالق ،ولكنه حني
يط ّور نظرية الخري األسمى يف «نقد العقل العمل» ،ونظرية الفضائل يف «ميتافيزيقا
األخالقي أن يتسق مع وجود ،وحتى تهذيب،
األخالق» ،يظهر كيف ميكن لنقاء الدافع
ّ
مختلف النزعات وباهتامم بالسعادة ،ولكن بالطبع ليس مجرد سعادة املرء الخاصة ،بل
السعادة الكلية الخالية عن األنانية.
وبحسب رواية كانط  ،فإن حكمنا عىل الجامل التابع ،والجامل الفني ،وحتى السامي،
ميكن اعتبارها كاف ًة كأحكامٍ جاملي ٍة أكرثَ تعقيدا ً من الحالة األولية من الحكم املجرد عىل
توصل إليه كانط يف تحليله للجامل الطبيعي من
الجامل الطبيعي ،ولكنها تحافظ عىل ما ّ
أسايس يف جميع التجارب الجاملية ،أي اللعب الحر للقدرات املعرفية .ولن
حيث أنّه
ٌّ
أناقش السامي هنا ،مع أنني ذكرت أن «مولد الجامل» يتضمن نقدا ً لرأي كانط يف هذا
املوضوع ،وسأبدأ بالجامل التابع .إن نقاش كانط لهذا الجامل موج ٌز ال يتجاوز قسام ً
محري .واملشكلة هي أنّه يقول أ ّن الجامل التابع يفرتض مسبقا ً
واحدا ً من عمله ،ولكنه
ِّ ٌ
تص ُّورا ً عام سيكون عليه املوضوع و «كامل املوضوع بالتاميش معه» ،مع أنّه يف القسم
مستقل بالكامل عن متثالت الخري ،حيث إن
ٌّ
السابق من «تحليل للجميل» أكد أن الجامل «
تصور
األخري يفرتض غائيّ ٌة موضوعيّ ًة» ،ولكن «الجامل ،من حيث إنّه غائيّ ٌة رسميّ ٌة ذاتيّ ٌة ،ال يُ ّ
أي كام ٍل ملوضوعه».
من خالله ُّ
فإذا كان الحكم عىل الجامل التابع يفرتض فهام ً مسبقا ً مبا ينبغي أن يكون املوضوع
عليه وما يتطلب كونه كامالً ،فكيف ميكن له أن يكون حكامً عىل الجامل أصالً؟ أقرتح أن
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بحق ألن مفهوم
اإلجابة عىل هذه األحجية هي أن تجربة الجامل التابع هي تجرب ٌة جامليّ ٌة ٍّ
كامل اليشء يرتك ح ِّيزا ً للعب الحر للخيال والفهم استجابة لشكل اليشء ،بل وحتى يدخل
يف اللعب الحر للقوى الذهنية مع الشكل ،ولكنها ال تحدد بشكلٍ كام ٍل االستجابة إىل
ٍ
مناسب لطابقٍ يف كاثدرائية يحد األشكال التي ميكن
ملخطط
املوضوع .فمثالً ،إن تصورنا
ٍ
أن نجدها مقبول ًة ملبنًى كهذا ،ولكن الكاثدرائية التي نجدها جميل ًة هي التي يرتك مخطط
طوابقها وغريها من سامتها اإللزامية مساح ًة للعب الحر لقوانا الذهنية مع شكلها ،أو حتّى
تصبح جزءا ً من املادة التي يلعب بها الخيال والفهم ،وحينها نشعر بأننا يف تناغمٍ مع هذه
السامت اإلجبارية للمبنى وغريها من الخصائص التي تسهم يف تجربتنا الجاملية له ،ولكن
أي قاعد ٍة.
التناغم ال ميكنه بحد ذاته أن يُستمد من ِّ
طرائق مختلف ٍة
يف الواقع اقرتح كانط ،يف روايته املوجزة عن الجامل التابع ،ثالث
َ
ميكن فيها للموضوع وغايته أن يؤثرا يف استجابتنا الجاملية للموضوع :فيمكنها فقط أن
تحد األشكال التي ميكن أن نجدها جميل ًة يف املوضوع بدون أن تسهم إيجابا ً يف تجربتنا
للجامل؛ وتلبية املوضوع لرشوط غائيته املوضوعية ميكن لها أن تكون مصدرا ً للذة
املضافة إىل لذتنا املحض جاملية فيها ،أو ميكننا الشعور بالتناغم بني غائية املوضوع
املوضوعية وبقية خصائصه التي تنشئ تجرب ًة فريد ًة باللعب الحر وشعورا ً فريدا ً بجامله.
تجارب جاملي ًة أصيل ًة.
فهذه األشياء كاف ًة تعترب
َ
وتلعب مفاهيم املوضوع دورا ً مركزيّا ً يف نظرية كانط بشأن الفنون الجميلة ،والتي
ِ
مراحل  ،األوىل هي تحليله ملفهوم الفنون الجميلة ،والثانية هي
َ
ثالث
ميكن بيانها يف
نظريته يف العبقرية واألفكار الجاملية ،والثالثة هي يف تصنيف الفنون الجميلة .ويف
ٍ
ين
املرحلة األوىل من بيان كانط ،قال أن عمل الفنون الجميلة ال بُ ّد أو يَنتج عن
نشاط إنسا ٍّ
أال
مقصو ٍد ،وبذلك يكون له «نيّ ُة مح َّدد ٌة إلنتاج يش ٍء ما» ،ولكن ما يرمي إىل إنتاجه ينبغي ّ
ري مقيد ٍة مبفهومٍ مح َّد ٍد.
يكون إال لعبا ً ح ّرا ً جالبا ً اللّذة مللكات العقل غ َ
وحاول كانط أول األمر أن يحل هذه املفارقة الظاهرة من خالل القول بأنه:
يعي أنّه ف ٌن ال طبيع ٌة ،ولكن ينبغي لغائية شكله أن تظل
يف منتج الفن عىل املرء أن َ
منتج للطبيعة.
تبدو عىل أنها حر ٌة من جميع القيود من خالل قواع َد اعتباطية وكأنها ٌ
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ويجعل ذلك األمر يبدو وكأننا ويف تجربة العمل الفني علينا أن نعي اصطناعيته -
وبذلك القصدية فيه  -من ناحي ٍة ،ومن ناحي ٍة أخرى أن نحد من ذلك الوعي ،بل عىل العمل
الفني نفسه أن يبث هذه الحالة فينا ،خادعا ً إيانا بشأن القصدية فيه .وتتجاوز فورا ً نظرية
يل ،فام يقوله كانط هنا هو أن العمل الفني ينبغي أن
كانط بشأن العبقرية هذا االنطباع األ ّو ّ
تصوري أو فكرة رئيسي ٍة ،ولكن ما يُحدث عمالً فنيّا ً ناجحا ً هو الطريقة
يحتوي عىل محت ًوى
ٍّ
عرب بها عن الفكرة « كتمثيل ...يحفز بنفسه الكثري من التفكري الذي ال ميكن استيعابه
التي يُ ّ
كمفهوم محدَّ د ،وبذلك يوسع جامليّا ً املفهوم نفسه وبشكل غريِ محدود» ،و «يف هذه
الحالة فالخيال ّ
أي أنه ،وبتحفيز من متثيل يعطيه مزيدا
خال ٌق ،ويحرك ملكة األفكار الذهنية ،ر
للتفكري بشأنه عام ميكنه استيعابه ومتييزه فيه (مع أنّه ينتمي ،بكل تأكيد ،ملفهوم
املوضوع)».
وبعبارة أخرى ،فالعمل الفني يعرب عن مفهومٍ  ،ولكن ذلك املفهوم ال يحدد يشك ٍل كام ٍل
تجربتنا لليشء ،بل يدخل يف اللعب الحر للقوى املعرفية ،التي تشمل هنا وبوضوحٍ ملكة
التعقل عالو ًة عىل الخيال والفهم ،والتي ال ميكن فهمها من خالل مفهومٍ مح َّد ٍد ،أو أن
نراها محدد ًة مبفهومٍ ما .ولذلك فإن تجربة الفن هي تجرب ٌة جاملي ٌة حقيقي ٌة وإن مل تكن
تجرب ًة جامل ّي ًة «نق ّي ًة» مثل التجربة البسيطة لشك ٍل جمي ٍل يف الطبيعة كام حلل كانط يف
البداية والتي اكتشف من خاللها اللعب الحر للقوى يف جميع التجارب الجاملية.
فكيف لّسد آراء كانط بشأن الجامل التابع والفني أن يضيق الفجوة بينه وبني هردر؟
يبدو أن هردر يقرتح أن جميع التجارب بالجميل تفرتض مسبقا ً مفهوما ً ملا ينبغي أن تكون
عليه املواضيع وكيف ينبغي لها أن تالئم بيئتها الطبيعية أو البرشية ،وكانط لن يرىض بهذه
النقطة .ولكن مع أن كانط ال يقول ذلك رصاح ًة ،إال أنّه يبدو أن حالة التجربة النقية للجامل
الطبيعي التي حللها أول األمر ال تشكل إال نسب ًة قليل ًة من تجربتنا للجامل ،وأن تجربة
الجامل التابع والفني تشكل جزءا ً كبريا ً من تجربتنا الجاملية .وإذا كان األمر كذلك،
فبحسب رأي كانط نفسه فإ ّن عددا ً كبريا ً من الحاالت الحقيقية لتجاربنا الجاملية تتطلب
لعبا ً ح ّرا ً بني املفاهيم ويف مواضيعها وبقية شكل وصفات تلك املواضيع .وهي لعب ٌة حر ٌة
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ألنها تتطلب من املفهوم ذي الصلة غري املحدود بذلك املفهوم أن يترصف كقانونٍ  ،وهذا
برأيي يق ّرب فينومينولوجيا وعلم نفس كانط بشأن التجربة الجاملية من هردر .فلب ما قاله
هردر عن الجامل هو أ ّن مشاعرنا «تكيف» نفسها ملفهوم كامل املوضوع ،وهو ما يزعم
جوهري لتجربة الجامل «بتناغمٍ وسعاد ٍة».
بأنه
ٌّ
وأفّس أ ّن هذا يعني بأن مفهوم الكامل الذي يحققه اليش الجميل بالنسبة إىل هردر،
ّ
كام هي الحال بالنسبة إىل كانط ،هو أقرب إىل حال ٍة رضوري ٍة بدالً من كافي ٍة لتجربتنا
لجامله ،وأنه وبالنسبة إىل األخري فعلينا أن يكون لدينا تجرب ٌة لتناغمٍ ح ٍّر مع اليشء بكامل
خصائصه وهدفه ،وبذلك ال ميكن للتناغم نفسه أن يُستمد من مفهوم اليشء بح ِّد ذاته.
وأخريا ً ،فأش ُّد هجامت هردر وأعم ُقها رمبا كانت عىل عدم تحيز الحكم الجاميل،
والخري .وأعتقد
وإرصاره بأ ّن مثة استمراريّ ًة ،ال انقطاعا ً ،بني تجاوبنا مع املالئم والجميل
ِّ
ٍ
أ ّن كانط ،ويف مسألة عدم التحيز هذه أيضا ً ،يبدأ بعبار ٍة بسيط ٍة عن
يتبني أنّه أشدُّ
موقف ما ّ
مام يبدو أ َّول األمر .فال شك يف أ ّن كانط أراد أن ُمييّز ح ّقا ً بني التجربة الجاملية
تعقيدا ً بكثريٍ ّ
لحواسنا ،ومن موافقة املنفعة ،أو ح ّتى من املوافقة األخالقية.
من مجرد اإلرضاء الحيواين
ّ
أي اهتاممٍ
وأنه فعل ذلك من خالل القول بأن الحكم الجاميل ال يفرتض مسبقا ً وال ينشئ ّ
عوامل كثريةٌ تع ّقد هذه الصورة ،فأ ّوالً يُع ّرف كانط اللذة دامئا ً
ُ
يف وجود موضوعه .ولك ْن
بأنها حال ٌة للعقل ترتبط مبيله إىل استمراريته الخاصة ،ويف النسخة األوىل من مقدمة نقده
ٍ
سبب فنّ ٌّي مينع كانط هنا من الرغبة
كأساس «إلنتاج موضوعها» .ومثة
الثالث أضاف اللذة
ٌ
يف الحديث عن املصلحة واالهتامم يف استمرار اللذة وإنتاج موضوعها ،ولكن من
أي ل ّذ ٍة ،ومبا يف ذلك حتّى أنقى ل ّذ ٍة
املعقول القول بأنه وبحسب مقولة كانط نفسه عن ِّ
بالجامل ،بأنها يرافقها تعلُّ ٌق ما بإمكانية استمراريتها وحدوثها ثاني ًة يف املستقبل ،ولذلك
وبحسب العادة ت َوفُّر األشياء التي تطلق تلك اللذة.
وباإلضافة إىل ذلك ،يقول كانط برصاح ٍة أ ّن اللّذة الجاملية الحقيقية يف األشياء الجميلة
تدخل بالرتافق مع املصالح واالهتاممات ،ويف وجود تلك األشياء .فتحت عنوان
«االهتامم التجريبي» بالجميل ،يقول أ ّن مثة أسبابا ً مجتمعيّ ًة لالهتامم بتوفُّر وامتالك األشياء
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ي عالق ٍة سابق ٍة للتجربة لهذه األسباب مع تجربة الجامل،
الجميلة ،ومع أنّه يُنكر وجود أ ِّ
ٍ
تعلقات كهذه .وتحت عنوان «االهتامم العقل بالجميل» يصف كانط
فال ينايف هذا وجود
أي أ ّن وجود الجامل هو «أث ٌر»
سبب التعلق بالجميل بأنه يفرتض أن يكون سابقا ً للتجربةْ ،
أو «عالم ٌة» عىل أ ّن الطبيعة مسخر ٌة إلرضاء اهتامماتنا ومصالحنا األخالقية .وتص ُّور كانط
ل بالجميل ال يبدو بعيدا ً عن رأي هردر بأن الشعور بالسعادة يف يش ٍء ما
لوجود اهتاممٍ عق ٍّ
لب نظرية هردر الجاملية بعد نضوج
ٌ
يرافقه شعو ٌر
مامثل بالسعادة فينا ،والذي أقول أنّه ُّ
رص عىل متييز وجود سعاد ٍة
فكره .ولكن مثة نقطتا فرقٍ بينهام ،األوىل هي أن هردر يُ ُّ
أي أ ّن سعادتنا وتلبيتنا لغاياتنا الجاملية
موضوع ّي ٍة تتجاوب معها مشاع ُرنا الذاتية بالسعادةْ ،
يت .أما سعادتنا الجاملية بالجامل
وواجبنا
األخالقي قد يكونان بالتوازي ،إال أ ّن كليهام ذا ٌّ
ّ
الطبيعي فهي عالم ٌة عىل إمكانية سعادتنا األخالقيّة يف الطبيعة ،وليست تجاوبا ً مع تناغمٍ
يف الطبيعة ال عالقة له معنا .وثانيا ً ،يريد كانط بوضوحٍ أن يحافظ عىل انفصال الرابط بني
إرضاء غاياتنا الجاملية وإرضاء اهتامماتنا األخالقيّة وكذلك اتصالهام ،وبذلك ال ير ّد اللذة
الجاملية إىل الرضا األخالقي ،وعالو ًة عىل ذلك يبدو أ ّن كانط يقرتح بأن االهتامم
األخالقي األسلم يف تسخري الطبيعة لغاياتنا هو رش ٌ
ل ،ولكن األخالق ّي،
ط لالهتامم العق ّ
ّ
أخالقي مف ِر ٌ
ط
تحويل
ٌ
(الطبيعي) .أما من منظور هردر ،فقد يبدو ذلك أنّه
يف وجود الجامل
ٌّ
ّ
لالهتامم بالجميل الذي عليه أن يكون طبيع ّيا ً ،ومع أنّه ومن مفهوم كانط فإن إرصار هردر
ألخالقي
والخري يُخاطر يف الحقيقة باإلفراط يف التحويل ا
عىل االستمرارية بني الجميل
ِّ
ّ
للتجربة الجاملية.
فال شك أ ّن مثة فرقا ً بني الرجلني ،ولكن ليس من املنصف من هردر أن يقرتح أن كانط
أخفق ببساط ٍة يف التمييز بأ ّن لدينا ارتباطا ً حقيق ّيا ً باالهتامم بالجميل .فكانط يُق ّر بهذا ولكن
ألخالقي
رش لتجنّب اإلفراط يف التحويل ا
ري مبا ٍ
يرغب يف إبقاء ذلك االرتباط مع َّقدا ً وغ َ
ّ
األخالقي إىل
للجاميل ،ولكن أرى يف الوقت نفسه أنّه يريد تجنب اإلفراط يف تحويل
ّ
الجاميل.
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وأخلص إىل أنه ،وبينام يوجد الكثري من األرضيات املشرتكة بني هردر وكانط ،وأكرث
ٍ
أسباب
مام ظن هردر يف عام  ،1800يوجد لدينا
وبكل
ّ
مام يبدو للوهلة األوىل،
تأكيد أكرث ّ
ٌ
وجيه ٌة للحفاظ عىل عدم مبارشة وتعقيد العالقة بني الجميل واألخالقي كام فعل كانط بدالً
من التبسيط واملبارشة التي يخاطر هردر بالقيام بهام.

معيار القانون األخالقي عند إيامنويل كانط عرض ونقد
محمد ناصر

يف وجه كل املذاهب األخالقيَّة التي تجعل الحكم األخالقي قامئا عىل أساس موصليته
إىل غاية ما ،سواء كانت اللذة أم السعادة أم الكامل أم رضا الله ،برز إميانويل كانط كرافض
لكل أخالق غائية ،بل رافضا تسمية القانون العمل املبني عىل أساس تحقيق غاية ما بأنه
قانون أخالق ،جاعال الغائية ،الحد الذي يكف معه القانون عن كونه أخالقيا؛ أل َّن مناط
أخالقيته ،هو بكونه يجعل القيام بالواجب كدا ٍع أسايس وراء القيام بالفعل أو الرتك ،مبعزل
عام يرتتب عىل ذلك الواجب.
يسعى هذا املقال إىل عرض هذه الرؤية ونقدها؛ ويف سبيل تحقيق كال األمرين بالنحو
الالئق ،سأقوم أوالً بتلخيص رؤية كانط ،بالرتكيز عىل جوهرها ،ثم أقوم ثانيا ببيان األسس
التي استند إليها ،والنتائج التي رتبها عليها ،والطريقة التي اعتمدها يف الوصول إىل تلك
النتائج ،من خالل العرض التفصيل لعمله التنظريي مقرونا باإلشارة إىل كلامته نصا أو
مضمونا ،معقبا عليها بطرح األسئلة واالستفهامات ،متهيدا للقيام باملناقشة املفصلة
بالنحو املناسب للمقام.
تلخيص رؤية كانط
إال بعد الفراغ عن التسليم
يقرر كانط ،أن تأسيس القانون األخالقي ،ال ميكن أن يتحققَّ ،
بحريَّة اإلرادة ،والتي تعني االستقاللية عن كل داع وراءها؛ إذ الحريَّة تتناىف مع الرضورة،
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كام تتناىف مع القّس ،وتتناىف مع أي مؤثرية ملا عداها عىل تحديد متعلقها؛ ولذا كانت
ال ِعلِّ َّية -باملعنى الذي فرغ كانط نفسه عن إثباته كمفهوم قبل يحكم التصورات الناشئة عن
الحس مبا هي تصورات تخضع لقبليات العقْل يف نحو التفكر فيها والتي منها مفهومي
الزمان واملكان -غري صالحة لوصف فعل اإلرادة؛ وذلك أل َّن التتايل الزماين الذي يحكم
هذه التصورات ،أو كام يعرب عنها كانط نفسه بالظاهرات ،ناتج عن كون املتلقي لتلك
ح ٍو متتال ،بحيث تفرض هذه املحكومية عالقة رضوريَّة
الظاهرات محكوما بالتفكر بها بن ْ
تبعا لرضوريَّة التتايل الزماين الذي هو نظام داخل للعقل ،كام تفرض نسقا معينا للتتايل،
نظرا إىل أن التتايل الزماين القبل هو الذي تخضع له ك ْيف َّية التلقي لتلك الظاهرات؛
واكتسابها ذلك النسق الذي هو التتابع غري القابل لالنقالب والتبدل ،ولذا كان قانون ال ِعلِّ َّية
الحاكم للظاهرات ،أو املظاهر الحسية ،أي الناشئة عن الحس ،قانونا ناشئا ً من الرضورة
التي تفرضها نفْس املفاهيم القبلية العقْل َّية املحضة.
ومن هنا ،فقد رتب كانط عىل هذا التفسري للعلية القطيعة بينه وبني عامل األشياء يف
ذاتها يف الطبيعة ،أي مصدر تلك املظاهر الحسية يف الحس؛ ولذا منع من حاكميته عليها،
ووافق هيوم يف دعواه نفي أي ارتباط رضوري ،متى ما أريد من قانون ال ِعلِّيَّة التعبري عام
يحكم الواقع املوضوعي.
ولذا عندما جاء كانط إىل اإلرادة الحرة ،مل يستطع أن يطبق عليها قانون ال ِعلِّ َّية باملعنى
الذي تبناه؛ ألنه قانون الظاهرات ،ومحكوم بالرضورة ،والحال أن اإلرادة هي يشء يف ذاته
أوال ،أي تنتمي إىل الواقع املوضوعي ،ال إىل عامل املفاهيم والظاهرات .كام أ َّن حريَّة
اإلرادة تتناقض مع مفهوم الرضورة ثانيا؛ وبالتايل فإ َّن جعل اإلرادة علة ،باملعنى املتبنى
لتعيني السلوك؛ سيكون متناقضا من الجهتني؛ لذا ،فاإلرادة ليست علة باملعنى املتبنى يف
ْ
إال
نقض العقْل املحض .لكن جعل يشء واسطة إلحداث يشء ،هو ِعلِّيَّة ما ،وسببية ماَّ ،
أن هذه ال ِعلِّ َّية ،ال ميكن أن تك ْون كتلك؛ أل َّن مقام تلك مخالف متاما ملقام هذه ،كام أ َّن
إال أن تك ْون حرة ،وذلك حتى يكون هناك
بناء تلك كان عىل الرضورة ،أما هذه فال ميكن َّ
قانون أخالقي.
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وبالتايل ،فإ َّن إمكان تأسيس األخالق؛ يتوقف عىل التسليم باإلرادة الحرة .واإلرادة
التعيني ،دون دخالة أي داع؛
الحرة ،تعني ِعلِّ َّية باملعنى الجديد ،أي استقاللية مطلقة يف
ْ
أل َّن تأثري أي داع بأي قدر من التأثري ،سيكون منافيا للحريَّة ،وموجبا لغائية القانون ،وبالتايل
لتجريبيته والنتيجة انتفاء قانونيته.
ثم إن توقف القانون األخالقي عىل القول بعلية اإلرادة؛ إمنَّ ا كان كذلك ،ألجل أن سلب
ال ِعلِّ َّية عنها سلب لإللزام ،وسلب لألمر؛ أل َّن القانون األخالقي هو تحكيم لإلرادة الحرة،
فإذا مل تكن اإلرادة علة ،فإ َّن القانون لن يكتسب صفة اإللزام ،وبذا يخرج عن كونه قانونا،
ويقترص عىل كونه مجرد توصيات.
ولكن تقع مشكلة إثبات هذه الحريَّة ،وهنا يلجأ كانط إىل ذكر األمثلة ،متهيدا لحصول
التبرص بهاُ ،مرجعا التمثيالت إىل أن الفاعل يقول لنفسه عند االنقياد وراء أي ميول ندم عليه،
بأنه كان قادرا أن يريد لغري ذاته وأناه ،ومتحررا من تأثري امليول واملنفعة واللذة ،وأي داع آخر.
ويكْفي هذا اإلقرار بأنه كان بإمكانه أن يريد خالف ما فعل ومال إليه وانقاد له ،كام أ َّن أحدا
لن يستطيع إخفاء أعجابه مبن يفعل ال ألجل أي داع ،بل فقط وفقط بإرادة حرة ،كام أنَّه لن
يتوقف لحظة يف نفي األخالقيَّة عن األفعال التي تك ْون ناشئة عن داع لذِّي ،ومصلحة
شخصية.
نب نظري ،بل
رصحا ً بأن إثبات الحريَّة مل يكن بالتأمل ،وليس كت ٍّ
وبذا يكون كانط ،م ِّ
كرضورة فرضتها رضورة وجود قانون لألخالق ،أي رضورة أحكام العقْل العمل ،ولسنا
بحاجة إىل اإلثبات النظري ،بل يكْفي عدم تناقض فكرة الحريَّة بنظر العقْل التأمل؛ ليتمكن
العقْل العمل من التسليم بها .ومثله الحال ،تبعا لذلك ،بالنسبة إىل قانون ال ِعلِّيَّة باملعنى
الجديد ،حيث إن كانط مل يفرغ قانون ال ِعلِّ َّية من معناه ،عىل حد ما فعل هيوم ،بل عمد إىل
جعل معنى آخر له ،تفرضه طبيعة الفاهمة ،املتقومة يف تفكُّراتها باملفاهيم القبلية ،ومل
يحكم عىل ال ِعلِّ َّية نفيا أو إثباتا كقانون يحكم األشياء يف ذاتها؛ وبذا ال يكون نفي قانون
ال ِعلِّ َّية يف عامل األشياء يف ذاتها ،مستلزما للتناقض؛ حتى ميتنع فرض معنى له مغاير للمعنى
الذي تبناه كنظام للظاهرات ،ويكْفي إمكانه ،أي إمكان إرادة حرة-وإن مل يستطع أن يبت
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ح ٍو نظري -لصالحية التسليم املحض بها لصالح تأسيس قانون أخالقي للعقل
بها بن ْ
العمل.
ومبا أ َّن مناط األخالقيَّة انتفاء الداعي ،وبالتايل انتفاء أي دخالة لالنفعال والشعور؛ ألنَّ
كل الدواعي تنتمي إليهام؛ فبالتايل هي تنتمي إىل العقْل ،ال ليشء آخر؛ والنتيجة أن
األخالق هي أخالق اإلنسانيَّة ،ألنَّها قانون العقْل العمل الذي هو خاص باإلنسان.
أما فرض داع ،وبالتايل إرجاع القانون إىل اللذة واألمل أو السعادة ،فإ َّن ذلك سريفع
أصل القانون؛ أل َّن إثبات هذه الدواعي تجريبي ،وال يصلح أن يكون مشرتكا بني جميع
ْ
ألصل القانون األخالقي
الناس يف كل حني؛ وبالتايل فإ َّن إرجاع القانون إىل ذلك ،إلغاء ْ
العام ،بخالف ما إذا جعل مناط القانونية متمثال باإلرادة الرصفة ،فإ َّن هذه اإلرادة هي التي
املعني ،وتعييْنها سيكون ليشء هو مشرتك ،ال يختلف باختالف الشعور ،وال يحتاج
ستكون
ِّ
إىل التجريب.
والنتيجة أن الواجب هو ذلك الفعل الذي يصدر عن اإلرادة الرصفة ،دون دخالة أي
مبدأ قبل ،أو معيار يعني مادة القانون ،بل إن القانون هو الذي يفرض عىل مادته أن تتعني
ح ٍو موضوعي؛ وبالتايل فإ َّن أي إنسان ،لن يكون بنظر القانون األخالقي وسيلة لتحصيل
بن ْ
نفع ما ،بل سيكون عىل اإلنسان أن ينظر من منظار القانون األخالقي ،فيجعل كل إنسان
غاية يف حد ذاته ،ال وسيلة لنفع شخيص ،مهام سمي ذلك النفع سعادة أم لذة أم كامال.
يعني كيف ينبغي أن تك ْون اإلرادة ألي مادة فعل؛ وتبعا
وبالجملة إن القانون األخالقي ّ
تعيني تلك املادة ،ال أن هناك معيارا ً قبليا عىل اإلرادة ،يعني مادة الفعل .ومن
لذلك يتم
ْ
هنا كان القانون األخالقي صوريا ً فقط ،أي هو فعل للواجب ،بفاعلية اإلرادة الحرة.
والنتيجة هي ،أن الفعل األخالقي ،متق ِّوم يف كيْف َّية اإلرادة ،ال يف حقيقة املراد ،أي أن
معني قبل ملادته ،بل صورته هي التي تعينه.
العقْل العمل يعطي صورة السلوك ،دون أي ّ
ح ٍو اإلرادة ال
وبنا ًء عليه ،فالخري األخالقي ،خري فاعل ،ال فعل ،ووصف الخري منوط بن ْ
يف مادتها.
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عني مادة
وبذا يكتسب القانون األخالقي عموميَّته ،بخالف ما لو جعل له معيار قبل يُ ِّ
الفعل قبليا عىل اإلرادة ؛ إذ معه سيكون القانون تابعا لغاية تجريبية ،تحدد مادة اإلرادة
ْنني
والقانون؛ وبالتايل تختلف باختالف األحوال واألزمان ،وبالتايل ينتفي ْ
أصل التق ْ
والتعميم.
واستنادا إىل كل ذلك ،يقرر كانط أن التوافق التام بني اإلرادة والقانون األخالقي ،ليس
شيئا متيّسا لكائن فانٍ محكوم دامئا بأن يكون طالبا لتحصيل اللذة ودفع األمل .وبالتايل
فإ َّن جعل القانون األخالقي كرضورة من رضورات العقْل العمل ،كام يقيض برضورة
التسليم العمل مبسلمة حريَّة اإلرادة وال ِعلِّ َّية مبعناها الثاين ،كذلك يقتيض أن يكون لتوافقه
مع اإلرادة توافقا تاما حظ من اإلمكانية ،بحيث يكون غاية قصوى ،وقداسة ،وكامالً ليس
إال أن فرض هذا القانون ،حتى يكون ناجعا ،ال بد من فرض
هو بالفعل ألي كائن فانٍ َّ .
إمكان تقدم عمل اتجاه تحصيل حاكميته التامة ،وذلك عرب البناء عىل إمكانية التحقيق،
إال مع فرض استمرارية وجود النفْس
والوصول إىل تلك القداسة .والحال أن هذا ال يتمش َّ
وال تناهيها  ،أي القول ببقاء النفْس بعد املوت وخلودها؛ إذ بدون هكذا فرض ،سيفقد
ح ٍو تام ،وبذلك يلغي نفسه كيشء قابل للتحقق.
القانون إمكانية التحقيق ملا يفرضه بن ْ
ومن هنا ،وحفاظا عىل هذه اإلمكانية ،وبالتايل عىل هذه القانونية؛ يقيض العقْل برضورة
التسليم بخلود النفس ،كرضورة عملية ،ال كقض َّية نظرية ميكن إثباتها أو نفيها بالتأمل النظري ،نعم
يكْفي أنها ليس متناقضة بحسب نقد العقْل التأمل ،مام يجعل لها إمكانية ،تربر فرضها كرضورة
عملية.
وكام أن القانون األخالقي الذي يحكم به العقْل العمل ،يقيض برضورة التسليم مببدأ
خلود النفس  ،وذلك باعتبار أن القانون األخالقي يف أسمى مراتب توافقه مع اإلرادة
كإمكانية بالنسبة إىل كائن فانٍ ؛ يفرض هذا املبدأ كرضورة عملية لصريورة هذه اإلمكانية
كأمل وغاية قصوى ،فكذلك ،فإنَّه يفرض رضورة وجود من هو واجد لهذا التوافق التام مع
القانون األخالقي ،بحيث يكون القانون قانون قداسة ،ال قانون الواجب بالنسبة إليه ،بحيث
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يكون فرض وجود هذا الكائن األسمى رضورة عملية كذلك؛ حتى يكون هو العلة وراء
تحقيق الغاية القصوى للعقل العمل املتحققة بالفعل عند كائن أسمى.
فكام اقتضت الرضورة العملية التسليم بإمكانية تحقيق ذلك ،وبالتايل التسليم مببدأ خلود
النفس-كموضوع إلمكانية تحقيق التوافق التام للقانون مع اإلرادة ،بالتجرد التام عن أي مطلب
غايئ مصاحب للقانون األخالقي-اقتضت أيضا ً ،رضورة وجود علة لتحقيق ذلك املطلب
إال واجدا بالفعل لكل ما هو خري أسمى ،وهو الله جل وعال.
األسمى ،والذي لن يكون َّ
صداقا من مصاديق حريَّة اإلرادة ،باعتبار أن
ومن هذا املنطلق ،يصري االنقياد للدين اإللهي ِم ْ
الله سيكون علة لسمو اإلنسان عرب تلك األوامر والواجبات ،وسيكون العقْل العمل موجبا للتقيد
بها لتحصيل التوافق التام لإلرادة مع القانون ،أي سعيا ً نحو الخري األسمى بحريَّة مطلقة لإلرادة.
ولكن مع ذلك ،لن يكون ألي من تلك املصادرات التي دعت الرضورة العملية للتسليم
بها أي قيمة نظرية ،ولن تك ْون موضوعا ألي تأمل عقل؛ ألنَّها أمور خاصة مبقام األشياء
إال متأمال يف الظاهرات ،ومحصورا
يف ذاتها ،والواقع املوضوعي ،وليس العقْل التأمل َّ
يف تأمله مبا متده فيه التجربة ،مضافا إىل مفاهيمه القبلية التي تحكم طريقة التفكري فيها.
والنتيجة ،لن يكون التسليم بهذه املصادرات اعتقادا تأمليا ونظريا ،بل سيكون فقط
ْنني األخالق ،بحيث توقفت عليها إمكانيته.
إميانا عقليا ،فرضته رضورة العقْل العمل يف تق ْ
وبهذا يرتفع التناقض الذي رمبا يتوهم للعقل املحض بني جنبتيه العملية والنظرية؛ إذ
إنه مل يتم اإلخالل بنظام العقْل التأمل الذي تبني يف نقض العقْل املحض ،بل انطلق من
عجز العقْل التأمل عن إثباتها أو رفضها لعدم إدراك تناقضها ،وإمنَّ ا أدرك أنها يف مقام ليس
له الحق وال األهلية يف ولوجه ،وهو مقام األشياء يف ذاتها؛ وبالتايل لن يكون-إذا ما دعت
رضورة العقْل العمل إىل اإلميان بها كرضورة عملية-أي تناقض أو تناف .وبهذا يتحقق
التواؤم بني العقْل التأمل والعقْل العمل ،أي توافق العقْل املحض مع نفسه؛ ألنه هو الذي
تارة يكون تأمليا وتارة عمليا ،تبعا ملهمته التي هو بصددها.
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هذا كله بالنسبة إىل تلخيص جوهر رؤية كانط للقانون األخالقي ،وفيام يل تفصيلها
بتسلسلها املعتمد من قبله ،مع طرح جملة من التساؤالت املمهدة لفهم مرحلة النقد
والتقييم.
العرض التفصييل لرؤية كانط
َ
1

يشرتط كانط حتى تك ْون املبادئ العملية موضوعية وقانونية ،أي لها عمومية البيان لحكم
عام ال يختص بشخص إنساين معني ،أن يكون الرشط املعني إلرادتها عند اإلنسان والعمل
عىل طبقها صالحا ألن يكون معينا إلرادة كل كائن عاقل؛ أي ال يكْفي أن يكون معينا
بالنسبة إىل فرد بعينه بحسب ما يرغب ،بل ال بد أن يكون ذلك املبدأ العمل مشتمال عىل
الرشط املستند إىل حكم العقْل املشرتك بني جميع أفراد اإلنسان ،وال ميكن استناده إىل
غري العقْل ،أي الرغبات؛ أل َّن متعلقاتها تختلف باختالف األشخاص.
إال أن فرض هكذا قانون يتوقف عىل كون العقْل يحكم مبناط عام وشامل يكون
مبوجبه معينا لإلرادة لكل كائن عاقل ولذلك يقول كانط بأنه إذا أُقر بأن العقْل املحض
لتعيني اإلرادة ،فعندئذ توجد قوانني عملية؛ أما حينام
يحتوي يف ذاته عىل مبدأ عمل كاف
ْ
ال يكون ذلك فإ َّن كل املبادئ تسمى مجرد مسلامت.
وبالتايل ال بد من الفراغ برتبة سابقة عن كون العقْل حاكام مبا ينبغي أن يكون عليه
السلوك استنادا إىل مناط عقل يستقل العقْل بإدراكه ،ال بإمال ٍء من غريه .أما إذا كان مناط
انبغاء السلوك ال يستند إىل العقْل ،بل إىل ما يُج َعل مناطا مبعزل عن العقْل؛ فإنَّه سوف لن
أصال ،ولن يكون انبغاء السلوك موضوعيا ،بل متوقفا عىل التسليم بذلك
ْنني ْ
يكون للعقل تق ْ
املناط ،وبالتايل ستختلف املبادئ العملية باختالف املسلامت ،وبالتايل لن يكون هناك
قانون.
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ومضافا إىل هذا الفارق بني القانون املستند إىل العقْل وبني املبادئ العملية املستندة
ْنني العام مرهونة باألول ،فإ َّن كانط يدعي فارقا آخر
إىل مسلامت ،وهو كون إمكانية التق ْ
1

ْنني فيقول ما ملخصه  :إنه ،ومضافا إىل أ ّن العقْل هو الذي ميتلك إعطاء
يجعله رشطا للتق ْ
ْنني العقْل
القوانني إذا ما امتلك املناط املعني لسلوك اإلنسان ككائن عاقل ،فإ َّن اتصاف تق ْ
بالرضورة ،يوجب صريورة القوانني أوامر مطلقة غري متوقفة عىل صريورتها متعلقا لرغبة
اإلنسان ،أو مواءمتها لطبعه ،وإال لو توقفت-كام هو الحال يف ج ْعل املسلَّامت الغريبة عن
إال قضايا مرشوطة بذلك الذي
العقْل-عىل يشء آخر غري رصف املناط العقْل ،فإنها لن تك ْون َّ
كان دخيالً يف املناط ،كأ ْن يكون مرغوبا ،أو ُملِذا ،وغريها من الرشوط التي ال يُعيِّنها العقْل،
ْنني ،وبالتايل لن تك ْون أوامر.
وال تصلح للتق ْ
ومن املالحظ حتى اآلن أن كانط يضع يف قبال القانون العقْل الرضوري اآلمر،
املبادئ العملية املرشوطة بالرغبات واالعتبارات الشخصية وهذا أمر سيكرره كثريا بطرق
أصال ألنَّ
مختلفة حتى يرسخ فكرة أن كل قانون غايئ فهو يرجع إىل الثاين أي ليس قانونا ْ
كل غاية ال بد أن تك ْون هدفا مللكة الرغبة بحسب تعبريه والحال أن هذه امللكة يف عرض
تعني متعلقها دون
ْنني وهو حريَّة اإلرادة التي ِّ
العقْل وذلك بعد أن يعني مناط العقْل يف التق ْ
أي مبدأ قبل أو غرض يرجى؛ ولكنه يكتفي إىل اآلن باإلشارة تلويحا فيقول:
إن مجرد فعل الرادة هو الذي يجب تعي رينه بشكل كامل ...إذا ليس للقوانني العقرل َّية
مرجع سوى الرادة وحدها بقطع النظر عام يتم الوصول إليه بعليته.

ومن الواضح أيضا ً ،أ ّن كانط يضع الصيغة اآلمرة كخاصية مقومة لحقيقة القضايا
األخالقيَّة ،ولذلك فهو يص ِّور حال ًة من التقابل :بني كون القواعد األخالقيَّة راجعة إىل العقْل
الذي يعينها طبْقا ً لإلرادة الحرة دون أي دخالة ملضمون متعلق اإلرادة يف تعي ْينها ،وبذلك
تك ْون األخالق أوامر يقينية قطعية وشاملة؛ وبني كون القواعد األخالق َّية تابعة ملضمون الفعل
من حيث كونه متعلقا للميول والرغبة ،فتكون عند ذلك أوامر مرشوطة بتناسبها مع رغبة الفرد
تعيني األمر
ي دخالة ملضمون الفعل يف
وميوله ،تبعا للمسلمة التي فرضها ،وهي أ ّن أ َّ
ْ
 .1املصدر السابق ،ص.68 ،67 :
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ْنني .والحال أن كالّ ً من ت َق ُّوم
ستجعله مرتبطا برغبة وميول الفرد نفْسه ،وبالتايل ينتفي التق ْ
أصل املقابلة ،واملسلمة التي بنى عليها ،كل ذلك يحتاج إىل
القض َّية األخالقيَّة باألمر ،وكذا ْ
فحص واثبات ملا يقم به بعد.
1

ح ٍو قبل؛ فيعلل عدم
بعد ذلك  ،يبدأ كانط ببيان أسباب رفضه ألي مبدأ يعني اإلرادة بن ْ
صالحية املبادئ العملية التي غايتها تحصيل اللذة ودفع األمل أل َّن تك ْون قانونا عمليا ،بأ َّن
اللذة متق ِّومة بالشعور ،وتحدي ُد ما إذا كانت األفعال موجبة لها ليس أمرا يُ ْد َرك برصف
التعقل ،بل يحتاج إىل التجريب الذي من خالله يعرف أي منها يؤدي لذلك ،وأي منها ال
يؤدي .وهذا يعني أن عملية تحديد املبادئ العملية ستتوقف عىل غري العقْل ،أي عىل
معيار ليس موجودا عىل السواء عند كل كائن عاقل؛ وذلك الختالف الناس يف نحو
انفعالهم باللذة واألمل ،فام يجده البعض ملذا قد يجده آخرون مؤملا وقد يخلو قسم ثالث
أصل القانونية.
عن كليهام وبالتايل ستنتفي ْ
إال أن األمر ليس مقصورا عىل اللذائذ الحسية بل يشمل حتى ما حاول كثريون جعله
ْنني فيهام واحد؛ (وهكذا لن يسأل أحد ال يعنيه
لذائذ روحية وعقلية فإ َّن انتفاء مناط التق ْ
سوى طيبات الحياة عام إذا كانت التصورات عائدة إىل الفهم (لذة روحية) أو إىل الحواس
(لذة حسية) ،إن أولئك الذين يروق لهم أن ينكروا عىل العقْل املحض القدرة عىل تعي ْني
2

اإلرادة من دون أن يفرتض أي شعور ،هم وحدهم القادرون عىل االنحراف بعيدا .
ي حتى لو كان منشؤه الفهم ال
وبالجملة ،يعلل كانط هنا رفضه لقانونية أي معيار ل ِّذ ّ
الحس ،فحتى تلك اللذائذ الروحية الحاصلة من امتالك الفضائل ،ليست لتصلح أن تك ْون
غاية ،ويتأسس ط ْبقا ً لها قانون ينعت باألخالق َّية؛ وذلك أنها جميعا ترجع إىل حب الذات،
والسعادة الشخصية .وحيث إن كل محب لذاته ،وطالب لسعادته الشخصية ،يرى ما
يحققها مخالفا ملا يراه غريه ،بل الشخص الواحد يتغري تعييْنه لإلرادة استنادا إليها باختالف
يحصل غايات شخصية مختلفة باختالف
أحواله ،وبالتايل كيف ميكن أن يكون ما
ّ
 .1املصدر السابق ،ص.69 ،68 :
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األشخاص ،قابال أل َّن يكون أساسا لقانون عام؟! بل إن القانون األخالقي فيام يراه كانط،
األصل
أصل حب الذات والسعادة الشخصية ،وسيأيت من كانط اعتباره
ْ
يقع يف مواجهة ْ
املضاد بالكلِّيَّة للقانون األخالقي.
ومن الواضح هنا من كالم كانط أنه قد انصب عىل دعوى جعل اللذة واألمل كشعورين،
غاية للسلوك ،والحال أنه يحق لنا أن نسأل عن مدى صحة حرص االت ِّجاهات الغائية باللذة
واألمل ،فيبدو أن مذهب الفضيلة عند املشائية والرواقية مثال مل يكن يفرتق عن األبيقورية
مبجرد تعميم اللذة إىل غري الحسية ،بل ليست اللذة من حيث هي شعور مناطا لتعي ْني
اإلرادة عندهم ،ومع ذلك مل يعني ذلك انتفاء أي معني من مضمون الفعل .وبعيدا عن ذلك
كله ،هل دخول السعادة الشخصية يف الغاية يعني انحصار الغاية بها أو كونها مطلوبا
بالذات وبعنوان كونها شخصية ،وهل إذا أدخلنا الغري ضمن الغاية فهذا يعني أن الغاية مركبة
من السعادة الشخصية والغريية؟ هل من املمكن أن يكون يف البني مناط أعم منهام شامل
لهام فال يعود معه العتبار األنا أو الغري أي مدخلية يف مناط التقنني؟ هذا ما يحتاج إىل
جواب كان يفرتض أن يؤدى منذ البداية؛ ولكن كانط ال يلتفت إليه فيام يبدو إىل اآلن،
وبالتايل يحاول أن يصور املسألة وكأنها بني طرفني ال ثالث لهام ،ويفرض املقابلة بالنحو
الذي سبق ذكره.
1

ويتابع ( ) كانط نقده لغائية السعادة الشخصية واللذائذ غري الحسية ،ويضيف عىل ما
تقدم :بأ َّن ج ْعل ملكة رغب ٍة عليا ،مع جعل الغاية هي اللذة ،ال يحل املشكلة؛ أل َّن اللذة
وميثِّل كانط بأمثلة يريد من
هي-هي ،سواء كان مصدر
تعيني موجباتها الحس أو الفهمُ .
ْ
ورائها بيان أنه طاملا أن اللذة هي الغاية فليس املهم ما الذي يحققها ألنَّها عىل حالها ال
أصل التفرقة
تختلف باختالف منشأ معرفتها وكونه الحس أو الفهم؛ ولذلك يجب أن نلغي ْ
بني ملكة رغبة عليا ودنيا ألنهام واحد وال يختلفان نوعيا وحقيقة .ولك ْن-يتابع كانط-إذا
رص عىل اإلبقاء عىل هذا املصطلح ،فليس أجدر مبلكة عليا للرغبة غري العقْل؛ أل َّن نحو
أُ ِ َّ
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تعيني ملكة الرغبة الدنيا ،أي ما كان بغرض
تعييْنه ،ومناط تعييْنه لإلرادة ،يختلف نوعيا عن ْ
عني أساس
اللذة؛ أل َّن العقْل بذاته-ودون أي استعانة بغريه حتى بالنتيجة املرتتبة عليه-يُ ِّ
القانون األخالقي.
ولكن مهال! هل إرجاع األخالق َّية إىل العقْل ،يعني أن العقْل يُع ِّينها دون لحاظ
خصوصيَّة مضمون متعلق اإلرادة؟ وهل إذا كان العقْل يلحظ خصوصيَّة مضمون متعلق
اإلرادة ،فهذا يعني أن ذلك املضمون سيكون ملحوظا من حيث هو متعلقا للميول،
ومصدرا للشعور باملتعة واللذة؟ إن ما اختاره كانط من مرجعية العقْل ال يثبت إىل اآلن ما
تعيني العقْل ،يلزم بأن تكون كل
هو بصدده ،وال الذي نفاه من دخالة مضمون الفعل يف
ْ
دخالة للمضمون أمرا نسبيا تجريبيا وملحوظا من حيث هو ممتع وملذ.
ثم إن كانط ،وحتى ال يُتوهَّم من كالمه أن السعادة ال ينبغي أن تك ْون مطلبا للعاقل،
1

حاول أن يستدرك هذا ويقرر بأن السعادة ال ميكن إال أن تكون مطلب كل إنسان عاقل،
ولكن من حيث طبيعته الفانية وبسبب حاجاته التي تالزمه ،إال أنه يعود ليقرر ويؤكد أن
السعادة ترتبط مبقدار ما يوجد يف الشعور من لذة ،ووجدان الشعور للذة ال ضابطة له بني
الذوات اإلنسان َّية وغري قابل للتحديد بالعقْل مستقال ،وعليه فهو خال من الرضوريَّة التي
يتقوم بها القانون؛ وبالتايل ستبقى مبادئ من هذا النوع مجرد توصيات مرشوطة بأمر
ْنني.
يختلف باختالف األشخاص ،والنتيجة هي أنها غري قابلة للتق ْ
ولكن إذا كان اإلنسان مبقتىض نقصه واحتياجه فهو يسعى للتكامل ،فأي مالزمة تلك
التي جعلت كانط يفرض أن السعي لالستكامل سيجعل من شعور اللذة واملتعة غاية
وحيدة؟ وأين ذاك الذي يربط بني كون اإلنسان ذا حاجات ،وبني كون غايته بالذات وحرصا
هي اللذة واملتعة ؟ أليس كونه محتاجا يوجب مطلوبية استكامله؟ وأليس استكامله
بتحصيل حاجاته وكامالته؟ إذا ً ،فهل كامالته وحاجاته هي اللذة واملتعة فقط ،وهل طلبه
لكامالته مقيد حرصا بكونه من حيث تأديتها إىل اللذة وتجنيها لألمل؟! وهل الكامالت
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نسبية ال ضابطة لها وتختلف باختالف األشخاص؟ فمن أين تأىت لكانط أن يجعل اللذة
واملتعة غاية بالذات ووحيدة لإلنسان مبا هو فان وذو حاجات ،فيتنقل من احتياجه هذا
إىل غائيَّة اللذة واملتعة بالذات وحرصا؟ إن هذا القفز ،أو رمبا التغايض عن بحث مسألة
وجود مبدأ كامن وراء اللذة واملتعة ،ووراء املنفعة الشخصية أو الغريية مبا هام كذلك،
أي التغايض عن بحث مسألة وجود أمر عام مطلوب بالذات يالزم حصوله مع الوعي به
حصول الرضا أو اللذة أو املتعة ويكون تارة عائدا إىل الذات وأخرى إىل الغري ،هو الذي
سمح لكانط أل َّن يصور املسألة عىل هذا النحو من التقابل.
1

ونتابع مع كانط  ،فبعد أن بني عدم صالحية غري العقْل أل َّن يقنن السلوك ،طاملا أن
ْنني هذا الغري يتوقف عىل مسلامت غري عقلية تفرض قبل تقْن ْينه وتلغي قانونيته
تق ْ
ْنني
ْنني العقْل .فبعد أن منع أن يتم التق ْ
وعموميته ،رشع كانط يف تبيني األساس الك ُِّل يف تق ْ
ْنني؛ وبالتايل فإنَّ
استنادا إىل معرفة ما الذي يكون متعلقا لإلرادة معرفة سابقة عىل ْ
أصل التق ْ
ٍ
إال الهيئة
فعندئذ لن يبقى َّ
عني بالعقْل ابتداء؛
مادة ومضمون القانون ال ت ُعني ق ْبليا ،وال هو يُ َّ
والصورة القانونية الخالية من أي مادة معيَّنة ،ومنقطعة عن أي متعلق محدد مسبقا؛ وبالتايل
ح ٍو مطلق ،وبغض النظر عن متعلقها؛ والنتيجة
إن ما يبقى هو الكالم عن ك ْيف َّية اإلرادة بن ْ
هي أننا وقبل أن نحدد ماذا ينبغي أن نريد ونفعل أخالقيا ،يجب أن نفرغ عن تحديد كيف
نريد ،وكيف تك ْون اإلرادة أساسا للقانون األخالقي؟ وحيث إن هذا األمر ال يحسم بالحس،
بت
إال العقْل الذي له شأنية الحكم
وال ينتمي إىل ملكة الرغبة ،فليس َّ
والبت فيها ،وإذا ما َّ
ِّ
العقْل ،وتم تحديد ،كيف تك ْون اإلرادة أساسا أخالقيا ،أمكن تأسيس القانون األخالقي
بالعقْل فقط ،ليتم استنادا إليه تشْ خيص مادة اإلرادة وموضوعها استنادا إليه .وهذا ما يكشف
2

عنه كانط عندما يعترب أن االستقالل الذايت لإلرادة ،أي الحريَّة ،هو املبدأ الوحيد لكل
القوانني األخالقيَّة وللواجبات املطابقة لها ،وهذه نفْسها هي الرشط لكل املسلامت ،رشط
ُمي ِكنها مبوجبه وحده ،أن تك ْون متوافقة مع القانون األخالقي األعىل.
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إذا ً طاملا أن تحديد األساس األخالقي سيكون عقليا-وذلك ببيان كيف تك ْون صورة
اإلرادة ،أي كيف نريد ،قبل أن يتبني لنا ماذا نريد ويتحدد لنا موضوع ومادة اإلرادة-فهذا
يعني أ َّن استقالل العقْل يف تحديد هذا األساس يعني استقالله عن كل ما هو غري عقل
مام هو حاكم للطبيعة ،ومن شؤون الظاهرات والتجربة؛ وبالتايل لن تك ْون ك ْيف َّية اإلرادة
خاضعة لقانون السببية بصورته التي فرغ عن كونها ت ُ ْعنى مبا هو تجريبي؛ والنتيجة أنه إذا
جردت اإلرادة التي هي يشء يف ذاته ،وليست ظاهرة حسية تجريبية ،عن قانون السببية؛
إال إرادة
فإ َّن الذي سيبقى هو إرادة مستقلة عن أي معني لها من خارج ذاتها ،وهذه ليست َّ
لتعيني متعلقها ،طاملا أن صورة استقالليتها محفوظة يف ذلك
حرة ،هي بنفسها كافية
ْ
التعيني.
ْ
وبالجملة إن حريَّة اإلرادة هي الصورة التي يجعلها العقْل أساسا إلمكان القانون
لتعيني موضوعها ومادتها أي متعلقها ،وذلك بأن يكون منسجام
األخالقي ،وهي األساس
ْ
مع حريَّتها واستقالليتها ،يف قبال امليول والرغبات؛ أي أن تك ْون اإلرادة إراد ًة للواجب مبا
هو واجب؛ ألنه هو اليشء الوحيد الذي يبقى يف قبالها ،وعليه فكل موضوع يجعل اإلرادة
خاضعة مليول ورغبات ،لن يكون معيَّنا ً بتلك اإلرادة؛ لعدم صدق الواجب عليه ،بل مببدأ
ْنني.
يسلم قبل القانون ،وبالتايل يلغي ْ
أصل التق ْ
ولك ْن ،يبقى هنا سؤال مل يجب عليه كانط ،وهو أن صورة اإلرادة ،وإن كان باإلمكان
أن ينظر إليها مستقال مبعزل عن موضوع محدد ،فمع ذلك ،هل يتصور لها وجود ،أي هل
يتصور الحكم بالوجوب مبعزل عن أي لحاظ ملوضوعها ،والحال أن اإلرادة معنى إضايف،
فطاملا أنك فرضت اإلرادة ،فقد فرضت املراد ،فكيف يعقل الحكم عىل الصورة مبا هي
صورة ،مبعزل عن دخالة أي خصوص َّية للامدة؟ أو قل ،كيف ميكن الكالم عن صورة
اإلرادة ،دون أ ْن تك ْون متفرع ًة عىل التسليم بصالحية موضوعها ومادتها يكْ تك ْون متعلقا
لإلرادة؟ فقبل أن يحدد العقْل كيف تك ْون اإلرادة ،يجب أن يفرغ عن أنها إرادة ألي يشء،
فتبعا لخصوص َّية هذا املوضوع واملادة بعينها ،تتحدد صورة اإلرادة .لقد أصاب كانط يف
حكمه بأن متعلق اإلرادة عندما يكون عبارة عن امللذ مبا هو ملذ ،فإن ذلك يفرض أن تك ْون
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صورة اإلرا دة مقيدة بامليل وخاضعة للرغبة؛ ولكن ،ماذا عن حالة حريَّتها عن امليول
والرغبة ،أال يفرتض أن يكون لها منشأ يف موضوعها ومادتها كام كان لتلك بحيث يكون
هذا املنشأُ عاما وشامال يف كل ما يتوافق مع حريَّتها ،ومن ثم ،وألجل كونه متحققا فيها
جميعا ،احتفظت اإلرادة بحريَّتها عن امليول والرغبة حينام يتعني منها وبها كامدة محددة
ولكن من حيث تلك الخصوصية العامة.
وبعبارة أخرى ،إذا كانت حريَّة اإلرادة هي املعيار الذي متى ما اتسق مع مادة وموضوع
ح أ ْن تك ْون تلك املادة متعلقا لها ،وبالتايل يتحدد القانون األخالقي ،فام هو اليشء
ما ص َّ
املشرتك والجامع بني هذه املواد ،والذي أوجب اشرتاكها يف كونها تتسق مع حريَّة اإلرادة،
للتعيني بإرادة حرة؟! إن هذا السؤال مل يجب عنه كانط حتى اآلن ،بل يرص عىل جعل
وقابلة
ْ
العقْل معينا لصورة اإلرادة ،مبعزل عن أي مادة.
ثم إن كانط يعترب تبعية اإلرادة ألي مبدأ قبل عىل تعي ْينها للمراد أمرا موجبا إللغاء
حريَّتها من األساس ،ولكن ميكن طرح سؤال هنا وهو التايل :أليس فرض وجود مبدأ عقل
لتعيني اإلرادة غري راجع إىل التجربة ،وال هو خاضع ملسلمة اللذة ،وال هو صوري بحت،
ْ
ٍ
ٍ
وحافظ لحريَّتها؟ لقد اكتفى كانط بإرسال دعوى رجوع كل
تعيني مادة اإلرادة
بكاف يف
ْ
الغايات إىل اللذة وبالتايل إىل التجربة إرسال املسلامت؛ ولذا اضطر إىل جعل قانون
العقْل خاصا يف صورة اإلرادة وهيئتها ال يف مادتها وموضوعها.
ثم إن كانط ادعى بداهة هذا األساس العقْل الصوري وأوليته وعدم استناده إىل أي مبدأ
تجريبي فقال ( :إن القانون األخالقي معطى كام لو كان مبثابة واقعة للعقل املحض نحن
1

واعون بها قبليا وهي يقينية بشكل قاطع . )...أقول ،إن دعوى كانط-حول كون اإلرادة
لتعيني موضوعها وأساسا ً للقانون األخالقي ،مام يحكم به العقْل املحض من
الحرة مبدأ
ْ
تلقاء نفسه؛ ألنه واقعة العقْل الرصفة-وهو تعبري آخر عن البداهة ،ليست بذاك الوضوح؛
ألن كل األحكام العقْليَّة اليقينية خاضعة لقانون التناقض كام يعرتف به كانط ،فال بد إذا ً من
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بيان استلزام خالف هذا الحكم للتناقض ،وهو ما مل يفعله كانط .بل إن كانط يرفض الحكم
بوجود إرادة حرة حكام نظريا ،بل يجعلها رضورة عملية يجب اإلميان بها؛ لتوقف قانونية
املبادئ العملية بحكم العقْل عليه  ،وهذا تعبري آخر عن رفض البداهة؛ وبالتايل ال يكون
لليقني املدعى أي قيمة معرفية؛ أي هو فاقد لصالحية لالعتامد عليه يف مقام التأسيس
لقانون أخالقي يراد له أن يكون موضوعيا.
وكيفام كان ،نتابع مع كانط الذي ،وبعد أن أوجد املقابلة بني القانونية األخالق َّية وغائية
السعادة الشخصية للمبادئ العملية ،وأرص عىل تفسري السعادة مبعنى تجريبي بإرجاعها
إىل الشعور باللذة ،ورفض دعوى االتحاد بني مفهومها ومفهوم الخري والفضيلة ،ورفض
أي ارتباط بني الخري والسعادة ،وقرر بأن غائ َّية السعادة ال تؤدي إىل إرادة ونية خرية ،وال
إال إذا حرصنا اإلنسان بكيانه الحّس-بعد كل ذلك ،ورغم
األخرية تؤدي إىل األوىل َّ
1

2

تكريسه لحالة التعارض بني األخالقية ونظرية السعادة ،حاول أن يوجد ترابطا بينهام؛
وذلك من خالل النظر إىل الواجب كغاية ،حيث فرض إمكان توقف القيام بالواجب عىل
عمل ما يرتبط بالسعادة الشخصية ،بل جعل السعادة الشخصية قابلة أل َّن تك ْون يف بعض
صداقا للواجب .والحال ،أن هذا كله ،ليفرتض عالقة بني مضمون الفعل وكونه
مواردها ِم ْ
متعلقا للوجوب العقْل ،وبالتايل تبعية الوجوب العقْل ملضمون الفعل ،والذي تارة يكون
مرتبطا بلذة شخصية ،وأخرى ال يكون؛ وهنا يرشع جوهر املسألة يف الكشف عن نفسه
أمامنا ،ليبني لنا أن املشكلة الحقيقية مل تكن أصال يف مالحظة مضمون الفعل وغائية
السلوك والقانون ،بل املشكلة حرصا قامئة يف حرص مضمون الفعل باالرتباط بشعور اللذة
ْنني العقْل بأنه أمر صوري بحت ،إىل عدم
وامليول الشخصيني؛ وبالتايل يرجع تحديد تق ْ
ت َص ُّور مضمونٍ غريِ خاضع ٍ للميول الشخصية يكون مناطا لتعيني العقل ومالمئا لحرية
اإلرادة عن امليول والرغبات بحسب تعبري كانط .وهذا األمر هو الذي قاد كانط إىل ارتكاب
املقابلة الثنائية التي أرشت إليها سابقا ،ولكنَّه مبُج َّرد أ ْن جعل السعادة الشخصية قابل ًة أل َّن
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تعيني متعلقِ اإلرادة،
دخيل يف
ٌ
صداقا للواجب؛ فهذا يعني أ َّن مضمون الفعل،
تك ْون ِم ْ
ْ
ِ
حظ ،سيكون أع َّم من اللَّذة والسعادة
وتحديد الواجب العقْل ،ولك َّن هذا املضمون امل ُال َ
الشخصيتني باملعنى الذي صوره كانط ،وبذلك يكون كانط يف طريقه إىل التنازل عام
أسسه قدرا ما ،فهل سيقف عند هذا الحد ،أم أنه سيذهب إىل ما هو أبعد من ذلك .سوف
َّ
نرى!
نتابع مع كانط يف سريه التنظريي لرؤيته حول القانون األخالقي ،لنجد أنه ورغم كل ما
قرره سابقا ،مل يستطع أن ينكر مالزمة العمل بالقانون األخالقي لشعور ما رفض أن يسميه
1

سعادة أو لذة؛ وراح يبحث له عن اسم آخر ،فتجلت املقابلة اآلنفة الذكر بأبرز صورها،
حيث مل يعرتف كانط بأي وسط بني اللذة والشعور من جهة ،وصورة الوجوب العقْل من
جهة أخرى ،فهو يفرتض أن هذه الثنائية هي الحاكمة للسلوك البرشي ،فإما أن يكون صوريا
بحتا ،وبذلك يكون أخالقيا ،وإما أن يكون لذيا ،وبالتايل يخرج عن كونه أخالقيا؛ ورغم أن
للقانون األخالقي أثرا للذة وشعورا بالرضا يف نفْس من ميتثل لذلك القانون إالَّ أنه يجب إالَّ
بتعيني اإلرادة قبليا والذي
ألصل اإللتزام بالقانون األخالقي املتقوم
تصبح تلك اللذة كدافع ْ
ْ
هو بدوره يعني موضوعها ولذلك يخترص كانط كالمه بالعبارة التالية( :أن نصل إىل ما نبحث
عنه ،أي إن األفعال ميكن أن تتم ليس وفقا للواجب فحسب (كنتيجة ملشاعر املتعة) ،وإمنَّ ا
2

عن واجب ،فهذا ما يجب أن يكون الغاية الحقيقية لكل رعاية أخالقية) .
فبالنسبة إىل كانط ،ال يكْفي أن يوافق الفعل مقتىض الواجب ،بل يجب أن يكون الفعل
3

إال أن كانط مل يستطع إال أن يجد نفسه أمام نتيجة ترتتب عىل
بداعي امتثال الواجبَّ .
القيام بالواجب بداعي تحقيقه مبا هو واجب ،بحيث تك ْون هذا النتيجة شيئا هو غاية ،ولكن
ليس مرتبطا باللذة واملتعة .ومن هنا مل يجد كانط بدا من اإلقرار مبالزمة بني الوعي
بحاكمية القانون العقْل ،وأث ٍر ونتيج ٍة ما تحصل نتيجة هذا الوعي ،س َّامها االرتياح والرضا
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عن النفس .بل إ ّن كانط يقرر أ ّن حقيقة الحريَّة واالستقاللية لإلرادة عبارة عن السلوك ال
تعيني موضوع
عن ع َوز وميل؛ ولذا كان الوعي بها وعيا بحالة عدم الع َوز ،وبالتايل ليس
ْ
إال من حيث أنه يتناسب مع عدم الع َوز ،وبذلك أصبح عدم العوز ،أي الحرية التامة،
اإلرادة َّ
هي الغاية التي يتعني عىل أساسها الواجب.
فالنتيجة هي أن امليول التي تتوافق مع القانون األخالقي ،ورغم موافقتها له ،تبقى غري
صالحة لالنبعاث عنها وألجلها يف القانون األخالقي ،بل ال بد أن يكون ذلك تحت حراسة
العقْل ،وهذه الحراسة والحاكمية للعقل هي قِوام عدم الع َوز ،ومنشأ الرتياح عقل .هذا
االرتياح الذي إمنَّ ا يتسبب به الفعل األخالقي ،ألنه موجب الستقاللية اإلرادة ،التي هي
املبدأ لتعي ْينه مبادته.
فها نحن ذا ،ف قد أصبح للعقل غاية ومصلحة مستقلة عن ملكة الرغبة والشعور ،هذه
كل القوى األخرى
عني مصلحة ِّ
املصلحة يع ِّينها العقْل،
ويعني كيف ت َتحقق ،كام أنه يُ ِّ
ِّ
للنفْس عىل حد تعبري كانط .وإذا ما كان العقْل اإلنساين الذي به كان اإلنسان إنسانا ً هو
ِ
ستصل يف ميولها إىل
تعيني ملوضو ٍع وماد ٍة ،فإ َّن النفْس
الحاكم ،وله تتبع اإلرادة يف كل ْ
توافق تا ٍّم مع القانون األخالقي.
ّي ،هذا الحرص ،سواء كان عن
كف كانط عن حرص مفهوم السعادة بأمر
مل ي َّ
حّس لذ ٍّ
ٍّ
ٍ
تسمية الحال ِة التي تك ْون لإلنسان حني و ْعيه بحريَّة
عمد أو غري عمد ،أ ْوجد مشكل ًة يف ْ
سامها كانط
إرادته وحاكمية العقْل ،أي عدم العوز ،وعدم الخضوع للميول واألهواء؛ ولذا َّ
ألخالقي،
بالرضا عن النفْس امل ُولِّد لحالة االرتياح العقْل .والنتيجة هي :أ َّن الخري األعىل ا
ّ
تعيني اإلرادة للعقل ،وذلك من خالل ِ
الحفاظ عىل
ي تبعيَّة
هو صريور ُة العقْل حاكامً ،أ ْ
ْ
أي ساد عىل كل القوى،
حصل العقْل ذلكْ ،
صورة اإلرادة ،بأ ْن ت َ ْبقى إراد ًة حرة ،فإذا ما ّ
سبب آخر لتعييْنها ،فإ َّن هذه الحال هي الخري
ألي
السبب
فكان هو
ٍ
ِّ ُ
املعني لإلرادة ،واملان ُع ِّ
ُ
رش إ َّال َ
والوعي
تعيني اإلرادة لغريه من امليو ِل،
ترك ْ
األعىل الذي يك ْون غاية العقْل ،وليس ال ُّ
ُ
موجب للرضا واالرتياح .وبعد ،يتابع كانط سريه ليدرك أن هذا الخري
بهذه الحاكمية،
ٌ
الكامن يف العمل وفقا للواجب الذي يحكم به العقل بنحو مضاد للميول والرغبات ،ليس
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هو الخري األعىل واألسمى بل هناك ما هو أعىل وأسمى ومنه ،وراء هذا الخري األعىل،
تعيني إراد ٍة
يكون أسمى ،هو إذا ما صارت امليول متوافق ًة مع اإلرادة ،بحيث ال يعود بني
ْ
أي فرق ،فيَنْتفي اإلكراه ،وتنْتَفي أخالقُ الواجب،
حر ٍة ملوضوعها،
وتعيني امليول لهُّ ،
ْ
تعيني امليول
بل متَ اهي
ليست فقط إخضا َع امليولْ ،
أخالق قداس ٍة .والنتيجة هي،
َ
وتصري
ْ
ْ
صلت الخري األسمى؛ بناء
مع
ح ّ
تعيني اإلرادة الحرة ،ومتى ما صارت النفْس كذلك ،فقد َ
ْ
عليه ،سيكون الخري األسمى ،هو غاية القانون األخالقي ،وموضوع اإلرادة.
1

ومن هنا ،يقرر كانط رصاحة أنه طاملا أ ّن لإلنسان ميوال تتناىف مع قانون العقْل
األخالقي ،فإ َّن تعييْنه لإلرادة سيك ْون عىل خالف تلك امليول ،وإذا ما كان تحكيم القانون
تعيني ماد ِة اإلرادة وموضو ِعها بنفْس اإلرادة الحرة ،وكان االنبعاث نحو العمل فقط
يتم ب ْ
جل القانون األخالقي ،واحرتاما ً وهيب ًة له ال ملا يَ ْن ُت ُج عنه؛ فحينئذ ،سيكون السلوك
وفقط أل ْ
تعيني
سلوكا أخالقيا ً .أ ّما إذا صارت ُّ
كل ميول النفْس متوافق ًة مع القانونْ ،
أي منسجم ًة مع ْ
اإلرادة الحرة ،فإ َّن القانون األخالقي سيك ْون قانو َن قداس ٍة ،ال قانو َن الواجب .وأ ّما إذا كان
أساس القانون األخالقي ،دون أ ْن يك ْون
الف ْعل مطابقا ً ملا ت ُعيِّنه اإلرادة الح َّرة ،التي هي
ُ
جل الواجب ،فإ َّن السلوك سيك ْون رشعيا ً،
الداف ُع هو التَق ُّيد بالقانون واحرتا ُمهْ ،
أي ملْ يك ْن أل ْ
لكنّه ل ْن يك ْون أخالقيا ً.
ُ
األخالقي ،والقانونُ
والواجب هو أم ُر القانون
السلوك وفقا ً للواجب،
ري هو
ُ
فالخ ُ
ّ
كانت اإلرادة الحرة مشرتك ًة بني
تعيني اإلراد ِة الحرة ملوضوعها بِ ِعلِّ َّي ِة ذاتِها ،وإذا
ْ
األخالقي ْ
ّ
كل ٍ
أحد.
جميع الناس ،فإ َّن ما ت ْعيِّنُه اإلراد ُة هو القانون الصالح إلراد ِة ِّ
ض كانط أ ْن يُس ّمي االرتياح وحالة الرضا بالسعادة ،وملْ يَ ْرىض أ ْن ت ُس ّمى تلك الغاية
ملْ ي ْر َ
وصفُه بها-مل يرىض بتسميتها-بالكامل ،نعم ج َعل
واملصلحة واملنفعة التي للعقل كام تك ّرر منْه ْ
2

تحقيق الخري األسمى غاي ًة للعقل وغرضَ ه؛ ولذا عندما ع َّرج عىل دعوى ك ْون الغاية هي الكامل،
َ
كل ِجدَة ،ويُرجِعها إىل َملَكة الرغبة ،وبالتايل عدم جدواها يف تأسيس قانونٍ
حاول أن يُف ِّرغها م ْن ِّ
 .1املصدر السابق ،ص.215 ،157 :
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معيار القانون األخالقي عند إميانويل كانط عرض ونقد 327 
حب الذات .لقد رفض كانط صالحية أن يكون الكامل
عا ّم وشام ٍل لألخالق ،ورجو ِعها إىل ّ
أساسا للقانون األخالقي ،بحجة أن انطباقه عىل األفعال ليس معط ًى قبل ،وبالتايل فإنَّه
تعيني اإلرادة ،وعليه
يتوقف عىل مالحظ نتائج األفعال ،والنتيجة هي تجريبية هذا املبدأ يف ْ
ال يصلح لقانون أخالقي عقل.
وبالجملة لقد وصل كانط إىل أنه عندما تكف امليول والرغبات عن مضادة حكم العقل
بالوجوب ،فإن القانون األخالقي حينها يكف عن أن يكون قانون الواجب ،بل يصري قانون
قداسة .لقد قبل كانط بصريورة اإلنسان يف ميوله ورغباته متوافقا بالكلية مع مقتىض القانون
األخالقي ،دون أن يالحظ أن يف ذلك اقرارا منه بحصول حالة كاملية مل تكن من قبل فيه،
فلقد أصبحت رغباته وميوله ليس فقط متعلقة مبا تعلق به الواجب األخالقي ،بل لقد
أصبحت متعلقها بالذات وأصبحت اللذة تابعة للتوافق مع الفعل العقل ومل يعد لرغباته
وميوله أي متعلق إال ذاك الذي يقره العقل ويرضا به.
ولكن أليس هذا ترصيحا صارخا باشتامل مادة األفعال األخالقية ،أي املادة التي يعينها
الواجب األخالقي بحرية اإلرادة-اشتاملها عىل خصوصية هي غاية بذاتها؟! أليست هذه
الغاية بذاتها قد أصبحت متعلقا للميول والرغبات فصارت بذلك ميوال ورغبات متامهية
مع القانون األخالقي ،وصار العمل عىل وفق هذا القانون عمال عىل وفق قانون القداسة ال
قانون الواجب؟! واآلن ،هل هذه الخصوصية التي هي غاية بالذات ،هي أمر غري كون
متعلق اإلرادة كامال يف نفسه راجحا بذاته ككامل ملوضوع ما مبعزل عن كونه راجعا إىل
الذات الشخصية الفا علة أو إىل غريها ،وبغض النظر عن ترتب اللذة واألمل عىل الفعل أو
الرتك أو ال ،وبغض النظر عن التوافق مع الرغبة وامليول التلقائيني أو ال؟!
وبعد ،أليست هذه الحالة التي يصل إليها اإلنسان هي عني الحالة التي دئب الرواقيون
ومن قبلهم املشاؤون عىل تسميتها بحالة العدالة التي هي أول كل الفضائل وأساسها
وحقيقتها ،حيث تصري أفعال املرء متعلقة بالكامل الراجح بالذات بغض النظر عن
موضوعه ومحله ،ويصري ميل املرء متعلقا بالذات مبراعاة الكامل الراجح بالذات بغض
النظر أي جهة أخرى .وهذه املراعاة من هذه الجهة ،تكون مطلوبا يسعى املرء لتحصيلها
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طاملا أن ميوله ورغباته التلقائية ال زالت تحكمه ،فإذا ما كفت رغباته وميوله عن أن تكون
تلقائية ،بل صارت منبعثة عن تعيني وتحديد روية عقله عىل أساس معياره املتمثل بالكامل
الراجح بالذات ،وصار الفعل أو الرتك كالهام ملذان عىل حد سواء طاملا أن الذي يتحقق
به ام هو الكامل الراجح بالذات ،فعند ذلك يصبح املطلوب فعليا والفضيلة حاصلة حيث
ميلك اإلنسان ملكة االعتدال النزوعي املتامهية مع ملكة الروية العقلية العملية املستمدة
ملبادئها عن الروية العقلية النظرية؟!
أي غائ َّية يف القانون
رص عىل رفض ِّ
ال يبدو كانط بوارد الكالم عن أي من ذلك ،بل تراه ي ُّ
جنا عن ك ْونِنا
رص َف غاي ٍة عقلية ،أل َّن هذا من شأنِه أ ْن يخْر َ
األخالقي ،حتى لو كانت ْ
أصل قانون ّيته عىل ح ِّد ز ْعمه ،ويقول
خاضعني لعقْلناُ ،مراعني له ْيبت ِه وحاكم ّيته ،مام ي ْنفي ْ
حول ذلك:
إنه لجميل جدا أن يصنع الخري بدافع حب البرش والحسان املتعاطف معهم ،أو أن
يكون املرء عادال بدافع حب النظام لكن هذا ليس بعد املسلمة الحقيقية األخالق َّية
1
لسلوكنا التي تليق مبنزلتنا بني الكائنات العاقلة كونها برشا. ...

ملْ يسأل كانط نفْسه عن السبب الكامن وراء هذه املشاعر النبيلة ،وهل أ ّن الرغبة بها،
يق ملبدأ أع ّم من النفع الشخيص ونيل
هي رغب ٌة أنانية ،أو بداعي لذة ٍشخصية ،أم أنّها تطب ٌ
اللذائذ؟ مل يرى كانط أ ّن الحاجة إىل العقْل يف مثل هذه السلوكيات الشائعة مل تكن يوما
ألجل تصحيح الن ّية وتخليصها من األنانية وغائية اللذة الشخصية ،بل إن الحاجة إىل العقل
ح ٍو تا ّم حتى ال يقع املرء يف ضد
فيها تكمن حرصا يف ضامن ُمراعاة املبدأ املح ِّرك لها بن ْ
صل
ح ُ
غايته بارتكاب اإلفراط أو التفريط؛ والسبب يف ذلك هو أ ّن هذه األفعال وإن كانت َت ْ
إال أ ّن دافع ذلك امليول ومبدأه وغايته ،هو رصف مراعاة الكامل الراجح
وفق ميو ٍل تلقائيةَّ ،
إال ُمتعلَّقها؛
بالذات ،ولكن ألن امليول التلقائية ال تكفي لضامن الوفاء بالغاية فهي ال ت َرى َّ
حفيز عىل الكامل الراجح بذاته ،ومحدودية
والوفاء بالغاية يتطلب اجتامع أمرين ،وهام :الت ْ
حفيز بحدود ترت ُّب الكامل الراجح بالذات؛ والحال أن تحقيق هذه املحدودية ال ميْكن
الت ْ

 .1املصدر السابق ،ص.158 :

معيار القانون األخالقي عند إميانويل كانط عرض ونقد 329 
إال برعاية العقْل يف ر ِويَّته لها؛ ولذلك كان العقل الحاكم مبراعاة تلك الغاية
أ ْن يك ْون َّ
املطلوبة بذاتها والتي تعلقت بها الرغبة التلقائية أيضا ،حاكام برضورة جعل اإلرادة ناشئة
عن رويته منعا إلفْراطها وتفريطها ،وذلك بتحدي ِد حدودها مبا يتناسب مع مبدئها .ومن هنا،
ويف نهاية املطاف ،إذا ما أصبحت امليول يف نشوئها منطلقة من سبق روية العقل فلم يعد
للتلقائية دور يف نشوئها ،بل تصري التلقائية تلقائية يف النشوء عن الروية يف مراعاة الغاية
والعمل عىل وفقها ،فعند ذلك فقط تصري امليول ميوال ناشئة عن اعتدال نزوعي ،وعند
1

ذلك فقط تصبح تلك امليول بتنوع متعلقاتها فضائل متنوعة  .ولكن إذا كان األمر كذلك،
أفال يعني هذا أن تقنني العقل للسلوك اإلنساين هو من األساس قانون قداسة ،ألن امتالك
الفضيلة ال يعني ومل يعني عند منظريه إال ذلك ،وأن املسعى كان من األساس نحو بيان
قانون الفضيلة ،وأنه يفرتض باإلنسان أن يكون ساعيا المتالك الفضيلة أو القداسة أو ما
شئت فسمها .وإذا كان كذلك ،أفال تصبح مسألة الواجب ،واالنبعاث عن واجب ،وكون
القانون رشعيا أو أخالقيا باملعنى الذي قرره كانط من معنى األخالقية-أال يصري كل ذلك
كالما يف أمور أجنبية كليا عن مقام التأسيس النظري وتقنني العقل ومعايري تقنينه؟!
مسلكه الخاص ،وهذا ما قاده إىل
إال أ ّن كانط ملْ يك ْن بِوار ِد ِّ
كل ذلك ،بل إنَّه سلَك ْ
ٍ
ميلك عقْله أ ْن يَ ْستدل عليها نظ ِريّا ً ،أو أن يبني أوليتها
مب
صادرات ال ْ
رضورة االستعانة ُ
األخالقي يتوقّف عىل التّسليم بعدَّة قضايا قد
جد أ ّن إمكان القانون
معرفيا ً .إذْ ،بعد أن و َ
ّ
حسمها إيجابا ً أو سلبا ً ،وب ْعد أ ْن بَنى عىل رضورة
ل عن ْ
فرغ مسبقا ً عن ع ْ
جز العقْل ال َّتأم ّ
األخالقي ،ثم حكَم بتض ُّمن حقيق ِة القانونيّة لإليجاب واألمر ،وبالتايل فإ َّن جهة
القانون
ّ
مؤسسا ً للقانون؛ أل َّن أي اعتبار ملوادّه يف
القضايا هي الوجوب ،وليس َّ
إال الوجوب ْ
يصلح ّ
أصل القانونية ،وبعد أن كان
تجريبي
ْنني ،فإنَّه سيتوقّف عىل ما هو
ونسبي ،فتنْتفي ْ
التق ْ
ّ
ّ
ري
الوجوب إلزاما ً ،واإللزا ُم ال ميْكن أ ْن يتص ّور َّ
إال بالقياس إىل إراد ٍة تك ْون ِعلِّ َّيتها للفعل غ َ
رضوريَّة أو آل ّية كام هو الحال يف القانون الحاكم للطبيعة ،بل ال بد أ ْن تك ْون إرادة حرة؛
 .1لقد فصلت الكالم حول هذه النقاط كلها يف القانون العقل للسلوك ،طبع مكتبة ومضات ،بريوت لبنان ،يف املطلبني الثاين
والثالث ،فيمكن ملن أراد االستزادة املراجعة هناك.
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بعد كل ذلك وألجله ،قام كانط بافرتاض أن اإلرادة اإلنسانيَّة حرة ،والحك ُم بحريَّتها ليس
تعيني
ل ،ال قيمة نظرية له؛ ومبا أ ّن اإلرادة حرة ،فإ َّن
ْ
ل عم ّ
حكامً نظريا ً ،وإمنَّ ا إميا ٌن عق ّ
إال عىل ُعهدتها مبا
مادة القانون ،ومادة القضيَّة األخالقيَّة التي جهتها الوجوب ،لن يك ْون َّ
تعيني املادة امل ُتوافقة مع
التعيني بديهي ،إذ
هي إرادة حرة بصدد تحقيق الواجب ،وهذا
ْ
ْ
حريَّة اإلرادة عن أي ميول هو بني لكل أحد.
وهكذا َمييض كانط يف افرتاض مسلَّمة حريَّة اإلرادة ،ويُ ْتبِعها بافرتاض خلود ا لنفْس
ٍ
ٍ
كرشط
ل إلمكان تطبيق القانون ،ثم َيفرتض وجود الكائن األسمى ،وهو الله،
كرشط عم ّ
1
ٍ
افرتاضات محضة ،لها
إلمكانية الوصول إىل الخري األسمى  .وهذه االفرتاضات ستَبقى
2
عرب عن االعتقاد بها باإلميان العقْل ،وجعل رشط هذا
رضور ٌة عملي ٌة فقط ؛ ولذا َّ
ل بِعدم تناقضها ،وإن ع ِ
حسم واقع ّيتها كموضوعات
جز عن ْ
االفرتاض ،إقرار العقْل التأم ّ
3

ُمتع ِّينة .
ولك ْن ،وبعد كل ذلك ،ومبعزل عنه كله ،يبقى أمامنا سؤال واحد وأسايس ،ميكن
للجواب عنه أن يأخذ محاولة كانط كلها إىل حيث حاول جاهدا من األساس أن يبعدها
عنه ،وهذا السؤال هو ،ملاذا يجب االلتزام بهذا القانون؟ وما الذي يجعل ات ّباع ما يوجبه
العقْل الزما ً؟ وهنا ال يجد كانط ب ّدا ً من القول بأ ّن غاية اإلنسان ال تنحرص بالحاجات
ميكن االقتصار معه عىل مج ّرد االستعامل اآليل
الحيوانية ،بل إن لإلنسان مقاما ً آخر ،ال ْ
للعقل يف خدمة الحاجات الحيوانية ،فيقول:
إال أنه مع ذلك ليس حيوانا إىل درجة تجعله غري مكّتث بكل ما يقوله العقرل من عنده
ويستعمل العقرل مجرد أداة لشباع حاجاته بوصفه كائنا حسيا ،ذاك أن امتالكه لعقل ال
يرفعه إطالقا يف القيمة فوق الحيوانية البحتة وإذا كان العقرل ليخدمه فقط يف البحث
عام تحققه الغريزة لدى الحيوانات ففي ذلك لن يكون العقرل سوى طريقة خاصة
استخدمتها الطبيعة لتسلح النسان بها من أجل الغاية نفرسها التي صممت هي الحيوان

 .1املصدر السابق ،ص.217 :
 .2املصدر السابق ،ص.220 :
 .3املصدر السابق ،ص.119 :
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من أجل الوصول إليها من دون أن تخصه بغايات أسمى ....ولكن لإلنسان عالوة عىل
1

ذلك عقال يهدف إىل غاية أسمى .

ها نحن ذا! لقد أصبح اتباع تقنني العقل مرهونا بالغاية ،لقد أصبح القيام بالواجب مرتبطا
كل ذلك ،يرفض كانط أ ْن يسمي
بتحصيل اإلنسان غاية أسمى من غاية الحيوان ،ولك ْن ،مع ّ
تعيني الواجب من خالل
هذه الغاية كامالً خاصا ً باإلنسان ،ويرفض أن يجعل املعيار يف
ْ
تعيني الكامل الراجح بالذات ،والذي ال ينال اإلنسان كامله الخاص به كإنسان إال بجعله
ْ
إياه غاية له بالفعل يف كل سلوك يقدم عليه.
ٌ
وتقويم
حتليل
ٌ
وهكذا نصل إىل ختام ما آثرت نقله نصا أو باملعنى من كالم كانط ،والذي أرجو أن يعذرين
2

القارئ عىل طوله ورمبا إطنابه ولكن حتى يكون األمر من الجالء بحيث ال يتصور إخالل
يف عرض وفهم ما رام كانط بيانه نظرا ملا لهذا املنظِّر من مكانة يف نفوس كثريين ،وحتى
يكون القارئ عىل أهبة االستعداد حينام أرشع يف التحليل والتقويم.
وفيام يل أرشع بذلك.
والتعيني
استهالل ببيان اخللط بني مقام التأسيس ومقامي التحفيز
ْ
إن ما أجده واضحا بالنسبة يل هو أنه قد تم الخلط يف كالم كانط بني مقامني ،أعني بني
ْنني من جهة ،ومقام التحفيز والتحريك من جهة أخرى ،وهذا ما قاده
مقام التأسيس والتق ْ
إىل النظر إىل القانون األخالقي عىل أنه متقوم باإللزام ،وهذا بعينه ما قاده يف الختام إىل
اإلقرار برضورة غائيَّة السلوك األخالقي ،وإىل اإلقرار بغاي ٍة غري شعور اللذة واملتعة،
التعيني غري مستند إىل مضمون الفعل
وبالتايل ال يعود القانون األخالقي صوريا ،وال يعود
ْ

 .1املصدر السابق ،ص.127 :
 .2لقد عمدت إىل حذف النصوص واالكتفاء بتلخيص معناها هنا حتى ال تتحول املقالة إىل كتاب ،وإال فمن أراد التفصيل فيمكنه
الرجوع إىل كتايب نقد االتجاهات األخالقية ،الفصل التاسع ،االتجاه الصوري ،صفحة ،168 :حيث ذكرت كل ذلك مفصال هناك.
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مطلقا ،بل ،سيكون هناك غاية ،وهذه الغاية هي املعينة للفعل ،وهي السبب وراء حريَّة
اإلرادة ،ال أن تعي ْينه كان بسبب حريَّة اإلرادة .ولكن كانط نظر إىل القانون األخالقي من
إال وهو عىل نحو آمر ومتضمنا
حيث هو يف مواجهة امليول التِّلقائيّة ،فلم يستطع أن يلحظه َّ
لإلكراه ،والحال أن كال هذين اللحاظني خارجني عن حقيقة التأسيس األخالقي واملعيار
تعيني العقْل ملادة فعله؛ إذ فرقٌ بني متطلبات التحفيز ومواجهة امليول ،وبني متطلبات
يف ْ
وتعيني متعلق اإلرادة عند العقْل .ولكن هذا الخلط هو الذي أدى إىل تصوير كانط
ْنني
ْ
التق ْ
ملحاولته أنها غري مسبوقة ويف قبال كل ما عداها ،بل هو حاول جاهدا أن يربز ذلك عندما
أرص عىل تفسري السعادة بأنها شعور مادي ،ورفض كونها الخري والفضيلة-مع أن السابقني
عليه ال يجعلون السعادة شعورا ،وإمنَّ ا وجدانا للكامالت ،وهذا الوجدان متقوم الحصول
بعدم التبعية للميول والرغبات التلقائية االنفعالية ،وبذلك يتحقق الخري-وبالتايل رضورة
استعامل مصطلح مغاير ،تكريسا للمغايرة بني محاولته ،وبني املذاهب األخالق َّية
إال قِوام السلوك األخالقي عند الرواقيني
املطروحة قبله .وليس ما أكد عليه كانط حول النية َّ
واملشائني ويف كلامت أرسطو وماركوس أوريليوس ،والفارايب ،وابن باجة.
بل ،وليكن هذا عىل ذكر من القارئ ،مل يكن كانط ليضطر إلدخال مصادرة الخلود
والوجود اإللهي لو مل يكن ينظر إىل القانون األخالقي مبا هو محتاج إىل التحفيز واملربر
لإلطاعة والعمل عىل طبقه ،وبالتايل هو ينظر إىل القانون األخالقي من حيث هو يف مقام
ْنني،
التأثري عىل امليول ،وإيجابه للتح ُّرك عىل طبقه ،ومل يكن ناظرا إىل مقام التق ْ
تعيني اإلرادة؛ ولذلك مل يجد بُدّا من التنازل عن قيد
والتأسيس ،واملعيار الحقيقي وراء
ْ
الوجوب يف القانون األخالقي عند الكائن األسمى ،باعتبار أن امليول منتفية ،وبالتايل ال
ْنني األخالقي ،وبالتايل مل يكن
موضوع لفرض وجوب ،لعدم وجود ما ميانع مقتىض التق ْ
تعيني اإلرادة له
ْنني األخالقي يف حقيقته راجعا ً إىل تحيُّثه بحيْثيَّة الوجوب ،وال إىل
ْ
التق ْ
ح ٍو صوري ،بل إىل مناط عام وشامل ،منطبق عىل جميع املواد ،وعىل أساسه يتم تحديد
بن ْ
مضمون الفعل تحديدا ً خاصا.
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التعيني للسلوك ،وبني
وهناك خلط آخر قاد كانط إىل الحكم بالتنايف بني تجريبية
ْ
التعيني والحكم الجزيئ بتوفر
أخالقيته ،وهو الخلط بني مقام التأسيس من جهة ،ومقام
ْ
السلوك عىل معيار السلوك األخالقي من جهة أخرى؛ أل َّن تأسيس السلوك األخالقي يرتبط
بتحديد املعيار الذي عىل أساسه يحدد العقْل السلوك ،ومبراعاة توفر ذلك املعيار يف
س أخالقية السلوك ،وال يستلزم
التعيني ،أما ما تتوقف عليه عملية
عملية
التعيني ،فال ميَ ُّ
ْ
ْ
نسبية األخالق ،وإمنَّ ا الذي يستلزم نسبيته هو جعل املناط يف التأسيس كامنا يف التوافق
مع امليول واالنفعال الشخيص بعيدا عن معيار الروية العقلية وهو الكامل الراجح بالذات.
وبالتايل فإ َّن املشكلة تكمن يف حرص املناط القبل بالتوافق مع امليول واالنفعال ،ونفي
وجود أي مناط آخر موضوعي ،فإذا ما تم تحديد مناط موضوعي؛ فإ َّن االحتياج إىل التجربة
لن يؤدي إىل نسبية األخالق ،وبالتايل تنتفي املقابلة بني األخالقيَّة والتجريبية ،وسيأيت
الكالم عىل مسألة نفي أي إمكانية ملعيار قبل مغاير للذة والشعور.
وبالجملة ،فكام خلطت الوضعية املنطقية 1بني مقام التطبيق ومقام التأسيس ،وكام
خلط إميل دوركايم 2و وليم جيمس 3بني مقام التأسيس ومقام التحفيز ،وكام خلط وليم
التعيني واالندراج ،كذلك خلط كانط أوال
جيمس و جون ديوي 4بني مقام التأسيس ومقام
ْ
التعيني واالندراج ثانيا.
بني مقام التأسيس ومقام التحفيز ،ثم بني مقام التأسيس ومقام
ْ
الصورة متقومة بالنشوء عن املادة
ي
إن القضيَّة العملية ،كام القضيَّة النظرية ،تتألف من مادة وهيئة ،وتتضمن الهيئة الجهة ،أ ْ
ِ
والفرق بني القضايا العملية والنظرية واضح من
ُ
ارتباط املوضوع واملحمول.
بيانا ً لنحو

 .1نقد االتجاهات األخالقية ،محمد نارص ،طبع مكتبة ومضات ،بريوت لبنان ،الفصل الثاين ،االتجاه النسبي االنفعايل ،صفحة:
 26وما بعدها.
 .2املصدر السابق ،الفصل الخامس ،االتجاه االجتامعي ،صفحة 93 :وما بعدها.
 .3املصدر السابق ،الفصل العارش ،االتجاه الْباغاميت ،صفحة 229 :وما بعدها.
 .4املصدر السابق.
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أي ما ينبغي
مجرد تصورهام؛ إذ العملية تحيك عام
يخص متعلَّق اإلرادة ،وكيْفيَّة السلوكْ ،
ُّ
أن يك ْون ،بخالف النظرية ،فإنَّها تحيك ما هو كائن ،وما ك ْونه ليس مرتبطا ً بإرادتنا.
والجهة يف القضيَّة النظرية ،تحيك نحو اإلرتباط فيام هو كائن ،من ك ْونه رضوريَّا ً أو
أصل اإلرتباط ،يرجع إىل خصوص َّية طرفيه؛ فإ َّن الجهة وإنْ
إمكانيا ً أو غري ذلك ،وحيث إن ْ
إال املادة ،فحينام
إال أنّها تتبُّع خصوصيَّة املادة ،وليس من معني لها َّ
كانت من أجزاء الهيئةَّ ،
أقول (الخط قابل لالنقسام بالرضورة) فإ َّن جهة الرضورة ،ليست ناشئة إال من أ ّن ما هو قابل
للقسمة بذاته وبال واسطة ُمتض َّمن فيه ما هو ُمتض َّمن يف معنى الخط وهو معنى الكم؛
وبالتايل فإ َّن عدم ح ْمل (قابلية االنقسام) عىل (الخط) يكون سلبا لليشء عن نفسه ،وموقع
يف التناقض ،والتناقض باطل بالرضورة ،فسيك ْون الح ْمل رضور َّيا ً.
وهكذا الحال يف كل قضيَّة ،فإ َّن جهة القضيَّة هي التي تحيك نحو اإلرتباط بني
الطرفني ،استنادا ً إىل خصوص َّية املادة؛ وبالتايل ،ميتنع ف ْرض العلم بجه ِة القض َّية ،مبعز ٍل
عن العلم بخصوصيَّة املادة.
إال أنّه راج ٌع إىل خصوص َّية القض َّية مبا هي
وهذا األمر وإ ْن مثّلنا له يف القض َّية النظريةَّ ،
أي إ َّن طبيعة الهيئة تتبُّع يف ت َحدُّدها وت َشكُّلها خصوصيَّة املادة ،فالقضيَّة املوجبة الكلِّيَّة
قضيَّةْ ،
إال بعد الفراغ عن كون العالقة بني محمولها وموضوعها عالقة ذاتية
مثال ،ال ميْكن أ ْن تصدق َّ
تستوجب إما التساوي بني املوضوع واملحمول وإما أخصية املوضوع مطلقا ً؛ وبالتايل يك ْون
وكامً وجهةً ،يتوقّف عىل العلم بخصوصيَّة املادة.
العلم بالهيئة كيْفا ً َّ
وقد تك ْون الجهة تتبع خصوص َّي ًة محدد ًة بحيث يجب توفرها يف كل مادة قض َّية حتى
جه بها وبالتايل يعلم مبا تك ْون عليه جهة القضيَّة متى ما علم بتلك الخصوصيَّة ،ويعلم
تو َّ
بوجود تلك الخصوص َّية متى ما فرض العلم بجهة القض َّية من جهة ما ،ككونه حكام ً وقض َّية
رضوري الجهة ،ولك َّن هذا العلم منشؤه العل ُم
ل
ّ
عقلية مثال ،حيث يُعلم بأ َّن الحك َم الع ْق ّ
مبرجع ّية قانون امتناع التناقض يف كل أحكام العقْل ،وتقوم نشوئها بتطبيق قانون الهوية،
السلب ،تقيض بالتناقض أي
بحيث تك ْون خصوص َّية املادة يف القض َّية املوجبة متى فُرِض َّ
السالبة.
سلب اليشء عن نفسه أي خالف قانون الهوية ،والعكس بالعكس يف َّ
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وبالتايل إ َّن العل َم بالجهة عقال ،ال ينْفك عن العلم مبناطها ،ولو بك ْونه مناطا ً عاما ً ،أ ّما
تناقض ،لِك ْونه خلْف التبعية التي ب َّينتها أعاله.
ف ْرض العلم بالجهة دون العلم مبناطها ،فهو
ٌ
ج ٌه بجه ِة الوجوب
ل مو َّ
ومن هنا ،ففي القضيَّة العملية ،حينام نَفرض أ َّن الحكم العم ّ
إال
واالنبغاء ،فإ َّن هذه الجهة الب ّد أن ت َرجِع إىل نحو العالقة بني الفعل والفاعل؛ ألنَّها ليست َّ
بيانا ً لها ،فنح ُو العالقة العملية اإلراديَّة يتحد ُد تبعا ً لخصوصيَّة كل من الفاعل والفعل ،بحيث
يوجب عدم الحكم باالنبغاء والوجوب إىل التناقض بسلب اليشء عن نفسه وخرق قانون
جهة بهذه الجهة بالرضورة ،وإال لزم
الهوية .وهذه الخصوص َّية ،يجب اتحادها يف كل قض َّية مو ّ
رضوري بال
التناقض أيضا ً؛ أل َّن ُمدرِك الرضوريَّة هو العقْل ،ومنْشأ إدراكه ،استناده إىل ما هو
ٌّ
وسط ،وهو امتناع التناقض ورضورة كون اليشء ذاته ،فاتحاد الجهة يعني اتحاد املنشأ.
وبالجملة ،إ ّن العلم بك ْون جهة القضيَّة العملية هي الوجوب ،يعني وجوب تعلُّق اإلرادة
بفعل ما؛ وبالتايل ال بد من معرفة الخصوص َّية التي يف ذلك الفعل والخصوص َّية التي هي
واجب.
مناط تعلُّق اإلرادة ،حتى يُحكَم بأ َّن تعلَّق اإلرادة بذلك الفعل
ٌ
تعيني الجهة يف القض َّية العملية يف موردين:
ولْنط ِّبق ك ْيف َّية ْ
األول :إذا قلنا إن اإلرادة هي إرادة تابعة لتصور شهوي ورغبة فإ َّن لزوم تحقق اإلرادة
لفعل ما تتوقف عىل كون ذلك الفعل محققا ملا تصبو الشهوة إليه بحيث متى فرض أن
اإلرادة هي إرادة عن شوق شهوي فإ َّن الحكم بلزوم تعلُّقها بذلك الفعل منو ٌ
ط بكونه محققا
ملا يصبو الشوق الشهوي لتحقيقه.
ثم حتى يحكم بأ ّن نُشوء اإلرادة عن شوق شهوي مثال هو الواجب فال بد من الفراغ
عن العالقة بني الذات املريدة ،ومتعلق اإلرادة ،بحيث يك ْون ف ْرض عدم تعلُّق اإلرادة به،
مؤدّيا إىل التناقض ،بحيث تك ْون الذات بخصوص َّيتها ،متح ُّركة بالرضورة من تلقائها إىل
املراد بخصوصيَّته املوجِبة لرضوريتها؛ وبالتايل تك ْون تلك الخصوصيَّة متعلَّقا ً لإلرادة
بذاتها.
مشتهى وعن ميلٍ تلقايئ،
إال من حيث هو
ميكن ف ْرض تعلُّق اإلرادة بفعلٍ َّ
وبالتايل ،لن ْ
ً
وبالتايل إذا ً ،لن يكون باإلمكان فعل إرادي مع كراهة ونفور.
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إال لحال الذات من موضوع اإلرادة ،والذي قد يختلف
إال أ ّن هذا املناط ،ليس يخضع َّ
تعيني املوضوع ليس خاضعا ً
باختالف أحوال الشخص نفسه؛ وبالتايل سيك ْون
ْ
لخصوصيَّته يف نفسه فقط ،بل لخصوصيَّة الذات بالنسبة إليه؛ ولذا لن يكون قابال للضبط
ْنني ،وسيك ْون املوضوع الواحد ،يف نفْسه ،تار ًة موضو َع إراد ٍة ،وتار ًة ليس كذلك،
والتق ْ
ح ٍو تلقايئ ،دون أن
وسيك ْون الوجوب مبناط االشتهاء جه َة قانونٍ للشهوة ،ت ُعيّنه الشهوة بن ْ
إال مالءمته للشهوة التي تت ُّبع حاالت النفْس املشتهية
أي اعتبا ٍر َّ
يكون لخصوص َّية املوضوع ُّ
مضافا إىل خصوصيات املوضوع املشتهى.
التعيني هي
يعني موضو َع اإلرادة ،وأ َّن جهة هذا
ْ
الثاين :إذا قلنا إ َّن العقْل هو الذي ِّ
الوجوب ،فإنَّه ٌ
تعيني موضوع اإلرادة،
قول يتوقّف عىل أ ْن يك ْون للعقل مناط خاص يف
ْ
بحيث متى ما ت َوفّر هذا املناط يف موضوعٍ ،فإ َّن موضوعيته لإلرادة تك ْون واجبةً؛ وبالتايل
يجب أن يكون ذلك املناط ،فيام إذا مل يُراعى يف ك ْيف َّية حكم العقْل وتقْن ْينه ،مؤدّيا إىل
التناقض؛ وحيث إن التناقض ال ميْكن أ ْن يك ْون واقعا ً ،وال ميْكن للعقل أ ْن يتناقض مع
حكْمه بالرضورة ،ويك ْون مع ِّينا ً
سرياعى من العقْل يف ُ
نفْسه ،فالنتيجة أ َّن ذلك املناط ُ
للموضوع امل ُتض ِّمن له.
ٍ
لتعني موضوع اإلرادة بنظر العقْل،
ملناط ما ،بذاته لذاته ،موضوعي ًة
وهذا يعني ،أ ّن
ُّ
بحيث متى ما أَدْرك ت َحقُّقه يف موضوعٍ ما ،حكَم بوجوب ِك ْون متعلَّق اإلرادة هو ذلك
املوضوع ،وهذا ما يتوقَّف عىل معرف ِة ما يك ْون مناطا ً لقابليّة التحقُّق واقعا ً بحكم العقْل،
أي يش ٍء أل َّن يك ْون ،عىل ماذا يتوقف؟
أي إ ّن الحك َم بقابل ّية ِّ
أي
حضٌّ -
رصف وال العدَم امل ْ
وهذا ما ْ
يسهل عىل العقْل إدراكه بالبداهة ،فال النقْص ال ْ
منهام-بقابلٍ أل َّن يُقال عىل ما يَقْبل التَّحقُّق ،فضال عىل ما هو ُمتح ِّق ٌق بالفعل؛ أل َّن ك َّل يش ٍء
عبارة عن خصوصية بها كان هو ،وهذه الخصوصية هي كامله الذي به هو ،أي كامل ما،
وما يَ ْق َبل التحقُّق يف نفْسه هو يشء ما بخصوصية ما ،أي كامل ما؛ ولذا ميتنع أ ْن يك ْون
ْص والعدَم ُمتعلَّقا لإلرادة من حيث هام كذلك ،بل ال ب َّد أ ْن يك ْونا باإلضافة ،ولجه ِة
ال َّنق ُ
ٌ
كامل ما بالرضورة.
يصدُق عىل كل موضو ٍع إلراد ٍة أنّه
كام ٍل ما؛ ولذا ْ
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جله
ومن هنا ،فإ َّن مناط حكم العقْل مبوضوعية يشء لإلرادة ،هو نفْسه املناط الذي أل ْ
خالص من أي ح ْيث َّية
ي ك ْونُه كامالً ما .وهذا املناط-أي الكامل-
حكم بأنَّه ٌ
ٌ
قابل لل َّتحقُّق ،أ ْ
ي ْ
تعيني العقْل إياه كموضوع لإلرادة ،كام كان خالصا من أي حيْثيَّة أخرى يف
أخرى يف
ْ
حكمه بقابلية التحقق ،وهذا املناط هو ع ْينه منا ُ
لتعيني موضوع
رتجيح بني الكامالت
ْ
ط ال ْ
اإلرادة يف حال تعارض وتزاحم الكامالت ،وهذا ما يعني أن مناط تعلق اإلرادة بيشء هو
كونه كامال ،ومناط تعيني كامل ما من بني كامالت أخرى هو كونه كامال راجحا بالذات
عليها.
جل أنَّه كذلك ،كانت إرادة اختيار،
ثم إن هذا املناط ،متى ما صدرت اإلرادة عنْه أل ْ
ألنَّها تك ْون قد ُسبقت ب َت ِ
إال
كل اعتبا ٍر لغري الكامل ،و ُع ِّني األش ُّد كامالً ،وملْ يرجح َّ
نح َية ا ِّ
إال حيث تك ْون هذه
من حيْثيَّة الكامل ،ال لحيْثيَّة االشتهاء أو االلتذاذ أو االرتباط باألناَّ ،
صداقا للكامل الراجح يف ظرف ما؛ وبالتايل تك ْون ال َّرويَّة العقْل َّية ،قد س َبقت
الحيثيات ِم ْ
اإلرادةَ ،والتي بها كانت إرادة اختيار ،ال إرادة ميل وانفعال ،ولذا كان املتحقِّق خريا ً يف ذاته
خريا ً.
ألنه كامل ُع ِّني باالختيار ،ولهذا بع ْينه كان الفاعل ِّ
والنتيجة ،أنّه بهاذين التطبيقني ،قد أصبح واضحا ً أ ّن جهة الوجوب يف القضيَّة العملية،
والتي هي تعبري عن نحو العالقة اإلراديَّة بني الذات واملراد ،ال بد أن ت َرجِع إىل خصوص َّية
طريف العالقة ،بأن تك ْون العالقة بينهام رضوريَّة ،ف ُيحىك عنها ،بتوجيه القض َّية بالوجوب،
ْنني ،بل ف ْر ُع الفراغ عنه ،و ُمتف ِّرع عليه.
وليس الوجوب هو أساس التق ْ
جه القض َّية العملية بالوجوب؛ فإ َّن ذلك يعني املفروغية عن
ولو ُفرِغ ف َرضا ً عن تو ُّ
اشتامل طريف العالقة بخصوصيَّتهام ،عىل ما يقْيض باستلزام ف ْر ِ
ض صالحية انفكاك اإلرادة
عن تعلُّقها باملراد ،أو انفكاك املراد عن صالح ّية كونه متعلَّقا لإلرادة ،للتناقض.
ٍ
لحاظ
أي
وبالجملة ،ميتنع ف ْرض توجيه القضيَّة السلوكيَّة بالوجوب مبعز ٍل عن ِّ
بأصل وجودها ،ومرجعيتها،
لخصوص َّية املادة .ومع ف ْرض الجهل بالخصوص َّية ،مع العلم ْ
إال من خارج العقْل؛ وبالتايل يقع
معطى ومعلوما ً َّ
ميكن أ ْن يك ْون
فإ َّن
الوجوب امل َّدعى ،ال ْ
َ
ً
بوجوب ليس العقْل مصدرا ً لتوجيه القضيَّة به؛ وبالتايل ال
البحث يف مناط اإللزام بااللتزام
ٍ
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ب َّد من العلم مبناط إيجاب ذلك املصدر الخارجي ،وإحراز توافق مناط العقْل يف
اإليج اب ،مع مناط ذلك املصدر يف إيجابه ،وبالتايل ال بد من العلم الكل مبناط إيجاب
صدر عن العقْل،
العقْل ،وحيث فرض الجهل به ،فإ َّن أي
ٍ
إيجاب ل ْن يك ْون له إمكاني َة أ ْن يَ ْ
معنى.
أي
صدره
ولن يك ْون
ٍ
خارج العقْل ُّ
إليجاب َم ْ
َ
ً
ومام تقدم يُعلم تناقض املبدأ الذي ف َرضه كانط ،بجعل الجهة أساسا للقانون
األخالقي ،مع تجريدها عن أي عالقة باملادة .ومن هنا ومبعز ٍل عن مسألة وجود َمبدأ لجهة
وجوب يف القض َّية العملية بحكم العقْل أم ال ،وانطالقا من ذلك فإ َّن نتيجة ما تقدم هي:
ٍ
إما أ ْن يك ْون هناك منا ٌ
ط يَرجِع لخصوص َّية املادة ،ويك ْون صالحا ً أل َّن يك ْون مناطا ً وأساسا ً
ل ،وللقضايا العملية ،ومناطا ً التصاف متعلَّقِ اإلرادة
للتقنيني الك ُِّل يف السلوك العم ّ
بالوجوب ،وإما أ ْن يك ْون هذا القانون املوضوعي مج ّرد خيا ٍل ال وجود له .فهل يوجد مبدأ
من هذا القبيل أو ال؟ 1هذا ما علينا أن نتبني حاله بجالء خالل متابعة التحليل لكالم كانط.
بطالن حص املقابلة بني املبدأ الصوري واملبدأ اللذي
إنّه ومبا سلف آنفا ً ،يُصبح واضحا ً ،أ َّن املقابلة التي ف َرضها كانط بني ك ْون الوجوب
إال افرتاضا ً خاطئا،
ل منحرصا ً باللذة ،ليست َّ
ّ
الصوري مناطا ً لألخالقية ،وك ْون املبدأ القب ّ
أل َّن الغاية ليست محصورة باللذة ،وخصوص َّية املضمون ليست محصورة باللذة واالرتباط
وري التوفر يف
يئ ،بل قد تك ْون الغاية مجردة عن كل ذلك ،وتكون رشطا ً رض َّ
بامليل ال ِّتلقا ّ
مضمون السلوك ،حتى يكون السلوك بنظر العقْل صالحا أل َّن يكون متعلقا لإلرادة ،ولو مل
يكن كذلك ملا تأىت لكانط أن يحكم بتحول القانون األخالقي إىل قانون قداسة إذ لو مل
يكن للقانون ارتباط جوهري بخصوصيَّة مضمون الفعل ،مل ميكن أن يختلف حاله يف حال
وجود امليول املنافية له عن حاله يف حال عدمها.

 .1لقد فصلت الكالم حول كل ذلك يف القانون العقل للسلوك يف املبادئ العامة والخاصة ،ويف املطلب األول .وكذا يف نقد
االتجاهات األخالقية عند مناقشة االتجاهات األخرى.
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أضف إىل ذلك ،أ ّن املالزمة بني اللذة والفعل ال توجب صريورة اللذة غاي ًة ومناطا ً
ُ
إدراك حصولها،
لإلرادة ،بل إن اللذة تحصل تبعا ً لتوفُّر الفعل عىل الخصوص َّي ِة التي يوجِب
َ
حصول الشعور باللذة .ولو كان ترت ُّب اللذة عىل الفعل موجبا ً لذلك؛ لكان عىل كانط أ ْن
حكُم بصريورة االرتياح العقْل والرضا غاي ًة بنفْسه مبعز ٍل عن ك ْون الفعل متعلَّقا لإلرادة
ي ْ
من حيث هو واجب ،ولك ْن كام أ َّن هذه املالزمة ملْ ت ُوجِب أ ْن يصري االرتياح من حيث ذاته
غايةً ،فكذلك ليس رضوريَّا ً أ ْن توجِب املالزم ُة بني الفعل واللذة الشعورية ،صريور َة اللذ ِة
كل أنواع األفعال ،سواء كان الفعل موافقا للميل
بني ِّ
غايةًْ ،
بل تك ْون الخصوص َّي ُة الجامع ُة ْ
بأصل الصالحية لتعلق
يئ أو ال ،تك ْون هذه الخصوص َّية ،هي املناط يف الحكم ْ
التِّلقا ّ
رتجيح ،ويك ْون ت َح ُّيثُ الفعل بها يف عملية السلوك؛
اإلرادة بالسلوك ،وهي املناط يف ال ْ
إال الكامل الراجح بذاته،
موجبا لصريورة السلوك عقليا ً وأخالقيا ً ،وهذه الخصوصيَّة ليست َّ
ومن حيث نفسه.
لتعيني اإلرادة ،إىل اللذة ف ْرضاً
ل
ْ
وبنا ًء عليه ،يك ْون الحكْم برضورة رجو ِع املبدأ القبْ ّ
تعيني اإلرادة مع انتفاء مبدأ تعي ْينها .ويك ْون أيضا ً الحكم برضورة ك ْون
متناقضا ً ،الستلزامه
ْ
ل لذِّيا ،حكام ً متناقضا ً ،أل َّن اللّذّة ترتبط بإدراك حصول خصوص َّي ٍة وراءها،
املبدأ القب ّ
ل آخر.
وبالتايل يكون وراء اللّذّة مبدأ قب ّ
يني
ل متقدم عىل اإلرادة ،تلزم مراعاته يف تع ْ
واملرتتب عىل ذلك كلّه ،أ ّن ههنا مبدأ قب ّ
متعلّقها ،وهذا املبدأ القبل ليس اللذة والشعور النسبيني ،بل هو موضوعي ،تتوقف
أخالقية السلوك عىل مراعاته من حيث ذاته يف تعلق اإلرادة بالسلوك ،ويكون انطباقه عىل
السلوك محتاجا إىل التجربة أحيانا ،غري موجبٍ لنسبية األخالق ،ألن الحاجة إىل التجربة
كانت لتحصيل املعرفة بانطباق معيار التقنني املستقل يف معياريته عن التجربة وعن
امليول التلقائية.
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حقيقة اإلرادة احلرة وعالقتها بقانون ِ
العل َّية
ال بد من تلخيص بعض النقاط التي تم تفصيلها يف القانون العقل للسلوك قبل أن أدخل
فيام أروم بيانه هنا ،فأقول:
يف اإلرادة والنزوع
تعني الغاية يف
إن اإلرادة عبارة عن النزوع املستقر نحو
ِّ
تحصيل أو حفظ غاية ما نتيجة ُّ
اإلدراك دون منازعة بإدراك آخر ،يف ظرف إدراك ارتفاع موانع تحقيقه.
والنزوع عىل نحوين:
صداقه،
نزوع أ َّويل عام نحو الكامل من حيث ذاته ،يصري إرادة بالفعل بفعليَّة إدراك ِم ْوميكن أن نعرب عنه باإلرادة الكلِّ َّية ،والنزوع التكويني ،وهو ما يقود إىل الحكم به تطبيق
قانون السنخية  ،وهو ما فصلت الكالم حوله يف القانون العقل للسلوك.
 نزوع ثانوي نحو كامالت مخصوصة ،منها ما هو مرتبط بذواتنا ومنها ما هو مرتبطبغرينا سواء كان هذا الغري إنسانا أم غريه ،ومن البني بالوجدان وجداننا لهذه النزوعات.
والنزوع األول عام شامل ال ميكن أن يختلف بني إنسان وإنسان وإمنَّ ا يكون تخصيص
فعليته بنوع دون آخر من الكامالت نتيجة تحديد الكامالت خطأ يف نوع منها بعينه دون
آخر؛ نتيجة خطأ التفكري أو نتيجة العادة أو التلقني أو الخضوع لتلقائية بعض النزوعات
الثانوية؛ ولذلك ميكن أن يُد َرك وجداننا لهذا النحو من النزوع األويل بأدىن التفات متى ما
تخلص اإلنسان من استحواذ صور بعيْنها لنوع مخصوص من الكامالت نتيجة أحد
ميكن التنبه إليه بتت ُّبع أنواع النزوعات الثانوية ليجد عدم اختصاصها
األسباب السابقة ،و ْ
فصلته يف القانون العقل
بكامالت الذات أو كامالت الغري أو كامالت اإلنسان كام َّ
للسلوك.
أما النزوع الثاين فإنَّه يختلف باختالف األفراد يف تن ُّوعه ويف شدَّته وض ْعفه تبعا
الختالف ظروف التّك ُّون وظروف النُّشوء والنُّمو؛ ولذلك تختلف أنواع املسالك املستندة
إىل هذا النحو من النزوع دون أي قابلية لتقْن ْينها من حيث هي كذلك ،ألنَّها قابلة لتصري
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يئ ملناسباتها ،إذ ال تحتاج بالرضورة يف فعليَّتها إىل متييز
إرادة فعليَّة مبجرد اإلدراك التِّلقا ّ
وت ْرجيح و ُموازنة ،بل يكْفي إدراك املناسبة البينة بينها وبني األشياء ،وذلك كام يف النزوع
نحو الطعام والرشاب والراحة والنوم واألنس باآلخرين واللعب واللهو والكرامة والشهرة
والسلطة وغري ذلك.
عالقة اإلدراك بالنزوع
إنه وكام كان النزوع عىل نحوين ،فكذلك اإلدراك عىل نحوين:
فمنه إدراك تلقايئ ،كام يحصل يف اإلدراك الوجداين لجملة من الحاجات النفْس َّية
ملحصالتها ومناسباتها .وهذا النحو من اإلدراك
والبدنية ،وكام يحصل يف اإلدراك الحّس
ِّ
حصل فيه متيي ٌز للمناسبة الحقيقية مع الكامل الحقيقي ،وال يحصل فيه مراعا ٌة
بتلقائيَّته ال ي ْ
لتأثري السلوك عىل كامالت أخرى لذواتنا أو لغرينا؛ ولذلك يكون النزوع الناشئ عىل طبقه
نزوعا ً تلقائيَّا ً منعزال عىل متعلقه بال متييز آلثار املنزوع نحوه وعالقته بغريه.
ح ٍو
ومنه إدراك تدبريي يكون فيه تر ٍّو و ُموازنة ومراعاة لعالقة السلوك بالغاية املحددة بن ْ
كل ،وهنا إذا ما كانت الغاية املحددة يف اإلدراك متناسبة مع النزوع األويل ،أي الكامل
من حيث ذاته ،كان التدبري والرت ِّوي وامل ُوازنة واملراعاة محصورا مبالحظة عالقة السلوك
بالكامل يف ذاته؛ فيكون السلوك تابعا للرويّة العقْل َّية العملية امل ُ ْنطلِقة من املبادئ التي
ح ٍو ُمطابقٍ للواقع كام هو يف نفْسه ،وبذلك يكون
وصلت إليها ال َّرويَّة العقْليَّة النظرية بن ْ
العقْل حاكام يف مقام اإلدراك ومقام السلوك.
وأما إذا كانت الغاية قد تم تحديدها يف نوع محدد من الكامالت فإ َّن ال َّرويَّة العقْليَّة
العملية ترعى تناسب السلوك مع الغاية املحددة وبذلك يكون السلوك مقترصا عىل مراعاة
يئ.
نوع من الكامالت َّ
يل وال تلقا ٍّ
إال أن نحو املراعاة يكون تدبرييَّا ً غري انفعا ٍّ
وإذا تم التمهيد بتلخيص ما ال بد منه هنا نرشع يف تبني عالقة اإلرادة الحرة بال ِعلِّ َّية
والرضورة ،فأقول:
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لإلرادة احلرة معنيان
إن اتصاف اإلرادة بأنها حرة :تارة يكون من حيث عدم تأثري سلطة خارجة عنها عليها كام
يف حال القهر واالستبداد من اآلخرين ،وتحقيق هذه الحريَّة وسيلة رضوريَّة لتحقيق
التكامل اإلنساين ،أل َّن الفاعل باإلرادة عن تعقل ال ميكن أن يحصل له التكامل إالَّ بتبعية
سلوكه إلرادته الخاصة .فالحريَّة بهذا املعنى مجرد وسيلة.
تعيني اإلرادة ملتعلَّقها قد كان ناشئا ً من إدراك ما يتناسب حقيقة
وتارة يكون من حيث أن ْ
مع الكامل يف نفْسه ،دون أن تك ْون االنفعاالت التلقائية واالعتبارات األخرى دخيلة يف
تعيني العقْل والكامل يف نفْسه ،أو تخالفت ،وبذلك تك ْون
تعيني اإلرادة ،سواء توافقت مع ْ
ْ
اإلرادة متعلقة بالغاية الحقيقية والكامل الحقيقي والراجح يف نفسه أو ظرفه من حيث أنه
كذلك دون إفراط او تفريط ،وبالتايل تك ْون اإلرادة مستقلة عن تأثري ما ال يضمن تحقيق
الغاية أل َّن كل االنفعاالت واملشاعر منوطة بصدق اإلدراك ،يف عدم زيفها ويف تناسب
تحفيزها ،فام مل نحسم صدق اإلدراك الذي نشأت عنه ،وما مل نفحص خصائص ما تحفز
أصل املشاعر وتحفيزاتها لن تك ْون
عليه وعالقته بالكامل الراجح دون إفْراط أو تفْريط ،فإ َّن ْ
سائرة بذواتنا نحو التكامل ،ولن نضمن تعلَّق إراد ٍة مبا يتناسب حقيقة مع الغاية التكوين َّية
للذات وهي الكامل يف نفسه.
وإذا امتلكت ذواتنا هذا النحو من اإلرادة فإنَّها تك ْون ُممتلكة للكامالت النزوعية
حسن التأْدية لتحصيل كامالت اإلدراك والبدن والغري؛ وبذلك
املسامة بالفضائل ،وتخ ِّولها ْ
حصيل التكامل من الجهات
تك ْون اإلرادة الحرة حال ًة كاملي ًة مضافا إىل أنها ت ِقف وراء ت ْ
األخرى ،ولكنَّها يف تعي ْينها تستند إىل املبدأ العام ،والتناسب مع الغاية الكلِّ َّية ،وهي
الكامل يف نفْسه.
وبالجملة إن اإلرادة الحرة متق ِّومة بأن تك ْون نحو غاية عامة تراعى من حيث ذاتها مبعزل
عن مدى توافقها أو تنافرها مع الحالة االنفعالية ال ِّتلقائ ّية ،وال تقوم لإلرادة قامئة متى ما
أفرغت من غاية تتوخاها ،ومتى ما جردت عن مبدأ إدرايك يتقدَّمها ،ويكون هذا املبدأ
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صداق الغاية عىل الحقيقة ،ال من حيث التوافق أو التنافر مع امليول
اإلدرايك معيِّنا مل ِ ْ
التلقائية.
تعيني متع َّلق اإلرادة بقانون ِ
العل َّية
ْ
صداق الغاية ،فمتى ما حصل
مبا أ َّن اإلرادة متق ِّومة بأن تك ْون نحو غاية ،وعن إدراك مل ِ ْ
صداق للغاية؛ فإ َّن تحقُّق اإلرادة
اإلدراك الصحيح ومل تحصل منازعة له يف تعي ْينه ك ِم ْ
وفعليَّتها أم ٌر رضوري ،وهذه الرضوريَّة ال تلُغي حريَّتها بل داخلة يف ِقوامها ،أل َّن الرضورة
تعني اإلرتباط امل ُ ْمتنع االنفكاك ،ولك َّن الرضوريَّة عىل مراتب ،فمنها رضور ٌة مطلقة ،ومنها
رضور ٌة مقيدة .ورضوريَّة اإلرادة مق َّيدة بفعل َّية مبدئها اإلدرايك؛ ويف فرض فعل َّية املبدأ
بالتعيني
اإلدرايك يكون ترتب اإلرادة رضوريا .ولك ْن ،مبا أ َّن فعليَّة املبدأ اإلدرايك منوطة
ْ
يف التفكري ،وبالتايل بإرادة نفْس الذات ،فإ َّن رضوريَّة اإلرادة يف الفعل ترجع إىل اإلرادة
نفْسها ،ولك ْن بلحاظ تعلقها مببدأ الفعل .ومبا أ َّن غاية الذات يف مقام اإلدراك هي املعرفة
ي منهام يوجب
صداق أ ٍّ
تعني ِم ْ
الحقيقية ،ويف مقام العمل هي الكامل الراجح بالذات ،فإ َّن ُّ
تعني اإلرادة نحوه بالرضورة.
ُّ
والنتيجة ،أن رضوريَّة اإلرادة ملصاديق إحدى الغايتني ،تك ْون رضوريَّة بالع َرض بالنسبة
إىل طبيعة اإلرادة ،ولكن رضوري َّة مقيدة وبالذات بالنسبة إىل اإلرادة املقيدة بتحقق مبدأ
فعليتها ،وهذه اإلرادة التي بالع َرض ،والتي رضوريَّتها مقيدة ،ترجع إىل اإلرادة بالذات ،وإىل
أصل وجداننا لطبيعة اإلرادة هو أمر تكويني
الرضورة املطلقة للغايتني الكليتني؛ وعليه فإ َّن ْ
وأصل غائيَّة الكامل واملعرفة الحقيقية لطبيعتنا هو أمر تكويني وبالذات لنا،
وبالذات لناْ ،
تعيني املصاديق فهو أمر ُمكْتَسب ،ت َ ْعرِضه موانع ،وتحقيقه يحتاج إىل مراعاة رشوط
وأما
ْ
صداقية
معيَّنة ،وبذلك يك ْون
التعيني راجعا ً إىل االختيار ،فمتى كان االختيار ُمراعيا ً لرشوط امل ِ ْ
ْ
للغايتني ،فإ َّن متعلق االختيار يكون خريا ،ألنه راعى الكامل من حيث ذاته ،وليس نتيجة
يئ.
يئ وراء االنفعال ال ِّتلقا ّ
االنسياق ال ِّتلقا ّ
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إال تطبيقا ً لقانون ال ِعلِّيَّة وليس
يصبح واضحا ً أ َّن فعل اإلرادة ليس َّ
وبنا ًء عىل ِّ
كل ذلك ْ
أمرا ً يف عرض ال ِعلِّ َّية ،وهذه ال ِعلِّ َّية تختلف رشوطها وحدودها باختالف خصوص َّية طرفيها؛
ولذلك كانت ِعلِّيَّ ُة اإلرادة للخري ِعلِّيَّ ًة اتفاقي ًة ما مل تصبح الذات واجدة للخصائص التي
تجعل منها من شأنها أن تك ْون فاعلة للخري؛ فتصري ِعلِّ َّيتها ذاتي ًة اقتضائيةً ،وليس ِعلِّ َّية تامة؛
وذلك لقابلية ذواتنا التكوينيَّة للتَّغري والتَّأثر مبا يرتبط بها ويعرض عليها .وأ َّما مع عدم صريورة
الذات ُم َر ِّوية بالفعل ،فإ َّن تحقُّق الخري منها ،يكون بالع َرض ،وبالتايل باالتفاق ،وتكون ِعلِّيَّتها
ح ٍو مطلق،
له كذلك .والكالم ع ْينه ينطبق عىل الذات متى ما كانت خاضعة لتلقائية النزوع بن ْ
فإ َّن ِعلِّيَّتها ملا يتناسب معها تك ْون ذاتية اقتضائية وليست تامة كام أصبح واضحا ً ،وبالتايل
الرت ِّوي والتدبري
يئ إىل حالة َّ
تك ْون قابل َّيتنا التكوين َّية لالنتقال من حالة االنفعال ال ِّتلقا ّ
حوين من ال ِعلِّيَّة تبعا لتوفر رشوط كل منهام،
وبالعكس ،موجبة لقابليَّتنا التكوينيَّة لكال الن ْ
تدريجي من حا ٍل
ويكون االنتقال من أحدهام إىل اآلخر خاضعا لقانون ال ِعلِّ َّية ض ْمن انتقا ٍل
ّ
إىل حالٍ.
تعيني ْ
العقل للسلوك األخالقي
مناط ْ
إن مفهوم الكامل بديهي أ َّويل التصور ،ولو فرض الغفلة عنه ين َّبه عليه مبقابالته من النقص
والحاجة ،وبذكر مصاديقه املتنوعة .وهو ذو مراتب ،ويقال عىل كل يشء من حيث هو
بالفعل ،ويصدق عىل كل ٍ
ذات وفعلٍ حتى األفعال الشهوية .وكام كان الكامل مناط صحة
التذوت والتحقق ،فكذلك كان مناط صالحية تعلق اإلرادة شأنا ً بحكم العقْل ،ومناط
حب الذات وامليول وملكة
الرتْجيح بينها .ومتى ما كان هو املناط ،فف ْرض رجوعه إىل ِّ
رصف
ض
ٌ
الرغبة كام جاء عىل لسان كانط ف ْر ٌ
متناقض؛ ألنَّها جميعها اعتبارات زائدة عىل ْ
تعيني اإلرادة ،يستوجب جعله
الكامل؛ وبالتايل فإ َّن ج ْعل الكامل من حيث ذاته مناطا ً يف ْ
رتجيح بني املوضوعات دون دخالة أي مناط آخر .وليس يشء من
املناط األوحد يف ال ْ
الحس والخيال ،وال امليول ،بصالح إلدراكه ف ضال عن جعله مناطا وغاية ،وإمنَّ ا إدراكه
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حرصا بالعقْل ،وإدراك مصاديقه تارة بالحس ،وأخرى بالخيال؛ وبالتايل فإ َّن ِمعياريَّته ُمد َركة
كذلك بالعقْل ،والقانون الذي يستند إليه هو قانون عقل.
وكام أ َّن كامالت ٍ
ذات ما ،متتلك مناط صالحيتها الشأنية لتعلُّق اإلرادة بها بنظر العقْل،
رتجيح بينها سيكون بنفْس
فكذلك كامالت غريها من الذوات متتلك نفْس املناط ،وال ْ
املناط .فف ْرض اختصاص حكم العقْل بتحصيل الكامل مبا هو منسوب لذات بعيْنها ،هو

رتجيح بالشدة
ف ْرض
ٌ
متناقض ،لك ْونه فرضا ً لق ْيد أُ ِخذ خارجا ً عن مناط العقْل؛ ولذا كام كان ال ْ
رتجيح مع التساوي تطبيق له.
والضعف يف الكامالت تطبيقا ً ملناط العقْل ،فكذلك عدم ال ْ
ولذا ،ومن أ َّول األمر ،تكون كامالت الغري موضوعا لحكم العقْل برضورة موضوعيتها

لإلرادة ،كام هو الحال يف كامالت الذات .وليس ك ْون إنسانٍ ما هو الذي يدرك بعقله ذلك،
ٍ
مبقتض لك ْون الكامل الصالح مقيَّدا ً بذاته ،بل إن كامل ذاته كعاقل سيكون منحرصا مبتابعة
جح
رتجيح ِّ
بأي مر ِّ
العقْل املدرك لكون املناط هو رصف الكامل الراجح بالذات ،وعدم ال ْ
أصل الصالحية الشَّ أنِيَّة لتعلق اإلرادة بالفعل
ع َريض ،طاملا أ َّن مناط الرتْجيح هو نفْسه مناط ْ
عند العقل الذي يختص وحده من بني قوى اإلنسان بصالحية التشخيص لكامله الحقيقي.
وكام كان للنفْس ملكات وهيئات ت ُحفِّزها نحو كامالتها خاصة من حيث هي لها،
فكذلك لها ٌ
إال أن كال منهام ليس
ميول نحو كامالت غريها خاصة من حيث هي لغريهاَّ ،
جح
بناز ٍع َّ
إال إىل ما تعلَّق به ،وليس له شأنية التدبري وامل ُوازنة ،إذ ليس كل كامل للغري ي ْر ُ
جح عىل كامل الغري .وكام أن كامالت الذات
عىل كامل الذات ،وال كل كامل للذات ي ْر ُ
قد تتزاحم ،فكذلك كامالت الغري تتزاحم فيام بينها ،ومع كامالت الذات ،ولذا كان ترك
العنان لتحفيز امليول؛ مفوتا للكامل الذي من شأنه أن يراد من اإلنسان كإنسان؛ وبالتايل
والرت ِّوي ،بها تحفظ املناط الذي ميْليه العقْل ،وهو
فإ َّن للنفْس خاص ّية التدبري وامل ُوازنة َّ
الكامل الراجح بالذات ،ويُعيِّنه موضوعا لإلرادة لإلنسان مبا هو إنسان.
ولذا كانت الكامالت الحقيقية التامة بحكم العقْل ،وسطا بني اإلفْراط والتفْريط ،فال
يف ِّرط اإلنسان بكام ٍل ما فيفقده ،وال يفرِط يف تحصيله بحيث يفوت غريه من الكامالت

  346إميانويل كانط( :)3فلسفة األخالق و الحداثة

فيفقده ،ويجور عليه ،سوا ًء كان كامل نفْسه ،فيجور عىل نفْسه ،أو كامل غريه فيجور عىل
غريه ،بل يك ْون متوازنا ً.
وبالتايل فإ َّن كامل اإلنسان كإنسان باعتدال كل قواه واقتصار ميوله املختلفة عىل
النزوع نحو الكامالت املناسبة لها باعتدال يراعى فيه الكامل الراجح بالذات؛ وبذلك
رصف ميول ،وذلك بأ ْن ت ُؤدَّب الشهوية
تصري تلك النزوعات الثانويَّة فضائل ،بعد أ ْن كانت ْ
الغريية فال تجور
فال تجور عىل كامالت الذات األخرى أو عىل كامالت الغري ،وت ُؤدَّب ْ
عىل الذات.
صداقيته وتوافقه مع مناط العقْل باالستعانة بالحس
ث ّم إنَّه من الكامالت ما تدرك ِم ْ
والتجربة ،ومنها ما يدرك بالعقْل فقط ،ويرجع إىل األول كل األفعال التي تتعلَّق
لتعيني
مبوضوعات حسية ال ت ُعلم خصائصها وآثارها بالبداهة؛ فتستخدم التجربة
ْ
صداق ّيتها ملناط
يت
صداق ّيتها أو عدم ِم ْ
التعيني مل ِ ْ
خصائصها ،وللعلم بآثارها ،وبالتايل تأَ ِّ ْ
ْ
تعيني ما
العقْل ،وتوافقها أو عدم توافقها معه يف مقام الرتْجيح .ويكتفي العقْل بنفْسه يف
ْ
رصف وإ ْن كانت ِلترتت َّب
يشرتط يف ِم ْ
صداقية كثري من األفعال غري الحسية ،أي النفْس َّية ال ْ
عليها أفعال حسية تأخذ حكم األوىل .فاإلحسان واإليثار والعطف والعفو والكرم وغري
تعيني كامل َّية املشاعر ومحفِّزاتها
ذلك من األفعال يكْفي إدراك واجديّتها ملناط العقْل يف ْ
حفيزها مع الكامل يف نفسه ،للحكم
َناسب ت ْ
من خالل حفظ صدق م ْنشئها اإلدرايك ،وت ُ
بأنها كامالت حقيقية ،وهذا ما ال يحتاج فيه إىل الحس والتجربة .وكذا يف األنانية والحسد
والحقد والبخل واللؤم ،فكلها يكْفي إدراك العقْل ف ْق َدها ملناط كاملية الشعور واالنفعال
َصتِها .نعم قد تتوقف املعرفة ببعض
وتحفيزه ،ومضادّتها له؛ ليدرك بوضوح تام منْق َ
إال أن ذلك يكون بداعي مراعاة تطبيقية
موضوعاتها التي تظهر فيها آثارها إىل فحص َّ
لتحصيل الكامل الراجح بالذات الذي تم تحديد معياريته بالعقل.
ْنني القانون وبني تطبيقه ،فتطبيقه قد يحتاج إىل الحس يف كثري من
وبالجملة فرق بني تق ْ
إال فيام يكون املوضوع الك ُِّل بنفسه حسيا ويكون الحكم
املوارد أما تقْن ْينه فليس كذلكَّ ،
أصل
بالقياس إليه متوقفا عىل معرفة خصوصيَّاته؛ َّ
إال أنه توقف يف صغريات القانون ال يف ْ

معيار القانون األخالقي عند إميانويل كانط عرض ونقد 347 
الكربى الكلِّيَّة التي تق ِّرر رضورة مراعاة الكامل الراجح بالذات فيشمل بالرضورة كامالت
الذات من الجهات املتعددة ،من خالل املوازنة بينها ،مضافا إىل كامالت الغري من خالل
املوازنة بينها ،ويتم الرتْجيح مبناط األزيد كامالً بالذات وبحسب الخصوصيَّات
املوضوعية ال بحسب الهوى وامليول التلقائية.
ومن هنا ال يبقى مجال للتهويل باحتياج القانون إىل التجربة ،مام مينع من قانونيته؛ إذ
رصف عقلية .وصغرياته منها ما يتوقف عىل الحس والتجربة ،إالَّ أنه توقف يف تطبيق
قانونيته ْ
أصل
رتجيح العقْل الذي مناطه رصف عقل كذلك .بل لن يكون يف ْ
الكربى ،وتطبيق ال ْ
دخالة التجريب أي مشكلة طاملا أن للتجربة قواعد عقلية ،وطاملا أن التجريب إمنَّ ا يكون
بداعي تحصيل موضوعي ٍة نف ِ
ْس أ ْمري َّ ٍة ليش ٍء للمناط العقْل ،ال أنها بداعي تحصيل معرف ٍة
إال من حيث رصف الكامل
ْنني العقْلَّ ،
مل نسبي؛ وذلك ل َعدم دخالتهام ْ
بالتذا ٍذ أو أ ٍ
أصال يف تق ْ
ومناط الرتْجيح.
الفرق بني السلوك األخالقي والسلوك االنفعايل
ْنني العقْل يُنتج قضايا عمليّة ليس بيْنها وبني ما
إنه وانطالقا مام تقدم يصبح واضحا أن التق ْ
ُ
وتناقض عىل نحو مطلق؛ وذلك أل َّن الدافع
امليول وامللكاتُ والطبا ُع تباي ٌن
ت ُحفِّز عليه
ٌ
الذي وراء امليول ،وهو حب الذات ،ليس دافعا غري عقل يف نفسه ،وال هو يتناىف مع
الغرييَّة فقط ،وإمنَّ ا إحكام
األخالق الفاضلة مبا هو حب للذات ،أل َّن األخالقيَّة ال تعني ْ
العمل ،بحفظ غ َرض العقْل ،وهو الكامل الراجح بالذات ،وهو يصدق عىل نفْع الذات
وكامالتها ،ونفْع الغري وكامالته عىل ح ٍّد سوا ٍء .وإمنَّ ا الذي يتناىف مع الفضيلة األخالقيَّة،
حب الذات ،وحرص موضوعية األفعال الجزئية لإلرادة بداعي نفْع الذات
هو ْ
حرص الداعي ب ِّ
وكاملها .وكام أنَّه لَيَتناىف هذا الحرص مع الفضيلة األخالقيَّة ،فكذلك وبنفْس املناط ،يتناىف
حرص مناط صالح َّية اإلرادة بداعي نفْع الغري وكامالته .فالفضيلة األخالقية تساوي بني
ْ
أصل صالح َّية كون
جح َّ
رتجيح بالذات ،الذي هو مناط ْ
الذات والغري ،وال ت ُر ِّ
إال مبناط ال ْ
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اليشء متعلقا لإلرادة بنظر العقْل .ويكون ات ِّباعه بداعي نفس املناط ،سواء انطبق عىل نفْع
الذات وكاملها ،أم عىل نفْع الغري وكامله ،حتى لو كان الغري حيوانا ً أو نباتا ً ،بال ف ْرق.
وبالجملة ،ليست الفضيلة األخالقيَّة بالتضحية بالنفْس أو املال لكل أحد ،ودامئا ،وال
هي بتحمل أذى األخرين دامئا بال أي رشوط ،وال هي ببذل كل املال للغري دون أي قيد،
وال هي بالصدق وقول الحقيقة دامئا ً ،وال هي برتك الحقيقة أبدا ً ويف كل حال ،بل ليست
إال مطابقة السلوك ملناط العقْل من حيث هو مناطه ،وهو الكامل مبا
الفضيلة األخالق َّية َّ
أي عنوانٍ أخر
أي اعتبا ٍر آخرٍ ،ال الذات َّية وال الغرييَّة وال ُّ
هو كامل راجح بالذات ،دون دخالة ِّ
من املرجحات بالعرض التي فصلت الكالم حولها يف القانون العقل للسلوك.
ل للعقل ،مبضا ٍد للطبيعة .أما الطبيعة الحيوان َّية ،فهو يوا ِفقها
ومن هنا ليس القانون العم ُّ
إال تتعدى عىل كامل اإلنسانيَّة باإلفْراط فيكون الت ْفريط فيها منافيا
يف تحصيل كاملها برشط َّ
له .وأما الطبيعة اإلنسان َّية فكاملها مبا هي إنسانية ،يك ْون بتطبيق قانون العقْل بنفْس داعي
تقْنيْنه .وبالجملة ،الفضيلة األخالقيَّة مضادة لطغيان الحيوانيّة وإهاملها عىل ح ٍّد سواء ،ال
حب الذات،
للطبيعة الحيوانية يف نفسها ،أي إ َّن الفضيلة األخالق َّية تتناىف مع األنانية ،ال مع ِّ
فارق بيْنها ،ال ينبغي أن يَخفى أو يُتجاهل.
وف ْرق ٌ
أخريا تبقى مسألة املصادرات التي بنى كانط عىل التسليم العمل بها انطالقا من عدم
كونها متناقضة عند العقل النظري  ،فعدم التناقض النظري كاف يف رأيه لصالحية البناء
العمل عىل صحتها طاملا أن إمكان القانون األخالقي يتطلبها .ولكني لن أتعرض
ملناقشتها هنا ،فقد بان مام تقدم عدم جدواها ،فضال عن عدم الحاجة إليها ،وأحيل القارئ
يف تقيص حالها مفصال عىل ما ذكرته يف نقد االتجاهات األخالقية ،1حيث سيجد هناك
كيف أن التناقض محيط بأصل الدعوى.

 .1نقد االتجاهات األخالقية  ،الفصل التاسع ،تحت عنوان مناط التالزم بني عدم التناقض ورضورة التحقق يف القضايا ،صفحة:
 216وما بعدها.
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تقييم عام
إ َّن اليشء الوحيد الذي نجح فيه كانط ،هو التأكيد عىل النيَّة األخالقيَّة الفاضلة ،والتفريق
تعيني
بني السلوك األخالقي الفاضل والسلوك االنفعايل ،إالَّ أنَّه أخفق إخفاقا ً واضحا ً يف
ْ
ْنني العقْل ،وليس ما نجح فيه كانط
مناط الفضيلة األخالقيَّة؛ إلخفاقه يف
تعيني مناط التق ْ
ْ
شيئا ً بذي بال ،طاملا أنَّه من مسلَّامت األخالق الفاضلة عند أنصار العقْل الربهاين من
الرواقيني واملشائني ،وإ ْن حاول كانط جاهدا ،إظهارهم عىل خالف ذلك .وهذا التأكيد من
1

أصالً  ،إىل ح ْد أنَّه ،حتى بعض دعاة النفعية العامة كجون
عرصه ْ
كانط ليس حتى جديدا ً يف ْ
الشخيص يف املعاملة
ستيوارت مل ،قد جعل مناط األخالق َّية ،انقطاع الن َّية عن تص ُّور النَّفع
ّ
ح ،باعتباره مقتىض
مع اآلخرين ،بل إ ّن بعض كلامت ديفيد هيوم تدلُّ عىل تب ِّنيه ذلك بوضو ٍ
الحاسة األخالقية .نعم هو خالف ما ذهب إليه بنثام ومن قبله هوبز ومن قبلهام أبيقور.
وهذا متام الكالم والحمد لله رب العاملني.

 .1راجع نقد االتجاهات األخالقية يف الفصل السادس والسابع والثامن.

الفصل الثاين :احلداثة

إيامنويل كانط الفيلسوف الشاهد عىل احلداثة والناقد لعيوهبا
خضر أ .حيدر1
يع ِّرف هذا البحث بالفيلسوف األملاين إميانويل كانط بوصفه شاهدا ً عىل حقب ٍة محوري ٍة يف تاريخ الفلسفة
الحديثة .فهو يجمع بني السرية الذاتية واألعامل األساسية التي قدّمها كانط وأحدثت ثور ًة معرفي ًة يف عامل
الحداثة وفلسفتها.
ني
ري ب ّ ٌ
كام يتضمن البحث جول ًة بانورامي ًة عىل نشأته العائلية والظروف االجتامعية والنفسية التي كان لها تأث ٌ
يف شخصيته يف ما بعد ،هذا باإلضافة إىل رصد املراحل األساسية لفكره وتأثره مبن سبقه من فالسفة
الحداثة وال سيام الفيلسوف الفرنّس رينيه ديكارت.
تط ّرق كاتب املقالة يف مستهلّها إىل سرية إميانويل وسلّط الضوء عىل معامل الفرتة التي عارصها ،ث ّم تح ّدث
عن مراحل من ّوه فكريّاً ،ويف هذا السياق أشار إىل ثالث مراحل يف حياته العلمية كالتايل:
2
ٌ
فيلسوف ذو نزع ٍة فلسفي ٍة عقلي ٍة تأث ّر إىل حدٍّ كبريٍ بنظريات اليبنتز وكرستيان وولف.
املرحلة األوىل :كانط

املرحلة الثانية :كانط املتأث ّر بنظريات ديفيد هيوم الذي اعتربه ملهامً أيقظه من غفلته الدوغامتية.
ٌ
فيلسوف تبنّى نزع ًة نقديةً.
املرحلة الثالثة :كانط
تجدر اإلشارة هنا إىل أنّ املرحلة الثالثة من الحياة الفكرية إلميانوئيل كانط ابتدأت منذ عام  1770م ،فقد
طغى عىل آثاره الطابع النقدي ،حيث د ّون حينها مؤلّفاته الشهرية «نقد العقل الخالص» و «نقد العقل
العمل» و «نقد ملكة الحكم» وغريها.

 .1باحث وصحايف ،لبنان .االستغراب ،العدد  ،9 :السنة الثالثة  -خريف 2017م1439 /هـ.
2. Rationalist
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بعد ذلك سلّط كاتب املقالة الضوء عىل ثالث مسائل أساسية راودت الهاجس الفكري لهذا الفيلسوف
عام يل:
الغريب بحيث طرحها كمواضيع محورية يف مختلف بحوثه ،وهي عبار ٌة ّ
 ) 1الدين
 ) 2الرضورة
 ) 3الشمولية
ويف هذا السياق أكّد خرض حيدر عىل رضورة بيان معامل فلسفة كانط ضمن ثالثة أُ ٍ
سس هي السياسة والدين
والعلم ،لكونها أسهمت يف من ّو مبانيه الفكرية؛ فهو من الناحية الدينية نشأ وترعرع يف أجواء مسيحي ٍة سادت
فيها األصول الببتيسية ،وأ ّما من الناحيتني السياسية والثقافية فقد تأث ّر مببادئ الحركة التنويرية ،وعلميا ً كان
لرواج العلوم التجريبية أثرها البالغ عليه وال س ّيام ميكانيكا نيوتن.
يف املبحث الالحق ت ّم تسليط الضوء عىل كتاب كانط «نقد العقل الخالص» وذكر الكاتب أه ّم الهواجس
التي جعلته يطرح هذا املرشوع الفكري ،ويف رحابه أشار إىل دالالت أه ّم القضايا من وجهة نظره وتناولها
ل عن األخالق الكانطية.
بالرشح والتحليل؛ ويف الختام تحدّث بشكلٍ تحلي ٍّ
التحرير
******

يُنظر إىل الفيلسوف األملاين إميانويل كانط ( )1804-1724عىل أنه أهم وأكرث الفالسفة
إثار ًة للجدل يف تاريخ الفلسفة الحديثة  .وحتى أولئك الذين يعرتضون عىل هذا الرأي،
فإنهم يعرتفون  -ضمنا ً  -به حني يقولون أن من تساووا معه يف األهمية ليسوا سوى قل ٍة
نادر ٍة  .فلقد أحدث تأثريا ً عارما ً يف أوروبا والبلدان الناطقة باإلنكليزية عىل السواء .وترتفع
هامة مذهبه الفلسفي كأحد الشواهق يف تاريخ الفكر ،وكل هذا عىل الرغم من أنه مل يؤلف
كتبه التي تركَّزت شهرته عليها إال بعد أن تجاوز الخمسني من عمره .فلقد نرش نقد العقل
الخالص حني كان يف السادسة والخمسني ،ونرش كتاب نقد العقل العمل حني كان يف
الرابعة والستني ونقد ملكة الحكم عند بلوغه السادسة والستني ،وميتافزيقا األخالق حني
كان يف الثالثة والسبعني .أما كتابه األخري عن األنرثوبولوجيا فنرشه بعد أن جاوز الرابعة
والسبعني عاما ً .والحق أن كانط ينفرد يف ميدان البذل الفكري حيث ال نظري ألصالته
الفكرية وإبداعاته.
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قىض كانط حياته بأرسها يف املدينة الريفية كونجسبورغ يف بروسيا الرشقية (أملانيا
حال ّي ا ً) ،أو بالقرب منها ،وكان يسكنها آنذاك ما يقارب من خمسني ألفا ً .والده كان صانعا ً
ٍ
ظروف متواضع ٍة ،وعملت أخواته قبل الزواج يف األعامل
لّسوج الخيل ويعيش يف
املنزلية ،أما أخوه األكرب فقد التحق بالجامعة وأصبح قسيسا ً من أتباع لوثر .ماتت والدته
حني كان يف سن الثانية عرشة ،ووالده حني كان يف سن الحادية والعرشين .وكان أبوه من
1
أنصار طائفة «التقويني» املتشددين ،ويحتمل أن يكونا قد غرسا فيه رؤي ًة ديني ًة و ِرع ًة

وجا ّد ًة ،لكن ضيق ًة.
كان كانط تلميذا ً بارعا ً متألقا ً ،وبعد أن تخرج يف الجامعة أعال نفسه لبضع سنوات بأن
عمل مربِّيا ً خصوص ّي ا ً يف أرس األعيان التي كانت تعيش يف منطقة مجاورة للمدينة .ثم عاد
خاصا ً بها .ومل يُ َر َّق إىل درجة األستاذية إال يف عام
إىل الجامعة عام  ،1755وعمل مد ِّرسا ً
ّ
 ،1770ويبدو أنه يف أثناء هذه السنوات الخمس عرشة حمل عبئا ً تدريس ّيا ً ثقيالً ،فكان
كل أسبو ٍع ،إذ مل يُ َد ِّرس فيها الفروع املختلفة
يقوم بتدريس ست وعرشين محارض ًة أو أكرث َّ
للفلسفة فحسب ،بل كان يد ِّرس أيضا ً الرياضيات ،والفيزياء ،واألنرتوبولوجيا ،والرتبية،
الخ...
ويقول الذين بحثوا يف سريته الفلسفية أن ذلك قد يكون من أسباب تأخر تطوره بوصفه
ٍ
أي مد ِّر ٍ
س
مف ِّكرا ً أصيالً ،ذلك عىل الرغم من أنه وجد وقتا ً لينرش
رشف َّ
مقاالت متعدد ًة ت ِّ
عادي .بعد أن أصبح أستاذا ً يف عام  ،1770استطاع أن يكرس وقتا ً أكرث لعملٍ
جامعي
ٍّ
ٍّ
ٍ
ساعات أكرثَ للتعليم .يف عام  ،1781عندما
مبدعٍ ،عىل الرغم من أنه كان ال يزال يعطي
كان يف سن السابعة والخمسني ،استطاع أن ينرش «نقد العقل الخالص» ،كتابه األول وهو
الذي سبب له شهر ًة ومكان ًة عىل نطاق العامل كله.

1. pietists
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تطوره الفكري
يقع تطور كانط الفكري يف ثالث مراحل .يف املرحلة األوىل كان مثل معظم الفالسفة
األملان يف عرصه ،فيلسوفا ً عقل ّيا ً ،تحت تأثري «ليبنتز» و«فولف» إىل ح ّد ما ،وكان يظن أنه
حقائق بعيد ٍة عن طريق التفكري العقل املستقل عن الرباهني
من املمكن الوصول إىل
َ
التجريبية .ومع ذلك ،تظهر مقاالته -حتى يف تلك السنوات -عالمات األصالة وعدم الرىض
1

عن املذهب العقل .
املرحلة الثانية تبدأ تقريبا يف عام  ،1765والتي تأثر فيها إىل ح ٍّد ما بالفالسفة
التجريبيني الربيطانيني .فقد أيقظته «مقاالت» هيوم و «أبحاثه» من سباته الدوغامطيقي كام
كان يقول .إذ إن هذه األبحاث ستقوده إىل االستنتاج التايل:
إن كل املعرفة تبدأ بالتجربة ،وإن الحقيقة القصوى الخارجية لألشياء يف ذاتها التي
توجد وراء إحساساتنا ال ميكن معرفتها عن طريق العقل.

من املحتمل أن يكون ،من ناحي ٍة أخرى ،قد قرأ «املقاالت الجديدة» لليبنتز بعد نرشها
يف عام  ،1765ومن املمكن أن يكون ذلك قد عزز لديه االعتقاد بأنه عىل الرغم من عدم
ٍ
قدرات أصلي ًة تح ّدد
وجود أفكا ٍر فطري ٍة ،إن شئنا أن نتحدث بصور ٍة حرفي ٍة ،فإ ّن للذهن
شكل تجاربه .وأصبح ،يف أثناء تلك املرحلة ،مقتنعا ً بأن فكر هيوم ،لو حودناه إىل نتائجه
املنطقية ،لوجدنا أنه يتضمن بالفعل أنه ليست كل املبادئ يف الفيزياء فحسب ،بل حتى
تلك املبادئ يف الرياضيات أيضا ،هي تعميامتٌ محتمل ٌة تقوم عىل املالحظات .ونحن
نتائج متطرف ًة
نرى أنها رضوري ٌة بسبب العادة وتداعي األفكار .وال ميكن لكانط أن يقبل
َ
كهذه ،فمبادئ هندسة أقليدس ،وفيزياء نيوتن ،التي كان كانط يدرسها غالبا ،بدت له معرف ًة
ٍ
تعميامت محتمل ٍة .ولذلك أصبحت
متت الربهنة عليها بصور ٍة مطلق ٍة وليست مجرد

 .1وليم كل رايت ،تاريخ الفلسفة الحديثة ،ترجمة :محمود سيد أحمد ،تقديم ومراجعة :إمام عبد الفتاح إمام ،دار التنوير ،بريوت،
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مشكلته هي :كيف ميكن التوفيق بني اليقني املطلق للرياضيات والفيزياء والحقيقة التي
تقول أن كل معرفتنا تبدأ من التجربة؟
يبدو أن كانط قرأ الكثري من فكر فالسفة األخالق الربيطانيني ،وبخاصة شافتسريي،
هاتشيسون ،وهيوم ،كام استطاع أن يصل إىل معرفة فكرهم باللغة األملانية .وعندما انجذب
يف البداية إىل املذهب التجريبي األخالقي ،مل يستطع أن يكتشف فيه مبادئ ميكن
االعتامد عليها بصور ٍة مطلق ٍة مثل مبادئ الرياضيات  ،فقد وجد نفسه عاجزا ً عن أن يقبل
تلك املبادئ الذاتية والتي ال ميكن الوثوق بها بوصفها أساسا ً لألخالق ،مثل الحاسة
الخلقية ،والتعاطف ،واللذة ،واملنفعة .وحني سلَّم بقد ٍر محدو ٍد ج ّدا ً من الحقيقة مبنازعات
فالسفة األخالق الربيطانيني ،انتهى إىل االعتقاد بأن املبادئ األساسية لألخالق تكمن يف
الحقيقة داخل العقل .من أجل ذلك سيقال عنه أنه كان فيلسوفا ً عقليّا ً صارما ً يف األخالق.
أصبح كانط ،يف أثناء تلك املرحلة ،أو بعد ذلك ،قارئا ً متحمسا ً لروسو ،الذي يدين لتأثريه
كل إنسانٍ يف أن يعا َمل بوصفه غاي ًة يف ذاته،
تعاطفه مع عامة الناس ،واحرتامه لحق ِّ
وتفضيله الجمهورية الدميوقراطية عىل نظام الحكومة امللكية.
أما املرحلة الثالثة واألخرية التي تسمى يف الغالب« ،املرحلة النقدية» ،فهي التي
ستكون وحدها ذاتَ أهمي ٍة عاملي ٍة  .هذه املرحلة مل تبدأ إال بعد عام  1770مبد ٍة طويل ٍة،
وهو العام الذي ألقى فيه «بحثه االفتتاحي» يف بداية عمله أستاذا ً جامعيا ً .ويف عام 1781
تطور يف ذهنه ،بالتدريج ،موقفه النهايئ ،وهو التأليف بني املذهب العقل واملذهب
التجريبي ،والذي أطلق عليه اسم «الفلسفة النقدية» .يف كتاب «نقد العقل الخالص»
بني كيف تكون املعرفة الفعلية ممكن ًة ،وخاصة يف الرياضيات ،والفيزياء
(ّ )1781
بني ما ينبغي علينا أن نفعله يف مجال
وامليتافيزيقا .ويف كتاب «نقد العقل العميل»(ّ )1788

األخالق ،وما قد نأمله يف الدين بوصفه مسألة من مسائل اإلميان .أما كتاب «نقد ملكة
الحكم» ( )1790فيتضمن آراء كانط يف اإلستيطيقا والبيولوجيا ،وبحثا ً يف نظائر اإلميان
روحي تقدمه الطبيعة ،والفن ،والحياة العضوية .وهذه الكتب الثالثة التي تحمل
بعالَم
ٍّ

عنوان «نقد» هي أكرث كتب كانط أهمية .بينام يلقى كتاب « مقدمة لكل ميتافيزيقا ميكن أن
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تصري علامً» ( ،)1783يف بعض النواحي ،ضوءا ً عىل األفكار األساسية لكتاب «نقد العقل
مدخل
ٌ
الخالص» ،يف حني أن كتاب «املبادئ األساسية مليتافيزيقا األخالق» ( )1785هو
جي ٌد لفلسفته األخالقية؛ ويُ ُع ُّد املقال القصري وامليضء عن «السالم الدائم» ( )1795قيم ًة
علمي ًة نادر ًة يف عامل الفلسفة السياسية.
السامت املميزة حلياة كانط
ميكن أن نلخص الوقائع الخاصة بحياة كانط التي تخلو من األحداث املهمة بصور ٍة نسبي ٍة
وتلقي ضوءا ً عىل روح فلسفته من خالل السامت املميزة التالية:
 -1أعطاه التدريب املبكر الذي تلقاه يف املنزل اهتامما ً مستم ّرا ً بالدين .عىل الرغم من أنه
ٍ
مكرتث مبعتقدات الهوتي ٍة
ري
كره يف السنوات األخرية الذهاب إىل الكنيسة ،وأصبح غ َ
كثري ٍة  ،فإنه استمر يف االهتامم باملشكالت األساسية للدين التي ميكن للفيلسوف أن
مينحها عنايته واهتاممه الخاص ،وهي املشكالت التي تخص الله ،والحرية،
والخلود.
عوامل مرتبط ٍة أعطته شعورا ً شديدا ً بالواجب ،وجعلته يشعر بأن اإللزام الخلقي
َ
 -2ثالث ُة
ومطلق  .وأول هذه العوامل ،تربيته الصارمة يف املنزل حني كان صغريا ً ،وثانيهام
ثابت
ٌ
ٌ
تركيبه الجسامين الضعيف ،الذي أدى به إىل مراعاة نظامٍ صارمٍ للتغذية ،ومامرسة
الرياضة ،والتنزه ،ونتيج ًة لذلك متتّع بصح ٍة جيد ٍة بصور ٍة معقول ٍة ،حتى إنه استطاع أن
يواص ل الكتابة حتى السنوات األخرية من حياته الطويلة ،غري أنها تضمنت ضبطا ً
صارما ً للنفس .أما العامل الثالث فهو مناخ النظام العسكري الذي تدرب فيه
املوظفون املدنيون (وكان أستاذ الجامعة يف واقع األمر ،موظفا ً مدن ّيا ً) يف بروسيا يف
عهد فردريك األكرب وأتباعه.
حب كانط الكبري للدقة الصورية يف كل شؤون الحياة ،وإعجاب بالتفكري الدقيق
ُّ -3
يف الرياضيات والفيزياء ،واعتقاده أن املبادئ الكلية والرضورية واليقينية بصور ٍة مطلق ٍة هي
وحدها التي تستحق أن ننظر إليها عىل أنها املعرفة العلمية .وهو مل يقدر ،عىل اإلطالق،
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العلوم االستقرائية .ومع ذلك ،فقد كان أمينًا للغاية يف قدرته عىل إنكار أن هجامت لوك
وهيوم املدمرة جعلت عقالنية القرن السابع عرش والثامن عرش ال ميكن الدفاع عنها .وكان
ٍ
أسس عقالني ٍة جديد ٍة كان يأمل أن تكون آمن ٌة من الحمالت الجائرة.
ال بد له من تشييد
وكان كانط محبوبا ً بوج ٍه عا ٍّم بوصفه مد ّرسا ً وجامع ّيا ً ومواطنا ً .يثري اإلشكاليات أمام
مذهب من مذاهب الفلسفة بوصفه مذهبا ً مسلَّام ً به ،لكن
أي
طالبه ويرص عىل ّ
ٍ
أال يأخذوا َّ
سلوك يظهر طبيعة معلمٍ ل ٍ
ٌ
طيف
يجب عليهم يف الوقت نفسه أن يفكروا بأنفسهم – وهذا
حا
وواسع األفق وهو أم ٌر مل يكن مألوفا يف بروسيا يف ذلك الوقت – لكنه كان َّ
أقل تسام ً
بعد أن تطورت فلسفته ،وقدمها للعامل ،وأصبح ذائع الصيت و ُمسنّا ً .وقد توقع أن يقتنع
الجميع بصدق فلسفته الخاصة ،وقد نظر إىل أولئك الذين أخفقوا يف أن يفعلوا ذلك واصفا ً
إياهم بالعناد والغباء .ومع ذلك ،فقد ظل إنسانا ً مهذبا ً ،ودودًا ،دمث األخالق ،يدعو طالبه
وأصدقاء آخرين لتناول العشاء ،ويستمتع بقضاء ساعتني أو ثالث ساعات بعد ذلك يف
ٍ
حديث عا ٍّم  ،وكان يعرف كيف يجعله مسليا ً .واستمر يف أن يكون شخصا ً محرتما ً من حيث
ني،
ومخلص ،ذو قو ٍة بارز ٍة وحكم ٍة عظيم ٍة .وكان الناس يف كونجسْبج
إنه باحثٌ جا ٌّد ،وأم ٌ
ٌ
فخورين به بوصفه أعظم فالسفة العرص.
دراسته
ملا نضج كانط الشاب وبرزت قدراته وبرز تفوقه ،والحظ ذلك القس فرانز شولتز الذي
كان مق َّربا ً من العائلة .ما كان من القس الذي ذهل لنضوج كانط املبكر إال أن أقنع العائلة
بإرسال ابنهم إىل الدراسة يف املدرسة الفردريكية أقوى وأجود املدارس يف مملكة بروسيا.
ٍ
سنوات من الدراسة
وكان القس شولتز يعمل يف تلك املدرسة .هناك قىض كانط مثاين
الجادة .كان يدرس ستة أيام يف األسبوع يبدأ يومه الدرايس يف السابعة صباحا ً وينتهي يف
الرابعة مسا ًء  .درس فيها كل لغات ذلك الزمان من الالتينية واليونانية إىل العربية والفرنسية.
ودرس الرياضيات والالهوت.
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كانت املؤثرات يف تكوين كانط الفكري متعددة املصادر .ويذكر الباحثون يف هذا
املجال ثالث ًة :ديني ًة وسياسي ًة وعلمي ًة .من الناحية الدينية ترىب كانط عىل التقاليد املسيحية
املتشددة ،وبالتحديد فرقة التقوية املسيحية الذي اشتق اسمها من التقوى والورع وهي
حركة بروتستانتية تؤكد التقوى والزهد والبساطة واالهتامم بالطقوس والشعائر.
من الناحية السياسية عاش كانط يف عرص التنوير وأثر وتأثر بكل معطيات ذلك العرص.
بطبيعة الحال كان من املطالبني بحقوق اإلنسان وأكد املساواة بني الناس ويف الوقت نفسه
دافع عن حكومة بالده .وتأثر كانط يف هذا الجانب تأثرا عميقا باملفكر والسيايس
ٍ
تساؤالت عميق ًة عن طبيعة األخالق
الفرنّس جان جاك روسو .الذي كان يطرح يف كتاباته
وطبيعة املجتمعات ومشكلة األفراد وفلسفة الفردية.
أما يف الناحية العلمية فقد درس كانط أعامل إسحاق نيوتن وكتاباته التي جعل منها
أساسا ً ملحارضاته يف الفيزياء وفلسفة الطبيعية .ويف سنة  1755نرش نظرية التناوب
1

الشهرية التي يوضح فيها أصل العامل ويرشح دوران الكواكب وتناوبها .واليوم تعرف هذه
النظرية الفيزيائية باسم فرضية كانط-البالس .والبالس املقصود هو الفليك الفرنّس بيري
البالس الذي طور نظرية كانط وقدّم منوذجا ً مشابها ً لها لكنه طوره بعد ذلك يف عام
.1796
رشح كانط هذه النظرية يف كتابه األشهر الذي صدر عام « 1781نقد العقل املحض»
ٍ
فلسفي يف علم امليتافيزيقا ونظرية
مجلد
الذي يعدّه النقاد يف كثري من األحيان أهم
ٍّ
املعرفة.
كان كانط من املؤمنني بالله .إال أنه يَ ِكل اإلميان إىل الضمري وال يعتمد فيه عىل
الرباهني العقلية التي تستمد من ظواهر الطبيعة .فالعقل يف مذهب كانط ال يعرف إال
2

3

الظواهر الطبيعية وال ينفذ إىل حقائق األشياء يف ذواتها .

 .1باإلنجليزيةvortex theory :

2. Phenomena
3. Noumena
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يتحدث كانط يف كتابه نقد العقل العمل عن رضورة االعتقاد بوجود الله .ويرى أن
وجود الله فكر ٌة يبعثها العقل املجرد  .يقول بالنص الذي يبدو عامئا ً ومموها ً :
سبب وجيه يدفعنا للتسليم بهذه الفكرة تسليامً مطلقاً .ثم يحاول تلطيف هذا
ليس لدينا
ٌ
الترصيح بقوله إن فكرة الله ال ميكن عزلها عن فكرة السعادة وفكرة الفضيلة ،وإن فكرة
الله مرتبط ٌة دامئاً مبفهوم املثال األسمى أو مفهوم الخري.

ناقد العقل اخلالص
كثريا ً ما كان يُنظر إىل كتاب كانط «نقد العقل الخالص» عىل أنه أكرث األبحاث التي كتبت
ٍ
موضوعات فلسفي ٍة .كان هناك اتفاقٌ عا ٌّم عىل أنه
يف العصور الحديثة عمقا ً وبراع ًة يف
واح ٌد من أكرث الكتب غموضا ً وصعوبة يف الفلسفة .كانت كتابات كانط املبكرة واضح ًة
بقدر معقول ،وتحتوي عىل قليلٍ من العبارات البالغية .فلِ َم كتب كانط هذا الكتاب «نقد
أفضل كثريا ً؟ ورمبا كان التفسري
َ
العقل الخالص» بصور ٍة سيئ ٍة ،وملَ مل تكن كتاباته املتأخرة
األسايس هو أنه شعر يف عام  1780أنه يقرتب من الشيخوخة ،بينام كان لديه يف الوقت
نفسه الكثري مام يريد تقدميه للعامل .فكان ال بد أن يقدمه مكتوبا ً كله ومنشورا ً يف أرسع
ٍ
وقت ممكنٍ  .ولذلك وضع باستعجا ٍل املالحظات الكثرية التي قام بتجميعها منذ عام
 ،1770من دون أن يقوم مبراجعتها بدق ٍة ليك يجعل اللغة والفكر متسقني .هناك قلة من
ٍ
حاالت كثري ٍة مل يكن هناك من يرشد إىل اختيار
الفالسفة الذين كتبوا باألملانية ،ويف
الكلامت واستعاملها .وعالو ًة عىل ذلك ،فقد قدم كانط فلسف ًة جديد ًة ،وكان مضطرا ً إىل
ٍ
كلامت مبعانٍ جديد ٍة ،وكان مجربا ً يف بعض األحيان عىل أن يستخدم الكلمة
استعامل
نفسها لتعرب عن معانٍ مختلف ٍة ال يستطيع القارئ أن مييزها إال من السياق .ومع ذلك فقد
كرس الرشاح أنفسهم لتفسري كتب كانط النقدية ،منذ عرصه .ومع ذلك فقد تم التوصل اآلن
ِ
املبتدئ بصور ٍة
إىل اتفاقٍ عا ٍّم يف ما يتعلق بالخطوط األساسية لفلسفته ،والعنارص التي تهم
كبري ٍة .فاستقر الرأي عىل أن فكره منذ عام  1781فصاعدا ً قد تغري قليالً يف ما يتعلق
ٌ
خالف حول التأكيد النسبي الذي كان يريد وضعه
باملسائل الجوهرية .ولكن ال يزال هناك
ِ
ٍ
للمبتدئ ذاتُ نتيج ٍة
تفصيالت أخرى هي بالنسبة
جوانب مختلف ٍة من مذهبه ،وعىل
عىل
َ
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َّ
أقل شأنا ً ،بغض النظر عن أهميتها بالنسبة للمتخصصني( .وهناك ،بالتأكيد ،اختالفاتٌ
واسع ٌة يف الرأي بني الفالسفة املثاليني ،والفالسفة الواقعيني ،وفالسف ٍة آخرين من عرصنا
حول ما إذا كان كانط مح ّقا ً أو مخطئا ً يف مواقفه املتعددة .غري أن هذه مسأل ٌة أخرى) .إنّ
أي قارئٍ جا ٍّد يريد أن يدرس كانط بتأ ٍّن ومبساعدة الرشاح ،سوف ال يجد صعوب ًة يف فهم
َّ
الفحوى العام لفلسفته.
بني كانط وهيوم :عالقة التأثي والتأثر
تأثر كانط بالفيلسوف االنكليزي ديفيد هيوم مع أنه سيذهب يف ما بعد إىل نقده يف الكثري
من أطروحاته امليتافيزيقية وخاصة منها تلك التي بدأ تفلسفه بها وهي قضية االرتباط بني
العلة واملعلول .ولقد تحدى العقل الذي يدعي انحدار هذا التص ّور منه ،بأن طلب منه أن
يع ِّرفه التايل:

حق يزعم أن لألشياء تكويناً
خاصاً يدفع إىل الظن بأنه إذا ثبت حدوث يشء ما،
ي ٍّ
ّ
بأ ِّ
فال بد أن يُثبت ذلك بالرضورة حدوث يشء آخ َر مصاحب له أيضاً .وهذا هو معنى
تصور العلية.

وبرهن هيوم مبا ال يدع مجاالً للشك بأنه:
من املحال متاماً للعقل أن يفكر تفكرياً – قبل ّياً – اعتامداً عىل التصورات يف حدوث
مثل هذا االرتباط بني الشيئني بحكم الرضورة.

غري أن هيوم قد عاىن سوء الحظ املألوف الذي يقع فيه امليتافيزيقيون ،ألن أحدا ً مل
يفهمه .ومل يكن السؤال الذي تبادر إىل ذهنه :هل يعد تصور العلّة صائبا ً ونافعا ً ،بل وحتى
ال غنى عنه ملعرفتنا بالطبيعة .ذلك بأن هيوم مل يتشكك قط يف هذه الناحية ،ولكنه دار
حول إمكان التفكري يف هذا التصور اعتامدا ً عىل العقل  -قبليا ً  -وتبعا لذلك هل يحمل هذا
مام يدل عىل زيادة امتداد العقل
التصور يف طياته حقيق ًة كامن ًة فيه مستقل ًة عن كل تجرب ٍة ّ
بحيث ال تقترص فاعليته عىل موضوعات التجربة؟ ...هذه هي املشكلة التي واجهها هيوم.
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وما كان هيوم لريىض عن هذا التشخيص ملوقفه من «املشكلة» يف أغلب الظن .ولكن
ما يهم هنا هو أن كانط قد فّس كالمه عىل نحو ما رأينا ،ورأى أن من املفيد إعادة عرض
موقف هيوم ومشكلته يف صيغ ٍة أخرى.
يقول كانط يف هذا املوضوع ما يل:
ٌ
حادث بالذات استطاع أن يوقظني منذ
أعّتف رصاح ًة بأن ما أتذكره عن دافيد هيوم هو
سنوات عديدة من سبايت الدوغامطيقي ،ويزود أبحايث يف ميدان الفلسفة النظرية
حى جديد كلي ًة .نعم لقد كنت بعيداً متاماً عن اتباع نتائجه التي أهتدى إليها ،ولكن
مبن ً
إذا نحن ارتكزنا عىل فكرة مستندة عىل أساس صحيح ،ولكنها مل تستغل ،ونكون قد
ورثنا هذه الفكرة من شخص آخر ،فإننا قد نأمل آنئذ اعتامداً عىل التأمل املتواصل
النهوض بها إىل ما هو أبعد من النقطة التي بلغها – بفطنته – هذا الرجل ،الذي ندين
له بالرشارة األوىل للنور.

ومن هنا يضيف كانط:
بدأت أحاول النظر يف إمكان صياغة اعّتاض هيوم يف صورة أعم .ورسعان ما أدركت
ي حال التصور األوحد الذي يعتمد عليه
أن تصور االرتباط بني العلة واملعلول ليس بأ ٍّ
الفهم يف ارتباط األشياء بعضها ببعض ارتباطاً قبليّاً ،ولكن األرجح هو أن امليتافزيقا
تعتمد اعتامداً كامالً عىل مثل هذه التصورات .وحاولت التأكد من عددها .وبعد أن
نجحت نجاحاً مرضيّاً يف هذا السبيل بفضل استنادي إىل مبدأ مفرد ،ثم اتجاهي إىل
استخالص هذه التصورات ،التي أصبحت متيقناً اآلن من أنها ليست مستمدة من
التجربة -مثلام حاول هيوم استمدادها  -ولكنها صادر ٌة من الفهم الخالص .ومبجرد
نجاحي يف حل مشكلة هيوم ،ال يف ما يتعلق بحالة واحدة بالذات ،وإمنا من ناحية
قدرة العقل عىل البحث يف شموله ،أصبح يف وسعي أن أخطو باطمئنان  -وإمنا بتؤدة
 لتحديد امليدان بأرسه الخاص بالعقل البحت اعتامداً عىل املبادئ الكلية ،من حيثحدو ُده ،ومحتوياتُه أيضاً .إن هذا هو املطلوب من امليتافزيقا إذا أرادت إنشاء نسق
1

فلسفي طبقاً ملخطط آمن .
ٍّ

كانت هذه هي اسرتاتيجية كانط يف النصف األول من كتاب «نقد العقل الخالص».

 .1نص كانط منقول من كتابه نقد العقل املحض ،وورد ضمن كتاب وليم كل رايت – مصدر سبق ذكره – ص .257
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وتوحى الجملة األخرية التي ذكرها باختالف النتائج التي اهتدى إليها عن نتائج هيوم،
وأن امليتافيزيقا ليست بحكم طبيعتها ،مجر َد لغ ٍو بحيث تستأهل جميع كتابات امليتافزيقا
إشعال النريان فيها .غري أن النتيجة الفعلية التي اهتدى إليها كانط كانت يف األرجح قريب ًة
من نتيجة هيوم ،إذ متاثل كانط وهيوم ،بعد أن انتهى إىل الرأي القائل بأن جميع النظرات
الخاصة بطبائع األشياء يف ذاتها (مبا يف ذلك النظرة إىل الروح والله) تتجاوز ظواهر
التجربة املدركة ،ومن ثم فإنها ال تعنى شيئا ً ،وليس مبقدورها  -حتى من حيث املبدأ  -أن
تصل إىل مرتبة املعرفة.
هذا يعني  -برأي كثريين من ق ّراء كانط األوروبيني  -حدوث ُّ ٍ
أسايس يف تصور
تغري
ٍّ
امليتافزيقا ،إذ أصبحت امليتافزيقا تعني عند كانط ذلك الكيان من املعرفة الذي يتميز
مختصا ً مبعرفة الطبائع األساسية
بطابعه الرتكيبي القبل أكرث من كونه كيانا ً من املعرفة
ّ
لألشياء والنفس والله .عىل أنه ليس من ٍّ
شك يف أن املعرفة امليتافزيقية قد نُظر إليها تقليديّا ً
 بصف ٍة مضمر ٍة عىل األقل  -عىل أنها تركيبيّ ٌة وقبلي ٌة« :تركيبي ٌة» مبعنى أنها تدل عىل إضاف ٍةفعلي ٍة إىل معرفتنا بدالً من كونها مجرد تحليل ملعاين مختلف التصورات ،و «قبلي ٌة» مبعنى
أنها تحدث مستقل ًة عن عملية اإلدراك ،بدالً من قيامها بتجميع املعطيات التجريبية
والتعميم منها .غري أن امليتافزيقيني قد ظنوا تقليديّا ً أنهم قادرون عىل الحصول عىل معرفة
طبائع موضوعاتهم باتباع هذه الوسيلة .وكانت هذه املوضوعات هي األشياء يف ذاتها
ٍ
موضوعات للتجربة
(العامل) والنفس والله .أما عند كانط فإن جميع هذه األشياء ليست
ٍ
كيانات باملقدور إثبات طبائعها ،أو حتى وجودها ،اعتامدا ً عىل
املمكنة ،وليست أيضا ً
االستدالل الرتكيبي القبل.
أنواع املعرفة عند كانط
تقوم منهجية املعرفة عند كانظ عىل ثالثة أنواع:
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1

ري متزوجٍ».
معرفة تحليلية [قبلية ] – مثالً «
األعزب هو إنسا ٌن غ ُ
ُ
2

رض».
معرفة تركيبة [بعدية ]  -مثالً« ،هذا البيت أخ ُ
3

سبب» .
معرفة تركيبية (قبلية)  -مثالً« ،كل حادث له
ٌ
ينطبق نوع املعرفة األول عىل العالقة بني التصورات ،والنوع الثاين عىل االنطباعات
الحسية املشكلة ،والنوع الثالث عىل رؤية الصور.
سلم كانط بوجود «أحكامٍ تركيبي ٍة قبلي ٍة» .واملسألة عنده متثلت يف كيف ميكن ذلك،
ال يف ما إذا كان ذلك ممكنا ً .وكان الجواب مفيدا ً أن «األحكام الرتكيبية القبلية» لوجود
صو ٍر معين ٍة عند جميع الذوات العارفة هي رشوط الخربة املنظمة.
ماذا عنى كانط بالتعبري «تركيبي ٌة قبلي ٌة»؟
لقد ع ّرف املصطلح عىل النحو اآليت:
4

ري متز ِّوجٍ».
ٌّ
ل:
عزب هو إنسا ٌن غ ُ
مستقل عن الخربة – مثالً« ،األ ُ
 قب ٌّ5

بعدي  :يعتمد عىل الخربة – مثالً« ،هذا البيت أخرض».
ٌّ
6

ل:
 تحلي ٌّاألعزب هو
 1ـ قضايا يكون محمولها املنطقي جزءا ً من موضوعها املنطقي ،مثالً «
ُ
إنسان غري متزوج».
ٍ
ج».
تناقض
 -2قضايا نفيها يؤدي إىل
ري متز ِّو ٍ
منطقي ،مثالً« ،األعزب هو ليس إنسانا ً غ َ
ٍّ
7

تركيبي :
ٌّ
1. a priori
2. a posteriori
 .3غنار سكريبك ،نلز غيلجي ،تاريخ الفكر الغرب ،مصدر سابق ،ص .45

4. A priori
5. A posteriori
6. Analytics
7. Synthetic

  366إميانويل كانط( :)3فلسفة األخالق و الحداثة

 1ـ قضايا ال يكون محمولها املنطقي جزءا ً من موضوعها املنطقي ،مثالً«هذا البيت
رض».
أخ ُ
ٍ
رض».
 2ـ قضايا نفيها ال يؤدي إىل
قي ،مثالً «هذا البيت ليس بأخ َ
تناقض منط ٍّ
وبكالمٍ آخ َر ،إن العبارات القبلية التحليلية تطابق رؤية العالقة بني التصورات وفقاً
الحسيني من الفالسفة ،والعبارات البعدية الرتكيبية تطابق الخربة،
للعقالنيني والتجريبيني –
ِّ
وفقا ً للعقالنيني والتجريبيني – الحسيني .والنقطة الرئيسة الفاصلة هي يف األحكام القبلية
الرتكيبية .فهذه القضايا مستقل ٌة عن الخربة (قبلية) ،وال يكون محمولها املنطقي يف
1

موضوعها املنطقي (تركيبية) .وقد كان كانط مقتنعا ً أن أحكاما ً مثل هذه موجود ٌة ،وأن
ٍ
مثل عليها .وهذا يتعارض مع النظرية التجريبية –
سبب»ٌ :
حادث له
كل
القضية – الحكم « ُّ
ٌ
كل
الحسية التي تفّس هذه القضية ،إما بوصفها تحليلي ًة (قبلي ًة) -فنحن نستطيع أن نعرف « ِّ
ٍ
ٍ
كل يش ٍء يحدث» – أو
بتعريف يخص التصور « ُّ
سبب ما»،
حادث» بشكلٍ يكون له « ٌ
ٍ
خربات جزئي ٍة ،وبالتايل نحن ال
بوصفها تركيبي ًة (بعدي ًة) – فالقضية هي تعميم مستم ٌّد من
نعرف ما إذا كانت القضية ستنطبق عىل املستقبل أو ال .وقد زعم كانط أن فكر ٌة كل حادث
لكل
سبب ليست يف تصور كل حادث ،وأننا ال نحتاج أن نعود إىل الخربة ليك نعرف أن ِّ
له
ٌ
ٍ
كل
حادث سببا ً ما ،ألن معرفة السببية موجود ٌة يف صور تفكرينا .وهكذا ،فإن القضية « ُّ
ٍ
سبب» تنتمي إىل املبادئ األساسية للعلم الطبيعي (مثل ميكانيكا نيوتن) الذي
حادث له
ٌ
اعتربه كانط صحيحا ً كليّا ً وبالرضورة .مياثل ذلك ،عىل سبيل املثال ،اعتبار كانط القضية
«الخط املستقيم هو أقرص مساف ًة بني نقطتني» قضي ًة قبلي ًة تركيبي ًة ،يف الرياضيات .وهكذا
أساس ٍ
ٍ
ثابت عند كانط .والتأسيس
تكون الرياضيات والعلم الطبيعي علمني قامئني عىل
هو يف الصور املوجودة عند الذوات.

1. Urteile
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رفض الشك التجريبي
حسيّا ً ،وكان يقول :توجد رؤي ٌة تأمليّ ٌة يف
تبعا ً ملا تقدم رفض كانط ما رآه ش ّكا ً تجريبيّا ً – ِّ
ٍ
أساس آمنٍ  .كام
رشوط املعرفة ،وهي رؤي ٌة تظهر أن العلمني املذكورين سابقا ً يقومان عىل
رفض كانط ما عدّه عقيدةً عقلي ًة جامد ًة ،ورأى أن املذهب العقل التأمل (امليتافيزيقا)
ني ،ولذا فهو ليس علام ً .والحدس العقل الذي ادّعاه الفالسفة
ليس له
أساس مك ٌ
ٌ
العقالنيون ،كام فعلوا مبوضوع الله ،إن هو إال رؤي ٌة مزيف ٌة ،وهنا ،بدأ نقد كانط العلم
زائف .ونحن نستطيع أن نفكر
التأمل ،ليقرر أن املذهب العقالين التقليدي هو عل ٌم ٌ
برشوط الخربة ،كام فعل كانط يف الفلسفة .العقالنيون حاولوا تجاوز الخربة إىل ما هو
ي يش ٍء
يل ،أي إىل ما وراء حدود الخربة الحسية ،غري أننا عاجزون عن معرفة أ ِّ
ترانسندنتا ٌّ
يتجاوز رشوط (حدود) املعرفة .وقد قدم كانط حجتني لدعم هذه النظرة :فمن جه ٍة نحن
عاجزون عن الحصول عىل خرب ٍة حسي ٍة عن الرتانسنتدايل الذي يتجاوز الخربة الحسية ،ألنه
يقع وراء مثل هذه الخربة ،ومن جه ٍة ثاني ٍة عندما يناقش العقالنيون مسألة وجود الله عىل
سبيل املثال ،فإن الحجج املؤيدة واملعارضة متساوية النقل .فتظهر هذه النظرية التي
1
يل.
تواجه طريقا ً مسدودا ً أنه يستحيل معرفة أ ِّ
ي يش ٍء عام هو ترانسندنتا ٌّ

األثر الربوتستانتي يف شخصية كانط
من الناحية الشخصية ،كان كانط بروتستانت ّيا ً ورعا ً ،وكانت فلسفته الرتانسندنتالية التي
مسائل ال مف َّر منها
ُ
رفضت املذهب العقل التي تصورت املسائل امليتافيزيقية بأنها
وتنسجم متاما ً مع التصورات الربوتستانتية املركزية ،أي :مبا أننا عاجزون عن التخلص من
هذه املسائل ،فإن األجوبة عنها يجب أن تقوم عىل اإلميان.
وهكذا ،نخلص إىل متييز بني املعرفة واإلميان الذي هو صفة الحرية الربوتستانتية.
فنحن ال نستطيع أن نثبت وجود الله بالربهان وال أن نثبت عدم وجوده ،لكننا نستطيع أن

1. Aporia

  368إميانويل كانط( :)3فلسفة األخالق و الحداثة

نؤمن بأحد املوقفني .ويف الوقت ذاته الذي «حافظ» فيه كانط «عىل العقل» يف العلوم
الطبيعية ويف الرياضيات وضد مذهب هيوم التجريبي  -الحّس ،فقد ترك فسح ًة إلميان
بسيط يف الدين.
لقد رأينا أن فلسفة كانط الّتانسندنتالية التي شملت تفكريا ً بالحدود االبستيمولوجية
للمعرفة ،شملت أيضا ً محاول ًة لتشكيل تركيب من املذهب العقالين واملذهب التجريبي
مس كانط شيئا ً جوهريّا ً ،وهو :فضالً عن القضايا التي بها نصف الوقائع
 الحّس .وبذلك ٍّ
بعبارات صادق ٍة أو كاذب ٍة ،مبقدار ما تتطابق مع أشياء الخربة  -وبدرجات مختلفة  -ميكننا
أن نفكر بالرشوط التي تجعل مثل تلك القضايا الصادقة أو الكاذبة ،ممكن ًة.
وبهذا املعنى ،ميكننا أن نشري إىل مبدأ عدم التناقض « -اليشء ال ميكن ،يف الوقت
ذاته ،أن تنسب إليه الصفة  Aوالصفة ال  ،Aوباملعنى نفسه»  -كرشط للقضايا /األحكام
الصادقة أو الكاذبة ،تجريب ّيا ً-حسيا ً .وبحسب االستعامل اللغوي العادي ،تع ُّد القضية «هذا
وأزرق» خرقا ً ملبدأ عدم التناقض .فهذه القضية ليست
ُ
القلم هو ،يف الوقت نفسه ،أحم ُر
صادقة وال كاذبة تجريبيا ً-حس ّيا ً ،ألنها تنتهك الرشط الالزم لتكون القضية صادقة أو كاذبة
تجريبيا ً-حسيّا ً.
ٍ
كرشط لقضايا
أسباب-
لكل الحوادث
ومبا مياثل ذلك ،ميكننا أن نؤ ِّول مبدأ السببية ِّ -
ٌ
ِ
ذات مع ًنى ،كام هي الحال يف العلوم الطبيعية .لنفرتض أن باحثا ً طب ّيا ً يقول:

ٌ
أشكال عديد ٌة
ليست القضية ماثل ًة يف أ ّن أسباب بعض أشكال الرسطان مجهول ٌة .فهناك
سبب.
من الرسطان ليس لها
ٌ

فإن هذا الباحث يكون قد فعل شيئا ً مختلفا ً عن ارتكاب خطأٍ
حّس ،وأسوأ
تجريبيٍّ ِّ -
ٍّ
سبب خاطئٍ  .فيكون هذا الباحث قد
من ذلك ،أي إنه نسب بعض أشكال الّسطان إىل
ٍ
خرق رشطا ً من رشوط البحث ذي املعنى يف مرض الّسطان .وبكلامت أخرى نقول أن
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مبدأ السببية ميكن أن يقوم بوظيفة مبدأٍ
رضوري يف العلوم الطبيعية .فإذا انتهك العلامء
ٍّ
هذا املبدأ ،تجاوزوا حدود البحث العلمي ،وليسوا مخطئني خطأً واقع ّيا ً فحسب .
لعل النقطة الرئيسة يف الفلسفة الرتانسندنتالية هي ،عىل وجه التحديد ،وجود مثل تلك
1

رب من القضايا
الرشوط املمكنة ،والتي لها ،من الوجهة اإلبستيمولوجية ،وضعي ٌة أساسيّ ٌة أك ُ
التجريبية -الحسية ،الصادقة والكاذبة ،أي ،أكرب من القضايا التجريبية-الحسية .فالفلسفة
تحاول أن ترشح الرشوط (قواع ُد وافرتاضاتٌ سابق ٌة ومبادئُ وأط ٌر) التي تؤلف (متكن
وتشكل) تجريب ّي ا ً القضايا الصادقة والكاذبة .وسوف نرى ،يف ما بعد ،كيف عدل هيغل
ٍ
ي يف اتجاه
رشوط كانط الرتانسندنتالية وحولها يف اتجاه
رشوط اجتامعي ٍة ،أ ِّ
األيديولوجيات.
الفلسفة الرتانسندنتالية والنظرية األخالقية
العامل الحاسم يف نظرية كانط األخالقية هو أن تكون اإلرادة إرادة خريٍ ،ال أن تكون نتائج
األفعال خريا ً .هنا ،مييز كانط نفسه من فالسفة مذهب املنفعة الذين دافعوا عن أخالق
النتائج ،قائلني أن األفعال األخالقية هي تلك التي تؤدي إىل أعظم منفع ٍة (السعادة ،اللذة)
ألكرب عد ٍد من البرش.
وفضالً عن ذلك ،فإن أخالق كانط هي أخالق الواجب .فقد رأى أن اختبار إرادتنا
األخالقية يكون أ ّوالً حني نقوم بعملٍ عىل الرغم من إرادتنا ،مدفوعني بحسنا بالواجب
األخالقي .وال يعني هذا أن كانط يدافع عن الشقاء واألمل ،وإمنا يبني عن مدى ابتعاده عن
جميع أشكال األخالق القامئة عىل اللذة (مذهب اللذة) .وهكذا ،فإن هذا األمر األخالقي
ي متاما ً ،مثل الصور الرتانسندنتالية للمكان والزمان
الالّرشطي «ينبغي عليك» هو فينا فطر ٌّ
والسبب ّية ...إ لخ .وهذا يعني أن جميع البرش خاضعون لهذا الواجب األخالقي .لذا ،فإن
 .1غنار سكريبك ،نلز غيجل ،تاريخ الفكر الغرب من اليونان القدمية إىل القرن العرشين ،ترجمة حيدر حاج إسامعيل ،املنظمة
العربية للرتجمة ،بريوت .2012
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األخالق مبدأ مطلق عند كانط .وبكلامت أخرى ،لقد بنى كانط أخالقا ً مطلقة عىل الذات،
بينام بناها أفالطون عىل امل ُثل «املوضوعية».
يفيدنا يف هذه املناسبة أن نرى كيف أنشأت إبستميولوجيا كانط متييزا ً أساسيّا ً بني ثالثة
ٍ
يل ،وما نختربه -يف -ذاته .فام نختربه
تجريبي-
اتجاهات :ما هو
حّس وما هو ترانسندنتا ٌّ
ٌّ
ٌّ
كل يش ٍء فيها يُفهم مبفردات عالقات السببية .وهذا ينطبق عىل
ميثل منطقة الرضورة ،ألن َّ
اإلنسان أيضا ً .نحن نفهم أننا محددون باألسباب بحسب الدرجة التي نخترب عندها ذاتنا
الحسية .غري أن الوعي الذي يتصور ذلك ليس الوعي الذي يتصور .فال ميكن أن يُقال أن
الوعي الذي يتصور محدد باألسباب ،ألن التحديد باألسباب ينتج من الظرف الذي تتشكل
فيه الظواهر بوساطة الصور الرتانسندنتالية .وال نخترب الوعي الذي يتصور شيئا ً بتلك
الطريقة .لذا ،قال كانط بتميي ٍز بني اإلنسان باعتباره كائنا ً عقليّا ً واإلنسان باعتباره كائنا ً طبيعيّا ً.
ٍ
لواجبات أخالقي ٍة مطلق ٍة عىل شكل قوانني يتبعها
بوصفه كائنا ً عقل ّيا ً يخضع اإلنسان
طبيعي فيخضع اإلنسان ملبدأ
الشخص الحر املستقل عىل أساس العقل ,أما مبا هو كائ ٌن
ٌّ
السبب ّية ،فهو موجو ٌد يف منطقة الرضورة.
يف نظرته إىل االنسان ،تصور كانط سلسل ًة من التعارضات تذكرنا بتمييز أفالطون عامل
امل ُثل من عامل اإلدراك الحّس .فقد قيل أن اإلنسان ينتمي إىل منطقة الرضورة ،لكن ميكن
يل وما هو
أن يقال أيضا ً أنه ينتمي إىل منطقة الحرية .والتمييز الحا ُّد بني ما هو ترانسندنتا ٌّ
حّس ،وبني اإلنسان باعتباره كائنا ً عاقالً واإلنسان باعتباره كائنا ً طبيعيّا ً ،أدى إىل
تجريبيٌّ ّ -
ٌّ
تصور أن تكون األخالق مستقل ًة عن العوامل التجريبية -الحسية .وأساس األخالق هو
املبني عىل
اإلنسان بوصفه كائنا ً عاقالً .وميكن أن يُقال أن ذلك يحمي األخالق من النقد
ِّ
عوامل تجريبي ٍة-حس ّي ٍة .ولكن يجب أن يكون هناك نو ٌع من الرابطة بني تلك املناطق ،بني
َ
حّس ،فكيف حصل ذلك؟ لقد رأى كانط أن االرادة
تجريبي-
يل وما هو
ما هو ترانسندنتا ٌّ
ٌّ
ٌّ
تتوسط بني املنطقتني ،مبعنى أن االرادة تتأثر مبيولنا الطبيعية ،مع أن اإلرادة محكوم ٌة من
القانون الذي نقر بوجوده بوساطة عقلنا الحر.
إن ذلك الواجب األخالقي املطلق سيكون له يف فلسفة كانط وضعية األمر املطلق:
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اعمل بحسب القاعدة السلوكية وحدها التي تريد يف الوقت ذاته أن تصبح قانوناً كل ّي ًا.
وقاعدة أعاملنا هي القانون الكيل الذي يتبعه السلوك .وإذا كذبت لتستفيد ،فإن قاعدة
السلوك التي توجه عملك هي :إذا كنا نستفيد ،سوف نكذب.

ٍ
ِ
سلوك .غري أن نقطة كانط
قواعد
لذا ،فإن األعامل األخالقية والالأخالقية تبنى عىل
ٍ
سلوك ،فإن قاعدة السلوك
الرئيسة هي أنه عىل الرغم من أن االعامل الالأخالقية تتبع قواع َد
ني كليّ ٍة.
هذه ال ميكن أن تح َّول إىل قوان َ

اجلذور العلامنية يف فلسفة إيامنويل كانط1
رضا گندمي نصر آبادي
إميانويل كانط أعلن برصيح العبارة أنّ هدفه من مرشوعه النقدي هو تعيني حدود العقل البرشي ،أي معرفة
النطاق الذي يقيّده يك يُفسح املجال لإلميان.
يا ترى ما السبب الذي دعاه ألن يجعل هذا املبدأ هدفاً له يف مرشوعه الفكري؟ فهل قُطع الطريق عىل
الدين يك يضط ّر كانط لتبنّي هذه الوجهة الفكرية؟
لو تأ ّملنا يف كالم كانط الذي أرشنا إليه أعاله ،نستنتج أنّه تفاعل مع ما كان يحدث يف عرصه لذلك صدرت
منه ردّة فعلٍ إزاء ما كان يجري ،وال ّ
شك يف أنّ عرص التنوير بصفته عهد طغيان الرؤية اآللية -امليكانيكية-
والنزعة العلمية البحتة ،فقد حظي العقل فيه مبكان ٍة راقي ٍة بحيث أصبح معيارا ً أساسيّاً يف عامل الفكر
جيتها منه ،ناهيك عن أنّه بلغ الذروة من الناحية
واملعرفة ،لذا ال ب ّد لجميع املعتقدات أن تكتسب ح ّ
األنطولوجية .وعىل هذا األساس إن أردنا معرفة حقيقة النزعة اإلنسانية الغربية ،يجب علينا اللجوء إىل
كل ما هو موجو ٌد يف الكون ،أي إنّها
العقل واملبادئ األنطولوجية العقلية ،إذ يت ّم يف رحابها تقييم مكانة ّ
تع ّرف عىل ضوء اإلنسان صاحب العقل.
ري بال ٌغ يف عهد إميانويل كانط بحيث استُهني بجميع األصول
الجدير بالذكر هنا أنّ النزعة العقلية كان لها تأث ٌ
جيتها ،ومبا أنّ هذا الفيلسوف نشأ وترعرع يف أحضان فرقة
املرجعية التقليدية والدينية وت ّم تجريدها من ح ّ
حساساً إزاء أوضاعٍ كهذه.
الببتيسم فمن الطبيعي مبكانٍ أن يصبح ّ
ٍ
فّس التكاليف الدينية عىل ضوء
ل
جديد ،وعىل هذا األساس ّ
حاول كانط طرح الدين والتديّن يف إطا ٍر عق ٍّ
تكليف متق ّو ٌم عىل القانون األخالقي فحسب؛ وهذا يعني أ ّن اإلنسان مبثابة
ٌ
التكليف األخالقي باعتبار أنّه
 .1املصدر :گندمي نرص آبادي ،رضا« ،بنیان های سکوالریسم در فلسفه کانت» ،فصلية هفت آسامن ،شتاء عام 1385هـ ،85
العدد  ،30صص .46-21
تعريب :حسن عل مطر
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ٍ
كائنٍ عاقلٍ
ومريد -مختا ٍر -والسبب يف رضورة التزامه بالقانون األخالقي منبث ٌّق من باطن هذا القانون نفسه،
كام أنّ الله هنا مبثابة ٍ
رشط استعاليئٍّ له.
عىل الرغم من أنّ كانط أراد إعادة تأطري حدود الدين واإلميان بشكلٍ جادٍّ ،لكنّه بحسب رأي كاتب املقالة
ساهم يف وضع أُسس الرؤية املادّية العلامنية ضمن مرشوعه الفكري الذي عرف بالالهوت الطبيعي؛

1

وعىل هذا األساس تط ّرق رضا كَندمي إىل بيان ما متخّض عن هذه الرؤية وقال أنّ كانط أخفق يف تحقيق
بأي استدال ٍل
هدفه األسايس ألنّه تن ّزل مبستوى
الرب ليطرحه مبنزلة أم ٍر استعاليئٍّ ال ميكن إثبات وجوده ّ
ّ
ل ،لذا ميكن اعتبار الدين الطبيعي الذي تحدّث عنه يف مختلف آثاره كمقدّم ٍة للفكر ال َعلامين.
عق ٍّ
التحرير
******

تنويه:
ٌ
إن ال َعلامنية هي من املسائل التي ميكن تناولها من مختلف الزوايا .ويف هذا املقال نسعى
إىل تناول جذور العلامنية من زاوية أكرث الفالسفة الغربيني تأثرياً عىل إنتاج هذا املفهوم،
أال وهو الفيلسوف األملاين إميانويل كانط .فقد ُمنح كانط يف نقد العقل املحض وتأكيده
عىل محدودية املعرفة البرشية ،ويف نقد العقل العمل ،وتنزيل الدين إىل مستوى الدين
الطبيعي أو األخالق من الزاوية الفلسفيةـ لقب مؤسس الحداثة والعلامنية .وقد تم التأكيد
يف الدين الطبيعي املنظور لـ كانط عىل العنارص اآلتية :شخصية وفردانية الدين ،والتأكيد
عىل وجود الكنيسة الالمرئية ،واستحالة التأيس بالسلوكيات األخالقية ،وعدم إمكانية اتهام
األفراد بالكفر واالرتداد ،وبالتايل اعتبا ُر الل ِه فرضيةً .وباختصارٍ :لقد أكد كانط عىل
استقاللية اإلنسان يف بيان الطبيعة ،واستقالل األخالق يف حقل العمل واألهداف والغايات
اإلنسانية ،وال يعني ذلك شيئا ً غري (العلامنية).

1. Natural Theology
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إن (العلامنية) ضارب ٌة بجذورها يف القدم ،ولكن يعود االستعامل األول لهذه املفردة
1

إىل معاهدة وستفاليا سنة 1648م  .ومبوجب هذه املعاهدة انتقلت األرايض الخاضعة
للكنيسة لتكون تحت السلطة السياسية لغري رجال الدين .بيد أن دائرة هذه املعاهدة
توسعت بالتدريج لتشمل الحالة العلامنية جميع األبعاد الهامة يف حياة البرش األعم من
ّ
ال ُبعد الثقايف واالقتصادي والسيايس وما إىل ذلك .ومنذ ذلك الحني بدأت أجزاء من
املجتمع والثقافة بالخروج من ربقة املؤسسات الدينية ،وفقدت الطقوس واملناسك
وتغريت قيم املجتمع وحلت محلها القيم البديلة ،وفجأة
الدينية أهميتها االجتامعية،
ّ
فقدت مفاهيم ما وراء الطبيعة ـومن بينها الله -منزلتها ومكانتها .إن للعلامنية مسارا ً تاريخيّا ً
ري عابئٍ
له خلفياته االجتامعية والثقافية والدينية .ويف هذا املسار واصل العلم نشاطه غ َ
لكل يش ٍء ابتدا ًء
باألصول الحتمية التي ترسمها الكنيسة ،وظهر اتجا ٌه يف إطار التأسيس ِّ
من السياسة والعلم والثقافة عىل أساس املناهج اإلنسانية والدنيوية والعاملية .ويف هذه
املرحلة عمد الفالسفة إىل خفض اإللهيات إىل مستوى املعرفة اإلنسانية ،وفقد الدين
خصوصيته بوصفه الطريق الوحيد إىل املعرفة .ومل يعد اإلنسانُ  ،كام الل ُه يق َّدس ،بوصفه
كائنا ً معصوما ً من الخطأ ،وأخذ يُنظر إىل محدودية العقل البرشي مبزيد من االهتامم.
وبشكلٍ عا ٍّم فإ ّن العقالنية والتفكري النقدي والثبات العلمي واالستقالل الفكري ،كلها من
نتائج العلامنية .كام أن العودة إىل الذات ،واملطالبة بالتجدد ،وإلغاء الوساطة بني الله
واإلنسان ،والدميقراطية ،وتأليه العلم ،والنزعة العقالنية ،والليربالية ،واإلنسانية ،والقومية،
والحداثة ،أمو ٌر تنتسب إىل العلامنية بشكلٍ وآخ َر .وكام سبق أن ذكرنا فإن الدنيوية إمنا
ظهرت أول األمر يف حقل االقتصاد ،ومن خاللها ظهرت منطق ٌة حر ٌة يف الدين ،ثم انتقلت
إىل السياسة ،ومنذ ذلك الحني مل تعد الدولة تستمد مرشوعيتها من الدين .ميكن تصور
العلامنية يف حقل الدين واملؤسسات املتفرعة عنه عىل نحوين ،النحو األول :التخل عن

مام أدى إىل انتهاء حرب
 .1معاهدة ويستفاليا أو معاهدة مونسرت وأوسنابروك :معاهدة ت ّم توقيعها عام 1648م يف مونسرت بأملانياّ ،
الثالثني عاماً ،والحرب التي بدأت مع الثورة ضد هابسبورغ يف بوهيميا يف عام 1618م والتي اندلعت بسبب الرصاعات املختلفة
بشأن دستور اإلمرباطورية الرومانية املقدسة ،ونظام الدولة يف أوروبا .املع ّرب.
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املؤسسات الدينية ،من قبيل :الكنيسة ،والنحو اآلخر :إذابة املؤسسات الدينية يف
املجتمع وتجريدها من مضمونها الديني.
ويف بداية البحث علينا التذكري بهذه املسألة ،وهي أن العلامنية رغم الشبه الكبري بينها
وبني النزعة الدنيوية ،ونبذ القداسة ،ونبذ الروحانية ،ونبذ املسيحية ،إال أنها تختلف عن
جميع هذه املفاهيم .وكام ذكرنا فإن العلامنية ـبوصفها مسارا ً تاريخيا ًـ لها مبدأها الزمني
املعني ،يف حني أن النزعة الدنيوية هي أيديولوجيا يجنح أنصارها عن علمٍ إىل إنكار ما
وراء الطبيعة واملؤسسات املتعلقة بها .وقد بدأت النزعة الدنيوية منذ أن ساءت العالقة
بني العلم والدين .وقد ذهب جورج جاكوب هوليوك 1ـ مؤلف كتاب (أصول العلامنية) ـ
إىل القول بأن أهم أصلٍ يف العلامنية يكمن يف (السعي إىل تطوير البرش من خالل توظيف
األدوات املادية حرصاً).2
ومن بني موارد االختالف بني العلامنية والدنيوية ،أن الدنيوية تحمل رؤية أكرثَ سلبي ًة
ٍ
موقف مقابلٍ لالتجاه املتط ّرف الذي يبدي أهمي ًة
تجاه الدين يف حني أن العلامنية تعرب عن
رب ملا فوق الطبيعة والعامل اآلخر .من هنا فإن االهتامم بهذا العامل أو هذا العرص الذي
أك َ
3

متتد جذوره إىل املفردة الالتينية ميثل الخصيصة البارزة لهذا املسار ،ويف هذا املسار
ت ُستبدل بالقوى القدسي ِة وما فوق الطبيعي ِة املعطياتُ البرشيةُ.
وعىل الرغم من أن كانط مل يبحث يف هامش العلامنية ،بيد أن جذور العلامنية بادي ٌة
بوضوحٍ يف جميع مؤلفاته وال سيام تلك املرتبطة بدائرة الحقل العمل وخاص ًة كتاب
(الدين يف دائرة العقل املج ّرد ) .وهناك الكثري من األسئلة التي تثار يف هذا الشأن ،ويف ما
يل نشري إىل بعضها :ما هو الدور الذي لعبته فلسفة كانط ـاألعم من النظرية والعلميةـ يف
ي منها
ي واح ٍد من أفكاره م ّهد الطريق أمام الدنيوية؟ وأ ٌّ
ظهور وانتشار الفكر العلامين؟ وأ ُّ

 .1جورج جاكوب هوليوك ( 1817ـ 1906م) :كاتب إنجليزي ولد يف برمنغهام .صاغ مصطلح العلامنية يف عام 1851م عندما
أورده يف مقال له نرشه يف مجلة (ذي ريزونور) .املع ّرب.
 .2هادي جليل ،تأماليت جامعه شناسانه در باره سكوالرشدن ،ص  ،13انتشارات طرح نو ،طهران1383 ،هـ ش (مصدر فاريس).
3. Seculm
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عبّد الطريق أمام األفكار الالحقة للمفكرين املتأخرين؟ من هم األشخاص أو املدارس
الفكرية التي تأثرت بأفكار كانط يف هذا الشأن بالتحديد؟ ما هو حجم تأثر أفكار من قبيل
األخالق العاملية ـالتي قام (هانس كونج) 1بالرتويج لهاـ أو املعنوية واألخالق املج ّردة
من الدين التي تحظى بالكثري من األنصار يف العرص الراهن ،ونوع هذا التأثر بأفكار
إميانويل كانط؟ ما هي نسبة األبحاث املطروحة يف حقل التعددية الدينية إىل العلامنية
وبالتايل إىل أفكار كانط يف هذا الشأن؟
يف هذا املقال سنكتفي باإلجابة عن السؤال األول فقط .وهو السؤال القائل :ما هو
الدور الذي لعبته فلسفة كانط ـاألعم من النظرية والعلميةـ يف ظهور وانتشار الفكر
العلامين؟ وقبل كل يشء نقدم خالص ًة بآراء كانط يف نقد العقل املحض ،وارتباطها
بالعلامنية ،لننتقل بعد ذلك إىل أعامله يف حقل نقد العقل العمل.
لقد اقتدى كانط يف الكشف عن مجهوالت اإلنسان بسقراط .فهو يرى أن معرفة الجهل
ـ يف حد ذاتها ـ عل ٌم .ولذلك فإن العبارة القائلة( :يجب أن أزيل العلم ،يك يُفسح املجال
الكاذب
لإلميان) ،2يجب أن ت ُفهم يف هذا السياق .والذي يجب أن يزول يف البني هو العل ُم
ُ
الحقيقي ،وبعد زواله ينفتح الطريق أمام االستدالل العلمي واألخالق والدين
ال العل ُم
ُّ
الحقيقي .وبذلك يتم وضع ح ٍّد (لجميع االعّتاضات املثارة ضد األخالق والدين ،بطريقة
سقراط القامئة عىل االستدالل الواضح عىل إثبات جهل املخالفني ،م ّر ًة واحد ًة وإىل
األبد).3
لقد كان إميانويل كانط يهدف إىل:

 .1هانس كونج ( 1922ـ ؟ م) :من مواليد سورزيه يف مقاطعة لوتّسن يف سويّسا .آخر ما درسه الالهوت املسكوين يف جامعة
إيربخارد كارلس .وحتى عام 2013م كان كونج رئيس الجمعية التي أنشاها وهي (مؤسسة األخالق العاملية) .وهو من أشهر علامء
الالهوت املعروفني بانتقادهم للكنيسة قدمياً وحديثاً .خصوصاً ما يتعلق بعصمة البابا حيث نزع البابا (يوهانس باول) الثاين
الصالحية الكاثوليكية منه بعد عام من نرش كتابه (هل يوجد إله؟) .املع ّرب.
2. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, Trans. Norman Kemp Smith, London. Macmillan, 1964. p.
29.
3. Ibid, p. 38.
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دراسة مصادر معرفتنا ومقدار توجيهها ،وهو أم ٌر سيبقى منوطاً بالفلسفة إىل األبد ،وال
يتنصل من حمل هذه املسؤولية دون معاقبته لنفسه.1
ي عرص أن ّ
ميكن أل ِّ

وقد تع ّرض كانط لهذه املسألة يف القسم الثاين من املنطق االستعاليئ ،أي الجدل
االستعاليئ  .ال ميكن إطالق املعقوالت إال عىل املشهودات .بيد أن ماهية العقل تقتيض
الذهاب إىل أبعد من الزمان واملكان .والعقل يسعى إىل العثور عىل رشوط الرشوط،
مبعنى ذلك اليش ء الذي يعد رشطا ً لجميع األمور املرشوطة .وبعبارة أخرى :إن العقل
ماثل أمام ما يقتضيه العقل ،بيد أن
يسعى إىل العثور عىل األمر غري املرشوط .هذا األمر ٌ
خاطئ .فالفهم يتعلق باألمور املرشوطة ،والعقل يتعلق
االعتقاد بوجود األمر غري املرشوط
ٌ
باألمور غري املرشوطة.
وعليه فإن جنوح العقل نحو األمر غري املرشوط ليس خطأً .وإمنا الخطأ يكمن يف
طريقة االستفادة منه .إن مفاهيم من قبيل الله ،لها خاصي ٌة تنظيميةٌ ،وتعمل عىل توحيد
معرفتنا( .تكمن أهمية توظيف النظام يف كونه يش ٌء يعمل عىل توجيه املعرفة .فاملعرفة
متيض قدماً وتنترش وكأن هناك وجوداً لهذه األشياء ،وإن غايتنا من املعرفة هو التع ّرف
عليها .وإن املسار التقدّ مي للمعرفة نحو هذا الهدف وهذه الغاية املثالية ،ال يعرف
التوقف) .2تقوم فلسفة كانط عىل أن املعرفة تشق طريقها وكأن هناك وجودا ً لهذه
املتعلقات (ورمبا كان لها وجود بطبيعة الحال) ،بيد أن كل جهود ومساعي العقل إلثبات
أال يتبادر إىل الذهن من إنكار وجودها
وجودها محكوم ٌة باإلخفاق .وبطبيعة الحال ينبغي ّ
أن وجودها
مفروض (يجب علينا يف تصور النظام أن ننظر بعني القاعدة التي تحثنا عىل
ٌ
الدوام عىل البحث عن وحدة أكرثَ شمولي ًة ،ولكن علينا ّ
أال نتوهم الوصول إىل هذه الوحدة
أبداً).3

1. Ibid, p. 38.
 .2يوستوس هارتناك ،نظريه معرفت در فلسفه كانت ،ترجمه إىل الفارسية :غالم عل حداد عادل ،ص  ،177انتشارات فكر روز،
طهران1376 ،هـ ش.
 .3املصدر أعاله ،ص .78
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يف بداية القرن الثامن عرش للميالد شاعت ثق ٌة مفرط ٌة بأن الذهن البرشي يستطيع
الوصول إىل مجموع ٍة كبري ٍة من املعارف العينية عن عامل املاهية .بيد أن كانط يؤكد يف
املقابل عىل محدودية املعرفة البرشية .وحصيلة انتقادات كانط يف العقل النظري تتلخص
يف املسائل اآلتية:
 1ـ ال ميكن تحصيل املعرفة من االنطباعات الحسية البحتة أو املفاهيم املنبثقة عن
الحس والفهم :إن الفكر الخايل
الذهن فقط .إن املعرفة البرشية هي حصيلة التعاطي بني
ّ
من املضمون هو فك ٌر فارغٌ ،كام أن الشهود الخايل من املفهوم هو شهودٌ أع َمى .1إن
املعرفة البرشية إمنا تتعلق بالظواهر ،وهي األمور التي ت ُشاهَد يف إطار الزمان واملكان،
وميكن إطالق مقوالت الفهم عليها .إن التجربة متثل رشطا ً رضوريّا ً يف املعرفة ،ولكنها
ليست رشطا ً كافيا ً .إن املعرفة تعني إطالق مقوالت الفهم عىل املعطيات الحسية .ويف
مورد األشياء يف نفسها ميكن القول :أوالً :إنها موجودة ،إذْ ال بد من أن يكون هناك يش ٌء
يك ميثل تجل ّيا ً وظهورا ً لألشياء التي نشاهدها يف إطار الزمان واملكان .وثانيا ً :إن العلة هي
اليشء الذي نشاهده يف إطار الزمان واملكان ،أو عامل الظواهر والتجليات بعبار ٍة أخرى.
وخالصة القول :إن ماهية األشياء محجوب ٌة عنا ،ولكننا نستطيع القول بأنها موجودةٌ.
ويجيب كانط عن مشكلة هيوم 2قائالً:
إن ذهن النسان يصدر األمر إىل تجربته .فال ميكن لألمر أن يأيت من موضع آخ َر.

إذ يرى كانط أن العامل ميثل انعكاسا ً للذهن ،ال العكس .ويف الحقيقة فإن الثورة
الكوبرنيقية لـ كانط قد حدثت يف هذا املوضع بالتحديد .فبدالً من تطابق أذهاننا مع
األشياء ،يجب عىل األشياء أن تتطابق مع أذهاننا .والالزم املنطقي لذلك هو أن الذهن
البرشي ال يقترص عىل اكتشاف الحقيقة فقط ،وإمنا هو يوجدها أيضا ً .إن املدخل اإلنساين

1. Immanuel Kant, Critique of Pure Reason, p. 92.
واقتصادي ومؤ ّر ٌخ اسكتلندي ،يعترب شخصي ًة ها ّم ًة يف الفلسفة الغربية وتاريخ التنوير
فيلسوف
ٌ
 .2ديفد هيوم ( 1711ـ 1776م):
ٌّ
اإلسكتلندي .املع ّرب.
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إىل الفلسفة الذي ،ظهر عىل يد ديكارت  ،قد تحول عند كانط إىل نو ٍع من الرضورة
ذات منشأٍ
الفلسفية .لقد تحدّث كانط يف الجدل االستعاليئ عن مفاهيم ِ
تجريبي ،وال
ٍّ
ميكن ملفاهيم الذهن أن ت ُطلق عليها .وبعبار ٍة أخرى :إن إطار الزمان واملكان ال يستوعبها.
ويرى أن مفهوما ً مثل الله هو من هذا القبيل ،إذ إن ذهن اإلنسان ال يستطيع وضع الله يف
إطار الزمان واملكان واملقوالت الذهنية ،وأن يقدم تصورا ً عنه .فإن الله موجو ٌد وراء الزمان
واملكان .وال يخفى أنه يرى عدم إمكان إثبات الله أو إنكاره بواسطة العقل النظري .ومن
املناسب هنا أن نواصل البحث من زاوي ٍة أخرى بغية إدراك محدودية املعرفة البرشية يف
ما يتعلق مبوضوع الحداثة والعلامنية املرتابطتني يف ما بينهام ارتباطا ً وثيقا ً ،عىل نح ٍو
أفضل.
َ
لقد بدأت الحداثة بفهمٍ جدي ٍد للعقل .وافتتح ديكارت باكورة تفكريٍ جدي ٍد يتمحور حول
تأصيل اإلنسان والعقل البرشي .وقد تغري التصور التقليدي للعقل ـ بوصفه عقالً كل ّيا ً أو
2

العقل املتمحور حول اإلله ـ عند ديكارت إىل العقل املتأصل بذاته أو العقل الجزيئ أو
3

العقل الجديل  .ومن خالل هذا الفهم للعقل والعقالنية بدأت الحداثة ،وكان من خصائص
هذه الحداثة تف ّوق العقل عىل اإلميان ،وتقدّم الفلسفة عىل الالهوت ،وتف ّوق الطبيعة عىل
4

الفيض ،وتف ّوق األخالق الطبيعية عىل األخالق املسيحية .
ٌ
اختالف يف اآلراء حول من هو مؤسس الحداثة .فهناك ـ بااللتفات إىل ما تقدم ـ
هناك
من يرى أ ّن (ديكارت ) هو املؤسس للحداثة ،وهناك من ذهب ـ ألدلة سنأيت عىل ذكرها ـ
إىل القول بأن مؤسس الحداثة هو إميانويل كانط ،وهناك قل ٌة قليل ٌة ذهبت إىل اعتبار هيغل

5

فرنّس ،يُل َّقب بـ (أبو الفلسفة الحديثة) .كام كان الشخصية
فيلسوف
ٌ
 .1رينيه ديكارت ( 1596ـ 1650م):
وريايض وفيزيايئٌّ
ٌّ
ٌّ
الرئيسة ملذهب العقالنية يف القرن السابع عرش للميالد .وهو صاحب املقولة الشهرية( :أنا أفكر؛ إذن انا موجود) .املع ّرب.
2. Intellect.
3. Reason.
4. Kung, Hans, Christianity, Essence, History and Future, Continum New York: 1995. p. 670 – 2.
 .5جورج فيلهلم فريدريش هيجل ( 1770ـ  :)1831فيلسوف أملاين .يعترب أحد أهم مؤسّس املثالية األملانية يف الفلسفة يف
أوائل القرن الثامن عرش للميالد .املع ّرب.
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1

أبا ً للحداثة .بيد أن إدموند هورسل يرى أن كانط ال ميكن أن يكون هو املؤسس للحداثة،
إذ هو عنده يسري عىل ذات النهج الذي بدأه ديكارت .يستند كانط إىل شكلٍ من الذهن
2

االعتقادي واعتبار املوضوع .وخالفا ً لـ هورسل ،يذهب مارتني هايدغر إىل االعتقاد بأن
3

كانط هو الباعث األول للحداثة الفلسفية  .وهو يرى أن سعي كانط يف إظهار محدودية
الوجود اإلنساين من خالل محدودية إمكانية معرفته ،مسأل ٌة جديدةٌ .لقد أسهم بحث كانط
ملحدوديات وفاعليات العقل اإلنساين يف رفع عقب ٍة كبري ٍة من أمام الفلسفة الحديثة.
ال شك يف أننا إذا اعتربنا إميانويل كانط أبَا الحداثة ـ كام يذهب إىل ذلك كل من
4

هايدغر ،والفيلسوف املعارص جان فرانسوا ليوتار ـ يجب أن نبحث عن جذور العلامنية
يف فلسفته النظرية والعملية .إذ إن الحداثة ـ كام تقدّم أن ذكرنا ـ متثل واحد ًة من خصائص
العلامنية والدنيوية .قال جان فرانسوا ليوتار:
إن كانط ميثل بداية الحداثة ونهايتها يف وقت واحد ،وحيث كان نهاية الحداثة ،فهو
5

بداية ما بعد الحداثة أيضاً .

ٍ
ٍ
تقييامت تفوق
تغيريات مفهومي ٍة وإىل إعادة
الغرض هو أن ماهية هذه الفلسفة تؤدي إىل
مج ّرد رواي ٍة كيفي ٍة تط ّور تلك املفاهيم عىل طول التاريخ .كان إميانويل كانط يؤكد عىل
استقالل العلم يف بيان طبيعة واستقالل األخالق يف حقل العمل والغايات اإلنسانية ،وهذا
 .1إدموند هورسل ( 1859ـ 1938م) :فيلسوف أملاين .مؤسس الظاهريات .درس الفلسفة عىل يد (فرانس برنتانو) ،و (كارل
شتومف) .وكان له تأثري عىل فالسفة من بينهم :ماكس شيللر ،وجان بول سارتر .وكان أستاذاً لـ (مارتني هايدغر) .املع ّرب.
جه اهتاممه الفلسفي
 .2مارتني هايدغر ( 1889ـ 1976م) :فيلسوف أملاين .تتلمذ عىل يد (إدموند هورسل) مؤسس الظاهريات .و ّ
إىل مشكالت الوجود والتقنية والحرية والحقيقة وغريها من املسائل .من أبرز مؤلفاته( :الوجود والزمان) .متيز بتأثريه الكبري عىل
املدارس الفكرية يف القرن العرشين .من أهم إنجازاته أنه أعاد توجيه الفلسفة الغربية بعيداً عن األسئلة امليتافيزيقية؛ ليطرح عوضا ً
عنها أسئلة نظرية الوجود ،وهي أسئلة تركز عىل معنى الكينونة ( .)Daseinاتهم مبعادات السامية بسبب انتسابه إىل الحزب النازي
األملاين .املع ّرب.
 .3بابك أحمدي ،معامي مدرنيته ،ص  ،20نرش مركز ،طهران 1377 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
 .4جان فرانسوا ليوتار ( 1924ـ ذ998م) :فيلسوف وعامل إجتامع ومنظّر أديب فرنّس .اشتهر بأنه أول من أدخل مصطلح (ما بعد
الحداثة ) إىل الفلسفة والعلوم االجتامعية يف أواخر سبعينيات القرن العرشين .كام اشتهر بنقده للحداثة التي أدت إىل الكثري من
الكوارث ومن بينها الهجوم النووي األمرييك عىل كل من هريوشيام وناكازايك .املع ّرب.
 .5كريستوفر وات ،كانت ،ترجمه إىل الفارسية :حميد رضا آبك ،ص  ،159انتشارات شريازه ،طهران1379 ،هـ ش.
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يف الحقيقة هو معنى العلامنية والدنيوية .فعمد إىل تحويل الدين إىل األخالق ،واعترب الل َه
فرضي ًة ال محيص عنها .وبعد أن حصلت األسس األخالقية عىل استقاللها عن الدين،
وطرح الدين الطبيعي ،فقد الله صفة اآلمر املطلق ،كام فقدت األديان الساموية والكنيسة
مكانتها بوصفها مؤسس ًة مقدسةً ،ومتت إزاحة الرشيعة (املناسك والتعاليم) جانبا ً ،وتم
التأكيد عىل أن الدين حال ٌة داخليةٌ ،وأخذ ينظر إىل اإلنسان بوصفه غايةً ،ال مج ّر َد أدا ٍة أو
وسيل ٍة.
إن الفلسفة التنويرية هي حصيلة جهود ثالثة أجيا ٍل وثيقة الصلة ببعضها من الفالسفة،
1

حيث بدأت هذه الفلسفة بـ مونتسكيو  .ويقع كانط يف الجيل الثالث من هؤالء الفالسفة.
بني مراده من التنوير بشكلٍ واضحٍ يف مقا ٍل له بعنوان( :ما هو التنوير؟) .وقد ع ّرف
وقد ّ
التنوير بأنه( :خروج النسان من مرحلة الطفولة) ،حيث يرى أن هذه الطفولة تحول دون
توظيف اإلنسان لفهمه وعقله يف مواجهة العامل .فهو يعتقد أن الجنب والكسل يدفعان
بالكثري من األشخا ص ـ رغم بلوغهم واجتيازهم مرحلة الطفولة ـ إىل البقاء يف مرحلة
نصبوا أنفسم قيّمني عليهم ،واستغاللهم من
الصغر ،وأن يوفر ذلك الفرصة لغريهم يك يُ ّ
هذه الناحية.
لقد نجح كانط يف بيان هذه املسألة بوضوحٍ يف مقاله (ما هو التنوير؟) ،إذ يقول:
التنوير هو تحرر الفرد من الوصاية التي جلبها لنفسه .الوصاية هي عدم قدرة الفرد عىل
استخدام فهمه الخاص دون توجيه من اآلخر .ليس القصور العقيل سبباً يف جلب
الوصاية ،بل السبب انعدام القدام والشجاعة عىل استخدامه [أي العقل] دون توجيه
جع يف استخدام عقلك لتعلم!  ...هذا هو شعار التنوير( :فلتكن لديك
من اآلخر .تش ّ
جنب هام سببا بقاء رشيحة
الشجاعة الستخدام عقلك الخاص)!  ...إن الكسل وال ُ
ي وصاية
كبرية من البرش قارص ًة مدى الحياة ،حتى بعد أن حررتهم الطبيعة من أ ّ
نصب اآلخرون أنفسهم أوصياء عىل هذه الرشيحة .من
خارجية ،وهام سببا سهولة أن يُ ّ
وقسيس يؤنبه
كتاب يفكر بدالً عني،
السهل أن يكون املرء قارصا ً .حني يكون عندي
ٌ
ٌ
وطبيب يقرر يل تغذيتي ،وهكذا دواليك  ...فال حاجة ألن أجهد
ضمريه بدالً مني،
ٌ

 .1شارل لوي دي سيكوندا املعروف باسم مونتسكيو ( 1689ـ 1755م) :فيلسوف فرنّس .صاحب نظرية (فصل السلطات) الذي
تعتمده غالبية األنظمة حالياً .درس الحقوق وأصبح عضواً يف الربملان الفرنّس سنة 1714م .املع ّرب.
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نفّس! ال أحتاج ألن أفكر؛ ما دمت أستطيع دفع الثمن ،فسيقوم اآلخرون بهذه امله ّمة
الشاقة من أجيل  ...التنوير ال يتطلب إال الحرية ،وأبسط ما ميكن تسميته حرية هو أن
يكون الفرد ح ّراً الستخدام عقله الخاص علن ّياً يف كل األمور .لكنني أسمع من الجميع
مقولة( :ال تجادل! ...الضابط يقول :ال تجادل ،نفّذ! ...جامع الرضائب يقول :ال
حاكم واح ٌد
تجادل ،ادفع! ...القسيس يقول :ال تجادل ،آمن! ...ال يوجد يف العامل إال
ٌ
وعام تشاء ،ولكن أطع!) ...نجد يف كل مكان قيوداً عىل
يقول :جادل كام تشاء
ّ
ي هذه القيود يعيق درب التنوير؟  ...أجيب :إن استخدام الفرد لعقله
الحرية .ولكن أ ّ
1
علناً يجب دوماً أن يكون غريَ مقيّد ،هذا وحده ما يجلب التنوير .
2

ثم جاء دور فريدريش نيتشه ليعترب التدين مرادفا ً ملعنى الطفولة .ويف ردّة فع ٍل منه
تجاه مضمون النص املقدس الوارد عىل لسان املسيح عيىس (ع)( :الحق أقول لكم :إن
3

تتغريون وتصريون مثل األطفال ،فلن تدخلوا ملكوت الساموات)  ،ر ّد بالقول:
كنتم ال ّ

نحن ال نريد ملكوت الساموات ،ألننا بلغنا مبلغ الرجال ،وإمنا نريد ملكوتاً أرضيّاً.
وعليه فإن التنوير يعني الوصول إىل مرحلة البلوغ والتحرر من قيود الجهل والضياع.
يل يحل لدى الفرد ،وليس أمرا ً
فمملكة الله ـ من وجهة نظر نيتشه ـ عبار ٌة عن تغيري داخ ٍّ
4

زمان ّياً /تاريخ ّياً .

لقد رأى فالسفة التنوير ـ ومنهم إميانويل كانط ـ أرباب الكنيسة يف قبال العقل؛ إذ أنهم
قالوا مبرجعية العقل يف تفسري الطبيعة واإلنسان واملجتمع ،ومام قاله كانط يف هذا الشأن:
إين أضع املعطى الرئيس للتنوير ـ مبعنى خروج النسان من مرحلة الطفولة التي
اختارها لنفسه ـ ضمن األمور الدينية .وإمنا أقوم بذلك ألن حكامنا ال يبدون ـ يف
املسائل الفنية والعلمية ـ أدىن رغبة يف الرشاف عىل أتباعهم .وبالضافة إىل ذلك فإن
5

االستناد الديني أكرث َضراً وإذالالً من جميع العوامل األخرى .

 .1شيدان وثيق ،الئيسيته جيست؟ ،ص  9ـ  ،68نرش اخرتان ،طهران1384 ،هـ ش( ،مصدر فاريس).
 .2فريدريش فيلهيلم نيتشه ( 1844ـ 1900م) :فيلسوف أملاين ،وناقد ثقايف ،وشاعر ولغوي ،وباحث يف الالتينية واليونانية.
كان لعمله تأثري عميق عىل الفلسفة الغربية وتاريخ الفكر الحديث .يع ّد ملهامً للمدارس الوجودية وما بعد الحداثة يف مجال
الفلسفة واألدب يف أغلب األحيان .املع ّرب.
 .3إنجيل متى ،اإلصحاح ،18 :الفقرة.4 :
 .4انظر :نيتشه ،ص 1377 ،146هـ ش.
 .5لوسيان غولدمان ،فلسفه روشنگري ،ترجمه إىل الفارسية :شيوا كاوياين ،ص  ،33انتشارات فكر وروز ،طهران 1375 ،هـ ش.
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جذور العلامنية يف نقد العقل العميل
ٍ
واحد من أعامله ومؤلفاته.
كتاب
إن آراء كانط يف حقل فلسفة األخالق ال تقترص عىل
ٍ
فباإلضافة إىل كتابه (نقد العقل العمل) ،هناك له الكثري من الكتب واألعامل األخرى من
قبيل( :تأسيس ميتافيزيقا األخالق) ،و (دروس يف فلسفة األخالق) ،و (الدين يف حدود
مج ّرد العقل) ،ومقاالتٌ من قبيل( :ما هو التنوير؟) ،و (نهاية جميع األشياء) ،حيث كتبت
بأجمعها يف معالجة هذا املوضوع .وال يخفى أن الخوض يف جميع هذه املؤلفات
واألعامل يف غاية الصعوبة ،ومن ناحي ٍة أخرى فإن عنوان بحثنا يقتيض االقتصار عىل مج ّرد
أسس العلامنية يف العقل العمل فقط .ومن بني العناوين املتقدمة سيكون استنادنا يف
الغالب إىل كتايب( :تأسيس ميتافيزيقا األخالق) ،و (الدين يف حدود مج ّرد العقل).
والكتاب األول باملقارنة إىل كتاب (نقد العقل العميل) يؤدي ذات الدور الذي اضطلعت
ٍ
به (التمهيدات) باملقارنة إىل (نقد العقل املحض) مع فارق أنه كتب قبل
سنوات من (نقد
العقل العميل).
وقبل كل يش ٍء نواجه السؤال القائل :ما هي نسبة وعالقة كتاب (نقد العقل العميل) لـ
كانط بكتابه اآلخر (نقد العقل النظري)؟ هل يع ّد نقد العقل العمل لكانط نوعا ً من العودة
إىل مرحلة ما قبل نقده ،أم أنه عمل هناك عىل أساس املنهج النقدي أيضا ً؟ هناك من يذهب
إىل االعتقاد بأن فلسفة كانط النقدية تنحرص بنقد العقل النظري فقط .فقد كتب (نقد العقل
العمل) ـ عىل ح ّد تعبري الشاعر األملاين هايرنش هاينه1ـ إرضا ًء لخادمه (المبيه) ،وإال فإنه
فإنه مل يكن ملتزما ً باألخالق ووجود الله وبقاء النفس .إن اآلراء األخالقية لـ كانط ـ بزعمه
ـ ال تختلف عن مرحلة ما قبل النقد ،لذلك يجب البحث عن فلسفته األصيلة يف نقد العقل
النظري.

 .1هايرنش هاينه ( 1797ـ 1856م) :شاعر وناقد وصحفي أملاين شهري .تعود شهرته لتأليفه الكثري من القصائد يف صورة أغاين،
ويعود إليه تأليف منطوق السالم الوطني األملاين الذي استخدمه النازيون يف عهد أدولف هتلر ،وهو املنطوق القائل( :أملانيا فوق
الجميع) .وقد ابتعد األملان عن هذا املنطوق بعد الحرب العاملية الثانية .املع ّرب.
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يرى كانط أن العقل يش ٌء واحدٌ ،ولكن له ناحي ٌة نظريةٌ ،وأخرى عمليةٌ .وإن العقل
العمل هو العقل باملعنى الكل للكلمة وهو املج ّهز باإلرادة .وبعبار ٍة أخرى :هو الذي
يعمل عىل توجيه اإلرادة  .ويف الحقيقة فإن عدم إمكان معرفة الله بواسطة العقل النظري
يفتح الطريق أمام معرف ٍة من نو ٍع آخ َر ،أي املعرفة من طريق العقل العمل وعىل أساس
األخالق .من هنا أخذ اإلنسان يدرك يف داخله ما كان يتوقع معرفته من السامء املفعمة
بالنجوم دون أن يدركه .ال ميكن لإلنسان أن يتع ّرف عىل ما وراء الطبيعة يف نقد العقل
النظري .ال نرى يف نقد العقل العمل سعيا ً إىل بسط وتوسيع دائرة معرفة اإلنسان ،وإمنا
سعي إىل إقامة أصو ٍل ال تستند إىل ما بعد الطبيعة (األعم من الدينية وغري
هو مج ّرد
ٍ
الدينية) .للتفريق بني العقل النظري والعقل العمل يجب الفصل بني الفاعل املع ّرف
والفاعل األخالقي .فالعقل األول يسعى إىل الحصول عىل املعرفة الحقيقية ،ومثل هذا
ري ممكنٍ يف امليتافيزيقا:
األمر غ ُ

إن الفاعل األخالقي ـ دون أن يكون له شأ ٌن باملعرفة ـ يرى نفسه مسؤوالً ويجد القانون
1

األخالقي يف ذاته ،ويتجه سعيه نحو تحقيق العمل األخالقي .

الرتبية الدينية لكانط
2

ولد كانط يف أرس ٍة تعتنق آراء الفرقة التقويّة  .وهي فرق ٌة بروتستانتي ٌة ظهرت يف النصف الثاين
من القرن السابع عرش للميالد ،ملواجهة الكنيسة الرسمية ذات الطابع السطحي والقرشي.
وكانت هذه الفرقة تدعو إىل التقوى والطهر ،وتعل من شأن القلب والحياة الباطنية .وإن
الحياة األخالقية من وجهة نظر أتباع هذه الفرقة ذاتُ ٍ
وشخيص .وخالصة القول
ي
بعد فرد ٍّ
ٍّ
التمسك واالعتقاد بتعاليم هذه الفرقة ،وتؤكد
أن أرسته وأساتذته كانوا بأجمعهم شديدي
ّ
الشواهد أن كانط نفسه كان وف ّيا ً لتعاليم هذه الفرقة إىل ح ّد التضحية والتفاين .ومن هنا مل

 .1كريم مجتهدي ،فلسفه نقادي كانط ،ص  ،106انتشارات أمري كبري ،طهران1378 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
 .2التقو ّية ( :)pietismحركة دينية لوثرية نشأت يف أملانيا يف أواخر القرن السابع عرش للميالد وامتدت إىل منتصف القرن الثامن
عرش للميالد وما بعده ،وأكدت عىل دراسة الكتاب املقدس وعىل الخربة الصوفية .املع ّرب.
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يكن (دان كيوبيت) ُمجانبا ً للواقع عند وصفه لـ كانط بالربوتستانتي املتط ّرف .1تذهب
الفرقة التقوية إىل القول بأن القوانني اإللهية ال تقبل التغيري والتبديل ،وحيث كان إميانويل
التمسك بتعاليم هذه الفرقة ،فقد ذهب يف دينه الطبيعي ـ أي األخالق املستقلة
كانط شديد
ّ
واملتح ّررة من الدين ـ إىل التأكيد عىل وجود القوانني العامة والكلية .إن منشأ هذه القوانني
تتغري بتغري الزمان واملكان .ومن هنا فإن هذه القوانني
هو العقل البرشي ،ولذلك فإنها ال ّ
تتمتع بقيم ٍة مطلق ٍة ،دون القيمة النسبية.
وقد نجحت الربوتستانتية يف تشذيب العامل من الخرافة ،حيث ال مكان يف هذا
املذهب للتقديس والرمزية واملعجزة .فحيث تذهب الكاثوليكية إىل وجود الكثري من
القنوات التي ميكن للفرد أن يرتبط من خاللها باألمر القديس ،عمدت الربوتستانتية إىل
2

قطع الحبل املتصل بني السامء واألرض .وقد ذهب إرنست كاسرير إىل القول بتأكيد
عرص التنوير عىل هذه املسألة .وقد ذهب فالسفة تلك املرحلة إىل االهتامم بسعي الفرد
ونشاطه بدالً من تعليق اآلمال عىل السامء وانتظار العون منها .مل تكن إزالة الخرافة من
العامل أمرا ً مقصودا ً .إن هذا املذهب إمنا أبعد العامل عن مقام األلوهية ،ليؤكد عىل عظمة
الخشية من الله تع اىل ،ودفع باإلنسان نحو الضياع التام ،ليجعله يف معرض الفيض اإللهي
املطلق .إن القناة الرفيعة الوحيدة لالرتباط باألمر املقدس كانت تتمثل بكالم الله( :حسبنا
الكتاب املقدس) .يقول بريغر:
مل يكن ظهور العلامنية بحاجة إىل يشء غري قطع هذه القناة الرفيعة الرابطة بني السامء
3

واألرض .

فهو يرى أن إزالة الخرافة من العامل قد بدأت بالعهد القديم .إن الخصيصة املشرتكة
بني الحضارة املرصية وحضارة ما بني النهرين تكمن يف التع ّرف عىل العامل مبعنى

 .1دان كيوبيت ،درياي إميان (بحر الميان) ،ترجمه إىل الفارسية :حسن كامشاد ،انتشارات طرح نو ،طهران 1376 ،هـ ش.
 .2إرنست كاسرير ( 1874ـ 1945م) :فيلسوف أملاين ينتمي إىل ما يسمى مبدرسة (ماربورج) يف الفلسفة الكانتية الجديدة.
اشتهر كأبرز شارح ومفّس للفلسفة الكانتية يف القرن العرشين .املع ّرب.
 .3هادي جليل ،تأماليت جامعه شناسانه در باره سكوالر شدن ،ص  ،66انتشارات طرح نو ،طهران 1383 ،هـ ش (مصدر
فاريس).

الجذور العلامنية يف فلسفة إميانويل كانط 387 
االرتباط بني الظواهر الطبيعية وما فوق الطبيعية .وكان طغيان نهر النيل مرتبطا ً بشكلٍ وثيقٍ
بالتم ّرد عىل إرادة الفرعون .إن اقرتان (إعالء) الله بـ (إزالة الخرافة من العامل) ح ّول التاريخ
إىل ساحة لألعامل البرشية .يقول شارل الرمور( :إن الله من العظمة بحيث يجب ّ
أال
يكون) .وهذا الكالم من اللوازم املنطقية للرؤية املتقدمة .خالصة القول :إن العامل أخذ
يخلو من الله بالتدريج ،وت ّم وضُ عِ خ ُّ
فاصل وس ٌّد مني ٌع بني الدنيا واألمر املقدس.
ٌ
ط
ترتبط العلامنية بتعريف الدين ارتباطا ً وثيقا ً .وبعبار ٍة أخرى :إن تعريفنا للعلامنية يتوقف
تعاريف
ُ
عىل تعريفنا للدين .والتعاريف املقدمة للدين ال تخرج من إحدى حالتني :فهي إما
1

ُ
جوهريةٌ ،أو
تعاريف تطبيقيةٌ .إ ّن التعريف الذي يقدمه للدين كل من تشارلز تيلور وإميل
2

دوركهايم ـ عىل سبيل املثال ـ هو من التعاريف املاهوية ،مبعنى أن هؤالء املفكرين
يسعون إىل تعريف ذات وماهية الدين .فقد ع ّرف تيلور الدين بـ (الكائنات الروحانية)،
وذهب دوركهايم إىل اعتبار متييز األمر املقدس من غري املقدس بوصفه جوهر الدين.
فهو يرى (أن الدين عبار ٌة عن سلسل ٍة من املعتقدات واألعامل املرتبطة باألمور املقدسة).
إن التعاريف التطبيقية تنظر إىل الدور الذي يلعبه الدين ،وال تنظر إىل جوهره .ويف ما يل
أي من هذين النوعني من التعاريف ينتمي التعريف الذي يقدّمه كانط
علينا أن نرى إىل ٍّ
للدين .يبدو أن تعريف كانط للدين هو من النوع األول .ولكن وكام يقول ـ مؤلف كتاب
سوسيولوجيا الدين ـ دانيال هريفيه ليجيه« :إن الحداثة تعمل عىل إيجاد دينها الخاص».
ٍ
مختلف عن األديان الساموية ،وقد أطلق عىل
فإن كانط من خالل تعريفه للدين ،جاء بدي ٍن
هذا الدين مصطلح (الدين الطبيعي).

 .1تشارلز مارغريف تيلور ( 1931ـ ؟ م) :فيلسوف كندي .يع ّد واحداً من أبرز الفالسفة املعارصين يف مجال الفلسفة السياسية
والفلسفة األخالقية .ترجمت أعامله إىل أكرث من عرشين لغة .املع ّرب.
 .2إميل دوركهايم ( 1858ـ 1917م) :فيلسوف وعامل اجتامع فرنّس .أحد مؤسّس علم االجتامع الحديث ،حيث وضع لهذا
العلم منهجية مستقلة تقوم عىل النظرية والتجريب معاً .املع ّرب.
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لقد عمد إميانويل كانط إىل تعريف الدين بقوله« :إن الدين يعني معرفة جميع التكاليف
1

ٍ
جهات يف
بوصفها من األوامر اللهية»  .إن هذا التعريف بحاج ٍة إىل اإليضاح من ثالث
الحد األدىن:
 1ـ إنه ال ينظر إىل الدين بوصفه موضوعا ً للمعرفة النظرية ،بل الدي ُن من وجهة نظره
2

هو موضو ٌع للرغبة األخالقية  .من هنا يجب أن نصوغ التعريف املتقدم عىل النحو اآليت:
3

«الرغبة األخالقية ملراعاة جميع الوظائف واملسؤوليات بوصفها أوام َر إلهية» .
تكاليف خاص ٌة تجاه الله ليك نكون متدينني.
ُ
 2ـ ليس هناك من رضور ٍة ألن تكون لنا
4

تكاليف وراء التكاليف الذي تفرضها عالقتنا باآلخرين .
َ
ي
فالدين ال يحتاج إىل أ ِّ
 3ـ إن كانط ينكر رضورة جميع أنواع معرفة الله النظرية للدين ،إذ إن هذا النوع من
خارج عن متناولنا .ويف الحقيقة ليس من الرضوري أن نؤمن بوجود الله ليك نكون
املعرفة
ٌ
5

متدينني ،بل يكفي أن نفرتض وجوده .
إن الزم الدين ما يل:
وتكاليف.
ُ
وظائف
ُ
ل
 1ـ هناك ع ّ
 2ـ هناك نو ُع معرف ٍة عندي عن الله.
 3ـ ميكن يل تصور التكاليف بوصفها شيئا ً أراده الله ،ثم أقوم بامتثالها.
وبهذا املعنى ميكن أن أكون متدينا ً ،حتى إذا كنت يف الواقع الأدريّا ً .إن وعيي للوظيفة
يكتسب حيويته من التص ّور القائل :إذا كان الله موجودا ً إذن تكون التكاليف امللقاة عىل
عاتقي أوام َر إلهيةً .ولكن ملَ يجب علينا أن نتصور أن التكاليف امللقاة عىل عاتقنا هي كام
لو أن الله أمرنا بها؟ إن كانط بإنكاره أخالق الالهوت القامئة عىل الدين ،ر ّد الرأي القائل

1. Kant, The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant, Religion and Rational Theology,
Trans. Allen w. wood. Cambridge: 1996. P. 137.
2. Ibid, p. 133.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid.
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1

أن للدين دورا ً ترشيعيّا ً يف معرفتنا للتكاليف أو يف بعثنا وتحفيزنا إىل أداء التكليف  .يقول
كانط:
إن تص ّور التكاليف بهذا األسلوب ينسجم إىل ح ّد ما مع بحثنا عن الخري األسمى.
يجب أن تغدو تكاليفنا كام لو أنها أوام ُر صادر ٌة عن الخري األسمى؛ إذ إننا إمنا نستطيع
أن نعقد آمالنا عىل الخري األسمى من طريق الرادة األخالقية الكاملة ،وإمنا ميكن لنا
الحصول عىل هذا األمل من خالل التناغم مع هذه الرادة .وحيث إن تص ّورنا لإلرادة
ً
منسجمة
س ـ بحسب الفرض ـ من تص ّورنا لألخالق ،يجب أن نعتْب تكاليفنا
اللهية مقتَبَ ٌ
مع الرادة اللهية .ولكن لِ َم يجب أن نعتْبها كام لو كانت من التكاليف اللهية؟ هذه
هو املوضوع الذي سنبحثة قريباً.

يرى كانط أن الدين الساموي يف صورته األوىل قد بدأ باليهودية ،ولكن حيث امتزجت
اليهودية بالقومية ،فإن هذا الدين مل يتح ّول إىل ديان ٍة عاملي ٍة .وبعد اليهودية حازت
املسيحية شأنا ً عامليّا ً ،واصطلح عليها كانط تسمية الدين الكنّس والعاملي .لقد كانت
املسيحية يف الواقع تبلورا ً أخالق ّيا ً للديانة اليهودية بعد تشذيبها من املفاهيم القومية
والقبلية .لقد لعبت الحكمة اليونانية دورا ً ملحوظا ً يف إحالل املسيحية محل اليهودية .ومل
ِ
طويل حتى شابت املسيحية بعض الرذائل األخالقية ،ومن بني تلك الرذائل:
ٌ
وقت
ميض
ٌ
الزهد الكاذب ،والرهبانية املبتدعة ،وترك الدنيا ،وقتل الطاقات ،والحروب الدينية ،وتفتيش
العقائد ،وصدور أحكام الردّة ،وتكفري الناس .يذهب كانط إىل االعتقاد برضورة تجاوز
األديان ا لتاريخية والساموية من أجل االلتزام باألصول األخالقية ،إذ إن تلك األديان قد
جنحت نحو الفساد مبرور الزمن ،رغم تأسيسها من قبل رجال من أمثال السيد املسيح،
حيث بذلوا كل ما بوسعهم من أجل ترسيخ القواعد واألسس األخالقية .وحيث تع ّرضت
املسيحية لالنحراف وابتعد أتباعها عن األخالق ـ التي كانت هي الغاية الرئيسة من ذلك

1. Guyer, Paul, ed., The Cambridge Companion to Kant: Cambridge University Prees, 1993. P. 407.
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1

2

الدين ـ عمد بعض املفكرين من أمثال :نيقوال ميكافيليل  ،و سيغموند فرويد  ،و كارل
3

ماركس  ،إىل الوقوف بوجه املسيحية .ومل يقترص هؤالء األشخاص عىل القول بعدم
أي صل ٍة بني الدين واألخالق فحسب ،بل ذهبوا إىل أبع َد من ذلك ،إذ قالوا بأن الدين
وجود ِّ
مفس ٌد لألخالق ،حيث يذهب ديفيد هيوم إىل القول بأن أتباع الدين يسعون من خالل رعاية
الرشيعة وأداء املناسك أو العقائد الالعقالنية ،يسعون إىل االستفادة من اللطف اإللهي.
وعىل هذه الوترية يتحول الدين إىل منشأٍ لفساد األخالق .يقول ميكافيلل أن دعوة
املسيحية الناس إىل الصرب وتح ّمل األذى ،محطم ٌة للروح اإلنسانية ،ودعو ٌة لإلنسان يك
يتقبل العبودية .يجب أن نبحث عن جذور هذا االنفصال يف عرص التنوير .إن الحروب
الدينية دفعت املفكرين إىل إقامة اآلراء األخالقية وبنائِها عىل العقل أو الدوافع العامة بني
جميع الناس تقريبا ً .يذهب فرويد إىل رضورة إبعاد الدين عن مّسح الحياة كليّا ً؛ ألنه
جع يف بعض املوارد عىل السلوك
يُضعف املسؤولية األخالقية لدى األفراد ،بل رمبا ش ّ
الالمسؤول أخالق ّيا ً من خالل الوعد باملغفرة والصفح عن العصاة واملذنبني .إن املجتمع
التمسك باألخالق هو الخوف من العقوبة األخروية ،ما
الذي يكون الدافع الوحيد فيه إىل
ّ
أن يصل إىل مرحلة متقدّمة من التعقل حتى يزول عنه ذلك الخوف السابق ،وال يعود يحرتم
4

حقوق اآلخرين .من هنا يجب االتفاق عىل قواع َد عقلي ٍة مشرتك ٍة لبناء العامل األخالقي .
وقد شكك كل من أوتو و شاليرماخر يف الصلة بني الدين واألخالق ،إال أنهام ـ خالفا ً
لسيغموند فرويد ،وكارل ماركس ـ مل يعمال عىل توهني الدين ملصلحة األخالق ،وإمنا

 .1نيقوال ميكافيلل ( 1469ـ 1527م) :مفكر وفيلسوف إيطايل إبان عرص النهضة .مؤسس التنظري للسياسة الواقعية .أشهر كتبه
عىل اإلطالق (األمري) وقد نرش بعد موته ،وإليه ينسب مفهوم الغاية تربر الوسيلة .املع ّرب.
 .2سيغموند فرويد ( 1856ـ 1939م) :اسمه الكامل والحقيقي (سيغيسموند شلومو فرويد) ،طبيب منساوي من أصل يهودي.
يعترب مؤسس علم التحليل النفّس الحديث .املع ّرب.
 .3كارل هانريك ماركس ( 1818ـ 1883م) :فيلسوف واقتصادي وعامل اجتامع ومؤ ّرخ وصحفي اشرتايك أملاين .لعبت أفكاره
دوراً هاماً يف تأسيس علم االجتامع ويف تطوير الحركات االشرتاكية ،من أهم كتبه (بيان الحزب الشيوعي) ،و (رأس املال).
املع ّرب.
 .4مريشا إليادة ،فرهنك ودين ،ترجمه إىل الفارسية :بهاء الدين خ ّرمشاهي وآخرون ،ص  ،3طهران.
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أي أهمي ٍة أخالقي ٍة .فقد ع ّرف شاليرماخر الدين بأنه الشعور
قدّما صور ًة للدين مستقل ًة عن ِّ
1

بالتبعية لألمر املطلق .وقد بلغ كريكيغارد الذروة يف ذلك ،حيث اعترب أن األصول
األخالقية تابع ٌة للتعاليم الدينية دون العكس .فإن النبي إبراهيم ـ مثالً ـ مل يكن يفكر بسوى
أي ناحي ٍة أخالقي ٍة ،ألنه يزعم
القيام مبا عليه من التكليف الديني ،ومل يرا ِع يف هذا الشأن ِّ
2

(أن التكليف هو الرادة اللهية) .
وقد ذهب كانط  ،لألدلة املتقدمة ـ بدالً من التأكيد عىل األخالق املتمحورة حول الدين
ـ إىل التأكيد عىل األخالق املتمحورة حول العقل واملنبثقة عن التعقل .فأكد عىل
االستقالل املنطقي للمعايري األخالقية للتعاليم الدينية .وتعود جذور هذه املسألة إىل
3

رسالة أوطيفرون لـ أفالطون  .ويف هذا النهج يجب أن يكون العقل والوجدان هو الفيصل
يف الحكم عىل صوابية أو خطأ الناحية األخالقية ،بل حتى املعايري الدينية واألحكام
اإللهية يجب أن تخضع ملحك العقل والوجدان املستقل .إن موضوع البحث يف رسالة
أوطيفرون هو تعريف التدين واإللحاد .وقيل يف التعريف املذكور :إن ما تحبه اآللهة يوافق
الدين ،وما تبغضه اآللهة يخالف الدين .ولكن بالنظر إىل الحروب الطاحنة التي تزخر فيها
حروب تنبثق عن اختالف هذه اآللهات
األساطري القدمية بني مختلف أنواع اآللهة ،وهي
ٌ
ٍ
واحد أن يكون محبوبا ً ومبغوضا ً بالنسبة إىل هذه
يف تحديد القيم اإلنسانية ،ميكن ليش ٍء
اآللهات .من هنا ال ميكن لهذا املعيار أن يكون معيارا ً دقيقا ً للتمييز بني التدين وعدم
التديّن ،وعلينا العثور عىل معيا ٍر آخ َر يقول :إن العمل الذي تحبه جميع اآللهات يوافق
ري ممكنٍ  .ومن هنا ال
الدين ،وما تبغضه جميع اآللهات يخالف الدين ،ومثل هذا اليشء غ ُ
مناص من القول :إن التديّن يرتبط بنمط سلوكنا تجاه اآللهة .ويف الحقيقة فإن الدين نو ٌع
 .1سورين كريكيغارد ( 1813ـ 1855م) :فيلسوف والهويت دمناريك كبري .كان لفلسفته تأثري حاسم عىل الفلسفات الالحقة ،ال
سيام يف ما يعرف بالوجودية املؤمنة (يف قبال الوجودية امللحدة املنسوبة إىل الفيلسوف الفرنّس جان بول سارتر) .املع ّرب.
 .2املصدر أعاله ،ص .24
 .3أفالطون ( 427ـ  347ق م) :هو ارستوكليس بن ارستون .فيلسوف يوناين كالسييك رياضيايت .كاتب لعدد من الحوارات
الفلسفية .يعترب مؤسس ألكادميية أثينا التي هي أول معهد للتعليم العايل يف العامل الغريب .معلمه سقراط وتلميذه أرسطوطاليس.
املع ّرب.
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من الخدمة التي يقدمها الناس لآللهة .إن التدين يعني علم الدعاء وتقديم األضاحي،
وبعبارة أخرى :تقديم الهدايا إىل اآللهة وطلب الحاجة منها .وبعبار ٍة ثالث ٍة :إن التدين يعني
علم التجارة واألخذ والعطاء .وعليه يكون التدين وسيل ًة الستاملة قلب اآللهة واستدرار
عطفها ،ال اليش َء الذي تح ّبه اآللهات أو النافع لها .وباختصارٍ :يتضح من مجموع املسائل
الواردة يف رسالة أوطيفرون أن األصول األخالقية حتى إذا قامت عىل أساس الدين
واآللهات ،ال تكون أصوالً ثابت ًة ودامئةً .يف حني أن األخالق املنبثقة عن العمل والوجدان
ثابت ٌة بالنسبة إىل جميع األفراد يف كافة العصور واألزمنة .ال يخفى أن املسألة األوىل قد
وردت رصاحةً ،بيد أن املسألة الثانية ـ أي قيام األصول األخالقية عىل العقل ـ فهي وارد ٌة
1

عىل نحو اإلشارة والتلويح .
ٍ
خطوات ـ وإن
وقد سبق لـ جان جاك روسو قبل إميانويل كانط أن سعى إىل اتخاذ
ٍ
خطوات ناقص ًة ـ يف سياق استقالل األصول األخالقية؛ إذ قال:
كانت
كل مكان
انظروا إىل جميع شعوب العامل ،ونقبوا يف جميع التواريخ ،ستجدون يف ِّ
نوعاً من األصول األخالقية ،ونوعاً من التص ّور للخري والرش.

وقال يف موضعٍ آخ َر:

هل هناك عىل وجه األرض بال ٌد تعتْب العقيدة والميان والرحمة واألصالة جرمي ًة،
ويكون فيها املحسن ممقوتاً ،واملّسء ممدوحاً؟!.2

لقد عمد كانط أ ّوالً إىل نقد ودراسة اآلراء التي سلكت طريقا ً آخر يف حقل منشأ
األخالق .ورأى أن مونتي قد أقام األصول األخالقية عىل األسس الرتبوية .وأقام مندويل
األسس األخالقية عىل القوانني األساسية .وأقامها أبيقور 3عىل أساس اللذة ،وأقامها
هاجيسن عىل اإلحساس األخالقي .وذهب كروزيوس إىل إقامة القانون األخالقي امللزم
ي واح ٍد
عىل أساس اإلرادة اإللهية .وقد عمد كانط إىل ر ّد جميع هذه اآلراء ،إذ ال ميكن أل ِّ

 .1إفالطون ،رسالة أوطيفرون.
 .2آندره كرسون ،فالسفة بزرك ،ترجمه إىل الفارسية :كاظم عامدي ،ص  ،537انتشارات صفي عل شاه ،طهران 1363 ،هـ ش.
 .3أبيقور ( 341ـ  270ق م) :فيلسوف يوناين قديم  .صاحب مدرسة فلسفية عرفت باسمه (األبيقورية) .قام بكتابة ما يقرب من
ثالمثئة منجز مل يصلنا منها غري النزر القليل .املع ّرب.
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منها أن يوفر األصول األخالقية السامية وامللزمة .1فلو قيل عىل سبيل املثال :إن إرادة الله
هي القاعدة واملناط األخالقي ،ميكن لنا أن نتساءل ونقول :لِ َم تجب إطاعة اإلرادة اإللهية.
إ ّن كانط ال يقول بعدم وجوب التبعية لإلرادة اإللهية ،وإمنا يقول أن إطاعة الله من جملة
واجباتنا ،ولذلك يجب علينا ـ بوصفنا كائنات عاقلة ـ أن نضع القوانني قبل إطاعة الله.
وعليه فإن حاكمية اإلرادة األخالقية تعد األصل األسمى يف التخلق .يرى كانط أن األخالق
أي يش ٍء آخ َر ،وإمنا تقوم عىل أساس العقل فقط.
ال تحتاج إىل ِّ
إن األخالق حيث تقوم عىل تص ّور اإلنسان بوصفه كائنا ً ...ال تحتاج إىل مفهومِ يش ٍء
آخ َر يكون حاكامً عليها ،وتحصل منه عىل تكليفها ،وال تحتاج إىل دافعٍ آخ َر غري قانون
العقل الذي يريد مراعاته ...إن اإلنسان ال يحتاج إىل الدين يف تنظيم شؤون حياته أبدا ً،
وإمنا يكفيه العقل العمل الخالص ،ألن القوانني األخالقية ـ بوصفها الرشط األسمى
أي
لجميع الغايات ـ إمنا ترتبط بصورة القوانني العامة للقواعد .إذا ً ال تحتاج األخالق إىل ِّ
أي غاي ٍة ميكنها أن تكون منشأً ملعرفة
أرضي ٍة مادي ٍة حاسم ٍة لالختيار الح ّر .ليست هناك ُّ
التكليف أو أن تكون دافعا ً وحافزا ً ألداء التكليف ،بل عندما يكون أداء التكليف مطروحا ً،
أي غاي ٍة.2
ميكن للتكليف ـ أو يجب عليه ـ أن يتجرد من ِّ
تقوم روح التفكري (الكانطية) عىل استقاللية األصول األخالقية ،إذ إ ّن األخالق إذا كانت
قامئ ًة عىل الدين ،فإن رشط نظام التكليف املتمثل باختيار اإلنسان وحريته لن يكون متوفرا ً.
إن مقتىض استقاللية اإلنسان يستدعي أن تكون األصول األخالقية ناشئ ًة من ذاتها .من هنا
يجب أن يكون الدين تابعا ً لألخالق ،دون العكس .يؤكد كانط عىل هذه النقطة دامئا ً ،وهي
أن اإلنسان ليس مخلوقا ً لله ،بل هو مولو ٌد منه .ومعنى هذا التح ّول عبارةٌ عن ارتقاء اإلنسان
وصعوده ،ال تنزل الله وهبوطه .يعد ارتقاء منزلة اإلنسان يف اتخاذ القرارات ووضع األصول

 .1فريدريك كابلستون ،تاريخ فلسفه ،ترجمه إىل الفارسية :إسامعيل سعادت ومنوشهر بزرجمهر ،ص  40ـ  ،193انتشارات
علمي وفرهنيك ورسوش ،طهران1372 ،هـ ش.
 .2إميانويل كانط ،دين در محدوده عقل تنها (الدين يف مج ّرد العقل) ،ترجمه إىل الفارسية :منوشهر صانعي دره بندي ،ص  40ـ
 ،41انتشارات نقش نكار ،طهران1381 ،هـ ش.
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والقواعد األخالقية ،وكذلك التأكيد عىل حرية اإلنسان واختياره من جهة ،وعزل الله عن
القيام ببعض األمور وإعطائها إىل اإلنسان ،وكذلك منح بعض آليات الدين إىل العقل
البرشي من جه ٍة أخرى ،يع ّد من أهم معطيات عرص التنوير .ويف الحقيقة ،إننا إذا اعتربنا
الله منشأً لألصول األخالقية ،فإننا سنواجه السؤال القائل :ملَ يجب أن نكون أخالقيني؟ إن
اإلجابة عن هذا السؤال تدفعنا إىل القول باستقاللية مقوالت األخالق األساسية عن األوامر
والنواهي اإللهية .إن خصائص الدين العقالين أو الطبيعي عىل النحو اآليت:
 1ـ ذاتية الدين الطبيعي
إن الدين من وجهة نظر كانط ـ كام سبق أن ذكرنا ـ ليس منشأً لألخالق ،بيد أن االرتباط
كل دينٍ ال ينتمي إىل
بينهام يكمن يف أن القوانني األخالقية ت ُستخدم يف معرفة الله .إن َّ
األخالق ،سوف ينتسب إىل املناسك والطقوس الصورية والظاهرية .إن التقاليد الدينية
كل دينٍ هو يف
هي من إبداعات البرش ،وتعمل عىل تعزيز وتحفيز الروح األخالقية .إن َّ
ل .إن الدين القائم عىل املناسك ،وبعبار ٍة ثاني ٍة :إ ّن الدين الدائر مدار
األصل ذا ٌّ
يت وداخ ٌّ
ٍ
متناقض .ميكن لألعامل
الرشيعة ،وبعبار ٍة أخرى :إ ّن الدين الخارجي ينطوي عىل مفهومٍ
أن تكون لها ناحي ٌة ظاهري ٌة وخارجيةٌ ،ولكن األعامل الظاهرية ليست هي منشأ الدين .لو
أن دينا ً تغلبت فيه التقاليد واملناسك عىل األسس األخالقية ،فإن ذلك الدين سيكون مآله
الفساد واالنحطاط .إن تأكيد كانط عىل ذاتية الدين واعتباره أمرا ً شخصيّا ً ،قد م ّهد األرضية
ألولئك الذين يؤكدون عىل التجربة الدينية ،ومن هنا يتخذون مواقف تدعو إىل التعددية
يف قبال األديان.1

 .1إميانويل كانط ،درس هاي فلسفه أخالق ،ترجمه إىل الفارسية :منوشهر صانعي د ّره بيدي ،ص  9ـ  ،143انتشارات نقش ونگار،
طهران1378 ،هـ ش.
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 2ـ اإلنسان بوصفه غاية
إن قيمة األشياء عارض ٌة ونسبيةٌ ،فهي ال تكون ذاتَ قيم ٍة إال بالنسبة إىل الذين يطلبونها،
رث .وعليه إذا كان
سواء ملا يرتب عليها من الفوائد واملنافع لهم ،أو ألسباب عاطفي ٍة ال أك َ
يجب أن يكون هناك أوام ُر مطلقةٌ ،يجب أن يكون هناك يش ٌء يحتوي عىل قيم ٍة ذاتي ٍة
ومطلق ٍة ،مبعنى أن يكون ذا قيم ٍة يف نفسه ومبا هو .ومن بني جميع املخلوقات نجد
اإلنسان هو الوحيد الذي يتمتع بقيم ٍة ذاتي ٍة ،ولذلك يُدعى شخصا ً ،ويجب اعتباره غاي ًة
كل
كل فر ٍد .فإن إنسانيتنا هي وحدها التي جعلتنا نتصف بهذه القيمة« :إن َّ
بالنسبة إىل ِّ
ٍ
كل كائنٍ عاقلٍ بوصفه غاي ًة يف ح ّد ذاته ،قد وفّر
شخص يُع ّد غاي ًة يف ح ّد ذاته» .وإن اعتبار ِّ
األرضية لهذا األصل العمل القائل( :أُسلك كام لو أنك تعدّ النسانية يف شخص أو يف
1

شخص آخ َر بوصفها غاي ًة ،ال أن تعتْبها مجرد وسيلة ال أكرثَ)  .إن اعتبار اإلنسان غايةً،
وعدم التعاطي معه بوصفه وسيل ًة للوصول إىل متعلق مشتهيات النفس ،يؤدي إىل املفهوم
كل كائن عاقل ،تؤسس لقانون عا ٍّم».
القائل« :إن إرادة ِّ
 3ـ التأكيد عىل وجود الكنيسة الالمرئية
يف الدين الطبيعي تضمحل املؤسسات الدينية ،وال يكون هناك يش ٌء باسم الكنيسة .وعىل
ح ّد تعبري كانط هناك نوعان من الكنيسة ،وهام :الكنيسة املرئية ،وهي الكنيسة التي
نشاهدها يف الديانة املسيحية  ،ويف املقابل هناك الكنيسة الالمرئية .والكنيسة الالمرئية ال
خاص ،بل هي موجود ٌة يف قلوب الناس .ويف الحقيقة يجب
تقوم يف موضعٍ أو مكانٍ
ٍّ
علينا البحث عن الروحانية الواقعية والحقيقية يف هذه الكنيسة .وإن الخدمة الدينية يف
2

الكنيسة الالمرئية تكون من خالل أداء التكاليف األخالقية عىل أساس األصول العقالنية .

 .1كريستوفر وات ،كانط ،ترجمه إىل الفارسية :حميد رضا آبك ،ص .74
 .2إميانويل كانط ،دين در محدوده عقل تنها (الدين يف مج ّرد العقل) ،ترجمه إىل الفارسية :منوشهر صانعي دره بندي ،ص  4ـ
.202
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كام يذهب جان جاك روسو إىل القول بأن « القلب الطاهر هو املعبد الحقيقي للذات
اإللهية» .وإن األديان سوف تكون محرتم ًة ومقدس ًة مبقدار دفعها لإلنسان إىل هذا االتجاه،
معني
ثوب ّ ٍ
وأما إذا اقترصت عىل مج ّرد القيام بالعبادات واملناسك وأدائها بلغ ٍة خاص ٍة و ٍ
1

ٍ
ٍ
وحركات بعينها ،فهذا ما لن يكون جديرا ً بالبحث والنقاش .
خاص،
ومكانٍ
 4ـ إن الدين الطبيعي يسعى إىل كامل األفراد ال إىل إسعادهم
إن حسن العمل يكمن يف مطابقته للشعور الباطني بالتكليف ،مبعنى أنه ال ينبثق من
مطابقته للقانون األخالقي املقتبس من تجربتنا الشخصية ،بل هو مق َّد ٌم عىل أعاملنا السابقة
والراهنة واآلتية .إمنا الخري املطلق هو اإلرادة الصالحة فقط ،مبعنى إرادة التبعية للقانون
األخالقي دون النظر إىل املنافع أو األرضار الشخصية لنا« .ال تسع أبدا ً وراء سعادتك
2

الشخصية ،وإمنا ليكن كل ه ّمك هو القيام مبا عليك من الواجبات» .
لنطلب ال سعادة من أجل اآلخرين فقط ،وأما بالنسبة إىل أنفسنا فلنطلب الكامل ال غري،
سوا ًء أدى ذلك الكامل إىل سعادتنا أو بؤسنا« .اعمل من أجل كامل نفسك وسعادة
اآلخرين بحيث تكون اإلنسانية ـ سوا ًء يف شخصك أو يف اآلخرين ـ هي الغاية والغرض
3

الرئيس ،ال مجرد وسيل ٍة وأدا ٍة» .
 5ـ استحالة التأِّس بالسلوكيات األخالقية
ال وجود للقدوة واألسوة يف الدين الطبيعي ،ألن األساس والركيزة فيه ـ وهي أصل السلوك
ـ يجب أن يكون مستق ّرا ً يف العقل ،وال ميكن استنتاجه عىل نح ٍو مسبقٍ  .إن القدوة ليست
التأيس باآلخرين،
أال ت ُستنتج من
للتقليد ،بل للتنافس .وإن أرضية السلوك األخالقي يجب ّ
ِّ

 .1آندره كرسون ،فالسفة بزرك ،ترجمه إىل الفارسية :كاظم عامدي ،ص .537
 .2فريدريك كابلستون ،تاريخ فلسفه ،ترجمه إىل الفارسية :إسامعيل سعادت ومنوشهر بزرجمهر ،ص .250
 .3إميانويل كانط ،بنياد ما بعد الطبيعة أخالق ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :حميد عنايت وعل قيرصي ،ص  ،74اننتشارات
خوارزمي ،طهران 1369 ،هـ ش.
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1

بل يجب استنتاجها من القاعدة األخالقية  .من وجهة نظر كانط «ال طاقة لذات العمل أن
حي بنفسه من
يتحول إىل أسو ٍة وقدو ٍة ميكن تقليدها» .إنه يرضب لذلك مثالً برجلٍ يض ِّ
ٍ
شخص يفدي روحه يف الدفاع عن الوطن.
أجل إنقاذ رفاقه يف سفين ٍة ترشف عىل الغرق ،أو
إن كانط رغم تثمينه لهذا العمل ،إال أنه يقول مع يش ٍء من الرتدد :هل يع ّد هذا املوقف
واجبا ً كامالً ،بحيث يك ّرس الفرد نفسه طوعا ً وبكامل رغبته وإرادته من أجل القيام به ،أم
ال؟.
 6ـ استحالة اهتام األفراد بالكفر والر ّدة يف الدين الطبيعي
يف ما يتعلق بإصدار األحكام األخالقية يف مورد كون األفعال ح ّقا ً أم باطالً ،هناك تدخ ٌُّل
من قِ َبل قوتني ذهنيتني ،وهام :العقل والوجدان .وإن التمييز بني الحق والباطل من شؤون
العقل ،أما الوجدان فهو مبدأ إدراك التكليف األخالقي .وحيث تكون دائرة أفعالنا يف حقل
اإلمكان ،فإن إدراك الرضورة يف األفعال يكون فوق حدود قدرة العقل .وكام كان
أرسطوطاليس يقول يف (األخالق إىل نيقوماخوس):
إن علم األخالق يفتقر إىل الدقة العلمية والقضايا الرضورية .ومن هنا يزعم كانط
استحالة الحكم الحتمي والرضوري يف ما يتعلق باالعتقاد الديني لدى األفراد .إذا ً ال
ميكن أن نسلب حياة شخص بسبب اعتقاده الديني ،كام أنه ال ميكن إكراه شخص
ً
صادقة وثابت ًة.
عىل عقيدة دينية بوصفها عقيد ًة

 7ـ اهلل بوصفه فرضية
إن التنزل بالله عن مقامه وعزله يف بيان الطبيعة والترشيع يع ّد واحدا ً من أهم خصائص
الدين الطبيعي أو األخالق مبعزل عن الدين عند كانط .ويف الحقيقة فإن هذه الخصيصة
أي يش ٍء آخ َر يف التأسيس للتفكري العلامين ،وعملت عىل تغيري القيم
أكرث تأثريا ً من ِّ

 .1إميانويل كانط ،درس هاي فلسفه أخالق ،ترجمه إىل الفارسية :منوشهر صانعي د ّره بيدي ،ص .153
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التقليدية إىل حدو ٍد كبري ٍة واقرتحت بدالً منها قيام ً جديدة .ومنذ ذلك الحني تربّع اإلنسان
عىل عرش اإلله ،وأخذ يصدر أحكامه بدالً منه.
إن السعي إىل حفظ الدين وإلغاء دور الله ميثل روح العرص الحديث ،ويع ّد األرضية
للدين اإلنساين بدالً من الدين اإللهي يف تفكري كانط .وبعبار ٍة أخرى :أنسنة الدين وتشذيبه
من العنرص اإللهي باسم أصالة اإلنسان .وعىل الرغم من أفول الفكر الالهويت يف عرص
التنوير  ،إال أن االعتقاد الشخيص بالدين ظل باقيا ً عىل حاله .وهذا ما نراه جل ّيا ً يف آراء رينيه
2
1
ديكارت ،و توماس هوبز  ،و باروخ سبينوزا  ،و ديفد هيوم .وأ ّما ديكارت فهو من جه ٍة

يُبدي متسكه باملسيحية ،ومن جه ٍة أخرى يُخرج املعتقدات الدينية من دائرة املعرفة.
الخري،
رشع املقدس ،والحاكم
ّ
وليك نقدم يف الدين الطبيعي صور ًة للمقنن وامل ّ
والقايض العادل ،لسنا بحاج ٍة إىل دينٍ آخ َر .ميكن تص ّور هذه الصفات يف موجو ٍد باسم
رضوري يف الالهوت يف ما يتعلق بأساس الدين الطبيعي ،هذه هي
فرض وجوده
الله ،وإ ّن َ
ٌّ
3

4

صفات الله األخالقية  .لقد عمد كانط ـ بزعم لوك فريي ـ إىل إلغاء تلك النسبة التي كان
الفالسفة املتقدمون عليه قد حافظوا عليها بشكلٍ وآخ َر بني اإلنسان وبني الله ،وذلك بشكلٍ
ح
جذري .لقد كان يُبدي تجاه الله اهتامما ً نسبيّا ً .وقد أدرك هايدغر هذه املسألة بوضو ٍ
ٍّ
وهي أن كانط يف تقييمه لـ (مج ّرد العقل) أثار نظريات من التناهي يف قبال الفلسفة
الديكارتية  ،يدفع باملؤمنني بالله نحو النسبية .إن التفكري الفلسفي يف القرون املتقدمة كان
ينظر إىل اإلنسان بوصفه عبدا ً ،وأنه مج ّرد وجو ٍد متنا ٍه يتعاطى مع الحس والجهل واملعصية
واملوت .لقد أسس كانط لنو ٍع من التفكري الدنيوي الذي «ال نزال نبني أفكارنا عىل

 .1توماس هوبز ( 1588ـ  1679م) :عامل رياضيات وفيلسوف إنجليزي .يعد أحد أكرب فالسفة القرن السابع عرش للميالد بإنجلرتا.
املع ّرب.
 .2باروخ سبينوزا ( 1632ـ 1677م) :فيلسوف هولندي .من أهم فالسفة القرن السابع عرش للميالد .املع ّرب.
 .3إميانويل كانط ،درس هاي فلسفه أخالق ،ترجمه إىل الفارسية :منوشهر صانعي د ّره بيدي ،ص .113
 .4لوك فريي ( 1952ـ ؟ م) :فيلسوف فرنّس .شغل منصب وزير الرتبية والتعليم ما بني عامي  2002ـ 2004م .وهو من الفالسفة
الجدد الذين أحدثوا تح ّوالً عميقاً يف األوساط الفلسفية السائدة برموزها املعروفني ،من أمثال( :جاك دريدا) ،و (جاك الكان) ،و
(جيل دولوز) ،و (ميشال فوكو) .املع ّرب.
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أساسه» .ويف الحقيقة فقد عمد كانط إىل عكس النسبة .إن املوجود املتعايل أضحى
فرضي ًة من صنع البرش .لقد أضحى ذهن اإلنسان موضوعا ً متعاليا ً «يخلق تطلعه األخالقي
عىل شكل إل ٍه» ؛ مبعنى أن اإلنسان هو الرشط يف إمكان الحياة األخالقية .إال أننا ال نرى
تنظيم هذه املسألة بهذا الشكل يف نقد العقل العمل .فرمبا حصل الله هناك عىل مكانة
أقل إيهاما ً ،بيد أنه حافظ عىل الصورة املثالية األخالقية لإلنسانية ،وهو األصل
موجو ٍد َّ
املوضوعي الذي يتم طرحه يف آلية مقتضيات الوجود املتناهي لإلنسان يف إطار األخالق.
إن الله هو الرشط يف القدرة األخالقية لدى اإلنسان .هناك نافذ ٌة مفتوح ٌة ولكن بشكلٍ
ٍ
معاكس للفضاء الدنيوي الذي نعيش فيه حال ّيا ً .إن حقيقة فلسفة كانط تنطوي عىل مفهومٍ
ين ،إذ ال تقترص دعوة كانط لنا عىل فصل السياسة والحقوق عن الدين فحسب ،بل
علام ٍّ
يدعونا كذلك إىل القول بفصل األخالق والثقافة عن الدين أيضا ً .وذلك ألنه مف ِّك ٌر
1

حداثوي .
ٌّ
يقول (لوك فريي):
لقد استحوذت النظرية النقدية لـ كانط عىل اهتاممي لسببني .السبب األول :إنها
قوي يف ما يتعلق بالعلامنية؛ ألن فلسفة كانط متثل مرحلة من
تنطوي عىل تفكري
ٍّ
الفلسفة يتحمل فيها ذهن النسان ـ مرغامً وللم ّرة األوىل ـ ثقل املعرفة واألخالق عىل
عاتقه أيضاً ،وميكن اعتبار ذلك تبلوراً للتفكري العلامين .ألن فلسفة (رينيه ديكارت)
تبقى ـ بشكل ما ـ حبيسة الرؤية الدينية للفلسفة؛ ألنها تبدأ بالله ،ثم تبحث الحقاً بشأن
النسان ،يف حني يبدأ إميانويل كانط بالنسان ،ثم يخوض يف البحث عن الله بوصفه
2

واحداً من مفاهيم العقل النساين .

وعىل الرغم من ذهاب دان كيوبيت إىل اعتباره كانط وهيغل مصد َر النزعة اإلنسانية
رث علامني ًة وال
املتط ّرفة (سيادة اإلنسان يف حقل املعرفة واألخالق) ،إال أنه يرى هيغل أك َ
ديني ًة من كانط .فهو يعرب عن كانط بالقول« :الربوتستانتي املعتق واملتط ّرف الصلب»؛ إذ
إن كانط بزعمه يذهب إىل االعتقاد «بأن اإلحسان األسمى ال ميكن تحققه يف الداخل»،

 .1مجله نامه فرهنك ،العدد( .31 :مصدر فاريس).
 .2رامني جهانبكلو ،نقد عقل مدرن ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :حسني سامعي ،ص  7ـ  ،8نرش فرزان ،طهران1377 ،هـ ش.
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بل ال بد من النظر إىل ما وراء العامل ،وأما هيغل فهو عىل الرغم من مسيحيته ،قد أجاب
1

عن جميع األسئلة النهائية من الداخل .
2

وقد اتخذ فتغنشتاين رؤي ًة مامثل ًة لرؤية كانط  .فهو يعتقد بدوره استحالة إثبات وجود
الله باألدلة الطبيعية .فإن املعرفة محدودة بالقضايا املتعلقة بشأن الطبيعة .يجب عدم
حقيقي .وهو يرى أننا كلام ركزنا عىل
تحويل الله إىل موجو ٍد
خارجي أو تحويله إىل كائنٍ
ٍّ
ٍّ
ُ
معارف
ح أن معارفنا الدينية هي
املاهية اإلنسانية البحتة للغة الدينية ،سوف ندرك بوضو ٍ
عملي ٌة بأجمعها ،وأنه يجب التخل عن التطلعات امليتافيزيقية ،والعودة إىل الدائرة البرشية،
وحب الجار .وعليه يجب للدين أن يكون إنسان ّيا ً
واإلحساس بالحرمة ،والتوكل ،والحياة،
ّ
ليكون ديِّنا ً ،وإن هذا التناقض يدفع بالدين إىل حدود النزعة اإلنسانية الالدينية .يقول
فتغنشتاين:
إن املفكر الديني الصادق هو متاماً مثل البهلوان الذي ميش عىل الحبل .يبدو للناظر
أنه يسري يف الهواء .إن نقطة ارتكازه دقيق ٌة ج ّداً حتى أنها ال تبدو شيئاً يذكر ،ولكنه مع
3

ذلك يستطيع مواصلة السري عليها .

واقعي .كام أنه يقول:
ري
إنه
ٌ
شخص غ ُ
ٍّ

إن الطريقة التي تستعملون فيها كلمة (الله) ال توضح ماهيته ،بل ال نعلم ما الذي
تقصدونه بهذه الكلمة .تقوم الفرضية عىل أن ذات الله تضمن وجوده ،وهذا الكالم
4
يعني يف الحقيقة عدم وجو ِد يشء يف البني .

يحل محله؟ وبعبار ٍة أخرى :ما هو اليشء الذي ميكن له
بعد التخل عن الله ما الذي ّ
أن يشكل رافع ًة لألخالق؟ هناك جوابان ميكن تص ّورهام عن هذا السؤال:

 .1املصدر أعاله ،ص .180
 .2لودفيغ فتغنشتاين ( 1889ـ 1951م) :فيلسوف منساوي .درس عىل يد (برتراند راسل) .يعد واحداً من اكرب فالسفة القرن
العرشين .كان ألفكاره أثرها الكبري عىل كل من (الوضعانية املنطقية وفلسفة التحليل) .اختار العزلة يف املرحلة األخرية من حياته
متفرغاً للكتابة .املع ّرب.
 .3املصدر أعاله ،ص .278
 .4املصدر أعاله.
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 1ـ إن جذور األخالق تكمن يف ِج ِبلّة اإلنسان وطبيعته .وهو الجواب الذي نافح عنه
2

1

كل من صموئيل كالرك  ،و آن هاتشينسون .
 2ـ إن لألخالق أساسا ً عقالن ّيا ً ،وإ ّن جذورها متتد يف العقل العمل .ولكن كيف ميكن
للعقل العمل أن يشكل قاعد ًة لألخالق؟
يف التفسري األول يكمن يف الدور الجوهري للعقل العمل يف كشف القواعد
األخالقية ،يف حني أن دور العقل يف التفسري الثاين يتلخص يف وضع القوانني واألصول
3

األخالقية .هذا وإ ّن ٍّ
لكل من يورغن هابرماس  ،و ديفد كاسريا رؤي ًة كانطيةً ،وعمد توماس
5

4

نيجل إىل بسط نظرية كالرك .
إ ّن للعلامنية والدنيوية ـ كام سبق أن ذكرنا ـ ارتباطا ً وثيقا ً بالدور الذي نراه لله يف تفسري
الطبيعة والترشيع وتقنني األصول والقواعد األخالقية .لقد عمد كانط إىل خفض دور الله
التنصل منها .ولكن هل كان يسعى
يف ترشيع األصول األخالقية إىل ح ِّد فرضي ٍة ال ميكن
ّ
يف الواقع إىل تجاهل وجود الله ودوره يف مّسح الحياة؟ وبعبار ٍة أخرى :هل كان يسعى
إىل إلغاء دور الله أم أنه كان يريد تغيري الرؤية التقليدية السائدة بشأن الله؟ هناك من يعتقد
أن لله مكان ًة رفيع ًة ومنيعةً ،ولذلك يجب تقديس واحرتام مكانته السامية ورفع مسؤولية
تفسري العامل وترشيع األصول األخالقية عن كاهله .فال ينبغي التقليل من شأنه من خالل
ٍ
التن ّزل به إىل مستوى اآلمر الناهي الذي يشجع الناس إىل
سلوك بعينه .تع ّرض تشارلز
 .1صموئيل كالرك ( 1675ـ  :)1729فيلسوف والهويت إنجيليكاين إنجليزي .أخذ عىل عاتقه إثبات الدين املسيحي برباهني يف
دقة الهندسة وقساوتها .املع ّرب.
 .2آن هاتشيستون ( 1591ـ 1643م) :سيدة بروتارية ومستشارة روحية .شاركت يف جدل وتناقض القوانني التي ه ّزت الوضع يف
ماساتشوسيت .ساعدت شعبيتها عىل خلق شقاق الالهوتية التي هددت بتدمري التجربة الدينية املتشددة يف نيو إنجلند .ت ّم نفيها
مع العديد من أتباعها .املع ّرب.
 .3يورغن هابرماس ( 1929ـ ؟ م) :فيلسوف وعامل اجتامع أملاين معارص .يعترب من أهم علامء االجتامع والسياسة يف عاملنا
املعارص .يعد من أهم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية .وهو صاحب نظرية الفعل التواصل .املع ّرب.
 .4توماس نيجل ( 1937ـ ؟ م) :فيلسوف أمرييك .تشمل اهتاممات نيجل الفلسفية كل من مواضيع فلسفة العقل وفلسفة السياسة
واألخالقيات .املع ّرب.
5. Larmore, Charles, Beyond Religion and Enligtenment, The Morals of Modernity, Cambridge.
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الرمور يف كتابه (ما وراء الدين والتنوير) إىل أساس ودور الله يف األخالق .وقد بدأ كالمه
أال يوجد» ،ويرى بزعمه أن
بهذه العبارة الكنائية؛ إذ يقول« :إن الله من العظمة بحيث يجب ّ
هذا هو جوهر العلامنية الحديثة.
لو تبنينا هذه الرؤية عن الله فإننا لن نجد العلامنية متعارض ًة مع الدين فحسب ،بل
سنجد الدنيوية ـ التي تعني استقالل اإلنسان يف تفسري الطبيعة (العلم) وترشيع األصول
األخالقية ـ مالزم ًة للدين ،ومنبثق ًة من صلب املسيحية ،وأنها يف الحقيقة الوليد الرشعي
لألديان .إذ إن األديان بشكلٍ عا ٍّم ـ وال سيام األديان التوحيدية منها ـ تؤكد عىل سم ّو شأن
الله ،وخاصة اليهودية والربوتستانتية التي ال ترى قداس ًة يف عامل الطبيعة .وباختصارٍ :لقد
عمد بعض الفالسفة يف عرص التنوير ـ ومنهم إميانويل كانط ـ إىل التخل عن بعض
اآلليات والوظائف التي رصدها أتباع األديان وأرباب الكنيسة للدين ولله ،ويف الوقت نفسه
واصلوا االعتقاد بأن اإلميان بالله وحتى افرتاضه ميثل مصدر الحياة املعنوية والروحية
لإلنسان .وقد عمد لوك فريي يف كتابه (الله واإلنسان أو معنى الحياة) إىل طرح هذه
املسألة وهي أن الحداثة والعلامنية ـ التي بدأت منذ القرن السابع عرش للميالد ـ مل تكن
تشاكس مفهوم اإلله واألمر املقدّس ،وإمنا كانت ترصد تغيري املعتقدات الراسخة فقط.
وقد عمدوا يف هذا املسار إىل أنسنة بعض الشؤون اإللهية ،وتأليه بعض الشؤون
1

أال يُفهم
اإلنسانية  .كام ذهب دان كيوبيت يف كتابه (بحر الميان) إىل االعتقاد بأنه يجب ّ
من رؤية كانط القامئة عىل استقاللية األصول األخالقية عن الدين أنه ال يرى يف فلسفته
أي مكان ٍة لله وللدين؛ إذ إن كانط يعترب «حياة اإلنسان نوعا ً من السري والسلوك ،وأنه نفسه
َّ
كان بروتستانت ّيا ً متط ّرفا ً ،وكان دينه زاخرا ً باملثالية والتعاليم ...إذْ ال يزال الله فارضا ً نفسه
يف فلسفة كانط ،وعىل الرغم من أن نسيج األشياء ال يؤخذ عىل ما هو عليه ،إال أن الهدف
2

املتعايل املنشود للمتدينني ال يزال قامئا ً»  .لو أننا قمنا بخفض تعاليم الدين وشؤون الله
إىل تفسري الطبيعة وترشيع األصول األخالقية ،فإننا سنشاهد نوعا ً من التقابل والتعارض
 .1لوك فريي ،انسان وخدا يا معناي زندگي ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :عرفان ثابتي ،انتشارات ققنوس ،طهران1383 ،هـ ش.
 .2دان كيوبيت ،درياي إميان (بحر الميان) ،ترجمه إىل الفارسية :حسن كامشاد ،ص .170
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بني العلامنية والدين .وأما إذا عمدنا إىل تحديد آليات الدين باملوارد املتقدمة ،فإننا سنقوم
باملواءمة بينهام .وقد قدم أتباع كانط تفسريا ً عن املسيحية يلبي جانبا ً كبريا ً من أهداف
فالسفة التنوير ـ ومن بينهم كانط ـ يف تكريم اإلنسان وإعالء شأنه .وهذا هو النهج الذي
سار عليه علامء الالهوت من الربوتستانتيني وال سيام منهم شاليرماخر ،و ديّتيش
1

بونهوفر  .فقد زعام أن العلامنية منبثق ٌة من التعاليم املسيحية ذاتها .لقد ذهب بونهوفر إىل
االعتقاد بأن اإلنسان ميكن له أن يعمل عىل تسيري العامل حتى من دون الله أيضا ً؛ فقد خلق
الله العامل وألقى مبسؤولية صيانته وإصالحه عىل عاتق اإلنسان ،وهذا هو مضمون
2

العلامنية .
وقد أدرك فريدريك نيتشة بثاقب نظرته أن فلسفة كانط ليست ال تؤدي إىل إلغاء الدين
ودور الله فحسب ،بل إنها تستدعي نوعا ً من العودة إىل الله .ويف الحقيقة فإن كانط مل
يستطع الخالص من رشاك الدين .يرى نيتشة أن كانط ما هو غري مسيحي محتال ،يسعى
مستميتا ً إىل التمسك مبا تبقى من امليتافيزيقا .إن الذات املعقولة عبار ٌة عن مفهومٍ متعلقٍ
تحل محل اإلميان الديني .إن األمر املطلق مع تجديد التأييد
بصلب الذات االستعالئية ّ
للتع ّهد واملسؤولية يستوجب (العودة إىل الله) .ويف موضعٍ آخ َر عمد نيتشه إىل تشبيه
ضل سبيله ،ليعود مجددا ً ويسقط يف القفص .رغم إقراره بأن ذكاء كانط
بثعلب ماك ٍر ّ
كانط
ٍ
3

هو الذي أسقطه يف هذا الفخ .
ويف الحقيقة ميكن القول :إن كانط مل تكن لديه خصوم ٌة مع الدين وال سيام الدين
املسيحي ،وإمنا كان يرى الفهم السائد للتعاليم املسيحية يقع يف الطرف املواجه
لألخالق .فقد تنبأ يف مقال له تحت عنوان (نهاية جميع األشياء) نرشه سنة  1794م يف

 .1ديرتيش بونهوفر ( 1906ـ 1945م) :قس لوثري وعامل الهويت مناهض للنازية .لعبت كتاباته ـ التي تناول فيها دور املسيحية
يف العامل العلامين والتي نادى فيها مبا يسمى بـ (املسيحية غري املتدينة) ـ دوراً كبرياً ومؤثراً يف تلك الفرتة .ألقي عليه القبض من
قبل جهاز االستخبارات النازي (الجستابو) ،ليعدم الحقاً شنقاً قبل أقل من شهر عىل استسالم أملانيا .املع ّرب.
2. Michalson Carl, Secularism in New Dictionary of Christian Ethics.
 .3كريستوفر وات ،كانط ،ترجمه إىل الفارسية :حميد رضا آبك ،ص .162

  404إميانويل كانط( :)3فلسفة األخالق و الحداثة

تم قمع الحرية الفكرية يف املسيحية بإجراءات تعسفية ،فإننا سنشهد
شهرية برلني قائالً( :لو ّ
نهاية األخالق ) .لو حدث أن فقدت املسيحية شعبيتها ـ وذلك سيكون عندما تستبدل
املسيحية بروحها اللطيفة الروح السلطوية املغرورة ـ فإن االعرتاض والتم ّرد عليها سيكون
1

هو املهيمن عىل تفكري الناس .
ري متدينٍ فحسب ،بل
جدي ٌر بالذكر أن املعارصين لـ كانط مل يكونوا يعتربونه ويرونه غ َ
كانوا يرون أفكاره وآراءه مخالف ًة ومحارب ًة للتعاليم واملؤسسات الدينية أيضا ً ،ومل يكونوا
أي ر ّد ِة فعلٍ تجاه آرائه وأفكاره .وعىل ح ّد تعبري هايرنيش هاينه:
يوفرون َّ
2

لقد قام كانط بقتل الله ومعه قتل تلك األدلة اللهية الفلسفية السامية أيضاً .
ما هو الفرق البارز بني الظهور الهادئ والرزين لهذا الفيلسوف وبني أفكاره الهدّ امة
واملثرية للفوىض يف العامل؟!.

إن آراء إميانويل كانط أثارت حفيظة القساوسة األملان بشدّة ،ومن هنا صاروا بصدد
االنتقام منه؛ فأخذوا يطلقون اسمه عىل كالبهم .وقد وصل األمر إىل مستوى وضع كتابه
(الدين يف مج ّرد العقل) ضمن قامئة الكتب املحظورة ،األمر الذي اضط ّر كانط إىل طبعه
يف مدينة ينا ،وحصل يف الوقت نفسه عىل رسال ٍة تأديبي ٍة من ملك بروسيا ،وألزمه فيها التع ّهد
بالتزام السكوت مادام مرتبّعا ً عىل عرش السلطة .وقد جاء يف الكتاب املليك التأديبي لـ
كانط ما يل:
إن الذات امللكية السامية ممتعض ٌة بشدّة من توظيفك لفلسفتك يف تقويض األسس
3

والتعاليم الهامة والرئيسة للكتاب املقدس وتضييعك للمبادئ املسيحية الثابتة .

إن هانس كونغ من املفكرين الكبار الذي عىل الرغم من انتقاداته الجادّة لرجال
الكنيسة ،واعتزاله من الكنيسة ،قد أورد الكثري من االنتقادات الهامة للعلامنية والحداثة

1. Kant, The Cambridge Edition of the Works of Immanuel Kant, Religion and Rational Theology,
Trans. Allen w. wood. Cambridge: 1996. P. 137.

 .2ول ديورانت ،تاريخ الفلسفة ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :عباس زرياب خويئ ،ص  ،248سازمان انتشارات وآموزش انقالب
اسالمي ،طهران1369 ،هـ ش.
 .3املصدر أعاله ،ص .254
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بوصفها واحد ًة من أهم خصائصها .وهو يوافق كانط يف القول باستحالة إثبات وجود الله
بالعقل النظري .ول ذلك فإن براهني إثبات وجود الله قد فقدت اعتبارها .إن وجود الله ـ من
التوصل
وجهة نظره ـ عبارةٌ عن اختيا ٍر يختاره املرء يف حياته بوصفه رضورة ،ال أنه ميكن
ّ
1

إليه باألدلة العقلية واملنطقية  .إنه عىل الرغم من ذهاب الكثري من املفكرين الغربيني إىل
االعتقاد بأن العلامنية ستؤدي يف نهاية املطاف إىل زوال الدين ،يؤكد عىل رضورة بقاء
الدين يف العامل الراهن .فهو يرى أن وظيفة الدين ـ التي تتمثل بإضفاء املفهوم واملعنى
للحياة ـ ال تزال قامئ ًة إذا مل نقل أنها برزت عىل نح ٍو أش َّد ،وأن ما يُتصور من الرؤية املطلقة
2

إىل العلم والتكنولوجيا والصناعة هي التي تجنح نحو األفول  .يقول هانس كونغ يف نقد
الحداثة :ال شك يف أن العثور عىل قاعد ٍة جديد ٍة للفلسفة كان أمرا ً رضوريّا ً ،كام كان من
الواجب أن يكون هناك نو ٌع من النقد العقالين للكنيسة والدولة والدين يف القرن السابع
عرش للميالد .بيد أن اإلنسان ال يحيا مبج ّرد العقل فقط .فاإلنسان ال ميتلك بعدا ً عقليّا ً
فقط ،بل هو ميتلك األبعاد العاطفية واألحاسيس أيضا ً ،وإن العقل ال يستطيع تلبية متطلبات
األبعاد األخرى لوحده .ال ميكن مبج ّرد األسلوب العقل القائم عىل التقابل بني
3

4

املوضوعات واألشياء  ،اإلجابة عن جميع األبعاد اإلنسانية والتع ّرف عليها .إن خطأ
اإلنسان يف املرحلة الحديثة يكمن يف اعتامده املطلق عىل العقل وتجاهل سائر األبعاد
5

األخرى .

1. Kung Hans, Christianity and World Religions, pp. 67 – 70.
2. Kung Hans, On Being a Christian. New York: Doubleday, 1976.
3. Objects.
4. Subjects.
5. Kung Hans, Christianity. Essence, History and Future, Continum New York: 1995. P. 767.
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تجريدي
إن من بني إشكاالت التنوير الخاصة برؤية كانط ،تجاهل حقيقة أن العقل أم ٌر
ٌّ
وانتزاعي ،وقواعده صوريةٌ ،ولذلك ال ميكنه أن يقدّم لنا قواع َد أخالقيةً .إن دور العقل
ٌّ
يكمن يف نقد ودراسة املعتقدات األخالقية .إننا مدينون يف عقائدنا األخالقية إىل تقاليدنا
وتاريخنا وبيئتنا الثقافية .وهذا هو اإلشكال الذي تقدم به (الرمور) ،حيث يؤدي اتجاهه إىل
1

املعرفة األخالقية وحتى العلمية الرباغامتية .

1. Larmore, Charles, Beyond Religion and Enligntenment, The Morals of Modernity, Cambridge.

حدود الرؤية احلداثية إىل العامل عند إيامنويل كانط ونقدها
نصر الدين بن سرايي

1

إن االختالف الحاصل يف تأويل العامل اليوم ،ميكن ردّه أساسا ً إىل تعدد املنظورات يف
تفسري العامل ،حيث يقبع خلف تلك التأويالت تع ُّد ٌد يف الرؤية إىل العامل ،إذ ميكننا حرص
كل رؤي ٍة لفهم وتأويل العامل،
زوايا النظر إىل العامل ،وتصنيفها وفقا ً للنموذج الذي تعتمده ُّ
والتي تعترب كنظ ٍ
كل فر ٍد ،ليشكّل من خاللها صورة عن العامل ،وميكن ردها
ّارات يحملها ُّ
ٍ
منظورات :املنظور الفلسفي واملنظور املنطقي واملنظور الثقايف واملنظور
إىل أربع
ٍ
كآليات
األخالقي .هذه أهم املنظورات التي اعتمدت يف تاريخ الفكر الفلسفي ،وات ّخذت
منهجي ٍة لتحديد طرائق النظر إىل العامل.
 -1املنظور الفلسفي للرؤية إىل العامل:
ٍ
الفت يف الحياة االنسانية ،إذ حاجة الفرد إىل
ال يزال سؤال املعنى يحظى بحضو ٍر
2

متثل العامل رضوري ٌة ،فحسب تصور الفيلسوف الفرنّس جان بول سارتر  ،إن «اإلنسان هو
3

الكائن الوحيد الذي يعي وجوده»  .فالوجود بهذا املعنى هو تلك الحركة التي يكون بها

 .1باحث الجزائري.
2. Jean-Paul Sartre
3. J. p. Sartre: L’etre et le Neant ،paris ،Gallimard ،1951 ،pp267. 268
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اإلنسان يف العامل ،وينخرط فيه حسب تصوره حول العامل نفسه .هذا ما يوضحه ويؤكده
1

مارتن هايدغر :
إن الوجود املنفتح لإلنسان التاريخي ...يبدأ عند اللحظة التي يستشعر فيها أول مفكر
«ال تحجب املوجود» ،ويبدأ فيها بالتساؤل عام هو موجود ،بهذا التساؤل يكون «ال
تحجب املوجود» قد متت معاناته والحساس به ألول مرة ...،مدركا يف شكل حضور
يف حالة تفتح دائم ...،فالحرية أي :الدزاين املنفتح واملنكشف :هي التي متتلك
النسان ،وذلك بشكل أصيل ،مام يجعلها وحدها متّكن النسانيّة من أن تخلق العالقة
2

مع الوجود يف كليته وكام هو .

وعليه فإن اإلنسان يرتبط بالوجود ضمن عالق ٍة عىل نو ٍع من التامثل بينه وبني العامل
ُ
التساؤل الذي ميارسه
الذي يحيا فيه .فالرؤية إىل العامل ترتبط بالفكر اإلنساين من حيث
الفكر الفلسفي ،فإذا تساءلنا عن املصطلح الفلسفي لرؤية العامل يف املدونات الفكرية
مفهومي يف الفكر الفلسفي،
والفلسفية ،فإنّنا ال نكاد نعرث عليه كمصطلحٍ متكام ٍل له ميالدٌ
ٌّ
3

خاصة وأن كثريا ً من املفكرين يشريون إىل ميالد هذا املفهوم مع إميانويل كانط  .إن
ٌ
«كلمة ( )weltanschaungهي بشكلٍ
خالص ،ويف الحقيقة تم
ين
خاص
ٌ
ٍّ
استعامل أملا ٌّ
نحتها يف الفلسفة ،وظهرت باملعنى الطبيعي عند كانط يف كتابه نقد ملكة الحكم ،بديهيات
العامل 4كتأ ّم ٍ
الت للعامل املعطي للمعاين ،أو كام يقول كانط:
5

العامل الحّس متثل رؤية للعامل بسيط ،وللطبيعة يف معناها الواسع ،كام (غوته) و
(هومبولت) هذه الكلمة والطريقة نفسها .هذا الستعامل انتهى يف الثالثينات من القرن
املايض ،تحت تأثري معنى جديد أعطي لعبارة )weltanschauung( :من طرف
6

الرومانسيني وأساسا مع (شيلينغ) .
1. Martin Heidegger
 .2مارتن هيديجر ،التقنية ،الحقيقة ،الوجود ،ترجمة محمد سبيال وعبد الهادي مفتاح ،ط ،1الدار البيضاء ،املغرب ،املركز الثقايف،
 ،1984ص .26 ،25
3. immanuel kant
4. world-intuition
)5. sensibilis (mundus
6. « introduction» in: Martin Heidegger, the basic problems of phenomenology, translation introduction
and lexicon by Albert Hofstadter (Bloomington, IN: indiana University Press, 1988), p p4, 5
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يؤكد هايدغر أن املعنى الذي نستعمله اليوم مل يظهر إال مع الرومانسيني األملان،
خاصة مع شيلينغ ،أما ورود املصطلح الفلسفي يف املدونة الكانطية ،فال نكاد نعرث عليه
إال يف ما أشار اليه هايدغر يف كتاب كانط حول ملكة الحكم:
إن مجرد القدرة عىل التفكري بالالمتناهي من دون تناقض ،تقتيض وجود ملكة يف العقل
النساين ،تكون يف نفسها فوق حسية ،ذلك أنه بواسطة هذه امللكة وفكرتها عن الشء
ي عيان ،بل يكون مع ذلك يف أساس عيان
يف ذاته [النومنون] هذا الذي ال يتيح بنفسه أ َّ
العامل كظاهرة [فينومينون] بحتة ،ميكن أن يدرك ال متناهي عامل الحواس يف تقدير
1

املقدار العقيل الخالص بشكل كامل تحت مفهوم واحد .

فملكة الحكم العقلية ،ميكن أن نعتربها هي املبدأ املنظم لألشياء يف العامل خاص ًة
مبا يتعلق بالفينومان.

فالذات الّتنسندنتالية ،بإعتبارها مبدأً منظامً ،هي التي تخلق املضمون العقيل أي الذي
2

ميكن إدراكه بالعقل للعامل .

وعليه ميكن أن نعترب النّظرة إىل العامل عند كانط عقلي ًة ،ولكن ليست عقلي ًة ساذّج ًة،
ل فحسب ،بل «صار
كام هي معتاد ٌة عند املذهب العقل الذي يرى أن مصدر املعرفة عق ٌّ
العامل ال يوجد بوصفه (عاملا ً) إال بالنسبة للعقل العارف ،وصار النشاط العقل للذات هو:
الذي يحدد الشكل الذي يظهر به العامل ،وهذا يف الواقع هو البداية والجنني للتصور
الكل ...ويف هذه املرحلة يُفهم العامل بوصفه وحدةً بنيوي ًة ،وال يعود يُرى بوصفه
مجموع ًة من األحداث املتباينة ...إن وحدة العامل هنا تنسب كلُّها إىل الذات ،لكن الذات
وهمي اسمه الوعي يف حد ذاته ...هذه النظرة
يف هذه الحالة ليست فردا ً ماديّا ً ،بل يش ٌء
ٌّ
املوجودة رصاح ًة ،وبشكلٍ
خاص عند كانط» .3فالذات الكانطية العارفة رؤيتها للعامل
ٍّ

 .1إ ميانويل كانط ،نقد ملكة الحكم ،ترجمة غانم هنا ،ط ،1بريوت لبنان ،املنظمة العربية للرتجمة ،2005 ،ص 165
الوطني للثّقافة
 .2إ .م .بوشنسيك ،الفلسفة املعارصة يف أوروبا ،ترجمة عزت قرين ،سلسلة عامل  165امل ْعرفة ،الكويت ،املجلس
ّ
والفنون واآلداب ،سبتمرب ،1992ص .27
 .3كارل مانهايم ،االيديولوجيا واليوتوبيا ،ترجمة دكتور محمد رجا الديريني ،ط  ،1الكويت ،رشكة املكتبات الكويتية،1980 ،
ص .138
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رب ٌر يف العلم التجريبي ،ولكن وفق
تتوقف عىل ما قرره كانط يف نظريته املعرفية ،فالعامل م َّ
ما قررته الرؤية التجريبية.
فالعالَم الذي يفرسه العلم هو :عالَ ٌم منظَّ ٌم سلفاً من ِقبل أداة العقل املعرفية الخاصة،
فالعقل البرشي ليس برأي كانط ،من النوعية التي تستقبل بيانات الحواس سلبيّاً ،إنه
باألحرى يبادر بفعالية إىل هضم تلك البيانات وتركيبها ...إن العامل الذي يتناوله العلم
ئ موجودة يف العقل ،ألن العامل الوحيد املتاح لهذا العقل منظَّ ٌم سلفاً
ٌ
متوافق مع مباد َ
وفقاً لعمليات العقل الخاصة ،ما من معرفة إنسان ّية للعالَم َّ
إال وتكون آتي ًة عْب مقوالت
1
العقل البرشي

فالعقل له أفكا ٌر فطري ٌة مودع ٌة فيه ،وهي قوانني العقل املنظمة ،عىل الرغم من أن كل
معرفتنا تبدأ مع التجربة ،فإنّها مع ذلك ال تنبثق كلها من التجربة.
ً
وصارمة ،بل كلية مفّتضة ومقارنة (من
إن التجربة ال تُعطي قَط ألحكامنا كليّ ًة حقي ّقيّ ًة
خالل االستقراء) ...،والحال أنه يبدو من الطبيعي ّ
أال نرشع فور مغادرتنا ألرض
التجربة ،ومبعارف منتلكها من دون أن ندري من أين ،وعىل ذمة مبادئ نجهل أصلها

2

ومن خالل تلك املبادئ كفكرة الزمان واملكان ،يستطيع العقل أن يك ِّون أحكاما ً من
ذاته ،ال ميكن أن يعتمد عىل التجربة أو الحواس ألُسسها ،ألنّها مبادئُ قبلي ٌة سابق ٌة لكل
معرف ٍة مركوز ٍة يف العقل أساسا ً ،وميكن أن نوضّ ح ذلك باملعرفة ال ّرياضية:

ٌ
إ ّن القضايا ال ّرياضية بصحيح العبارة ،هي دامئاً أحكا ٌم ٌ
مصحوبة
قبلية ال أمْبيقي ٌة ،ألنّها
بالرضورة ،ال ميكن أن نستم ّدها من التجربة ...،إن قضية ...12=5+7؛ لكن عندما
نرى إليها عن كثب نجد أن أُفهوم (حاصل جمع سبعة وخمسة) يتضمن أكرث من جمع
العددين يف واحد ،جمع ال يفكر معه البتة ما هو العدد الوحيد الذي يضم العددين
3

اآلخرين .فأفهوم ( )12ال يفكَّر البتة مبجرد كوين أتصور فقط (جمع سبعة وخمسة) .

فنحن ننظر يف رقمني مختلفني؛ فالنتيجة التي نحصل عليها عىل طريق الجمع ،غري
التي نحصل عليها عن طريق الرضب ،إذ لو كانت هذه املعرفة ناتج ًة عن الحواس ،ملا
حصل االختالف يف النتيجة ،مثل ذلك برهن كانط عىل عالقة السببية:

 .1ريتشارد تارناس ،آالم العقل الغرب ،ترجمة فاضل جكرت ،ط ،1اململكة العربية السعودية ،مكتبة العبيكان ،2010 ،ص .408
 .2إميانويل كانط ،نقد العقل املحض ،ترجمة موىس وهبة ،ط ،1بريوت لبنان ،مركز االمناء القومي( ،دت) ،ص .47 ،46
 .3إميانويل كانط ،املصدر نفسه ،ص .51 ،50
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وقد أدخل كانط أساساً آخر للتصنيف ،إىل جانب هذه الطريقة يف التمييز بني القضايا،
1

فهو يطلق عىل املعرفة املستقلة من حيث املبدأ ،عن التجربة اسم املعرفة القبلية أما
3 2

تلك التي تستمد من التجربة فيسميها بعد َّية .

لقد أسس كانط ما أسامه (ثور ًة كوبرينكي ًة) ،حيث قام بتفسري التجربة عىل أساس
املفاهيم العقلية ،يقول كانط:
خاص ،ميكن أن يسمى نقد العقل املحض ،وألن
من كل ما تقدم ينتج أن فكرة علم
ٍّ
العقل هو القدرة التي متنحنا مبادئ املعرفة القبلية ...وإ ّن أورغانونا للعقل املحض
سيكون مجموعة تلك املبادئ التي مبوجبها ميكن للمعارف املحضة أن تكتسب ،أو
تقو َم ح ّقاً.4

سامه العقل املحض ،وقوانني العقل املنظمة أن يصبغ العامل
لقد استطاع كانط تبعا ملا ّ
ل ،وفق ٍ
أسس عقل ّي ٍة ميكن من خاللها تفسري
من خالل تلك املقوالت ويقولبه يف نسقٍ عق ٍّ
العامل« ،فالفهم يدرك الصورة من خالل الزمان واملكان ،هناك صورتان خالصتان للحدس
5

الحّس ،تصلحان كمبادئ للمعرفة القبلية ،وهام :الزمان واملكان»  ،فعن طريق املقوالت
6

العقلية املحضة :فكرة الزمان واملكان التي تعترب عنارص الّتنسندنتايل (القبيل) يقوم
العقل بإنشاء أحكامٍ إنشائي ٍة جديد ٍة ،غريِ مستم َّد ٍة من اإلحساس.

1. A priori
2. A posteriori
 .3برتراند رسل ،حكمة الغرب ،ترجمة فؤاد زكريا ،سلسلة عامل املعرفة  ،72الكويت املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،
 ،1983ج ،2ص .120 ،119
 .4إميانويل كانط ،نقد العقل املحض .مرجع سابق ،ص .54
 .5كريستوف وانت ،أندزجي كليموفسيك ،أقدم لك كانط ،ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ،ط ،1مرص ،املركز القومي للرتجمة،
 ،2002ص .68
 .6ولقد اضطر كانط إىل إدخال مفهوم التعايل ()Transcendantale؛ لتحديد طبيعة املعرفة التي كان يسعى إىل تأسيس قواعدها،
والفلسفة الرتنسندنتالية عنده ،ال تسعى إىل معرفة االشياء ،بقدر ما تتطلع إىل معرفة تصوراتها ،رشيطة أن تكون املعرفة قبلية،
«أسمي ترسندنتالية كل معرفة ال تهتم باألشياء بقدر ما تهت ّم بنمط التفكري يف هذه األشياء برشيطة أن تكون هذه املعرفة ممكنة».
املوسوعة الفلسفية العربية ،بإرشاف معن زيادة ،ط ،1بريوت لبنان ،معهد اإلمناء العريب ،1988 ،ج ،2ص.1393 :
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فكرة الزمان
فكرة املكان

تعليل مقارنة

تحليل

أحكام إنشائية

جديدة

قانون السببية
الله ،الحرية ،الخلود
مبادئ العقل

مشكالت العقل املحض التي ال مفرله منها

املبادئ العقلية املنظمة للرؤية الكانطية للعامل

هذه الرؤية العقلية التي يرى كانط من خاللها أن:
العقل هو القلب والبوتقة لكل يشء ،وهو الذي يحدد ذاته بذاته ،وهو حر بوصفه ال
ظاهرا أو شيئا يف ذاته ،وهو حتى يف النواحي الظاهراتية مييل عىل الطبيعة أكرث مام
متيل الطبيعة عليه ...وأوجد صورة جديدة للمذهب العقالين ،فلم يعد بالمكان الدّ فاع
1

عن املذهب التجريبي بعد نقد كانط له .

إن النظرة العقلية للرؤية الكانطية نكاد نجدها يف كل مرشوعه ومدوناته الفلسفية،
السمة البارزة للمرشوع الفكري للرؤية الكانطية للعامل.
فحضور الرؤية العقلية تكاد تكون ّ
وميكن أن نورد تلك الرؤية عىل حسب أسئلة الرؤية إىل العامل عىل النحو التايل:
 .1رونالد سرتومربج ،تاريخ الفكر األوروب الحديث ،1977 – 1601 ،ترجمة أحمد الشيباين ،ط ،3نرص القاهرة ،دار القارئ
الغريب ،1994 ،ص .298
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1

 «ماذا ميكنني أن أعرف؟» ( :سؤال املعرفة) حيث أفرد له كتاب «نقد العقل املحض»وهو السؤال الرئيّس الذي يتمحور حوله الكتاب.
2

 «ماذا يجدر ب أن أفعل؟» ( :سؤال األخالق) والكتاب املناسب لهذا الجواب هو«نقد العقل العمل».
3

 «ماذا يحق يل أن آمل؟» ( :سؤال الدين) يف مؤلفه «الدين يف حدود مجرد العقل»فصل يف الجواب عىل السؤال الديني.
ّ
 «ما هو النسان؟( :سؤال الفلسفة واألنّتوبولوجيا) إال أنّه أكّد يف رسال ٍة ،بتاريخ ،1793،/05/04قائالً:
إن املخطط الذي وضعته منذ وقت طويل للعمل امللقى عىل عاتقي يف ميدان الفلسفة
4

املحضة ،يحتوي عىل هذا السؤال الرابع .

وميكن أيضا أن نتل ّمس الجواب عن السؤال الرابع يف رسالة كانط :ما هو التنوير؟ حيث
يشري من خالل مرشوعه إىل اإلنسان الذي يريده ،يقول كانط:
ماهو عرص األنوار :هو خروج النسان من حالة القصور الذي يبقى هو املسؤول عن
وجوده فيها ،والقصور والعجز عن استخدام الفكر عند النسان ،خارج قيادة اآلخرين،
ٌ
مسؤول عن قصوره؛ ألن العلة ...ليست غياب الفكر ...إمنّ ا انعدام
والنسان القارص
5

القدرة عىل اتخاذ القرار ،وفقدان الشجاعة عىل مامرسته .

 .1إ ميانويل كانط ،نقد العقل العميل ،ترجمة غانم هنا ،ط ،1بريوت لبنان ،املنظمة العربية للرتجمة ،2008 ،مقدمة الكتاب ،ص
 ،18أنظر ايضا ،إ ميانويل كانط ،نقد العقل املحض ،مصدر سابق ،ص .46 ،32
 .2إ ميانويل كانط ،نقد العقل العميل ،مصدر سابق ،مقدمة الكتاب ،ص 18
 .3إ ميانويل كانط ،الدين يف حدود مجرد العقل ،ترجمة فتحي املسكيني ،ط ،1بريوت لبنان ،جداول للنرش والتوزيع،2012 ،
مقدمة الكتاب ،ص 12 ،11
سابق ،مقدمة الكتاب ،ص .18
 .4إميانويل كانط ،نقد العقل العميل ،مصد ٌر
ٌ
 .5إ ميانويل كانط ،ما هو التنوير؟ ،ترجمة يوسف الصديق ،قرطاج تونس ،املجلة التونسية للدراسات الفلسفية ،العدد ،38 ،39
 ،2005 ،2004ص .6
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السؤال

الكتاب

امليدان

ماذا ميكنني أن

اإلبستمولوجيا

نقد

أعرف؟

«نظرية املعرفة»

الخالص

ماذا يجوز يل أن

األكسيولوجيا

نقد

أفعل؟

«القيم واألخالق»

العمل

ماذا يحق يل أن

الدين

الدين

آمل؟

العقل

وتتمثل يف إخضاع
العقل

يف

العقل
ما هو اإلنسان؟

الفلسفة رسالة ما هو

واألنرتوبولوجيا

التنوير؟

العقل المتحان العقل
نفسه ...إذ مل يسبق
أ ّن فيلسوفاً استطاع

مجرد حدود

سؤال

(الرؤية الكانطية)

أن يجمع بني آرائه...
وبني نظريته العامة
حول العامل
واملجتمع ،أي بني
نسقه الفكري
والنظري العام مثلام
فعل كانط.1

ٍ
رصف ،وليست عقلي ًة ساذج ًة مثل ما
ل
وعليه فالرؤية الكانطية إىل العامل ذاتُ منز ٍع عق ٍّ
ذهب إليه أصحاب املذهب العقالين ،يف حرص املعرفة يف ال ُبعد العقل ،ولكن ما ميلكه
ٍ
سامه الفاهمة املتعالية التي تعتمد
العقل من
آليات ،متكّنه من فهم العامل عن طريق ما ّ
عىل املقوالت السابقة للمعرفة التجريبة ،املودعة يف العقل أساسا ً ،هذا التصور الذي
انتهجه كانط يف تفسري عنارص الرؤية إىل العامل بدءا ً من املعرفة ،ثم األخالق التي تتمتع
بالرصامة العقلية وفكرة الواجب ،إىل الدين يف مجرد حدود العقل ،ونهاي ًة مع األنوار
ّ
1 . Eric weil, Problèmes Kantiens,
نقالً من املوسوعة العربية الفلسفية ،مرجع سابق ،ص .1393
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لصناعة اإلنسان الذي يراد منه أن يخرج من طور القصور والعجز عن استخدام العقل ،إىل
أن يرشّ حه الستخدامه.
ٌ
سؤال
يبدو لزاما أنّه قبل تبنّي الرؤية إىل العامل كأدا ٍة إجرائي ٍة ملقاربة الحداثة ،هناك
ي منطلقٍ حول مرشوعية املقاربة؛ لِ َم الرؤية
ّ
يتجىل كرضور ٍة الزم ٍة لإلجابة عنه قبل تأسيس أ ِّ
إىل العامل كأدا ٍة إجرائي ٍة ملقاربة الحداثة؟ ولإلجابة عن هذا السؤال ال بد لنا أن نرجع إىل
ٍ
تحديد لهذا املفهوم« ،فك ُّل
ملتبس فمن الصعب وضع
مفهوم الحداثة ،ذلك أنّه مفهوم
ٌ
1
ٍ
اغرتاب تسري يف اإلتجاه املعاكس »،
مناقض للحداثة ،وعملي ُة
تحديد للثابت مرشو ٌع
ٍ
ٌ

يتأىت
ج ٍز» ،2عىل ح ِّد تعبري (هابرماس) .فكيف ّ
ري من َ
أضف إىل ذلك أن الحداثة «مرشو ٌع غ ُ
لنا مساءلة الحداثة يف مرشو ٍع غريِ مكتملٍ بع ُد؟ نجيب هنا ونقول :حتى ولو مل يكن
التصور الرؤيوي للحداثة قد اكتمل منذ بدايتها.
املرشوع قد اكتمل بع ُدّ ،
إال أن مآالت ّ
ربها مبالحظة نقطة االنطالق األوىل ،حتى وإن كانت الحداثة
فالنهايات والنتائج ميكن َس ُ
ٍ
توجهات فكري ٍة مختلف ِة املرشب تقدّم تأويالً
ال متثل مذهبا ً فلسفيّا ً واحدا ً ،بل هي عبار ٌة عن
للعامل يف شتّى جوانبه ،حتى وإن ظهر لنا أنّها مختلفةٌ ،أو متصادمةٌ ،إال أ ّن لها جذورا ً تكاد
تكون متفق ًة من حيث املنشأُ ،تلك الجذور ميكن أن نصطلح عليها بأصول األفكار
الحداثية ،وهو ما نسميه الرؤية الحداثية إىل العامل.
ومن جه ٍة أخرى أيضا ً فإ ّن الرؤية إىل العامل هي املحرك املضمر وراء كل ال ّتمظهرات
الحداثية ،ذلك أن البحث يف التّمظهرات هو بحثٌ يف الجزيئ والشّ كل ،بينام البحث يف
املضمرات غري الجلية والكامنة وراء كل التمظهرات الظاهرية ،هي من نوع البحث يف
الكل خاص ًة يف هذه القضية بالذات ،ذلك أ ّن البحث الفلسفي يكاد يرتكز يف البحث عىل
ينصب عىل البحث «عن املسائل الكلية للوجود التي ترتبط
الكل ومساءلته ،إذ هدفها
ّ

 .1نورة بوحناش ،األخالق والحداثة ،ط ،1املغرب ،أفريقيا الرشق ،2013 ،مقدمة ،ص .8
 .2يورغن هابرماس ،القول الفلسفي للحداثة ،ترجمة فاطمة الجيويش ،ط ،1دمشق سوريا ،منشورات وزارة الثقافة ،1995 ،ص
.5

  416إميانويل كانط( :)3فلسفة األخالق و الحداثة

خاص» ،1أما البحث الخاص فغالبا ً ما يكون من شأن العلم الذي يجنح إىل
مبوضو ٍع
ٍّ
تفصيل املسائل واملوضوعات.
ذلك أن مساءلة املرشوع الحدايث ،إمنّ ا تكون يف رؤيته إىل العامل «فالرابطة األساسية
2

ألي مجتمع ٍ أو ثقاف ٍة أو ثقاف ٍة فرعي ٍة أو حضار ٍة أو نظامٍ هي الصورة العامة ؛ التي تشري إىل
ِّ
الخصائص الجوهرية لرؤية العامل».

3

فيمكننا حينئ ٍذ أن نُسائل الحداثة من خالل العنارص الجوهرية املشكّلة لرؤية العامل،
وكيف ميكن لهذه العنارص أن تحقق االتساق يف الرؤية إىل العامل ،وكمرشو ٍع حدايثٍّ
يحاول أن يقبض ويفّس العامل وفق منظوره الذي يتبنّاه من خالل تلك الرؤية .إن ما نحاول
فهام تجزيئيا،
بيانه هنا هو الحكم عىل بعض املقاربات التي أرادت فهم املرشوع الحدايث ً
وذلك وفقا لآليت:
 -2حدود املقاربة الفلسفية الكانطية للعامل ونقدها:
تحدثنا من قبل حول الرؤية الفلسفية إىل العامل ،وكان رائد هذا التصور الفيلسوف األملاين
كانط الذي تصور الرؤية إىل العامل عىل أن ّها عقلي ٌة ،وفَه ُم العامل ال ميكن أن يخضع إال
ري
لقوالب العقل ،ولكن هذه القراءة والرؤية الكانطية هل ميكن لها أن تكون كل ّي ًة وغ َ
نسقي للدفاع عن العقل ض ّد االرتياب الذي ساد تلك
محدود ٍة؟ خاص ًة وأنّها ذاتُ طابعٍ
ٍّ
الفرتة .هل ميكن للرؤية النسقية أن تفّس الكل؟
إ ّن هذه الرؤية يف حدود النسق الجغرايف الغريب ال ميكن أن يوافق عليها خاص ًة مع
الفيلسوف األملاين (نيتشه) ،حيث تبدأ الرؤية الفلسفية الكانطية باإلنهيار أمام املطرقة
النيتشوية ،فقد كان (نيتشه) يدرك متاما ً ما يعني النقد الفلسفي وماذا تعني فلسفة كانط يف
حد ذاتها ،لذا بدأ بنقد املقوالت الناظمة للرؤية الفلسفية الكانطية
 .1عبد الجبار الرفاعي ،مبادئ الفلسفة السالمية ،ط ،1بريوت لبنان ،دار الهادي ،2001 ،ج  ،1ص .10
2. Public image
 .3سيف الدين عبد الفتاح ،العوملة واالسالم رؤيتان للعامل ،ط ،1دمشق سوريا ،دار الفكر ،2009 ،ص .30
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حقيقي) و (عالَم ظاهر) سوا ًء عىل الطريقة املسيحية أو
إ ّن تقسيم العالَم إىل ( عالَم
ٍّ
مسيحي مستّت) ،ال ميكن أن يصدر
عىل طريقة كانط (الذي ليس يف نهاية األمر سوى
ٍّ
َ
إال بإيعاز من االنحطاط ،وال ميكن أن يكون إالّ
عالمة حياة آفلة ...العامل الحقيقي
1

الذي يسهل بلوغه عىل النسان الحكيم ،الورع ،الفاضل يحيا فيه ،إنّه هذا العامل .

يرفض (نيتشه) تقسيم العامل إىل العامل الظاهر والعالَم غري الظاهر (النومني
والفينومني) ،فال يوجد عىل ح ّد قوله إال عامل الواقع الذي نحيا فيه ،وهو العامل الذي يسهل
بلوغه ،بل إنّها خراف ٌة إن قلنا بوجود عالَمٍ غريِ عاملنا الذي نحيا فيه ،أن:
نخ ّرف عن عالَم آخ َر غري عاملنا مسأل ٌة ال معنى لها ،إال إذا افّتضنا أن غريزة تحقري
2

الحياة ،تنقصها واالرتياب فيها قد تكون لها الغلبة فينا .

رصح (نيتشه) برفض التصور العقالين الكانطي،
وفقا للرؤية األخالقية إىل العامل ،ي ّ
خاص ًة لوحة املقوالت التي تقوم عليها الفلسفة الكانطية.
ي يشء ،بلوحة مقوالته ...فهو يتباهى
لقد تباهى كانط يف أول األمر ،وأكرث من أ ِّ
باكتشافه ملك ًة جديد ًة يف النسان هي القدرة عىل أحكام تأليفيّة قبليّاً ...وجوابه أمل
لف
يكن باختصار :بقدرة قدرة؟ لكنه مع األسف ،مل يل ّ
خص جوابه يف كلمتني ،بل ّ
جواب أو
ودار بتكلّف ووقار ...،كانط العجوز لقد قال( :بقدرة قدرة) ...هل هذا
ٌ
إيضاح؟ أو أليس باألحرى مجرد تكرار للسؤال؟ وعىل فكرة ،كيف ين ّوم األفيون؟
ٌ
يجيب ذلك الطيب عند موليري( :بقدرة قدرة) ،هي قدرة املنومة :فيه قدر ٌة من ّو ٌ
مة ،من
3

طبعها أن تخدّر الحواس لكن األجوبة من هذا النوع تنتمي إىل الكوميديا .

ينسب (نيتشه) هذا التصور الكانطي إىل الوهم والتّنويم ،أي إنّها تصوراتٌ كوميدي ٌة من
مسيحي يختفي تحت عباءة الفلسفة ،والدفاع عىل العقل،
نو ٍع آخ َر ،ألن كانط ،حسب رأيه،
ٌّ
لذا يسعى (نيتشه) بتغيري السؤال السابق فيقول:

 .1فريديريك نيتشه ،أفول األصنام ،ترجمة حسان بورقية ،محمد الناجي ،ط ،1املغرب ،أفريقيا الرشق ،1996 ،ص .33 ،32 ،30
 .2املرجع نفسه ،ص .33
 .3فيديريك نيتشه ،ما وراء الخري والرش ،ترجمة جيزيال فالور حجاز ،ط ،1بريوت لبنان ،دار الفارايب 2003 ،ص ،33 ،32 ،26
.34
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لنستبدل السؤال الكانطي ،كيف ميكن لألحكام التأليفية قبل ّياً أن تكون؟ ،بسؤال آخ َر:
لِ َم يكون الميان مبثل هذه األحكام َضوريّاً؟ ...من املفّتض ّ
أال ميكن لألحكام
1

التأليفية قبليّاً أن تكون البتة :ال حق لنا فيها ،فهي يف أفواهنا خاطئ ٌة وحسب .

موقف ات ّخذه كانط السرتضاء الرأي العام
ٌ
هذا ما يسميه (نيتشه) بالحيلة الكانطية ،وكأنّه
فقد:
حق :هنا كانت
ّ
الكل ،أ ّن
كان كانط يريد أن يْبهن ،بطريقة تبهر عني ّ
(الكل) كان عىل ّ
الرسية لهاته الروح ،فقد كتب ضد العلامء ،لصالح الحكم الشعبي
تكمن الحيلة ّ
2

املسبق ،لك ّنه كتب للعلامء ال للشعب .

ما يلبث (نيتشه) أن يواصل ته ّكامته خاص ًة يف كتابه عدو املسيح ،فبعد أن أخضع كانط
جميع األفعال األخالقية إىل سلطة الواجب ،غري أن ذلك العدمي كانط ذا األصول
الدوغامئية املسيحية -حسب (نيتشه) ،-قد رأى أيضا ً يف األفعال البعيدة عن نداء الواجب،
أفعاالً أرس َع إىل تدمري العمل والفكر والشعور أيضا ،من ذلك (املتعة) الذي نظر إليها
عيب.
وكأن ّها ٌ
أضف إىل ذلك أ ّن التصور الفلسفي الكانطي إىل العامل مل يتخلص من هاجس
الثنائيات التي نذرت نفسها للتخلص منها:
والنموذج التقليدي لهذه االزدواجية ،وأعني به الصدام بني الفكر والحيلة ،أو بني
الطبيعة والحرية يْبز عند الفيلسوف األملاين كانط يف نقديه» نقد العقل الخالص ونقد
العقل العميل «ففي نقده الثاين أحيى كانط األفكار الدينية عن األلوهية والخلود
3

والحرية ،وهي األفكار التي نسفها يف نقده األول» .

ط ٍ
إن حضور هذه الثنائيات يجعل الرؤية الكانطية مح َّ
نقد ،إذ معيار التقويم الذي تقوم
في يشمل ّ
الكل يف نسقٍ
عليه أهم الرؤى هو إمكانية تجاوزها للثنائيات ،إلبداع طرحٍ تألي ٍّ
ٍ
تأسيس ألخالق الرصاع الذي تتولد من تلك الرؤى الثنائية ،فبدل أن
ل ،بعيدا ً عن
تكام ٍّ

 .1املرجع السابق ،ص 34
 .2فريديريك نيتشه ،العلم املرح ،مرجع سابق ،ص .150
 .3عل عزت بيجوفيتش ،السالم بني الرشق والغرب ،ترجمة محمد يوسف عدس ،ط ،2مرص ،دار النرش للجامعات ،1997 ،ص
.192
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كل ح ّد
تتحدث الرؤية اإلدماجية بني عنارص الوجود ،رصنا نتحدث عن الرصاع الثنايئّ ،
ني وقواع ُد ،فإ ّن
من حدود هذه الثنائيات تحكمه قوان ُ
حضور ثنائية الحساسية والعقل ،وثنائية الرضورة والحرية ،وثنائية الظاهر والباطن،
وثنائية الظاهر والشء يف ذاته ،وثنائية الطبيعة والواجب ...إلخ .هذه الثنائيات م ّزقت
نسيج الوحدة يف الفلسفة الكانطية ،وقد تنبه كانط أخرياً إىل هذه السلسلة من الثنائيات
1

الضّ دية ،فحاول يف مصادرات العقل العميل أن يق ّدم لها حال .

وهكذا يصري التصور الكانطي للعامل تص ُّورا ً مخروما ً من حيث احتواؤ ُه عىل الثنائيات،
أضف إىل ذلك إيغاله يف العقالنية التي تعتل رصح الرؤية إىل العامل يف التصور الكانطي.

 .1عبد الله إبراهيم ،املركزية الغربية ،ط ،1بريوت لبنان ،املركز الثقايف العريب ،1997 ،ص .95

دوامات التأويل
كانط وفالسفة ما بعد احلداثة ّ

1

أحمد عبد الحليم عطية2
يناقش الباحث العريب الربوفسور أحمد عبد الحليم عط ّية يف هذا البحث ر ًؤى تأويلي ًة متعدد ًة قدّمها مفكرو
يبني أبرز القراءات التي تأثرت بالكانطية بوصفه مدرس ًة
ما بعد الحداثة حيال شخصية كانط وأعامله .كام ّ
مؤسس ًة لفلسفة الحداثة .منها عىل سبيل املثال الكانطية الجديدة والبنيوية والوضعية املنطقية وصوالً إىل
ِّ
ٍ
تيارات ليربال ّي ٍة و َعلامن ّي ٍة نظرت إىل كانط عىل أنه معلِّ ٌم أ ّو ُل لعرص الحداثة.
املاركسية ،وما لحق ذلك من
حت قراءاتهم يف ظل املوجة العارمة
كيف تعامل الفكر الحداثوي مع كانط ،وكيف فهموه ،وإىل ِّ
أي ح ٍّد ص ّ
من اإلسقاطات األيديولوجية التي تعرض لها؟
هذه األسئلة ستكون موضع مناقشة هذا البحث وتحليله.
يتمحور البحث يف هذه املقالة حول تأثري مختلف املدارس الفكرية الفلسفية املعارصة عىل نظريات
إميانويل كانط  ،ومن جملتها املدارس الفلسفية التحليلية واملاركسية واملذاهب الفلسفية املعارصة؛ ويف
هذا املضامر حاول كاتب املقالة إثبات تأثري املنظومة الفكرية الكانطية عىل الفكر املعارص ،فكارل
ماركس عىل سبيل املثال طرح آرا َءه ونظرياتِه عىل ضوء الفكر الهيغل الذي تأث ّر به إىل ح ٍّد كبريٍ ،إال أ ّن
بعض باحثي القرن العرشين نسبوها إىل الفلسفة الكانطية ،ومن أبرزهم الفالسفة املعروفون بالكانطيني
الجدد الذين نشأوا يف مدرسة ماربورغ الفلسفية ،وهدفهم من ذلك طرح نظرياته كبني ٍة أساسي ٍة للمبادئ
األخالقية للفكر االشرتايك.

 . 1املصدر :االستغراب ،العدد  ،۹ :السنة الثالثة ،خريف 2۰۱7م ۱43۹ -هـ.
 .2باحث يف الفلسفة وأستاذ يف جامعة القاهرة ،جمهورية مرص العربية.
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الجدير بالذكر هنا أ ّن كاتب املقالة تحدّث بشكلٍ
خاص عن الفالسفة الذين تأث ّروا بالفكر الكانطي وأشار
ٍّ
إىل سبب ذلك ،ومن جملتهم أُوتو نويرات وشرتاوس؛ ث ّم أشار إىل أه ّمية نظريات كانط ودوره يف نشاة
الفكر املعارص واستحكامه ،ويف هذا السياق أكّد عىل أنّها انعكست بوضوحٍ يف آراء هابرماس .بعد ذلك
تناول مراحل ظهور فكر ما بعد الحداثة عىل ضوء ارتباطه بالحداثة.
القسم التايل من املقالة متحور حول تأثري الحداثة عىل فكر الفيلسوفني نيتشه وهايدغر ،وقال يف هذا
الصعيد أنّنا غري قادرين عىل فهم معنى الحداثة ما مل نعرف حقيقة مفهوم العودة األبدية الذي طرحه نيتشه
وآراء هايدغر امليتافيزيقية؛ إال أنّ فكر نيتشه يعترب بشكلٍ عا ٍّم انعكاساً لفكر ديونيسيوس ،لذلك اعترب يف
عامل الفلسفة بأنّه يقابل الفكر الكانطي الذي يطغى عليه الطابع األبولوين.
ويف القسم الالحق تناول الكاتب بحثاً مقارناً مقتضباً متحور حول دولوز وكانط ،وفوكو وكانط ،وليوتار
وكانط ،ودريدا وكانط.
التحرير
******

ٍ
قراءات
ميكن القول بداية أن القراءة ما بعد الحداثية للفلسفة الكانطية ،هي قراء ٌة تضاف إىل
فلسفي يجد فيها ما يدعم توجهاته .فهناك
كل اتجاه
سابق ٍة متعدد ٍة لهذه الفلسفة .فالواقع أ َّن َّ
ٍّ
قراء ٌة تحليلي ٌة ،وقراء ٌة ماركسي ٌة ،وقراء ٌة بنيوي ٌة ،وقراء ٌة مابعد حداثي ٌة الخ .وميكن أن نشري
بإيجا ٍز إىل مالمح بعض هذه القراءات لبيان ثراء الفلسفة النقدية التي توقف أمامها الفالسفة
نناقش هذه القراءات املتعددة
ُ
الجدد ممن ينتمون إىل ما سمي بـ فالسفة االختالف .سوف
يف الفقرات اآلتية ونقرأُها عىل أنها فلسف ٌة تحليلي ٌة.
الفلسفة النقدية فلسف ٌة تحليلي ٌة .هكذا كتب داعية الوضعية املنطقية والفلسفة التحليلية
يف ثقافتنا العربية وفكرنا املعارص زيك نجيب محمود جاعالً من كانط رائدا ً للتحليل.
فالفلسفة مهمتها التحليل ،والكشف عن الفروض السابقة املطلقة ،التي ينطوي عليها
رص من العصور ،هو الواجب األول للفيلسوف .وملا كان كانط قد جعل
تفكري الناس يف ع ٍ
مهمته األوىل أن يحلّل قضايا العلم مثل هذا التحليل ،فإننا نَع ُّده يف ما يقول ،يف طليعة
1

فالسفة التحليل  .ويفصل الفيلسوف التحليل هذه القراءة يف الفصل الثاين من كتابه
 .1الدكتور زيك نجيب محمود :موقف من امليتافيزيقا ،دار الرشوق ،القاهرة ،ط  3عام  1987ص  .42وهو يؤكد ذلك يف
صفحات متعددة يقول :امليتافيزيقا عنده  -يقصد كانط  -تحليل للقضايا العلمية «ص  ،52وأيضاً» الفلسفة النقدية  -أي التحليلية.
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موقف من امليتافيزيقا» ؛ محاوالً أن يجد سندا ً لهذا املوقف عند كانط .فقد كتب األخري
«
ٌ
«نقد العقل الخالص» وأراد متهيد السبيل إىل ميتافيزيقا تقوم يف املستقبل خالي ٍة من أوزار
املايض وأخطائه .أن كانط مل يرد بكتابه أن يقدم تفكريا ً ميتافيزيقيّا ً إيجابيّا ً بل أراد أن يتخذ
منه آدا ًة تعينه عىل كشف الطريق السوي للبحث امليتافيزيقي املنتج .لكنه مل يكد ينتهي
من بحثه ذاك إال وقد أدرك أن التحليل للقضايا العلمية يف الرياضة والطبيعة هو كل ما
يرجوه الفيلسوف لنفسه وال يشء غري ذلك .فإن كان للميتافيزيقا معنًى فهي تحليل القضايا
1

العلمية .لهذا وجدنا الفيلسوف اإلنجليزي التحليل آيري يهتم بتقديم كتاب س .كورنر

2

3

عن كانط .
وهناك باإلضافة إىل هذه القراءة للوضعية التي تجد أصوالً لها يف أملانيا لدى الكانطيني
نجد ما ميكن أن نطلق عليه القراءة املاركسية لفلسفة كانط .صحيح أن هذه الفلسفة ليست
هي القراءة السائدة ،التي تربط ماركس بهيغل .وهو ما فعله فالسفة مدرسة ماربورغ يف
محاوراتهم ،أي تأسيس األخالق االشّتاكية عىل نظرية كانط يف الفكر العمل خاصة عند
4

5

هرمان كوهني ،الذي روج للـ إشّتاكية الخلقية  ،وكارل فورليندر وكذلك لدى فالسفة
املدرسة املاركسية النمساوية أمثال :ماركس ادلر  1937-1783وأووتوباور ،ورودلف
هلفردنج .رأى أدلر أن لدى الكانطية أكرث من فلسفتها الخلقية لتزويد املاركسية مبا يلزمها

ويضيف أننا إذ نقول عن فلسفة كانط إنها «نقدية «فإمنا نعني بذلك أنها تحليلية …وحني نصف فلسفته بأنها «ترنسندتنالية «فإمنا
نعني أنها تتناول القضية الكلية من القضايا التي يستخدمها الناس يف علومهم وحياتهم اليومية فتتوغل يف باطنها لتستخرج ما يكمن
فيها من مبادئ عقلية.
1. Ayer
2. S. Körner
 .3املصدر السابق ص  48وانظر تقديم اير لكتاب كورنر عن كانط .S. Konar, Kant, a pelican book, London 1955

 .4انظر يف ذلك  Kant Uud Der Begund Der Ethik Berlem 1877 Reeinen Willens 1954نقال عن عادل ضاهر :كانط
واملاركسية ،مجلة الفكر العريب ،بريوت العدد  48عام  ،1987ص .159
 .5کارل فورليندر( :)Vorlnderانظر كتابيه:
 Kant Und Der Sozialismus 1955, Kant, Fichte, Hegel Und Der Sozialismus 1920نقال عن عادل ضاهر،
املصدر السابق.
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رص فلسفي ٍة ،وحاول أن يطبق الرتانسندتنالية الكانطية عىل نظرية املادية التاريخية
من عنا َ

1

لك ّن أهم ممثلٍ للنزعة الكانطية يف املاركسية هو الفيلسوف اإليطايل املعارص لوتشيو
2

كوليتي الذي نادى بنزع ٍة كانطي ٍة يف محاولته إيجاد حلقة الوصل بني كانط وماركس من
3

منطقي  .فهذه النظرة إىل الوجود هي ما
خالل نظرة األول إىل الوجود ،عىل أنه يشء فوق
ٍّ
5
4
تحتاج إليه اإلبستمولوجيا املاركسية باعتبارها إبستمولوج َيا مادي ًة  .وهناك من يرى أن
6

ماركس أظهر بعض التأثر بكانط مثل الفيلسوف األملاين املعارص ياكوب طاويس .
7

وإىل ذلك ميكن أن نلتمس كانطي ًة بنيوي ًة لدى كلود ليفي سّتوس إذ يبدو تأثري كانط
يف األنرثوبولوجيا البنيوية عنده .وسرتوس يعرتف جزئيّا ً بهذه الكانطية .لقد وصفت
األنرثوبولوجيا البنيوية بالفعل بأنها كانطي ٌة من دون ٍ
ذات متعالي ٍة ومل يرفض سرتوس نفسه
هذا الوصف ألبحاثه ،بل إنه أكد هذه القرابة التي تربطه بفلسفة نقد العقل النظري وقد كتب
يف الصدد يقول « :عندما نضع هدفا ً ألبحاثنا ،الكشف عن اإلكراهات الذهنية ،فإن
إشكاليتنا تلتقي بالفلسفة الكانطية ،عىل الرغم من كوننا نسلك سبالً أخرى .ويرى بعضهم
يل يتصف أساسا ً بقدر ٍة عىل الرتكيب
أن الالشعور يف األنرثوبولوجيا البنيوية ال شعو ٌر مقو ٌّ
والتأليف .إنه منط من البنية الصورية التي تضم املبادئ القبلية للتعقل والتفكري واملعرفة
8

ميكن أن مياثل مبا هو موجو ٌد يف الفلسفة الكانطية .

 .1د .عادل ظاهر ،املصدر السابق ص .197
2. lucio coltti
3. Extra logical
 .4املصدر السابق ،ص .194
 .5محمد الشيخ ،يارس الطائري :مقاربات يف الحداثة وما بعد الحداثة؛ حوارات منتقاة من الفكر األملاين املعارص ،دار الطليعة،
بريوت  ،1966ص .38
6. Jacop Taulpes
7. Strauss
 .8عبد الرازق الداوى :موت النسان يف الخطاب الفلسفي املعارص ،دار الطليعة ،بريوت ،1992 ،ص .90 - 81
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1

وينظر جان غروندن أحد الكانطيني املعارصين إىل نقد العقل عند كانط مبنظو ٍر
بنيوي؛ فقد تعامل كانط مع موضوعه «نقد العقل» بطريق ٍة بنيوي ٍة تزامني ٍة ال بطريق ٍة توليدي ٍة
ٍّ
ٍ
تاريخي للمعارف واألفكار ،بل هدف
استعراض
أو تاريخي ٍة .ومن هنا فهو مل يسع إىل
ٍّ
ِ
ٍ
ووظائف ،أو استنباط قواع َد باملعنى
َ
وصف ق ًوى
وآليات أو
بالدرجة األوىل إىل تحليلِ بنًى
اللغوي النحوي للكلمة ،لقد اكتشف كانط أرضا ً معرفي ًة جديد ًة مل يتم استيطانها؛ لقد أراد
أال يكون فقط تاريخا ً للعقل الفلسفي بل تحليالً لجغرافية العقل البرشي ورسم
لنقده ّ
2

الخارطة لخارطته .
ديمومة احلداثة بعد كانط
وميكن أن نضيف أيضا ً اهتامم هابرماس ،واهتامم مفكري الحداثة بالفلسفة الكانطية
متهيدا ً لتناول قراءة فالسفة ما بعد الحداثة لها .إذ يؤكد هابرماس أهمية الحداثة ورضورتها
وأنها مل تستنفد دورها بعد؛ فهي مرشو ٌع مازال لديه ما يقدمه ،مرشو ٌع مل يستكمل بعد،
كثب بتقليد التفكري النقدي
يواصل تقاليد الحداثة والتنوير ويطورها وهو ما يزال يرتبط عن ٍ
التحريري االجتامعي الذي شعاره املبكر مقالة كانط الديالكتكية «ما التنوير»؟ وميكن
مراجعة مناقشة هابرماس ملقالة كانط يف دراسته «التصويب إىل قلب الحاَض» يف كتاب
نقدي»  ،أكسفورد ،ودراسة كل من هوبرت ،بول راينو« :ما
ديفيد كوزيه هوى« :فوكو قارئٌ
ٌّ
3

بني لنا أن هابرماس ما يزال
النضج؟ هابرماس وفوكو حول مسألة ما عرص التنوير » .يت ّ
ل أن أفعل؟
جوهريّا ً ومشغوالً باألسئلة الثالثة للنقد الكانطي :ماذا ميكن أن أعرف؟ ماذا ع ّ
وماذا ميكنني بشكلٍ معقو ٍل الطموح إليه؟ كام يف كتابه «الوعي األخالقي والعقل
التواصل» .وإن كان بعضهم يرى أن تفكري هابرماس يف إعادة صياغة هذه األسئلة ضمن

1. Jean Grondin
 .2أنظر جان جرواند  ،J. Jrondieكانط ،ص -71- 60نقالً عن عىل حرب ،نقد النص ،املركز الثقايف العريب ،بريوت :1993
ص .224
 .3كرستوفر نوريس :نظرية ال نقدية ،ترجمة د .عابد إسامعيل ،دار الكنوز األدبية ،بريوت  199ص .228 ،208
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مؤرش عىل تراجع هابرماس عن«موقفه الكانطي »
صيغٍ لغوي ٍة تواصلي ٍة أو أفعا ٍل  -كالمي ٍة ٌ ِّ -
1

القوي الذي تجىل يف كتاباته األوىل .
ويهمنا أن نحدد موضوعنا بإشار ٍة موجز ٍة إىل بعض اآلراء التي تسعى لتعريف ما بعد
الحداثة  ،عىل الرغم من تعدد بعض هذه التعريفات وتشعبها وعدم تحددها ،حتى نتمكن
ٍ
فيلسوف ممن ينتمون بشكلٍ أو آخ َر إىل
كل
بعد ذلك يف الفقرات التالية من تناول موقف ِّ
هذا التيار من الفلسفة النقدية ،ليك نعطي صور ًة ثاني ًة عن مصادر ما بعد الحداثة الفلسفية،
2

تضاف للمصادر املعروفة لها والتي تتوقف خاص ًة عند نيتشه وهايدغر وأحيانا فرويد .
ٍ
تعريف ملا بعد الحداثة لكرثة هذه التعريفات واختالفها
وعىل الرغم من صعوبة تقديم
وتع ُّقد لغة أصحابها واتساع معارفهم ،سيكون علينا أن منيض إىل تحليل مجموعة
كل من :جيل دولوز ،وميشل فوكو ،وفرانسوا ليوتار ،وجاك دريدا،
النصوص التي قدمها ُّ
الذين يشار إليهم  -عىل الرغم من االختالفات يف ما بينهم ،وعىل الرغم من تطور أعاملهم
ٍ
وتوجهات فلسفي ٍة مختلف ٍة عرب مراحل كتاباتهم  -عىل أنهم فالسفة ما بعد
ج
وفقا ً ملناه َ
3

الحداثة .
تشري كارول نيكلسون إىل أن أطروحة ما بعد الحداثة يف الفلسفة تشمل عددا ً من
املقاربات النظرية من بينها:
مقاربات تسعى إىل تجاوز التصورات العقلية
ٌ
النزعة البنيوية والْبغامتية الجديدة .وهي
ومفهوم الذات العارفة باعتبارها متثل أساس التقليد الفلسفي الحدايث الذي خط
4

معامله األوىل ديكارت وكانط .

 .1املصدر السابق ،ص .240
 .2انظر أثر نيتشه يف فالسفة ما بعد الحداثة يف دراستنا عن نيتشه ،مجلة أوراق فلسفية ،العدد األول القاهرة ،ديسمرب .2000
 .3راجع التعريفات املختلفة لفلسفة ما بعد الحداثة يف كتاب مارجريت روز :ما بعد الحداثة ،ترجمة أحمد الشامي ،الهيئة املرصية
للكتاب ،القاهرة  ،1994وكذلك العدد الخاص من قضايا فكرية حول الفكر العريب بني العوملة الحداثة وما بعد الحداثة .العدد
التاسع عرش والعرشون أكتوبر .1999
4. Carl Nicholen: Postmodernism Feminism And Education, The Need For Solidarity, Summer 1989,
Vol - N 3 P - 197

محمد الشيخ ،يارس الطائري ،مقاربات يف الحداثة ،وما بعد الحداثة ،دار الطليعة ،بريوت  ،1996ص .16
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يقول ديفيد الين:
1

لقد دخل مصطلح ما بعد الحداثة االستخدام العام بعد ظهور كتاب ليوتار «الوضع
ما بعد الحدايث» ولكن بعد تأسيس هذا التيار التحق به كتّاب آخرون  -معظمهم
فرنسيون  -خالل الثامنينيات ،وعىل الرغم من أن عددا ً من هؤالء الكتاب تجاهلوا هذا
2

املصطلح أو نفوه أو ابتعدوا عنه ،بقي عالقاً بأسامئهم ومن بينهم :جان بودريار وجاك
3

دريدا وفوكو وليوتار نفسه طبعاً وال ميكن تجاهل كتّاب آخرين مثل :جيل دولوز
4

5

وجياين فاتيمو وريتشارد روريت .

وت َ ُر ُّد معظم ـ ورمبا كل  -الدراسات أصول ما بعد الحداثة وفلسفة االختالف إىل نيتشه،
الذي ميثل مفرتق الطرق ،الذي تفرعت عنه مرحلة ما بعد الحداثة بخطيها ،خط نظرية
السلطة كام تطورت لدى فوكو مرورا بباتاي وخط نقد امليتافيزيقا الذي ورثه هايدغر
6

ودريدا  ،فهو يطبق جدل العقل ليك يفجر الغالف العقالين للحداثة .
أصالة احلداثة عند نيتشه وهايدغر
والحقيقة أننا بدأنا نفهم الكثري بالنسبة ألهمية نيتشه يف ما بعد الحداثة من خالل كتاب
7

جياين فاتيمو «نهاية الحداثة» فهو يرى يف نيتشه ما يجمع بني فالسفة ما بعد الحداثة
وأفكارهم يقول:
إن التنظريات املتفرقة وغري املّتابطة ملا بعد الحداثة لن تكون مفيد ًة فلسفيّاً إال إذا
8

ربطت ما بني إشكال العود األبدي النيتشويه وتجاوز امليتافيزيقا عند هايدغر .

1. Lyotard
2. Baudrillard
3. Derrida
4. Gianni Vattimo
 .5كتب ديفيد الين كتابه ما بعد الحداثة  Post - Modernityوصدر عن مطابع الجامعة املفتوحة باكنجم  1999وترجم خميس
بوغرازة فصل :ما بعد الحداثة :تاريخ فكره ،مجلة نزوى العدد  26إبريل  2001ص .66
 .6انظر هابرماس «القول الفلسفي للحداثة ،ترجمة فاطمة الجيويش ،وزارة الثقافة السورية دمشق ،1988 ،وانظر أيضا القسم األول
من كتاب هابرماس :املعرفة واملصلحة ،ترجمة حسن صقر ،املجلس األعىل للثقافة بالقاهرة  ،2002ص .28 - 13
7. Vattimo
8. Gianni Vattimo: The End of Modernity Cambridge 1988
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وهذا ما يشاطره فيه ديفيد الين ،الذي يؤكّد أنّه ليك يتسنّى لنا فهم التيارات األساسيّة
يف الفكر ما بعد الحديث يجدر بنا أن نرجع قليالً إىل الوراء لنستجوب أولئك املفكرين
الذين استبقوا ما بعد الحداثة .ومن دون ِّ
شك ،إن أهم مفك ٍّر يف هذا الصدد هو نيتشه فهو
1

ٍ
سابق ألوانه .
حديث
بحق مف ّك ٌر ما بعد
ٌ
ٍّ
يُص َّور نيتشه يف تاريخ الفلسفة بوصفه املقابل لكانط ،وإذا استخدمنا لغة نيتشويه فهو
ميثل الديونيزية مقابل كانط الذي هو أقرب للروح «األبولونية» .والحقيقة أنه ميكن القول
إذا كان نيتشه وهايدغر من املصادر األساسية لفلسفة ما بعد الحداثة ،فإنهام بدورهام اهتام
بالفلسفة الكانطية .لقد كتب دولوز عن عالقة نيتشه وكانط يف كتابه «نيتشه والفلسفة» ويف
كل ِمن كريستوفر وانت و أندزجى كليموفسيك إىل موقف نيتشه من كانط؛ وهام
ما أشار ّ
يريان أن تحليل كانط للحكم يف عالقته باإلستطيقا بوصفها إحساسا ً ،ميكن أن يُرى
كاستباقٍ لتحليل نيتشه للقوة من منظور االنفعاالت املتصارعة .وهام يستخدمان عىل نح ٍو
متشاب ٍه شخصية العبقري من أجل سرب أغوار األفكار.
يرى بعضهم أن نقد نيتشه النزعة اإلنسانية بوصفها ميتافيزيقا ،وأنها بدورها عبار ٌة عن
أخالقٍ تصطنع قيامً مزيف ًة للواقع .لكن هذا النقد يسري يف االتجاه املعاكس متاما ً للتقليد
الفلسفي الكانطي .فبينام دعا كانط إىل رضورة تحقيق أفكار امليتافيزيقا عىل أنها مجرد
قيمٍ لتأسيس األخالق ومسلامت الفكر العلمي ،يرى نيتشه أن النقد الجذري للفكر
امليتافيزيقي برمته ال يتحقق إال بفضح حقيقته التي تكمن يف أنه مجر ُد أخالقٍ .
ٍ
دراسات متعددةً عن كانط مثل« :كانط ومشكلة امليتافيزيقا»،
وهايدغر أيضا قدم
2

«السؤال عن الشء» مقولة كانط عن اليشء وحلقة بحث عن كتاب كانط «الدليل الوحيد
املمكن عىل وجود الله» ،وميكن أن نرى بينهام بعض التشابه ،وهو أن فلسفة كانط تدور

وقد ظهر هذا العمل بعد مائة عام من الطبعة األصلية لكتاب نيتشه إرادة القوة  - The Will to Powerانظر مادون ساروب املصدر
السابق.
 .1ديفيد الين :املصدر السابق ،ص .37
 .2هايدغر :كانط :ما الشء ،ترجمة إسامعيل املصدق ن املنظمة العربية للرتجمة ،بريوت.
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حول إشكا ٍل ٍ
رئيس ينشغل به هو أيضا ً وهو إشكال الوجود املتعني ،الذي يشري إىل املكان
الذي يتطور فيه املوجود وميكن أن نصل إليه .لقد سعى هايدغر كام يرى ُّ
كل ِمن :وانت
1

وكليموفسيك إىل إعادة صياغة سؤال كانط عن األحكام الرتكيبية القبلية .
ٍ
مجاالت فلسفي ٍة متعدد ٍة،
يظهر االهتامم املعارص الكبري بصاحب الفلسفة النقدية يف
من بينها :فلسفة األخالق املعارصة خاص ًة األخالق النظرية للتعايل الديني عند لفيناس،
وأخالق الحوار عند كارل .اتوابل ،واألخالق التواصلية عند هابرماس ،وأخالق الحضارة
التقنية عند هانز يوناس وأخالق العدالة واإلنصاف عند جون رولز كام أوضحت جاكلني
2

3

روس يف كتابها الفكر األخالقي املعارص  .وميكن اإلشارة إىل العناية التي يوليها
4

فيلسوف الهريمينوطيقا بول ريكور للفيلسوف األملاين  ،أو املوقف النقدي الذي تتخذه
5
بعض التيارات املعارصة خاص ًة ما يسمى بالفلسفة النسوية .

كل من :جيل دولوز وفوكو وليوتار ودريدا،
سوف نتوقف يف الفقرات اآلتية عند قراءة ِّ
كل ِمن هؤالء عمالً أو أكرث حول كانط قراء ًة وإعاد َة تفسريٍ يف بعض جوانب الفلسفة
إذ أفرد ُّ
تلق االهتامم نفسه من املفكرين السابقني ،ال سيام أولئك الذين توقفوا
النقدية التي مل َ
أمام جانبني فقط يف فلسفة كانط هام :نظرية املعرفة أو نقد العقل النظري الخالص ونظرية
الواجب أو نقد العقل العمل.

 .1انظر كرستوفر وانت واندزىك كلموفسىك ،الصفحات  ،168 - 166وعبدالرازق الداوى ص  34وعن مؤلفات هايدغر عن
كانط انظر د .عبد الغفار مكاوي خاصة دراسته يف تقديم كتاب مارتن هايدغر ،نداء الحقيقة ،دار الثقافة للطباعة والنرش ،بالقاهرة
 ،1977صفحات .243 / 241 / 231
2. J. Rus
3. La Pencee Ethique Contemporaire
 .4راجع االهتامم الذي أواله ريكور لكانط خاصة يف الجزء األول من كتابه الذات عينها كآخر ،ترجمة جورج زينايت ،املنظمة
العربية للرتجمة ،بريوت.
 .5خالد قطب :نقد ذكورية العقل يف فلسفة كانط ،أوراق فلسفية ،العدد  11ص .404-388
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أوالً :جيل دولوز وفلسفة كانط النقدية:
نتناول هنا قراءة جيل دولوز لفلسف ِة كانط واالهتامم الكبري الذي خصصه ملفهوم النقد ،يف
كتبه النقدية الثالثة ،خاص ًة كام يتجىل يف «نقد ملكة الحكم» .فقد تناوله يف كتابه «كانط
والفلسفة النقدية»؛ ويف عد ٍد من كتبه األخرى .وسوف نشري يف البداية إىل أهم مالمح
فلسفته لنوضح مكانة كانط يف هذا السياق.
لقد ُعرف دولوز باعتباره فيلسوف االختالف وصارت عبارته أن الفلسفة هي إبداع
التصورات هي التعريف الغالب عىل فلسفته .وقد م َّر تفكريه ـ كام يخربنا ـ مبراحل متعددة.
يقول يف حوار أجراه معه رميون بيلور وفرانسوا إوالد يف املجلة األدبية الفرنسية عام 1988
«ميكنني الحديث يف هذا املجال عن ثالث مراحل :لقد بدأت بتأليف كتب يف تاريخ
الفلسفة حيث إنّ الكتاب الذين اهتممت بهم ،كان يجمعهم يش ٌء مشّتكٌ » .كتب عن هيوم

كتابني ،واسبينوزا ومشكلة التعبري ،ونيتشه كتابني ،وعن الْبغسونية و «كانط وفلسفته
النقدية»  . 1963وسعى يف املرحلة الثانية لبناء فلسفته الخاصة؛ وانصب اهتاممه يف
املرحلة الثالثة عىل األدب عامة فقد كتب عىل سبيل املثال «مارسيل بروست والعالقات»
و «كافكا» وعن فن الرسم مثل «بيكن :منطق الحساسية» وعن السينام ،ثم عود ًة لتاريخ
1

الفلسفة فقد كتب عن «فوكو» و «الثنية ليبنتز والباروك»  .ويقول:

 .1انظر دراسة مطاع صفدي :الفلسفة إبداع املفاهيم ،مجلة الفكر العرب املعارص ،ويف مقدمة ترجمة كتاب دولوز وجتارى :ما
الفلسفة؟ ،املركز الثقايف العريب ،بريوت  1997ص  25 - 5وأيضاً دراسة الحسني سحبان ما الفلسفة؟ مجلة الحكمة ،الرباط،
العدد األول .راجع كتاب االن باديو  Alain Bediauعن دولوز ،هاشيت  ،Hachette, Paris 1997الذي يحدد الوضعية التي
تحتلها فلسفة دولوز يف الفكر الفلسفي املعارص وما أثارته من جدل وذلك لخصوصية السؤال الفلسفي عنده .انظر إبراهيم
عاميريه :دولوز تأليف باديو ،مجلة أوراق فلسفية ،القاهرة ،العدد  3 - 2ص  128 - 124ويهمنا األشارة إىل أهتامم دولوز بالفلسفة
العربية اإلسالمية خاصة ابن سينا ،راجع دراسة أحمد العلمي :دولوز وإبن سينا ،مجلة مدارات فلسفية ،املغرب ،العدد الثاين ،مايو
 1999ص  95 - 81وموقفه املؤيد للثورة الفلسطينية الذي يختلف عن موقف فوكو املؤيد إلرسائيل .راجع :د .أنور مغيث:
سياسات الرغبة ،فلسفة دولوز السياسية ،أوراق فلسفية ،العدد  3 - 2ص  13وما بعدها.
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مختلف ...لقد اشتغلت عليه كام لو كنت أشتغل عىل عد ٍّو
أما كتاب حول كانط فهو
ٌ
1
بهدف معرفة كيف يعمل ،كيف تعمل أجهزته .
2

ويف هذا السياق يرى كريستوفر نوريس أن دولوز يف دراسته عن كانط ،يقدم تناقضات
العقل املحض والعمل بطريقة تدرك املراد الكانطي املنطقي منها ،حتى يف أثناء الكشف
3

عن سقطاتها املتعلقة بالبنية .
ٍ
فقرات بصدد أفكار كانط كام جاءت عند دولوز يف كتاب
سوف نعرض يف ما يل أربع
«االختالف والتكرار» ،والعالقة بني كانط ونيتشه كام يراها دولوز يف «نيتشه والفلسفة»،
وكتاب دولوز عن «فلسفة كانط النقدية» ،ثم مقارنته بني كانط وميشيل فوكو متهيدا للقسم
اآليت من البحث عن فوكو وكانط.
كتاب ضخمٍ من تأليف دولوز ،وهو ليس فقط
 .1يعد «االختالف والتكرار» أول
ٍ
عمل يدشن
تتويجا ً ملساره التعليمي يف تلك السنوات التي خصصها لتدريس الفلسفة ،إنه ٌ
فلسف ًة جديد ًة ،هي فلسفة االختالف ،ويع ّد مرحل ًة حاسم ًة يف مسار دولوز وهمزة الوصل
بني األعامل التي سبقت واألعامل التي ستتلوها ،كام يوضح فيليب مانغ .إن الحدس الذي
ٌ
واختالف وتنو ٌع إذ ميكن القول أن فلسفة دولوز هي
ارتكز عليه ،هو القول أن الكائن تعددٌ
4
كل يش ٍء فلسفة «االختالف» .ينتقد دولوز التمثل  ،فالتمثل ليس قادرا ً عىل استيعاب
قبل ِّ

ٍ
آلليات ذهني ٍة مبني ٍة عىل رضورة مبدأ الهوية ،وتاريخ الفلسفة كله
املختلف ،ألنه يعمل وفقا ً
محكو ٌم بهذا الخطأ أو تاريخ هذا الخطأ ،وميكن القول أن املوضوع الحقيقي لكتاب
«االختالف والتكرار» يدور حول اإلطاحة بآلية التمثل (مانغ :ص .)18

 .1جيل دولوز الفيلسوف املرتحل عالمات وأحداث حوار أجري مع بيلور وفرانسوا يوالد ،نرش يف مجلة ماجزين ليّتير العدد
 259سيتمرب  1988ترجمة محمد ميالد ،مجلة العرب والفكر العاملي العدد  14 - 13ربيع  1991ص  207 - 206عبد العزيز
إدريس :جيل دولوز الفيلسوف الهائم ،الفكر العرب املعارص ،العدد  111 - 110ربيع وصيف  1999ص .98 - 97
2. Ch. Norris
3. Christopher Norris, On the Ethics of Deconstruction, in Derrida, Fontana Paber backd, 1987, p 223.
4. La Representation
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ولو تابعنا تلخيص فيليب مانغ لعمل دولوز لوجدنا الفيلسوف يذكر يف بداية كتابه
حاالت التكرار الحقيقي التي تنتسب إىل ميادي َن متعدد ٍة :الفيزياء واألخالق واآلداب
والتاريخ .يهمنا منها ما يأيت عىل ذكره يف مجال القانون األخالقي ،إذ يرى أن كانط -إذا
رصفنا النظر عن التكرار الذي يحدث يف الطبيعة -ال يحرصنا يف حي ٍز جدي ٍد من الشمولية
والعمومية واملامثلة ،بل يقرتح مقياس الخري ومقياس الواجب ،أي إنه يقرتح موضوعاً
يظل الترشيع األخالقي يردد أمنوذجه( .مانغ :ص  .)23ويسجل دولوز اإلضافة التي
حققها كانط خالل نقده الكوجيتو الديكاريت .فاألنا أفكر ال يعني أ ّن جوهري هو يف كليته
صريور ُة فك ٍر تتعقل الزمن غري أن الزمن يخرتق الفكر (مانغ :ص .)29
لرأي أو تأييدا ً لفكر ٍة أو نقداً
تّسي أفكار كانط يف سياق «االختالف والتكرار» تدعيامً ٍ
يل»،
ألخ َرى .فهو يرى أن ميزة كانط تكمن يف أنه ساوى بني ما هو «فكر ٌة» وما هو «أشكا ٌّ
فعن طريق اإلشكايل تأيت الفكرة ،لكن الفكرة عند كانط انحرصت يف مجال عمومية
املفهوم .ويف حديثه عن مشكلة نشأة األفكار وأصلها ومشكلة واقعيتها وتجسدها يف حيز
الفعل .يرى دولوز يف ما جاء تحت عنوان «من أين تأيت األفكار؟» أن كانط قد حدد نشوء
األفكار اإلشكالية ،فاتخذ من العقل تلك امللكة املتميزة موضوعا ً لها( .مانغ :ص .)63
 .2يتناول دولوز كانط يف أربعة مواضع من كتابه «نيتشه والفلسفة» .نجد ذلك
يف نهاية الفقرة السادسة من الفصل الثاين ،إذ يبني موقف نيتشه حيال كانط يف الفقرات:
الثامنة والتاسعة والعارشة من الفصل الثالث عن النقد .هي عىل التوايل نيتشه وكانط من
وجهة نظر املبادئ ،تحقيق النقد ،نيتشه وكانط من وجهة نظر النتائج.
ونصف مخفي ٍة،
ُ
نصف معلن ٍة
ُ
كانطي ،بل هنالك خصوم ٌة
نسب
ال يوجد لدى نيتشه
ٌ
ٌّ
تغريا ً جذريّا ً للكانطية
بسبب قصور نقده؛ لقد وجد نيتشه يف العود األبدي وإرادة القوة ّ
وإعاد َة اخرتاعٍ للنقد الذي خانه كانط؛ يف الوقت ذاته الذي تصوره فيه استئنافا ً للمرشوع
1
ٍ
ويبني دولوز ،يف حديثه عن مخطط
أسس جديد ٍة ومع مفاهي َم جديد ٍة ،
النقدي عىل
ّ

 .1جيل دولوز :نيتشه والفلسفة ،أسامة الحاج ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش ،بريوت  ،1993ص .69
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1

جينالوجيا األخالق ،ميل نيتشه إىل اإلشارة إىل نقض تصور كانط للتعارضات  .ويبني
نيتشه أن كانط مل يفهم ينبوعها وال امتدادها الحقيقي حيث مصدر التعارض هو اإلحساس
ٍ
كتعارض بني األخالق
بالخطأ كام يقول يف القسم الثاين من الجينالوجيا وهو يعرب عن نفسه
والحياة إرادة القوة ،القسم األول .305
لقد أراد نيتشه يف الجينالوجيا إعادة كتابة نقد العقل الخالص ،فهو يقدر  -كام يقول
دولوز  -أن الفكرة النقدية تتحد مع الفلسفة ،لكن كانط أخطأ بالضبط يف هذه الفكرة
وأفسدها ،ال فقط يف التطبيق بل من املبدأ .ويرى أن أمر نيتشه بالنسبة لكانط كأمر ماركس
بالنسبة لهيغ ل ،يتعلق بالنسبة لنيتشه مبادة وضع النقد عىل قدميه (نيتشه والفلسفة :ص
.)114-113
تناقض كانط مع نفسه
تكمن عبقرية كانط يف «نقد العقل الخالص» يف كونه تصور نقدا ً محايثا ً للعقل بوساطة
العقل ،ال بوساطة الشعور أو بوساطة التجربة أو أي هيئ ٍة خارجي ٍة أيا كانت .ومل يكن
املنتقد هو اآلخر خارج العقل ،ويرى أن هذا هو التناقض الكانطي ،أن يجعل من العقل
املحكمة واملتهم يف الوقت ذاته .لقد كانت تنقص كانط طريق ٌة تتيح الحكم عىل العقل
من الداخل من دون أن يعهد إليه مبهمة أن يكون قاضيا ً لذاته ،والنتيجة أن كانط ال يحقق
نقده الداخل؛ إن الفلسفة الرتانسندتالية تكتشف رشوطا ً تبقى خارجي ًة بالنسبة للرشوط
ٍ
رشط ،ال مبادئُ أصلٍ
ل ،فاملطلوب عىل
واملبادئ الصورية ،هي مبادئُ
تكويني داخ ٍّ
ٍّ
تكويني لإلدراك ومقوالته .ويرى دولوز
وأصل
ٌ
تكويني للعقل،
أصل
طريقة نيتشه ودولوز ٌ
ٌّ
ٌّ
أننا نجد عند نيتشه محل املبادئ الصورية الجينالوجيا؛ وإدراك القوة عىل أنها مبدأٌ قاد ٌر

عىل تحقيق النقد الداخل (املصدر نفسه :ص .)117

1. Antinomies
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ٍ
نقاط
ويلخص دولوز التعارض بني التصور النيتشوي والتصور الكانطي للنقد يف
رشع
رشع الكانطي بل عامل الجينالوجيا هو امل ِّ
متعدد ٍة أهمها :أنه ليس العقل هو امل ِّ
الحقيقي .إن هدف النقد ليس غايات اإلنسان أو العقل بل اإلنسان األسمى اإلنسان
املتجاوز ،فاألمر ال يتعلق بالتسويغ بل بالشعور ،صور ٍة مختلف ٍة ،حساسي ٍة أخرى (املصدر
نفسه :ص .)121-120
تظهر أهمية كانط بالنسبة لدولوز يف تخصيصه كتابا ً حول «فلسفة كانط النقدية» ،يظهر
فيه تطور النقد من العقل النظري إىل العمل حتى يكتمل يف ملكة الحكم ،فالعمل الذي
1
خصصه دولوز لبيان تعريف امللكات ووظيفتها يتكون من مدخلٍ وخامت ٍة وفصو ٍل ثالث ٍة .

يبدأ يف املدخل بتعريف العقل عند كانط .ويذكر تحديده الفلسف َة عىل أنها «علم العالقة
بني كل املعارف والغايات األساسية للعقل البرشي» ،للتأكيد عىل الغائية عند كانط ،مقارنة
جانب؛
بني مكانته يف فلسفته من جانب ،ويف التجريبية والعقالنية الدوجامطيقية من
ٍ
فالتجريبيون يرون الغائية يف الطبيعة وكانط يرجعها للعقل والعقالنية السابقة عليه تقر
خارجي وأعىل يجعل العقل ينشد وجودا ً وخريا ً مطلقا ً بينام يرى كانط
بالغايات لكن كيش ٍء
ٍّ
ِ
الغايات موجود ٌة يف العقل.
مقابل هؤالء أ ّن
2

وينتقل دولوز بعد ذلك للحديث عن امللكات ،مح ِّددا ً معن َي ْني للملكة  ،فهي باملعنى
كل تص ّو ٍر يف عالق ٍة مع يش ٍء آخ َر ،فهناك عالق ُة وفاقٍ وتطابقٍ  ،ملكة املعرفة ،وصلة
األولُّ :
السببية ،وملكة الرغبة .ويتناول ملكة املعرفة العليا إذ يعرض للعالقة بني امللكات وهل
ترتيب أدىن وأعىل ،ليبني أن نقد العقل النظري تأمل يف امللكة العليا للمعرفة بينام
لها
ٌ
يختص نقد العقل العمل بامللكة العليا للرغبة ،ويعني نقد الحكم بامللكة العليا للخيال.
واملعنى الثاين للملكة أن تكون مصدرا ً نوع ّيا ً للتصورات يقول:

 .ترجمة :أسامة الحاج1 . Gilles Deleuze: la Philosophie critique de Kant, (Doctrine des facptés), PUF, 1961 ،
املؤسسة الجامعية للدراسات والنرش ،بريوت .1997
2. Faculte
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تحيل امللكة يف املعنى األول عىل العالقات املتنوعة للتصور عىل وجه العموم،
خاص للتصورات (فلسفة كانط النقدية
نوعي
وتحيل يف املعنى الثاين عىل مصدر
ٍّ
ٍّ
ص)15 :

ويف هذا املعنى الثاين تتعدد التصورات ،ويذكر ثالثة أنوا ٍع للملكات بهذا املعنى
وهي :الخيال والذهن والعقل ،ويثري دولوز مسألة العالقة بني املعنيني يف نهاية مدخله
ليصل إىل حلها يف نهاية عمله .ويالحظ أن ما شغله يف املدخل هو نفس ما شغله يف
كتاب االختالف والتكرار.
ومن الواضح أن الغاية من تحليالت دولوز هي بيان كيفية وصول كانط للنقد وغايته
نقد الحكم ،والدليل عىل ذلك القضايا التي أثارها يف بداية كتابه ويف سياقه وحتى الخامتة
1

هي قضايا الغائية والعالقة بني امللكات  .لقد كان موضوع دولوز الرئيس أن يوضح بعض
املشكالت التي تنشأ بسبب أن كانط يجهد نفسه ليحكم دعاوى امللكات العقلية املتنافسة
التي متثل مشهدا ً متخيالً لقاعة محكم ٍة ،قاع ِة محكم ٍة تعمل  -وفقا لدولوز  -عىل طريقة
ِ
صوت سلط ٍة مفر ٍد مضيعٍ للحرية من مامرسة
ي
دائري مع ٍ
منصب رئيس جلس ٍة
ني ليك مينع أ َّ
ٍّ
أي قانونٍ .
قو ٍة مطلق ٍة  ،وبالتايل يحول دون تقويض تشاركية الخطاب الحر والعادل قبل ِّ
وهكذا نفهم الرصح املفاهيمي الكامل يف النقد الكانطي  -إبستمولوجياه وأخالقياته عىل
ٍ
يل ،يشيد لضامن
ملكات عقلي ٍة
السواء  -بوصفه نسخ ًة عاكس ًة لـ «برملان»
دميقراطي ليربا ٍّ
ٍّ
سيادة العقل.
وحتى يكون دولوز مطمئنّا ً عرض تعليقا ً كانطيّا ً بخصوص املشكالت والتناقضات

املوجودة يف عملية تأسيس برملان معرف ٍة .لكنه يف كتاباته األخرية وعىل األخص أوديب
2

مضاداً يتخاصم متاما مع مناذج العقل التنويري .ويتبنى أسلوب الخطاب ما بعد البنيوي .
إنه باختصا ٍر يتخىل عن النقد الداخل للمفاهيم واملقوالت الكانطيّة من أجل لغ ٍة تحتفي
اجتامعي .ومثل فوكو يساوي
بانبثاقها يف عرص يفهم فيه العقل نفسه بوصفه قوة كبت
ٍّ
 .1يلخص ويحلل د .عبد القادر بشته كتاب دولوز :فلسفة كانط النقدية واضعا ً العمل يف سياق الدراسات الكانطية متوقفا ً عند
بعض أحكام دولوز مع تحليل نقدي للعمل .مجلة أوراق فلسفية العدد  3 -2ص .106 - 96
2. Christopher Norris, on the Ethics of Deconstruction. In Derrida, Fontana, 1987, p. 222.
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أي نو ٍع من النقد الفلسفي الذي يستقي أصله من وجهة نظر
دولوز املعرفة بالقوة ويرفض َّ
1

العقل التنويري .
 .3تناول دولوز كانط يف كتابه «املعرفة والسلطة» يف تحليله أركيولوجيا فوكو املعرفية
تحت عنوان «األبنية أو التشكيالت التاريخية» ما يرى وما يعرب عنه .وهو يرى أن الكالم
رص خالص ٌة ورشو ُ
ط قبلي ٌة ،ضمنها تجد كل األفكار صيغتها
والرؤية ،العبارات والرؤى ،عنا ُ
يف لحظ ٍة معين ٍة ،كام تتكشف السري وألوان السلوك .ويشكل هذا البحث عن الرشوط فيام
يرى كرستوفر نوريس نوعا ً من الكانطية الخاصة بفوكو.

2

ويقارن دولوز بني كانط وفوكو موضحا ً التاميزات بينهام .فالرشوط بالنسبة لفوكو
رشوط التجربة الواقعية  ،وليست رشوط إمكان فالعبارة عنده تفرتض متنا ً معينا ً توجد
بجانب املوضوع ،ويف جانب التشكيلية التاريخية ،وليس يف جانب ذات كلية القبل -
عنده  -التاريخي وسوا ًء كان هذا أو ذاك نحن أمام أشكا ٍل خارجي ٍة ب ّراني ٍة .ويدلل عىل كانطية
فوكو بالقول أن الرؤى تشكل مع رشوطها قابلي ًة تلقي وتؤثر وهو نفس ما نجده يف الفكر
ٍ
أي تتمثل تلك العفوية
الكانطي ،إذ إ ّن عفوية األنا متارس ذاتها عىل
كائنات متلقي ٍة تتمثلهاْ ،
بالرضورة كآخر ،أما لدى فوكو ،فإن عفوية الفهم أو الكوجيتو تنسحب تارك ًة املجال للرؤية
باعتبارها شكالً جديدا ً للمكان  -الزمان.

3

يرى دولوز أن كانط نقل الثنائية الديكارتية ،الفكر واالمتداد ،إىل ثنائي ٍة بني مل َك َت ِي
الحساسية والفهم .إن حل اإلشكالية التي تثريها الثنائية بني الحساسية والفهم أو قل التجربة
والعقل أو عىل األقل زحزحتها تتم عند فوكو ،وذلك نحو ثنائي ٍة مغاير ٍة ال بني ملكتَ ْني
معرفيّتَ ْني لكن وفقا ً لتعبري دولوز بني منطَ ْي وجو ٍد ُهام :العبارة والرؤية .فإذا كانت أصالة
كانط تتمثل يف زحزحة إشكالية ديكارت من املستوى السيكولوجي متثل الذات لذاتها
إىل مستواها اإلبستمولوجي والبحث عن رشوط اإلمكان ،فَوج ُه ال ِ
ج ّدة عند فوكو هو

1. Ibid., P. 222.
2 . Ibid., P. 222.

 .3جيل دولوز :املعرفة والسلطة ،مدخل لقراءة فوكو ،ترجمة سامل يافوت ،بريوت  1987ص .68 ،67
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تحويل الثنائية الكانطية من املستوى اإلبستمولوجي إىل املستوى األنطولوجي ،إذ يرتكز
االهتامم عىل الكينونة ال عىل الحقيقة ،عىل اإلنسان ال عىل الطبيعة.

1

معنى هذا أن رشوط اإلمكان ترجع عند كانط إىل الذهن املستقل عن التجربة يف حني
أنها لدى فوكو يف «الكلامت واألشياء» مصدرها التجربة ذاتها ،وهي ذاتُ طابعٍ تاريخ ٍّي،
تاريخي .باإلضافة إىل أن الحقيقة القبلية ال تشكل عند
ل يف نظر فوكو ذو طابعٍ
ْ
أي إ ّن القب َّ
ٍّ
فوكو هوي ًة جاهز ًة سابق ًة عىل مامرستها ،وال تشكل بذاتها مصدرا ً ليقني معريفٍّ .و إمنا هي
ٍ
ٍ
ومتناقض ،هي موض ٌع أو حي ٌز للمامرسة تنتج وتنتج .ومعنى كونها تنتج
ملتبس
ذاتُ طابعٍ
يبني عل حرب توضيحا ً لدولوز أن مثة ما يؤسسها يف األبنية والتشكيالت التاريخية
يف ما ّ
ٍ
قبليات تسبق قبليات العقل الخالص.
التي هي مبنزلة

2

ثانياً :فوكو وسؤال كانط حول التنوير:
يهدف مرشوع فوكو الفلسفي إىل نقد الحداثة الغربية التي تأسست بعد الثورة الفرنسية،
كام يرنو إىل نقد فلسفة التنوير التي أدت إىل إشعال الثورة الفرنسية ومهدت لها الطريق.
لكنه ال يكتفي بأدانة الجوانب السلبية للحداثة الغربية ،وأمنا يلجأ إىل التحليل التاريخي
األركيولوجي ليك يبني الكيفية التي انبنت عليها هذه الحضارة وبالتايل يسهل عليه النقد
والتغري والتعديل.

3

يعلن فوكو انت امءه للنقد الكانطي ،ويستخدم اصطالحات كانط ،كام يف الفقرة الرابعة
من الفصل التاسع من كتابه «الكلامت واألشياء» مثل التجريبي والرتنسندتنايل ،والسبات
األنرثبولوجي موضحا ً أن البحث عن طبيعة تاريخ املعرفة حني يسعى إىل مطابقة البعد

 .1راجع دراسة عىل حرب :النقد الكانطي :بحث يف رشوط المكان يتناىس رشوط إمكانه ،يف كتاب نقد النص ،املركز الثقايف
العريب ،بريوت  ،1993ص .231
 .2املصدر السابق ،ص .233
 .3كاظم جهاد :فيلسوف القاعة الثامنة ،ملف ميشل فوكو ،مجلة الكرمل العدد  ،13عام  1984ص .32
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1
ني تجريبي ٍة ،يستلزم استخدام نو ٍع من النقد  ،لقد أسس كانط يف
الذايت للنقد ،عىل مضام َ

ما يرى فوكو الركنني األساسيني للرتاث النقدي اللذين تقاسامً الفلسفة الحديثة .لقد وضع
يف عمله النقدى دعائم هذا الرتاث الفلسفي الذي يثري السؤال حول الرشوط التي تجعل
املعرفة الحقة ممكن ًة ،ويؤكد أن جانبا ً من الفلسفة الحديثة قد تولد وتطور من كانط يف
شكل تحليل للحقيقة.
يرى فوكو أنه يوجد يف الفلسفة الحديثة /املعارصة سؤال جديد ،من ٍ
منط آخ َر عىل
صيغ ٍة أخرى من االستفهام ،وهي التي تولدت تحديدا ً يف السؤال عن عرص التنوير ،ويف
النص حول الثورة ،وهذا الرتاث النقدي الجديد يثري السؤال :ما آنيّتُنا؟ وما املجال الحايل
للتجارب املمكنة؟ األمر ال يتعلق بتحليله الحقيقة ،بل مبا يسميه فوكو أنطولوجيا الحارض.
أنطولوجيتنا نحن ،وعىل هذا نحن أمام اختيارين  -يف ما يقول  -األول :أن نختار فلسفة
نقدية تأيت إلينا عىل أنها فلسفة تحليلية تتناول الحقيقة بصفة عامة ،وإما أن نفضل فكرا ً
نقديّا ً يأخذ شكالً أنطولوجيّاً.

2

عام  ،1983سيتحدث يف الكوليج دى فرانس  -ر ّمبا ألول مر ٍة عن موضو ٍع يتعلق
مبوقف الفيلسوف من أحداث عرصه ،أو مجريات الحياة السياسية وقد ركز اهتاممه عىل
موقف إميانويل كانط من هذه املسألة بخاص ٍة ،وحلل نصه الصعب والغامض ما التنوير؟،
نص يف تاريخ الفلسفة يثري مشكلة الساعة ويَع ُّد الحارض جديرا ً بالتأمل
وهو يَع ُّده أ ّو َل ٍّ
3

الفلسفي ،بتفكري الفيلسوف يرى فوكو يف نص كانط عن التنوير نوعا ً آخر من األسئلة يف
مجال التفكري الفلسفي ،إذ يثري النص مسألة الغائية الكامنة يف سياق التاريخ ،فاملسألة

 .1ميشل فوكو :النسان وازدواجياته الفصل التاسع من الكلامت واألشياء ص .267 - 264وراجع اوبريد دريفوس ،بول رابينوف،
ميشل فوكو مسرية فلسفية ،مركز االمتاء القومي بريوت ،ص  ،36-33ص.193

 .2ميشل فوكو :كانط والثورة ترجمة يوسف صديق مجلة الكرمل ص  71وهناك ترجمة ثانية لنفس النص بعنوان «كانط والسؤال
عن الحداثة» ترجمة مصطفى لعريضة ،أنوال الثقايف ،الرباط ،العدد  4يف  25أغسطس  ،1984ص  ،10 - 9وانظر أيضاً دراسة

باسكال باسكينو :فوكو والحداثة ،املجلة األدبية العدد  207مايو  1984ترجمة محمد برادة ،امللحق الثقايف لجريدة االتحاد
االشّتايك ،الدار البيضاء ،العدد  36يف نصف يوليو .1984
 .3كاظم جهاد :املصدر السابق ،ص.11
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املقدّمة أل ّو ِل م ّر ٍة هي مسألة الحارض ،أي السؤال عن اآلنيّة :ما الذي يحدث اليوم؟ وماذا
يحدث اآلن؟ وما اآلن الذي نوجد نحن وغرينا فيه؟ إن السؤال الذي ألزم كانط اإلجابة
معني من الحارض ال بد من التع ّرف
رص َّ ٍ
يتعلق بهوية هذا الحارض .وقبل ِّ
كل يش ٍء بتحديد عن ٍ
إليه ومتييزه عن العنارص األخرى ،حتى يصبح السؤال :ما الذي يشكل يف الحارض اآلن،
املعنى تفكريا ً فلسفيّا ً ما .إن الجواب الذي يحاول أن يقدمه كانط – يف ما يبني فوكو  -يعمد
إىل بيان امليزة التي يحملها هذا العنرص ،والتي تجعل منه املؤرش لسياق يضم الفكر
واملعرفة والفلسفة.
يقول:
ٌ
فلسفي ينتمي إليه الفيلسوف
حدث
إننا نلمح يف نص كانط مسألة الحاَض عىل أنه
ٌّ
الذي يتحدث عنه ،فنحن نشاهد يف نص التنوير  -ألول مرة  -الفلسفة تعمل عىل صياغة
ٌ
حدث ال ب ّد من الفصاح عن
إشكالي ًة آلنيّتها النظرية ،فهي تستنطق هذه اآلنيّة عىل أنها
الفلسفي.
معناه وعن قيمته وعن تفرده
ّ

1

ومن هنا يرى فرانسوا إيوالد يف دراسته باملجلة األدبية الفرنسية املاعازين ليرتير «نهاية
تطبيق للشعار الذي
عامل» يف العدد املخصص لفوكو  207مايو  ،1984أن عمل فوكو هو
ٌ
2

أطلقه كانط عىل عرص التنوير «لتكن لديك الشجاعة يف استخدام عقلك بنفسك» .هذا
يعني أننا نرى مع نص كانط ظهور صيغ ٍة جديد ٍة يف إثارة مسألة الحداثة .إذ نشهد يف مسألة
عرص التنوير وفق فوكو أوىل املظاهر ملولد طريق ٍة معين ٍة يف تعاطي الفلسفة ،ألن من أهم
3

وظائف الفلسفة الحديثة تساؤلها عن آنيّتها .
يتتبع فوكو مبنهجه الجينالوجي مسألة الحداثة ،ويشدد عىل أن كانط مل ينس يف ما بعد
املسألة املتعلقة بالتنوير ،التي عالجها سنة  ،1784حني أجاب عن سؤا ٍل قُدّم إليه من
ٍ
حدث مل َّ
ينفك يتساءل عن ذاته،
الخارج ،فهو يعيد محاولة اإلجابة عنه ضمن ما يقوله عن

 .1فوكو :كانط والثورة ،املصدر السابق ،ص .67
 .2فرانسوا إيوالد ،نهاية عامل ،ترجمة محمد بوعليش ،مجلة بيت الحكمة املغربية ،العدد األول عن فوكو ص .125
 .3فوكو :كانط والثورة ،املوضع السابق.
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يعني الثورة الفرنسية ،ففي سنة  ،1897سيعطي كانط إجاب ًة ما ميكن أن نعدّه تتمة لنص
 .1784سيجيب عن سؤا ٍل آخ َر أثارته األحداث هذا السؤال هو «ما الثورة»؟
املهم يف الثورة ليس حدث الثورة ذاته ،بل ما يدور يف أذهان من ال يقومون بها أو،
عىل األقل ،من ليسوا بالقامئني الرئيسني بها .املهم هو العالقة بني هؤالء وهذه الثورة ،هم
ب يظهر بصف ٍة
ليسوا من أعضائها الفاعلني .فالحامس للثورة بحسب كانط ،هو املؤرش لتأ ّه ٍ
مستمر ٍة يف مظهرين :أ ّوالً يف حق كل الشعوب يف أن تهب نفسها الدستور السيايس الذي
ترتضيه ،ثم ثانيا ً :يف املبدأ الذي يتفق مع األخالق والحق بأن تتمتع اإلنسانية بدستو ٍر
حرب هجومي ٍة.
كل
سيايس شاملٍ يجنب من وجهة نظر هذه املبادئ ذاتها َّ
ٍ
ٍّ

1

إن الدستور السيايس الذي اختاره الشعب مبحض إرادته والدستور الشامل الذي يجنب
أي إن الثورة هي بالفعل ويف الوقت نفسه
الحرب ،هو مسار عرص التنوير ،كام يرى كانطْ ،
التتويج والتواصل لعرص التنوير  ،ويف هذا اإلطار يصبح عرص التنوير والثورة من األحداث
التي ال ميكن نسيانها .دعونا نتوقف أمام فقر ٍة يستشهد بها فوكو.
نص مه ٍّم نستسمح القارئ يف إيراده عىل الرغم من طوله يقول:
كتب كانط يف ٍّ
أؤكد أين أستطيع التنبؤ للجنس البرشي  -بل من خالل الظواهر وما أستشّ فه من
أي إنه سيبلغ
عالقات يف عرصنا  -بأن الجنس البرشي سوف يصل إىل هذه الغاية ،ر
حالة تجعل الناس قادرين عىل تبني الدستور الذي يريدون والدستور الذي يجنب
الحرب الهجومية ،بحيث تصبح هذه املكاسب يف مأمن من كل مناقضة .وظاهرة
ً
كهذه ال ميكن أن تنىس يف تاريخ النسانية ألنها تْبز يف الطبيعة النسانية تأهباً
وملكة
ي سياسة مهام بلغت من قوة الدهاء أن تنتزعها من
يف القبال عىل التقدم ال ميكن أل ِّ
مجرى األحداث السابق .فالطبيعة والحرية ،إن اجتمعا يف فكر النسان بحسب مبادئ
الحق الكامنة فيه يصبحان وحدهام القادرين عىل تقرير هذا األمر حتى وإن مل يكن
ذلك إال يف صيغة غريِ محددة ،وبوصفه حدثاً عارضاً .ولكن وإذا مل يكن الهدف
املطلوب من وراء هذا الحدث قد تم الوصول إليه ،أي حتى وإن أخفقت يف ما بعد
الثورة أو الصالح الذي شمل دستور الشعب ،وإذا سقط كل يشء يف األخدود السابق،
 .1ميشيل فوكو ص  69وتأكيد فوكو عىل الحامسة ،يرتدد يف ما كتبه ليوتار عن كانط حني أطلق عىل كتابه عن النقد الكانطي
للتاريخ عنوان الحامسة (  )l'Enthousiasme, La critique Kantienne de l'histoireوقد ترجم هذا العمل إىل العربية نبيل
سعد ونرشه املجلس األعىل للثقافة بالقاهرة .2001
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كام تنبأ بذلك بعض السياسيني ،فإن تنبؤنا الفلسفي لن يفقد شيئا من قوته ،إذ إن هذا
الحديث هو من األهمية وعىل درجة من االرتباط مبصالح البرشية ،ومن تأثري واسع
يف كل أجزاء العامل ما يجعله يعود ،وجوباً ،إىل ذاكرة الشعب حاملا تعود الظروف
املالمئة.

1

نيص كانط ،نقف عىل موضع األصل وعىل نقطة بداية
ويبني فوكو بعد تحليله ،أننا مع ِّ ْ
سلسل ٍة من األسئلة الفلسفية ،فهذان السؤاالن :ما عرص التنوير؟ وما الثورة؟ شكالن لسؤال
كانط حول آنيّته ذاتها .وهام السؤالن اللذان مل ينفكا يرتددان عىل جز ٍء كبريٍ من فلسفة القرن
التاسع عرش ،إن مل يكن عىل كل الفلسفة الحديثة  .وما نريد التأكيد عليه ،وهو املهم يف
نظر فوكو ،والذي شغله بهذين النصني ،هو أن عرص التنوير بوصفه حدثا ً متف ّردا ً دشّ ن
الحداثة األوروبيّة وسياقا ً مستم ّرا ً يربز يف تاريخ العقل وضمن أشكال العقالنية والتقنية
ويف عملية تأسيسها ضمن استقاللية املعرفة وسلطتها .إن عرص التنوير-يف ما يرى -ال
يبقى إذا ً مجرد مرحل ٍة يف تاريخ األفكار ،بل هو مسأل ٌة فلسفي ٌة مدون ٌة يف فكرنا منذ القرن
2
الثامن عرش  ،والوجه الثاين لآلنيّة الذي وجه كانط ،الثورة عىل أنها حدثٌ  ،ثم أيضا ً قطيع ٌة

وتح ّو ٌل يف التاريخ.
وميكن القول أن سببا ً من أهم أسباب توقف فوكو أمام عمل كانط عن التنوير هو أن
كانط ميتد بالنقد إىل السلطة ويتناول تلك اإلشكالية التي شغل بها فوكو نفسه وهي املعرفة
والسلطة .ويتضح هذا بجال ٍء لدى كانط يف قوله الذي يتكرر كثريا ً اليوم «إن التنوير هو
خروج اإلنسان من حالة القصور التي يبقى هو املسؤول عن وجوده فيها .والقصور هو
حالة العجز عن استخدام الفكر عند اإلنسان خارج قيادة اآلخرين .واإلنسان القارص
ٌ
مسؤول عن قصوره ،ألن العلة يف ذلك ليست يف غياب الفكر وإمنا يف انعدام القدرة عىل
اتخاذ القرار وفقدان الشجاعة عىل مامرسته ،من دون قيادة اآلخرين ،لتكن لك تلك
الشجاعة عىل استخدام فكرك بنفسك :ذلك هو شعار عرص التنوير.
 .1نقالً عن فوكو :كانط والثورة ،الكرمل العدد  13عام  1984ص .70
 .2املصدر السابق ص .71 - 70
 .3كانط :ماهو عرص التنوير؟ يوسف الصديق ،مجلة الكرمل ،العدد  ،13ص .60
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ويُرجع كانط سبب حالة القصور إىل السلطة التي تقابل العقل والحرية والتنوير ،التي
متا َرس عىل األفراد .يقول:

يقول:

إن األغلبية الكبرية من الناس تع ّد تلك الخطوة نحو الرشد عظيمة الخطر فضالً عن
مرهق  .يساعدهم عىل القبول بحالة القصور هذه أولئك الذين آلوا عىل أنفسهم
أنها أم ٌر
ٌ
مامرسة سلطة ال تطال عىل األنسانية ،أما بالنسبة للتنوير ،فال يش َء مطلوبًا غري الحرية
علني للعقل يف كل امليادين
مبعناها األكرث براءة ،أي تلك التي تقبل عىل استخدام
ٍّ
إن االستخدام العام لعقلنا ال بد أن يكون ح ّراً يف جميع الحاالت ،وهو الذي يستطيع
1

وحده أن يأيت بالتنوير إىل البرش .

الفوكوي حول كانط ،وهو من أهم دروسه األخرية ،ال ي ّعرب
وميكن القول أن هذا الدرس
ّ
عن فكر كانط وأحوال عرصه فقط ،بل يعرب أيضا ً عن فكر فوكو وفلسفته كام يعرب عن
جسد يف شخصيته هذين التيارين الفلسفيني
األوضاع الفرنسية الحالية .إن ميشيل فوكو قد ّ
الذي افتتحهام كانط؛ وبالتايل فقد جسد صورتني للفيلسوف :صورة الفيل سوف الذي يفكر
يف املسائل املعرفية والنظرية الكربى ويف مشكلة الحقيقة ،وصورة الفيلسوف املنخرط
يف أحداث عرصه وقضاياه ،كام يقول جهاد كاظم ،فهو يف مرشوعه املعريف األسايس قد
حاول تجديد اإلبستمولوجيا الفرنسية من بعد غاستون وباشالر وجورج كانغيلم ،وحاول
تغيري مفاهيم تاريخ األفكار وكيفية دراسة املايض .ومن هنا كان وف ّيا ً لكانط ولغته الفلسفية
كام يتضح يف كتابه «الكلامت واألشياء» و «أركيولوجيا املعرفة» ،هنا استطاع أن يقدم
واضح يف هذين الكتابني
للعلوم اإلنسانية الحديثة دليلها النظري واملنهجي .إن تأثري كانط
ٌ
ويستشهد بقول جان بياجيه عن فوكو :إ ّن كانط جاء ليك يوقظنا من سباتنا الدوغامطيقي
الثاين.

2

أي م ًدى يصح اعتبار فوكو كانط ّيا ً نقديّا ً.
ويناقش بعضهم العالقة بني فوكو وكانط ،وإىل ِّ
ومييل هؤالء إىل التشكيك يف نقدية صاحب «الكلامت واألشياء» «وأركولوجيا املعرفة»

 .1املصدر السابق ص .61
 .2كاظم جهاد :فيلسوف القامئة الثامنة ص .13
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وذلك بسبب إلغائه الذات ونزعته الإلنسانية .وتحت عنوانٍ عن هوية الفكر النقدي عند
فوكو ،يرى الدواي أن مرشوعه الفكري عىل ما يبدو أقرب ما يكون إىل النزعة النقدية منه
أي فلسف ٍة أخرى ،وإن كان ميكن النظر إليه كنوعٍ من التاريخ النقدي للفكر واملعرفة.
إىل ِّ
ي ينتمي هذا املرشوع؟ لقد قيل أنه يلتقي بالفلسفة النقدية
أي تيا ٍر نقد ٍّ
ومن هنا يتساءل إىل ِّ
عند كانط .إال أنه كام يرى إذا صح الحديث عن التقاء بني الفيلسوفني فإن ذلك يكون فقط
1

يف بعض القضايا الثانوية  ،وإن كان مل يحدد لنا هذه القضايا الثانوية التي يلتقيان عندها.
ي ال عالقة له متاما ً بفلسفة كانط النقدية .وال حتى ببعض
ويرى أننا أمام مرشوعٍ نقد ٍّ
نقدي يواصل فلسفة نيتشه ويجددها.
االتجاهات النقدية الحديثة .هو ،باألحرى ،مرشو ٌع
ٌّ
(املصدر السابق :ص  . )178-177وهذا ما يؤكده كريستوفر نوريس حينام أوضح أن نزعة
الشك املعرفية عند فوكو تقوده إىل أن يساوي املعرفة بالقوة ومن ثم اعتبار كل أشكال
ٍ
ٍ
متزايد يف التكنولوجيا املطبقة للضبط االجتامعي.
عالمات عىل تع ُّق ٍد
التقدم التنويري
ثالثاً :ليوتار والنقد الكانطي التارخيي السياِّس.
لقد أوىل جان فرانسوا ليوتار أهتامما ً كبريا ً بفلسفة كانط ،إذْ خصص له إحدى كتبه وأكرثَ
2

من دراس ٍة  .وسيطر عىل تفكريه يف معظم أعامله ،وأهمها وهو كتاب «االختاليف » ،الذي
كتبه يف الفرتة نفسها التي شغل فيها بالنقد التاريخي والسيايس عند كانط .وكتب فيها كتاب
«الحامسة» .وقد شغل هذا االهتامم عددا ً من الباحثني الذين تباينت أراؤهم يف كانطية
ليوتار.
مختلفني من كانطية ليوتار :األول لدى ِّ
موقفني
ونجد
كل من :كريستوفر وانت و
ْ
ْ
أندزجي كليموفسيك؛ الذيْن يريان أن االهتاممات الكامنة يف فلسفة ليوتار ترجع إىل
 .1لقد قورنت «األوليات التاريخية» و«رشوط اإلمكان» التي أسهب فوكو يف الحديث عنها يف مرحلة «األركيولوجيا» بالصور
القبلية وباملقوالت واملفاهيم يف فلسفة كانط وقيل أيضا بالدور النقدي الذي قام به كتاب كانط نقد العقل املجرد بالنسبة للعلوم
الطبيعية .وإن كانط إذا كان قد عمل من خالل فلسفته النقدية عىل إيقاظ فكر عرصه من الثبات الوثوقي ،فإن الفضل يرجع أيضاً
إىل فوكو يف إيقاظ الفكر من السبات األنرثوبولوجي .عبدالرازق الداوي :املصدر السابق ص .144
2. The differant
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سؤالني كانطيني متعلقني باألساس عىل ماذا تحمل األخالق واملعرفة؟ والحرية؟ ويَ َريان
أن ليوتار يقدم نقدا ً ملا بعد الرواية يف الحداثة .فيتفق ليوتار مع قول كانط« :إن الفلسفة ال
ميكن أن تعلم ،عىل أكرث تقدير ميكن للمرء أن يتعلم كيف يتفلسف» ومن ثم يظل الحكم
هو املفتاح الرئيس ،ويشري إىل مشكلة :كيف ميكن أن متثل الشمول الكل التاريخي؟.

1

بينام يرى كريستوفر نوريس يف املقابل أن ليوتار يعكس نزع ًة سائد ًة بني مفكري ما بعد
2

الحداثة ،تستغل مفهوم كانط عن السامي الجليل أو العالقة املتوازنة بني األخالق وعلم
كل ح ٍّد يسمح به ما ورد يف كتاب «نقد ملكة الجامل» .ويوضح
الجامل إىل درج ٍة تتجاوز َّ
نوريس ملاذا ت ُويل ما بعد الحداثة أهمي ًة كبري ًة لهذا املفهوم ،وذلك بسبب كونه يتمظهر
بالنسبة لليوتار عند ذلك الحد الفاصل بني اللغة والتمثل ،حيث يصطدم الفكر مع تلك
ٍ
ملقياس عا ٍّم يؤسس
التناقضات العصية عىل الحل ويجرب بالتايل عىل االعرتاف بافتقاره
3

ٍ
ٌ
وخطابات أخرى  ،وكتب نوريس يف الفصل الرابع من كتابه « ُ
نقدية» ضد
خطابَه
نظرية ال
ليوتار تحت عنوانٍ ذي دالل ٍة «من السامي إىل العبثي» ،إذ يخصص الفقرة األوىل عن
الكذب وألعاب اللغة ،والثانية عن ليوتار مناقشا ً كانط ،وسوف نعرض ونناقش هذا املوقف
الثاين بعد تحليل كانطية ليوتار.
ميكن أن نتبني فلسفة كانط بوضوحٍ يف العديد من مؤلفات ليوتار ،الذي أوىل للنقد
الكانطي عام ًة ،والنقد الجاميل خاص ًة اهتامما ً كبريا ً ،ومع ذلك يكتفي معظم الباحثني يف
4

كتاب واح ٍد لليوتار هو االختاليف  ،ويشري بعضهم أحيانا إىل
كانطية ليوتار باالعتامد عىل
ٍ
دراسته وسرنكز من جانبنا باإلضافة إىل هذين العملني وقبلهام عىل كتاب ليوتار عن النقد
5

الكانطي للتاريخ ،أو الحامسة وقبل أن نعرض لهذا العمل سنقدم إشارتني موجزتني

 .1كريستوفر وانت واندزجى كليموفسىك :املصدر السابق .172
2. Sublime
 .3كريستوفر نوريس :نظرية ال نقدية ،ص .110 -103
4. Le Différend
5. L’Enthousiasme
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لتعامله مع كانط يف عمله املبكر الفينومينولوجيا وعمله ذي الشهرة الكبرية الوضع ما بعد
1

الحدايث .
2

ويناقش ليوتار يف كتابه الفينومينولوجيا العالقة بني كانط وهورسل ،موضحا ً أثر األول
ٍ
يف الثاين .ويتكون العمل من مقدم ٍة وخامت ٍة وقسمني ،األول من فصلٍ
واحد هو علم
املاهيات ،وهو ما يهمنا بشكلٍ
أسايس والثاين من أربع ِة فصو ٍل ،يتناول عىل التوايل وضع
ٍّ
العالقة ،والفينومينولوجيا وعلم النفس ،وعلم االجتامع ،والتاريخ ،ثم خامت ٌة .يبني ليوتار
ٍ
ٍ
رياضيات شامل ٍة،
جديد حلم ديكارت يف الوصول إىل
يف املقدمة أن هورسل بعث من
وهذه الرياضيات هي فلسف ٌة ،وفلسف ٌة بعد كانطية ،ألنها تسعى إىل تجنب املنهجية
امليتافيزيقية .لقد كان كانط يبحث عن الرشوط القبلية للمعرفة لكن هذه القبلية كان تستبق
الحكم عىل النتيجة .أما الفينومينولوجيا فرتفض هذا املوقف وهنا يكمن رس أسلوبها
3

االستفهامي وراديكاليتها  .ويبني هورسل يف «املبحث املنطقي» السادس أن الكانطيني
ٍ
حدس
الجدد يرون أن هذا يعني العودة إىل نظرية كانط القائلة أن املعنى املجرد من دون
يظل فارغا ً.
ويرى أن هورسل يرفض املثالية القبلية الكانطية ،ألنها ال تفّس إال الرشوط القبلية
للمعرفة الرصفة الرياضيات  -الفيزياء البحتة وال تفّس الرشوط الحقيقية للمعرفة الواقعية.
ويؤكد أن الذاتية الكانطية ليست سوى مجموعة من الرشوط التي تنظم معرفة ِّ
كل موضوعٍ
ممكنٍ بعام ٍة  ،أما األنا الواقعي فيعاد إىل مستوى املحسوس بوصفه موضوعا ً ولهذا يتهم
هورسل كانط بالنفسانية( .نوريس ص .)17
ويوضح ليوتار تحت عنوان «األنا الخالص واألنا السيكولوجية والذات الكانطية» ،أن
رفض هورسل أن يكون األنا املتعايل هو األنا السيكولوجي يجعلنا نجد أنفسنا أمام الذات

1. La Condition Postmoderne
2. La Phénominologie
3. Lyotard, la phenomenologie que sais - je? PUF, Paris, 1954.

والرتجمة العربية للدكتور خليل الجر ،منشورات ماذا أعرف بريوت د .ت.
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الكانطية التي تفرتض العالقة بني املعرفة واألشياء بل بينها وبني القوة العارفة؟ إن الكثري
من أقوال هورسل يوحي بهذا التفسري ،ذلك أن هورسل يبني أن الطبيعة ليست ممكن ًة إال
عن طريق األنا ويستند النقاد عىل ذلك ليبينوا أن املوضوعية ،بالنسبة لهورسل كام بالنسبة
إىل كانط ،تعود إىل مجموعة هذه الرشوط وأن القضية الظاهراتية الكربى هي قضية «النقد»
بالذات.
إن هذا االهتامم ببيان العالقة بني كانط وهورسل يوضح فهم ليوتار العميق واهتاممه
املبكر بالفلسفة الكانطية الذي سيظهر يف أعامله الالحقة وتوظيفه املفاهيم الكانطية يف
إطار توجهاته ما بعد الحداثية .ويظهر ذلك يف كتابه «الوضع ما بعد الحداىث» ،والذي
يتناول فيه وضع املجتمعات األكرث تطورا ً ،وهو يستخدم كلمة «ما بعد الحداثة» لتسمية
هذا الوضع ،لتحديد حالة ثقافتنا يف أعقاب التحوالت التي غريت  -كام يقول  -قواعد
اللعب منذ نهاية القرن التاسع عرش.

1

ولتوضيح مرشوعية املعرفة ،يستعني ليوتار بنقد العقل العمل إذ مل تعد املعرفة هي
الذات ،بل هي يف خدمة الذات ،ومرشوعيتها الوحيدة هي أنها تسمح لألخالق بأن تصبح
واقعا ً .يقدم هذا عالق ًة بني املعرفة وبني املجتمع والدولة ،هي يف األساس عالقة الوسائل
بالغاية .وهو يعيد من جدي ٍد الوظيفة النقدية للمعرفة .لكن تبقى حقيقة أن املعرفة ليس لها
مرشوعي ٌة نهائي ٌة خارج إطار خدمة األهداف التي استشفتها الذات العملية ،أي الجامعة
البرشية املستقلة (الوضع ما بعد الحدايث :ص .)27
يصف لنا ليوتار يف بداية كتابه «الحامسة :النقد الكانطي للتاريخ» مدى اهتاممه بفلسفة
كانط ،إذ استعان بهذا العمل يف محارض ٍة عن «السيايس» ألقاها يف نهاية ( )1981مبركز
األبحاث الفلسفية بباريس ،ونرش جزءا ً منها تحت عنوان «مقدمه لدراسة املسألة السياسة

ٌ
أبحاث يف الفلسفة واللغة» ( .)1983تحت
وفقا لكانط» ( )1981كام نرشها يف كتاب «
عنوان «األرخبيل» والعالمة :حول الفكر الكانطي من التاريخي /السيايس .ويعرض كتابه

1. Lyotard: the postmodern Condition, A Report on Knovbdge, 1984.

والرتجمة العربية أحمد حسان ،دار رشقيات ،القاهرة  994ص .23

كانط وفالسفة ما بعد الحداثة د ّوامات التأويل 447 

« »le Différned 1984بعض جوانب املوضوع خاص ًة يف ما كتبه تحت عنوان «مالحظات
ٍ
وقت متزامنٍ مع إعداد كتابه
كانط» .وقد أعاد ليوتار النظر يف هذا العمل عن كانط يف
«االختاليف» ( )1981 /1980ليك يبلور فيه مضامني ما بعد الحداثة يف «نقد ملكة
1

الحكم» لكانط ،خاصة تصوره للجليل .
ويتناول ليوتار عىل امتداد خمسة فصول يف كتابه عن كانط؛ النقدي نظري السيايس،
األرخبيل ،ما يكشف عن نفسه يف الحامسة ،يقدم منهجني وطريقة لصياغة التاريخي/
السيايس ،ما يكشف عن نفسه يف الشعور من عرصنا ،وميهد بخالص ٍة للموضوع وميكن
تحديد خالصة أفكاره عىل النحو اآليت.
 إن هناك غياب عقيدة الحق يف النصوص الكانطية املتعلقة بالتاريخي السيايس.وملاذا هذا الغياب وإن هناك قرابة بني النقد والتاريخي السيايس ،إذ يجب يف كليهام
إصدار األحكام من دون أن تكون لديهام قاعدة ،خالف القانون السيايس؛ الذي ميلك
قاعدة الحق من ناحية املبدأ؟ ويرى ليوتار أنه كام أن النقد ال يقود إىل العقيدة بل إىل النقد
كذلك يجب أن يكون األمر يف التاريخي السيايس؛ فبينهام اتفاق مامثل ٍة ،فالنقد قد يكون
هو السيايس يف عامل الجمل الفلسفية  ،والسيايس قد يكون هو النقد يف عامل الجمل
االجتامعية التاريخية.
 يكتب كانط نفسه بوصفه ناقدا ً يف التاريخي /السيايس إذ يحدد رشعية هذه الجملٍ
عالقات بينها تستعاد عن طريقها وحدة املسألة التاريخية
التي تقدم هذا العامل ،ويقرتح
ري محدد ٍة.
السياسية وإن كانت وحد ًة غ َ
 إن فلسفة السيايس ،أي النقد الحر أو التأمل الحر يف املسألة السياسية تبدو هينفسها سياسي ًة ،فهي متيز بني عائالت الجمل الالمتجانسة التي تقدم عامل السياسة وتستدل
عىل طريقها بوساطة «املمرات» التي يدل بعضها عىل بعض مثال الحامسة كام يحلله
كانط عام .1789

1. Lyotord: l, Enthousiasme la Critique kantienme de l, Histoisre.

والرتجمة العربية نبيل سعد ،املجلس األعىل للثقافة ،بالقاهرة  2001ص .13
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فهو يف هذا العمل كام يتضح مام سبق يحدد أوالً املامثلة واالت ّفاق بني النقد يف
كل
املجال الفلسفي واملجال التاريخي والسيايس ،ثم يح ّدد النقد واستقالل موضوع ِّ
ٍ
ممرات بينها ،ويوضح تطبيق ذلك عىل
ملك ٍة من ملكات العقل وإمكان وجود عالقات
التاريخي السيايس.

1

ٍ
هامش مه ٍّم يقول فيه أنه يقوم باتباع درس الكتابني الثاين
ويتضح توجه عمل ليوتار يف
ٍ
ملوضوعات
والثالث من النقد ،ودروس األبحاث التاريخية السياسية ،وميد نطاق البحث
معرفي ٍة ال ميكن  -باعرتاف كانط نفسه  -أن تحل طبقا ألسلوب األمثلة واملخططات .ويرى
هذه التعبريات يف نطاق إشكال األساس واألصل ،وإن األهمية التي يوليها كانط للحكم
مؤرش عىل انقالب مسألة األصل لصالح مسألة الغايات التي يقدمها كانط تحت اسم
هي ِّ ٌ
ٍ
ممرات بني مناطق من الرشعية.
أفكار .إذا نظر إليها من هذه الزاوية ،فإنها تصبح كام لو أن
وليك ندرك «الثورة» الكانطية يف برنامجها غري املعلن ،يتعني علينا أن نتمكن من تركيب
هذه املمرات يف جملٍ  .إنها كام يبدو يل عند كانط كام يقول ليوتار ،اللغة أو املوجود
وهو يقوم بتحديد مختلف األرس القانونية ،هي اللغة النقدية وإن كانت دون قواعد ،وهو
يقوم بصياغة تركيبات الجمل املختلفة .من هذا الجانب تبدو «الشكالية الكانطية»  -كام
رث سياسي ًة من كونها قضائي ًة.
يرى  -أك َ

2

يحدد لنا ليوتار معياره يف اختيار نصوص كانط السياسية فهذا االختيار يف حد ذاته
سيايس  ،ومن هذه النصوص الخاصة بالقانون ،عقيدة الحق العام التي مل ينظر إليها
اختيا ٌر
ٌّ
3
ضمن أعامل كانط السياسية .وهذا ما يوضحه لنا بل ريدنغز يف كتابه Introducing
4

 lyotardفريى أن قول بنغتون أن ليوتار يعد مفكرا ً سياس ّيا ً يف األساس ٌ
صحيح ،وهو
قول
ٌ
يشرتط كذلك وضع ليوتار يف مكانه السيايس بجانب مكانته بوصفه مفكرا ً ،بالقدر نفسه.

 .1ليوتار :النقد الكانطي للتاريخ ،التبيه.
 .2املصدر السابق ص 22هـ.3
3. Bill Readings
4. Bennington
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مطلب ليس سهالً ،أن نفكر يف السياسة
إن ليوتار يطلب منا أن نفكر يف السياسة وهو
ٌ
1

حسبام يرى ليوتار معناه أن نضع فهمنا هذا املصطلح محل السؤال  .وإن الجملة الفلسفية
عند كانط تتمثل بالجملة السياسية وذلك حني تكون نقدي ًة أي ال مذهبية .فاألخرية ،الجملة
املذهبية أو النسقية تختلف عن الجملة النقدية يف أنها تجد قاعدتها يف النظام الذي تشري
2

إليه فكرة النسق بوصفها عقيد ًة ويعتمد يف هذا عىل تحليل مقدمة نقد العقل الخالص.
إن كثريا ً م ّام كان يرمز إليه كانط يف رأي ليوتار لألداء النقدي مياثل أداء املحكمة أو
أداء القايض ،ومع ذلك فإن القايض هنا ال ميكنه أن تكون له سلط ٌة قضائي ٌة ،إذ ال يوجد
يئ وال حتى مجموع ٌة مرجعي ٌة من األحكام السابقة متكنه من
يف حوزته كو ٌد لنظامٍ قضا ٍّ
إجراء تحقيقه أو صياغة منطوق حكمه بناء عليها ،وبالتايل فعليه أن يضع هذا القانون داخل
نطاق بحثه .بنا ًء عىل وجهة النظر هذه تجد الفلسفة النقدية نفسها يف ذات الوضع الذي
يحتم عىل محكمة ما أن تعلن فيه« :هذه هي القضية» أو «هذه العبارة هي السليمة» أكرث
أي محكم ٍة أخرى ال يكون يف وسعها سوى تطبيق قاعد ٍة تقييمي ٍة أقيمت سلفا ً
مام هي يف ِّ
عىل أحد املعطيات الجديدة.

3

نصا ً يف تقديم كانط لـ «نقد العقل الخالص».
يعرض ليوتار يف بداية كتاب «الحامسة» ّ
يوضح لنا  -باإلضافة ملضمون وتاريخ أنساب كانط  -كانطية ليوتار وسبب تسميته
الفيلسوف املرتحل وأن الفلسفة ترحال .يقول كانط:
يف بادئ األمر ظلت الدوغامطيقية تتحكم بشكل مستبد يف امليتافيزيقا ،وكان قانون
هذا االستبداد يحمل بصامت بربرية العصور القدمية ،يف ما بعد وبسبب حروب
فوىض كامل ٌة ،وقام املتشككون  -وهم نوع من البدو
ً
داخلية .ترتب عىل هذا االستبداد،
ي نوع من القامة املستدمية فوق أرض واحدة  -بقطع الرابط
الرحل ،الذين ميقتون أ َّ
4
االجتامعي.

1. Bill Readings: Introducing Lyotard, Art and Politics, Routledge, London 1991, p. 105.

 .2ليوتار :الحامسة أو النقد الكانطي للتاريخ ص .21
 .3املصدر السابق ص .23
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ويعلق الفيلسوف الرحال عىل ذلك أنها دعوة إىل العقل بأن يعاود مر ًة أخرى القيام
بأكرث املهام املنوطة به صعوب ًة ،أال وهي معرفة الذات وتشكيل محكم ٍة متنحه الثقة يف
ادعاءته املرشوعة .إن هذه املحكمة ليست  -فيام يقول كانط  -سوى نقد العقل الخالص.
ما بعد احلداثي بوصفه حتديداً كانط ّي ًا
يحدد ليوتار مهمة ما بعد الحداىث تحديدا ً كانط ّيا ً يف أنها ليست تقديم واقعٍ ،بل اخرتاع
ٍ
تلميحات إىل ما يقبل اإلدراك وال ميكن تقدميه .وهو ال يتوقع أن تؤثر هذه املهمة يف
املصالحة األخرية بني ألعاب اللغة التي عرف كانط أنها تحت اسم امللكات ،تفصل فيها
بينها هو ٌة .وأن يكون الوهم املتعايل هو الذي يأمل يف الجمع الكل بينها يف وحد ٍة
حقيقي ٍة.

1

إن قراءة ليوتار تعتم وبشكلٍ
جذري عىل هذا الجانب الوضعي أو الحيايت لألخالق
ٍّ
ج للوسيط بني حقلني :املعرفة و
الكانطية عرب استغاللها مبدأ التسامي وتصويرها كنموذ ٍ
كل منهام عىل طريف نقيض ،وبالتايل ينظر
األفكار الباطنية ،إىل درج ٍة تصبح معها مصالح ٍّ
ٍ
منخرط إطالقا ً بالهموم العملية
إىل األوامر األخالقية وكأنها تصدر عن صوت ضمريٍ غري

للعامل الحقيقي .إن ليوتار باختصار يجعل كانط أقرب إىل كريكيغارد يف كتابه «خوف
ورعشة» منه إىل دوره بوصفه ممثالً لالستقاللية التنويرية يف قضايا الضمري األخالقي
والسيايس والديني (نوريس :ص .)116
ويرجع نوريس أخطاء ليوتار لوقوعه تحت ما أطلق عليه :النزعة الْبغامتية الجديدة ما
بعد الحداثية .يقول :مهام تكن العالقات معقد ًة لدى كانط فإن الفهم والعقل العمل ال
ألعاب
ميكن فصلهام .ليس عىل األقل إىل درجة اعتبارهام كام يفعل ليوتار ينتميان إىل
ٍ
ٍ
ٍ
أرضيات
واقعي يستند إىل
بتوظيف
كل أم ٍل
كل بحيث يقعان خارج ِّ
لغوي ٍة اختالفي ٍة بشك ٍل ِّ ٍّ
ٍّ

1. Lyotard: Answer to The Question what is the Postmodern? In Postmodern Explained, Trans by Julian
Pefais and Maron Thmas London, 1991.

ملحق برتجمة الوضع ما بعد الحدايث ص .109
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معرفي ٍة وتاريخي ٍة وسياسي ٍة  -أخالقي ٍة مشرتك ٍة .إن املشكلة مع الكثري من التنظريات الراهنة
ح ما بعد حداثي ٍة أو ما بعد بنيوي ٍة أو برغامتي ٍة جديد ٍة ،هي أنها تختزل كل
سوا ًء قدمت برو ٍ
ي
األنظمة الناطقة باسم الحقيقة إىل مجرد لعب ٍة متارس «خطابات» متنافس ٍة خالي ٍة من أ ِّ
ضامنٍ أو مرشوعي ٍة خارج ما تزودها إياه قواعد اللغة الشفوية الراهنة (نوريس ،ص .)94
إن ما تقدمه هذه القراءة ما بعد الحداثية للتسامي الكانطي ،هي يف ما يرى نوريس  -نظر ٌة
من الشك املعريف املتطرف إضاف ًة إىل سياد ٍة معزول ٍة كل ّيا ً عن أسئلة املسؤولية أو
املرشوعية املنتمية للعامل الحقيقي (نوريس ،ص .)246
رابعاً :دريدا ،النقد املعريف وااللتزام األخالقي:
الفيلسوف الرابع الذي نتناول موقفه من كانط هو جاك دريدا ( )2004-1930صاحب
خاصا ً داخل ما بعد الحداثة .تطلق
الفلسفة التفكيكية ،والذي تتميز فلسفته بأنها متثل نحوا ً
ّ
1

عليه مارغريت روزا مصطلح «ما بعد الحداثة التفكيكية» وهي تطلق هذه التسمية اعتامداً
2

عىل ما كتبه سنة  1978يف دراسته «الحقيقة يف التصوير»  ،إذ ترى أن دريدا يف هذا العمل
يرهص بتوجيه ليوتار ملا بعد الحداثة نحو تفكيك «ما ورائية النص» ،وذلك يف كتابه الوضع
ما بعد الحداىث ،وإن كان دريدا نفسه يحرتز من استخدام مصطلح ما بعد الحداثة.

3

وتعتمد روزا يف هذا التحليل عىل كرستوفر نوريس يف دراسته املنعطف التفكييك.
لكن التفكيكية تثري اعرتاضات بعضهم ،فهي عندهم أقرب إىل األدب منها إىل الفلسفة أو
عىل األقل تلغي املسافة بينهام اعتامدا ً عىل اهتاممها بالنص والكتابة .ومقابل هذه

1. Deconstructionist post-modernism
2. The Truth in Painting
3. Christopher Norris: The Deconsttuctructive turn, London 1983

نقالً عن مارغريت روزا :ما بعد الحداثة ،ص .55 - 54
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االنتقادات يؤكد دريدا حرصه عىل خصوصية الخطاب الفلسفي .كام يتضح يف حوا ٍر له
مع هرني رونس.

1

يقرتب دريدا من األنطولوجيا واإلبستمولوجيا من خالل مسأل ٍة إضافي ٍة هي الكتابة
ٍ
فلسفي ،وهو يقرر «أنه ال يوجد يش ٌء خارج النص» ،وهكذا يلفت انتباهنا
كنشاط واهتاممٍ
ٍّ
إىل غياب حدود التمثل وينتج من ذلك مسأل ٌة مشتق ٌة من كانط وهي كيف يحدث أن نتعرف
2

إىل غياب الحدود  .إن تحليل دريدا لكتاب كانط «نقد ملكة الحكم» يف دراسته «الحقيقة
يف فن التصوير» يركز عىل فكرة امللحق والتكملة« :عند دريدا إن عدم االتساق يف كتابه
«نقد ملكة الحكم» كنتيج ٍة لتطور الخيال الجامح عند كانط يف أن الحصول عىل الحقيقة
هو أن تتحقق غاية الكتابة ،غري أن هدف دريدا ليس تخطئة كانط أو حججه ،بل باألحرى،
الظاهر الحتمي لهذه التناقضات ،يخرب نص دريدا نفسه ،ومن ثم تصبح املسألة تأكيد
إمكانية الخطأ للذات ،وملن يتعرض لغايات الكتابة.

3

وهناك من يدافع عن تفكيكية دريدا ويستنكر الفهم الخاطئ لها ،كام نجد لدى صاحب
4

«نظري ٌة ال نقدي ٌة» الذي يتوقف عند اتهامٍ يتكرر  -غالبا ً من سريل وهابرماس  -مؤداه أن
ٍ
وتكنيك إللغاء حدود الجنس األدبية بني
التفكيكية هي مجرد «حقيبة بالغية من الخداع»
الفلسفة من جهة والشعر واألدب أو النقد األديب من جه ٍة أخرى .وهو يستشهد  -خالف
ذلك  -بقول دريدا:

 .1جاك دريدا  :مواقع ،حوارات ،ترجمة وتقديم وتقديم فريد الزاهي ،دار توبقال للنرش ،الدار البيضاء 1988 ،ص .12انظر دراستنا
جاك دريدا ،التفكيك واالختالف يف الفكر العريب املعارص ،مجلة دراسات عربية ،بريوت عددا ديسمرب  ،1997يناير – فرباير
.1998
 .2وانت وكليموفسىك :كانط ،ص .174
 .3املصدر السابق ص .176
 .4كتب أير  A. J. Ayerعن دريدا بوصفه شخصاً أدبياً بالغياً مزعجاً ،أفكاره غري جديرة باهتامم مفكرين جادين ،نوريس عىل
العكس يرى أن التفكيك ينطوي عىل عناء فكر ،سعى نحو نقض حاسم ،يضعه برصاحة مع الكانطية أكرث مام يضعه معارضيه
املتعجريفني  .Norris: Derrida, Fontana, pوكذلك نجد نفس الدفاع يف كتاب نوريس ،نظرية ال نقدية ص .15
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يف كتابايت مل تتدمر أو تتحدى أبدا ً قيمة الحقيقة وكل القيم املرتبطة بها ولكن فقط
1
أعيد توظيفها ضمن سياقات أكْبَ قو ًة وأرحب وأغنى.

ويف هذه السياقات  -وهذا ما يهمنا  -بالنسبة لدريدا كام بالنسبة لكانط ،متتد القضايا
ايس.
التفكيكية يف حقل البحث اإلبستمولوجي إىل مسائل ذات محت ًوى
أخالقي سي ٍّ
ٍّ
كل يش ٍء ،أخالقي ٌة ،وهي ملتزم ٌة بتلك القيم املوجودة يف
فالتفكيكية ملتزم ٌة عىل الرغم من ِّ
2

النقد التنويري  ،والدفاع نفسه نجده يف كتاب نوريس «دريدا» الذي خصص أحد فصوله
عن دريدا وكانط .وهو يرى أن من الخطأ النظر إىل التفكيكية وكأنها تؤسس بشكلٍ مطلقٍ
لقطيع ٍة مع خطاب النقد التنويري فقد« :عمل دريدا عىل جعل خطاب التنوير أكرث رديكالي ًة
مستجوباً» مثله الالمفكر بها ،يقصد تناقضاته ،يف الوقت الذي ظل يحرتم فيه أسسه النقدية
الباحثة عن الحقيقة.

3

ويربط كرستوفر نوريس بني كانط ودريدا ،فكالهام تعرض للهجوم ،إن عمل دريدا
أي تح ٍّد
املعرتف به عىل الرغم من الحرب املفتوحة ،عالم ٌة عىل هذا العنف الذي يثريه ُّ
لربوتكوالت النقاش العقل .وهنا نتذكر هجوم كانط عىل معلمي أرسار الدين وهؤالء
4

الذين تبنوا «نغم ًة رؤيوي ًة» ليعطلوا برملان العقل  ،وجرميتهم األسوأ من وجهة نظر كانط،

1 . Norris: Derrida, P .
 .2افرتض نوريس «أن هناك بعدا أخالقياً يف كتابات دريدا أدركه معظم معلقيه .ومن وجهة النظر هذه يرى دريدا كبديهية ،أن
الفلسفة يف الرتاث الغريب قد انشغلت ،لوقت طويل مبشكالت املعرفة والحقيقة والعقل ،وهي مشكالت ال مناص من ارتباطها،
فعلياً بهذا الرتاث باالستمرار يف التفكري فيها عربه ،ص .172
 .3يقول إن دريدا مييض نحو تعريه املثال الكانطي للفلسفة الذي يعاملها بوصفها موضعاً للسؤال النزيه املحض املتحرر من
ضغوط التصادم الحكومي استناداً إىل عدم مشاركتها املكفولة يف الشؤون العملية .ويوضح كيف أن بالغة الالمباالة تخدم رفع
صورة الفلسفة ذاتها كام تساعد بحسم شدي د عىل إبعاد االهتامم عن رهاناتها وانشغاالتها بالعامل خارج الجامعة .لكن إيراد هذه
الحجج ضد املثالية الكانطية  -وربط هذه املثالية بإبستمولوجيا معينة تحض املعرفة والعقل والحقيقة  -لن تكون افرتاضاً بأننا
نتخىل عن املرشوع الكامل للنقد التنويري ،ص .180
 .4يقول كانط يف دراسته «ما التنوير؟» لقد ركزت اهتاممي يف بحثي حول عرص التنوير ،عىل ذلك النوع الذي يحررالناس من
حالة القصور التي يبقون هم املسؤولون عنها ووقفت عىل املسائل الدينية؟ ذلك ألن ال مصلحة لحكامنا يف ما يخص الفنون
والعلوم ،يف أن يقوموا بدور األوصياء .ثم إن حالة القصور هذه الدينية التي تناولتها ،هي األكرث رضراً واألدهى خزياً :كانط :ما
التنوير؟ مجلة الكرمل العدد  13ص .64
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أخالقي .إن
حقائق قابل ٍة للسؤال املتعقل وحقائقِ قانونٍ
هي التشويش الحادث بالتايل بني
َ
ٍّ
معلمي األرسار الدينية يأمثون يف حق العقل واألخالق والدين عىل السواء حني يتسببون
يف انهيار مصطلحات هذا التمييز الحاسم كام يصيغه دريدا ملخصا ً كانط ،أنهم ال مييزون
العقل التأمل املحض من العقل العمل املحض ويظنون أنهم يعرفون ما يكون قابالً
ني شامل ٍة تخص العقل العمل.
للتفكري فيه كلي ًة ،ويصلون عرب الوجدان وحده إىل قوان َ

1

ويرى نوريس يف الفصل الذي عقده عن دريدا وكانط أن فيلسوف التفكيكية ،مثل كانط،
مل يف الخارج ،وأن اللغة ميكنها التعامل مع هذا العامل .لكن ما ينكره هو
ال ينكر وجود عا ٍ
2

فكرة الواقعية املتعالية عند كانط التي تفرض تص ُّورا ً متش ِّيئا ً لإلحالة  ،وبهذا فإنه يغلق تلك
األبعاد للتبادل املنتج بني العامل والنص .ويستشهد نوريس بفقر ٍة من كتاب دريدا
3

«التشتت» (ص )43 :توضح الفقرة هذه النقطة ،يقول دريدا:
خارجي أو أن يحاول القيام
كل مرة يحاول املرء أن يربط الكتابة مبصدر توكيد
يف ِّ
ٍّ
بقطيعة مع املثالية بصورة متعجلة فإنه قد يضطر إىل تجاهل بعض االكتشافات النظرية
بكل تأكيد إىل املثالية
كل مرة يحدث ذلك ،فإن املرء سوف يعود ِّ
الحديثة ...ويف ِّ
بشكل ما ال ميكنه إال أن يرتبط بها خاص ًة عن طريق التجريبية أو الصورية .ومثل كانط
فإن دريدا يرى كيف تختلط هذه املواقف إىل ح ٍّد يستحيل معه متيز امليتافيزيقا
التجريبية من نقيضها املثايل .ويرص مثل كانط عىل أن مثل تلك التداخالت ميكن
تحاشيها عن طريق اهتامم شديد باملشكالت التي تحيط بعملية الوصول إىل الحقيقة
عن طريق متثلنا لها.

4

ويدافع نوريس عن دريدا ،الذي كان منغمسا ً إىل ح ٍّد كبريٍ يف كل إشكاالت ما بعد
كل أنواع النقد
الكانطية التي تتعلق بالعقل والتمثل .ويرى أن القول برفض دريدا َّ
اإلبستمولوجي وتعامله مع الفلسفة عىل أنها مجر ُد نو ٍع من أنواع الكتابة ،وعدم اهتاممه

 .1كرستوفر نوريس :نظرية ال نقدية :ص .178
2. Reference
3. Disseminatin
4. Norris: Derrida, p. 147
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بشكلٍ مح ّد ٍد مبشكالت املعرفة والحقيقة ،ليس مسأل ًة بسيط ًة كام أوحى بذلك ريتشارد
روريت ،فنحن ال ميكننا أن ننكر أنه يفكر يف هذه القضايا عىل أنها قد قُدّمت عىل النحو
الذي تتخلص فيه من املشكالت الجادة يف التأسيس النيص أو املدون للرباهني الفلسفية،
وأنه إذا كان قد أكد أن الفلسفة هي «نو ٌع من أنواع الكتابة» ليك يجعل هذه املقولة هي
فلسفي» وذي نزع ٍة نصي ٍة
األكرث قو ًة وفاعلي ًة ،فإن هذا ال يعني أنه قد ظهر يف أفقٍ «ما بعد -
ٍّ
خالص ٍة.
يلتزم دريدا كام يظهر يف كثريٍ من تأكيداته بالنقد الكانطي التنويري وقد قدم يف مقالته
«الكوجيتو وتاريخ الجنون» نقدا ً لكتاب فوكو «الجنون والحضارة» وفيه يرى أن ما قدمه
ٍ
تناقضات تساوي بالفعل شكالً من سوء النية الفكري .ويف نهاية مقالته
فوكو ينطوي عىل
يشدد عىل رضورة الوفاء بالعهد مع تقاليد النقد التنويري الكانطي.
السؤال املهم الذي شغلنا وسعينا ملناقشته وقد أرشنا إليه عىل امتداد صفحات الدراسة
ي الجوانب يف فلسفة كانط توقف أمامها فالسفة ما بعد الحداثة؟ ال نود أن نكرر ما
هو :أ ُّ
سبق أن ذكرناه من أن النقد هو األساس الذي شغلهم وانطلقوا منه ودارت أبحاثهم حوله
بحيث اكتشفوا فيه جذور االختالف بني مجاالت قوى العقل املختلفة ،وإن كانط  -وهذا
ٍ
مجاالت متعدد ٍة أهمها املجال
هو املهم  -مل يتوقف عند نقد املعرفة بل إن النقد يشمل
كل من دولوز وليوتار ودريدا يف نقد ملكة الحكم فلسفة
التاريخي السيايس ،لقد وجد ٌّ
كانط النقدية ،عالجها دولوز بشكلٍ
ل وقدم هذا النقد لليوتار وسيل ًة لتطوير
تاريخي تحلي ٍّ
ٍّ
فلسفته واتخاذها نحوا ً لغويّا ً جديدا ً كام يظهر يف االختاليف والنقد الكانطي للتاريخ واعتمد
عليها ميشيل فوكو يف مجال السياسة والثورة.
يف مقابل االهتاممات األكادميية التي توقفت أمام فلسفة كانط النظرية اإلبستمولوجيا،
وفلسفته العملية ،األخالق والتطرق أحيانا ً إىل إسهاماته يف مجال فلسفة الجامل وفلسفة
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الدين فإن فالسفة ما بعد الحداثة وجدوا يف النقد الكانطي سبيالً لالختالف .بحيث نستطيع
أن نؤكد أن مقابل القراءات املختلفة التي سبق وأن تناولت فلسفة كانط من تحليلي ٍة
وماركسي ٍة وبنيوي ٍة مثة قراء ٌة متميز ٌة ما بعد حداثية للفلسفة الكانطية .وهذه القراءة توضح
جوانب مهم ًة يف فلسفته مل تتطرق إليها غريها من القراءات ،باإلضافة إىل أنها تؤكد أيضا ً
َ
أن دور فلسفة كانط ومكانتها ال يقالن عن دور فلسفة نيتشه ومكانتها يف يف فلسفة ما بعد
الحداثة.

االنقسام العلامين ـ الديني معاثر الرتاث الكانطي1
ريتشارد ج .برنشتاين2
يف سياق أطروحاته حول العرص العلامين ُمييّز الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور بني ثالثة معانٍ مختلف ٍة
للعلامنية ،لكنها متصلة يف ما بينها .يركز املعنى األول عىل الفضاءات الشعبية التي زُعم إفراغها من الله
يبني تايلور أن العلامنية تشكّلت بعد تراجع االعتقادات واملامرسات الدينية،
ظاهريّاً .ويف املعنى الثاين ّ
وانرصاف الناس عن الله ،والتوقف عن الذهاب إىل الكنيسة.
أما املعنى الثالث فهو يع ّد اله ّم الرئيس لتايلور ،ويركّز عىل رضورة االنتباه إىل «رشوط االعتقاد».
تسعى هذه املقالة إىل تأصيل أطروحات تايلور وترتكّز عىل إشكالية االنقسام العلامين الديني يف الرتاث
الكانطي.
رص علامين ٌّ» والتي أكّد فيها عىل
ّ
استهل كاتب املقالة بحثه ببيان آراء تشارلز تايلور املطروحة يف كتابه «ع ٌ
مراحل علامني ٍة ،هي كالتايل:
َ
أنّ إنسان العرص الحديث مي ّر يف ثالث
املرحلة األوىل :خل ّو األجواء العا ّمة من الله.
املرحلة الثانية :اإلعراض عن املناسك واملعتقدات الدينية.
املرحلة الثالثة :الحياة االجتامعية التي يصبح االعتقاد بالله فيها أمرا ً جديدا ً ومحظورا ً ،إذ جميع املعتقدات
الدينية يف املجتمع تواجه معارض ًة وتحد ٍ
ّيات كبريةً.

 .1املصدر :االستغراب ،العدد  ،9 :السنة الثالثة  -خريف 2017م1439 /هـ ،العدد  ،4املجلد  ،76شتاء .2009
Bernstein, R. J. (2009). The Secular-Religious Divide: Kant’s Legacy. Social Research: An
International Quarterly 76(4), 1035-1048. (www.muse.jhu.edu/issue/28860).

تعريب :طارق عسيل
2. Richard J. Bernstein.
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هدف كاتب املقالة من تدوين هذه املقدّمة هو إثبات كون العلامنية يف جانبها الفلسفي مدين ٌة إلميانويل
ٍ
ي
كانط ،فهذا الفيلسوف حتّى وإن سعى إىل تصوير اإلميان عىل
ل ،إال أنّه ساهم أكرث من أ ِّ
أساس عق ٍّ
ٍ
فيلسوف آخ َر يف ترسيخ الفكر اإللحادي؛ ويف هذا اإلطار أكّد الكاتب عىل أن ّه ضمن مرشوعه الفكري «نقد
وجل باألدلّة النظرية» ،لذا
العقل الخالص» قال برصيح العبارة« :إنّنا غري قادرين عىل إثبات وجود الله ع ّز ّ
ٍ
ملحد يك يثبت آراءه اإللحادية ويدّعي عدم إمكانية االستناد
لكل
ميكن اعتبار هذا الرأي خلفي ًة مناسب ًة ّ
الرب بادّعاء أنّه يسري عىل النهج
لألدلّة العقلية يف هذا املضامر ،وبذلك يتس ّنى له التشكيك بوجود
ّ
الكانطي.
لكن فلسفته األخالقية ميكن أن تُ ّتخذ كذريع ٍة
وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ كانط مع كونه مسيح ّياً متديّناًّ ،
للتش ّبث بالفكر العلامين ،بل األمر يتعدّى ذلك لكونها تعترب تحدّياً جا ّدا ً للمعتقدات الدينية؛ فهو من خالل
ٍ
تأكيد تعترب
بكل
واملستقل بالذات ،وهذه امليزة ّ
ّ
نظرياته م ّهد الطريق للفكر اإلنساين ذي الطابع الحرصي
مرتكزا ً أساس ّيا ً للنزعات العلامنية التي تعاقبت يف األوساط الفكرية ،فهو ح ّتى وإن قصد يف بادئ األمر
تعيني حدود العقل ليك يُفسح املجال لإلميان ويكبح الجموح العقل يف الفكر البرشي ،إال أ ّن نظرياته
التي فصل فيها األخالق عن الدين ،وآراءه األخالقية بشكلٍ عا ٍّم؛ تعترب بح ّد ذاتها بني ًة أساسي ًة لرتويج النزعة
اإلنسانية.
التحرير
******
1

رص علامين ٌّ » ما يل:
يكتب تشارلز تايلور يف كتابه «ع ٌ

يتشكل التحول إىل العلامنية بهذا املعنى ،من مجموعة أشياء ،منها االنتقال من
املجتمع الذي مل يكن الميان بالله فيه مرفوضاً ،ومل يكن إشكاليّاً ،إىل املجتمع الذي
يُفهم فيه أن الميان مجر ُد خيار بني خيارات أخرى ،ولكن ليس أسهلها اعتناقاً.

كل من االعتقاد
إذا ً ما يعنيه تايلور بـ «العرص العلامين» هو العرص الذي أصبح فيه ٌّ
2

ٍ
خيارات حقيقي ًة وقابل ًة للتطبيق  .السؤال الذي يثريه تايلور هو:
الديني واإللحاد
ٍ
تفسريي بالله يف العامل
ظرف عاش فيه الناس بسذاج ٍة ضمن إميانٍ
كيف انتقلنا من
ٍّ
كل وا ٍ
حد ح ّد ذاته؛
املسيحي ،إىل آخر نتنقل فيه جميعنا بني موقفني ،ويظهر فيه تفسري ِّ

"1. In "A SECULAR AGE
 .2ألهداف تتعلق بالبحث سأستعمل تعبريي «االعتقاد الديني» و «اإلميان الديني» بطريقة تبادلية عىل الرغم من أن اإلميان الديني
يشتمل عىل أكرث من مجرد مجموعة من املعتقدات.
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وهو باإلضافة إىل ذلك ،بات فيه اإللحاد لكثريين الخيار االفرتايض األهم؟ هذا هو التحول
الذي أريد توصيفه ،وقد أرشحه أيضا ً (بشكلٍ محدو ٍد ج ّدا ً)...
الصيغة املخترصة للسؤال الذي أراد تايلور اإلجابة عنه هي :كيف انتقلنا من الزمن
ين
الذي ،عىل األقل يف الغرب ،مل يشكك فيه أح ٌد جديّا ً ،بوجود إله متعال ،إىل عرص علام ٍّ
بات فيه اإلميان واإللحاد بشكلٍ
خاص «خياريْن حقيقيْني» بالنسبة ملاليني البرش؟
ٍّ
يزودنا متييز تايلور بني معاين العلامنية املتعددة بأرضي ٍة مساعد ٍة إلثارة السؤال اآليت:
1

ين؟ وما الدور الذي لعبته الفلسفة يف إيجاد
كيف أسهمت الفلسفة بإيجاد عرص علام ٍّ
قابلني للتطبيق؟ لست بصدد
كل من اإلميان واإللحاد خيا َريْن
ين يكون فيه ٌّ
ع ٍ
ْ
رص علام ٍّ
الحديث عن الفلسفة عموما ً ،بل عوضا ً عن ذلك سأركز عىل مفك ٍر واح ٍد هو إميانويل
كانط .أظن أن النتائج  -سواء منها املقصودة أو غري املقصودة  -لفلسفة كانط النقدية كان
لها أعظم تأثريٍ
فلسفي يف جعل اإللحاد بديالً رشعيّا ً من اإلميان بإله متعالٍ .يف األساس،
ٍّ
مسيحي أىت من خلفي ٍة شديدة
قد تبدو مقالتي متناقض ًة ألن كانط كان ثابت اإلميان ،فهو
ٌّ
التدين .كان يؤمن أن املسيحية هي الدين العقالين الكل الصحيح .وكام يالحظ تايلور:
تستمر فلسفته يف بث هذا الشعور بالحاجة امللحة لله والخري ،حتى حني يصوغ إميانه
ين املركز.
التقوي يف قالب إنسا ِّ

مع ذلك أريد أن أبني أن كانط ليس مل يزودنا فقط بالسبب املنطقي لإلميان الديني،
ٍ
ٍ
حديث آخ َر من أجل دعم الرشعية وإضفائها عىل الذين
فيلسوف
أي
بل فعل أكرث من ِّ
يشككون جديّا ً باإلميان الديني بإله متعالٍ.
فلنتذكر إعالن كانط الشهري يف نقد العقل املحض أنه كان «مضطرا ً لرفض املعرفة ،من

أجل إفساح املجال لإلميان ».ما الذي عناه كانط بهذا الزعم الالفت للنظر؟ إن نقد العقل
املحض الكانطي هو بالتأكيد أحد أصعب األعامل الفلسفية وأكرثها تعقيدا ً وجدبا ً.
وبالتايل يسهل إغفال مأساته الوجودية .كان لدى كانط نظر ٌة عميق ٌة إىل امليول الدينية،

 .1تايلور ال يدّعي أن كل املجتمعات الراهنة علامنية .فهو مهتم بالدرجة األوىل «بحضارة محددة ،وهي حضارة الغرب الحديث،
 -أو يف التجسد القديم ،اململكة املسيحية الالتينية.
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تحديدا ً الرغبة املسيحية يف فهم ومعرفة وجود القدير املتعال .إذ منذ بزوغ فجر املسيحية،
توالت املحاوالت لتبيان أننا نستطيع أن نعرف شيئا ً عن خالقنا وحتى أن نقدم الرباهني عىل
وجود هذا اإلله .فبدءا ً بأنسلم ومرورا ً بديكارت واليبنتز ،ناضل الالهوتيون والفالسفة
املسيحيون لحل هذه املشكلة .لكن ما رشع كانط يف تبيانه – بشكلٍ حاسمٍ – هو استحالة
الحصول عىل هذه املعرفة (الكلمة األساسية هنا هي «املعرفة )».والهدف من ثورته
أي يش ٍء حول
الكوبرنيقية هو التأسيس للقول مبحدودية معرفتنا ،وأننا ال ميكن أن نعرف ِّ
ما يتجاوز حدود التجربة املمكنة .فهو مل يس َع فقط لتقويض الرباهني التقليدية عىل وجود
الله ،بل سعى ليربهن عىل استحالة هذا الربهان العقل النظري .ومع ذلك أراد كانط أيضاً
أن يربهن عىل يش ٍء آخ َر  .فحتى حني يتم االعرتاف بحدود املعرفة ،فإننا نظل نتشوق
ونسعى ملعرفة الله وميكننا أن نقول – عىل الرغم من أن هذه ليست لغة كانط – أن مأزقنا
اإلنساين هو أن هناك شيئا ً عميقا ً يختص فينا ،شيئا ً جوهريّا ً للعقل ذاته يغوينا بالتفكري بأننا
نستطيع بلوغ معرفة ما يتجاوز حدود املعرفة البرشية .وهذه الغواية« ،هذه الخديعة
الديالكتيكية» هي التي تحتاج أن ت ُقا َوم مر ًة بعد أخرى.
بعد كانط  ،وعىل الرغم من وجود بعض املقاومة ،زعم بعض املفكرين أن العقل
1

البرشي يكفي للربهان عىل وجود اإلله املتعايل  .لكن كانط ،كام أرشت ،مل يكن ملحدا ً.
كان الذعا ً يف نقده للملحدين كام لو كان من الدوغامئيني .إذ حني يزعم امللحد أنه يعرف
أن الله غري موجو ٍد ،فهو يرتكب الخطأ نفسه الذي ارتكبه الدوغاميئ ،وهو :ادعاء معرفة ما
ال ميكن معرفته .بهذا املعنى ،يكون اإلميان الديني ح ّقا ً «وراء» العقل البرشي  -أو عىل
األقل وراء ما يسميه كانط العقل النظري أو العقل التأمل .وعلينا أن نثري سؤاالً مختلفا ً :إذا
كان مثة يش ٌء ما هو أساس اإلميان بإل ٍه متعا ٍل؟
قبل أن أناقش كيف يتعامل كانط مع هذه املسألة ،أريد أن أؤكد أن تراثه ذو حدين.
فهذا الرتاث يؤ ّمن املؤاساة للذين يؤمنون بأن إميانهم الديني ال يتعارض مع العقل.
 .1أشدد عىل «املتعايل» ألن هناك فالسفة مثل هيغل الذي يؤكد وجود الله أو الروح املطلق لكنه يرفض االنقسام األنطولوجي
الثابت بني ما هو محايث ومتعالٍ  ،بني ما هو متنا ٍه وغري متناه.
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فبالفعل ،ال ميكن للكانطي الحقيقي أن يعتقد أن ما ميكن أن يتعلمه من العلم ،مبا يف
ي خط ٍر عىل إميانه .كام العلم الطبيعي ال يقدر
ذلك البيولوجيا التطورية ،ميكن أن يشكل أ َّ

أن يثبت أو ينفي وجود الله .هذه واحد ٌة من النتائج والواضحة واملتينة لـ نقد العقل
هائل يف الفكر الربوتستانتي ما بعد  -الكانطي يف
ٌ
ري
املحض .وهكذا ،كان لكانط تأث ٌ
املساعدة عىل توطيد سالمة اإلميان .وخاصة اإلميان باإلله املسيحي الذي ال يتعارض
مع ما ميكن أن نعرفه ونتعلمه من العلم.
لكن ميكن للعلامين غري املؤمن (باملعنى التايلوري الثالث) أن يحصل عىل الدعم
ري موجو ٍد .إنه ال يحتاج إال للتأكيد
من كانط .فهو ليس مضطرا ً لالدعاء بأنه يعرف بأن الله غ ُ
عىل أنه عميق الشك بهذا اإلميان الديني .لِ َم؟ ألن كانط برهن عىل أننا ال منلك وال ميكن
أن منلك أسبابا ً نظرية للتأكيد عىل أن هذا اإلله موجو ٌد .إذا ً املؤمن وغري املؤمن كالهام
ميكن أن يلجأ إىل كانط لتسويغ موقفه.
هائل يف تشكيل العرص العلامين .يدّعي أغلب
ري ٌ
مثة ٌ
طرق إضافي ٌة كان لكانط فيها تأث ٌ
املؤمنني الدينيني العاديني (مسيح ّيني وغري مسيحيني) أن األخالق ذاتها متأصل ٌة يف دينهم.
فالنصوص املقدسة ،سوا ًء الكتاب العربي ،أو العهد الجديد ،أو القرآن ،مفعم ٌة بالوصايا
حول ما نصحنا الله بفعله وعدم فعله .وعليه يعترب اإلله املحب املصدر واألساس النهايئ
حي:
لواجباتنا وإلزاماتنا األخالقية .وعىل املستوى الوجودي ،كان هذا َم ُ
صوغا ً بشكل مّس ٍّ
أقل مّسحي ًة ،يعتقد العديد من
مسموح» .وبشك ٍل َّ
«لو مل يكن الله موجوداً ،فإذا ً كل يشء
ٌ
املؤمنني العاديني بأن الله هو مالذهم وسندهم ،وأن اإلنسان من دون إميانٍ يجد نفسه
عالقا ً يف رشك النسبية األخالقية.
عىل الرغم من إميان كانط املسيحي ،فإن فلسفته األخالقية ،ال تساعد امللحدين
فحسب ،بل أيضا ً تق ّوض أسس أعمق االعتقادات التي يؤمن بها كثري من املؤمنني بالدين.
بالتأكيد مل يكن كانط نسب ّيا ً أخالق ّيا ً أو شكوك ّيا ً ،بل كان يحاول الربهنة عىل مبادئَ أخالقي ٍة
كل إنسانٍ  .لكن ما األساس
كلي ٍة .اإللزام األخالقي يتطلب أن نترصف بطريق ٍة تحرتم كرامة ِّ
الذي تقوم عليه هذه األخالق؟ ما هو مس ّوغ اإللزام املقويل الكل؟ األساس والتسويغ،
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ميكن أن يوجدا يف ملكة العقل العمل .من هذا املنطلق يربهن كانط عىل أننا بوصفنا
ٍ
رشع ألنفسنا ،ونربط أنفسنا
كائنات عاقل ًة عملي ًة نعطي القوانني األخالقية ألنفسنا ،فإننا ن ّ
أي محاول ٍة لتربير املبادئ األخالقية من خالل
بالقوانني األخالقية الكلية .وبالتايل فإن َّ
ي إل ٍه متعا ٍل هي نو ٌع من أخالقيات التبعية لسلطة تنتهك استقالليتنا وحريتنا.
اللجوء إىل أ ِّ
رصح مشددا ً:
حني يبدأ كانط «دينه ضمن حدود العقل املج ّرد» ،تراه ي ّ

بقدر ما ترتكز األخالق عىل مفهوم النسان بوصفه كائناً ح ّراً ،وبسبب هذه الحرية،
يربط نفسه من خالل عقله بالقوانني غري املرشوطة ،فال حاجة لفكرة موجود آخ َر فوقه
ليك يدرك واجبه ،وال ليالحظ ،حافزاً غري القانون نفسه .عىل األقل إنه خطأ النسان
الخاص إذا كانت هذه الحاجة موجود ًة فيه ،لكن يف هذه الحال أيضاً ال ميكن أن تُرفع
ي يشء آخ َر :ألن كل ما ال يصدر من ذاته ومن حريته ال يوفر عالجاً
الحاجة عن طريق أ ِّ
للنقص يف أخالقه – .من هنا فإن األخالق من جهتها ليست بحاجة للدين أبداً (سوا ًء
موضوعيّاً ،يف ما يخص الرادة ،أو ذاتيّاً ،يف ما يخص القدرة) لكنها ،خالفاً لذلك،
لديها اكتفا ٌء ذايتٌّ بفضل العقل العميل املحض (كانط .)1978

هذه كلامتٌ مهم ٌة تالمس جوهر ما يؤكده عد ٌد من املؤمنني الدينيني الحديثني ،وهو:
أن املعتقدات الدينية واإلميان بالله هي األساس ألخالقهم – شعورهم بالصح والخطأ،
رش .برصاح ٍة ،إن كانط يقول لنا أننا لسنا بحاج ٍة إىل الدين (اإلميان بإله
ومبا هو خ ٌ
ري و ٌ
متعالٍ) من أجل التأسيس األخالقي أو للسلوك األخالقي .لكنه يتحفنا بادعا ٍء أقوى ،إذا
لجأنا إىل الله من أجل تسويغ واجباتنا األخالقية فإننا ننتهك املسلّامت األخالقية وهي:
استقاللنا وحريتنا يف الترشيع الذايت .لكننا نحن ،ونحن فقط (بوصفنا كائ ٍ
نات عملي ًة عاقل ًة)
من نربط أنفسنا بالقوانني غري املرشوطة .لذلك يدين كانط الذين يشعرون بالحاجة للجوء
إىل الله من أجل تسويغ واجباتهم األخالقية وكذلك الذين يعتقدون أن معتقداتهم الدينية
رضوري ٌة لتوفري «الباعث» من أجل اتباع القانون األخالقي .وهكذا إذا تتبعنا تفكري كانط
حول األسس العقلية العملية لألخالق ،ميكننا أن نعرف ملاذا كان له هذا التأثري القوي يف
رص علامينٍّ  .وكانط يقوض أسس ما كان ،وما زال ،يف صميم ما يشدد عليه العديد
إيجاد ع ٍ
من املؤمنني وهو :أن هناك عالق ًة جوهري ًة بني أديانهم ومعتقداتهم األخالقية ،وأن الله هو
املصدر واألساس ملعتقداتهم األخالقية .من هنا ميكننا أن نفهم ملاذا يشبّه اثنان من أكرث
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املنظرين تأثريا ً يف القرن العرشين أنفسهم بكانط ،فقد ط ّور هذان املفكران نظريات يف
1

2

العدالة من دون أن يتوسال سلطة إله متعا ٍل :جون راولز و يورغن هابرماس  .فكالهام
ٍ
ي
يسعى للربهنة عىل أننا نستطيع تطوير
نظريات علامني ٍة حول العدالة واألخالق من دون أ ِّ
لجو ٍء إىل ر ًؤى كوني ٍة ديني ٍة .لذلك ميكننا ويجب علينا أن «نضع بني قوسني» هذه الرؤى
الكونية الشاملة يف تطوير نظرية أخالقٍ وعدال ٍة .حتى املفكرون والفالسفة الذين يعارضون
جذريّا ً مزاعم كانط حول العقل العمل والقانون األخالقي أق ُّروا بفصله الحا ّد بني األخالق
واإلميان الديني .كام أن النفعيني يقبلون الفصل الجذري بني األخالق واالعتقاد الديني،
أو يعدّون فيلسوفا ً مثل رتشارد روريت  ،الذي يكتب أحيانا ً كأن كل ما هو خطأٌ يف الفلسفة
3

الحديثة ميكن نسبته إىل كانط .يزعم روريت أن الهوس الفلسفي املعارص بالحقيقة،
واملوضوعية ،والواقع هو أث ٌر «للدين السلطوي» وأث ٌر للميل الديني للبرش إلذالل أنفسهم
أمام سلطة غري إنساني ٍة  .والسمفونية العظيمة لروريت هي :ال يوجد ما ميكننا االعتامد عليه
غري أنفسنا وغري البرش اآلخرين .لكن عىل الرغم من معاداة اإلنسان الواضحة الكانطية،
فإنه يستطيع أن يروي قص ًة متامسك ًة تأخذنا من إرصار كانط املفرط يف التقوى عىل أننا
رشع ذاتيّا ً من خالل نقد نيتشه املسيحية إىل اإلنسانوية
يجب أن نعتمد عىل حريتنا يف أن ن ّ
العلامنية املعادية لكانط عند روريت .املسألة األساسية التي أريد التأكيد عليها هي :عىل
الرغم م ن دفاع كانط عن اإلميان املسيحي ،أسست فلسفته النقدية للرتاث العلامين الذي
يفصل األخالق عن الدين.
يتحدث تايلور عن إنساني ٍة «حرصي ٍة» أو «مكتفي ٍة بذاتها» .وعندما تنشأ اإلنسانية
الحرصية يف الحداثة ،يكون مجيء العرص العلامين .وهذا ما كتبه:
أريد أن أعلن أن مجيء العلامنية الحديثة باملعنى الذي حددته يتزامن مع نشوء
املجتمع الذي ،للمرة األوىل يف التاريخ ،صارت فيه اإلنسانية املكتفية بذاتها كليّا ً خيارا ً
1. John Rawls
2. Jürgen Habermas
3. Richard Rorty
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ٍ
أهداف نهائي ٍة وراء االزدهار
أي
متاحا ً بشك ٍل واسعٍ .أعني بهذا اإلنسانية التي ال تقبل َّ
أي مجتمعٍ سابقٍ .
اإلنساين .وهذا مل يصح عىل ِّ
ألسباب كثري ٍة،
إن تصنيف «اإلنسانية املكتفية بذاتها كليّا ً» ال يناسب كانط ،وذلك
ٍ
أهمها إميان كانط املسيحي املفرتض .لكن التمييزات التي يجريها كانط بني األخالق
والدين والطريقة التي يثبت فيها أسس األخالق توفر دافعاً قويّا ً لتطوير «اإلنسانية
الحرصية» .وهذا ما يعرتف به تايلور عندما يقول:
ٌ
ٌ
مركزية أيضاً
شخصية
عىل الرغم من ثبات مكانة الله والخلود يف مرشوعه ،فإنه [كانط]
يف تطوير النسانية الحرصية ،ألنه يعرب بقوة عن قدرة مصادر األخالق الداخلية.

تايلور مهت ٌّم بالدرجة األوىل مبصادر «اإلنسانية الحرصية» وتطويرها ودورها يف إيجاد
العرص العلامين .فهو ال يويل االنتباه الكايف ملا ميكن أن يسمى «اإلنسانية غري الحرصية»،
أي اإلنسانية التي تشك يف اللجوء إىل إله متعا ٍل لكنها تواجه اإللحاد املناضل ،واإلنسانية
التي ال تشعر بالحاجة إىل رفض اإلميان الديني بوصفه خيارا ً لبعض الناس ،بل تتوقع من
املؤمنني الدينيني أن يعرتفوا باالستقالل العلامين لتلك الفضاءات السياسية واالجتامعية
ل فيها .فاإللحاد النضايل (عمليّا ً
واالقتصادية العامة التي يجب ّ
أال يكون للدين أ ُّ
ي دو ٍر فع ٍّ
أو نظريّا ً) كان محصورا ً بأقلي ٍة قليل ٍة ج ّدا ً .وأغلب امللحدين هم ال أدريون مبعنى أنهم ال
يشعرون بالحاجة إلنكار ما يسميه تايلور «الخيار الديني» ،لكنهم ال يشعرون بأنهم مكرهون
لتبنّيه من أجل تحقيق مشاريعهم يف االزدهار .وهنا أيضا ً ميكن للمرء أن يعتمد عىل كانط
لتسويغ هذا املوقف الال أدري .فغري املؤمن العلامين ،مثل كانط ،ميكن أن يواجه كل
التعصب الديني الدوغاميئ أو اإللحاد النضايل املتغطرس .وميكنه أن يعرتف
أشكال
ّ
بأهمية التجارب الدينية وتنوعها ،كام يفعل وليام جيمس ،ومع ذلك يدافع عن حق
ي
امللحدين ورشعيتهم ،كام فعل جيمس .إن اإلنسانية غري الحرصية أكرث شيوعا ً من أ ِّ
يش ٍء يشبه اإلنسانية الحرصية أو اإللحاد النضايل .باإلضافة إىل ذلك ،ميكننا أن نرى تراث
كانط بالطريقة نفسها التي مييز فيها تايلور العرص العلامين .يف هذا الكتاب يصف العرص
العلامين بأنه العرص الذي يكون فيه اإلميان واإللحاد «خياريْن» .لكن لغة «الخياريْن» هذه
تعني أننا قادرون عىل االختيار بني أن نكون (أو ال نكون) مؤمنني دينيني .وهذا يعني أن
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اإلميان الديني باالصطالح الكانطي ،يرتكز يف األساس عىل حرية االختيار اإلنساين .فإذا
يني.
كنا قادرين عىل اختيار الخيار الديني ،فنحن قادرون أيضا ً عىل اختيار خيا ٍر غريِ د ٍّ
أرشت إىل أن كانط يرفض يف األساس إمكان إعطاء دليلٍ
ل عىل وجود الله.
ٍّ
نظري عق ٍّ
عىل الرغم من أنه كان مؤمنا ً .وكام أشار هارمتن ،مل يس َع كانط بشكلٍ
خاص:
ٍّ
لحرص العقل النظري املبتىل بأسئلة ال ميكن الجابة عنها ،لكن لتوسعة استعامل
العقل العميل إىل ما بعد الترشيع األخالقي لألخالق املحصورة بالواجبات الحتامل
أن يشمل املسلّامت العقلية مثل الله والخلود.

إذا ً كيف يؤسس إميانه بالله؟ هذه واحد ٌة من أكرث املسائل جدالً يف تعليم كانط ،ألنه
ٍ
ادعاءات متضارب ًة يف فلسفته .يف األساس ،يفهم كانط الله (وكذلك الخلود
يبدو أ ّن هناك
والحرية) عىل أنها مسلّامتٌ رضوري ٌة من مسلّامت العقل العمل .عىل الرغم من الفقرة
التي ذكرتها سابقا ً حول أن األخالق ليست بحاج ٍة للدين ،فإن كانط يعتقد بوجود «برهان
ري يطرق مسامع
أخالقي» عىل وجود الله .وهكذا ر ّوج كانط لفكرة «اإلميان العقل»  -تعب ٌ
ٍّ
الكثريين كلفظتني متناقضتني .مع ذلك يرى كانط أن الكائن األعىل هو موضوع اإلميان
العقل  -الكائن الذي يُحتمل أن يكون الحاكم األخالقي للعامل .حتى كانط يؤكد أن رفض
اإلميان بالله سيطيح باملبادئ األخالقية من األساس .لذلك نجده يتحدث عن الخري
األعىل  ،الذي يجمع بني األخالق واستحقاق السعادة .لكن هذا الخري األعىل ال يكون
1

ممكنا ً من دون التسليم بوجود الله .وقد لخص لويس وايت بك يف رشحه نقد العقل
العمل أهم نقاط كانط:
2

الخري األعىل ال يكون ممكنا ً إال إذا كانت النفس خالد ًة وكان الله موجودا ً – األول ألن
السعادة يف هذا العامل واستحقاق السعادة ليسا نظريين ،والثاين ألنهام ال ميكن أن يدخال
ري لإلرادة،
أي عل ٍة فاعل ٍة فوق طبيعي ٍة .والخري األعىل موضو ٌع رضو ٌّ
يف التناغم من دون ِّ
لذلك ال بد من التسليم به مع رشوطه .لكن عىل الرغم من ذلك يقول كانط أن الرغبة يف

1. Lewis White Becks
2. Onumis Summum
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السعادة ،حتى السعادة املنسجمة مع الفضيلة ،ليست هي دافع األخالق ،كام أنه يقول أنه
من دون الخري األعىل ورشوطه تكون هذه «األفكار املجيدة حول األخالق موضو ِ
عات
ٍ
غايات وأفعا ٍل» .نحن نفرتض وجود الله «من أجل
إعجاب ومصادق ٍة ،لكنها ليست موار َد
ٍ
أن تعطى النتيجة من خالل هذه العلة الفاعلة» للقوانني األخالقية:
لكن كانط انقلب عىل رأيه .ففي كتابه األخري ،يرى أن الله والقانون األخالقي متامهيان.
يف ،الله هو العقل العمل الذي
ويخربنا بأن «الله ليس كائنا ً
خارج ِ
َ
ذايت ،بل هو مج ّردُ فكر ٍة َّ
ٍ
واحد يف داخل ،وحويل ،وفوقي» (مقتبس
يرشع لنفسه أخالق ّيا ً .وبالتايل ال يوجد غري إل ٍه
يف كتاب بك  .) 1949فاألمر كام لو أن كانط يريد أن يحصل عىل كعكته ويأكلها أيضا ً.
يقول ال يوجد يش ٌء «أعىل» من األخالق – نحن ال نحتاج الله من أجل تربير األخالق أو
رصف مبقتىض األخالق .ومع ذلك يريد أن يقول أيضا ً أن العقل العمل يتطلّب
حتى نت ّ
الت سليم بوجود الله من أجل إضفاء املعنى عىل األخالق ومصالحة األخالق مع استحقاق
السعادة .باإلضافة إىل ما ورد يف تعليق بك:
حتى لو مل يكن الله موجودا ً ،وكنت مؤمنا ً بوجود الله ،تبقى النتائج العملية لطاعة
القانون األخالقي هي ذاتها .وبالتايل ،فليس من الرضوري أن نعرف أن املسلّمة صحيح ٌة،
يك تؤدي وظيفتها العملية .وكانط يعرتف دامئا ً بأول هذين اإلنكارين .لكن عىل الرغم من
أنه ال يستنتج املعرفة من حقيقتهام يف براهينه األخالقية ،فالظاهر أنه يظن أنه يستنتج
حقيقتهام ...لكن هذا الربهان الكانطي ،إذا كان صحيحا ً ،فكل ما ينتج منه بشكلٍ صحيحٍ
هو رضورة جعل بعض املسلامت أفعاالً ،ال صحة املسلّامت التي يثريها (بك .)1960
ٍ
مناقشات حاد ٍة بني
من الغرابة أن يكون هذا الجانب من فلسفة كانط النقدية مصدر
ٍ
ونقد حا ٍّد .إذ يبدو «برهانه األخالقي» الذي
كانط والباحثني ،وأن يكون موضوع سخري ٍة
استدل ب ه عىل وجود الله واحدا ً من أضعف ما أنتجته فلسفته النقدية كلها.
فالله بالنسبة لكانط ،هو نومينا .ووفقا ً لربهانه ،ذلك الكائن املتعايل الذي سبق وسميناه
يبني كانط أننا ال ميكن أن نعرف شيئا ً
الله ما هو إال خيالٌ  ،نشأ من خالل وهمٍ
طبيعي .نعمّ ،
ٍّ

االنقسام العلامين ـ الديني معاثر الّتاث الكانطي 467 
ري ممكن ٍة .دعنا نكتب كلامت دانتي
عن الله مطلقا ً ،وأن َّ
أي برهن ٍة مستقبلي ٍة عىل وجوده غ ُ

1

«اترك األمل وراءك» عىل هذا املقطع من نقد العقل املحض ...هل اعتقدت بأننا ميكن
أن نذهب إىل البيت اآلن؟ ليس يف حياتك! بقي مقط ٌع آخ ُر ال بد من إمتامه .بعد املأساة
الساموات ،ميتشق سيفه ويلبس
تأيت امللهاة .حتى اآلن ،كان كانط فيلسوفا ً ال يلني ،يهاجم ّ
ثواب يف
الدرع ،ويسبح مليك العامل ملطخا ً يف دمه ،مل يعد هناك رحم ٌة ،وال نعم ٌة ،وال
ٌ
العامل اآلخر عىل الزهد يف هذا العامل ،فخلود النفس يلفظ أنفاسه األخرية – فالنفس
ٌ
مصباح قدي ٌم ،ينظر إليه ُمشاه ٌد مره ٌَق ،حامالً مظلته تحت إبطه،
تحرشج وتنئ –
وعرق باردٌ
ٌ
ٍ
لسوف
ويبني أنه ليس مجر َد في
ودمو ٌع تسيل عىل وجهه .هنا يبدأ إميانويل كانط بالرثاء
ّ
صالح ،يفكر مل ّيا ً ،ويقول بيش ٍء من اللطف ،ويشء من السخرية:
عظيمٍ  ،بل هو إنسا ٌن
ٌ

املصباح القديم يحتاج إىل إله ،وإال فلن يكون النسان الفقري سعيداً  -لكن البرش
يجب أن يكونوا سعداء يف العامل  -العقل العميل يقول ذلك  -حسناً ،إذا ً  -ميكن للعقل
العميل أن يضمن وجود الله أيضاً.

يف مسار هذا الربهان مييز كانط بني العقل النظري والعقل العمل ،ومع هذا ،كمن
ميلك عصا سحرية ،يحيي جثة اإلميان بالله التي قتلها العقل العمل.
توىل كانط بعثها ال بسبب املصباح القديم فقط ،بل بسبب الرشطة؟ أو هل ترصف
هل ّ
ح ّقا ً انطالقا ً من عقيد ٍة؟ (مقتبس يف .)Neiman 1993
لقد اقتبست من  Heinenال ألسخر من كانط ،بل باألحرى ألسلّط الضوء عىل ما س ّميته
سابقا ً خاصية الحدّين التي تتصف بها هذه الفلسفة النقدية .فكانط يفسح املجال لإلميان،
لكن حني يصل األمر إىل تفسري إميانه ،وخاصة الدفاع عن أسس االعتقاد بإله متعا ٍل ،فإن
ٌ
سبب وجي ٌه ليبقى مش ِّككا ً .باختصا ِر،
مشكوك فيه إذ إن امللحد لديه
برهان كانط العمل
ٌ
لو تم تعريف املجتمع العلامين بأنه املجتمع الذي يكون فيه اإلميان بالله «خيارا ً بني
ٍ
خيارات أخرى ،ال دامئا ً أسهلها اعتناقا ً ».إذا ً ميكن الرتحيب بكانط باعتباره فيلسوف عرصنا
العلامين».

1. Dante
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حتى اآلن ،كنت أركز عىل أن كانط ،وعىل الرغم من تأكيده اإلميان املسيحي
ومرشوعه النقدي يف تقييد املعرفة إفساحا ً يف املجال لإلميان ،كيف يوفر تسويغا ً فلسف ّيا ً
قويّ ا ً للعلامين غري املؤمن .لكن هذا ليس متام القصة ،إذ ميكننا أيضا ً أن نرى أهمية كانط
بالنسبة ملا يسميه تايلور «العرص العلامين» وما يسميه هارمتن «املجتمع ما بعد العلامين».
ميكن لنقد غري متفهم أن يقول إن كانط يريد يستبْدل بسلطة لله التقليدية سلطة العقل
التنويرية الجديدة (سواء أكان العقل نظريّا ً أم عمل ّيا ً) .لكن التفسري األكرث تعاطفا ً ميكن أن
يشدد عىل أن كانط يبحث عن مصالح ٍة بني مزاعم العقل واإلميان الديني .كام متّت
اإلشارة سابقا ً ،يدافع كانط عن االستقالل وعن حدود العقل .فهذا العقل يف مجاله الخاص
ٍ
ومكتف بذاته .يعارض كانط كل أشكال
مستقل
ٌّ
الصحيح – سوا ًء أكان العلم أم األخالق –
الدوغامئية (الدينية أو العلامنية ) ،لكنه يرتك املجال مفتوحا ً لإلميان الديني الذي يذهب
إىل «ما بعد العقل» .فليس لدى املؤمن الديني ما يخشاه من التطور التام للعقل .وميكننا
كل إنسانٍ أيضا ً يف معيار التسامح (املعيار الذي
أن نرى كيف يسهم الفهم الكانطي لكرامة ِّ
1
مل يلحظه كانط بشكلٍ تا ٍّم دامئا ً) ،فمثالً يقول كانط يف كتاب رصاع امللكات «إن وجود

مرغوب إىل درجة أنه إشار ٌة
مرغوب» .وهذا يف الواقع
عدد من األديان املتنوعة يف دولة،
ٌ
ٌ
جيد ٌة - ،إشارة ،إىل السامح للناس بحرية االعتقاد ».لكنه يضيف مبارشة:
هذه الحالة العامة يف الدين ،يف ذاتها ،ليست شيئا ً جيدا ً إال إذا كان للمبدأ الذي يشكل
أساسا ً لها طبيع ٌة تجلب معها توافقا ً كليّا ً عىل املبادئ األساسية لالعتقاد ،كام يتطلب مفهوم
الدين ،وليك من ّيز هذا التوافق من النزاع الناشئ من ال رضوراتها (كانط .)1977
يهودي شديد الذكاء» يقول أن اليهود «يتبنون علنا ً دين
وهكذا ،أيّد كانط اقرتاحا ً قدّمه «
ٌّ
املسيح (قد يكون مع وسيلته :الكتاب املقدس) ».هذه الخطة «لو تم تنفيذها ترتك لليهود
إميانا ً مميزا ً يجذب االنتباه إليهم بّسع ٍة بوصفهم الشعب املثقف واملتحرض املستعد لكل
حقوق املواطنة ،والذي ميكن إلميانه أن يكون مقبوالً من الحكومة أيضا ً».

1. The Faculties of the Conflict
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حني يعالج كانط ما يسميه «معتقدات كنسية» ،ميكننا أن نرى أيضا ً كيف يجذب
االتجاهات املعارضة .فمن جه ٍة تراه يحاول بانسجامٍ استخراج الجوهر العقل لهذه
ري مقبولٍ
ٌ
املعتقدات .ال شك أن العقل (النظري والعمل) يزودنا مبعايريِ ما هو
مقبول أو غ ُ
أي نسخ ٍة من اإلميان الكنّس .فهو يريد أن «يط ّهر» الدين من كل اآلثار غري العقالنية،
يف ِّ
ٍ
ادعاءات عقلي ٍة .وبالتايل فإن الفكرة اإلنجيليّة حول
وأن «يرتجم» االدعاءات الالهوتية إىل
«مملكة الله» ترتجم إىل «مملكة النهايات» .لكن من جه ٍة أخرى ،يريد كانط أن يضيف
دورا ً إيجابيّ ا ً لإلميان الديني .فأحيانا ً قد يبدو هذا تنازالً مثالً عندما يعلن أن الوحي يجعل
الحقائق العقلية ممكنة الوصول ،فهذه الحقائق العقلية «ميكن ويجب أن يكون البرش قد
وصلوا إليها ...بأنفسهم من خالل استعامل العقل فقط» (كانط  .)1998وهو يعتقد أيضا ً
بالدور اإليجايب للجامعة الدينية التي تفهم ذاتها باعتبارها «شعب الله الخاضع للقوانني
األخالقية» .وهنا يشري هابرماس إىل اقرتاح كانط القائل أن «الدوافع» الدينية متمم ٌة للعقل:
هذه ليست مسأل َة «دين ضمن حدود العقل فقط» يستخرج كل يشء من الّتاث الديني
الذي يقاوم البحث العقيل الدقيق املع ّرف بصورة محدودة بطرق اللزام األخالقي .يف
خاص إىل
إعادة بناء املضمون العقيل لـ «تعاليم التاريخ والوحي» ُجر كانط بشكل
ٍّ
السهام الذي قامت به الجامعات الدينية املنظمة «لقامة مملكة الله عىل األرض».
«املبدأ الديني املطبق » يطور املفهوم العقيل لـ «الجامعة العاقلة» من أجل رمز
مملكة الله عىل األرض ومن هنا يجْب العقل العميل عىل تجاوز الترشيع األخالقي
املحض يف مملكة النهايات املعقولة( ».هابرماس .)2009

انتُقد كانط مرارا ً بسبب مقاربته األخالق املفرطة يف رصامتها .فهو املدافع العظيم عن
1

أوضح
التنوير .جرأة عىل املعرفة! «فلتكن عندك الشجاعة الستعامل عقلك ».ال يوجد
َ
أي مكانٍ حني يتعلق األمر باألخالق .وهذا ما يجعل كانط بطالً بالنسبة
من هذا يف ِّ
للعلامنيني امللحدين .لكن امتالكك الشجاعة الستعامل عقلك يتطلب مواجهة حدود
العقل  -واالعرتاف بامليدان املناسب ورشعية اإلميان الديني .وهذا أيضا ً هو السبب الذي

1. sapere aude
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جعل كانط بطل املؤمنني الذين يدّعون أن إميانهم يغني حياتهم عىل املستوى الروحي،
لكن الذين يؤمنون بأن اإلميان منسج ٌم مع العقل.
التعصب الديني الذي ال يتسامح مع العلامنية وكذلك تنامي
يف الوقت الذي ينترش فيه
ّ
أي نو ٍع من االعتقاد الديني ،يضع
الطبيعانية املختزلة «صعبة املراس» التي ال تتسامح مع ِّ
كانط معيارا ً قياسيّا ً لهذا التصادم بني املطلقات .ليس لدى املؤمن الديني ما يخافه من
إعامل العقل ،لذلك عليه أن يكف عن تقييد عمل العقل .واملامرسة الصحيحة للعقل
(النظري والعمل) ال تشكل تهديدا ً للدين ،بل هي توضح املضمون الحقيقي للدين.
ولدى كانط أيضا ً رسال ٌة لبطل العقل العلامين :كن متأ ِّمالً ذات ّيا ً حول حدود العقل! ال تزعم
أنك تعرف ما ال تعرفه وما ال ميكنك أن تعرفه .ال متزج بني ما نتعلمه أصالً من العلم
وإعامل العقل وبني رؤي ٍة كوني ٍة شامل ٍة غريِ مضمون ٍة .ومن دون تناز ٍل عن التزامك بالعقل،
كن منفتحا ً عىل ما ميكن أن تتعلمه أصالً من الرتاث الديني واملؤمنني الدينيني .فالفلسفة
بذاتها ليست كافي ًة لتربيد عواطف املتط ّرفني ،لكنها تستطيع  -كام يبني لنا كانط  -تزويدنا
قيايس للنقاش املتحرض واملناظرات بني املؤمنني وغري املؤمنني .ما زال الرتاث
مبعيا ٍر
ٍّ
الكانطي يضع معيارا ً للمؤمنني الدينيني وغري املؤمنني عىل ح ٍّد سوا ٍء.
املصادر:
1. Beck, Louis White. “Introduction.” Critique of Practical Reason. Immanuel Kant. Trans. Lewis White
Beck. Chicago: University of Chicago Press, 1949:1-49.
2. .---------A Commentary on Kant’s Critique o f Practical Reason. Chicago: University of Chicago
Press, 1960.
3. Habermas, Jürgen. “The Boundary Between Faith and Knowledge”. Between Naturalism and
Religion. Cambridge: Polity Press, 2009.
4. Kant, Immanuel. “The Conflict of the Faculties.” Religion and Rational Theology. Cambridge:
[Cambridge University Press, 1996 .]1798
5. .---------Religion within the Boundaries o f Mere Reason. Cambridge: Cambridge University Press,
[1998,] 1793
[6. .---------Critique o f Pure Reason. Trans. Norman Kemp Smith. New York : Palgrave, 2003,]1781
7. Neiman, Susan. The Unity o f Reason: Rereading Kant. New York: Oxford University Press, 1993.
8. Taylor, Charles. A Secular Age. Cambridge: Harvard University Press, 2007.
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1

محمد سيد عيد2
«مل يكن كانط مواطناً أملان ّياً ،وإمنا كان مواطناً عامل ّياً يحلم ببرشي ٍة يع ّمها السالم ويرعاها العقل» ...عىل
هذه الفرضية املستخلصة من مرشوعٍ حول السالم الدائم ،تتأسس هذه املقالة للباحث املرصي محمد
سيد عيد.
ٍ
مقاربات مفهومي ًة ملعنى الضيافة الكونية ومقصدها ،وبالتايل موقعيتها يف الفلسفة السياسية
تتضمن املقالة
بعام ٍة وفلسفة كانط عىل وجه الخصوص.
يتمحور البحث يف هذه املقالة حول كتاب إميانويل كانط «مرشوع السالم الدائم» والهدف منها تقييم فكرة
العامل الوطني املثايل وفق رؤيته ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذا الكتاب ت ّم تدوينه يف عام  ۱7۹۵م وتض ّمن
أطروح ًة مم ّيز ًة حول الفكر السيايس العاملي الذي تبنّاه هذا الفيلسوف الشهري؛ حيث أكّد فيه عىل رضورة
ٍ
كأساس إلثباتها.
إرساء دعائم فلسف ٍة سياسي ٍة تُتّخذ كقانونٍ وفق أصو ٍل وأدلّ ٍة ميكن أن تُتّخذ
تجدر اإلشارة هنا إىل أنّ مفهوم السالم هو السبب الذي دعا كانط ألن يطرح هذه الفكرة ،وقال أنّ هذا
املفهوم سوف يصبح اصطالحاً أساسياً يف عامل الفلسفة السياسية مستقبالً يف ما لو طرح عىل ضوء
3

املبادئ الفلسفية الحقّة؛ وقد أعرب يف الكتاب املذكور عن تحقّق القانون العاملي عىل أساس مبادئَ
ٍ
عالقات حقوقي ٍة يف ما بينها ومن
عقلي ٍة ومفاهي َم أساسي ٍة يك تتمكّن عىل ضوئه الشعوب واألمم من إيجاد
تتخىل بالكامل عن النزاعات العسكرية ومواقفها املعادية يف سياساتها الخارجية.
ّ
ث ّم

 . 1املصدر :االستغراب ،العدد  ،9 :السنة الثالثة  -خريف 2017م1439 /هـ.
وأكادميي ـ جمهورية مرص العربية.
 .2باحثٌ
ٌّ
3. Völkerrecht
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وال نبالغ لو قلنا أنّ النهج الفكري لهذا الفيلسوف قد أث ّر عىل جميع شؤون حياة اإلنسان املعارص ،لذا
ميكن اعتباره مصدرا ً مؤث ّرا ً حقيقيّاً يف العرص الحديث كام أنّ رؤيته التي طرح فيها فكرة حقوق السالم
اإلنساين ،أصبحت مبثابة بني ٍة أساسي ٍة ملواثيق منظ ّمة األمم املتّحدة ونهجها الفكري بعد تأسيسها عام
1945م.
التحرير
******

يندرج مفهوم الضيافة الكونية ضمن مرشوع إميانويل كانط نحو السالم الدائم
 .Zumewigen Frieden, Ein philosophischer Entwurf 1796جاء الكتاب مرجعا ً
ٍ
سنوات طويل ٍة من الحرب املدمرة بني بروسيا
صدى لألفكار واملخاوف التي أعقبت
ً
والرجعيات األوروبية من جه ٍة  ،والجمهورية الفرنسية الوليدة من جهة أخرى .كان الناس
يحلمون بالسالم ،وكانت أوروبا قد أنهكتها رحى الحرب .ومع أن املرشوع الكانطي آنف
الذكر كان ر ّدا ً عىل تلك الحرب ،لكنه شكل احتفا ًء بانتصار الثورة الفرنسية عىل امللكية
وذلك بإعالن القوانني التي سنتها الثورة الفرنسية .وجد كانط يف انتصار الجمهورية،
انتصارا ً ألفكاره ،وخطو ًة نوعي ًة يف التاريخ البرشي .لهذا كان كتابه تعبريا ً عن قيم الثورة
الجديدة ،املتمثلة يف الحرية واملساواة واإلخاء ،ونقضا ً لألحكام القومية املسبقة.
عاملي وبألفاظ كانطي ٍة
تتلخص فكرة هذا املرشوع يف إيجاد حكوم ٍة جمهوري ٍة وتنظيمٍ
ٍّ
أكرثَ متييزا ً ،إنها نظري ٌة عن الدولة تقوم عىل القانون ،ونظري ٌة عن سالمٍ دائمٍ  .ويف كلتا
الصياغتني ،تعرب هذه األلفاظ يف واقع األمر عن الفكرة نفسها وهي فكرة الدستور القانوين،
أو فكرة سالمٍ عن طريق القانون .سوا ٌء داخل الدولة وبني الدول ،فإن املسألة هنا هي انتقال
من حالة الطبيعة التي هي حالة حرب إىل الحالة القانونية والتي هي حالة السالم .ويقوم
كانط مبهمته عن طريق االعتامد عىل تصوراته لألخالق والتاريخ ،مبينا ً اعتامد السالم عىل
القانون ،والقانون عىل العقل ،وحركة يف طبيعة األشياء نحو دول ٍة حر ٍة ،وعاقل ٍة وبالتايل
نحو دول ٍة محب ٍة للسالم.

1

 .1ليو شرتاوس ،جوزيف كروبّس ،تاريخ الفلسفة السياسية ،من جون لوك إىل هايدغر ،ت :محمود سيد أحمد ،م .إمام عبد
الفتاح إمام ،املرشوع القومي للرتجمة ،املجلس األعىل للثقافة ،القاهرة ،2005 ،ج ،2ص .168
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يأيت مفهوم الضيافة ضمن املادة النهائية الثالثة ملرشوع السالم الدائم :حيث تقر املادة
كل دول ٍة دستورا ً جمهوريّا ً.
األوىل :يجب أن يكون دستور املدينة يف ِّ
اتحادي بني دو ٍل حر ٍة.
واملادة الثانية :ينبغي أن يقوم قانون الشعوب عىل أساس نظامٍ
ٍّ
ينطلق إميانويل كانط يف مفهوم الضيافة من امل ِلكية املشرتكة لسطح األرض الذي
يعيش عليها البرشية جمعاء .إن هذا املبدأ الذي ينطلق منه كانط يجعلنا نتساءل ما الخلفية
التي يستند إليها كانط ،هل هي خلفي ٌة سياسي ٌة يستند فيها إىل الحق القانوين لكل البرش يف
أخالقي ورضور ٌة يجب احرتامها؟
واجب
ملكية األرض؟ أو أن االلتزام بواجب الضيافة هو
ٌ
ٌّ
كال من السيايس واألخالقي معا ً
إننا منذ الوهلة األوىل نجد أن لدى كانط خلفي ًة تشمل ّ ً
وهي خلفي ٌة كوني ٌة تشمل البرش كلهم ،فهو يذكر منذ البداية أن هذه املادة ليست كاملواد
السابقة التي تتحدث عن محبة الناس ،بل عن الحق « ،»Rechtوذلك الحق هو املشرتك
بني الناس جميعا ً ،إنه الحق الطبيعي املشرتك بني البرش .إنه يتحدث منذ البداية عن القانون
1

املدين الكوين فيقول يف العنوان الفرعي للامدة النهائية الثالثة للسالم الدائم« :يجب أن
2

يضع القانون املدين العاملي رشوط للضيافة العامة» .
ويع ّرف كانط الحق بأنه:

جملة الرشوط التي ميكن أن تتفق مبوجبها حرية االختيار عند الواحد مع حرية
االختيار عند اآلخر وفق قانون عا ٍّم للحرية.

وهذا التعريف ينجم عن الفكرة الكانطية يف استقالل اإلرادة وسيطرة الغايات من جه ٍة
وينقل من جه ٍة أخرى الصيغة نفسها لـ «إعالن حقوق» العام  .1789وحقوق االنسان هي:
ٍ
واحد ،الحق يف أن
أخالقي
الحرية من حيث إنه إنسا ٌن ،املساواة بوصفه ذاتا ً أمام (قانونٍ )
ٍّ
أي حق جميع أولئك الذين ليسوا يف وضع تبعي ٍة (وهذا ما يستبعد الخدم
يكون املرء مواطنا ً ْ
ٍ
مشرتك .إن الدفاع عن هذه الحقوق
والعامل) بأن يوجدوا يف حال ِة إخا ٍء متساوي ٍة أمام قانونٍ
سيايس مرشو ٍع .وهذا الدفاع هو غاي ُة
التي ال يجوز التخل عنها واحرتامها أساس ِّ
كل نظامٍ
ٍّ
1. Das Weltbürgerrecht
2. Das Weltbürgerrecht soll auf bedingungen der allgemeinen Hospitalität einschränkt sein”, Kant:
Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer, Bd. 11,s. 214.
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كل سياس ٍة ،وليست الغاية هي السعادة أو رىض املواطنني .والشكل السيايس الوحيد الذي
ِّ
يلبي هذه الغاية هو الشكل الجمهوري (املناقض للشكل االستبدادي) الذي يستلزم النظام
1

التمثيل وفصل السلطات كآلتني مشخصتني وحيدتني ويقر كانط بامللكية الدستورية .
وهذا الحق املدين العاملي وهو حق املرء أن يكون كونيّا ً أو مرتبطا ً بالعامل كله هو
يعود إىل سقراط حني تم سؤاله عن وطنه فأجاب :ليس أثينا ولكن العامل .فسقراط الذي
كانت معرفته أكرب من كل اآلخرين نظر إىل الكون عىل أنه وطنه ،ومعرفته وأعامله الخرية
وحسه املدين كانت لكل البرشية ،خ الف ما نفعله نحن الذين ال ننظر إال ألقدامنا .لكن
ين أن يكون دميقراطيّا ً إذا كانت الدميقراطية عند
ماذا يعني أن يكون املرء كونيّا ً وكيف لكو ٍّ
اليونان ال تتحقق إال داخل حدود الدولة؟ أرسطو كان يقول إنه للحياة خارج حدود املدينة
يجب عىل اإلنسان أن يكون إما حيوانا ً أو إلها ً .ومبا أن البرش ليسوا هذا وال ذاك
والكوزموس ليس املدينة ،فإن الكوزموبوليتي ليس فعالً مبواطنٍ ولكنه كائ ٌن آخ ٌر .ويؤكد
الكلبيون مثل ديوجني هذا االستنتاج ،ويزعمون أنهم ال يشعرون يف كل مدين ٍة بأنهم يف
حال ٌة من دون وطنٍ  ،يعيش يف
بيتهم ،وإمنا هم ال يبالون بكل املدن .إن الكوسموبوليتي ر ّ
2

انسجام مع الطبيعة والكون ،ولكن ال مع مدينة البرش التي ينأى بنفسه عن ترهاتها .
لقد شدد كانط يف عنوانه عىل الحق الكوين أوال  ،وهو حق مواطني العامل .فنحن إذا ً
يف فضاء الحق ،ولسنا ببساطة ،يف فضاء األخالق والسياسة ،أو باقي األجناس األخرى،
حق محددٌ بعالقته باملواطنة ،ما يعني عالقته بالدولة ومبواطن الدولة مبا هو مواط ُن
وهو ٌّ
3
دول ٍة عاملي ٍة .

 .1جان توشار ،تاريخ األفكار السياسية ،من عرص النهضة إىل عرص األنوار ،ت :ناجي الدراوشة ،دار التكوين للتأليف والرتجمة
والنرش ،سوريا ،2010 ،ج ،2ص .645
 .2سيال بن حبيب :محارضة القتها يف مؤمتر حزب الخرض األملاين يف إطار فعالية الذكرى  60للدستور األملاين ودعم أسس
الحرية ونرش النص للمرة األوىل يف مجلة  ، Blätter für deutsche und internationale Politik, 6/2009ت :رشيد
بوطيب ،معهد جوته ،فكر وفن ،يونيو .2012
 .3جاك دريدا ،قوانني الضيافة ،ت :أحمد أمني الزراعي ،صالح الداودي ،نرشت ضمن كتاب جاملية العيش املشّتك إعداد فتحي
الرتييك ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاهرة ،2016 ،ص.16

مفهوم الضيافة الكونية عند كانط التأسيس للمواطن العاملي 475 
إن هذا االتجاه نحو الكونية هو امتدا ٌد لفلسف ٍة لدى كانط امتدت لديه منذ كتابته مقالة
ين من وجهة نظ ٍر كسموسياسي ٍة ( )1784إىل نزاع الكليات ()1798
حول فكرة تاري ٍ
خ كو ٍّ
مرورا مبرشوع سالم دائم ( )1796ومذهب الحق من ميتافيزيقا األخالق ( .)1797إنها
فلسفة تجد أشكالها الرئيسة يف صياغة القضية الخامسة من فكرة تاريخ كوين ( )1784إذ
يعلن كانط أن أكرب مشكل ٍة للنوع البرشي تلك التي تجربه الطبيعة عىل حلها هي إدراك
ين هدفه
ين قائمٍ عىل الحق الكوين .إن األمر يتعلق عنده مبرشوع دستو ٍر كو ٍّ
مجتمعٍ مد ٍّ
السلم الدائم أو ما يسميه الدولة الكسموسياسية .وهو األمر الذي ينتهي إليه كانط يف خامتة
مذهب الحق قائالً:
إن هذا الدستور الكوين والدائم للسلم ميثل الغاية األساسية التامة ملذهب يف الحق
يف حدود مجرد العقل.

ج من
أي سلمٍ دائمٍ ممكنٍ بني ب ٍ
رش ال يشهد تاريخهم ،يف نظر كانط عىل «غريِ نسي ٍ
لكن ُّ
ٍ
ٍ
وأي سلمٍ دائمٍ ممكنٍ بني
خبث
الجنون ويشهد أحيانا ً عىل
وتعطش ،إىل التدمري الرهيب»ُّ .
برش «ليست حالة الطبيعة لديهم ،سوى حالة حرب ،إن مل تكن مفتوح ًة فهي عىل األقل
1

مستعد ٌة دوما ً لالشتعال» .
وإذا عدنا مر ًة أخرى إىل العنوان الفرعي للامدة النهائية الثالثة للسالم الدائم ،سنجد أنه
يجب أن يضع هذا القانون الكوين رشوطا ً للضيافة .فام تلك الضيافة التي يجب عىل
القانون الكوين تحديدها؟
مصطلحني للتعبري عن الضيافة هام (Hospitalität) :و
لقد استخدم كانط
ْ
( ) wirtbarkeitبني قوسني وقد اكتفت الرتجامت اإلنجليزية والفرنسية برتجمة الكلمة
األوىل وهي ترتجم لالنجليزية بـ ) (Hospitalityوللفرنسية بـ ) (Hospitalitéوهام يعنيان
حسن الضيافة وإىل العربية حسب ترجمة عثامن أمني إىل اإلكرام.

 .1أم الزين بنشيخة-املسكيني :كانط يف فضاء هابرماس :أو كيف الكالم عىل «السلم الدائم»
http://www.nadyalfikr.com/showthread.php?tid=5972
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أما عن الكلمة األملانية ( )wirt-barkeitالتي يضيفها كانط بني قوسني معادالً للفظ
الالتيني  Hospitalität ،wirtتعني يف الوقت نفسه املضيف والضيف مبعنى املضيف
الذي يستقبل  hostباإلنجليزية  ، gastصاحب الفندق أو صاحب املطعم مثال ،وتعني
 wirgishشأنها شأن  gastlichاملضياف ،املرحب ،وتعني  ،welthouseاملقهى ،النزل،
املكان الذي يأوي ويستضيف .وتفيد كلمة  welt ،gastهنا يف آنٍ املضيف الذي يستقبل
ومينح الضيافة يف نزله وصاحب املنزل الذي يبقى ،بطبيعة الحال ،س ّيدا ً يف عقر داره
ويستضيف .ففي االستضافة يظل املستضيف سيدا ً يف داره ،ما يجعلنا نشك يف قابلية
االستضافة ألن تكون منوذجا ً للضيافة .فالزائر ليس بالرضورة ضيفا ً ،والضيافة تحق للزائر
الالمنتظر والالمرغوب فيه كام تحق للضيف الذي نأيت به لدينا.

1

أال يعامل معامل َة العدو من البلد
أجنبي يف ّ
كل
حق ِّ
ويوضح كانط تعريف الضيافة بأنه ّ
ٍّ
الذي يحل فيه ،ما دام مساملا ً .ويجوز للبلد أن يرفض إيواءه إذا كان يف ذلك ما يرض
مبصلحته .وليس لألجنبي أن ي ّدعى لنفسه حق الضيافة بوصفه ضيفا ً ،ألن ذلك يقتيض
كل إنسانٍ يف
حق ِّ
اتفاقات خاص ًة تبيح له الضيافة ،بل حقه مقصو ٌر عىل «حق الزيارة» وهو ُّ
أن يجعل نفسه عضوا ً يف املجتمع مبقتىض مشاركته يف ملكية سطح األرض التي نعيش
عليها.

2

خاصا ً ببلد
وهنا نعود مرة أخرى إىل املنطلق الكوين الذي يجعل من القانون ال مدنيّا ً
ّ
ني بل قانونًا كون ّيا ً لألرض جمعاء .إن ذلك القانون املدين الكوين هو الذي ينظم العالقة
مع ٍ
بني الضيف واملضيف .ويفرتض كانط يف النزيل األجنبي أن لديه خلقا ً للضيافة أي أنه ال
يجرب الدولة املضيفة عىل ضيافتها ،كذلك فإن هذه الضيافة هي محدود ٌة باتفاقي ٍ
ات خاص ٍة
تكتب فيها مراسم االستقبال والضيافة والتحركات ،فهذه سلوكياتٌ واجب ٌة ومحدد ٌة بقانونٍ
بني البلدان أوالً .والحقيقة أن تلك العالقة بني الضيف واملضيف هي إشكالي ٌة مزدوج ٌة
وضعها كانط منذ البداية حني ذكرها مبصطلح ( )wirtbarkeitبني قوسني فهي إشكالية
 .1جاك دريدا ،املرجع السابق ،ص .19
 .2كانط :مرشوع للسالم الدائم ،ترجمة عثامن أمني ،مكتبة االنجلو املرصية ،القاهرة ،1952 ،ص.59
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األنا الذي يستضيف واآلخر الغريب الضيف ولكن كانط وضع االثنني معا بوصفهام شيئا ً
واحدا ً مقابالً للضيافة ،ولكن ماذا عن املضيفة وهي كلمة عربية تطلق يف صعيد مرص
قدميا ً؛ ذلك املكان باملنزل – حيث يطلق عىل املنزل لفظ الدوار -الذي يتم استقبال
الضيوف به وهذا املكان كان يرتب بأفضل ما يف املنزل الستقبال الضيوف ،وتلك القاعة
التي يجلس فيها بطبيعة الحال املضيف أو أهل الدار املوجودون داخل املضيفة للرتحيب
بالضيوف.
إن هذه املضيفة التي نجدها يف تراثنا الشعبي هي ما يتحدث عنها جاك دريدا يف قصة
كلوسفسيك «روبرت هذا املساء» املنشورة سنة  1953؛ حني يتحدث دريدا عن الضيف
الذي يسمح بشكلٍ ما للمضيف بالدخول إىل بيته ،فظهور الضيف عىل العتبة يف اللحظة
ذاتها التي ظهر فيها هذا الضيف خلف العمة روبرت ليسمح ألوكتاف بأن يشعر بأنه هو
الضيف .فاملضيف يصبح الضيف بفضل الضيف وذلك بسامحه للضيف بفتح الباب،
وهو القادم من الخارج.

1

ومضيف فمن املضيفة وأين تكون؟ إنه الكون الفسيح وعالقة
ٌ
ضيف
ٌ
فإذا كان مثة
االنسان سوا ًء كان ضيفا ً أو مضيفا ً بالكون هي عالق ٌة كوزموبوليتاني ٌة أي عالقة هذا الكائن
املدين املحدد بهذا الكون الفسيح .لذلك كان يجب عىل هذا القانون الكوزموبوليتاين أن
يضع قانونا ً ينظم فيه هذا التناقض الواقع بني املضيف والغريب (الضيف).
إن الكون ،الكوزموس هو ما يتقبل ،الحاوي كام يقال .إ ّن االستقبال والقبول هام من
الكلامت التي كثريا ما تستعمل يف مداخل املستشفيات وهو ما كان يسمى قدميا ً يف فرنسا
مأ َوى ومالجى َء للضيافة العمومية .وهو الذي يتقبل ويرحب ويشاطر أو يقبل اآلخر .يشاطر
ما يقوله اآلخر ويقبل ما يفعله.

2

ويرى كانط أن ما يفعله العرب سكان الصحراء من استباحة النهب لكل من يقرتب من
قبائلهم هي أمو ٌر تتناىف مع ذلك الحق الطبيعي .وعىل الجانب اآلخر الذين اكتشفوا البالد
 .1جاك دريدا ،املرجع السابق ،ص .37
 .2جاك دريدا ،املرجع السابق ،ص .30
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األمريكية وبالد الزنوج وجزر التوابل قد عدوها بالدا ً ال أصحاب لها ،ألنهم مل يقيموا
ألهلها وزنا ً.

1

إن هذا املوقف من العرب تجاه الحق الطبيعي يختلف متاما عن موقف كانط يف
ٍ
مالحظات حول مشاعر الجميل والجليل ( )1764الذي يقول فيه عن
موضعٍ آخر يف
العريب إنه :اإلنسان األكرث نبالً يف الرشق ،ولكن املشوب بشعو ٍر كثريا ً ما ينقلب إىل مغامر ٍة
ٌ
وصادق؛ إال أن حكاياته وقصصه ،وأحاسيسه عامة،
ٌ
مضياف ،ذو سامح ٍة،
خطر ٍة .إنه
مخلوط ٌة ،يف كل آنٍ  ،بيش ٍء من األعاجيب .إن خياله املحموم إمنا يقدم له األشياء يف صو ٍر
غري طبيعي ٍة وملتوي ٍة ،حتى انتشار ديانته إمنا كان مغامر ًة كبري ًة .وإن كان العرب مبنزلة إسبان
الرشق ،فإن الفرس هم فرنجة آسيا ،إنهم شعراء جيدون ،مهذبون ،وأصحاب ذوق عىل قدر
محمود من الرقة ،واألناقة إنهم ليسوا بأتبا ٍع متشددين لإلسالم ،وإنهم ليسمحون ملزاجهم
املشدود إىل املزاح بأن يتأ ّول القرآن بقد ٍر محمو ٍد من الرتفق والتلطف.

2

أما يف ما يخص األوروبيني فإن كانط قد نادى يف العديد من مؤلفاته بنقد هذا االستبداد
الواقع ونأخذ مثاالً من نقده األمة االنجليزية .فهو يقول يف ورقة كتبها  98/1797أصدر
فيها حكام ً عاما ً عىل إنجلرتا فقال:
كل من الناس جدي ٌر بكل تقدير يف
إن األمة النجليزية ،نظروا إليها بوصفها شعباً ،هي ٌّ
ما يتعلّق بعالقات أبنائها بعضهم ببعض .لكنها بوصفها دول ًة يف مقابل دولة أخرى
فإنها أكرث دول العامل فساداً وطمعاً يف التسلط عىل اآلخر وأشدها تحريضاً عىل إشعال
الحروب يف ما بينها

وقد عرب كانط يف موضعٍ آخ َر ووصف اإلنجليز بأنهم يف جوهرهم هم أسفل أمة يف
العامل .إن العامل كله هو يف نظرهم إنجلرتا ،وسائر البالد والناس ليسوا إال أتباعا ً لهم ورعي ًة
ومتاعا ً لهم .وهذا كله يجعل اإلنجليز يستحقون البصق عليهم .وأين ألرجو أن يُحطَّم
كربيا ُؤهم.

3

 .1كانط ،املرجع السابق ،ص.62
 .2عبد الرحمن بدوي :إ ميانويل كانط ،وكالة املطبوعات ،الكويت ،1977 ،ص .97
 .3املرجع السابق ،ص .94
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وحني قامت أمريكا بحرب التحرير ضد االستبداد اإلنجليزي يف املرحلة ما بني سنة
 1776وسنة  1783كان كانط شديد الحامسة ألمريكا الشاملية .وقال يف هذا الصدد:
إن استبعاد إنجلّتا أمريكا ميثل رجع ًة يف التاريخ الحايل لنجلّتا يف ما يتعلق بتفكريها
العاملي .إنهم يريدون من األمريكيني أن يكونوا رعايا لرعايا وينقلوا الخري إىل أكتاف
غريهم.

1

ويستكمل كانط حديثه عن خرق الحق الطبيعي ولكن هذه املرة بصيغ ٍة أخالقي ٍة قائالً:
واألدهى من ذلك (أو األفضل إذا حكمنا عىل األمور من جهة األخالق) أن األوربيني
مل ينتفعوا بشء من هذه األساليب الباغية وأن جميع تلك الرشكات التجارية توشك
عىل االنهيار ،وأن جزر السكر التي هي مباء ًة ألشد أنواع الرق قسو ًة وافتناناً ،ال تعود
حقيقي ،وال تنفع إال بطريق غريِ مبارش ،فضالً عن أنها تهدف إىل أغراض غريِ
مبورد
ٍّ
حارة للخدمة يف أساطيل الحرب ،ومن ثم تهدف إىل تشجيع
حميدة ،وهي تكوين ب ّ
الحروب األوروبية .وتؤدي هذه الخدمة لدول تتظاهر بالتد ّين والتقوى وتريد أن يعتْبها
الناس دوالً اصطفاها الله للقيام عىل حفظ السنة الحميدة ،مع أنها تروي ظأمها
باملظامل واآلثام .أ ّما الصالت املعقودة بني شعوب األرض جمعاء ،عىل تفاوت يف
قوتها ،قد بلغت حداً يجعل امتهان حرمة الحق يف مكان من األرض يّتدد صداه يف
كل مكان ففكرة الترشيع العاملي مل تعد تبدو صور ًة خيالي ًة للحق ،بل إنها تبدو ت ً
كملة
َضوري ًة لذلك القانون غري املكتوب ،املشتمل عىل القانون املدين وقانون
الشعوب.

2

هنا نعود إىل السؤال الذي سبق أن أثرناه منذ البداية حول الخلفية التي يستند إليها الحق
القانوين ،هل هي ملكية األرض أي خلفي ٌة سياسي ٌة أو هي خلفي ٌة تهدف إىل االلتزام بواجب
ٍ
طفيف عىل السؤال املثار وفقا ً للنص األخري لكانط .وهو :هل
الضيافة؟ ونقوم هنا بتعديل
هي خلفي ٌة سياسي ٌة تنظر إىل الغاية وهي الخري األقىص والسعادة والسالم للجميع أو أنها
خلفي ٌة تهدف إىل الواجب األخالقي وااللتزام بقانون الضيافة املتفق عليه بني البالد
املختلفة (وهو قانونٌ غريُ مكتوب كام يرصح يف نهاية نصه عن الضيافة)؟

 .1كانط ،املرجع السابق ،ص.64-63
 .2ليو شرتاوس ،جوزيف كروبّس ،تاريخ الفلسفة السياسية ،سبق ذكره ،ص .184
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لننظر أوالً – قبل الرشوع يف اإلجابة عن السؤال السابق  -يف النص السابق .لقد حدد
بصور ٍة رصيح ٍة وبني قوسني (إذا حكمنا عىل األمور من جهة األخالق) وتحدث عن
املوقف األخالقي من االستعباد وكذلك التظاهر بالتدين .وبالتايل هنا يتحدث كانط عن
الواجب األخالقي الذي مينع من املشاركة يف الحروب وكذلك الواجب يف التحرر
1

واملطالبة بالحقوق اإلنسانية .فيتحدث كانط مثال عن مصطلح حرمة الحق أو التعدي
عىل القانون .إن تلك اإلشارات األخالقية تدل عىل القانون األخالقي الذي يريد كانط أن
يضعه بصور ٍة كلي ٍة كوني ٍة عىل العامل لاللتزام به.
وإذا خرجنا من هذا اإلطار الضيق للنص السابق لوجدنا أن تلك املشكلة التي تؤرق
األخالقي
كانط  -والتي حاولت القراءات املعارصة التخلص منها  -وهي إشكالي ُة
ِّ
السيايس .فهي إشكالي ٌة حارضةٌ يف ثنايا مرشوعه حول السالم الدائم .إنها إشكالية الحرية
ِّ
واإلرادة ،الغاية والوسيلة ،السيايس الكوين أو اإللزام والقانون.
لقد انتهى مرشوع نحو السالم الدائم بتذيي ٍل حول الخالف بني األخالق والسياسة حينام
قال أن السياسة تقول« :كن مستبرصاً كالثعابني» وتضيف األخالق رشطا ً مقيِّدا ً و «كن بسيطا
ي رصاعٍ بني السياسة واألخالق يجب أن يُحل عن طريق خضوع السياسة
كالحامئم» .إ ْن أ َّ
أفضل سياس ٍة» عىل «نظري ٍة» يتم فضحها،
ُ
الخالصة لألخالق .يحتوي القول «األمانة هي
ي
ُ
يف الغالب ،عن طريق املامرسة ،لكن القول «األمانة النظرية الحقيقية
أفضل من أ ِّ
أي مامرس ٍة عىل اإلطالق .ويقابل كانط بني «األخالقي
سياس ٍة» ال ميكن اقتحامه عن طريق ِّ
السيايس» الذي يحاول أن يلوي األخالق ليك يجعلها تالئم السياسة «والسيايس
ّ
األخالقي» الذي يستمد فعله السيايس من معرفته للواجب .يرفض كانط قواعد الفطنة
السياسية املاكيافيللية التي تلجأ إىل حكمة الناس العملية أو تجربتهم كأن تقول «افعل،
اعتذر»« ،تربأ من أفعالك كام تريد»« ،ف ِّرق ت َ ُس ْد» لصالح القاعدة األخالقية التي تقوم عىل
معرفة اإلنسان «تسود حتى لو فنى العامل من أجلها» .وحني تتصارع السياسة واألخالق،

1. Die Rechtsverletzung

مفهوم الضيافة الكونية عند كانط التأسيس للمواطن العاملي 481 
فإن األخالق تحل الرصاع بطريق ٍة متيز ماهيتها الخاصة ،أي إنها تحط من قدر املبدأ
املادي ،أو نتائج الفعل ،ومن ثم تركز عىل املبدأ الصوري.

1

وكان الحل لدى كانط يف القانون حينام انتهى إىل آخر فقر ٍة فيه قائال:
ٌ
معقول يف تحقيق سلطان القانون العام ،ولكن
أمل
واجب ،يضاف إليه ٌ
إذا كان هنالك
ٌ
بالسري يف تقدم مطرد إىل ما ال نهاية ،فإن«السالم الدائم» – الذي ينبغي أن يخلف ما
قد أسموه خطأٌ مبعاهدات السالم (واأل روىل أن تسمى مهادنات) – ليس بالفكرة
الجوفاء ،بل هو مشكل ٌة إذا عولج حلها شيئاً فشيئاً ،زاد اقّتابها من غرضها.

لكل من الغاية والوسيلة
ويف النص األخري لكانط نجد أنه يوجد شب ُه التحامٍ أو انصها ٍر ٍّ
معا ً .صحيح أنني ال أعرف كيف أترصف هل أنرش السالم من أجل الواجب أو أفعل الواجب
من أجل السالم! ولكن واجب الضيافة الذي يقوم به املضيف من أجل إكرام ضيفه هو
واجب يبدأ بالسالم وينتهي بغاية السالم .إنها حالة قبو ٍل لآلخر واستقباله ،وذلك هو
ٌ
ين
املدخل الحق الذي ميكن عىل طريقه أن ينصهر ٌّ
كل من الغاية والوسيلة يف قانونٍ كو ٍّ
فسيحٍ يتسع ملضيفه البرشية.
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