ٌ
نقدية في أعالم الغرب
دراساتٌ

1

إيمانويل كانط
الجزء األول :اإلبستمولوجيا

ٌ
نقدية في أعالم الغرب
دراساتٌ

1

إيمانويل كانط
الجزء األول :اإلبستمولوجيا

إعداد وتحرير:

د.أمري عباس صالحي

العتبة العباسية املقدسة  -املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية
الطبعة األوىل 2019:م  1440 -هـ

كلمة املركز

الظاهرة الغربية في عصرنا الراهن واسعة النطاق ومع ّقد ٌة غاية التعقيد لدرجة أنّها بسطت نفوذها
وتجاوزت تأريخ العالم الغربي وحدوده الجغرافية لت لقي بظاللها على جميع بقاع العالم وتسود في
ثم قطعت الطريق على سائر األنظمة المعرفية لتقول
مختلف األوساط الفكرية المعاصرة ،ومن ّ
كلمتها.
متقو ٌم على عمالقة تأريخ الفكر
الفكر الغربي المعاصر رغم سطوته وسلطته الواسعة ،إال أنّه
ّ
البشري ،وهو ّ
مدين للمفكّرين القدماء والمدارس الفكرية والفلسفية التي تألّقت في
بكل وجوده
ٌ
أن تأثير علماء العصور الكالسيكية والحديثة على هذا الفكر
العهود السابقة؛ والجدير بالذكر هنا ّ
شامل ٍ
ٌ
وباق.
بعد إخفاق العلماء الغربيين في صياغة األنموذج األمثل الذي كانوا يطمحون لترويجه في
الحياة االجتماعية لإلنسان الحديث ،وإثر عدم توقّفهم عن الفضول المعرفي إزاء ش ّتى األوساط
مصيرياً
الفكرية في المجتمعات غير الغربية؛ واجه المفكّرون الشرقيون والغربيون المعاصرون سؤاالً
ّ
ٌ
ٌ
مشترك ،حيث يواجهه من
سؤال
ال محيص منه حول الظاهرة الغربية الواسعة والمع ّقدة؛ فهو
المد الفكري الغربي ،وكذلك من يدعو إلى الحوار والتبادل المعرفي.
يتصدى لمواجهة ّ
ّ
هذه المواجهات الفكرية في عصرنا الحاضر محتدم ٌة في باطن العالم الغربي أيضاً على ضوء نقدٍ
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
ورواده الذين أنشؤوه بفضل جهودهم الفكرية ،تتمحور مواضيعها حول بيان الهواجس
الغربي ّ
ٍ
يتكون من ثالثة مجل ٍ
خاص ٍة
ّدات
وأول جزء منها
ّ
ّ
والتساؤالت المطروحة بخصوص ما ذكر؛ ّ
بالفيلسوف األلماني الشهير إيمانو يل كانط المولود بتأريخ  22نيسان  /أبريل  1724م والمتوفّى
ٍ
بتأريخ  12شباط  /فبراير  1804م؛ ّ
اختص بأحد المواضيع التالية:
واحد من هذه المجلّدات
وكل
ّ
اإلبستمولوجيا (نظرية المعرفة) ،ما بعد الطبيعة وفلسفة الدين ،فلسفة األخالق والحداثة.
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قرائنا الکرام ،نأمل أن ينال رضاهم و أن يساهم في تنمية
و نحن إذ ّ
نقدم هذه السلسلة إلی ّ
اإلسالمية .وال يفوتنا أن نشيد بجهود كل من ساهم في إنجاز هذا العمل
الوعي النقدي في ساحتنا
ّ
وأخص بالذكر منهم الدكتور أمير عباس صالحي ،حيث قام بإعداد وتحرير هذه الموسوعة،
الضخم،
ّ
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
يع ّد الفيلسوف األملاين إميانويل كانط واحدا ً من أكرث املفكّرين الغربيّني تأثريا ً .ويعود
السبب الرئيس يف هذا التأثري إىل ما يُصطلح عليه بالثورة الكوبرنيقية التي قادها كانط يف
ٍ
موقف منه ـ سواء
حقل التفكري ،بحيث اضطر جميع املفكّرين والفالسفة بعده إىل ات ّخاذ
عىل مستوى السلب أو اإليجاب ـ وليك نفهم األسباب التي دعت إىل إطالق مصطلح
الثورة الكوبرنيقية ـ التي كان رائدها كوبرنيق يف مجال علم الهيئة والفلك ـ عىل الثورة التي
قادها إميانويل كانط يف حقل الفكر واملعرفة ،يجدر بنا أوالً :أن نك ّون فهامً لعرص كانط،
وثانيا ً :أن نك ّون رؤي ًة عن الهاجس الفكري الرئيس الذي كان يشغل اهتامم كانط.

عرص التنوير ،عرص إيامنويل كانط
1

يُعرف عرص كانط ـ أي القرن السابع عرش والثامن عرش للميالد ،بـ عرص التنوير  .لقد بلغ
عرص التنوير ذروة بلوغه تحت تأثري أعامل وآراء املفكرين من أمثال :جون لوك (- 1632
 ،)1704وإسحاق نيوتن ( ،)1727 - 1642وديفد هيوم ( ،)1776 - 1711وآدم سميث
( ،)1790 - 1723ليرتكز يف فرنسا منذ منتصف القرن الثامن عرش للميالد .إ ّن السبب يف
إطالق مصطلح الثورة الكوبرنيقية عىل الثورة الفكريّة بقيادة كانط يعود إىل انطالق العقل
وجعله مالكا ً للواقع .ومن هنا ميكن لنا أن نستنتج بأن التنوير قد ظهر بالتوازي مع النجاح
والتقدّم العلمي الباهر الذي شهده القرن السادس عرش والسابع عرش للميالد .توضيح ذلك
أ ّن اإلنسان املعارص ـ مبا حقّقه من تقدّم يف العلوم التجريب ّية ،بقيادة امليكانيك الذي صدع
به نيوتن ـ قد متكن من اكتشاف قوانني الواقعيّة الفيزيائيّة ،والعمل عىل تعزيز القدرة يف
1. Aufklärung
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عامل الفيزياء عىل التك ّهن باملحسوسات والتنبّؤ بحدوثها بشكلٍ مذهلٍ  .وقد عمل اإلنجاز
الكبري الذي حقَّقه نيوتن يف الفيزياء والرياضيات عىل خلق الثّقة املفرطة بقدرة العقل عىل
حكم الطبيعة والسيطرة عليها وحل مشاكل الحياة.
وعليه ميكن القول :إ َّن العقل التنويري ،يتض ّمن معنيني:
1

 1ـ العقل بوصفه قوة ناقدة .
2

 2ـ العقل بوصفه ق ّوة بيان عل ّية وفيزيق ّية .
توضيح ذلك :ليس هناك من جه ٍة غري العقل مرجعية ومرشوعية .وإن جميع املدارس
الفكريّة والعمل ّية يجب أن تكتسب مرشوع ّيتها من العقل ،وأن تعرض نفسها عىل حكمه
بشأنها .ومن ناحي ٍة أخرى ،إ َّن عىل العقل أن يستفيد من األسلوب والقاعدة ـ التي اجتازها
يف العلوم التجريب ّية ـ يف سائر املعارف ،ويجعل منها مثالً ومنوذجا ً.

اجلدل بني النزعة العقل ّية والنزعة التجريب ّية
لقد ترعرع كانط يف هذا العرص من املواجهة والنزاع امليتافيزيقي بني مدرستني ،وهام:
3

النزعة العقلية التي بلغت ذروتها عىل يد غوتفريد اليبنتس ،ودرسها كانط عىل رواية
4

كرستيان فولف ،والنزعة التجريبية التي وصلت عىل يد ديفد هيوم إىل أكرث أشكالها
أصوليّ ًة وتط ّرفا ً .كام نشاهد أ َّن اليبنتس يُع ّد ـ يف جميع مواطن نقد العقل البحت ـ واحدا ً
من الشخصيات الدامئة إلحاالت إميانويل كانط .وعىل الرغم من أنّه كان يف البداية مولعا ً
بالنسق امليتافيزيقي لـ اليبنتس ،ومن خالل تعاطفه مع اعتقاد أصحاب النزعة العقل ّية القائم
5

عىل إمكانية تفسري العامل عىل أساس مبدأ السبب الكايف  ،ويكرث من الثناء عىل ال ّنسق

1. Faculty of criticism
2. Power of explanation
3. Rationalism
4. Empiricism
5. Sufficient Reason

مقدمة 9 
حل الخالف بينهام ،فقد تح ّول يف أثناء مساره
امليكانييك النیوتوين ،وكان يسعى إىل ِّ
ٍ
ح
منتقد شدي ٍد لـ اليبنتس ،مح ّوالً وجهة اهتاممه إىل العثور عىل
الفلسفي إىل
ٍ
أسلوب صحي ٍ
للميتافيزيقا الفكريّة.
كام قام ديفد هيوم من خالل الرضبات العنيفة لـ العلية بوصفها واحد ًة من أه ِّم دعائم
فّس املعرفة البرشيّة عىل أساس
املعرفة ،قائالً إنّها مج ّرد عاد ٍة ذهني ٍة ،وعىل هذا األساس ّ
الفينومينولوجيا .توضيح ذلك أ ّن األساس الذي أذعن به جميع الفالسفة هو أن هناك عالقة
متينة بني العقل عامل الفهم والواقع الخارجي .ثم جاء ديفد هيوم ليسخر من هذه العالقة،
أي وشيج ٍة أو ركيز ٍة يف العقل البرشي .وقد أحال
إذ يقول أ َّن العامل الخارجي ليست له ّ
ٍ
عادات ذهني ٍة واستقرا ٍء،
جميع ما كان يستعمل بنا ًء عىل أصل العلّية يف تفسري العامل إىل
وال ميت هذا األساس بصلة إلی الحقيقة العقل ّية ،بل يعد آلية من آليات الذهن ،ويطلق
عليه مصطلح التداعي .وعىل هذا األساس إذا أمكن لنا العثور عىل توجهه ملعتقداتنا،
يئ أيضا ً .إ َّن
نستطيع توجیهها من أفكارنا التجريبيّة وغري العقليّة ،وذلك عىل نح ٍو استقرا ٍّ
التخ ّبط من أجل إثبات كل ّية يشء ال يعدو أن يكون جهدا ً يائسا ً ومستميتا ً من العقل ،ولن
محصل ٍة .وعىل الرغم من أ ّن هذا االدّعاء من ديفد هيوم قام عىل أرضيّة
يؤدي إىل نتيج ٍة
ّ
ٍ
تناقض ،بيد أنَّ
يب ،وعليه ال يعدو أن يكون مج ّرد
عقل ّية ،فهو يف ح ّد ذاته
استنتاج غري تجر ٍّ
ٌ
إظهار تناقضات كالمه يجب أن يت َّم طرحه واالستدالل عليه ضمن أطروحة فلسف ّية .وقد
شكك ایضا ً يف رضورة األحكام األخالقية وعموميتها يف الحقل األخالقي علی أساس ما
فمست الحاجة إىل نقد هيوم نقدا ً حاسامً وجادا ً.
تبناه من معيار أخالقي يتمثل بالعاطفةّ .
رصح كانط يف التمهيدات رصاحةً :إ َّن هيوم كان هو أول من أيقظه من سبات الجزم
لقد ّ
والحتم ّية ،ودفع به إىل تغيري رؤيته إىل ما بعد الطبيعة ( .)proleg, 10إ َّن بحث هيوم عن
الفهم البرشي ( 1748م) هو الذي تسبب يف تخل كانط ورجوعه من النزعة العقليّة.
ٍ
جديد للمعرفة .لقد أدّت
من هنا قد أدرك كانط رضورة املسارعة إىل إقامة بنا ٍء ورصحٍ
انتقادات هيوم إىل زعزعة دعائم معرفة وسلوك اإلنسان بش ّد ٍة ،وكان ال ب ّد من تقديم نسقٍ
ومعيا ٍر جديدین ،من أجل ضامن املعرفة والسلوك البرشي ثانية .إ َّن هذا الهاجس قد أدّى
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بـ كانط إىل البحث والتنقيب يف أسس املعرفة امليتافيزيقيّة .واملعروف أ ّن كانط كان
ٍ
وسط ،وقد
يسعى ما بني دعوى النزعة العقالن ّية والنزعة التجريب ّية إىل العثور عىل طريقٍ
حل أفضل .ويف جميع مواطن
كانت فلسفته االستعالئيّة عىل الدوام بصدد تقديم طريقة ٍّ
كتابه قد وضع ديفد هيوم و غوتفريد اليبنتس نصب عينيه ،وسعى من خالل فلسفته النقديّة
1

أو االستعالئ ّية إىل إثبات كيف ميكن أن تكون له اليد الطوىل وسط هذه املعركة ،يف حني
أ ّن األنساق امليتافيزيقيّة الفلسفيّة التي كانت منذ العهد اإلغريقي تدّعي فهم الواقعيّة
والحقيقة ،أخذت تبدو مضطرب ًة ومتهافت ًة وكثرية العقبات.

األحكام الرتكيب ّية القبل ّية ،إمكان ما بعد الطبيعة
إ ّن مرشوع كانط يف كتابه نقد العقل املحض هو دراسة رشائط إمكان ما بعد الطبيعة .إنّه
يرشح ما بعد الطبيعة بوصفها جهدا ً عقليا ً مستقالً عن التجربة ،وقد أعلن عن أ ّن هدفه يف
هذا الكتاب هو اتخاذ قرا ٍر بشأن إمكان ذلك أو عدم إمكانه ،والبحث عن الجذور ،وكذلك
تعيني الحدود والثغور ( .)Kant, 1998, Axiiوعىل هذا األساس فإن الهدف األول لـ كانط
التوصل إىل استنتاج جذور املعرفة اإلنسانیّة .ويف هذا اإلطار يكون النموذج املعريف
هو
ّ
يل الرضوري ـ من وجهة نظره ـ قضايا من سنخ العلوم والرياضيات التي هي معرف ّية،
لـ الك ِّ
ويف الوقت نفسه ليست تكرارية أو حشوية «توتولوجية» .وعليه فإ ّن السؤال الرئيس يقول:
ما هي خصائص املعرفة الحقيق ّية التي ميكن االعتامد عليها کام هو الشأن يف الرياضيات
توصل كانط إىل أ ّن املعرفة العلميّة التي ميكن
والعلوم؟ ومن خالل تحليله ألنواع القضايا ّ
2

االعتامد عليها يجب أن تكون أوالً ترکيبية ،وأن تكون ثانيا ً َقبْلیة مقدمة عىل التجربة .
لقد ع ّرف كانط الزمان واملكان بوصفهام من القوالب الحسية املتقدّمة علی جميع
معطياتنا الحسيّة .ث ّم يصل الدور إىل التعريف باملقوالت املتقدّمة عىل الفهم حيث تقع

1. Transcendental
2. A priori

مقدمة 11 
ضمن أربع مجموعات ثالثيّة ،فيكون مجموعها إثنتا عرشة مقول ًة سابق ًة وجوهري ًة للفهم.
الحس
الحس والفهم حيث تعمل صور الشهود
إ ّن املعرفة البرشيّة هي نتاج نشاط
ّ
ِّ
بالتعاون مع مقوالت الفهم عىل تقديم املعرفة الرضوريّة والعا ّمة .ومن هنا ميكن لنا أن
ندرك معنى الثورة الكوبرنيق ّية الكانط ّیة يف ما يتعلق بعلم املعرفة .توضيح ذلك أ ّن كوبرنيق
من خالل تقدميه ملنظومة مركزيّة الشمس ـ بدالً من مركزيّة األرض يف الهيئة البطليميّة ـ
قد أحدث تغيريا ً جذريا ً يف نظرة اإلنسان إىل العامل .ويف ما يتعلق باملعرفة كان األمر حتى
اآلن أ ّن الذهن يعرف العامل كام هو ،وميكن إحضار ما یقع خارج الذهن وإدخاله بتاممه
إىل الذهن وفهمه .ثم جاء كانط ليحدث تغيريا ً جذريا ً و بقوله أ َّن الذهن يف دائرة املعرفة
ليس مج ّرد منفع ٍل ومتق ّبلٍ ،بل يؤدّي دورا ً حيويا ً وفاعالً يف ما يعرفه .فإ ّن املعرفة من جه ٍة
تنبثق عن الظواهر الزمانيّة ـ املكانيّة التجريبيّة ،ومن جه ٍة أخرى تتبلور مع مقوالت الفهم
ال َق ْبل ّیة.

حد ذاته والظاهر بنفسه
اليشء يف ِّ
إ ّن هذه املسألة تنطوي عىل نقط ٍة مه ّم ٍة أخرى ،هي أ َّن ملعرفة اإلنسان حدودا ً مع ّين ًة ومؤطر ًة
بأمو ٍر تقع ضمن دائرة الظواهر الزماکان ّية .وبعبار ٍة أخرى :إنّنا ال منتلك طريقا ً يوصلنا إىل
دائرة اليشء يف نفسه ،وأن كل الذي نعرفه هو الظاهرة الزماکانية ،مع إلحاق مقول ٍة تناسبها
من ناحية الفهم .إ َّن العالقة بني اليشء يف نفسه و الظاهر ت ُع ّد واحد ًة من أه ِّم املسائل يف
فلسفة كانط ومن أكرثها تعقيدا ً يف الوقت نفسه .إ ّن كانط يرى أ ّن الظاهر بالتعاون مع
مقوالت الفهم يعمل عىل بلورة املعرفة البرشيّة ،ويری أ َّن اليشء يف نفسه بوصفه مج ّرد
ٍ
رص كانط حتى عىل أ ّن األنساق امليتافيزيقيّة
رشط لتبلور الظاهر ال ميكن ّ
مسه معرفیا ً .بل يُ ّ
أي معطى حس وراء حدود الظواهر الزمانية
عقيمةٌ؛ وذلك ألنّها تف ّعل مقوالت الفهم دون ِّ
ـ املكانية .وبعبار ٍة أخرى :إ ّن تعارضات العقل املحض ناشئ ٌة من هذا االجتياز والعبور من
حدود الظاهر إىل اليشء يف نفسه .وعىل هذا األساس فإ َّن اليشء يف نفسه ـ من ناحي ٍة ـ
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رش ٌ
ي
يئ ومالز ٌم للمعرفة ،كام ال ميكن ـ من ناحي ٍة أخرى ـ أن نحصل منه عىل أ ِّ
ط استعال ٌّ
معرف ٍة.
من هنا ذهب كانط إىل االدعاء بأنّنا من اآلن فصاعدا ً إذا أردنا تدوين نسق ميتافيزيقي
يجب علينا أن نتمسك ونلتزم بهذه النقطة .ومن خالل هذا الفصل كأنّه يعود م ّر ًة أخرى إىل
هذا االعتقاد الذي يؤمن به أصحاب النزعة العقليّة وهو أ ّن العقل ميكنه الوصول إىل الواقع
ٍ
يقسم
الخاصة التي يعمل عىل تقديم
ولكن من خالل اآلل ّية
ّ
تعريف لها .توضيح ذلك أنّه ّ
حسية وعقل ّية .املعرفة الحس ّية تحصل بواسطة قوانا الحس ّية يف الزمان
املعرفة إىل قسمنيّ :
1

واملكان ،بينام متعلّق املعرفة العقليّة هو املعقوالت  ،الذي ميثل وجود الله ـ يف الحد
األدىن ـ أحد مناذجها البارزة .وعىل هذا األساس فإن واقعية هاتني املعرفتني منفصلتان
ناشئ من الخلط بينهام ) .)Kant, 1990,117واضح
عن بعضهام ،وإ ّن االدعاء املوجود
ٌ
منذ البداية أ ّن هذه اإلجابة ليست سوى محاول ٍة مستميت ٍة ويائس ٍة ،وإ َّن نقطة ضعفها واضح ٌة
ي
جدا ً ،فإذا كانت واقع ّية األمور العقل ّية مستقل ًة عن األمور التجريب ّية ،ومل تكن للتجربة أ ّ
صل ٍة يف تأييد أو ردّ ذلك ،فكيف ميكن يف األساس استنتاج وجود مثل هذه األعيان أو
التأكد من وجودها؟ يضاف إىل ذلك أنّنا لو سلّمنا انفصال واستقالل ّية هاتني املعرفتني عن
بعضهام ،فام هو املربر إىل استعاملنا للقوانني العقليّة ـ من قبيل قانون العليّة مثالً ـ يف
عامل التجربة؟ كام يفعل ذلك إسحاق نيوتن.

معضالت العقل املحض
إ ّن العقل بنا ًء عىل طبيعته ـ كـقو ٍة منفصل ٍة عن الفهم ـ يجنح نحو الخيال ،ويالحظ
املقوالت السابقة للفهم كام هي يف ح ّد ذاتها ،ومن هذه الزاوية تظهر مغالطات وتعارضات
العقل املحض .إ ّن امليتافيزيقا التي تدّعي مثل هذا األمر ت ُع ّد من وجهة نظر كانط باطلة
الحس والفهم .وعليه فإ َّن
وغري ممكنة .يرى أ َّن املعرفة منبثق ٌة عن النشاط املشرتك بني
ِّ

1. Intelligible

مقدمة 13 
العينيّة ليست أمرا ً يكتسب من الخارج ،وإمنّ ا هو حصيلة النشاط املشرتك بني
املحسوسات واألفهام مع املقوالت االستعالئ ّية التي تؤدّي إىل تقديم القضايا الرتکيب ّية
الحس ،سيع ّرضنا إىل االصطدام
ي تنظريٍ دون تدخل
املتقدّمة .وعىل هذا األساس فإ ّن أ ّ
ّ
بتعارضات العقل املحض .إ َّن ما بعد الطبيعة إذا كانت تقدم القضايا الرتکيب ّية ال َق ْبل ّیة
فحسب ،ستكون جديرة بعنوان العلم.
الحس والفهم
يقوم استدالل كانط عىل أنّنا يف دائرة اليشء يف نفسه ال نستطيع تفعيل
ِّ
ٍ
ٍ
واحد .فإ ّما أن نتحدث عن األمر بشكلٍ
نظري دون االستعانة بالتجربة ،أو أن
وقت
يف
ٍّ
صل ٍة؛
نكتفي مبج ّرد املدركات الحس ّية فقط .بيد أ َّن كلتا الحالتني ال توصلنا إىل نتيج ٍة مح ّ
إذ إن الشهود الحس من دون فهمٍ مج ّر ٍد هو شعو ٌر أعمى فاق ٌد للتعميم والرضورة .كام أ ّن
ترکيبي .وعليه
أي مضمونٍ
الفهم من دون شهو ٍد
حس لن يؤدّي بنا إىل يش ٍء ولن يقدّم لنا ّ
ٍّ
ٍّ
فإ ّن افرتاض وجود هذه املفاهيم السابقة هو الذي يتحدّث عنه كانط تحت عنوان
االستعالئية ،وهو يعني أ ّن هذه املفاهيم إمنَّ ا تقبل اإلطالق عىل مستوى الظاهر فقط.

آراء حمض العقل
ثم ينتقل إميانويل كانط إىل الحديث عن الله والعامل والنفس بوصفها آراء عقلیة محضة،
ويف ضوء التحليل ـ الذي سبق له أن ذكره ـ يسعى إىل بيان جدل ّية الطرفني يف األدلّة
التقليديّة بشأن هذه األفكار املحضة الثالثة .ويف ما يتعلق بفكرة الله يذهب كانط إىل القول
ٍ
طوائف من األدلة عىل وجوده ،وهي عبارة عن:
بأنّه قد ت ّم ـ بشكل عام ـ إقامة ثالث
الرباهني الوجوديّة ،واألدلّة الكون ّية ،واألدلّة الطبيع ّية .يذهب كانط إىل االعتقاد بأ ّن جميع
الرباهني الوجوديّة تحتوي يف داخلها عىل مغالط ٍة كربى ،وهذه املغالطة هي أنّهم يعتربون
الوجود وصفا ً إىل جانب سائر األوصاف األخرى .وبعبارة أخرى :عندما نتحدّث عن الله
القادر املتعال العامل الصانع وما إىل ذلك ،ال نستطيع أن نعترب املوجود يف عرض هذه
األوصاف أيضا ً .وذلك ألن الوجود ليس وصفا ً يشبه سائر األوصاف األخرى ،بل هو ميثل
تحقّق تلك األوصاف .لقد وصف كانط الوجود بأنّه أم ٌر رابط ،يعمل عىل مجرد إسناد
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املوضوع إىل املحمول يف القضية فقط ،وليس شأنا ً محموليا ً يف البني .وعىل هذا األساس
النظري إىل الله تعالی.
ينفي وجود أي إمكان ّي ِة توصل العقل
ِّ

األمر ّ
الالمرشوط ،الكل ّية والرضورة يف األخالق
إن كانط الذي جعل الغاية األوىل من مرشوعه النقدي ،تعيني حدود العقل ليفتح بذلك
فسح ًة للدين ،يعمل اآلن ـ يف نقد العقل العميل ـ عىل إحراز وإثبات فكرة الله ،التي كانت
تبدو يف العقل النظري غري قابل ٍة لإلحراز .إ َّن املسألة الرئيسة يف فلسفة كانط تكمن يف
سعيه إىل الحصول عىل أحكامٍ تتصف بخصوصيتني ،وهام :الرضورة والكل ّية .كام نشاهد
هذا االهتامم منه يف مورد أحكام العقل العميل أيضا ً ،فهو من خالل تعريف اإلنسان بوصفه
كائنا ً عقالنيا ً يعمل عىل رفع شأنه الوجودي ،ويعترب اإلنسان يف هاتني الخصوصيتني رديف
1

اإلله ،كام ينال يف الوقت نفسه األمر التنجيزي /املطلق /والالمرشوط الذي يضمن
حصول األحكام الرضوريّة والكليّة يف دائرة األخالق أيضا ً .وعىل أساس تحليل كانط
الالمرشوط ـ ساحة األمور الذات ّية ،وإمنّ ا عىل
يدخل اإلنسان ـ يف ضوء األمر التنجيزيّ /
أثر الحكم املرتبط بـ األمر التنجيزي يستطيع اجتياز حدود الزمان واملكان والوصول إىل
دائرة إطالق األحكام األخالق ّية .ومن خالل هذه املقدّمات يستطيع اآلن الحديث عن
الهدف والغاية ،الضامنة بدورها العتبار هذا األمر التنجيزي أيضا ً ،ويع ّرفها بوصفها خريا ً
ّ
أعىل .إ َّن مفهوم االستقالل البرشي وأصالته يف األخالق إمنّ ا
يتجىل أوالً يف رؤية جان
جاك روسو بأ ّن اإلنسان إمنّ ا يصل إىل الكامل يف العامل ويغدو فعليا ً ،إذا أمكنه ـ طبقا ً
لوجدانه الفطري القائم عىل الخري ـ أن يقنّن لذاته الحقيق ّية ولآلخرين ( Rousseau, 1979,
 .)363وبالعودة إىل ما تقدم ذكره يف حقل خصائص عرص التنوير ،تنفصل هذه الرؤية عن
الرؤية السائدة للتنوير والتي كانت تعترب األخالق أمرا ً سطحيا ً ال أساس له من الناحية
العقلية .إ ّن هذه الرؤية أث َّرت فی تفكري كانط إىل ح ٍّد كبريٍ .يرى كانط أنّنا بوصفنا ننتمي إلی

1. Categorical Imperative

مقدمة 15 
هذا العامل املحسوس ،نكون تابعني لقوانني نيوتن ،وبوصفنا ننتمي إلی العامل الروحاين،
نكون تابعني للقوانني األخالقية؛ وحتى مع افرتاض عدم إمكان ّية ما بعد الطبيعة ،يدّعي أن
متأصل بشكلٍ ذايتٍّ يف حالة اإلنسان األخالقيّة ،وإن إثبات ذلك ال يحتاج
ٌ
األخالقي
القانون
َّ
إىل نظريّ ٍة ميتافيزيق ّي ٍة .يعتقد بعدم إمكان ترك هذا القانون األخالقي املختلّف عن األرض ّية
نظري ،ويف هذا اإلطار تقع األخالق يف عالق ٍة وثيق ٍة
التجريبيّة للعلوم من دون تدقيقٍ
ٍّ
يب أ َّن هناك حقيق ًة مغاير ًة لحقيقة نيوتن،
بامليتافيزيقا ،مبعنى أنّه إ ّما أن نثبت عىل نح ٍو إيجا ٍّ
وإ ّما أن نكون قادرين ـ بشكلٍ
سلبي ـ عىل نفي النظريات الفلسفيّة املستأصلة يف مورد
ٍّ
هذه الواقع ّية .وهذان يعنيان الفكر امليتافيزيقي يف حقل األخالق.

النتيجة
خالصة الكالم أن إميانويل كانط يدرك جيدا ً أنّه ال يستطيع أن يتّخذ تجاه الطبيعة موقف
املرتدّد أو املشكّك أو أن يكون المباليا ً؛ إذ من الواضح عنده جدا ً أ َّن اإلنسان ال ميتلك
غري قوى إدراكيّ ٍة واحد ٍة ،فإذا كان يقوم بتوظيف هذه القوى اإلدراكيّة واملعرفيّة يف عامل
التجربة ويصل بواسطتها إىل النتائج ويحصل عىل القوانني العامة والرضوريّة ،سيكون من
غري املنطقي القول بأن ذات هذه القوى املعرف ّية واإلدراك ّية ستؤدّي بنا يف حقل ما بعد
الالمباالة تجاه
الطبيعة إىل الخرافة واألوهام .كام ال ميكن من ناحي ٍة أخرى اتخاذ موقف َّ
ما بعد الطبيعة؛ إذ إنه يقول رصاح ًة أ ّن التفكري يف ما بعد الطبيعة يأيت تلبية لحاجة اإلنسان
طبيعي وال يجد مفرا ً من ذلك.
الذاتية .إن اإلنسان يبحث يف األسئلة امليتافيزيقيّة عىل نح ٍو
ٍّ
ومن هنا عندما يسأل كانط يف نقد العقل املحض عن إمكان ما بعد الطبيعة ،يجب عدم
فهم هذا السؤال عىل أنّه مبعنى الهلية البسيطة  ،كام هو الحال بالنسبة إىل السؤال القائل:
هل ميكن ملا بعد الطبيعة أن يوجد أم ال؟ بل يبدو بااللتفات إىل ما تقدم أ َّن كانط يرمي
إىل القول بأ َّن علينا يف امل ّرة األوىل أن نضع العقل أمام نفسه ،وأن نُخضع القوى املعرفيّة
للدراسة بوصفها موضعا ً للبحث يك نتمكن من إدراك حدود ما بعد الطبيعة والطريق
ا لصحيح يف التفكري امليتافيزيقي .ومن هنا ال يكون تشبيه كانط ملا بعد الطبيعة بساحة
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كل هذه النزاعات متثّل تعبريا ً عن الجدل امليتافيزيقي املحتدم يف
الحرب اعتباطيا ً؛ إذ إن َّ
ما بعد الطبيعيات ،وتعود بجذورها إىل هذا الجدل .إ ّن كانط من خالل الجهد العقيل يسعى
م ّرة أخرى إىل أخذ مختلف الحقول املعرف ّية للبرش من العلم ليحدّد مكانة الدّين
واألخالق ،ويعمل من جه ٍة أخرى عىل صيانة النامذج العلمية الحديثة واملعطيات البرشيّة
ٍ
بسياط غري
الق ّيمة ،وينتقد ـ يف الوقت نفسه ـ املفكّرين الذين كانوا قد ألهبوا ظهر الدّين
علمي ٍة ،وأن يعم ل عىل إفساح مكانٍ للدين من خالل تحديد دائرة معرفة الفهم .وميكن
أوضح تصوي ٍر لعرص التنوير ،وإن مل يدم ذلك طويالً.
القول بحق :إ َّن كانط هو الذي قدّم
َ
ويف الحقيقة إمنَّ ا ميكن فهم الثورة الكوبرنيقيّة لـ كانط يف ضوء هذه املسائل ،فهو يقول:
إ ّن نجاح العلوم التجريب ّية يثبت لنا أ ّن العلم واملعرفة يجب أن يتطابقا مع املوضوع ،ولكن
عندما نلعب يف ساحة امليتافيزيقا ونشاهد ال ّنزاعات األبديّة بني مختلف اآلراء ،نضطر إىل
نغري اتجاه السهم
إقامة محكم ٍة لها ،وأن نشكك ـ مثل كوبرنيق ـ بفرضياتنا األ ّوليّة ،وأن ّ
ونسدّد نصله إىل ما بعد الطبيعة ذاتها.

كانط واإلبستمولوجيا
عنوان هذا املجلد من املجموعة دراساتٌ نقدي ٌة يف أعالم الغرب ،كانط واإلبستمولوجيا.
تعمل مقاالت هذا املجلّد عىل تقييم ونقد الفرضيات الرئيسة لإلبستمولوجيا الكانطية كام
كثب.
وردت يف كتاب نقل العقل املحض عن ٍ
إ ّن املقالة األوىل يف هذا املجلّد التي تحمل عنوان (جوهان جورج هامن :ما بعد نقد
كانط) متحور موضوع البحث فيها حول النقد الذي طرحه هامان عىل فكر كانط ضمن
دراس ٍة تحليلي ٍة.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن هامان ي ُع ّد واحدا ً من أبرز أعالم الحركة ال ّرومنسيّة األملانية،
حيث ذكر بعض املؤاخذات عىل نظريات كانط باعتبار أنّه ضَ َّيق نطاق العقل وقلّل من

1. Battle ground

مقدمة 17 
شأنه ،وقال أ ّن غاية ما ميكن إثباته بالقطع واليقني عىل أساس مرشوع كانط النقدي هو
ج
فكري
ي مخزونٍ
تأريخي خار ٍ
ٍّ
تحقّق معرفة اإلنسان العاقل بـ «األنا»؛ فالعقل ال ميتلك أ َّ
ٍّ
عن نطاق التجربة.
بعد ذلك انتقل البحث إىل النقد الذي د ّونه أبرز املفك ّرين الغربيني بعد كانط مثل
شوبنهاور ضمن مقال ٍة ،عنوانها (شوبنهاور ناقداً كانط :استحالة معرفة اليشء يف ذاته خارج
التجربة).
بادر الباحث كريم مجتهدي يف املقالة التي د ّونها تحت عنوان (هيغل ،ناقد فلسفة
كانط النقدية) إىل بيان معامل التيار النقدي الغريب املناهض لكانط ،فهيغل برأيه اعترب
العقل محورا ً للفهم يف فلسفة كانط لكنّه ج ّرده عن القابليات الذاتية املكنونة فيه ،وعىل
هذا األساس قال أ ّن العقل الكانطي عبار ٌة عن قابلي ٍة إدراكي ٍة فقري ٍة ومنكوب ٍة.
الباحث األمرييك كارل أمرييكس يف مقالته املعنونة (نقد هيغل لفلسفة كانط النظرية)
قيّم نقد فريدريك هيغل عىل النقد الكانطي األ ّول ،وقال أ ّن هيغل ساق ثالثة آراء نقدي ٍة يف
هذا املضامر ،بداعي أ ّن كانط وقع يف أخطاء معرفي ٍة عىل صعيد أطروحاته الفكرية حول
األنا ورضورة العلم وكونه أمرا ً قبليّا ً لدى اإلنسان.
إ ّن امل قالة التالیة وهي بقلم أحد أبرز املختصني والخرباء يف معرفة كانط من
املعارصين ،هي بعنوان (نقد نيقوالي هارمتان لنظرية املعرفة عند كانط) .حيث عرض
كاتب هذه املقالة النقد الصادر عن نيقوالي هارمتان عىل أفكار كانط .يبدأ هارمتان ـ شأنه
يف ذلك شأن كبار املفكرين امليتافيزيقيني يف التاريخ ـ بـ الوجود مبا هو وجود ،یری أن
مهمة الفلسفة الخاصة ال تكمن يف إقامة رصح الواقعية ،كام ميكن اعتبار هذه النتيجة من
اللوازم الفكرية لـ كانط .إن مهمة الفلسفة يف املقابل تكمن يف معرفة مختلف طبقات
الواقعية ،بيد أن ذهن اإلنسان ـ بطبيعة الحال ـ ال ينال إال جزءا ً يسريا ً منها ،وأما األجزاء
الكبرية األخرى فتبقى مظلم ًة ومستعصي ًة عىل الفهم .ومن خالل ذلك يورد بعض
االنتقادات عىل النسق الفلسفي الكانطي ،ويشكك يف حجيّة مدَّعاه يف حقل ما بعد
الطبيعة ،مدافعا ً عن مقولة أن اإلبستمولوجيا تقوم عىل األنطولوجيا دون العكس.
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يسعى الدكتور حميد طالب زاده يف مقالته تحت عنوان (نقد النسبة بني الزمان والوعي
خاص ٍة يف فلسفة كانط .إن تغيري هذه
يف فكر كانط) ،إىل بيان أن الزمان يحظى مبكان ٍة
ّ
املكانة يقع من جه ٍة تحت تأثري تفكري ديفد هيوم وتحليله للمعرفة ومسألة العلية بالتحديد،
حيث ال ميكن الحصول عىل الوعي مبعز ٍل عن الزمان .ومن جه ٍة أخرى يقع تحت تأثري
ميكانيك نيوتن .إنه بعد دراسة مفهوم الزمان يف تفكري كانط يسعى إىل اصطياد مراده من
ذلك يف مختلف مواطن نقد العقل املحض .يسعى كاتب هذه املقالة إىل بيان أ ّن عبارات
كانط تثبت أ ّن الكلية والرضورة الحاصلة من القضايا الرتكیبیة القبلیة ،ليست معيارا ً للمعرفة
فحسب ،بل يتعني بها ما نعرفه بعنوان متعلق املعرفة ،وال ميكن ذلك إال برشط الزمان.
وعىل هذا األساس فإن املوجودية من وجهة نظر كانط هي عبار ٌة عن الظهور مبظه ٍر من
أطوار الزمان.
وأما الشيخ مازن املطوري فيبحث يف املقالة الثانية من هذا املجلد عن (قيمة املعرفة،
استطالعات يف املوقف الكانطي).
إن تحليل الحمل يف فلسفة كانط يحظى بأهمي ٍة بالغ ٍة ،وذلك ألنه من خالل تحليله
الخاص لنوع حمل مفهوم الوجود يف القضايا األنطولوجية ،قد سمح لنفسه بالتشكيك يف
جميع الرباهني األنطولوجية عىل إثبات وجود الله .وقد عمد السيد حسني موسويان يف
مقالته بعنوان (جول ٌة عىل نظرية صدر املتألهني يف باب الحمل ومقارنتها برؤية كانط) إىل
تقييم الفرق بني تحليل صدر املتألهني وتحليل كانط يف هذه املسألة .تقدّم لنا هذه املقالة
رشحا ً مخترصا ً ونافعا ً يف حقل املعنى التحلييل والرتكيبي لـ كانط يف تطبيق الحمل الشائع
الصناعي و الحمل األويل الذايت يف حكمة صدر املتألهني .إن هذا التطبيق يناسب
املطلعني عىل الفلسفة اإلسالمية من ناحية فهم مراد كانط بشكلٍ
أفضل ،كام يناسب
َ
االنتقادات الواردة يف املقاالت اآلتية واملنبثقة عن موقف الحكمة اإلسالمية من أفكار
كانط.
يری الشهيد املطهري أن فلسفة كانط تؤدّي إىل إنكار العلم للواقعية .األمر اآلخر أنها
حق .يتناول رضا تفتيان ورزنه يف املقالة
قد عملت عىل تحديد معرفة الذهن من غري وج ِه ٍّ

مقدمة 19 
التالية من هذا الکتاب رأي األستاذ الشهيد مرتىض املطهري يف (حقل الثورة الكوبرنيقية
الكانطية يف اإلبستمولوجيا) .أ ّما النقد اآلخر الذي يوجهه الشيخ املطهري فهو أن الثورة
الكوبرنيقية الكانطیة مل تؤ ِّد إىل عدم استحكام أسس العلوم فحسب ،بل شككت بها من
األساس.
وأما مسعود أميد فيسعى ـ يف مقالته تحت عنوان (قراء ٌة يف نقد إبستمولوجيا كانط من
منظار األستاذ مرتىض مطهري) ـ إىل بحث رؤية الشهيد املطهري إىل فلسفة كانط النظرية
ٍ
قنوات ،وهي :حصول العلم ،و حدود العلم ،و قيمة العلم يف علم املعرفة
عرب ثالث
واإلبستمولوجيا .وقد عمد كاتب هذه املقالة إىل تبويب رؤية الشهيد املطهري عىل النحو
اآليت:
جيّ ٍد.
أ ّوالً :إن النزعة الفطرية عند كانط ال تستطيع توجيه مسألة حصول العلم بشكل َ
مبتىل باملثالية املعرفية ،كام أنه أسري املثالية األنطولوجية أيضا ً.
وثانيا ً :إن كانط بدوره َّ
ونتيجة هاتني املسألتني ليست سوى السقوط يف التشكيك والنسبانیة والذاتانية.
وأما عبد الله نرصي فيضع يف املقالة التالية بعنوان( :دراسة مقارنة بني مقوالت
إميانويل كانط ونظرية األستاذ مرتىض مطهري يف املعقوالت الفلسفية الثانوية) ،يضع
املقوالت الكانطي َة يف مقارن ٍة تطبيقي ٍة مع تبويب األستاذ الشهيد مرتىض املطهري ،ضمن
املعقوالت الفلسفية الثانوية .يرى األستاذ املطهري أن طريقة بيان كانط ملقوالت الفهم
تحكم يف نهاية املطاف بفطريتها (يرى األستاذ املطهري أن األمر السابق عند كانط هو أم ٌر
فطري) ،ويقطع العالقة املبارشة بني الذهن والعامل الخارجي ،وبدالً من املثالية املعرفية
ٌّ
ينتهي به املطاف إىل الواقعية .يدعي الكاتب طبقا ً لفهم األستاذ املطهري أن مقوالت كانط
تؤدي دور املعقوالت الفلسفية الثانوية يف ثقافة الفلسفة اإلسالمية .إن مشكلة إميانويل
كانط ـ من وجهة نظر األستاذ املطهري ـ تكمن يف أنه قام بتعريف هذه املقوالت بوصفها
فطري ،وحيث هي كذلك تكون
املتقدم ،وهي الكامنة يف وجود اإلنسان عىل نحو
ّ
الرضورة والكلية التي تسجل حضورها بنا ًء عىل نشاط املقوالت يف الفضاء التأليفي
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واملعريف ،مثالي ًة ـ يف املعنى املنقطع عن الخارج ـ وال تلبي الواقعية املنشودة يف املعرفة
البرشية أبدا ً.
وأما املقالة األخری ،والتي تحت عنوانها (نقد نظرية كانط يف معرفة العلوم) ،بقلم:
عيل عابدي شاهرودي وهو من أبرز أساتذة حقل معرفة الغرب يف الحوزة العلمية
والجامعة ،فقد عمد فيها كاتبُها ـ بعد بيان أن فلسفة كانط تقوم عىل بعض األصول
املوضوعة والقضايا التي هي من قبيل املصادرة عىل املطلوب ـ إىل نقد نظرية كانط يف
حقل املعرفة ،والعمل عىل مواجهة فرضياته.
يعمل إيفا شابر يف مقالته تحت عنوان (الذايت «النومني» الكانطي بصفته تص ُّوراً فلسفياً)
أخرى :إن هذه
رش عىل تحليل ومناقشة ماهية اليشء يف نفسه الكانطي .وبعبار ٍة
بشكلٍ مبا ٍ
َ
املقالة تجيب عن السؤال القائل :ما هي ماهية اليشء يف نفسه بنا ًء عىل الدور الذي يؤدیه
يف فلسفة كانط؟ يدافع كاتب املقالة عن فكرة أ ّن اليشء يف نفسه الكانطي هو عبار ٌة عن
1

تطبيقي وناف ٌع .ويف الحقيقة يری كاتب هذه
فلسفي  ،ولكنه يف الوقت نفسه بنا ٌء
ذهني
بنا ٍء
ٌّ
ٍّ
ٍّ
املقالة أ َّن إنتاج هذه األبنية وتوظيفها يف مسار العلوم يع ّد أمرا ً شائعا ً وينطوي عىل فائد ٍة
واضح ٍة.
وأما إسامعيل سعاديت خمسة فيعمد يف مقالته تحت عنوان( :الحيثية املعرفية للقوة
تقييم من وجهة نظ ٍر صدرائي ٍة) إىل بحث قسم (االستنتاج
الخيالية يف نقد كانط األول:
ٌ
االستعاليئ) لـ كانط يف نقد العقل املحض  .ويسعى ـ من خالل االستناد إىل الفلسفة
2

الصدرائية ـ إىل إظهار اإلشكال املوجود ضمن املؤلفات الثالثة ،وهي :الفهم أو اإلدراك ،
3

4

ٍ
واحد منها يف الحكمة
إعادة اإلنتاج  ،وإعادة املعرفة عند كانط ،ويبحث عن آلية كل
املتعالية عند صدر املتألهني .يرى الكاتب أن اإلشكال الرئيس عىل كانط يف قسم

1 .Philosophical fiction
2. Apprehension
3. Reproduction
4. Recognition

مقدمة 21 
االستنتاج االستعاليئ هو أنه بنا ًء عىل مقدماته الفلسفية ،عىل الرغم من قوله بأن ق ّوة الخيال
هي املسؤولة عن التأليف ،ولكنه ال يستطيع الحديث عن إدراك هذا التأليف ،ألن لق ّوة
أي نوعٍ من أنواع الوعي واملعرفة.
الخيال دورا ً استعالئيّا ً ،وبذلك تكون مق َّدم ًة عىل ِّ
أما املقالة التالية يف هذا املجلّد فعنوانها (دراس ٌة نقدي ٌة حول املثالية املتعالية عند
كانط) ،بقلم :إسامعيل سعاديت خمسة .يسعى الكاتب يف هذه املقالة إىل إثبات أن معنى
(اليشء) و(املوضوع) يف فلسفة كانط ،ويف نسبتهام إىل الفلسفات السابقة عليه قد اكتسبا
رصح بأن اليشء ومتعلق املعرفة ليس
معنى مختلفا ً ،مبعنى أن كانط يف نهاية املطاف ي ّ
ً
يئ ومرتب ٌ
ط بالذهن .ويف ضوء هذه املسألة تكتسب العينية بدورها
تجريب ّيا ً بل هو استعال ٌّ
داخل الذهن
َ
عند كانط
معنى جديدا ً ،ويتح ّول معناها من مطابقة الذهن والخارج إىل تطابقٍ
ً
بل وبني األذهان .وقد بني الكاتب باالستناد إىل فلسفة صدر املتألهني وطرح ثنائية العلم
الحضوري والعلم الحصويل ،كيف أن كانط مل يلتزم مبقدمات فلسفته االستعالئية.
وأما مهدي دهبايش فيعمل يف مقالته ـ بعنوان( :العالقة بني الصور املادية والصور
العلمية يف نظرية املعرفة عند مال صدرا وكانط) ـ عىل دراسة وتقييم االرتباط بني الذهن
والخارج يف فلسفة كانط وصدر املتألهني .يشري الكاتب يف هذه املقالة إىل اإلمكانية التي
ميكن للحكمة املتعالية لصدر املتألهني ـ وأصالة الوجود بوصفها أساسا ً لهذه الحكمة ـ
أن توفرها لنا للحديث عن وحدة الصور العلمية واليشء الخارجي ،حيث تقع يف مستويني
من الوجود.
ويف ختام هذا املجلد متت إضافة وترجمة لحوا ٍر مع الدكتور حسني الغفاري ـ عضو
اللجنة العلمية يف الفلسفة من جامعة طهران ـ يف حقل مختلف األبواب الفكرية.
نأمل أن تسهم هذه املقاالت املتن ّوعة يف هذا املجلّد يف تقديم صور ٍة نقدي ٍة صحيح ٍة
لـ إميانويل كانط.
التحریر

جوهان جورج هامن :ما بعد نقد كانط1
و .م .الكسندر
يتمحور موضوع البحث يف هذه املقالة حول النقد الذي ساقه يوهان جورج هامان عىل نظريات إميانويل
كانط ،وكام نعلم فقد أراد من طرح نظرية األحكام الرتكيبية القبلية إثبات وجود معرف ٍة قطعي ٍة لدى اإلنسان،
الحس برأيه غري مؤ ّهلٍ مطلقاً ألن يُتّخذ كوسيل ٍة معتمد ٍة يف هذا املضامر ،إذ إنّ التص ّورات
فاإلدراك
ّ
الحسية والتي تعكس واقع الزمان واملكان لها دو ٌر أسايس يف ترسيخ املعرفة لدى
الحاصلة من املشاهدة
ّ
اإلنسان.
النقد الذي طرحه هامان بهذا الخصوص هو أ ّن كانط ،ضمن مساعيه التي أراد منها تحديد السبيل
الناجع يف كسب معرفة يقينية ،قد وصل إىل إحياء املثالية األفالطونية والديكارتية ما يعني أنّ مثرة مرشوعه
الفكري يف نهاية املطاف هي كسب األنا معرف ًة يقيني ًة بذاتها ال بتجربتها يف عامل الواقع.
وأكّد عىل أنّ املؤاخذة األساسية التي تُطرح عىل كانط هي عدم التفاته إىل عجزنا عن فهم واقع العقل
منأى عن الواقع التأريخي للتجربة؛ وميكن تلخيص نقده يف النقطتني التاليتني:
عىل ضوء األنا الذاتية ويف
ً
خارج عن قابلية العقل.
 .1عدم صواب تقسيم املعرفة إىل تجريبي ٍة وعقلي ٍة محض ٍة ،فهذا التقسيم
ٌ
أي دليلٍ عىل إمكانية تحقّقها عىل أرض
 .2استحالة التقسيم املذكور يف النقطة أعاله ،إذ ليس هناك ّ
الواقع.
هاتان النقطان هام املحوران األساسيان يف هذه املقالة ،حيث ت ّم عىل أساسهام بيان نقد يوهان جورج
هامان عىل مرشوع كانط النقدي.
التحرير
******

 .1املصدر:
Johann Georg Hamann: Metacritic of Kant, Author(s): W. M. Alexander, Journal of the History of Ideas,
Vol. 27, No. 1 (Jan. - Mar., 1966), pp. 137-144.

تعريب :طارق عسييل
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1

توجد انتقادات هامن إلميانويل كانط (بوصفه الفيلسوف «النقدي» بعد عام  )1781يف
قصريتني حول نقد العقل املحض .املقالة
جه ٍة ألصدقاء هامن ويف مقالت ْيني
َ
رسائل مو ّ
ْ
كتاب ،أُنجزت يف الوقت الذي ظهر فيه نقد العقل املحض يف متوز
األوىل ،وهي مراجعة
ٍ

 . 1781فقد تلقّى هامن الصفحات األوىل من كتاب كانط يف تجربته الطباعية من
2

سامها
هارتكنوخ نارش كتبه ونارش كتب كانط ،يف شهر نيسان .أ ّما املقالة الثانية فقد ّ
3

هامن ميتا نقد محوضة العقل ( .)1784مستفيدا ً من عبارة «ميتافيزيقا» التي كانت االسم
الذي أُطلق عىل كتاب أرسطو الذي أعقب الفيزيقا ،وقد قصد هامن أن يكون النقد الذي
أعقب النقد [نقد العقل املحض  /العميل].
جه لفلسفة كانط عن االحرتام الكبري من جانب هامن .فعندما ظهر
نتج النقد الذي و ّ
نقد العقل املحض كان هامن يعمل عىل ترجمة كتاب دايفد هيوم حوارات حول الدين
الطبيعي الذي أراد أن يلحقه ٍ
بنقد لهيوم .وعندما نرش كتاب كانط اتضح لهامن أن الخصم
مل يعد هيوم ،فرصف النظر عن استكامل املرشوع .وعىل الرغم من أهمية التأثري «الخفي»
لنقد هامن ،إال أن تقييم نقد هامن لكانط مل يكن قد اكتمل بع ُد بالشكل املطلوب – وبشكلٍ
عا ٍّم ألن هذه املهمة تتوقف عىل الفهم الشامل لفكر هامن الذي ال ميكن أن يوفر إال من
خالل بحث هامن الحديث.
ّص من بعض نتائج هيوم عندما كان يراقب املبدأ الذي
كانت مشكل ُة كانط هي التخل َ
تتجسد يف
صاغه الرتاث التجريبي بأن اإلضافات األصيلة للمعرفة البرشية (أي تلك التي
ّ
4

5

األحكام التوليفية) تتوقّف عىل البديهيات الحسية  .لكن العقل ال يجب أن ينحل إىل

1 .Hamann
2. Hartknoch
3. Metacritique of the Purism of the Reason
4. Cf. Kant, 7-8. (Reference is to the Critique of Pure Reason, First Edition of 1781. Since this paginationi,
s given in the marginso f the Akademie-Ausgabe [V ols. IV and III] and in a standard English transaction
such as Norman Kemp Smith's [London, 2nd edition 1933, reprinted 1953], a simple and practicable
)method of reference both to the original and to translations is at hand.
5. Kant, 15.
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ٍ
انطباعات حسي ٍة مؤقَّت ٍة حتى يسلم من التشظي الكامل من خالل «الطبيعة» أو «العادة» فقط.
1

لقد كان املثل األعىل قبل كانط هو املثل األعىل املتمثّل باليقني الديكاريت .أما الطريق
للوصول إىل هذه الغاية ،فهي عرب تبيني كيف تكون املعرفة الرتكيبية القبلية (أي الرضورية
والكلية) ،ممكن ًة.

2

3
ٍ
ني .وهذا ما ميكن فعله من
أساس مت ٍ
يجب أن يربهن العقل الفلسفي أنه ينطلق من

خالل الحد من ادعاءاته .فقد تكون مجموع ٌة من املعارف الرتكيبية القبلية ممكن ًة إذا مل
4

يزعم العقل ( )1معرفة الحقيقة بذاتها (املوضوع) )2( ،وزعم أنه ال يعرف غري القوالب
واملبادئ الحاصلة للذات العارفة.

5

وللوصول إىل هذا اليقني ،يجب استئصال كل املساهامت التجريبية ،فالتجربة ال
ميكن أن متنح اليقني املرغوب .إن قالبي الحدس الحس ،املكان والزمان ،اللذين يبدوان
6

أنهام كل ما بقي مام صدر عن التجربة ،ميكن يف الحقيقة أن ينسبا إىل الذات العارفة .أ ّما
ٍ
إحساس – وبالتايل عىل تجرب ٍة – فهي متثالتٌ تجريبي ٌة .ومن
التمثالت التي تشتمل عىل
7
أخرى ،فإن جميع التمثالت خالصة «ليس فيها ما ينتمي إىل الحس»  .فمحتوى
جه ٍة
َ
8

معطى لنا من خالل التجربة املا بعدية (أي عن طريق الحس) ،لكن القالب يكمن
الظاهرة
ً
قبليّا ً يف العقل ،كالقوالب الحسية ومفاهيم ملكة الفهم.

9

1. Kant, xv.
2. See Kant, 38-39.
3. Kant, 3.
4. Kant, 49.
5. Kant, xx, 11-13.
6. Kant, 48-49.
7. Kant, 20.
8. a posteriori
9. Kant, 20-22.
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خالص ،بني
تجريبي وما هو
وهكذا ميكن أن تتحقق القسمة الثنائية الحارصة بني ما هو
ٌ
ٌّ
التجربة وقوالب املعرفة .القسمة الثنائية ليست مجرد قسم ٍة بني التجربة وأشكالها (املتمثلة
بالرياضيات واملنطق) ،بل هي قسم ٌة بني معرفة محتوى التجربة (الظواهر) ومعرفة القوالب
واملبادئ الحاصلة للذات العارفة .ال بُ َّد من اإلشارة إىل أ ّن القاعدة التجريبية تلحظ أن
ري ممكنٍ  ،ألن يف هذه املعرفة «الرتنسندنتالية» ال ميكن استكشاف إال
تجاوز التجربة غ ُ
1

الفرضيات السابقة للتجربة ،التي ينبغي افرتاضها بالنسبة للذات الرتنسندنتالية .غري أن
معرفة الذات هذه ،هي املعرفة الخالصة الوحيدة (أي :القبلية ،الرضورية ،والكلية) التي
ميكن للعقل «النظري» أن يحصل عليها ،أ ّما املبادئ الصورية األخرى فهي متاح ٌة للعقل
ٍ
كإلزامات أخالقي ٍة.
«العميل»
هذا كله ،بالنسبة لهامن ،ميكّن فقط من إحياء املثال األعىل األفالطوين والديكاريت
القديم حيث إن للذات العارفة يقينا ً بذاتها أكرث من تجربتها – بالتعبري الالهويت ،حيث
تكون ذات اإلنسان متأكد ًة من طبيعتها أكرث مام هي متأكدةٌ من أفعال الخالص اإللهي يف
التجربة التاريخية.
لكن بالنسبة لهامن ،هذه القسمة الثنائية – بأسسها االبستيمولوجية – ال ميكن الدفاع
عنها .واملشكلة بني كانط وهامن هي هذه القسمة الثنائية .فهل ميكن أن نفهم عقالً خالصا ً
ٍ
بعبارات كانطي ٍة:
كل تجرب ٍة؟ يرغب هامن يف صياغة السؤال
من ِّ
ومع ذلك ما زال القرار بالنسبة إلمكان أو استحالة امليتافيزيقا متوقِّفا ً عىل السؤال
املتعدد الجوانب والذي ال يتوقف« :كم وماذا ميكن للفاهمة والعقل أن يعرفا باستقال ٍل
حرمت من موا ّد
عن التجربة؟» وما هو الكم الذي يجب أن آمل تحقيقه باستعامل العقل إذا ُ
التجربة ومساعدتها؟

2

وجواب كانط هو :الحدسيات املحضة ،واملفاهيم املحضة ،واملبادئ املحضة –
أي« :مخزون كل ما منلكه عن طريق العقل املحض».
هي مسلَّامتُ ِّ
كل تجرب ٍةْ ،
1. Kant, 106-107
2. Johann Georg Hamann, Werke (Nadler-edition), III, 277.
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أما جواب هامن فهو :ال يشء! إذ ال يجب تحدّي الحالة التي أعطاها كانط للقوالب
للمكان والزمان الحدسية فحسب ،بل يجب فضح ادّعاءات الذات العارفة التي يرتكز يقينها
جه هامن
عىل ما «ينتجه عقلها من ذاته» وإخضاعها للمساءلة .وبنا ًء عىل هذا ،فقد و ّ
مجموعتني من االعرتاضات عىل كانط:
 .1يتبنّى هامن املوقف القائل أ ّن القسمة الثنائية املفرتضة بني التجربة والعقل املحض
تدفع العقل إىل املبالغة يف تقييم يقينياته الشكلية وإىل جعل هذا النوع من «املعرفة» معيارا ً
ومنوذجا ً لكل املعارف .لقد أُ ِ
عطيت الذاتُ العارف ُة سلط ًة مستقلَّ ًة.
 .2ثانيا ً ،يرى هامن أن هذه القسمة الثنائية مستحيل ٌة فعالً ،أو عىل األقل ال ميكن الربهنة
عليها.
سنعالج هذه االعرتاضات يف وقتها ،مع أنها مذكور ٌة يف التعليق التايل لهامن برتتيبٍ
ٍ
معكوس:
كل تجرب ٍة وقبلها ،وبعد هذا،
خارج ِّ
إن إمكان املعرفة اإلنسانية مبوضوعات التجربة
َ
ٍ
إدراك للموضوع ،يندرج ضمن األرسار الخفية ،التي ما
كل
إمكان الحدس الحس قبل ِّ
زالت مهم ُة حلها منوط ًة بالفيلسوف .إ ّن شكل ومضمون مبدأ العنارص واملنهج
الرتنسندنتالية يرتكزان عىل هذه االستحالة املزدوجة وعىل التمييز اإلجباري بني األحكام
التحليلية واألحكام الرتكيبية؛ فإىل جانب التمييز الصحيح بني العقل بوصفه موضوعا ً أو
مصدرا ً أو بوصفه طريقا ً للمعرفة ،ما زال هناك متيي ٌز ُ
أكرث ّدق ًة ،وأكرثُ شموليّ ًة ،وأكرثُ صفا ًء،
بسبب أن العقل يشكّل ركيز ًة لكل املوضوعات ،واملصادر ،وطرق املعرفة ،وهو بذاته
تطرادي،
منطقي أو اس
تجريبي أو جاميلٍّ أو
ليس واحدا ً منها ،وبالتايل ،ال يحتاج إىل مفهومٍ
ٍّ
ٍّ
ٍّ
يشء ،وبعض األشياء،
لكنه ال يتشكّل إال يف الظروف الذاتية التي ميكن فيها اعتبار ِّ
كل ٍ
لكل من الح ّد األقىص
وال يشء موضوعا ً ومصدرا ً أو طريق ًة يف املعرفة ،وكام ميكن ِّ
الالمتناهي والحد األدىن ،أن يُعطى ،أو إذا اقتضت الحاجة أن يُؤخذ كحدس مبارش.

1

1. Hamann, III, 283-284.
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واحلس لدى إيامنوئيل كانط ( )1أمهية اليقني
نقد هامان الزدواجية العقل
ّ
الصوري
جل االعرتاض األول عىل ميل كانط للمبالغة يف تقدير القوالب الذاتية .وإن كانت
يُس ّ
اعرتاضاتُ هامن عىل كانط اعرتاضات فلسفي ًة ،إال أنها الهوتي ُة الدوافع .وعىل الرغم من
رجل دينٍ من إبستمولوجيا مبهم ٍة مثل
ُ
هذا ،فام هي الفائدة التي ميكن أن يجن َيها
إبستمولوجيا كانط؟ الصلة ليست مبارش ًة وال واضح ًة .املسيحية الربوتستانتية مل تكن
موجودة يف املنز ِل ِ
نفسه الذي وجدت فيه الفلسفة الكانطية فحسب ،بل زعمت أن الولد
من أبنائها .فلامذا إذا ً ،رأى هامن أن نقد العقل املحض هذا يحوي يف ط ّياته الهوتا ً ال
ميكن أن يكون إال منافسا ً لإلميان املسيحي؟
وعلينا أن نتذكر أن هامن ،الذي يبحث عن أسس ومضامني الفلسفة ،ال يهتم
باالنطباعات السطحية أو األخطاء املنطقية الصغرية إال نادرا ً .غري أن ما يراه هامن يف خط ٍر
هام مفهوم اإلنسان ومعيار املعرفة ،اللذان يزيد بهام اإلميان املسيحي غموضا ً ال
وضوحا ً ،فمفهوم كانط لإلنسان يشري إىل إحياء اإلنسان األفالطوين (رغم أنه مق ّي ٌد ج ّدا ً
الرضوري»
الجوهري ،والخال َد« ،
ومحدو ٌد) الذي ت ُش ِّكل الذات الرتنسندنتالية وجو َده
َّ
َّ
واملتجاو َز للتجربة .يتض ّمن مفهوم املعرفة عند كانط أولوية عصمة القوالب رغم أن
املعرفة التاريخية (التي يعرف الله من خاللها بالتجسد) ال ميكن أن تتالءم بسهول ٍة مع
معياري وأصيلٍ .
وضعٍ
ٍّ
ميكن تحقيق املثال األعىل لليقني املطلق من خالل إفراغ القوالب من كل
املحتويات .هذا هو املنهج الديكاريت القديم الذي تعترب فيه الشكوكية  -وإيالء القيمة
الثانوية للمضمون – الجّس املؤدّي إىل اليقني .مل يناقش هامن يف أن شكالنيات كانط
نتائج شكوك ّي ًة هيوم .هذا هو الهدف الذي يصل
أنتجت «يقينيات» مطلق ًة أكرث مام ناقش
َ
إليه العقل إذا بدأ بوضع هذا الهدف يف العقل .إن ما يشكك فيه هامن هو القيمة التي
أعطيت لهذا النوع من «املعرفة» .فاملشكلة املتصلة بكل الشكالنيات هو أ ّن يف صيغة
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ي اتجا ٍه
جه يف أ ِّ
الوجود هذه يكون العقل «األنف املصنوع من الشمع» الذي ميكن أن يُو ّ
«وفقا ً للطراز املعارص».
ٍ
ألحد أن ينتج أكرث أو أقل مام يريد أن يضع أو
خارج الكلامت والرشوحات ال ميكن
ما وضع فيها.

1

ما يزودنا به كانط هو الظواهر غري املحددة التي تستمر الذات العارفة يف تحديدها
رضوري لهذه الذاتية :ألن املوضوع الحقيقي لهذه الذات العارفة
فعالً .فالشكوكية الز ٌم
ٌّ
ليس معروفا ً .من هنا يرى هامن صل ًة وثيق ًة بني املثالية والشكوكية:
أرى أ ّوالً وقبل كل يش ٍء أن الشكوكية الجديدة مدين ٌة بشك ٍل غريِ محدو ٍد للمثالية القدمية
أكرث مام بدا يف املايض  ...وأ ّن هيوم بدون بركيل ما كان ليحصل عىل عنوان «الفيلسوف
العظيم» الذي أوصله إليه النقد ،وهذا عرفا ٌن منسج ٌم بالجميل.

2

يُق ّر كل من كانط وهامن مببدأ «الخطيئة األصلية» التي ارتكبها العقل .فبالنسبة لكانط
إنها مشكلة الديالكيك الرتنسندنتايل .تشري فكرة الديالكتيك يف أبسط أشكالها إىل نشوة
يعرب كانط« :إن جاذبية انتشار معرفتنا عظيم ٌة
العقل بـ «تقدمه» فور تركه لعامل التجربة .كام ّ
3

لدرجة أ ّن شيئا ً ال يرقى إىل مستوى التناقض املبارش الكايف إليقاف مسارنا . »...أدرك
كانط – وهذا ما يراه هامن – بأن العقل يخرج عن السيطرة عندما يتحرر من التجربة:
لكن ألن الصفاء الشكيل ،الذي ال موضوع له وال مضمون ،ال ب ّد أن ينحل و«بإتقانٍ »
إىل ريا ٍء ،فاملقصد من الديالكتيك الرتنسندنتايل يف الحقيقة هو تفسري هذا االنحراف
األصيل غري املعرتف به والذي ال ميكن عالجه باعتباره عور َة [«األجزاء الفاضحة»] العقل
املحض...

4

1. Letter of Hamann to Scheffner, 11 February 1785.
2. Hamann, III, 283.
3. Kant, 4 (translated by Norman Kemp Smith).
4. Hamann, III, 278-279.
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ما مل يدركه كانط بعد هو كيف تنطبق مالحظته عىل شكالنية نقده .فقد أخفق كانط يف
ى مح ّد ٍد؛ اللغة هي من طبيع ٍة
رؤية أن العقل أيضا ً يُفلت من عقاله عندما يتحرر من محتو ً
ميكن أن تزيد من قدرة العقل عىل إنجاز حيلٍ من غري حدو ٍد تقريبا ً .يناقش هامن مشكلة
هذه «الخطيئة األصلية» يف أكرث أشكالها تعقيدا ً – أي :ارتكازها عىل «وهمٍ » – عىل أس ٍ
س
لغوي ٍة .سرنجع اآلن إىل هذه املشكلة.

واحلس لدى إيامنوئيل كانط ( )2غري ممكن وال
نقد هامان الزدواجية العقل
ّ
جمال للدفاع عنه
هاجم هامن شكالنية كانط وشكوكيته .لكن هل يعتقد أن مبقدوره أيضا ً أن يدحض كانط
بصور ٍة نهائي ٍة من خالل اللّجوء إىل اللغة؟ حتى لو مل يعرف املرء الحقائق ،فإ ّن الفرض
سيكون خالفا ً لهذا ،فلو تذكّرنا أن هامن رغب برتكيز فكره عىل التجربة (لذلك سيكون
لرباهينه قوة التجربة فقط) وبالتايل سيبدو شاكّا ً بالتفنيدات القبلية التي ال تقبل الجدل.
مع ذلك كان يُعتقد أن هامن كان يحاول الربهنة عىل يش ٍء كهذا :اللغة هي الحامل
(« DEIPARAأم الله») لعقلنا .فكل القدرة عىل التفكري ترتكز عىل اللغة .ثانيا ً ،اللغة هي
التذكار والشاهد عىل التجربة الحسية .وبالتايل ،ميكننا مبجرد اإلشارة إىل اللغة  -كام يسري
التفسري املعتاد – أن نثبت بطالن إمكان حصول كانط عىل املعرفة باستقال ٍل عن التجربة
الحسية.
يقع مفّسو هامن بشك ٍل متكر ٍر يف خطأ املبالغة بتبسيط أفكار كانط .وهذا ما وقع فيه
هامن نفسه.

صحيح أ ّن هامن كان يعتقد بأن اللغة كانت مفتاحا ً لألخطاء التي وقع فيها نقد العقل
ٌ
املحض:
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1

لو كنت مبستوى دميوسثينس يف البالغة ،لقلت برضورة عدم تكرار الفكرة الواحدة
أكرث من ثالث مرات :العقل هو اللغة ،الكلمة  .logosفأنا أقضم هذا العظم النخاعي وعليه
سوف أقضم نفس حتى املوت .وبالنسبة يل ،ما زال فوق هذا العمق ظال ٌم دائ ٌم؛ ما زلت
2

أنتظر مالكا ً أبوكالبتيكياً يحمل مفتاح هذا الجحيم.
يقول يف نهاية ما بعد نقد محوضة العقل

3

4

5

ما «ميتا تحجبه» الفلسفة الرتانسندنتالية ،عّبت عنه للقارئ غري املتمعن من خالل
لكل واح ٍد أن يفتح
اإلشارة إىل قداسة اللغة :أحرف عنارصها وروح توظيفها ،وتركت ِّ
القبضة املكورة ويحولها إىل ي ٍد منبسط ٍة6.

ُميدنا هامن ببعض املساعدة يف فتح قبضته .فلنتأكّ ْد إذا كانت املسألة حي ًة يف الذهن.
أراد كانط اإلفالت من مخاطر التجربة والحصول عىل مجموع ٍة من املعارف اليقينية
إال للذات العارفة ،بالتحديد للقوالب
بني أ ّن هذا اليقني ال ميكن أن يحصل ّ
بالتأكيد .وت ُ ْ
التي يجب أن تفكر من خاللها بالرضورة .لكن كانط يدرك أن العقل مضط ٌّر للتفكري ضمن
قالِ َب ِي الزمان واملكان .أليست هذه الحدسياتُ هي آخ َر صل ٍة بالتجربة التي تفسد املرشوع
بأكمله؟ ال .ألن قوالب املكان والزمان ال تتوقف عىل التجربة بل يجب أن ت ُنسب للذات
العارفة .وهكذا ،وفقا ً لكانط ،يكون «الحدس الخالص» الخايل من التجربة ممكنا ً .املسألة
ليست إذا ما كان فصل الحس عن الفاهمة ممكنا ً – كام يعرض هامن بشكلٍ غريِ دقيقٍ
املسألة يف أماك َن عديد ٍة – لكن مدّعى كانط هو أ ّن «التجربة الحسية» ميكن أن تنفصل
يتبني من رسالة هامن لجاكويب يف  27نيسان من عام  1787أنه
عن «الحس» و«الفاهمة»ّ .
رأى أن هذه هي املشكلة الحقيقية:
1. Demosthenes
2. apocalyptic
3. Letter of Hamann to Herder, 6-10 August 1784.
4. Metacritique of the Purism of the Reason .
5. meta-obscures
6. Hamann, III, 289.
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يف الطبيعة اإلنسانية ميكن أن تفصل التجربة الحسية قليالً عن العقل كام يفصل العقل
عن الحس.
حواس» .لكن كانط ينكر بأن «ال عقل بدون تجرب ٍة».
يعرتف كانط بأن «ال عقل بدونِ
َّ
ميكن أن تتضح املشكلة بني كانط وهامن أكرث من خالل التحقيق يف تص ّور مفهوم السببية.
أ .مل يكن كانط راضيا ً عن حالة الاليقني التي ترك هيوم فيها مقولة السببية ،لذلك أراد
أن يربهن أن هذه املقولة األساسية للعلوم كانت خارج إطار الشك.
ب .إذا عتربت املقولة وصفا ً للعامل املوضوعي ،إذا ً ال تُوجد طريق ٌة لتحايش اعرتاض
هيوم القائل أ ّن ما نسميه سببي ًة ال ميكن أن نربهن عىل أنّه ليس أكرثَ من سلسل ٍة من
االنطباعات التي يحصل فيها رب ٌ
رضوري ،نظرا ً ألن (أ) العامل
ط دائ ٌم لكن ال يُعرف بأنّه
ٌّ
املوضوعي يعرف من خالل االنطباعات الحسية و(ب) إ ّن هذه االنطباعات مسأل ٌة تجريبي ٌة
قابل ٌة للخطأ.
ٍ
رشط للعقل الذايت ،إذا ً ميكن اجتناب رشط
ج .لكن إذا اعتربت مقولة السببية مج َّرد
االنطباعات الحسية القابلة للخطأ.
د .إذا ً ما هو الوضع أو األساس الذي ميكن أن يكون للسببية؟ ترتكز السببية عىل مبد ٍأ
تركيبي؛ بتعبريٍ آخ َر ،إ ّن إضافة مفهوم السبب إىل مفهوم الحدث املفرتض (أثر) ينطوي
ٍّ
توليفي .هذا فقط ،ال االستنتاج من التجارب ،هو ما ميكن أن مينح السببي َة رتب َة
عىل حكمٍ
ٍّ
الرضورة.
هـ .هذه الحركة التوليفية (إضاف ًة مفهومٍ إىل آخ َر) ترتكز عىل الحدس الحس ،بقوالبه
املكانية والزمانية.
و .ميكن أن يكون هذا الحدس الحس تجريب ّيا ً أو محضا ً .فإذا كان تجريب ّيا ً (إذا انطوى
عىل تجربة) ،إذا ً تكون نتائج هيوم محتوم ًة .أ ّما إذا كان هذا الحدس خالصا ً ،فإن مبدأ
إال عىل أساس الحدس الحس  -الذي
أي أ ّن املعرفة ال تكون ممكن ًة ّ
الرتاث التجريبي – ْ
مل يرد كانط إنكاره ،وإثبات السببية بشكلٍ
مستقل عن التجربة املعرضة للخطأ ،ميكن
ٍّ
مالحظته.
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حض.
ز .غري أن الواضح أن املسألة كلها تتعلق بالتمييز بني ما هو
تجريبي وما هو م ٌ
ٌّ
ري تا ٍّم.
فإذا كان الحدس الحس املحض مستحيالً ،إذا ً يكون الربهان عىل تفسري كانط غ َ
ح .بالتايل هل ميكن للحدس الحس (أي الحدس املح َّدد من خالل قوالب الزمان
1

واملكان) أن يكون خالصا ً (أي خاليا ً من التجربة)؟ أليس هذا كعب أخيل برهان السببية
مؤرشا ً عىل إقحام التجربة الحسية
باعتباره مفهوما ً محضا ً ،أليست قوالب الزمان واملكان ِّ
القابلة للخطأ يف هذه النقطة ،يف نفس بنية «التوليفة املحضة» لـ «تعدد الحدس املحض»
هذا؟
مؤرشان تجريبيّان.
ط .يقول كانط ،ال ،املكان والزمان هام قالبان للذات العارفة ،وليسا ِّ
ي .ومع ذلك ،وعىل الرغم من أن محتويات الذهن هي حدسياتٌ حسي ٌة (هذا العنرص
يف الرتاث التجريبي الذي مل يرد كانط إنكاره) فإن بعض الحدسيات الحسية خالي ٌة من
التجربة القابلة للخطأ (إذا أُق َّر مبوقف كانط املتعلق باملكان والزمان) .هذا هو أساس
مفهوم السببية .إذا كان الحدس الخالص (غري التجريبي) ممكنا ً ،إذا ً ميكن أن تعطى السببية
أساسا ً قبليّا ً (لكن للذات العارفة فحسب).
بالعودة إىل نقد هامن ،هل يعتقد هامن أنه يفنّد هذا املدّعى بأن «الحدس الخالص»
ري
يبني أ ّن «الحدس الحس» غ ُ
ممكن من خالل اإلشارة إىل اللغة؟ وهل يستطيع ان ّ
التجريبي غري قابلٍ للتحقق؟
سيبني التمعن يف االقتباس أدناه .فام يبينه هو أن تفسري
ال .إ ّن هامن ال يدّعي هذا ،كام
ّ
كانط للظاهرة ليس الخيار الوحيد :فإن طبيعة اللغة (التي تحصل من خاللها كل األفكار)
رضوري عىل أن ما يسميه «حدسا ً
تحرمها من الرضورة .ال يقدر كانط أن يربهن بشكل
ٍّ
خالص» بشكلٍ ال يقبل الجدل ،ألن هذا الحدس يجب أن يتحقق باللغة
خالصا ً» هو «
ٌ
(رموز لغوية) ،حيث تكون شهادات إثبات الخلوص مبهم ًة .وبالتايل ال ميكن أن يكون

مصطلح يشري إىل نقطة ضعف مميتة عىل الرغم من كل القوة التي ميتلكها الشخص ،والتي إن
 .1عقب أخيل أو كعب أخيل هو
ٌ
أصيبت تؤدي إىل سقوطه بالكامل (املرتجم).
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لتفسري هامن للظواهر قوة الرضورة؛ القوة الوحيدة التي يدّعيها لهذا التفسري هي قوة التجربة
القابلة للخطأ ،والتي يسميها «الرتاث» و«االستعامل».
لكن لتفنيد هامن من خالل اللجوء إىل اللغة قوة تقيص كل مزاعم الربهنة عىل
«املحوضة» من خالل الرضورة .وعليه فهامن يناقش هذه املدعيات عىل أساس تاريخ
محاوالت التنوير «لتطهري» العقل:
خاص يف املحاولة غري املفهومة جزئ ّيا ً ،وغري الناجحة
تشكَّل أول تطهري للعقل بشك ٍل
ٍّ
مستقال عن كل ٍ
تراث وإميانٍ .
ً
جزئيا ً التي أرادت جعل العقل
كل تجرب ٍة واستقرائها
أقل من استقال ٍل عن ِّ
الثاين ما زال أكرثَ ترنسندنتال ّي ًة وال يساوي َّ
املألوف – فبعد بحث العقل ألل َف ْي عامٍ ع ّمن يعرف ماذا؟ وبعيدا ً عن التجربة ،مل يكن هذا
اليأس ملر ٍة واحد ٍة فقط يف كل هذا املسار التقدمي اإلجرايئ ،لكن بالنسبة للمعارصين
ٍ
وقت قصريٍ» ي ِعد وبكثري من التحدّي ،أن حجر الفيلسوف
الفاقدين للصرب وتأكيدا ً «يف
الكيل ،والرضوري وامل عصوم بالنسبة للكاثوليكية والحكم االستبدادي ،الذي سوف
يُخضع الدي ُن قداستَه له فورا ً والقانو ُن سلطتَه ،خصوصا ً بعد االنحدار األخري للقرن النقدي،
حيث أصيبت التجريبية بالعمى ،يجعل فراغه الخاص أكرثَ شبه ًة وأكرثَ سخفا ً يوما ً بعد يومٍ .
الثالث ،األعىل ،وهو ،كام كان ت املحوضة التجريبية ،يتعلق باللغة ،إنه األورغانون
ٍ
شهادات غري الرتاث واالستعامل.
ي
الوحيد األول واألخري ومعيار العقل ،من دون أ ِّ

1

الخطوة األوىل يف تطهري العقل متيز كل التنوير ،والخطوة الثانية تشري إىل برنامج كانط،
أ ّما الخطوة الثالثة فتبدو حاج ًة منطقي ًة  .كانط ليس متهامً باتخاذ هذه الخطوة الثالثة (كيف
ميكنه ذلك؟) لكن ،ليك يربهن بالرضورة عىل أن برنامجه يف «التطهري» قد أنجز ،كان
إقصاء اللغة رضوريّا ً .وإذا كان كانط قادرا ً عىل التخلّص من اللغة (!) ،قد يصبح الربهان
2

عىل موقفه قبليّا ً ممكنا ً.

1. Hamann, III, 284.
2. a priori
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ملاذا تكون املسألة هكذا؟ وملاذا يكون للغة كل هذه األهمية يف مناقشة «محوضة»
العقل؟
إن اللغة ،وفقا ً لهامن ،هي التي متتلك هذه القدرة عىل تجسيد الذاكرة وتعميم التجربة.
كام أن اللغة هي التي تقدر عىل خلق الوهم القائل بقبلية قوالب املكان والزمان .إن بدائل
ري قابل ٍة للتصور .لكن السؤال ملاذ؟
املكان والزمان ميكن أن تكون غ َ
اللغة األقدم كانت املوسيقى ومعها اإليقاع املدرك للنبض وللنفس يف األنف- ،
ٍ
قياس للزمن ونسبته الرقمية .أقد ُم كتاب ٍة كانت الرسم
لكل
يل ِّ
النموذج الفيزيايئ األ ّو ّ
والنقش ،وهي اهتمت يف ٍ
وقت مبك ٍر ج ّدا ً بالتعبري عن اقتصاد املكان ،وحدوده وحتميته
من خالل الصور .وبالتايل فإ ّن مفاهيم الزمان واملكان من خالل التأثري املحافظ ألرشف
الحواس (البرص والسمع) جعلت نفسها «كليّ ًة» و«رضوريّ ًة» يف دائرة الفاهمة بأكاملها ،كام
يكون الضوء والهواء والصوت كل ّي ًة ورضوريّ ًة للعني واألذن ،فإن املكان والزمان سيبدوان
كأفكا ٍر «أموم ّي ٍة» غريِ فطريّ ٍة« ،أم» جميع املعارف الحدسية.

1

إن معرفة أ ّن هذه القوالب قبلي ٌة (أو أنها ليست قبلي ًة) ال ترتكز عىل رضور ٍة ميكن للذهن
البرشي أن يصل إليها ،وهذا ناج ٌم عن طبيعة اللغة ،التي تتم ّيز بالغموض :إن قدرة اللغة
ٍ
رضورات قبلي ٍة) للمعنى .يتّخذ هامن موقفا ً ال يرى فيه أ ّن «كل
بدائل (ال
َ
هي قدرة احتواء
القدرة عىل التفكري ترتكز عىل اللغة» فحسب ،بل إن هذه اللغة «أساسي ٌة إلساءة فهم العقل
لنفسه» .فاللغة هي األداة التي تؤثر يف تجارب كانط .وبينام يستحيل االستغناء عن هذه
األداة ،فإن أداة اللغة ذاتها متنع اكتشاف الظرورة والعصمة.
بتعبريٍ آخ ًر ،التجربة ليست قابل ًة (وال اإلميان بالنسبة لهامن) ،أن تكون ترانسندنتالي ًة
باملعنى الكانطي .فالقوالب املكانية والزمانية هي مكوناتٌ للحدس ال ميكن إنكارها،
لذلك نسبها كانط للعارف ونسب إليها رضورةً قبلي ًة .يقول هامن أ ّن الحدس األفالطوين

1. Hamann, III, 286.
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 ال ميكن ترميمه حتى مع، الذي يتجنب التجربة التاريخية،الكالسييك لألفكار املحضة
.هذا اإلقرار
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شوبنهاور ناقدا كانط استحالة معرفة اليشء يف ذاته خارج
التجربة
حميد لشهب1
توحي املؤلفات الفلسفية التي كانت مشهور ًة يف القرنني السابع عرش والثامن عرش ،وكأنها كانت أشبه
مبحكم ٍة ،كان العقل هو متهمها األول .الربهنة عىل قدراته وحدوده يف املعرفة هي الهم السائد لـ «قضاة»
2

4

3

5

الفكر الفلسفي سواء أتعلّق األمر بفرانسيس بيكون أم بديكارت أم بسبينوزا أم بجون لوك أم بدافيد هيوم .
6

أما مؤلفات كانط يف هذا اإلطار فقد كانت تتويجاً لهذه املحاكمة بسلسل ٍة من املؤلَّفات وعىل رأسها «نقد
العقل الخالص» الذي يهمنا هنا.
هذه املقالة للباحث يف الفكر الفلسفي تتناول نقد الفيلسوف األملاين شوبنهاور منظوم َة كانط وال
سيام لجهة معارضته نظرية األخري حول إمكان إدراك اليشء يف ذاته خارج التجربة.

كتب متخصص ٌة :إبستمولوجية علوم الرتبية وعلوم الرتبية العربية الواقع
 .1باحثٌ يف الفكر الفلسفي ـ تونس ـ مقي ٌم يف النمسا .له ٌ
و اآلفاق ،منشورات اختالف ،1996 ،الطفل والله :األسس النفسية لظهور وتطور فكرة الله عند الطفل .البوكييل للطباعة ،دسمرب

 ،1998رحابة فكر ،دار أيب رقراق للطباعة والنرش ،الرباط ،2010 ،يف رحاب الفكر ،النخبة املغربية املهاجرة .الرأسامل البرشي
الضائع ،مشارف .حوارات يف الفكر والحوار الثقايف والهجرة و....

ٌ « .2
مقال يف املنهج لحسن قيادة العقل»
« .3رسالةٌ يف إصالح العقل ويف أفضل منهجٍ نسلكه ملعرفة األشياء معرفةً صادق ًة».
« .4محاولةٌ يف الفهم البرشي».
« .5تحقيقٌ يف الذهن البرشي».
« .6نقد العقل املحض»« ،نقد ملكة الحكم» ،أي نقد العقل النظري والعقل األخالقي والعقل اإلستيتيقي/الجاميل.
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الفيلسوف األملاين شوبنهاور هو أحد الشخصيات البازرة يف عامل الفكر الحديث ،ومبا أنّه عارص
فريدريك هيغل مل يذع صيته عىل نطاقٍ واسعٍ يف تلك اآلونة ،فعصا السبق يف األوساط الفكرية كانت بيد
هيغل.
رغم أنّ هذا املفكّر الغريب امتدح إميانويل كانط ،لكنّه تع ّرض له ٍ
بنقد جا ٍّد يف كتابه «العامل إراد ًة
ومتثّالً» 1الذي يعترب أه ّم مؤلَّ ٍ
ف له.
وقد مث ّن بعض إنجازات كانط واعتربها قيّم ًة يف عامل العلم واملعرفة ،حيث أشار يف هذا السياق إىل
ما ييل:
 .1التمييز بني الظواهر (الفينومينات) والذوات (النومينات).
 .2التمييز بني القوانني األخالقية وتلك القوانني التي تحكم الظواهر الكونية.
 .3طرح الرباهني التي تفنّد آراء التقليديني من أصحاب النزعة امليتافيزيقية حول الله والكون والنفس.
الحسية التجريبية وبني
يرى هذا الفيلسوف أ ّن أه ّم مؤاخذ ٍة تَ ِرد عىل كانط أنّه خلط بني املعارف
ّ
املعارف االنتزاعية واملفهومية لألشياء؛ كام أشكل عليه يف اعتباره امليتافيزيقا علامً قبل ّياً سابقاً عىل التجربة
ما يعني عدم إمكانية اعتبار التجربة سوا ًء أكانت باطني ًة أ ْم ظاهريةً ،مصدرا ً للمعرفة امليتافيزيقية.
الحس يك ال يُتص ّور
شوبنهار يعتقد بأنّ امليتافيزيقا متق ّوم ٌة عىل التجربة ،أي ال ب ّد من إدراكها عىل ضوء
ّ
أنّ الكون الذي نعرفه هو مج ّرد صو ٍر وأشكا ٍل خاوي ٍة ال محتوى فيها.
عام ذُكر فقد انتقده بداعي أنّه مل يوضّ ح املراد من املفهوم بشكلٍ
صائب أو بصيغ ٍة مناسب ٍة ميكن
ٍ
فضالً ّ
قبولها فكريّاً ،كام انتقده عىل نظرياته األخالقية لكونه نسب تحقّق الفضيلة إىل العقل العميل ،يف حني أ ّن
السلوك الصائب املتناغم مع االستقامة والصالح ال يُشرتط فيه أن تكون الحياة منطبق ًة بالكامل مع العقل؛
ممل للمبادئ األخالقية القدمية لكونه ال يحمل
ويف هذا السياق وصف قانونه األخالقي املتعايل بأنّه تكرا ٌر ٌّ
أي أطروح ٍة أخالقي ٍة جديد ٍة ،ناهيك عن أنّه فرداينٌّ بامتيا ٍز ،أي أنّ عمومية هذا القانون أساسها تبيعة الفرد
َّ
له.
ويف نهاية املطاف أكّد كاتب املقالة عىل أ ّن شوبنهاور اعترب القانون األخالقي الكانطي باردا ً ال روح
فيه لكونه ال يعري أهمي ًة للجانب املادّي يف السلوك ،لذا فهو يبقى مج ّرد صور ٍة شكلي ٍة ال غري.
التحرير
******

1. The world as will and representation
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اهتم شوبنهاور بالطبعة األوىل من «نقد العقل الخالص» ،ألن كل الطبعات الالحقة عليها
حدثت بها تغيرياتٌ قام بها كانط نفسه .يقول يف هذا اإلطار:
إن املرء مل يعرف ،كام كان الشأن بالنسبة يل ،إال الطبعة الثانية والطبعات الخمسة
التي تلتها من «نقد العقل الخالص» .لكن عندما قرأت الطبعة األوىل من هذا الكتاب،
وهي طبعة أصبحت قليل ًة جداً ،وجدت برسور كبري غياب كل هذه التناقضات،
أي موضوعٍ دون
ووجدت أن كانط ،حتى وإن مل يكن قد استعمل مقولة« :ليس هناك ُّ
ٍ
ذات» ،قد رأى برصامة بريكيل نفسه ورصامتي أن العامل الخارجي املوجود يف الفضاء
ٌ
/خيال للذات العارفة ،وقد عّب عن ذلك مثال يف ص  383من
والزمن ما هو إال صو ٌر
دون تح ُّفظ« :إذا استثنيت الذات املفكرة ،فإن كل العامل املجسم سيسقط ،كام لو أنه
ني للتصور/التمثل هام
مل يكن أبداً ،كام لو أن التمظهر يف محسوس ذاتنا ونوعٍ مع ٍ
اليشء نفسه» .لكن كانط حذف مقطعاً كامالً من ص  348إىل ص  392يف الطبعة
مقطع نلمس فيه العرض الواضح للمثالية الكانطية
الثانية لكتابه سالف الذكر ،وهو
ٌ
ض له متاماً .وبهذا أصبحت الطبعة األوىل لـ «نقد العقل
الصارمة ،وعوضه مبقطعٍ مناق ٍ
الخالص» ،التي كانت متداول ًة بني  1787و  1838متجا َوز ًة وغريَ كامل ٍة ،وبهذا أصبح
هذا الكتاب متناقضاً مع نفسه ،ال يوجد أحد يفهم معناه وال يفهمه عىل اإلطالق .وقد
رشحت األسباب التي قد تكون وراء تصحيحات كانط هذه يف رسالة يل
1

لروزنكرانتس  ،التي أخذها بعني االعتبار يف مقدمته للجزء الثاين لألعامل الكاملة
لكانط ،وميكن الرجوع إليها .فقد وجد روزنكرانتس نفسه مدفوعاً ،عىل إثر ما كتبته
له ،إىل إعادة نرش «نقد العقل الخالص» يف صيغته األصلية سنة  ،1781وبهذا قدم
للفلسفة خدم ًة مثين ًة ،بل قام بإنقاذ أه ِّم مؤل ٍ
ف فلسفي أملاين من الضياع ،وعىل املرء
ي أح ٍد أن يتخيل بأنه يعرف «نقد
أال ين ى له هذا الفضل العظيم .من هنا ليس من ِّ
حق أ ِّ
العقل الخالص» ،وأنه فهم فلسفة كانط إذا كان قد قرأ الطبعة الثانية والطبعات التي
مستحيل ببساط ٍة ،وألنه يكون بهذا قد قرأ مؤلفاً ناقصاً ومبتوراً
ٌ
تلتها فقط ،ألن ذلك

1. Rosenkranz
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وإىل حد ما غريَ مهم  .وأرى بأنه من واجبي التأكيد عىل هذا وتنبيه كل مهتم بفلسفة
كانط له.

تقويم الكانطية
مل يكن اهتامم شوبنهاور بـ «نقد العقل الخالص» لكانط من باب النقد الهدام ،بل كان
يرى نفسه الوارث الرشعي الوحيد لهذه الفلسفة ،ومن تم إحساسه بواجب تصحيحها
وتكميلها وتقدميها يف الصورة الصحيحة لها .فقد كان كانطيّا ً حقيقيّا ً ويكن لكانط االحرتام
الكامل ويراه من كبار الفالسفة األملان .ويقول عن سبب نقده لـ «نقد العقل الخالص»:
« مل يذهب كانط يف تفكريه إىل مداه األقىص وما قمت به هو فقط إمتام هذا الفكر .وطبقا
لهذا فقد ع ّم مت ما قاله كانط عن التمظهر اإلنساين وكل التمظهرات األخرى ،يعني أن
الوجود يف ذاته هو حري ٌة مطلق ٌة وهو إىل ذلك إرادة».
ارتكز نقد شوبنهاور لكانط يف يف النقط التالية أساسا ً:
إشكال التامثل الهنديس.
إشكال عدم التحديد الدقيق للعقل.
تجاهله املعارف الحسية عىل حساب املعرفة النظرية.
عدم ض بط املفاهيم التي كان يستعملها ،بل استعملها مبعانٍ مختلف ٍة يف
بعض األحيان.
نقد األصناف االثني عرش لكانط.
يقول يف هذا اإلطار:
أساس ،التي أثقل
ٍ
ي
إن سبب رفيض لكل تعاليم األصناف وللفرضية التي ليس لها أ ُّ
بها كانط نظرية املعرفة ،يكمن يف النقد الذي قدمته يف ما سبق بالّبهنة عىل
التناقضات يف املنطق املتعايل ،وهي تناقضاتٌ تجد جذورها يف الخلط بني التمثل
واملعرفة املجردة .يهتم هذا النقد كذلك بالّبهنة عىل القصور يف املفهوم الواضح
أي عالق ٍة
والدقيق لجوهر الفكر والعقل ،ذلك أننا نجد يف كتابات كانط تعاب َ
ري ليس لها ُّ
ري صحيح ٍة .وهي إىل جانب
ري محدد ٍة مبا فيه الكفاية ،بها قصو ٌر وغ َ
بعضها ببعض وغ َ
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بالقدرتني العقليتْني سالفتَي الذكر «جوهر الفكر والعقل» .ويتضح هذا يف
هذا متعلقة
ْ
1

الرشوح املستفيضة التي قدمتها يف دراستي «حول املبدأ يف األساس»  ،من القسم
 21إىل القسم  26وكذا القسم  ، 34حول هاتني القدرتني العقليتني ،باألخذ بعني
االعتبار جوهر معرفتنا ،املوجود يف االستعامل اللغوي وكتابات كل األزمان
واألمصار .ومن أجل الدفاع عن موقفي هذا ضد العروض املختلفة لكانط يف هذا
اإلطار ،فقد عريت إىل حد بعي ٍد األخطاء التي سقط فيها يف تطرقه لهذا األمر .وحتى
وإن كنت أقر بأن لقامئة األحكام ،التي تؤسس نظرية املعرفة الكانطية ـ بل وكل فلسفته
صح ًة يف ذاتها ،فإن ما يهمني يف هذا اإلطار هو ما إذا كان ممكناً الّبهنة عىل الكيفية
التي تظهر بها هذه األشكال العامة لكل هذه األحكام من قدرتنا املعرفية والتوفيق بينها
وبني التمثل الذي نحمله عنها .سأربط رشحي مفهو َمي الفكر والعقل باملعنى الذي
حددته لهام يف رشوحي السابقة.

العقل والسيطرة عىل اآلخرين :ما كان شوبنهاور ينتقده بشد ٍة قوي ٍة وال يقبله بتاتا ً ،هو
مصالح معين ٍة .يقول:
ذاك االستعامل الخاص للعقل العميل ،املتمثل يف استغالله من أجل
َ
ٍ
ماذا نقول عن ذاك الذي يستعمل طرقاً
وخبيثة
ووسائل غريَ محمود ٍة بني ٍة سيئ ٍة
َ
ٍ
ٍ
بخبث
وبتخطيط محكَ ٍم للحصول عىل الرثوة أو الترشيف وكرايس امللك ،ويهاجم
كامل الدول املجاورة ويسيطر عليها ويصبح بذلك مستعمراً غاشامً وال يفكر يف كون
عمله غريَ قانوين ،بل ال يخطر عىل باله أن عملَه غري إنساين ،يدمر كل ما قد يكون
عقب ًة أمام تحقيقه أهدا َفه وال يشعر بالرحمة تجاه ماليني البرش الذين يدمرهم ويدفعهم
للموت ويسيل دما َءهم ،ويقوم يف ظل كل ذلك مبجازاة أتباعه ومساعديه ويدافع عنهم
وال ينساهم ،ويحقق أهدافه بهذه الطريقة .من ال يرى أن مثل هذا الشخص قد بدأ عمله
فهم كبريٍ لتخطيط أعامله وإىل السيطرة
عن طريق إعامل العقل ،وأنه كان يف حاج ٍة إىل ٍ
الكاملة للعقل ليك يطبق هذه املخططات ،وأن املطلوب لتحقيق كل هذا كان هو
العقل العميل؟.

1. Ueber den Satz vom Grunde
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وهذا بالضبط ما دفعه إىل البحث عن حدود العقل بوصفه قو ًة إنساني ًة وعدم االعرتاف
وعي بأن العقل اإلنساين ،عىل
له بتلك السلطة املطلقة التي تغنت األنوار بها .بل كان عىل ٍ
الرغم من كل إنجازاته ،ويف ِش َّقيْه العميل والنظري ،يبقى ناقصا ً وال ميكن االعرتاف له
بالكامل .وقد انتبه إىل نوعني من العقل :العقل النظري والعقل العميل ،وحاول التمييز
الدقيق بينهام .ميّز بالتدقيق بني نوعني من القدرة العقلية« :الفهم أو اإلدراك» و«العقل».
يتمظهر اإلدراك يف األحكام املبارشة ملا يتمظهر ،كأن يتعرف املرء مثال إىل لومٍ ما أو
ح ما ورسعته وقوته إلصابة هدفه .عىل العكس من هذا فإن العقل
معرفة مكان إطالق رم ٍ
هو القدرة عىل التفكري عن طريق املفاهيم .يعني تلخيص التمظهرات عن طريق مفاهي َم
1

معين ٍة وتصور مفاهيم والتمييز بني املفاهيم .ومييز شوبنهاور بني هذا النوع من التفكري و
2

الوجود .
3

اليشء يف ذاته :يعارض شوبنهاور كانط يف عدّه وجودَ اليشء يف ذاته خا َرج التجربة،
ولهذا السبب ال ميكن معرفته .وعىل الرغم من أنه يتفق مع كانط يف كون املرء ال ميكنه
التعرف عىل اليشء يف ذاته ،ألن املرء ال يرى إال ما ميكن لحواسه التعرف إليه ،فإنه يؤكد
أنه يف اإلمكان اإلحساس بهذا اليشء يف ذاته .فبمالحظة ذواتنا مثال ،ميكننا التأكد من
وجودنا وكيفية عيشنا هذا الوجو َد .نتعرف يف ذواتنا إىل اإلرادة وأشيا َء كثري ٍة أخرى .لكن
وراء هذا الوعي هناك «اليشء يف ذاته» الذي يتجاوز الغرائز اإلنسانية والحيوانية ،بل هو
سبب موجو ٍد وراء قوانني الطبيعة .وبهذا ع ّد شوبنهاور العامل
السبب الذي ليس له أي
ٍ
الرئيس لإلرادة امليتافيزيقية.
املمثل
َ
ري عاقل ٍة ،وبهذا ميكن اعتبار شوبنهاور
َ
«إراد ًة» عميا َء غ َ
وقابل للتمث ِل
ٌ
ال يُع ّد العاملُ بالنسبة له إراد ًة فقط ،بل متظهرا ً كذلك ،وبهذا فإنه متث ٌل
من طرف اإلنسان .وما يُش ِّكل معرفتنا القبلية لتمظهر العامل هو الزمان واملكان والسببية.

1. Dianoiologie
2. Ontologie
3. Ding an sich
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ما يتمظهر لنا من العامل تكون له صالحي ٌة وحقيق ٌة بالنسبة لنا فقط ،وال يُ َعد شيئا ً يف ذاته.
ظ دون ُمال َِح ٍظ وال موضو ٌع دون ٍ
ح ٌ
ذات.
ليس هناك عند شوبنهاور ُمالَ َ
أنتج البحث يف امليتافيزيقا عرب العصور اتجاهني :اتجاها ً ماديّا ً ينكر وجود أشياء خارج
املادة ،مبا فيها الله والكائنات الروحانية ،يعتقد هذا اإلتجاه يف قدم العامل ويف الرضورة
الشاملة لقوانينه ،واتجاها ً مثاليّا ً ،مؤم ٌن ،يعتقد يف أسبقية الروح عىل املادة ،ويف خلود
النفس ووجود الله  .ويقدم كل اتجاه براهينه وحججه ،ما مييزها عموما ً هو استحالة تقديم
ميتافيزيقي متعا ٍل،
أي حسمٍ كيفام كان عن صحتها أو خطئها ،مبا أنها ت ُبحر يف عالَمٍ
ّ
ٍّ
مؤس ٍ
س عىل املفاهيم العقلية ،التي ت ُعد بدورها من إنتاج اإلنسان نفسه .وهنا بالضبط،
َّ
سيتدخل كانط ليؤكد أن اإلتجاه املادي التجريبي يغايل يف رفضه األفكار امليتافيزيقية،
التي ت َشغل فكرنا عىل الدوام .مبعنى أن كانط كان يرفض رفضا ً قاطعا ً احتقار امليتافيزيقا.
1

يقول يف هذا اإلطار يف رسال ٍة إىل موىس مندلسون :
إنني أبعد ما أكون عن اعتبار امليتافيزيقا شيئاً تافهاً ميكن االستغناء عنه ،إىل درجة
مقتنع بأن الوجود الحق والدائم للجنس البرشي ال يقوم إال عليها وال يكون إال
أنني
ٌ
2

بها .

أي عامل
يف مقابل هذا ،يُبالغ االتجاه الثاين يف مثاليته وادعائه معرفة ما وراء امليتافيزيقا ْ
ميتافيزيقي آخ َر هي
ما فوق التجربة الحسية .فقضية األلوهية أو الروح أو أي موضو ٍع
ٍّ
مواضي ُع وقضايا تتجاوز الزمان واملكان .وهنا نلمس مفارق ًة واضح ًة للميتافيزيقا ،حسم
مجايل املعرفة التجريبية والتفكري .من هنا فكرة محاسبة عقلنا ونقده
َ
كانط فيها بالتمييز بني
ولرمبا محاكمته لكيال يخلط بني املجالني .قد نعرف عامل الظاهر (الفنومني) بتطبيق
معرفتنا التجريبية الحسية ،لكننا نفكر يف عامل اليشء يف ذاته (النومني) ،من دون أن نكون
وأحل االهتامم بامليتافيزيقا ودراستها
ّ
قادرين عىل الحسم فيه .من هنا فإ ّن كانط قد أق ّر

1. Moses Mendelssohn
 .2انظر ترجمتنا نص كانط «ما األنوار؟» ،جريدة اإلاحاد االشرتايك املغربية ،الصفحة الثقافية ،بتاريخ .2015/4/17
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والتفكري فيها ،يف مقابل الكثري من فالسفة زمانه وعلامئهم ،معتربا ً ذلك مالزما ً للعقل
اإلنساين ذاته .ومع ذلك فإنه يرفض أن يعز َو املرء لألفكار امليتافيزيقية وجودًا موضوع ًيا،
ٍ
أساس معريفٍّ سليمٍ  .وهذا الطموح امليتافيزيقي يف معرفة عامل
من دون تأسيس ذلك عىل
اليشء يف ذاته ،الذي يوقع كانط يف التناقض هو ما يرفضه شوبنهاور وينتقده عند أستاذه:
ٍ
إال يف عامل الظواهر ،وهذا الخلط هو سبب مراوحة
أدوات ال تصلح ّ
يرى بأنه يستخدم
امليتافيزيقا مكانها ودوارنها حول نفسها.
1

إ ّن الهدف الرئيس الذي دفعني لالهتامم بـ «نقد الفلسفة الكانطية» لشوبنهاور هو فتح
نافد ٍة عىل الفكر الفلسفي لهذا املفكر ،الذي مل يصل الساحة الثقافية والفلسفية العربية
واإلسالمية عنه إال اليشء القليل ،عىل أمل اإلسهامِ بهذا يف إكامل وعينا بالغرب فكراً
مام َر َّوجه
َ
وفلسف ًة وعدمِ التهريج لهذا الفيلسوف عوض اآلخر ،بل بأخذ
مواقف حاسم ٍة ّ
ويُر ِّوجه الغرب عن العرب واملسلمني .أظن أن األهمية القصوى لشوبنهاور بالنسبة لنا
ولكل نتائج هذه
ِّ
تكمن يف شيئني متكاملني :هناك من جه ٍة تصديه «للمركزية األوروبية»
املركزية عىل الشعوب واألمم األخرى ،ومن جه ٍة أخرى هناك متييزه بني العقل العميل
والعقل النظري عنده :األول هو سبب مآسينا ،ألن الغرب يطبق دون هواد ٍة هذا العقل يف
تعامله معنا ،وألن األغلبية الكبرية منا ال تعرف وال تعرتف إال بهذا النوع من العقل ،عىل
الرغم من حدوده ومخاطره .أما العقل النظري فإنه ُو ِ
ض َع جانبا ً يف أدبياتنا الفكرية ،عىل
الرغم من أنه موجو ٌد يف ثقافاتنا إن عىل املستوى العقائدي أو الفكري .وهو الذي يف
إمكانه مساعدتنا من أجل التنظري إىل فلسفة الحرية ،التي نتوق لها يف عاملنا العريب
اإلسالمي الحايل والقضاء عىل بؤر التوتر بني املذاهب الدينية والقبلية ،ما دام املطلوب
هو بناء مواطنٍ مسلمٍ «عاقلٍ » ومسؤو ٍل وعدم االكتفاء مبحاوالت استرياد أنظمة حكمٍ
مؤسس ٍة عىل العقل العميل االستعامري ،م ّر ًة إلرضاء املحتل الغاشم وم ّر ًة لخداع شعوبنا
َّ
وهدم أمل «إرادة الحياة» فيها مبس كرامتها واختياراتها.
 .1طبعة زيوريخ ،األعامل الكاملة يف عرشة مجلدات ،املجلد الثاين ،زيوريخ 1977
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ال يُعد اهتاممي بنقد شوبنهاور لـ «نقد العقل الخالص» الكانطي ترفا ً فكريّا ً أو قتالً
للوقت ،بل له رسال ٌة فكري ٌة وحضاري ٌة تجاه أبناء قومي ،ألنه من بني الفالسفة األملان الذين
موضوعي عن الفكر الغريب وعن العالقة التي
قد يساعدوننا لتكوين تصو ٍر متكاملٍ ولرمبا
ٍّ
تجمعنا به ،لتجاوز مرحلة الريبة التي نحن فيها يف ما يتعلق بتعاملنا مع هذا الفكر ،مر ًة
ح لكل األمصار واألزمان ،ومر ًة برفضه
بالدفاع األعمى عنه ،تحت ذريعة أنّه فك ٌر
عاملي صال ٌ
ٌّ
وغريب عن ثراتنا وطبيعة فكرنا .أركز إذا ً برتجاميت
دخيل
ٌ
شكالً ومضمونا ً ،ألنه ف ْك ٌر
ٌ
املختلفة واهتاممي بالفكر الجرماين بالخصوص عىل هذين القطبني ،وهمي الفكري
الوحيد يف كل هذا هو بناء جسو ٍر بينهام وفتح طرقٍ جديد ٍة لالهتامم بالفكر الغريب من
أجل إكامل فهمنا له موضوع ّيا ً ،قبل أن نختار موقفا ً معينا ً منه.
اقتنا ٌع آخ ُر ال يقل أهمي ًة عن االقتناع سالف الذكر ،وقد يكون هو السبب الرئيس يف
اهتاممي بنقد شوبنهاور لكانط  ،هو أن املناخ الفكري والسيايس الذي عاش فيه ،يشبه يف
جوانب كثري ٍة املناخ الذي متر به األمة العربية واإلسالمية حاليّا ً ،والذي بدأ مع ما أسميه
ً
شخص ّيا بـ «ربيع الغضب العريب» .وحتى وإن فهم املرء هذا التشبيه كإسقاط تاريخٍ عىل
تاريخٍ آخ َر  ،فإن ما ال ميكن نكرانه هو أن الغرب السيايس عرف تلك الهزات التي عرفها
وتلك الثورات التي مر بها ،بكل ما سببته من أشياء سلبي ٍة وإيجابي ٍة ،يف زمن الفالسفة
ٍ
مجتمعات فيودالي ٍة
واملفكرين الكبار ،الذين أسهموا يف تغيري مجتمعاتهم واملرور بها من
ٍ
مجتمعات تتأسس عىل ترسان ٍة من املبادئ الفكرية
محافظ ٍة ومغلوق ٍة عىل نفسها ،إىل
1

والقانونية واملجتمعية والسياسية واالقتصادية والدينية كذلك  .فقد مرت املجتمعات
الغربية من حالة الرعية التابعة مللوك وأمراء ال حرص لهم ،إىل حالة املواطنة وتح ّمل
املسؤولية اتجاه أوطانهم .للتذكري فإن هذا املرور مل يحدث دفع ًة واحد ًة ،ومل يقم يف ليل ٍة
وحروب بني األمم األوروبية
واحد ٍة ،بل دام لقرون ووقع تدريج ّيا ً وصاحبته أحداثٌ دامي ٌة
ٌ
وفوض اجتامعي ٌة إلخ.
نفسها،
ً
 .1قد يستغرب بعض املفكرين املسلمني بتأكيدنا الدين يف هذا اإلطار ،علامً أن الكثري منا يف العامل املسلم يعتقد أن الغرب قد
حي يرزق» يف الغرب.
«تخلص من الدين» ،والواقع أن الدين ،سوا ًء أتعلق األمر باملسيحية أم باإلسالمٌّ « ،
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ثقافات وعقلي ٍ
ٍ
ات أخرى
ساعدت تربية شوبنهاور وأسفاره املتعددة عىل االنفتاح عىل
ومكنته اهتامماته الفكرية والفلسفية من التحرر من إرثه املسيحي ،بل فهم خطورة املركزية
األوروبية وميولها للسيطرة عىل اآلخرين .ومن املعروف أنه كان قد قطع مع الدين
املسيحي وكان شغوفا ًبروحانيات الرشق وفلسفاته وواعيا ً بخطورة محاولة الدول األوربية
فرض تصورها للعامل عىل الشعوب اآلخرى .يقول بهذا الصدد:
إذا تركنا هذا جانباً ،فإننا نجد يف الرضورات الثالث  -والتي يجب عىل كل عقلٍ
طبقاً لقوانينه الجوهرية الوصول إليها حسب كانط -املوضوعات األساسية الثالثة من
جديد ،التي دارت من حولها الفلسفة كلها تحت تأثري املسيحية ابتدا ًء باملدرسية إىل
1

كريستيان وولف  .وعىل الرغم من أن هذه املفاهيم قد أصبحت بالنسبة للعقل البسيط
يف املتناول وعادي ًة عن طريق أولئك الفالسفة ،فإنه مل يحسم بعد ما إذا كان من
املمكن تطورها من خالل العقل ،بعيداً عن الوحي ،كنتاجٍ خاص بجوهر العقل ذاته.
ومن أجل االتفاق عىل ذلك ،ال بد من االستعانة بالتاريخ ،للبحث يف ما إذا كان
القدماء والشعوب غري األوروبية ،وبالخصوص الهند  -صينيون والكثري من الفالسفة
اليونانيني القدماء ،قد وصلوا بالفعل إىل املفاهيم نفسها ،أو أننا نفرضها عليهم بالقوة،
كام كان اليونانيون يجدون آلهتهم يف كل مكانٍ  ،بأخذنا بطريقة خاطئ ٍة كلياً براهام
2
الهند والتني الصيني كإل ٍه [يعني الله املسيحي] .وما إذا كان التوحيد الحقيقي ال

يوجد إال يف اليهودية والديانتني املنبثقتني عنها ،وكون معتنقي هذه األديان الثالثة
يعتّبون كل الديانات املوجودة عىل وجه األرض ديانا ٍ
ت وثني ًة .لإلشارة فإن هذا
التعبري خش ٌن وفيه تحقريٌ لآلخرين .لذا من الالزم عىل األقل إبعاد هذه النعوث من
كتابات املفكرين [املقصود هنا املفكرون املسيحيون للقرون الوسطى] ،ألنهم
يحرشون الّبهامنيني والبوذيني واملرصيني القدماء واليونانيني والرومانيني

1. Christian Wolf
2. Tien
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2

والجرمانيني والغاليني واإليروكوا وباتاغونيني و Otaneiterواألسرتاليني يف الكيس
نفسه .ويرى مثل هذا التعبري [الوثنيني] مناسباً للعامة ،لكن من الرضوري غلق الباب
يف وجهه برسع ٍة يف عامل املفكر ،الذي يف إمكانه السفر إىل أنجلرتا واإلقامة يف
أوكسفورد .فالبوذية بالضبط ،املعتنقة من طرف الكثري من الناس عىل وجه األرض ،ال
تعرف أي توحي ٍد ،بل تـ  ،perhorrescitهو أمر مفرو ٌغ منه؛ ويف ما يتعلق بأفالطون،
مستوحى من اليهودية.
فإنني أرى أن التوحيد الذي يستعمله مر ًة
ً

ويضيف منتقدا ً العقلية الفرنسية «املتعجرفة» ،وال بد أن نستحرض للذهن بأن فرنسا
كانت قو ًة استعامري ًة قوي ًة يف ذاك الوقت:
لنواحي العامل األخرى قردة وألوروبا الفرنسيني .وبهذا فإن هناك توازناً

3

لكن هذا ال يعني أنه كان معاديا ً للفرنسيني ،بل كان متفتحا ً عىل فكرهم الثوري وممجداً
لِفكرهم النقدي ،بل كان يتقن لغتهم كتابة ونطقا ً.
4

يقول نيتشه يف كتابه «مولد الرتاجيديا» شارحا ً الدور الذي كان كانط وشوبنهاور يلعبانه
يف نقد الثقافة الغربية القدمية:
إن الرش النائم يف قلب الثقافة النظرية قد بدأ يقلق اإلنسان الحديث الذي أخذ
يبحث بنفاد صّبٍ يف كنوز تجربته عن الوسائل التي يتحاىش بها هذا الخطر ،من دون
أن يؤمن كثرياً بهذه الوسائل { ،}...ويف هذا الزمن عرفت بعض العقول الكبرية
املتفتحة عىل الرؤى الشاملة كيف تستعمل أسلحة العلم بدق ٍة بالغ ٍة ليك تّبهن عىل
نسبية املعرفة .إن هذا الرهان هو الذي أثبت ألول مر ٍة أن االعرتاف بأن محاولة معرفة
ماهية األشياء عن طريق السببية ما هي إال وه ٌم من األوهام ،إذ بشجاع ٍة وحكم ٍة
خارقتني للعادة انترص كانط وشوبنهاور يف أصعب املعارك .لقد انترصا عىل التفاؤل

1. Irokesen
2. Patagonier
3. HN IV, S. 261.
4 . Friedrich Nietzsche: Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Fritzsch, Leipzig 1872
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املخفي يف قلب املنطق الذي تأسست عليه ثقافتنا ،وبالفعل فلقد كان هذا التفاؤل
يرتكز عىل «الحقائق األبدية» {.}...

أال تحجب هذه االستنتاجات اإليجابية يف معظمها لنقد شوبنهاور معلمه كانط
يجب ّ
وربطها مبواقف الغرب التخريبية اتجاه الحضارات والثقافات األخرى ،مواقف شوبنهاور
اتجاه اإلسالم واملسلمني .وال يعد هذا بتاتا تقوقعا ً عىل الذات من جانبنا والسقوط الواعي
أو غري الواعي يف متجيد الذات واالستحامم يف برك ٍة نرجسي ٍة عربي ٍة مسلم ٍة ،بقدر ما يعترب
وضعا ً لألصبع عىل كيفية إسهام املفكر الغريب ذاته ،ابتدا ًء من سقوط آخر معاقل املسلمني
باألندلس ،وما صاحب ذلك من اضطها ٍد للمسلمني ،يف التنظري لتحقري اإلسالم
داعي للتذكري هنا باملواقف السلبية لشوبنهاور تجاه اإلسالم ،حتى وإن كان
واملسلمني .ال
َ
نفسه
ذلك يؤطر يف رفضه للديانات التوحيدية الثالث ،ذلك أنه مل يست ِ
ث أيّا ً منها .اليش ُء ُ
1

ميكن أن يُقال عن كانط  .ومع ذلك نؤكد أن شوبنهاور قد يساعدنا يف فهم العقلية الغربية
من الداخل ،ألنه خلّف إرثا ً فلسفيّا ً أث ّر يف تاريخ الفلسفة الغربية إىل هذه الساعة .ما قد
السلب ّي من الفكر
يهمنا يف فكره ليس هو بالضبط انتقاده ديننا ،بل كيفية «هدمه» الجانب ّ
الغريب بأدوات فلسفية ونظام محاجات فيه اجتهاد كثري.

 .1فتحي املسكيني :كانط واإلسالم أو يف حدود الكّبياء ،مؤسسة مؤمنون بال حدود.2015 ،
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 .1أرتور شوبنهاور ،نقد الفلسفة الكانطية ،ترجمة حميد لشهب ،جداول للطباعة والنرش ،بريوت.2014 ،
 .2إميانويل كانط« :حول ادعاء الحق يف الكذب ألسبابٍ إنساني ٍة» ،ترجمة حميد لشهب ،جريدة االتحاد اإلشرتايك
املغربية.
 .3إميانويل كانط« :ما األنوار؟» ،ترجمة حميد لشهب ،جريدة اإلتحاد االشرتايك املغربية.
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6. I. Kant, Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (1764); in: Ausgabe der
Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900, AA, II, 237, 252.
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9. I. Kant, Die Metaphysik der Sitten (1797), AA, VI, 428. 7
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هيغل ،ناقد فلسفة كانط النقدية1
كريم مجتهدي2
النص الذي هو عبار ٌة عن محارض ٍة مد َّون ٍة ،يتمحور البحث فيه حول اإلطار العا ّم الذي اتّسم به أسلوب
هذا
ّ
فريدريك هيغل النقدي تجاه مبادئ فلسفة إميانويل كانط.
املتخصص بالفلسفة األملانية ،حيث
املحارضة ألقاها أستاذ جامعة طهران الدكتور كريم مجتهدي
ّ
استهل البحث فيها بالحديث عن أهمية نظريات إميانويل كانط يف عامل الفكر واملعرفة ،ث ّم تط ّرق إىل بيان
ّ
جهاته الفكرية.
األوضاع العا ّمة يف عهد فريدريك هيغل وتو ّ
من جملة املباحث التي أشار إليها املحارض أنّ كانط سلّط الضوء عىل مسألة موضوعية 3األشياء يف
رحاب الفاهمة ،بينام طرحها هيغل للبحث والتحليل ضمن العقل ،حيث اعترب الفاهمة املطروحة يف فلسفة
غض الطرف عن قابلياته الذاتية ليبدو وكأنّه ملك ٌة إدراكي ٌة فقري ٌة ومنكوب ٌة.
كانط بأن ّها العقل الذي ّ
ومن جملة املواضيع التي طرحها للبحث أنّ معرفة معامل فلسفة كانط تعترب البنية األساسية للتع ّرف
عىل سائر معامل منظومته الفكرية ،وأنّ أسلوبه االستعاليئ مق ّد ٌم عىل أسلوب هيغل الجديل؛ فاألخري لجأ
إىل األسلوب الجديل املتق ّوم عىل مبادئ الفاهمة بغية تحرير فلسفة كانط من القيود التي تض ّيق نطاقها.
التحرير
******

 .1املصدر :مجتهدي ،كريم« ،هگل ،منتقد فلسفه نقادی کانت» ،مجلة فرهنگ(بالفارسية) ،بهارو تابستان  ،1381رقم  41و ،42
صص .7-1
تعريب :عيل الحاج حسن
 .2أستاذ الفلسفة يف جامعة طهران.
3. Objectivity
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بداي ًة ،أجد من الرضوري توجيه الشكر للذين عملوا عىل عقد هذا املؤمتر الفلسفي ،الُ َع ّرب
بذلك عن رسوري باملشاركة فيه .ما يدعو للّسور هو أن املسائل الفلسفية بدأت ت ُطرح
بشكلٍ
جدي وواسعٍ يف بلدنا مع مرور الزمان ،باالخص يف هذه السنوات األخرية؛ وما
ٍّ
يشري اىل ذلك الحضور الكبري لجيل الشباب يف هذا اللقاء .ليس من املبالغة القول أنّ
التفكري هو املحرك للثقافة والضامن لتطورها إذ إ ّن عدم وجوده يؤدي إىل الركود وعدم
التفكري هو الذي يسلب الصحة عن الثقافة وهو الذي يقيض عىل هويتها الحية والحارضة
ي ا ّدعاء صيانة أصالة التفكري ،ذاتُ أهمي ٍة
يف املجتمع .ومن هنا فإ ّن مسؤولية الفيلسوف أ ْ
ويل
خاص ٍة ،ال بل ميكن القول أن الفيلسوف يجب أن يكون يقظا ً باستمرا ٍر ،فالطريق ط ٌ
ّ
والفكر السطحي يف الكمني.
وليك أكون ملتزما ً بعنوان املؤمتر العام أي «النقد الفلسفي» ،فقد توسلت مفهوم النقد
مرتني يف عنوان تقريري هذا :إن موضوع «هيغل ،ناقد فلسفة كانت النقدية» ذو بع ٍد
تخصيص وهكذا يجب أن يكون يف جمعٍ املتخصصني.
ّ ٍّ
أبدأ البحث من كانط :يُعترب أسلوب التفكري عنده عمل ّيا ،نقطة انعطاف يف تاريخ
الفلسفة الغربية املعارصة وميكن القول أنّنا لن نجد فيلسوفا ً يف أوروبا الحقا ً عليه مل يستفد
من أفكاره سوا ًء يف الجهة اإليجابية أو السلبية.
1

وبرصف النظر عن موضحي فلسفته وناقديه األوائل بداية القرن الثامن عرش يف أملانيا ،
فإ ّن الفالسفة الالحقني الكبار ،بذلوا جهودا ً يف التأمل والتدقيق يف فلسفته النقدية .اهتم
فيخته بنقد العقل العميل (النقد الثاين) ثم أراد من خالل تعميمه ،التخلص من مشكلة عدم
إمكان املعرفة يف مسائل ما بعد الطبيعة؛ واتجه شلينغ إىل كتاب «نقد َملَكة الحكم» (النقد
الثالث) ورشع بداي ًة يف التأمل يف مسألة الفن ومتكن بنح ٍو ما من تحويل «الفن» إىل حقيق ٍة
واقعي ٍة لفلسفته الطبيعية ،إال أن هيغل اهتم بشكلٍ كبريٍ بكتاب «نقد العقل املحض» أي

 .1حول هذا املوضوع راجع :مجتهدي.1373،
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النقد االول حيث أراد الوصول إىل إمكانيات أخرى لهذا العقل النظري من خالل التأمل
فيه.
أمىض هيغل مرحلته الدراسية يف مدرسة توبينغن لإللهيات يف دراسة فلسفة كانط ،ثم
َ
ساس لنشاطاته الذهنية حتى نهاية عمره .وكان
أصبحت فلسفة كانط يف ما بعد
املحرك األ َ
هيغل يعيش باستمرا ٍر حال حوا ٍر ومحادث ٍة مع كانط وكان يقيس أفكاره بالرجوع إىل االطار
الفكري الذي وصفه كانط .طبعا ميكن إثبات هذا املوضوع يف أغلب آثار هيغل.
خصص يف جامعة ينا ،الجزء األهم من مقاالته ،أي «االميان والعلم» لكانط .حاول
ّ
هيغل يف هذا املقال تحليل ونقد فلسفة كانط ،حيث إ ّن كانط من وجهة نظره مل يتمكن
من تربير مسألته األساس أي مكان صدور األحكام التأليفية القبلي ٍة ،وفصل من غري حق،
العقل عن الفاهمة واعترب أ ّن نشاطه الديالكتييك عقي ٌم بالكامل.
ٍ
اهتم هيغل وبشكلٍ
ملحوظ بفلسفة كانط يف املقدمة واملدخل األساس لكتاب علم
ظواهر الروح ،ال بل ميكن القول أ ّن كانط ش ّكل األساس الفكري له يف كافة آثاره األخرى،
عىل الرغم من أنه قام بهذا األمر بهدف نقد كانط .طبعا سنحاول يف هذا املقال اإل َ
طالل
عىل موارد االختالف بينهام مع العلم أ ّن تشخيص االختالف بحد ذاته يدل بنح ٍو ما عىل
وجود التشابه.
1
بشكلٍ عا ٍّم طرح كانط مسألة العينية يف حدود «الحكم» فقط أي يف حدود الفاهمة ،
2

أما هيغل فتعرض لها يف حدود االستدالل أي يف حدود العقل  .فكك كانط بني «الظاهر»

3

4

و«نفس االمر» ومت كن بذلك من التمييز بني العلوم وإدراك ميزان اعتبارها وإيقانها يف
نسبتها إىل فاعل املعرفة ،باإلضافة إىل ذلك أظهر محدودية فاعل املعرفة يف معرفة
ي معرف ٍة
متعلقاته .إ ّن «نفس االمر» هو حدود املعرفة املعتربة والعينية وإذا انتفى حصول أ ِّ

1. Verstand
2. Vernunft
3. Phenomena
4. Noumena
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عيني ٍة يف دائرة نفس األمر واألشياء يف نفسها ،فهذا يعني عدم إمكان تعميم علم الطبيعة
ي ديكارت – يظن بأن أسلوب
(الفيزياء) إىل كافة جوانب العلم .كان سلف كانط – أ ْ
الرياضيات ميتلك من اليقني ما يسمح بالتعميم والتّسية إىل كافة جوانب العلم؛ أما كانط
فعمل خالفا ً لديكارت لإلشارة إىل أن «ما بعد الطبيعة»  -أي اإلطار الذي يتعلق مبعرفة
ربر ٌة باعتبارها
الذوات واألمور النفس أمرية -ال ميكن أن تكون «علامً» إال أنها مقبول ٌة وم َّ
«حصيلة امليل الطبيعي للعقل» .من هنا ،فالفلسفة املثالية عند كانط متيز بني الفاهمة
باعتبارها مبدأً صوريّا ً توحيديّا ً وتركيب ّيا ً لألحكام التأليفية القبلية وبني العقل الذي هو مبدأ
معنى عند إعامل مبادئ الفاهمة بواسطة الشهود
«املعاين القبلية» ،لذلك يصبح للعينية
ً
الحس ،مع العلم أن معاين العقل القبلية تفتقد خاصية العينية.
إن املقصود من الفاهمة كام هو عليه األمر يف سنة كانط –من وجهة نظر هيغل -هي
العقل بغض النظر عن إمكانياته الذاتية.
عرب هيغل عن الفاهمة  -أي العقل الذي فقد جرأته -بأنّها الشعور املحروم والحزين.
ّ
لذلك ميكن النظر إىل منطق هيغل  -الذي أطلق عليه هو عنوان علم املنطق -عىل أنه ليس
مجر ُد ٍ
مبعنى عا ٍّم ،إحيا ٌء لتلك الفلسفة من جدي ٍد؛ بعبار ٍة
بسط وتوسيعٍ لفلسفة كانط ،بل
ً
أخرى ،فإن العينية التي هي يف الحكم التأليفي القبيل والتي ح َّدها كانط بعامل «ما يف
الطبيعة» ،قد جرى بسطها ونرشها بشكلٍ عميقٍ ويف كافة الحاالت يف منطق هيغل حيث
تعكس اإلثبات والثبوت يف كافة املجاالت.
إن مفهوم العقل من وجهة نظر هيغل ،يستلزم قبول هذا األصل الذي ال ميكن تصو ُر
حدو ٍد له ،فمهام حاولنا تعريفه ،تبقى أبعاده وإمكاناته أوسع وأعىل من التعريف املتداول،
حيث يدفعنا التعقل كام هو الحال يف فلسفة اسبينوزا إىل االلتفات ألم ٍر غريِ متنا ٍه ،فإذا
حذفنا هذا البعد من التعقل ،يفقد التفكري عمقه وأصالته.
ال ميكن من ناحية تعليم الفلسفة الغربية ،الدخول إىل منطق هيغل الديالكتييك -الذي
يش ِّكل فلسفته ورؤيته للوجود -من دون معرفة فلسفة كانط وأسلوبه املتعايل.
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عمل هيغل عىل رفع املحدودية عن الفلسفة االستعالئية ،لذلك أ ّول مقوالت الفاهمة
عند كانط بالديالكتيك يف التحليل االستعاليئ .وقد أرشنا قبل ذلك ،إىل أ ّن محور النقد
يف فلسفة كانط هو يف حكم البنيان ،ويف فلسفة هيغل ،جرى دمج الحكم يف االستدالل،
كام اعتربا أن التصور واملفهوم يقبالن الدمج يف الحكم؛ ويف النتيجة ،فإن حركة الفكر
يل والشخيص يرسم عالقة االنتقال الدائم واملؤقت
بدءا ً من الطريق الجزيئ مرورا بالك ِّ
ويصبح التفكري نوعا ً من االستدالل القيايس يسهم يف تداخل الكيل والجزيئ والشخيص
ويجعل القياس واالستقراء والتمثيل ممكن ًة والزم ًة حيث تنعكس هذه األمور من خالل
صوري.
بعضها البعض؛ وإ ّال كان الفكر فاقدا ً للمضمون وكان مجر َد أم ٍر
ٍّ
1

اال بتاممه،أي أن يكون فكرا ً مؤثِّراً  .ولذلك
يعتقد هيغل أن الفكر يجب أن يكون ف ّع ً
فهو ليس مجر َد حقيق ٍة انتزاعي ٍة ،بل يجب أن يشري إىل صورة الحقيقة العقلية.
جوانب فني ٌة ظريف ٌة ال ميكن الغفلة عنها يف بحث انتقال منطق كانط
طبعا هناك
ُ
االستقاليئ إىل منطق هيغل الديالكتييك .يعتقد كانط خالفا ً ألرسطو ،أ ّن املقوالت ليست
مبعنى جنس األجناس وماهيات املوجودات ،بل اهتم بها من ناحية املعرفة فقط .إن
املقوالت الكانط ّية مجر ُد مفاهي َم محض ٍة تدور حول املعطيات املحسوسة وميكن
الحصول عليها من خاللها .من جه ٍة أخرى ميكن تصنيف هذه املقوالت عىل أساس
2
وجهات نظ ٍر أربع ٍة أي الكمية والكيفية والنسبة (اإلضافة) والجهة  .ليس هناك تباي ٌن بني

ٍ
مجموعات ثالثي ٍة.
هذه املقوالت خالفا ً ألرسطو ،وتتداخل يف ما بينها يف
يل
فمن حيث الكمي ُة عىل سبيل املثال ،فإ ّن املقولة الثالثة أي التاممية ،هي جم ٌع ك ٌّ
4
3
يئ؛ لذلك ال تكون التقسيامت األخرى ثنائي ًة  ،بل ثالثي ًة  .من جه ٍة أخرى يجب القول
وجز ٌّ

ي عالق ٍة بني الجهات األربع ،ومن هنا بالضبط تبدأ جهود هيغل بشكلٍ
أ ّن كانط مل يرسم أ َّ

 .1استخدم هيغل يف هذا الخصوص غالبا مصطلح .Wirken
 .2ان كلمة  Categoryمن حيث جذورها اليونانية تدل نوعا ما عىل التصنيف.
3. Dichotomie
4. Trichotomie
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دقيقٍ  .عمل جاهدا ً عىل تأويل مقوالت الفاهمة مبقوالت العقل؛ وقدم جهة الكيفية عىل
الكمية خالفا لكانط.
يتحرك الحكم الوجودي يف فلسفة هيغل يف بطن االستدالل؛ لقد اعترب الوجود مبثابة
«الوضع» والعدم مبثابة «الوضع املقابل» وأخريا الالمتناهي مبثابة «الوضع الجامع» .إن
أصل الصريورة مع املوجود شاء أم أىب ليكون تحت البعد الالمتناهي .ويحصل كل يش ٍء
عىل معناه الحقيقي يف ظل التحول والصريورة فقط وبهذا النحو تخرج ماهيته من الكمون
إىل الظهور ويبدو واضحا للمأل.
انعكايس ويتحرك كام قلنا يف بطن االستدالل بد ًء من
الحكم من الناحية الكمية،ٌّ
الكيل والجزيئ والشخيص وبالعكس.
الحكم من ناحية النسبة (اإلضافة) ،ويف املرتبة الثالثة (كام هو الحال يف فلسفةكانط) ،يُبنى عىل أساس الرضورة ويُستخدم يف االستدالل ذي العالقة باألمور الحملية
والرشطية واالنفصالية.
ويصل الحكم يف النهاية من ناحية الجهة إىل ما أراده هيغل من البداية ،أي أ ْن يُبنىالحكم عىل أساس الصورة العقلية 1ويتحدد يف املراتب الثالث بشكلِ
قطعي
ظني،
ٍّ
ٍّ
ويقيني.
ٍّ
ورضوري حيث نتجنب
انعكايس
وجودي،
يعترب هيغل أ ّن االستدالل عىل ثالثة أقسامٍ :
ٍّ
ٍّ
ٍّ
هنا التفصيل فيها.
يف النهاية من املناسب التذكري مبسأل ٍة هام ٍة وهي أ ّن الحديث حول أوجه التشابه أو
االختالف بني فلسف َت ْي كانط وهيغل قد ال يكون صحيحا ً من األساس .مل يكن يف نية هيغل
ٍ
موقف مقابِلٍ لكانط ،بل أراد اإلشارة إىل سعة دائرة االستخدام التي تح ّدث عنها
اتخاذ
كانط يف أسلوبه االستعاليئ.

 .1ترجمت كلمة  Begriffاألملانية إىل اللغتني الفرنسية واالنجليزية عىل الرتتيب اآليت  .Concept Notionال ميكن اعتبار
كلمة «املفهوم» باملعنى املتداول ،ترجم ًة للعبارة املتقدمة واألفضل أن يكون معادلها «الصورة العقلية» أو «الصورة املعقولة» أو
«التصور العقيل».
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يعتقد هيغل خالفا ً لكانط أ ّن الحكم التحلييل ال يقبل االنفكاك عن الحكم التأليفي؛
وكام هو األمر عند املقارنة بالسنة االسالمية ،حيث ال ميكن التفكيك بني املقوالت الثانية
املنطقية واملقوالت الثانية الفلسفية .وكأننا يف كل مرحل ٍة من التفكري االستداليل ،نتعاطى
مع أحكامٍ تأليفي ٍة قبلي ٍة تجعل الحركة التدريجية للمعرفة العقلية ممكن ًة .يعتقد كانط أ ّن
1

وضع «تعارض األحكام»  ،يحصل من تجاوز العقل حدود الظواهر وكأ ّن العقل يقع بنوعٍ
من الحرية والتعليق يف األحكام عند مواجهة الذوات غري الظاهراتية؛ أما يف منطق هيغل،
فالعقل يكون واقفا ً عىل استعداداته ما يؤ ّدي إىل إزالة أساس التعارض حيث يجعل هذا
كل أنواع التقابل التأليفي العايل أي «الوضع الجامع» ،مستحيالً.
األم ُر َّ
وعىل هذا األساس ،فالعقل ال يقيّد وال يُح ّد مبغالطاته وتعارضاته خالفا لرأي كانط؛
بل يجب القول أ ّن العقل ليس سوى ٍ
بسط وانتشا ٍر لِذاته .العقل هو تلك املحاولة التي تقع
ما وراءه وهو الوقوف عىل جهة حركة األمور .إن ما يشخص ومييز العقل عن كافة القوى
هو حركته الذاتية والدامئة وبالتايل فكل ركو ٍد يعادل نفي العقل.

املصادر:
 .1مجتهدي ،كريم 1377 ،ه.ش ،املنطق من وجهة نظر هيغل ،معهد العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية.
 .2مجتهدي ،كريم 1373 ،ه.ش ،إطاللة عىل الفلسفات الجديدة واملعارصة يف الغرب ،طهران :أمريكبري.

1. Antinomies

نقد هيغل لفلسفة كانط النظرية1
ُ
كارل أميريكس2
تخصصوا يف دراسة فكر إميانويل كانط.
كاتب هذه املقالة يُدرج اسمه ضمن قامئة أه ّم الباحثني الذين
ّ
لقد سلّط الضوء يف مقالته هذه عىل النقد الذي ساقه الفيلسوف األملاين فريدريك هيغل عىل الفلسفة
الكانطية النظرية.
ابتدأ كارل أمرييكس مقالته بثالث ِة مباحثَ نقدي ٍة طرحها هيغل حول نظريات كانط يف مرشوعه الفكري
«نقد العقل الخالص» ،ث ّم ذكر ثالث َة مباحثَ نقدي ٍة أخرى د ّونها هيغل بخصوص املثالية الكانطية ،بعد ذلك
حة.
حاول إثبات أنّ هذا النقد بر ّمته
خاطئ وال أساس له من الص ّ
ٌ
جه
ّ
بغض النظر ّ
عام إن كان كاتب املقالة قد متكّن أو مل يتمكّن من طرح إجاب ٍة مناسب ٍة عىل النقد املو ّ
تخصنا يف هذه السلسلة هي طرح صور ٍة
لكانط من قبل هيغل وعىل لسان كانط نفسه ،إال أنّ املسألة التي
ّ

 .1املصدر« :الفلسفة والبحث الفينومينولوجي»:
Hegel’s Critique of Kant’s Theoretical Philosophy, Philosophy and Phenomenological Research, Vol.46,
No.1 (Sep.,1985), pp.1-35

صــدرت هذه الدورية بني أعوام  1940و  ،2011وتص ـدَّت لنرش ـ املقاالت التي تتناول نطاقاً واســعاً من الحقول التي تتض ـ ّمنُ
ألي منهجي ٍة محددة
الفلسفة العقلية ،اإلبستيمولوجيا ،األخالق ،امليتافيزيقا ،وتاريخ الفلسفة .مل تستوجب الدورية اتّباع الباحثني ّ
معني يف مقاالتهم املقدَّمة إليها ،وقد شهدت الدورية عرب السنوات الئح ًة من املساهمني املمتازين.
أو اتجا ٍه فلسفي َّ
تعريب :هبة نارص ،طارق عسييل.
2. Karl Ameriks
فخري للفلسـفة ،نال درجة الدكتوراه من جامعة «ييل» وأ لّف العديد من الكتب
يك من مواليد العام  ،1947أسـتاذٌ
فيلسـوف أمري ٌّ
ٌ
ٌ
التي يتمحو ُر قس ٌم كبريٌ منها عن كانط .مجاالت اهتاممه :تاريخ الفلسفة املعارصة ،والفلسفة القاريّة.
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واضح ٍة وصائب ٍة لحقيقة النقد الهيغيل ملنظومة الفكر الكانطية باعتبار أنّ هيغل يُع ّد من ر ّواد الفلسفة الغربية
يف العرص الحديث.
قبل أن يتط ّرق الكاتب إىل رشح وتحليل نقد هيغل لنظريات كانط ،د ّون بحثاً أثبت فيه أنّ االستنتاج

1

ٍ
ارتباط وثيقٍ مبذهبه املثايل وال ّ
ينفك عنه
االستعاليئ يف مرشوع كانط الفكري «نقد العقل الخالص» ذو
بوج ٍه ،بحيث إن أردنا فهم طبيعة هذا االستكشاف فال ب ّد لنا من الغور يف تهافتات 2العقل الخالص؛ وأثبت
أمرييكس أنّ هيغل غفل عن هذه املسألة الها ّمة التي تُع ّد محوري ًة عىل صعيد نقد منظومة كانط الفكرية.
كام ت ّم تسليط الضوء يف هذه املقالة عىل املباحث النقدية الثالثة التي ساقها هيغل حول استنتاج كانط
املشار إليه ،وهي كالتايل:
 ) 1اآلراء املطروحة حول األنا.
 ) 2رضورة امتالك اإلنسان علامً.
يل.
 ) 3إمكانية تحليل العلم بشكلٍ ابتدا ٍّ
يئ وأ ّو ٍّ
هيغل يف املبحث النقدي األ ّول اعترب يوهان جوتليب فيخته متف ّوقاً عىل إميانويل كانط لكونه نجح
يف طرح صور ٍة منسجم ٍة وثابت ٍة لجميع جوانب «األنا» بينام «األنا» الكانطية برأيه فارغ ٌة وال تفي بالغرض.
ويف املبحث النقدي الثاين أكّد عىل أنّ معضلتَ ِي الرضورة والكلّيّة كانتا تؤ ّرقان كانط باستمرارٍ ،لذلك
أصبحتا هاجسه األسايس ،لكنّه رغم مساعيه الفكرية أخفق يف بيان تفاصيلهام بشكلٍ
مناسب ليبقيا مج ّرد
ٍ
حل ملا فيهام من ألغا ٍز ومل ينجح يف بيان تفاصيلهام.
فرضيتني عجز عن وضع ٍّ
وأ ّما املبحث النقدي الثالث فهو ال يقترص عىل نظريات كانط فحسب ،بل يع ّم نظريات فالسف ٍة آخرين
حاولوا تعيني حدود املعرفة البرشية مثل جون لوك؛ ويف هذا السياق قال هيغل أنّ كانط غفل عن كون
مساعيه الفكرية الرامية إىل تعيني نطاق املعرفة واإلدراك البرشيني تع ّد بح ّد ذاتها رضباً من املعرفة املرتبطة
بالقدرة اإلدراكية لإلنسان.
بعد أن استعرض كاتب املقالة املباحث النقدية املشار إليها ،بادر إىل الردّ عليها بلسان كانط نفسه؛
ث ّم ساق املوضوع نحو مباحثَ نقدي ٍة أخرى ابتدأت بنقد املثالية االستعالئية الكانطية ،ويف هذا السياق قال
أنّ هذا النقد متق ّو ٌم يف أساسه عىل رؤية هيغل التي تب ّنى فيها عقيدة املثالية املطلقة ،فهو مل يعتقد فقط
كل أم ٍر عقالينٍّ ال ب ّد وأن يكون واقعيّا ً.
بكون الواقعية عقالنيةً ،بل أكّد عىل أنّ ّ
النقد يف هذا املبحث من املقالة يتمحور حول النقاط التالية:
 ) 1نقد مفهوم اليشء يف ذاته (النومني).

1. Deduction
2. Antinomies
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 ) 2نقد كيفية بيان كانط للمثالية يف مضامر التعارض بني مبادئ العقل الخالص.
 ) 3نقد كيفية بيان األصول الفردية يف مجال الديالكتيك االستعاليئ لنقد العقل الخالص.
هيغل يف املبحث النقدي األ ّول قال أنّ اآلراء التي طرحها كانط لبيان مق ّومات البنية اإلدراكية وطبيعة
الظواهر تعيقنا عن معرفة حقيقة اليشء يف ذاته (النومني).
ويف املبحث النقدي الثاين أكّد عىل أنّ القيود املفروضة عىل العقل تع ّد بح ّد ذاتها عقليةً ،أي أن ّها
منبثق ٌة من العقل بنفسه ،مام يعني أنّ العقل عبار ٌة عن قابلي ٍة تُضمر التناقض يف باطنها.
وأ ّما املبحث النقدي الثالث فهو يطرح عىل ضوء النقد األ ّول ،حيث رأى فيه هيغل أنّ كانط مل يلتزم
ٍ
ومناسب للتعارضات
ٍ
وسط
حل
مبضمون اصطالح «املثالية»؛ ويف هذا السياق اعتربه قد أخفق يف وضع ٍّ
التي ترد عىل أفكاره.
التحرير
******

رأى إيفان سول أ ّن «مجمل مرشوع هيجل وتص ّوره للفلسفة يقوم عىل دحض تقييد
1
ُ
يعرتف
كانط للعقل»  .لكن عىل الرغم من مناقشة سول ملساعي هيجل بهذا الشأن ،فهو
2

بأنّه مل «يُحاوِل إثباتَ أو نقْد تفسري هيجل لفكر كانط» .
يقف مبفرده هنا ،فحتى مع تجدّد االهتامم بهيجل الذي نشهده راهنا ً،
غري أن سول ال ُ
3
نتفاجأ بوجود مقدا ٍر ضئيلٍ من النقاش النقدي لكيف ّية معالجة هيجل لفكر كانط  -وعىل

وجه الخصوص ذلك املتعلِّق باملحور املعقَّد لتلك املعالجة؛ أي رفْض العنرصين
الرئيس َّيني يف فلسفة كانط النظريّة وهام :االستنتاج الرتنسندايل للمقوالت وعقيدة املثال ِّية
الرتنسندالية.

1. Ivan Soll, An Introduction to Hegel's Metaphysics (Chicago: University of Chicago Press, 1969), pp.
48-49.
2. Ibid., p. xiv
3. See, e.g., Charles Taylor, Hegel (Cambridge: Cambridge University Press, 1975);Richard Bernstein,
"Why Hegel Now?" Review of Metaphysics 31 (1977): 29-60; William Maker, "Understanding Hegel
Today," Journal of the History of Philosophy 19 (1981): 343-75.
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1

أي
وقد دارت ُمؤخَّرا ً
ُ
بعض النقاشات املفيدة حول هذا املوضوع  ،ولكن مل يُقدِّم ٌّ
منها بيانا ً منهجيا ً للفرق بني هذين العنرصين األساس َّيني من وجهة نظر كانط ،وال للطبيعة

العامة وأساس معالجة هيجل لهذا االختالف .سوف أُقدِّم هذا البيان (يف القسم األول)،
ومن ث ّم أميِّ ُز وأُقِّيم اعرتاضات هيجل الثالث عىل استنتاج كانط (يف األقسام )4-2
وسأبني أ ّن هذه االعرتاضات فاشل ٌة
واعرتاضاته الثالث عىل مثالية كانط (يف األقسام .)8-5
ّ
بأجمعها بسبب وجود مجموع ٍة من األخطاء املتَّصلة بشكلٍ وثيق ،وهي أخطاء ميكن
فهمها ألنّها تتعلّق ببعض أكرث املسائل صعوب ًة يف فلسفة كانط.
تبني بعض النامذج العامة ملقاربة الفلسفة الرتنسندالية التي
كام سأؤكّد أن هذه األخطاء ّ
مازالت شديدة التأثري ،من هنا سيتبني أن مسار «العودة إىل كانط» املالئم يف هذا الزمن
يكون عن طريق إعادة دراسة نقد هيغل لهذه الفلسفة.

2

1
صل بشكلٍ وثيقٍ باعرتاضاته
ات ّضح أ ّن معالجة هيجل لالستنتاج الرتنسندايل لكانط ت ّت ُ
عىل املثالية الرتنسندالية إىل درج ٍة االضطرار ملراجعة أُ ُسس العالقة العامة التي تجم ُع بني
3

ي تقييمٍ لهجامته املحدَّدة .إن موضوع استنتاج كانط
استنتاج كانط ومثاليته  ،قبل إجرا ِء أ ِّ
هو أساسا ً املدّعى الرئيس الوارد يف قسم التحليل الرتنسندايل يف كتاب «نقد العقل
املحض» الذي يُفي ُد أنّه:

;1. See especially John Smith, "Hegel's Critique of Kant," Review of Metaphysics 26 (1973): 438-60
Ingtraud Görland, Die Kantkritik des jungen Hegels (Frankfurt: Klostermann, I966); and Klaus Dusing,
Das Problem der Subjektivität in Hegels Logik (Bonn: Bouvier, 1976), pp. 109-20.

 .2إضــافة إىل ذلك ،أعتقد ان هذه التقييم هو رشط مســبق ألي لتقييم لهيغل حتى االعرتاضــات األكرث تأثريا عىل فلســفة كانط
العملية.

3. Cf. R. C. Walker, Kant (London: Routledge & Kegan Paul, 1978), pp. 22-23; Karl Ameriks, "Recent
Work on Kant's Theoretical Philosophy," American Philosophical Quarterly 19 (1982): 1-24.
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أ .توجد مبادئٌ قبلية للتجربة املكانيّة-الزمنيّة قابلة للتحديد ،ومنها مقولتا الجوهر
والسببية .أ ّما موضو ُع مثال ّية كانط فهو أساسا ً الدعوى الرئيسية الواردة يف قسم الديالكتيك
الرتنسندايل يف كتاب نقد العقل املحض ،وهي:
ب .من الناحية امليتافيزقية ،يحظى امليدان املكاين  -الزماين مبكانة غري ُمطلقةً،
وبالتايل مهام كنا نحن واملوجودات األخرى كالله يف ذاتنا ،هذه املوجودات يف ذاتها ال
ميكن أن تكون ذات خصائص مادية جوهرية .إذا جمعنا هاتني النقطتني وأضفنا النقطة
الثالثة التي ت ُفيد أنّه:
2

ج .ال ُميكن ملعرفتنا النظرية املوضوعية أن تتجاوز امليدان الذي تحكمه مبادئُ
ككل وهي العقيدة
ّ
التحليل الرتنسندايلُ ،ميكننا إذا ً فهم رسالة «نقد العقل املحض»
املسامة «بنظرية التقييد» الخاصة بكانط أي أنّه:
ّ
د .بالرغم من البنية املاقبلية ملعرفتنا ،إال أنها بأكملها ظواهري ٌة فحسب.
إذا فهمت االدعاءات الرئيسية الواردة يف قسمي األناليطيقا والديلكتيك عىل أساس
ري من الفالسفة الذين قبلوا بإحداها ،لك ّن
النقاط السابقة تكون معانيها مستقلة ،وهناك كث ٌ
تنفصل عن بعضها بشك ٍل تام يف «نقد العقل املحض» ،حيث يناقش
ُ
هذه االدّعاءات ال
كانط يف قسم استنتاج املقوالت (كام يف التفسري الرتنسندايل للمكان) النقطتني معا ً .إنّه
3
يقو ُم أوالً بتأسيس محتوى بعض القضايا القبلية وصالحيتها ،ومن ث ّم يؤكِّ ُد املثالي َة
4

الرتنسندالية للموضوع الذي تتناوله هذه القضايا .ولكن إذا كان هذا يعني أن التمهيد لقسم
الديالكتيك كان مرتقبا ً يف «نقد العقل املحض» ،إال أ ّن الواقع يُفي ُد أ ّن مثالية مبادئ كانط
توضيح يُق َّد ُم فقط بعد إثبات صالحيتها
ليست جزءا ً من االستدالل عىل صالحيتها ،بل هي
ٌ

1. a priory

 .2أقصد ب«املعرفة» كام قصد كانط املعرفة «املوضوعية» مقابل املعرفة التحليلية أو الشكلية و«النظرية» مقابل العملية حيث
إن املعرفة العملية حي املعرفة التي ترتكز عىل املقدمات التي تؤكد عىل الواجب.
3 . a priori propositions
4. See e.g., B 41, B 146. "A" and/or "B" will refer, as is customary, to the first and/or second editions of
the Critique of Pure Reason. Cf. K. Ameriks, "Kant's Transcendental Deduction as a Regressive
Argument," Kant-Studien 69 (1978): 273-87.
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ري كانط إىل أ ّن قسم
وبالتايل يُتص َّو ُر احتياجها لتفسريٍ ميتافيزيقي .باإلضافة إىل ذلك ،يُش ُ
رص عىل
الديالكتيك هو الذي يُحدِّد االدِّعاء األقوى بأ ّن معرفتنا (املوضوعية النظرية) تنح ُ
نح ٍو تام بالخواص املكانية-الزمنية ،وأ ّن إثبات مثالية املكان والزمان ال مينحنا «أفضل»
1

تفسريٍ فحسب بل تفسريا ً رضوريا ً متاما ً  .عىل نح ٍو أدق ،بالرغم من احتجاج كانط يف قسم
كل تفسريٍ
تقليدي للمكان
الجامليات عىل وجود مجموع ٍة من الصعوبات املحدَّدة يف ِّ
ٍ
ي
والزمان (لدى نيوتن ،اليبنتز ،بريكيل) ووجود اإلشكالية العامة املتمثِّلة بعدم «توضيح» أ ٍّ
منها للمعرفة الرتكيبية القبلية ،فإنّه قد أظهر يف قسم التناقضات أنّ املثالية املتسامية حتمي ٌة
ألنّنا نقع يف التناقض من دونها .هذا هو األساس الذي يُقدّمه كانط للفرع (ب) ويختت ُم
2

بذكر فرضية التقييد الخاصة به فقط عرب هذا االدّعاء وعرب ما جاء يف النقطة (ج) .وعليه،
فصلها عنه بشك ٍل تام حيث إ ّن
دمج فرضية التقييد باالستنتاج وال ْ
بالنسبة لكانط ،ال ُميكن ُ
ِت أ ّن املعلومات املكانية-الزمانية التي نُعالجها هي ظواهري ٌة
االستنتاج لوحده ال يُثب ُ
ُ
يستهلك ما ُميكن
فحسب ،بينام يُثبت قسم التناقضات لوحده أ ّن ميدان هذه املعلومات
أن نعرفه.
مل يكن هيجل واضحا ً متاما ً فيام يتعل َُّق بهذه العالقات بحجة كانط الرئيسية .عىل سبيل
املثال ،يُك ِّرر هيجل أ ّن كانط من خالل استخدام مصطلح «الرتنسندايل» يف إثبات
3

مرحلتي االستنتاج
ري عن مثاليتها  .هذا الترصيح يتجاو ُز ببساط ٍة
املقوالت ،كان يقص ُد التعب َ
ّ
1. B xix.
 .2مرتكز النقط ( ) 3هي عقيدة كانط يف الحكم أي أن معرفتنا املوضوعية تحتاج إىل املفاهيم والحدوسات وبالتايل فإن مبدأهام
يف التحليل يحكم ميدان الحدس بالكامل ثم إن معرفتنا املوضوعية ال ميكن أنن تجاوز هذا امليدان.
See A 51/ B 75f, A 68/ B 93f, B 146-5

 « .3تلك الوحدة  ...سامها كانط ترنسندالية فقط  ،وقصد أن الوحدة موجودة فقط يف أذهاننا»

Hegel, Encyclopedia, 42, Zusatz 2 Theorie-Werkausgabe (Frankfurt: Suhrkamp, 1970), and, when
appropriate, to the most convenient English translation, which in this case is Hegel's Logic, by William
Wallace (Oxford: Oxford University Press, 1975). The references will always give the volume and page
from the Werkausgabe, followed by the author and the page of the English translation, thus (for the last
ref- erence), VIII: 118, Wallace, p. 70. Cf. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, XX:
338, "Das Transzendentale besteht darin, in subjektiven Denken solche [kategoriale] Bestimmungen
aufzuzeigen." Some recent commentators have reversed Hegel's idea, that is, they have equated Kant's
deduction and idealism in such a way that the idealism is reduced to a mere expression of the argument of
the deduction, whereas Hegel reduces Kant's deduction to an argument for idealism. See Ameriks, "Recent
Work," p. 5.
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اللَّتَني ت ّم ذكرهام سابقا ً ويُغفل الحقيقة التي ت ُفي ُد أنّه يف أمثال العبارات النمطية «كاالستنتاج
جة
الرتنسندايل» ،فإ ّن مصطلح «الرتنسندايل» ال ُمي ِّيز املكانة امليتافيزيقية للعنارص املست ْن َت َ
1

بل طريقة استنتاجها ،أي بوصفها رشوطا ً رضورية للتجربة  .وعليه ،فإ ّن القول بأ ّن وحدة
اإلدراك الشعوري ترنسندالية ال يعني مالزمتها ملا يقع خارج حدود التجربة وأنها غري مكانية
 زمانية يف جوهرها ،بل يُفيد فقط بأنّها نو ٌع من اإلدراك الشعوري الرضوري للتجربة.2

بعض االعتبارات التاريخية يف تفسري ارتباك هيجل يف هذا املقام .فنحن
قد ت ُساع ُد
ُ
نعل ُم أ ّن هيغل يف سنواته التأسيسية الحاسمة ،أهمل الدراس َة الدقيقة للعنارص النظرية
3

الرئيسية يف فلسفة كانط ،وحني رشع بدراستها ،فإنه قام بذلك من منظو ِر من تلقّن
تفسريات فيشته وشيلنج ،وهي تفسرياتٌ ت ُضفي تحريفا ً غريبا ً للغاية عىل مؤلّفات كانط .إذ
4

5

وتتجاهل األدلة
ُ
تعتم ُد مقارب ُة فيشته لفرضية التقييد عىل مخاوف متثيلية غري ناضجة،
قسمي االستنتاج والتناقضات .اقتفى هيجل أث َر فيشته يف تخطِّيه لهذه
الخاصة الواردة يف
ّ
تحليل متأ ٍّن
ٌ
االحتجاجات ،وحتى يف أحدث بياناته وأكرثها منهجي ًة حول كانط ال يوجد
واضح للمرحلتني التي تنطوي عليهام دعوى
ترصيح
لهذه النصوص وبالتايل ال يوجد
ٌ
ٌ
6

حسن الحظ ،مل يقبل هيجل نقط َة االنطالق التمثيلية التابعة لفيشته ،ويبدو
كانط .ولكن ل ُ
أنّه قد اندفع نحو املثالية تأثرا ً بفكرة شيلنغ التي ت ُفي ُد أ ّن حريتنا ت ُظه ُر أ ّن معرفتنا العادية هي

 .1ب :التجربة :سأعني ما عناه كانط املعرفة املفرتضة وليس الوعي السابق للمعرفة.
See B 161, B 218f, and Walker Kant, p. 10.
2. See H. S. Harris, Hegel's Development (Oxford: Oxford University Press, I972), especially pp. xx, 68,
79, 107.
3. See Briefe von und an Hegel, ed. J. Hoffmeister (Hamburg: Felix Meiner, 1969, third edition), vol. I,
p. 16; and G. Lukacs, The Young Hegel, trans. R. Livingstone, (Cambridge: MIT Press, 1966), p. 6: "From
the Berne period there is not a single remark that would suggest more than a superficial interest in the
"problems of the Critique of Pure Reason and with epistemology in the narrower sense.

 .4الحظ أين هنا أشري إىل مفهوم فيخته للفلسفة النظرية فقط ،فقد اعتقد فيخته أن االعتبارات العملية تتيح لنا أن نتجاوز نظرية
التقييد.
5. See especially Fichte's Vocation of Man, trans. Roderick Chisholm (Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1956).
The "doubt" that Fichte generates at the beginning of his book rests clearly on a reduction of thoughts to
mental images, so that perception becomes a mere series of private pictures.
6. F. W. Schelling, Werke, (Stuttgart: J. G. Cotta, 1856), Vol. I, p. 340. Cf. Hegel, I: 234.
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1
معرفة ظواهري ٌة فحسب  .وعليه ،يحتج هيجل بأ ّن األشياء املوجودة يف العامل ظواهري ٌة

رصفة ،أي ليس لها ألساس يف ذاتها (كام يفرتض أن يكون أساس للموجود التام الحرية).
بهذه الطريقة ،يستطي ُع هيجل التمسك بالخفض من املستوى امليتافيزيقي للمكان والزمان
الذي يكم ُن يف قلب املثالية الرتنسندالية ويف نفس الوقت تفادي اإللتزام بفرضية التقييد
أي من حججها الخاصة .بالنتيجة ،بات يف غاية السهولة أن يخطئ هيجل
التابعة لكانط أو ٍّ
املوضوع الفعيل الستنتاج كانط ومثاليته.

2

2
ُميكننا أن ننتقل اآلن لتناول نقاط الضعف الثالث الرئيسية التي عرث عليها هيجل يف
3

استنتاج كانط وهي :أ) معالجة «األنا» ؛ ب) بيان الرضورة يف معرفتنا؛ وج) املفهوم الذي
يُفيد أ ّن البحث األويل للمعرفة ُممكن.
ري فيشته حيث إ ّن هيجل يذك ُر مرارا ً أ ّن الفضل يعو ُد إليه ألنّه
يُظ ِه ُر
ُ
االعرتاض األول تأث َ
كان أكرث ثباتا ً وصالبةً ،وبسبب محاولته عىل األقل استنتاج جميع املقوالت من «األنا».

4

االعرتاض أيضا ً مقدا َر التباس هيجل فيام يتعل َُّق بكانط ِ
نفسه حيث إنّه حينام
يكشف هذا
ُ
ُ
يقو ُم ألول م ّر ٍة بالتعبري عن مفهومه املثايل لالستنتاج يرت َّددُ ويقول بأ ّن كانط مل يعتقد بهذا
املفهوم .يف «املبدأ أو الروح» إن مل يكن يف «الصورة» ،يُعترب أ ّن كانط قد أدرك الحقيقة

1. See Hegel, Encyclopedia, 45, Zusatz, VIII: 122, Wallace, p. 73.
.2أظن أن هيغل هنا متأثر بتوجهات راينهولد الذي رصح بأن فلسفته «ستزود تأكيداً تاماً أثبت من خالله النتائج الرئيسية لكتاب
نقد العقل املحض باستقالل عن تلك التأمالت العميقة التي أثبتت من خاللها أعامل كانط».
(Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungsvermögens, 1789, reprint edition,
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1963), pp. 67-68. The remark is cited and translated by
Daniel Breazeale in "Reinhold's Elementary Philosophy," Review of Metaphysics 35 (1982), p. 789.
;3. Hegel, Encyclopedia, 42, VIII: 117, Wallace, p. 69; ibid., 6o, Zusatz 2, VIII: 141, Wallace, p. 94
Science of Logic, VI: 505, trans. W. H. Johnson and L. G. Struthers (2 vols., London: George Allen and
Unwin, 1929), vol. 2, pp. 431-32 ; XX: 386-401. It is clear that Fichte in turn owes this project - as well as
another concept central to Hegel's critique, namely, the rejection of the thing in itself - to the influence of
Reinhold and G. E. Schulze. See above n. zo and below n. 87, and D. Breazeale, "Fichte's Aesnesidemus
Review and the Transformation of German Idealism," Review of Metaphysics 34 (1981): 545-68.
4. Hegel, II: 10, Surber, p.1.
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1

ومبني عليها .حني
عقل مطلق -
صل باألنا –أي ٌ
الجوهرية التي ت ُفيد أ ّن الواقع بتاممه متّ ٌ
ٌّ
َني أخريني سلكهام هيجل للتعبري عن هذه الحقيقة الجوهرية ،يُقال بأ ّن «مبدأ
نذكر طريق ْ
أي «يش ٍء
االستنتاج» هو مج َّر ُد مفهومٍ فيشتي عن «املثالية األصيلة» (التي ينبغي أن ترفض َّ
2

اً)
نفس «املبدأ العام للتنظري» أي مبدأ الهوية املطلقة (وليس
يف ذاته» يكون متم ِّيز وأنّه هو ُ
3

غري هيجل تقييمه لكانط ،وبالرغم من أنّه
الشكلية فحسب) للذات واملوضوعُ .
رسعان ما ّ
متسك بالفكرة الخاطئة املذكورة آنفا ً –أي أ ّن االستنتاج الرتنسندايل ينبغي أن يكون بحدِّ
قد ّ
ذاته دليالً عىل املثالية-إال أنّه قد أدرك بأ ّن كانط مل ي ّتجه ،ح ّتى يف «روح» مؤلَّفاته ،نحو
4

املثالية التي تستغني عن األشياء بذاتها .بعدها اتهم هيغل كانط بالتعارض الداخيل
عام قد يقوله كانط.
َّب هذه املثالية ِّ
بغض النظر ّ
العتباره أ ّن مبدأ استنتاج كانط («األنا») يتطل ُ
ج
قبل أن نُق ِّيم هيجل بشأن هذه النقطة ،ينبغي أن نوضِّ ح أنّه حني قام بالدعوة الستنتا ٍ
تصلٍ بشك ٍل مبارش باملثالية املطلقة ومعتم ٍد متاما ً عىل نقطة انطالقٍ ذهنية بسيطة (التمثل
ُم ِّ
ٍ
ين للفلسفة .عىل
املجض لـ األنا) ،مل يقصد هيجل اإلرصا َر عىل
أساس ديكار ٍّ
يت أو أنا ّ
العكس من ذلك ،أكَّد هيجل أنّه مبقتىض رؤيته –يف مقابل ما يراه اآلن من مثالية كانط
«الذاتية» أو «النفسية»  -ال توجد أي إشارة إىل أ ّن هيئة الواقع تنبع من إلزامنا – كام لو كان
5

األمر يعود إلينا بوصفنا ً عقوالً محدودة خاصة  -بتحديد املقوالت السائدة .لألسف،
بالرغم من أ ّن هذا االدِّعاء يُظهر أ ّن رأي هيجل ليس راديكاليا ً كام خيش البعض ،إال أنّه
بّسعة عىل أ ّن هذه املثالية الذاتية هي
ُ
يكشف عن إجحاف لحق بكانط الذي كان ليوافق ُ
6

غري ُم ِ
ناسبة .لهذا السبب بالذات ،يُؤكِّد كانط (كام يلحظ هيغل يف مور ٍد آخر) أ ّن صورة

1. Hegel, II: 9, Surber, p.1.
2. Hegel thus goes on to say that Kant's principle of speculation is not that of absolute idealism but rather
its very opposite, the separation of thought and being (II: 338, Cerf and Harris, p. 101).
3. Hegel, Encyclopedia, 42, Zusatz I, VIII: 118, Wallace, p. 69. Cf. II: 309-II, 315, Cerf and Harris, pp.
74-75, 79.
4. Hegel thus goes on to say that Kant's principle of speculation is not that of absolute ideal- ism but rather
its very opposite, the separation of thought and being (II: 338, Cerf and Harris, p. IoI).
5. Hegel, Encyclopedia, 42, Zusatz i, VIII: 118, Wallace, p. 69. Cf. II: 309-II, 315, Cerf and Harris, pp.
74-75, 79. 6
6. Hegel, IV: 440.
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رص عىل رشط الظاهرية الرصفة متاما ً كاقتصار سائر امليدان
األنا الفردية التجريبية تقت ُ
املكاين-الزماين عليه ،وأ ّن ظاهرية هذا امليدان تستن ُد يف النهاية إىل الخواص الكم ّية
1

معنى قابل للتخيل .
بأي
املتم ِّيزة للمكان والزمان –وهي خواص ما قبلية مل يفرضها البرش ِّ
ً
وعليه ،إذا كان من الخطـأ رب ُ
ط استنتاج كانط بشكلٍ مبارش باملثالية ،فمن األكرث ظُلامً ربطه
بالنموذج الذايت للمثالية.
تكريس االستنتاج للربهنة عىل
كل هذا ال يُوضِّ ح ملاذا اعترب هيجل أ ّن عىل املرء
ُ
املثالية املطلقة .بتعابري عامة ،أعتق ُد أ ّن الجواب هنا يستن ُد إىل الفكرة التي ت ُفيد أنّه إذا
عام يتض ّمنه التمثل املحض لألنا ،فإنّ
كانت مقوالت األشياء يف ذاتها قابلة للفصل التام ّ
هذا يُظ ِه ُر الهوية األساسية للذات  -املوضوع التي التزم بها هيجل .وعليه ،ال يكو ُن العامل
ٍ
لذات ُمحدَّدة كام هو الحال يف األنانية املثالية (الذاتوية) ،وال تكو ُن معامله
مج َّرد صور ٍة
2

النهائية خارج متناول جميع هذه الذوات كام هو الحال يف املثالية الكانطية ،بل يكو ُن
عرب عن
العامل ُمتم ِّيزا ً عنّا ومع ذلك ُمتاحا ً ذهنيا ً بشكلٍ تام (من حيث الجوهر) .حينام يُ َّ
موقف هيغل عىل هذا النحو وبهذه البساطة ،فإنّه ال يكون غري قابلٍ للتصديق متاما ً ،ولكن
من أجل متييزه عن مذهب الواقعية –وهيجل يتيقَّن بهذا التمييز -يحتاج أيضا ً إلظهار كيف
ميكن أ ّن يكون للتمثل «املحض» الذي يُريد لالستنتاج أن يبدأ به نوع من املعنى الذهني
أو الذايتّ من دون أن يكون ُمطابقا ً ملمفهوم األنا التجريبي املحض .يعتم ُد كل يش ٍء هنا
بشكلٍ دقيق عىل ما يفهمه هيجل من التمثل املحض لألنا.
ِ
املناسب عن هذه الفكرة ،يبدو أ ّن املرء
ما دام هيجل ينتق ُد كانط بسبب عدم ابتعاده
3

ميكن أن يتع ّرف عىل هذه الفكرة ،ببساطة ،من خالل مالحظة ما يقوله كانط  ،لك ّن الحقيقة
ٍ
ري إىل أنّ
التي ت ُفي ُد قيا َم كانط بالتوصل إىل
استنتاجات ُمختلفة جدا ً ّ
عام يتوقّعه هيجل ت ُش ُ
تختلف عن نقطة انطالق هيجل ،وما سبق والحظناه من تفسري هيجل
ُ
نق طة انطالق كانط قد

1. Hegel denies our being in a receptive relation to space and time at II: 305, Cerf and Harris, pp. 69-70.
For a critique, cf. Düsing, Das Problem, p. 118.
2. Once again, the restriction to theoretical knowledge should be kept in mind
3. Hegel, II: 304, Cerf and Harris, p. 69
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 ُميكن العثور عىل تأكيد إضايف عىل هذا األمر عندما اعترب هيجل يف.يؤيِّد هذه اإلشارة
1
مرحل ٍة ما أ ّن األنا متُ ث ُِّل هوي ًة ُمطلق ًة ال يتم التعبري عنها فيام يُس ّمى «بسطحية» حجة

 بل يف إشارة كانط إىل «الخيال املنتِج» الذي يُقال بأنّه أساس ك ٍُّل من «األنا،االستنتاج
 يُطابق هيجل هذه امللكة مع ات ِّحا ٍد ُميث ُِّل، يف موضعٍ آخر.»الذاتية» و «العامل املوضوعي
،يفرتض الحكم (وبالتايل ات ّحاد املوضوع واملحمول
«الهوية املطلقة للوعي الذايت الذي
ُ
.»ً «الجزيئ والكيل») خارج ذاته متاما
نفسه (عىل خالف فيشته) ال يتحدّث
َ  فإن هيجل يتجاوز النص حيث إ ّن كانط،وعليه
2

.عن هذا «االفرتاض» للوعي املطلق كام أنه ال يقوم ال يعرتف بوجود الخيال املنتِج

 إال أ ّن فهمه ممكن،ً رغم أن «الخيال املنتِج» يف «نقد العقل املحض» يبدو نذيرا ً سلبيا
»كمصطلحٍ يرم ُز فقط إىل حقيقة وجود قواعد ما قبلية (وبالتايل « ُمنتجة» وليس «تكاثرية
أو ممكنة فحسب) تحك ُم صورا ً جزئية من اإلحساس (وبالتايل «الخيال» وليس الفكر
3

. )التجريدي
يستشع ُر هيجل هذا التحفظ يف كالم كانط ويتّهمه بالقبول بصور ٍة غري منطقية لألنا
 وبهذه،الفارغة (وليس «املنتِجة» واقعيا ً) التي ت ُواجه كرث ًة متم ِّيز ًة متاما ً من املعلومات
4
 يُطلق هيجل عىل هذه الصورة صف َة منافاة.الطريقة ت ُحافظ عىل سياد ٍة ُعليا يف مقابل العقل

رب أ ّن األنا والكرثة ال يفهام إال باعتبارهام عنارص مج ّردة عن الرتكيب
ُ املنطق ألنّه يعت

1. Hegel, II: 308, Cerf and Harris, p. 73. Except for the identification of productive imagination with
speculative reason, a similar view can be found in M. Heidegger, Kant und das Problem der Metaphysik
(Bonn, 1929). This view has been decisively challenged by D. Henrich, "Uber die Einheit der
Subjektivität," Philosophische Rundschau 3 (1955): 28-69.
2. Hegel, II: 306, Cerf and Harris, p. 71. Hegel here is playing on the components of the term "Urteil." At
this point he also makes the bizarre suggestion that this "speculative unity" is Kant's solution to the problem
of synthetic a priori judgment. As Düsing points out (Das Problem, pp. 110-15), Hegel seems unaware
that since such unity can also be found in analytic judgments it can hardly be the solution to Kant's problem.
Hegel appears to have conflated the psychological and logical meanings of synthesis in judgments. Cf. VI:
254, 505, Johnston and Struthers, vol. 2, pp. 218, 431f; and XX:
3. Cf. K. Ameriks, "Kant and Guyer on Apperception," Archiv fur Geschichte der Philosophie 65 (1983):
174-86.
4. Hegel, II: 306, Cerf and Harris, p. 71. Cf. VI: 258, 261 Johnston and Struthers, vol. 2, pp. 221, 225. In
his late lectures (XX: 348) Hegel makes the remarkable proposal that Kant's doctrine of the schematism
points to an intuitive intellect ("ein anschauender intuitiver Verstand, oder verständiges Anschauen.(
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الناجح .وبقدر ما ميكنني معرفته ،فإ ّن هيغل ال يستطيع أن ينسب إىل كانط عنو ًة التمثل
الشامل «املنتِج» لألنا ،إال من خالل وجود فرضية املثالية املطلقة التي تتضمن مصادرة
عىل املطلوب ،وعليه ،ال يتمحو ُر السؤال حول سبب فشل كانط يف االنتقال من متثلٍ
ِ
تنطبق
املبارش للمقوالت التي
يل أصيل» لألنا ليصل إىل منظوم ٍة مثالي ٍة تا ّمة (االستنتاج
ُ
«مثا ّ
عىل األشياء يف ذاتها) إذ إنّه مل يُحرز نقط َة االنطالق هذه عىل اإلطالق ،بل يتمحور السؤال
حول سبب اعتقاد هيجل بوجوب انطالقنا جميعا ً من املقدمة هذه التي توج ُد عىل األقل
إشار ٌة قوية عليها يف كالم كانط بنح ٍو من األنحاء.
يتعل ُّق الدليل الرئيس ملعالجة هذه املسألة املعقَّدة ببعض االلتباسات األساسية يف
مفهوم اإلدراك الشعوري للتمثل املحض لألنا .بالنسبة لهيجل كام كانط ،يتم التعبري عن
مفهوم التمثل املحض لألنا عىل النحو األعم كمفهومٍ للوحدة الرتكيبية الرضورية لإلدراك
الشعوري ،ولكن حني يُقال بوجود هذه الوحدة ُميكن أن يُراد واحدا ً من اثنني:
1

وعي ذايت واحد؛
 -1أ .ينبغي أن تستطيع جميع التمثالت االنتامء إىل
ٍ
ب .مبا أ ّن هذه التمثالت كثريةُ ،ميكن أن ت ُس َّمى الوحدة هنا تركيبية حتى حينام تتض ّمن
ٍ
عالقات تحليلية بني مضامني التمثالت؛ ج .ومبا أ ّن هذه الوحدة موجودة بالقوة يف
املوجود الواعي (وهي ألجله بالقوة)ُ ،ميكن أن ت ُس َّمى إدراكا ً شعوريا ً حتى ولو مل يوجد
عىل اإلطالق فكر ٌة فعلية شاملة لصيغة «أنا أفكر»...
أو:
ُعرب عن وحد ٍة موضوعية يف التعابري
 -2أ .كل التمثالت يف إدراكنا هي عنارص للحكم وت ِّ
التي ُميكن صياغتها عىل الدوام «أنا أفكر...أن»...؛
ب .مبا أ ّن الكرثة موجود  ...فإ ّن التمثالت (كام ورد أعاله)؛
ج .ومبا أنّها وحدة « ...أنا أفكر» (كام ورد أعاله).

 .1أعتقد أن هذا املبدأ ينبغي أن يحرص بتمثالت ذهن كذهننا  ،لكن الذين يوظفون هذا الفهم لالدراك الباطني يف الغالب يهملون
هذا التقييد.
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ٍ
ظ أ ّن القسم األول يُشدِّد عىل وجود ٍ
ح ُ
متثالت كنا منتلكها
رشط لألفكار باعتبارها
يُال َ
 ،بينام القسم الثاين يُشدِّد عىل وجود ٍ
رشط لألفكار باعتبارها عنارص إدراكية ،أي أحوال
ميكن عىل األقل أن تط لق ادعاء يتصف بالصحة أو الخطأ .بدورها ،تؤكِّد هذه األفكار عىل
ما سوف أس ّميه العالقة امللكية أو املعرفية للتمثالت بالوعي .من املهم التفريق بني هذه
يتبني أ ّن األشياء
العالقات وبشكل خاص بالنظر إىل نية كانط املحتملة ملحاولة إثبات أنّه َّ
التي تنطب ُق عليها هذه األفكار تكون بالنسبة لنا متقاربة بامتدادها ومرتابطة بالرضورة .بتعبريٍ
يرغب كانط بإثبات أ ّن جميع التمثالت التي ُميكن أن منتلكها ينبغي إ ّما أن تكون
آخر ،قد
ُ
معرفي ًة بشك ٍل ُمبارش ،كأحكام التجربة مثل «× هو  ،»ýأو بشكلٍ غري مبارش كأحكام اإلدراك
الحس مثل «يبدو أ ّن × هو  »ýالتي ُميكن لها بالرضورة أن تندرج يف عملية إدراك «إنها
1

الحالة التي أفكر فيها أ ّن × هو .»ý
لهذه الفروقات أهمية كبري ٌة بالنسبة ملسألة قابلية املقوالت للتطبيق .إ ّن الحجة التي
ستبني أ ّن املقوالت رضورية ما دامت
تنطلق أوالً من املعنى املعريف لإلدراك الشعوري
ّ
الزمة للحكم (كام يف «االستنتاج امليتافيزيقي» لدى كانط) .وإذا اعتقدنا ،كام يعتقد كانط،
أ ّن أحكامنا (التحديدية) تعتم ُد عىل الحدوس املفرتضة – وبالتايل عىل أشكا ٍل مع َّين ٍة من
اإلحاسيس  -فإ ّن االعتقاد مبثالية هذه الصور سوف يتسبَّب يعيق استخدام املقوالت
املستَنْتَجة (عرب العالقة املعرفية) من أجل تحديد األشياء يف ذاتها .من ناحي ٍة أخرى ،إذا
اعتقد املرء أ ّن املقوالت قابل ٌة لالستنتاج فقط من املعنى املِليك لإلدراك الشعوري ،فلن
يحدث هذا القيي ٌد املحض للمقوالت املستنبطة ولن تكون هناك حاج ٌة واضحة للتفكر
مبا تتض ّمنه رشو ُ
حكم .بتعبريٍ آخر ،سيكون املرء يف املوقع الطبيعي حيث سيكون
ط ال ُ
أي «فرضي ٍة للتقييد» كام كان هيجل( .ن ِ
ُالح ُ
ظ أيضا ً أ ّن هذا النوع
تحريا ً إزاء ِّ
مثاليا ً متاما ً و ُم ِّ
من فهم اإلدراك الشعوري ُميكنه تلبية الحاجة التي ناقشناها آنفا ً والتي تقتيض وجو َد نو ٍع
من العنرص الذهني الذي ال ميتلك أي نتائج ذاتية مبارشة).

1. That this is Kant's position is argued in Ameriks, "Recent Work," pp. 14-18.
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إنّني أؤكِّد أ ّن هذا املسار الفكري ال ُميث ُِّل فقط طريقا ً كان بإمكان هيجل أن يسلكه ،بل
ميثل الطريق الذي سلكه بالفعل.

1

َ
اإلدراك
لقد التزم هيجل رصاحة بالدمج الحاسم واملطلوب يف هذا املسار عندما ع َّرف
الشعوري الخالص بالعملية التي تقوم من خاللها «األنا» بج ْعل مواد (التمثل) « ُملكا ً يل».
ّ

2

يف موضعٍ آخر ،يدّعي هيجل أيضا ً:
أن اإلعالن عن املرتكز الخاص للمقوالت يكون من خالل النظام الدقيق
الندراجها يف الهوية األساسية لـ ’األنا‘ يف الفكر  -وهو ما يطلق عليه كانط الوحدة
الرتنسندالية للوعي الذايت.

3

لقد ساهمت لغ ُة كانط بإحداث هذا الدمج .فإضافة إىل العالقة املعقَّدة والوثيقة بني
4

حاستي اإلدراك الشعوري ،هناك حقيقة أ ّن كانط يتحدّثُ أحيانا ً كام لو
كل من
ما ت ُغطِّيه ٌّ
ّ
معنى وجوديا ً –أي كأن املوضوع هو كيفية االت ّصال
كان ملبدأ اإلدراك الذي اقرتحه
ً
الرضوري لجميع متثالتنا املمكنة بكوننا املفكِّر الوحيد واملفكٍّر نفسه الذي ميتلكها .من
حسن الحظ أ ّن كانط يقول ما يكفي يف موضعٍ آخر لإلشارة إىل الصعوبات الكامنة يف
ُ
5
إسناد االستنتاج إىل الصيغة املِلكيّة لإلدراك الشعوري .حيث أشار يف قسم املغالطات،

إىل أ ّن الربهان يصح حتى مع فرضية وجود تعددي ٍة نهائية يف املواد الكامنة يف العملية التي
يتم من خاللها التوحيد الرتكيبي للفكر .يف االستنتاج بحد ذاته ،يُؤكِّد كانط أ ّن الرشط
املعريفّ «للوحدة املوضوعية لإلدراك الشعوري» هو بالفعل الفرضية األساسية يف برهانه،

6

 . 1هنا أنا أتجاوز التباين بني مناذج هيغل الراديكالية لألنا ،وأعترب نفس قد قدمت له خدمة من خالل الرتكيو عىل النامذج املألوفة
لألنا  .هناك طبعاً عالقة وثيقة بني هذه النامذج  ،غذ يبدو بالنسبة لهيغل عالقة الذات املوضوع والجزيئ الكيل األصلية مببدأ
اإلدراك الباطني تحصل عندما يطلق املرء العنان ألفكاره ويعتربها خاصته وأنها خاضعة ملبدأ االدراك الباطني.
Cf. VI: 255, Johnston and Struthers, vol. 2, p. 219. See also below, at n. 45- 38 Hegel,
2. Hegel, Encyclopedia, 42, Zusatz I, VIII: 118, Wallace, p. 69. Here Hegel speaks of a remarkable
""Tätigkeit des Vermeinigens.
3. Hegel, Encyclopedia, 42, VIII: 116, Wallace, p. 68. My emphasis.
4. See above, n. 36.
5. See K. Ameriks, Kant's Theory of Mind (Oxford: Clarendon Press, 1982), pp. 137-42.
6. A 364.
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وعي واحد كام هو حاصل يف الوحدة الذاتية
وليس مج َّرد حقيقة انتامء التمثيالت إىل
ٍ
للعالقات الرتابطية.

1

توجد صعوب ٌة إضافية يف التأكيد عىل صيغة التملك ،وتتمث ُّل يف الغموض الكامن يف
معنى قولنا بأ ّن فعلنا هو الذي يصن ُع متثالتنا الخاصة بنا .كام يُشري هيجل نف ُس ُه حينام
2
ُ
أي متثلٍ ال يكون
يسخ ُر من «مالزمة» التمثالت للعقل  ،فإنّنا ال
مهامً عن ِّ
منتلك مفهوما ً ّ

أي يش ٍء
عقليا ً .إ ّن الطبيعة االرتباطية للتمثالت تجعلُها قابل ًة لالنتساب إلينا ِّ
بغض النظر عن ِّ
تنتسب إلينا ،فمن
فعل ميكن من خالله للتمثالت أن
قد نفعله .باإلضافة إىل ذلك ،إذا ُوجد ٌ
َ
امللفت للنظر أ ّن مبدأ اإلدراك الشعوري (وفق هذا التفسري) يُفي ُد أ ّن هذا الفعل ال يتض ّمن
تتغري.
أثرا ً أو تقييدا ً
ُ
خاصا ً .فكُل التمثيالت تخض ُع له ،وحني يتم ربطها بذاتها ال يُ
ّ
فرتض أن َّ
(أشك يف أن تكون هذه الحقيقة مرتبطة بالنقطة السابقة التي أكَّد عليها هيجل حول رضورة
صحيح مبعنى افتقار املعلومات ملا قد
انقياد الكرثة لنا عىل نح ٍو تام .من الواضح أ ّن هذا
ٌ
مينعها قبليا ً من هذا النوع من «الفعل» العقيل) .من ناحي ٍة أخرى ،إذا قيل بأ ّن املقصود من
اإلدراك الشعوري هو مج َّرد العملية املألوفة املتمثِّلة باالستحضار الرصيح لسلسل ٍة محدَّد ٍة
من التمثالت إىل الذهن ومنْحها خاصيّة الحيوية التي تفتق ُر إليها التمثالت األخرى ،يجب
ُ
تجريبي لإلدراك الشعوري كان ينبغي
الر ّد بأ ّن هذا األمر
يهدف إىل استحضار مفهومٍ
ٍ
ملفهوم التمثل املحض لألنا أن يُقصيه عىل وجه الدقة .قد يكون هذا اإلدراك الشعوري
مسؤوالً عن عالق ٍة واضحة بالتمثالت ،ولكن ال ُميكنه ادّعاء قبلية انطباقه عىل جميع
كل من الفلسفة الرتنسندالية واملثالية
يفشل يف استيفاء ُمتطلّبات ٍّ
ُ
التمثالت وسوف
املطلقة.
إىل هنا ،يبدو أ ّن نقْد هيجل لكانط يستفي ُد يف أفضل األحوال من د ْمج قابلية االنطباق
الجوهري –ولكن حتامً ليس الكيل -للصورة املعرفية ملبدأ اإلدراك الشعوري مع امليزة
كامل البيان ،فهيغل
ُ
الكلية الحقيقية –الجوهرية ظاهريا ً -للصيغة املِلك ّية للمبدأ .هذا ليس
1. B 139-40.
2. Hegel, Encyclopedia, 20,VIII: 74,Wallace,p. 31; VI: 254,Johnston and Struthers, vol. 2, p. 218; XX:
343.
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يُحاول ،يف معالجته األخرية لكانط  ،أن يوضح بشك ٍل أكرث تفصيالً نوع الفعل الذي يعترب
ُ
ويعرتف أ ّن كانط ال يرشحه «عىل وجه التحديد» بهذه
أنّه له دخال ٌة يف اإلدراك الشعوري،
الطريقة.
دمت أض ُع مضمونا ً تجريبيا ً يف األنا –
«أنا الكيل متاما ً ،غري القابل للتحديد نهائيا ً .ما ُ
َ
الدخول يف
أي أدركه شعوريا ً -ينبغي أن يدخل يف بساطة األنا .وليك يستطيع املضمو ُن
1

بسط بحد ذاته وتستويل عليه البساطة .هكذا يُصبح
الواحد –يف ساطة األنا -ينبغي أن يُ َّ
ح مضموين .أنا األنا ،أنا واحدٌ .وعليه ،توضع الفكرة
املضمون يف الوعي واحدا ً ،ويُصب ُ
نتج ذاته ألنّه واحد...كل
يف ات ِّحا ٍد وت ُصبح واحدة...ما يُنتجه الفكر هو الوحدة ،وبالتايل ي ُ ُ
ما أملسه يجب أن يكون قادرا ً عىل االتاحة لنفسه أن ت ُقحم يف هذه الصور للوحدة (صور
تركيب اإلدراك الشعوري)».

2

عرب هيجل عن مركّب يتأل َُّف من تفسريه الراديكايل السابق لألنا عىل
يف هذه الدعوى ،يُ ِّ ُ
ولعل هذا الرتكيب كان
يك الالحق لإلدراك الشعوريّ ،
ضوء ق ّو ٍة ُمنتجة ،وعىل مفهومه املِل ّ
خاصة للغاية
منح األنا قو ًة
ّ
دامئا ً يدو ُر يف خاطره ولك ّنه مل يُوضِّ حه من قبل .وعليه ،ت َّم ُ
تتجاو ُز مجرد تحديد كون التمثل
ُملكا ً للفرد ،وأ ّما اإلدراك الشعوري فيبدو أنه بتض ّمن ف ْرض صورة البساطة عىل التمثل
تسمح بالتايل للتمثل أن يُصبح ُملكا ً للفرد .لألسف ،يبقى مفهوم تبسيط فكر ٍة ما غامضا ً
التي
ُ
متاما ً كغموض نسبتها املبارش ًة يل .وم ّر ًة أخرى ،ال يتم توضيح كيفية منْح يش ٍء للفكر ال
اقرتاح فعلٍ
عادي – كتبسيط الفكرة
يكن باألصل موجودا ً يف الفكر .من ناحي ٍة أخرى ،إذا ت َّم
ٍّ
ُ
يتعارض أيضا ً مع املجال الكيل
حي أو شخيص عليها -فإ ّن هذا
ُ
من خالل إضفاء طابع ّ
الرضوري الذي ينبغي أن ي ّتصل باإلدراك الشعوري .الوسيلة الوحيدة للخروج من هذا
املأزق هي التحول عن مناقشة ما ينبغي فعلُه لفكر ٍة أو متثيلٍ ما من أجل تبسيطهام،

1 . das Eine
2. Hegel, XX: 344.
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1
ِ
رشوط تبسيط تعددية أو «خليط» املعلومات مبعنى توحيدها .ولكن
واالنتقال إىل ُمناقشة

أي من هذين الرشطني بأدىن
ترب ُز معضل ٌة أخرى ،إذ يبدو إما أ ّن يكون باإلمكان توضيح ٍّ
ي إشار ٍة إىل األنا فضالً عن املثالية
املصطلحات التي -كام أشار هيوم -ال
تحتاج أل ِّ
ُ
حكم -وبالتايل يُيستحرض
املطلقة ،أو يتم الرتكيز عىل نوعٍ أوسع من االت ِّحاد –كات ِّحاد ال ُ
يف لإلدراك الشعوري الذي يتجنّبه هيجل ،والذي ُمي ِّيز مقارب َة كانط عن
املعنى املعر ّ
مقاربته.

2

بالرغم من فشل اعرتاض هيجل األول بسبب اعتامده عىل تفسريٍ خاطئ وغري كاف
أساسا ً (بالنظر إىل النتائج املحدودة للمفهوم إلدراك الشعوري عند هيغل) ،تجد ُر اإلشارة
يتوافق عىل األقل مع عامة التفاسري الحديثة للرباهني الرتنسندالية ،وخصوصا ً مع
إىل أنّه
ُ
ُستخلص من املعامل
العديد من الصيغ الجديدة شبه السرتاوسونة لبنية االستنناج التي ت
ُ
3

عرب هجو ُم هيجل
التي أدَّت بكانط يف النهاية إىل تبنِّي املثالية الرتنسندالية  .بهذه الطريقة ،يُ ِّ
أي مايتافيزيقيا خاصة
عن ر ٍّد مفهومٍ ومؤث ٍر للغاية عىل كانط ،وهذا الرد ٌ
قابل لالنفصال عن ِّ
يل
من حيث املبدأ واألصل .عالوةً عىل ذلك ،حتّى لو بال َغ هيجل يف الدعوة إىل برهان جد ٍّ
ينطلق من مقول ٍة واحدة ليشمل سائر املقوالت ،وحتى لو مل يكن عادالً يف ات ّهامه لكانط
ُ
4
بات ّباع منهجي ٍة «تاريخية» و«نفسية» فحسب يف االستنتاج امليتافيزيقي  ،ال يسع املرء إال

ميتافيزيقي كاملٍ و ُمقنع متاما ً ،ولهذا
أن يستشعر إحساس هيجل بالحاجة إىل استنتاجٍ
ٍّ
السبب فإ ّن دعوته إلقامة دليلٍ أقوى عىل املقوالت تلقى قبوالً حسنا ً.

1. Hegel XX: 347; Encyclopedia, 42, VIII: 116, Wallace, p. 68.
2 . Hegel may appear to approach Kant here when he links possessing with conceiving, but
unfortunately he uses the former to understand the latter, rather than vice-versa: "In order to recognize
what a notion is, one is to consider the notion of the I." (VI: 255, Johnston and Struthers, vol. 2, p. 219).
My translation.
3. See Ameriks, "Recent Work," p. 13. Cf. below, at n.54.

4. See, e.g., VI: 289, Johnston and Struthers, vol. 2, p. 247; and XX: 346. Hegel is well challenged
here by Smith, "Hegel's Critique," pp. 445-48.
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3
تجعل التعامل مع اعرتاض هيجل الثاين أمراً
ُ
إ ّن االعتبارات التي ت ّم تقدميها لح ِّد اآلن
رث عليهام يف املعرفة ...ما
سهالً نسبيا ً ،أي بالنسبة لكانط إ ّن «الكلية والرضورة اللَّذَين نع ُ
وجل ما فعله كانط كان تقديم تفسريٍ لهذه املعلومة».
ّ
هي إال مسلّامت يف النهاية؛...

1

أساس هذا االعرتاض يف الفكرة املتمثلة بأن مالحظة كانط الرئيسية هي هيئة اإللزام،
يكم ُن
ُ
وأ ّن االستنتاج يُعادلُ رواي ًة ميتافيزيقي ًة لكيفية ف ْرضنا املقوالت ،وبالتايل عدم امتالكها
لحقيقة ُمطلقةُ .مجدَّدا ً ،يقو ُم هيجل بد ْمج حجة االستنتاج لتتناسب مع (فهمه ل) ملثالية
دمج مفهو ٌم عىل ضوء املعلومة التي ذكرناها للت ّو حول غفلة هيجل عن
كانط ،وهو
ٌ
لعل التشجيع عىل هذا الد ْمج قد ورد أيضا ً يف كتاب كانط
احتجاج كانط عىل املقوالتّ .
2

«التمهيدات» حيث ت ُؤخَذ «الرضورة يف اإلدراك» كافرتاض  ،ولك ّننا نعل ُم أ ّن منهجية
3

«التمهيدات» ليست كمنهجية «نقد العقل املحض»  .مهام يكن ،فإ ّن نظر ًة إىل بعض
القياس الثاين ت ُظهر ني َة كانط الشتقاق مبدأ الرضورة وليس مج َّرد افرتاضه.

4

ي حال رمبا مل يكن راغبا ً مبنْحها
ال يعتني هيجل بهذه النقاط الواردة يف النص ،وعىل أ ِّ
وزنا ً كبريا ً .مبالحظة تحليلنا لالعرتاض األول ،يبدو من املحتمل أنّه يف ما عدا الحجة التي
ممنوح داخل
تبطل التشكيك واملثالية الجزئية (من خالل استنتاج بُنية العامل عرب ما هو
ٌ
مييل هيجل نحو الرأي الذي يُفي ُد أنّنا ما زلنا فقط عىل مستوى
الصيغة املِلكية لتمثل األنا)ُ ،
االفرتاض و «التوضيح» وليس عىل مستوى الربهان عىل الرضورة الحقيقية .إ ّن إسناد هذا
الرأي يبدو أنسب إذا ما تفكّرنا برشوط هيجل العالية عموما ً ملا يُعد دليالً ،وإذا استذكرنا
1. 50 Hegel, Encyclopedia, 540, VIII: 113, Wallace, p. 65; cf.
2. Kants gesammelte Schriften (Berlin: Königliche Preussische Akademie der Wissenschaften, 1902f),
IV: 279.
3. See ibid., IV: 274.
4. See A 176/ B 218, A 189/ B 232. Here my interpretation contrasts with Smith, "Hegel's Critique," p.459.
My defense of Kant here is also meant to meet at least the first two points of J. Habermas' Erkenntnis und
Interesse, Frankfurt: Suhrkamp, 1968) neo-Hegelian challenge to transcendental philosophy for assuming
(1) a normative concept of experience (science), (2) an a priori identity of the ego, and (3) a sharp theorypraxis distinction. I have just tried to show these first two points (in reverse order) are not inherent in Kant's
strategy.
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للمفّسين املعارصين للحجج الرتانسندالية الذين مالوا نحو افرتاض أنّه
العدد الكبري
ِّ
ّس استنتاج كانط القوة املعرفية وال ُميكنه إال أن
ِّ
بغض النظر عن دحض التشكيك ،يخ ُ
1

َ
معنى ميتافيزيقيا ً غريبا ً  .يُوافق هيجل بشكلٍ رصيحٍ عىل هذا االفرتاض حينام
ميتلك
ً
حس واليشء املحسوس ،تخرج كل الفلسفة
رص ُح أنّه يف افرتاض «اليشء الذي يَ ُ
يُ ِّ
2

(الحقيقية) من امليدان»  .هنا ،ال تقدير للفكرة الكانطية التي ت ُفيد ابتداء الحجة ببعض
مسلامت الحس املشرتك لتنتقل إىل الكشف عن اعتامدها عىل مبادئ متن ّوعة ُمثرية للجدل
مفهومي رضوري.
يُراد لها تشكيل إطا ٍر
ٍ

3

حكم التجريبي
باختصار ،حيث يُق ِّد ُم كانط دليالً متواضعا ً نسبيا ً
ُ
ينطلق من :أ) طبيعة ال ُ
ليصل إىل :ب) الئحة املقوالت الصحيحة ،ومن ث ّم إىل :ج) منظومة املثالية الرتنسندالية،
يل يبدأ بنقط ٍة متقدِّمة عىل (أ) –عىل سبيل املثال :قوة
غب باستنتاجٍ راديكا ٍ
فإن هيغل ير ُ
ملكية محضة أو «تبسيطية» لإلدراك الشعوري -تتجاوز (ج) لتصل إىل (د) :منظومة املثالية
املطلقة .مبا أ ّن هيجل مل يعرث عىل هذا االحتجاج الراديكايل يف «نقد العقل املحض»،
فإنّه يُوبِّخ كانط بسبب عدم انتقاله املبارش من النقطة املتقدمة عىل (أ) ليصل إىل (ب)،
ومن ثم عدم انتقاله افرتاضا ً إىل (ب) عىل اإلطالق ،بل االنتقال فقط إىل (ج) .من خالل
املفّسين عن االعتبارات
غفلته عن البُنية الرئيسية لحجة كانط ،غفل هيجل كغريه من
ِّ
الفرع ّية املهمة التي تجعل االنتقاالت من (أ) إىل (ب) ومن (ب) إىل (ج) ُممكنة .سوف
نقو ُم الحقا ً بالتأكيد عىل الحذف الوارد يف االستدالل الثاين ،أ ّما الهفوات األساسية يف
االستدالل األول فإنّها ال تتعل َُّق فقط باملعنى املعريف لإلدراك الشعوري بل أيضا ً باستعامل
الصور الحدسية الخالصة وهذا أم ٌر حاس ٌم يف استنتاج كانط بأ ّن املقوالت قابلية كلية عىل
االنطباق ضمن تجربتنا.

1. See above, n. 48.
2. Hegel, II: 338. Cerf and Harris, p. 101 (my translation).
"3.This point was first made clear in D. Henrich, "The Proof-Structure of Kant's Transcendental Deduction,
Review of Metaphysics 22 (1969): 640-59. Cf. above, n. 36.
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4
صل بشك ٍل وثيق بتفاصيل االستنتاج
ال يبدو أ ّن اعرتاض هيجل الثالث عىل كانط يتّ ٌ
رص ُح يف طرحه األصيل بأ ّن اإلشكالية عامة جدا ً وتنطبق أيضا ً عىل
الكانطي أل ّن هيجل يُ ِّ
1

ج ُه هيجل هذا االعرتاض ض ّد جميع الفالسفة الذين يُحاولون تحدي َد نطاق
لوك  .يُو ِّ
املعرفة وحدودها من خالل فحص ملكاتنا اإلدراكية أوالً  ،وبالتايل يغفلون عن أنّ
االستفسار األويل هو بح ِّد ذاته جز ٌء من عملية املعرفة .يف كتاب «الفينومينولوجيا» ،مل
يذكر هيجل اسم كانط لدى تقديم هذا االعرتاض بصيغته األكرث شهرة ،ولكن من الواضح
أنّه يقص ُد اإلشارة إىل كتاب «نقد العقل املحض» حينام يُها ِج ُم مرشو َع االستفسار األويل
فحص إمكانية االعتامد عليها سلفا ً.
املنطلِق من مفهوم املعرفة «كوسيل ٍة» أو «أدا ٍة» ينبغي
ُ

2

اإلشكالية يف فهم أن الفلسفة النقدية تؤكِّد عىل أن وسائل معرفتنا ُميكن أن تكون غامضة
أو جزئية بسبب كونها ُمتلقِّية ،وأ ّن أدوات معرفتنا ُميكن أن تكون ُمح ِّرفة باعتبار فعاليتها-
يقص ُد هيجل قطعا ً مطابقتها مع مفهوم كانط عن الصور املا قبلية مللكتي الحس والفهم.

3

ي ّتصف هيجل بالالمباالة يف رشحه للصعوبة الكامنة يف هذا املفهوم ،وتتمث ُّل طريقته
يرتكب خطأ «االمتناع عن النزول
املفضَّ لة للتعبري عنه يف ترصيحه بأن الفيلسوف الناقد
ُ
4

محل النقاش ،يبدو أنّه باإلمكان
إىل املاء قبل تعلم السباحة»  .إذا كانت هذه هي الصعوبة ّ
5
أقل مجازيا ً عىل ضوء ما تناوله رودريك تشيسهومل يف «إشكالية
التعبري عنها بشكلٍ ّ

املعيار» .بشكلٍ عام ،يبدو أنّه من أجل تقديم ادّعا ٍء معريف عىل الوجه املناسب ،ينبغي أن
يعلم الفر ُد أوالً أن املدّعى يستويف الرشوط التي تجعل منه معرفة ،ولكن يبدو أ ّن املرء ال

1. Hegel, II: 304, Cerf and Harris, p. 69. In general, Hegel links Kant closely to empiricism
2. Hegel, Phenomenology of Mind, III: 68, trans. J. Baillie (New York: Harper, 1967), p. 131.
3. Ibid. Cf. R. Norman, Hegel's Phenomenology (London: Chatto and Windus, 1976), pp. 19-27; and G.
Kortian, Metacritique, trans. J. Raffan (Cambridge: Cambridge University Press, 1980), pp. 34-41.
;4. Hegel, Encyclopedia, 41, Zusatz, VIII: 114, Wallace, p. 66. Cf. ibid. 10, VIII: 4, Wallace, p. 14; II: I54
XVI: 58ff; XX: 334.
5. See Roderick Chisholm, The Foundations of Knowing (Minneapolis: University of Minnesota Press,
1982), p. 63.
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يستطيع معرفة ذلك (أي ما هي رشوط هذه املعرفة) إال إذا حظي ُمسبقا ً مبعرفة بعض األمور
الجزئية.
رصح
اختار تشيسهومل َّ
حل هذه اإلشكالية عرب وسيل ٍة «خاصة» وليس «منهجية» ،و َّ
1

بوجود أمو ٍر محدَّدة نعرفها قبل علمنا باملعيار العام الذي يجعلها معارف ،ومن خالل
التأمل بهذه القضايا املحدَّدة ُميكننا صياغة املعيار العام .يف املقابل ،يبدو أ ّن الفيلسوف
الناقد هو عاملٌ منهجي يحث عىل منع بعض االدّعاءات املعرفية إىل حني تأكده من بعض
ولعل السبب يف ذلك يعود إىل إدراكه للصعوبات التي ذكرناها للت ّو حول
ّ
املبادئ العامة،
«أدواتنا» اإلدراكية .واستنادا ً إىل هذه املبادئ ،ومن خالل فحصنا لقدرتنا عىل إشباعها،
ُميكن تطوير استفساره األويل ل ُيصبح بيانا ً عاما ً عن بُنية معرفتنا ونطاقها.
يبدو أ ّن هذا ما كان يقصده كانط عىل وجه الدِّقة حينام طرح استنتاجا ً يتأل ُّف من مبادئ
قبلية ومن ث ّم تفسريا ً مثاليا ً عن نطاقها .إذا اقتنعنا بأ ّن هذا ما كان يقصده كانط بالفعل ،فمن
الطبيعي االع رتاض عليه من خالل إثارة إشكالية املعيار ،والتساؤل عن كيفية استنتاج
املبادئ العامة من دون اإلقرار أوالً ببعض االدّعاءات املعرفيّة ،أي أن نسأل عن كيفية
2

تصميم كانط عىل تعلم السباحة من دون التبلل باملاء .ولكن إذا قمنا بدالً من ذلك بتناول
تفسري مرشوع كانط يف مقابل تفسري هيجل الذي َو َرد يف الجزء األول من تحليلنا ،فال
ُ
حل
يهدف إىل تقديم ٍّ
توجد أي إشكالية .و السبب وفقا ً لهذا التفسري ،أن االستنتناج ال
يفرتض وجو َد بعض العبارات املس َّوغة عىل
منهجي لإلشكالية العامة ملعيار املعرفة ألنّه
ُ
ٍ
سبيل املثال:
(«يحدث يش ٌء يف نقط ٍة محدَّدة») ويسأل فقط عن املبادئ املاقبلية التي تقتضيها تلك
العبارات .وعليه ،إذا شكّل ما قدّمناه كامل اعرتاض هيجل الثالثُ ،ميكن رفضه (كنق ٍد
مبارش لكانط) بنفس الطريقة التي ُرفضت فيها االعرتاضات السابقة.

1. Chisholm, Foundations, pp. 69ff
2. Cf. Hegel, Encyclopedia 41 Zusatz, VIII: 114, Wallace, p. 66: "True, indeed, the forms of thought
"?should be subjected to a scrutiny before they are used; yet what is this scrutiny but ipso facto a cognition
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ضح أنّه يوجد يش ٌء إضايف يف االعرتاض الثالث ،إذ يُؤكِّد هيجل عىل أ ّن الخطأ
ولكن يتّ ُ
األسايس املتمثّل بالتعامل مع املعرفة -أو قدرتنا اإلدراكية -كأداة يرتب ُ
ط بشك ٍل وثيق بـ (ما
َّ
أطلقنا عليه) إشكالي َة املعيار .غالبا ً ما يقو ُم هيجل برشح الصعوبة (أو املياه العميقة) التي
ُ
رص ُح بأنّه من خالل افرتاض كانط لوجود هذا
يُفرتض
دخول كانط فيها هنا ،وذلك حينام ي ِّ
1

الفرق الكبري بينه وبني األدوات الحقيقية .بينام
َ
املفهوم «األدايت» للمعرفة ،يكون قد أغفل
ُميكن أن نخترب أدا ًة عادية وحيدة ملعرفة سالمتها (مثالً :من أجل اختبار ِمطرقة ال يتحتّ ُم
علينا استعام لها فضالً عن رضبها مبطرقة أخرى)  ،إال أ ّن إدراكنا يبدو عىل الشكل التايل:
قابل للمناقشة
إن عدم وجود اختبا ٍر إلدراكنا ال يقتيض استعاملنا له .بالتايل ،هناك يش ٌء ٌ
نتخىل عن هذا االفرتاض نكون
ّ
نفرتض أ ّن اإلدراك هو مج َّرد أداة ،وحينام
العميقة حينام
ُ
قد تخلَّينا ع ّام يطرحه هيجل كدافع للفلسفة النقدية (أي فكرة االختبار املس َبق لكيفية عمل
هذه األداة).
لألسف ،تتض ّم ُن هذه الطريقة الجديدة يف صياغة اعرتاض هيجل اإليحا َء املضلِّل
الذي يُفي ُد أ ّن املفهوم األدايتّ للمعرفة (كام وضّ حناه للت ّو) هو مسلمة يف فلسفة كانط.
ولعلّه يبدو كذلك بالنسبة لبعض الفالسفة ،ولكن فيام يتعلَّق بكانط ينبغي أن نَذكُ َر من
جديد أ ّن املقصود عىل وجه الدِّقة من الحديث عن أنواع الحدس والفهم هو االستنتاج يف
حججه وليس نقطة االنطالق .من دون شك ،يعتق ُد كانط أنّه من الخطأ أن نفرتض أ ّن
2

تكشف يف ذاتها يف ذاتها مبارشة ،أل ّن أساس هذا االفرتاض بالكاد يكو ُن
ُ
متثالتنا التجريبية
رب ُر نوعا ً من
واضحا ً ،ومن املؤكَّد أيضا ً أ ّن كانط يعتق ُد بأ ّن تاريخ الخالفات امليتافيزيقية يُ ِّ
التقييد األويل ملسألة إمكانية االعتامد عىل العقل حينام يتجاو ُز امليدا َن التجريبي ،ولك ّن
كل هذا ال يعني أ ّن كانط يقول منذ البداية أ ّن ما

 . 1يف الواقع ،كل ما تحتاج فعله هو السؤال عن التايل ،اذا كانت هذه التعابري موجودة ،لكنني واثق أن كانط مثلنا ،كان يعتقد أن
هناك تشابه من هذا النوع بينتشيسلوم وكانط هنا.
see K. Ameriks, "Current German Epistemology," Inquiry 25 (1982): 125-38.
2. See the passages cited above at n. 6o.

نقد هيغل لفلسفة كانط النظرية 81 
ينبغي استعامله هو فقط الصورن التي ت ُتيح لنا الوصول إىل األشياء .بل عىل العكس،
ُفصل ،يصبح من نافلة القول إنّها صور منتلها وهي أدواتنا
حينام ت ُك َتشَ ُف هذه الصور وت َّ
ملحاولة الوصول إىل يشء يف ذاته متميّز متاما ً عنا.
هنا ،قد يُرص املرء بأ ّن اعرتاض هيجل ال يتّصل باالعتقاد بوجود أدا ٍة إدراكية متم ِّيزة
يصدق أ ّن املعرفة ال ُميكن
ُ
عن األشياء يف ذاتها (وهو ما يُس ِّميه هيجل «املطلق») .ما دام
ٍ
حديث عنها كوسيل ٍة أو كأدا ٍة أمرا ً غري
ي
أن ت ُشبه أدا ًة عادية ،يبدو أ ّن هذا يكفي لج ْعل أ ِّ
مناسب .وعليه ،إذا مل تكن الفلسفة النقدية خاطئة منذ البداية ،إال أنّها ت ُخفق يف النهاية.
كل ما يلتز ُم به هو تشبيه قوى اإلدراك
يتمثّل رد كانط عىل هذه النقطة يف الترصيح بأ ّن َّ
ج عن الربهان عىل استقاللي ٍة مع ّينة لألشياء عن
معنى
باألدوات ،وهو تشبيه ذو
ّ
خاص ينت ُ
ً
جيب كانط أنّه بينام تستطي ُع القدرة االنعكاسية مللكتنا اإلدراكية
أذهاننا .عىل نح ٍو أدق ،قد يُ ُ
جعالها مختلفة عن أي أدا ٍة
بشكلٍ عام والنطاق الشامل لجز ٍء مح َّد ٍد من تلك امللكة أن ي ْ
عادية ،إال أنّه من الصحيح أ ّن هذا الجزء من ملكتنا اإلدراكية يستطي ُع استعاملَ مبدأ التناقض
ُ
متتلك نطاقا ً محدودا ً
الختبار األجزاء األخرى ،وقد ت ُشري نتائج االختبار إىل أ ّن تلك األجزاء
ويف هذا اإلطار تبدو أنّها وسائط أو مج َّرد أدوات .بالتايل ،إذا ُوجدت التناقضات التي تنشأ
حينام تجتم ُع بعض االفرتاضات التعقلية مع فرضي ٍة ميتافيزيقي ٍة ُمحدَّدة كفرضية الواقعية
1

جرب عىل
الرتنسندالية (وفقا ً لقسم املتناقضات  ،فبإمكان الفيلسوف الناقد (الذي ال يُ َ
اإللتزام بنقطة انطالقٍ غري ُمسلّمة) أن ي ُؤكِّد عىل رفضه للفرضية امليتافيزيقية .أ ّما إذا صودف
أ ّن إحدى نتائج هذا الرفض تتمثّل بالتأكيد عىل وجود فجو ٍة بني ما ُميكن معرفته تجريبيا ً
عن األشياء وبني حقيقة األشياء يف ذاتها ،فمن املناسب أن نقول بأ ّن ملكتنا اإلدراكية
معني فقط.
املعت ِمدة عىل التجربة ت ُشبه األداة التي ميكن أن يستفاد منها إىل ح ٍّد ّ
بالطبعُ ،ميكن للمرء أن يعرتض عىل الحجج الخاصة الواردة يف سياق طرح
جه ض ّد فكرة اإلدراك كأداة ،بل هو مج َّر ُد
التناقضات املزعومة ،ولك ّن هذا االعرتاض ال يُو َّ
ٍ
وميكن للمرء أن يسعى
اعرتاض عىل نو ٍع خاص من التربير إلحدى أشكال هذه الفكرةُ .
1. See especially, Kants gesammelte Schriften, IV: 282822.
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نحو وسيل ٍة عامة ملعارضة متام محاولة كانط للتفريق البنّاء بني ما تستطي ُع ملكاتنا اإلدراكية
معرفته وبني ماهية األشياء يف ذاتها ،وهذا ما يقو ُم به هيجل فعالً يف مجموعته الرئيسية
ج َهة ض ّد فلسفة كانط النظرية -أي نقْد املثالية الكانطية .يف
الثانية من االعرتاضات املو َّ
ج ٌة ُمل ِفت ٌة للنظر ُميكن اعتبارها وجها ً آخر لالعرتاض الثالث عىل
هذا املسار ،توج ُد ح ّ
كل ما منتلكه هو مبادئ تنطبق
االستنتاج وهي أنّه :إذا أردنا التأكيد وفق هذه القاعدة أ ّن َّ
يتعارض مع فرضية التقييد ألنّه لن
عىل الظواهر فحسب ،فإ ّن هذا التأكيد البحت سوف
ُ
يتعلّق بكيفية ظهور األشياء بالنسبة ألدواتنا اإلدراكية ،بل سيكون ادِّعا ًء عىل القضية بشكلٍ
ُمطلق .1ينبغي أن يتمثّل الرد عىل هذا االت ّهام من قبل املدافعني عن كانط بالترصيح بأنّه
مل يُ َّد َعى عىل اإلطالق عدم إمكانية معرفة يش ٍء يتم ّتع بتامم الحقيقة ،بل تتمثّل النقطة
األساسية يف فرضية كانط بأ ّن تحدي َد األشياء تحتاج إىل الحدس وأ ّن حمل الصفات
الحدسية (وتوابعها) التي تردنا عرب صورنا الحسية ال ُميكن أن يصف األشياء كام هي يف
ذاتها .إ ّن التأكيد البحت الذي يُفي ُد أ ّن «الصفات الحسية التي منتلكها ينبغي أن متتلك
يتعارض مع فرضية التقييد
وص َف األشياء كام هي يف ذاتها»
ُ
مبادئ مع ّينة وبالتايل ال ُميكنها ْ
يف حال ٍة واحدة فقط ،وهي إذا قام مبنْح املعرفة املحدّدة لألشياء يف ذاتها ،ولكنّه ال يفعل
ذلك .بالرغم من أ ّن هذا التأكيد يوفّر نوعا ً من املعرفة املطلقة ،إال أنّها معرفة سلبي ٌة وغري
أي فرضي ٍة يري ُد كانط االعتقا َد بها.
محدَّدة وال
ُ
تتطابق مع ِّ
ت ِر ُد معالجة هيجل األكرث شهر ًة لهذا الر ّد يف الهجمة االفتتاحية عىل الفلسفة النقدية يف
ٍ
معلومات غامضة
ري هيجل إىل أ ّن استفسار كانط يُق ِّد ُم
كتاب «الفينومينولوجيا» حيث يُش ُ
وخالية من أي معنى:
يبدو...أ ّن العالج  ...يكون بأن نزيل من النتيجة ذلك الجزء الذي –عرب تص ّورنا إلمكانية
فهم املطلق من خالل تلك األداة -ينتمي إىل األداة وبالتايل نحصل عىل الحقيقة الخالصة.

1. See Hegel's statement, "If they cannot be determinations of the Thing in itself, they can still less be
determinations of the Understanding, to which we must allow at the very least the dignity of a Thing in
itself." (V: 40, Johnston and Struthers, vol. I, p. 57.) Cf. P. F. Strawson, The Bounds of Sense (London:
Methuen, i966), p. 39; and Ameriks, Kant's Theory, pp. 280off.
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ً...ويقف
ُ
ولكن يف الواقع ،سوف يقو ُم هذا التحسني بإعادتنا إىل النقطة التي كُنّا فيها سابقا
كل هذا العناء الذي قد أدركنا اآلن أنّه مل يكن رضوريا ً.
اليشء أمامنا مجدَّدا ً كام كان قبل ِّ

1

ري إىل مرشوع كانط املتمثِّل بإقصاء املكان
ُميكن أن نُدرك بسهول ٍة أ ّن هذه النظرية ت ُش ُ
ري التعجب للغاية ،حيث إنّه
والزمان عن امليدان النوميني ،ولك ّن االعرتاض الوارد فيها يُث ُ
يقو ُم مبنع املدافع عن كانط من استخدام مفهوم اإلبطال املحدَّد الذي يتمثّل يف أبسط
معني ال يوصلنا إىل نتيج ًة فارغ ًة بحتة،
أشكاله بالفكرة التي ت ُفيد أ ّن اإلنكار املس َّوغ ٍ
لرأي َّ
معني .وعليه ،حينام يقو ُم املدافع عن كانط بإنكار ال ُب ْعد املكاين-
بل يزي ُد من فهمنا مبقدا ٍر َّ
الزماين لألشياء يف ذاتها ،فإنّه ال يُحدِّد طبيعتها بشكلٍ مؤكَّد ،ولكنّه يقو ُم بتحسني فهمه من
خالل تغلبه عىل إحدى األخطاء الفكرية الفادحة (الواقعية الرتنسندالة).
قد ت ُفهم عبارة هيجل ديالكتيكيا ً ،فال يغدو معناها أ ّن املدافع عن كانط ال ُميكنه أن
يكتسب
أي يش ٍء من اكتشافه لحدود صورنا املعرفية ،بل عليه إ ّما الترصيح بأنّه ال
يستم َّد َّ
ُ
شيئا ً من هذا األمر أو االعرتاف بإحرازه لنو ٍع من املعرفة األصيلة ،وبعد هذا ُميكن أن نُظهر
أ ّن هذا اإلقرار يُفيض إىل الصعوبات .وعليه ،يُكمل هيجل احتجاجه كالتايل:
إذا كان تفحص املعرفة -التي نتص ّورها وسيلة -يع ّرفنا عىل قانون االنكسار الخاص
بها ،فال جدوى من إزالة هذا االنكسار من النتيجة ،أل ّن املعرفة ليست انحاراف الشعاع ،
بل هي الشعاع نفسه الذي تتّصل الحقيقة بنا من خالله ،وإذا متّت إزالته ،فإ ّن ما ستتم
اإلشارة إليه هو االت ّجاه البحت أو املكان الفارغ فقط.
...عىل وجه الخصوص ،ت ُسلِّم (الفلسفة النقدية) جدالً بأ ّن املطلق يف جانبٍ واملعرفة
يف الجانب اآلخر ،تقف وحيدةً ومنفصل ًة عن املطلق ولك ّنها مع ذلك حقيقية .بتعبريٍ آخر،
إ ّن وجود املعرفة خارج املطلق يجعلها بالتأكيد خارج ميدان الحقيقة ،ولكنّها بالرغم من
ذلك حقيقية(...ت ُكمل الفلسفة النقدية) يف متييزها بأ ّن املعرفة التي ال ت ُ
ُدرك املطلق –كام
يريد العلم أن يفعل -هي حقيقي ٌة أيضا ً؛ وأنّه بالرغم من أ ّن املعرفة بشكلٍ عام قد ال تستطيع
إ َ
دراك املطلق إال أنّها قادر ٌة عىل معرفة حقيق ٍة من نوعٍ آخر .ولكن بينام منيض قُدُما ً سوف
1. 68 Hegel, III: 69, Baillie, p. 132.
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حري
نُالحظ أ ّن الكالم العشوايئ عىل هذا املنوال يؤدِّي ،عىل املدى الطويل ،إىل متييز ُم ِّ
بني الحقيقة املطلقة والحقيقة من نو ٍع آخر...

1

كتاب نقد العقل املحض مع «ات ّجاه
يتمث ُّل االعرتاض األسايس هنا يف أنّه :إ ّما أن يرتكنا
ُ
مج ّرد» و «مكان فارغ» أو يتحتّم عليه اإلقرار بوجود معرف ٍة «حقيقي ٌة بذاتها» .ولكن ينبغي أن
نُالحظ أنّه بالرغم من كل النقاشات الرصيحة ،ال يُقال بأ ّن املعرفة التي يُفرتض اإلقرار
بوجودها واالعرتاف بأنّها مثا ٌر لإلحراج بالنسبة لكانط ،هي االدّعاء العام بأننا «نعر ُف فقط
شكل ’أداتنا‘ ،أي ’قانون االنكسار‘ ،وليس اليشء يف ذاته» ،بل هذه املعرفة هي مجموعة
االدّعاءات التي نطرحها عرب هذه األداة .بتعبريٍ آخر ،يتم التشديد عىل أنّه ينبغي االعرتاف
بأنّ املحتوى الخاص ملعرفتنا الحس ّية («الشعاع ذاته» ،أو «املعرفة وحدها ومنفصلة –
حقيقي متاما ً.
فرضا ً -عن املطلق») هي جز ٌء من املطلق –أي هي جز ٌء مام هو
ٌ
بالكاد يكون هذا التشديد لوحده ُمقنعا ً أل ّن هدف قسم املتناقضات هو االحتجاج
التفصييل ضدّه ،ولكن عىل األرجح أ ّن هيجل مل يقصد أن يكون ادّعائه ُمقنعا ً يف هذا
2

حل القضية إال حينام يقو ُم
املورد ألنّه قد أدرجه ضمن مقدّم ٍة مخترصة فقط ،وال ُميكن ّ
هيجل ببحث قسم املتناقضات بشكلٍ أكرث مبارش ًة ومنهجيةً .سوف نُركِّ ُز عىل هذه
االعتبارات يف القسم التايل ،ولكن ينبغي أن نوضِّ ح أوالً األمور التي تعتم ُد عليها .بالرغم
من أ ّن هيجل قد ك َّرر هجو َمه العام ض ّد كانط يف العديد من املوارد وكان لديه الفرصة
بكل بساط ٍة بتفصيل األسس التي انطلق منها لرفض الفلسفة النقدية ،إال
املؤاتية ألن يقوم ِّ
أنّه مل يُقدِّم فقر ًة أبلغ من التي م ّر ذكرها ،وإ ّن الحديث عن «األدوات» ،و «األشعة» ،و
كل ما ُميكننا العثور عليه تقريبا ً -إىل جانب محتويات األقسام التي تتناول
«السباحة» هو ّ
املتناقضات عىل وجه الخصوص.
يطرح مسارا ً جديدا ً للربهان ،إال
صحيح أ ّن الجزء الالحق من الفقرة الطويلة املقتَبَ َسة
ُ
ٌ
ري كبري .يفيد الربهان أ ّن مج ّرد اإلقرار (الذي يستعد
أنّه ال يتم ّت ُع باملتانة الكافية ليكون له تأث ٌ
1. Hegel, III: 69-70, Baillie, pp. 1.
2. Ibid. Cf. V: 39, Johnston and Struthers, vol. I, p. 57: "a true knowledge which did know the object of
"knowledge as it is in itself would be equally absurd.
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كانط قطعا ً لإلعالن عنه) بوجود الحقائق الخاضعة للتجربة يؤثِّر سلبا ً عىل فرضية التقييد
فرتض أ ّن التمييز بني «الحقيقة التجريبية» و
ُ
والتمييز الفينوميني/النوميني الذي ي ّتصل بها .يُ
مبعنى ينبغي التوصل إليه».
«الحقيقة من نو ٍع آخر» هو «كال ٌم عشوايئ» و «كلامت ت ُسلِّم
ّ

1

هذه املسألة ليست بسيطة أل ّن املدافع عن كانط يحتاج للترصيح بيش ٍء عن األنواع
املختلفة من الحقائق التي يتص ّورها أي :الحقائق الصورية الرتنسندالية حيال بُنية إدراكنا
التجريبي ،الحقائق الصورية املطلقة عن بُنية الفهم بح ِّد ذاته ،الحقائق التجريبية املادية
عن أدوات إحساسنا ،والحقائق النومينية املادية حيال طبيعة األشياء يف ذاتها .إنّني ال أج ُد
ٍ
عمليات ُمختلفة
ري إىل كيفية التمييز بني هذه الحقائق عرب
إشكاالً هنا ما دام أ ّن كانط يُش ُ
من اإلثبات (وهي عىل التوايل :الحجج الرتانسندالية ،املنطق الصوري ،العلم ،والحدس
الفكري) ،وما دام من الواضح أنّه ال حاجة ليك ّ
تدل هذه الفوارق عىل أ ّن الحقيقة بح ِّد
ٍ
أصناف ُمختلفة من األدوات
ذاتها تتشك ُّل من أنوا ٍع ُمختلفة (بدالً من اإلشارة فقط إىل وجود
السبل املختلفة للوصول إليها).
حتها ،ووجود ُ
التي ثبتت ص ّ
يصعب تحديد رأي كانط حول مسألة طبيعة الحقيقة بح ّد ذاتها يف مقابل طبيعة املعرفة
ُ
ٍ
ضعف ُمح َّدد يف الفلسفة
سبب للقول بأ ّن هذا يُفيض إىل
أو أدواتها ،ولكن ال يوجد
ٌ
2

النقدية .كل ما ُميكن أن يفعله هيجل هو تأنيب كانط بسبب عدم وضوحه الكايف يف
يصدق تجريبيا ً عىل – xمثالً :أ ّن
ُ
رب أ ّن ما
مسألة حدود «الحقيقة التجريبية» أل ّن كانط يعت ُ
وجوده محدو ٌد زمنيا ً -ال يستلز ُم معلوم ًة ُمطابِقة أو تأسيسية (وفق األسلوب الاليبنتزي)
تنطبق عىل  xيف ذاته .عىل العكس من ذلكُ ،ميكن أن تكون الحقيقة النومينية لـ – xمثالً:
ُ
أ ّن وجوده يخلو من املحدودية الزمنيةُ -مناقضة متاما ً ملا ُميكن أن نجزم به تجريبيا ً وملا
ُميكن أن يُحلِّله أي فر ٍد باالستفادة من هذه التأكيدات .ولك ّن هذا يعني فقط أنّه بالنسبة

1. See Gerold Prauss, "Zum Wahrheitsproblem bei Kant," Kant-Studien 60 (1969): 166-82, and Hans
"Wagner, "Zu Kants Auffassung bezüglich des Verhältnisses zwischen Formal-und Transzendental Logik,
Kant-Studien 68 (1977): 71-76.

 .2بالطيع ال يوجد تقييد من هذا النوع عىل الترصيح الالتجريبي القائل ان الحقيقة التجريبية محدودة.
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1

لكانط ،تتّس ُم الحقيقة التجريبية التي منتلكها بإطا ٍر خاص غري قابلٍ لالختزال ولكنّه
2
محدود ،وينبغي أن ال يُعتَ َرب بأ ّن هذه الفكرة تض ُع كانط يف صعوب ٍة خاصة .بالتايل ،إذا

رصح به هيجل -نقط ٌة
مبعنى عميق ،تبقى  -بالرغم من ِّ
كانت «الحقيقة واحد ًة»
كل ما يُ ِّ
ً
مفهومة فيام يتعلّق بالتفريق بني األنواع املختلفة من الحقائق التي يُريد املدافع عن كانط
تقدميها وهي أنّه :بالكاد تكو ُن «كالما ً عشوائيا ً» بتاممها.
5
ننتقل اآلن لتقييم املجموعة الثانية من اعرتاضات هيغل التي تتمث ُّل برفضه ملثالية
ُ
بينام
كانط املتسامية ،ينبغي أن نعرتف بأنّها تخض ُع للنظر منذ م ّد ٍة معيّن ٍة بسبب الطريقة التي قام
هيغل بربطها مع مجموعته األوىل من االعرتاضات عىل فلسفة كانط النظرية .عىل الرغم
من ذلك ،مل ننظر بع ُد يف هجامت هيغل األكرث مبارش ًة عىل املفهوم الكانطي عن اليشء
يف نفسه وعىل االحتجاجات املحدَّدة يف قسم الديالكتيك املتسامي حيث يسعى كانط
إلمتام دفاعه عن فرضية التقييد.
تنطلق منه كل هذه الهجامت يف مثالية هيغل املطلقة التي
يتمث ُّل املنظور العام الذي
ُ
الواقعي الواثق للغاية الذي ُميث ُِّل اعتقادا ً
املذهب
ذكرنا يف ما سبق أنّها ت ُشبه عىل نح ٍو بار ٍز
َ
َّ
دخل هيغل إىل هذه املثالية مجموع ًة
كل الواقع بالنسبة مللكتنا العقلية .بالطبع ،يُ ُ
بشفافية ِّ
يسهل تقبلها حيث يقول بأ ّن العامل ليس ُمنفتحا ً عىل العقل
ُ
من التفاصيل الغائ ّية التي ال
منفتح عليه أيضا ً إىل درج ٍة يبدو وكأ ّن فكر ًة خارق ًة للطبيعة –
بالرضورة فحسب بل هو
ٌ
(يسمح
أحدثت الواقع وجميع أشكاله األساسية
باملعنى التام للعناية اإللهية -هي التي
ْ
ُ
هيغل بدرج ٍة من اإلمكان ،ولك ّن وجود هذه الدرجة بح ِّد ذاته تاب ٌع لهذه الفكرة الخارقة
للطبيعة) .بالرغم من أ ّن األبعاد األكرث حيوي ًة من املثالية كانت مهم ًة بالنسبة لهيغل ،إال أنّها

1. Consider, for example, W. Sellars' discussion of truth as semantic assertability in Science and
Metaphysics (London: Routledge and Kegan Paul, 1968).
2. (Encyclopedia, 41, Zusatz 3, VIII: 115f, Wallace, pp. 67f).
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ال تعنينا ألن سؤالنا يتمحو ُر ببساط ٍة حول وجود أدىن طريقٍ يقوم هيغل من خالله بإظهار
رضورة رفض القيود التي يضعها كانط عىل العقل.
لألسف ،ليس من السهل عىل الدوام التفريق بني األبعاد األدىن أو األكرث حيوية من
ٍ
موقف ُمحرجٍ حول
نقد هيغل .عىل سبيل املثال ،يف محاولته لوضع املدافع عن كانط يف
مكانة الحقائق التجريبية ،يُري ُد هيغل يف النهاية أن يؤكِّد عىل تقدميه للرشح األفضل عن
كيفية امتالك «الشعاع بح ِّد ذاته» –أي ميدان الظواهر -لنوع الحقيقة الذي ُميث ُّل جزءا ً من
مبعنى ما) يف طبيعتها كظواه َر
املطلق .بالنسبة لهيغل ،تكم ُن حقيق ُة الظواهر (و «كذبها»
ً
َّب رشحا ً
محض ٍة ،أ ْ
ي الحقيقة التي ت ُفيد أنه باعتبار كونها محسوس ًة ومحدود ًة فقط فإنّها تتطل ُ
1
يل ُمرتك ٍز ذات ّيا ً  .تصدقُ الظواهر ما دامت قامئ ًة عىل العقل بطريق ٍة
نهائ ّيا ً يتم عرب مفهومٍ عق ٍّ

الكشف عنها إما من األسفل لألعىل كام يف كتاب «الفينومينولوجا» حيث إ ّن
ُ
ُميك ُن
املفاهيم املقيدة لألشياء املحدودة تؤدِّي بنا إىل رشحٍ شامل ،أو من األعىل لألسفل كام
تنفتح سلسل ُة املقوالت املنطقية األساسية بطريق ٍة تكشف عن
يف كتاب «املنطق» حيث
ُ
بُنية العامل التجريبي .أ ّما بالنسبة للمدافع عن كانط ،فإ ّن الفجوة بني الظواهر واألشياء يف
ي من االتجاهني أن نستخرج الخواص (املحدَّدة
ذاتها هي ُمطلق ٌة حيث ال نستطيع يف أ ٍّ
الوضعية) إلحداهام من األخرى .كذلك ،ال تكم ُن حقيقة اليشء التجريبي يف ارتكازه عىل
يل مع العمليات
رشحٍ نها ٍّ
يئ –أي فكر ٍة معروف ٍة (خارق ٍة للطبيعة) -بل عىل ات ّساقٍ داخ ٍّ
ِ
(ذات ال ُبنية البديهية) الستفساراتنا التجريبية.
املحدودة
هذا يعني أنّه إىل جانب االعرتاض العام عىل تفريق كانط بني مستويات الحقيقة التي
قمنا باستعراضها يف القسم السابق ،تستن ُد أقىص اعرتاضات هيغل ضد كانط عىل ادَّعا ٍء
يف غاية التفصيل حول استلزام الظواهر والواقع لبعضهام البعض .ال يوجد طريق ٌة الختبار
ُ
أعرتف أنني أتحدّى هيغل يف ما يتعل ُّق بأبعاد نقده التي ُميكن
هذا االدّعاء اآلن ،ولذلك
اقتطاعها عن تفاصيل منظومته امليتافيزيقية الوضعية .ال ريب أ ّن املدافع التقليدي عن

1. See Hegel, Encyclopedia $131, Zusatz, VIII: 262f, Wallace, p. 187.
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أفرتض وجود بعض األسباب
ري عاد ٍل ،ولكنني
ُ
رب هذا التحدِّي ناقصا ً وغ َ
هيغل سوف يعت ُ
املفهومة وراءه ،وأنّه إذا أراد املدافع عن هيغل أن يقتحم النقاشات املعارصة يف الفلسفة
َّب الرجو َع إىل األجزاء
النظرية ينبغي أن يت ّم ذلك عرب بعض االحتجاجات التي ال تتطل ُ
نفسه ما
األكرث تفصيالً) من املنظومة الهيغلية .باإلضافة إىل ذلك ،إنني
ُ
أفرتض أ ّن هيغل َ
جة من
غري عاد ٍل متاما ً حيث إ ّن العديد من االقتباسات املستخ َر َ
كان ليعترب أسلويب َ
1

جه
منشورات جينا القدمية أظهرت أ ّن هيغل قد قام بوضوحٍ بصياغة نقده األسايس املو َّ
ضد كانط قبل تطويره ملنظومته الخاصة( ،وكام ت ُظهر املقتطفات املوازية يف النصوص
أساس نقده املبارش.
املتأخرة) ما صاغه آنذاك بقي حتى النهاية
َ
يبقى علينا بحثُ ثالثة أبعا ٍد رئيسي ٍة يف هذا النقد وهي :أ) الهجوم العام عىل مفهوم
اليشء يف ذاته؛ ب) املعالجة العامة لدليل كانط األسايس عىل املثالية يف قسم
املتناقضات؛ وج) املعالجة الخاصة لعقائ َد معيَّن ٍة وردت يف قسم الديالكتيك التي تتامىش
مع املثالية املتسامية.
يأخذ االعرتاض األول العدي َد من األشكال ولكن يبدو أنّها تعتم ُد جميعا ً عىل االفرتاض
ري فرضية التقييد
الذي يُفي ُد أنّه ينبغي أن تتساوى املقوالت مع معناها
الحس .وعليه ،ت ُش ُ
ّ
أنّه :مبا أنّنا ال نستطي ُع تطبيق املقوالت خارج الرشوط الحسية والظواهرية التي ت ّم التعبري
3
2
عنها يف قس َمي التخطيطات واملبادئ  ،فإ ّن ميدان األشياء بذاتها محجو ٌز بشكلٍ تا ٍّم
4
وغريب عن قوانا الفكرية« :الحقيقة تتجاو ُز املفهوم بشكلٍ ُمطلقٍ »  ،و«يبقى املوضوع
ٍ
5
ببساطة –كيش ٍء يف ذاته -خارج ميدان الفكر»  .مر ًة بعد أخرى ،يُؤكِّ ُد هيغل أ ّن جوهر مثالية

رب
كانط يكم ُن يف «ذاتيتها» ويف تقييدها للمقوالت داخل أذهاننا بشكلٍ تا ٍّم .بينام يعت ُ

1. Jena Publications
2. Schematics
3. Principles
4. Hegel, VI: 266, Johnston and Struthers, vol. 2, p. 227
5. Hegel, V: 37, Johnson and Struthers, vol, 1, p.
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1
ٍ
مرشوط ومحدو ٍد ،يعتق ُد كانط أ ّن
تنطبق عىل ميدانٍ
جاكويب أ ّن املقوالت محدود ٌة ألنّها
ُ

ٍ
محض
سيكولوجي
رش عن مصدرها املتمثِّل مبفهومٍ
هذه املحدودية تنشأُ بشكلٍ مبا ٍ
ٍّ
للنّفس.

2

تغفل كل ّيا ً عن الفارق
ُ
جيب املدافع التقليدي عن كانط بأ ّن هذه االت ّهامات
قد يُ ُ
النقي والتخطيطي للمقوالت .استنادا ً إىل هذا التمييزُ ،ميكن أن
األسايس بني املعنى
ّ
الحس ال ينتمي إىل ميدانٍ
رصح املدافع عن كانط (عىل خالف جاكويب) أ ّن ما يتجاو ُز
ّ
ي ِّ
غريِ ُمنظَّمٍ متاما ً بل هو يشء ُميكن االعرتاف بامتالكه لنوعٍ من النظام املفهومي .يُؤ ِم ُن
وميكننا أن نُحدِّده كذلك ما دُمنا نستفي ُد من نو ٍع آخ َر من
جمي ُع املفكِّرين بهذا النظام ُ
يختلف عن املعطيات املكانية -الزمنية ،وهذا يتحقّق بالفعل يف ملكتنا
ُ
املعلومات
3

تطبيق املقوالت التخطيطية –كتلك التي نجدها ضمن
األخالقية  .بالتايل ،حتّى لو تعذّر
ُ
قاعدة السببية الزمنية -عىل األشياء يف ذاتها ،ال يستلز ُم ذلك أن تكون هذه األشياء خارج
تتطابق مع نو ٍع
ميدان الفكر كلّيّا ً .يف الواقع ،يعتق ُد كانط أنّه ينبغي أن نُفكِّر بأ ّن هذه األشياء
ُ
وأخالقي من السببية.
نقي
ٍّ
ٍّ
ُميكن أيضا ً أن نتصدّى العرتاض هيغل عرب مالحظتنا مجدَّدا ً بأنّه يغفل عن شكل
استنتاج كانط املؤلَّف من خطوتني ،ألنّه إذا ت ّم رب ُ
أي
ط املثالية باملقوالت فيتّضح أ ّن َّ
استنتاجٍ لهذه املقوالت سيكون مقترصا ً عىل الظواهر املحضة .ولكن مبا أ ّن كانط يعتق ُد
حكم التي ال تخضع لهذه القيود ،فهناك حاج ٌة
أ ّن مصدر املقوالت يعتم ُد عىل قدرة ال ُ
للرجوع إىل االعتبارات اإلضافية من أجل التوصل إىل فرضية التقييد .إذا مل يكن األمر
ٍ
هيئات
كذلك ،فال داعي لرتكيزه عىل الحقيقة التي ت ُفيد أ ّن استخدامنا للمقوالت يتض ّمن

1. Jacobi
2. See especially, Hegel, V: 59 Johnston and Struthers, vol. I, p. 73; VI: 261, Johnston and Struthers, vol.
2, p. 224; Encyclopedia $42, Zusatz 3, VIII: 118f, Wallace, p. 70; Encyclopedia, $62, VIII: 149, Wallace,
p. 96; XVIII: 318; XX: 322, 350.
3. See above, n. 79, and Kants gesammelte Schriften, V: 484-85, VIII: 13
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خاص ًة لإلحساس ،أو تقدميه يف قسم املتناقضات للدليل عىل املحدوديات الخاصة لهذه
الهيئات.
يغفل هيغل عن هذا الرد الكانطي حيث إنّه يُحاول الوقوف بوجهه من خالل التعليق
ال ُ
بأ ّن «االلتفات إىل الوراء وتوضيح وقوع العقل يف التناقضات من خالل تطبيق املقوالت
1

ري هذا األمر إىل إذعانٍ بعدم وجود حاج ٍة العتقاد املدافع عن
فحسب ال ي ُ َعد مخرجا ً»  .يُش ُ
ري معقول ٍة بنح ٍو مبارشٍ ،وبالتايل تكون «خارج نطاق
كانط بأ ّن األشياء بح ِّد ذاتها هي غ ُ
يسمح هيغل لهذه النقطة أن ت ِ
أي فارقٍ
الفكر» بشكلٍ تا ٍّم .عىل الرغم من ذلك ،ال
ُحدث َّ
ُ
حيث إنّه يُضيف بّسع ٍة أ ّن «تطبيق املقوالت يُعترب رضوريّا ً ،وال يُفرتض للعقل أن يتز ّود
ٍ
بأي
ري ُمح ِّددٌ
ٍّ
هيئات أخرى غري املقوالت ليك يتمتّع باإلدراك .ولك ّن اإلدراك هو تفك ٌ
بأي
ومح َّددٌ ،وبالتايل إذا كان العقل مجرد فك ٍر فار ٍغ غريِ مح َّد ٍد فإ ّن (هذا العقل) ال يُفكر ِّ
2
ٍ
يدمج الحقيقة التي ت ُفيد
التباسات خطري ًة حيث يبدو أ ّن هيغل
يش ٍء» .يتض ّم ُن هذا االت ّهام
ُ

أنّه (بالنسبة لكانط) تكم ُن رضورة تطبيق املقوالت يف اقتضاء إدراكنا التجريبي لها (راجع
االقتباس السابق) مع الفكرة التي ت ُفي ُد أ ّن املقوالت بح ِّد ذاتها تكون فاقد ًة للمعنى من دون
أساس ألن نستنتج أنّه مع عدم تطبيق املقوالت يكون العقل فارغا ً
هذا التطبيق .ال يوجد
ٌ
بأي يش ٍء» .حينام أتص ّور أ ّن الله هو علّة العامل ،فإنّني ال أدركه طبقا ً ملبدأ
متاما ً «وال يُفكِّر ِّ
ُ
أمتلك أمرا ً
«القياس الثاين» وال أطبِّق مقول َة السببيّة مبعناها التخطيطي ولكنّني مع ذلك
يتم َّي ُز عن متثيلٍ «فارغٍ فحسب» .عىل نح ٍو دقيقٍ  ،قد أفكّر –ولعلّه من دون تربير ولكنه ليس
ٍ
رضوري
رشط
يقف يف عالق ٍة عا ّم ٍة مع العامل حيث يكون أي
خاليا ً من املعنى -أن الله ُ
ٍّ
لوجود يش ٍء ما متعلقا ً بذلك الوجود.

1. Hegel, Encyclopedia, $48, VIII: 127, Wallace, p. 77
2. Ibid.
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نصان آخران قد يساعدان يف تفسري عدم تثمني هيغل لهذه النقطة .يف فقر ٍة
هناك ّ
رث انتظاما ً نحو نهايتها
محدد ٍة ،يُعل ُِّق هيغل أنّه «حني أُخذت املثالية املتسامية بشكلٍ أك َ
1

أدركت فراغ ط ْيف اليشء بح ِّد ذاته» .
املنطقية فإنّها قد
ْ
حكم
ري إىل إمكانية أن يكون هيغل قد بدأ بشكلٍ بسيط من خالل القبول ب ُ
هذا األم ُر يُش ُ
معارصيه ،أي القبول بالنقد الشهري لـ جاكويب وفيشته (الفيلسوف َْني اللَّذَين أخذا املثالية
املتسامية إىل «نهايتها املنطقية») والذي يُفي ُد أ ّن كانط مل يتمكّن بشكلٍ منتظمٍ من استخدام
السبب ّية كمبدأٍ للتجربة وكمبدأٍ يؤكِّد عىل وجود عالق ٍة تتض ّمن األشياء بح ِّد ذاتها .لك ّن هذه
التهمة ،متاما ً كتهمة هيغل ،تعتم ُد عىل رفض التمييز بني املعاين النقيّة والتجريبية
للمقوالت .ما دام ال يُط َّبق األخري (املعنى الزمني للسببية) عىل اليشء يف ذاته ،وما دام ال
ٍ
ٍ
رش مع
ّعاءات محدَّدة حول أشياء معيّنة ،فال وجود
أي اد
لتناقض مبا ٍ
يُستخدَم األول لتقديم ِّ
مبادئ كانط.

2

نص ثانٍ  ،يُق ِّد ُم هيغل ادّعا ًء يُفيض أيضا ً إىل ثاين اعرتاضاته عىل مثالية كانط ،وهي
يف ٍّ
االعرتاضات التي تتعل ُّق بالحجة األساسية الواردة يف قسم التناقضات .وفق تفسري هيغل،
جة أنّه «ما دام أ ّن املطلق ُمح َّددٌ من قبل املقوالت ،فإنّه يو ِّر ُ
ط نفسه
ت ُفي ُد الح ّ
باملتناقضات».

3

طبقا ً لهذا التفسري ،إ ّن التقييدات التي يضعها كانط للعقل املحض يقتضيها العقل بح ِّد
ُصبح الخواص املحدّدة للمكان والزمان ثانوي ًة بشكلٍ تا ٍّم .إذا قبل الفر ُد بهذا
ذاته ،وت ُ
التفسري ،فمن الطبيعي أن يُقال (كام يف اعرتاض هيغل عىل مثالية كانط) أنّه بالنسبة لكانط
ينبغي أن تكون األشياء خارج ميدان الفكر متاما ً ،وأ ّن األشياء بح ِّد ذاتها ينبغي أن تكون

1. Hegel, V: 41,Johnston and Struthers, vol. I, p. 58. Cf. II: 338, Cerf and Harris, p. 101. A contrary view
is expressed by Soll, An Introduction, p. 81.
2. This obviously raises the so-called problem of "double affection." See Ameriks, Kant's Theory, pp. 28486, and M. Westphal, "In Defense of the Thing in Itself," Kant-Studien 59 (1968), pp. 135-41.
3. Hegel, XX: 3 53. Cf. V: 39, Johnston and Struthers, vol, I, p. 56, where Kant is attacked for the error of
supposing it is reason that is in contradiction with itself, and for not realizing that the contradictions arise
""just from the lifting of Reason above the limitations of the Understanding.
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فوق القدرات املتناقضة للذهن .وعليه ،يغدو من الطبيعي االعرتاض عىل قسوة كانط
1
يفعل هيغل مرارا ً ،ألنّه يبدو أ ّن اعتبار العقل بح ّد ذاته ملك ًة
ُ
الشديدة عىل العقل كام

متناقض ًة هو أم ٌر يتجاو ُز الحد.
هذا االعرتاض ليس عادالً أل ّن قسم املتناقضات يف كتاب كانط ال يتناول تناقضات
الرصف للمطلق .عىل العكس من
العقل بح ّد ذاته ،أي التعقيدات التي تنشأُ عن املفهوم ِّ
ذلك ،يتط ّر ُق القسم ملسألة عدم إمكانية تحديد وجود املطلق أو غري املرشوط (فرضا ً) يف
ري منس ِ
جمٍ
امليدان التجريبي .حيثام ال يُعترب هذا التحديد رضوريّا ً ،وحيث ال يوجد يش ٌء غ ُ
بشكلٍ واضحٍ يف السلسلة الالمتناهية (وغري املحدَّدة فرضا ً) من األشياء املعقَّدة أو التابعة
ٍ
رصح بإمكانية وجود يش ٍء غريِ
مرشوط يف ميدان
أو العرض ّية،
ُ
يقرتح كانط أنّه يكفي أن ن ِّ
األشياء بح ِّد ذاتها .وعليه ،قد يكون هناك موجوداتٌ نوميني ٌة بسيطةٌ ،ح ّرةٌ ،ورضوري ُة الوجود
ٍ
موجودات مركّب ٍة ،محدَّد ٍة ،ممنك ٍة ،وقابل ٍة لإلدراك حسيّا ً .ال ينبغي أن نعترب أنّ
باإلضافة إىل
أيّا ً من هذه املواضيع تدف ُع الفر َد نحو تبنِّي املثالية املتسامية ،بل هي تقو ُم ببساط ٍة بالحثِّ
ٍ
محفوظ يف الذهن .من ناحي ٍة أخرى ،حينام يقو ُم كانط مبناقشة املكان
عليها كخيا ٍر
ٌ
نوميني ُمنفصلٍ  .بينام يستطي ُع «التناقض الثالث» عىل
والزمان ،ال يبقى
مجال للتفكري بطابعٍ
ٍّ
سبيل املثال أن يُقدِّم فكر َة الحرية النومينية ،إال أنّه ال توجد فكر ٌة حول املحدودية أو
اإلطالق النوميني املنفصل يف األبعاد الزمانية-املكانية للعامل يستطي ُع «التناقض األول»
أن يحثّ عليها.
يفرتض كانط أنّه إذا كانت العالقات املكانية-الزمانية حقيقي ًة
جته األساسية،
ُ
يف ح ّ
3
2
ى مكان ّيا ً-زمان ّيا ً مطلقا ً أو محدودا ً  .يتم
بشكلٍ ُمتسامٍ  ،يتحتّ ُم عىل العامل أن ميتلك مد ً

ي من هذين
تقدي ُم الحجج الخاصة الواردة يف «التناقض األول» إلظهار استحالة أ ٍّ
يستنتج كانط فقط أنّه ينبغي
متناقض
القسمني ،وبدالً من التأكيد عىل أ ّن العقل بح ِّد ذاته
ٌ
ُ
1. Hegel, Encyclopedia, $48, VIII: 126, Wallace, p. 77. Cf. XX: 359.
2. See A 529-3I/ B 557-59.
3. See A 503-7/ B 531-35.
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عام يعترب أنّه ينت ُج
ِّ
التخيل عن افرتاض املثالية املتسامية (لألسف ،فإنّه ال يُفكِّر
ِّ
بالتخيل ّ
عن هذا االفرتاض ،أي القسمني الشاملني فرضا ً) .بالرغم من أ ّن الخطوات امل ّتبعة للوصول
إىل هذه النتيجة هي موضع شك ،إال أنّها ال تستدعي االدّعاء الذي يُفي ُد أ ّن مفهوم املطلق
يو ّرطنا بالتناقضات ويبدو أ ّن كانط مستع ٌّد لالعرتاف مبستقبلٍ ُمطلقٍ  .ال يوجد تأكي ٌد عىل
صعوب ٍة واحد ٍة وأساسي ٍة يف مسألة العقل ،بل توجد سلسل ٌة من االعتبارات املختلفة متاما ً
ٍ
استنتاجات حول أبعاد العامل ،وهذه
حول املكان والزمان التي تؤدِّي فرضا ً إىل
االستنتاجات بدورها تتض ّمن تقييدا ً محدودا ً للعقل.
مل يعرتف هيغل ق ّ
جة األساسية الواردة يف «التناقض األول» وبُنيتها .يف
ط بدور الح ّ
رشح محتويات قسم
إحدى رسائله التي تعودُ إىل عام  ،1812يُوضِّ ح هيغل أنّه ينبغي
ُ
كل
املتناقضات بطريق ٍة منطقي ٍة من دون الرجوع إىل الكوزمولوجيا« :بالفعل ،إ ّن ّ
ثقل عديم الفائدة وصور ٌة خيالي ٌة
املحتويات اإلضافية عن العامل واملادة وما إىل ذلك هي ٌ
1

عرب هيغل عن هذا الرأي بالذات يف كتاب «املنطق» حيث ال يُف ِّرق بشك ٍل
حري ٌة»  .يُ ِّ
ُم ِّ
للحواس تشتم ُل
أسايس بني التناقضات املختلفة ويؤكِّ ُد أ ّن جميع مفاهيم العامل الخاضع
ِّ
ٍّ
بجزئيات ِ
ٍ
لعل موقف هيغل
رصف ٍة ال ألنّها مفاهيم عقليةّ .
عىل التناقضات ألنّها تتعلّق
املتهاوِن تجاه النص يوضِّ ح مجدَّدا ً سبب انطباق اعرتاضه الثاين عىل مثالية كانط –كام
تتجىل يف
ّ
األول -عىل فكر ٍة ال معقول ٍة هي ليست جزءا ً من املثالية عىل اإلطالق ،حيث
إحدى القضايا بيش ٍء غريِ قابلٍ للتصور ،ويف قضي ٍة أخرى بعقلٍ مفك ٍ
َّك جوهريّا ً.
6
عندما ننتقل من معالجة هيغل العامة للمتناقضات إىل املجموعة الثالثة واألخرية من
اعرتاضاته عىل مثالية كانط ،سنجد مشاكل مامثلة ترتبط مبعالجة املوضوعات التفصيلية
التي أوردها يف قسم الديالكتيك .حيث يؤكّد هيغل يف كل قضية عىل فشل كانط يف أن

1. Hegel, IV: 407; cf. ibid., 414.
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يكون مثاليا ً باملعنى الحقيقي ،بسبب بقائه ثابتا ً عىل خيار من بني خيارات بديلة متعارضة
عرب هيغل عن اعرتاضه بهذه
نظريا ً ،وتجاوز خيارات أخرى يف املجال املعريف .فلو ّ
املصطلحات العامة ،العتُرب هذا من دون شك نقدا ً مناسبا ً لكانط ،ولكن عندما ندقّق أكرث
يف كيفية صياغته لنقده ،سيكون القبول به أكرث صعوبة .
لقد تكشّ فت ميول هيغل يف مقالته املبكرة «اإلميان واملعرفة» ،التي قدّمت عرضا ً عاما ً
للفلسفة الكانطية  ،وشدّدت عىل كيفية تفويت كانط لحل :إيجايب وسطي للتناقضات.

1

ُوصف التناقض األول بأنه نشأ ببساطة ألن وجودا ً آخر يُفرتض وجودا ً ،أي أن التناقض
موجود يف عدم القابلية املطلقة لالنفصال  .لذلك يجب أن يتك ّون جانب من التناقضات
2

من افرتاض الفكرة املقررة ،وأن يكون الدحض يف افرتاض العكس  ،وجود آخر  ...إنها
طريقة ملتوية للقول إننا نبدو مرغمني عىل افرتاض نقطة ابتداء زمانية ومكانية  ،ثم نقطة
بعد ذلك أيضا ً .هنا ال يوجد يشء يستحق الذكر قد يعرتض تفاصيل املسار املؤدّي إىل
يعرب هيغل عن خيبة أمله العامة بسبب ارصار كانط املستمر
هذا املأزق .فعوضا ً عن هذاّ ،
عىل املثالية الرتنسندالية ،ويؤكد عىل صعوبة التوفيق بني حجج كانط وبني كالمه األخري
3

عن تقدم غري محدود يف حياتنا األخالقية .غري أن هيغل وإن كان مصيبا ً يف فكرته األخرية،
إال أن مناقشته مل تضف ما يساهم يف حل هذه املشكلة النظرية املطروحة.
4

بعد بضع سنوات ،عندما كان هيغل يد ّرس يف نورمربغ ز ّود تالميذه مبعالجة أكرث
تفصيالً للتناقضات ،احتوت عىل األقل ،عىل نبذة مخترصة عن الحجج املختلفة باإلضافة
إىل االدعاء بأن املشكلة ميكن أن تحل ألن مفهومي الزمان (واملكان) املحدود والزمان
الالمتناهي ،كالهام ينطوي عىل اآلخر ،فاملحدود هو ما ميكن تجاوزه ،والالمتناهي هو ما
5

يتجاوز الحدود .لكن يف مقابل هذه املفاهيم املتداخلة ،وبالتايل الناقصة  ،يطرح هيغل

1. Hegel , II: 320, Cerf and Harris , p. 84.
2. Hegel , II: 319, Cerf and Harris , p. 83.
3. 98 Hegel , II: 320, Cerf and Harris , p. 84.
4 . Nurnberg
5. Hegel, IV: 185-86 ; cf. V: 275. Johnston and Struthers, vol. I, p. 252 ("the thesis and the
antithesis . . .").
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فكرة الالنهاية الشاملة أو الالنهاية الحقيقية  ،التي ال يقترص البحث فيها عىل الزماين من
حيث هو زماين فحسب ،بل يتسع البحث ليشمل العقل الذي تتغلغل انعكاسيته يف مفهوم
1

وجوهر العامل هذه بالطبع واحدة من أفكار كانط املفضّ لة – إن لالنعكاس نوعا ً خاصا ً
يعرب عنه بالشكل الدائري  ،يدور حول نفسه دامئا ً ،يف املقابل ،الالروحي
من الالنهاية ّ
ليس له سوى شكل خط ّي (والنهاية مزيفة) .لكن مهام كانت قيمة هذه الفكرة  ،فإنها أيضا ً
تتجاوز املشكلة األساسية ،مسألة واقعية األبعاد املادية للعامل ،التي تبقى قامئة حتى مع
وجود العالقة الرضورية التي يؤكّد عليها هيغل بني مفهومي املحدود والالمتناهي.
ومام يثري اإلحباط أيضا ً ،هو املعالجة املوجودة يف موسوعة العلوم الفلسفية ،حيث
ُوصف التناقض األول وصفا ً بسيطا ً بأنه يحتوي عىل اعرتاف باملبدأ القائل إن املكان
والزمان ميثالن مظهرا ً منفصالً ومتواصالً ...وميكننا أن نتجاوز كل مكان محدود وكل زمان
محدود ،ولكن يصح أيضا ً أن نقول إن املكان والزمان ال يكونان حقيقيني وواقعيني إال
2

يتغري املوضوع من جديد – وبطريقة
عندما يتحددان أو يتخصصان بـ هنا و اآلن .وهنا ّ
ثالثة جديدة – إذ ال يوجد سبب الفرتاض أن أيا ً من أطراف التناقضات يوجب الخالف عىل
متايز الزمان واملكان بالطريقة التي طرحت هنا .مع ذلك فإن السؤال املطروح هو ،ما
مدى سعة الكون؟ وجواب هيغل عنه ،إما أن يكون دوغامئيا ً غريبا ً ،أي ميكننا أن نتجاوز
كل نقطة «محددة» ،أو ال جواب عىل اإلطالق .كام يتبنّى هيغل يف محارضاته األخرية نفس
املوقف املتأرجح ،فهو يكرر األفكار املطروحة يف نورمربغ ويستنتج أن «العامل ،كالكون،
هو الكل ،إنه فكرة كلية ،لذلك ميكن تعريفه بأنه محدود وال بأنه غري محدود».

3

1. Hegel, IV: 386.
2. Hegel, Encyclopedia , 48, Zusatz, VIII : 129, Wallace , p. 79. Cf. Encyclopedia, 100,
VIII: 212f, Wallace, p. 100
3. Hegel, XX: 357.
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7
الدور املميّز للتناقض األول يجعل مقاربة هيغل غري املبارشة له مزعجة جدا ً  ،ال سيّام
ما صدر عنه من اعرتاضات محددة ( مثل االعرتاض عىل شمولية االنفصال األسايس الذي
يطرحه كانط) ميكن أن تفنّد حجة كانط عىل املثالية املتعالية .وأ ّما معالجة هيغل
للتناقضات األخرى فقد كانت أكرث إيجازا ً ،وبالتايل كان تقييم املعالجة أكرث صعوبة .ألن
1

هيغل يعتقد أن حجة التناقض الثاين هي أساسا ً الحجة ذاتها يف التناقض األول ،وأن حجة
2

التناقض الرابع هي حجة الثالث نفسها ،وبناء عليه ،لن نناقش إال معالجته للتناقض
الثالث.
يفيد املوقف الرئيس لهيغل أن الحرية والرضورة ،كام يفهمهام املفكرون
التجريديون ،ليستا حقيقيتني بشكل مستقل ،كام يفرتض هؤالء املفكرون ،بل مج ّرد عوامل
3

مثالية (لحظات) يف الحرية الصحيحة .وهذا ما ميكن ان يُفهم بأنه تعبري عن املوقف
التوافقي التقليدي ،وميكن أن نتخ ّيل هيغل يضغط عىل كانط من خالل اتهامه بأن كل
حاجة ودافع ملرشوع السعي إىل املثالية الرتنسندالية يزول إذا وجدنا تفسريا ً للفعل
واألخالق اإلنسانية يسمح بوجود رضورة ميتافيزيقية .كام ميكن تخيّل أن هيغل يتحدّى
كانط من خالل اإلشارة إىل ضآلة ما قاله كانط مبارشة مقابل هذا املوقف ،ووفرة ما قاله
هيغل وغريه يف حديثهم عن األفعال واألخالق من دون االستناد إىل الحرية الرتنسندالية.

4

لكن الحقيقة أن هيغل مل يسلك هذا املسار ،بل أعلن من جديد أن األطروحة ونقيضها
كليهام ميكن أن يكونا صحيحني ،وأن املجال يتسع للحرية (املطلقة) والرضورة معا ً ،رغم
أن هذا ال يكون إال يف إطار حقيقة أوسع.

1.Hegel, IV: I87-89. Cf. V: 217ff,Johnston and Struthers , vol. I,pp. 205ff; VI: 171,Johnston
and Struthers, vol. 2, p. 146; XX: 357 .
2. Hegel, IV: 192; XX: 357f.
3. Hegel, Encyclopedia, 48, Zusatz, VIII : 129, Wallace, p. 79; cf. 35 Zusatz, VIII: 102,
Wallace p. 55f .
4. See Ameriks , Kant's Theory , pp. 185-233.
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يصعب تحديد ما يقصده هيغل هنا بدقة ،فهو ال يفضّ ل الحل الكانطي ،الذي يؤكد عىل
أن الحرية الرتنسندالية والرضورة الفينومينالية يصحان معا ً ،وال أنا أصدّق ذلك ،حيث إن
املوقف التوافقي القائل إن فقدان الحرية الرتنسندالية سيرتك مجاالً ضيقا ً ،لكنه ٍ
كاف ،من
الحرية الفينومينولية( ،يعني حرية اإلرادة  -الذاتية العقلية) يتناسب مع الرضورة املطلقة.
صحيح ،كام يبدو أحيانا ً ،أن كل ما كان يقصده هيغل بحريتنا هو حرية اإلرادة العادية عند
1

التوفيقيني ،أو هو مشاركتنا بحرية إرادة املسار العقالين للعامل ككل .لكنه يف الحقيقة،
يوحي أيضا ً (بوصفه جزءا ً من اسرتاتيجيته العامة يف تب ّنى توليفة تشتمل عىل األطروحتني
املتعارضتني معا ً) بأننا نتمتّع بالحرية املطلقة التي يهتم بها الكانطيون" ،قابلية تجريد أي
يشء مهام كان ،وعدم الح ّد من الحرية السلبية مطلقا ً (يف بعض السياقات) بأي يشء
2

خارج املرء .فام يحاول هيغل إثباته ،ليس أن هذه الحرية غري رضورية ،بل إنه يراها غري
كافية ،وكام يشري كانط إىل أننا ال نريد أن تكون القدرة عىل االختيار فقط سببا ً ال سبب له،
بل أيضا ً نريد للقدرة عىل االختيار بهذه الطريقة أن تتبع قانونا ً عقليا ً .فنزاعه مع كانط ال
ينشأ إال يف مسألة كيفية إمكان فهم هذا القانون ،ألن هيغل يعتقد أن تفسريه ميكن ويجب
أن يكون بطريقة أقل شكلية من الطريقة التي ميكن لكانط أن يقبلها.
املزعج يف موقف هيغل هو يف حني يبدو أنه يعرتف بأن الحرية السلبية أو املطلقة هي
عىل األقل  ،جزء مام ميلكه اإلنسان ،فإنه ال يبذل أي جهد يف الربهنة عىل إمكان هذه
3

الحرية (يبدو أنه يعتقد أنها واضحة عن طريق االستبطان) .بيد أن مذهب كانط يف املثالية
املتعالية ،ع ىل األقل ،يتناول هذه املسألة ،وهو عىل األقل ،يراعي تداعايات العلم والحياة

1. See the sketch for " a proof that the will is free" in Hegel's Philosophy of Right , 4-5,
VII: 48-50, trans. T. M. Knox (Oxford: Clarendon Press , 1952), pp. 21-22.

 .2أعتد أنه مل يتم الرتكيز عىل هذه املسألة يف مقالة ر .شاخت " ،الحرية عند هيغل" ويف  :هيغل :مختارات من مقاالت نقدية:

A. MacIntyre (Garden City: Doubleday Anchor, 1972), pp. 289-328.
مثالً يقول شــالخت :تجربة الحرية التي خاضــها هيغل  ...للتأمل بأن ما يشــار إليه عادة بالقانون الطبيعي ال ســحكم كل
الحقيقة الظاهرة .ال يشري شالخت إىل أهمية هذا االدعاء واىل مدى فشل هيغل يف التعبري عنه بوضوح وفشله يف تربيره.
3. Cf. above, n. 107, and Hegel's Philosophy of Mind (in the Encyclopedia), 473-482, X: 295-302, trans.
W. Wallace and A. V. Miller (Oxford: Clarendon Press, I97I), pp. 234-40.
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االجتامعية .من هنا تراه يستخدم التناقض الثالث ليطرح الفكرة التالية :عىل الرغم من فكرة
الرضورة الطبيعية ،قد يكون هناك سببية بال سبب .بالطبع قد تكون حجته مغلوطة ،فهي ما
زالت تفتقر لسبب نظري للتأكيد عىل وجود هذه السببية ،لكنها عىل األقل تشكّل بداية
للحجة املطلوبة .من جهة أخرى ،يحاول هيغل ،ببساطة الحصول عىل أفضل ما يف
الطرحني ،أي أنه يستند إىل املبدأ امليتافيزيقي الذي يعرتف بحريتنا السلبية املطلقة ،بينام
يطعن بامليتافيزيقا التقليدية ويرفض الحجج الخاصة الداعمة لها.
وبناء عىل ما مر ،نلحظ يف جميع مناقشات هيغل ،النصية واملنهجية ،نوعا ً من الصمت
االسرتاتيجي حيال املسألة الرئيسية وهي وجود الحرية املطلقة .فهو مثالً ،مل يعرض يف
كتاباته األوىل مبدينة جينا  ، Jenaتفاصيل املناقشات يف التناقض الثالث ،وأعلن ببساطة
أن الحرية والرضورة عوامل مثالية ،لذا ال يوجد بينها تعارض حقيقي ...الحرية خاصية
املطلق عندما يعترب املطلق شيئا ً داخليا ً ...والرضورة خاصية املطلق عندما يلحظ كيشء
خارجي ...اإلرادة الحرة والصدفة ،التي ال مكان لها إال يف وجهات النظر الثانوية ،منفية
1

من مفهوم علم املطلق .القسم األول من هذا الكالم ينحرف عن املسألة األساسية وهي،
مبعنى ما ،أن الحرية والرضورة يجب أن يكونا يف تعارض حقيقي ،فااللتزام بالحرية
الرتنسندالية أو السلبية يعني اإلرصار عىل القول بوجود السبب الذي ال سبب له ،واالعتقاد
بالرضورة املتع الية أو املطلقة هو تأكيد عىل الرفض املبارش له .أما القسم األخري من كالم
هيغل ،املالحظات عىل حرية اإلرادة االعتباطية ،قد يوحي بأن هيغل مييل إىل رفض
الحرية السلبية .لكن املالحظات ال تحسم املسألة ،فنحن نعرف أن هيغل يف نهاية
املطاف يفسح مجاالً حتى لوجود الصدفة ،وحقيقة أن هذه املسائل ال تعترب جزءا ً من
مفهوم العلم املطلق ال يعني أنها ال ميكن أن توجد أبدا ً ،بل يبدو أن هيغل ،مرة أخرى،
يعتقد بأن هذه الحرية ،وحتى لو كانت موجودة ،فإنها بذاتها ليست الحالة األسمى.
يعرب هيغل يف كتاباته املتأخرة عن موقف يختلف قليالً ،لكنه كسابقه ال يصل إىل
ّ
مستوى الحسم .فهو يطرح يف نورمربغ فكرة يعترب فيها أن الحل الصحيح للتناقضات يكمن
1. II: 108, Surber, p. 83. In Faith and Knowledge.. See A 551/ B. 579.
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يف عالقة أو تفاعل هذه املنظومة .فكل عنرص يف هذه العالقة هو سبب ،وبهذا املعنى
يقال إنه حر  ،بل كل منها هو نتيجة وبهذا املعنى هو خاضع للرضورة .لكن من الواضح،
س واء أكانت هذه العالقة موجودة أم إذا أمكن اثباتها ،فإنها بذاتها لن تحسم مسألة الحرية
اإلنسانية .ويبقى السؤال األسايس :هل نستطيع أن نؤمن بسببية ال سبب لها من طرفنا،
1

وعىل أي أساس يكون ذلك؟ .يف املنطق كام يف محارضات يف تاريخ الفلسفة مل تطرح
أي أفكار جديدة حيال هذه املسألة ،إذ يعترب هيغل أن املسألة قد عولجت بشكل ٍ
كاف.
لقد ُرفضت حجج التناقضات ألنها تربهن عىل ما تدّعيه فقط من خالل استنتاج وجهات
نظر متعارضة لتكون مناقضة للمدعيات األصلية .وعليه فإن الحجج تعترب بالكامل
مصادرات عىل املطلوب :الجربي يفنّد فكرة الحرية ،فقط من خالل استنتاج أنها ال
تتناسب مع الحتمية ،والعكس بالعكس .هنا يخطئ هيغل الهدف الرئيس ملناقشة كانط
متاما ً ،أي تسليط الضوء عىل االفرتاض الدوغاميئ ،الذي يقول من أجل أن يصح قانون
السببية يجب أال يُفهم معنى املطلق امليتافيزيقي بوصفه قاعدة زمنية .وعندما يستبعد هذا
االفرتاض ،لن يبقى أمامنا ادعاءات ال برهان عليها ،بل براهني مرتابطة (كام جاء يف أناليطيقا
كانط (قسم التحليل)) وسيكون من الخطأ التأكيد عىل إمكان وجود سببية زمنية حرة ،كام
سيكون من الخطأ التأكيد عىل عدم وجود سببية ال زمانية حرة.
بني بشكل دقيق كيف
مل يفكّر هيغل بهذا الحل ،فضالً عن أنه مل يستعمله ،كام أنه مل ّ
ميكن أن يكون أي يشء ال يرقى إىل هذا الحل مرضيا ً.
الصيغة الطبيعية ملوقفه هي أنه يريد االستمرار يف التأكيد عىل حريتنا باملعنى
التقليدي ،غري أنه مل يهتم يف دعم ما أكده وال يف وسائل هذا الدعم .لكن إذا كانت القراءة
ستبني أنه يؤكد عىل أن تناقض الحرية والرضورة ليس مجرد مظهر ناشئ
أقل تسامحا ً ،فهي
ّ
عن إقحام املقدمات الدوغامئية وإساءة استعامل العقل ،بل هو حقيقة ترتبط بطبيعتنا
بوصفنا كائنات متناهية ،أي ،فقط ما ميكن للمرء أن يتوقع من الكائنات

1. Hegel, IV: 190, Hegel speaks here of an "absolute causality of freedom." Cf. VI: 237-40, Johnston and
Struthers, vol. 2, pp. 203-5.
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1

املتناهية .سأفرتض أن هيغل عندما يتحدث بهذه الطريقة علينا أن ال نقول إنه ينسب
لألشياء عالقة متناقضة بالفعل ،بل ،باألحرى ،كان يقصد تباينا ً أخف ،وعىل األقل ممكن
الفهم ،كالتباين املوجود بني ما يسميه تتايل ومتايز املكان والزمان .لكن بالطبع ،ليس هذا
إال للقول ،عىل أحسن تقدير ،إن معالجة هيغل للتناقض الثالث مل تكن أفضل من معالجته
لألول؛ ألنها تركت السؤال األسايس بدون إجابة ،كام بقيت معالجة كانط له عىل حالها.
8
ميكن أن نجد مثاالً مشابها ً وأخريا ً عىل معالجة هيغل لكانط يف مناقشته للمغالطات
املنطقية .فاملسألة األساسية التي يناقشها هيغل هنا ،هي بساطة النفس التي عولجت متاما ً
كمسألة التناقضات (ال عىل نحو غري مالئم ،فأنا أشك بأن كانط قصد أصالً معالجتها يف
إطار التناقض الثاين) .نريد أن نعرف كيف ميكن إثبات طريف القضية ،فالنفس بسيطة
ومركبة يف آن واحد فمثالً ،بينام يجوز القبول بأن تكون النفس بسيطة وواحدة ،فإنها تكون
2

يف الوقت ذاته فاعلة وتحدث متايزات يف نفس طبيعتها .هنا من جديد نجد انحرافا ً عن
أي من جوانب املسألة التقليدية بأن النفس
املسألة األساسية ،حيث ال حاجة ملناقشة ّ
تنطوي عىل بعض التاميزات  .املسألة أنها سواء أكانت وجودا ً بسيطا ً أم أنها مركّب من
موجودات ،فهي تنطوي عىل متايز ،وال تحتاج إىل أن تكون ما يس ّميه هيغل مجرد يشء
ميت .التحدّث عن النفس بوصفها بسيطة ،وغري ذلك ،يعني أننا نتجاهل مناقشة كيفية
إمكان اإلجابة عن السؤال األسايس :هل النفس بسيطة أصالً؟
يف نفس الفقرة التي يبدو فيها هيغل مؤيّدا ً لفرضية بساطة النفس ،يبدو أيضا ً أنه يقول
إن هذه الفرضية كاذبة ،ألن محموالت كالبساطة ،والدميومة ...إلخ ،ال تنطبق عىل
3

النفس .وإذا فهمنا الكالم مبعناه الحريف ،فهو يدل عىل أن هيغل يعتقد أن ما هو بسيط

1. Hegel, VI: 44If, Johnston and Struthers, vol. 2, p. 377. Cf. II: 320, Cerf and Harris, p. 84.
2. Hegel, XX: 357.
3. See, e.g., XX: 359.
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ومركب ليس بسيطا ً حتى ،وهذا بالطبع تفكري غري منطقي .ولكن مع بعض التسامح ،يجب
أن يكون موقفه عىل الشكل التايل :إن ما هو بسيط ومركب من جهة ما ،ليس بسيطا ً
فحسب ،أي ليس شيئا ً ميتاً ،بهذا املعنى فقط ال يقال له بسيط .لكن من جديد ال يبدو أن
هناك حاجة إلثارة هذه املسألة ،لعدم وجود طرف يف املغالطات يتبنّى نظرية امليت تلك.
لكن هي غل ينسب موقفا ً شديد الشبه بهذا إىل كانط .فهيغل يطلق اسم الذاتية الدوغامئية
عىل املوقف الكانطي الذي يُفرتض أن يفيد بأن النفس (بوصفها بسيطة) هي مجرد صورة،
تعرب عن املوقف العقالين الذي يفيد بأن
عىل عكس املوضوعية الدوغامئية التي ّ
املحموالت املوضوعية الرتنسندالية (املادية مقابل الصورية) ميكن أن تشكل محموالت
1

تتصف بها النفس .فيام بعد أملح هيغل إىل أن كانط يعتقد أن النفس ما مل تكن مج ّرد
2

وجود حس ،إذا ً ليست شيئا ً واقعيا ً عىل اإلطالق .ثم أوضح هيغل أن عبارات الوجود،
اليشء ،الجوهر التي يراها كانط سامية بالنسبة للنفس ،فإنها برأيه الخاص وضيعة.

3

يعطي نقد هيغل لكانط فكرة عن مالحظاته حيال النفس ،لكن النقد بحد ذاته مثري
4

للتساؤل .خصوصا ً ،أ) أن هيغل أشار إىل أن كانط ينكر وجود النفس وماهيتها ،وهذا ما
(جل ما فعله كانط أنه نقد بعض طرق الجدل حيال النفس)؛ وب) فشل
مل يفعله كانط ّ
هيغل يف تبيني األساس الذي يرتكز عليه للدفاع عن هذه االدّعاءات ضد الذين يجادلون
(بصورة جزئية تحت تأثري كانط) أن النفس ميكن أن تكون مجرد مركّب من أجزاء مادية
ذات وظائف عقلية .ومرة ثانية ،ويف سياق اإلرصار عىل تجاوز املوقفني املتعارضني
املحدودين – بأن النفس مجرد يشء كباقي األشياء ،وأنها مجرد صورة وليست شيئا ً عىل
اإلطالق – للوصول إىل رأي توافقي أسمى ،فشل هيغل كليا ً يف الرتكيز عىل الحجج
الداعمة ألي من املوقفني األصليني( ،إن النفس بسيطة ،أو النفس ليست بسيطة) وتبنى
أحدهام (البساطة) بطريقة دوغامئية.
1. Hegel, Encyclopedia, 47, Zusatz, VIII: 126, Wallace, p. 76.
2. Ibid.
3. Hegel, II: 3I9, Cerf and Harris, p. 83.
4. Hegel, XX: 355
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لكن الجانب املهم ،أن معالجة هيغل للمغالطات تختلف عن معالجته لباقي
املوضوعات يف فصل الديالكتيك ،إذ إن لهذا الفصل عالقة مختلفة مع مذهب املثالية
الرتنسندالية .فقد كان لفشل هيغل يف قراءة كانط بدقة يف قسم التناقضات تداعيات مهمة
منعته من املواجهة املبارشة مع املثالية الرتنسندالية .يف فصل املغالطات املنطقية،
النتيجة املبارشة الوحيدة لفشل هيغل هي إساءة فهم تعقيدات املوقف الكانطي ،وكذلك
فشله يف سرب غور نقد كانط للرتاث (وهذا نقد ينطبق عىل هيغل أيضا ً) التسامح املوجود
يف نظرة كانط اإليجابية (التي تق ّر بإمكان أن يكون للنفس كل الرتكيب الذي يؤكد عليه
هيغل) .لكن هناك نتيجة أخرى ملقاربة هيغل هذه ،وهي أنه مل يلتفت إىل التت ّمة
االبستيمولوجية لنقد كانط ملبادئ السيكولوجيا العقلية امليتافيزيقية .ففصل املغالطات
املنطقية عند كانط ال يتضمن فقط التشكيك ببعض االدعاءات املحددة حيال النفس ،بل
يتضمن أيضا ً تحديا ً للمنهج الرئيس الذي ترتكز عليه هذه االدعاءات ،وبالتحديد طريق
اللجوء إىل العلم الحضوري الذي يُدّعى متيّزه .املحل األسايس لهذا التحدّي موجود يف
مبدأ العلم الحضوري ويف تفنيد املثالية ،حيث يرى كانط أن معرفتنا بذاتنا ال تحتاج إىل
حكم وقواعد عامة فحسب ،بل إنها أيضا ً تتوقّف عىل املعطيات املكانية واملوضوعات
الخارجية .بيد أن هيغل يتجاهل عمليا ً هذه الحجة ،وعندما يتط ّرق إليها فإنه يسيئ عرضها
إىل حد خطري ،وذلك بقوله إن ما تعنيه أن الحتمية الزمنية تستلزم الرجوع إىل يشء دائم
1

يف نفس املرء .هكذا يخطئ هيغل يف فهم أهم تحديات كانط للرتاث امليتافيزيقي ،وهو
تحدي تفسري كيف ميكن للتأمل الذايت فقط أن مينحنا معرفة محددة من دون رجوع إىل
جحا ً
امليدان العام .لقد تحدى هيغل الرتاث الديكاريت بطرق عدة ،لكنه بقي يف الغالب مر ّ
الفرتاضاته التي تفيد بأن إلدراك الذات (كام يف الصياغة امليتافيزيقية لصورة النفس) ميزة
خاصة .ويف هذا اإلطار نجد يف معالجته للمغالطات أخطر تقليل من شأن عمل كانط،

1. See Hegel, Encyclopedia, 47, VIII: 125, Wallace, p. 75: "That the soul cannot be described as the
substantial, simple, self-same ... Kant argues." A similar error is made by R. Chisholm, Person and Object
"(London: Allen & Unwin, 1976). p. 42. For a critique, see K. Ameriks, "Chisholm's Paralogisms,
Idealistic Studies II (1981): 100-102, and "Kant's First Paralogism," Akten des V Internationalen KantKongresses,ed. G. Funke (Bonn: Bouvier, 1981) Vol. I: 485-92.
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وبهذه الطريقة يتميّز نقده لفصل الديالكتيك بنفص املستوى من الضعف الذي متيّز به
نقده لألناليطيقا (التحليل) :ثقة مفرطة مبا هو بديهي من متثُالت األنا فحسب.
9
من خالل توصيفنا وتقييمنا للهجوم الذي شنّه هيغل عىل كانط ،حاولنا عرض أكرث
الردود الكانطية وضوحا ً وبساطة .وهي ردود ينبغي أن تكون مألوفة ،لكن املناقشات
الحديثة تشري إىل عدم تقدير ا ملدى الذي وصلت إليه يف سبيل تحقيق هدف نقد هيغل
الواضح .فلو اقترصت نتيجة هذا البحث عىل إثارة الهجوم الهيجيل املضاد الذي يحاول
مواجهة هذه الردود بطريقة واضحة نسبيا ً ،فأنا أعتربه عمالً مربرا ً متاما ً .ويف الوقت نفسه،
إن الكانطيني ملزمون بلفت االنتباه إىل املضامني الواضحة لـ برنامج هيغل بأكمله وتصوره
للفلسفة.

نقد نيقوالي هارمتان لنظرية املعرفة عند كانط1
لويس وايت بك2
نيقوالي هارمتان هو أحد أشهر الفالسفة األملان الذين ظهروا عىل الساحة العلمية يف املنتصف األ ّول من
القرن العرشين ،فهو مفكّ ٌر من الطراز األ ّول يف املدرسة الكانطية الحديثة التي أطلق عليها اسم مدرسة
3

ماربورغ حيث ع ّمت كتاباته العديد من املجاالت ،مثل التأريخ وعلم الجامل واألخالق واألنطولوجيا،
إال أنّ امليتافيزيقا كانت الهاجس األسايس الذي راود ذهنه.
يف بادئ مسريته العلمية ترعرع يف أحضان املدرسة الكانطية الجديدة ،لكنّه يف ما بعد حمل راية الدفاع
عن امليتافيزيقا ،وانتقد إميانوئيل كانط واملبادئ الفلسفية التي تب ّناها؛ فهو عىل غرار كبار علامء امليتافيزيقا
الذين تأ لّق نجمهم يف مختلف العصور من حيث انطالقه فكريّاً من مقولة «الوجود مبا هو وجود» ،إذ كان
يعقتد بأ ّن امله ّمة األساسية لعلم الفلسفة ال تتمثّل يف تأسيس الواقع ،بل تهدف إىل استكشاف مختلف
جانب ضئيلٍ منه ،لذا تبقى مساحاتٌ كبريةٌ
ٍ
طبقات الواقع الذي ال ميكن للذهن البرشي التع ّرف إال عىل
منه داكن ًة وغامضةً؛ وعىل هذا األساس طرح نقدا ً حول املنظومة الفلسفية إلميانويل كانط بحيث شكّك

 .1املصدر:
White Beck, Lewis, ''Philosophy and Phenomenological Research'', Vol. 2, No. 4 (Jun., 1942), pp. 472500.

تعريب :طارق عسيلی
إن هذا املقال حول كتاب (نيقوالي هارمتان) عىل الصفة اآلتية:
Nicolai Hartmann's, "Criticism of Kant's Theory of Knowledge".

كان امتياز املؤلف ،كيوليوس روزنوالد فيلو ،أن يكون أستاذا يف ندوة هارمتان حول نقد العقل املحض يف جامعة برلني بني عامي
 1937و .1938

2. Lewis White Beck
3. Marburg School
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جية آرائه امليتافيزيقية ،ويف الحني ذاته دافع عن فكرة أ ّن اإلبستمولوجيا متق ّوم ٌة من أساسها عىل
بح ّ
األنطولوجيا ،والعكس ليس صحيحاً.
عام ذكر ،ساق نيقوالي هارمتان نقدا ً متركز بشكلٍ
أسايس عىل ما طرحه إميانويل كانط بالنسبة
فضالً ّ
ٍّ
إىل الظواهر (الفينومينات) والذاتيات (النومينات) ،حيث أكّد عىل أنّ املعرفة يف حقيقتها متأخّر ٌة رتب ًة عن
وجودها ،لذا فاله ّوة التي حدثت ج ّراء االزدواجية املوجود يف طبيعة الظواهر والذاتيات تبقى عىل حالها
حل لها.
وال ميكن وضع ٍّ
املتخصصني بفكر إميانويل كانط ،وقد
ت ّم تدوين هذه املقالة بقلم أحد أبرع الباحثني املعارصين
ّ
ٍ
مالحظات متهيدي ًة حول املفاهيم الكلّية
ب ،بعد أن ذكر
انتقد النظرية الكانطية اإلبستمولوجية بشكلٍ ُمس َه ٍ
املرتبطة بالنقد الذي طرحه نيقوالي هارمتان.
التحرير
******
1

كان نيقوالي هارمتان يف بداية حياته ممثالً للكانطية الجديدة يف اتجاهها املنطقي ،لكن
2

منذ عام  1915بدأ ارتداده عن معتقدات ماربورغ  .لكن التأثري الكانطي كان قويّا ً وبقي
قويّا ً ،غري أن االعرتاض عىل كانط مل يكن مهم ًة سهل ًة بالنسبة لهارمتان كام كان ،لألسف،
بالنسبة ألولئك الواقعيني الذين مل يقتنعوا بأن فلسفة كانط تستحق القراءة بعناية .وبالتايل،
عوضا ً عن تجاهل كانط أو مهاجمته رصاحة ومن البداية ،كانت مهمة هارمتان الصعبة أن
كتاب من كتبه ،ميثل
كل
ح أن نقول أ ّن َّ
ٍ
يحدّد مكامن الخطأ يف فلسفة كانط .لذلك يص ّ
درج ًة من الجدل مع الفلسفة الكانطية .فقد قدّم مخططا ً
ٍ
لكتاب عن كانط «الذي يجب أن
3
ٍ
موقف
يكتب ،والذي أراه مهمة العرص ،لكنني لن أكون أنا من يكتبه ».مل يكن أح ٌد يف

أفضل من موقف هارمتان إلعطاء هذه التوجيهات ،ال فقط بسبب تعلّمه املم ّيز من معاين
َ
النص الكانطي وتعاطفه القديم مع الفلسفة النقدية ،بل بسبب عدم اشتامله يف الحظر الذي

1. Nicolai Hartmann
2. Marburg
3. „Diesseits von Idealismus und Realismus." Kantstudien, vol. XXIX, p. 161 Hereafter Referred to as
"Diesseits".
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1

من خالله «أوقف امليتافيزيقيون بشكلٍ
رسمي عن مزاولة مهنهم» حتى يستطيعوا اإلجابة
ٍّ
2
عن سؤال :كيف ميكن أن تكون األحكام التوليفية القبلية ممكن ًة – لكن هارمتان وحده

تقريبا ً من بني الواقعيني املعارصين ،حاول اإلجابة عن هذا السؤال.
ٍ
ضعف كثري ٍة يف فلسفة كانط .فقد برهن إىل
ال ميكن إنكار أن هارمتان اكتشف نقاط
ح ٍّد ٍ
بعيد بطريق ٍة مقنع ٍة عىل حتمية عد ٍد من الصعوبات التي أشار إليها آخرون ،من خالل
جذر يف األسس الكانطية وأنها ليست ناجم ًة ،كام أمل كثريون ،عن الالمباالة
تبيان كيف تت ّ
يف التعبري فقط -وال ميكن إنكار هذا .لكن ال حاجة لعرض هذه املسائل؛ إذ بالفعل سيكون
ٍ
كاتب آخ َر ،سيكون جرأ ًة،
عرض آخ َر ألفكاره عىل يد
تويل الدفاع عن هارمتان ،أو تقديم
ّ
ٍ
ٍ
عرض آخ َر ألفكاره يف الوقت الذي كان فيه هارمتان نفسه شديد االقتناع
أو حتى تقديم
بحججه وقادرا ً ج ّد ا ً عىل التعامل مع جميع الذين يختلفون معه .وإذا كان الكاتب يذكر
مؤرشا ً إىل
ني محدد ًة من براهني هارمتان من أجل االختالف معها فقط ،فهذا ال يُعترب ِّ
براه َ
نقص التعاطف مع املواقف التي مل تذكرها أو قلة احرتام لها.

مشكلة وجهات النظر
3

كان العنوان الفرعي ملحارضة هارمتان يف جمعية كانط عام « ،1922العامل بني الواقعية
واملثالية»« :مساهمة يف التمييز بني التاريخي والرتنسندنتايل يف فلسفة كانط ».وهذا يشري
ٍ
دحض تا ٍّم
ب ّدق ٍة إىل أسلوب معالجة هارمتان؛ فأسلوبه ليس نقديّا ً باملعنى الذي يشري إىل
مهتامً بإسقاط ما له قيم ٌة ثابت ٌة من الكانطية وبالتايل
للكانطية ،بل باألحرى كان هارمتان
ّ
خا ٍل من تحديدات موقف كانط يف التاريخ .تشري عبارتا «التاريخي» و«املتجاوز للتاريخ»
يف الدراسة إىل نفس العنارص املوجودة يف أعامل الفيلسوف التي ميّزها هارمتان
كلحظات «نسقية» و«إشكالية» يف البناء الفلسفي .فهو يقول:
1. Prolegomena, Sect. 5.
2. A prior
3. Kantgesellschaft
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أي يش ٍء يف الفلسفة متجاوز للتاريخ يجب أن يكون بالرضورة أسمى من كل
1

وجهات النظر «مصادرات اعتباطية» ،فعىل سبيل املثال املثالية والواقعية الدوغامئية،
هي دامئاً وجهات نظر.

2

وبالتايل فإن وجهة النظر ،دامئا ً تحدد نسقا ً ،ألن قبول فيلسوف بها يعني أن التعامل مع
جميع املسائل سيكون من خالل منظور مفرتض مسبقا ً ،وهذا سيقتيض أحيانا ً وجود
ٍ
انحراف أو يجرب الفيلسوف عىل مامرسة العنف عىل مسأل ٍة معين ٍة ليك يت ّم تحويل حلّها
الكل املنسجم الذي تم تقرير بنيته مسبقا ً .وهكذا عندما مييز هارمتان بني التاريخي
إىل ّ
واملجاوز للتاريخ يف فلسفة كانط ،فهو يقصد التمييز بني النسقي واإلشكايل أو بني البنيوي
و«الفينومينولوجي» (حسب استعامله الواسع ج ّدا ً لهذا املصطلح األخري) .باإلشارة إىل
كانط ،هذا يعني أنه سيستكشف تلك األجزاء من فلسفته التي حددها كانط من خالل
3
«االفرتاض االعتباطي » للـ مثالية الرتنسندنتالية ،وأن يرفض تلك األجزاء ألنها تاريخي ٌة

جة ملصادرات املنهج الشكويك أو
ّ
ونسقي ٌة،
ليتخىل ّ
عام بقي من الفلسفة باعتبارها نتي ً
الفينومينولوجي الذي يؤسس نفسه فقط عىل وجهة نظر املؤقتة التي تحتملها املسألة
الوحيدة واملحددة والظاهرة الحارضة .ستكون هذه الفلسفة الناتجة موردا ً للظواهر التي ال
أي إشار ٍة مح َّدد ٍة إىل وظيفتها يف اتباع منهجي ٍة فعلي ٍة عند كانط.
تنطوي يف ذاتها عىل ِّ

4

لكن هناك مجموع ٌة من النقاط اإلشكالية يف هذا الطرح املثايل .أ ّوالً ،ميكن أن يُطرح
ٍ
ٌ
مصادرات؟ ال شك أن مثة
يل ،هل ميكن للمنهج الشكويك أن يستمر من دون
سؤال شك ٌّ
مهام ً يف املنهج؛ وهيغل كانت ذاتهام دليل َْني كا ِف َي ْني عىل هذا .ولكن هل ميكن
فرقا ً ّ
الوصول إىل الطروحات املثالية الخالية من املصادرات ،وبالتايل ميكننا أن نسأل هل هذا
1. Diesseits, p. 162.
2. Ibid, p. 165.
3. Arbitrary assumption
 . 4هنا التشابه الذي يستحق الذكر بني التقييامت التي أجراها هارمتان ولدجر وود («املنهج الديالكتييك» يف الرتاث الكانطي).
ال أعرف إذا ما كان كانط قد أثر يف وود ،لكن الحقيقة أن الكثري من اراء هارمتان ميكن أن تتبني من خالل االقتباسات من كتاباته
أو من مقاالت وود.
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خ من التنقيح اإلضايف
منطقي؟ بالنسبة إلمكان الوصول ،قد ال يستطيع إال تاري ٌ
ّْ
للفينومينولوجيا أن يقرر .أعتقد ال أحد يستطيع أن يدّعي متام الوصول إليها ،كام أن
هارمتان ال يقطع بذلك .وعلينا أن نقرأ فقط الجملة األوىل من كتاب هارمتان ميتافيزيقا
2

1

املعرفة حتى نكتشف مصادراته« :التحقيقات التالية تتواصل من الرأي الذي  »...ال بأس
ٍ
مصادرات .يف
من وجود هذه املصادرات يف الصفحة األوىل ،لكن هذا ال يقلل من كونها
مستقل ،وبعد ذلك يربهن أن
ٍّ
حالة هارمتان ،هذه املصادرة هي أن املعرفة هي معرفة يش ٍء
موقفه ليس واقع ّيا ً بالرضورة ملج ّرد طرحه هذه املصادرة .االعتقاد ليس «مجرد تصو ٍر مس َبقٍ
مقبو ٍل» بل هو «نقطة االنطالق املوجودة» فحسب ،والتي سيتم األخذ بها فقط بقدر ما
3

للتخيل عن املفهوم ال يقلل من
ّ
املعرب عنه
تكون كافي ًة للمسألة .من هنا فإن االستعداد
ّ
اعرتاف بالجدية الفلسفية التي ميكن أن تصدر عن فيلسو ٍ
ٍ
ف
كونه مصادر ًة ،لكنه مجرد
منهجي مثل هيغل.
ٍّ
ي نو ٍع من
باختصا ٍر  ،من الصعب أو من املستحيل أن نعرف كيف ميكن ،بدون أ ِّ
4

أي سؤا ٍل من اختالف الظواهر ،وكيف ميكن االعرتف باألبوري  ،أو كيف
املواقف ،إثارة ِّ
معنى»؟ إنه وإن
ميكن االعرتاف ِّ
بأي وضعٍ بوصفه إشكال ّيا ً .فلِ َم يجب أن يكون للعامل « ً
كان له بعض املعنى من دون مصادر ٍة ،فمن أوضح الواضحات أنه للوهلة األول ،خا ٍل من
التخيل عن الظواهر ممكنا ً ،ولو للحظة ،من أجل البحث
ّ
املعنى .لذلك ال ميكن أن يكون
عن «معناها» إال انطالقا ً من املصادرة العامة التي ترى أن الفلسفة ممكن ٌة وأن دهشة وفضول
محب الحكمة ميكن بطريق ٍة ما أن تكون مرضي ًة جزئ ّيا ً عىل األقل.

1. Metaphysik der Erkenntnis
2. Auffassung
3. Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis, second edition, 1925, p. 193 .Hereafter referred to as
Metaphysik.

 .4األبوريا ( :)Aporieهي أن يكون اإلنسان بإزاء موقفني متعارضني ،وكالهام وجيه ،يف اإلجابة عن مشكلة واحدة( .املرتجم).
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وإذا أردنا التع ّمق قليالً ،فهناك مصادر ٌة محدد ٌة ومميز ٌة( .أسميها «مميزة» ألن االلتزام
1

ٍ
تفلسف) .فاملقاربة
لكل
ِّ
بها بشكلٍ عا ٍّم أقل من االلتزام باألوىل ،التي تشكّل البداية القبلية
النسقية للفلسفة هي التي يجب أن متارس العنف عىل بعض املسائل التي تقاربها .مع
التسليم بعدم وجود يش ٍء ميكن أن يعترب نسقا ً فلسفيّا ً حقيقيّا ً ومرتابطا ً ،وهذا ال يعني أننا
يجب أن نرفض النسقية بالكامل ،وكذلك ال ينبغي ،كام يقول هارمتان أنه ينبغي ،أن نبعد
التفكري النسقي إىل نهاية املهمة التي ال نهاية لها؛ ألن العالج املضاد لألنساق السيئة هو
األنساق الجيدة ،فهارمتان فخو ٌر مبنهجه الشكويك ألنه ال يبدو «متش ّوقا ً للنتائج».

2

لكن هذا الحذر الحكيم من االستعجال الحاميس يف التأمل الفلسفي الذي قد يؤدي
ٍ
ٍ
هدف مح َّد ٍد مسبقا ً وغريِ
منتقد يضاهي الخوف الفعيل من حل املسائل يف تفكري
إىل
ري قابل ٍة للحل
هارمتان  .فلنرضب بعض األمثلة :يعتقد هارمتان أن جميع نقائض كانط غ ُ
ألنها تنطوي عىل عالق ٍة بني النومينا (اليشء يف ذاته) والفينومينا (الظاهرة) ،وهذه العالقة
3
ري منطقي ٍة» .وما محاوالت حل النقائض إال محاوالتٌ استعراضي ٌة ومصطنع ٌة .وعندما
«غ ُ
4

قدّمت املثالية إجابة عن سؤال عالقة الذات باملوضوع يف املعرفة القبلية  ،تخ ّوف
هارمتان من ذلك بسبب سهولته وعدم اكتنافه للغموض .فهو يقول:
ٌ
متامهية مع مبادئ
املثالية تضعف معنى األطروحة [التي تقول أن مبادئ املوضوع
ال ذات] نظراً ألنها تدخل املوضوع يف الذات ،حتى لو يف الرتنسندنتايل فقط .إذاً
واضح بذاته تقريباً .لكن إذا ترك املرء املوضوع يظهر بوصفه واقعياً
متاهي املقوالت
ٌ
وراء الذات ،حتى الذات الرتنسندنتالية ،فإن كل عبء الصعوبة يقع عىل [مبدأ] متاهي
املقوالت حتى تربط الذات واملوضوع معاً كام لو كانا معرف ًة قبلي ًة .إن قدرة متاهي
املقوالت عىل فعل ذلك هو ما يشكِّل قوتها.

5

1. A priori
2. Diesseits, p. 164.
3. Metaphysik , p. 233.
4. A priori
5. lbid., p. 187
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أن يُعرتض عىل مبدأٍ
واضح بذاته تقريبا ً» أم ٌر فري ٌد تقريبا ً يف تاريخ
فلسفي ألنه «
ٌ
ٍّ
يبني
الفلسفة .إذ يبدو للوهلة األوىل أن هارمتان يتجنب مبدأ الـ «واضح بذاته تقريبا ً» ليك ّ
قوة غريه من التفاسري ،لكن هذه القوة تتشكّل من خالل تجاوز الصعوبات التي اجتنبها
1

تعبري كانط .ومن جدي ٍد  ،إن خشية هارمتان من الحل يدفعه إىل القول:
تحاول األنطولوجيا افرتاض أقل ما ميكن من الفرضية من أجل تأمل املسائل
ي حد تنجح يف إيصال أطراف
الفلسفية .ومعيار صحتها يكمن يف السؤال التايل :إىل أ ِّ
املشكلة غري املحكمة إىل تبرصها ووضعها يف املكان الذي يرتبط بالنسق الكامل،
الذي تدخل فيه هذه املسائل رغم عدم قابليتها للحل؟ ال ميكن مطلقاً للنسق العقيل
املغلق أن يلبي هذا املطلب .لكن النسق املفتوح ،الذي ال يغلق نفسه إال وراء حدود
2

قابلية املعرفة يحوي يف ثناياه مكاناً لهذا االحتامل .وهكذا ميكن أن تتضاعف األمثلة
بشك ٍل غري محدو ٍد من أجل الّبهنة عىل خشية هارمتان من أن الحل يعني العقلنة.

3

اعرتاض أكرثَ مادي ًة عىل تفسري هارمتان ِ
ٍ
نفسه ملاهية «النسق الكانطي»،
ميكن توجيه
إذْ ال توجد مبالغ ٌة ،عىل ما أعتقد ،يف القول أن كثريا ً من اآلراء والتأكيدات التي ينسبها
هارمتان إىل كانط هي مبعظمها مصادرات هارمتان نفسه التي يرفضها هنا للمرة األوىل.
كانطي جدي ٌد .ال شك أن
نسق
وهذا يعني أن النسق الكانطي الذي يرفضه هارمتان هو ٌ
ٌّ
هارمتان كان مصيبا ً متاما ً يف قوله أن يف فلسفة كانط «أرجحي ٌة حاسم ٌة» للشكوكية عىل

منوذجي لربهان هارمتان .سيتم مناقشته يف القسم الرابع.
هنا مفهوم «هوية املقوالت» قدم كجزء من مثال
ٍّ
مطلق ميكن الدفاع عنه بطريق ٍة أخرى .لكن الدفاع
 .1سنبني الحقا ً أن كانط تجنبها .يشري كانط الحقاً إىل موضوعية أن يكون عقلٌ
ٌ
ٍ
ارتباط بالحالة املعرفية ذاتها.
أي املوجود الحقيقي من دون
كام سرنى ،هو فقط دفاع «الكائن املعريف» ْ
2. Metaphysik, p. 306.
نتاج .إنها املعالجة «املحايدة» للذات واملوضوع ،والظهور كام يفهم كشكلٍ من
«األنطولوجيا» بهذا املعنى هي مرشو ٌع ال ٌ
الوجود.
 .3من املستحسن هنا اإلشارة إىل معنى العقالنية الذي ميكن أن يكون فيه خلطٌ يف موقف هارمتان هذا :ميكن أن تعني املنهجي ُة
(التي ميكن أن تقبل يف املاهية إذا كانت ممكن ًة) رفضاً لالعقالين يف معانيه املختلفة التي يُشكل االعرتاف فيها كام هي املشكلة
امليتافيزيقية يف املعرفة كام يراها هارمتان ،وكام يصف اعامله ضمنا بـ «فينومينولوجيا املعرفة» .لكن أن تكون كل اإلجراءات
أي أ ُسس.
املنهجية أعامالً عقلي ًة فاسد ًة باملعنى األخري يبدو أن كانط قد افرتضها من دون ِّ
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1

امليل النسقي .لكن بعد االعرتاف بهذا ،ما هو اليشء الذي يبقى للمهاجمة؟ إنه «اللحظة
النسقية» للمثالية عند كانط ،التي هي مج ّرد بقايا تاريخي ٍة مرشوط ٍة من العقالنية .لكن املهم
أن هذه هي اللحظة املرجحة بشكلٍ حاسمٍ يف كانطية ماربورغ الجديدة .فعندما يرفض
هارمتان «الرتابط النسقي» للفلسفة الكانطية دفا ًعا عن الحضور املسلّم به لليشء يف ذاته،
جهه إىل كانط نفسه؟ وهل لدينا
جها ً رمبا إىل أساتذته أكرث من تو ّ
أال ينبغي أن يكون نقده مو ّ
سبب لالعتقاد بأن املثالية النقدية هي االسم املناسب لفلسفة كانط القصوى؟ ال شك
أي
ٍ
أن كانطية ماربورغ الجديدة ،ال ميكن أن تعرتف بوجود اليشء يف ذاته من دون أن تقع
ضحية هجمة هارمتان ،وذلك ألنها كانت مثالي ًة مطلق ًة مزعوم ًة .يرى هارمتان أن اليشء
2

ري
يف ذاته هو «املفهوم النقدي بال مناز ٍع» يف فلسفة كانط -لكن مل يكن لدى كانط ٌ
رأي كث ُ
االختالف عنه .كان لدى كانط مثالي ٌة ترنسندنتالي ٌة ،لكنها مل تصل إىل «النومينا بفهمه
كل حا ٍل  ،هذا األخري ما زال موجودا ً .فهل هذا يعني ،كام يبدو أن هارمتان
السلبي» .عىل ِّ
3

يعتقد ،أن كانط مل يكن نسقيّا ً ،بل شكوكيّا ً ؟ إذا كانت محاولة كانط املنهجية النهائية
متجه ًة تجاه املثالية ،فيجب علينا أن نوافق مع هارمتان عىل أن املشكلة يف هذا الفهم
انترصت عىل النسق .لكن ال يحق لنا أن نقول أن نسق كانط النهايئ كان مثالي ًة ترنسندنتالي ًة
أو نقدي ًة .ومن املؤكد أن «دحضه للمثالية» ال يؤثر يف مثاليته الرتنسندنتالية ،لكن الفصول
يتافيزيقي
يل م
التي تيل مبارش ًة حول التمييز بني النومينا والفينومينا كان ميكن أن يكتبها مثا ٌّ
ٌّ
تقريبا ً .مع ذلك فإن هارمتان نفسه يعرتف بإمكان «الواقعية النسقية» يف فلسفة كانط.

4

كل حا ٍل ،هذا بالتحديد هو شكل النقد الذي كان يتوقع أن يوجهه عض ٌو يف مدرسة
عىل ِّ
ماربورغ ح ّدثته نفسه برفض «الكانطية» .يجب أن نتأكد من معرفة ما هو الذي يتأثر بهذه
الهجمة .فالفلسفة النقدية مبجملها ال تتأثر فيها؛ غري أن ما ميكن أن يتأثر فيها هو أجزاؤها

1. Diesseits, p. 165.
2. Metaphysik, p. 220.
3. Aporetic
4. Metaphysik, p. 148-49.
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التي توصف بأنها مثالي ٌة – مع أننا سنضطر ملناقشة هذه مسألة بالتفصيل الحقا ً؛ لكن فقط
الكانطية التي تتوقف يف بداية الديالكتيك ،أو الكانطية الجديدة باعتبارها مثالي ًة
وترانسندنتالي ًة بالكامل ستخفق متاما ً من خالل برهان هارمتان املتعلق باملكانة الرضورية
للعنارص «الواقعية» يف فلسفة كانط ،إذا أثبت نجاحها.
علينا قبل الغوص يف تفاصيل نقد هارمتان ،أن نأخذ بنظر االعتبار سؤاالً آخر عن وجهة
النظر .فكل جيلٍ يقرأ التاريخ وما هو مهم تاريخ ّيا ً وفقا ً لحاجاته واهتامماته الخاصة.
عام هو دائ ٌم يف فلسفة ما ،أال نكون يف محذور مجرد التمييز
وعندما نفصل ما هو
تاريخي ّ
ٌّ
بني ما هو «قديم الطراز» وما هو «حديث الطراز» ،رغم أن األخري سيكون منجهته «تاريخ ّيا ً»
1

كام كان السابق؟ أثار أدولف سيلباخ هذا السؤال يف الحلقة الدراسية التي عقدت يف
3

2

جمعية كانط عام  ، 1931فقد مل ّح إميل أوتيتز إىل أنه اعتقد أن تحول هارمتان إىل
الواقعية كان مؤقّتا ً .إن رد هارمتان عىل نقده يف هذه املناسبة يستحق الدراسة .لقد قال:
4

سأعتّبه مضلالً أن اعتبار مشكلة الحقيقة ذاتها مجرد تعبريٍ عن الوقت الذي
ني اىل آخ َر...
انقىض هي مشكل ٌة فلسفي ٌة أساسي ٌة قدمي ٌة جداً ،تّبز مراراً وتكراراً ومن ح ٍ
من هذا املنظور [ال من منظور الطراز] استقت الدراسات التي عرضتها مصدرها .ال
ينبغي أن نتعامل مع هذه الدراسات كـ «نزعة» بل كحاجة أبدية.

عندما نغوص يف مناقشة هارمتان ملسألة الواقع والدليل عليه ،من السهل أن نعرف
ري منطقي ٍة يف وجهها
كيف تكون «حاج ًة أبدي ًة» – إنها الحاجة لئال تكون الفلسف ُة غ َ
ري متميّز ٍة بالنسبة
الحقيقي .أل ّن يف «الحاجة األبدية» للحقيقة قليالً من التأملية ،وهي غ ُ
للواقع الذي َس َيفي برشوطها ،ذلك أن الواقع الذي يزودنا به هارمتان ليس ذا فائد ٍة كبري ٍة،

1. Adolf Seelbach
2. Nicolai Hartmann's Kantkritik , Pan-Verlag, 1933.
3. Emil Utitz
4.“Zum Problem der Realitätsgegebenheit," (Philosophische Vorträge veröffentlicht von der
"Kantgesellschaft , no. 32, Pan Verlag 1931) p. 96 .Hereafter referred to as "Problem.
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1

وليس له فائد ٌة عىل اإلطالق يف بناء العلم الواقعي  .األنطولوجيا ،التأكيد عىل الوجود،
ري مرئي ٍة يف الحالتني عىل
ٌ
«فيها
موقف ال مبا ٍل باملثالية والواقعية ،واملسافة منهام مع أنها غ ُ
2

3

ح ٍّد سوا ٍء»  .إن امليتافيزيقا ،التي يُفرتض أن تكون املالذ األخري يف ميتافيزيقا املعرفة

4

والتي تم الدفاع عنها يف الحلقة الدراسية يف عام  1931كجز ٍء من التح ّول إىل الواقعية،
يبني وال
إن تلك امليتافيزيقا سلبي ٌة متاما ً .يجب أن يكون هناك كينون ٌة ،لكن الربهان ال ّ
يبني ما هي« :الوجود هو الدائرة املشرتكة التي يقف فيها الذات واملوضوع
ميكن أن ّ
متقابلني».
ْ

5

الواقعية التجريبية
جهها لكانط من برهان
يجب أن نبدأ نقاشنا التفصييل النتقادات هارمتان الالذعة التي و ّ
فرضية الواقع .فهارمتان ال يتهم كانط مبارش ًة باالخفاق يف تفسري الواقع التجريبي ،ولهذا
السبب قد يبدو يف املقام األول كام لو كان الربهان املوجود يف بحث «مشكلة الواقعية»
مناسب ملشكلتنا .لكن رمبا كان يتناسب يف النهاية ،يبدو أن هذا البحث التام الذي
ري
ٍ
غ َ
قام به هارمتان ال يالئم موقفه أيضا ً .فهو يعتقد بأن واقعيته ازدادت ق ّو ًة من خالل الربهان،
وإذا ازداد موقفه قو ًة ،فإن ميتافيزيقا كانط املفرطة ،ميكن أن تهاجم ضمنا ً .ال ميكننا أن
نتحدث عن مدى أهمية ذلك بالنسبة ملوقف كانط ،إال عندما نعرف ما هو الذي كان
هارمتان يحاول أن يربهن عليه وكيف يربهنه.

1. Cf. Metaphysik , p. 138.
2. Ibid, p. 300.
3. ultima ratio
4. Metaphysik der Erkenntnis
5. Metaphysik, p. 138.
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بالنسبة إلثبات الواقعية ال يكفي فقط أن نلقي مبسؤولية الربهان عىل أكتاف الشكويك
1

و«املثايل» ،والسبب كام قال هارمتان يف رده عىل موريتز جايغر  ،أن أسس إزاحة عبء
منتج لدليل إثبات فرضية
الربهان يجب أن تظهر يف ظاهر ٍة ما ،وعرض هذه الظاهرة هو بذاته ٌ
2
الواقعية .هذا بالطبع هو إجراء كانط ضد املثاليني يف دحضه للمثالية ،لكن ميكننا بسهول ٍة
3

أن نعرف أن هذا الدحض ال يتناسب مع مشكلة بركيل عىل اإلطالق .فكانط يقبل «ظاهرة
ٍ
عرتاضات
الواقعية» املتعلقة بالواقعية التجريبية كام يراها هارمتان متاما ً ،رغم أ ّن لهارمتان ا
عىل هذا االفرتاض من جهة كانط .فهارمتان يتمسك باليقني القبيل للواقع التجريبي ،وهو
يقول« ،لقد أرض كانط نفسه يف تبيان كيف كانت الواقعية التجريبية متناسب ًة مع مثاليته
املعني للقبلية ،فقد كان
كواحد ٍة من لوازمها .لكن إذا كان يرى أنها قبلي ٌة ،إذا ً وفقا ً لفهمه
ّ
رضوريّا ً الربهنة أيضا ً ،باإلضافة إىل هذا التوافق ،عىل رشط َِي الكلية والرضورة .ألن زعمها
الصحة الكلية قد يكون واضحا ً عىل املستوى البسيط ،لكنه لن يكون واضحا ً عىل
4

املستوى الفلسفي .فهذه هي املشكلة بالتحديد ».إذا ً دعنا ن َر ملاذا مل يقدّم كانط تربيراً
قبليّا ً الفرتاض الواقع التجريبي .ال ضري يف قولنا أنّه مل يفكر فيه عىل اإلطالق ،نظرا ً ألن
5
حقائق قبلي ًة صوري ًة  .لذلك وفقا ً ملفهومه الخاص للقبيل ،الذي كان
افرتاض الواقع ليس
َ

قابالً للتربير شكل ّيا ً ،مل يكن بحاج ٍة «الستنتاج» االعتقاد بالفرضية التجريبية ،وإذا كان مجرد
االفرتاض كافرتاض الواقعية قبليّا ً بالنسبة له ،فال حاجة للقول أ ّن مفهومه للقبلية كان ميكن
أن يكون مختلفا ً :وكان ميكن أن يكون فينومينولوج ّيا فقط .وليك يتم هذا التالزم بني كانط
نطولوجي الستنتاج الفرضية.
وفهمه الخاص للقبلية فال ب ّد من اضطراره الستعامل برهانٍ أ
ٍّ

1. Moritz Geiger
2. "Problem", p. 85.
3. Berkeley
4. Metaphysik, p. 132.
5. formal a priori
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1

بدأ هارمتان كتابة ميتافيزيقا املعرفة  ،كام رأينا ،بافرتاض الواقع ،حيث اعتربه املالذ
2

األخري  ،كام يقول هو يف ما بعد .لذلك من املفرتض أن ينتج عن برهانه املوجود يف
كتاب اإلمكان والواقع ،هذا االفرتاض وأن يربره .ينتقل الربهان من« ،األفعال الرتنسندنتالية
العاطفية» ،الظواهر الناشئة بشكل يجعلها «تتجاوز ميزتها الفينومينولية» ،أو الظواهر التي
تحتوي عىل عالمات التجاوز الذايت يف داخلها ،لكنها بالكاد تثبت حقيقة أن اإلنسان
الواقعي موجو ٌد يف بيئة واقعية .وهذا ما مل يرفضه أح ٌد عىل اإلطالق .فهو ال يقول لنا شيئا ً
عن الواقع الذي يواجه اإلنسان ،باستثناء أن واقعيته كواقعيته .فهذا اإلخفاق يف تحديد
طبيعته هو نتيج ٌة لطبيعة الظاهرة التي يحتكم إليها« .إن صيغة افرتاض الواقع هذه ليست
فقط مختلف ًة عن صيغة افرتاض املعرفة ،لكنها تحصل باستقال ٍل عنها ،ألن التأث ّر بيش ٍء ال
ينتظر حدثا ً كهذا من أجل أن يكون معروفا ً ،فهو موجو ٌد مبارش ًة .بالطبع ميكن ملعرفة الحالة
يل
أن تتبعه ،لكنه ال يحتاج ذلك .فام الذي «كان» يحصل يل يف الواقع أو كان له تأث ٌ
ري ع ّ
يل« .لكن «إن» و«ما»» ال يبدوان مرئيّ ْني بالتساوي« :كلام كانت
ثم ميكن أن يبقى مخف ّيا ً ع َّ
قيمة افرتاض الواقع يف الفعل أعظ َم كلام كان واقع املوضوع غري القابل لالنحالل مرتبطا ً
3
رث مادي ًة ومبارش ًة ،كلام كانت
بظاهرة الفعل ».بتعبريٍ آخ َر ،كلام كانت تجربة الواقع أك َ

أقل  ،وبالتايل كلام ازداد يقيننا بوجودها .فاليقني يف املعرفة التي تحوي عنرصا ً
معرفتنا بها َّ
4

أقل يف أكرث ما تؤكده مام عند إرلنب الصامت يف مج ّرد اإلقرار بأن شيئا ً حصل
نظريّا ً يكون َّ
واقعي هو أننا نستطيع
يف مكان ما .الحجة الوحيدة التي منلكها الفرتاض أ ّن ما نعتقد
ٌّ

1. Metaphysik der Erkenntnis
2. Ratio ultimna
3. “Problem“, pp. 18, 30.
4. Erleben
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ظاهريّا ً أن نقوم بأفعا ِل عاطفي ٍة ومعرفي ٍة مرتبط ٍة باليشء ِ
نفسه ،بتعبريٍ آخ َر ،إ ّن هناك واقعا ً
اثنني».
واحدا ً ال ْ

1

لك ْن ميكننا أن نسأل ،لِ َم هذا الحرص الشديد عىل األفعال العاطفية الرتنسندنتالية؟ ال
دقيق ومت َق ٌن متاما ً ،ولكن لِ َم
أحد ينكر أن تحليل هارمتان الفينومينولوجي لهذه األفعال ٌ
نبني نقاط القوة ونقاط الضعف يف موقفه ،علينا أن نقارن ما يقوله عن
يحصل هنا؟ وليك ّ
هذه األفع ال مع ما ميكن أن يقال أو مع ما كان يقال فعالً عن املعرفة« .هذه املواجهة
واقعي ٌة متاما ً وهي ت ُخترب بوصفها واقعي ًة .وألنها مواجه ٌة مع «يش ٍء ما» يجب أن يقف وراءها
الواقعي الذي يخترب يف
مبارش ًة الحدث نفسه ،الذي يُقارب به املوضوع بوصفه اليش َء
َّ
2

الفعل ».وللتأكيد ،إذا كانت تجربة حصول يشء لك موصوف ًة بدق ًة يف هذه الكلامت ،إذا ً
يجب أن يكون اليشء الذي حصل لك يف الواقع موجودا ً .لكن يف املعرفة ميكن أن يصاغ
الربهان بدق ٍة بالطريقة ِ
فينومينولوجي يف غاية السهولة والدقة .دعنا نَ ُق ْل:
نفسها ،وبتربير
ٍّ
«املعرفة واقعي ٌة متاما ً ،ويف كل تجربة تكون معروف ًة عىل أنها حقيقي ٌة .ونظرا ً ألنها معرفة
يشء ما ،إذا ً يجب أن يكون وراءها مبارش ًة املعروف ذاته ،الذي تعرفه الذات ،والذي هو
اليشء الواقعي الذي تدركه الذات باملعرفة كموضوع أم ِر واقعٍ ».الطريقة الوحيدة الجتناب
3
هذا التشبيه هي القول ،بحسب تعبري لوك  ،إنها الفكرة التي تكون معروف ًة حينام يُشعر

باليشء (كذكرى لوظيفة الشدة و «املعرفة الحسية» يف فلسفة لوك)؛ لكن هارمتان يرفض
4

ح هذا التفسري املعادي للفينومينولوجيا (مثل هجومه الحاد عىل ليو بوالك ).
بوضو ٍ
باإلضافة إىل ذلك « :يف هذا الحصول ،والفضول ،والظلم ،والحدث تبني كقيمة الواقع

 .1تفسري هذا يف هذا الوقت ال يوضحه ،لكننا منلك هنا نظاماً مزدوجا كمعيار للحقيقة كام قدمت يف كتابات هارمتان املبكرة.
باختصا ٍر ،لو توافقت فكرتان من يش ٍء ميكن أن تكونا خاطئتني ،وبالتايل إ ن توافقهام يف االختالف هو معيار التقفية .يستعمل
هارمتان يف كتاباته األخرى املصادر املختلفة للقبلية والبعدية بالنسبة للموقفني ،لكن إذا كان بأي طريقة استطاع أن يفصل بني
العواطف واملعرفة ،ويشدد عىل األخطاء التي دخلت إىل نظرية املعرفة من خالل خطأ فصل املعرفة عن وظائف الحياة األخرى.
2. “Problem,” p. 16 .
3. Locke.
4. Leo Polak
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مبعنى؛ ويف مقابل
عطى
ً
الذي ال ميكن للذات أن تدافع عن نفسها منه .هذا الوقع هو ُم ً
هذا ،يجب أن يبقى الهجوم الشكويك واملثايل صامتا ً ».لكن دليل بركيل عىل الواقع هو
عيني) لكن ما أختربه ال ميكن أن
ذاته :أنا أقوم يف وضع نفس يف موقف املج ّرب (أفتح
ّ
يكون من إنتاجي وال يتأثر برغبتي أو بكرهي لطبيعته ِ
نفسها« .مهام كان هناك من أمو ٍر
ي رائح ٍة عىل اإلطالق – فهذا يكون مستقالً عن
إضافي ٍة ،عندما أخترب رائح ًة مميز ًة ،أو أ َّ
1

2

يل متاما ً ».إذا كان بركيل يعتقد أن هذه الرائحة ال متلك وجودا ً
إراديت ،ومن هنا فأنا إنفعا ٌّ
3

مستقالً (املادة كام تفهم يف فلسفة بركيل ،واملوجود يف ذاته كام يفهم يف فلسفة
هارمتان) فإن ذلك ال يؤثر يف قوة حجة الربهان أو يف مالءمته ملوقف هارمتان ،فهنا
يخص
مهتام ً بالوضع األنطولوجي لليشء ،بل فقط بوضعه الوجودي يف ما
كالهام ليس
ّ
ّ
وواقعي أنهام واقع ّيان؛ لكن بالنسبة
صحيح
الذات الحسية واملحددة .بالنسبة للطرفني،
ٌ
ٌّ
لهارمتان ،إن استنتاج املوجود يف ذاته والواقعية املطلقة منها هو تشوي ٌه للحقيقة ،وهو يف
جوهره شبي ٌه بدحض الدكتور جونسون لربكيل ،وال تربير أكرث من هذا.
لكن هناك مزي ٌد من االحتجاج عىل أن االختبار باملعنى الواسع للتجربة الحياتية هو
يف طبيعته ِ
ٌ
مضاف للحدث» وهو فورا ً يعرف عىل أنه كذلك« .مل أتحدث عن
فعل
نفسها « ٌ
أي مكانٍ آخ َر ».ويف املعرفة
تجاوز الحد الذايت ،ال يف األفعال الرتنسندنتالية وال يف ِّ
يصدق هذا الوصف الفينومينولوجي أيضا ً .ألننا ،يف ظواهر املعرفة ،ال نخترب املوضوع
ك«فكر ٍة» أو «تعديلٍ
أي يش ٍء عن االستقامة املطلقة للموضوع،
ذهني» لكن من دون قول ِّ
ٍّ
ٍ
نحن منلك يف املعرفة تجربة «
موضوعات» .وإذا مل نفعل يكون «املوضوع» مج ّرد اسمٍ
5 4

بال مصداقٍ .

1. passive
2. Three Dialogues between Hylas and Philonous, I.
3. Ansichsein
4. Flatus vocis
 .5لهذا السبب يبدو يل ان املرء ميكن ان يشك يف توصيفات هارمتان الفينومينولوجية للمعرفة.
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عندما يكون افرتاض الواقع قامئا ً عىل هذه األسس املتينة يف تجربتنا النظرية ،وعندما
واقعي ،بل يكون محددا ً أيضا ً ،فلِ َم نلجأ إىل شكلٍ آخ َر
معطى
ال يكون املوضوع مجرد
ٍّ
ً
من الربهان عىل الواقع؟ إنها مسأل ٌة عملي ٌة« .يف االختبار [بهذا املعنى الواسع] أو التألّم،
ري
ال معنى لفهم الحدث باعتباره مؤيدا ً بالفعل فقط ،يقوم ويسقط معه ،وهكذا يكون غ َ
1

واقعي ».لكن هذا لن يكون أكرث لغوا ً من (ومل يفرتض أحد عىل اإلطالق أن الذاتوية أو
ٍّ
2
الشكوكية كانت عملي ًة  ).فعل اليشء ذاته بفعل املالحظة .لو أن أحدا ً وضع هذا االفرتاض

«فإنه لن يفهم الفعل عىل اإلطالق ،لن يفهم ظاهرته ،وسيسء بلهوه فهم جدية الحياة
3

ح من خالل إخفاق هذا
اإلنسانية ».لكن جدية الحياة اإلنسانية تتهدد مبارش ًة وبوضو ٍ
الدفاع ،أكرث مام كان ميكن لو كانت الذاتوية ثابت ًة عقل ّيا ً؟ ألن الهجوم عىل هذا الربهان،
كمواجهة الذاتوية الفكرية ،ما زال ممكنا ً ،إذا رغب املرء باالستمرار .ميكن للشكوكية
« بالتأكيد مرارا ً وتكرارا ً أن تؤيد الرأي القائل بأن تلك الحوادث ،والعوائق ،واألقدار ،هي
مج ّرد ق ًوى مخلوق ٍة بذاتها .لكن قيمة هذا النوع الشائع من املحاججة تقل م ًرة تلو أخرى
كلام صار التجاوز الفينومينايل للفعل أقوى .فهو يُدفع أكرث فأكرث إىل التجرد الفارغ .وهكذا
يستنزف نفسه ،وبذلك يصبح بال موضو ٍع (وهو كذلك!) ».لكن هل ما زالت هذه الزيادة
األخرية من قوة الحجة الشكوكية أكرثَ اعتباطي ًة و«بال موضو ٍع» مام كانت األوىل ،مع أن
الهجوم األول للشكويك االفرتايض هو هجو ٌم عىل تجاوز الفعل يف أكرث أشكاله سذاج ًة
وبروزا ً؟ إ ّن الخطوة األوىل مكلف ٌة.
يف الواقع رغم رضورة التسليم بأن جميع الحجج ضد هذه األنواع من الشكوكية تبقى
عقيم ًة طاملا أن الشكويك يقوم برده الشائع ،ويبقى لألحكام املفردة «موضوعي ٌة» أعظ ُم أو
4

«إمكان بلوغ املوضوع» إذا نُس التجاوز العاطفي .قدّم مورتز غايغر  ،ويف توافقٍ كبريٍ مع

1. Solipsism
2. practical
3. “Problem,” p. 31 .
4. Moritz Geiger
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هارمتان ،الربهان التايل :نظرا ً ألن اكتشاف الوهم ال يكون إال من خالل دراس ٍة مقارن ٍة من
ككل ال ميكن أن تكون واهم ًة ،ألن هذا الكالم لن يكون مزيَّفا ً
داخل التجربة ،فإن التجربة ٍّ
فحسب بل سيكون فاقدا ً للمعنى .لكن هارمتان يشك بالدليل الواقعي عىل هذه األحكام
صحيح ،رغم أن غايغر أو
الواضحة واملجردة مبا يكفي لتخترب بهذه الطريقة ،وهذا
ٌ
هارمتان مل يجادال بهذه الطريقة ،ألن دحض غايغر إلمكان وأهمية جميع التجارب
سيستمر سوا ًء أكانت املعرفة شهادة واقعي ًة كام يؤمنان أم إحساسا ً داخليّا ً.

1

حض ديالكتيك ّيا ً .ولكن لِم الحاجة إىل
إذا ً الواقعية التجريبية ال ميكن أن ت ُرب َهن أو ت ُد َ
2
كل شكلٍ من أشكال الربهان الواقعي كان تطورا ً عن
الربهان؟ أشار هلمت كون إىل أن َّ

ج ٌه دامئا ً إىل شكلٍ مح ّد ٍد من الشهادة الواقعية .برهان هارمتان
الوضع الجديل نظرا ً ألنه مو ّ
ج ٌه ضد شك ٍل من «املنطق املزيف» الذي يتم ّيز به اعرتاف الشكوكية القدمية بإمكانية
مو ّ
الخداع ولكنه ال يكرتث للقيود النقدية األكرث حداث ًة .ميكن لهجوم هارمتان ،الذي يعارض
الشكوكية اإلمربيقية املحضة ،أن يؤدي إىل واقعي ٍة تجريبي ٍة فقط .لكن أن يكون هذا الوجود
ٍ
مرفوض من املثالية) قادرا ً عىل الدفاع عن ذاته ضد هجوم
ري
يف ذاته األمربيقي (وهو غ ُ
كانط أو حتى بركيل – فإن هذا ما مل يصل إليه هارمتان .وبالتايل ميكننا القول إذا كانت
الواقعية التي يربهن عليها هارمتان هنا ميتافيزقي ًة ال فينومينولوجي ًة فقط ،فهي منهجي ٌة،
3

4

ٍ
مبوقف من املسار التاريخي كام يقول أوتيتز وسيلباخ  ،وبالتايل وفقا ً لهارمتان
مرشوط ٌة
سينقص من قيمتها .لك ّن واقعي ًة من هذا النوع ليست منهجي ًة ،وال ريب أنها أحد املطالب
ٍ
فيلسوف أو إنسانٍ عاقلٍ  .لكن حينها لن تطال كانط
أي
الدامئة التي ميكن أن نطلبها من ِّ
ولو ضمنا ً.
 .1لكن قد يسأل املرء ما هو املعيار يف مرشوع هارمتان؟ كل فعلٍ
عاطفي ،رمبا باستثناء «األمزجة» يدعي بعض الرتنسندنتالية
ٌ
ٍ
عاطفي .بالنسبة للتجربة الدينية ،أنا ال
يرفض بوضوحٍ أن يقيم حج ًة عىل وجود الله عىل مجرد اعتقاد
واملوضوعية .وهارمتان
ٍّ
اقصد فعالً أنه منها ميكن أن يربهن املرء مبارش ًة عىل وجود الله ،رغم أن فيه ميكن أن تعطى حقيقة الله مبارش ًة.
2. Helmut Kuhn
3. Utitz
4. Seelbach
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1

أدرك الواقعيون هذا بّسع ٍة .قال وييل موغ أثناء الحلقة الدراسية أن التحليل
واقعي،
ٍّ
مثايل كام ميكن أن ينشأ يف نظامٍ
الفينومينولوجي لألفعال ميكن أن ينشأ يف نظامٍ
ٍّ
2

وبالتايل فإن جدل هارمتان مل يالمس يف الحقيقة املثالية النقدية .يكشف جواب هارمتان
3

عرب عن رأي أ ّن الكينونة مقول ٌة حيادي ٌة تشتمل عىل
ي مد ً
أنه يبني يف هذا إىل أ ِّ
ى ذهب مذ ّ
جانب آخ َر من املثالية والواقعية ،وهذا هو موقفه يف
الذات واملوضوع ،وبالتايل عىل
ٍ
رضوري أن تؤدّي هذه املثالية الحقيقية إىل النتائج األبعد ،وأن
كتاب ميتافيزيقا املعرفة« .
ٌّ
تسمح لواقعية العامل «املعرتف بها» ،وبالفعل واقعية العامل التجريبي ،بأن تبقى موجود ًة
4
يف ذاتها» ،لكنه يشك يف إمكان تسميتها «مثالي ًة حقيقي ًة» إذا وصلت إىل هذه النتيجة .غري

أن هارمتان يف هذا الكالم يخلط بني مفاهي ِمه هو املفيد ِة عن املوجود يف ذاته املعرفية
واألنطولوجية؛ ومن املفاهيم املعرفية ،وهي التي متّت الربهنة عليها ،ال نستطيع أن نستنتج
النوع الثاين من املفاهيم بدون أن نع ّرض املسألة كلها للتساؤل .حتى أن هارمتان يذهب
إىل أبعد من ذلك يف هجومه عىل املثاليني الذين قد يسمحون بهذا القدر من «الواقعية»
5

6

يف نسقهم ،وبالتايل فإنه يهاجم كانط ضمنا ً .ر ّد هارمتان عىل ليربت  ،الذي اعتقد مثل
هيغل أن املثالية الحقيقية هي الواقعية الحقيقية الوحيدة ،والذي سعى إليجاد توليف ٍة وراء
التاميزات املشهدية:

1. Willy Moog
2. "Problem," p. 30.
3. Sein
4. Ibid. p. 88.
 .5يجب عىل املؤلف أن يعرتف هنا أنه ناد ٌم عىل اضطراره ملناقشة املشكلة التي يعترب أنها ال ترتبط بنقد كانط .لكن هارمتان هنا،
معارض للنسق الكانطي .إن اعتقاد
الذي مل يتهم كانط مطلقا بتجاهل الحقائق التجريبية ،يشري إىل أن هذا التحليل الفينومينولوجي
ٌ
هارمتان هذا هو الذي فرض هذه املناقشة الطويلة.
6. Liebert
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1

(يف مقابل تعليق الحكم عند هارمتان (أبوخية ) عىل هذا الجانب من املثالية
والواقعية)« ،إن التقابل بني املادة والروح ليس تناقضاً ،كتناقض اآلراء من وجهة نظ ٍر
مفضل ٍة؛ إذ ميكن أن يتحدا بسهول ٍة يف رؤي ٍة كوني ٍة واحد ٍة» .وبالتايل ال حاجة «للوقوف
خلفهام» حتى لو كانا مستقل ْني متاماً؛ كام أنه ال حاجة لتوليفة ديالكتيك ٍية .فكالهام
2

ٌ
وكل من هو واعٍ بذلك فهو مستن ٌد إىل أسس الواقعية .ثم
مشمول يف الحقيقة نفسهاُّ .
3
ً
حقيقة من أجل حقيق ٍة
يتابع ،ويف مقابل هاينز هاميزوث «نفى جميع املثاليني الكبار

أخ َرى».

4

هذا برها ٌن جدي ٌر باملالحظة ،فهو يعني أن جميع الفالسفة واقعيون .لكن لو كان هذا
تحصيل حاصلٍ .
َ
صحيحا ً ،وكانت الواقعية فلسف ًة خارج الوصف متاما ً ،يكون هذا الكالم
كل هجم ٍة
ميكن لألنطولوجيا الواقعية فقط أن تكون فكرة أنطولوجيا .فإذا أمكن مواجهة ِّ
مثالي ٍة عىل وجود األشياء يف ذاتها ،بدءا ً من بركيل  ،من خالل هذا الجهد الواقعي الزائد،
فإنه ميكننا إعادة صياغة برهان هارمتان ضد الشكوكيني :هذه الواقعية هي دامئا ً احتاملٌ
فأقل أهمي ًة كلام كان ذلك «الكائن» الذي تتأكد
أقل َّ
يل ،إال أنها محاجج ٌة مك َّررةٌ تصبح َّ
شك ٌّ
رث مثالي ًة .الربهان مشاب ٌه لقيود برمانيدس عىل الكالم حول الالموجود وغري ذي
«واقعيته» أك َ
جدوى مثله .وما يؤسف له أن ما ق اله هارمتان كان هجوما ً عىل الجميع ،ال عىل كانط
فحسب.

ٍ
يل
وعي
 .1األبوخية ( )epocheيف ظواهرية هّسل هي تعليق الحكم يف ما يتعلق بالوجود الفعيل للظواهر للكشف عن ٍ
خالص قب ٍّ
(املرتجم).
 .2بهذا الوضوح " "Wendung zum Realismusقد يكون حصوله مفرتضاً بعد ميتافيزيقا املعرفة الذي كانت الكينونة فيه «عىل
املسافة ِ
نفسها» من فرضية املثالية والواقعية.
3. Heinz Heimsoeth
4. "Problem," p. 89.
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املبدأ األعىل لألحكام الرتكيبية
نحن مستعدون للرجوع إىل ٍ
نقاط مح َّدد ٍة من هجوم هارمتان الواضح عىل مثالية كانط،
ولكننا رأينا حتى اآلن أن املثالية بشكل عا ٍّم ،ومثالية كانط الرتنسندنتالية بشكلٍ
خاص
ٍّ
بأي «برهانٍ » من براهني االفرتاض التجريبي .والسؤال هو التايل :هل
ميكن ّ
أال تكون متأثر ًة ِّ
ميكن لتلك األجزاء من فلسفة كانط والتي تس َّمى مثالي ًة أن ت ُعترب مثالي ًة بشكلٍ
خاص حتى
ٍّ
تكون متأثر ًة بفلسفة الوجود عند هارمتان؟ لن أقوم مبحاولة ُمخ ِف َق ٍة للدفاع عن مثالية كانط
محق متاما ً يف شجب أولئك
من خالل إنكار أهمية اليشء يف ذاته؛ أعتقد أن هارمتان
ٌّ
1
الذين حاولوا ،كأستاذه ماربرغ ،أن يفّسوا النومينا كمفهومٍ مح ِّد ٍد يف حني أن كانط ادعى

فقط أن مفهوم النومينا هو املفهوم املحدِّد.
تكمن املشكلة األساسية يف هجوم هارمتان عىل املبدأ األعىل للحكم التوليفي ،أو
باألحرى عىل التفسري املثايل الذي يطرحه كانط لهذا املبدأ .هنا من جدي ٍد سأضطر
إلهامل عد ٍد من النقاط املهمة التي أعتقد أن هارمتان كان مح ّقا ً فيها مثل :وضعه ملبدأ «أ
ليست أ» كمت ِّممٍ ملبدأ األحكام التوليفية ،و«أ ليست ال أ»؛ وتشديده عىل ميزة الال-حكم
رث أهمي ًة إذا أُلحقت بنظرية
لكثريٍ من املعارف القبلية إلخ .هذه النقاط مهم ٌة ،لكنها تكون أك َ
كانط وهي ال تؤث ِّر ماديّا ً يف النقاط األساسية من نظريته.
إن القول بأن رشوط التجربة يجب أن تكون يف الوقت نفسه رشوط إمكان موضوعات
التجربة هو ٌ
قول ميكن أن يُقرأ بطرقٍ ع ّد ٍة .وليك يجتنبها كانط ،صاغ املبدأ بطريق ٍة أخرى
أكرثَ حذرا ً « :إن املوضوع يخضع للرشوط الرضورية للوحدة التوليفية لتعدد الحدس يف
2

نفّس أن كانط كان يعني أن مصطلح «إمكان التجربة»
تجرب ٍة محتمل ٍة ».مع ذلك ميكن أن ّ
ميكن أن يُ َفضَّ ل عىل مصطلح «التجربة املمكنة» ويف  B I95نقرأ« ،إمكان التجربة هو

1. Gretzbegriff
2. K. d. r. V. B, 197.
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1
الذي يضفي عىل كل معارفنا واقعيّ ًة موضوعيّ ًة قبليّ ًة ».للتجربة املمكنة قوانينها الخاصة،

قوانني إمكانها الخاص ،وهذه القوانني هي الرشوط الرضورية للمعرفة الفعلية؛ لكن قد
ٍ
رشوط شكل ّي ٍة للتجربة ،ال يشء يف
يكون تفسريها خطأً ،يف هذا القسم ،عىل أنها مجر ُد
هذا القسم مؤكَّ ٌد بشكلٍ
خاص حول األحكام التوليفية القبلية ،وما قيل ينطبق عىل جميع
ٍّ
األحكام التوليفية رشط أن تكون صحيح ًة ،ألن قوانينها هي ذاتها قوانني تجربتنا الفعلية
ٍ
موضوعات تجريبي ًة  ،وألن مضمونها املتشكل هو الحقيقة التجريبية
(الصحيحة) بوصفها
التي نجربها بالفعل ،هناك إمكا ٌن لتصاحب الحقيقة التجريبية و املثالية الرتنسندنتالية إذا
أمكن إيجاد أسس لألخرية .هذا ال يربهن أن هذا التصاحب موجو ُد بالفعل ،إنه يعني فقط،
طاملا أننا نعترب املوضوعات موضوعات التجربة ،فإن املثالية الرتنسندنتالية للرشوط لن
ترض الواقع التجريبي ومحددات الرشوط يف التجربة الفعلية .ألن إمكانات التجربة ال متتد
إىل األشياء يف ذاتها كام هي (أو يف فلسفة هارمتان  ،نظرا ً ألنها ال تغطي كامل وجود
املوضوع يف ذاته) ،ليس لدينا معرف ٌة قبلي ٌة ،أو أي معرف ٍة بالفعل ،مبا ال يخضع لهذه
الرشوط .ألنه ال وجود للمبدأ األعىل الذي يوحد إمكان التجربة مع إمكان وجود األشياء
يف ذاتها ،فالظواهر ،كام يقول كانط ،ال تحتوي عىل محد ٍ
ّدات قبلي ٍة لألشياء يف ذاتها.
وعليه ،فإننا نجد يف فلسفة كانط نسقا ً من ثالث مستويات لعالقة الذات باملوضوع:
الواقعية التجريبية – إن موضوعية هذا أو ذاك املوضوع املكاين أو بني هذه أو تلك
الذات السيكولوجية ،توازي ،يف فلسفة هارمتان ،معرفة املوجود يف ذاته ورشوط الواقعية.
املثالية الرتنسندنتالية – مثالية املوضوع الفينومينايل هي تجرب ٌة ممكن ٌة؛ األطروحة التي
تجريبي هي ،جزئ ّيا ً ،الرشوط التي تشكل أساس إمكان التجربة؛
ترى أن رشوط ما هو واق ٌع
ٌّ
ووفقا ً لهارمتان ،هي «االعتقاد» بأن هذه املبادئ مثالي ٌة أو موضوعي ٌة ترنسندنتاليّا ً.

 .1الغريب أن هارمتان ال يشدد عىل األفضلية يف التفكري الكانطي ،من «رشوط إمكان التجربة» إىل «رشوط التجربة املمكنة»،
نظراً ألنه عىل ما يبدو يق ّرب كانط إىل هذه الطريقة يف التفكري ،وهذا ما سلط عليه الضوء باتون يفKant's Metaphysic of :
Experience, vol. ii, p. 90.
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الثنائية امليتافيزيقية – الفرضية التأملية التي ال مفر منها للثنائية املطلقة للذات
الرتنسندنتالية واليشء يف ذاته الذي «يؤثر» فيها ،هي اعتقادٌ ترفضه الكانطية الجديدة
لصالح الذات الرتنسندنتالية (مثالية) والتي عدّلها هارمتان لصالح املجال األعىل للكائن
(أنطولوجية).
تبني أن املستوى
لو كان للمناقشة يف املقطع السابق أي قيم ٍة عىل اإلطالق ،فهي أنها ّ
األول ال يعنينا كثريا ً اآلن .يجب أن نحرص انتباهنا بالثاين والثالث .الثالث يه ّمنا أوالً.
يفرتض كانط الثنائية املطلقة ال فقط لـ «وضع ح ٍّد للمعرفة إفساحا ً يف املجال لإلميان»،
يل .إن
لكن أيضا ً لتوفري املحتويات املادية للتجربة التي مل يؤمن بأنها كانت قابل ًة لتربي ٍر قب ٍّ
ي يشارك فيه هارمتان ،وهو مل يتك ّون عىل
القول بأن الوجود ليس اشتقاقا ً ديالكتيك ّيا ً هو رأ ٌ
ٍ
أسس تجريبي ٍة فقط (إخفاق العلم يف استنتاج الجزئيات) ،بل فقط ليك يتم اجتناب الربهان
الوجودي ،لذلك يفضل هارمتان األساس السابق ورمبا كان كانط يفضل األخري .من جه ٍة
رفض لهذه الثنائية ،وبالتايل ،مبا أنه يعتقد بأن املبادئ
أخرى ،فإن واحدية هارمتان هي
ٌ
املشرتكة للذات واملوضوع هي مبادئُ وجو ٍد مشرتك ٌة ،ونظرا ً أل ّن املوضو َع كائ ٌن ،فيجب
أن يكون خاضعا ً لهذه الرشوط .ميكننا عىل الفور أن نرى يف هذا املبدأ عددا ً من
الخصائص القابلة للرفض .وقد سبق وأرشنا إىل ضعف هذا الفهم للوجود ،فإذا كان مفهوما ً
حقيق ّيا ً ،ال حدا ً فقط ،فيجب أن نصطدم ببعض الصعوبات التي سأشري إليها عندما أتحدث
عن املستوى الثاين .أما إذا مل يكن مفهوما ً حقيقيّا ً ،وال «وحد ًة دقيق ًة» ،بل مخز ٌن لكل
املبادئ ،ال أستطيع أن أرى اعرتاضا ً مرشوعا ً ميكن أن يثار ضده باستثناء أنه فار ٌغ كفراغ
س يف اللحظة الراهنة الوجود عموما ً ونتأ ّم ْل وجود الذات.
وجود برمانيدس .لكن دعنا نَنْ َ
واثق متاما ً من أ ّن كانط مل يقصد أن يكون الوعي الرتنسندنتايل وجودا ً افرتاضيّا ً،
فهارمتان ٌ

1

رضوري .فهو يقول:
ري
ٍّ
مع ذلك فإنه يحاول أن يربهن عىل أنه كائ ٌن غ ُ
يجب أن يكون لوسيلة الظهور حقيق ٌة ،وإال ال ميكن أن يوجد يش ٌء كالظهور بحد
ذاته .وبالتايل فإن «اليشء يف ذاته» سيجعل أساساً للنسق ،وبالفعل سيكون التسليم
1. Cf. Kant's letter to Marcus Herz, February 1772, and Metaphysik, p .146.
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بقابلية معرفتة مسألة مبدأٍ ،رغم أن كانط أعلن بأن األشياء يف ذاتها غري قابل ٍة
للمعرفة.

1

ومن الواضح ،إذا أمكن تفسري أ ّن «اليشء يف ذاته» مسا ٍو للموجود ،فإن هارمتان بات
يتكلم لغ ًة مغاير ًة للغة كانط ،وصار االعرتاض خارج املوضوع .ومن جه ٍة أخرى ،إذا كانا
غري متشابهني ،وهام بالتأكيد ليسا متشابهني بالنسبة لكانط ،فإن برهان هارمتان يخفق أيضا ً.
من سلبيات مفهوم الوجود أنه يتيح لنا االعتقاد بأننا خطونا الخطوة األوىل تجاه
تضليل ألنه يُبقي «جميع البقر متساويا ً يف سواده» ،وبالتايل ليس
ٌ
التصنيف ،رغم أن هذا
ي نسقٍ آخ َر عىل أساس أن أعىل مبادئه ليس
مثة
ٌ
ج َه لكانط أو أل ِّ
رفض ماد ٌّ
ي ميكن أن يُو ّ
أقل» ويرتبط مباهية
مستوى َّ
بحق هو عىل «
وجودا ً؛ واالعرتاض الوحيد الذي ميكن توجيهه ٍّ
ً
هذا الوجود .فأنطولوجيا هارمتان ،كام رأينا ،سلبي ٌة« :إمكان األنطولوجيا يبقى مستقالً عن
2
إيفاء مفاهيمها باملراد ».فأي محاول ٍة لتوصيف الوجود إما أن تبدو محدد ًة جدا ً ،أو أنها

ٍ
ليست مدعوم ًة بدليلٍ
كاف .إن اعرتاض هارمتان الخاص عىل املثالية هو أنها ال تعرتف
5 4
3
باملبادئ الوجودية التي ال تكون مبادئَ معرفي ًة  .لذلك علينا أن نأخذ بنظر االعتبار

اعرتاضات هارمتان عىل مساواة املثالية بني هذين االثنني .واإلتيان بهذا الفعل سيدفعنا
مفصل ٍة للمستوى الثاين الذي ذكرناه سابقا ً.
إىل دراس ٍة َّ
الفارق األسايس يكمن هنا .يقول كانط أن مبادئ التجربة الفعلية يجب أن تكون
كمبادئ التجربة املمكنة ،أي املبادئ التي ميكن أن تشتق منها خاصي ُة القبلية يف التجربة
6

جوهري يف ذاته  .ومن جهة أخرى ،يقول هارمتان،
أي موجو ٍد
ٍّ
الفعلية ،لكن ال مبادئُ ِّ
يكفي إذا ً أن تكون بعض املبادئ املوجودة عىل جانبي الوضع املعريف املط ّوق بدائر ٍة
1. Metaphysik, p. 150.
2. Metaphysik, p. 280.
3. Seinsprinzipien
4. Erkenntnisprinzipien
5. Ibid, p .362.
6. Ansichsein
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عام ٍة من الوجود مشابه ًة  ،حتى يكون املوجود يف ذاته املوضوعي عىل األقل تحت
السيطرة الجزئية للمبادئ التي تصدق أيضا ً عىل الذات كتشكيلٍ
خاص للوجود .وبالتايل
ٍّ
فإن هارمتان يف الواقع ،يلغي املستوى الثاين كليا ً ،بالنسبة لوضع الذات – املوضوع
التجريبي بوصفه اشتقاقا ً ميتافيزيق ّيا ً من الطبيعة الخاصة لوجود الذات ،واضعا ً عىل هذه
الثنائية واحدية املبادئ األنطولوجية العامة التي ت ُعترب حيادي ًة بالنسبة لهذا التمييز بني الذات
واملوضوع .إن درجة متاثل املبادئ عىل الجانبني هي الدرجة التي ميكن أن تصل إليها
جهل ال ميكن رفعه .لكن املبادئ التي متنح الذهن تشابها ً
ٌ
املعرفة؛ وراء هذا الحد هناك
رضوريّا ً مع الوجود التجريبي ال توصف بأنها مبادئُ تجرب ٍة أكرثَ من وصفها بأنها مبادئُ
مسبق اتخذه كانط من وجهة نظره حول
موقف
ٌ
وجو ٍد .فالذات يف املقام األول هي تخي ٌل،
ٌ
عرب عنه بقوله:
املثالية .وهذا ما ّ
خالص لوجهة نظ ٍر ،ومعها ترتد املثالية إىل وراث ٍة بعيدة
«الذات عموماً هي تخي ٌل
ٌ
األصل لألنساق الدوغامئية التي ناضلت ضدها ،والتي لعب فيها تخيل العقل
نفسه  .وبقدر ما ترفع كل هذه من قدرة العقل،
الالمتناهي ،واملثل ،واملقدس ،الدور َ
سواء أكانت مفرتضة أم ال ،فإنها يف النهاية ال تنشأ إال عن طريق تشبيهها بالعقل الوحيد
كل مثالي ٍة إبستمولوجي ٍة ،أثر
املعروف لنا :اإلنسان ،الذي يختفي فيه ،رمبا كام يف ِّ
1

التجسيمية القدمية».

2

ميكن اختصار اعرتاض هارمتان عىل هذا املفهوم الكانطي ،الذي يشكل األطروحة
ٍ
أطروحات( :أ) املبادئ التي ميكن أن تزود
املركزية لإلبستمولوجيا التي يتبناها ،يف ثالث
مبعرفة املوضوعات ليست موضوعي ًة وال ذاتي ًة بأي معنى محدد ،رغم أن هذه
املوضوعات قد تظهر تقريبا ً من دون متيي ٍز عىل طريف الذات واملوضوع يف املعرفة( .ب)
نظرا ً ألن املبادئ ليست نتاجا ً للعقل ،فإن االعتقاد برضورة أن تكون عقالني ًة أو قابل ًة

1. anthropomorphism
2. "Diesseits," p .171.
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1

2

3

للمعرفة ال يكمن يف جوهرها ،وال حاجة ألن ت ُعرف أولوية القبلية قبليّا ً ( .ج) جانب
أي أننا ال نعرف ظاهر ًة واحد ًة ،لديها الكينونة التي تضم
املوضوع يف املعرفة
متجانس؛ ْ
ٌ
ري قابلٍ للمعرفة بالرضورة .ما نعرفه عن املوضوع هو
موجودا ً يف ذاته يبقى متغايرا ً معها وغ َ
ذلك الجزء منه الخاضع للمبادئ التي يخضع لها عقلنا العارف ،وأكرث تحديدا ً ذلك
الجانب من هذا الجزء الذي هو ليس «بعيدا ً» ج ّدا ً عن الذات والذي يكمن ضمن حدود
تحققها السيكولوجي وامليتافيزيقي.

هوية املبادئ
ميكن لتطابق املبادئ فقط أن يبني جّسا ً بني ثنائية الذات واملوضوع من دون إلغائهام؛
وبالتايل ال فرق إذا كانت هذه املبادئ بالدرجة األوىل مبادئ املوضوع أو الذات ،أو إذا
كانت تقف عىل الحياد بينهام.

4

5
ما له قيم ٌة عىل املستوى الفلسفي يف العقل الالمتناهي ليس العقل بل

الالمتناهي .ليس واضحاً ملاذا يجب أن يكون هذا الالمتناهي الذي يتجاوز العقل
اإلنساين ،مرتبطاً بالعقل.

6

كذلك يحاجج هارمتان ضد الذات عموما ً .وهو يبدو أحيانا ً راغبا ً باإلقرار بذلك كتفس ٍ
ري
ري قابل ٍة للدحض وغري قابل ٍة
ممكنٍ  ،وكمسأل ِة إميانٍ
شخيص ،لكن من أجل أن تكون غ َ
ٍّ
لإلثبات ،وبالتايل يك تكون «انتهاكا ً للحد األدىن من النقد امليتافيزيقي ».وأحيانا ً أخرى
ري ٍ
كاف ملهمته هو ،فمثالً ،ينىس عىل
يعرتض عىل صياغة كانط للمبدأ األعىل باعتبار أنه غ ُ
ٍ
ما يبدو أن مبدأ كانط محصو ٌر بـ «موضوعات التجربة» ،فيؤكد أنه يبدو «يف
تناقض واضحٍ
1. A fortiori
2. A priori
3. A priori
4. Metaphysik, p. 151.
5. Intellects infinitus
6. Ibid, p. 301.
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مع نظريته يف األفكار» نظرا ً ألن األخرية تشري إىل التباعد بني رشوط الذات واملوضوع.

1

لكن دعنا نُ َسلِّ ْم جدالً بجميع تحديدات هارمتان الستعامل هذا املبدأ يف فلسفة كانط،
وبالتايل دعنا نواجه املسألة يف أبسط أشكالها .يقول هارمتان ،وأعتقد أ ّن هذا هو عدم
االنسجام األسايس بينه وبني كانط« ،إن مبادئ املعرفة هي ...مبادئ املعرفة الوجودية،
التي ال تكون ممكن ًة إال إذا كان للمعرفة ذاتها وجو ٌد ،إنّها نو ٌع من الوجود».

2

ما هي املبادئ الوجودية التي تشمل العارف واملعروف وكذلك املوجود غري القابل
للمعرفة؟ ال يقول هارمتان أ ّن مبادئ الوجود ،أو معرفتنا بها ،فارغ ٌة متاما ً ،إنها فقط وحدة
3

جميع املبادئ التي ال ميكن لألنطولوجيا أن تقول شيئا ً عنها .يف الواقع ،ميكن أن يقال
الكثري حول الوجود املنبسط ،ونحن ال نعرف أن بعض مبادئ أو رشوط املعرفة هي رشوط
مبادئ املوجودات املعروفة .إنها مبادئُ وجودي ٌة ألن املعرفة وجو ٌد .فهي ليست «مثاالً».
خاص ًة من املوجودات (أصل القبلية
إنها أوالً ما تتشارك فيه جميع الذوات بوصفها أنواعا ً
ّ
التي تتشارك فيها الذوات الواعية) ومن خالل بعض جوانب كل الذوات املوجودة وبعض
جوانب املوضوعات املوجودة (أصل القبلية الرتنسندنتالية) هذا الجزء من أنطولوجيا
هارمتان ليس سلب ّيا ً ،نظرا ً ألننا نعرف الكثري حول هذه املوجودات التي نسميها العارفة
وبعضا ً من مبادئها ،أو عىل األقل تصوراتنا لها.
علينا إذا ً أن نسأل السؤال التايل :هل ميكن للتأكيد األنطولوجي عىل أولية الوجود عىل
املعرفة أن يحافظ عىل مكانته عندما نستعيد وعينا باملوجودات الخاصة والحافلة باملعاين
التي نسميها ذواتا ً؟ وبتعبري آخر ،هل تكتسب الخصائص التي تجعل الوجود مفهوما ً أساس ّيا ً
ونهائيّ ا ً ،حتى لو كان فارغ املضمون ،أيضا ً األشياء الخاصة التي نسميها موجودات خاصة؟
الصحيح أن التصنيفات العامة لألنطولوجيا ال تنكفئ إىل الخلفية فور وقوع التأكيد عىل
موجودات
الصورة التي هي وجو ٌد ،أو التي متتلك وجودا ً؟ ثم أال نجد أن بعض الصور هي
ٌ
1 .Metaphysik, p. 350.
2. Ibid, p. 253.
3. Ibid, p .310.
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ٍ
موجودات باملعنى الحافل للكلمة؟ أعتقد أن
باملعنى الفارغ والنهايئ ،لكنها ليست
اإلجابة عن السؤالني األخريين يجب أن تكون باإليجاب عىل األقل بقدر ما يتعلق بالذات
العارفة.

1

ٍ
ني
رفض ألن تكون الذات ومعرفتها
إن فلسفة كانط مبجملها ٌ
موجودات خاضع ًة لقوان َ
مت ّيز األشياء املعروفة بأنها «كائن ٌة» .العقل ،الذي هو أساس املعرفة ،ليس شيئا ً بني األشياء،
أو موجودا ً بني املوجودات؛ إنه التع ّرف إىل الوجود .هذا التع ّرف رش ٌ
بأي
ط لتأكيد الوجود ِّ
معنى ،عىل الرغم أنه بوصفه نومينا
معنى حافلٍ شكليّا ً .الوجود املثقل شكل ّيا ً هو وحد ُة
ً
ً
بالفهم السلبي هو أكرث من هذا ،رغم أن علم هذا الوجود الفارغ (األنطولوجيا) ،بالنسبة
مستحيل .إن اإلمكان الرتنسندنتايل للتجربة له وجو ٌد ،لك ّن شكل ّيتَه فارغ ٌة ،نظرا ً ألن
ٌ
لكانط
أخرى ممكن ٍة لليشء
تجارب
إال من خالل عالقة اإلرصار عىل
معنى ّ
الشكل ّي َة ال يكون لها
َ
َ
ً
نفسه؛ ميكن أن نجد أهمية التجربة املمكنة يف عالقتها بالتجربة الفعلية ،التي يكون الوجود
فيها معروفا ً ،وليس يف عالقتها بالوجود الفارغ ذاته .بالطبع االعرتاض الذي ميكن أن يوجه
ِ
الذوات العارف َة موجوداتٌ  ،وهذا يف الحقيقة هو معنى «الثورة الكوبرنيكية» الخاصة
هو أ ّن
بهارمتان.

2

لكن هذا يثري مسألة وضع املعرفة يف عامل الوجود أو الكينونة ،ونحن نعني هنا عامل
مبعنى حافلٍ  ،قابلٍ للتوكيد ،وميكن تحديده .إن حل هارمتان ملشكلة كيف ميكن
الوجود
ً
أن تكون الذات العارفة يف عامل الوجود وكيف ميكن أن تجد مبادئها ،يثري أسئل ًة أكرث مام
ٍ
ٍ
خلط بني املقوالت السيكولوجية (مبادئ الوجود
إجابات .وهذا يؤدي حتامً إىل
يقدّم
باملعنى الحافل) و املقوالت املنطقية أو اإلبيستمولوجية (التي هي مبادئ وجود فقط
3

باملعنى الربمانيدي الفارغ أو غري املحدد) .تعرفنا وسط الوجود الفنومينايل عىل

1. Cf. my "The Psychophysical as a Pseudo-Problem," Journal of Philosophy vol. xxxvii, 1940, pp .561571, where this point is argued in detail.

2. Metaphysik, p. 277.
3. Parmenidean
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«الحتميات املتجاوزة للسببيىة» ذات الوجود الالعقالين والتي ال ميكن فهمها ،هذه
العالقات املتجاوزة للسببية تسلّف املنطق واألنطولوجيا فاعلي ًة مزيف ًة بسبب ما لها من
ٍ
قدرات .ال َّ
شك أن هذا خطأ املثالية ما بعد الكانطية أيضا ً ،ولكنه ليس خطأ يف فلسفة كانط
نظرا ً ألنه يعتقد بتميي ٍز حادٍّ بني الدوائر ،باعتبار أن العالقات يف ما بينها ال تحصل إال يف
1

رض
إطارها الكيل ،وليس كتفسريٍ لـ «نتائجها» .تم التعريف بالخطأ عىل يد فيخته وهو حا ٌ
عند هارمتان؛ ما يعتربه هارمتان أخطا ًء أفلوطيني ًة يف فلسفة كانط ،هو أن املقوالت
ترنسندنتالية وأن «تطبيقها» عىل التجربة يجب أن يربر ،أظهر نفسه عىل أنه واح ٌد من أقوى
النقاط يف مذهب كانط نظرا ً ألنه يرسم حدودا ً لنامذج التفسري.
3

2

4

يتجنّب هارمتان السيكولوجانية واألنرثوبولوجانية من خالل عدم تفسري مبادئ
املعرفة كمبادئَ أولي ٍة للكائنات الذاتية ،رغم أن االشرتاك بني الذوات الواعية قبليّا ً يفهم
وأنرثوبولوجي .رمبا كانت الطريقة الوحيدة
وجودي
ي فهو
ٌّ
سيكولوج ّيا ً ،وأن كل ما هو بعد ٌّ
ٌّ
يل ترنسندنتاليّا ً ،أي هو مبدأ ُ
ٍ
موضوعات
يل هو قب ٌّ
ملعرفة ما إذا كان املبدأ املفرتض بدليلٍ قب ٍّ

أيضا ً ،هي باختباره تجريب ّيا ً حتى يتم إلغاء األحكام املسبقة التي هي قبل ّي ٌة أيضا ً ،لكن هذا
عىل املستوى الذايت فقط .املبادئ التي ألغيت ليست وهمي ًة وليست فاقد ًة لألهمية
امليتافيزيقية ،بل هي باألحرى مبادئُ ميتافيزيقي ٌة للكينونة التي تنطبق عىل بعض األشياء
فقط (بعض أو كل املوجودات الذاتية) وتنبئنا بالكثري عنها ،عوضا ً عام تدعي أنها تؤكد.
هنا يف هذا التمييز ،يستعمل هارمتان لغ ًة أنطولوجي ًة لوصف ما اكتشفه أفالطون وكرره
كانط :عنيت ،أن املا قبل هو مبدأ العارف واملعروف ،حيث إن الخصائص العامة تجريب ّيا ً

1. Fichte
2. How badly such a principle is needed by Hartmann is shown in his wholly un-Kantian attempt to solve
the third antimony .Cf .Ethik, second edition, pp .590-595.

 .3رضب من طموح علم النفس الذي يرمى إىل ا ستيعاب الفلسفة بأرسها أو عىل األقل إىل إدعائه أنه األساس األول لها.
(املرتجم).
 .4األنرتوبولوجانية أو اإلناسوية :تصور فلسفي يعترب مفهوم «اإلنسان» هو املقولة الفلسفية األساسية ويعتقدون أن تأسيس نظام
أفكا ٍر حول الطبيعة واملجتمع والفكر ال يتم إال عىل أساس هذا املفهوم.
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لألنا التجريبية ال متلك هذه الكلية واملوضوعية .يدخل هارمتان كل التميزات التي
اكتشفها كانط يف الدائرة السلبية للوجود الفارغ ،يك يكون املوجود باملعنى الحافل
(املعنى الوحيد الذي استعمل كانط الكلمة فيه) يف الحقيقة ،متميزا ً عن الرشوط الرضورية
ملعرفيت ِ
معنى ال ميكن
نفسهاه ،التي لها كينون ٌة باملعنى السلبي فقط ولكن ال شك أنه
ً
إغفاله .ومبا أن هارمتان قام بهذا التمييز ذاتَ مر ٍة ،فإنه يذهب بعيدا ً بالطريقة الكانطية،
عام ال ميكن معرفته يف املوضوع من خالل اإلشارة إىل وظائف
مميزا ً ما ميكن معرفته ّ
الذات ،مسلّامً بإمكان أن تكون النقائض متوقف ًة عىل االختالفات بني رشوط الذات
ككل (مجرد كينونة) متناقضا ً يف
ٍّ
ورشوط العامل يف دائرة الوجود الحافل وجعل العامل
طبيعته الجوهرية ِ
نفسها.

1

كل يش ٍء فقط يف األسامء التي يعطونها
خالص ٌة ملا مر :يختلف كانط وهارمتان قبل ِّ
للمبادئ عىل املستوى الثاين؛ فكل الفروقات التي أشار إليها األول سلّم الثاين بوجودها.
ري قابلٍ لالنطباق عىل
غري أن كانط ،يعترب الوجود فينومينول ّيا ًْ ،
أي ،حتم ّيا ً ،حافالً ،وبالتايل غ َ
رشوط معرفته .بينام يستعمل هارمتان الوجود ومبادئ الوجود مبعنى أكرثَ شموالً يك تنطبق
عىل االثنني لكن نظرا ً ألن الحدود بني الرشوط الرتنسندنتالية والوجود الفينومينايل تتوافق
مع الحدود بني الوجود باملعنى الفارغ واملعنى الشكيل الحافل ،ال يوجد مسأل ٌة للمناقشة.
لذلك فإن كل املشاكل الجدية يف هذا الجزء من فلسفة كانط – بالعودة إىل نقطة كيفية
ارتباط التجربة الفعلية بالتجربة املمكنة أو بإمكان التجربة – ت ُركت حيث تركها هارمتان.
وبالتايل فإن حتميات هارمتان الرتنسندنتالية ،والعالقات املقولية األساسية ،والعالقات
السكولوجية األساسية ال تساعدنا يف حل مسألة عالقة الفينومينايل مبا هو خارج نطاق
الحواس ،أو عالقة الحافل بالكينونة الفارغة.

1. “Wie ist kritische Ontologie überhaupt möglich?“ In Festschrift für Paul Natorp. 1924, pp. 174 - 5.
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عقالنية املقوالت
األساس الكبري الثاين الذي ان ُتقد عليه كانط هو اعتقاده بعقالنية مبادئ املعرفة .ال يُعنى
بالعقالنية هنا قابلية االستنتاج املنطقي ،فالجميع متأكدون من مسألة أ ّن املبادئ املطلقة
ري «قابل ٍة لالستنتاج» ،فكانط يسلّم بأن خصائص املكان والزمان
وحتى املنطقية منها غ ُ
ليست «منطقي ًة» ،بل هي مفاهي ُم ال حدوساتٌ  .ما يعنيه هارمتان بالعقالنية يف هذه الحالة
وظائف أو نتاج ٍ
ات للعقل،
َ
هو قابلية املعرفة ،وإذا مل تكن الصور القبلية مثالي ًة ،أي ليست
يعتقد هارمتان بعدم الحاجة ملعرفتها مطلقا ً ،وبالتأكيد فإن قابليتها للمعرفة ليست ميزةً قبل ّي ًة
فيها ،رغم أنها يجب أن تكون معروف ًة قبليّا ً هذا إذا أمكن أن ت ُعرف يف األصل .وهو يعتقد
ري قاب ٍل
ري معقو ٍل
مبعنى متم ِّي ٍز ،أي خارج حدود املنطق وغ َ
بإمكان أن يكون بعضها غ َ
ً
للمعرفة .إن واحد ًة من نقاط القوة يف كتابة هارمتان هي أنه ال يخلط بني هذه املعاين
لالعقالين.
دعنا ندرس نظرية كانط حول وضع العنارص الشكلية قبليّا ً يف التجربة .يك توجد
القبلية ،يرى كانط رضورة وجود ميزتني :يجب أن يوجد أث ٌر أو بني ٌة نافذ ٌة يف التجربة ومعروف ٌة
أنها كذلك ،وثانيا ً يجب أن تكون رشطا ً للتجربة يك يكون حصول التجربة مهام كانت
متميز ًة ومهام كان نوعها مستحيالً من دونه .ويجب أن تتوافق هاتان الخصوصيتان (اللتان
تم تصويرهام ،مثالً ،يف الفقرة الثالثة من مبحث الفسري امليتافيزيقي للمكان ،)B 38-39
وهذه هي الصفة املميِّزة للام قبل الكانطي .فمنهج كانط الرتنسندنتايل هو أن يأخذ األول
(كام هو موجو ٌد يف وصفه «الفينومينولوجي» للمكان والزمان ،وجدول األحكام األرسطية،
ي عىل رشوطه .ولتوضيح هذا األمر،
ومسلامت العلم الطبيعي ،إلخ )...ويقوم بارتدا ٍد نقد ٍّ
فلنعترب املكان مثاالً :يقول كانط أن املكانية صف ٌة كلي ٌة لجميع التجارب الخارجية ،وهو
يقول هذا مرتكزا ً عىل (إذا استعملنا وصف هارمتان نفسه) تقريره الفينومينولوجي للتجربة
يغريها تخيل ّيا ً لريى ما يحصل إذا ألغيت املكانية ،وأيضا ً عىل أساس تأكيده الجازم
التي ّ
عىل رشعية الهندسة (كام يف املنهج التحلييل أو االرتجاعي يف املقدمة النقدية) .هذا هو
ٌ
معروف قبليّا ً بصفته أحد خصائص
املكان بوصفه شكالً حدسيّا ً من أشكال التجربة ،فهو
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شكل ميكن أن يُحدس يف كل تجرب ٍة
ٌ
التجربة كام نخوضها ،ويُعتقد أنه ليس مؤكدا ً أنه
متشكل لالختبار ال ليكون شكالً حارضا ً بالرضورة يف األشياء
ٌ
ممكن ٍة ملوجو ٍد غري أنه
تجريب  .هنا يؤكد كانط عىل الحد األدىن املطلق من القبلية الصورية؛ إذا
مبعز ٍل عن كل
ٍ
كانت يف األصل بقيمة التعميم الفعيل من التجربة ،فهي مع ذلك تعترب معيارا ً لتجربتنا
اإلنسانية العاقلة ،وإذا أخفقت ،فإن التجربة كاملادة التي حللها كانط تختفي ،وبالتايل
تصبح نوعا ً من االفرتاض املسبق للتجربة املستقبلية ،الذي يهب املستقبلية التي هي رش ٌ
ط
ري ٍ
كاف .وهنا يسأل كانط :كيف نؤكد عىل هذه املاقبلية
ٌّ
رضوري للقبلية وإن كان رشطا ً غ َ
التي هي الحد األدىن املطلق ،أو بتعبريٍ آخ َر ،لِ َم املكان قبيل؟ كان ميكن أن يقول أن
املكان يصدق عىل األشياء يف ذاتها وبطريق ٍة ما ينتقل إىل التجربة ،أو كان ميكن أن يقول
1

ي  ،لكن باإلضافة إىل األسباب (الفينومينولوجية عموما ً) التي
ين ما بعد ٌّ
هو تعمي ٌم إنسا ٌّ
أعمق كامن ٌة يف منهجه الرتنسندنتايل .وهذه األسباب ال
أسباب
منعته من فعل ذلك ،يوجد
ُ
ٌ
تأيت فقط من استحالة املعرفة القبلية لألشياء يف ذاتها ،وال من استحالة الرفض الهيومي

2

أسباب أملتها رغب ٌة كانت بالحد األدىن امليتافيزيقي ،ورغبته
للمعرفة الرتكیبية القبلية؛ إنها
ٌ
عام يجده يف التجربة بوصفها الرضورة التجريبية الوحيدة .يقول كانط أن هذه
يف التعبري ّ
الصورة املحدوسة ميكن أن ت ُعترب ميزةً قبل ّي ًة لكل تجاربنا لكنها يف الوقت ذاته نو ٌع من
الحدس .وبالتايل فإن األساس يف الربهان الكانطي هو املبدأ الذي يشبه شكليّا ً املبدأ
األعىل لألحكام الرتكیبية :من جه ٍة أخرى ،فإ ّن الصور املحدوسة هي صور الحدس .إن
3

حصول التغريات الرضورية هو تأكيد كانط عىل متاهي املقوالت ،لكن الواضح أن هناك
فرقا ً كبريا ً عن قراءة «الحد األدىن» لهذا املبدأ األعىل عند هارمتان .إذا مل يكن الرشط
الرتنسندنتايل ،الذي من دونه ستكون التجربة كام تشكلت مستحيل ًة ،متامهيا ً مع الرشوط

1. A posteriori
2. Humean
3. Mutatis mutandis
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الرضورية للموضوعات كام تخترب ،فلن تتوفّر لنا األسس لربط الرضورة القبلية بالكلية .ال
شك أن هذه الرشوط يف فلسفة كانط ليست عقل ّي ًة متاما ً؛ لكنها قابل ٌة للمعرفة بالرضورة.
هنا يهاجم هارمتان كانط يف كل املسائل األساسية تقريبا ً.
1

2

سابق
نفسها عبارة املعرف َة بالقانون .األول
ٌ
(أ) إن عبارة قانون املعرفة ليست هي ُ

3

5 4

ال
مهامً عىل كانط .القبلية ليست أو ً
املعرفة والثاين
ٌ
الحق لها  .مع ذلك ليس هذا اعرتاضا ً ّ
يف الرتتيب الزمني أو الوضوح ،بل هي تؤكد أكرث من ذلك ،إنها تثري املبادئ امليتافيزيقية
(األنطولوجية ،لكن عىل األقل غري االبستمولوجية) التي هي نُظ ٌم أو فرضياتٌ لتفسري ما
يُعرف بطريق ٍة مبارش ٍة .يكمن األساس الذي دفع هارمتان لهاذا الفعل فقط يف تفسريه
للتجربة بوصفها نوعا ً من الوجود ،وهو ما ناقشنا مفهومه سابقا ً .وقد فّس بدق ٍة فائق ٍة ،أن
التعبري حقيق ٌة بديهي ٌة .وسيتفق كانط متاما ً مع التأكيد التايل عىل وسائل التع ّرف إىل رشوط
يل ،ورغم أن هذا الربهان ليس مبارشا ً،
املعرفة« :الرشوط تعرف بالتأكيد من خالل برهانٍ قَبْ ٍّ
6
بتوسط تسلسلٍ
رجوعي» .
إال أنه يت ّم ّ
ٍّ

(ب) املفاهيم التي ك ّوناها من هذه الرشوط التي تشكل أساس إمكان التجربة هي
ٍ
مقوالت« .ترتبط معرفة املبادئ
مفاهيم املقوالت وتبقى كذلك؛ لكن هي ذات ُها ليست
باملبدأ الذي ترتبط من خالله معرفة املوضوعات باملوضوع الرتنسندنتايل بالطريقة
7

ٍ
ِ
محاوالت لفهم مقول ٍة أو لتشكيلها تدريج ّيا ً .يوجد
نفسها« ».مفاهيم املقوالت ليست إال
الحاصل بني معرفة املوضوع
ُ
نفسه،
بينها وبني املقوالت ذاتها توت ُر ارتقاء املعرفة ُ

1. Erkenntnisgesetz
2. Gesetzerkenntnis
3. A prior
4. A Posterior
5. Metaphysik , p. 350.
6. Metaphysik , p. 253.
7. Ibid, p. 251.
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1
ٍ
متوقف عىل النظرية األنطولوجية األساسية
ٌ
جديد ،إ ّن هذا الكالم
واملوضوع ذاته ».ومن

لهارمتان ،التي تقول أن مبادئ املعرفة هي املبادئ الوجودية األنطولوجية التي يتشارك
فيها املوضوع يف ذاته والعارف بوصفه نوعا ً من الوجود .وبالتايل ال شك أن هذه املبادئ
مل تكتسب عنوان املبادئ السيكولوجية أو الكوزمولوجية بدق ٍة ،أو رشوط معرفة
املوضوع ،لكن شكل ّيا ً ،التشكيل األنطولوجي واملعريف لهذه املبادئ يشبه التشكيل
ري القابلة للمعرفة جزئيّا ً أو كليّا ً والتي
الوجودي والسيكولوجي .أي ،هناك بعض الرشوط غ ُ
تكون متامهي ًة إما جزئ ّيا ً أو كل ّيا ً مع الكائن العارف والكائن املعروف .نحن ال نعرف املبدأ
كام هو ،أو املوضوع الذي يتحكم فيه ،وبالتايل فنحن ال نعرف غري ذلك الجانب من
مقرتح وبسبب جربيته يتم
املبدأ الذي نحدسه يف ذلك املوضوع .هذا املبدأ محددٌ أو
ٌ
استنتاج أنه يتحكم أيضا ً بتجربتنا للموضوع ،نظرا ً ألن التجربة هي نو ٌع من الوجود الخاضع
ني أنطولوجي ٍة كلّيّ ٍة .وبالتايل فإن مبادئ البنية املاقبلية للمعرفة (وبالنسبة لهارمتان،
لقوان َ
وكذلك مضمونها) ليست ذاتي ًة بشكلٍ
خاص أو موضوعي ًة ،بل هي حيادي ٌة ،ويبقى أن
ٍّ
التفسريات املوضوعية (الواقعية) والذاتية (املثالية) ميكن أن تفّس باملستوى ِ
نفسه متاما ً
ظاهرة القبلية .غري أنها قد تشدد عىل ما نعرف عن القبليات أكرث مام ميكن أن نعرف قبل ّيا ً،
كل حا ٍل ،ألن
وهذا فقط وجود للتامهي يف املبادئ عىل جانِبَ ْي وضع املعرفة .عىل ِّ
هارمتان يعتقد أن هذا التامهي ميتد أيضا ً إىل املوضوع الحقيقي (اليشء يف ذاته) لذلك
يؤكد أكرث مام تربره التجربة ،ألن هوية املبادئ الجزئية هي ،عىل أقل ما ميكن ،هوي ٌة جزئي ٌة
للظهور ولتجربتنا ،التي نعرفها مبارش ًة يف الثنائية( .سيتم يف القسم األخري مناقشة إذا كان
مربرا ً ،عىل أساس التمييز بني الظهور والواقع).
هذا َّ
(ج) تتعلق نظرية كانط حول الوعي الرتنسندنتايل مبامهاته بني رشوط التجربة
والخصائص الرضورية املوجودة يف التجربة .لكن هارمتان يقول أن هناك تطابقا ً بني
الرشوط الذاتية واملوضوعية يف الكائن ،رغم أن هذه الرشوط ال تظهر إال بشكلٍ مقنَّعٍ يف

1. Loc. Cit.
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يل بالتجربة .وبالتايل يبدو لهارمتان أن الوعي الرتنسندنتايل عند كانط بوصفه
دليلٍ قب ٍّ
ميتافيزيقي غريِ
«مصد َر» هذه املبادئ هو مج ّر ُد فرضي ٍة وتأملٍ
رضوري لتربير كانط
ٍّ
ٍّ
1

للقبليات .إذا كان تفسري كانط الذي يجب من خالله أن تكون هذه الرشوط متطابق ًة يف
األوجه الثالثة صحيحا ً ،ولكن ال صلة له باألشياء يف ذاتها (بوصفها ال تقدر إذا كان التمييز
بني الظهور والواقع صحيحا ً) ،فإذا ً هذه ليست فرضي ًة ،بل هي كام اعتقد كانط ،الرشط
الوحيد الكايف للتجربة.
وبالتايل فإن املا قبل عند هارمتان هو دامئا ً مج ّر ُد فرضي ٍة نظرا ً ألنه بنية الكينونة وراء
التجربة ،يف حني أن يقينية كانط موجود ٌة يف الرجوع إىل الرشوط ،وهي موجود ٌة كأنها
خاضع ٌة للتجربة ،وبالتايل فإن يقينية كانط ال تكون افرتاضي ًة عندما ينظر إليها فقط من خالل
صلتها برشوط التجربة التي ترتكز عليها ،ال من خالل صلتها باألنطولوجيا املوضوعية أو
الحيادية .إن استنتاج خصائص الكينونة من التجربة (ويجب أن نعني بهذه الكينونة الكينونة
الحافلة شكل ّيا ً ،إنّها كينون ٌة مختلف ٌة عن التجربة نفسها) ،يعني بناء فرضي ٍة تتجاوز حقيقة
التجربة .وبالتايل وعىل الرغم من إمكان القول أ ّن مثالية كانط الرتنسندنتالية هي فرضي ٌة
أنطولوجي ٌة  ،فإنها الفرضية التي توفر الرشوط األقل للتجربة الفعلية .إن تأكيد هارمتان عىل
ٍ
حتميات ال-تجريبي ٍة للتجربة كوجو ٍد وللوجود املخترب،
الكينونة ،نظرا ً ألنه ال يحوي عىل
يئ .باختصا ٍر يفرتض هارمتان أن الوجود رضور ٌة بطريق ٍة
يل ودوغام ٌّ
هو ،خالفا ً لهذا ،تأم ٌّ
معنى حافلٍ .
بأي
يسلّم فيها أن كانط ليس مضط ّرا ً الفرتاض الذات الرتنسندنتالية ككينون ٍة ِّ
ً

2

3

ال يعتقد كانط بإمكان عدم وجود مبادئ للوجود يف ذاته غريِ قابل ٍة للمعرفة ،كام أنه ال
جوانب غريِ معروف ٍة من املقوالت األثنتي عرشة والقالبني .كل ما
يعتقد بإمكان وجود
َ
ري قابل ٍة للمقارنة باملثالية الرتنسندنتالية ،مع أن برهان
 .1هنا تقريباً يقارب نقد وود نقد هارمتان .اإلبستمولوجيا النقدية ليست غ َ
كانط من واحد إىل اآلخر غريُ حاسمٍ  .أنا مقتنع أن النظريات املهمة لالبستمولوجيا النقدية ميكن أن تكون غريَ حاسم ٍة إذا تم إما
ٍ
مصطلحات سيكولوجي ٍة.
إبطال كل األدوات كليًا وإما تحويلها إىل
2. Cf. Seelbach, op. cit., p. 14. On the hypostasis of being as a necessary fact, cf. my review of Weiss's
"Reality," in Philosophy and Phenomenological Research, vol. I , pp. 114-119, 1940.

3. Ansichsein
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ري معروف ٍة سابق ٌة عىل التجربة كام هي متشكل ٌة( .نحن
يرفضه هو إمكان أن توجد مبادئُ غ ُ
نعرف هذا من تأكيده عىل شمولية تحليله) .لكن نظريته يف أساسياتها بالعكس لن تكون
1

بني لدجر وود  ،من خالل اعتبار الئحة املقوالت مج ّر َد تحليلٍ
واقعي فقط كام
متأثر ًة كام ّ
ٍّ
كل مبدأٍ
رضوري يف
أسايس هو التأكيد عىل أ ّن َّ
كان تقريره لألشكال الحدسية .كل ما هو
ٍّ
ٌّ
ٍ
رضوري للتجربة؛ بالنسبة لحالة االكتشاف فإننا غري مضطرين
رشط
التجربة يتناسب مع
ٍّ
لوضع القيود.

اليشء يف ذاته
وأخريا ً ،وصلنا إىل املسألة األخرية الحاسمة ،وهي مشكلة وضع اليشء يف ذاته .رغم أن
ٍ
ألهداف ترتبط بتقييم نقد هارمتان ميكن
يعرب عن نفسه أحيانا ً بحريّ ٍة تا ّم ٍة بالنسبة إليها،
كانط ّ
معرب ٍة عن آراء كانط:
اعتبار عدد من األطروحات املوثقة بسهول ٍة ّ
ٍ
ظهورات لألشياء التي تكون
 .1الشئ يف ذاته هو الذي «يؤث ّر» يف الحواس إلنتاج «
ري معروف ٍة بطبيعتها» ،وهذه الظهورات هي الظواهر.
غ َ

2

 .2ما نعرفه هو الظاهرة التي تخضع للرشوط التي ال تنطبق عىل األشياء يف ذواتها ،بل
فقط عىل تجريبنا الخاص؛ وبالتايل فإن وجود معرف ٍة قبلي ٍة للظهور ليس ممكنا ً
رضوري.
فحسب ،بل هو
ٌّ

3

 .3لكن الشئ يف ذاته ،الذي ال يخضع لهذه الرشوط ،ليس معروفا ً قبل ّيا ً.

4

 .4عالو ًة عىل ذلك ،ال يوجد ش َب ٌه بني نوع الظاهرة وتلك «امليزة» للشئ يف ذاته التي
املعني يفَّ؛ يف الواقع ،ال معنى لهذا املفهوم ،وال إمكان لوجود
«تثري» الشعور
ّ

1. Ledger Wood
2. K. d. r. V. B, p. 164.
3. K. d. r. V. A, p. 29 .
4. K. d. r. V. B, p. 56.
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معرف ٍة ما بعدي ٍة للشئ يف ذاته ،أو عىل األقل ال إمكان ملعرف ٍة ما بعدي ٍة به كام هو
يف ذاته.

1

حقيقي ،ألن من الرضورات املنطقية أن يكون الظهور
 .5مع ذلك ،فإن اليشء يف ذاته
ٌّ
حقيقي .اليشء يف ذاته هو «الوجه اآلخر للظهور».
ظهورا ً ليش ٍء
ٍّ

2

جانَب
تحتاج أوىل هذه األطروحات إىل بعض االهتامم .فقد لوحظ منذ زمن أن كانط َ
الحقيق َة يف تطبيق السببية بعيدا ً عن التجربة املمكنة .عالو ًة عىل ذلك ،ت ّم التسليم بشك ٍل
ري كافي ٍة ،برصف النظر عن وضع الكيانات التي يفرتض أن
عا ٍّم أن نظرية املعرفة السببية غ ُ
تتعلق بها املعرفة؛ ويف هذه األطروحة األوىل ،وكذلك يف جز ٍء من الرابعة ،مل يقاوم كانط
متاما ً إغراء تحليل لوك .لقد كان هارمتان ُمح ّقا ً يف إرصاره عىل خاصية «تجاوز السببية»
للعالقة املعرفية.
هذا باإلضافة إىل وجود توافق بالنسبة للمقالة الرابعة بقدر ما يفكر هارمتان باملادة
3

ٍ
ري
محسوس ،وكانط يعتقد أن «املثالية
املحسوسة بوصفها نسقا ً من الرموز ملا هو غ ُ
5 4

اإلمّبيقية» ميكن أن تنسب ملحتويات الحس البعدية  .ويتفقان أيضا ً عىل أنه ال يوجد
ٌ
ارتحال» لخصائص األشياء يف ذواتها إىل اإلحساس ،وأنه ال يوجد شَ بَ ٌه بني اإلحساس
«
ومتعلَّ ِقه .غري أن هارمتان يعتقد بإمكان وجو ِد «قبل ّي ٍة مشرتَك ٍة بني الذوات» للامدة
أسايس مينع من قبول هذا
سبب
يعرب كانط عن هذا االعتقاد ،لكن ال يوجد
ٌ
املحسوسة ،مل ّ
ٌّ
الرأي .ومع ذلك ،فإن هارمتان يربهن عىل إمكان وجود معرف ٍة بعديّ ٍة باليشء يف ذاته ،ألن
كل املعرفة الحقيقية هي من املوجود يف ذاته؛ وبالتايل فإن اختالفهام هنا هو مج ّر ُد نتيج ٍة
طبيعي ٍة آلرائهام املتباعدة يف ما يخص املقالة الثانية.

1. Prolegomena, sect .13, note 2.
”2. K. d. r. V. B, 55; A, 391. Hartman would, of course, say "phenomenologically Required
3. Metaphysik, pp. 382-387.
4. A posteriori
5. K. d. r. V. B , 52 -53.
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وانسجاما ً مع ذلك ،ال بد من بعض املناقشة لألطروحة األخرية .يف النسقني ،يكون
الظهور لليشء الواقعي غري املحدود بدائرة التجربة .بالنسبة لهارمتان ،يشتمل الوجود يف
1

2

تغري الحد بينهام يف
ذاته عىل «املوضع» و «مجاوز املوضوعية» كأجزاء متتالي ٍة ،مع ّ
ثابت ،كونه بني العامل
اتجاه األخري يف عملية تط ّور املعرفة .لكن بالنسبة لكانط ،هذا الحد ٌ
الفينومينايل والنومينايل .وتقدّم املعرفة يحصل بر ّمته يف الثاين ،عىل الرغم من أن
املوضوع الرتنسندنتايل مج ّرد (س) التي ميكن أن تكون متميّز ًة تدريجيّا ً .اليشء يف ذاته،
يف طبيعته الخاصة ،ال يظهر ،إذا كنا نعني بذلك أنه يصبح فينومينول ّيا ً .إنّه عىل أكرثِ تقدي ٍر
جه هارمتان نقدا ً واضحا ً .يقول« :إذا كان اليشء يف ذاته هو ما يظهر
قوا ُم التجربة .وهنا يو ّ
جزئ ّي ا ً خلف الظهور ،ويف جزئه الباقي غري املعروف والالمتناهي هو املتمم للمعروف،
فإذا ً ستكون صدف ًة مذهل ًة أن تكون الحدود العرضية للتجربة املمكنة هي حدو ُد صح ِة
3
ِ
نفسها ».لكن بالنسبة لكانط ال وجود لهذه التتمة التي يفرتضها هارمتان
املقوالت فيها ُ
4

يل وبسبب تأكيده الفارغ عىل وحدة كل
والتي ال يكتشفها إال عىل أساس رأيه األص ّ
الوجود .وبالتايل حدود األول ليست عرضي ًة بالنسبة لكانط ،وتصادفها مع حدود املقوالت
ليس مذهالً .يف الواقع ،إنهام مرتبطان جوهريّا ً بوصفهام تعبريين مختلفني عن التفاوت
ٍ
غامض) أنه «يظهر فيه».
األسايس بني الظهور وما يقال (بشك ٍل
غري أن هارمتان يناقش هنا انطالقا ً من أطروحته الخاصة يف االستمرارية األنطولوجيه
التي يرفضها كانط يف األطروحة الثانية .لك ْن ،مثة اعتبا ٌر واح ٌد يضعف بشكل ملحوظ قوة
أطروحة التجانس يف فلسفة هارمتان .فقد سبق ورأينا كيف أن مفهوم الكينونة عاج ٌز عن
ٍ
معنى» ،وما يعطّل وحدة
ي
ي
تصنيف «لكل ما هو كائ ٌن بأ ِّ
أي توليف ٍة فعليّ ٍة أو يف أ ِّ
التأثري يف ِّ
ً
الوجود الزائفة هو التوترات املختلفة التي يجدها هارمتان يف ثناياها .وهنا يؤكد أن

1. Objectified
2. Transobjective
3. Metaphysik , p. 227.
4. Cf. above, p. 474.
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الجوانب التي ال ميكن معرفتها أو أجزاء املوضوع التي يتوقف عدم قابليتها للمعرفة ،ال
عىل خصوصي ٍة جوهري ٍة موجود ٍة فيها ،بل فقط عىل عدم قدرة الكائن الذايت أو عالقة
املعرفة «عىل ردم املسافة املعرفية» من املوضوع ،وهو يسلّم بوجود مسأل ٍة غريِ مح َّدد ٍة
أي خصوصي ٍة جوهري ٍة يف الكائنِ «غريِ القابل
تتوقف فقط عىل طبيعة وجود الذات ،ال عىل ِّ
للمعرفة» تحديدا ً ،والذي ال ميكن دفع هذا الحد خلفه .هكذا يط ّور عامل الوجود املغايرة
التي انتقدها هارمتان بشدة يف فصل كانط للظهور عن الواقع.

1

2

من جديد ،ال شك أن ضعف التوحيد عن طريق مفهوم الوجود يزداد وضوحا ً عندما
يعالج هارمتان مسألة النقائض .فقد كان اكتشاف النقائض هو الذي دفع كانط تجاه
3

األنطولوجيا العقلية بعد أن كتب األطروحة عام  .1770إن محاولة كانط لحل مشكلة
حل دون إنصاف الشكوكية نفسها؛ ألنها محاول ٌة لعدم رفض خاصي ٍة تناقض
النقائض مل ت َ ُ
جوانب التجربة املختلفة ،بل هي استعاملٌ لهذه الجوانب املختلفة من أجل إظهار الفارق
بني الظهور الفينومينايل والوجود األنطولوجي .لكن هارمتان ،يف رفضه نهائية الفارق،
ووجه بالنوع ِ
نفسه من املشاكل التي كان بركيل سيضطر ملواجهتها لو كان يعرف خاصية
التناقض املوجودة يف تأكيداته امليتافيزيقية .أي عندما يُعترب الفارق بني الظهور والوجود
4

5

6

عرضيّا ً ،إذا ً تصبح الكينونة نفسها ،سوا ًء أفّست بأنها إدراك أم بأنها موجو ٌد يف ذاته ،
ٍ
متناقض ًة .هكذا يطور هارمتان ،وكبديلٍ
وحيد للتمييز الكانطي الذي لن يعقلن النقائض،
ري منسجمٍ  ،وأن
النظرية املفرطة يف التأملية واملكلفة التي ترى أن «املوجود يف ذاته غ ُ
التناقض هو مظه ُر وجوده .يف هذه الحالة يجب أن نفرتض أن مبدأ التناقض ال ينطبق فعالً

 .1التمييز بني الظهور والواقع يعود يف فلسفة هارمتان بنفس القوة تقريباً يف:
"Kritik der Urteilskraft, sect. 77, "Von der Eigentümlichkeit menschlichen Verstandes...
2. Unification

3. Dissertation
4. Esse
5. Percipi
6. Ansichsein

142

 إميانويل كانط( :)1اإلبستمولوجيا

1
ٍ
أو عىل األقل بشكلٍ
مرشوط ،عىل عامل الواقع األنطولوجي ».هنا عندما يهيمن القانون

املنطقي ،بوصفه شكالً ،عىل العقل فقط ،فإن التمييز بني الظهور والواقع يت ّم خفي ًة حتى
بعد جعل الوجود تناقض ّيا ً وفوضويّا ً.
كل واحد ٍة من هذه األطروحات ،حيث توجد ،تتوقف
رأينا أن االختالفات العائدة إىل ِّ
عىل رفض هارمتان لرأيَ ْي كانط الثالث والرابع اللذيْن ذكرت ُهام يف بداية هذا القسم ،أو عىل
األقل ذاك الجزء منهام الذي يقول أ ّن الرشوط القبلية للظواهر ليست رشوطا ً لألشياء يف
حتمي بالنسبة لهارمتان.
ذواتها .لكن هذه األطروحة أساس ّي ٌة ج ّدا ً بالنسبة لكانط ورفضُ ها
ٌّ
2

ٍ
فيلسوف يقدّم صور ًة شبيه ًة جوهري ّا ً بواقعة التظوهر ؛ ألن ما ال يستطيع كانط فعله وما
فكل
يحاول هارمتان أن يفعله ،عىل الرغم من النقائض املعرتف بها ،هو تعميم ما بعد هذه
الظواهر بوصفها أنواعا ً من الكينونة إىل استمراري ٍة أنطولوجي ٍة عا ّم ٍة .غري أن هذه االستمرارية
األنطولوجية ،كام رأينا ،ليست رضوري ًة لتفسري ظاهرة الحقيقة أو الواقعية التجريبية.

3

4
وأخريا ً ،يف فلسفة كانط ال يوفّر اليشء يف ذاته إال املا بعدية ؛ لكن ليك نبني نظري ًة قبلي ًة

قابل ًة لالنطباق عليها ،علينا أن نؤكّد عليها أكرث مام نعرف ،وبالفعل أكرث مام نحتاج أن
نعرف يك نفهم الظواهر .وبالتايل فإن أنطولوجيا هارمتان ،التي تحاول أن تفعل هذا ،هي
أنطولوج َيا تأملي ٌة ،وباملعنى الكانطي ،دوغامئي ٌة.

1.”Wie ist kritische Ontologie überhapt möglich?” pp. 174-175. Though it cannot be dogmatically asserted
that this is Hartmann's final view, nevertheless at that (1924) it was the only alternative to Kant's theory
which he gave more than a mere nod to.
2. Phenomenation

 .3يرص كانط عىل كفاية فهمه للموضوع من أجل تلبية كل املطالب الفينومينولوجية ،ويعرتف هارمتان بهذا من خالل اعرتافه
بواقعية كانت التجريبية .وحقيقة أنها ليست قبلية ،كام رأينا ،ال عالقة له باملوضوع هنا.
4. A posteriority

نقد النسبة بني الزمان والوعي يف فكر كانط1
حميد طالب زاده2
الزمان حسب مبادئ فلسفة كانط ،ال يعني حساب مقدار الحركة ،وإمنّ ا له أهمي ٌة بالغ ٌة تفوق ذلك؛ ومن هذا
املنطلق تط ّرق الباحث يف هذه املقالة إىل بيان األسباب التي جعلت الزمان يحظى بهذه األهمية يف فلسفة
إميانويل كانط؛ والتغيري الحاصل هنا متأث ّ ٌر من ناحي ٍة بآراء ديفيد هيوم وكيفية تحليله للمعرفة وال سيّام عىل
أي علمٍ خارجٍ عن نطاق الزمان ،ومن ناحي ٍة أخرى فهو متأث ّ ٌر
صعيد العلّية التي ال ميكن االستنتاج منها عىل ّ
مبيكانيكا إسحاق نيوتن الذي ع ّرف القدرة  -الطاقة  -وطرح مسألة الحركة املطلقة التي يرتتّب عليها القول
بأنّ الزمان واملكان أمران مطلقان.
س
بعد ذلك سلّط الباحث الضوء عىل التحليل الذي تب ّناه إميانويل كانط بالنسبة إىل الشهود الح ّ
املحض و الشهود التجريبي باعتبارهام املنطلق األسايس للبحث عن مفهو َم ِي الزمان واملكان ،حيث
الحسية املحضة التي تصوغ الصور اإلدراكية
أثبت أنّ هذا املفكّر الغريب يدرجهام ضمن الشهودات
ّ

 .1املصدر :حميد طالب زاده« ،نقدی بر نسبت زمان و آگاهی در اندیشه کانت» ،مجلة الفلسفة من جامعة طهران ،العدد ،8 :ربيع
وصيف عام  1383هـ ش ،ص  55ـ .78
تعريب :عيل الحاج حسن
 .2حول الكاتب :سيد حميد طالب زاده ،ولد سنة  1337هـ ش .أستاذٌ متف ّر ٌغ يف حقل الفلسفة يف جامعة طهران ،وإدارة شورى
تحول العلوم اإلنسانية يف إيران .ومن بني أعامله يف موضوع الفلسفة( :گفتگویی میان هگل وفیلسوفان اسالمی) ،و (صیرورت)،

و (دیالکتیک وایدهآلیسم) ،نرش :هرمس ،و (نیچه و پرسش ما بعد الطبیعه) ،نرش :حکمت 1۳۸۳ ،هـ ش ،و (هستی در
اندیشه فیلسوفان) ،ملؤلفه :إيتني جيلسون ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :سید حمید طالب زاده ،ومحمد رضا شمشیری ،نرش:
حکمت ،و (تاریخ فلسفه إسالمي) ،ملؤلفه :إلیور لیمن ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :مجموعة من املرتجمني ،نرش :حکمت1۳۸۳ ،
هـ ش ،و (فلسفه :آشنایی با فلسفه اسالمی)( ،مرحلة ما قبل الجامعة يف حقل العلوم اإلنسانية والعلوم واملعارف اإلسالمية) ،نرش:
مدرسه ،الرتبية والتعليم ،الفلسفة ،السنة الثالثة من املرحلة اإلعدادية (حقل العلوم اإلنسانية) ،نرش :آموزش و پرورش.
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حس
الحسية للامدّة والتي تنتج من ناحية الشهود التجريبي؛ وهذه الشهودات تكون محض ًة أل ّن َّ
ّ
كل إدرا ٍك ّ ٍّ
يحدث يف رحابها متق ّو ٌم عىل افرتاض كونها موجودةً ،لذا فهو ال ميكن أن يتحقّق إال مع وجودها؛ أضف
إىل ذلك فهي قبلي ٌة ما يعني أنّها متحقّق ٌة قبل حدوث التجربة ،ومن ث ّم تعترب متعاليةً؛ وتعايل الزمان برأي
أي معرف ٍة تأسيس ّي ٍة دون تحقّق رشط الزمان ،مبعنى أنّ األخري هو رشط إمكانية
كانط يعني عدم إمكانية تحقّق ِّ
ٍ
ٍ
واحد.
محموالت متناقض ٍة عىل موضوعٍ
حمل
بعد ذلك تط ّرق الباحث إىل بيان معامل رؤية كانط بالنسبة إىل الزمان واملكان بصفتهام رشطني لتح ّقق
وسع نطاق البحث وتحدّث عن وجهة نظر هذا املفكّر
املعرفة ،حيث استنتج تفاصيلها من مختلف آثاره ،ث ّم ّ
الغريب حول بيان طبيعة ذلك العلم الذي يجعل الزمان موضوعاً محضاً له ،ما يعني إمكانية ملس آثار
أي علمٍ ميكن اعتباره متقارناً مع موضوع الزمان؟ كام يبدو فإنّ كانط رأى
املكان يف علم الهندسة ،ولكن ّ
أنّ تحق َّق هذه النسبة مم ِك ٌن يف رحاب علم الحساب.
ويف املباحث الالحقة تحدّث الباحث عن التفاصيل التي ذكرها إميانويل كانط يف مجال تعايل الزمان،
وأشار إىل ارتباط هذا املفهوم بصياغة الصورة ،فالزمان هنا يجري عىل غرار الواسطة يف إلحاق املقوالت
بالتعدّدات الشهودية ،ألنّه من ناحي ٍة يشابه الصورة املحضة التي ت ّتصف بكونها متعالي ًة وقبلي ًة بالنسبة إىل
الحس.
الحس يف نسبتها إىل الشهود
ارتباطها باملقوالت ،ومن ناحي ٍة أخرى فهو يناظر صور اإلدراك
ّ
ّ
ويف نهاية املطاف استنتج من آراء إميانويل كانط أنّ وجود اليشء له ارتبا ٌ
ط باملراحل الزمنية ،وبالتايل
فالزمان حسب املبادئ التحليلية النهائية ال يعترب رشطاً للمعرفة فحسب ،بل هو رش ٌ
ط للعينية واملوجودية
أيضاً .هذا الكالم يعني أنّ كانط ضمن بيانه لتفاصيل املوضوع ،أثبت أ ّن الكلّية والرضورة اللتني تتحقّقان
التني تع ّينان ما نعرفه
عىل أساس املفاهيم التأسيسية القبلية ،ال تُعتربان مج ّرد معياريْن للمعرفة ،وإمنّ ا هام ْ
بصفته عيناً ومتعلّقاً باملعرفة؛ وهذا األمر بطبيعة الحال ال ميكن أن يتحقّق إال بتحقّق رشط الزمان ،وعىل
هذا األساس ميكن اعتبار وجود اليشء بأنّه ظهو ٌر بهيئ ٍة من صور الزمان.
التحرير
******

ملخص
يعترب مفهوم الزمان يف تاريخ الفلسفة مفهو ًما مع َّقدًا وغامضً ا حتى اعتربه بعض املنظرين
يل ملوقع مفهوم
معلوم اإلنية ومجهول املاهية .يحاول هذا املقال تقديم توضيحٍ إجام ٍّ
الزمان يف فكر كانط ومن ثم اإلشارة إىل أن مفهوم الزمان قد اتخذ موقفًا جديدًا يف الفلسفة
الجديدة وأفكار ديفيد هيوم حيث مل يكن يتمتع بهذا املوقع سابقًا ،يُضاف إىل ذلك أن
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الوعي واملعرفة يف فلسفة كانط كانتا تدوران مدار الزمان فحيث ال وجود للزمان ال معنى
للوعي .ينتهي تحليل النسبة بني الزمان والوعي عند كانط إىل القول بأنه ربط بني
ري ممكنٍ من دون الزمان.
املوجودية والزمان فأصبح فه ُم الوجود غ َ
مقدمة
بداي ًة يجب اإلشارة إىل أ ّن كانط ال يعترب الزمان مسأل ًة من جملة مسائل الفلسفة الكثرية
بل يعتربه مفتاح الدخول إىل الفكر الفلسفي .مل ت ُو ِل الفلسفة اليونانية وفلسفة القرون
الوسطى أهمية كبري ًة للزمان .اعترب أرسطو يف فلسفته أن الزمان واح ٌد من املقوالت
العرضية وع ّرف الزمان بأنه «تعداد مقدار الحركة» فاعتربه بذلك تاب ًعا للتغري يف األعراض
يحتل الزمان موق ًعا أفضل
َّ
األخرى ،لذلك كان مفهومه تاب ًعا للمفاهيم العرضية األخرى .ومل
يف الفلسفة الجديدة ،فقد وضّ ح ديكارت ذوات األشياء والجواهر الجسامنية من خالل
«االمتداد» ،ومل يعرتف بأهمي ٍة خاص ٍة للزمان .ومل ترتك نظريته حول «الزوابع» يف حركة
األشياء مكانًا للبحث عن الزمان .واعترب سبينوزا أن الفكر واالمتداد فقط هام من صفات
ذات الجوهر الواحد القابل للمعرفة حيث مل يُو ِل أهمي ًة للزمان؛ أما اليبنتز فاعترب الزمان
واملكان من جملة املفاهيم االنتزاعية التي تحصل من خالل العالقات والنسب بني
املونادات .ويعتقد بأن املونادات هي عني الوعي والشوق كام أن توايل صور الوعي يف
كل مونا ٍد يؤدي إىل وجود مفهوم الزمان أي أن الزمان يحصل من خالل العالقات التي تأيت
ِّ
لكل مونا ٍد وذلك
عىل إثر توايل وتعاقب الحاالت والصور العلمية داخل الضمري الواعي ِّ
عند املقارنة مع تطور املونادات األخرى وعىل هذا النحو ميكن انتزاع الزمان .وبعبار ٍة
أخرى فإ ّن سلسلة الزمان هي عبار ٌة عن عملٍ
انتزاعي يحصل من النسب الناشئة من
ٍّ
كل مونا ٍد باملقارنة مع املونادات األخرى،
الحاالت املتاميزة وغري املتقارنة الواقعة يف ِّ
فتحدث السلسلة عىل نحو التقدم والتأخر.
بنا ًء عىل ما تقدم ميكن القول أن مسألة «الزمان» حتى زمان كانط مل تكن مسأل ًة فلسفي ًة
بعض األحيان مل تلفت انتباه الفالسفة .يبدو أن كانط أدرك أهمية مسألة
أساسي ًة حتى أنها
َ
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الزمان بشكلٍ كبريٍ وذلك من خالل طريقني يكمالن بعضهام البعض فكانا املحرك األساس
لفكر كانط.
الحظ كانط وجود قضي ٍة عند مواجهته فلسفة هيوم حيث مل تطرح هذه القضية يف
الفلسفات املتقدمة .فمن جهة ذكّر هيوم باملوقع الفريد لل ِعلِّية يف وعي ومعرفة البرش عن
األمر الواقع أو العامل خارج الذهن مبعنى أنه بنى كافة االستدالالت حول عامل خارج
الذهن عىل أساس أصل العلية ،والعلم باليشء هو نح ٌو من السري من املعلول أو األثر إىل
العلة أو املؤث ِّر ،وبالعكس .ومن جه ٍة أخرى وضّ ح أصل العلية من خالل التعاقب والتوايل
وبني األنس والعادة الذهنية من خالل العالقة بني األشياء عىل أساس التوايل
الزماين ّ
الزماين واستمرار هذا التوايل .تؤكد هاتان املسألتان أن الوعي واملعرفة عند هيوم يرتبطان
ٍ
برباط وثيقٍ  ،وهذا يعني أن الزمان مق ِّو ٌم للوعي ،وأ ّن الوعي يحصل مع الزمان ويف
بالزمان
الزمان فقط .كان معيار الوعي واملعرفة يف الفلسفة هو مطابقة اإلدراك الذهني للواقع
ٍ
ٍ
إدراك يف زمانٍ
ظرف ،وعليه فكل
الخارجي ،وكان الزمان يف هذا الفهم عبار ًة عن مجر ِد
معني يطابق ما بإزائِه .طب ًعا ميكن إثبات هذه املطابقة يف ظرفها الزماين الخاص ،مثال
َّ ٍ
ذلك أن قضية «األوراق صفراء وتتساقط عن األغصان» صحيح ٌة يف فصل الخريف وتصدق
ٌ
عىل مطابقها .إذًا وبنا ًء عىل هذه الرؤية فالزمان رش ٌ
وظرف للوعي وال دخالة له يف حقيقة
ط
وعي بل يؤدي الزمان
وذات الوعي .وهذا يعني أن الوعي ال يتصف بالزمان من حيث هو
ٌ
دور اإلعداد أو املحمل واملحل وظرف الوعي ال أكرث من ذلك؛ أما هيوم فيعترب الزمان
صفة ذات الوعي فيعرف به الوعي واملعرفة.
متوقف عىل حضور الصورة الذهنية لألعيان
ٌ
ال يعتقد هيوم أن معرفة األمر الواقع
ري
الخارجية يف الذهن ومطابقة اإلدراك للواقع .ويعترب أ ّن تفكيك اإلدراك عن الوضع غ ُ
ري قابلٍ للدفاع عنه لذلك ال مجال
قابلٍ لإلثبات كام أ ّن القول بالواقع املستقل عن الذهن غ ُ
يف فلسفته للحديث عن تطابق الصورة الذهنية واألشياء .ال سبيل لنا سوى إىل ذرات
اإلدراك الحس التي هي االنطباعات ومن ثم التصورات التي تحصل الواحدة تلو األخرى.
لذلك يُحذف عنرص التطابق من مضمون الوعي وتحل مكانه نسب ٌة زماني ٌة هي عبار ٌة عن
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عالقة التوايل والتعاقب عند الظواهر ،حيث يظهر بداية األنس واالعتياد بالتوايل ثم ندرك
ري أسايس حول موقع الزمان يف
بعد ذلك الرضورة فيه .هنا يف هذا املوقع يحصل تغي ٌ
الفلسفة .يف هذا الخصوص نستشهد بعبارات كانط يف  A\155حيث يقول:
مفهوم آخ َر .يف هذا الحال
مفهوم معطًى لنؤلفه مع
لنفرض أننا يجب أن نخرج من
ٍ
ٍ
ٍ
ثالث حيث ميكن عّبه تأليف املفهومني .فام هو هذا األمر
سنكون بحاج ٍة إىل أم ٍر
الثالث الذي يلعب دور الواسطة يف كافة األحكام التأليفية؟ إن هذا األمر الثالث هو
فقط املجموع الكيل الذي تجتمع فيه كافة متثالتنا ،أي الحس الباطني وصورة ما تقدم
من الزمان.

ال ميكن الغفلة عن تأثري رؤية نيوتن حول الزمان واملكان عىل فكر كانط .نحن ندرك
صال
أن منشأ رأي القدماء حول الزمان يعود إىل نظرية األفالك التسعة والتي قُبلت باعتبارها أ ً
موضو ًعا .ويحصل الزمان طبق هذه الرؤية من خالل الحركة الدورية والوضعية للفلك
ري متنا ٍه .يقول ابن سينا يف السامع الطبيعي:
األقىص وطب ًعا يكون هذا الزمان أم ًرا مستم ًرا وغ َ
لوال وجود الحركة املستديرة للجرم املستدير مل تكن الجهات وإذا مل تكن
ٌ
مرتبط بالحركة الواحدة التي
الجهات ال ميكن فرض حرك ٍة مستقيم ٍة ...إذًا وجود الزمان
يقدرها هذا الزمان وكذلك الحركات األخرى التي يكون وجودها دون الحركة الجسمية
حا ٍل.
التي توجد الزمان ،ليس سوى تو ُّه ٍم م َ

ُ
أرشف من كافة الحركات ألنها تحصل
إن الحركة الدورية واملستديرة يف هذه الرؤية
بعد الفعلية الكاملة كام أنه ال وجود للشدة والضعف يف حركتها وعليه فالزمان الذي يظهر
من هذه الحركة هو الزمان املطلق وهو مقياس كافة األزمان .يقول الشيخ الرئيس:
إذا قارن الزمان حرك ًة لها صالحية أن يرتبط الزمان بها ،فهو الذي يقدر الحركات
األخرى وتستمر هذه الحركة وال يكون لها حدو ٌد بالفعل.

يؤدي هذ الفهم للحركة والزمان إىل القول بأزلية وأبدية هذا الزمان املطلق واملستمر
أو ما يعرب عنه بالدهر الذي هو يف الحقيقة ظرف األزمنة النسبية والحركات الجزئية ،لذلك
ٍ
واحد من الظواهر الخاصة ،زما ُن خاص ومحدو ٌد بحيث ميكن القول أن الزمان
لكل
كان ِّ
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املطلق هو عبار ٌة عن امتدا ٍد زماينٍّ ال متنا ٍه فتنطبق كل واحد ٍة من الحركات عىل قطع ٍة من
هذا الزمان ويف النتيجة يكون لجوهر الفلك مع ّي ٌة دهريّ ٌة مع األشياء الزمانية.
بقيت فرضية الزمان واملكان عىل قوتها عند نيوتن عىل الرغم من سقوط نظرية األفالك
من االعتبار .الزمان والفضاء عند العوام هام أمران نسب ّيان إال أن نيوتن اعتربهامأمريْن
ورياضيني .الزمان واملكان املطلقان هام عبارة عن موجوديْن مستقل ْني
ومطلقني
حقيقيّ ْني
ْ
ْ
عن األشياء ،غري محدو َديْن ،متشابها األجزاء ،ومتّصالن .يسيل الزمان منذ األزل وإىل األبد
عىل وتري ٍة واحد ٍة ،وللزمان دميوم ٌة ،واملكان أو الفضاء مطلق عن األشياء وله هوي ٌة تام ُة
التحصيل وهو ساك ٌن باملطلق .السكون املطلق هو البقاء الدائم للجسم يف قطعة من
الفضاء املطلق؛ أما السكون النسبي فهو بقاء الجسم مع وجود فاصل ٍة خاص ٍة عن الجسم
اآلخر .وأما حسب الحركة املطلقة للجسم فيجري من خالل جمع حركاته النسبية عىل
األرض مع حركة األرض يف الفضاء املطلقX=1/2 at^2+VT+x0 .
إذًا لو تحرك جس ٌم يف سفين ٍة متحرك ٍة ،فإن حركته املطلقة هي عبارة عن الجمع الريايض
لحركة الجسم يف السفينة مع حركة السفينة عىل األرض وحركة األرض يف الفضاء املطلق.
وعىل هذا النحو فإذا أذعن نيوتن بنسبية حركات وفواصل األشياء بالنسبة لبعضها البعض
إال أنه يعترب نفسه ملز ًما بإثبات وفرض الزمان واملكان املطلقني غري املستديرين بل ذَ َوي
استقامة الخط:
مطلق يف نواحي الثوابت العديدة والبعيدة ال بل حتى األبعد
قد يكون هناك سكو ٌن
ٌ
منها ولكن من غري املمكن بالنسبة يل أن أدرك من خالل النسبة املوجودة يف العامل
املحيط به ،هل إن هذه األجسام تحفظ وضعها عىل نح ٍو واح ٍد بالنسبة لذاك الجسم
الساكن البعيد أم ال؟ ويف النتيجة ال ميكن اكتشاف سكون الجسم املطلق من خالل
وضع األجسام املحيطة يب.

1

مع كل ذلك فإن ميكانيك نيوتن بحاجة إىل فرض الزمان واملكان املطلقني .واعترب
نيوتن أن إدراك واكتشاف الفضاء والزمان املطلقني إمنا يتم يف ظل اكتشاف الحركات
 .1األصول الرياضية الفلسفية الطبيعية.
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ٍ
اختالف بني الحركة والسكون النسبيَّ ْني والحركة والسكون املطل َق ْني
املطلقة .يعتقد بوجود
خواصهام وآثارهام ،يقول يف هذا الخصوص:
ورضورة فهمهام انطالقًا من
ِّ
إن العلل التي توجب متيز الحركات النسبية عن الحركات الحقيقية ،هي القوى
التي تدخل عىل األجسام لتوجد الحركة .لذلك كانت والدة وتغري الحركة الحقيقية
يجري عىل أثر القوى الواردة عىل الجسم املتحرك فقط؛ أما الحركة النسبية فتحصل
ي قو ٍة عىل الجسم بل يكفي توارد ق ًوى عىل أجسام أخرى حيث يكون
من دون ورود أ ِّ
لهذا الجسم نسب ٌة معها ،فتتغري هذه النسبة عىل إثر حركة تلك األجسام أي النسبة التي
تعتمد عليها الحركة والسكون النسبيان يف هذا الجسم الخاص .كام أن الحركة
الحقيقية تحصل من خالل توارد ق ًوى عىل الجسم املتحرك فيتغري ذاك الجسم.

1

يالحظ أن الزمان واملكان املطلقني عند نيوتن اللذين يوضحان الحركة املطلقة،
يرتبطان بشكلٍ كاملٍ مبفهوم الطاقة وبالعكس فإن مفهوم الطاقة ميتلك نسب ًة كامل ًة مع
مفهوم الحركة املطلقة.
تبني النسبة بني الطاقة
إن أهم املعادالت التي قدمها نيوتن يف امليكانيك هي تلك التي ّ
والزمان واملكان والجرم .وعىل هذا األساس تكون معادلة  f=maهي الّسعة و aذات كمية
وبالتايل فالخاصية يف هذه املعادلة أنها تنظر إىل املختصات الزمانية واملكانية وقد
اعتربها نيوتن مطلق ًة وهي صادق ٌة يف كافة الحركات.
ت ُع ّرف الّسعة هذه من خالل مفهوم الزمان والفضاء حيث يكون  a=dv/dtوفيها يكون
 dv=dx/dtويف النتيجة فإن  a=d^2x/dt^2وهذا يعني أن أساس معادلة نيوتن هذه ترتبط
بالزمان واملكان.
حال كامالً للمشكالت العلمية وهي يو ًما
اعتمد كانط عىل فيزياء نيوتن وكان يرى فيها ً
بعد يوم تفتح آفاقًا جديد ًة أمام اإلنسان حيث ميكن القول أن العلم الحقيقي ،من وجهة
نظر كانط ،ليس سوى فيزياء نيوتن.
كتب كمب اسميث يف رشحه لكتاب نقد العقل املحض:

 .1م.ن.
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ذكرنا سابقًا أن مصطلح املعرفة يحمل معنًى محدودًا يف الفلسفة النقدية حسب
اللغة الرائجة واملتعارف عليها .وتطلق املعرفة بهذا املعنى املحدود عىل التجربة
الحسية وعىل االستدالالت الناشئة من املنهج الوحيد املقبول عند كانط أي
«الريايض الفيزيايئ» .ومن هنا يخرج علم الجامل ،األخالق والتجربة الدينية وحتى
الظواهر العضوية من دائرة التجربة املمكنة.

1

رسالة األستاذية
د ّون كانط رسالة إحراز مقام األستاذية تحت عنوان «حول صورة ومبادئ العامل املحسوس
2

واملعقول» وذلك يف الحادي والعرشين من شهر آب عام  1770يف جامعة كونيغسربغ
باللغة الالتينية وقدمها إىل فردريك الكبريَ .عرض كانط للمرة األوىل يف رسالته نظريته
وعرب عنهام بـ «صور الحساسية».
النقدية حول الزمان واملكان ّ
أصدر كانط يف هذه الرسالة أحكا ًما حول مكاتبات اليبنتز وكالرك وأعطى الحق فيها لـ
حقائق نفس أمريّ ًة ومطلق ًة وأكد أن موقف كالرك
اليبنتز الذي مل يعترب الزمان واملكان
َ
صحيح أن كانط وافق عىل نظرية اليبنتز يف
يختتم مبجموع ٍة من التناقضات ال مف َّر منها.
ٌ
ٍ
تصورات مبهم ًة ومغشوش ًة .أشكل
جه النقد إليه يف اعتبارهام
ظهور الزمان واملكان إال أنه و ّ
ٍ
تصورات مبهم ًة عند ذلك ال ميكن اعتبار
كانط عىل اليبنتز أنّنا إذا اعتربنا الزمان واملكان
علام دقيقًا ويقينيًا.
الرياضيات التي تعتمد عليهامً ،
قسم كانط علم اإلنسان يف هذه الرسالة إىل قسمني :املعرفة الحسية واملعرفة العقلية،
ّ
ي :االبهام
إال أنه رفض املعيار الذي اعتمده ٌّ
كل من اليبنتز وديكارت يف التمييز بينهام ،أ ْ
والوضوح .يعتقد كانط أن املعرفة الحسية ممكن ٌة وهي واضح ٌة ومتاميز ٌة بالكامل ويدل
عىل ذلك الهندسة التي تشكل النموذج األبرز لهذا النوع من املعرفة؛ أما املعرفة العقلية
فقد تكون مبهم ًة كام هو الحال يف مفاهيم ما بعد الطبيعة.

1. Smith, commentary P, IB, IV.
2. On The Forms and Principles of The Sensible and Intelligible Word.
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الشهود
تحدث كانط حول «الشهود» يف بداية بحثه عن الحسيات االستعالئية وأوضح مقصوده من
هذا املصطلح يف نقد العقل املحض  A/19-22فاعترب:
رش.
 -1عندما يكون الشئ مشهودًا ،يصبح متعلقًا باملعرفة بشكلٍ مبا ٍ
 -2يكون الشهود ممكنًا ومقدو ًرا ،عندما يُعطى يشء لفاعل املعرفة.
 -3يُعطى اليشء لفاعل املعرفة إذا تأثر الذهن فقط.
 -4يطلق عىل تأث ّرات الذهن التي تحصل بواسطة األشياء املوجدة «اإلحساس».
 -5عندما نشهد شيئًا بواسطة االحساس ،يكون هذا الشهود «تجريبيًا».

1

2

 -6املتعلق غري املتعني للشهود التجريبي هو «الظاهر».
 -7يطلق عىل ما يناظر االحساس يف الظاهر «مادة الظاهر» ،وأما الذي يؤدي إىل كرثات
مادة الظاهر يف العالقات الخاصة فهو «صورة الظاهر».

الشهود املحض والشهود التجريبي
م ّيز كانط يف  A/20-21بني الشهود املحض والشهود التجريبي ،يقول:
أطْلق عىل كافة التمثالت التي ال خّب فيها عن اإلحساس« ،املحض» باملعنى
االستعاليئ .إن الصورة املحضة للشهودات الحسية التي يشاهد فيها كافة الكرثات
الشهودية يف نسبها املعينة ،يجب أن تكون موجود ًة يف الذهن عىل نح ٍو «متقدِّ ٍم عىل
التجربة»  .ويطلق عىل هذه الصورة املحضة للحساسية «الشهود املحض».

ويضيف يف توضيح املطلب إمكان التفكيك بني ثالثة أقسامٍ من املفاهيم
يف تص ّور الجسم:

1. Sensation
2. Emperical
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 -1املفاهيم التي تحصـــل عن طريق الفاهمة فقط أمثال الجوهر ،الطاقة ،الدوام وغري
ذلك.
 -2املفاهيم التي تظهر لنا بواسطة الحس ،أمثال اللون ،القساوة ،الحرارة وغريها.
 -3االمتداد والشكل.
ويعترب أن القسم األخري يتعلق بالشهود املحض ،أي أن االمتداد والشكل هو صورة
الظاهر الذي أطلق عليه كانط الشهود املحض .طب ًعا يجب اإلشارة إىل أن أرسطو وديكارت
قد اعتربا االمتداد ،صورة الجسم وميزوه عن باقي كيفيات الجسم .وعىل هذا األساس اعترب
كانط االمتداد صورة الظاهر ،والفارق أنه اعتربه شهودًا محضً ا وهو حاصل إفادة الذهن عىل
العامل الخارجي.
بنا ًء عىل ما تقدم ميكن اإلشارة إىل عاملني يف تشخيص ما يناظر هذين البعدين يف
ٍ
حس فهي تتضمن شهودًا حسيًا
إدراك
كل عملي ِة
عمل إدراك الظاهر وبالتايل القول أن َّ
ٍّ
وشهودًا محضً ا .الشهود الحس هو مادة الظاهر أو الكيفيات املحسوسة والشهود املحض
هو صورة الظاهر الذي يُ ِه ّي ُئ الصفات املكانية-الزمانية.
1

بدال
ً
يعتقد كمب اسميث أن هذا األمر هو الذي دفع كانط لالستفادة من كلمة الشهود
2

ين «املكان» و«الزمان» .أي
من االحساس حيث ال ميكن للكلمة األخرية أن تتضمن معا َ
إن باإلمكان الحديث عن الشهود املحض بينام ال ميكن ذلك عن اإلحساس املحض.
يقول كانط يف بداية املنطق االستعاليئ :B/74-A-50
3

 ...تنبع معرفتنا من مصدرين :األول هو منشأ تلقي التمثالت (قوة انفعال وتأثر
4

5

االنطباعات ) والثاين قوة املعرفة باليشء عن طريق هذه التمثالت ؛ أما القوة األوىل

1. Intuition
2. Sensation
3. Representations
4. Receptivity of impressions
5. Spontanity of concepts
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فتقدم لنا شيئًا ومن خالل القوة الثانية يصبح هذا اليشء معرف ًة يف العالقة مع التمثالت
تعني لروح اإلنسان .وعىل هذا األساس ،فالشهود واملفاهيم هي التي
التي هي مجرد ُّ ٍ
تؤدي إىل إيجاد كافة معارفنا .إذًا ال يوجد أم ٌر واح ٌد مبفرده يتمكن من تقديم معرف ٍة
رصي املعرفة هذه ،إما أن يكون محضً ا أو تجريبيا .ونطلق
حقيقي ٍة .إن كل واح ٍد من عن َ
عنوان التجربة عىل املعرفة إذا تضمن األمر وجود اإلحساس مع فرضية الحضور القبيل
والحقيقي لليشء .ونطلق عنوان املحض إذا مل ميتزج أي شك ٍل من اإلحساس مع
التصور .ميكن أن يطلق عىل هذا األمر األخري مادة املعرفة الحسية .وعىل هذا
األساس ،يتضمن الشهود املحض «صور ًة» يشاهد فيها يش ٌء ويتضمن مفهوم
هيم
املحض تلك الصورة التي يتم من خاللها التفكري باليشء .إن الشهودات واملفا َ
املحض َة هي الوحيدة التي ميكن أن تكون قبلي ًة ،أما الشهود التجريبي و املفاهيم
1

2

التجريبية فهي بعدي ٌة ومتأخر ٌة .ونطلق عىل قوة التلقي الحيس عنوان الحساسية أو
قوة تلقي التمثالت ،وعندما يقع الذهن فاعل املعرفة تحت تأثريها أو بالعكس تكون
ف.
الفاهمة هي املستحرض َة ونطلق عىل القوة املولدة للتمثالت أو القوة الخالقة املع ِّر َ

التوضيح امليتافيزيقي واالستعالئي للزمان
جاء التصحيح األول والثاين لكتاب «نقد العقل املحض» ،مختلفا ً من ناحية التوضيح.
عرض كانط يف الطبعة األوىل كافة االستدالالت دفع ًة واحد ًة ،إال أنه يف الطبعة الثانية ف ّكك
ومستقل عن
ٍّ
بني التوضيح امليتافيزيقي والتوضيح االستعاليئ وبحث عنهام بشكلٍ منفص ٍل
بعضهام البعض .طب ًعا مل يحافظ عىل هذا التفكيك دامئًا فأدخل بحث الزمان االستعاليئ
إىل البحث امليتافيزيقي (وهكذا الحال حول املكان).

1. Receptivity
2. Sensitivity
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أما املقصود من التوضيح امليتافيزيقي فهو دراس ٌة متثل الزمان يف نفسه والسعي من
خالل البحث إلثبات أن ذاك التمثل قد قُدّم لنا عىل نح ٍو «مق َّدمٍ من التجربة» .ويبحث عن
التوضيح االستعاليئ للزمان يف ما يتعلق بالتأليفات القبلية .يبني هذا التوضيح:
 -1إن املعارف التأليفية القبلية مأخوذ ٌة من هذه التمثالت.
خاص (مق َّدمٍ عىل التجربة).
 -2تصبح املعرفة ممكن ًة إذا تم توضيح هذا التمثل عىل نح ٍو
ٍّ
يقول كانط حول املعنى االستعاليئ للزمان:
أشري هنا إىل البند الثالث وقد ذكرت يف هذا البند اليشء االستعاليئ وأدرجته
اختصا ًرا تحت التوضيح امليتافيزيقي .وهنا أضيف أن مفهوم التغيري ومعه مفهوم
الحركة باعتبارها تغيري املكان ،يصبح ممكنًا عن طريق الزمان ويف داخله ولو مل يكن
مفهوم مهام كان أن يجعل إمكان
ي
ٍ
هذا التمثل شهودًا (داخليا) قبليا ،ملا أمكن أل ِّ
قابال للفهم واإلدراك ،أي إمكان تركيب املحموالت املتناقضة يف يش ٍء و ٍ
التغيري ً
احد
مثل وجود اليشء الواحد وعدمه يف مكانٍ واح ٍد .وميكن أن يظهر تناقض املحمولني
يف مكانٍ واح ٍد من خالل الزمان فقط ،أي أن يكون أحدهام بعد اآلخر .إذًا مفهومنا
للزمان هو إمكان تلك املجموعة من املعارف التأليفية القبلية التي تعرض يف بحث
الحركة الكيل وهو ليس بحثًا خاليًا من الفائدة (.)B/49

توسل كانط بالرياضيات لتوضيح صور الشهود املحض أي الزمان واملكان.
يل .ويعتقد أن الخصوصية املوجودة يف كافة املعارف
الرياضيات عنده عل ٌم
يقيني وقب ٌّ
ٌّ
الرياضية املشهودة ،هي رضورة متثل املفهوم يف الشهود عىل نح ٍو متق ِّدمٍ عىل التجربة
ٍ
محض .وأكد كانط يف رسالة األستاذية أن نظرية اليبنتز عاجزةٌ
تجريبي بل
أي يف شهو ٍد ال
ٍّ
عن توضيح قطعية الهندسة .فرض كانط وجود عالق ٍة ذاتي ٍة وأساسي ٍة بني الهندسة واملكان
ألن الهندسة تتطلع إىل العالقات والنسب املكانية وأما قضايا الهندسة الكلية فال ميكن
إثباتها عن طريق املفهوم الكيل كام هو حال الربهان يف األمور املعقولة بل ميكن إثباتها
ٍ
محض.
بواسطة عرضها كشهو ٍد
إذا كان املكان هو اليشء الذي أشار إليه اليبنتز وإذا كانت كافة أوصاف املكان
ونسب األشياء الخارجية مأخوذ ًة من التجربة ،عند ذلك لن تكون
مأخوذ ًة من الروابط،
ُ
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أ ُ
صول الهندسة املتعارفة كليّ ًة ،بل ستكون كليتُها نسبي ًة تحصل عن طريق االستقراء بحيث
تصدق كلام كان االستقراء ممك ًنا .أيّد كانط اليبنتز يف القول بالواقع الخارجي للزمان
واملكان ورفض رؤية كالرك واعترب أن الزمان واملكان ال ميكن أن يكونا حقيقتني يف
مفصلٍ حول النسبة بني
نفسيهام بل يجب أن يكونا أمريْن مشهوديْن .بحث كانط بشك ٍل
َّ
رصا
الشهود املحض للمكان ّ
وبني أصول هندسة إقليدس وأثبت قبلية املكان باعتباره عن ً
رس هذه القطعية من وجهة نظره فهو
استعالئ ًيا ،كام أكد عىل قطعية القوانني الهندسية وأما ّ
قبليتها؛ أما بحث كانط حول املفهوم االستعاليئ للزمان أي اإلشارة إىل العلوم التي تصبح
ري واضحٍ بالكامل .تحدث كانط يف
قطع ّي ًة وقبل ّي ًة من خالل قبلية الزمان فهو بحثٌ غ ُ
التمهيدات حول مسألة التغيري والحركة التي بحثها يف كتاب نقد العقل املحض وأضاف
إليها العلم الحساس ،يقول:
تنبني الهندسة عىل الشهود املحض للمكان .ويف الحساب فإن مفاهيم األعداد
تحصل عن طريق زيادة اآلحاد املتوالية يف الزمان وأما يف امليكانيك املحضة ،فإن
املفاهيم ذات العالقة ال تحصل سوى عن طريق تصور الزمان.

1

تعتمد نظرية كانط حول الزمان ونسبته مع امليكانيك والحساب عىل أصلني موضوعني
يف مفهوم الزمان:
 -1للزمان بُع ٌد واح ٌد فقط،
 -2ال ميكن تقار ُن أزمن ٍة متعدد ٍة بل ميكن لألزمنة أن تكون متوالي ًة.
بنا ًء عىل خصوصيّتَ ِي الزمان املتقدمتني جعل كانط علم الحركات مبنيًا عىل الزمان.
أ .يف األســـاس فإن مفهوم التغيري والحركة وهام موضـــوع املي كان يك ال ميكن
إدراكهام سوى عن طريق الزمان.
ب .تصبح القضايا التأليفية القبلية حول «نظرية الحركة العامة» ممكن ًة يف ظل شهود
يل.
الزمان عىل نح ٍو ق ْب ٍّ

 .1التمهيدات ،ترجمة د .حداد عادل ،ص .120
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يف ما يتعلق بالنقطة ألف ،يجب اإلشارة إىل أن مفهوم الحركة من وجهة نظر كانط
سيكون مفهو ًما متناقضً ا من دون االعتامد عىل الزمان ،حيث سيتم نسبة حالتني متضادتني
ٍ
واحد .إذا تحدثنا بالقضية اآلتية« :الورقة خرضاء» ثم أردفنا قائلني يف الوقت
إىل موضو ٍع
نفسه« :الورقة صفراء» فهنا قضيتان إال إذا متكنّا من جعلهام مبنيتَ ْني عىل الزمان.
من هنا يجعل الزمان اليشء ممكنًا حيث يكون غري ممكن يف مفهومه املحض ،وقد
دافع كانط عن قبلية وموضوعية الزمان .وهنا يجب طرح السؤال :هل ي ُبنى مفهوم الزمان
مبني عىل الزمان .يعتقد أغلب الفالسفة أن مفهوم الزمان ينشأ من
عىل التغيري أو أن التغيري ٌّ
الحركة أما كانط فيعتقد العكس.
وأما يف خصوص النقطة «ب» فيجب التوضيح أن كانط أدخل املسألة إىل نظامه
الفلسفي العام وذلك يف العام  1786ويف الطبعة الثانية من «نقد العمل امل» سجل غريو

1

علام قبليًا
إشكاالته عىل الطبعة األوىل من نقد العقل املحض وسأل :لِ َم نسب كانط ً
كالهندسة إىل املكان ومل ينسبه إىل الزمان ،ثم قدم كانط الجواب يف الطبعة الثانية.
الجدير باإلشارة هنا أن كانط رفض يف كتاباته األخرى كون الحركة مبني ًة عىل الزمان.
ثم بحث يف الكتاب عينه حول «األصول امليتافيزيقية األوىل» التي تدور حول قوانني
وبني أن للزمان بُ ْعدا ً واحدا ً لذلك ال ميكن للميكانيك وكذلك للرياضيات
الحركة العامة ّ
أن يكونا مبن َّي ْین عليه .وقد كتب كانط يف العام  1789مقالة جاء فيها:
إن نظرية الزمان العامة تخالف نظرية املكان املحض (هندسة) لذلك ال ميكنها
علم كام ٍل.
أن تقدم ماد ًة كافي ًة لوجود ٍ

2

ولكن لِ َم أشار كانط يف العام  1787إىل مسأل ٍة تقع يف مقابل املسألة املذكورة وقد
أدخلها يف نظامه الفلسفي األسايس؟ مع العلم أنه يقول يف رسالة األستاذية عام :1770
إن الرياضيات املحضة يف الهندسة تبحث حول املكان وتبحث يف امليكانيك
املحضة حول الزمان.

1. Grave
2. Über philosophie überhaupt
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يشار إىل أن كانط تحدث حول هذه املسألة بشكلٍ رسيع ٍ يف التمهيدات ويف رسالة
ربر ٍة.
ري م َّ
األستاذية بل تعرض إليها عىل نحو اإلشارة .الظاهر أن تعارض آراء كانط هذه غ ُ

حول احلساب
أشار كانط يف رسالة األستاذية اىل علم الحساب وعلم الحركة العام باعتبارهام علم ْني
محضَ ْني مبنيّ ْني عىل الزمان ،يقول:
إن الرياضيات املحضة يف الهندسة تبحث حول املكان وتبحث يف امليكانيك
معني آخ َر إىل هذين العلمني وهو مفهو ٌم
مفهوم
املحضة حول الزمان .ويجب إضافة
ٍ
ٍ
ٌ
معقول يف نفسه ،وعندما يحظى هذا املفهوم بفعلي ٍة انضاممي ٍة فهو بحاج ٍة إىل مفاهيم
الزمان واملكان املساعدة (عند إضافة األعداد املتوالية إىل بعضها واستبدال حاصل
الجمع مكانها) وهو مفهوم العدد الذي هو موضوع علم الحساب.

وقد أشار إىل هذه املسألة يف كتاب نقد العقل املحض  A/78, B/104ويقول:
إن الحساب والتعداد (كام يشاهد بسهول ٍة يف األعداد الكبرية) هي أمو ٌر تأليفي ٌة
باعتبار املفاهيم ألن العلمية تحصل عىل أساس األسس املشرتكة أي الواحد والعمل
والتطبيق كام هو الحال يف العرشات.

ويقول يف :A/142, B/182
التصور املحض ...هو موضوعات الحواس يف الحاالت الكلية للزمان؛ أما
الكمية املحضة فهي عد ٌد من حيث إنها مفهوم الفاهمة ،وهي متثُّ ٌل يحصل من زيادة
متجانس) .إذًا
ٍ
العدد «واحد» بشك ٍل متوا ٍل فيكون الرتكيب عىل إثر ذلك (وذلك بشك ٍل
العدد ليس شيئًا سوى الوحدة التأليفية للشهود املتجانس بشك ٍل عام.

مل يذكر علم الحساب يف هذه العبارات باعتباره علم الزمان ،وأما ما ذكره كانط يف
عبارة التمهيدات املتقدمة فهو ذو بُع ٍد يحيك عن الصدفة .ومع ذلك فقد استفاد من
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1

عبارة كانط هذه يوهان شولز أستاذ الرياضيات يف جامعة كونيغسربغ املعارص لكانط
والذي كان ميتدحه كانط باستمرار حيث إ ّن الرياضيات هو علم الزمان .يقول:
مبا أن موضوع الهندسة هو املكان وموضوع الحساب هو التعداد (والتعداد يكون
ممكنًا بواسطة الزمان فقط) وبهذا النحو يتضح كيف تكون الهندسة والحساب وبعبار ٍة
أخرى الرياضيات املحضة أمورا ً ممكن ًة.

2

وسع شولز من اإلشارة التي ذكرها كانط واملعروف أن كانط كان
وعىل هذا النحوّ ،
يفكر بالحساب كام هو الحال يف علم الزمان وقد أوضح شوبنهاور البحث فقال:
إن كل لحظ ٍة يف الزمان مرشوط ٌة باللحظة املتقدمة عليها .إن للزمان بعدًا واحدً ا
وجه ًة واحد ًة وال إمكان فيه للروابط والنسب املختلفة والكثرية ...وتكون جميع أقسام
الحساب والتعداد ميرس ًة عىل أساس سلسلة الزمان .إن أجزاء هذا التعداد بأكمله هو
خطواتٌ متوالي ٌة يف الزمان ويصدق هذا املعنى يف علم الحساب الذي هو ليس شيئًا
سوى تعليم تلخيص املحاسبة املمنهجة .يتحقق كل عد ٍد عىل أساس األعداد
املتقدمة عليه وميكن الوصول لكل عد ٍد عن طريق األعداد السابقة لذلك عندما يكون
العدد «عرشة» موجو ًدا ،فمن الرضورة أن تكون األعداد «مثانية»« ،ستة»
و«أربعة»موجود ًة أيضً ا.

3

ولكن ماذا يقصد كانط من أن إدراك الزمان مق ِّو ٌم إلدراك العدد؟ هل يقصد أن عملية
املحاسبة والتعداد بحاج ٍة إىل الزمان؟ يف هذه الحال يجب القول أن كافة العمليات
متتلك هكذا وضعٍ فتتحقق يف الزمان ،لذلك يجب أن يكون مقصود كانط أم ًرا آخ َر.
أوضح كانط املقصود يف رسال ٍة كتبها إىل شولز عام  1788يقول:
خواص األعداد (باعتبارها تعينات
ي نفو ٍذ إىل
ِّ
ليس للزمان كام أوضحتم بدق ٍة أ ُّ
ٍ
تغيريات يف طبيعته (من الكمية) وذلك
الكمية املحضة) ،مع العلم أن باالمكان وجود
يف االرتباط بخاصية معين ٍة للحس الداخيل وصورته (الزمان)؛ أما علم األعداد وعىل

1. John Schulze
2. Erlauterungen
3. CF Vaihinger, p.388.
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كل شك ٍل من أشكال الكمية ،فهو ليس تألي ًفا عقليا
الرغم من ذلك التوايل الذي يطلبه ُّ
محضً ا نتمكن من استحضاره ومتثُّله يف فكرنا .ولكن ومبا أن الكميات يجب أن تتعني
ترتيب وسلسل ٍة
عن طريق األعداد ،فيجب أن تقدم لنا بنح ٍو نتمكن من إدراكها يف
ٍ
زماني ٍة وبهذا النحو ميكن أن يكون إدراكها وتلقيها تاب ًعا للزمان. ...

مستقل عن الزمان ،إال أن
ٌّ
اعترب كانط يف هذه العبارات أن العالقات الكمية ،هي عل ٌم
ين يجب أن يتحقق يف سلسلة
عملية حصولنا وإدراكنا لهذه العالقات الكمية هي أم ٌر زما ٌّ
الزمان ،وطب ًعا يكون هذا التوضيح صادقًا حول كافة الفروع العلمية األخرى .أليست عملية
إدراكنا لعلم الكيمياء و ...مستقل ًة عن الزمان .وعىل هذا األساس فإن هذا التفسري النفس
مقبوال.
ً
لزمانية علم الحساب ليس
كتب أرنست كاسرير يف هذا الخصوص:
إذا وافقنا عىل أن كانط حاول استنتاج مفاهيم وقضايا الحساب من الشهود
اعرتاض يَرد عىل تعليم كانط ،فال ميكن
ٍ
كل
املحض للزمان ،ففي هذا الحال ُّ
االعرتاض القاطع عليه بأنه مجرد معنًى نفيس كام هو حال أغلب منتقديه ،كام أنه مل
محتاج للزمان يف مقام
محتاج للزمان ألن كل يش ٍء
يعتقد بأن عمل املحاسبة والتعداد
ٌ
ٌ
الثبوت ،وكل ما أراده كانط هو التعريف «االستعاليئ» ملفهوم الزمان حيث يكون
الزمان حسب ذلك سلسل ًة غريَ قابل ٍة للعودة والتكرار .عرف ويليام هاملتون املؤيد
لنظرية كانط ،الجّب بأنه «علم الزمان املحض أو السلسلة التصاعدية» .وهذا يعني
إمكان استنتاج محتوى مفاهيم الحساب بأكملها من مفهوم «السلسلة» األسايس يف
توسعتها التي ال تنقطع ،وقد اعتمد برتراند راسل النظرية نفسها .ولكن يجب االلتفات
وخالفًا لرأي كانط إىل أن الصورة االنضاممية لشهود الزمان ال تشكل أساس مفهوم
ٌ
ٌ
حا
سلسلة
العدد بل عىل العكس من ذلك فاملفاهيم املنطقية املحضة هي
منطوية تلوي ً
يف تلك الصورة االنضاممية.

 .1كانط والرياضيات الجديدة.
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يجب البحث عن اإلشكال عىل برهان كانط يف تصوره حول «الرتكيب» يف املفاهيم
الرياضية .الظاهر أن كافة مفاهيم الحساب وحتى الهندسة من وجهة نظر كانط هي مفاهي ُم
انتزاعي ٌة وتجريدي ٌة مبعنى أ ّن الخواص التي يتم إثباتها للمثلث بشكل عا ٍّم تصدق عىل كافة
املثلثات والخواص التي يتم إثباتها للعدد «خمسة» عىل سبيل املثال تصدق عىل كافة
األعداد التي تحمل الرقم «خمسة» .وأما االختالف بني االنتزاع والتجريد يف املفاهيم
الرياضية وبني املفاهيم األخرى هو يف أ ّن املفاهيم الرياضية ميكن أن متتلك «تركيبًا»
قبل ًيا .وهذا يعني أ ّن متعلقات هذه املفاهيم ميكن أن تعطى من خالل الشهود املحض مع
العلم أن املفاهيم االنتزاعية األخرى تحصل بعد الشهود التجريبي .وهذا يعني أن مفهوم
املثلث مل يحصل من خالل مشاهدة املثلثات الكثرية ومفهوم العدد «خمسة» مل يحصل
من املشاهدات الكثرية له .يقول كانط يف كتاب «نقد العقل املحض» تحت عنوان
«انضباط العقل املحض» :A/713, B/741
املعرفة الفلسفية هي عبار ٌة عن املعرفة العقلية عىل أساس املفاهيم ،أما املعرفة
الرياضية فهي عبار ٌة عن املعرفة العقلية عىل أساس تركيب املفاهيم .إال أن صناعة
مفهوم يعني أن شهودًا متناظ ًرا لذاك املفهوم يتمثل لنا عىل نحو ما تقدم .نحن نحتاج
ٍ
يف صناعة املفهوم إىل شهو ٍد غري تجريبي .يجب أن يكون هذا الشهود ناظ ًرا إىل يش ٍء
منفر ٍد ولكن عىل الرغم من هذا األمر ،يجب يف صناعة املفهوم (التمثل الكيل) أن
يوضح كافة الشهودات األخرى يف متثُّله فتندرج هذه الشهودات تحت ذاك املفهوم.

وعىل هذا النحو فاالمتياز الذي يعرتف به كانط بني الرياضيات والفلسفة هو أن الفلسفة
نظري تحصل من خالل املفاهيم االنتزاعية والرياضيات من خالل الرتكيب.
التي هي عل ٌم
ٌّ
إال أنها متتلك خاصية االعتبار
صحيح أن املفاهيم الرياضية ت ُصنع يف الشهود املحض ّ
الكيل للمفاهيم االنتزاعية .وهنا يف هذه املسألة يصبح للنسبة بني االعداد والزمان مع ًنى،
أي إذا كان تركيب األعداد وقوانني الجرب يحصل يف الشهود املحض وإذا كان الزمان هو
صورة الشهود املحض فهذا يعني يف النتيجة أ ّن هذه القوانني متتلك خاصية السلسلة يف
1. Construction
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شهود الزمان املحض ،ولك ْن ومع ذلك هل ميكن تسمية علم الحساب بعلم الزمان؟
الظاهر أن كانط أوضح املسألة مع كثريٍ من التكلف واكتفى بتوضيح وجو ِد مالزم ٍة بني
الزمان واالعداد.

الزمان يف التحليل االستعالئي
اهتم كانط مر ًة أخرى بشهود الزمان يف واحد ٍة من مراحل املعرفة األساسية وذلك بعد مسألة
الحسيات االستعالئية والدور الواسع للزمان يف الشهود املحض فذكر املسألة تحت
عنوان الشاكلة .يرتبط بحث الشاكلة بالعالقة بني املقولة واملوضوع وكيفية اندراج
املوضوع تحت املقولة فتعرض كانط هنا إىل تفسري دور القوة الخيالية فأشار فيه إىل موقع
الزمان ،يقول يف (:)A/137, B/176
إن أي عملية اندراجٍ للموضوع تحت املفهوم يقتيض التجانس مع ذاك املفهوم؛
أي أن املفهوم يجب أن يتضمن ذاك اليشء املتمثل يف املوضوع املندرج تحت
مفهوم واح ٍد .لذلك فإن هناك
املفهوم .وعليه يكون املعنى :اندراج موضوع تحت
ٍ
تجانساً بني املفهوم التجريبي للصحن مع املفهوم الهنديس املحض للدائرة ،الن
«االستدارة» امللحوظة يف مفهوم الدائرة مشهود ٌة يف الصحن.
أما مفاهيم الفاهمة املحضة فهي غري متجانس ٍة بالكامل يف ما يتعلق بنسبتها إىل
الشهودات التجريبية (كذلك الشهودات الحسية بشك ٍل عام) وال ميكن أن تكون
ي نوعٍ من الشهود .ولكن كيف ميكن أن يكون اندراج هذه الشهودات
موجود ًة يف أ ِّ
تحت مفاهيم الفاهمة املحضة وبالتايل كيف يكون استخدام املقولة عىل الظواهر .ال
شخص ميكنه االدعاء بأن مقول ًة كالعلِّية عىل سبيل املثال ميكن أن تكون
يوجد
ٌ
الحواس وبالتايل تضمنها يف الظاهر.
مشهود ًة عن طريق
ِّ

يتابع كانط يف :A/138, B/177
اآلن يكون هذا السؤال طبيعيا وهاما للغاية ،فالواقع أن العلة هي التي تضفي عىل
النظرية االستعالئية حكم الرضورة لتشري إىل كيفية إعامل مفاهيم الفاهمة املحض
بشك ٍل عام عىل الظواهر .وأما يف العلوم األخرى التي تكون املفاهيم بواسطتها
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ٍ
س،
موضوعات فهي ليست متفاوت ًة وغري متجانس ٌة مع املوضوع املعطى بشكلٍ ملمو ٍ
ٍ
بحث خاص حول إعامل مفهوم الفاهمة املحض عىل
ي
وليس هناك رضور ٌة أل ِّ
املوضوع.
ٍ
ثالث ليجانس املقولة من جه ٍة وليجعل الظاهر
اتضح هنا رضورة وجود أم ٍر
وإعامل املقولة عىل الظاهر ممكنًا من جه ٍة أخرى .إن متثُّل الواسطة هذه يجب أن
يكون محضً ا (خاليًا من البعد التجريبي) ،ومع ذلك يجب أن يكون فكريا وذهنيا من
جه ٍة وحسيا من جه ٍة أخرى .إن متثال كهذا هو عبار ٌة عن الشاكلة االستعالئية.

يقصد كانط ،يف هذه العبارة من عدم التجانس بني املقولة والظاهر يف
الفلسفة النقدية وبالعكس التجانس بني املفاهيم الكلية والظواهر الجزئية يف
العلوم االخرى ،يقصد عدم وجود سنخي ٍة بني املقولة والظاهر .ألن املقولة هي
مادي ويجب أن ميتلك قابلية أخذ تلك
محض مع العلم أن الظاه َر
وقالب
صور ٌة
ٌ
ٌّ
ٌ
الصورة ،يُضاف إىل ذلك أن املفهوم الذي ذكره أي الصحن والدائرة ال يناسب
مقصوده .وأما يف العلوم األخرى ومبا أن املفاهيم الكلية أمثال الحرارة ،الطاقة،
القوة ،العمل ،الّسعة و ...تجانس مصاديقها وتتضمنها مصاديقها يف داخلها،
لذلك ميكن هناك مشاهدة التجانس .لذلك نجد كانط يبحث عن عام ٍل يزيل
عدم التجانس بني املقولة واملوضوع.
يتابع كانط:
إن مفهوم الفاهمة يشكل الوحدة التأليفية املحضة للكرثات يف الحالة الكلية.
ٍ
رشط
والزمان هو الرشط الصوري لكرثات الحس الداخيل ،ويف النتيجة هو مبثابة
ٍ
كرثات قبلي ًة يف الشهود املحض .ويتجانس
صوري التصال كافة التمثالت فيتضمن
التعني االستعاليئ للزمان مع املقولة عند الكلية واالنبناء عىل قاعد ٍة قبلي ٍة ،ومن جه ٍة
أخرى يتجانس التعني االستعاليئ للزمان مع الظاهر عند تضمن الزمان للكرثات يف
كل متثُّ ٍل تجريبي .هنا يصبح إعامل املقولة عىل الظواهر ممكنًا بواسطة التعني
ِّ
ً
واسطة يف اندراج
االستعاليئ للزمان ،ويكون هذا التعني ،عىل شاكلة مفاهيم الفاهمة،
الظواهر تحت املقولة.
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إذًا يعتقد كانط أن جهة اشرتاك شهود الزمان املحض يف املقوالت هو يف استعالئيته
وقبليته وأما جهة اشرتاكه مع الظواهر فهو يف أن الزمان هو صورة الكرثات التي تحصل من
خالل التجربة.
 ...الشاكلة يف ذاتها عبار ٌة عن خالصة القوة الخيالية مع العلم .إن تأليف القوة
الخيالية ال يتضمن أي شهو ٍد خاص بل يتضمن وحدة تعني الحساسية فقط ،لذلك
يجب التمييز بني الشاكلة والتصوير .لذلك فإذا وضعت خمس ٍ
نقاط خلف بعضها
البعض  ...فيحصل عندي صور ٌة للعدد «خمسة» .ويف املقابل ،إذا فكرت بعد ٍد بشكلٍ
سلوب ميكن
عام فقد يكون «خمسة» أو «مائة» ،فيكون هذا التفكري عبار ًة عن متثل أ
ٍ
ٍ
من خالله أن يطابق مفهو ًما معينًا مع مقدا ٍر من الزيادة ،فاأللف ً
صورة
مثال تتمثل يف
وليست هي عني الصورة . B/179, A/140
يف الحقيقة فإن أساس مفاهيمنا الحسية املحضة ال تشكِّلها تصاوير
ٍ
مثلث
ي
املوضوعات ،بل الذي يقوم بذلك هي الشواكل .ال ميكن أن تكون صورة أ ِّ
كافي ًة ملفهوم املثلث الكيل؛ والسبب هو أن املثلث لن يكون كليا بهذا النحو وبالتايل
ّبا عند كافة املثلثات سوا ًء أكانت قامئ َة الزاوية أ ْم منف َ
رجة
لن يكون هذا املفهوم معت ً
بجانب من حيطة املفهوم .ال ميكن لشاكلة
الزاوية أم حاد ًة ،بل سيكون محدو ًدا
ٍ
املثلث أن تكون موجود ًة إال يف الفكر .والشاكلة هذه هي قاعد ٌة لتأليف القوة الخيالية
يف جهة أشكال املكان املحض (.)B/180, A/141

تشري العبارات املتقدمة إىل أ ّن كانط استخدم عبارات املفهوم ،الشاكلة والصورة
الكيل بالقاعدة والقاعدة هي عني
ّ
عرب عن املفهوم
لتوضيح العالقة بني الكيل وأفراده ،وقد ّ
الشاكلة .تقوم هذه الشاكلة أو املفهوم بصناع ِة صور ٍة متجانس ٍة معها يف القوة الخيالية
مبساعدة التخيل ثم تتنزل إىل مستوى املصاديق الخارجية عن طريق هذه الصورة.
يقول كانط يف (:)B/180, A/41
 ...إن مفهوم الكلب يعني قاعد ًة تتمكن القوة الخيالية عندي من استحضار شكل
معني ذي أربعة قوائ َم من دون أن يعرض عىل شكل خاص واح ٍد مستفا ٍد من
حيوانٍ
ٍ
محسوس .إن هذه
ٍ
ي صور ٍة ممكن ٍة أمتكن من تل ُّمسها بشك ٍل
التجربة ومن دون أ ِّ
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ني يف أعامق روح
الرصفة هي فن دف ٌ
الشاكلة يف فاهمتنا من ناحية الظواهر والصور ِّ
اإلنسان حيث ال ميكن الحصول عىل محدداتها الواقعية يف الطبيعة وبالتايل عرضها
مجرد ًة للعيان ،وميكن القول فقط :الصورة هي عبار ٌة عن نتيجة القوة التجريبية للتخيل
ٌ
نتيجة أو بعبار ٍة
الخالق إال أن شاكلة املفهوم الحيس هي كاألشكال يف املكان ،هي
أخرى تعبريٌ نوعي عن التخيل املحض القبيل حيث ميكن بواسطتها جعل الصورة
التي تحصل للمرة األوىل ممكن ًة.

نعم يجب اإلشارة إىل أن الشاكلة يف مفاهيم الفاهمة املحضة أو املقوالت تختلف
نو ًع ا ما .املقولة هناك هي الصورة املحضة القبلية التي ال تحصل عن طريق التجربة.
تتمكن القوة الخيالية يف املفاهيم التجريبية وبعد مشاهدة األفراد املتشابهني من صناعة
قاعدة أو شاكلة يندرج تحتها أفراد ذاك املفهوم؛ أما املقوالت التي هي الصور املحضة
القبلية فال ميكن صناعتها بعد التجربة ،وهي ليست أمو ًرا تجريبي ًة ،لذلك فهي من وجهة
ري متجانس ٍة مع األفراد واملصاديق.
نظر كانط غ ُ
كل واح ٍد من هذه املقوالت بحاج ٍة إىل جز ٍء مشاب ٍه يطلق عليه الشاكلة بحيث
لذلك فإ ّن َّ
يتمكن من إزالة عدم التجانس هذا ومن ربط املفاهيم التجريبية باملقوالت .يؤكد كانط
عىل الخاصية الزمانية لهذه الشواكل وهي عبار ٌة عن الوجه املشرتك فيها .يقول كانط يف
:A/142
ي صور ٍة.
 ...إن شاكلة املفهوم املحض هي اليشء الذي ال يستحرض يف أ ِّ
الشاكلة هي عبار ٌة عن التأليف املحض املطابق لقاعدة الوحدة عىل أساس املفاهيم
تأليف يتم توضيحه بواسطة املقولة .وعىل هذا النحو تكون الشاكلة عبار ًة
الكلية ،وهو
ٌ
عن الحاصل االستعاليئ للتخ ُّيل ،وهي نتيج ٌة تتعلق بتعني الحس الباطني بشكلٍ عام
عىل أساس رشوط صورة الزمان.

من هنا يدخل كانط لتوضيح الشواكل املتعلقة مبختلف املقوالت ويبينها عىل أساس
أطوار الزمان املتعددة:
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مطلوب للشواكل
إ ننا ومن دون الدخول يف الدقائق املتبقية حول ما هو
ٌ
االستعالئية ملفاهيم الفاهمة املحضة ،نرغب رشح الشواكل عىل أساس نظم
املقوالت ويف اتصالها مع املقوالت.
إن املكان هو الصورة الخالصة لكافة الكميات عند الحس الخارجي ،والزمان هو
الصورة الخالصة لكافة موضوعات الحواس بشك ٍل عام .والواقع أن شاكلة الكمية
املحضة التي هي مفهوم الفاهمة هي عبار ٌة عن العدد ،وهو متثُّ ٌل يبلور الزيادة املتوالية
واملتجانسة لآلحاد .وعىل هذا األساس فالعدد ليس شيئًا سوى الوحدة التأليفية
متجانس ِّ
كيل .وتكون هذه الوحدة معلول ًة للعملية التي أقوم بها يف
ٍ
للكرثات يف شهو ٍد
ٍ
بسيط  .A/143الواقعية يف مفهوم الفاهمة املحض هي
إنتاج الزمان يف أدا ٍء شهودي
عبارة عن ذاك اليشء الذي يناظر اإلحساس بشك ٍل عام ،أي ما يشري إليه مفهومها يف
عدم
نفسه كوجو ٍد (يف الزمان) .والسلب هو عبار ٌة عن يشء كهذا يتمثل مفهومه يف ٍ
(يف الزمان) .وعىل هذا النحو يقع املضاد لهام يف اختالف زما ٍن واح ٍد ،وبذلك يكون
ذاك الزمان الواحد أو اململوء ،فارغًا.
ولك ْن ،ومبا أن الزمان هو صورة الشهود فقط ويف النتيجة فإن صورة املوضوعات
وباعتبارها أشياء يف نفسها تطابق الحساس ،فهي عبار ٌة عن املادة االستعالئية لكافة
حساس درج ٌة
ٍ
املوضوعات فهي كاألشياء يف نفسها (الشيئية ،الواقعية) .وعليه فلكل إ
أو كمي ٌة يتمكن اإلحساس بواستطها من ملء زمانٍ واح ٍد -أي يكون الحس الداخيل
موضوعاً واح ًدا بالنسبة للتمثل الثابت– حتى ينتهي إىل الصفر (السلب) .وعىل هذا
رص ٌم
َ
األساس هناك نو ٌع من العالقة بني الواقعية والسلب وبعبار ٍة
أفضل للسلب نو ٌع مت ِّ
من الواقعية فيكون لكل نوعٍ من الواقعية كم يقبل الصورة؛ والشاكلة باعتبارها واق ًعا
مبثابة يش ٍء ما دام ذاك اليشء ميأل الزمان وهو عبار ٌة عن اإلنتاج املستمر والواحد
حساس عىل درج ٍة معين ٍة حتى الوصول
للواقع يف الزمان ويكون لإلنسان يف الزمان إ
ٌ
إىل اختفاء ذاك اإلحساس فينتقل من سلب اإلحساس إىل التعدد (.)B/182
أما شاكلة الجوهر فهي عبار ٌة عن استمرار األمر الواقعي يف الزمان فيكون متثُّل
األمر الواقعي أساس التعني الزماين التجريبي يف الحالة الكلية ،فاألساس الذي يغري
كافة األشياء يقبل البقاء ،والزمان بنفسه ال ينرصم ،بل الذي ينرصم هو موجودية األمر
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املتغري فيه .وعليه فالذي يناظر الزمان عند اللقاء هو عبار ٌة عن أم ٍر غري متغريٍ يف
املوجودية وهو الجوهر .ويف الجوهر فقط يتعني توايل الظواهر طبق الزمان؛ أما شاكلة
العلة والعلية يف اليشء عمو ًما فهي عبار ٌة عن أم ٍر واقعي حيث يستتبع وضعه وجود أم ٍر
آخ َر عىل إثره .اذًا شاكلة العلة تصبح موجود ًة عىل إثر توايل الكرثات ما دام هذا التوايل
تاب ًعا للقاعدة (.)A/144
إن شاكلة املشاركة (التبادل) أو علِّية الجواهر املتقابلة يف العالقة مع أعراضها
فهي عبار ٌة عن تزامن تعينات اليشء مع يش ٍء آخ َر طبق القاعدة العامة (.)B/184
شاكلة اإلمكان هي عبار ٌة عن تناسق تأليف التمثالت املتنوعة مع رشوط الزمن يف
الحالة الكلية (فاألشياء املتضادة عىل سبيل املثال تكون موجود ًة يف زمانٍ واح ٍد ،بل
ميكن أن تكون موجود ًة الواحدة تلو األخرى) ،وعليه فشاكلة اإلمكان تعني تعني تصور
مفروض.
ٍ
اليشء يف كل زمانٍ
معني .شاكلة
شاكلة الوقوع (الفعلية او الوجود) هي عبارة عن املوجودية يف زمانٍ
ٍ
الرضورة هي عبار ٌة عن موجودية املوضوع يف كافة األزمنة (.)A/145
كل مقول ٍة تتضمن تع ُّي ًنا زمانيا واحدً ا وهي تقبل التمثل –شاكلة
الخالصة :إن شاكلة ِّ
كمية اإلنتاج أو التكوين هي تأليف الزمان يف اإلدراك البسيط املتوايل ملوضو ٍع ما–
شاكلة الكيفية هي تأليف االحساس (التلقي الحيس) مع متثل الزمان او مأل الزمان –
شاكلة االضافة ،هي نسبة التلقي الحيس يف كافة االزمنة ،اي طبق قاعدة التعني الزماين
واخريًا شاكلة الجهة ومقوالتها ،تتعلق بنفس الزمان فهي كتضايف تعني املوضوع من
حيث التعلق بالزمان او عدم التعلق وكيفية التعلق – وعىل هذا االساس فالشواكل
ليست شيئًا سوى  B/185التعينات الزمانية القبلية طبق القواعد ترتبط طبق نظم
املقوالت ضمن شمولية زمانية وذلك يف العالقة مع كافة املوضوعات املمكنة.
 ...A/146وعىل هذا األساس فشواكل مفاهيم الفاهمة املحضة هي الرشوط
الواقعية الفريدة الواقعة ضمنها ،وترتبط مفاهيم الفاهمة املحضة باملوضوعات
ي وظيف ٍة عملي ٍة سوى
فتحصل يف النهاية عىل معانيها .وعليه ال يكون للمقوالت أ ُّ
الوظيفة التجريبية.
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املوجود والزمان
وضّ ح كانط املسألة األساسية يف فلسفته يف ما أطلق عليه «األصل األعىل» والذي أذعن
ومفّسو كانط وذكره يف كتاب «نقد العقل املحض» ،يقول:
به شارحو
ِّ
وعىل هذا األساس فاألصل األعىل لكافة األحكام والقضايا التأليفية هو أن:
...رشوط إمكان التجربة هي عمو ًما رشوط إمكان موجودية املوضوعات التجريبية،
وبالتايل يحصل االعتبار العيني يف الحكم التأليفي القبيل (.)A/158

وبعبار ٍة أبس َ
كل يش ٍء يجعل اإلدراك والتجربة ممك َن ْني هو الذي يجعل يف الوقت
ط :إ ّن َّ
عينه املوجود املدرك واملجرب ممكنًا أيضً ا .من وجهة نظر كانط ،إ ّن ذهن اإلنسان هو
ي صور الشهود املحض وكذلك مقوالت الفاهمة
الذي يتضمن رشوط إمكان التجربة أ ْ
ٍ
موضوعات للفاهمة ،وهذا
املحضة وهو الذي يتمكن من متثل األشياء الخارجية باعتبارها
يعني أن موجودية اليشء عند كانط ليست سوى ظهور اليشء للفاهمة البرشية كموضوعٍ
وما يفتقد إمكانًا كهذا ال يحظى بحكم املوجودية .وعىل هذا األساس تحصل املوجودية
ي نور اإلدراك القبيل ،حيث يكون متعلق التجربة فقط هو
يف ظل رشوط إمكان التجربة أ ْ
الذي يقع تحت حركة صور الشهود املحضة ،وبعبار ٍة أخرى هو الذي يقبل املقولة .وعليه
فاملوجودية والواقعية عند كانط ليست سوى املوضوعية التي هي التطابق مع رشوط
إمكان التجربة العامة أي قابلية إجراء مقوالت الفاهمة من جه ٍة أخرى ميكن للموضوع
التطابق مع رشوط إمكان التجربة أي مقوالت الفاهمة املحضة إذا جرى التطابق مع شاكل ٍة
ٍ
واحد .كتب كمب اسميث يف
متعلق ٍة مبقول ٍة مع العلم أ ّن الشاكلة واملقولة ذاتُ جوه ٍر
رشح النقد:
وضع كانط يف استخدام مصطلح املقولة يف أغلب املواقع يبني الداللة عىل عني
اليشء الذي يطلق عليه الشواكل أي عني الصور املفهومية املحضة التي تتشكل يف
النسبة مع الزمان.

1

1. Commentary. P339.

168

 إميانويل كانط( :)1اإلبستمولوجيا

وهذا يعني إمكان اعتبار مقوالت كانط القبلية كشواكل املقوالت املختلفة فيكون كل
ٍ
واحد منها كالقاعدة حسب أطوار مختلف «أزمنة» املوضوعات عند الفاهمة.
من خالل ما تقدم ميكن االستنتاج أن املوجودية أو املوضوعية عند كانط تعني قبول
لكل موجو ٍد
الشاكلة أي أن املوضوعية هي التمثل أو الظهور يف طو ٍر من أطوار الزمان .إ ّن ِّ
كل آنٍ بشكلٍ جدي ٍد يف الفاهمة.
عند كانط تعينًا يف تعينات الزمان والزمان هو الذي يظهر ِّ

النتيجة
يصل دور الزمان إىل األوج يف ظاهرية هيوم حيث تظهر تلك الظواهر لفاعل املعرفة يف
ترصم الزمان مق ِّو ٌم للوعي يف مثالية
قالب االنطباعات أو التصورات ،ففاعل املعرفة يف ّ
كانط االستعالئية ويصبح الزمان عني املوجودية والوعي .وإذا كان الوعي عند هيوم يُع ّرف
من خالل الزمان ،فإنه يصبح عند كانط عني الزمان والزمان عني الوجود .فللوعي
واملوجودية هوي ٌة واحد ٌة وهي ظهور أطوار الزمان املتنوعة.

املصادر:
 .1التمهيدات ،ترجمة د.حداد عادل
2. Immanuel Kant, Critique of pure reason.
3. Norman Kemp Smith, Commentary to Kant’s critique .
4. Jonathan Bennett, Kant’s Analytics .
5. Immanuel Kant, Dissertation on the forms and Principle of the Sensille and in telligille World .
6. Kant’s Exposition of Space and Time Lecture’s on the Philosophy of Kant .
7. J. Hartnak, Kant’s Theory of Knowledge.
8. Kant the Companion Cambridge.

قيمة املعرفة استطالعات يف املوقف الكانطي1
مازن المطوري2
تسلّط هذه املقالة الضوء عىل واحد ٍة من أهم خصائص املنظومة املعرفية الكانطية ،عنينا بها تلك املتعلقة
باملعرفة ومنزلتها يف تلك املنظومة.
يسعى الباحث العراقي مازن املطوري إىل تأصيل قيمة املعرفة انطالقاً من قراءاته موقف إميانويل
كانط يف هذا الصدد ،إذ يبني األخري نظريته يف املعرفة عىل خالف ما ذهب إليه سلفه رينيه ديكارت يف
اعتبار الشك أساساً منهجيّاً لبلوغ املعرفة.
التحرير
******

لعيل ال أكون مجانبا ً للصواب إذا قلت أنّنا ال نحتاج إىل التعريف بأهمية بحث قيمة
ّ
املعرفة ،ذلك أن أهمية هذا البحث قد تأكّدت للكثريين بفعل التطورات الكبرية واملتسارعة
ٍ
صل
التي حدثت يف
مجاالت مختلف ٍة ،ومن ث َّم صار البحث عن إمكان وعدم إمكان أن نتو ّ
عرب العلوم واألفكار واملدركات املختلفة إىل واقعٍ خلف الذهن ،وعن إمكان الوثوق
مبعارفنا وقيمة كشفها عن الخارج ،أمرا ً ال تخفى أهميته عىل عامة الباحثني يف امليتافيزيقا
واإلبستمولوجيا وعلومٍ وميادي َن أخرى.

 .1املصدر« :قيمة املعرفة :استطالعات يف املوقف الكانطي» ،مازن املطوري ،مجلة االستغراب ،العدد ،9 :السنة الثالثة  -خريف
 2017م  1439 /هـ ،املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،نجف.
 .2باحثٌ يف الفلسفة وأستاذٌ يف العلوم الدينية ـ العراق.
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بنا ًء عىل ذلك ،فالحري بنا الدخول إىل صلب البحث من دون الوقوف للحديث عن
قيمة املعرفة والتعريف بطبيعة البحث وأهميته ،أعني التوفّر عىل جوهر املوقف الكانطي
واإلحاطة بسياقاته ومعالجاته ،مع تسجيل النقد واملالحظات عليه إن وجدت.
ومن نافلة القول أننا ال نتمكن من فهم رؤية مانويل كانط ( )1804- 1724يف قيمة
املعرفة واإلحاطة بجوانبها املختلفة من دون الوقوف عىل السياق الذي صدر فيه كانط
وورد من خالله ميدان البحث ،ذلك أن كانط مل يأت ليقدم مجموع ًة من األفكار
واملقوالت عن املعرفة البرشية وقيمتها مجرد ًة عن التطورات التي طالت دنيا األفكار
والعلوم يف القارة األوروبية ،وإمنا نظر كانط يف األساس وكام قرر هو ذاته إىل تلك
ٍ
التطورات العلمية التي حدثت بشكلٍ
الفت يف جغرافيا الغرب.
ويف الواقع ،إن الحديث عن مالحقة السياق ال يقترص عىل الفيلسوف األملاين كانط،
ٍ
مجاالت شتى يف الحارضة املعرفية الغربية ،مدين ٌة
غالب التحوالت الفكرية ،ويف
وإمنا
ُ
للنهضة والثورة العلمية التي قادها الفيلسوف والريايض الفليك نيكوالس كوبرنيكوس
( )1543 - 1473واستمر فيها عامل الفيزياء إسحاق نيوتن ( ،)1727 - 1643فالكثري من
تعرب عن استجاب ٍة للثورة العلمية التي قادها واستمر فيها
أفكار فالسفة الغرب ومنهم كانط ّ
كل من كوبرنيكوس ونيوتن ،فقد أقام كانط مرشوعه الفلسفي عىل أساس ذلك التحول
الكبري الذي شهدته أوربا بعد إطاللة نظريات كوبرنيكوس الكونية.
وعىل أساس ذلك حتى نتمكن من فهم املوقف املعريف الكانطي يف قيمة املعرفة
نحتاج إىل إطالل ٍة عىل الثورة الكوبرنيكوسية يف مجال الكونيات ،ذلك أن كانط ابتغى
النجاح للميتافيزيقيا واستمرارها كام نجحت العلوم الطبيعية واستمرت بفضل جهود
كوبرنيكوس ،نعم فلقد أراد كانط للميتافيزيقيا أن تكون علام ً عىل غرار العلم الطبيعي
امليدان الذي مارس فيه كوبرنيكوس أبحاثه ،فأحدث انقالبا ً نوع ّيا ً متخّضت عنه تداعياتٌ
ونتائج متنوع ٌة.
مختلف ٌة
ُ
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ثورة كوبرنيكوس
التخيل عن نظرية بطليموس ( 283- 367ق.م) يف كتاب املجسطي الخطوة األوىل
ّ
مثّل
وامله ّمة يف تطور العلوم الطبيعية يف أوروبا بعد العصور الوسطى وتحولها .ولكن ما مفاد
نظرية بطليموس وما مدلول نظرية كوبرنيكوس؟
ال نحتاج إىل كثريِ تخص ٍ
ص يف إيضاح ذلك بعد صريورتهام ثقاف ًة عامة يعرفها غالب
املتعلّمني .كان بطليموس يرى مركزية األرض بالنسبة إىل حركة الكواكب ،فكان يفرتض
ثبات األرض كمرك ٍز لحركة جميع الكواكب الس ّيارة حولها ،فجوهر النظام البطليمي يقوم
عىل أن شهادة الحواس تؤكد لنا ثبات األرض ودوران األجرام الساموية حولها.
ولكن عىل الرغم من شهادة الحواس هذه بنظر ٍة أولي ٍة فإن كوبرنيكوس رفض نظرية
بطليموس ،وقدم افرتاضا ً جديدا ً ينص عىل أن حركة الكواكب إذا ف ُّّست عىل أساس مركزية
األرض فسوف تبدو لنا تلك الحركة معقد ًة ،وينتج من ذلك أن الرصد كلام ازداد دق ًة ازدادت
حركة الكواكب تعقيدا ً .ومثل هذا التعقيد ال ينسجم مع البساطة التي تقوم عليها روح
القوانني ،فانطلق كوبرنيكوس من مبدأ البساطة هذا ليؤكد أن ع ّد أكرب األجرام الساموية
(الشمس) مركزا ً لحركة األفالك يزيل جميع التعقيدات التي أورثتها نظرية بطليموس ،بشك ٍل
ميكننا يف ضوء هذا االفرتاض من تفسريِ ظواه َر كوني ٍة مختلف ٍة من قبيل حدوث الليل والنهار
والفصول األربعة وسائر الظواهر الفلكية والكونية األخرى.
بنا ًء عىل ذلك وعىل الرغم من شهادة الحواس بدوران الكواكب حول األرض ،لكن
التعقيدات التي تثريها نظرية بطليموس تجعلنا نطوي صفحتها لنفرتض أن األرض وسائر
األجرام تدور حول الشمس أكرب األجرام الساموية ،ومثل هذا االفرتاض يسمح لنا بتفسري
الكثري من الظواهر العصية عىل التفسري يف ضوء النظرية السابقة ،وبعد هذه الخطوة تحقق
كوبرنيكوس من االفرتاض الجديد رياض ّيا ً فتأكدت صحته.
ٍ
جل قائالً:
نص
ويف ٍّ
الفت لكانط يتحدث فيه عن هذه الخطوة س ّ
ويشبه الوضع هنا ما انتهى إليه األمر مع أفكار كوبرنيكوس األوىل الذي بعد أن
وجد أن العلوم مل تكن تسري سرياً حسناً بالنسبة إىل تفسري التحركات الساموية حينام
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اعتقد أن جمهرة الكواكب هي التي تدور حول املشاهد ،فجرب أن يرى إن مل يكن
1

لينجح نجاحاً أكّب لو أنه يجعل املشاهد يدور و َيدَع الكواكب وشأنها .

وقد قادت نظرية كوبرنيكوس يف مركزية الشمس بالنسبة إىل حركة الكواكب إىل
حدوث ثور ٍة عملي ٍة يف طرائق التفكري ،كام أحدثت جدالً واسعا ً بشأنها منذ انبثاقها ألكرث
كل من غاليلو ( )1642- 1564وكبلر
من قرنٍ من الزمان ،حتى جاء التقدم العلمي عىل يد ِّ
( )1630- 1571ونيوتن ليمحو نظرية بطليموس نهائيّا ً ويع ّزز فرضية كوبرنيكوس ،وقد
جاء كل ذلك ُم َع َّززا ً باالستدالل الريايض.
لقد أراد كانط أن يجري املعادلة الكوبرنيكوسية يف مجال امليتافيزيقا واملعرفة ،ذلك
أن االفرتاض السائد ومنذ سالف الزمان وحتى عرص كانط وكام يقرر هو نفسه ،والذي ينص
عىل أن املعرفة البرشية يجب أن تتطابق مع املوضوعات الخارجية مل يحظ بالقبول بسبب
أن جميع املحاوالت التي بذلت يف سبيل تأكيد معرف ٍة عن الخارج متطابق ٍة معه قد باءت
باإلخفاق كام يرى كانط ،وعىل أساس ذلك أراد كانط أن يتق ّمص الدور الكوبرنيكويس
من خالل افرتاض أو تجريب أن املوضوعات الخارجية هي التي يجب أن تتطابق مع
ميكننا من التوصل إىل معرف ٍة قبلي ٍة غريِ تجريبي ٍة بتلك املوضوعات
معرفتنا عنها ،بشكلٍ ُ ِّ
وتحديدها قبل أن ت ُعطى لنا!
وبهذا االفرتاض أراد كانط أن يط ّبق طريقة كوبرنيكوس ويسري بسريته التي أجراها األخري
يف مجال الطبيعيات وحركة الكواكب ،فيام أراد كانط أن يجريها يف امليتافيزيقا
واإلبستمولوجيا  ،ومثل هذه الطريقة بإمكانها كام يعتقد كانط أن تضع أقدامنا عىل الطريق
الصحيح للعلم ،إذ تؤدي بنا إىل تفسري إمكان قيام املعرفة القبلية ،وتساعد عىل إقامة
الرباهني عىل القوانني التي تسري يف هديها الطبيعة بوصفها -أي الطبيعة-مجموع
جل كانط قائالً:
موضوعات التجربة .س َّ

 .1نقد العقل املحض ،إميانويل كنط ،37 :ترجمة :غانم هنا ،مراجعة :فتحي املسكيني ،املنظمة العربية للرتجمة ،الطبعة األوىل،
بريوت .2013
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ميكننا أن نقوم يف امليتافيزيقا يف ما يخص عيان املوضوعات مبحاول ٍة بطريق ٍة
مشابه ٍة ،فإذا تحتم عىل العيان أن يتبع طبيعة املوضوعات ،عندئذ لست أرى كيف
ميكن أن يعرف عنها يش ٌء ما قبلياً ،باملقابل إذا تبع املوضوع بوصفه موضوعاً
للحواس طبيعة قدرتنا عىل العيان ،فعندئذ يكون باستطاعتي أن أتصور هذه اإلمكانية
بكل سهول ٍة ،ولكن ملا مل يكن بإمكاين التوقف عند هذه العيانات ،بل عيل إذا أريد
ِّ
لها أن تكون معارف أن أربطها بوصفها متث ٍ
ي يش ٍء يكون موضوعاً
الت يف عالق ٍة بأ ِّ
لها ،وأعني هذا املوضوع من طريق تلك التمثالت أو العيان ،فإنني أستطيع عندئذ إما
أن أقر بأن املفاهيم ،التي أقوم بوساطتها بهذا التعيني ،تتبع هي أيضاً املوضوع ،ويف
هذه الحالة سأجد نفيس من جدي ٍد يف املأزق عينه ،بالنظر إىل الطريقة التي ميكنني
أن أعرف عنها أي يشء قبلياً؛ أو أ ْن أقر بأن املوضوعات أو -األمر سواء -أن التجربة
التي ال تعرف هذه املوضوعات بوصفها معطا ًة إال فيها ،هي التي تتبع هذه املفاهيم،
عندئذ سيتبني يل عىل الفور مخر ٌج أكرث سهول ًة ،ألن التجربة هي نفسها نو ٌع من
املعرفة يتطلب الفهم ،الذي عيل أن أفرتض قاعدته يف حتى قبل أن تعطى يل
املوضوعات ،وبالتايل قبلياً :قاعدة يعّب عنها قبلياً مبفاهيم ال معها .أما يف ما يتعلق
باملوضوعات من حيث ميكن للعقل فقط أن يفكر فيها ،وذلك بطريق ٍة رضوري ٍة ،ولكن
ي شك ٍل من األشكال (عىل األقل مثلام يفكر
من دون أن تكون معطا ًة يف التجربة بأ ِّ
العقل فيها) ،فإن محاوالت التفكري فيها (إذ ال بد مع ذلك أن يكون باإلمكان التفكري
فيها) ستشكل يف ما بعد محكاً رائعاً ملا نقبل به عىل أنه الطريقة املتغرية يف نوعية
التفكري ،أال وهي أننا ال نعرف قبلياً عن األشياء إال ما نضعه فيها نحن بأنفسنا.1

ولكن كيف ميكننا ذلك؟ وما طبيعة ومالمح املقاربة الكانطية؟ هذا ما سنتعرف إليه
من خالل الحديث القادم.

 .1نقد العقل املحض.38- 37 :
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قيمة املعرفة ونقد العقل
املنطق الكانطي عىل رفض الطريقة الديكارتية القاضية باالنطالق من الشك كنقط ٍة
ينبني
ُ
أوليّ ٍة يف النقد املعريف ،ذلك أن ديكارت ( )1650- 1596كان قد ق َّرر قبالً ألجل بنا ٍء
يف جدي ٍد وصحيحٍ رضورةَ تخليص العقل من كل املعارف التي احتضنها بني جنبيه يف
معر ٍّ
مرحل ٍة سابق ٍة عىل النقد ،لغاية العمل عىل امتحانها وإعادة النظر فيها ،ورأى ديكارت أن
كل حقائق الوجود إال حقيقة (األنا)
مثل ذلك يتحقق من خالل االبتداء بالشك املطلق يف ّ
ٍ
كأساس يف إقامة كيان املعرفة
املفكّرة .أما كانط فرأى أن ال معنى لالبتداء بالشك املطلق
البرشية.
عىل أساس ذلك ميكننا اعتبار فلسفة كانط وكثري من فالسفة أملانيا ردَّ فع ٍل
فكري عميقٍ
ٍّ
ضد األفكار التشكيكية ونزعات أمثال هيوم ( )1776- 1711الالأدرية ،وقد حاول كانط
تنمية نو ٍع جدي ٍد من الفلسفة يتوخّى فيها صيانة املعرفة والفضيلة معا ً من املذاهب املخ ّربة
1

يف أخريات القرن الثامن عرش .
رأى كانط أن التجربة هي نقطة البدء يف كل ما لدينا من معارف ،وذلك ألن الذي يقوم
بعملي ِة تنبي ٍه لل َملَ كة العارفة الكامنة يف نفوس البرش إمنا هو املوضوعات الخارجية التي
صه يف
تؤثّر يف حواس اإلنسان ،فتبعث يف قواه العاقلة النشاط ،ومن املستحسن إثبات ن ّ
هذا املجال إذ ق ّرر قائالً:
كل معرفتنا مع التجربة ،وال ريب يف ذلك البتة ،ألن قدرتنا املعرفية لن تستيقظ
تبدأ ُّ
ٍ
موضوعات تصدم حواسنا ،فتسبب من جه ٍة
إىل العمل إن مل يتم ذلك من خالل
حدوث التصورات تلقائياً ،وتحرك من جه ٍة أخرى نشاط الفهم عندنا إىل مقارنتها
وربطها أو فصلها ،وبالتايل إىل تحويل خام االنطباعات الحسية إىل معرف ٍة

 .1تاريخ الفلسفة الغربية ،برتراند راسل  ،271 :3ترجمة :د .محمد فتحي الشنيطي ،الهيئة العا ّمة املرصيّة للكتاب.2011 ،
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ي معرف ٍة عندنا زمنياً عىل التجربة ،بل معها
باملوضوعات تسمى تجرب َة ،إذاً ال تتقدم أ ُّ
1

تبدأ جميعاً .

ولكن هذا ال يعني عند كانط أ ّن كل معارف اإلنسان مستخلص ٌة بالرضورة من التجربة،
ُ
بالحس ،تتمثّل يف املعرفة
ري مرتبط ٍة
بل توجد عند اإلنسان
ّ
معارف سابق ٌة عىل التجربة وغ ُ
ُ
معارف رضوري ٌة أولي ٌة
ي تجرب ٍة ،فهي
الخالصة األ ّول ّية والتي مل يحصل عليها اإلنسان من أ ِّ
ٌ
مجال للظن واالحتامل ،كام أنها فوق التحديد والتخصيص واالستثناء ،فهي
ليس فيها
خاص ٍة وفق اعتقاد كانط يف الرياضيات.
قضايَا كلي ٌة ،وهذه املعرفة متمثل ٌة بصف ٍة
ّ
وال يرى كانط يف ذات الوقت يف هذه القضايا األ ّوليّة ما يؤدي إىل العلم أو املعرفة
يل ال يُق ِّدم لنا معرف ًة إالّ من حيث تجيء املعطيات الحسية،
عىل اإلطالق ،وإمنّ ا األ ّو ّ
فتكون مبنزلة ماد ٍة يركّب منها التجربة ،ويقدم لنا عن طريقها ما نسميه بالعلم .ومن ث ّم فإنها
تع ّد رشوطا ً للمعرفة الحقيقية.
بذلك نكون قد أعطينا ملخّصا ً للموقف الكانطي من املعرفة وقيمتها ،وهو ما سوف
نتب ّينه من خالل كتابه (نقد العقل املحض) ،باعتامد ترجمتيه الحديثتني املوضوعتني من
قبل الدكتور موىس وهبة وغانم هنا ،عىل أن نن ّبه عىل أمرٍ:
ج َر ْوا عىل اإلطاللة
إ َّن عا ّمة الباحثني والدارسني لنظرية كانط يف املعرفة البرشية قد َ
عىل تقسيم كانط لألحكام العقلية إىل تحليلية وتركيبية ،والرتكيبية إىل قبلية وبعدية ،ثم
مفاصل ثالث ٍة :امليتافيزيقا والرياضيات والطبيعيات
َ
الخوض يف وجهة نظر كانط من خالل
2
بشكلٍ منفص ٍل  ،لكننا نطوي صفحا ً عن هذه الطريقة ونعمد إىل عرض نظرية كانط يف

املعرفة بصور ٍة عام ٍة من دون مسايرة التقسيم املعهود ،ثم نستخلص نتائج كانط يف هذه
األبواب املعرفية الثالثة.

 .1نقد العقل املحض ،45 :ترجمة :د .موىس وهبة؛ نقد العقل املحض ،ترجمة غانم هنا.57 :
 .2انظر يف ذلك :قصة الفلسفة الحديثة ،زيك نجيب محمود272- 271 :؛ كانط أو الفلسفة النقدية ،زكريا إبراهيم83 ،59 ،46 :؛
فلسفتنا ،محمد باقر الصدر164- 162 :؛ أصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،تعليق مطهري .238 :1
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نقد العقل املحض
اعترب كانط السؤال عن طبيعة املعرفة البرشية وقمتها وحدودها وعالقتها بالوجود ،أمرا ً
أي معرف ٍة من املعارف ،فإنه قبل الوثوق
رضوريّا ً لكل من يريد استخدام العقل يف اكتساب ِّ
بأداة املعرفة واالعتامد عليها ،ال بد لنا من امتحانها ،ومن هنا كانت الفلسفة النقدية عند

عرب يف جوهرها عن طبيعة املعرفة البرشية ،وهذا هو ما حاول فعله يف كتابه (نقد
كانط ت ُ ِّ
العقل املحض).
وقد هدف كانط يف هذا الكتاب إىل أن يربهن عىل أنه عىل الرغم من أن ال يشء من
معرفتنا ميكن أن يتعاىل عىل التجربة ،فإنها مع هذا أ ّول ّي ٌة يف جز ٍء منها ،وليست مستدلَّ ًة
استدالالً استقرائ ّيا ً من التجربة .ومعنى نقد العقل :هو الفحص عن قدرة العقل بوج ٍه عا ٍّم،
كل تجرب ٍة ،والعقل
يف ما يتعلق بكل املعارف التي يطمح إىل تحصيلها مستقالً عن ِّ
ني بالتجربة ،فنقد العقل هو الفحص عن نظام
ري مستع ٍ
املحض هو العقل وهو يفكر غ َ

األسس القبلية ومقتضيات العلم السابقة ،التي بفضلها تتم املعرفة العلمية .لقد كان نقد
العقل املحض ،بحثا ً يف امليتافيزيقا ،ألنه بحثٌ يف نظرية املعرفة ،وفيه يحاول بيان فساد
1

كال التيارين :النزعة العقلية والنزعة التجريبية .
رأى كانط أن الرأي الذي يقول أ ّن املعرفة يجب أن تتطابق مع الواقع (موضوعها)
ي لكان يجب أن تكون كل
يستلزم استمداد ِّ
كل معرف ٍة لدى اإلنسان من تجربة األشياء ،أ ْ
نفّس إذا ً املعرفة
املعرفة الحق ًة عىل التجربة (بعدي ًة) ،ولو كان األمر بهذه الشاكلة فكيف ّ
القبلية السابقة عىل التجربة والتي نجدها يف الرياضيات كام تقدم؟ بل لِ َم ال نقلب الوضع
وذلك بأن نقول أن املوضوعات هي التي يجب أن تتطابق مع طبيعة عقولنا؟ فإننا لو فعلنا
أي لو قلنا أن إدراك املوضوعات يجب أن يتم وفقا ً لعقولنا ،ألمكننا أن نفّس املبادئ
ذلك ْ
ا لعامة ملعرفتنا العلمية بِالكون ،فإن هذه املبادئ ليست غري الشكول الذاتية لعقولنا ،كام

 .1نقد العقل املحض ،21- 20 :ترجمة غانم هنا.
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تحدد التجربة مق َّدما ً ،وبوصفها شكوالً ذاتي ًة فإن من املمكن أن نعرفها برصف النظر عن
مضمون التجربة.
ويضيف كانط أ ّن املوضوعات كام تعرفها التجربة هي فقط كام تظهر لنا ،إنها ظواه ُر
تتجىل لعقولنا ،لكن ال يُقصد من ذلك أنّها مجردُ أوهامٍ  ،ولكن يقصد أنها املظاهر التي
تتجىل لنا عليها األشياء ،فهناك إذا ً وراء الظاهرة أي اليشء كام يتجىل لنا ،يوجد اليش ُء يف
ري كيفي ِة تجليه يف عقولنا ،وإال النتهينا إىل هذه القضية املشوشة
ذاته الذي ليست الظاهرة غ َ
يتجىل ،وإننا ال نعرف األشياء يف ذاتها ولكن فقط
ّ
وهي أن ث ّم تجل ّيا ً دون أن يكون ليش ٍء
كام تظهر لنا:
إن ما أردنا قوله إذا ً هو أن كل عيا ٍن لدينا ليس سوى متثل الظاهرة؛ أن األشياء التي
نعاينها ليست يف ذاتها كام نعاينها ،أن عالقاتها أيضاً ليست مكون ًة يف ذاتها كام تظهر
لنا ،وأننا إذا ما أزلنا بالفكر ذاتيتنا أو حتى فقط البنية الذاتية للحواس بعام ٍة فإن كل
تكوينة األشياء وكل عالقاتها يف املكان والزمان سوف تزول ،ال بل إن الزمان واملكان
تني أن يوجدا يف ذاتهام ،بل فينا
نفسهيام سوف يزوالن ،وال ميكنهام بوصفهام ظاهر ْ
فقط .أما ما قد يعد الشأن للموضوعات يف ذاتها ومبعزل عن قابلية حساسيتنا للتأثر،
فيبقى مجهوالً متاماً من قبلنا ،إننا ال نعرف سوى كيفية إدراكنا الحيس بها التي تخصنا
كل إنسانٍ ،
كل كائن ،مع أنها يجب أن تكون لدى ِّ
والتي ميكن أال تكون بالرضورة لدى ِّ
وهي دون سواها ما يجب علينا أن ننظر فيه ،املكان والزمان هام الصورتان املحضتان
لها واإلحساس بعامة هو مادتها ،وال ميكننا معرفتهام [أي املكان والزمان] إال قبلياً،
ٍ
حيس واقعي ،ولهذا السبب يسميان عيان ْني محض ْني؛ وباملقابل
ي
إدراك ِّ
ي قبل أ ِّ
أ ْ
اإلحساس هو يف معرفتنا ما يجعلها تسمى معرفة بعدي ًة ،أي عياناً تجريبياً .هاتان
مطلق ،أياً كان النوع الذي ميكن
الصورتان مرتبطتان بحساسيتنا ارتباطاً رضورياً بشك ٍل
ٍ
أن تكون عليه إحساساتنا ،وهذه ميكن أن تكون مختلف ًة جداً .وحتى لو كان بإمكاننا
أن نصل بعياننا إىل أقىص درج ٍة من الوضوح لكننا لن نقرتب لهذا السبب أكرث من
معرفة ً
ً
تامة سوى
طبيعة املوضوعات يف ذاتها ،ذلك أننا لن نعرف يف كافة األحوال
كيفية عياننا ،أي حساسيتنا ،ولن نعرف هذه إال خاضع ًة دامئاً لرشطَي املكان والزمان
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املرتبطني أصالً بالذات ،أما ما ميكن أن تكون املوضوعات يف ذاتها فمهام يكن األمر
فلن نعرف ذلك أبداً باملعرفة البالغة أكّبَ وضوحٍ حول ظاهرتها هي نفسها [أي
1

املوضوعات] وهي الوحيدة املعطاة لنا .

لقد خلص كانط إىل أنّنا ال نستطيع بالحواس أن نعرف األشياء كام هي يف ذاتها ،ولكن
ليس يف هذا إنكا ٌر للواقع الذي هو موضوع التجربة ،فالواقع الخارجي موجو ٌد ،ولكننا ال
نعرف عنه غري الظواهر التي تتبدى منها وتظهر لنا وفق شكل عقلنا ،وبالتايل فقد ماز
كل معرف ٍة إىل ظاهر ٍة ال إىل
الظاهرة من املظهر ،فأراد كانط من تحليله املعرفة أن يح ّول َّ
مظه ٍر .ق ّرر قائالً:
كل حساسيتنا ليست سوى التمثل املبهم لألشياء الذي
ومن هنا يكون اعتبار أن ُّ
خصائص ومتثال ٍ
ت جزئي ٍة
ال يحتوي إال ما يخصها يف ذاتها فقط ،ولكن يتسرت بركا ٍم من
َ
نحن ال منيزها بعضها من بعض بوعي تام  ،تزويرا ً ملفهوم الحساسية وملفهوم الظاهرة
مبهم ومتثُّل واضحٍ
يجعل كل النظرية حولها من دون منفع ٍة وفارغ ًة .إن الفرق بني متثُّ ٍل ٍ
هو مجرد فرقٍ منطقي ال يعنى باملضمون .ومام ال شك فيه هو أن مفهوم الحق الذي
يستعمله الحس السليم إمنا يحتوي عىل ما ميكن أن يستخرجه منه التأمل األكرث حذقاً،
وعي مبختلف التمثالت
يف ما عدا أننا يف االستعامل العام والعميل لسنا عىل
ٍ
املوضوعية يف هذه الفكرة ،ولذلك ال ميكننا أن نقول أن املفهوم بعام ٍة هو حيس
ويحتوي مجر َد ظاهر ٍة ،ألن الحق ال ميكن أبداً أن يظهر [كظاهر ٍة] ،بل إن مفهومه يقع
يف الفهم وميثل بني ًة (البنية األخالقية) لألفعال التي تنتمي إليها يف ذاتها .باملقابل ال
يحتوي متثل جسم يف العيان شيئاً عىل اإلطالق ميكن أن ينتمي إىل موضوعٍ يف ذاته،
بل يحتوي فقط ظاهرة يش ٍء وكيفية تأثرنا بها ،وهذه القابلية التي لقدرتنا عىل املعرفة
تسمى حساسي ًة  ،وتبقى عىل الرغم من أننا قد نصل إىل سّب تلك (الظاهرة) حتى
2

عمقها ،تبقى مع ذلك منفصل ًة بهو ٍة بعيد ٍة بعد السامء عن معرفة املوضوع يف ذاته .

 .1نقد العقل املحض ،112- 111 :ترجمة :غانم هنا.
 .2نقد العقل املحض .113- 112 :وكذلك انظر الصفحة.117 ،39 :
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وهكذا خلص كانط إىل متييزه يف املعرفة عنرصين :أحدهام يأيت من األشياء وهو مادة
سابق عىل التجربة وميثل صورة املعرفة ،أما النزعة
املعرفة ،واآلخر يأيت من العقل وهو
ٌ
كل شكلٍ
محض ،فيزدريها كانط ويرى
قابل
صوري وترى يف العقل أنه ٌ
التجريبية التي تنكر َّ
ٌ
ٍّ
أن العقل هو الذي يفرض قوانينه عىل األشياء،
أصبح لدينا اآلن نوعان من املفاهيم يختلفان متاماً الواحد عن اآلخر ،لكنهام مع
ذلك يتفقان يف ما بينهام يف أنهام عىل صل ٍة باملوضوعات قبلياً بشكلٍ كاملٍ  ،أي هام
َ
مفاهيم
صوريت الحساسية ،واملقوالت بوصفها
مفهوم املكان والزمان بوصفهام
َ
ٍ
استنباط تجريبي لها سوى جه ٍد غري مج ٍد متاماً ،ألن ما يشكل
الفهم .وما محاولة
بالضبط العالمة الفارقة لطبيعتها يقوم يف أنها عىل صل ٍة مبوضوعاتها من دون أن
تستعري شيئاً من التجربة ليك تتمثلها ،وبالتايل إذا كان ال بد من استنباط هذه املفاهيم
1

فإنه يجب أن يكون دامئاً ترانسندنتالياً .

أما قوانني العقل فهي عبار ٌة عن:
2

 1الشكول القبلية للحساسية ،وهي الزمان واملكان .
 2املقوالت االثنتا عرشة للذهن ،والتي ترتتب تحت املقوالت األربع :الكم ،والكيف،
3

واإلضافة ،والجهة .
وتبعا ً لذلك فإن املعرفة ال محالة ستكون نسبي ًة ،إذ ال يستطيع اإلنسان أن يعرف األشياء
يف ذاتها ،وإمنا يعرف فقط الظواهر أي األشياء كام تظهر لعقلنا من خالل هذه الشكول
وعالقاتها.
ثم إن هذه القوانني الكانطية (الصور واملقوالت) ملا كانَت قبل ّي ًة ،فإنها ال محالة تكون
4
كلي ًة ،وحينئذ ستكون رشوطا ً لكل معرف ٍة ممكن ٍة .

 .1نقد العقل املحض ،165- 164 :ترجمة غانم هنا .والرتانسندنتايل :االستنباط القبيل للمفاهيم املرتبطة مبوضوع ما والذي
يسبق التجربة.
 .2نقد العقل املحض 91 :الفصل األول يف املكان ،والفصل الثاين يف الزمان.101 :
 .3نقد العقل املحض 145 :فام بعدها ،الفصل الثاين ،من الخيط الهادي إىل اكتشاف كل مفاهيم الفهم املحضة.
 .4نقد العقل املحض.60- 59 :
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وعندما نقول أن موضوعات العلوم صادق ٌة فال يعني ذلك تطابق اليشء يف ذاته كام قال
الج زميون من األرسطيني وغريهم يف مقياسهم املتداول منذ القدم ،إذ اليشء يف ذاته ال
ميكن بلوغه ،وإمنا يعني أن العلم يتفق مع تلك القوانني الكلية للذهن البرشي ،والحقيقة
عندما تكون محدود ًة فإن ذلك ال يرجع إىل مادتها ومضمونها ،وإمنا يرجع إىل شكلها
وصورتها ،أي طابع ال كلية الذي مييزها .لنستمع لكانط وهو يقرر بهذا الصدد:
إن السؤال القديم والشهري الذي كان يعتقد أنه باإلمكان إحراج املناطقة به وكان
يحاول الوصول بهم إما إىل حتمية الوقوع يف دائر ٍة مفرغ ٍة بائس ٍة ،أو أن يكون لزاماً
عليهم االعرتاف بجهلهم ،وبالتايل أباطيل فنِّهم بكامله[ ،هذا السؤال] هو :ما الحقيقة؟
فالتعريف االسمي للحقيقة وهو أنها حقاً :مطابقة املعرفة ملوضوعها ،يعتّب هنا حقاً
ألي معرف ٍة
رخيصاً ومفرتضاً ،أما املطلوب معرفته فهو :ما املعيار العام واألكيد ِّ
كانت ...إذا كان قوام الحقيقة تطابق معرف ٍة مع موضوعها ،فال بد حينئ ٍذ من أن يتم
بالفعل نفسه متييز هذا املوضع من غريه ،ألن املعرفة تكون خاطئ ًة إذا مل تتطابق مع
املوضوع الذي هي عىل عالق ٍة به ،وحتى لو احتوت شيئاً قد يكون صحيحاً بالنسبة
ٍ
موضوعات أخرى .والحال أن معياراً عاماً للحقيقة لن يكون ذاك الذي يصدق
إىل
تطبيقه عىل كل املعارف دون متيي ٍز بني موضوعاتها .ولكن من الواضح أنه مبا أننا
كل محتوى املعرفة (عن عالقتها مبوضوعها)،
نرصف النظر يف حال هذا املعيار عن ِّ
ومبا أن الحقيقة هي عىل عالقة بهذا املحتوى بالذات ،فإنه من املحال وغري املعقول
أن يطلب معيا ٌر لحقيقة محتوى املعرفة هذا ،وإنه بالتايل من املحال أن يكون باإلمكان
إعطاء عالم ٍة مميز ٍة للحقيقة تكون كافي ًة ومع ذلك عام ًة يف ذات الحني ،وملا كنا قد
أسمينا أعاله محتوى معرفة مادتها يجب علينا القول :ال ميكن أن يطلب من حقيقة
ي عالم ٍة مميز ٍة عام ٍة ألن هذا يناقض نفسه بنفسه .أما يف ما
املعرفة من حيث مادتها أ ُّ
كل محت ًوى جانباً) فمن
[كذا] يخص املعرفة من حيث مجرد صورتها (مع تنحية ِّ
الواضح أيضاً أن منطقاً من حيث يعرض القواعد العامة والرضورية للفهم ،يكون واجباً
عليه أن يقدم يف مثل هذه القواعد معايري الحقيقة ،ذاك أن ما يناقض هذه القواعد يكون
تناقض مع قواعده العامة للتفكري وبالتايل يناقض نفسه.
ٍ
خطأً ،ألن الفهم يدخل هنا يف
غري أن هذه املعايري ال تتعلق إال بصورة الحقيقة ،أي بالتفكري بعامة ،وهي بهذا القدر
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صحيح ٌة كل الصحة لكنها غري كاف ٍية ،ألن أي معرفة حتى وإن أرادت أن تكون عىل
تناقض نفسها ،تستطيع مع ذلك دامئاً أن تناقض
َ
تطابق تام مع الصورة املنطقية ،أال
ٍ
املوضوع ،إذا ً فاملعيار املنطقي للحقيقة وحده ،أي تطابق معرفة مع قوانني الفهم
والعقل العامة والصورية ،هو من دون شك الرشط الذي ال بد منه ،بالتايل الرشط
لكل حقيق ٍة ؛ لكن املنطق ال ميكنه أن يذهب إىل أبعد من ذلك ،وليس بإمكان
السلبي ِّ
1

املنطق أن يكتشف الخطأ الذي ال يتعلق بالصورة ،بل باملحتوى ،بأي محك كان .

يتحصل لنا أن األشياء يف ذاتها ملا كانت غري قابلة لإلدراك واملعرفة ،فإن
من هذا
ّ
امليتافيزيقا الكالسيكية ستكون وهامً ال طائل من ورائه ،وذلك ألنها تجنح إىل إدراك ذات
األشياء وماهياتها بحسب الواقع ،أما العلم املقابل لهذه األوهام امليتافيزيقية والذي يتعرف
كل الفالح ألنه جاء ومقتىض الواقع الذي يقول إنه ال ميكن
إىل الظواهر فقط ،فقد أفلح َّ
بلوغ اليشء يف ذاته وإدراكه ،فال بد من االقتصار عىل الظواهر ،وإذا كنا ال نستطيع معاينة
ذات اليشء وذاتياته ،فالحري بنا أن نبقى يف دائرة ما نعاينه وهو الحواس ،وعدم إتعاب
أنفسنا بالبحث عن األوهام ،ألنه من املستحيل تجاوز ميدان املعطى التجريبي.
وهكذا تتضح الثورة التي أراد كانط القيام بها يف املعرفة البرشية ،إذ جعل األشياء تدور
حول الفكر وتتبلور طبقا ً إلطاراته الخاصة ،بدالً عام كان يعتقده الناس من أن الفكر يدور
حول األشياء ويتكيّف تبعا ً لها،
يف تلك املحاولة لتغيري طريقة امليتافيزيقا املتبعة حتى اآلن ،وبها نحدث فيها
ثور ًة شامل ًة عىل مثال علامء الهندسة وعلامء الطبيعة ،تكمن إذا ً مهمة هذا النقد للعقل
املحض التأميل ،إنها َمقال ٌة يف املنهج وليست منظوم ًة للعلم نفسه ،ولكنها مع ذلك
ترسم يف الوقت نفسه إطاره الكيل ،سواء بالنظر إىل حدوده ،أو بالنظر إىل بنائه
2

الداخيل أيضاً .

 .1نقد العقل املحض ،132- 130 :ترجمة :غانم هنا.
 .2نقد العقل املحض ،41 :ترجمة :غانم هنا.
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ويف هذا الضوء وضع كانط ح ّدا ً فاصالً بني (اليشء يف ذاته) و(اليشء لذاتنا) ،فاليشء
أي إضاف ٍة من ذاتنا إليه ،وهذا الواقع املجرد عن
يف ذاته هو الواقع الخارجي من دون ِّ
اإلضافة الذاتية ال يقبل املعرفة أل ّن املعرفة ذاتي ٌة وعقلي ٌة يف صورتها ،واليشء لذاتنا هو
املزيج امل ُركَّب من املوضوع التجريبي ،والصورة الفطرية القبلية التي تتّحد معه يف
كل حقيق ٍة متثل يف إدراكاتها لألشياء الخارجية،
الذهن ،ولهذا تكون النسبية مفروض ًة عىل ِّ
مبعنى أن إدراكنا يدلّنا عىل حقيقة اليشء لذاتنا ال عىل حقيقة اليشء يف ذاته.

التحول املعرفـي
من نتائج
ّ
بنتائج:
عىل أساس التحليل املتقدّم لنظرية عامنويل كانط يف املعرفة ميكننا الخروج
َ
 -1إن امليتافيزيقا ال تقع أ سا سا ً مو ضوعا ً للعلم ،وكل ما أثري فيها ليس من العلم ،بل هو
ألفا ٌ
ظ وأخيل ٌة ،فقيمة املعرفة الفلســفية امليتافيزيقية كانت تســاوي صــفرا ً ،وبالتايل
ٍ
سفي هي محاول ٌة مخ ِفق ٌة لي ست
ساس فل
فكل محاول ٍة إلقامة معرف ٍة ميتافيزيقي ٍة عىل أ
ٍّ
لها قيم ٌة ،وذلك ألنه ال يصـــح يف القضـــايا امليتافيزيقية يش ٌء من األحكام الرتكيبية
1

األولية واألحكام الرتكيبية الثانوية .
 -2ذهب كانط إىل أ ّن الريا ضيات يقيني ٌة ،وال ّّس يف ذلك أ ّن مو ضوعات الريا ضيات من
صـــنع الذهن البرشـــي ،فالذهن عىل ســـبيل املثال يفرتض أمورا ً كاملثلث واملربع

 .1رأى كانط أن األحكام العقلية تنقسم إىل قسمني :أحكامٍ تحليلي ٍة وأحكامٍ تركيبي ٍة .والحكم التحلييل :هو الذي يستعمله العقل
ألجل التوضيح فحسب ،كقولنا :الجسم ممت ٌّد ،واملثلث ذو إضالعٍ ثالث ٍة ،فإنّ مرد الحكم هنا إىل تحليل مفهوم الجسم واملثلث،
واستخراج العنارص املتضمنة فيه ،كاالمتداد املتضمن يف مفهوم الجسم ،واألضالع الثالثة املتضمنة يف مفهوم املثلث ،وردها
إىل املوضوع .وهذه األحكام ال تزودنا مبعرف ٍة جديد ٍة وإمنا تتلخص وظيفتها يف التوضيح والتفسري .أما الحكم الرتكيبي :فهو
ثقيل ،والحرارة تتمدد بالفلزات ،و ( ،)4 =2 +2فإن الصفة
الذي يزيد محموله شيئاً جديداً عىل املوضوع ،كام يف قولنا :الجسم ٌ
التي نسبغها عىل املوضوع يف هذه القضايا ليست مستخرج ًة منه بالتحليل ،وإمنا تضاف فتنشأ بسبب ذلك معرف ٌة جديد ٌة مل تكن
قبل ذلك .ثم إنّ الحكم الرتكيبي تارة يكون حكامً قبل ّياً ،وهو الثابت يف العقل قبل التجربة ،وأخرى حكامً ثانو ّيا ً ،وهو الذي يأيت
العقل بعد التجربة ،ومثال األوىل هي األحكام الرياضية ،والثانية نظري :كل جسمٍ له وزنٌ  .نقد العقل املحض.65 :
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والدائرة ،ثم يحدد لها خاصـ ٍ
ـيات ،وحيث إ ّن هذه املوضــوعات صــناع ٌة عقلي ٌة بحت ٌة،
1

فمن املحتم أ ْن يصدق كل حكمٍ بشأنها صدقا ً يقين ّيا ً .
ِ
الطبيعيات ،امليدانِ الذي متارس فيه التجربة ،فهنا يبدأ كانط باســتبعاد املادة
 -3وبشــأن
إال ظواهرها .فهو يتفق مع جورج
عن هذا النطاق ،ألن الذهن ال يدرك من الطبيعة ّ
باركيل ( )1753 - 1685عىل أن املادة ليست موضوعا ً لإلدراك والتجربة ،وإن كان
2

ال يرى ذلك دليالً عىل عدم وجود املادة ومسوغا ً لنفيها فلسف ّيا ً كام زعم باركيل :
أخرياً ،يف ما [كذا] يتعلق باملصادرة الثالثة ،فمن الواضح أنه يعود إىل الرضورة
املادية يف الوجود ال إىل تلك الرضورة الشكلية واملنطقية فحسب يف ربط املفاهيم،
والحال أنه مبا أن وجود موضوعات الحواس ال ميكن أبداً أن يعرف قبلياً إمنا ميكن
ي بالنسبة إىل موجو ٍد ما آخ َر معطًى من قبل،
مع ذلك أن يكون معروفاً نوعاً ما قبلياً ،أ ْ
ومبا أنه حتى يف هذه الحالة ال ميكن الوصول إال إىل الوجود الذي يجب أن يكون
متضمناً يف مكانٍ ما يف ترابط التجربة التي يشكل اإلدراك الحيس جزءا ً منها ،ينتج من
ذلك أن رضورة الوجود لن تكون عىل االطالق قابل ًة ألن تعرف مبفاهي َم ،بل دامئاً فقط
ني عام ٍة للتجربة ،والحال أنه ليس مثة من وجو ٍد
بربطها مع ما يدرك حسياً وفق قوان َ
ٍ
ظاهرات معطا ٍة أخرى ،ما مل
عىل االطالق ميكن أن يعرف عىل أنه رضوري برشط
أسباب معطا ٍة وفق قانون السببية ،إذاً ليس وجود
يكن وجود التأثريات الناتجة من
ٍ
األشياء (الجواهر) بل حاالتها هو وحده الذي نستطيع أن نعرف الرضورة منه ،وذلك
ٍ
حاالت أخ َرى معطا ٍة يف اإلدراك الحيس وفق القوانني التجريبية للسببية،
انطالقاً من
من هنا ينتج أن معيار الرضورة يقع حرصاً يف قانون التجربة املمكنة ،وهو أن كل ما
معني بعلته يف الظاهرة قبلياً ،ومن هنا نحن ال نعرف إال رضورة
يحدث إمنا هو
ٌ
املعلوالت الحادثة يف الطبيعة والتي تكون عللها معطا ًة لنا ،وأن معيار الرضورة يف
الوجود ال ميتد إىل أبعد من حقل التجربة املمكنة ،من دون أن يصلح -حتى داخل
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هذا الحقل -لوجود األشياء بوصفها جواه َر ،ألن هذه ال ميكن أبداً أن ينظر إليها عىل
1

أنها معلوالتٌ تجريبي ٌة أو عىل أنها يش ٌء ما يحدث وينشأ .

 -4وإذا أُ سقطت املادة من الحساب فال يبقى للعلوم الطبيعية إال الظواهر التي تدخل يف
حدود التجربة ،فالظواهر هي موضـــوع العلوم ولذلك كانت األحكام فيها تركيبي ًة
ثانوي ًة ،ألنها :ترتكز عىل درس الظواهر املوضـــوعية للطبيعة ،وهذه الظواهر إمنا
تدرك بالتجربة .وإذا أردنا أن نحلل هذه األحكام الرتكيبية الثانوية من قبل العقل،
يل .أ ما
و جد نا ها مرك بة يف الحقي قة من عنرصـــين :أ حدهام
تجريبي ،واآلخر عق ٌّ
ٌّ
الجانب التجريبي من تلك األحكام العقلية فهو اإلحساسات املستوردة بالتجربة من
الخارج ،بعد صب الحس الصوري لها يف قالَبَ ِي الزمان واملكان.
وأما الجانب العقيل فهو الرابطة الفطرية التي يسبغها العقل عىل املدركات
مزيج من الذاتية
الحسية ،ليتكون من ذلك عل ٌم ومعرف ٌة عقلي ٌة .فاملعرفة ،إذا ً هي
ٌ
واملوضوعية ،فهي ذات ّي ٌة يف صورتها وموضوع ّي ٌة يف مادتها ،ألنها نتيجة االتحاد
بني املادة التجريبية املستوردة من الخارج ،وإحدى الصور العقلية الجاهزة فطريّا ً
يف العقل .فالعقل يف ذلك يشبه شخصا ً يريد أن يضع كمي ًة من املاء يف إنا ٍء ض ّيقٍ
ال يستوعبها ،فيعمد إىل املاء فيقلل من ك ّميته ليمكن وضعه فيه بدالً من توسيع
اإلناء ليستوعب املا َء كُلَّه!
 -5وفق الت صنيف املعريف للبحث عن م صدر املعرفة يف الت صورات والت صديقات ،فإن
كانت عىل مســتوى مصــدر التصــورات ،يحســب عىل املدرســة العقلية التي آمنت
بوجود مجموع ٍة من املفاهيم والت صورات املغرو سة يف الواعية الب رشية م سبقا ً يف
أصـــل خلقته ،والتي مل يحصـــل عليها ،وال ميكن ذلك ،عرب الحواس ،وإمنا هي
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تصوراتٌ أوليّ ٌة سابق ٌة عىل التجربة سبقا ً مطلقا ً .وأما عىل مستوى املعرفة التصديقية
1
ينص عىل ذلك رصاح ًة .
فالرجل
تجريبي كام ّ
ٌّ

استعارة الفرز الكانطي يف فلسفة الدين
ال يسوغ لنا ونحن نتحدث عن الفرز الكانطي بني اليشء يف ذاته واليشء كام يبدو لنا أن
نغفل استعار َة باحثي فلسفة الدين هذه املقولة وتوظيفها يف مقاربة بعض اإلشكاليات.
ومن أبرز أولئك الباحثني القس اإلنجليكاين جون هيك ( )2012- 1922يف كتابه فلسفة

الدين ،والباحث اإليراين املعارص عبد الكريم رسوش يف كتابيه رصاطهاى مستقيم
(الرصاطات املستقيمة) وقبض وبسط تئوريك رشيعت (القبض والبسط يف الرشيعة).
من جملة اإلشكاالت التي وعاها جون هيك ومتابعوه -والتي وجدوا فيها التعارض مع
ٍ
مشرتك
فكرة التعددية الدينية املعرف ّية (الرصاطات املستقيمة)  -إشكالية عدم وجو ِد جامع ٍ
لكل دينٍ معنًى ومفهوما ً وتسمي ًة مختلف ًة عن
بني األديان يف الحقيقة اإللهية ال ُعليا ،ذلك أ ّن ِّ
الله تعاىل ،وهذا االختالف يهدد نقطة االرتكاز الجامعة بني األديان ،فكيف السبيل للقول
ٍ
استجابات متعدد ٍة لحقيق ٍة إلهي ٍة واحد ٍة ،بل إن ذلك االختالف
تعرب عن
أ ّن األديان املختلفة ّ
لكل دينٍ حقيق ًة يرتكز عليها ال توجد يف األديان األخرى ،وإمنّ ا لألديان األخرى
يعطينا أ ّن ِّ
حقائق تختص بها.
ُ
أمام هذه اإلشكالية حاول جون هيك وعبد الكريم رسوش وغريهام تل ّمس الحل من
خالل االستعانة مبقول ِة كانط سالف ِة الذكر والقامئة عىل الفرز والتمييز بني اليشء يف ذاته
واليشء كام يبدو لنا ،أي ظهور اليشء للعارف ،وذلك ألجل الفرز بني الحقيقة اإللهية
ي تجرب ٍة روحي ٍة ومعرف ٍة ،وبني الحقيقة اإللهية
املستقرة الثابتة املتعالية بغض النظر عن أ ِّ
القابلة للتجارب الروحية الواقعة ضمن مجال اإلدراك والتوصيف البرشي.

 .1نقد العقل املحض.57 :

186

 إميانويل كانط( :)1اإلبستمولوجيا

لقد استعان هيك بهذا التمييز لدفع إشكالية التضاد بني مقوالت األديان وعدم وجود
ٍ
مشرتك يف الحقيقة اإللهية ،إذْ إ ّن هذا التضاد وفق متييز كانط يكون مرجعه إىل كيفية
جامعٍ
ظهور الحقائق لذوي األديان ،ذلك الظهور خاض ٌع لقوالبهم الذهنية ومتأث ٌر بالعوامل
املتعددة وليس راجعا ً إىل الحقيقة نفسها .ق ّرر هيك قائالً:
الله بالنسبة لكانط كان افرتاضاً ال اختبارا ً ،لكننا نرى أن فكرة الحق يف ذاتها ليست
نابع ًة من حياتنا األخالقية ،بل من خّبتنا وحياتنا الدينيتني ،فاآللهة املعروفة كّبهمن
وسونياتا هي تجلياتٌ ظاهراتي ٌة للحق داخل عامل التجارب الدينية .كام أن الحق يختّب
من قبل البرش بنح ٍو مياثل الطريقة التي اقرتحها كانط يف اختبار العامل ،وذلك عن
طريق تلقي املعطيات التي تردنا من الكائن الخارجي ثم تصنيف تلك املعطيات
1

وتفسريها وفق مقوالت األحكام الصورية املتموضعة يف أجهزتنا اإلدراكية ونظامها .

ثم يقول:
2

التمييز بني الحق يف ذاته الذي يف عمقه الالمحدود ليس شخصاً وال شيئاً ،وهو
استيعاب إنساين ولكنه الحقيقة املتعالية التي ندركها
ي اختبا ٍر أو تجرب ٍة أو
ٍ
وراء أ ِّ
4
3
ٍ
بذهنيات برشي ٍة مختلف ٍة وبطرقٍ تشخيصي ٍة وغري تشخيصي ٍة  ...ميكننا متييز
ونختّبها
5

اإللهي الواحد النومينون ذي الحياة األزلية ،من اإلله الشخيص لألديان التوحيدية الله
ووالد املسيح ،وكالحقيقة اإللهية األزلية واملجردة والالشخصية يف األديان غري
6

التوحيدية كّبهمن يف الهندوسية والرنفانا يف البوذية .وكل هذه اآللهة هي استجاباتٌ

 .1التعددية الدينية يف فلسفة جون هيك ،املرتكزات املعرفية والالهوتية ،د .وجيه قانصو ،94 :املركز الثقايف العريب ،الطبعة
األوىل  .2007والحظ كذلك :فلسفة الدين ،جون هيك ،177 :إطا ٌر فلسفي للتعددية الدينية ،ترجمة :طارق عسييل ،دار املعارف
الحكمية ،الطبعة األوىل .2010
2. Real An Sich
3. Personae
4. Impersonae
5. Theistic
6. Non - Theistic
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برشي ٌة للحقيقة اإللهية املتعالية ،ويتم إدراكها برشيا بنح ٍو يتكامل وينسجم مع النظم
1
كل ثقاف ٍة وبيئ ٍة وحضار ٍة خاص ٍة .
واملعتقدات الدينية يف ِّ

من كل ذلك خلص هيك إىل أن التفسري األفضل للتعددية الدينية الحاصلة يف العامل
2
هو القول :إن جميع األديان تتمحور حول حقيق ٍة إلهي ٍة واحد ٍة هي الحق يف ذاته املحتجب

ٍ
ٍ
خ استجاب ٍة
وصف أو تسمي ٍة ،وأن ٍّ
ي
أي
لكل من هذه األديان تاري َ
إدراك واملتجاوز أل ِّ
عن ِّ
يعرب اإلنسان من خالله عن وعيه بحقيقة
متميّزا ً لله وإرثا ً روحيّا ً
ّ
خاصا ً وتقليدا ً دينيّا ً فريدا ًّ ،
الله وإدراكِه كاملَه وتجرب َة االتصال به.
وهكذا ارتكز عىل متييز كانط ،ومن ث َّم فال ميكن أن نصل إىل الحقائق التي مل تقع
كل تجرب ٍة ،ولذا ال ميكن لإلنسان
قوالب ذهني ٍة سابق ٍة عىل ِّ
بأيدينا ،وإمنّ ا نعي ما ندركه وفق
َ
بلوغ الحقيقة كام هي.
وهذه النتيجة ال تختص باإلنسان االعتيادي ،بل هي رشع ٌة سوا ٌء حتى لألنبياء (ع) ألنهم
يتأثرون خالل بيانهم ملا يتلقّونه من شهود الوجود املطلق مبجموع ٍة من العوامل ،من ثم
سيكون فهم أحدهم وإدراكه الحقيقة مغايرا ً لفهم اآلخر وإدراكه لها ،ومن هنا تتعدّد األديان
وظهورات اإلله الواحد وي بدو التضاد يف معتقداتها ،ونتيجة ذلك أنه ال ميكن إلباس أحدهم
لباس الحق أو الباطل ،ألن كل واحد منهم يقدّم ما يفهمه وفق تجربته الدينية،
فهناك ٌ
فرق بني الذات املقدسة كام هي يف األصل والذات املقدسة كام تظهر لنا،
ومن ذلك ندرك أن ظهور الحق يف مظا َهر مختلف ٍة وتجل ٍ
يات متنوع ٍة هو الرس يف
3

اختالف األديان ،وهو الدليل عىل حقانيتها بأجمعها .

وهكذا يكون:
أول شخص غرس بذور التعددية [الرصاطات املستقيمة] يف العامل هو الله تعاىل
لكل واحد منهم مبظه ٍر خاص ،وبعث كل
الذي أرسل رسالً وأنبياء مختلفني ،وتجىل ِّ
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كل واح ٍد منهم
واح ٍد منهم إىل مجتمعٍ خاص ،ورسم تفسرياً للحقيقة املطلقة يف ذهن ِّ
يختلف عن اآلخر ،وبذلك تم تفعيل ظاهرة البلورالية .وعىل الرغم من أن األنبياء كانوا
1

مراتب مختلف ٍة .
يف قمة التجربة والتفسري كانوا يعيشون يف
َ

سوف يأيت منّا التعليق عىل الفرز الكانطي بني اليشء يف ذاته واليشء كام يبدو لنا فال
نستعجل يف ذلك ،ولكن استفادة أصحاب فلسفة الدين لهذه املقولة يستحق التعليق هنا:
أوالً :يبدو من البيان السابق أن هيك وأرضابه يعتقدون أن الوحي اإللهي هو عبار ٌة عن
بحواسه الظاهرة والباطنة .وهذه العقيدة
علومٍ حصولي ٍة يتوفّر عليها الرسول بوساطة االرتباط
ّ
بعيدة عن حقيقة الوحي اإللهي ،فهو ليس من قبيل العلوم الحصولية عىل تفصيل يحتاج
لدراس ٍة مستقلّ ٍة.
ثانيا ً :لو سلّمنا مبا ذكره كانط واستعاره هيك من التمييز بني اليشء يف ذاته واليشء كام
يبدو لنا ،فإن ذلك ال ينفعنا يف عالج التناقض أو التضاد يف الحقيقة اإللهية بني األديان،
ذلك أن الفضاء النموذجي الذي جاءت فيه معالجة كانط هو البحث الفيزيقي التجريبي،
أي العامل الفيزيايئ الخاضع للتجربة الحسية ،بينام يقيم كانط البحث امليتافيزيقي كوجود
الله والحقيقة اإللهية عىل أساس القانون األخالقي ويتخذه كمصادر ٍة لفعالية فكرة الواجب
األخالقي وتصويرها ،وأما الفضاء الذي يريد هيك البحث فيه فهو التجربة الدينية التي هي
معرفة الله واختباره ،ومن ث ّم فإن سحب املوقف الكانطي يف معالجة القضايا الفيزيقيّة إىل
ري صحيحٍ من الناحية املنطقية واملعرفية لوضوح اختالف
معالجة املسائل امليتافيزيق ّية غ ُ
موضوع كال البحثني وفضائهام.
عام يريد التأسيس له وما أراد كانط تأسيسه،
ري غافلٍ ّ
كان هيك مدركا ً ذلك التباين وغ َ
ولذا حاول تجاوز هذه املعضلة بافرتاض أن الله ليس رضور ًة عقلي ًة لفعالية القانون
األخالقي كام رأى كانط ،بل هو حقيق ٌة وجودي ٌة قابل ٌة لالختبار واإلدراك ،مبعنى أن هيك
بهذا االفرتاض حاول توسيع دائرة البحث التجريبي ودائرة التجربة من كونها خاص ًة بالطبيعة
(البحث الفيزيقي) لتشمل التجارب الروحية اإللهية (امليتافيزيقا).
 .1الرصاطات املستقيمة.27 :
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ولكن هذه املحاولة ال تصمد أمام النقد املنطقي واملعريف ،ألن موضوع التجربة هو
الحقائق الوجوديّة التي ميكن اختبارها حس ّيا ً ،ومجرد اعتبار سعة موضوع التجربة ليشمل
التجارب الروحية ال يغري من واقع موضوع التجربة شيئا ً ،إننا نريد التأكّد من مطابقة علومنا
ملوضوعاتها الخارجية املحسوسة فجاء كانط بذلك التمييز .عىل أن السؤال األساس عن
النتيجة التي تصل إليها املعرفة الوجودية التي تخضع لالعتبار الذوقي؟!

مالحظات ختامية
جل بعض املالحظات العامة حول األفكار الرئيسة يف
نريد يف هذه الفقرة الختامية أن نس ّ
رؤية عامنويل كانط يف امل عرفة وقيمتها دون الوقوف التفصييل عند سائر املقوالت التي
تخصصي ًة ،وهو أم ٌر ال يناسب هذه
جاءت فيها ضمنا ً ،ألن مثل ذلك يتطلّب دراس ًة تفصيلي ًة
ّ
املقالة:
مالحظة  :1ماز كانط اليشء يف ذاته من اليشء كام يبدو لنا ،ورأى أن اليشء يف ذاته
بعيد املنال والتناوش ،ولك ّن هذا التمييز ال يعدو أن يكون إنكارا ً للحقائق الخارجية أو
أقل تقدي ٍر ،وهو ٌّ
ين بامتيا ٍز .ذلك أن كانط يقول أ ّن اليشء يف الخارج
تجاوزها عىل ِّ
شك بريو ٌّ
هو غري اليشء يف إدراكنا ،أي ال توجد مطابق ٌة بني ما هو يف الذهن (ما يظهر لنا) وبني ما
هو يف الخارج (اليشء يف ذاته) .وهذا إن مل يكن سفسط ًة فهو يقطع الطريق عىل معرفة
الواقع وإدراكهَ ،ما يعني أن البرشية تسبح يف الجهل املركّب!
إن كانط يف هذه الفكرة مل يتجاوز هيوم الذي أخرجه من سباته الدوغاميئ كام اعرتف
هو نفسه ،ذلك أن هذه التفرقة مل تخلع عىل الحقيقة مضموناً موضوع ّيا ً خارج ّيا ً ،ولذا
الخارج يف حقيقته وماهيته
عجزت عن تجاوز ظاهرية هيوم .ومرجع ذلك إىل أن كانط رأى
َ
ال يقع بالرضورة تحت طائلة اإلدراك البرشي ،وحينئذ ستكون كل أحكامنا عىل الوجود
طابق
ذهني ًة محض ًة ،وبالتايل تغدو فكرة الحقيقة فكر ًة وهمي ًة إذا كنا نفرتض أن الحقيقة هي ت ُ
تطابق للذهن ملا
ما يف األذهان مع األعيان ،بينام وفق افرتاض كانط ال يوجد لدينا سوى
ٌ
يف الذهن ،أي تطابق الذهن مع نفسه وقوانينه ومقوالته ،فالظواهر وإن كانت محكوم ًة
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لقوانني العلية وسائر املبادئ واملقوالت األخرى الذهنية [صورة اإلدراك] ،ولكن هذه
املحكومية ناشئ ٌة -وفق كانط -من فرض الذهن نفسه تلك القوانني واملقوالت وال عالقة
قريب أو ٍ
بعيد بها ،ولذا كانت الحقيقة أن تركب الظواهر عىل نحو ما تبدو لنا،
للواقع من
ٍ
مبعنى أن تكون الحقيقة مجر َد توافقٍ مع قواعد الفكر ،وليست توافقا ً وإخبارا ً عن األشياء
والواقع كام هو.
إن الذي أوصل كانط إىل هذا املأزق هو عدّه القوانني والقوالب املغروسة يف الذهن
ٍ
انعكاسات علمي ًة للقوانني املوضوعية التي تتحكم يف العامل
ني ورشوطا ً للفكر ،ال
قوان َ
الخارجي وتسيطر عليه بصور ٍة عام ٍة  ،وهو نفسه الذي ساقه إىل املصري بتعذر دراسة
امليتافيزيقا دراس ًة عقلي ًة ،ذلك لعدّه القوانني العقلية روابط لتنظيم املدركات الحسية فقط،
وامليتافيزيقا ليس فيها إدراكاتٌ خارجي ٌة حتى تنتظم من خالل تلك الروابط!
مالحظة  :2من حقنا أن نسأل كانط :لقد ف ّرقت بني اليشء يف ذاته واليشء كام يظهر
لنا ،ومن ثم ال ميكن لألشياء الخارجية أن ترد إحساسنا من دون تغريٍ ،والسؤال :هل هذا
القانون يشمل نفسه أو ال؟ وذلك أننا يف هذه النظرية نريد أن نق ّرر حقيقة الواقع الخارجي
وكونه ال يدرك كام هو يف ذاته ،وهذا معناه أن نظرية كانط محكوم ٌة لنفس قانون (اليشء
يف ذاته) و(اليشء كام يبدو لنا) ،وعند ذلك لن يكون لنظريته أي واقعي ٍة ،وهذا معناه الوقوع
ِ
إدراكات اإلنسان نسبي ٌة؟
فأىن لها القول أنّ سائر
يف النسبية .فإذا كانت نظرية كانط نسبية ّ
نسبي
إذ لو كانت هذه النظرية مطلق ًة الستطعنا أن نحكم بنسبية الكل ،ولكنها نظري ٌة وفك ٌر
ٌّ
فحينئذ ال تؤثر يف النظريات واألفكار األخرى.
واالنطالق من قاعدة نسبية الحقيقة مطلقا ً ونسبية املعرفة عام ًة كام تقرر رؤية كانط
ٍ
وتناقض ومفارق ٍة واضح ٍة ،ويرجع حينئذ إىل نقائض املعرفة
يفيض بنا إىل (بارادوكس)
وإشكال الجذر األصم لتشمل املعرفة اإلنسانية عام ًة .فنسبية الحقيقة هي حقيق ٌة أيضا ً فإذا
شملتها القاعدة فسوف نقع يف تناقض (بارادوكس) ،ألننا إذا سلمنا بنسبيتها سمحنا
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لنقيضها بالحياة وهو وجود معرف ٍة مطلق ٍة ،وإذا استثنينا القاعدة من شمول نفسها قضينا عىل
1

القاعدة وألغينا عموميتها .
إن ُعقْدة ال ُعقَد يف مذهب كانط هي فكر ُة اليشء يف ذاته املغاير لليشء كام يظهر لنا،
ألنها تتضمن بالرضورة أ ّن املعرفة نسبي ٌة ،إذ تجعل املعرفة خارج نطاق قدرة اإلنسان ،وال
ري من الفالسفة الذين جاؤوا يف إثره
تق ّر له إال بإدراك الظاهرة .ولهذا هاجم هذه الفكرة كث ٌ
2

من أمثال شارل رنوفييه ( )1903- 1815الذي رأى أنها معتم ٌة للعقل  .وبسبب كون فكرة
تخىل عنه أخالفه املبارشون كام يؤكد لنا ذلك
اليشء يف ذاته عنرصا ً مربكا ً يف فلسفة كانط ّ
ٍ
نزعات أخرى كالتجريبية أو االتجاه املطلق
برتراند راسل ( )1970- 1872واتجهوا صوب
الذي مضت فيه الفلسفة األملانية بعد كانط

.3

ٍ
منطقي يكمن يف أن علمنا بوجود
تناقض
نستنتج من ذلك :أن هذا التمييز يحتوي عىل
ٍّ
يش ٍء ما يعني أننا نعلم بانطباق تصور الوجود عليه والعلية ،فنكون يف هذه الحالة قد عرفناه
وعلمنا به ،ومن ثم ينتفي الجهل الكامل أو عدم العلم به ،ألن الجهل التام بيش ٍء ما يعني
ي إ ّن
عدم معرفتنا به من جميع الجهات وينتج عدم معرفتنا بجهلنا أيضا ً وهو كام ترى .أ ْ
معرفتنا بجهلنا بيش ٍء ما ال تكون ممكن ًة إال إذا عرفنا جانبا ً من ذلك اليشء ثم أدركنا أن هذه
املعرفة ضئيل ٌة للغاية ،أما الجهل املطلق من جميع الجهات فيعني عجزنا عن معرفة جهلنا،
ٍ
بني.
منطقي ّ ٍ
تناقض
وهذا يفيض إىل
ٍّ
يتضح لنا مام سبق أنه ال وجود ليش ٍء يستحيل منطقيّا ً عىل العقل البرشي معرفته سوا ًء
أكان املطلق الالمتناهي أم اليشء يف ذاته كام يعرب كانط ،نعم ميكن أن يُجهل ،والجهل به
يل كام افرتض كانط يف محاولته.
لسبب
موضوعي ال
واقعي أو
لسبب
يعود
ٍ
ٍ
منطقي وعق ٍّ
ٍّ
ٍّ
ٍّ

 .1مقاالت عراقية ،مقاالت وبحوث يف الفكر والدين والفلسفة ،السيد عامر أبو رغيف ،58 :دار الفقه للطباعة والنرش ،الطبعة
األوىل  1435هـ.
 .2مدخل جديد اىل الفلسفة ،دراسة آلخر اآلراء حول حدود الفلسفة وغايتها ومنهجها وعرض ألهم مشاكلها ،د .عبد الرحمن
بدوي ،126 :انتشارات مدين-الطبعة األوىل  1428هـ.
 .3تاريخ الفلسفة الغربية .288 :3
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مالحظة  :3إن كانط قد ع ّد العلو َم الرياضية منشئ ًة للحقائق الرياضية ومبادئها ،ولذا
فهي ال يقع فيها الخطأ أو التناقض ألنها مخلوق ٌة للنفس ومستنبط ٌة منها ،وليست مستورد ًة
من الخارج ليشُ َّك يف صحتها أو تناقضها.
ِ
كاشف عن الحقيقة الخارجة
ٌ
ومنشئا ً للحقيقة ،وإمنا هو
خالقا ً
والحال أ ّن العلم ليس ّ
عن إطاره الذهني الخاص ،ولوال وجود هذه الخاصية يف العلم ،أي كونه كاشفا ً عن الخارج
ال منشئا ً له ،ملا أمكن مناهضة أصحاب النزعة املثالية ،فعندما نعلم أن ( )4 =2 + 2فهو
علم بحقيق ٍة رياضي ٍة معين ٍة موجود ٍة يف الخارج بغض النظر عن وجود اإلنسان ،وليس معنى
علمنا بتلك الحقيقة أننا نقوم بإنشائها ونخلقها يف أنفسنا كام ركن املثاليون إىل هذا وفّسوا
عي
العلم عىل هذه الكيفية ،وإمنا العلم كاملرآة فكام أن املرآة تدلل عىل وجود واقعٍ موضو ٍّ
وعي
يف الخارج للصورة املنعكسة فيها ،كذلك العلم يكشف ويدلل عىل وجود واقعِ موض ٍّ
1

خارج إطاره الخاص .
وألجل هذه املآزق التي ولدتها نقدية كانط ،تعرضت فلسفته للعديد من الحمالت،
كل من نيتشة ( ،)1900- 1844وشيلنج ( ،)1854- 1775وهيغل (- 1770
فتصدى ٌّ
ٍ
واحد منهم يُربز
 ،)1831وشوبنهاور ( ،)1860- 1788وغريهم ،لنقدها ،وراح كل
جوانب ضعف هذه الفلسفة وإخفاقها ،خاصة يف ما يتعلق منها بتفرقته بني الظواهر واليشء
يف ذاته ،وحملته عىل امليتافيزيقا التقليدية ،وقوله باستحالة تخطّي حدود التجربة.
مالحظة  :4لقد استند كانط يف قوله بوجود (اليشء يف ذاته) خلف (اليشء كام يبدو
لنا) إىل قانون العلية ،حتى ق ّرر لنا:
إذاً ليس وجود األشياء (الجواهر) بل حاالتها هو وحده الذي نستطيع أن نعرف
ٍ
حاالت أخ َرى معطا ٍة يف اإلدراك الحيس وفق القوانني
الرضورة منه ،وذلك انطالقاً من
التجريبية للسببية ،ومن هنا ينتج أن معيار الرضورة يقع حرصاً يف قانون التجربة
معني بعلته يف الظاهرة قبلياً ،ومن هنا نحن ال
املمكنة ،وهو أن كل ما يحدث إمنا هو
ٌ
نعرف إال رضورة املعلوالت الحادثة يف الطبيعة والتي تكون عللها معطا ًة لنا ،وأن
الصدر.169 :
 .1فلسفتنا ،محمد باقر ّ

قيمة املعرفة استطالعات يف املوقف الكانطي 193 
معيار الرضورة يف الوجود ال ميتد إىل أبعد من حقل التجربة املمكنة ،دون أن يصلح
حتى داخل هذا الحقل لوجود األشياء بوصفها جواه َر ،ألن هذه ال ميكن أبدا ً أن ينظر
إليها عىل أنها معلوالتٌ تجريبي ٌة ،أو عىل أنها يش ٌء ما يحدث وينشأ .الرضورة إذاً ال
تعنى إال بالعالقات بني الظاهرات مبوجب قانون السببية الدينامي ،وبأن اإلمكانية
املؤسسة عىل هذا القانون أن يستدل قبلياً انطالقاً من وجو ٍد ما معطًى (انطالقاً من
1

سبب) ،عىل وجو ٍد آخ َر (املسبب). .

ويبدو أن كانط هنا قد غفل عن مبانيه يف قانون العليّة والسببية! ذلك أن قانون السببية
كغريه من قوانني الفهم ورشوطه عند كانط ال يصدق إال يف نطاق التجربة ذاتها ،فقيمته
ذاتي ٌة وال يصدق إال بالنسبة إىل نظام الظواهر ملا ميثّله من مبدأ تنظيم يف معرفة األشياء،
فكيف ساغ لكانط أن يتخذ منه دليالً للقول بوجود (اليشء يف ذاته) خارج ذواتنا ،وكونه،
كل
أي اليشء يف ذاته ،علّ ًة إلحساسنا؟ وحتى ينسجم كانط مع فكرته كان عليه أن ينكر َّ
وجو ٍد خارج تصورات اإلنسان الذاتية وأن يتجه إىل املثالية الرصفة ،عىل الرغم من أنه شنّع
عىل املثاليني وعىل ديكارت وباركيل ،بدالً من هذه املثالية املضطربة والواقعية الناقصة.
ح ّقا ً ،إ ّن من يرى أن قانون العلية والسببية صناع ٌة ذهني ٌة وال يعتقد بوجود ترتب املعلول
خارجي خلف الذهن ،يكون
موضوعي
عىل علته ال يسوغ له بعد ذلك اإلميان بوجود عالَم
ٍّ
ٍّ

منشأً للتأثريات والتمثّالت الحسية.

مالحظة  :5من املهم أن نالحظ هنا أن كانط انطلق يف معالجته للمعرفة من مذهبٍ
خاص يف التصورات أو املعاين الكلية هو املذهب االسمي الذي تبنّاه جامعة من
ٍّ
الفالسفة املدرسيني يف العصور الوسطى األوربية منهم أوكام ( .)1347- 1285ويبني
هذا املذهب عىل أن للمفاهيم الكلية وجودا ً ذات ّيا ً باعتبارها أسامء أو مجر َد مفاهي َم قامئٍة
موضوعي خارج الذهن ،وال ح ّ
ظ لها من
حقيقي أو
يف الذهن فقط ،وليس لها وجودٌ
ٌّ
ٌّ
ري مستمد ٍة من
الواقع .اتجه كانط ،يف تأكيده أن للتصورات أولي ًة مطلقا ً ،وأنّها وقبل ّي ٌة وغ ُ

 .1نقد العقل املحض ،318 :ترجمة :غانم هنا.
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ٍ
تجريد يف
اإلحساس ،اتجه يف ذلك إىل هذا املذهب ،فالعقل وفق كانط مهام قام بعملية
ٍ
تصورات كلي ٍة تجاوز املعرفة الحسية.
النطاق املحسوس فهو ال يستطيع أن يوصلنا إىل
وواضح ج ّدا ً أن هذه املقدمة متثّل مصادر ًة عىل املطلوب وهي محل نزا ٍع ،ألنه يق ّرر
ٌ
ٍ
أي
يل
أي
وميتافيزيقي ،فيام يؤكد من جه ٍة ثاني ٍة أ ّن َّ
لنا من جه ٍة عد َم إمكان قيام ِّ
تجريد عق ٍّ
ٍّ
ٍ
تجريد نقوم به ال يوصلنا إال إىل املحسوس ولن يتجاوز املعرفة الحسية! والحال أننا
نتنازع مع كانط يف السبب الذي ألجله ال تستطيع الحواس أن متدنا بتعميامت وصو ٍر
حس ّي ٍة ،والذي عىل أساسه ماز أحكاما ً تحليلي ًة من أخرى توليفي ٍة تركيبي ٍة؟
ّ
ٍ
تصورات عقل ّي ٍة أول ّي ٍة سابق ٍة عىل التجارب
مالحظة  :6أما يف ما يخص القول بوجود
والحس ،فنحن ال يسعنا القبول بنظرية األفكار الفطرية والعقلية ملجموع ِة أمو ٍر:
أوالً :نسأل ما املراد من األفكار الفطرية؟ فهل يراد أن األفكار الفطرية موجود ٌة بالقوة
ري موجود ٌة فعالً ،وإمنا بالقوة والقابلية وتكتسب صورة الفعلية
من دون الفعل ،مبعنى أنّها غ ُ
بتطور الحركة وتكاملها .فإن كان هذا مرادهم فال خالف فيه .ولكن من الواضح أن كانط
ال يقصد ذلك.
ري مقبو ٍل ،وذلك ألن النفس بسيط ٌة بالذات
أما إن كان املراد أنها موجود ٌة بالفعل ،فهذا غ ُ
والبسيط بالذات ال ميكنه أن يولد وينتج ذلك العدد الضخم من األفكار والتصورات
الفطرية.
ٍ
شاهد عىل رفض هذه الفكرة ،ألننا بالوجدان نجد أن اإلنسان
ري
عىل أن الوجدان خ ُ
معني ال توجد لديه أي فكر ٍة وصور ٍة يف ذهنه من هذه
لحظة والدته وحتى يكرب إىل عم ٍر َّ ٍ
كل إنسانٍ يُك ِّذب هذا املعنى،
الصور التي ذكرها كانط من زمانٍ ومكانٍ وعلّيّ ٍة ،فوجدان ِّ
سواء أكانت التصورات متعلق ًة باملادية أم باملجردات.
ثانياً :إذا دقّقنا يف املس ّوغ للقول بوجود التصورات األولية العقلية فسوف نجد أن بعض
التصورات ليس باستطاعة الحس التوفّر عليها من الخارج لعدم تحققها املادي ،لذلك
افرتض كانط أنّها موجود ٌة يف الفطرة ومنبثق ٌة منها.
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والحال أننا لو ق ّدمنا تحليالً للتصورات بشكلٍ يُرجعها كلَّها إىل الحس ويجعلنا نفهم
كيفية حصول التصورات كاف ًة سوا ًء األولية منها أو الثانية ،فعند ذلك ينتفي املربر للقول
باألفكار الفطرية أو التصورات العقلية ،وهذا معناه أن العجز عن تفسري التصورات وكيفية
نشوئها من الحس ال يلزم منه فطريتها أو كونها عقلي ًة أولي ًة .وبعبار ٍة ثاني ٍة :إ ّن مجرد عدم
إدراك كيفية رجوع تلك التصورات للحس ال يالزمه أنّها موجود ٌة يف النفس ومنبثق ٌة منها.
ثالثاً :إن هذه األفكار والتصورات ال ميكن أن يكون مصدرها النفس مبا هي نفس.
وذلك ألن النفس بسيط ٌة ،وإذا كانت بسيط ًة فال ميكنها أن تكون سببا ً بصور ٍة فطري ٍة
ملجموعة من التصورات واألفكار ،وإمنا ال بد من وجو ِد مصد ٍر آخ َر لها ،خارج إطار
النفس.
وبعبار ٍة أخ َرى :إن هذه التصورات الكثرية املتعددة ال يخلو سببها عن أحد أربع ِة أمو ٍر:
 )1إما كرثة الفاعل )2 ،وإما كرثة القابل )3 ،وإما بسبب الرتت ّب املنطقي بني األثر وذي
األثر )4 ،وإما كرثة الرشائط والعوامل الخارجية.
واأل ّوالن باطالن ،ألن الفاعل والقابل حسب الفرض هو النفس ،وهي بسيط ٌة
والتصورات كثري ٌة ،فال توجد سنخي ٌة بينهام.
باطل للسبب ِ
نفسه  ،ألن النفس بسيط ٌة واألفكار والتصورات كثري ٌة،
وأما الثالث فكذلك ٌ
منطقي.
ب
فال يوجد ترت ٌ
ٌّ
فال يبقى إال االحتامل الرابع وهو أن تستند التصورات الكثرية إىل رشائ َ
ط خارجي ٍة وهي
نفس
اآلالت والحواس املختلفة املتنوعة .فالنتيجة هي أن القول« :إن النفس مبا هي ٌ
مصد ٌر لكثريٍ من التصورات» ليس تا ّما ً.
ري بني نظرية كوبرنيكوس يف علم الفلك وبني نظرية إمانويل
مالحظة  :7هناك ٌ
فرق كب ٌ
كانط يف املعرفة وقيمتها ،وبالتايل ال ميكن إجراء املعادلة الكوبرنيكوسية يف مجال
املعرفة وامليتافيزيقا  ،ويف ضوء نظرية كوبرنيكوس ارتفعت املشكالت التي سببتها نظرية
بطليموس يف املجسطي ،أما يف ضوء نظرية كانط فإضاف ًة ملشكالتها الخاصة والتي
جلنا طرفا ً منها ،فهي يف الوقت ذاتِه شدّدت عىل املشكالت التي حاول جميع الفالسفة
س ّ
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تجنّبها قبالً مبن فيهم كانط نفسه ،فهي تفيض إىل الشك والريبية يف الح ّد األدىن مهام
ادعى كانط من الواقعية ورفض الريبية واملثالية التي ع ّدها أشد خطورة من املادية والقدرية
1
نص عىل ذلك رصاح ًة !
واإللحاد والكفر والزندقة
والتطري واالعتقاد بالخرافات ،كام ّ
ّ

إن نجاح كوبرنيكوس يف تجاوز املشكالت التي تثريها نظرية بطليموس وذلك بوساطة
عكس االفرتاض يف عامل الطبيعيات ،ال يس ّو غ لنا أن نقوم باملعادلة ِ
نفسها يف ميدان
املعرفة وامليتافيزيقا ،فنعكس االفرتاض لنقرر أن األشياء تتطابق مع ما يقتضيه إدراك الذهن
وفق ما ج ّهز به ،ونهرع إىل تغيري مقياس الحقيقة ،ألن مثل ذلك ال يختلف عام ق ّرره
بروتاغوراس ( 411- 481ق.م) قبالً :إ ّن اإلنسان مقياس جميع األشياء!

 .1نقد العقل املحض.49 :
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املصادر:
 .1أصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،محمد حسني الطباطبايئ ،تعليق مرتىض مطهري ،ترجمة عامر أبو رغيف.
 .2إطار فلسفي للتعددية الدينية ،ترجمة :طارق عسييل ،دار املعارف الحكمية ،الطبعة األوىل .2010
 .3تاريخ الفلسفة الغربية ،برتراند راسل ،ترجمة :د .محمد فتحي الشنيطي ،الهيئة العا ّمة املرصيّة للكتاب.2011 ،
 .4التعددية الدينية يف فلسفة جون هيك ،املرتكزات املعرفية والالهوتية ،د .وجيه قانصو ،املركز الثقايف العريب،
الطبعة األوىل .2007
 .5الرصاطات املستقيمة ،عبد الكريم رسوش ،منشورات الجمل ،بريوت-بغداد ،الطبعة األوىل 2009م.
 .6فلسفة الدين ،جون هيك.
 .7فلسفتنا ،محمد باقر الصدر.
 .8قصة الفلسفة الحديثة ،زيك نجيب محمود.
 .9كانط أو الفلسفة النقدية ،زكريا إبراهيم.
 .10مدخل جديد إىل الفلسفة  ،دراسة آلخر اآلراء حول حدود الفلسفة وغايتها ومنهجها وعرض ألهم مشاكلها ،د.
عبد الرحمن بدوي ،انتشارات مدين-الطبعة األوىل 1428هـ.
 .11املطوري ،مازن« ،قيمة املعرفة  :استطالعات يف املوقف الكانطي» ،مجلة االستغراب ،العدد  ،9 :السنة الثالثة
 خريف  2017م  14۳9 /هـ ،املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية ،النجف. .12مقاالت عراقية ،مقاالت وبحوث يف الفكر والدين والفلسفة ،السيد عامر أبو رغيف ،دار الفقه للطباعة والنرش،
الطبعة األوىل 1435هـ.
 .13نقد العقل املحض ،إميانويل كانط  ،ترجمة :غانم هنا ،مراجعة :فتحي املسكيني ،املنظمة العربية للرتجمة،
الطبعة األوىل ،بريوت .2013
 .14نقد العقل املحض ،ترجمة :د .موىس وهبة.

جولة عىل نظرية صدر املتأهلني يف باب احلمل ومقارنتها برؤية
كانط1
حسين موسويان2
إميانويل كانط يف كتابه نقد العقل النظري بعد أن صنّف براهني إثبات وجود الله تعاىل وانتقدها ،قال
أي برهانٍ عىل هذا
رص عن إثبات وجود اللّه ،لذا ال ميكننا إقامة ّ
برصيح العبارة أنّ العقل النظري قا ٌ
املوضوع؛ وهذا الرأي متق ّو ٌم عىل املقدّمات االستداللية الفلسفية التي اعترب املعرفة فيها تركيباً من نشا َ
ط ِي
والحس ،ما يعني أن ّها ال ميكن أن تتحقّق إال ضمن القضايا املتحقّقة من النشاط املشرتك بني إدراكنا
الذهن
ّ
الحس الخارجي.
وصور الشهود
ّ
أي استدال ٍل ناجعٍ ميكن االعتامد عليه يف إثبات حقيقة تلك املفاهيم
تجدر اإلشارة هنا إىل عدم وجود ّ
ٍ
وكل ما يطرح عىل هذا الصعيد
حسي ٍة  -مثل مفهوم «الله» ّ -
أي
التي ال ميكن إدراكها عن طريق ِّ
معطيات ّ

 .1املصدر :موسویان ،السید حسین« ،گذری بر نظریهی مالصدرا در باب حمل و مقایسهی آن با دیدگاه کانت» السيد حسني
موسويان ،مجلة خردنامه صدرا ،شامره  ،21پاییز  ،79صص .27-18
تعريب :حسن عيل مطر
 .2السيد حسني موسويانُ ،ولد يف مدينة بابُل يف إيران عام  1342هـ ش .حاز عىل شهادة الدكتوراه يف الفلسفة والكالم اإلسالمي
من جامعة طهران سنة  1377هـ ش .يرتكز نشاط السيد حسني موسويان يف تصحيح ونقد نصوص الفلسفة والكالم اإلسالمي،
ويشغل حال ّياً منصب مدير مجموعة الفلسفة اإلسالمية يف مؤسسة الحكمة والفلسفة يف إيران .ومن بني آثاره ميكن اإلشارة إىل
كل من( :تصحيح وتحقيق رسالة يف الحدوث (حدوث العامل) ،ملؤلفه :صدر املتألهني ،طهران ،نرش :بنياد حكمت إسالمي
ِّ
مؤسسة پژوهيش حكمت وفلسفه ایران،
صدرا ،و(تقديم وتحقيق وتصحيح كتاب التعليقات ملؤلفه ابن سينا) ،طهران ،نرشّ :
مؤسسة پژوهيش حكمت وفلسفه
و(تقديم وتحقيق وتصحيح كتاب التعليقات ملؤلفه :محمد ابن أيب نرص الفارايب) ،طهران ،نرشّ :
إیران( ،تقديم وتحقيق وتصحيح مجموعه رسائل الفيض الکاشاين) ،باالشرتاك مع سعيد األنواري ،نرش :مدرسة عايل شهيد
مطهّري ،وما إىل ذلك من األعامل األخرى.
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ينتهي يف نهاية املطاف إىل الجدل من ناح َي َت ِي اإلثبات والتفنيد؛ ومن هذا املنطلق إن أردنا فهم حقيقة
النقد الذي طرحه كانط عىل براهني إثبات وجود الله تعاىل ،ال ب ّد لنا أ ّوالً من فهم طبيعة رؤيته بالنسبة إىل
املعرفة وكيفية نشأتها ،أي يجب يف بادئ األمر أن نتسا َءل عن السبب الذي جعله يطرح رأياً كهذا بالنسبة
إىل تحقّق معرف ٍة يقين ّي ٍة.
من املؤكّد أنّ هذا الفيلسوف الغريب قد تأث ّر يف طرح نظرياته بالتط ّور العلمي املذهل الذي اجتاح
العامل الغريب يف عرصه وال س ّيام ما متخّض عن القوانني الفيزيائية التي طرحت من قبل إسحاق نيوتن ،لذا
حاول تطبيق هذه القدرة العلمية العظيمة يف عامل الفلسفة ،وهذا الهاجس جعله يبتدئ مرشوعه الفكري
من بيان مختلف أنواع املفاهيم ليك ينتقل من خاللها إىل استكشاف حقيقة املعرفة البرشية ،ومن ث ّم معرفة
جذور إتقان العلوم واستكشاف أسباب عدم النظم املوجود يف املسائل الفلسفية ،لذا أشار إىل صنفني من
املفاهيم األساسية ،أحدهام يتمثّل يف املفاهيم التحليلية واآلخر عبار ٌة عن مفاهي َم تركيبي ٍة .الصنف األ ّول
من املفاهيم ال يُضفي عىل املوضوع محموالً وال مفهوماً ،بينام الصنف الثاين ذو طبيع ٍة متمدّد ٍة ،مبعنى
أنّها تعترب املحمول مفهوماً مختلفاً عن املوضوع ،ومن ث ّم فإنّ حمله يتض ّمن دالل ًة جديدةً.
إميانويل كانط أكّد بعد ذلك عىل أنّ املفاهيم املوجدة للمعرف ٍة يجب أن تكون قبل ّيةً ،ومن جه ٍة أخرى
ٍ
معلومات جديدة؛ لذا فقد صنّف املفاهيم املطروحة يف العلوم ضمن هذا القسم بحيث
ال ب ّد وأن تتض ّمن
اعتربها مفاهي َم تركيبي ًة قبلي ًة  -متقدّم ًة  -ما يعني أنّها من ناحي ٍة تُع ّد تركيبي ًة وتخربنا مبا هو موجو ٌد يف عامل
الخارج ،ومن ناحي ٍة أخرى ت ّتسم بالكلّية والرضورة لكونها ليست شخص ّي ًة وال ذوق ّيةً؛ ومن املؤكّد أنّ بيان
تفاصيل هذا الرأي كثري التفريعات؛ لذلك اكتفى الباحث يف هذه املقالة ببيانها عىل نح ٍو موج ٍز وشاملٍ
لكافّة جوانبها مبحورية املفهوم التحلييل الرتكيبي املطروح من قبل كانط الذي قورن مع آراء صدر
املتأ لّهني يف مجال الحملني الشائع الصناعي واأل ّويل الذايت .تجدر اإلشارة هنا إىل أنّ هذه املقارنة ذات
فائد ٍة يف امتالك فهمٍ أفضل ألطروحات كانط من قبل املطّلعني عىل مبادئ الفلسفة اإلسالمية ،كام أن ّها
مفيد ٌة ملعرفة واقع النقد الذي يطرح يف املقاالت الالحقة عىل نظريات هذا املفكّر الغريب وفق مبادئ
الحكمة اإلسالمية ،وبالتايل ميكن اعتبارها مقدّم ًة للبحوث التي ستد ّون الحقاً يف هذا املضامر.
التحرير
******

باب بعنوان (الكليات الخمسة) ،يتناول أنواع مفاهيم الحمل عىل
هناك يف املنطق ٌ
يل إذا الحظنا نسبته إىل مصاديقه،
املوضوع .ويقال هناك يف البداية :إن َّ
كل مفهومٍ ك ٍّ
سنجده ينقسم إىل (الذايت) و(العريض) ،وينقسم الذايت والعريض عىل التوايل إىل ثالثة
أقسامٍ  ،وقسمني ،وال حاجة لنا يف هذا املقال إىل تعداد هذه األقسام وتوضيحها .إال أن
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مصطلح (العريض) يستعمل بالنسبة إىل املفهوم الخارج عن حقيقة مصاديقه ،ويف الوقت
نفسه ميكن حمله عل يها .ويف املقابل يستعمل مصطلح (الذايت) بالنسبة إىل ِّ
كل مفهومٍ
غريِ خارجٍ عن حقيقة مصاديقه وميكن ـ بطبيعة الحال ـ حمله عىل تلك املصاديق.
وبااللتفات إىل هذا التقسيم ميكن أن يكون لدينا نوعان من الحمل أو نوعان من القضايا
ٍ
واحد منهام ذاتيّا ً بالنسبة إىل املوضوع ،ويكون يف اآلخر عرضيّاً
التي يكون املحمول يف
بالنسبة إىل املوضوع.
وغالبا ً ما يطلق عىل حمل ذاتيات اليشء عليه مصطلح (الحمل الذايت األويل) ،ويطلق
عىل حمل عرضيات اليشء عليه مصطلح (الحمل الشائع الصناعي) أو (الحمل الثانوي
العريض) .وينسب هذا التقسيم عادة إىل صدر املتألهني.
ومن ناحي ٍة أخرى يذهب الفيلسوف األملاين الشهري (إميانويل كانط) ،يف تقسيم مامثل
إىل تقسيم األحكام والقضايا إىل قسمني ،وهام( :القضايا التحليلية) ،و(القضايا الرتكيبية).
ٍ
معلومات جديد ٍة بشأن
يذهب كانط إىل االعتقاد بأن األحكام التحليلية ال تحتوي عىل
املوضوع ،إذ يُكتفى يف هذا النوع من األحكام مبج ّرد (تحليل) مفهوم املوضوع ،يف حني
تعرب عن مفهومٍ جدي ٍد باإلضافة إىل مفهوم املوضوع ،وبذلك يتم
أن األحكام الرتكيبية ّ
(توسيع) دائرة معلوماتنا بشأن املوضوع.
جري مقارن ًة بني تقسيم كانط وتقسيم صدر
وقد حاول بعض املفكرين املعارصين أن يُ َ
معتربا ً كال التقسيمني مرتب ٌ
ط باملحموالت الذاتية والعرضية يف باب (الكليات
ِ
املتألهني،
1

الخمسة)  .بيد أننا ال نرى هذه املقارنة دقيق ًة بالكامل ،كام ال نجد هذا االرتباط قد أخذ
كل واح ٍد من هذه التقسيامت الثالثة ـ أي :تقسيم
بنظر االعتبار بشكلٍ صحيحٍ .إذ إن َّ
املحمول إىل (ذايت) و(عريض) ،وتقسيم الحمل إىل (أويل) و(شائع) ،وتقسيم الحكم إىل
ٍ
باعتبارات متفاوت ٍة ،رغم أن امللحوظ يف جميع هذه
(تحلييل) و(تركيبي) ـ قد ت ّم

 -1انظر :مهدي الحائري اليزدي ،هرم هستي ،ص  27و  ،245مؤسسه مطالعات وتحقيقات فرهنگي ،طهران 1361 ،هـ ش؛
ميتافيزيك ،ص  118ـ  ،119نهضت زنان مسلامن ،طهران 1360 ،هـ ش؛ كاوشهاي عقل نظري ،ص  200فام بعد ،رشكت
سهامي انتشار ،طهران 1360 ،هـ ش (ثالثة مصادر فارسية).
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التقسيامت هو طريقة االرتباط والعالقة بني املحمول واملوضوع .ويبدو أن التقسيم األول
كان باعتبار (املصداق) ،وتقسيم صدر املتألهني بلحاظني مختلفني وهام( :املصداق) و
(املفهوم) ،يف حني أن تقسيم كانط ناظر إىل (املفهوم) فقط.
رب ،علينا أوالً أن نلقي نظر ًة عىل رأي صدر
وليك يتضح هذا املوضوع بشكلٍ أك َ
املتألهني  ،ثم ننتقل بعد ذلك إىل البحث يف نظرية كانط .ويف الوقت نفسه نبحث صلة
ٍ
واحد من هذين
بكل
تقسيم املحمول إىل الذايت والعريض يف باب الكليات وارتباط ذلك ِّ
الرأيني ،ليك نصل يف نهاية املطاف إىل مقارن ٍة مفيد ٍة يف هذا الشأن.

احلمل الذايت األويل واحلمل الشائع الصناعي عند صدر املتأهلني
يعمد صدر املتألهني يف حمل املحمول عىل املوضوع إىل مالحظة حيثية (االتحاد)
1

القائم بينهام  ،ويقول :إن هذا االتحاد ميكن تصوره بإحدى صورتني ،وهام :االتحاد يف
املصداق والوجود ،والصورة األخرى :االتحاد يف املفهوم واملاهية .ويطلق عىل الصورة
3 2

يل) .
األوىل مصطلح (الشائع الصناعي) ،وعىل الصورة الثانية مصطلح (الذايت األ ّو ّ

ٍ
اختالف وتغايُ ٍر من جه ٍة
كل حملٍ هو وجود نوعٍ من االتحاد بني املوضوع واملحمول من جه ٍة ،ووجود
 .1إن الرشط يف تحقق ِّ
أخرى .وقد أخذ صدر املتألهني يف تقسيمه جهة (االتحاد) بني املوضوع واملحمول أيضاً.

 .2صدر املتألهني ،الحكمة املتعالية ،ج  ،1ص  292ـ  ،293دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت 1981 ،م؛ اللمعات املرشقية
(املنطق الحديث) ،ص  ،7انتشارات آگاه ،طهران 1362 ،هـ ش.
 .3عاد ًة ما ينسب إبداع مصطلحي (الحمل األويل) و (الحمل الشائع) إىل صدر املتألهني .ولكن يجب االلتفات إىل وجود
ٍ
إشارات إىل هذين النوعني من الحمل يف كلامت ابن سينا أيضاً ،إال أنه مل يصطلح عليهام بـ (األويل) و (الشائع) .من ذلك ـ عىل
سبيل املثال ـ أنّ البن سينا يف كتاب (منطق املرشقيني) بحثاً بعنوان (يف املحمول عىل اليشء) مفاده أن رشط حمل يش ٍء عىل
يش ٍء ال يعني بالرضورة وجود االتحاد املفهومي بني املوضوع واملحمول ،بل إن الرشط الرئيس يف الحمل هو أن يصدق
ححاً للحمل ،حتى إذا كان هناك تغاي ٌر يف
املحمول عىل املوضوع ،مبعنى أن االتحاد املصداقي يكفي لوحده أن يكون مص ِّ
ح
املفهوم بني املوضوع واملحمول ،إذ يقول( :وليس من رشط املحمول عىل اليشء أن يكون معناه معنى ما حمل عليه ،حتى يص ّ
يصح قوله( :اإلنسان ضحاك) ،بل رشطه أن يكون صادقاً عليه وإن مل يكن هو هو ،ألنه ليس يعني
قول القائل( :اإلنسان برش) ،وال
ّ
حاك ،فإن هذا كاذب ،فإنه ليس البتّة
حاك من حيث هو ض ّ
حاك) أن اإلنسان من حيث له مفهوم اإلنسانية هو الض ّ
بقوله( :اإلنسان ض ّ
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يف الحمل املصداقي (الحمل الشائع الصناعي) ،يكون مصداق املوضوع عني
مصداق املحمول ،مبعنى أن املوضوع واح ٌد من مصاديق وأفراد املحمول ،سواء أكان
هذا املصداق متحققا ً يف الذهن أ ْم متحققا ً يف الخارج .إن املصداق الذهني يقع بوصفه
فردا ً للمعقول الثاين املنطقي ،وهذا هو شأن القضايا الطبيعية ،من قبيل قولنا( :اإلنسان
كيل ) .يف حني أن املصداق الخارجي بوصفه فردا ً للمعقول األول إمنا يتجىل يف القضايا
ّ ٌّ
املحصورة واملهملة والشخصية ،كام يف قولنا( :زي ٌد إنسا ٌن) و(كل إنسانٍ حيوا ٌن).
وأما يف الحمل املفهومي (الحمل الذايت األويل) ،فإن مفهوم املوضوع هو عني
اري أو
مفهوم املحمول ،وبطبيعة الحال يجب أن يكون هناك بني هذين األمرين تغاي ٌر اعتب ٌّ
1

تغاي ٌر من نوع اإلجامل والتفصيل ليك يتم الحمل أو يكون مفيدا ً  .وطبقا ً لرؤية صدر
يل منحرصا ً يف أمثلة من قبيل( :اإلنسان إنسان) أو
املتألهني يجب اعتبار الحمل األ ّو ّ
ناطق).
(اإلنسان حيوا ٌن ٌ
أدق ميكن استنباط هذه املسألة من عبارات صدر املتألهني ،وهي أننا إذا نظرنا
وبنظر ٍة َّ
يف قضي ٍة ما إىل االرتباط (املفهومي) بني املوضوع واملحمول ،يكون الحمل من النوع
يل ،وإذا الحظنا االرتباط (املصداقي) بني هذين األمرين كان الحمل شائعا ً .وبعبار ٍة
األ ّو ّ
يل
أخ َرى :يف الحمل الشائع يكون مصداق املوضوع هو املنظور ،وأما يف الحمل األ ّو ّ
فالذي يقع موضعا ً لالهتامم هو مفهوم املوضوع فقط.
وبهذا التفسري ميكن حمل حتى قضية من قبيل( :اإلنسان إنسان) يف إطار الحمل
الشائع ،وذلك عندما يكون املراد من موضوع القضية مصداق اإلنسان دون مفهومه .كام

حاك باملعنى من هذه الجهة ،بل معناه :اليشء الذي يقال له إنسان ويفهم له صفة اإلنسانية ،لذلك اليشء أيضاً
اإلنسان هو الض ّ
صفة الضاحكية)( .ابن سينا ،منطق املرشقيني ،ص  ،12املكتبة السلفية ،القاهرة 1910 ،م).
 .1إن هذا الرتدد يشري إىل االختالف النظري املوجود يف هذا الخصوص ،حيث تذهب جامع ٌة إىل اعتبار التغاير بني املوضوع
حة) الحمل ،بينام ذهبت جامع ٌة أخرى إىل اعتبار ذلك رشطاً يف (فائدة) الحمل .وعليه طبقاً للرأي األول
واملحمول رشطاً يف (ص ّ
إذا مل يكن هناك تغاي ٌر ال يحصل الحمل من األساس .يف حني أنه طبقاً للرأي الثاين يتحقق الحمل ولكنه لن يكون مفيداً( .آقا عيل
مد ّرس زنوزي ،رسالة حمليه ،ص  10فام بعد ،رشكت انتشارات علمي وفرهنگي ،طهران 1363 ،هـ ش؛ مهدي الحائري اليزدي،
هرم هستي ،ص  231ـ .)237
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أن قضية من قبيل( :اإلنسان حيوا ٌن) ميكن النظر إليها عىل شكل الحمل األويل ،وذلك إذا
كان مرادنا تحليل مفهوم اإلنسان .وبشك ٍل عا ٍّم فإن محور نظرية صدر املتألهني هو أنه ما
رأي يف ما إذا كان الحمل يف قضية ما
مل يتم لحاظ اختالف االعتبار ،ال ميكن إبداء أي ٍ
يل أو من نوع الحمل الشائع.
هو من نوع الحمل األ ّو ّ

ارتباط تقسيم صدر املتأهلني بأقسام املحمول يف باب الكليات
بعد التع ّرف اإلجاميل عىل رأي صدر املتالهني يف مسألة تقسيم الحمل ،ننتقل اآلن إىل
بحث ارتباطه بأقسام املحمول يف باب الكليات الخمسة.
كام نعلم فإن املحموالت الخمسة يف هذا الباب تحمل عىل املوضوع بلحاظ أفراد
خروج أو عد ُم خروج تلك املحموالت عن ذات وماهية
ومصاديق املوضوع ومن حيث
ُ
تلك األفراد .إن هذا األمر يعني أن حمل تلك املحموالت عىل موضوعاتها يكون عىل
شكل الحمل الشائع الصناعي .قال العالمة محمد رضا املظفر يف كتاب (املنطق) يف هذا
الشأن ...( :املقصود من املحمول يف باب الكليات هو املحمول بالحمل الشائع
1

الصناعي) .
ومن هنا فإن تطبيق (املحمول بالحمل الشائع) عىل (املحمول العريض يف باب
الكليات) من جه ٍة  ،وتطبيق (املحمول بالحمل األويل) عىل (املحمول الذايت يف باب
الكليات) من جه ٍة أخرى ،ال يبدو مناسبا ً؛ إذ إن جميع املحموالت يف باب الكليات ـ
األعم من الذايت والعريض ـ إمنا هي يف الواقع من أقسام املحمول بالحمل الشائع
الصناعي  ،والتي تعترب يف املجموع قسيام ً للمحمول بالحمل الذايت األويل.
رصح صدر املتألهني بهذا األمر ،حيث قال ـ بعد تقسيم الحمل إىل الذايت األويل
وقد ّ
والعريض املتعارف ـ بأن الحمل العريض املتعارف أو الحمل الشائع الصناعي ينقسم
بدوره إىل قسمني ،وهام :الحمل الشائع بالذات ،والحمل الشائع بالعرض .والحمل الشائع

 .1محمد رضا املظفر ،املنطق ،ص  ،81دار التعارف للمطبوعات ،بريوت 1402 ،م.
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بالذات إما يتحقق حيث يكون املحمول مفهوما ً ذاتيّا ً وداخالً يف ذات وماهية أفراد
املوضوع ،والحمل الشائع بالعرض إمنا يتحقق حيث يكون املحمول مفهوما ً عرض ّيا ً
وخارجا ً عن ذات وماهية أفراد املوضوع.
والكالم الواضح والرصيح لصدر املتألهني يف كتاب (اللمعات املرشقية) كاآليت:
ف .والذايت ما يكون املوضوع عني
والحمل إما ذايت أويل أو عريض متعا َر ٌ
املحمول ذاتاً وعنواناً  ،...والعريض ما يكون من أفراده ،سوا ًء كان محموله ذاتياً داخالً
1

فيه ،أو عرضياً خارجاً عنه ،والحمل يف األول بالذات ،ويف الثاين بالعرض .

كام عمد صدر املتألهني يف كتاب (األسفار األربعة) بعد تعريف الحمل الشائع
الصناعي  ،إىل التذكري بانقسامه إىل ما بالذات وما بالعرض ،قائالً:
 ...وسواء كان املحكوم به ذاتياً للمحكوم عليه ويقال له الحمل بالذات ،أو عرضياً
2

له ويقال له الحمل بالعرض .والجميع يسمى حمالً عرضياً .

وعىل هذا األساس فإن املوضوع ـ كام يظهر من كالم صدر املتألهني ،سواء يف الحمل
الشائع بالذات أو يف الحمل الشائع بالعرض ـ من أفراد ومصاديق املحمول ،مع فارق أنه
يل يكون الفرد بالذات محموالً ،ويف الثاين يكون الفرد محموالً بالعرض .فإن
يف األ ّو ّ
محمويل (الحيوان) و(األبيض) ـ مثالً ـ يُحمالن عىل (اإلنسان) بالحمل الشائع ،إال أن
َْ
حمل الحيوان عىل اإلنسان يُع ّد حمالً شائعا ً بالذات ،يف حني أن حمل األبيض عىل
اإلنسان يعترب من نوع الحمل الشائع العريض أو الحمل الشائع بالعرض.
متناسب
خالصة القول :إن تقسيم الحمل الشائع إىل الشائع بالذات وبالعرض ،متناظ ٌر و
ٌ
مع أقسام املحمول يف باب الكليات ،مبعنى :املحمول الذايت ،واملحمول العريض .وال
يل هو من ذاتيات املوضوع عىل
يخفى بطبيعة الحال أن املحمول يف الحمل الذايت األ ّو ّ

 .1صدر املتألهني الشريازي ،اللمعات املرشقية (املنطق الحديث) ،ص .7
 .2صدر املتألهني الشريازي ،الحكمة املتعالية ،ج  ،1ص .293
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1

الدوام ،وهذا هو الوجه يف تسمية هذا الحمل بـ (الذايت)  ،بيد أنه ال يُقال هناك أ ّن
املوضوع هو الفرد املحمول بالذات؛ ألن مفهوم املوضوع هو املنظور دون لحاظ أفراده.
ومن خالل ما تقدم ميكن بيان كيفية ارتباط أقسام الحمل ـ من وجهة نظر صدر
املتالهني ـ بأقسام املحمول يف باب الكليات الخمسة بالقول أن املحمول يف (الحمل
األويل) من املفاهيم الذاتية ،إال أن حمله عىل املوضوع يكون بهدف تحليل مفهوم
املوضوع ،دون أن يكون ناظرا ً إىل مصاديق املوضوع .وأما املحمول يف (الحمل الشائع)
فهو إما أن يكون من املفاهيم الذاتية أو من املفاهيم العرضية ،مع خصوصية أن حمله عىل
املوضوع يكون بلحاظ مصاديق وأفراد املوضوع.

احلكم التحلييل التوضيحي واحلكم الرتكيبي التوسيعي عند كانط
لقد فطن كانط يف مقام املعرفة إىل انقسام األحكام إىل( :األحكام التحليلية) و(األحكام
الرتكيبية) ،ومن هذه الناحية كان ناظرا ً إىل االرتباط (املفهومي) بني املوضوع واملحمول
يف القضايا واألحكام .يذهب كانط إىل االعتقاد بأن األحكام الرتكيبية تستوجب زيادة معرفة
اإلنسان بيش ٍء  ،يف حني أن األحكام التحليلية ال تضيف شيئا ً إىل معارف اإلنسان .وقال
يف كتاب (التمهيدات):
 ...أياً كان منشأ األحكام ،ومهام كان وضع الصورة املنطقية لها ،هناك ٌ
فرق بينها
حكم إما أن يكون توضيحياً رصفاً ال يضاف
باعتبار املحتوى ،وطبقاً لذلك فإن كل
ٍ
بواسطته يش ٌء إىل املحتوى املعريف ،أو أن يكون توسيعياً ويزيد من املستوى
املعريف .وميكن تسمية النوع األول باألحكام التحليلية ،كام ميكن تسمية النوع الثاين
2

باألحكام التأليفية .

 .1املصدر أعاله.
 .2إميانويل كانت ،التمهيدات ،ترجمه إىل الفارسية :غالم عيل حداد عادل ،ص  ،96مركز نرش دانشگاهي ،طهران 1367 ،هـ
ش.
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وعىل هذا األساس فإن األحكام الرتكيبية أو التأليفية تعمل عىل زيادة معرفتنا مبوضوع
الحكم ،بخالف األحكام التحليلية التي ال تنفع إال يف تحليل مفهوم املوضوع .ومن هنا
ري
فإن األحكام التأليفية تعمل عىل زيادة املعلومات ،حيث إ ّن مفهوم املحمول فيها غ ُ
مفهوم املوضوع ،وإن األحكام التحليلية تعمل من هذه الناحية عىل تحليل املعلومات،
حيث يكون املفهوم فيها داخالً يف مفهوم املوضوع .ومن هنا نقول أن كانط من خالل
رؤيته إىل حيثية االرتباط (املفهومي) بني املوضوع واملحمول ،قام بتأسيس أول تقسيمٍ
له يف مورد القضايا.
وعىل هذا األساس ميكن القول :إن املعيار الرئيس يف التاميز بني األحكام التحليلية
واألحكام الرتكيبية ـ من وجهة نظر كانط ـ يتلخص يف (االتحاد) بني مفهوم املوضوع
واملحمول ،أو (االختالف) بينهام .وهذا يثبت بوضوح أن تقسيم كانط قد تم يف املقام
املعريف ،وقد كان ناظرا ً يف ذلك إىل (الفاعل املعريف).

عالقة تقسيم كانط بأقسام املحمول يف باب الكليات اخلمسة
مل يكن لدى كانط يف تقسيم القضايا أي نظر ٍة إىل مفاهيم الذايت والعريض املصطلحة يف
باب الكليات الخمسة إطالقا ً؛ إذ كام عرفنا فإن التقسيم التقليدي للمحمول إىل ذايت
وعريض قد ت ّم بلحاظ مصاديق املوضوع ،وبالنظر إىل (معرفة املتعلق) ،يف حني أن أقسام
األحكام من وجهة نظر كانط يت ّم طرحها بالنظر إىل االرتباط مع (الفاعل املعريف) .وكام
يتضح من كلامته إذا كان مفهوم املحمول ـ يف قضية ما ـ مشتمالً عىل يش ٍء ٍ
زائد عىل ما
ميتلكة الشخص (الفاعل املعريف) عن مفهوم املوضوع ،اتخذت القضية شكل القضية
(الرتكيبية) ،وإال فإنها ستتخذ شكل القضية (التحليلية).
وتتجىل هذه النقطة من بعض أمثل ِة كانط عىل نحو واضح ج ّدا ً .فإن القضية القائلة( :إن
الذهب معد ٌن أصف ُر اللون) ـ مثالً ـ هي من وجهة نظر كانط قضي ٌة تحليلي ٌة:
ي تجرب ٍة أخرى غري املفهوم
ألنني يف التعرف عىل هذه الحقيقة ال أحتاج إىل أ ِّ
الذي أعرفه عن الذهب ،وذلك املفهوم يتضمن بدوره حقيقة أن هذا الجسم أصفر
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اللون ومعد ٌن ،ألن هذا هو العنرص املقوم ملفهوم الذهب ،ولست بحاج ٍة يف تحليل
ي يش ٍء آخ َر من خارجه .
هذا املفهوم إىل أ ِّ
1

يف حني أننا نعلم أن (اللون األصفر) ال ميكن عدّه ـ من منظور املنطق التقليدي ـ ذاتيّاً
ومق ّوما ً للذهب ،بل هو من أعراضه .وإذا أردنا مقارنة رؤية املنطق التقليدي برؤية كانط ـ
مبعنى أن نرى القضايا (التي يكون محمولها ذات ّيا ً بالنسبة إىل املوضوع) تحليلي ًة ،ونرى
القضايا (التي يكون املحمول فيها عرضيّا ً بالنسبة إىل املوضوع) تركيبي ًة ـ وجب علينا
القول بأن هذه القضية املذكورة هي قضي ٌة تركيبي ٌة .يف حني أن كانط نفسه يذهب إىل خالف
هذا األمر.
وعليه فإن اعتبار تشابه وتناظر تقسيم املحمول إىل الذايت والعريض يف باب الكليات
وتركيبي من وجهة نظر كانط ال يبدو وجيها ً .إال إذا
يل
الخمسة ،مع تقسيم الحكم إىل تحلي ٍّ
ٍّ
نقلنا خلفية تقسيم املحمول يف باب الكليات الخمسة إىل (الفاعل املعريف) ،وقلنا بأن
كل محمو ٍل يحصل عليه املع ِّرف من خالل تجزئة وتحليل املفهوم الذي يحمله يف ذهنه
َّ
عن املوضوع ،يكون ذات ّيا ً لذلك املوضوع ،ويف غري ذلك سيكون عرض ّيا ً له.
ومن خالل ما تقدم تتضح العالقة بني تقسيم كانط وتقسيم صدر املتألهني أيضا ً .إذ
كام رأينا فإن أقسام املحمول يف باب الكليات الخمسة تتكافأ مع أقسام املحمول بالحمل
كل
الشائع الصناعي  .فإذا أخذنا الحمل الشائع بالنسبة إىل الفاعل املعريف ،سوف ينطبق ٌّ
من الحمل الشائع بالذات والحمل الشائع بالعرض عىل التوايل عىل الحكم التحلييل
والحكم الرتكيبي .ومن جهة أخرى سوف يتحد الحمل الشائع بالذات مع الحمل الذايت
األويل (الناظر بنفسه إىل املفهوم والفاعل املعريف) .وأما إذا اعتربنا الحمل الشائع ناظراً
إىل متعلق التعريف ـ الذي يبدو أكرثَ متاهيا ً مع رؤية صدر املتألهني ـ فسوف لن يكون
هناك بعد ذلك أي تطابقٍ بينه وبني رؤية كانط ،وسوف يكون الحمل األويل وحده الذي
يقبل االنطباق عىل الحكم التحلييل فقط.

 .1املصدر أعاله ،ص .97
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الثورة الكوبرنيكية إليامنويل كانط برؤية الشهيد مرتضى
مطهري1
ّ
رضا تقيان ورزنه
تط ّرق الباحث يف بادئ املقالة إىل بيان املقصود من الثورة الكوبرنيكية إلميانويل كانط عىل الصعيد
ٍ
تشكيك حول
املعريف ،واملسألة األساسية هنا متحورت حول ما طرحه هذا الفيلسوف الغريب من
امليتافيزيقا التي كانت سائد ًة يف عرصه ،حيث تأث ّر بآراء سلفه ديفيد هيوم وأيّد تط ّور العلوم التجريبية،
ناهيك عن أنّ التناقضات املوجودة يف املعتقدات امليتافيزيقية قد جعلته يتبنّى فكرة إعادة هيكلة النهج
الحس والذهن ،وعىل هذا
اإلبستمولوجي لدى البرش ،حيث اعترب املعرفة مثر ًة للنشاط املشرتك بني
ّ
متحصل ٌة من النشاط املشرتك
األساس فقد ذهب إىل القول بأ ّن العينية ال تكتسب من الخارج ،بل هي نتيج ٌة
َّ
ٍ
مقوالت متعالي ٍة تتمخّض عنها مفاهي ُم تركيبي ٌة قبلي ٌة (سابق ٌة) ،ومن ث ّم ال
الحس والذهن عىل ضوء
بني
ّ
ٍ
تناقض يف العقل
كل تنظريٍ يطرح بعيدا ً عن الشؤون املحسوسة فهو يسفر عن حدوث
محيص من القول بأنّ ّ
الخالص (املحض).
رغم أنّ الشهيد مرتىض مط ّهري اعترب ديفيد هيوم وإميانويل كانط رائدين فاقا أسالفهام يف النشاط
الفكري الفلسفي ،إال أنّه أكّد عىل إخفاق األخري يف أطروحته اإلبستمولوجية ،فثمرة أطروحاته الفلسفية هي
إنكار واقعية العلم ،كام أنّه ضيّق نطاق املعرفة الذهنية دون مس ّوغٍ معقولٍ ،ناهيك عن أنّ ثورته الكوبرنيكية
خ مبادئ العلم ،بل أسفرت عن التشكيك بها.
مل تُثمر مطلقاً ترسي َ
التحرير

 .1املصدر :تقيان ورزنه ،رضا« ،انقالب كپرنييك كانت از ديدگاه شهيد مطهري» ،مجلة «ذهن» ،شتاء وربيع  1387ـ  1388هـ
ش 2009 ،م ،العددان  36و .37
تعريب :حيدر نجف.
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الخالصة
1

2

تع ّرضت ثورة كانط الكوبرنيكوسية يف نظرية املعرفة لشتى أشكال النقد والدراسة،
ِّ
مصاف نظريات سقراط وأفالطون وأرسطو ،وذهب آخرون إىل
فاعتربها بعض الباحثني يف
عدم جدواها بل وإىل كونها سلبي ًة وتخريبي ًة .عىل أن القاسم املشرتك بني كل هذه اآلراء
املؤيدة واملعارضة هو االعرتاف بالتأثري الكبري الذي تركته هذه الثورة يف جميع املدارس
ال
الفكرية وحتى الفرضيات العلمية من بعد كانط وإىل يومنا هذا .تستعرض هذه الدراسة أو ً
مايض هذه الثورة واألجواء التي سادت عرص كانط ،ثم تتطرق ملناقشة السؤال القائل:
ي أسئلة وقضايا صاغ كانط منظومته الفلسفية يف املعرفة وفقا ً للنموذج
لإلجابة عن أ ِّ
الكوبرنيكويس؟ ومن بعد ذلك قمنا مبراجعة تقييامت هذه الثورة يف أفكار الشهيد مرتىض
مطهري ،وخصوصا ً يف آرائه النهائية حولها وحول كانط ،والتي عرضها يف دروسه التفصيلية
دروس ألقاها عىل لف ٍ
يف من أساتذة الجامعات
لرشح منظومة املال هادي السبزواري ،وهي
ٌ
(ومنهم أساتذة الفلسفة الغربية يف جامعة طهران) .يف زمن الشهيد مطهري مل تكن الكثري
من كتب كانط وال املصادر والكتب املرجعية األوىل عن كانط ،بل وحتى الكثري من
املصادر من الدرجة الثانية عنه ،مل تكن قد ت ُرجمت بعد إىل الفارسية ،وتدل طريقة إحاالت
الشهيد مطهري إىل املصادر عىل أنه مل يُوفَّق حتى ملطالعة األعامل املتوفرة جميعها ،بيد
أن نوعية نشاط الذهن يف املعرفة ،ودحض كاشفية العلم عن الواقع ،وتوقف كانط عند
امليتافيزيقا ،كانت من جملة القضايا والبحوث التي عالجها الشهيد مطهري بالنقد
والدراسة.

1. Copernican revolution
2. Epistemology
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مقدمة
1

صحيح أن عرص كانط ُعرف بكثريٍ من السامت والعالمات منها النزعة اإلنسانية  ،و النزعة
ٌ
2

3

العلمية  ،و التنوير  ،ولكن رمبا كانت امليزة األبرز التي استحوذت عىل ذهنية كانط وغريه
أوضح وأسط َع من سائر مميزات ذلك
من املفكرين يف ذلك العرص ،والتي تب ّدت بنح ٍو
َ
ٍ
تطورات جذري ٍة يف جميع أركان الثقافة
العرص ،هي النزعة العلمية ،والسعي الجرتاح
والحضارة .فثورة كوبرنيكوس يف الفلك والنجوم ،وثورة هيوم الكوبرنيكوسية يف علم
ح ًة يف أذهان املفكرين آنذاك
األخالق ،وثورة نيوتن يف الفيزياء ،بعثت هي كلها
وساوس مل ّ
َ
ص ُبون إىل التقدم العلمي فال مناص أمامكم من التحوالت
تؤكِّد لهم أنكم إذا كنتم ت َ ْ
الجذرية .ومع أن كانط كان صاحب خرب ٍة يف معظم علوم زمانه ،وتقدم فيها إىل مرحلة
إال أنه بدأ مرشوعه األسايس باإلعالن عن أسباب إفالس ما بعد الطبيعة
األستاذيةّ ،

4

5

الرسمية ،وضياعها يف دوامة التناقضات غري املجدية ،وحاول طبعا ً دحضها وهدمها .وقد
ّس يف
كان سؤاله األسايس :ما هي علّة علل التقدم والتجديد يف سائر العلوم ،وما هو ال ّ
إفالس وتيه ما بعد الطبيعة؟ وبعد التدبّر يف مصري سائر العلوم واملنعطفات الكثرية التي
توصل أخريا ً إىل نتيج ٍة فحواها أنه ينبغي القيام بثور ٍة يف الفلسفة أيضا ً عىل غرار
م ّرت بهاّ ،
جه فورا ً إىل كوبرنيكوس رائد قافلة الثوار يف العرص
ما حصل يف سائر العلوم .لذلك تو ّ
الحديث.
تشري هذه الدراسة إىل الخلفيات واألجواء التي سادت عرص كانط ،ودوافعه من امليل
الجرتاح ثور ٍة يف الفلسفة الرسمية ،ثم نتناول بالدراسة والتحليل نقود الشهيد مرتىض
مطهري لفلسفة كانط .يعتقد األستاذ مطهري أن هيوم وكانط ،باملقارنة إىل أسالفهم
1. Humanism
2. Scientism
3. Enlightenment
4. Metaphysics
5. Antinomies
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رب .لكنه
خصا املشكلة
املاديني السطحيني ،كانوا أكرثَ يقظ ًة ونباه ًة ،وش ّ
ٍ
بوعي وذكا ٍء أك َ
يرى أن هيوم أكد فقط عىل وجود مشكل ٍة يف جسد ما بعد الطبيعة وقضية املعرفة ،أما كانط
الذي تقدم أكرثَ من هيوم بقليلٍ وحاول معالجة املشكلة ،فقد وصف ،ملعالجة املشكلة،
رث صالب ًة وق ّو ًة .فهو يرى أن
وصف ًة مقلوب ًة جعلت جدران الطريق املسدود الذي هو فيه أك َ
كانط أيضا ً كانت له نقوده الجادة للميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة) وأيضا ً لنوعية نشاط الذهن
الحس (اإلحساس) ويف سياق املعرفة،
يف املعرفة .الذهن الذي يقول به كانط مملو ٌء قبل
ّ
ٍ
مبقوالت تفرض نفسها عىل مادة املعرفة ،أما الذهن الذي يقول به الشهيد مطهري فهو
الحس ،وتبدأ نشاطاته األساسية والبالغة التعقيد بعد وفود
الحس ويف أثناء
فار ٌغ بامل ّرة قبل
ّ
ّ
لكل هذه
املحسوسات وحصول ماهية األشياء يف الذهن .ولكن من الواضح أن التطرق ِّ
إال يف حدود اإلشارات العابرة ،األمر الذي قام به كاتب
ري متاحٍ ّ
القضايا يف دراس ٍة واحد ٍة غ ُ
هذه الدراسة عىل الرغم من اعرتافه بقصوره يف الفهم الشامل لفلسفة كانط ،وكذلك يف
الفهم العميق للركائز األصيلة ألفكار الشهيد مطهري ،ومن خالل مراجعة آثار هذين
املفكرين الكبريين.

الثورة الكوبرنيكوسية
ٍ
ٍ
وعالمات عديد ًة ،فهو عرص النزعة اإلنسانية وعرص
سامت
قلنا قبل قليل أ ّن لعرص كانط
النزعة العلمية ،وعرص التنوير ،وعرص الثورات .ولكن باعرتاف كانط نفسه «مل تقع أبدا ً
حادث ٌة بعظمة الثورة الفرنسية الكربى يف تاريخ القرون الحدثية» (كورنر 1۳67 ،هـ ش،
ّسبت هذه الروح الثورية
 19۸۸م ،)1۸ ،ومل تؤثر يف أفكاره بدرجة تأثري هذه الثورة .ولقد ت ّ
يف أركان وأسس الحياة االجتامعية إىل املناخ العلمي والفكري للمفكرين الكبار أيضا ً.
ومن ذلك فقد كان للثورة الكوبرنيكوسية يف النجوم دروها الخاص يف إطالق روح التحول
والتغيري والثورة يف الركائز الثقافية والحضارة للعامل الغريب.
يع ّرف برتراند راسل حسنات علم الفلك الحديث الذي ظهر باكتشافات كوبرنيكوس
ري صحيحٍ.
بأنها اثنتان :أوالً معرفة أن ما كان يعتقد به الناس منذ العصور الغابرة قد يكون غ َ
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ٍ
وثانيا ً معيار الحقيقة العلمية هو تجميع املعلومات بص ٍ
حدوس متهور ٍة
رب وأنا ٍة إىل جانب
حول القوانني التي تربط بني هذه املعلومات .لقد ظهرت الثورة الكوبرنيكوسية يف ضوء
أنه لو افرتضنا الشمس بدل األرض مركزا ً للعامل لبدا نظام العامل أبس َ
ط ومفهوما ً أكرثَ وعلميّا ً
رث مام لو افرتضناه عىل النحو الذي تص ّوره أرسطو وأخالفه (م ن.)21 ،
أك َ
وهيوم أيضا ً الذي تسبب يف أعنف الصعقات لكانط ،زعم هو اآلخر اجرتاح ثورة
كوبرنيكوسية يف علم األخالق (تقيان ورزنه 1۳۸6 ،هـ ش 2007 ،م 20۸ ،ـ .)220
يعرتف كانط أنه استفاق من غفوة الجزمية بعد قراءته لهيوم وقرر أن يطلق ثورة
كوبرنيكوسية يف علم املعرفة أيضا ً .إىل ذلك الحني كانوا يقيسون صدق القضية عن طريق
1

تطابق الذهن مع العامل الخارجي .وحسب عقيدة كانط فإن الصدق هو :تطابق العني مع
3

2

الذهن  ،وبفرز ما ميكنه تجربته من قبلنا (الظواهر ) وما هو خارج نطاق معرفتنا (اليشء
4

يف نفسه ) ،اعترب رس إفالس ما بعد الطبيعة هو خروج العقل النظري عن َم َديات الحس
ٍ
خارج حيّز
مساحات هي
والتجربة ونطاق الظواهر ،وطموحاته املجنحة ودخوله يف
َ
الحل والعالج يكمن يف أن يرتاجع العقل النظري بأرسع ما ميكن ودون
ّ
نشاطه .ووجد أن
حق .يعتقد كانط أن ما بعد
تضييعٍ للوقت عن املواقف التي كان يدافع عنها عن غريِ وج ِه ٍّ
الطبيعة الرسمية من فرط ما حلقت يف َم َد ٍ
يات بعيد ٍة فَ َقدت قدراتها البرصية وقواها
الجسامنية ،وينبغي أن تنتف ريشها الكاذب وتعود ملواقعها ومواقفها األصلية ليمكن
إنقاذها من املهلكة .لكنه أفرط يف نتف ريشها إىل درج ِة أن حرمها حتى من التحليق يف
مملكتها الطبيعة املرشوعة .إنه يشري برصاح ٍة لهذه القضية يف كتابه «التمهيدات» (مقدمة
لكل ميتافيزي َقا مقبل ٍة يُراد لها أن تكون علامً) ويقول:
ِّ

1. Object
2. Subject
3. phenomenon
4. noumenon
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هنا ،لو أردنا أن نبني كيف ستكون امليتافيزيقا التي ينبغي أن نتوقعها كنتيج ٍة بعد
أن كيفنا أنفسنا مع أصول النقد ،وكيف لن يجعلها نتف الريش الكاذب هذا نحيف ًة
ً
تافهة ،بل وسيؤدي من ناحي ٍة أخرى إىل عظمتها وجاللها ،لتطلب ذلك مجاالً واسعاً
(كانط 1370 ،هـ ش 1991 ،م.)241 ،

ٍ
تناقضات
لقد أصاب كانط عندما شخّص أن ما بعد الطبيعة الشائعة والرسمية تعاين من
غريِ مجدي ٍة ،لكنه مل يفكر يف أنه قد يكون هناك ،ما عدا املنظومات الفلسفية التي يعرفها
والتي طالعها ،منظوماتٌ فلسفي ٌة أخرى تراعي حدود العقل ورفعته وتنتهل من مصاد َر
معرفي ٍة أخرى ،وبذلك فهي ال تعاين من مثل هذه التناقضات.
ٍ
تناقضات عدمية الجدوى ،ومل
رص كانط عىل أن ما بعد الطبيعة الرسمية تعاين من
ي ّ
التوصل إىل أغراضها وأهدافها الرئيسة وغاياتها القصوى ،وهي وجود الله،
تستطيع
ّ
والحرية ،وخلود النفس ،وكذلك األخالق الذاتية الركائز (املكتفية بذاتها) .وكان يصف ما
كاذب وحكم ٌة باطل ٌة ليؤكد أن عرص انحطاطها وأفولها قد حان ،وكل
بعد الطبيعة بأنها ف ٌّن
ٌ
محاول ٍة إلنقاذها إمنا هي محاول ٌة عدمية الجدوى أساسا ً ،وال حل سوى هدم هذا البناء
ٍ
ني (كانط 1۳70 ،هـ ش،
أساس رص ٍ
الهش األساس ،وإقامة امليتافيزيقا عىل
ّ
املتزلزل
 1991م 6 ،ـ  .) ۳9وقد كان كانط يؤكد عىل أن مساعيه الفلسفية هي إلنقاذ الفلسفة من
الشك ،لكن كل من له خربةٌ باألمر يعلم أن معظم املذاهب الفكرية النسبية التي جاءت من
بعده تنسب له نزعتها يف الشك بكل فخ ٍر واعتزا ٍز.
ولكن ما هي ح ّقا ً األجواء والظروف التي دفعت كانط إىل إطالق ثور ٍة يف الفلسفة؟
ٍ
ومساحات بعيد ٍة ،ألن
للعثور عىل جواب هذا السؤال ال نحتاج للسفر والبحث يف َم َديات
بكل وضوحٍ وجال ٍء يف مقدمة كتابه «نقد العقل املحض».
كانط نفسه دلنا عىل الجواب ِّ
إنه مبشاهدته تطور العلوم ،مبا يف ذلك علوم الرياضيات والطبيعيات ،ومقارنة وضعها هذا
الهش ملا بعد الطبيعة ودورانها حول نقط ٍة ثابت ٍة من دون أن تتقدم حتى
ّ
بالوضع املتزلزل
خطو ًة واحد ًة إىل األمام ،استنتج أن ما بعد الطبيعة يف أزم ٍة .يف هذه املقدمة نراه أ ّوالً يذكر
املنطق ،حادي قافلة العلوم اليقينية ،والذي سار يف طريق العلم املوثوق .والرياضيات
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أيضا ً من وجهة نظره هي عل ٌم «سار منذ القدم ويف حدود ما يستطيعه عقل اإلنسان ،وبني
كل أهايل اليونان املذهلني ،يف الطريق املوثوق ،أال وهو طريق العلم» (كانط 1۳62 ،هـ
ش 19۸۳ ،م 25 ،ـ  ،)26واهتدت العلوم الطبيعية ،وخصوصا ً الفيزياء ـ والتي كان مييل
لها أكرث من ميله لسائر العلوم ـ عىل الرغم من تأخرها بعض اليشء ،ولكنها اهتدت أخرياً
1

2

3

4

بفضل نبوغ فرانسيس بايكون  ،و غاليلو  ،و توريتشيل  ،و شتال  ،وغريهم ،إىل جادة
العلم .ولكن «ما هو السبب الذي جعل امليتافيزيقا ال تجد لحد اآلن طريق العلم
املوثوق؟» (م ن.)29 ،
لِ َم لَ ْم يكن ملا بعد الطبيعة التي ت ّدعي تبيني أسس العلوم وتأسيس مناهج العلوم،
ٍ
انتصارات علمي ٍة باهر ٍة ،ولِ َم هي عاجزةٌ عن
علمي إيجايبٍّ ويف خلق
نصيب يف إيجاد تطو ٍر
ٌ
ٍّ
تسويغ وتبيني األساس الفلسفي للعلوم الطبيعية؟ (كانط 1۳70 ،هـ ش 1991 ،م 6 ،ـ .)7
ميكن التخمني بأنه يف األجواء التي حاول فيها كانط طرح مرشوعه الفلسفي ،كانت
النزعة العلموية مهيمن ًة عىل األذهان واألفكار إىل درجة أنه عىل الرغم من رحابة آفاقه
ونظراته مل يستطع التحرر من تأثرياتها وضغوطها فصاغ منظومته الفلسفية طبقا ً لها .من هنا،
عىل الرغم من األسئلة الكثرية التي كانت أمامه ،من املستبعد يف ضوء ما نعرفه عنه من
تدقيقٍ ونظ ٍر ثاقب ،أنه بقي غافالً عنها ومل يهتم لإلجابة عنها .إنه مل يوضّ ح أبدا ً :لِ َم هو
يعترب كل مسائل ما بعد الطبيعة مسائل غري منتجة وال جدوى منها؟ ولِ َم هو يتوقع من ما
مسائل كبري ٍة ومتعدد ٍة ،نفس ما يتوقعه من العلم التجريب؟ هل
َ
بعد الطبيعة مبا فيها من
عظمة اإلنسان وحياته وتخصيب منظومته الفكرية ره ٌن باملسائل املحلولة أم باملسائل
واملشكالت التي يوجدها مبساعيه الفكرية؟ هل تقدم قافلة الثقافة والحضارة البرشية
منو ٌ
حل ما
ط باملعلومات الحالية والنتائج الحاصلة عنها أم بجهود اإلنسان الرامية إىل ّ

1. Francis Bacon
2. Galileo
3. Torricelli
4. Stahl
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ٍ
مجهوالت؟ ثم هل استطاعت العلوم الطبيعية ـ التي استهدفت بسهام املشاهدة
يواجهه من
والتجربة الطبقة األظهر واألكرث سطحية من عامل الوجود ،بل ومساح ًة ج َّد صغري ٍة من هذه
حل وتبيني كل املجهوالت التي تواجهها ،أم كام قال الفيلسوف اإلسالمي الكبري
الطبقة ـ َّ
ابن سينا  -وهو ما أثبتته حاالت التقدم العلمي التي أعقبت كانط وبعد تاليش ح ّمى الزهو
ٍ
ّس من أرسار
كل ٍّ
علمي ومع ِّ
اكتشاف
العلمي يف عرص الحداثة – قال أنه مع كل
حل ل ٍّ
ٍّ
العلم تتب ّدى أرسا ٌر أخ َرى أكرثُ وأعق ُد ،وهكذا دواليك؟ وإذا كان األمر كذلك فَلِ َم نتوقع من
الغاص باملنعطفات كل املشكالت،
ما بعد الطبيعة أن تعالج وهي يف منتصف طريقها
ّ
وتصل إىل نهاية الطريق؟
صياغة هيوم ملبدأ العلية وما تف ّتق عنها من نزع ِة ٍّ
شك ،كان حافزا ً آخ َر دفع إىل الخوض
أسايس فيها .وبالطبع فإن هيوم أيقظه من غفوة النزعة
يف هذه الساحة ومامرسة دو ٍر
ٍّ
الجزمية وخطف النوم الرغيد من عينيه ،لكنه مع ذلك ظل يذكره بخري حتى اللحظات
الطويل يف تاريخ الفكر البرشي ،بيد أن
َ
األخرية من حياته .ومع أن لهذا املوضوع ماضيَه
هذا الحجم من تأثرياته ـ والذي أضفى عليه هيوم أسلوبا ً وسياقا ً جديدا ً بطريق ٍة ذكي ٍة ـ يبقى
مدينا ً لألجواء التي ساهم مفكرون وناقدون كثريون يف خلقها:
الحل الذي اقرتحه مثرة
ّ
كانت هذه هي املشكالت التي واجهت كانط ،وقد كان
دراساته الواسعة يف العلوم األخرى وعزميته الجادة للتخلص من هذه املشكالت ،وقام
ي
هذا الحل عىل إثبات وجود قضايا تركيبي ٍة قبلي ٍة .من وجهة نظره فإ ّن مسا َر التقدم يف أ ِّ
علمٍ منو ٌ
وقسم
ط بوجود مثل هذه القضايا .سار هيوم عىل خطى املفكرين الذين سبقوه ّ
القضايا العلمية إىل نوعني هام :قضاي َا مستمد ٌة من التجربة (ومنها قضايا العلوم الطبيعية)
وقضايا غني ٌة عن التجربة (و مثالها القضايا الرياضية).
بيد أ ّن العلية والرضورة هام من املفاهيم التي ال ت ُستمد من التجربة وال هي من نوع
القضايا الرياضية أي التحليلية ،وهكذا انتهى به املطاف إىل إنكار العلية .وحاول كانط من
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2
1
خالل تقسيمه الجديد للقضايا إىل قضايا تحليل ّي ٍة و قضايا تركيب ّي ٍة  ،وتقسيمه القضايا
4
3
الرتكيبية إىل تركيبيّ ٍة قبليّ ٍة و تركيبيّ ٍة بعديّ ٍة  ،حاول إثبات وجود القضايا الرتكيبية القبلية يف

العلوم التي اعتقد أنّها علو ٌم متقدم ٌة وخصب ٌة ومتجدد ٌة ،مضافا ً إىل محاولته إثبات التضعضع
والهشاشة واإلفالس يف العلوم التي تفتقد للقضايا الرتكيبية القبلية .وسيمكن عن طريق
تكريس وجود مثل هذه القضايا يف الفلسفة معالجة مشكلة العلية والطريق املسدود الذي
ٍ
بتناقضات
وصلت إليه العلية ،وسيتبني أيضا ً السبب يف ابتالء أدعياء ما بعد الطبيعة الرسمية
غريِ ُمجدي ٍة (إطالق مقوالت الفاهمة عىل مجال ما وراء الظواهر الحسية مثل وجود الله،
ووجود النفس وخلودها ،وإطالقها عىل «اليشء يف نفسه» الخارج عن نطاق إدراكاتنا
الظاهرياتية)  .وألجل متهيد األرضية واملقدمات لتكريس مثل هذه القضايا ،وجد كانط أن
جه نحو الثورة
من الرضوري إقامة منظومته الفلسفية عىل أساس ثور ٍة يف املعرفة ،فتو ّ
الكوبرنيكوسية يف الفلك من منطلق خلفياته الفكرية.
مع أن كانط يوضّ ح يف «نقد العقل املحض» أنهم يف زمانه يعتربون املعرفة تطابق
الذهن مع متعلقات الذهن ،ومل يرش إىل املايض التاريخي للثورة الكوبرنيكوسية يف
املعرفة ،ولكن باملستطاع تح ّري جذور هذه الثورة بالعودة إىل زمن ديكارت وحتى إىل ما
قبل ديكارت .يف إطار فكر ديكارت تطرح عىل األقل قضية الكيفيات الثانوية وفعالية الذهن
وتطابق الواقع الخارجي مع الذهن .إالّ أن تطوير هذه الرؤية وتنميتها وتّسيتها عىل جميع
نشاطات الذهن وأداءاته ،وتبيني واستخراج نتائجها ،حصل كله عىل يد كانط .يرى كانط
صادق،
ٌ
أ ّن كال َم هيوم القائل بتع ّذر استقاء الرضورة والكلية من املعطيات التجربية هو كال ٌم
ولهذا بدا من الصعب عليه القول بأن املعرفة هي تطابق الذهن مع متعلقاته ،لذلك قال:

1. Analytical
2. Synthetic
3. A priori synthetic
4. synthetic A posterior
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جرى االفرتاض لحد اآلن أن معرفتنا كلها يجب أن تتطابق مع املتعلقات ،ولكن
طبقاً لهذا االفرتاض سوف تذهب هدراً كل املساعي الرامية إىل معرفة يش ٍء عن هذه
املتعلقات بنح ٍو َقبْيل ويقيني ليك تزداد معرفتنا وتتضاعف .إذاً ،يجب اآلن أن نحاول
ونرى أنه لو افرتضنا بأن املتعلقات هي التي يجب أن تتطابق مع املعرفة ،فهل سنحقق
تقدماً
أفضل يف موضوع ما بعد الطبيعة أم ال؟ (.)Kant, 1993: B XVI
َ

وهنا تحديدا ً يشري ألو ِل مر ٍة إىل الثورة الكوبرنيكوسية يف النجوم والفلك:
الوضع هنا متاماً مثل فكرة كوبرنيكوس األوىل .بعد أن مل يصل كوبرنيكوس إىل
نتيج ٍة جيد ٍة يف تبيني دوران األجرام الساموية ـ بنا ًء عىل افرتاض أن هذه األجرام هي
ّب لو افرتض أن األرض
التي تدور حول األرض ـ حاول أن يرى هل سيصيب نجاحاً أك َ
متحركة والنجوم [مبا يف ذلك الشمس] هي الساكنة؟ ()Ibid: B XVI

وقد أثبتت البحوث والتحقيقات الفلكية التالية أن الكثري من الظواهر الفلكية التي مل
1

يكن لها ما يربرها حسب افرتاض مركزية األرض اكتسبت تبيينا ً مناسبا ً وسهالً حسب
2

فرضية مركزية الشمس .
وعىل هذا الغرار ،ذهب كانط إىل أنه من أجل أن تكون األعيان الخارجية معلوم ًة لدينا
يجب أن تتطابق مع ذهننا ،ال العكس .وستكون املعرفة القبلية ممكنة التبيني واإليضاح
عىل هذا األساس ،أما حسب الفرضية السابقة فلن تكون ممكنة التبيني .إذا افرتضنا أن ذهن
ٌ
رصف يف عملية املعرفة فلن نستطيع تسويغ املعرفة القبلية التي ال شك
منفعل
ٌ
اإلنسان
يف أننا منتلكها ونتوفر عليها .إذا ً ،ينبغي أن نفرتض أن الذهن ف ّع ٌ
ال.
واآلن ميكن العمل يف ما بعد الطبيعة ،ويف خصوص شهود األعيان بطريق ٍة مامثل ٍة
نفسها مع األعيان ،فال
[مامثل ٍة ملا يف علم الفلك] .إذا تقرر أن تطابِق قو ُة الشهود [الذهن] َ
أفهم كيف ميكن لإلنسان أن يتوفر عىل معرف ٍة صحيح ٍة بشأن األعيان .ولكن عىل العكس
متفائل ج ّدا ً بتحقق هذا األمر (.)Kant, 1993: B XVII
ٌ
نفس ُه مع الذهن ،فأنا
إذا كيّ َف الع ُ
ني َ

1. Geocentric Hypothesis
2. Heliocentric Hypothesis
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أي إن الذهن يفرض صور معرفته عىل املادة النهائية للتجربة ،وال ميكن معرفة األشياء
بواسطة هذه الصور.
يعتقد كانط أن الرياضيات أصبحت علامً عندما قامت عىل أساس مفاهي َم قبلي ٍة.
لقد سارت الرياضيات منذ القدم ،يف حدود ما يدركه عقل اإلنسان ،عىل طريق العلم
املوثوق بني سكان اليونان املذهلني .ولكن ينبغي أ ّال نتصور أ ّن الرياضيات أيضا ً
استطاعت بسهول ِة املنطق ِ
نفسها ـ الذي يتعامل فيه العقل مع نفسه فقط ـ أن تسري يف هذه
الجادة ،أو األفضل أن نقول أن تشق وتفتح لنفسها هذه الجادة .بل عىل العكس متاما ً،
ِّ ٍ
متعرث،
أخال أن الرياضيات بقيت لزمنٍ طويلٍ (وخصوصا ً عند املرصيني) تسري بنح ٍو بطي ٍء
جرتها أفكا ٌر مبارك ٌة لفرد بذل محاول ًة
وينبغي أن ننسب هذه االستحالة إىل نوعٍ من الثورة ف ّ
معين ًة ،وبالنتيجة لن يعود الطريق الذي يجب السري فيه طريقا ً يقبل الخطأ (كانط1۳62 ،
هـ ش 19۸۳ ،م.)26 ،
خر ًة ج ّدا ً يف العلوم الطبيعية ،بيد أن تقدم هذه
يعتقد كانط أن هذه الثورة حدثت متأ ِّ
العلوم أيضا ً ما انفك مدينا ً لتغيري املفكرين يف هذه العلوم ملناحيهم البحثية ،وطاملا حاول
الباحثون يف هذه العلوم العثور عىل إجابات أسئلتهم عن طريق االتباع املحض للطبيعة
1

والتقيد بعامل األعيان ،فلن يستطيعوا تحقيق تق ّدمٍ يُذكر .ولكن منذ أن أمسك غاليلو ،
2

3

وتوريتشيل  ،وشال بعنان الطبيعة يف أيديهم ،ومل يسمحوا بجرجرة الطبيعة نحو ذاك
االتجاه أو هذا ،حصلت مكاشف ٌة طافح ٌة باألنوار واأللق ،ألنه:
إال األشياء التي يخلقها بنفسه طبقا ً ملخططاته .لقد
اكتشف هؤالء أن العقل ال يرى ّ
ني ثابت ٍة،
اكتشف هؤالء أن العقل يجب أن يتقدم وفق أصول أحكامه وتقييامته طبقا ً لقوان َ
وأن يلزم الطبيعة باإلجابة عن أسئلته ،ال أن يسمح فقط بأن تجرجره الطبيعة ذات اليمني
وذات الشامل .ف في غري هذه الحالة لن ميكن إطالقا ً للمشاهدات التصادفية التي مل تأت

1 .Gallileo
2. Torricelli
3. Stahl
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رضوري ،ومع ذلك يكون
ألي خط ٍة مرسوم ٍة مسبقا ً ،أن تندمج مع بعضها يف قانونٍ
ٍّ
وفقا ً ِّ
هذا القانون ذلك اليشء الذي تبحث عنه وتحتاج إليه (م ن.)2۸ ،
حل طبقا ً للفرضية الجديدة.
جد لها ٌّ
مشكلة العلِّيّة من املشكالت التي ت ُعالَج ويُو َ
مصداق للمعرفة
ٌ
لكل حادث ٍة علَّ ٍة ،وهذا العلم هو
يعتقد كانط أننا نعلم بالتأكيد بأن ِّ
ي ٍ
رشط يكون هذا العلم ممكنا ً؟ إنه ممك ٌن فقط برشط أن تكون يف األعيان
القبلية ،ولكن بأ ِّ
ٍ
مقوالت قبلي ٍة هي مقوالت الفاهمة البرشية،
وليك تكون عيني ًة تابع ًة ومحكوم ًة ملفاهي َم أو
والعلية إحدى هذه املقوالت (كاپلستون 1۳60 ،هـ ش 19۸1 ،م.)64 ،
رص كانط عىل أنه:
ي ّ
إذا كان غري هذا ملا كان ملفاهي َم مثل الجوهر أو العلية ،والتي مل تنتزع من التجربة
وهي كام يقال مستقل ٌة عن التجربة أو «قبلي ٌة»  ،ملا كان لها ما بإزاء يف الخارج .العامل
ٌ
معرفة من
الخارجي معناه عامل األشياء واألمور التي تتعلق بها التجربة ،ولهذا فهو
صناعتنا نحن (كورنر 1367 ،هـ ش 1988 ،م.)57 ،

محور أفكار كانط هو أن العامل موجو ٌد بالنسبة لنا مبقدار ما نفكر به .إننا ننظر للعامل
قوالب قبلي ٌة ت ُف َرض عىل مادة املعرفة.
من نافذة قوالبنا الذهنية .وهذه القوالب الذهنية هي
ُ
إنها قيو ٌد برشي ٌة ذاتي ٌة وال مف ّر منها.
تفاعلت بحوثٌ ودراساتٌ كثري ٌة حول نتائج هذه الثورة ،لكن ما يتعلق مبوضوع هذه
الدراسة هو موقف كانط من ما بعد الطبيعة .يعتقد كثريون أن كانط بإعالنه عن اقتصار قدرة
العقل البرشي عىل معرفة الظواهر والفينومينات ،أقىص فه َم األمور غري الطبيعية عن حيّز
لسبب مه ٍّم هو:
التجربة والعقل البرشيني .وذلك
ٍ
يف املعرفة والعلم ،املقوالت مبثابة الصورة ،وما يستمد عن طريق التجربة مبثابة مادة
رضوري للعلم .من هنا ميكن االستنتاج بأن علمنا يتعلق فقط
تلك الصورة ،ووجود كِليهام
ٌّ
باألمور التجربية أي الحادثات وعوارض األشياء ،وال يتعلق بذوات األشياء .والعلوم
الرياضية معترب ٌة ألن أحكام العقل فيها تختص بأمو ٍر هي من صناعة الذهن نفسه وليست
خارج الذهن .الثقة بالعلوم الطبيعية مر ّد ها إىل أن موضوعاتها تخضع للتجربة ،وقد منّاها
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1

العقل ورعرعها وأوصلها إىل نتائجها مبفاهيمه ومقوالته  .أما موضوعات الفلسفة األوىل
(ما بعد الطبيعة) فليست من داخل الذهن فيكون العقل نفسه قد صنعها وال تخضع للتجربة
مسائل مجرد ٌة وال تندرج يف إطار
ُ
والتجريب .وعليه ال ميكن ملسائل ما بعد الطبيعة وهي
التجربة وال ميكن تجريبها ،ال ميكن لها أن ت ُبحث علميّا ً (پاپكني 1402 ،هـ ق.)۳۳7 ،
ٌ
رصف،
تقييدي
وعليه فـ «األمور النفس األمرية لها ،من زاوية فلسفة كانط النظرية ،طاب ٌع
ٌّ
مبعنى أنها تدل عىل الحدود التي لو افرتضنا أن فاهمتنا أرادت تجاوزها ،فسوف تفقد
عينيتها» (مجتهدي 1۳62 ،هـ ش 19۸۳ ،م.)54 ،
صحيح أ ّن استخدام مقوالت الفاهمة يف نطاق الذوات املعقولة ،من وجهة نظر كانط،
ٌ
ٍ
وتناقضات عدمي ِة الجدوى ،بيد أن
هو استخدا ٌم متعا ٍل لها ،ويفيض إىل أوهامٍ وجد ٍل
الحقيقة هي أنه حينام يغلق بابا ً يفتح من جهة أخرى بابا ً عىل عامل الحقائق امليتافيزيقية،
لكل
رص كانط يف كتابه «نقد العقل املحض» وكذلك يف كتابه «مقدمة ِّ
وهو األخالق .ي ّ
ميتافيزي َقا مقبل ٍة يراد لها أن تكون علامً» عىل أنه ال يريد أن يفتح باب اإللحاد ،بل يروم عن
طريق إثبات عجز العقل النظري عن حل قضايا ما بعد الطبيعة متهيد الطريق لتأسيس ما
بعد الطبيعة عىل أساس العقل العميل ،ويقول:
«لذلك رأيت من الالزم أن أنحي املعرفة جانباً ألفسح املجال لإلميان» ( Kant,
.)1993: Bxxx

ويف كتابه «مقدمة لكل ميتافيزي َقا مقبل ٍة يُراد لها أن تكون علامً» يتخطى حتى هذه
الحدود ويشري برصاح ٍة إىل الخدمات التي ق ّدمتها فلسفته النقدية لعلم الكالم ،قائالً:
ولكن ينبغي عدم التقليل أبداً من أهمية خدماتها [فلسفته النقدية] لعلم الكالم،
وذلك أنها تحرره من أحكام الجزميني ،وبذلك تصونه حيال كل اعرتاضات أمثال هؤالء
املعارضني ،ذلك أن امليتافيزيقا الدارجة رغم كل الوعود اإليجابية التي تقطعها لعلم
الكالم مل تستطع الوفاء بوعودها .أضف إىل ذلك أنها باستعانتها بالفكر الجزمي مل
تستطع سوى أن تسلح أعداءها ضد نفسها (كانط 1370 ،هـ ش 1991 ،م.)38 ،

1. Categories
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ولكن يبدو أن املناخ الفكري الذي ساد بعد عرص كانط فتح الطريق أمام تشويه أفكاره
والتمثيل بها ،فجرى الرتكيز أكرث عىل ذلك الجزء من أفكاره الذي هدم ما بعد الطبيعة،
فتحول إىل مع ٍ
ري من التيارات الفكرية اإللحادية .وباملستطاع رصد منوذجٍ
ني تستقي منه كث ٌ
1

بار ٍز لذلك يف املدرسة الوضعية املنطقية .والشهيد مطهري بدوره ،وألنه مل يتوفر عىل
املصادر والكتب األصلية وخصوصا ً كتاب « مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يراد لها أن تكون
جه له نقوده
علامً» ،الحظ أكرث ما الحظ الدور التخريبي إلنكار ما بعد الطبيعة عند كانط وو ّ
ومؤاخذاته.

موقف الشهيد مطهري من ثورة كانط الكوبرنيكوسية
يعتقد األستاذ مطهري أنه بالرغم من أن هيوم وكانط كانا أكرث يقظ ًة ووعيا ً باملقارنة إىل
أسالفهام السطحيني ،واستطاعا تشخيص املشكلة بذكا ٍء ،لكن هيوم مل يفعل سوى التأكيد
عىل وجود مشكل ٍة يف جسد امليتافيزيقا وقضية املعرفة ،وكانط الذي تق ّدم قليالً يف الطريق
عىل هيوم وحاول معالجة املشكلة قدّم وصف ًة مقلوب ًة لهذه املشكلة وجعل جدران هذا
الطريق املسدود أكرثَ صالب ًة وقو ًة .إنه يعترب نظريات كانط يف نظرية املعرفة خطو ًة إىل
األمام بالقياس إىل آراء املاديني ،ويرى أ ّن الذين يعتربون املعرفة انعكاسا ً للعامل الخارجي
يف الذهن سطحيون «مل يفهموا أصالً قضية املعرفة ومل يدركوا أسلوب عمل الذهن»
ٍ
شخصيات مثل هيوم وكانط هم
(مطهري 1۳60 ،هـ ش 19۸1 ،م .)27۸ ،لكنه يقرر أن
مفكرون فتحوا أعينهم وكانوا يقظني ومل يقنعوا بنظريات املاديني السطحية حول املعرفة،
لكنهم عجزوا يف الوقت ذاته عن إيجاد حل مناسب للمشكلة.
لقد وقعوا يف هذه التضاعيف ألنهم درسوا ذهن اإلنسان دراس ًة حقيقي ًة دقيق ًة وحسبوا
لكل واح ٍد من هذه املعاين واملفاهيم ،ثم وجدوا أن هذه املعاين واملفاهيم [مبا
حسابا ً ِّ
كل ما موجو ِد يف الذهن كان يف السابق
يف ذلك العلّ ّية] ال تنسجم مع النظرية القائلة أ ّن َّ

1. Positivism
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كل حا ٍل ،حتى لو كانوا قد
موجودا ً يف الحس ،وانتقل من الحس إىل الذهن ...إذا ً وعىل ِّ
أخطأوا فقد كان خطؤهم هذا بعد أن قاموا بهذه الدراسة الدقيقة عىل الذهن ،وبعد أن
طرحت هذه األسئلة عليهم ،وكان خطؤهم ناجام ً عن وصولهم لحقيق ٍة وواقعٍ مل يستطيعوا
يف أحسن األحوال تسويغه وتربيره (م ن ،ج  27۸ ،۳ـ .)279
يف زمن األستاذ مطهري [عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن العرشين للميالد] مل
ري من مصادر الدرجة الثانية حول كانط قد ترجمت إىل الفارسية بع ُد ،ناهيك عن
تكن كث ٌ
مصادر الدرجة األوىل ،ويدل أسلوب إحاالته إىل آراء كانط عىل أنه مل يتح له حتى مطالعة
اآلثار املتوفرة عن كانط كلها ،بيد أن له مع ذلك نقوده لفلسفة كانط ،والتي نشري يف ما ييل
إىل أبرزها:
 1ـ إنكار كشف العلم عن الواقع من جملة املؤاخذات التي يسجلها الشهيد مطهري
عىل نظرية كانط .من وجهة نظر الحكامء املسلمني ـ وخصوصا ً صدر املتألهني فام بعد
ـ ما يدركه الذهن يش ٌء واح ٌد مع الواقع الذي يصله اإلنسان من دون توسط الذهن .حقيقة
العلم والوعي (وعي األشياء الخارجية) من وجهة نظرهم هي حصول ماهية اليشء
الخارجي يف الذهن «أي عندما نعلم بيش ٍء تكتسب ذات ذلك اليشء وماهيته وجودا ً آخ َر
يف أذهاننا» (مطهري 1404 ،هـ ق ،ج  ،1ص  .)52ومع أن باملقدور تّسية نقده هذا
لكانط ـ القائل :إذا فرض الذهن يف معرفة العامل الخارجي صورته عىل مادة املعرفة،
فسوف تقوم عالم ُة استفهامٍ كبري ٌة عىل واقعية املعرفة ـ عىل رأيه هو أيضا ً ،لكنه يف هوامش
كتاب «أصول الفلسفة واملنهج الواقعي» للعالمة الطباطبايئ ،و«رشح املنظومة
املبسوط» ،ويف مناقشة الوجود الذهني ،ي ّدعي أن الفصل املميز والحد الفاصل بني النزعة
الواقعية ونزعة الشك والسفسطة هو تبنّي هذه الفكرة املهمة ،فمن رأيه إذا مل نعترب الوجود
الذهني حصول ماهية األشياء يف الذهن نكون قد وقعنا يف فخ نزعة الشك والسفسطة (م
ن ،ج  255 ،1ـ  ،2۸9ومطهري 1۳60 ،هـ ش 19۸1 ،م ،ج  ،۳ص  2۳0ـ .)295
يستشف أن كانط يبدأ قضية املعرفة من املوضع الذي يرى الحكامء املسلمون وخصوصا ً
صدر الدين الشريازي صدر املتألهني وأتباعه أنها تنتهي وتختتم فيه وتغدو أمرا ً مسلَّام ً به.
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أي إن كانط ال يرى الوجود الذهني لألعيان (املعرفة) حصول ماهية األشياء يف الذهن،
إمنّ ا الذهن ف ّعالٌ يف هذه املرحلة أيضا ً وهي قبول مادة التجربة ،ويفرض صوره عىل مادة
املعرفة .وعليه فالوجود الذهني لألشياء ليس مجرد حصول ماهيتها يف الذهن .وتنبع هذه
القضية من أن املبادئ التصورية والتصديقية لهذين املفك َريْن متباين ٌة أساسا ً .ففي آراء
خ ل الذهن إىل ظهور املعرفة ،أما يف الفكر الصدرايئ ـ والذي يدافع الشهيد
كانط ،يؤدي تد ّ
مطهري عنه ـ فإن نشاط نفس اإلنسان وروحه عىل معطيات الحس والتجربة بعد حصول
ماهية األشياء يف الذهن وتك ّون املعقوالت األوىل ،ال يُب ِعد حصيل َة املعرفة عن الواقع ،بل
ويعمل عىل مزيد من التغلغل إىل صميم الواقع (مطهري 1۳60 ،هـ ش 19۸1 ،م ،ج ،۳
 ۳07ـ .)۳15
التدقيق يف نوعية الدور والنشاط الذي يقرره الحكامء املسلمون للذهن يف معرفة
ح
العامل الخارجي ،يهدي إىل أن هذه النشاطات ال تقيص الذهن عن عامل الواقع .صحي ٌ
أ ّن لذهن اإلنسان دورا ً أساسيّا ً يف صناعة وصياغة املعقوالت الثانية املنطقية والفلسفية
التي ت ُعد ركائز معرفتنا للعامل الخارجي ،بيد أن «هذه املعقوالت صنعها الذهن ،واستمدها
من املعقوالت األوىل .ولو مل تكن املعقوالت األوىل ملا استطاع الذهن صناعة
املعقوالت الثانية من عند نفسه» (مطهري 1404 ،هـ ق ،ج .)۳۳۳ ،1
رص عىل أن اإلنسان ال سبيل
بيد أن القضية مختلف ٌة من األساس طبقا ً لرؤية كانط ،فهو ي ّ
له إىل معرفة العامل الخارجي كام هو .إنه يشاهد العامل الخارجي من وراء نظارة وضعوها
عىل عينيه منذ األزل ،وال مف ّر له منها ،وال سبيل إلثبات واقعية متعلقات املعرفة البرشية
عن طريق معرفة ظواهرها .وعىل ح ّد تعبري الشهيد مطهري:
إذا كانت بنية الذهن بحيث يكون الطريق مفتوحاً أمامه ليصنع أشيا َء إما أنها ليست
ي
موجود ًة يف الخارج أصالً أو إذا كانت موجود ًة فهي موجود ٌة بنح ٍو آخ َر ،فعندها بأ ِّ
ٍ
إدراك من إدراكاتنا نستطيع أن نثق (م ن ،ج .)243 ،1

 2ـ خالفا ً لرؤي ٍة معروف ٍة عن كانط ،يعتقد األستاذ مطهري أنه بثورته الكوبرنيكوسية يف
املعرفة ليس مل يعط نصيبا ً أوفر للذهن يف معرفة عامل الوجود وحسب ،بل وقلّص من
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مجال نشاطه كثريا ً .من وجهة نظر مطهري قدرات الذهن ودوره يف معرفة العامل الواقعي
مام تصوره كانط .يعتقد كانط أن الذهن ينشط فقط يف مرحلة تلقي
رب بكثريٍ ج ّدا ً ّ
أك ُ
املعطيات الحسية وتنظيمها يف القوالب الذهنية (مقوالت الحس ومقوالت الفاهمة) ،وكام
قيل فإنّ
ٌ
منبعث من أشيا َء خارجي ٍة
كانط يعتقد أن موضوعات اإلدراك املبارشة بعضها
ٌ
منبعث من جهازنا اإلدرايك (رسل 1365 ،هـ ش 1986 ،م،)975 ،
وبعضها

ط وف ّع ٌ
والذهن ناش ٌ
ال بهذا املعنى  .لكن الذهن عند املفكرين والفالسفة املسلمني
محض قبل تلقي املعطيات الحسية
ومنفعل
ٌ
املتأخرين ،ومنهم الشهيد مطهري ،فار ٌغ متاما ً
ٌ
وأثناء تلقيها ،ونشاطه يبدأ بعد وفود املعطيات الحسية عىل الذهن .إنه يعتقد أن هذه
ٍ
لنشاطات واسع ٍة ومع َّقد ٍة ج ّدا ً والحق ٍة يف ذهن اإلنسان ،ومن
املعطيات الحسية هي بداي ٌة
هذه النشاطات ميكن اإلشارة إىل تكون املعقوالت األُوىل ،واملعقوالت الثانية املنطقية،
واألهم من ذلك املعقوالت الثانية الفلسفية ،ومنها ال ِعلِّيّة ،والرضورة ،والوجوب .ولكن أال
يبعث هذا النشاط الواسع للذهن عىل الشك يف كشف علم اإلنسان وإدراكه عن الواقع؟
جواب الشهيد مطهري عن هذا السؤال هو :ال ،ألن كل نشاطات الذهن إمنا هي بعد وفود
املحسوسات وال دور للذهن يف هذه املرحلة .كام أن قدرات الذهن البرشي وقواه يف
النشاطات املعقدة الالحقة مردها إىل انتساب الذهن للروح .ولهذا فهو يعتقد أن قضية
ري كامل ٍة من دون االعتقاد بالروح .ويف ما ييل تفصيل الفكرة :حول نو ع
املعرفة تبقى غ َ
نشاط الذهن يف معرفة العامل الخارجي وتشكل «الكليات» ،توجد نظريتان بني الحكامء
املسلمني ،إحداهام نظرية «التجريد» املنسوبة البن سينا وأتباع مدرسته ،والثانية نظرية
«التعايل» لصدر املتألهني .طبقا ً لنظرية التجريد ،تتحقق املعرفة بتك ّون ال صورة الحسية
يل .الصورة الخيالية هي نفسها الصورة
والصورة الخيالية والصورة العقلية ،وضمن مسا ٍر نزو ٍّ
بعض خصوصياتها .ما يقوم به الذهن بعد تلقي املعطيات الحسية هو نو ٌع
الحسية ناقص ًة
َ
من التهذيب والتشذيب والترصف يف املعطيات الحسية ضمن مسري ٍة نزولي ٍة ،و إقصاء
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ري مح َّد ٍد وهو
الخصائص الجزئية ،وهكذا تحصل الكليات .مبعنى أن الكيل أم ٌر مبه ٌم وغ ُ
حصيلة تشديب وصقل الجزئيات من قِ َبل الذهن .لكن الشهيد مطهري يعتقد:
تعابري وكلامت أمثال الخواجة نصري الدين الطويس وابن سينا بالشكل الذي ينتج
عنها نفس كالم هيوم هذا [يف خصوص الكليات] من دون أن يتقصدوا الوصول إىل
هذه النتيجة .ألنهم كانوا يعتقدون أن الكيل يظهر من انطباع ونقش صورة يف الذهن
(صورة فر ٍد جزيئ) ،ثم تنطبع فيه صور ٌة أخ َرى (صورة فر ٍد جزيئ آخ َر) ،ثم تنطبع فيه
صور ٌة أخرى ،وعندما ينطبع فيه عد ٌد كبريٌ من هذه الصور ترتاكم عىل بعضها ،تنمحي
يل» من امنحائها .طيب ،إذا كان األمر كذلك فكالم
هذه املشخصات ،ويظهر «الك ُّ
صحيح (مطهري 1404 ،هـ ق ،ج .)309 ،1
هيوم
ٌ

يقول الشهيد مطهري:
نظرية التجريد هذه نظرية هش ٌة ،وقد دحضت بعد ذلك متاماً عىل يد صدر
املتألهني الذي طرح مكانها نظري ٌة أخرى ،وهي من أفضل نظرياته ،وهي أنه ال الصورة
الحسية ترتقي إىل مرحلة الخيال ،وال الصورة الخيالية ترتقي إىل مرحلة العقل
(مطهري 1360 ،هـ ش 1981 ،م ،ج .)293 ،3
ٍ
كل مرحل ٍة من مراحل املعرفة،
نشاط مت َعا ٍل ،يف ِّ
إمنا يبدع ذهن اإلنسان يف إطار
املرحل َة الالحقة .مبعنى أنه عندما يتأثر حسنا بالعامل الخارجي عن طريق الحواس،
وتتحقق ماهية اليشء الخارجي يف الذهن ،عندها يبدأ عمل الذهن .هنا يبدع الذهن
صور ًة مامثل ًة متناسب ًة مع عامل الحس يف عامل الحس .ثم تبدع قوة الخيال من هذه
الصورة صور ًة خيالي ًة متناسب ًة مع عامل الخيال ،وتبقى الصورة الحسية يف مقامها .وتار ًة
أخرى ،عندما تواجه قوة العقل الصور َة الخيالية ،يتم إبداع صور ٍة عقلي ٍة متناسب ٍة مع عامل
كل قو ٍة من الصورة القبلية لليشء
العقل يف عامل العقل .طبقاً لهذه النظرية ،تصنع ُّ
موضوع املعرفة صور ًة أرقى وأعىل تتناسب مع مرتبتها الوجودية ،وهكذا تتكون
املعقوالت األوىل .واملعقوالت الثانية املنطقية هي مثرة نشاط الذهن عىل هذه
املعقوالت األوىل .أي بعد حصول املعقوالت األوىل يف الذهن وتوفرها عىل وجو ٍد
ذهني ،تكتسب يف الذهن سلسل ًة من الصفات الذهنية هي املعقوالت الثانية املنطقية
من قبيل الكلية والجزئية وكل املفاهيم املنطقية .أما نشاط الذهن األصيل والذي
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يشكل أساس املعرفة فهو تكوين وإبداع املعقوالت الثانية الفلسفية نظري العلية،
والرضورة ،واإلمكان ،وباقي املفاهيم الفلسفية .والواقع أن مشكلة هيوم وكانط
األساسية هي أيضاً طريقة تبيني انبثاق هذه املفاهيم يف الذهن ،وهذه املعقوالت
بدورها حصيلة نشاط الذهن عىل املعقوالت األوىل ،والذهن ينتزعها من العالقات
بني املعقوالت األوىل  ،مبعنى أن نشاط الذهن يعود ليكون عىل املعقوالت األوىل.
ي يش ٍء موجو ٍد يف الذهن ،وما
وما مل تكن هذه املعقوالت األوىل فلن يكون هناك أ ُّ
مل يوجد يش ٌء يف الذهن فلن يكون هناك ذه ٌن أصالً ،إمنا ستكون هناك فقط قو ٌة
إدراكي ٌة لها أهلية اإلدراك .والذهن يتكون بالنسبة نفسها التي تواجه بها العني تلك القوة
اإلدراكية .الذهن فار ٌغ قبل أن تفد عليه املعقوالت األوىل وهي الصور املحسوسة.
لكن أمثال كانط يقولون :ال ،بعض األشياء تصل من الحس مبارش ًة وهي مواد اإلدراك
ٌ
مرافقة للذهن
واملعرفة ،وبعض األشياء األخرى ال عالقة لها أبداً بالحس ،فهي أشياء
ي إن بنية العقل نفسها هي هذه .وقد كانت مرافقة لعقل اإلنسان منذ أن خلق
دامئاً ،أ ْ
اإلنسان .يقول الح ِّس ُّيون أن كل يش ٍء يأيت من الحس مبارش ًة ،لكن كانط يقول أن بعض
األشياء تأيت من الحس مبارش ًة ،وبعض األشياء األخرى ترتبط ببنية الذهن نفسها .غري
أن رأي الحكامء املسلمني هو أن ما يف العقل كان قبل ذلك يف الحس ،ووفد من
رش .والحال أن كالم لوك وأمثال لوك هو أن
رش أو غري مبا ٍ
هناك عىل العقل بشك ٍل مبا ٍ
مبارش.
ما يف العقل هو الصور التي كانت يف الحس نفسها ،ووفدت عىل العقل بنحو
ٍ
ٍ
معقوالت أوىل ،والتي
رش هي نفسها التي تسمى
تلك التي ذهبت إىل العقل بنح ٍو مبا ٍ
رش هي املعقوالت الثانية أو االنتزاعيات .لذلك فهم يقولون أن
ذهبت بشك ٍل غري مبا ٍ
للعقل القدرة عىل صناعة املفاهيم ال له القدرة عىل صناعة املفاهيم .ليس للذهن
القدرة عىل صناعة املفاهيم ابتدا ًء بساكنٍ  .لكن له القدرة عىل صناعة املفاهيم مبعنى
تعميمه وترسيته لعني الصورة األوىل (وهو ما يقول به أمثال جون لوك أيضاً) .القدرة
كأساس ،ثم يصنع منه مفهوماً
ٍ
عىل صناعة املفاهيم تعني أن يجعل الذهن مفهوماً ما
آخ َر (مطهري 1404 ،هـ ق ،ج .)230 ،1
كانت هذه كلها نشاطات الذهن يف مرحلة تك ُّون التصورات .ولذهن اإلنسان يف
مرحلة التصديقات مسري ٌة صعودي ٌة ،مبعنى الحركة من الجزيئ إىل الكيل ومن الكيل
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إىل الجزيئ ،وهو ما يعّب عنه باالستقراء والقياس .ولكن من وجهة نظر الشهيد مطهري
ـ ويبدو أنها من إبداعاته ـ للذهن نو ٌع آخر من األعامل والنشاط يسميها «القدرة عىل
االستنباط»  ،مبعنى املسرية العميقة للذهن من الظاهر إىل الباطن .ويتعلق نشاط
الذهن هذا بتصديق الحقائق غري املرئية عن طريق اآليات والعالمات .من وجهة نظره:
ٍ
معقوالت هي وراء الحس ،بل إن كثرياً من األمور
ميكن للذهن التوصل إىل
ي إن الذهن يتوصل إىل ذلك األمر املادي
املادية أيضاً داخل ٌة ضمن هذا النطاق .أ ْ
بنفوذه وتغلغله .وحتى الزمان والحركة أيضاً فهي من هذا القبيل (مطهري 1360 ،هـ
ش 1981 ،م ،ج .)384 ،3

ولهذا السبب فهو يعتقد:
لقد دقق هيوم أيضاً يف هذه القضية تدقيقاً بالغاً .وقال :ل َم يجب عيل أصالً أن
يس أرى أن مثل هذه املجموعة من
أفرتض وجود جوهر ٍما ِّد ِّ
ي؟ عندما أثق بح ِّ
العوارض موجود ٌة ،أما أ ْن يكون هناك جوه ٌر اسمه املادة تتمركز فيه هذه العوارض،
وهذه هي كل حاالته ،فهذا ما ال أعرفه .إنه كان مصيباً جداً من زاوية منطقه ،لكننا ال
نشك يف أن مثل هذا اليشء موجو ٌد ،أي إن وجود املادة بالنسبة لنا استنباط .فام معنى
هذا االستنباط؟ معناه أن نتوصل من مجموع هذه العالمات واملؤرشات إىل وجود
رش ،بل إنه هذه األشياء أساساً ،ونتيقن من
يش ٍء ال ميكنه أبدا ً أن يتجىل لنا بشك ٍل مبا ٍ
وجوده .إذاً ،هذه املسألة ال تزال تختلف عن التعميم والترسية .إنها نفو ٌذ يتغلغل به
الذهن إىل عمق األشياء .يكتسب الذهن معرف ًة بعمق األشياء ،والحال أن الحس ليس
هو الذي زوده بهذه املعرفة .الحس يعرض علينا عالماته ومؤرشاته (م ن ،ج .)382 ،3

من منظار الشهيد مطهري ،يف ضوء قدرات الذهن هذه يف مرحلة التصورات
رب ٌر لحرمان اإلنسان من الحقائق غري املرئية وبعبار ٍة أخرى الحقائق
والتصديقات ال يبقى م َّ
املعقولة املاورائية،
والغيب والشهادة الذان نتحدث عنهام من هذا القبيل ،مبعنى أن الشهاد َة ٌ
آية وعالم ٌة
دال ٌة عىل الغيب .نفس العالقة بني شهادة اإلنسان وغيبه موجودة بني عامل الشهادة
وعامل الغيب (م ن ،ج .)386 ،3
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يعتقد األستاذ مرتىض مطهري أن هذه النشاطات وهذه القوى الواسعة للذهن البرشي
سببها أن:
ٌ
مرحلة
مقام الذهن هو مقام النفس ،وهو مقام الروح ،ومقام النفس ومقام الروح
مقام
أرقى من مقام املادة ،وكل ما هو موجو ٌد يف عامل املادة يوجد يف الروح ويف ٍ
وأوسع (م ن.)308 ،
خ
أشم َ
َ

ويقول كذلك:
كام أن قضية املعرفة ال ميكن حلها إال وفق فكرة تجرد الروح وأن النفس والبدن
يصالن إىل كام ٍل أعىل من الحد املادي فيكتسبان الحس ،ويرتقيان تار ًة أخرى إىل
كام ٍل جوهري أعىل فيكتسبان الخيال ،ويرتقيان مر ًة أخرى إىل مرتب ٍة جوهري ٍة أعىل
مل
ي إنهام يرتقيان إىل عا َل ٍم بعد عا ٍ
بكثريٍ كثريٍ فيتحليان بالعقل ويكتسبان العقل ،أ ْ
مل (م ن ،ج .)314 ،3
مل أرقى من عا ٍ
وعا ٍ

قرر الحكامء املسلمون من بعد صدر املتألهني وسريا ً عىل خطاه للنفس والقوى
خاصا ً من أجل تبيني قضية
النفسية ،واألهم من ذلك ملراتب النفس اإلنسانية ،قرروا شأنا ً
ّ
املعرفة تبيينا ً صحيحا ً .فمن وجهة نظرهم:
ٌ
قامئة بنفسها
الصورة العلمية الحسية أو الخيالية بنفس حجمها الذي هي عليه،
وموجود ٌة يف نفس العالم من دون أن تنطبع يف جز ٍء من األعصاب أو يف يش ٍء مادي
آخ َر ...وعليه فالصور الحسية والخيالية مجموعة جواه َر مجرد ٍة مثالي ٍة توجد يف عامل
املثال ،إنه نفس العالَم الذي توجد فيه النفس مبرتبتها املثالية .كام أن الصور العقلية
جواهر مجرد ٌة عقلي ٌة توجد يف عامل العقل ،وتدركها النفس مبرتبتها العقلية (شريواين،
بدون تاريخ ،ج  44 ،3ـ .)45

إنه يعتقد أن آراء صدر املتألهني حول املعرفة ،أي نظرية «التعايل» ،تعود بجذورها إىل
آراء العرفاء .مبعنى:
أصل هذه الفكرة ،وهي الحرضات الخمس ،وأن هذه الحرضات حارض ٌة بعضها
بعض ومتطابقة مع بعضها ،مبعنى حضور كل عالَ ٍم يف عالَ ٍم آخر ،أقول إن أصل
ٍ
يف
هذه الفكرة مأخوذ ٌة عن العرفاء .قضية انبثاق الحس والخيال والعقل فينا ليست بحيث
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إذا قلنا أن هذا مجر ٌد وهذا مادي ،فستكون أموراً متباين ًة جدا ً عن بعضها ،ال ،بل إن
الوجود سا َر سرياً نزولياً وهبط إىل حد اليشء املادي .وهو يرتقي تار ًة أخرى ويسري
سرياً صعودياً إىل األعىل .كام أنه عندما هبط من العامل العلوي ،كلام نزل عن درج ٍة
ومرتب ٍة انتقل إىل مرتب ٍة أخرى ،وينتقل مر ًة أخرى من هذه املرتبة إىل مرتب ٍة غريها ،ومنها
ً
محيطة بالدرجة
كل درج ٍة أعىل
إىل أخرى .وهذه الدرجات بالنحو الذي تكون فيه ُّ
ي مرتب ٍة يستقر يكتسب حكم تلك
التي بعدها وما دونها .ثم عندما يصعد ويرتقي ففي أ ِّ
املرتبة يف قوسها النزويل ،مبعنى أنه يستطيع اإلحاطة مبا دونه .وهذا كالم جدُّ راقٍ
وجدُّ رفيعٍ (مطهري ،ج  310 ،3ـ .)311

ويلوح أنه بإرشاك قضية الروح والشأن الخاص للنفس وكذلك القضايا العرفانية يف
قضية املعرفة ،سيفرتق طريق كانط عن الحكامء املسلمني من األساس .إذ كام سبق أن
قيل يبدأ كانط من قضية يعتربها الحكامء املسلمون مفروغا ً منها وثابت ًة عن طريق العقل
النظري  ،ويستعينون لتسويغ وتبيني قضية املعرفة بدور الروح وقواها ،والتي يروم كانط
إثباتها عن طريقٍ آخ َر بعد حل مشكلة املعرفة .والواقع أن كانط أسس فلسفته النقدية
لدحض ورفض قدرة العقل النظري عىل إثبات هذه املسائل.
 ۳ـ يعتقد البعض ـ ومنهم املرحوم محمد عيل فروغي يف كتابه «مسار الحكمة يف
ي إ ّن محاولته انصبت
أوروبا» ـ أن كانط أراد تعيني حدود وطاقة البرش يف قضية املعرفة .أ ْ
عىل إثبات فكرة أن قدرات اإلنسان يف معرفة العامل قدراتٌ محدود ٌة ،وهذه هي الفكرة
نفسها التي شدد عليها الحكامء املسلمون يف تعريفهم للفلسفة ،أي إنهم أضافوا لها قيد
ُ
«بقدر الطاقة البرشية» .غري أن األستاذ مطهري يذهب إىل أن إضافتهم هذا القيد كان ألجل
اإلشارة إىل نقط ٍة معين ٍة فحواها أن حقائق العامل ال نهاية لها ،وقدرات البرش
ومواهبهم مقترص ٌة عىل اكتشاف جز ٍء من حقائق العامل ،ولن يكون العلم الكيل املطلق
من نصيب أح ٍد .لكن كانط يقول أن يد اإلنسان قصري ٌة باملرة عن الوصول إىل حقائق
العامل .وبعبار ٍة أخرى قال القدماء بعجز اإلنسان من الناحية الكمية بينام قال كانط
بعجزه من الناحية الكيفية والنوعية ،والفرق بني هذين كبريٌ جداً (الطباطبايئ ،بدون
تاريخ.)129 ،
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يقسم كانط املقوالت إىل فئتني إحداهام مقوالت الحس والثانية مقوالت الفاهمة.
4ـ ّ
يف الفئة األوىل أو املرحلة األوىل مت ّر األعيان بقالبني ذهنيني هام قالبا الزمان واملكان،
وبعد ذلك تصبح هذه األعيان ممكنة الحس ،أي يصبح من املمكن أن تكون محسوس ًة
بالحواس الخمس بعد اجتيازها بقالَ َب ِي الزمان واملكان .ويف الفئة أو املرحلة الثانية هناك
إثنتا عرشة مقول ٌة للفاهمة تفرض نفسها عىل األعيان .ويعتقد األستاذ مطهري أن مقوالت
كانط هذه هي نفسها املعقوالت األوىل واملعقوالت الثانية املنطقية واملعقوالت الثانية
الفلسفية لدى الحكامء املسلمني ،مع مالحظة أن الحكامء املسلمني اعتربوا مقول َت ِي
الزمان واملكان يف عداد املعقوالت األوىل ـ املقوالت األرسطية نفسها ـ وهي الصورة
املبارشة لألشياء يف الذهن ،ولها بنح ٍو من األنحاء وحد ٌة ماهوي ٌة مع الوجود العيني
ِ
نشاط قُوى الذهن (أي قوى الحس والخيال والعقل) عىل
لألشياء ،وتنوجد عن طريق
معطيات الحواس ،أي تنوجد عن طريق معالجة هذه القوى الذهنية للمحسوسات .ذهن
اإلنسان من وجهة نظر الحكامء املسلمني فار ٌغ متاما ً قبل مرحلة وفود املعطيات الحسية
إليه ،بينام يؤكد كانط عىل أ ّن هناك شيئا ً قبل وفود املعطيات الحسية ،فهو يرى أن هذه
ِ
املقوالت مقوالتٌ قبلي ٌة سابق ٌة للحس والتجربة (مطهري 1406 ،هـ ق ،ج  59 ،2ـ 102؛
مطهري  1۳60هـ ش 19۸1 ،م ،ج  271 ،۳ـ .)۳5۸
يرى األستاذ مطهري أن بعض مقوالت الفاهمة عند كانط مثل الكلية والجزئية ،هي من
املعقوالت الثانية املنطقية  .وهذه املعقوالت حصيلة نشاط الذهن عىل املعقوالت
خارجي .ومقوالتٌ مثل الرضورة ،واإلمكان ،واالمتناع ،والوحدة،
األوىل ،وليس لها مابإزا ُء
ٌّ
والكرثة ،والعلّية ،تعد ضمن املعقوالت الثانية الفلسفية .إنّها «معانٍ ومفاهي ُم الذه ُن هو
ِ
ُ
عروضها عىل موصوفاتها ومعروضاتها ،لكن ظرف اتصافها باملعروضات هو
ظرف
الخارج» (مطهري 1۳60 ،هـ ش 19۸1 ،م ،ج  ،۳ص .)۳17
جله األستاذ مطهري عىل مقوالت كانط هو:
اإلشكال الذي يس ّ
جاء كانط واعتّب املعقوالت الثانية لهؤالء السادة [الحكامء املسلمني] سوا ًء
ً
ذهنية مائ ًة
املعقوالت الثانية املنطقية أو املعقوالت الثانية الفلسفية ،اعتّبها أموراً
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باملائة ،بينام يرى حكامؤنا أن املعقوالت الثانية املنطقية ذهني ٌة مائ ًة باملائة ،طبعاً ال
اختالف واالختالف
مثل كانط ،بينام ال يعتّبون املعقوالت الثانية الفلسفية ذهني ًة .هذا
ٌ
اآلخر أنه قال بنوع من االغرتاب والفرقة والتباعد بني املعقوالت الثانية ،أو مقوالته هو،
وبني األشياء الخارجية .أي إنه قال أن هذه املقوالت من صناعة الذهن بصورة قبلي ٍة
مسبق ٍة مائ ًة باملائة (مطهري 1406 ،هـ ق ،ج  72 ،2ـ .)73

من وجهة نظره ،وكام سلف القول ،عندما يقول كانط أ ّن ذهننا يفرض مقوالته القبلية
عىل األعيان الخارجية قبل عملية اإلحساس واإلدراك وأثنا َءها ،وال ميكن إدراك هذه
معرب ًة عن الخارج كام هو.
األعيان ّ
إال عن هذا الطريق ،فلن تعود مثرة املعرفة حاكي ًة ِّ
والحقيقة أن مناقشته ملقوالت كانط غامض ٌة ناقص ٌة ،وليس من الواضح ما هو املنطق الذي
يسود هذه املناقشة ،ألنه يعلن رصاح ًة أن مقوالت كانط هي نفسها املعقوالت األوىل
واملعقوالت الثانية املنطقية واملعقوالت الثانية الفلسفية لدى الحكامء املسلمني ،والحال
أن بعض مقوالت كانط ال تندرج يف هذا التقسيم.
 5ـ يعتقد األستاذ مطهري أن ثورة كانط الكوبرنيكوسية ليست مل تساعد عىل متتني
أسس العلوم وحسب ،بل ووضعتْ  ،برفضها لقيمة املعلومات البرشية ،عالم َة استفهامٍ
ٍ
وتشكيك عىل أساس كل العلوم .يقول:
طبعاً ،مثة ٌ
فارق كبريٌ بني فرضية كوبرنيكوس يف النجوم واألفالك وبني فرضية كانط
حول قيمة املعلومات .والفارق هو أن فرضية كوبرنيكوس عالجت املشكالت التي
كان علامء الفلك يواجهونها .أما فرضية كانط ففضالً عن كونها تحتوي هي نفسها
ٍ
إشكاالت ال حل لها ،زادت وكرست اإلشكاالت التي كان جميع الفالسفة مبن فيهم
كانط نفسه يتحاشونها  .ألن كانط نفسه كان يتحاىش النزعة السفسطائية والتشكيكية،
أقل تقدي ٍر (الطباطبايئ ،بدون تاريخ،
والحال أن فرضيته تفيض إىل نزعة الشك عىل ِّ
.)128

رأي األستاذ مطهري أن اآللية التي يدّعي كانط أنه استطاع بواسطتها إثبات وتكريس
ُ
أسس العلوم الطبيعية والرياضية ،واستطاع بها أيضا ً إثبات عدم جدوى البحوث
امليتافيزيقية ،كانت هي أساسا ً عدمية الجدوى.
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وإيضاح ذلك أن كانط قال أ ّن سبب تقدم العلوم الرياضية والطبيعية (مبا يف ذلك
الفيزياء) هو وجود قضاي َا تركيب ّي ٍة قبل ّي ٍة فيها ،وقد أثنى عىل هذه العلوم بسبب هذه الرصانة
يف األحكام الكلية والرضورية القبلية .بيد أن ظهور آراء جديد ٍة يف فلسفة العلم أدى إىل
التشكيك يف وجود مثل هذه القضايا يف تلك العلوم .كمثال:
ٌ
إنه يعتقد أن هناك مساح ًة خاص ًة من العلم متتاز بأنها تركيبي ٌة وأيضاً
قبلية .إنها
تركيبي ٌة ألنها تقول لنا شيئاً عن العامل ،وهي قبلي ٌة ألنه ميكن تسويغ حتميتها بأسلوب
مستقل عن التجربة .والهندسة يف نظر كانط ٌ
مثال أصيل ملثل هذه العلوم القبلية
توصيف لبنية العامل
الرتكيبية .ليست القضايا الهندسية مجر َد تقاري َر قبلي ٍة بل هي
ٌ
الواقعية ،لذلك فهي تركيبي ٌة[ ...ولكن] من وجهة نظر فالسفة العلم الجدد تبدو القضايا
متفاوت ًة متاماً .ينبغي عدم لوم كانط لوقوعه يف مثل هذا الخطأ ،فلم تكن الهندسة
1

الالإقليدية قد اكتشفت يف زمانه بعد ،لذلك مل يكن باستطاعته تصور الهندسة عىل
أشخاص شجعانٍ مثل،
ٍ
نح ٍو آخ َر .والواقع أنه يف كل القرن التاسع عرش باستثناء
ورميان ،وهلم هولتز ،اعتّب حتى علامء الرياضيات واملتخصصون فيها أن رأي كانط
صائب .واليوم يتسنى بسهول ٍة مشاهدة مصدر الخطأ عند كانط (كارنب،
ي
ٌ
هذا رأ ٌ
 1363هـ ش 1984 ،م 270 ،ـ .)271

القصد هو أن ظهور الهندسات الالإقليدية أثبت أن الهندسة ليست كام تصور كانط أنها
قضايَا حتمي ٌة ورضوري ٌة ،ألن:
حتمي وال ميكن نقضه بالتجربة .وقد أثبتت
يل عل ٌم
كانط كان يعتقد أن العلم القب َّ
ٌّ
النظرية النسبية لكل من فهمها أنّا لوأخذنا الهندسة مبعناها القبيل ملا قالت لنا شيئا ً عن
الواقع .ال ميكن بيان قضي ٍة متزج الحتمية املنطقية بعلم البنية الهندسية للعامل (م ن،
.)274
وكذا الحال بخصوص العلوم األخرى التي أكّد كانط عىل وجود قضايَا تركيبي ٍة قبلي ٍة
فيها (تقيان ورزنه 1۳۸6 ،هـ ش 2007 ،م ،الفصل الثالث من القسم األول).

1. Non-Euclidean Geometry
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ومن هنا يجب حسب أسس منهج كانط تّسية الوصفة التي وصفها للميتافيزيقا عىل
سائر العلوم مبا يف ذلك الهندسة ،وعىل ذلك فمحاولة كانط إثبات وجود قضايا تركيبي ٍة
ري مجدي ٍة أساسا ً.
قبلي ٍة يف العلوم والتحرر من طريق هيوم املسدود ،هي محاول ٌة غ ُ

النتيجة
جاءت ثورة كانط الكوبرنيكوسية لتسويغ وتبيني مبدأ العلية وسائر املفاهيم الفلسفية
والتحرر من الطريق املسدود الذي أوجده هيوم بنقوده ملبدأ العلية وكذلك للميتافيزيقا،
وهي ثور ٌة يبدو أنها تحققت حسب الظاهر .إنه بإضافته للقضايا الرتكيبية القبلية إىل نو َع ِي
1
القضايا التحليلية والرتكيبية الل َذيْن قال بهام الفالسفة من قبله ومنهم اليبنتز  ،وبتأكيده عىل

الدور الفعال للذهن يف معرفة العامل الخارجي ،وخصوصا ً يف تلقّي املعطيات الحسية
وتنظيمها يف نطاق مقوالت الفاهمة ،أثبت حسب ظنه أنه إذا كانت مفاهيم مثل العلية
متأصل ٌة يف موضعٍ آخ َر
ري مستمد ٍة من التجربة فال ضري يف ذلك ،ألن جذورها
ّ
والرضورة غ َ
هو املقوالت القبلية للفاهمة ،وهو يؤكد بعد ذلك فورا ً عىل أن هذه املفاهيم لها
استخدامها فقط يف حيّز الظواهر ،وال دور لها وراء حيّز الظواهر والفينومينات ،ولهذا
السبب فإن استخدامها يف غري موضعها أي استخدامها يف ح ّيز «اليشء يف نفسه» جعل
2
ٍ
نتائج من مساعيها وأتعابها .وال سبيل
أي
امليتافيزيقا تعاين من
جنِ َّ
َ
تناقضات ومل ت َ ْ

إال بتخليها عن أحالمها املجنّحة وتحليقها يف أجواء ليست لها القدرة
لخالص امليتافيزيقا ّ
الجسامنية والطاقة البيانية عىل التحليق فيها .وهكذا ودّع كانط إىل األبد طموح معرفة
الحقيقة وقضايا ما بعد الطبيعة بواسطة العقل النظري  ،وتوقف عند حدود الظواهر
والفينومينات .وقد نهض أخالف كانط يتنازعون عىل تراثه يف أجواء مليئ ٍة بالضجيج

1. Leibniz
2. Antinomies
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1

2

والصخب ،ونظر فالسفة مثاليون من بعده نظري فيشته وشيلنغ بعني الج ّد للدور الفعال
3

الذي منحه كانط للذهن ،وبلغت هذه املسرية ذروتها لدى هيغل  .هذا يف حني ركّز
4

الوضعيون عىل الوجه السلبيي لفلسفة كانط وقرعوا طبول النفي واإلنكار واليأس
يب.
ري
ري تجر ٍّ
حس وغ ُ
والقنوط ،وأشاروا بأصابع «املهمالت» و«اللغو» إىل كل ما هو غ ُ
ٍّ
لكن الشهيد مطهري بتأكيده عىل الدور الفعال والخالق لذهن اإلنسان يف قضية
املعرفة بسبب انتساب الذهن للروح وكذلك بسبب التعايل من املحسوسات إىل
املعقوالت األوىل واملعقوالت الثانية املنطقية واملعقوالت الثانية الفلسفية يف ضوء
قويس الصعود والنزول ومراتب الوجود ،ثبّت أقدام االعتقاد مببدأ العلية ،والرضورة،
َِ
والكلية ،وسائر املفاهيم الفلسفية واملنطقية يف القدرات والنشاطات الشديدة التعقيد
للذهن يف انتزاعها من املعقوالت األوىل .وعىل مستوى التصديقات أيضا ً بالنظر لقدرة
الكل إىل
الكل ومن ّ
الذهن البرشي عىل االستدالل يف إطار مسري ٍة عمودي ٍة من الجزء إىل ّ
الجزء ،وخصوصا ً التأكيد عىل ق ّوة استنباط الذهن البرشي وتغلغله ونفوذه إىل أعامق
األشياء وباطنها عن طريق العالمات الظاهرية ،عمد إىل إيضاح كيفية االعتقاد بعامل الغيب
عن طريق عامل الشهادة ،وأوىص بتواضع اإلنسان أمام أرسار العامل الالمتناهية واجتناب
التكرب والغرور العلمي والعقيل ،باعثا ً األمل والتفاؤل عىل اكتشاف أرسار عامل الوجود كام
هي ،سوا ًء عىل م ستوى عامل الشهادة أو عىل مستوى عامل الغيب ،فهو يعتقد أ ّن «توقف
حرضة السيد كانط عند الفلسفة املاورائية كان يف غري محله متاما ً» (مطهري 1۳60 ،هـ
ش 19۸1 ،م ،ج .)۳۸4 ،۳

1. Fichte
2. Schelling
3. Hegel
4. Positivists
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املصادر:
 .1پاپكني ،ريتشارد ـ آوروم ،اسرتول 1402 ،هـ ق ،كليات الفلسفة ،ترجمه للفارسية الدكتور جالل الدين مجتبوي،
طهران ،انتشارات حكمت ،الطبعة الثالثة.
 .2دوكاسيه ،پيري 1۳67 ،هـ ش 19۸۸ ،م ،الفلسفات الكّبى ،ترجمه للفارسية أحمد آرام ،طهران ،نرش پرواز.
 .۳رسل ،برتراند 1۳65 ،هـ ش 19۸6 ،م ،تاريخ الفلسفة الغربية ،ترجمه للفارسية نجف دريابندري ،طهران ،نرش
پرواز.
 .4شريواين ،عيل ،بدون تاريخ ،ترجمة ورشح نهاية الحكمة للعالمة الطباطبايئ ،ج  ،۳قم ،مركز انتشارات دفرت
تبليغات اسالمي.
 .5ضمريان ،محمد 1۳۸0 ،هـ ش 2001 ،م ،األفكار الفلسفية يف نهاية األلف الثاين ،طهران ،انتشارات هرمس.
 .6الطباطبايئ ،محمد حسني ،بدون تاريخ ،أصول الفلسفة واملنهج الواقعي ،تقديم وهوامش بقلم األستاذ الشهيد
مرتىض مطهري ،طهران ،رشكت افست.
 .7كاپلستون ،فريدريك 1۳60 ،هـ ش 19۸1 ،م ،كانط ،ترجمه للفارسية منوشهر بزرگمهر ،طهران ،انتشارات
دانشگاه صنعتي رشيف.
 .۸كارنب ،رودلف 1۳6۳ ،هـ ش 19۸4 ،م ،مقدمة يف فلسفة العلم ،ترجمه للفارسية يوسف عفيفي ،طهران،
انتشارات نيلوفر.
 .9كانط ،إميانوئيل 1۳62 ،هـ ش 19۸۳ ،م ،نقد العقل املحض ،ترجمه للفارسية الدكتور مريشمس الدين أديب
سلطاين ،طهران ،مؤسسه انتشارات أمري كبري.
 .10كانط ،إميانوئيل 1۳70 ،هـ ش ،التمهيدات (مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يراد لها أن تكون علامً) ،ترجمه للفارسية
غالم عيل حداد عادل ،طهران ،مركز نرش دانشگاهي.
 .11كورنر ،اشتفان 1۳67 ،هـ ش 19۸۸ ،م ،فلسفة كانط ،ترجمه للفارسية عزت الله فوالدوند ،طهران ،انتشارات
خوارزمي.
 .12مجتهدي ،كريم 1۳6۳ ،هـ ش 19۸4 ،م ،فلسفة كانط ،طهران ،نرش هام.
 .1۳مطهري ،مرتىض 1404 ،هـ ق ،رشح املنظومة املبسوط ،ج  ،1طهران ،انتشارات حكمت.
 .14ـــــــــــــــــــــــــ 1406 ،هـ ق ،رشح املنظومة املبسوط ،ج  ،2طهران ،انتشارات حكمت.
 .15ـــــــــــــــــــــــــ 1۳60 ،هـ ش 19۸1 ،م ،رشح املنظومة املبسوط ،ج  ،۳طهران ،انتشارات حكمت.
 .16ـــــــــــــــــــــــــ 1۳60 ،هـ ش 19۸1 ،م ،رشح املنظومة املخترص ،ج  ،1طهران ،انتشارات حكمت.
 .17تقيان ورزنه ،رضا 1۳۸6 ،هـ ش 2007 ،م ،تحدي آيات التكوين وآيات الترشيع يف عرص الحداثة ،قم ،انتشارات
حسنني.
18. Kant, Immanuel, 1933, The Critique of pure reason, Translated by N. kemp Smith,
London.
19. Kant, Immanuel, 1971, Prolegomena to any future metaphysics, Manchester University
press.

قراء ٌة يف نقد إبستمولوجيا كانط من منظار األستاذ مرتضى
مطهري1
ّ
مسعود أميد2
الهدف من تدوين هذه املقالة هو بيان وجهة نظر الشهيد مرتىض مط ّهري بالنسبة إىل الفلسفة النظرية
إلميانويل كانط عىل ضوء مبادئَ إبستمولوجي ٍة ،وذلك ضمن ثالثة محاو َر أساسي ٍة ،هي كالتايل:
 .1املصدر :أميد ،مسعود« ،بازخواين نقد معرفت شنايس كانت از ديدگاه استاد مطهري» ،مجلة «ذهن» ،العددان  34و ،35
صيف وخريف  1387هـ ش 2008 ،م.
تعريب :حيدر نجف
 .2حول الكاتب :مسعود أميد .مواليد عام  1345هـ ش .باحثٌ يف حقل الفلسفة وأستا ٌذ مساع ٌد يف جامعة تربيز .حائ ٌز عىل
البكلوريوس يف اإللهيات من جامعة طهران سنة  1369هـ ش ،وشهادة املاجستري يف الفلسفة اإلسالمية من جامعة تربيت مد ّرس
سنة  1373هـ ش ،وشهادة الدكتوراه يف فلسفة الغرب من جامعة العالمة الطباطبايئ سنة  1387هـ ش .ومن بني آثاره يف الفلسة:
(فلسفة أخالق در إیران معارص) ،نرش :علم 1۳۸۸ ،هـ ش ،و (درآمدي بر فلسفه أخالق) ،نرش :انتشارات ارک تربیز 1۳77 ،هـ
ش ،و (درآمدي بر فلسفه تاریخ) ،نرش :دانشگاه تربیز 1۳۸۳ ،هـ ش ،و (درآمدي بر فلسفه ریايض ،دیدگاهها وبرهانها) ،نرش:
یاس نبي 1۳۸2 ،هـ ش ،و (مجموعه مقااليت در باب گفتگو :به استقبال مبحث گفتگوي متدنها) ،نرش :یاس نبي 1۳۸1 ،هـ
ش ،و (فرهنگ اصطالحات فلسفي) ،نرش :شفیعي 1۳90 ،هـ ش ،و (جستارهایی در فلسفه تطبیقي) ،تحقيق :محمود نوايل،
ومحمد باقر بهادري ،نرش :دانشگاه تربیز 1۳۸2 ،هـ ش ،و (مقایسه معرفت شناسی مطهري و کانت) ،نرش :علم 1۳۸۸ ،هـ ش،

و (نظري به زندگي و برخي آراي عالمه وطباطبایي) ،نرش :رسوش 1۳۸1 ،هـ ش ،و (جستارهاي فلسفي در شخصیت إمام عيل
وتأميل در آفاق فکري عالمة طباطبایي) ،نرش :نهاد رهربي دانشگاه علوم پزشکي تربیز 1۳79 ،هـ ش ،و («سه فیلسوف مسلامن
ایراين :شیخ؛رشاق ،مال صدرا ،عالمة طباطبائی») ،نرش :بنیاد حکمت إسالمي صدرا ،و (فرهنگ اصطالحات تخصيص أستاد
محمد تقي جعفري) ،مجموعة من املؤلفني ،نرش :یاس نبي ،و (گزاره هایي در باب عقل و دین از دیدگاه إمام عيل) ،نرش:
انتشارات دانشگاه تربیز 1۳۸0 ،هـ ش.
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 .1طريق تحقّق العلم.
 .2حدود العلم.
 .3قيمة العلم.
يف بادئ املقالة تط ّرق الباحث إىل بيان رؤيتني أساسيتني حول طبيعة اإلبستمولوجيا الكانطية ،وهام:
 .1قراء ٌة تطرحها باعتبارها أمرا ً فطريّاً.
فطري.
ري
ٍّ
 .2قراء ٌة تطرحها باعتبارها أمرا ً غ َ
بعد ذلك أشار إىل القراءة التي طرحها الشهيد مرتىض مط ّهري حول فلسفة كانط ،وهي بطبيعة الحال
ري فيها إىل العالقة بني اإلدراكات الفطرية واإلبستمولوجية ،ويف هذا
متق ّوم ٌة عىل رؤي ٍة فطريّ ٍة ،لذلك أش َ
السياق أشار الباحث إىل هيكلة النقد املطروح عىل إبستمولوجيا كانط من قبل الشهيد مط ّهري عن طريق
الربط بني املقوالت الكانطية واإلدراكات الفطرية ،ومن هذا املنطلق أثبت أنّ هذه اإلبستمولوجيا التي
تتناسب مع الهيكلية املذكورة ،ترد عليها مؤاخذاتٌ ونق ٌد يف مجال تحقّق العلم وحدوده وقيمته.
فطرية إبسمولوجيا إميانويل كانط ليس من شأنها وضع إجاب ٍة شافي ٍة ملسألة تحقّق العلم ،ومن ناحي ٍة
رش يف نشأتها وحصولها ،ولها
أخرى فالشهيد مط ّهري أكّد عىل وجود مفاهيم ذهنية ليس
للحس أي دو ٍر مبا ٍ
ّ
القابلية يف نقل الذهن إىل ما وراء حدود الطبيعة بحيث تق ّرب الذهن من األمور الذاتية .إضاف ًة إىل النقد
خ املثالية اإلبستمولوجية واملثالية األنطولوجية،
املشار إليه ،فقد قال الشهيد مط ّهري أنّ كانط قد وقع يف ف ّ
وإثر ذلك ابتيل بالشكوكية والنسبوية والذاتانية.
التحرير
******

خالصة الدراسة:
اهتم األستاذ الشهيد مرتىض مطهري بأفكار الفيلسوف األملاين املؤثر الكبري إميانويل
وتنصب املحاولة يف هذه
خاصا ً فاق اهتاممه بسائر الفالسفة الغربيني.
كانط اهتامما ً
ّ
ّ
خاص
الدراسة عىل إعادة قراءة آراء مطهري ونظرياته يف هذا املضامر من أجل إسباغ نظامٍ
ٍّ
عىل هذا االهتامم بكانط عند مطهري ،وذلك مبعنى السعي ملعالجة الصعوبات
وااللتباسات املعرفية لدى كانط انطالقا ً من أصل فكرة إميان كانط باإلدراكات الفطرية،
وبالتوكؤ عىل املحاور الثالثة الرئيسية يف نظرية املعرفة املطروحة يف كتاب «أصول
الفلسفة واملنهج الواقعي»( :املثالية الشك ،والنسبية ،والذاتانية):
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 1ـ طريق اكتساب املعرفة.
 2ـ حدود املعرفة.
 3ـ قيمة املعرفة.
الكلمات األساسية :نقد نظرية املعرفة عند كانط ،نقد مطهري املنتظم ،النقد يف
مجاالت اكتساب املعرفة ،وحدودها ،وقيمتها.
مقدمة
إميانويل كانط ( 1804 - 1724م) من فالسفة الغرب الكبار واملؤثرين الذين استقطبوا
اهتامم كثريٍ من املفكرين واملهتمني بالقضايا الفلسفية .منذ أن ظهرت فلسفته إىل النور
يف نهاية القرن الثامن عرش امليالدي انبثقت حولها العديد من التفاسري والقراءات والفهوم
املتباينة .وال تزال الخالفات حول فهم كانط وتفسري جوانب فلسفته املتعدد ًة قامئة إىل
يومنا هذا بك ِّل وضوحٍ  .ويلوح أن باملستطاع نسبة بعض هذه الخالفات ـ عىل األقل ـ إىل
ما تراه هذه التفاسري من محورية أو المحورية النزعة الفطرية يف فلسفة كانط .كام ميكن
تقسيم أنواع الدراسات الكانطية إىل فئتني هام:
1

أ ـ التفاسري التي تعتقد بالنزعة الفطرية عند كانط.
2

ب ـ التفاسري التي تذهب إىل عدم وجود نزعة فطرية أو الالفطرية يف أفكار كانط.
يف األعوام األخرية حيث تنامى تيار االهتامم بكانط يف بالدنا تناميا ً محسوسا ً ،ميكن
رصد هذه الثنائية يف تفسري فلسفته إىل ح ٍّد كبريٍ .عىل سبيل املثال صدر كتاب «كيف
ميكن قيام ميتافيزيقا؟» للباحث مهدي قوام صفري (طهران ،مركز أبحاث الثقافة والفكر
اإلسالمي 2007 ،م ،الفصل األول) يف ضوء النزعة الفطرية لدى كانط .ويصنف هذا
الكتاب طبعا ً عىل الفئة األوىل من قراءات كانط .كام قام الباحث رضا بخشايش بتأليف
كتاب «العلية من وجهة نظر كانط» (قم ،بوستان كتاب 2008 ،م ،ص  190ـ 262 / 194

1. Innatism
2. Non-innatism
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ـ  )264من منطلق الالفطرية عند كانط ،وهو بذلك يندرج يف عداد الفئة الثانية من تفاسري
كانط.
تفاسري كانط األوىل التي أنجزها بعض املفكرين يف بالدنا جنحت إىل اعتبار كانط ذا
نزع ٍة فطري ٍة (مسار الحكمة يف أوربا ،ج  ،2ص  226ـ  ،)234ولذا فهي تفتح أمام الباحثني
آفاقا ً لها خصوصيتها.
من جهة أخرى تك ّون الحوا ُر الجاد واللقاء الفلسفي األول بكانط من منظار الفلسفة
عرب عن نفسه يف كتاب «أصول الفلسفة واملنهج الواقعي» ،حول محور
اإلسالمية ،والذي ّ
الحقائق الفطرية أو النزعة الفطرية لدى كانط .وجرت املحاولة يف هذا الكتاب ـ ألول مر ٍة
ٍ
مستويات هي :طريق
باللغة الفارسية ـ لنقد ودراسة النزعة الفطرية لدى كانط عىل ثالثة
اكتساب املعرفة (العلم) وتحصيلها ،وحدود املعرفة ،وقيمة املعرفة .وكام يتجىل من آثار
مرتىض مطهري وكتاباته فقد كان صاحب ميلٍ واهتاممٍ ملحوظني للتواصل مع الفلسفة
ٍ
استعراض ألمهات
الغربية .ويتمظهر هذا االهتامم يف كتاباته وآثاره املتعددة عىل شكل
القضايا يف الفلسفية الغربية ومن ثم دراستها ونقدها.
تهدف هذه الدراسة إىل إعادة قراءة آراء مطهري ونظرياته مبنهجي ٍة منظم ٍة من أجل
متابعة تصوراته عن كانط يف مجال نقد ودراسة أسس نظرية املعرفة لدى هذا الفيلسوف
األملاين .من أجل تحقيق هذا الهدف ،وحيث إ ّن قراءة مطهري تصنف عىل القراءات
الفطرية ،نشري أوالً إىل أصل موضوع دراسة كانط عند مطهري وهو اعتقاد كانط باإلدراكات
ٍ
مستويات هي :طريق اكتساب املعرفة
الفطرية ،ثم نطرح لوازم هذا االدعاء عىل ثالث ِة
(العلم) ،وحدود املعرفة (العلم) ،وقيمة املعرفة (املثالية ،نزعة الشك ،النسبية،
والوضعية).

خصوصيات النزعة الفطرية لدى كانط
من التعابري التي طرحها مطهري لتوصيف اعتقاد كانط باإلدراكات الفطرية ميكن اإلشارة
إىل هذه العبارات:
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اإلدراكات والتصورات التي هي خصوصية العقل الذاتية ،وال تستند أي استنا ٍد عىل
غري العقل (مطهري 1383 ،هـ ش 2004 ،م)262 ،؛
«كانط من الذين يعتقدون أن العلية واملعلولية من املعقوالت الفطرية ،وله بياناته
وكلامته يف هذا الخصوص .إنه يعتّب العلية واملعلولية من معقوالته اإلثنتي عرشة التي
يراها جميعاً أموراً عقلي ًة وفطري ًة» (م ن 300 ،ت )301؛
«يعتقد كانط أن مفهو َمي الزمان واملكان وما يتفر ع عنهام هي من قبيل التصورات
ً
فطرية وما قبل
ما قبل الحسية أو ما قبل اإلحساس .إنه يعتّب جميع املفاهيم الرياضية
حسية» (م ن )252 ،وأنها جز ٌء من البنية الذاتية للذهن (م ن 1406 ،هـ ق ،)73 ،وأن
مسبق وجاه ٍز (م ن.)85 ،
الذهن ميتلكها من عند نفسه عىل نح ٍو
ٍ
«إنها [املقوالت] أشياء مرافق ٌة للذهن دوماً ،مبعنى أن بنية العقل نفسه هي عىل
هذا النحو ،وأنها كانت مواكب ًة لعقل اإلنسان منذ أن خلق اإلنسان» (م ن 1404 ،هـ
ق)329 ،؛ «إنه يؤمن بسلسل ٍة من املعلومات القبلية وغري الناتجة عن التجربة
ٍ
معلومات يعتقد أنها الزم ٌة لبنية الذهن»؛ «معلومات ناجمة بشكل مبارش
والحواس ،أي
عن العقل ،والقوة العاقلة تجدها بطبعها من دون أن تحتاج يف ذلك إىل الحواس
الخمس أو إىل يش ٍء آخ َر» (م ن 1369 ،هـ ش 1990 ،م 49 ،و  1383هـ ش2004 ،
م.)82 ،

اإلدراكات الفطرية عند كانط
متثل اإلدراكات الفطرية عند كانط املحور األسايس يف دراسة مطهري لكانط ،فمن وجهة
نظر مطهري ميكن دراسة كانط يف ثالث ِة محاو َر هي :طريق اكتساب املعرفة وتحصيلها،
وحدود املعرفة ،وقيمة املعرفة واملعلومات (م ن 1383 ،هـ ش 2004 ،م 187 ،ـ ،)188
بيد أن النقطة املهمة هي أن الدور الحاسم واألسايس يف جميع هذه املستويات الثالثة
يبقى لنظرية اإلدراكات الفطرية عند كانط .وتؤثر هذه النظرية عىل آراء كانط يف جميع هذه
املجاالت الثالثة تأثريا ً بالغا ً وترتبط بها ارتباطا ً عضويّا ً وثيقا ً .من وجهة نظر كانط:
أوالً :يتمتع الذهن بأرصد ٍة ذاتي ٍة قبلي ٍة مسبق ٍة (طريق حصول العلم واملعرفة).
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ثانياً :ماهية هذه املقوالت واألرصدة الفطرية ومحتواها الخاص وفقرها مبعنى تركيبها
يعني مديات معرفة اإلنسان
الحرصي مع الظواهر وعدم غناها وعدم كاملها ،هو الذي ّ
وحدود علمه (حدود العلم واملعرفة).
ثالثا ً :تتأثر واقعية املعرفة وكشف العلم عن الواقع بتدخل هذه األمور الفطرية يف عملية
املعرفة وتقوميها لها (قيمة العلم واملعرفة) (م ن 188 ،192 ،ـ .)257

الصلة بني اإلدراكات الفطرية ونظرية املعرفة
تتكون نظرية املعرفة أو علم املعرفة من وجهة نظر مطهري من ثالثة أقسامٍ مهم ٍة هي
«طريق حصول العلم واكتسابه» ،و«حدود العلم» ،و«قيمة العلم» .مع أن قضية اإلدراكات
الفطرية تبدو يف الخطوة األوىل وللوهلة األوىل قضي ًة تتعلق بالقسم األول من البحوث
املعرفية أعاله ،ولكن مبزي ٍد من التأمل ،وكام متت اإلشارة يف خصوص كانط ،فإن مدياتها
تّسي إىل القسمني الثاين والثالث أيضا ً ،وبذلك تؤث ّر عىل كل األقسام واملستويات الثالثة
ٍ
ببحوث وقضايَا نظري نزعة الشك،
من نظرية املعرفة .ولقضية اإلدراكات الفطرية عالقتها
والنزعة النسبية ،واملثالية ،والوضعية (تدخل وترصف فاعل املعرفة يف عملية املعرفة
واإلدراك) (م ن 188 ،ـ  210 ،192ـ  ،)212وهذا ما سوف نالحظه بعد قليلٍ يف خصوص
كانط.

مالبسات نظرية املعرفة عند كانط
عالج مطهري نظرية املعرفة لدى كانط معالج ًة نقدي ًة انطالقا ً من التأكيد عىل محورية
رص ومك ِّو ٍ
نات مثل «فقدان منشأ االنتزاع» ،و«بالفعل» ،و«التأثري األقىص» ،و«التدخل
عنا َ
والتأثري األحادي الجانب» يف خصوص اإلدراكات الفطرية أو املقوالت عند كانط ،وأشار
إىل صعوبات نظرية املعرفة عند كانط والطرق املسدودة التي تواجهها.
ٍ
مستويات هي :طريق
وقد طرحت هذه الصعوبات والطرق املسدودة والنقود عىل ثالثة
اك تساب املعرفة (العلم) ،وحدود املعرفة (العلم) ،وقيمة املعرفة (العلم).
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 1ـ مالبسات طريق اكتساب املعرفة
أسباب تحول دون قبول نظرية النزعة الفطرية لدى كانط:
مثة
ٌ
أ ـ حيث إن النفس واق ٌع بسي ٌ
بنصيب ضئيلٍ من
إال
ط متاما ً أو لنفرتض أنها ال تتمتع ّ
ٍ
الرتكيب ،لذا ال ميكن حصول املعلومات الفعلية (معلومات بالفعل ال بالقوة) الكثرية التي
نفس ذايتٌّ.
تتوفر عليها النفس عن طريق الذات والنفس وفطرتها ،أو أن يكون لها مصد ٌر
ٌّ
ويف ما ييل خالصة الربهان عىل ذلك:
أ ـ  1ـ الربهان عىل أساس مبدأ «بساطة النفس» املتواضَ ع عليه:
ـ معلومات النفس الفعلية الكثرية هي ذاتها املعلوالت الفعلية النفسانية الكثرية.
ين يصدر عن ذات النفس البسيطة.
يل كثريٍ نفسا ٍّ
ـ ما من معلو ٍل فع ٍّ
النتيجة :ال تصدر معلومات النفس الفعلية الكثرية عن ذات النفس البسيطة.
أ ـ  2ـ الربهان عىل أساس مبدأ «الرتكيب األدىن للنفس» املتواضع عليه وإمكان منشئ ّية
بعض املعلومات:
ـ إذا كانت كل هذه املعلومات الفعلية الكثرية ناجم ًة عن ذات النفس وفطرتها فسيلزم
أن تكون للنفس جهاتٌ تركيبي ٌة كثري ٌة.
ـ لكن الجهات الرتكيبية للنفس ليست بكثري ٍة (بل هي قليل ٌة).
النتيجة :املعلومات الفعلية الكثرية ال تنشأ عن النفس.
يكتب مطهري:
يقيم صدر املتألهني عن طريق بساطة النفس برهاناً عىل أن نشاط النفس اإلدرايك
يبدأ عن طريق الحواس ،وك ُّل واحد ٍة من املعلومات واملعقوالت تكتسب إما بشكل
رش عن طريق الحس أو أن مجموع اإلدراكات الحسية تهيئ الذهن وتجعله مستعداً
مبا ٍ
الكتساب تلك املعلومة ،وال ميكن للنفس من ذاتها وبذاتها (بالفطرة) أن تدرك األشياء
الخارجية وتتعقلها .يعقد صدر املتألهني يف إطار بحوث العقل واملعقول يف كتاب
ٌ
سيطة.
األسفار فصالً حول كيفية قدرة النفس عىل كل هذه التعقالت الكثرية مع أنها ب
وخالصة ذلك الفصل هي :كرثة املعلوالت تعود بشك ٍل عام إما إىل كرثة العلل
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املوجدة ،أو إىل كرثة القوابل ،أو إىل كرثة اآلالت ،أو إىل الرتتب الطويل والعيل بني
املعلوالت ذاتها .وبخصوص النفس ومعلوماتها ال ميكن أن تنشأ هذه الكرثة عن ذات
النفس ألن النفس بسيط ٌة ،وال ميكن أن يصدر الكثري واملتكرثات عن البسيط .وعىل
افرتاض تركب النفس فإن جهاتها الرتكيبية ليست وافي ًة لكل هذه التعقالت الكثرية .كام
ال ميكن إسناد وإرجاع هذه الكرثة والتكرث إىل كرثة الجهات القابلة ،فالجهة القابلة يف
خصوص املعلومات هي أيضاً النفس ال غريها [والنفس بسيط ٌة] .كام ال تتاح نسبة
ك رثة املعلومات وتعددها إىل الرتتب الطويل للمعلومات ،فنحن نعلم أن كثرياً من
ي عالقة علي ٍة ومعلولي ٍة ،فال يتسنى القول عىل
املعلومات ال توجد بينها عالق ٌة طولي ٌة أ ْ
سبيل املثال أن تصور البياض ينتج تصو َر السواد ،وال يتاح القول أن تصور السواد يفرز
طريق من هذه الطرق الثالثة تسويغ كرثة
ي
ٍ
تصور البياض .وإذاً ،ال ميكن عن أ ِّ
املعلومات .والسبيل الوحيد لتسويغ كرثة املعلومات هو كرثة اآلالت الحسية (م ن،
 269ـ .)270

ب ـ بسبب اكتشاف القوة الصانعة لإلدراكات والتصورات املعروفة باإلدراكات
وتبني وثبت أن هذا النوع من
الفطرية ،أي بسبب أن هذا االكتشاف أضحى ممكنا ً،
ّ
خاص من االنتزاع ،إذا ً ال رضورة ألن نعتقد بأنها فطري ٌة« :تقوم
اإلدراكات ناج ٌم عن نوعٍ
ٍّ
ٍ
خاصا ً من االنتزاع ويس ّمى يف هذا
بنشاط آخ َر أيضا ً نس ّميه نوعا ً
القوة املدركة لإلنسان
ّ
املقال االعتبار ،وهذا االعتبار أو االنتزاع هو الذي يُو ِجد للذهن البرشي بديهيات املنطق
األولية التصورية وغالبية املفاهيم الفلسفية العامة» (م ن.)253 ،
ج ـ الخلط بني االعتبار والحقيقة يف مقام إدراك ماهية الذهن :الذي يؤمن باإلدراكات
حقائق عىل عرض الذهنيات ويقرر له واقعا ً مستقالً ،والحال
الفطرية يعترب الذهن من سنخ
َ
اعتباري مثل الجيش والغابة .كام أننا
أن تحليل مفهوم الذهن يدل عىل أن الذهن مفهو ٌم
ٌّ
يف مفهوم الجيش أو الغابة ال منتلك شيئا ً اسمه الجيش أو الغابة سوى مجموع ٍة من األفراد
أو عد ٍد من األشجار ،كذلك يف خصوص الذهن ال منتلك سوى الذهنيات والتصورات
بالفعل:
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النفس يف بداية تك ِّونها وحدوثها ال تعرف أي يش ٍء بالعلم الحصويل ،وال تحمل
ي يش ٍء ،حتى عن نفسها وعن حاالتها النفسانية ،بل إنها يف
أي تصو ٍر يف ذهنها عن أ ِّ
البداية تفتقد للذهن أساساً ،ألن عامل الذهن ليس سوى عامل صور األشياء عند النفس،
ي يش ٍء ،إذا ً ،فليس لديها ذهنٌ  ،وبالتايل
وألنها يف البداية ال متتلك عندها أي صور ٍة أل ِّ
فاإلنسان يف بدايته فاق ٌد للذهن ،ثم تتوفر له الصور الذهنية بالتدريج ،وتحصل عنده
تصوراتٌ عن األشياء وعن نفسه وعن حاالته النفسانية ،ويتكون لديه الذهن (م ن،
.)58 ،273
ي يش ٍء ،فهو كاللوح األبيض الذي ميتلك
يف البداية ال يحمل الذهن أي تص ُّو ٍر أل ِّ
فقط قابلي ًة لتقبل الصور ،بل إن النفس بعبار ٍة أخرى تفتقر يف بداية تك ِّونها للذهن.
وبهذا ال تعود فكرة التصورات الفطرية والذاتية التي قال بها كثريٌ من الفالسفة األوربيني
الجدد ،فكر ًة مقبول ًة (م ن 268 ،ـ )269؛
ليس للذهن بنفسه بين ٌة ذاتي ٌة (م ن 1406 ،هـ ق)73 ،؛
خصوصيته الوحيدة [الذهن] هي املعرفة ،واملعرفة تعني أن تكون لديه صور ٌة عن
الواقع (م ن)90 ،؛ ليس األمر بحيث يقال أن لدينا ذهناً باإلضافة إىل الذهنيات (م ن،
 1407هـ ق.)287 ،

 2ـ مالبسات حدود املعرفة
من وجهة نظر كانط حدود املعرفة من زاوية العلم النفس تابع ٌة للمواد والعنارص األولية
املك ِّونة للعلم .ومعرفة اإلنسان حصيلة تركيب الظواهر واملقوالت ،وحيث إ ّن جزءا ً من
مواد املعرفة ال بد أن تكون من املحسوسات لذلك ال ميكن معرفة وحل املسائل العقلية
املحضة وامليتافيزيقية .ولكن ينبغي القول يف الر ّد عىل ذلك أننا نستطيع اكتساب
ٍ
رش ،بل باالعتامد عىل األرضيات واملصادر
معلومات ال عن طريق الحواس بشك ٍل مبا ٍ
الواقعية املعتربة ،بحيث تكون مؤهل ًة إلطالقها عىل البحوث امليتافيزيقية وتطبيقها عليها،
وبهذا سوف تتسع حدود العلم ال إىل حدود الطبيعة بل حتى إىل ما وراء ذلك« :منكرو
اعتبار الفلسفة التعقلية املحضة ،وأبرز مصاديقها الفلسفة األوىل وتفريعاتها ،يستدلون عن
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طريق العلم النفس ،أي عن طريق أن املواد والعنارص األولية لذهن البرش محصور ٌة يف
الصور الحسية وال يستطيع العقل القيام بيش ٍء سوى الترصف يف تلك الصور الحسية،
يستدلون بهذا عىل أن مسائل الفلسفة التعقلية خارج ٌة عن نطاق الحس واإلحساس .ولكن
يف أثناء تبيني كيفية حصول الكرثة يف اإلدراكات سوف يطرح موضوع املفاهيم
امليتافيزيقية وسيتضح أن هذه املفاهيم معترب ٌة من حيث العلم النفس ،وأن لها مصدرا ً
رش»
صحيحا ً ومعتربا ً عىل الرغم من أنها مل تدخل إىل الذهن عن طريق
الحواس بشكلٍ مبا ٍ
ِّ
(م ن 1383 ،هـ ش 2004 ،م.)258 ،
ببيا ٌن آخ ُر ،ألن الذهن يتوفر عىل مفاهي َم هي أ ّوالً هي اكتسابي ٌة وثانيا ً هي ليست مستمدةً
من الحس مبارشة ،وثالثا ً هي مستمدةٌ من مصد ٍر معت ٍ
ح ،فهي إذا ً ،قادر ٌة عىل
رب وصحي ٍ
رش يف تكوين
عيني ومبا ٌ
دحض الحدود التي يطرحها كانط للمعرفة .إذ ال الحسيات لها دو ٌر ٌّ
ري معت ٍ
رب .إن املفاهيم العقلية
ظني غ ُ
وحصول مثل هذه املفاهيم ،وال مصدرها مصد ٌر ٌّ
وامليتافيزيقية التي تتأىت من عملية اكتساب وحصول الجهاز اإلدرايك هي مفاهي ُم غني ٌة
ومثا ٌر ناضج ٌة إىل درجة أنها قادر ٌة عىل أخذ الذهن إىل ما وراء حدود الطبيعة وإىل أحضان
البحوث التعقلية املحضة.

 3ـ مالبسات قيمة املعرفة
أ ـ املثالية

1

يستخدم هذا املصطلح يف مقامني :يف مقام علم الوجود (األنطولوجيا) ،ويف مقام علم
املعرفة أو نظرية املعرفة (اإلبستمولوجيا) .تتعلق املثالية األنطولوجية بإنكار العامل
الخارجي أو مبدأ الواقعية ،وترتبط املثالية املعرفية بسلب ك ِّل شكلٍ من أشكال املعرفة
أي تعبريٍ
يعرب العل ْم َّ
والعلم املتطابق مع العامل الخارجي والواقعيات .يف هذه الحالة ال ّ
عن العامل الخارجي .طبقا ً آلراء مطهري فقد عاىن كانط من كال الصعوبتني والطريقني
1. Idealism
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املسدودين ،بيد أن هذه الورطة املزدوجة ناجم ٌة عن نظريته الخاصة يف املعرفة .وإيضاح
ذلك هو أننا يجب أن نقول بخصوص املثالية األنطولوجية أن كانط بذهابه إىل أ ّن بعض
ٌ
أصول ذهني ٌة محض ٌة ،ألغى أساسا ً إمكانية االعرتاف بوجو ٍد
األصول مثل العلية و ...هي
واقعي للعامل الخارجي:
ٍّ
لقد أخذ املعاين الفلسفية إىل عامل الذهن ،وأفرغ العامل الخارجي منها ،فال توجد
يف الخارج ال علي ٌة وال معلولي ٌة ،وال رضور ٌة وال إمكا ٌن ،وال يوجد يف الخارج أي من
هذه األمور .ثم واجه إشكاالً يقول :إذاً كيف تقول أن الخارج موجو ٌد؟ إذا كانت العلية
من صناعة الذهن فمن أين لك أن تقول أن الخارج موجو ٌد؟ (م ن 1406 ،هـ ق)73 ،؛
قائل أن العلية واملعلولية من صناعة الذهن ،ومل ير ترتب املعلول
حقاً ،إذا قال ٌ
عىل العلة واجباً يف العامل الواقعي ،فال يعود مثة مّب ٌر أو وجه ألن يعتقد بوجود عا َل ٍم
خار َج الذهن ميثل مصدراً للتأثريات الحسية (م ن 1383 ،هـ ش 2004 ،م.)191 ،

من ناحي ٍة أخرى يعاين كانط من مثالي ٍة معرفي ٍة أيضا ً ،من وجهة نظر الشيخ مرتىض
مطهري.
يقطع النظام الفكري لكانط الصل َة الذهنية مع العامل الخارجي .وببيانٍ آخ َر ال تتاح،
بنا ًء عىل هذه الفلسفة ،معرفة العامل كام هو ،وهذا النمط من التفكري ينتهي إىل املثالية
ال إىل الواقعية (نرصي 1382 ،هـ ش 2003 ،م.)191 ،

العوامل التي تو ِّرط كانط باملثالية املعرفية هي من هذا القبيل:
 1ـ املفاهيم الفلسفية جز ٌء من املفاهيم االنتزاعية و «صدق األمور االنتزاعية بصدق
املصدر الذي تنتزع منه» (م ن 1404 ،هـ ق .)332 ،إذا ً ،املفاهيم الفلسفية أمو ٌر واقعي ٌة
وعيني ٌة .لكن «كالم كانط وأمثال ك انط هو أن الذهن ينتج من عند نفسه جزءا ً من األرصدة
ٍ
وأرضيات» (م ن) .وبهذا ال يوجد أي مصد ٍر واقع ٍّي
سوابق
أي
َ
الفكرية [املقوالت] من دون ِّ
وعيني لالنتزاع .وبالتايل فهي مفاهي ُم ليس لها أي ما بإزاء أو مصد ٍر يف الخارج.
ٍّ
 2ـ اإلدراكات الفطرية واملعقوالت عند كانط من صناعة الذهن .إذا كان مجرد أن
وهمي يصنعه الذهن معتربا ً هو
اليشء من صناعة الذهن أمرا ً معتربا ً ،لزم أن يكون أي يش ٍء
ٍّ
اآلخر .مشكلة كانط األكرب هي أنه ال يستطيع إثبات القيمة العينية للمقوالت .مجموعة
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ٍ
إال« :كل ما مل يكن عن
خيوط عنكبوتي ٍة مصنوع ٍة من قبله هو ليس ّ
املقوالت أشبه بشبكة
هذا الطريق [الحس] ،فهو من صناعة الذهن ،وعندما يكون من صناعة الذهن فأي اعتبا ٍر
ي وهمٍ
ميكن أن يكون له؟ طيب ،إذا كان األمر كذلك ،إذا ً يجب أن نقول باعتبار وقيمة أ ِّ
يخرتعه الذهن .وهنا تصل القضية إىل طريقٍ مسدو ٍد مه ٍّم نسب ّيا ً ...الطريق املسدود هو:
أية قيمة ميكن أن تك ون لصناعات الذهن املسبقة الجاهزة؟ كيف ميكن القول باعتبا ٍر
وقيم ٍة لها؟ الصناعة املسبقة القبلية التي ميتلكها الذهن من عند نفسه سوا ًء كان هناك عاملٌ
خارجي أو مل يكن ،أشبه بعنك ٍ
بوت يفرز من فمه ولعابه أشياء هي من صناعته مائ ًة باملائة،
ٌّ
فأي قيم ٍة واعتبا ٍر ميكن أن يكون لهذه املصنوعات؟» (م ن 1406 ،هـ ق 84 ،ـ .)86
 3ـ املعرفة يف رأي كانط حصيلة تركيب األمور الذهنية واألمور العينية .ولكن لو حصل
مثل هذا اليشء يف عملية املعرفة لتسبب يف عدم كشفها وتعبريها عن الواقع ،ولحصل
انفصا ٌم وانقطا ٌع بني الذهن والعني ،وألصبحا غريبني أجنبيني أحدهام عن اآلخر .يكتب
مطهري حول تركيبية املعرفة من وجهة نظر كانط:
يقول كانط أن الحواس متنح الذهن مواد الوجدانيات واملعلومات فقط ،ويسبغ
الذهن عليها من أرصدته ومينحها الصورة لتكون قابل ًة لإلدراك .يقول أن كل ما يتصوره
اإلنسان يتصوره يف وعاء الزمان واملكان ،وال يستطيع أن يتصور شيئاً من أمور العامل
يف غري هذين الوعائني أو الظرفني .لكن الزمان واملكان ليس لهام وجو ٌد خارجي ،بل
هام ك يفيتان ذاتيتان للذهن وصورتان مينحهام الذهن ملحسوساته ،وإذا مل يضف
الذهن من عنده هذا الرصيد ملا دخل إىل الذهن سوى بعض التأثريات املتفرقة املشتتة
ي يش ٍء .فنحن لدينا مثالً تص ُّورنا الواضح
غري املرتابطة ،أي ملا حصل للذهن تصور أ ِّ
عن الشمس ،والحال أن ما دخل إىل الذهن بواسطة التأثريات الحسية هو الحرارة والنور
واللون ،ولو مل يعني الذهن مكان ًة مكاني ًة لها من عنده ولو مل يربطها بذلك بعضها
ببعض ،ملا حصل له إطالقاً تص ُّو ٌر عن الشمس ...والخالصة هي أنه باستثناء عدد من
اآلثار املتغرية والجزئية واملتفرقة واملشتتة التي تدخل الذهن بواسطة الحواس ،فإن ما
ندركه عن العامل الخارجي إمنا هو بواسطة مجموع ٍة من املعلومات واملفاهيم
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والقوانني التي يصنعها ذهننا من عنده ويجّبنا عىل إدراك العامل بهذه األشكال والصور
وبهذه القواعد والقوانني (م ن 1383 ،هـ ش 2004 ،م 189 ،ـ .)190

طبقا ً لهذا املبنى فإن:
أول مشكل ٍة تعرتض هذه النظرية هي كيف تحصل املعرفة من تركيب صناعات
اس
الذهن املسبقة مع ما يدخل إليه من الخارج .إذا اعتّبنا املعرفة عبار ًة عن انعك ٍ
رش للخارج يف الذهن ،فستكون قضية املعرفة قضي ًة واضح ًة جداً :املعرفة معناها
مبا ٍ
انعكاس الخارج يف الداخل ،وما هو يف الداخل صور ٌة مبارش ٌة للخارج .ولكن الذي
يقول أن نصف املعرفة ـ ونصفها األقل ـ هو صورة الخارج ونصفها اآلخر مينحه لها
الذهن من عنده ،فسيواجه بالتأكيد إشكاالً مهامً يقول :كيف تظهر املعرفة بهذه
الطريقة؟ تدخل جمل ٌة من الصور واملفاهيم من الخارج ويأيت الذهن بأشياء من عنده
يضيفها عىل تلك األشياء الوافدة .وأنتم تقولون أن املعرفة عبار ٌة عن مجموع هذه
املادة والصورة .اليشء الذي يصنعه الذهن من عنده كيف ميكنه أن يكون مالكاً
ملعرفة الخارج والحال أنه ال ميتلك أي صل ٍة بالخارج؟ وما له صل ٌة بالخارج هو فقط
يب بني مادة املعرفة وصورة املعرفة،
مادة املعرفة ال املعرفة نفسها التي هي مثرة ترك ٍ
ي
والحال أن معنى املعرفة ومفهومها ينطوي عىل نوعٍ من الوحدة مع معرفة الخارج ،أ ْ
إذا كان مثة فاصل ٌة وانفصا ٌم بني ما نسميه معرف ًة وبني ما نسميه العامل الخارجي ،فلن
تعود املعرفة معرف ًة (م ن 1407 ،هـ ق 2734 ،ـ .)275
اعتّب كانط املعرفة تركيباً بني ما يأيت من الخارج وبني ما ميتلكه الذهن من نفسه
مسبقاً بشك ٍل فطري وذايت ،لكنه وقع يف مثالي ٍة ال ميكن الخروج منها بتاتاً (م ن1406 ،
هـ ق.)351 ،

 4ـ ماهية العلم واملعرفة هي كاشفيتها وحكايتها عن الخارج .ينطوي العلم عىل
كاشفي ٍة عن الخارج .ومن دون الكاشفية ال تكون هناك معرف ٌة أو عل ٌم .اإلدراكات الفطرية
واملقوالت التي يطرحها كانط ،حيث إنها مثر ٌة ذاتي ٌة للذهن ،ال ميكن أن تتحىل بسمة
عرب عن الواقع« :يتوفر العلم دامئا ً بخصوصية كاشفيته ال
الكاشفية ،وبذلك ال ميكنها أن ت ُ ِّ
وإال مل يكن علامً» (م ن 1383 ،هـ ش 2004 ،م)89 ،؛
بعدم هذه الخصوصيةّ ،
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ميتاز العلم بخصوصية كشفه عن الخارج ،بل إن العلم هو عني الكشف عن
الخارج ،وال ميكن أن يكون علامً من دون أن تكون له صفة الكشف ،أو أن يكون هناك
ٍ
شوف
شوف .وإذا افرتضنا عدم وجود واقعٍ مك
واقع مك
ٌ
عل ٌم وك ٌ
شف وال يكون هناك ٌ
فلن تكون هناك كاشفي ٌة ،وإذا مل تكن هناك كاشفي ٌة مل يكن مثة عل ٌم (م ن).
بحث حول مشكلة املعرفة ،فام مل تكن هناك حك ٌ
ٌ
اية عن
عىل ك ِّل حا ٍل ،كان هذا
الخارج مل تكن مث َة معرف ٌة .اليشء الذي أصنعه من عند نفيس ال ميكنه أن يكون علامً
ومعرف ًة  .العلم واملعرفة واالطالع معناها علمي باألشياء الخارجية ،ومعرفتي باألشياء
الخارجية هي اطالعي عىل األشياء الخارجية ،وال ميكن انبثاق العلم واملعرفة من
أشياء تنتمي كلها للذهن وال صلة لها بالخارج (م ن 1406 ،هـ ق.)94 ،

ب ـ نزعة الشك1
نزعة الشك يعتقد كانط أن املواد واالقتضاءات الذهنية تتدخل يف معرفة اإلنسان للعامل
نتائج محض ٌة للذهن لها دورها يف
الخارجي واألشياء الخارجية ،أي إن املقوالت التي هي
ُ
عملية املعرفة ويف صياغة هوية النتيجة النهائية لألشياء .وتؤدي هذه العملية إىل أن يش ّك
العالِم وفاعل املعرفة يف أحكامه بشأن العامل الخارجي ،فهو يشك ويرتدد يف هل أ ّن
نفسه وصفاته أم ال؟ ويشك يف مقدار علمنا
امل ُد َرك واملعلوم هو ح ّقا ً اليش ُء الخارجي ُ
يعرب ويكشف ح ّقا ً عن الواقع وكم
الذي يكشف عن الواقع امل ُد َرك ،فكم من علمنا يا ترى ّ
تصح الثق ُة به؟ من وجهة نظر كانط
منه ال ميثل الواقع وال
ّ
ال يستطيع اإلنسان يف األمور الطبيعية أن يدرك إال العوارض والظواهر
الحس ،ويبقى عاجزاً عن إدراك الذوات (النومينات) التي
(الفينومينات) التي يطالها
ُّ
العوارض والظواهر .ويف خصوص الظواهر ،يخلع ذهن اإلنسان بواسطة
َ
تظهر
خصوصياته الخاصة الصو َر واألشك َال عىل األشياء ،وبذلك ال ميكن أبداً الوثوق بأن
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األشياء يف الواقع ويف نفس األمر هل هي عىل نفس هذه األشكال والصور التي تبدو
لنا يف أذهاننا أم ال؟ (م ن 1383 ،هـ ش 2004 ،م 188 ،ـ )190؛
مسلك القدماء هو مسلك الجزم واليقني ،أما مسلك كانط فهو مسلك الشك .أرص
القدماء يف مبحث الوجود الذهني عىل أن ماهية األشياء تظهر للذهن عىل نفس
الشكل الذي هي عليه يف الخارج ،غري أن كانط يقول أن كل ما ندركه ندركه عىل النحو
الذي يقتضيه ذهننا ،فهل الواقع أيضاً عىل هذا النحو أم ال؟ هذا ما ال نعلمه .يصل
كانط يف نقوده إىل الشك يف سياق قاعدة العلية واملعلولية يف العامل الخارجي (م ن،
 191ـ )192؛
يتحاىش كانط نفسه نزعة السفسطة ومذهب الشك ،والحال أن فرضيته تفيض عىل
األقل إىل مسلك الشك (م ن)191 ،؛
عتّب مشكِّكاً أو سفسطائياً،
مع أن الفيلسوف األملاين الشهري كانط يزعجه أن ي َ
وإمنا يَعتّب نفسه ناقداً للعقل والفهم البرشيني ،فإنه بعد نقو ٍد كثري ٍة يسوق ً
أدلة جديد ًة
1

(يف خصوص الطبيعيات) ضد املشككني .ومدرسته النقدية هي شك ٌل جديدٌ من
2

األشكال املختلفة واملتنوعة لنزعة الشك (م ن.)176 ،

ج ـ النسبية

3

تستلزم نظرية كانط القول بالنسبية نوع ّيا ً وإنسان ّيا ً .مبعنى أن اإلنسان ـ من وجهة نظره ـ يدرك
العامل يف ضوء بنيته الذهنية واالقتضاءات الذاتية لذهنه ولجهازه اإلدرايك ،ويف وعاء
إدراكاته الفطرية والذاتية .وإدراك النوع البرشي للعامل سيختلف عن إدراك األنواع األخرى
بسبب البنية الذاتية املختلفة لذهنه عن البنية الذاتية ألذهان تلك األنواع األخرى .بل ميكن
أن تكون هناك أنوا ٌع ذكي ٌة أخرى قد يبدو الواقع مختلفا ً لها حسب جهازها اإلدرايك
ين قبل ّي ًة
واالقتضاءات الذاتية لذهنها« :يعتقد كانط أن الذهن ميتلك من نفسه وبالفطرة معا َ
1. Criticism
2. Skepticism
3. Relativism
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(من قبيل الزمان واملكان) ليست موجود ًة يف الخارج ،وكل ما يدركه إمنا يدركه يف وعاء
تلك املعاين ويف قوالبها .ولذلك يستنتج إذا ً أن هناك دامئا ً اختالفا ً بني اليشء يف نفسه
واليشء لنا ...لقد سلك كانط طريقا ً نتيجته التفاوت بني اليشء يف نفسه واليشء لنا ،إالّ
ٍ
أي من نوعٍ إىل
أن اليشء لنا ال يختلف من
شخص إىل آخ َر [بل يختلف بحسب األنواعْ ،
آخ َر] .بيد أن املاديني سلكوا طريقا ً يفيض إىل االختالف بني اليشء يف نفسه واليشء لهذا
الفرد وذاك الفرد من أفراد البرش ك ٍّل عىل ِح َد ٍة» (م ن 210 ،ـ .)211
د ـ الذاتانية

1

بالتم ّعن يف آراء مطهري ميكن الخلوص إىل نظرية عنوانها «الذاتانية» .الذاتانية التي يرمي
إليها هذا املفكر هي نظري ٌة ميكن أن يكون لها أنوا ٌع وأقسا ٌم عديد ٌة حسب نوع نشاط
وتدخل فاعل املعرفة ،وتبعا ً لسنخ هذا النشاط وش ّدته أو ضعفه .وإيضاح ذلك أن مطهري
يتحدث يف آرائه عن تدخل وترصف فاعل املعرفة يف متعلق املعرفة أو العالِم يف املعلوم،
أي عنده هو وأيضا ً يف
ويتوسع كثريا ً يف استعراض هذا التأثري والتدخل يف صياغة اإلدراكْ ،
آراء الفالسفة .وهذا بحد ذاته يدل عىل أن هذه اآلراء طُرحت عىل أساس رؤي ٍة مع َّين ٍة،
وباملستطاع عرض نظري ٍة واحد ٍة شامل ٍة تغطي مجموع الرؤى واآلراء ،وهذه النظرية هي
نفسها الذاتانية.

كانط والذاتانية غري الواقعية
حيث إن كانط يعتقد بسلسل ٍة من اإلدراكات الفطرية واألرصدة املعرفية يف الجهاز اإلدرايك
لإلنسان ،وهي املقوالت التي تؤثر يف عملية اإلدراك ويف املعلوم نفسه وتتدخل يف
حصوله وظهوره ،لذلك ينبغي فهمه هو اآلخر يف إطار الذاتانية والقول بأنه هو أيضا ً من
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ي
بأي نوعٍ من الذاتانية يعتقد كانط ،وإىل أ ِّ
أتباع هذه املدرسة .بيد أن السؤال األهم هوِّ :
شعب ٍة من الشعبتني الواقعية أو غري الواقعية تنتهي رؤيته؟
كانط هو من وجهة نظر مطهري ،من جملة املفكرين القائلني بأقىص درجات تأثري
الجهاز اإلدرايك لإلنسان يف كيفية ظهور األشياء وانكشافها (م ن .)176 ،وبذلك ينبغي
تصنيفه عىل الذاتانية غري الواقعية .الدليل عىل أن ذاتانية كانط هي من نواع الذاتانية غري
الواقعية هو تفسري فلسفة كانط الذي يقدمه مطهري عىل النحو التايل:
نشبه املعلو َم بالغذاء الذي يجب أن يصل إىل جسم اإلنسان ويتبدل إىل مواد
تع ِّوض ما يستهلكه اإلنسان من مواد  .لتحقيق هذا القصد يجب أن تدخل املواد
الغذائية إىل املعدة ،وبعد ذلك ينبغي أن تفرز املعدة وباقي أعضاء الجهاز الهضمي
موادها وعصاراتها عىل األغذية الوافدة لتتحول هذه األطعمة إىل أطعم ٍة يستفيد منها
الجسم .إذاً ،األطعمة مبثابة املحسوسات وعصارات الجهاز الهضمي مبنزلة الزمان
واملك ان .يتعلق هذا املقدار الذي قيل بالوجدانيات أو التصورات األولية التي نحملها
عن األشياء (العوارض والظواهر) ،ولكن عندما نريد أن نجعل تلك األشياء موضوعاً
ٌ
مجموعة
ني علمي ًة وكلِّي ًة ،ستتدخل
لألحكام وندرجها تحت الكليات ونصنع قوان َ
أخرى من املعقوالت هي أيضاً من صناعة الذهن وال تستمد من الحس ،ووظيفتها
إضفاء الصورة الكلية والقانون العلمي عىل تلك األشياء .هذه القوانني ـ التي ال مناص
بالتايل من اندراج كل املعلومات تحت سلطانها ـ من صناعة الذهن رصفاً ،وقد تكون
هناك يف الواقع ويف نفس األمر قوانني أخرى تسود األشياء وتحكمها وتسيطر عليها
(م ن.)329 ،

وعىل هذا األساس سوف تنخرم قيمة اإلدراكات وكشفها عن الواقع.
تقتيض رؤية مطهري أن نعترب كافة املشككني والنسبيني واملاديني وكانط أيضا ً يف عداد
رصف فاعل املعرفة يف
الذاتانيني غري الواقعيني ،ألنهم جميعا ً يؤمنون بأقىص درجات ت ّ
عملية اإلدراك واألشياء املدركة:
كرر املاديون أيضاً تشبيه كانط هذا [الغذاء واملعدة] ،ومل يكن االختالف إال يف
نوع العصارات واإلفرازات التي يفرزها الذهن عىل املواد الوافدة .يعتقد كانط أن تلك
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العصارات عبار ٌة عن مفاهيم الذهن القبلية ،ويذهب املاديون إىل أنها نو ٌع خاص من
تأثري الجهاز العصبي (م ن.)211 ،

النتيجة:
تقوم نظرية املعرفة عند كانط عىل مبانٍ وأصو ٍل تنتج عنها جمل ٌة من العصوبات
واملالبسات .املبدأ األرسخ واألكرث مبنائي ًة عند كانط يف نظريته املعرفية هي نظريته يف
الفطرة ،والتي تستتبع القول بعدة أصول يف مضامر طريق اكتساب املعرفة ،وحدود
ٍ
ومؤاخذات
املعرفة ،وقيمة املعرفة .ومجموعة هذه املباين واألصول تع ِّرض كانط لنقو ٍد
يف ما يتعلق مباهية النفس ،وماهية الذهن ،ونشاطات الذهن ،والنزعة املثالية ،ونزعة
الشك ،والنسبية ،والذاتانية.

املصادر:
 .1مطهري ،مرتىض ،رشح املنظومة املبسوط ،ج  1و  2و  ،3طهران ،حكمت ،عىل الرتتيب :الطبعة الثانية 1404
هـ ق ،الطبعة األوىل  1406هـ ق ،الطبعة األوىل  1407هـ ق.
 .2مطهري ،مرتىض ،الفطرة ،طهران ،صدرا ،الطبعة األوىل 1369 ،هـ ش 1990 ،م.
 .3مطهري ،مرتىض ،األعامل الكاملة ،ج ( ،6أصول الفلسفة واملنهج الواقعي) ،طهران ،صدرا ،الطبعة العارشة،
 1383هـ ش 2004 ،م.
 .4نرصي ،عبد الله ،حصيلة العمر ،ج  ،1طهران ،مكتب نرش الثقافة اإلسالمية 1382 ،هـ ش 2003 ،م.

دراسة مقارنة بني مقوالت إيامنويل كانط ونظرية األستاذ مرتضى
مطهري يف املعقوالت الفلسفية الثانوية1
عبد الله النصري2
يا ترى هل من املمكن يوماً إيجاد نسب ٍة بني املقوالت الكانطية واملعقوالت الفلسفية الثانوية يف رحاب
الحس والتي
أصول الفلسفة اإلسالمية؟ وهل ميكن القول بأنّ املقوالت الكانطية املقرونة بصور الشهود
ّ
تصوغ املعرفة البرشية ،هي ذات املعقوالت الفلسفية الثانوية؟
عام ذكر بنعم ،ث ّم تط ّرق إىل نقد املوضوع عىل ضوء آراء األستاذ مرتىض
أجاب الباحث يف هذه املقالة ّ
مط ّهري الذي اعترب أطروحة إميانويل كانط حول املقوالت الذهنية يتمخّض عنها يف نهاية املطاف القول
بكون هذه املقوالت فطريةً ،فقد أكّد عىل أ ّن األمر القبيل برأي كانط يندرج ضمن القضايا الفطرية؛ وعىل
ٍ
رش بني عالَ َم ِي الذهن والخارج ،وطرح مبدأ املثالية بدالً عن الواقعية
هذا األساس فنّد وجود
ارتباط مبا ٍ
املعرفية .الهدف من تدوين املقالة يتمحور حول هذا املوضوع ،حيث قام الباحث يف بادئها بتقسيم

 .1املصدر :النرصي ،عبد الله« ،بررسی تطبیقي مقوالت كانط ونظريه أستاد مطهري در معقوالت ثانیه فلسفي» مجلة :دانشكده
أدبيات وعلوم إنساين ،جامعة طهران ،شتاء سنة  1380هـ ش ،العدد ،160 :صص .291 - 273
تعريب :حسن عيل مطر
ين يف حقل الفلسفة وأستاذٌ مساع ٌد يف الفلسفة يف جامعة العالمة
 .2حول الكاتب :الدكتور عبد الله النرصي .باحثٌ إيرا ٌّ
الطباطبايئ .وهو من تالميذ العالمة محمد تقي الجعفري .كام كان له حضو ٌر عند فرديد ومهدي الحائري أيضاً .وميكن اإلشارة من
بني كتبه إىل العناوين اآلتية:
(فلسفه آفرینش) ،نرش :دفرت نرش معارف ،و(فلسفه خلقت) ،نرش :کانون أندیشه جوان ،و(خدا وإنسان در أندیشه یاسپرس) ،نرش:
پژوهشگاه فرهنگ وأندیشه إسالمي ،و(راز منت) ،نرش :مؤسسة تحقیقات وتوسعه آفتاب ،و(کالم خدا) ،نرش :دفرت نرش فرهنگ

إسالمي ،و( گفتامن مدرنیته) ،نرش :دفرت نرش فرهنگ إسالمي ،و(رویارویي با تجدد) ،نرش :علم ،و(انتظار برش از دین ،سیماي
إنسان کامل از دیدگاه مکاتب ،تکاپوگر أندیشه ها) ،نرش :پژوهشگاه فرهنگ وأندیشه إسالمي ،وما إىل ذلك من اآلثار األخرى.
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ٍ
أصناف ،وعىل هذا األساس
املفاهيم الكلّية املندرجة ضمن مبادئ الفلسفة اإلسالمية يف إطار ثالثة
ٍ
أمناط ،فهي إ ّما أن
فاملفاهيم التي يدركها الذهن اإلنساين من حيث ارتباطُها بعامل الواقع تعترب ذات ثالثة
ٍ
ٍ
ٍ
معقوالت ثانوي ًة منطقي ًة .مثالً مفهوم البياض يف قولنا
معقوالت ثانوي ًة فلسفي ًة أو
معقوالت أ ّولي ًة أو
تكون
عارض عىل الجبس ،كام أنّ اتّصاف الجبس وما شاكله
خارجي ،وهو أم ٌر
«الجبس أبيض» له مصداقٌ
ٌ
ٌّ
بالبياض متحق ٌّق يف وعاء عامل الخارج .إذا ً ،مفهوم البياض عىل هذا األساس يدرج ضمن املعقوالت
ري موجو ٍد
األ ّولية ،بينام مفهوم «العلّة» ح ّتى وإن انتزع من اإلدراك الذهني ملا هو ٌ
كائن يف الخارج ،لك ّنه غ ُ
فيه باعتباره موجودا ً يف نفسه؛ وهذا يعني أنّ املفاهيم التي هي عىل غرار الوحدة والحدوث واملعلول ،وما
شاكلها؛ ينتزعها الذهن من االرتباط الحقيقي املوجود يف الخارج ،وبنا ًء عىل هذا فهي ال تطرأ يف عامل
الخارج ،وإمنّ ا املوجودات الخارجية هي التي تتّصف بها ،لذا توصف بأنّها معقوالت فلسفية ثانوية.
الصنف الثالث من املفاهيم يتمثّل يف املعقوالت املنطقية الثانوية ،حيث سلّط الباحث الضوء عليها
بعد أن وضّ ح املسرية اإلجاملية لتقسيم املفاهيم يف رحاب آراء الحكامء املسلمني ،ويف هذا السياق تط ّرق
إىل بيان معامل الرأي السديد لألستاذ مرتىض مط ّهري.
يخص املقوالت الذهنية ،وقال
قام الباحث يف القسم الثاين من املقالة ببيان رأي إميانويل كانط يف ما
ّ
أنّ مقوالته حسب رأي األستاذ مطهّري تفي بالدور الذي تلعبه املعقوالت الفلسفية الثانوية يف مبادئ
الفلسفة اإلسالمية؛ ومن ث ّم فاملؤاخذة التي تطرح عىل آراء هذا املفكّر الغريب أنّه اعترب املقوالت املشار
1
إليها قبل ّي ًة بحيث تكون موجود ًة لدى اإلنسان بشكلٍ
فطري ،وعىل هذا األساس فالرضورة والكلّية الكائنتان
ٍّ
يف إطار مقوالت القضايا التأسيسية التي توجد املعرفة لدى البرش ،يعتربان أمرين مثال َّي ْني حسب مبدأ

انقطاعهام عن عامل الخارج ،ومن ث ّم ليس من شأنهام تحقيق الرؤية الواقعية املرتقبة يف املعرفة البرشية؛
يف حني أنّ املعقوالت الفلسفية الثانوية ينتزعها الذهن من األشياء املوجودة يف عامل الخارج ،وبهذا
الشكل يحتفظ العلم بحقيقته.
فحوى الرأي الذي تبنّاه الباحث هنا أنّ املعقوالت الفلسفية الثانوية ال ميكن اعتبارها من سنخ
املقوالت الكانطية ،كام ال ميكن اعتبار األخرية فطريةً؛ ومن هذا املنطلق ميكن القول أ ّن مثالية كانط ال
تعني نفي قدرة العقل البرشي عىل إدراك الواقع ،ناهيك عن أن ّها ال ّ
تدل عىل نفي العلم واملعرفة ،ولكن مع
ذلك ال محيص من القول بأنّ النسبة بني عالَ َم ِي الذهن والخارج تعترب معضل ًة أساسي ًة يف منظومة كانط
الفكرية ،وبالتايل ترتتّب عليها سلسل ٌة من املسائل التي تطرح يف مختلف آرائه؛ فاليشء يف نفسه ما نسبته
إىل الظواهر؟ لو اعتربنا أنفسنا  -حسب رأي كانط  -غري مؤهّلني إال ملعرفة الظواهر فقط بحيث ال ندرك
ٍ
عندئذ التأكّد بأنّنا اطّلعنا عىل الواقع بالتامم والكامل؟ لو قلنا إنّ بعض
شيئاً من الذاتيات ،فكيف ميكننا
1. A priori
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العالقات  -مثل العلّية  -مرتبط ٌة بالظواهر فحسب؛ كيف ميكن إذن التأكّد من كون هذه الظواهر مرتبط ًة
بالذاتيات وأنّ معرفتنا ليست وهميةً؟
إذا ً ،من جملة النقد الذي يطرح عىل فلسفة كانط من قبل الفالسفة املسلمني نجد نقدا حول العالقة
بني الظواهر والذاتيات ،والعالقة الكائنة بني الذهن والخارج.
طرح الباحث يف هذه املقالة رشحاً وافياً نسبيّاً لألصناف الثالثة من املفاهيم من حيث نسبتها إىل عامل
الخارج ،لذا فهي تعني املخاطب عىل فهم وجهات النظر الفلسفية اإلسالمية عىل صعيد تأييد الواقعية
العلمية ،وهذا املوضوع يساعد عىل فهم تفاصيل املوضوع يف األجزاء الالحقة من مرشوع إميانويل كانط
الفكري بغية إدراك حقيقة النقد املطروح عىل منظومته الفكرية.
التحرير
******

زبدة البحث:
تحظى األبحاث املعرفية ـ وال سيام بشكلها املقارن ـ بأهمي ٍة كبري ٍة يف الفلسفة املعارصة.
لقد عمد الفالسفة اإلسالميون ـ من خالل تقسيمهم الرباعي للمدركات والقول بأهمية
املدركات العقلية ـ إىل تقسيم املعقوالت إىل ثالثة أقسامٍ  ،وذلك عىل النحو اآليت:
 1ـ املعقوالت األولية.
 2ـ املعقوالت الفلسفية الثانوية.
 3ـ املعقوالت املنطقية الثانوية.
وعىل الرغم من أن بعض املفكرين من املسلمني مل مييّز بني املعقوالت املنطقية
الثانوية وبني املعقوالت الفلسفية الثانوية  ،إال أن البعض اآلخر قد التفت إىل هذا التاميز،
ومن بني هؤالء نجد املال هادي السبزواري الذي حقق يف هذا الشأن وقدّم تعريفا ً دقيقا ً
لهذا التاميز .بيد أن هذا التعريف تع ّرض لنق ٍد من قبل األستاذ مرتىض املطهري ،وأشكل
ٍ
إشكاالت ،وقدّم تحليالً جديدا ً ملفهوم العروض واالتصاف ،وقال بأن املراد
عليه بثالثة
من العروض يف املعقوالت الثانية هو الوجود املحمويل أو النفس ،وأن املراد من
االتصاف هو وجود الرابط.
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ويف الفلسفة الغربية يذهب إميانويل كانط ـ من خالل تحليله املعريف وطرحه
للمقوالت السابقة ـ إىل إمكان معرفة الحقائق يف ضوء هذه املفاهيم .ومن هنا يذهب
بعض املفكرين من أمثال األستاذ مرتىض املطهري ـ بعد تحليله للمقوالت الكانطيّة ـ إىل
اإلشكال عليه بالقول بأنها تقطع االرتباط التطابقي للذهن بعامل الخارج ،وبالتايل فإنها
ستؤدي إىل املثالية دون الواقعية.
الكلامت الرئيسة :املعقوالت املنطقية الثانوية ،املعقوالت الفلسفية الثانوية،
العروض ،االتصاف ،املقوالت ،املفاهيم السابقة ،املفاهيم الالحقة.

املقدمة:
لقد عمد فالسفة اإلسالم إىل تقسيم اإلدراك إىل أربعة أقسام ،وهي:
الحس.
 1ـ اإلدراك
ّ
 2ـ اإلدراك الخيايل.
 3ـ اإلدراك الوهمي.
 4ـ اإلدراك العقيل.
يرى هؤالء الفالسفة أن املعقول مفهو ٌم عا ٌّم يقبل االنطباق عىل الكثري من األمور .إنّ
يئ أن يكون معقوالً .وإن التقسيامت
الزم املعقول هو الكلية ،وال ميكن ِّ
ألي مفهومٍ جز ٍّ
1

التي تجري بشأن املقوالت ،إمنا ترتبط يف الواقع باملفاهيم الكلية دون الجزئية .

 .1ابن سينا ،اإللهيات من الشفاء ،املقالة الخامسة ،ص .211
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متايز املعقوالت األولية والثانوية
تنقسم املفاهيم الكلية إىل عدّة أقسام :فمنها ما يدرك من طريق الحواس الظاهرية أو
والحب ،والغضب .وقد
الحواس الباطنية .من قبيل :اإلنسان ،والنبات ،والبياض ،واللذة،
ّ
أطلق الحكامء عىل هذا النوع من املفاهيم مصطلح املعقوالت األولية).
وهناك مجموع ٌة أخرى من املفاهيم ،من قبيل :الوجود والعدم ،والوجوب واإلمكان
واالمتناع ،والوحدة والكرثة ،والحدوث والقدم ،والعلية واملعلولية ،مام ال وجو َد له مستقالّ ً
يف الخارج ،ولكن ميكن حملها عىل املوجودات الخارجية .فال وجود للحدوث والقدم
ـ عىل سبيل املثال ـ يف العامل الخارجي ،إمنا املوجود يف الخارج هو اليشء ،وهو إما
حادثٌ وإما قدي ٌم .كام أنه ال وجود يف الخارج للوحدة والكرثة ،بل املوجود يف الخارج
هو اليشء الواحد أو األشياء الكثرية.
مستقل يف
ٌّ
فعىل الرغم من أن الحدوث والقدم أو الوحدة والكرثة ليس لها وجو ٌد
كل
الخارج ،ولكنها تصلح ليك تكون حالة أو صفة للموجودات الخارجية .مبعنى أن َّ
كل موجو ٍد يف الخارج إما أن
خارجي إما أن يتصف بالوحدة أو بالكرثة .كام أن َّ
موجو ٍد
ٍّ
يتصف بكونه حادثا ً أو قدميا ً .وقد أطلق الحكامء عىل هذا النوع من املفاهيم مصطلح
املعقوالت الثانية).
وهناك مجموع ٌة أخرى من املفاهيم أو التص ّورات العامة ،من قبيل :النوعية والكلية،
مستقل ،إال أنها ت ُ َعد صف ًة ملجموع ٍة من املوجودات التي يُطلق
ٌّ
مام ليس لها من وجو ٌد
عليها مصطلح املعقوالت املنطقية الثانية.
وهناك من وجهة نظر األستاذ مرتىض املطهري ع ّد ُة فروقٍ جوهري ٍة بني املعقوالت
األولية و املعقوالت الثانية ،ميكن إجاملها عىل النحو اآليت:
 1ـ إن املعقوالت األولية هي املفاهيم ذات الصورة املبارشة ،ولكنها واسطة األشياء
الخارجية ،يف حني أن املعقوالت الثانية هي الصور املبارشة وبال واسطة األشياء
الخارجية.
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 2ـ إن املعقوالت األولية هي من قسم املوجودات ،أما املعقوالت الثانية فهي من
أحكام املوجودات.
 3ـ إن املعقوالت األولية مسبوق ٌة باإلدراك الخيايل واإلدراك الحس .مبعنى أنه ال بد
أوالً من أن يكون هناك موجو ٌد يف الخارج ،يك ترتسم صورته الحسية ،ويكتسب عنوان
اإلدراك الحس ،ثم يحصل اإلدراك الخيايل لذلك اليشء يف الذهن ،ليتحقق اإلدراك
العقيل يف املرحلة األخرية ،وأما يف املعقوالت الثانية فال ميكن الحصول عىل هذه
السلسلة من املراتب ليقال :إن اإلدراك الخيايل أو اإلدراك الحس لهذا املعقول الثانوي
موجو ٌد.
 4ـ إن املعقوالت األولية حيث ت ُعد من أقسام املوجودات ،تكون لها جه ُة تعلقٍ
ٍ
ٍ
جنس خاص ،أو تقع تحت عنوانٍ معقو ٍل
خاص أو
واختصاص ،مبعنى أنها تتعلق بنو ٍع
ٍّ
بعينه ،أما املعقوالت الثانية ،فحيث تكون من أحكام املوجودات ،فال يكون ليش ٍء من
1
أقسامها جه ٌة عام ٌة وال خاص ٌة .

التطور التارخيي لنظرية املعقول الثاين عند احلكامء
ّ
كل
لقد م ّيز الحكامء منذ القدم بني املعقوالت األولية واملعقوالت الثانية ،وقاموا بتعريف ِّ
واح ٍد منهام .بيد أن املتقدمني من الحكامء يف تعريفهم للمعقوالت الثانوية ،مل مييّزوا ـ
بطبيعة الحال ـ بني املعقوالت الثانية املنطقية وبني املعقوالت الفلسفية ،ولرمبا خلطوا
بينهام يف بعض املوارد .ويف ما ييل نقدم بعض التعاريف التي قدّمها املفكرون املسلمون
يف هذا الشأن:
ذهب ابن سينا ( 370ـ  428هـ) إىل القول بأن املعقوالت الثانية هي ذات املعقوالت
2

الثانية املنطقية ،واعتربها وصفا ً وحكامً ذهن ّيا ً للمعقوالت األولية .

 .1مرتىض املطهري ،األعامل الكاملة ،ج  ،5ص  6ـ ( .275مصدر فاريس).
 .2ابن سينا ،التعليقات ،ص  ،67تحقيق عبد الرحمن بدوي ،قم 1403 ،هـ.
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وعىل ذلك سار تلميذه بهمنيار) ،حيث ذهب إىل التعريف ِ
نفسه الذي ذهب إليه أستاذه
1

ابن سينا .
وذهب الشيخ شهاب الدين السهروردي إىل االعتقاد بأن مفاهيم من قبيل :الوجود،
والوحدة ،والجزئية ،والكلية ،واإلمكان واالمتناع ،هي من األمور الذهنية واالعتبارية ،وال
2

ح ّ
ظ لها من الوجود الخارجي أبدا ً ،وأنها بأجمعها من املعقوالت الثانية .
وقال العالمة نصري الدين الطويس ( 597ـ  672هـ) يف ذلك:
نطلق عىل املعقوالت األولية عقلية ،الستفادتها من أعيان املوجودات ،من قبيل:
الجوهر والعرض والواحد والكثري وما إىل ذلك ،وعىل املعقوالت الثانية صور ،إذ
3

تستفاد من املعقوالت األوىل ،من قبيل :الكيل والجزيئ والذايت والعريض .

وقال قطب الدين الشريازي يف تعريف املعقوالت الثانية:
إن اللواحق التي تعقل بسبب عروضها عىل الذهن يطلق عليها مصطلح
4

املعقوالت الثانية ،لتأخر تعقلها ،وتحققها بعد معقو ٍل آخ َر .

أدق ،ويضيف
أما املال هادي السبزواري فيقدّم للمعقوالت يف منظومته الرائعة تعريفا ً َّ
إىل ذلك بيان التاميز بني املعقوالت الثانية املنطقية أيضا ً ،وذلك إذ يقول:
إن كان االتصاف كالعروض يف عقلك فاملعقول بالثاين صفي
مبا عروضه بعقلنا ارتسم

يف العني أو فيه اتصافه رسم

فاملنطقي األول كاملعرف

ثانيهام مصطلح للفلسفي

فمثل شيئية أو إمكان

معقول ثان جا مبعنى ثان.

طبقا ً لرأي املال هادي السبزواري يجب أخذ العالقة واالرتباط بني املوضوع
واملحمول والعارض واملعروض يك ميكن القول بالتاميز بني املعقوالت .بتقرير أنه كلام

 .1بهمنيار ،جام جهان منا (ترجمة كتاب التحصيل) ،ص  ،70تصحيح :عبد الله نوراين 1362 ،هـ ش( .مصدر فاريس).
 .2شهاب الدين يحيى السهروردي ،املطارحات ،ص  ،399األعامل الكاملة ،تصحيح وتقديم :هرني كوربان ،طهران 1372 ،هـ
ش.
 .3نصري الدين الطويس ،أساس االقتباس (يف املنطق) ،ص  ،399تصحيح :مدرس رضوى ،جامعة طهران.
 .4قطب الدين الشريازي ،درة التاج لغرة الديباج ،ص  ،9انتشارات حكمت( .مصدر فاريس).
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ٌ
محمول عىل موضو ٍع ،واتصف املوضوع بذلك املحمول ،أمكن تصور نسبتني:
عرض
إحداهام عروض املحمول عىل املوضوع ،واألخرى اتصاف املوضوع بذلك املحمول.
وبهذا ميكن بيان املعقوالت عىل النحو اآليت:
 1ـ إذا كان عروض العارض عىل املعروض ،واتصاف ذلك املعروض بالعارض
موجودين يف الخارج ،كان املعقول من املعقوالت األولية .من قبيل قولنا( :الورقة بيضاء)،
إذ يكون كل من عروض البياض عىل الورقة ،واتصاف الورقة بالبياض متح ِّق ٌق يف الخارج.
 2ـ إذا كان عروض العارض عىل املعروض يف الذهن ،واتصاف ذلك املعروض عىل
العارض يف الخارج ،كان ذلك من املعقول الثانوي الفلسفي .من قبيل :العامل يف الذهن،
بيد أن اتصاف العامل بصفة الحدوث يف الخارج.
 3ـ إذا كان كل من عروض العارض عىل املعروض ،واتصاف املعروض عىل العارض
يف الذهن ،كان ذلك من املعقول الثانوي املنطقي .من قبيل قولنا( :اإلنسان ك ِّيل)؛ إذ
يكون عروض الكلية عىل اإلنسان ،واتصاف اإلنسان بصفة الكلية ،حاصل يف الذهن.
يرى صدر املتألهني أن لوازم املاهية عىل ثالثة أقسامٍ  ،وهي:
 1ـ الزم املاهية من حيث هي.
 2ـ الزم الوجود الخارجي.
 3ـ الزم الوجود الذهني.
1

واعترب املعقوالت الثانية املنطقية من النوع الثالث .

نقد األستاذ مرتضى املطهري
رشاح واملعارصين له ،وكان
لقد تع ّرض تعريف الحكيم السبزواري إىل النقد من قبل ال ّ
النقد األهم له قد صدر عن األستاذ مرتىض املطهري ،ويف ما ييل نشري إىل إشكاالته الثالثة
يف هذا الشأن:

 .1صدر املتألهني ،الشواهد الربوبية ،ص  ،53تصحيح :جالل الدين اآلشتياين ،جامعة فردويس ،مشهد.
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اإلشكال األول:
ٌ
ومحمول عىل موضو ٍع ،ظهرت
عارض عىل معروض
يتعلق مبقسم التبويب .قيل :لو حمل
ٌ
واقف) ،إذ يتصف خال ٌد بصفة الوقوف ،ويكون
هذه التقسيامت .كام يف مثال( :خال ٌد
ٌ
ٍ
خالد ،ويكون
الوقوف عارضا ً عىل خال ٍد ،وحيث يكون عروض صفة الوقوف عىل
االتصاف بالوقوف متحققا ً يف الخارج ،يكون املعقول أ ّول ّيا ً ،وأما يف قولنا( :اإلنسان ك ِّيل)،
كل
حيث يتصف اإلنسان بصفة الكلية ،ويصبح مفهوم الكيل عارضا ً عىل اإلنسان ،ويكون ٌّ
من االتصاف والعروض ذهن ّيا ً ،يكون املعقول هنا من املعقول الثانوي املنطقي.
واإلشكال هنا :لِ َم يتعني اعتبار مقسم املعقوالت محموالً أو عروضا ً؟ فإذا كانت هناك
مفاهي ُم ال تعرض عىل يش ٍء ،يجب أال نعدها جزءا ً من املعقوالت األولية أو الثانوية .ويف
هذا الشأن ميكن لنا أن نذكر املعاين النوعية ـ عىل سبيل املثال ـ حيث ال تعرض عىل
ٍ
واحد من املعقوالت ،يف
أي
يش ٍء ،وعىل أساس هذه النظرية يجب أال تكون جزءا ً من ِّ
حني أنها من املعقوالت األولية .فإن املفاهيم النوعية من قبيل (اإلنسان) أو (الحيوان)،
بغض النظر عن حملها عىل يش ٍء  ،هي من املعقوالت األولية .يف حني أننا إذا أخذنا
الحمل أو العروض ِمالكا ً ،لن يكون بإمكاننا اعتبار هذه املفاهيم النوعية من املعقوالت.
اإلشكال الثاين:
كل محمو ٍل عىل موضوعٍ عروضا ً دامئا ً ويف كل املوارد .فأحيانا ً
ال ميكن لنا أن نعد حمل َّ
قد يعرض املحمول عىل املوضوع ،وقد ال يعرض املحمول عىل املوضوع يف أحيانٍ
حمل عىل
أخرى .فعىل سبيل املثال ،عندما نقول( :الورقة بيضا ُء) ،فإن البياض الذي ُ
املوضوع ـ الذي هو الورقة يف هذا املثال ـ يتمتع بصفة العروض أيضا ً .مبعنى أن البياض
صحيح أن البياض هنا صفة للورقة ،بيد أنها صف ٌة ميكن أن يكون
قد عرض عىل الورقة.
ٌ
لها يف الخارج وجود مستقل عن الورقة ،حيث نجد البياض يف الجص والثلج وما إىل
ذلك من األشياء البيضاء األخرى.
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وأما يف مثال( :زيد ممكن الوجود) ،أو (العامل حادث) فاملحمول هنا ال يساوي
العارض ،رغم حمل صفة اإلمكان عىل زيد وصفة الحدوث عىل العامل ،إال أنهام ليسا
عارضني؛ إذ أن هذه الصفات ال وجود لها يف الخارج مبعز ٍل عن املوصوف بها .فإن صفة
اإلمكان وصفة الحدوث من األمور االعتبارية واالنتزاعية ،وليستا من األمور الحقيقية ،ألن
مستقل عن وجود ٍ
زيد أو وجود العامل.
ٍّ
األمر الحقيقي يتمتع بوجو ٍد
ليس ٍ
لزيد واإلمكان أو العامل والحدوث من واقعي ٍة منفصل ٍة عن اآلخر .فزيد واإلمكان
واقع ّي ٌة واحد ٌة ،وكذلك العامل والحدوث .وإن الذهن هو الذي ينتزع من ٍ
زيد واإلمكان
واقع ّيتَ ْني.
يف هذا النوع من األمثلة حيث ال يكون لدينا يف الخارج أمران واقعيان ،ال يكون هناك
عروض يف البني ،وإمنا كل ما هنالك هو الحمل فقط.
ٌ
ففي مثال (زيد ممكن الوجود) تكون صفة اإلمكان محمول ًة عىل ٍ
زيد ،ال أنها قد
مستقل عن
ٍّ
عرضت عليه؛ إذ أن املحمول إذا كان هو صفة اإلمكان ،لن يكون له من وجو ٍد
موضوعه الذي هو زي ٌد ال يف الخارج وال يف الذهن.
إن كالم الحكامء والفالسفة الذين بحثوا يف املعقوالت الثانية الفلسفية ،حيث قالوا:
إن الذهن هو ظرف عروض العارض عىل املعروض ،وإن الخارج هو ظرف اتصاف
ح .وعليه:
املعروض بالعارض ،كال ُمهم هذا غري واض ٍ
أ ـ إذا كان ظرف كل من العروض واالتصاف هو الخارج ،سيكون املحمول من
واقف)؛ إذ يكون الوقوف من املعقوالت
ٌ
املعقوالت األولية .من قبيل املثال القائل( :زي ٌد
األولية.
ب ـ إذا كان ظرف العروض وظرف االتصاف هو الذهن يف كلتا الحالتني ،سيكون
يل) ،فيكون الكيل من
املحمول من املعقوالت الثانية املنطقية .من قبيل (اإلنسان كُ ِّ ٌّ
املعقوالت الثانية املنطقية.
مستقل عن موضوعه ال يف الخارج وال يف الذهن،
ٍّ
ج ـ إذا مل يكن للمحمول من وجو ٍد
ليعرض عىل املوضوع ،فاملحمول سيكون من املعقوالت الثانية الفلسفية.
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والخالصة :إن ظرف العروض يف املعقوالت الثانية الفلسفية ليس هو الذهن ،كام أن
ظرف االتصاف ليس هو الخارج؛ ألن ذلك اليشء الذي يتصف به املوضوع يف الخارج
مصداق ممكنِ الوجو ِد) .وأما اليشء
َ
هو مصداق املحمول (ويف املثال أعاله يكون زي ٌد
الذي يلحق يف الذهن باملوضوع فهو مفهوم املحمول (إن مفهوم اإلمكان يف الذهن يلحق
ٍ
بزيد).
اإلشكال الثالث:
إن تعريف املال هادي السبزواري يف ما يتعلق باملعقوالت الثانية املنطقية ـ حيث يكون
الذهن محل العروض وظرف االتصاف ـ ال يخلو من اإلشكال.
ففي املعقوالت األولية عندما نقول أن ظرف العروض وظرف االتصاف هو الخارج،
يكون املوضوع واملحمول ـ رغم اتحادهام ـ متاميزين من بعضهام من بعض الجهات.
ففي ما يتعلق باملثال القائل (الجسم أبيض) ـ عىل سبيل املثال ـ يكون البياض غري
يل) ،ال يكون مفهوم
الجسم .وأما يف املعقوالت الثانية املنطقية عندما نقول( :اإلنسان كُ ِّ ٌّ
ري عدم تقيد مفهوم اإلنسان ،يف حني أ ّن األمر يف املعقوالت األولية ليس
الكلية شيئا ً آخ َر غ َ
كذلك.
يف األمثلة التي يذكرها الحكامء والفالسفة للمعقوالت الثانوية املنطقية ،من قبيل:
مصداق
ٌ
مصداق للكيل أو
ٌ
يل) ،أو (اإلنسان نو ٌع) ،ميكن لنا القول؛ إن اإلنسان
(اإلنسان كُ ِّ ٌّ
أبيض) ،فال ميكن القول :إ ّن الجسم
للنوع ،وأما يف املعقوالت األولية ،من قبيل( :الجسم ُ
مصداق للبياض .ومن هنا يقال :إن املعقوالت الثانية املنطقية أشب ُه باملعقوالت الثانية
ٌ
الفلسفية منها إىل املعقوالت األولية.
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رأي األستاذ مرتضى املطهري يف حتليل املعقوالت الثانية
لقد عمد بعض املعارصين ـ من أمثال األستاذ مرتىض املطهري ـ إىل رفع هذه اإلشكاالت
الثالثة ،من خالل تقديم تحلي ٍل جدي ٍد ملفهوم العروض واالتصاف .فهو يرى أن املراد من
العروض هو الوجود املحمويل أو النفس ،واملراد من االتصاف هو الوجود الرابط.
وعليه إذا قيل يف تعريف املعقوالت األولية  :إن ظرف عروضها واتصافها هو الخارج،
فاملراد أن ظرف الوجود النفس وظرف الوجود الرابط يف كلتا الحالتني هو الخارج.
كام أن املراد من القول بأن ظرف العروض يف املعقوالت الثانية املنطقية وظرف
االتصاف هو الذهن ،هو أن ظرف الوجود الرابط يف كلتا الحالتني هو ذات الذهن .وهكذا
األمر يف مورد املعقوالت الثانية الفلسفية إذا قيل أن ظرف العروض هو الذهن ،وظرف
االتصاف هو الخارج ،فإن املراد من ذلك أن ظرف الوجود النفس هو الذهن ،وظرف
الوجود الرابط هو الخارج.
وبهذا البيان ال يكون للمعقوالت الثانوية من وجو ٍد مبعز ٍل عن املعقوالت األولية.
مبعنى أنها ال تتحقق يف الخارج حتى بشكل العروض .إن لهذه األمور استقالالً مفهوم ّيا ً
يف الذهن .مبعنى أن لها يف الذهن وجودا ً محمول ّيا ً ،ووجودا ً نفس ّيا ً .وإن وجود املعقوالت
الثانية يف الخارج يكون عىل شكل الوجود الرابط .ليس للمعقوالت الثانوية من وجو ٍد يف
الخارج غري وجود موضوعها .إن الخارج هو ظرف الوجود الرابط .وإن املعقوالت الثانية
الفلسفية هي من قبيل املعاين الحرفية .مبعنى أنها من املفاهيم االنتزاعية .وقد ورد هذا
الكالم عىل نحو اإلجامل يف مؤلفات صدر املتألهني أيضا ً ،ومن ذلك قوله:
إن االتصاف نسب ٌة بني شيئني متغايرين بحسب الوجود يف ظرف االتصاف،
فالحكم بوجود أحد الطرفني دون اآلخر يف الظرف الذي يكون االتصاف فيه تحكم
1

 ...ال ميكن االتصاف بها إال عند وجودها ملواصفاتها .

 .1صدر املتألهني الشريازي ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،ج  ،1ص  ،337بريوت 1981 ،م.
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وقد ذهب املال هادي السبزواري يف حوايش البحث يف املعقوالت الثانية الفلسفية
لألسفار إىل اعتبار االتصاف مساويا ً للعمل ،وذلك إذ يقول:
والدليل الحكم املتقن أن املراد باالتصاف هو الحمل ،والحمل هو االتحاد يف
الوجود ،واالتحاد إمنا ينقسم إذا كان الوجود واحداً ألحد الطرفني هو املوضوع ،ولذا
1

قالوا :املعتّب يف طرف املوضوع هو الذات ،وهي طرف املحمول هو املفهوم. ...

والخالصة هي أن باإلمكان أن نرتيض تعريف الفالسفة والحكامء يف ما يتعلق مبورد
املعقوالت األولية .وأما يف ما يتعلق مبورد املعقوالت الثانية الفلسفية فيجب القول إن
املعقوالت الثانية ال تتمتع بوجود مستقل ،بل هي صفة وحكم املوجودات الخارجية ،من
قبيل مفاهيم :الوجود والعدم ،والوجوب واإلمكان واالمتناع ،والحدوث والقدم وما إىل
ذلك.
وكذلك ال وجو َد مست ِق ًال للمعقوالت الثانوية املنطقية كام هو الحال بالنسبة إىل
املعقوالت الثانية الفلسفية  ،بل هي صفة وحكم املوجودات الذهنية ،دون الخارجية.
وبهذا يتضح أن املعقوالت الثانية املنطقية ،واملعقوالت الثانية الفلسفية تشرتك يف أنها
ٍ
موجودات مستقل ًة يف الخارج ،بل هي أمو ٌر انتزاعي ٌة وصف ٌة للموجودات .والفرق
ليست
بينهام يكمن يف أن املعقوالت الثانية الفلسفية هي حالة وأحكام املوجودات الخارجية،
يف حني أ ّن املعقوالت الثانية املنطقي َة حاالتٌ وأحكا ٌم ذهني ٌة.

كيفية ظهور املعقوالت الثانية
إن كيفية ظهور املعقوالت الثانية املنطقية تكمن يف حصول الذهن عىل مفاهيم ،ثم يعمل
عىل تحليلها ،لينتزع منها مفاهيم من قبيل :التص ّور والتصديق ،والذايت والعريض ،والكيل
والجنس والنوع والفصل .وبذلك فإن املفاهيم املنطقية تنتزع من سلسلة من املفاهيم
الذهنية.

 .1األسفار ،ج  ،1ص .337
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وبعبار ٍة أخرى :من أجل الحصول عىل املعقوالت الثانية املنطقية يقوم الذهن بتحليل
سلسلة من املفاهيم الذهنية مبا هي ذهني ٌة ،ال مبا هي وسيل ٌة إلظهار الخارج .مبعنى أن
الذهن يهتم باملفاهيم عىل نحو االستقالل ،ويعمل عىل بحثها ودراستها ،ليحصل عىل
املعقوالت الثانية املنطقية.
وأما املعقوالت الثانية الفلسفية فال يحصل عليها الذهن من طريق البحث يف املفاهيم
الذهنية أو دراسة املعقوالت األولية  ،وإمنا يحصل عىل بعضها من طريق دراسة نفس
اإلنسان والحاالت التي تعرض عليها .من قبيل :العلية واملعلولية ،والجوهر والعرض.

الرؤية املقارنة
ال بد من أجل القيام بدراس ٍة مقارن ٍة لرؤية الحكامء ورؤية كانط يف هذه املسألة ،من
الخوض يف املفاهيم الرئيسة لفلسفة كانط عىل نحو اإلجامل؛ فنقول:
إ ّن ِمالك املعرفة العلمية من وجهة نظر كانط يكمن يف أن تكون القضية رضوري ًة وكلي ًة.
وقد ذكر البعض ـ بطبيعة الحال ـ ِمالكا ً آخر تحت عنوان (الوضوح) ،واملراد منه يش ٌء آخ ُر
غري التجريبية.
ألن القضايا التأليفية املتقدمة عىل التجربة تشتمل عىل هاتني الصفتني ،ولذلك تكون
من أجزاء املعرفة العلمية.
إن القضايا التأليفية املتأخرة عن التجربة حيث تستفاد من التجربة الحس ّية ،فإنها ال
تتصف بالكلية والرضورة ،ومن هنا ال تندرج ضمن دائرة املعرفة.
1

إن األحكام الالحقة أو التجريبية تنتزع من التجربة الحسية .
ورضوري ،هو صور ٌة ناشئ ٌة من موضوع التعريف ،وكل ما
كيل
يرى كانط أ ّن َّ
ٌّ
كل ما هو ِّ ٌّ
رضوري ،هو ما ّد ٌة ناشئ ٌة من متعلق التعريف.
ري
هو
ٍّ
متغري وغ ُ
ٌّ

 .1فردريك كابلستون ،كانت ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :منوشهر بزرجمهر ،ص  ،89انتشارات جامعة رشيف الصناعية.
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إ ّن التعريف ـ من وجهة نظر كانط ـ وإ ْن كان يبدأ بالتجربة الحسيّة ،بيد أن الذهن بدوره
يرتك تأثريه عليها أيضا ً ،ومن خالل صورة الشهود الحسية ميكن أن نستنتج تقدم الشهود
1

للحواس ،ال
عىل التجربة  .ولكن ال ميكن من خالل ذلك سوى معرفة األشياء كام تظهر
ّ
كام هي يف واقع األمر .وبعبار ٍة أخرى :إن الصورة الحسية من املفاهيم الذهنية السابقة.
2

يذهب ياسربس إىل االعتقاد بأن الصورة هي حصيل ُة فاعل التعريف ،واملادة هي نتيجة
3

تق ّبل الشهود .
هناك ق ّو ٌة أخرى مؤثر ٌة يف التعريف وهي الفهم ،حيث تعمل عىل ربط التصورات
(الحس) ،وتقيم بينها وحد ًة ،وتصنع منها قضي ًة كليّ ًة.
الحاصلة من
ّ
رص مق َّدم ٍة عىل التجربة ،كذلك الفهم يتوفّر بدوره عىل
وكام أن الشعور يتوفر عىل عنا َ
ٍ
مقوالت تتقدّم عىل التجربة أيضا ً .يرى كانط أن نشاط قوة الفهم يتلخّص يف الحكم
والتصديق .مبعنى أن الفهم يعمل عىل تركيب التص ّورات .وبعبار ٍة أخرى :إن معرفة اإلنسان
تنبثق من مصدرين رئيسني ،وهام:
 1ـ الق ّوة أو االستعداد للحصول عىل املحسوسات.
 2ـ ق ّوة التفكري التي تعمل عىل دراسة املعطيات الحسية بواسطة املعقوالت .وبعبار ٍة
أخرى :إن املعرفة اإلنسانية تنبثق من منشئني :أحدهام الق ّوة أو القابلية عىل حصول
الحس من خاللها عىل تعريف الذهن باألعيان بوصفها
االرتسامات التي يعمل الشهود
ّ
ٍ
معطيات حسيّ ًة .واألخرى هي ق ّوة الفهم التي تعمل عىل التفكري يف حقل األعيان .يرى
ني مورداً
ني إىل الذهن أبدا ً ،ولوال الفهم ملا وقعت أي ع ٍ
كانط أنه لوال
الحس ملا دخلت ع ٌ
ّ
للتفكري .ومن خالل االتحاد بني هذين األمرين تحصل املعرفة.

1. Kant, Immanuel, Critique of pure reason, TR. Norman Kampsmith, p. 151.
 .2كارل تيودور ياسربس ( 1883ـ  1969م) :بروفيسور يف الطب النفس وأحد فالسفة أملانيا املعدودين يف القرن العرشين.
وميكن عدّه بشكلٍ عا ٍّم منتمياً إىل التيار املؤمن يف الفلسفة الوجودية ،يف قبال هايدغر وسارتر اللذين ينتميان إىل التيار امللحد
من الفلسفة الوجودية .املع ّرب ،نقالً عن :ويكيبيديا.
3. Jaspers, Karl, Basic Philosophical Writings, TR. Ehrlich and Pepper, 1994, p. 12.
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إن ق ّوة الفهم هي يف الحقيقة ق ّوة التوحيد أو الرتكيب أو التصديق التي هي من وجهة
نظر كانط تحتوي عىل مجموعة من املعقوالت السابقة .إن الفهم يعمل عىل التأليف بني
التصورات عىل أساس املعقوالت املعينة ،وإن العلم باألعيان الخارجية ال يكون ممكناً
إال من خالل هذا الرتكيب.
تعمل املعقوالت من خالل إطالقها عىل توحيد كرثة اإلدراكات البحتة .فمن دون
املقوالت تكون تجربة األعيان مستحيل ًة .كام تستحيل األحكام التجريبية من دون إطالق
املقوالت .يقول كانط :تندرج كرثة املدرك تحت اإلدراك النفيس من خالل إطالق
1

املعقوالت .

طرق الكشف عن املعقوالت الكانتية
للكشف عن فهرسة املعقوالت ،تجب مالحظة جدول األنواع املمكنة للتصديقات
املنطقية؛ إذ أن كل مقول ٍة تتطابق مع عملٍ
منطقي .ومبالحظة هذا األمر عمد كانط إىل
ٍّ
تقديم القامئة أدناه:
القامئة االستعالئية ملعاين الفهم املعقوالت:
 1ـ من الناحية الكمية :الوحدة ،والكرثة ،والكلية.
 2ـ من الناحية الكيفية :اإليجاب والواقعية ،والسلب والنفي ،والعدول والتحديد أو
الحرص.
 3ـ من ناحية النسبة :الجوهر والعرض ،والعلة واملعلول ،واملشاركة (التقابل بني
العامل والقابل).
 4ـ من ناحية الجهة :اإلمكان واالمتناع ،والوجود والعدم.
أما القامئة املنطقية لألحكام التي متثل أساسا ً للمعقوالت ،فهي كاآليت:

1. Kant, Immanuel, Critique of pure reason, TR. Norman Kampsmith, p. 151 - 143.
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 1ـ من الناحية الكمية :الكيل ،والجزيئ ،والشخيص.
 2ـ من الناحية الكيفية :اإليجايب ،والسلبي ،والعدويل.
 3ـ من حيث النسبة :الحميل ،والرشطي (االتصايل) ،واالنفصايل.
 4ـ من حيث الجهة :الظني ،والقطعي ،واليقيني.
ويف الحقيقة فإن األحكام تشكل قاعد ًة وأرضي ًة ملعقوالت الفهم .وقبل الخوض يف
نقد وتحليل املعقوالت ،تجب اإلشارة إىل عدد من األمور والنقاط اآلتية:
أوالً :إن التقسيم الذي يبديه كانط عىل أساس الكمية ،إمنا هو يف الواقع تقسيم للقضايا
الحملية عىل أساس املوضوع.
وثانيا ً :إن التقسيم الذي يقدّمه كانط عىل أساس الكيفية ،إمنا هو يف الحقيقة تقسي ٌم
للقضايا الحملية ،إما عىل أساس االرتباط (يف مورد األحكام اإليجابية والسلبية) أو عىل
أسا س املحمول الذي يطرح املعدولة فقط .وال يطرح القضايا املحصلة عىل أساس
املحمول.
وثالثا ً :إن التقسيم الذي يذكره كانط عىل أساس النسبة ،إمنا هو يف الواقع التقسيم
األصيل للقضايا إىل قضايَا حملي ٍة ورشطي ٍة ،وتقسيم القضية الرشطية إىل قضي ٍة رشطي ٍة
متصل ٍة ،وقضي ٍة رشطي ٍة منفصل ٍة.
ورابعا ً :إن التقسيم الذي يذكره كانط عىل أساس الجهة ،ليس تقسيامً عىل أساس صورة
القضية ،بل عىل أساس املادة واملطابقة مع الواقع.

نقد وحتليل معقوالت كانط:
ويف ما يتعلق باملعقوالت يقدّم كانط عددا ً من املسائل أيضا ً ،وذلك عىل النحو اآليت:
 1ـ ميكن عد بعض معقوالت كانط ضمن املعقوالت الفلسفية الثانوية .من قبيل:
الوحدة والكرثة واإلمكان والوجوب والوجود.
 2ـ إن مراد كانط من بعض املعقوالت ليس واضحا ً ،فعىل سبيل املثال :مل يتضح ما
هو مراد كانط من التاممية ،أو ما هو الفرق بني اإليجاب والوجود من حيث املقولة؟
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 3ـ يف القامئة املنطقية لألحكام التي متثل أساسا ً للمعقوالت ،تعترب بعض املفاهيم
من املعقوالت املنطقية الثانوية ،من قبيل :الجزئية والكلية.
ٍ
مقوالت من قبيل :الوجود والوحدة والكرثة واإلمكان والوجوب بوصفها
 4ـ لو اعتربنا
مفاهي َم انتزاعي ًة ،وجب اعتبارها من املعقوالت الفلسفية الثانوية ،وأما إذا عملنا عىل
تجزئتها وتحليلها عىل أساس ما يتبناه كانط ،فسوف تكون جزءا ً من املعقوالت املنطقية
الثانوية ،وذلك ألنه طبقا ً ملباين الفلسفة اإلسالمية تعترب املعقوالت الفلسفية الثانوية حال ًة
وأحكاما ً للموجودات الخارجية ،واملعقوالت املنطقية الثانوية متثل حالة وأحكاما ً
للموجودات الذهنية .كام أن املعقوالت يف فلسفة كانط ال متثل حال ًة لألشياء الخارجية
التي هي من األمور االعتبارية واالنتزاعية حتى يكون لها جذو ٌر يف الخارج ،بل هي حال ٌة
وأحكا ٌم للموجودات الذهنية ،ولذلك يجب ع ّدها ضمن املعقوالت املنطقية الثانوية .وال
بد هنا من االلتفات ـ بطبيعة الحال ـ إىل هذه املسألة وهي أننا إذا اعتربنا املعقوالت
قوالب ذهني ًة جاهز ًة ،فسوف يكون هناك بعض الفروق بينها وبني املعقوالت
الكانطيّة
َ
املنطقية الثانوية؛ إذ أن املعقوالت املنطقية الثانوية وإن مل تكن صور ًة مبارش ًة لألشياء
الخارجية ،إال أنها ليست منفصل ًة عن الخارج .فإن املفهوم الكيل ـ عىل سبيل املثال ـ
وإن مل يكن له وجو ٌد يف الخارج ،وأن املوجود يف الخارج هو الجزيئ ،إال أن ذات هذه
الكلية عبار ٌة عن السعة الوجودية لتلك املعقوالت األولية .يف حني أن القالب الذهني
ٍ
ارتباط بالخارج .ومن هنا قيل :إن العني ـ من
الجاهز واملع ّد سلفا ً ال ميكن أن يكون له أي
وجهة نظر كانط ـ يجب أن تتطابق مع الذهن ال العكس ،يف حني تذهب الفلسفة اإلسالمية
إىل وجوب مطابقة الذهن للعني.
 5ـ إن ما يذهب إليه كانط من أن املقولة الثالثة عبارةٌ عن الرتكيب بني املقولة األوىل
وا ملقولة الثانية ،ليس صحيحا ً .إذ ال ميكن الوصول إىل التاممية من خالل الرتكيب بني
الكرثة والوحدة ،كام ال ميكن الوصول إىل الحرص أو العدول من خالل الرتكيب بني
اإلثبات والنفي.
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 6ـ إن ما يقوله كانط من أن كل مقولة تطابق عمالً منطقيّا ً ،هي مسأل ٌة قابل ٌة للبحث
والنقاش .إذ إن هناك ـ عىل سبيل املثال ـ أحكاما ً كل ّي ًة وجزئي ًة حيث تطابقها الوحدة
والكرثة .وكام نعلم فإن الكلية والجزئية من املعقوالت املنطقية الثانوية ،يف حني أن
الوحدة والكرثة من املعقوالت الفلسفية الثانوية .وعليه كيف ميكن للمعقوالت الفلسفية
كل
الثانوية أن تتطابق مع املعقوالت املنطقية الثانوية .وإذا كان مراد كانط ـ القائل بأن َّ
مقول ٍة يجب أن تتطابق مع واح ٍد من األحكام ـ هو استنباط املعقوالت من األحكام (وهو
ما يغلب عليه الظن) يبقى هناك متس ٌع لإلشكال والقول :كيف ميكن استنباط املعقول
املنطقي الثانوي من املعقول الفلسفي الثانوي؟
 7ـ إن عدد املعقوالت يف فلسفة كانط ال يتجاوز االثن َت ْي عرشة ،وقد عمد كانط يف
الحقيقة والواقع من خالل إحصائها إىل حرصها عقليّا ً ،يف حني مل يُذكر عددُها يف الفلسفة
اإلسالمية أبدا ً .فقد اكتفت الفلسفة اإلسالمية بذكر ِمالك املعقوالت ومعيارها فقط سوا ًء
أكانت أولي ًة أم ثانوي ًة .وقد عمد املفكرون اإلسالميون يف البني إىل الفصل بينهام ،يف حني
ال يوجد يف فلسفة كانط أي ذك ٍر أو إشار ِة للتقسيم األويل والثانوي ،وال يوجد هناك ذك ٌر
مل ِالك ومعيار هذا التقسيم أيضا ً.
بااللتفات إىل ما تقدم فإننا ال نرتيض ما ذهب إليه البعض من اعتبار املعقوالت
الكانط ّية من املقوالت الفلسفية الثانوية ،إذ يقول:
بااللتفات إىل القول الجزمي بوجود األمر الخارجي وتأثريه عىل الذهن (الواقعية
التجريبية لكانط) ،وبعبار ٍة أخرى :القول بالظاهرة وتأثريها ـ يف الجملة ـ عىل حصول
إدراكاتنا وتصوراتنا العينية لألشياء يف نفس األمر والتأكيد عىل عنرص الشهود (الحس)
إىل جانب عامل املعقوالت واملفاهيم (الفهم) يف تبلور املعرفة ،وكذلك اإلقرار
بحصول مادة املعرفة من طريق املواجهة مع عامل الظواهر يف قبال صورة املعرفة التي
هي حصيلة االنبعاث التلقايئ للذهن ،وكذلك اإلقرار بإمكانية إطالق املعقوالت عىل
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األعيان التجريبية ،كلها شواهد تثبت أن معقوالت كانط هي من املعقول الفلسفي
1

الثانوي .

نقد األستاذ مرتضى املطهري لرؤية كانط
طبقا ً للتحليل الذي يقدّمه األستاذ مرتىض املطهري عن املعقوالت يف الفلسفة اإلسالمية،
ٍ
إشكاالت جا ّد ًة .ويف
فإنه ال يرتيض نظرية كانط يف الحقل املعريف ،وقد أورد عليها
الحقيقة فإنه يرى أن املنظومة الفكرية لـ كانط تقطع العالقة الدقيقة للعامل أو الفاعل
املعريف بعامل الخارج .وبعبار ٍة أخرى :طبقا ً لهذه الرؤية ال ميكن التع ّرف عىل العامل كام
هو ،وإن هذا النوع من التفكري يؤدي إىل املثالية دون الواقعية .ويف الحقيقة فإن كانط ينفي
ِ
املعقوالت مفاهي َم سابق ًة ،أما األستاذ املطهري ،حيث
تطابق الذهن مع الخارج ،إذ يرى
ال يرى املعقوالت من املفاهيم ما قبل التجريبية ،بل يراها ناشئة من الخارج بشكل مبارش
أو غري مبارش ،فإنه يؤيد نظرية التطابق .وقد ذكر هذا األمر يف هوامش (املنهج الواقعي) و
(رشح املنظومة) ودافع عنه ،ومن ذلك قوله:
إن جميع معقوالتنا الثانوية هي من أجزاء معقوالت كانط ،فالكلية والجزئية وجميع
هذه املعاين تدخل ضمن معقوالته ،إال أنه يظن أن الكلية أو الجزئية من العنارص
الفطرية الجاهزة التي كانت موجود ًة يف السابق .يف حني أن األمر ليس كذلك أبداً.
ٌ
جزئية ،فإن هذه
فلو مل تدخل املعقوالت األولية إىل الذهن ،مل تكن هناك كلي ٌة وال
الكلية إمنا تعني السعة الوجودية لتلك املعقوالت األولية .فهذه الكلية ليست سوى
اليشء املحسوس ...فال بد من دخولها إىل عامل الخيال أوالً ،ثم عندما تأيت من جهة
العقل تكتسب سع ًة وجودي ًة ،وهذه السعة الوجودية هي الكلية ،وليست شيئاً آخر.
وعىل هذا األساس فإن الكلية تعود إىل كيفية وجود املعقوالت األولية يف الذهن ،ال
2

ٌ
معقول يف عرض املعقوالت األولية يضاف إىل الذهن .
أنها

 - 1انظر :مجلة مقاالت وبررسيها ،العدد ،67 :ص .90
 .2مرتىض مطهري ،رشح مبسوط منظومه ،ج  ،3ص  ،315انتشارات حكمت 1366 ،هـ ش.

دراسة مقارنة بني مقوالت إميانويل كانط ونظرية األستاذ مرتىض مطهري يف املعقوالت الفلسفية الثانوية 277 
وحتى املعقوالت املنطقية الثانوية التي ليس لها ما بإزائها يف األعيان الخارجية ،أي
رش وذلك بتوسط
رش ،إمنا ترتبط بالخارج بشكلٍ غريِ مبا ٍ
التي ال ترتبط بالخارج بشكلٍ مبا ٍ
املعقوالت األولية .وبعبار ٍة أخرى :إن الفالسفة اإلسالميني يرون نوعا ً من الواقعية
للمعقوالت الثانوية الفلسفية وحتى املنطقية .وخالفا ً لـ كانط ـ الذي يتعامل يف الغالب
مع مطابقة املدركات للمفاهيم والقواعد الرضورية للذهن ـ يذهب األستاذ املطهري إىل
أدق.
االهتامم مبطابقة املدرك للخارج ،ونفس األمر بتعبريٍ َّ

نتيجة البحث:
إن رؤية كانط يف الحقل املعريف مخالف ٌة للواقعية ولتعبري العلم عن الواقع ،وكام أشار هو
نفسه فإنه يؤيد املثالية االستعالئية .وأما التحليل الذي يقدمه األستاذ املطهري للمعقوالت
معربا ً عن الواقع ،وهذا هو
الفلسفية واملنطقية الثانوية ،فإنه يؤيد الواقعية واعتبار العلم ّ
مكمن االختالف بني األستاذ مرتىض املطهري بوصفه فيلسوفا ً إسالم ّيا ً و إميانويل كانط
بوصفه فيلسوفا ً غربيّا ً.

املصادر:
 .1ابن سينا ،اإللهيات من الشفاء ،املقالة الخامسة.
 .2ابن سينا ،التعليقات ،تحقيق عبد الرحمن بدوي ،قم 1403 ،هـ.
 .3بهمنيار ،جام جهان منا (ترجمة كتاب التحصيل) ،تصحيح :عبد الله نوراين 1362 ،هـ ش (مصدر فاريس).
 .4السهروردي ،شهاب الدين يحيى ،املطارحات ،األعامل الكاملة ،تصحيح وتقديم :هرني كوربان ،طهران1372 ،
هـ ش.
 .5الشريازي ،صدر املتألهني ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،بريوت 1981 ،م.
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 .6الشريازي ،صدر املتألهني ،الشواهد الربوبية ،تصحيح :جالل الدين اآلشتياين ،جامعة فردويس ،مشهد.
 .7الشريازي ،قطب الدين ،درة التاج لغرة الديباج ،انتشارات حكمت (مصدر فاريس).
 .8الطويس ،نصري الدين ،أساس االقتباس (يف املنطق) ،تصحيح :مدرس رضوى ،جامعة طهران.
 .9كابلستون ،فردريك ،كانت ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :منوشهر بزرجمهر ،انتشارات جامعة رشيف الصناعية.
 .10مجلة مقاالت وبررسيها ،العدد ،67 :ص .90
 .11املطهري ،مرتىض ،األعامل الكاملة (مصدر فاريس).
 .12املطهري ،مرتىض ،رشح مبسوط منظومه ،انتشارات حكمت 1366 ،هـ ش.

 .13نرصی ،عبد الله« ،بررسی تطبیقی مقوالت كانط ونظريه استاد مطهری در معقوالت ثانیه فلسفی» نرش يف مجلة:
دانشكده أدبيات وعلوم إنساين ،يف جامعة طهران ،شتاء سنة  1380هـ ش ،شامره  ،160صص .291-273
14. Cassirer, Ernst, Kant’s Life and Thought, TR. James Haden, 1994.

15. Jaspers, Karl, Basic Philosophical Writings, TR. Ehrlich and Pepper, 1994.
16. Kant, Immanuel, Critique of pure reason, TR. Norman Kampsmith.
17. ------, The Critique of Judgment, TR. James Greed Meredith, 1991.
18. Scraton, Roger, Kant, 1992.

نقد كانط عند الشيخ مرتضى مطهري1
علي دجاكام

الفيلسوف األملاين إميانويل كانط هو أحد أشهر الفالسفة الغربيني الذين طرحوا عددا ً من
ري من األوروبيني آرا َءه ودافعوا عنها بحيث عدّوه قطبا ً من
النظريات املعرفية ،وقد تبنّى كث ٌ
يقل شأنا ً عن أفالطون وأرسطو ألنه نابغ ٌة ومبد ٌع.
أقطاب الفلسفة يف العامل وقالوا أنّه ال ّ
بل قد
وقد وصف أحد العلامء األوروبيني نظرياتِه وآرا َءه الفلسفي َة بالقول« :تحسب أنها ج ٌ
شيد من الفلسفة ».
الوجهة النقدية التي سار عىل نهجها هذا الفيلسوف تع ّد الدعامة األساسية لفكره
والحس،
الفلسفي ،فقد بلغ الذروة يف نقد الفكر البرشي لذلك حاول تعيني حدود العقل
ّ
وبادر إىل الفصل بني الشؤون املعرفية وغري املعرفية؛ وقد وصف الدكتور فروغي منظومته
الفكرية النقدية بالقول:
«بدأ فرنسيس بيكون بنقد العلم والفلسفة  -منذ منتصف القرن السادس عرش حتى
نفسها ،ثم توىل األمر بريكيل
منتصف القرن السابع عرش  -وواصل جون لوك املسرية َ
بأسلوب آخ َر وعمق أسس هذا األسلوب ،ومن ثم بادر ديفيد هيوم إىل بيان معامله؛
ٍ

 .1املصدر :فصل (إميانوئيل كانط) ،من الكتاب :الفلسفة الغربية برؤية الشيخ مرتىض مطهري ،إعداد :عيل دجاكام ،النارش:
املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية ،العتبة العباسية املقدّسة ،الطبعة :األوىل  2016م 1438 -هـ ،ص .150
تعريب :أسعد مندي الكعبي.
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وهؤالء جميعهم بريطانيون .بعد ذلك ورد الساحة الفيلسوف األملاين إميانويل كانط
ً
صفحة جديد ًة من املعرفة عن طريق إصالح األخطاء وإكامل
بإشار ٍة من هيوم ففتح
النقائص ».

1

معرفية كانط
 الصور ال ِّذهنيةقس ّم كانط املفاهيم الذهنية قسمني ،كام يأيت:
رش نتيجة ارتباطه بالعامل
القسم األ ّول :صو ٌر ذهني ٌة
تتحصل لدى اإلنسان بشكلٍ مبا ٍ
ّ
الخارجي.
القسم الثاين :صو ٌر ذهني ٌة يكتسبها بفطرته وال صلة لها بالعامل الخارجي .هذه الصور
الذهنية عبار ٌة عن سلسل ٍة من املعاين واملفاهيم قد صاغها ذهن اإلنسان مسبقا ً بالفعل أو
خلِق مع عقله الشامل بسلسل ٍة من اإلدراكات إال أنّها
بالق ّوة ،وهذا مبعنى أ ّن اإلنسان قد ُ
ري كافي ٍة يف عملية التعقّل ،فالذهن عىل م ّر الزمان يكتسب من بيئته الخارجية صوراً
غ ُ
ٍ
إدراكات فطريّ ٍة فتكون النتيجة
الحواس ث ّم يؤلّف بينها وبني ما لديه من
مختلف ًة عن طريق
ّ
صلة هي املعرفة.
ح َّ
امل ُ َ

2

يؤكّد كانط عىل أ ّن ما يرد الذهن من الخارج ليس من شأنه تكوين املادّة األساسية
للمعرفة ،وعىل هذا األساس فهو ليس املعرفة بذاتها ،إذ إ ّن معرفتنا مبا يحيط بنا هي مج ّرد
سلسل ٍة من اإلدراكات الذهنية التي إن قمنا بتحليلها سنجد أ ّن مادّتها قد ولجت يف الذهن
من الخارج ومن ثم أوجدت لدينا الصور الذهنية .هذه هي فحوى نظرية كانط ،وأ ّما ماهية
العالقة بني الصور الخارجية التي ترد الذهن والصور الفطرية املرتكزة فيه والتي يطلق عليها
كانط (مقوالت) ،فهي موضو ٌع آخ ُر.

 .1مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص 187؛ مرتىض مط ّهري ،فلسفه أخالق (باللغة الفارسية) ،ص .56
 .2مرتىض مطهّري ،رشح مبسوط منظومة (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .273
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نقد نظرية كانط املعرفية
أ ّول إشكا ٍل يطرح عىل النظرية املعرفية التي طرحها إميانويل كانط ،يتمثّل يف السؤال
اآليت :كيف ميكن تحصيل املعرفة من خالل الرتكيب بني املفاهيم الذهنية املسبقة مع
حصلة من الخارج؟ إن عددنا املعرفة انعكاسا ً مبارشا ً للصور الخارجية يف
الصور امل ُ َّ
ٍ
حينئذ تتّضح ألنها تعني انعكاس املدركات الخارجية يف الباطن بشكلٍ
الذهن ،فاملعرفة
يتحصل
أقل من النصف
رش ،لذا ليس من الصواب مبكانٍ ادّعاء أ ّن نصف املعارف أو ّ
مبا ٍ
ّ
وإال يبقى السؤال من دون إجاب ٍة ومن ثم
من الخارج ونصفها اآلخر موجو ٌد فيه سابقا ًّ ،
يؤاخذ كانط عىل رأيه هذا ،إذ كيف ميكن تحقّق املعرفة عىل هذا األساس؟ فطروء سلسل ٍة
ٍ
مرتكزات موجود ٍة فيه ،ليس
من الصور واملفاهيم الخارجية عىل الذهن وانضاممها إىل
سبيالً لحصول املعرفة.
تركيب وتأليف بني املادّة الذهنية والصورة
أتباع نطرية كانط يقولون بأ ّن املعرفة هي
ٌ
أي إ ّن الذهن يصنعها من خالل هذا الرتكيب ،ولكنّنا نسألهم :كيف ميكن لهذا
الخارجيةْ ،
الرتكيب  -الصناعة الذهنية  -أن يكون معيارا ً ملعرفة العامل الخارجي من دون أن يرتبط به؟
فاملادّة الذهنية  -مادّة املعرفة  -هي املرتبطة بالخارج ،واملعرفة الحقيقية ليست كذلك،
يف حني أ ّن املعرفة الكانطية متّحدةٌ مع الخارج ،وهذا يعني تج ّردها عن مدلولها يف ما لو
حائل بينها وبني ما هو موجو ٌد يف الخارج .وهذا اإلشكال املطروح عىل نظرية كانط
ٌ
ُوجد
حل لح ّد اآلن.
املعرفية مل يوضع له ٌّ

ديفيد هيوم والنظرية املعرفية
قيّد الفيلسوف ديفيد هيوم املعرفة باملعقوالت األوىل ،لذلك حاول بعض املفكّرين رأب
هذا الصدع لكنّهم مل يفلحوا ،ومن جملتهم كانط وهيغل اللذان أدركا يف نهاية املطاف أ ّن
هذه املعقوالت ليست أساسا ً للمعرفة ،إذْ أكّدا عىل أنّها تتحقّق عن طريق ما يت ّم تحصيله
وكل ما سوى ذلك ليس معرفةً ،لذا ذهب كانط إىل القول باملعقوالت
الحواس ّ
بواسطة
ّ
الثانية التي أطلق عليها عنوان (مقوالت) ،ويبلغ عددها اثنتي عرشة مقولةً.
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املقوالت الثانية
ع ّد كانط املقوالت الثانية التي طرحها الفالسفة املسلمون  -املقوالت املنطقية والفلسفية
عام طرحه حكامؤنا ،إذ يعدّون املقوالت الثانية
 بأنّها ذهنيّ ٌة بحتةٌ ،وهذا التفسري يختلف ّاملنطقية فقط ذهني ًة بحتةً ،لك ّن األمر ليس كذلك بالنسبة إىل املقوالت الثانية الفلسفية.
ٍ
اختالف مطلقٍ بني املعقوالت الثانية التي طرحها وبني
فضال عن ذلك فقد ذهب إىل وجود
الصور الخارجية لألشياء ،إذ ع ّد الذهن قد صاغها مسبقا ً قبل وجود جميع املحسوسات
واملعقوالت األوىل واملقوالت األرسطوية ،فقد ادّعى أنّها جز ٌء من ال ُبنية الذاتية والطبيعية
للذهن؛ يف حني أ ّن الفالسفة املسلمني ال يعدّون املعقوالت الفلسفية واملنطقية جزءا ً من
ال ُبنية الذهنية ،ألنّهم ال يقولون بوجود كهذه بنية للذهن من األساس.

1

املعرفة يف الفلسفة اإلسالمية
الفرضية التي تطرحها الفلسفة اإلسالمية تضع حالً للمشكلة التي واجهتها الفلسفة الحديثة،
حة وجود منطني من املعلومات كام قال كانط
إذ يؤكّد الفالسفة املسلمون عىل ص ّ
الحواس الظاهرية والباطنية
أي هناك معلوماتٌ يكتسبها الذهن مبارش ًة عن طريق
وأتباعهْ ،
ّ
ٍ
معقوالت ومفاهي َم
وهي التي يطلق عليها (املعقوالت األوىل) ،وهناك معلوماتٌ تتمثّل يف
الحواس ولكنّها ليست من صياغة الذهن كام قال كانط،
أخرى مل يت ّم تحصيلها عن طريق
ّ
فالذهن ال يصوغ املفاهيم من تلقاء نفسه ،وإمنّ ا هي عبار ٌة عن نفس تلك املعلومات
األ ّولية املكتسبة من الخارج إال أ ّن وجودها الذهني ي ّتخذ طابعا ً آخر .لذلك قال علامء
الفلسفة املسلمون :مبا أ ّن الوجود الذهني يحيك عن الوجود الخارجي ،فهو يتّصف يف
وعاء الذهن بهذه الخصوصية أيضا ً؛ إذ إ ّن اليشء املوجود يف الخارج أصبح يف الذهن
بهذا الشكل الذي يحيك عن املاهية الخارجية ،وهذا األمر فقط يغري كيفية انعكاسه الذهني
ويضفي له عموميةً؛ إال أ ّن ما يصوغه الذهن بذاته ليس من شأنه أن يكون معرفةً.
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املعرفة تعني إدراك اإلنسان وعلمه مبا هو موجو ٌد يف الخارج ،ولك ّن علمي مبا هو
موجود يف الخارج يتحقّق بشكلٍ
ميت بصل ٍة للخارج ،ومن ث ّم فهو ليس معرفةً.
ذهني وال ّ
ٍّ

1

مراحل نشأة املعرفة ودرجاهتا
مراحل ع ّد ٍة ،وقد تبنّى
َ
بعض الفالسفة األوروبيني قالوا أ ّن املعرفة تنشأ لدى اإلنسان خالل
هذا الرأي فالسف ٌة بارزون لهم وزنهم يف املنظومة الفلسفية الغربية.
الحس مرحل ًة من
قسم املعرفة يف مرحلتني فقط ومل يع ّد
ذكرنا آنفا ً أ ّن إميانويل كانط ّ
ّ
بديهي ،فاملادّة
صام ُء متنح اإلنسان معرف ًة ال شكل لها وال صورة ،وهذا
مراحلها ألنه ما ّد ٌة ّ
ٌّ
املج ّردة عن الشكل والصورة ليست معرفةً .حسب هذه النظرية ،فاإلنسان حينام يستشعر
صام ُء عاري ٌة من الشكل والصورة ،ومن ثم يقوم الذهن
شيئا ً سوف تطرأ عىل ذهنه ما ّد ٌة ّ
بإضفاء صور ٍة لها ،وعىل هذا األساس تجتمع املادّة والصورة الجديدة لها لتصبح مرحل ًة
من مراحل املعرفة ،إذ قال:
«الحواس تعطي العقل مواد الوجدانيات واملعلومات ،ثم مينحها العقل التنظيم
واالنسجام من نفسه ويعطيها الصورة ويجعلها مؤه ًلة لإلدراك ».

وكل ما
كام يعتقد كانط بكون الزمان واملكان أمرين ذهنيني وليس لهام حقيق ٌة عينيةٌّ ،
نتص ّوره أو نعرفه ال ب ّد من أن يندرج يف إطار زمانٍ ومكانٍ بالتحديد.
لحواس،
املتغرية املبعرثة التي ترد إىل أذهاننا عن طريق ا
إذا ً ،ما عدا تلك اآلثار الجزئية
ّ
ّ
فإ ّن إدراكنا للعامل الخارجي يكون بواسطة مجموع ٍة من املعلومات واملفاهيم والقوانني
ظل
التي تصوغها عقولنا وتجربنا عىل أن ندرك ما يجري حولنا بهذه األشكال والصور ويف ّ
مرحلتني،
القوانني املشار إليها ،وعىل هذا األساس رأى كانط أ ّن املعرفة تتحقّق يف إطار
ْ
مرحل ٍة تتبلور املعلومات فيها يف ضمن نطاق الزمان واملكان ،ومرحل ٍة تتح ّول فيها إىل
اثنتي عرشة مقولةً.

2

 .1املصدر السابق ،ج  ،2ص  73 - 71و .353
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شكوكية كانط
ال ريب يف أ ّن من ينفي مصداقية الوجود الخارجي لألشياء ويدّعي أ ّن الذهن هو الذي
يحبك صورها فتنكشف له بهذه الصورة ،يندرج يف ضمن القائلني بالشكوكية ،لذا نجد
أصحاب النزعة املادّية يعدّون كانط واحدا ً من الفالسفة املشكّكني معلّلني ذلك بأنّه يف ّرق
2

1

بني اليشء يف نفسه و اليشء بالنسبة إلينا ،إذ كان يعتقد بأ ّن الذهن ميتلك بعض املعاين
املسبقة  -من قبيل الزمان واملكان  -بواسطة الفطرة ،لذا فهي غري موجود ٍة يف الخارج؛
كل ما يدركه اإلنسان ال ب ّد من أن يكون مؤطّرا ً بإطار تلك املعاين ،واستنتج من
وقال أ ّن ّ
ٍ
اختالف بني اليشء يف نفسه واليشء بالنسبة إلينا.
ذلك وجود
مل يكن كانط راضيا ً عن وصفه بالسوفسطايئ أو الشكويك عا ّدا ً نفسه ناقدا ً للعقل
ساق أدلّ ًة جديد ًة يف علم الطبيعيات دحضا ً للشكوكية؛ إال أ ّن منهجه
البرشي ،وقال أنّه َ
النقدي يف الحقيقة ميكن عدّه منطا ً جديدا ً من أمناط السفسطة التي لها صو ٌر متعدّدةٌ.
والجدير بالذكر هنا أ ّن املادّيني أنفسهم يف ّرقون بني اليشء يف نفسه واليشء بالنسبة
كل فر ٍد عىل حد ٍة بالنسبة
إلينا ،وما مييّزهم عن كانط هو أنّه مل يقل باختالف اليشء لدى ّ
إلينا بوصفنا أفرادا ً ،لك ّن املاديني قالوا بذلك .واملرحوم فروغي نقل عن كانط قوله:
اإلنسان يشاهد الكون من وراء منظا ٍر معنيٍ ،وهو ال يستطيع أن يبعد هذا املنظار
عن عينيه.

لقد ذكرنا أ ّن كانط ال يرض أن تنسب إليه السفسطة والشكوكية ،يف حني أ ّن الفرضية
أقل تقديرٍ ،ناهيك عن أنّها ليست طرحاً
التي طرحها تجعله واحدا ً من الشكوكيني عىل ّ
جديدا ً أل ّن السوفسطايئ الشهري بروتاغوراس قد طرحها يف القرن الخامس قبل امليالد،
قال« :اإلنسان معيا ٌر لكل يش ٍء ».

3

 .1وهو واقع اليشء الخارجي.
 .2وهي صورة ذلك اليشء املوجود يف أذهاننا.

 .3املصدر السابق ،ص .391

نقد كانط عند الشيخ مرتىض مطهري 285 
ومن جملة ما قاله كانط بالنسبة إىل العلّة واملعلول« :عالقة العلة واملعلول قد صنعها
1

العقل ،وليس من املؤكد أن يكون ترتب املعلول عىل العلة واجباً يف عامل الواقع » .لذا
أكّد عىل كون األمور التي ندركها من مقتضيات أذهاننا ،وعىل هذا األساس ال ميكن البتّ
بأنّها هكذا ح ّقا ً عىل أرض الواقع.
لقد شكّك هذا الفيلسوف بقانون العلّية يف العامل الخارجي ،يف حني أ ّن الفالسفة
رصحوا بوجود هذا القانون وأكّدوا عليه لدرجة أنّهم عدّوا من ينكره أو يشكّك به
القدماء ّ
وكأنّه ينفي الفسلفة وج ميع العلوم من أساسها ومن ثم فهو يف زمرة السوفسطائيني.

2

املعلومات برؤية كانط
القيمة التي يوليها كانط للمعلومات ميكن بيانها يف إطار ثالث ِة محاو َر أساسي ٍة ،كام يأيت:
ّأوال :الفلسفة األوىل
فكل
يعتقد كانط بأ ّن مسائل الفلسفة األوىل ليس من شأنها أن تكون موضوعا ً للعلم ،لذا ّ
ما قيل يف هذا الصدد ح ّتى اآلن هو يف الواقع ليس علام ً وإمنّ ا هو هرا ٌء من نسج الخيال؛
كل قيم ٍة وكذلك تجريد
وهذا الكالم يعني تجريد املعلومات يف الفلسفة األوىل من ِّ
فكل ما قيل عىل هذا
أي دالل ٍة معرف ّي ٍة تذكر ،ومن ثم ّ
يقينيات ديكارت ومن ّ
لف لفّه من ِّ
ري متوفّر ٍة يف الفلسفة
الصعيد ال يُع ّد علام ً ،فالعلم له رشوطه
ّ
الخاصة ،وهذه الرشوط غ ُ
األوىل.

3

 .1املصدر السابق ،ص .191
 .2املصدر السابق ،ص .192 - 191
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ثانيا :الرياضيات
يرى كانط أ ّن مسائل الرياضيات تندرج يف ضمن القضايا اليقينية ،إذ قال« :مل ّا كانت
املسائل الرياضية متق ّوم ًة عىل أصلٍ
بديهي ،ويتّسع نطاقها بواسطة القياسات الرضورية،
ٍّ
تجسد حكام ً مح ّققا ً ومؤكّدا ً،
فهي تصبح علام ً يقينيّا ً خالصا ً .مثالً مسألة ()4 = 2 + 2
ّ
إال يف هذا الباب » ،كام يعتقد بأنّ
ويعتقد بعض العلامء أ ّن اليقني املطلق غري موجو ٍد ّ
العقل هو الذي يصوغ املسائل الرياضية  -وهذا الرأي ال ينطبق عىل املسائل الطبيعية
ٍ
مبيزات
خصها
واملسائل الفلسفية األوىل  -فالذهن مثالً يتص ّور دائر ًة أو مثلثا ً أو مربعا ً ث ّم يش ّ
فكل حكمٍ يصدره بشأنها ال ب ّد من أن
خاص ٍة ،ومبا أ ّن العقل هو الذي يصوغ هذه الصورّ ،
ّ
الحس والتجربة ،خالفا ً
يكون يقينيّ ا ً .ويؤكّد عىل أ ّن الفطرة هي منشأ املفاهيم الرياضية ال
ّ
حس ّيا ً تجريب ّيا ً.
للفالسفة املادّيني الذين جعلوا منشأها ّ
وميكن القول أ ّن نظريته يف هذا املضامر تستند إىل مبدأين أساسيَّ ْني ،هام:
خارجي ،وإمنّ ا
األول :الك ّميات ،بصفتها موضوع املسائل الرياضية ،ليس لها وجو ٌد
ٌّ
ذهني ِ
رص ٌف.
وجودها
ٌّ
الحس
الثاين :املفاهيم الرياضية تنشأ بواسطة ق ّوة التعقّل من دون واسط ٍة ،وال صلة لها ب
ّ
بتاتا ً.
مل يقبل العلامء بهذين املبدأين وانتقدوهام بدعوى أنّهام ال يثبتان يقينية املسائل
الرياضية.

1

ثالثا :الطبيعيات
توصل إليه هو
تناول كانط أطراف الحديث عن الطبيعيات
ٍ
بإسهاب وتفصي ٍل ،وخالصة ما ّ
2

أ ّن القضايا الطبيعية تجعل ذهن اإلنسان قادرا ً عىل إدراك الظواهر وكذلك موضوعها الذي

 .1املصدر السابق.
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1

خاص ًة عىل
يتمثّل بالذوات  ،فالعقل البرشي بطبيعته التي ميتاز بها يضفي أشكاالً وصورا ً
ّ
الحواس
األشياء ،لكن ال ميكن الجزم بأنّها تتطابق مع الواقع بهذا الشكل .كام أكّد عىل أ ّن
ّ
متنح العقل املوا ّد األساسية للوجدانيات واملعلومات ،ومن ث ّم يقوم بتنظيمها والتنسيق
ٍ
مدركات.
بينها ليضفي عليها صور ًة معيّن ًة ويجعلها مؤهّل ًة ألن تصبح
كل ما يتص ّوره اإلنسان ال بد وأ ّن يكون متأطّرا ً بقالب الزمان واملكان ،لذا ليس
وع ّد أ ّن ّ
خارجي
من املمكن أن يدرك شيئا ً من أمور العامل منفصالً عنهام؛ ولكن ليس لهام وجودٌ
ٌّ
ينسق بينهام
وإمنّ ا هام كيفيتان لذات العقل وصو ٌر مينحها العقل ملحسوساته ،وإذا مل ّ
فسوف ال تكتنفه إال مجموع ٌة من التأثريات املبعرثة وغري املرتابطة مع بعضها ،ومن ثم
ميس عاجزا ً عن تص ّور يش ٍء مح ّد ٍد .عىل سبيل املثال ،لدينا صور ٌة واضح ٌة عن الشمس
الحسية ،إمنّ ا هو الحرارة
يخصها  -بواسطة التأثريات
إال أ ّن الذي يرد إىل أذهاننا ـ يف ما
ّ
ّ
خواص  -بتعيني إطا ٍر
كل عىل حد ٍة؛ لذا ما مل يقم الذهن  -مبا ميتلكه من
والضوء واللون ٌّ
َّ
ين لهذه األمور ومل يربط بينها ،فسوف ال ميتلك صور ًة واضح ًة لها .وقد ش ّبه
ين وزما ٍّ
مكا ٍّ
عملية التعقّل هذه يف املثال اآليت« :نحن نشبه املعلوم بالغذاء الذي ال بد من أن يدخل
سابق ،وألجل هذا الهدف ال محيص من إدخال
البدن ويحل محل ما يستهلك من غذا ٍء
ٍ
الطعام إىل املعدة عن طريق الخارج ،وعندئ ٍذ ال بد للمعدة وسائر أعضاء الجهاز الهضمي
من أن تضيف إليه العصارات الهاضمة ليك يتم هضمه .إذا ً ،الطعام مبنزلة الحس،
مختص بالوجدانيات أو التص ّورات األ ّولية
والعصارات مبنزلة الزمان واملكان » .هذا الكالم
ٌّ
التي منتلكها عن األشياء  -األعراض والظواهر  -ولكن إذا أردنا أن نتّخذ األشياء موضوعاً
ني علمي ًة وكُلِّيَّ ًة ،فال ب ّد حينئ ٍذ من االعتامد عىل مجموع ٍة من
لألحكام وأن نصوغ لها قوان َ
الحس أو
املعقوالت األخرى التي هي صنيعة الذهن فحسب ألنها مل تأتنا عن طريق
ّ
الكيل .إذا ً،
ّ
التجربة ،وهذه املعقوالت هي التي تضفي عىل األشياء صورة القانون العلمي
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ولرمبا هناك
القوانني التي تنضوي تحتها املعلومات إمنّ ا هي من صياغة الذهن البرشي،
ّ
ني أخرى تحكم األشياء يف عامل الواقع.
قوان ُ
ما قاله كانط يف هذا املضامر مبسو ٌ
ومفص ٌل ،ومبا يف ذلك كالمه حول قانون
ط
َّ
العلّية.

1

 العلة واملعلولع ّرف إميانويل كانط قانون العلّية كام يأيت:
عالقة العلة واملعلول قد صنعها العقل ،وليس من املؤكد أن يكون ترتب املعلول
عىل العلة واجباً يف عامل الواقع.

خالصة هذه الرؤية هي أ ّن إدراكنا للعامل الخارجي ال يتحقّق إال بواسطة مجموع ٍة من
ني تصوغها عقولنا ،أي إنّها تجعلنا ندرك العامل بهذه
املعلومات املتمثّلة مبفاهي َم وقوان َ
الحواس فهي ال متنح أذهاننا سوى آثا ٍر
األشكال والصور يف ظل تلك املعلومات ،وأ ّما
ّ
متغري ٍة ومبعرث ٍة .وقد طرح كانط بحوثا ً مسهب ًة حول هذه املفاهيم والقوانني وحول
جزئ ّي ٍة
ّ
الخاص.
ماهيتها ومنشئها ونظامها
ّ
قال املرحوم فروغي يف هذا الصدد:
تحدث كانط عن هذه املسألة كام يأيت :إنني غريت األسلوب الذي سار عليه
2

الفالسفة اآلخرون ،وفعلت ما فعله كوبرنيك بالنسبة إىل مسألة (هيئة العامل) ،حيث
رأى أننا بهذا الفرض  -وهو أننا مركز العامل ،والشمس والكواكب األخرى كلها تدور
حولنا  -نقع يف حرجٍ ،لكنه عكس الفرضية وقال :إن الشمس هي املركز ونحن ندور
حولها ،وبهذا االفرتاض وضع حال للمؤاخذات املطروحة يف هذا املجال.
ولكنني أقول أن البرشية حتى عرصنا الراهن تعتقد بكون األشياء هي األصل وأن
ً
عقولنا تجعل إدراكاتنا ً
مطابقة لها ،ومن هنا
تابعة لواقع تلك األشياء ،أي أنها تجعلها
ينشأ اإلشكال؛ وهو :كيف ميكن أن نكون أحكاماً تركيبي ًة من األشياء الخارجة عن
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1

الذهن مع املعلومات السابقة (الفطرية)؟ ولهذا فقد افرتضت أن أذهاننا تجعل األشياء
ً
مطابقة لواقع األشياء
ي أنها ال تعنينا عىل أن تكون إدراكاتنا الفعلية
مطابق ًة إلدراكها ،أ ْ
أو ال تكون كذلك ،ألننا ال نستطيع أن نحيط علامً بذلك ،وإمنا الذي نعلمه هو أننا
ندرك األشياء كام يقتضيه وضع عقولنا ،وبهذا يحل اإلشكال.

2

 اختالف فرضية كوبرنيك مع معلومات كانطال ّ
يشك أح ٌد بوجود بونٍ شاسعٍ بني فرضية كوبرنيك بالنسبة إىل هيئة العامل ،وفرضية كانط
يف مجال قيمة املعلومات ،فالفرضية األوىل قد وضعت حلوالً للمشاكل املستعصية التي
ٍ
بإشكاالت يستعيص
واجهها علامء الفلك ،يف حني أ ّن فرضية كانط إضاف ًة إىل أنّها مشوب ًة
حلّها ،فجميع املحاذير التي يتملّص منها الفالسفة  -ومبن فيهم كانط نفسه  -قد اشتدّت
واستفحلت فيها ،وذلك أل ّن هذا الفيلسوف يرفض أن ت ُنسب إليه السفسطة والشكوكية ،إال
أ ّن فرضيته حتّى وإن مل تكن رضبا ً من السفسطة ،فهي تندرج يف ضمن مذهب التشكيك
أقل تقديرٍ.
عىل ّ
فرضية كانط هذه مل تكن جديد ًة يف حينها ،وكام ذكرنا آنفا ً فالسوفسطايئ الشهري
بروتاغوراس قد طرحها يف القرن الخامس قبل امليالد ،أي قبل عهد كانط بألفني وثالمثائة
عامٍ  ،اذ قال« :اإلنسان معيا ٌر لكل يش ٍء » .ومن ناحي ٍة أخرى فقد تردّد كانط يف مسألة ترت ّب
املعلول عىل العلّة يف عامل الواقع ،لكنّه مع ذلك قال« :
صحيح أننا ندرك األعراض
ٌ
ٍ
ذوات تكون
والظواهر بحواسنا ،لكننا نعلم أنها مفتقر ٌة إىل مظهرٍ .إذاً ،من املؤكد وجود
ٍ
ّ
الشك.
تأكيد يُع ّد رضبا ً من
بكل
هذه األعراض مظاه َر لها » ،وهذا الكالم ّ
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 اعرتاض شوبنهاور عىل كانطالفيلسوف األملاين آرثر شوبنهاور اعرتض عىل رأي كانط بالنسبة إىل قانون العلّية ،فقال:
«بعد أن ذكرت يف نقدك أ ّن العقل هو الذي يصوغ العالقة بني العلّة واملعلول ،فام هو
ٍ
ذوات يف الخارج تكون علالً للظواهر الخارجية؟»
دليلك عىل وجود
من الطبيعي أ ّن الشخص إذا اعتقد بكون العلّية صنيع َة الذهن وأ ّن املعلول ال يجب أن
ٍ
حينئذ االعتقاد برضورة وجود العامل
يكون مرتت ّبا ً عىل العلّة يف العامل الواقعي ،ال ميكنه
الحسية.
الخارجي بصفته ُمنشئا ً للتأثريات
ّ
والعجيب أ ّن املرحوم فروغي قال يف هذا الصدد« :اعتقد حكامؤنا بأ ّن الحكمة هي
يعني حدود هذه
العلم بالحقائق يف نطاق القابلية البرشية ،وكانط بدوره حاول أن ّ
القابليات».

1

 تضارب آراء كانط مع الحكامء القدامىمـام ذكر أ ّن رأي قدامى الحكامء عىل صعيد قيمة املعلومات يتعارض متاما ً مع ما
ات ّضح ّ
ذهب إليه إميانويل كانط ،فالقدماء سلكوا منهج الجزم واليقني ،يف حني أ ّن كانط سلك
ّ
الشك والرتديد ،وبالنسبة إىل مسألة الوجود الذهني فقد ذهبوا إىل القول بأ ّن ماهية
سبيل
األشياء موجود ٌة يف الذهن إضاف ًة إىل وجودها يف الخارج ،لك ّن كانط ع ّد إدراكنا متحقّقا ً
عام إن كانت الحقيقة هكذا أو ال ،أي إنّنا
عىل وفق مقتضيات قابلياتنا العقلية ّ
بغض النظر ّ
ال نعلم ما إن كان إدراكنا ينطبق مع الواقع أو ال.
ويبالغ كانط يف رؤيته النقدية لدرجة أنّه شكّك بوجود قانون العلّية يف العامل الخارجي،
ّ
الشك بهذا القانون أو إنكاره يستلزم نفي علم
يف حني أكّد الحكامء القدامى عىل أ ّن
الفلسفة من أساسه وبطالن جميع العلوم واالنخراط يف الفكر السوفسطايئ.
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أضاف القدماء إىل تعريف علم الفلسفة عبارة (إىل مستوى قدرة اإلنسان) إلثبات أ ّن
قابلية اإلنسان محدود ٌة وأ ّن حقائق العامل ال نهاية لها ،وعىل هذا األساس فهو قاد ٌر فقط
جانب يسريٍ من حقائق الكون ،إذ ال أح َد قادرا ً عىل اإلملام بجميع العلوم
عىل معرفة
ٍ
أي إنّه
والحقائق ،يف حني قال كانط بأ ّن اإلنسان عاج ٌز عن معرفة الحقائق الكونية بأرسهاْ ،
مل يق ّر حتّى بفهم جانبٍ يسريٍ منها .فضال عن ذلك ،فالقدماء عدّوا اإلنسان عاجزا ً علميّا ً
من حيث الكم ،يف حني أ ّن كانط ق ّيد عجزه من حيث الكيف ،ومن املؤكّد أ ّن األمرين
بينهام بو ٌن شاس ٌع.
بعد عهد كانط ظهر الكثري من الفالسفة الذين أدلوا بدولهم يف مجال بيان ماهية العلم،
ٍ
كل
جديد يضاف إىل ما جاء به هذا الفيلسوف ومن سبقه ،إذ سلكت ّ
لك ّنهم مل يأتوا بيش ٍء
عام
توصلوا إليها مل تكن مختلف ًة ّ
فئ ٍة منهم نهجا ً معيّنا ً عىل هذا الصعيد إال أ ّن النتائج التي ّ
طرحه كانط وسلفه كام أرشنا يف املباحث السابقة.

1

 تحصيل العلم برأي كانططرح العلامء األوروبيون نظريتني أساسيتني بالنسبة إىل كيفية تحصيل العلم ،إحداهام
حسي ٌة ،وأصحاب النظرية األوىل  -العقلية  -يصنَّفون يف فئتني :فئ ٍة ذهبت
عقلي ٌة واألخرى ّ
الحواس ،وفئ ٍة قالت بأ ّن العقل هو الذي
إىل القول بكون املعلومات ترد العقل عن طريق
ّ
أي إنّها فطريّ ٌة وذات ّيةٌ.
يصوغ هذه املعلومات من تلقاء نفسهْ ،

2
3

الفيلسوف كانط يرى أ ّن بعض املعلومات فطريّ ٌة وليس لها منشأ سوى العقل ،وقال
الحس ،ووصف بعض التص ّورات
بأ ّن بعضها اآلخر كان موجودا ً يف الذهن قبل أن يوجد
ّ
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الحس والتجربة) ،كام أكّد عىل أ ّن مفهو َم ِي الزمان واملكان وما يتف ّرع منهام
بأنّها (ما قبل
ّ
الحس والتجربة.
هو من هذا القبيل ،وع ّد جميع املفاهيم الرياضية فطريّ ًة موجود ًة قبل
ّ

1

 نقد نظرية كانطاألساس يف تحصيل العلم ،العنارص
حسب نظرية الفالسفة ،القائلني بكون العقل هو
َ
العقلية األ ّولية  -العنارص البسيطة  -عىل قسمني:
القسم األ ّول :املعقوالت التي تنطبع يف الذهن عن طريق إحدى الحواس الخارجية أو
الباطنية ،إذ يقوم العقل بتجريدها ليصوغ منها صور ًة كلّيّ ًة معقولةً.
الخواص الذاتية للعقل ،إذ ال
القسم الثاين :املعقوالت الفطرية الت ي هي من
ّ
الحس والتجربة بتاتا ً.
تعتمد عىل
ّ
الحس هو األساس يف تحصيل العلم ،فقد رفضوا مبدأ التص ّورات
وأ ّما القائلون بكون
ّ
الفطرية ،إذ عدّوا الذهن يف البداية صفح ًة بيضا َء مل يُنقش فيها يش ٌء ،بعد ذلك تجتمع فيه
بأي عملٍ سوى
املعلومات عن طريق الحواس الخارجية والباطنية ،والعقل بدوره ال يقوم ّ
تجريدها وتعميمها وتحليلها وتركيبها مع بعضها.
بنا ًء عىل هذا الرأي فجميع التص ّورات الذهنية من دون إستثنا ٍء إمنّ ا هي صو ٌر للظواهر
الحواس ،من قبيل البياض والسواد والحرارة والربودة
الخارجية يعكسها الذهن بواسطة
ّ
والنعومة والخشونة وغريها ،أو صو ٌر للظواهر النفسية ،من قبيل اللذّة واألمل والشوق
ّ
ين كل ّي ًة عن طريق تجريدها
واإلِرادة
والشك واليقني وغريها ،وبعد ذلك يصوغ منها معا َ
وتعميمها فيو ِجد منها صورا ً متن ّوع ًة بواسطة قابليته عىل التحليل والرتكيب.

2

النفس يف بادئ تكونها وحدوثها ال تعلم شيئا ً بالعلم الحصويل ،وليس لديها أي تص ّو ٍر
أي يش ٍء كان ،حتّى عن ذاتها وحاالتها النفسية ،بل هي فاقد ٌة للذهن من
ذهني عن ّ
ٍّ
األساس ،وذلك أل ّن عامل الذهن ليس شيئا ً سوى صور األشياء عند النفس ،وملا كانت
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ألي يش ٍء ،فهذا يعني عدم وجود ذهنٍ لديها ،أي إ ّن
النفس يف بادئ األمر ال متتلك صور ًة ِّ
اإلِنسان فاق ٌد للذهن منذ بادئ األمر ،ويف ما بعد تنطبع لديه الصور الذهنية تدريج ّيا ً فتتك ّون
لديه صو ٌر عن األشياء وعن ذاته ومختلف تص ّوراته وحاالته النفسية؛ وبعد ذلك يصبح لديه
ذه ٌن .لكن حينام تكون النفس جاهل ًة بجميع مصاديق العلم الحصويل وفاقد ًة للذهن ،فهي
تدرك ذاتها وقابلياتها النفسية بالعلم الحضوري منذ بدء تكونها وحدوثها ،أل ّن الصور التي
تتك ّون لدى اإلنسان عرب التخ ّيل هي معيار العلم الحصويل ،يف حني أ ّن معيار العلم
الحضوري هو تج ّرد وجود اليشء من املادّة ولوازمها ،فالطفل يف فرت ٍة من حياته ال ميتلك
ٍ
حاالت ،إال أنّه يدرك حقيقة ذاته
أي يش ٍء ،حتّى عن نفسه وما يكتنفها من
أي تصو ٍر عن ِّ
َّ
ويفهم معنى الجوع واللذّة والحزن والرغبة.

1

تتلخّص هذه النظرية يف أ ّن ق ّوة اإلدراك  -التص ّور  -مه ّمتها صياغة الصور لألشياء
والحقائق سواء كانت خارجيّ ًة أو باطنيّ ًة نفسيّ ًة ،وهذه الق ّوة هي التي تهيّئ جميع الصور
الذهنية املتمركزة يف الذاكرة وفيها تجري جميع النشاطات الذهنية ،لذا فهي غري قادر ٍة عىل
إيجاد تص ّو ٍر من تلقاء نفسها ،وإمنّ ا العمل الوحيد الذي تؤدّيه هو أنّها إذا ارتبطت بواقعٍ
خارجي ،تقوم برسم صور ٍة له ث ّم تدّخرها يف الذاكرة.
ٍّ
إذا ً ،الرشط األسايس لظهور صور الحقائق يف الذهن ،هو االرتباط املوجود بينها وبينه،
مستقل بذاته،
ٌّ
تتوىل مه ّمة التص ّور ،ليس لها وجو ٌد
ّ
ومن الواضح أ ّن الق ّوة املدركة التي
وإمنّ ا هي متف ّرع ٌة عىل القوى النفسية ،وال ترتبط بإحدى الحقائق إال إذا حصل ارتبا ٌ
ط بني
النفس ذاتها وبني هذه الحقيقة .لذا ،ميكن القول بأ ّن الرشط األسايس لظهور صور األشياء
ٍ
ارتباط بينها وبينه ،وهذا النمط من االرتباط ميكّن النفس من
والحقائق يف الذهن هو وجود
إدراك تلك الحقائق بالعلم الحضوري .بنا ًء عىل هذا فالنشاط الذهني الذي تقوم به الق ّوة
املدركة يبدأ من هنا ،أي عندما تظفر النفس بعني الحقيقة وتدركها بالعلم الحضوري ،ومن
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أي تصوغ له صور ًة وت ُو ِدعها يف
يل ْ -
ثم فهي تقوم بتغيري العلم الحضوري إىل علمٍ حصو ٍّ
الذاكرة  -وحسب االصطالح الفلسفي فهي تصوغ منه معلوما ً بالعلم الحصويل.
ي جميع معلوماتنا
وحسب هذه النظرية فالعلم الحضوري هو أساس ّ
يل  -أ ْ
كل علمٍ حصو ٍّ
الذهنية بالنسبة إىل العامل الخارجي والعامل الباطني النفس  -واالرتباط بني العقل ومدركاته هو
معيار العلم الحضوري.

1

 نطاق العلم برأي كانطيرى بعض العلامء أ ّن قابلية العقل البرشي عىل املعرفة تقترص عىل الظواهر الطبيعية
2

وأعراضها ،وتعيني منط العالقة يف ما بينها ،فهذه الظواهر واألَعراض هي التي تخضع

للتجربة البرشية ألن اإلنسان يستشعر وجو َدها؛ وأ ّما معرفة حقائق األشياء يف ما وراء هذه
الظواهر واألعراض فهي تفوق قابلية العقل سوا ًء كانت مرتبط ًة بالطبيعة نفسها أو مبا وراء
باطل بوصفه مج ّرد نسج خيا ٍل
ٌ
فكل ما قيل لح ّد اآلن يف هذا املجال
الطبيعة ،ومن ثم ّ
ولقلقة لسانٍ .
وعىل هذا األساس ذهبوا إىل القول بأ ّن العلوم الطبيعية فقط معترب ٌة وذاتُ قيم ٍة علم ّي ٍة،
كالفيزياء والكيمياء واألَحياء وما شاكلها ،ألنها ال تبحث عن العالقات الظاهرية لألشياء
رب أيضا ً
والتي تخضع
للحس والتجربة .وكذا هو الحال بالنسبة إىل علم النفس ،فإنّه معت ٌ
ّ
عام وراء األَعراض والحاالت النفسية ،إذ يسلّط
ألنّه يف أُسلوبه الحديث
ّ
يغض الطرف ّ
3

ٍ
ٍ
وحاالت ويبحث عن مدى تأث ّرها وتأثريها.
أعراض
الضوء عىل ما يطرأ عىل النفس من
رب أيضا ً لسببني:
وعلم الرياضيات معت ٌ
تجريبي ،كالعدد والخ ّ
ط والسطح والجسم.
حس
ٍّ
أوالً :املفاهيم الرياضية ذات منشأٍ ّ ٍّ
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أو شيئاً آخر.
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تجريبي.
يل
ثانيا ً :من املمكن إثبات ص ّ
حة املسائل الرياضية بشكلٍ عم ٍّ
ٍّ
حته
ّ
وكل ما ليس كذلك فالعقل البرشي عاج ٌز عن الغور يف مواضيعه والبحث يف ص ّ
نفيا ً وإثباتا ً ،مثل القضايا املرتبطة بالطبيعة والتي يبحث فيها عن حقيقة الجسم الطبيعي
كأن يكون مركّبا ً من أَجزا ٍء مج ّرد ٍة عن ال ُبعد أو أن تكون له وحد ٌة حقيقي ٌة ذات بُ ٍ
عد وشكلٍ
روح
ومقدا ٍر ،ومثل القضايا املرتبطة مبا وراء الطبيعة والتي يبحث فيها ّ
عام إذا كانت هناك ٌ
مج ّرد ٌة أو ال ،والتي يبحث فيها عن وجود الله ،إىل جانب مختلف البحوث املتعلّقة
بالجوهر والعرض والدور والتسلسل ،وما إىل ذلك.
العلامء املادّيون الذين ذكرنا رأيهم آنفا ً حول طريق تحصيل العلم ،يتبنّون هذه النظرية
الحس والتجربة بحيث تقترص مه ّمته
خارج عن نطاق
العتقادهم بأ ّن العقل ليس فيه يش ٌء
ٌ
ّ
غريب
أي تص ّو ٍر
ٍ
عىل التعامل مع الصور املحسوسة من دون أن تكون له القدرة عىل إضافة ّ
الحواس لها وظيف ٌة محدود ٌة وليس لها القدرة
عليها .فضالً عن ذلك فهؤالء يقولون بأ ّن
ّ
ٍ
محسوس ،لذا فقد استنتجوا من ذلك أ ّن قدرة العقل البرشي عىل
ري
عىل إدراك ما هو غ ُ
املعرفة محدود ٌة باملادّيات فحسب ،ومن هذا املنطلق عدّوا علم الفلسفة باملعنى
1

االصطالحي ليس سوى لقلقة لسانٍ وأوهامٍ من نسج الخيال ،كام أكّدوا عىل أ ّن العلم
أي ال ب ّد من أن نجعل علم
مالز ٌم
للحس والتجربة ،ومن ثم يجب أن تندرج الفلسفة فيهْ ،
ّ
حس ّيا ً تجريب ّيا ً.
الفلسفة ّ
إذا ً ،بنا ًء عىل هذه الرؤية املادّية البحتة ،ال ب ّد من أن تكون املذاهب الفلسفية للعلامء
املادّيني محدود ًة مبجموع ٍة من املسائل التي ال تتجاوز نطاق تفسري ظواهر الطبيعة
وأعراضها ،لذلك ج ّردوا علم الفلسفة من املسائل العقلية والنظرية البحتة وق ّيدوه ببعض
مسائل النفس والفيزياء والرياضيات والقضايا املنطقية العا ّمة.

يل يعتمد عىل القواعد واألصول العقلية.
 .1الفلسفة باملعنى االصطالحي  -الحقيقي  -هي فنٌّ عق ٌّ
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 النظرية املادية حول الفلسفة األوىلالعلامء املادّيون يفنّدون مبادئ الفلسفة األُوىل (امليتافيزيقا) التي كانت موضع اهتامم
الكيل وعلم العلوم والعلم األعىل،
ّ
القدماء الذين وصفوها بالفلسفة الحقيقية والعلم
والسبب الذي جعل أصحاب الفكر املادّي يسلكون هذا املنهج هو أ ّن املسائل
الحسية ،وكام ذكرنا آنفا ً فقد
امليتافيزيقية خارج ٌة عن نطاق الظواهر الطبيعية والقضايا
ّ
نتائج علمي ٍة معترب ٍة؛ وعامل
التوصل إىل
رص عن الخوض فيها أو
ّ
َ
استنتجوا أ ّن العقل قا ٌ
االجتامع والفيلسوف الفرنس أوغست كونت هو أحد أبرز العلامء املادّيني الذين تبنّوا
هذا الرأي ،يف حني أ ّن إميانويل كانط هو أبرز العلامء العقليني الذين تبنّوه.

1

مراحل
َ
أكّد أوغست كونت عىل أ ّن تاريخ الفكر البرشي قد طوى لح ّد اآلن ثالثَ
أساسي ٍة ،هي:
املرحلة األُوىل :األسطورة والخيال.
املرحلة الثانية :العقل والفلسفة.
الحس والتجربة.
املرحلة الثالثة:
ّ
يف املرحلة األُوىل م ّرت البرشية يف عهد الطفولة ،إذ كان اإلِنسان يربط جميع
رش  ،فعندما كان يشاهد بعض الظواهر الطبيعية كاملطر والجفاف
الحوادث بأرواح الخري وال ّ
والزالزل وكرثة النِّعم واملرض ،فهو ينسبها لآللهة واألرواح الط ّيبة والخبيثة.
ويف املرحلة الثانية نضج الفكر البرشي وأدرك اإلنسان بأ ّن الظواهر الطبيعية ال ميكن
تفسريها عىل وفق إِرادة اآللهة ،بل ال ب ّد من البحث عن عللها الطبيعية يف الطبيعة نفسها،
ري عقلي ًة لها ،ومن هذا املنطلق اعتقد بالقوى الطبيعية والصور النوعية
ولهذا بدأ يطرح تفاس َ
والنفس النامية والنفس الحيوانية والنفس الناطقة .وتع ّد هذه املرحلة أكمل من األُوىل،
ولك ّنها ليست املرحلة األَخرية وإمنّ ا هي املتوسطة التي تربط األُوىل بالثالثة.

 .1مرتىض مطهّري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .256 - 254
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ث ّم أدرك اإلِنسان يف املرحلة الثالثة أ ّن الفرضيات العقلية والفلسفية لتفسري الحوادث
الطبيعية ال دليل عليها ،لذا ال ب ّد من التوقّف عن تت ّبع عللها املاورائية التي ال ميكن
ٍ
استكشافها بشكلٍ
للبت يف األمور
الحس والتجربة
ملموس ومن ثم يجب اللجوء إىل
ّ
ّ
ّ
جه هي ع ّد
والتخلّص من
الشك والرتديد فيها .وبطبيعة الحال فالنتيجة الثابتة لهذا التو ّ
الظواهر الطبيعية علالً لبعضها البعض ،إذ يف هذه الحالة فقط تكتسب النظريات البرشية
ميزة الوضعية والواقعية ،أي إنّها تهت ّم فقط بالظواهر الخارجية امللموسة وتصوغ نظرياتها
عىل أساسها.
1

أوغست كونت يُعد أ ّو َل من وضع مبادئ الفلسفة الوضعية  ،إذ يرى أ ّن نظريته التي
انعكاس للمرحلة الثالثة من مراحل الفكر البرشي ،وقال أنّ
طرحها يف هذا املضامر هي
ٌ
البرشية يف هذه املرحلة مل تتخلّص من تراكامت املرحلتني السابقتني ،إذ مازال بعض
كل إنسانٍ خالل مسرية حياته الشخصية
الناس يطرحون آراءهم تناسبا ً معهام .كام ادّعى بأ ّن ّ
وأسطوري،
يل
ٍّ
ال ب ّد من أن ّ
مير بهذه املراحل الثالثة ،فهو يف بداية عمره يفك ّر بشكلٍ تخ ّي ٍّ
ث ّم إذا نضج فكريا ً سينتقل إىل مرحلة االستنتاج العقيل ،وحينام تتزايد لديه التجربة فإ ّن
صح التعبري (علمي).
حس
تجريبي ،وإذا ّ
ٍّ
أسلوب تفكريه العقيل سيتح ّول إىل تفكريٍ ّ ٍّ
كام أنكر هذا املفكّر املادّي فائدة الفلسفة ا ُ
ألوىل مع كونة من العقليني الذين يعرتفون
باملعاين الفطرية الذاتية للعقل ،وهو يعدّ العلوم املرتبطة مباوراء الذهن وليد ًة لتالحم العقل
كل عىل حد ٍة ،بل ال بدّ من
الحس والعقل ليس من شأنهام تأسيس علمٍ ٌّ
الحس ،ويعتقد بأنّ
مع
ّ
ّ
يتم ذلك .ومن هذا املنطلق أكّد عىل أنّ العلوم الطبيعية هي البنية
أن يتحقّق ارتباطٌ بينهام ليك ّ
والحس ،ومع ذلك فقد عدّ الرياضيات
األساسية للفكر البرشي ،ألنّها حصيلة اجتامع العقل
ّ
للحس يف مسائله وتأكيده عىل أنّها عقلي ٌة محض ٌة،
أي دو ٍر
علامً معترباً رغم اعتقاده بعدم وجود ّ
ّ
فهي ما دامت مرتبط ًة بالفرضيات الذهنية ،ال بدّ من أن تكون صادقةً ألن العقل له القابلية عىل
البت يف ما يفرتضه بذاته .وعىل هذا األساس يقال إنّ الفلسفة ا ُ
ألوىل ال قيمة لها ،فهي ليست
ّ

1. Positivism

298

 إميانويل كانط( :)1اإلبستمولوجيا

الحس بالعقل ،كام أنّها
علمي عرب ارتباط
مثل العلوم الطبيعية التي ميكن أن ت ّتصف بطابعٍ
ّ
ٍّ
ليست كمسائل الرياضيات التي تعكس حكم العقل بالنسبة إىل فرضياته التي ابتدعها.

 نقد النظرية املعرفية املاديةالذين ج ّردوا الفلسفة العقلية البحتة من قيمتها املعرفية ،متحور استداللهم بشكلٍ
أسايس
ٍّ
حول موضوعني بغية إثبات مدّعاهم ،وذلك كام يأيت:
 .1علم النفس :مبادئ هذا العلم تؤكّد عىل أ ّن العنارص األولية للذهن البرشي ليست
ٍ
إجابات شافي ٍة حول ما يكتنف الظواهر الطبيعية ومنشئها ،فهذه
كافي ًة لوضع حلو ٍل وطرح
الحسية وليس للعقل دو ٌر هنا سوى تص ّورها؛ ومن ثم فإ ّن
العنارص مقترص ٌة عىل الصور
ّ
الحس والتجربة.
مواضيع الفلسفة العقلية تصبح خارج ًة عن نطاق
ّ
حة أو سقم قضايا الفكر
 .2علم املنطق :التجربة العملية هي املعيار األسايس يف ص ّ
البرشي ،لذا فاملعايري العقلية التي يرتكز عليها الذهن يف مجال تقييم القضايا املعرفية
فكل نظريّ ٍة أو
ومتييز صوابها من خطئها ،ال فائدة منها وال ت ُو ِجد اليقني لدينا؛ ومن ثم ّ
فرضيّ ٍة ال تخضع للتجربة العملية  -حتّى وإن كانت مرتبط ًة بتفسري الظواهر الطبيعية  -ال
والبت بصوابها .عىل هذا األساس ،مبا أ ّن مسائل الفلسفة العقلية
ميكن االعتامد عليها
ّ
1

ليست خاضع ًة للتجربة العملية ،فهي ليست معيارا ً لتقييم املسائل العلمية ،إذ ال ميكن
الحس والتجربة ،كام أنّه من
عىل سبيل املثال إثبات أصالة الوجود أو املاهية عن طريق
ّ
غري املمكن إثبات استحالة الدَّور أو التسلسل املنطقيني بواسطة األدلّة التجريبية.
ويف مقابل ذلك ،فإ ّن بعض العلامء املح َدثني عارضوا النظرية التجريبية املادية البحتة
بالحس والتجربة ،إذ أكّدوا عىل إمكانية تحقّقها يف ما يتعلق مبا
ومل يقبلوا بتقييد املعرفة
ّ
وراء الطبيعة أيضا ً .وقد تبنّوا هذه الرؤية من منطلق إميانهم بالتص ّورات الفطرية للعقل،
وعىل رأسهم ديكارت وأتباعه ،يف حني ذهب عددٌ منهم إىل القول بالكشف والشهود
الباطني ،ومنهم الفيلسوف الفرنس هرني برغسون.
 .1املصدر السابق ،ص .258 - 257
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حة املفاهيم امليتافيزقية رغم عدم انطباعها يف الذهن عن طريق
علم النفس يعرتف بص ّ
حة أو سقم القضايا الفكرية،
الحواس ،كام أ ّن علم املنطق ال يَعد التجربة وحدها معيارا ً لص ّ
ّ
حة بعض القضايا امليتافيزيقية من حيث
ناهيك عن أ ّن العلامء املادّيني أَنفسهم يعرتفون بص ّ
خ يف أنفسهم شاؤوا أم أبوا وليس للتجربة أي دو ٍر يف تحقّقه
ال يشعرون ،فهذا اليقني راس ٌ
لديهم .وال ّ
ي قضيّ ٍة تجريبيّ ٍة ما مل يكن لديه اعتقادٌ
شك يف أ ّن اإلنسان غري قاد ٍر عىل قبول أ ِّ
مسبق مببادئَ غريِ تجريب ّي ٍة ،فاإلثباتات التجريبية متأخر ٌة رتب ًة عن سلسل ٍة من اإلثباتات غري
ٌ
بأي يش ٍء ح ّتى وإن
التجريبية التي ال ميكن تجريد العقل منها ،وإال ملا استطاع أن يصدّق ِّ
اعتمد عىل التجربة نفسها ،ذلك أل ّن جميع اإلثباتات التجريبية تعتمد عىل أُصو ٍل قد صدّق
بها العقل بطريقٍ آخ َر غريِ التجربة.
إذن ،لو ج ّردنا العقل من تصديقاته غري التجريبية فسوف نحرم اإلِنسان من العلم بك ّل
أشكاله الطبيعية وامليتافيزيقية ،وسوف ينهار عندئ ٍذ رصح املعارف البرشية من أساسه،
1

وهذا يعني أ ّن التشكيك يف األصول غري التجريبية أو إنكارها يع ّد رضبا ً من السوفسطائية .

 ماهية أفعال اإلنسانرصفاته وسلوكياته املختلفة يندرج بشكلٍ عا ٍّم يف ضمن منطني
ما يبدر من اإلنسان يف ت ّ
أساسيني ،هام:
ٌ
أفعال طبيعي ٌة ليست لها ميز ٌة تجعلها مستح ّق ًة للتقدير والثناء.
أ ّوالً:
ٌ
تستحق الثناء والتقدير ،وهي التي توصف بأنّها أخالقية.
أفعال حسن ٌة
ثانيا ً:
ّ

2

األفعال الطبيعية عاد ًة ما تكون متعارف ًة وليست بحاج ٍة إىل البحث والتحليل ،إال أ ّن
مصاديق عديد ٍة وترتبط بأحكام العقل والعرف معا ً ،لذلك طُرحت
األفعال األخالقية ذاتُ
َ

 .1ذكر األستاذ الشهيد مرتىض مطهّري إجاب ًة متش ّعب َة التفريعات ومسهب ًة حول النظرية املعرفية املادّية ونقدها ،لكنّنا مل نذكرها
تج ّنباً لإلطناب ،ومن أراد االطّالع أكرث فلرياجع كتاب (أسس الفلسفة واملذهب الواقعي).
 .2مرتىض مطهّري ،تعليم وتربيت (باللغة الفارسية) ،ص .37 - 36
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عد ٌد من النظريات واآلراء حول ماهيتها واملعايري التي يجب أن تقيّم عىل أساسها؛ ومن
هذا املنطلق سوف نتط ّرق هنا إىل نظرية كانط األخالقية الرتباطها مبوضوع بحثنا.

 نظرية كانط األخالقيةأدرج إميانويل كانط األخالق يف ضمن مقولة املحبّة ومل يذكرها يف مقولة الجامل وال
العقل ،فهو يعتقد بأ ّن األخالق األصيلة تع ّد قابلي ًة كامن ًة يف نفس اإلنسان وتسيطر عىل
سلوكياته بشكلٍ
مستقل ،لذلك ع ّد النزعة األخالقية متق ّوم ًة بذاتها ومرتبط ًة باملحبّة الكامنة
ٍّ
يف باطن اإلنسان وضمريه؛ وعىل هذا األساس فهي تعترب مقول ًة مستقلّ ًة تنضوي تحت
مقولة التكليف الوجداين النابع من ذات اإلنسان وباطنه.

1

 األحكام املسبقة (القبلية)طرح إميانويل كانط وفالسف ٌة آخرون نظريّ ًة فحواها أ ّن الذهن البرشي لديه معلوماتٌ مسبق ٌة
(قبل ّي ٌة) عادّين إياها ر ّدا ً شافيا ً عىل التساؤالت التي كانت ت ُذكر حول ما إن كان اإلنسان يولد
الحواس الظاهرية
وذهنُه عا ٍر من جميع املعلومات أو أنّه ميتلك جانبا ً منها .فيا ترى هل إ ّن
ّ
هي املصدر الوحيد للمعرفة بحيث ال ميكن أل ٍ
ي معلوم ٍة إال عن طريق البرص
حد امتالك أ ِّ
خلِق
والسمع واللمس والتذ ّوق والش ّم؟ أو أ ّن الحقيقة عىل خالف ذلك ،أي إنّه بعد أن ُ
أُو ِدعت يف نفسه بعض املعارف األ ّولية؟
ذهب بعض العلامء من القدماء واملحدثني إىل القول بأ ّن اإلنسان يولد وذهنه صفح ٌة
الحواس الظاهرية
أي أم ٍر ما مل يعتمد عىل هذه
ري قاد ٍر عىل معرفة ِّ
ّ
بيضا ُء ،لذلك فهو غ ُ
الخمسة؛ ويرتت ّب عىل رأيهم هذا ع ّد الذهن مج ّرد مستود ٍع فارغٍ ميتلئ باملعلومات عىل
م ّر األيام وكرثة التجارب .وذهب آخرون إىل القول بأ ّن املخزون الفكري يف الذهن البرشي
الحواس الخمسة التي هي ب ّواب ٌة للمعلومات التجريبية،
له مصدران أساسيان ،أحدهام ب ّوابة
ّ
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ارتكازي كان موجودا ً يف الذهن منذ لحظة وجوده؛ وقد تبنّى كانط وأتباعه الرأي
واآلخر
ٌّ
الثاين.

1

 العقل النظري والعقل العميلأكّد علامؤنا القدماء عىل أ ّن العقل البرشي واألحكام التي تصدر منه عىل قسمني ،أحدهام
يل ،وذلك كام:
ٌّ
نظري واآلخر عم ٌّ
النظري :هو الذي ترتكز عليه العلوم الطبيعيّة والرياضيّة والفلسفة الدينية،
 .1العقل
ّ
والبت بطبيعتها.
ومه ّمته هنا تتمثّل يف إصدار أحكامٍ عىل الحقائق
ّ
يل :هو الذي ترتكز عليه العلوم الرضورية واألخالقية ،لذلك ع ّد ه
 .2العقل العم ّ
القدماء أساسا ً لعلم األخالق وتدبري املنزل وإدارة املدن ،إذ إ ّن نطاق وظائفه يشمل
جميع األفعال التي ينبغي لإلنسان أداؤها وعىل أساسها نعرف الصواب من الخطأ ومنيّز
جه اإلنسان ويرشده ملا يجب أن يفعل أو يرتك؛ يف حني
حسن عن القُبح ،أي إن ّه يو ّ
الـ ُ
أ ّن العقل النظري ال يخدمنا عىل هذا الصعيد .إذا ً ،العقل العميل هو األساس للضمري
اإلنساين.

2

 الضمري برؤية كانطمن اآلراء التي تب ّناها إميانويل كانط أ ّن العقل العميل (الضمري) له أحكا ٌم فطري ٌة مسبق ٌة
الحس والتجربة ،فالضمري يأمر اإلنسان بقول الصدق واجتناب
(قبلية) ال ت ُكتسب من
ّ
الكذب قبل أن تكون لديه تجرب ٌة يدرك فيها محاسن الصدق ومساوئ الكذب .وعىل هذا
األساس فجميع األوامر التي يصدرها الضمري تعترب فطري ًة نشأت مع نشأة اإلنسان ،وبتعبري
عا ّمة الناس فإنّها ولدت معه.

 .1مرتىض مط ّهري ،فلسفة اخالق (باللغة الفارسية) ،ص .64 - 63
 .2املصدر السابق ،ص .64

302

 إميانويل كانط( :)1اإلبستمولوجيا

يرى بعض الحكامء أ ّن (املصلحة) هي الركيزة األساسية ألحكام الضمري ،فلو قلنا
لطفلٍ ال يفقه من الحياة شيئا ً بأن يكون صادقا ً وأن يحرتس من الكذب ،وأثبتنا له بالدليل
العقيل أ ّن الناس يثقون بالصادق ويبغضون الكاذب وال يعتمدون عليه ،ث ّم ذكرنا له النتائج
اإليجابية والسلبية التي ترتت ّب عىل كال األمرين؛ فلسان حاله سيخربنا بأ ّن عقله يحكم بذلك
عىل أساس أم ٍر مطلقٍ ال شأن له بهذه النتائج التي تذكرونها ،أي إ ّن ضمريه األخالقي قد
حسن الصدق وسوء الكذب قبل أن تثبت التجربة والعقل له ذلك .إذا ً ،العقل من شأنه
أق ّر ب ُ
تشخيص املصلحة ،ولك ّن اإلنسان قاد ٌر عىل إدراكها قبل ذلك بضمريه األخالقي وال
نتائج تجريبي ٍة.
رضورة لالستدالل عليها ب َ
ٌ
مجبول عىل إصدار أحكامه من مقتىض املصلحة ،فهو ال
وبطبيعة الحال مبا أ ّن العقل
يأمر اإلنسان إال مبا فيه الخري والسداد له ،إذ يحفّزه عىل أداء األمانة وترك الظلم ألن
مصلحته يف ذلك؛ يف حني أ ّن الضمري األخالقي يأمر بذلك بشكلٍ مطلقٍ من دون تقييده
باملصلحة.
يرى كانط أ ّن السبب يف تسويغ بعض علامء األخالق لإلنسان بأن يقوم بأفعا ٍل ال
تنسجم مع املبادئ الخلقية ،هو عدم إذعانهم مبا ميليه عليهم ضمريهم األخالقي
واعتامدهم بالكامل عىل املدد العقيل املحض .الضمري يأمر اإلنسان بقول الصدق وترك
ٍ
ي ٍ
ورشط ومهام كانت النتائج ،لذا عليه أن يكون صادقا ً ح ّتى
قيد
الكذب مطلقا ً من دون أ ّ
رضه ذلك ،وال ب ّد له من ترك الكذب حتّى وإن أدّى ذلك إىل فقدانه كثريا ً من منافعه.
وإن أ ّ
كل ما هو
حسب هذا الرأي ،فإ ّن الله تعاىل قد او َد َع النفس اإلنسانية ق ّو ًة آمر ًة تسوقنا نحو ِّ
بكل ما
خلِق مع سلسل ٍة من التكاليف األخالقية التي تأمره بالقيام ّ
أخالقي ،وهذا يعني أنّه ُ
ٌّ
ترسخت يف نفسه مسبقا ً.
تقتضيه املصلحة التي ّ
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 تأنيب الضمريكل إنسانٍ ال ب ّد من أن يكون قد ارتكب عمالً
يقول كانط :هل تذ ّوقت يوما ً مرارة الندم؟ ّ
أخالقي يف حياته ومن ث ّم شعر بالندم ،فهو يغتاب اآلخرين وينفعل ج ّراء ذلك حاله
ري
غ َ
ٍّ
جرح بدنه ،ولكن رسعان ما يّسي األمل يف
حال من يتشاجر مع غريه وال يشعر بأ ٍ
مل إذا ما ُ
نفسه بعد انتهاء املشاجرة.
من املؤكّد أ ّن اإلنسان عندما ينهمك يف ِغيبة اآلخرين فهو يتلذّذ بها كام يتلذّذ الجائع
أي طعامٍ ؟! إ ّن طعامه هذا هو لحم أخيه امليّت  -حسب التعبري القرآين -
بالطعام ،ولكن ّ
لذلك فور انتهائه من هذه املائدة الشيطانية سوف يكره نفسه ويلومها عىل ما فعلت فيكتنفه
الندم .هذه الحالة يُطلق عليها اليوم اصطالح (تأنيب الضمري) ،وهي حقيق ٌة ميكن أن تطرأ
عىل جميع طغاة العامل ولو للحظ ٍة من الزمن ،وبالطبع ليست هناك إحصائي ٌة دقيق ٌة تثبت
طُروءها عليهم قاطب ًة إىل جانب عدم وجود مثا ٍل واح ٍد يثبت عكسها .غالبية هؤالء الطغاة
قد اعتادوا عىل طبا ٍع رذيل ٍة وأدمنوا عىل رشب الخمر وتعاطي املخد ِّرات ولعب القامر،
وما إىل ذلك من أفعا ٍل تطفئ وهج الضمري ومتيت الشعور باإلنسانية ،وقد لجأوا إىل هذه
القبائح هربا ً من واقعهم ومن تأنيب ضمريهم يك ال يختلوا مع أنفسهم ،فحالهم يشبه حال
ري مهدّئ ٍة تسكّن آالمه .يف حني أ ّن أهل
من يتض ّور أملا ً من شدّة املرض فيضط ّر لحقن عقاق َ
كل أم ٍر يجعلهم
التقوى والصالح واألخالق دامئا ً يستجيبون لنداء ضامئرهم ويف ّرون من ّ
يف معز ٍل عن أنفسهم من منطلق إميانهم بأ ّن باطنهم أنزه وأطهر من العامل الخارجي .إذا ً،
السبب يف خشية اإلنسان من أن يختيل مع نفسه وهلعه من االستجابة لنداء ضمريه هو
فقدانه لشخصيت ه اإلنسانية ،فهو يعاين يف باطنه تأنيب الضمري والندم عىل ما حدث.
يقول كانط  :من أين طرأت هذه اآلالم عىل النفس اإلنسانية؟ وكيف انتابها الندم؟
كل
وما سبب تأنيب الضمري؟ لوال هذا الشعور الكامن يف النفس ،لريض اإلنسان عن ّ
مـام ال ينبغي أن
ما يفعل دون أن يشعر بأدىن قلقٍ ؛ لذا ينتابه شعو ٌر دائ ٌم بالخشية ّ
يفعل ،والسبب هو تلك القدرة السابقة املستبطنة يف ذاته والتي ال متتّ بأدىن ص ل ٍة
للحس والتجربة ،فهي طاق ٌة كامن ٌة مطلق ٌة وليست كالعقل الذي يشرتط الخري
ّ
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باملصلحة ،كام أن ّها موجودةٌ لدى جميع الناس يف ّ
كل آ ٍن ومكانٍ  .إن ّها طاق ٌة غريُ
اختياري ٍة  ،فاإلنسان قد يستسلم لآلخرين لكن ليس من املمكن له تسليمهم ضمريه،
ٍ
ي مؤث ّ ٍر
إذ قد يذعن
لطاغوت أو ينساق وراء فع ٍل قبيحٍ ،إال أ ّن ضمريه ال ي ُذعن أل ّ
خارجي ؛ وحت ّى ضمري أعتى طغاة الدهر ال ميكن أن يستسلم له ،فليس من املمكن
ٍّ
أن يقول هذا الج بّار يف باطنه (حسنا ً فعلتُ ) أل ّن ضمريه ال يذعن بذلك بتاتا ً.
الضمري كاملؤمن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر ،إن ّه مثل أيب ذ ّر الذي مل
يستسلم للظلمة رغم الضغوط الشديدة التي واجهها؛ لذا لو تتبّعنا السالطني الذين
أ ُصيبوا بالجنون لوجدناهم بعد أن ارتكبوا مجازرهم الشنيعة راجعوا أنفسهم وأدركوا
وحل بهم الجنون ،والشواهد
ّ
قبح فعلتهم ومدى شناعتها ومن ث ّم فقدوا رشدهم
التأريخية يف هذا املضامر كثريةٌ.
إذا ً ،مرارة الندم بح ّد ذاتها تع ّد دليالً ساطعا ً عىل أن اإلنسان ميتلك ضمريا ً ح ّيا ً يحفّزه عىل
فعل الخري.

1

 الضمري األخالقي والسعادةيقول كانط إ ّن الضمري األخالقي يقود اإلنسان نحو الكامل وال شأن له بالسعادة ألنهام
حس ٍن واح ٍد
مقولتان مختلفتان عن بعضهام .الحياة باعتقاد هذا الفيلسوف ليس فيها سوى ُ
ال غري ،وهو يتمثّل يف إرادة الخري التي تعني الطاعة املطلقة للضمري األخالقي؛ لذا مبا أنّ
هذا الضمري ال يكرتث بالنتائج التي ترتت ّب عىل فعل الخري وال شأن له يف ما إن تحقّقت
منه ل ّذ ٌة أو مل تتحقّق ،فهو ال يرتبط بسعادة اإلنسان ،ذلك ألنّها تعني البهجة الحقيقية،
كل ل ّذ ٍة بهجةً ،فهناك ملذّاتٌ تستتبعها معانا ٌة وآال ٌم.
ولكن ال ميكن ع ّد ّ
السعادة تعني البهجة التي ال تشوبها معانا ٌة وال آال ٌم بدني ٌة أو نفسي ٌة دنيويّ ًة كانت أم
أُخرويّ ًة ،والشقاء عىل عكسها؛ وعىل هذا األساس إن أردنا معرفة السعادة الحقيقية يجب
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ٍ
البت يف ما
علينا
حينئذ تقييم مدى اللّذة التي تتحقّق للنفس والبدن دنيويّا ً وأُخرويّا ً ومن ث ّم ّ
إن كان الفعل من شأنه تحقيق البهجة أو ال.
إذا ً ،البهجة هي األساس يف السعادة ،إال أ ّن الضمري ال شأن له بذلك ،فهو يحفّز اإلنسان
عىل فعل أم ٍر بغية بلوغ الكامل ،ويدعوه أيضا ً إىل غرس السعادة يف نفوس اآلخرين ،أل ّن
هذا العمل يُعد واحدا ً من درجات الكامل؛ ومن هنا ذهب إميانويل كانط إىل القول بوجود
ٍ
اختالف بني السعادة والكامل ،وإىل يومنا هذا بقي رأيه هذا مطروحا ً يف األوساط العلمية
الغربية.

1

 الكامل والسعادةالفلسفة اإلسالمية تط ّرقت إىل الحديث عن مفهو َم ِي الكامل والسعادة يف مختلف مباحثها،
إذ أشار إليهام الشيخ الرئيس ابن سينا يف كتابه (اإلشارات) وكذلك تط ّرق إليها فالسف ٌة
آخرون ،واملحور الذي ارتكزت عليه آرا ُؤهم يف هذا الصدّد هو أنّهام أمران متالزمان وال
فكل كام ٍل ي ُعد بهج ًة وسعادةً؛ إال أ ّن إميانويل كانط ف ّرق بينهام كام
ميكن الفصل بينهامّ ،
ذكرنا ورأى أنّه ليس من السهل مبكانٍ ع ّد التكليف مندرجا ً يف ضمن مقولة الجامل (جامل
وجل) ،ومن ثم يجب علينا الفصل بني األخالق والسعادة .هذا هو رأي كانط ،يف
الله ع ّز ّ
حني أ ّن جميع الفالسفة يف مشارق األرض ومغاربها يَعدون األخالق مالزم ًة للسعادة،
فالفارايب عىل سبيل املثال ذكر بحوثا ً مسهب ًة حول السعادة ود ّون مؤل ٍ
ّفات ع ّد ًة بخصوصها
ومنها كتاب (تحصيل السعادة) ،والنتيجة التي أكّد عليها هي مالزمتها للكامل لدرجة أنّها
ال ّ
تنفك عنه .وحتّى علامء األخالق من أمثال صاحب كتاب (جامع السعادات) و(معراج
السعادة) تبنّوا هذا الرأي الشامل وعدّوا السعادة ركنا ً أساس ّيا ً من أركان األخالق؛ لك ّن كانط
جعل األخالق ذاتَ صل ٍة بالكامل فحسب ونأى بها عن السعادة ،والطريف أنّه ناقض نفسه
يف ما بعد واعرتض عىل رأيه قائالً:

 .1مرتىض مطهّري ،فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،ص .71 - 70

306

 إميانويل كانط( :)1اإلبستمولوجيا

ً
صعوبة عىل الصعيد األخالقي،
لو أننا فصلنا بني األخالق والسعادة سوف نواجه
إذ إن من يريد تطبيق األخالق سوف يجد نفسه مضطراً لالستجابة إىل أوامر ضمريه
األخالقي يف عني ابتعاده عن السعادة ،ومن الصعب عليه أن يقول بأين أعرف مشقة
هذه الحقيقة لكنها هي السبيل الوحيد لبلوغ امللكوت ،لذا يجب عيل اختيار سبيل
الكامل ال السعادة.

1

 نقد نظرية كانط حول الكامل والسعادةهناك إشكالٌ
رصيح يُطرح عىل نظرية كانط التي تبنّى فيها فكرة تجريد الكامل عن السعادة،
ٌ
وهو أنّه أشار إىل امللكوت وجعله الهدف يف مسرية الكامل ،فهل إ ّن من يبلغ امللكوت
األعىل يكون سعيدا ً أو شقيا ً؟! يا ترى هل إ ّن الكامل الذي يأخذ بيد اإلنسان نحو
امللكوت ،سيقوده نحو السعادة أو الشقاء؟! من املؤكّد أ ّن كانط ال محيص له هنا من
القول بكون الكامل ال ميكن أن يقود اإلنسان نحو الشقاء ،بل ال ب ّد من أن يسوقه إىل
السعادة.
إذا ً ،نستنتج من هذا االستدالل أ ّن السعادة التي فصل كانط بينها وبني الكامل هي تلك
منأى عن سعادة امللذّات الدنيوية
الحسية ال امللكوتية ،أي إنّه ع ّد الكامل يف
السعادة
ً
ّ
ميت بصل ٍة
املادّية ،ويف غري هذه الحالة ليس من الحكمة مبكانٍ زعم أ ّن الكامل أم ٌر ال ّ
إىل السعادة ،ومن هذا املنطلق نجد أساطني علم الفلسفة من أمثال الحكيم ابن سينا ذهبوا
إىل القول بعدم إمكانية تجريد الكامل عن السعادة.
نفسه مل يتمكّن من طرح استدال ٍل مقنعٍ للفصل بني
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن كانط َ
األمرين ،لذا إن أردنا تربير رأيه فال مناص لنا من القول بأنّه أراد السعادة الدنيوية املادّية ال
امللكوتية ،إذ أكّد القدماء من حكامئنا عىل وجود سعادتني ،إحداهام ما ّديّ ٌة واألخرى
روحانيّةٌ.

2

 .1املصدر السابق ،ص .71
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 الضمري يقيض باختيار اإلنسانٍ
إميانويل كانط ات ّخذ الضمري األخالقي مرتكزا ً يف مبانية الفلسفية ،وبعد
وسعٍ
بحث م َّ
ٍ
ّ
الشك عىل صعيد العقل النظري الذي نطلق عليه يف
ومتحيص دقيقٍ وقع يف محذور
الفلسفة اإلسالمية عنوان (الحكمة اإللهية).
شكوكية كانط تعني أنّه مل يتمكّن من تحقيق يش ٍء يف نظرياته الفلسفية ،لذلك حينام
ولج يف عامل املبادئ األخالقية تص ّور أنّه قد وجد ضالّته واهتدى إىل السبيل الذي يتمكّن
من خالله تحقيق مبتغاه يف استكشاف حقائق الدين والح ّرية واالختيار والخلود واملعاد
وإثبات وجود الله تعاىل ،لذلك قال« :ال ميكننا االعتامد عىل العقل النظري  -علم الفلسفة
 إلثبات أن اإلنسان حر ومخريٌ يف أفعاله ،فهذا العقل يف نهاية املطاف سيتوصل إىل أنّب وغري مخريٍ؛ لكننا إن رجعنا إىل مبادئ الحس األخالقي  -الذي هو أم ٌر وجداين
اإلنسان مج ٌ
باطني يدركه اإلنسان بعلمه الفطري  -سوف يثبت لنا أنه مخريٌ وحر يف كل ما يفعل» .املراد
ري
من العلم الفطري هو العلم الحضوري ،وما يقصده كانط منه أ ّن اإلنسان يدرك بفطرته أنّه غ ُ
ٍَ
السابق فقد أكّد عىل أ ّن العلوم الفلسفية  -العقلية -
مجرب يف أفعاله ،وكام نالحظ يف كالمه ّ
الحس األخالقي الكامن يف ضمريه يلهمه بأنّه
مخري ،ولك ّن
ّ
ليس من شأنها إثبات أ ّن اإلنسان ّ ٌ
مخري وليس مجربا ً.
ٌّ

1

هذا االستدالل الذي طرحه كانط ليس جديدا ً من نوعه ،فقد أشار إليه كثريون قبله وأكّدوا
للبت يف هذا
مخريا ً واألدلّة العقلية قد ال تكون كافي ًة
عىل أ ّن الضمري يجزم بكون اإلنسان
ّ
ّ
األمر.

2

 الضمري يدرك أن الروح ٌباقية
ٌ
سؤال بغاية األهمية يطرح بني العلامء حول الحياة البرشية ،وهو :هل أ ّن روح اإلنسان
هناك
أبدي؟
عذاب
مل آخ َر ،أو أنّها تبقى بعد املوت يف
ٍ
ٍّ
تبقى بعد موته وتعيش خالد ًة من ّعم ًة يف عا ٍ
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ري مخلّد ٍة وتفنى بفناء الجسد
أي هل إنّها ال تذوق طعم الشقاء والسعادة بعد املوت ألنّها غ ُ
يف الحياة الدنيا؟
تفاصيل اإلجابة عن هذا السؤال ميكن ع ّدها أه ّم املسائل الفكرية والفلسفية يف العامل
ّي واآلخر
بأرسه عىل م ّر العصور ،وعىل أساسها ذهب الفالسفة إىل مذهبني ،أحدهام ماد ٌّ
روحي.
ٌّ
الفيلسوف كانط يعتقد بعدم نجاعة الرباهني الفلسفية إلثبات خلود الروح وعدم فنائها
مل آخ َر غريِ هذا
بعد املوت ،ويرى أ ّن الضمري يحكم بذلك ويُذعن بنعيمها أو شقائها يف عا ٍ
ّ
واستدل عىل رأيه هذا بالنداء الباطني الذي يأمر اإلنسان بالصدق واألمانة
العامل املادّي؛
والعدل واالستقامة ،إذ ندرك بالربهان الساطع أنّنا ال ننال الجزاء األوىف لهذه الخصال
األخالقية الحميدة خالل الحياة الدنيا يف جميع األحيان ،ناهيك عن أنّه يع ّد سعي اإلنسان
وراء نيل جزاء أعامله الحسنة يف الحياة الدنيا عقب ًة تق ّيده وتقطع عليه الطريق نحو الكامل،
مل آخ َر
وبطبيعة الحال لوال هذه القيود ألصبح بنو آدم أكرثَ تح ّررا ً .إذا ً ،ال ب ّد من وجود عا ٍ
يُك َرم اإلنسان فيه عىل حسناته أو يُعاقَب فيه ج ّراء ما ارتكب من س ّي ٍ
ئات.
الناس قاطب ًة يدركون ج ّيدا ً أ ّن امللذّات واملنافع الدنيوية تقيّد اإلنسان وتضيّق عليه يف أداء
كل خ ٍ
ري
الحي نداءه ويدعوه إلقامة العدل وقول الصدق وفعل ّ
أفعاله ،لذلك يطلق الضمري
ّ
نئ اإلنسان يف أعامقه
وترك ّ
كل س ّيئٍ  ،ومن هذا املنطلق قال كانط من املستحيل أن ال يطم ّ
ويرسخ يف ذهنه أ ّن عاملاً
فحسه الالشعوري هو الذي يرشده لذلك ّ
إىل نهاي ٍة سعيد ٍة لحياتهّ ،
آخر بانتظاره بعد املوت .صحي ٌح أ ّن الضمري يشكّك بذلك يف ظاهر الحال قائالً إنّنا ال نعلم
بكون املعاد قطعيّا ً وال ندري هل هناك قيام ٌة يُجازى فيها الناس أو ال؟! الضمري يؤمن بهذه
الحقيقة من حيث ال يشعر ،لذلك نجده ال يرتك فعل الخري ح ّتى وإن طاله رض ٌر أو واجه مش ّقةً،
ويتمسك بالعدالة مهام كلّف
كل التحدّيات التي يواجهها
فيقول الصدق مرارا ً وتكرارا ً رغم ّ
ّ
كل ظلمٍ وجو ٍر يتع ّرض له .إذا ً ،اإلنسان يدرك يف ضمريه وبعلمه الفطري أ ّن الحياة
األمر ورغم ّ
تختص بهذا العامل الفاين الذي يشبه إىل ح ٍّد كبريٍ املرحلة الجنينية ،فالجنني يف بطن أُ ّمه
ال
ّ
ينتظر لحظة خروجه من رحمها لينتقل إىل مرحل ٍة أخرى يبدأ فيها حيا ًة جديدةً.
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من األمور التي ترتت ّب عىل ما ذكر أ ّن الشعور باملسؤولية يعني اإلقرار بالجزاء ما بعد
املوت وبقاء النفس ،وهذا البقاء بطبيعة الحال ال ب ّد من أن يقرتن مع وجود خالقٍ للكون،
استشف كانط مبادءه األخالقية وتبنّى تعاليمه الفلسفية امليتافيزيقية
ّ
وعىل هذا األساس
وأكّد عىل ح ّرية اإلنسان واختياره وعدم فناء روحه ومن ثم أثبت وجود العامل اآلخر ،لذلك
قال « :هناك أمران يف هذه الحياة يثريان اإلعجاب ،أحدهام السامء املزيّنة بالنجوم الالمعة
واآلخر هو الضمري الكامن يف أعامقنا» .كام نالحظ فالضمري له مكان ٌة يف غاية األهمية
بالنسبة إىل كانط لدرجة أنّه استلهم منه أشيا َء كثري ًة وتب ّنى عىل ضوئه أصوالً عديد ًة م ّيزت
مذهبه الفكري عن سواه.
يعربون عن العقل بـ القلب،
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن علامءنا والعلامء الغربيني ّ
مذهب
ومرادهم هنا الضمري؛ ويف هذا الصدد نقل كانط عن جان جاك روسو قوله« :للقلب
ٌ
ال يفقهه العقل البرشي» ويقصد من ذلك أ ّن باطن اإلنسان  -ضمريه  -يدرك أمورا ً يعجز
العقل عن إدراكها ،ث ّم عقّب عىل هذا الكالم قائالً« :لقد صدق روسو ،وكذلك صدق
1

ٌ
صادق،
ني ال يدرك كنهها العقل» ،إىل أن قال« :كالهام
باسكال الذي قال :إن للقلب براه َ
فاإلنسان ليس ملزماً دامئاً بالبحث عن دلي ٍل عقيل إلثبات وجود الله ،وبإمكانه الرجوع إىل
ضمريه يف ذلك؛ أي هناك طريقان عىل هذا الصعيد ،أحدهام عقيل واآلخر وجداين ،لذا
فنحن مخريون أيهام نسلك».

2

 الضمري برأي اإلمام الصادق عليه السالمرجل لإلمام
ال نرى بأسا ً هنا من ذكر الرواية اآلتية ألنها تتناسب مع موضوع بحثنا ،إذ قال ٌ
يل املجادلون
الصادق عليه السالم :يا ابن رسول الله ،دلّني عىل الله ما هو؟! فقد أكرث َع َ َّ
وحريوين ،فقال له« :يا عبد الله ،هل ركبت سفين ًة قط؟» قال :نعم ،قال« :فهل كرس بك
ّ
حيث ال سفينة تنجيك ،وال سباحة تغنيك؟» قال :نعم ،قال« :فهل تعلق قلبك هنالك أن
 .1باسكال هو أحد النوابغ الغربيني ،فقد قيل أن ّه امتلك قدر ًة عقلي ًة فريد ًة من نوعها.
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شيئاً من األشياء قاد ٌر عىل أن يخلصك من ورطتك؟» قال :نعم ،قال الصادق عليه السالم:
« فذلك اليشء هو الله القادر عىل اإلنجاء حيث ال منجي ،وعىل اإلغاثة حيث ال مغيث».

1

ني وتنقطع عنه األسباب ،يلجأ حينها
رص وال مع ٍ
إذا ً ،عندما يبقى اإلنسان وحيدا ً بال نا ٍ
إىل نداء ضمريه الفطري شاء أم أىب ،فهو ال يهمل اإلنسان وال يرتكه أسريا ً لليأس وانعدام
وجل فعل يش ٍء ال ميكن لألسباب واملسببات الحيلولة
ّ
األمل ،وبالطبع إذا أراد الله ع ّز
بكل وجوده.
دون وقوعه ،وهو ما يدركه الضمري ّ
نظرية الضمري التي طرحها إميانويل كانط ال ترتكز عىل اإلرادة أو العواطف ،بل إ ّن
2

باطن اإلنسان هو دعامتها األساسية ،ولكن هل هي عرض ٌة للنقد أو ال؟ هذا ما سنتع ّرف
عليه يف املبحث اآليت.

 نقد نظرية كانط األخالقيةرغم أ ّن نظرية كانط األخالقية تتض ّمن مفاهي َم سامي ًة وتعالي َم ق ّيم ًة ،ولكن مع ذلك فهي ال
ٍ
ضعف تستدعي النقد والتحليل ،ومن جملة املؤاخذات التي ذكرت عليها،
تخلو من نقاط
ما يأيت:

 .1الحط من شأن الفلسفة
ح ّ
ط من
تعاليم العقل النظري التي هي الحكمة والفلسفة باصطالح العلامء املسلمني ،قد ُ
أي مسأل ٍة من املسائل الفلسفية
شأنها إىل ح ٍّد كبريٍ لدرجة أ ّن كانط ادّعى عدم إمكانية إثبات ِّ
ري وإهان ٌة لعلم الفلسفة ،لذا فهو عا ٍر من
اعتامدا ً عليها ،فهذا االدّعاء يف الحقيقة تحق ٌ
الصواب ،إذ بإمكاننا إثبات الكثري من املبادئ اعتامدا ً عىل العقل النظري إىل جانب
اللجوء إىل الضمري ،من قبيل إثبات ح ّرية اإلنسان واختياره وخلود الروح ووجود الله
سبحانه وتعا ىل ،فاألصول الفلسفية لها القابلية عىل إدراك معاين التعاليم األخالقية

 .1مح ّمد باقر املجلس ،بحار األنوار ،ج  ،3ص .41
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حتها .خالصة الكالم أ ّن العقل النظري مؤيِّ ٌد
املستلهمة من الضمري ومن ثم الحكم بص ّ
لحكم الضمري.

1

 .2تجريد الكامل عن السعادة
اإلشكال اآلخر الذي يرد عىل نظرية كانط األخالقية ،هو أنّه ج ّرد الكامل عن السعادة وادّعى
بني ال ميكن
بكل تأكي ٍد ،غري ُ
عدم وجود مال َزم ٍة بينهام ،وهذا األمر هوّ ،
ٍ
صائب ،بل هو خطأٌ ّ ٌ
تربيره ألن الكامل ال ّ
فكل كام ٍل سعاد ٌة ولكن غاية األمر أ ّن السعادة ال
ينفك عن السعادةّ ،
تقترص عىل امللذّات املادّية؛ لذا نطرح عليه السؤال اآليت :أنت تقول بأ ّن اإلنسان الذي ال
صحيح ،لكن يرتت ّب عليه
يستجيب ألوامر ضمريه سوف يعاين األم ّرين ،وهذا الكالم
ٌ
السؤال اآليت :إذا شعر اإلنسان بآالمٍ إثر مت ّرده عىل أوامر الضمري ،فكيف ال يشعر بل ّذ ٍة
وسعاد ٍة يف ما لو استجاب له؟! فكيف ال يشعر بهذه اللذّة التي هي أعظم وأفضل وأرسخ
كل ل ّذ ٍة أخرى؟!
وألطف وأبقى من ّ
قال كانط إ ّن اإلنسان ح ّتى وإن أطاع أوامر ضمريه ،فهو سيشعر بآالمٍ أيضا ً؛ وقد تبنّى
سبب
هذه الرؤية من منطلق فصله بني الكامل والسعادة ،ذلك أل ّن االستجابة للضمري برأيه
ٌ
للكامل وال شأن لها بالسعادة.
من الصعب مبكانٍ قبول هذا الرأي ،إذ ليس من املمكن أن يشعر اإلنسان باألىس
الحي وفعل الخري أ ْم عىص أوامره وفعل املنكر ،فهذا ما
واألمل سوا ًء أأطاع أوامر ضمريه
ّ
ال يرتضيه ذو العقل السديد .إذا ً ،من املؤكّد أ ّن اإلنسان حينام يشعر مبرار ٍة حينام يخالف
ضمريه ،فهو ال ب ّد من أن يشعر ببهج ٍة ول ّذ ٍة عندما يستجيب له ،وهذ السعادة بطبيعة الحال
مراتب مع ّين ٍة بحسب نوع العمل الحسن ،لذا كلّام ارتقى العمل إىل أرفع الدرجات
ذاتُ
َ
املشاق
ّ
الحميدة فالسعادة سوف تكون بدرج ٍة أعىل أيضا ً .إ ّن طاعة الضمري تعني مكابدة
وتح ّمل املصاعب ،وبالطبع ال ب ّد من أن تكون النتيج ُة إيجابيّةً ،أال وهي السعادة؛ يف حني
أ ّن مخالفته تعني الحرمان من اللذّة ومن ثم فهي مرير ٌة عليه؛ لذلك ليس من الصواب بتاتاً
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الفصل بني الكامل والسعادة .إ ّن اإلنسان الذي يُ ْؤثِر اآلخرين عىل نفسه فهو يشعر بل ّذ ٍة
عارم ٍة حينام يرى نتيجة عمله وعظمة موقفه ،ومن ث ّم تكون السعادة قرين ًة له.

1

بنا ًء عىل ما ذكر ،ال ميكن الفصل بني الكامل والسعادة ،أي ليس من الصواب ع ّد اللذّة
دليل
يف معز ٍل عن أحكام الضمري ،فاإلنسان عندما يشعر بلذ ٍة إثر فعل أم ٍر ما فهذا الشعور ٌ
2

عىل أ ّن باطنه كان يحفّزه عىل فعله ،لذلك فعله وتلذّذ به .من الطبيعي أ ّن اللذّة تتحقّق
لـام
لدى اإلنسان كلّام متكّن من بلوغ هدفه املنشود ،يف حني أ ّن املرارة تكتنف نفسه ّ
يعجز عن بلوغ هذا الهدف؛ ومن البديهي أ ّن املراد من الهدف هنا هو الكامل بذاته.
ٍ
بتأييد من قبل بعض
ما قام به كانط عىل صعيد تجريد الكامل عن السعادة قد حظي
الفالسفة الغربيني يف ما بعد ومن ث ّم شاع شيئا ً فشيئا ً فطرح إثر ذلك السؤال اآليت :هل أ ّن
حة
اإلنسان مكل ٌّف بالبحث عن الكامل أو السعادة؟ ال ريب يف هشاشة هذا الرأي وعدم ص ّ
كل كام ٍل يُعد رضبا ً من السعادة شاء اإلنسان ذلك أو أىب ،فحتّى
السؤال املطروح ،إذ إ ّن ّ
ٍ
مكرتث بها ،سوف ينالها قطعا ً حينام
وإن كان الباحث عن الكامل غافالً عن السعادة وغري
يصل إىل مبتغاه ،ألن بلوغ الكامل يستتبع السعادة ال محالة .نعم ،من هنا نقول أ ّن نظرية
ري تا ّم ٍة.
كانط األخالقية غ ُ

3

ٌ
مطلقة ال كلُّها
 .3بعض أحكام الضمري
من جملة اإلشكاالت التي ذكرت عىل نظرية كانط أنّها جعلت األحكام التي يصدرها
الضمري مطلقةً ،وهذه املؤاخذة مل تطرح من قبل الحكامء املسلمني فقط ،بل ذكرها أيضا ً
املفكّرون الغربيون الذين أكّدوا عىل أ ّن هذا الفيلسوف قد تجاوز الح ّد يف اإلطالق الذي
نسبه إىل الضمري.
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حسن
إطالق كانط هنا يشابه ما طرحه علامء األصول والكالم املسلمون يف مجال الـ ُ
صحيح،
والقُبح العقليني ،إذ ذهبوا إىل القول بإطالق بعض هذه األحكام .هذا الرأي
ٌ
طلق لدى
حسن والظلم يتّصف بالقُبح ،وهذا الحكم م ٌ
فالعدل عىل سبيل املثال يتّصف بالـ ُ
الروح اإلنسانية ،إال أ ّن الصدق ليس كذلك ألن حكمه ليس مطلقا ً ،بل تابعا ً للحكمة منه،
ٍ
حينئذ ،ومن ث ّم ميس قبيحا ً .لذلك طرح
حسنه وال تغدو حكم ٌة يف قوله
فتار ًة يفقد الصدق ُ
يق ٍ
يد أو
اإلشكال اآليت عىل كانط :أنت تقول بأ ّن الضمري يأمر بالصدق مطلقا ً من دون أ ِّ
ٍ
رشط بحيث تنقطع عالقته باملصلحة انقطاعا ً تا ّما ً ،لذا نسألك السؤال اآليت :لو أ ّن مجرما ً
ني بتّار ٌة وهو يبحث عن إنسانٍ بري ٍء ليقتله  -وقد تيقّنت أنّه حاز ٌم يف ن ّيته
معتوها ً بيده س ِّك ٌ
وسوف يرتكب هذه الجرمية أينام وجد ذلك املسكني  -فإذا سألك عن مكانه وأنت تعلم
به ،فهل سرتشده إليه لرييق دمه أو ال؟! فإن أنكرت وقلت له :ال أدري ،تكون قد كذبت
وخالفت ضمريك الذي يأمرك بالصدق مطلقا ً كام تدّعي ،ولكنّك إن أخربته بالحقيقة فسوف
تكون قد طبّقت نظريتك ،ولكن ما هي النتيجة؟! مقتل إنسانٍ بري ٍء ال ذنب له! فهل إنّ
مطلق إىل هذا الح ّد املبالغ فيه؟! وهل يا ترى يحكم هذا الضمري بقول
حكم الضمري
ٌ
وإزهاق لألرواح؟!
ٌ
الصدق حتّى وإن كان فيه ظل ٌم وجو ٌر

1

هذه النظرية عجيب ٌة ح ّقا ً! فكيف ميكن ادّعاء إطالق أحكام الضمري ومبا يف ذلك قول
ٌ
وإزهاق لألنفس الربيئة؟! وكيف ميكن القول
ٌ
إتالف لألموال
الصدق حتّى وإن نجم عنه
بالكف عن الكذب ح ّتى وإن أسفر ذلك عن وقوع ظلمٍ وجو ٍر وفسا ٍد؟! فهل إ ّن الضمري
ّ
يحكم بذلك وال يكرتث بعواقب األمور وال يعري للمصلحة أدىن أهمية؟! ال ّ
شك يف أنّ
ي إنسانٍ له خربةٌ و إملا ٌم بنتائج الصدق والكذب ال يذهب إىل هذا
ّ
كل إنسانٍ حكيمٍ أو أ ّ
الرأي بتاتا ً.
أحيانا ً يبادر بعضهم إىل إبداء آرائهم حول مسائل ال خربة لهم فيها ،ومثال ذلك اإلنسان
الكذّاب الذي ما قال صدقا ً يف حياته ،فإذا سئل عن جواز الكذب عندما ترتت ّب عليه
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314

 إميانويل كانط( :)1اإلبستمولوجيا

مصلحةٌ ،سيقول :كالّ  ،ال ينبغي الكذب مطلقا ً .هذا الجواب يف الحقيقة سببه أ ّن الكذّاب
مل يج ّرب الصدق ،لذلك ال يعرف املفاسد التي ترتت ّب عليه يف بعض املوارد كام يف
املثال املذكور أعاله ،وكالمه عىل هذا األساس ال يكون مطابقا ً للواقع ،يف حني أ ّن اإلنسان
الصادق صاحب الخربة والتجربة يدرك حقيقة األمر وهو عىل علمٍ بأ ّن الصدق أحيانا ً يصبح
وباالً عىل صاحبه أو عىل غريه ،فيفقد الحكمة منه وال يبقى مس ّو ٌغ له .الشارع اإلسالمي
املق ّدس أيضا ً أصدر أحكامه الرشعية عىل هذا األساس ،فالكذب والغيبة عىل سبيل املثال
يتغري يف بعض املوارد االستثنائية.
حتّى وإن كانا مستقبحني ،لك ّن موضوعهام ّ

1

 معيار الفعل األخالقي برأي كانطالنظرية التي طرحها كانط تع ّد أشهر النظريات األخالقية يف القرنني املاضيني ،وهدفه منها
هو بيان األُطر التي مت ّيز الفعل األخالقي عن غريه ،وعىل هذا األساس قال أ ّن بعض أفعال
اإلنسان تصدر باختياره يف حني أنّه يضط ّر للقيام ببعضها اآلخر ،ومثال ذلك أ ّن الذي تنقطع
عام معه من ما ٍل
ّ
به السبل يف البيداء ويقع يف براثن قطّاع الطرق فهو بطبيعة الحال
يتخىل ّ
حفاظا ً عىل حياته ،أي إنّه يفعل أمرا ً يتناىف مع رغبته وإرادته.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الفعل االختياري عىل قسمني ،هام:
منبثق من رغب ٍة.
فعل
ٌ .1
ٌ
منبثق من منطلق الشعور باملسؤولية.
فعل
ٌ .2
ٌ
القسم الثاين من الفعل االختياري يندرج يف ضمن األفعال األخالقية ،يف حني القسم
األ ّول ليس كذلك .إذا ً ،أفعا ل اإلنسان إمنّ ا تكتسب خصوصيتها األخالقية أو غري األخالقية
عىل أساس الدوافع الكامنة وراءها ،فإن كانت هذه الدوافع ناشئ ًة من الشعور باملسؤولية
ستكون أخالق ّيةً ،لك ّنها إن كانت ناشئ ًة من داعي الرغبة فهي ليست كذلك؛ وهذا يعني أ ّن
الفعل األخالقي يجب أن يتج ّرد من ك ّل رغب ٍة.
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ومن جملة ما قاله كانط يف هذا الصدد« :ال ميكن تصور أي يش ٍء يف هذه الدنيا وال يف
غريها بأنه حس ٌن مطلقاً إال إذا كان منبثقاً من إراد ٍة حسن ٍة» .يقصد من اإلرادة الحسنة تلك اإلرادة
النابعة من شعور اإلنسان باملسؤولية.
نظرية كانط األخالقية ميكن تلخيصها كام يأيت:
ٍ
أخالقي أو
ري
واحد ،فمنها ما هو
 .1أفعال اإلنسان ليست من سنخٍ
أخالقي ومنها ما هو غ ُ
ٍّ
ٌّ
متضا ٌّد مع األخالق.
يستحق التقدير والثناء أل ّن فعله قيّ ٌم وممدو ٌح ،يف حني
من يَ ُق ْم بالفعل األخالقي فهو
ّ
يرتكب فعالً ال يندرج
يستحق الذ ّم والتوبيخ ،ومن
أ ّن الذي يرتكب فعالً منافيا ً لألخالق فهو
ّ
ْ
رصفه متساوي الطرفني ألنه ال يرقى إىل
يف ضمن إطار األخالق الحسنة أو القبيحة يكون ت ّ
حسن وال ينح ّ
يستحق فاعله املدح وال الذ ّم .فالتاجر الذي يزاول
ط إىل القبح ،لذا ال
ّ
الـ ُ
كل يومٍ ال ميكن ع ّد جميع أفعاله حسن ًة أو قبيح ًة إال ما امتاز منها بذلك ،مثالً إذا
مهنته يف ّ
ٍ
ري ث ّم انرصف ،فإن لحقه وأرجع له
باع سلع ًة بدينا ٍر
واحد وأعطاه الزبون سهوا ً عرش َة دنان َ
الدنانري التسعة يكون قد قام بفعلٍ
يستحق عليه الثناء والتقدير ،ولكنّه إن احتفظ
أخالقي
ّ
ٍّ
بهذا املال غري املرشوع لنفسه ومل يرجعه لصاحبه يكون قد ارتكب فعالً متضا ّدا ً مع
يستحق عليه الذ ّم والتوبيخ.
األخالق بحيث
ّ
 .2قيمة الفعل ال ت ّتضح إال إذا بدر من صاحبه بح ّري ٍة واختيارٍ ،لذا لو صدر منه قهرا ً أو
اضطرارا ً سوف يفقد قيمته.
مثالً لو أ ّن التاجر الذي أرشنا إليه يف املثال السابق ،أرجع املال إىل صاحبه خشي ًة من
العقاب القانوين ،ففعله هذا مفتق ٌر للقيمة األخالقية ألنه مل يبدر منه بح ّري ٍة واختيارٍ.
 .3الفعل الصادر بح ّري ٍة واختيا ٍر ال يكون ذا قيم ٍة حينام يصدر عىل أساس إراد ٍة حسن ٍة،
وهذه اإلرادة بطبيعة الحال إمنّ ا تنشأ من دوافع  -نوايا  -حسنة من منطلق التكليف ،أي
الشعور باملسؤولية.
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 معنى الشعور باملسؤوليةاملسؤولية عبار ٌة عن مجموع ٍة من األوامر التي ميليها ضمري اإلنسان عليه ،وهي عىل
قسمني كام يأيت:
القسم األ ّول :مسؤولي ٌة مطلق ٌة
القسم الثاين :مسؤولي ٌة مرشوط ٌة
ٍ
هدف
القسم الثاين يراد منه تلك األوامر التي ميليها الضمري عىل اإلنسان ألجل تحقيق
معني مثل تحفيزه عىل اختيار أفضل طريقٍ من بني طرقٍ ع ّد ٍة للوصول إىل املكان
ٍّ
ٍ
بأي
ري
مرشوط ّ
املقصود .إذا ً ،األمر املرشوط فيه إرشا ٌد إىل مصلح ٍة ،يف حني أ ّن املطلق غ ُ
ٍ
منبثق من الضمري بصفته تكليفا ً ثابتا ً ال ألنه مصلح ٌة أو وسيل ٌة لتحقيق
رشط أو قي ٍد ألنه
ٌ
الهدف ،فهو مج ّر ُد مسؤولي ٍة .عىل أساس ما ذكر ،فاملراد من املسؤولية ذلك األمر غري
املرشوط والذي يصدره الضمري ،ومن ثم يكون كل فعلٍ صاد ٍر من منطلق الشعور
خالقيا ً.
باملسؤولية أ ْ
مـام ذكر أ ّن أفعال اإلنسان حسب نظرية كانط األخالقية تصدر خالل مرحلتني،
نستنتج ّ
ففي املرحلة األوىل التي ترتبط بالنفس ،يبادر الضمري إىل إصدار أمرين لإلنسان ،أحدهام
مطلق واآلخر مرشوطٌ .األمر املرشوط هو الذي يحفّز اإلنسان عىل السعي يف حياته،
ٌ
يعرب عنه بـ الضمري األخالقي وهو الذي استقطب فكر
واملطلق هو األمر األخالقي الذي ّ
كانط وأثار إعجابه لدرجة أنّه قال :هناك أمران يف هذه الحياة يثريان اإلعجاب ،أحدهام
السامء املزيّنة بالنجوم الالمعة واآلخر هو الضمري الكامن يف أعامقنا.
وأ ّما يف املرحلة الثانية التي ترتبط بسلوك اإلنسان ،فهو بإمكانه تنفيذ أوامر ضمريه
املرشوطة ومن ثم ينقاد لرغباته وغرائزه ،وكذلك بإمكانه ات ّباع أوامر ضمريه األخالقي الذي
يتجاوز حدود الرغبات والغرائز النفسية ،ومن ث ّم يصبح سلوكه أخالق ّيا ً؛ ولكن كيف نستطيع
البت بأ ّن األمر الكذايئ الذي أصدره ضمرينا
معرفة ماهية أوامر الضمري؟ أي كيف ميكننا ّ
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مطلق أو مرشوطٌ؟ فام هو املعيار الذي نتمكّن عىل أساسه من متييز األوامر املطلقة
ٌ
الصادرة بإلهامٍ من الضمري األخالقي عن تلك األوامر النابعة من الرغبات النفسية؟
املعايري التي وضعها كانط عىل هذا الصعيد ميكن تلخيصها يف ما يأيت :مبا أ ّن ماهية
الفعل األخالقي تختلف عن الفعل الذي يروم اإلنسان من ورائه تحقيق مصلح ٍة معيّن ٍة،
فاأل ّول يع ّد أمرا ً عا ّما ً وشامالً ،أل ّن األمر الذي يصدره الضمري لإلنسان فحواه« :اعمل حسب
كل أم ٍر
القاعدة التي ترغب بأن تتحول إىل قانوانٍ عام» ،لذلك ينبغي لإلنسان أن يتدبّر يف ّ
يُصدره ضمريه لريى ما إذا كانت لديه رغب ٌة يف أن يصبح الفعل املرتت ّب عليه قاعد ًة عا ّم ًة
فعل
تع ّمه وتع ّم غريه أو ال ،فإن تحقّق املراد وأصبح الفعل قاعد ًة عا ّمةً ،فهو يف الواقع ٌ
يختص هذا الفعل بنفسه فحسب ،فهو يف الحقيقة
أخالقي؛ ولكن إذا رغب اإلنسان بأن
ّ
ٌّ
خالقي.
ري أ
ناشئ من رغب ٍة شخصي ٍة وليس منبثقا ً من الشعور باملسؤولية ،ومن ثم فهو ٌ
ٌ
فعل غ ُ
ٍّ
ف وكأنك ترى اإلنسانية،
وهناك معيا ٌر آخ ُر وضعه كانط عىل أساس القاعدة اآلتية« :ترص ْ
كل اإلنسانية وكأنها غاي ٌة ال وسيل ٌة».

 نقد نظرية كانطنظرية كانط األخالقية يف غاية اإلتقان والدقّة ،لكنّها يف الحني ذاته ال تعكس إال جانبا ً من
ٍ
وواجبات غريِ مرشوط ٍة منبثق ٍة من مصد ٍر
واقع الحال ،إذ أجاد لدى تأكيده عىل وجود أوام َر
جانب منه يف النقاط اآلتية:
باطني ملهمٍ ؛ لكن مع ذلك هناك قصو ٌر فيها ميكن بيان
ٍ
ٍّ
واضح ،إذ كيف
 .1ادّعى أ ّن األفعال األخالقية غري منبثق ٍة من الرغبات النفسية ،وهذا خط ٌأ
ٌ
يجيب عن االستفسارات اآلتية :هل إ ّن اإلنسان الذي ميتثل إىل أوامر مسؤوليته األخالقية
راغب ح ّقاً يف أداء تكليفه أو ال؟ أي هل لديه رغب ٌة يف االمتثال لهذه املسؤولية أو ال؟ وإن
ٌ
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افرتضنا أنّه ال ميتلك الرغبة يف ذلك ،فهل يشعر بخشي ٍة من ذلك أو ال؟ وهل من املمكن
لإلنسان أن يذعن ألم ٍر ما من دون أن يرغب يف أدائه ومن دون أن تنتابه خشي ٌة من تركه؟
حسن من صبغته األخالقية ،إذ قال أ ّن الفعل األخالقي ليس ناشئا ً من
 .2ج ّرد مفهوم الـ ُ
حسن من مق ّومات
حسنه الذايت وإمن ّا الشعور باملسؤولية هو منشؤه؛ وهذا يعني أنّه يع ّد الـ ُ
ُ
الخرية بدورها مرتبط ٌة بدوافع اإلنسان ،لذا إن كانت
الخرية ال الخري ذاته ،واإلرادة
اإلرادة
ّ
ّ
ناشئ ًة من الشعور باملسؤولية فهي حسنةٌ ،ويف غري هذه الحالة فهي ليست كذلك.
جه ٍة إىل ح ٍّد كبريٍ ،فالضمري الذي
ري مو ّ
استنادا ً إىل ما ذكر ،فإ ّن أوامر كانط األخالقية غ ُ
يعتقد به هو يف الحقيقة عبار ٌة عن آم ٍر مستب ٍّد يصدر أوامره دون معيا ٍر مح ّد ٍد ويجرب اإلنسان
ٍ
ٍ
نقاش ؛ ومن هذا املنطلق فالصواب هو ما ذهب
اعرتاض وال
أي
عىل االمتثال لها دومنا ِّ
حسن هو
إليه القائلون بأ ّن َّ
حس ٍن يرتت ّب عليه ،فالـ ُ
ين إمنّ ا يصدر إثر تشخيص ُ
كل أم ٍر وجدا ٍّ
املوجود الذي يكون تار ًة نسب ّيا ً ،وتار ًة أخرى مطلقا ً.
 .3ادّعى أ ّن الفعل إن ات ّصف بخريٍ شاملٍ وامتثله اإلنسان بدافع عواطفه ومن منطلق رغبته
بتقديم العون لبني جلدته دون أن يشعر باملسؤولية تجاهه ،فهو ليس أخالقيّا ً ،أل ّن الضمري
األخالقي املثايل يرتفّع عن الدوافع والرغبات.
كل فعلٍ يقوم به اإلنسان من داعي التكليف واإللزام سببا ً لتقييد ح ّريته
 .4ع ّد ّ
وتجريده من اختياره  -حتّى وإن كان نابعا ً من ذاته  -ما يسفر عن تضاؤل قيمته األخالقية؛
حسنه الذايت ومبحض اختياره فهو ال يشعر
ورأى أ ّن ّ
كل فعلٍ يؤدّيه من منطلق ُ
باملسؤولية تجاهه ،ومن الطبيعي أن القيمة األخالقية للعمل األخري أعىل مرتب ًة من نظريه
األ ّول.
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 . 5هل ميكن لإلنسان أن يفعل شيئا ً ال يرجو منه فائدةً؟ هناك من قال باستحالة ذلك،
إذ من غري املمكن أن يقدم اإلنسان عىل فعل يش ٍء ال يعود بالفائدة عليه.
ليس من املمكن لإلنسان سلوك وجه ٍة ال يرى فيها الكامل لنفسه سوا ًء أكان نسبيا ً أم
مطلقا ً ،لذلك ليس من الصواب مبكانٍ تجريد الفعل األخالقي من الهدف أو الفائدة ،وإن
حل لها ،فهو حتّى وإن
قيل غري ذلك فهذا الرأي ال يعدو كونه مغالط ًة وال ب ّد لنا من وضع ٍّ
ٌ
كامل إلحدى قابلياته النفسية
فعل ما يتناىف مع األفعال الكاملية فهذا الفعل بح ّد ذاته فيه
وقد ُوصف بذلك ألنّه يف الواقع يتناىف مع جانبٍ آخر من جوانب الكامل؛ وإال فمن
املستحيل مبكانٍ أ ّن اإلنسان يقوم بفعلٍ مج ّر ٍد عن الكامل .قد ي ُقال أ ّن هدف اإلنسان يف
كل فعلٍ عىل اإلطالق تحقيق
كل فعلٍ يُقدم عليه هو تحقيق فائد ٍة منه ،أي إنّه يروم من ِّ
ّ
الفائدة لنفسه فحسب؛ لك ّن هذا الكالم ليس صحيحا ً ،فكثريا ً ما يقوم اإلنسان بأفعا ٍل تعود
بالنفع والفائدة عىل اآلخرين .قد يعرتض أح ٌد بالقول :عندما أفعل شيئا ً فإ ّما أن أشعر بل ّذ ٍة
فلرمبا أستاء أو ال أستاء ،ولكنّي إن مل أتلذّذ بفعله ومل
منه أو ال ،وإذا عجزت عن إكامله
ّ
ٍ
عندئذ أن أسعى وراءه.
أستأْ بسبب تركه فمن املستحيل
يل بن أيب طالب عليه السالم الذي أفنى حياته يف خدمة الناس والعمل
أمري املؤمنني ع ّ
ٍ
وإخالص ،هل كان يتلذّذ مبا يفعل أو ال؟ فإن مل
بكل رغب ٍة
عىل تحقيق املصالح العا ّمة ّ
يكن يلتذ بفعله وال يستاء بسبب تركه لكان من املستحيل أن يُقدم عليه.
ري مق ّي َديْن بإيصال الفائدة للفاعل أو صيانته من
املغالطة هنا تكمن يف كون اللّذة واألمل غ ُ
الرضر ،فاإلنسان بطبعه يلتذّذ بإيصال النفع إىل اآلخرين أيضا ً ،وميكنه أن يصل إىل مرتب ٍة
تكون اللذّة لديه إثر تقديم الفائدة إىل غريه أكرث ما هي عليه حينام يفعل ما يعود بالنفع عىل
نفسه فحسب ،إذ يستمتع بدفع الرضر عن اآلخرين أكرث من دفعه عن نفسه .إذا ً ،ينبغي لنا
كل فعلٍ يُقدم
التمييز بني هذين األمرين ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن معظم املادّيني يقولون أ ّن ّ
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بكل ٍ
تأكيد،
باطل ّ
عليه اإلنسان ال ب ّد من أن تكون الغاية منه إيصال النفع إىل النفس .هذا الرأي ٌ
إذ بوسع اإلنسان أن يصل إىل درج ٍة من السداد بحيث يسعى إىل إيصال النفع إىل اآلخرين،
صحيح ،ولكن
ولو قيل أ ّن نتيجة الفعل مهام كانت فهي توجد اللذّة لدى اإلنسان ،نقول هذا
ٌ
استمتاع اإلنسان بفعله ليس مقترصا ً عىل نشوته من تقديم النفع لنفسه ،فعني الكامل هو أن
يتلذّذ بايصال النفع إىل اآلخرين بحيث يشعر بّسو ٍر وبهج ٍة.
أخالقي،
قول كانط بأ ّن الفعل األخالقي يجب أ َّال يكون مرشوطا ً يك يصدق عليه أنّه
ٌّ
ٌ
مقبول؛ لكن إذا أُريد منه
إن كان املقصود منه هو عدم اشرتاط تحقيق فائد ٍة شخصي ٍة ،فهو
مستحيل ،أي من املحال أن يستجيب
ٌ
أن يكون مرشوطا ً بعدم تحقيق فائد ٍة لآلخرين فهو
اإلنسان له من دون أن يتلذّذ فيه.
يف خامتة هذا البحث يجب القول :إ ّن نظرية الضمري األخالقي التي طرحها إميانويل
كانط وادّعى إطالقها ،ليست صحيحةً.
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 .1مرتىض مطهّري ،تعليم وتربيت (باللغة الفارسية) ،ص .103 - 102

نقد نظرية كانط يف معرفة العلوم1
علي عابدي شاهرودي2
بعد أن أثبت كاتب هذه املقالة بأ ّن فلسفة إميانويل كانط من خالل ارتكازها عىل عدّة أصو ٍل موضوعي ٍة
ومفهومي ٍة ال تتعدّى كونها مصادر ًة عىل املطلوب  -تحصيل الحاصل  -بادر إىل نقد نظريته اإلبستمولوجية
وفنّد الفرضيات التي تض ّمنتها؛ وعىل هذا األساس تط ّرق أ ّوالً إىل دراسة وتحليل الصور الخالصة للشهود
وتوصل إىل نتيج ٍة فحواها أنّ املنظومة املعرفية لهذا املفكّر الغريب
الحس واملفاهيم الذهنية الخالصة،
ّ
ّ
3
ذاتُ طبيع ٍة جوهري ٍة ٍ
ثابتة  ،ث ّم سلّط الضوء عىل العالقة بني متبنياته الفكرية والعلوم ،وع ّرف األصول العلمية

الحس واإلدراك
األربعة باعتبارها األسس املتن ّوعة للمعرفة تناسباً مع رؤية كانط عىل صعيد التالحم بني
ّ
عام ييل:
يف املجال املعريف؛ وهذه األصول هي عبار ٌة ّ
 العلم الطبيعي التجريبي، العلم الطبيعي الخالص، الرياضيات الخالصة، -امليتافيزيقا.

 .1املصدر :عابدي شاهرودي ،عيل« ،نقد نظریه کانت در شناخت علوم» مجلة (كيهان انديشة) ،العدد ،18 :شهري :خرداد وتري
سنة  1367هـ ش ،ص  23ـ .40
تعريب :محمد زراقط
 .2حول الكاتب :عيل عابدي شاهرودي .أستاذ يف الحوزة العلمية يف إيران.
3. Immanent
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ويف نهاية املطاف وبعد أن وضّ ح الكاتب معامل اإلطار الفكري العام إلميانويل كانط عىل الصعيد
املعريف ،ساق نقده عىل نظريته اإلبستمولوجية ،حيث أكّد عىل ما ييل:
ٍ
افرتاض ومصادر ٍة عىل املطلوب ،لذلك تح ّولت
الحس الخالصة مج ّرد
أ ّوالً :كانط اعترب صور الشهود
ّ
ٍ
أطروحات ذاتاني ٍة.
بحوثه يف مجال الطبيعة إىل
1
ثانياً :طرح بنية املقوالت عىل أساس أنّها تنظيمي ٌة يف حني أنّها ذاتُ طبيع ٍة استكشافي ٍة وبنائي ٍة.

مناسب إلثبات الكلّية والرضورة اللتني ساقهام يف مرشوعه الفكري
ٍ
ثالثاً :مل يتمكّن من طرح تربير
ضمن املفاهيم التأسيسة القبلية املوجودة يف الذهن مسبقاً.
رابعاً :اآلراء الخالصة ال ميكن أن تطرح جانباً دفع ًة واحد ًة ،لذا ميكن اعتبارها يقينيةً.
ٍ
افرتاض ومصادر ٍة عىل املطلوب.
خامساً :ادّعاؤه الذي تق ّوم عىل تفنيد الرؤية املعنوية ليس سوى
خاص ًة له ،بل هو ذو حيثي ٍة عرضي ٍة ،وباإلمكان اجتنابه.
سادساً :تعارض العقل الخالص مع نفسه ال ي ُع ّد
ّ
التحرير
******

سوف نعمل يف هذه املقالة عىل عرض فرضيّة كانط يف معرفة العلوم ومتايزها ولو عىل
نحو االختصار واإلجامل ،ليكون ذلك مقدّم ًة وذريع ًة للخوض يف املقصد األصيل
للبحث .وإذا كان ال ب ّد من تحديد الجغرافيا العلمية لهذه الدراسة فإنّه ميكن وضعها مع
ٍ
ٍ
مناسبات آتي ٍة ،يف خانة املدخل للفلسفة والعلوم.
مقاالت أخرى نُرشت أو ستنرش يف
وإ ّن املقصود من الرتتيب املعتمد يف هذا الدراسة بني املدخل واملحتوى عىل
لحل
الصورة الحاليّة هو التمهيد للعلوم واملساعدة عىل تأمني بعض اإلرشادات الهادية ّ
بعض معضالت العلم ،وتسليط الضوء عىل بعض النواحي املظلمة من املعرفة البرشيّة
التي مل تنل حظّها من العناية الفلسفيّة.
وتقوم نظريّة كانط أو فرض ّيته يف هذا امليدان عىل عد ٍد من الفرض ّيات األساس ّية .وهذه
فاصال بحيث هي نهاي ُة مرحل ٍة
ً
الفرض ّية الكانط ّية ت ُع ّد يف تاريخ الفلسفة الغربية مرحل ًة وحدًا
وافتتاح مرحل ٍة جديد ٍة هي عرص كانط واآلتون من بعده.
ُ

1. Regulative
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وقد بنى كانط فلسفته عىل عد ٍد من األصول املوضوعة املبادئ واملصادرات ،وحاول
عىل أمد رحلته الفلسفية اإلرصار عىل االلتزام بها .والنظريّات الفلسف ّية التي طُرِحت بعد
كانط تحمل يف ثناياها لونًا كانطيًا ،األمر الذي أعطى كانط سلط ًة يف الفلسفة عمو ًما
خصوصا .وما زالت هذه السلطة تحظى بالدرجة نفسها من الق ّوة التي كانت
وفلسفة العلم
ً
لها.
وعىل ضوء هذا تظهر الحاجة إىل معاودة درس هذه الفرض ّية وتجديد التدقيق فيها ل ُيعلم
عام ال ميكن القبول به أو املوافقة عليه .وإذا كان القسم الثاين
ما ميكن قبوله منها ويتم ّيز ّ
رض بأصل النظريّة ويؤدّي إىل اإلخالل بها ،فال ب ّد من البحث
عىل ح ٍّد من االت ّساع بحيث ي ّ
عن بديلٍ إلحالله محلّها.
الخاص بنقد العقل ونقد الفرضيّات العقليّة لهذه الفرضيّة
وسوف نعرض يف القسم
ّ
وغريها من الفرض ّيات ذات الصلة ،كام إنّنا لن نغفل النظريّات البديلة أيضً ا ،وسوف نفي
بهذا الوعد يف غري هذه املقالة إن شاء الله .ويف هذه املقالة سوف نراعي االختصار يف
ّ
محك النقد من خالل بيان بعض
رشحنا لنظريّة كانط يف متايز العلوم ،ث ّم نعرضها عىل
اإلشكاالت التي ميكن أن ترد عليها.
وخاص ًة
ث ّم إنّنا بعد نقدنا نظريّة كانط سوف نطرح الفرضية التجريب ّية املتداولة منذ القدم
ّ
وخاصة
من بيكون وسنع ّرضها للنقد .وسوف ننتقل إىل النظرية الجديدة يف املعرفة العلمية
ّ
ريا بنظريّةالفالسفة املسلمني يف معرفتهم للعلوم.
نسختها التي ط ّورها بوبر ،ونختم أخ ً
وبالبناء عىل ما سوف نقدّمه بحسب العرض السالف الذكر ،سوف تتوفّر بني أيدينا
سلسل ٌة من الفرضيّات واالنتقادات تؤ ّمن الرتابط بني اآلراء واألفكار املطروحة يف مجال
معرفة العلوم يف هذه املرحلة من مراحل تط ّور املعرفة العلم ّية .ومهام يكن من أم ٍر فإ ّن ما
سوف يُعرض فيام سوى مقدّمة مدخليّة مع االعرتاف بحاجة هذا البحث إىل تطوير وتوسعة
نرتكها النظرية حول العقل.
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نظر ّية كانط يف معرفة امليتافيزيقا والعلوم
ورمبا يصعب الحديث عنها دون
وجهة نظر كانط الفلسفية هذه عىل صل ٍة وثيق ٍة بفلسفتهّ ،
رص وموج ٍز لألطر العا ّمة للفلسفة الكانطيّة ،ولك ّن مثل هذه امله ّمة تنوء
تقديم رشحٍ مخت ٍ
بهذه املقالة وال تتّسع لها حدودها؛ وألجل هذا سوف نكتفي بإشار ٍة موجز ٍة إىل بعض
أي معرف ٍة العلوم.
املبادئ ذات الصلة القريبة مبا نحن فيه ِّ
وال ب ّد من انتقاء بعض املبادئ من فلسفة كانط لرشحها وتوضيحها واملعيار الذي
سوف نعتمده هو ما يرتبط بفلسفة العلوم من وجهة نظر كانط ،مع االلتزام الكامل
باالختصار قدر اإلمكان.
وهذه املبادئ التي سوف نختارها ت ّتسم بسمتني يف آنٍ واح ٍد ،وهاتان السمتان هام:
القدرة عىل توضح املفاصل األساس للنظرية التي نحن بصدد البحث عنها ،والسمة الثانية
هي ق درتها يف الوقت عينه عىل توضيح نقاط الضعف املوجودة يف هذه النظرية .ومن
خالل نقاط الضعف هذه ميكن النفوذ إىل عمق النظرية إلدخال اإلصالحات الالزمة عليها
العلمي.
أو للحكم عليها بانتهاء صالح ّيتها ،وإخراجها من دائرة التداول
ّ
وإذا أبدت النظرية مرون ًة لإلصالحات املقرتحة ،فسوف تدخل يف مسار التعديل
والتغيري بهدف تكميلها ومعالجة نقاط ضعفها .أ ّما إذا أبت اإلصالح ومل تكن مرن ًة بالح ّد
الذي يسمح لها بالتك ّيف فإ ّن املآل الوحيد املتوقّع لها هو خضوعها لقضاء العلم وقدره
الذي يفيض إىل خروج النظريّة التي ال تقبل التعديل من دائرة التداول وفسح املجال لغريها
من النظريّات األكرث قدر ًة عىل تفسري ما يُراد منها تفسريه.
ٍ
جهات،
وتنقسم النظريّات العلمية والفلسفية إىل ما يقبل اإلصالح والتعديل من جه ٍة أو
ٍ
جهات أخرى .ومن هذه الحيثية يجري عىل األبعاد والجهات
وما ال يقبله من جه ٍة أو
العصية عىل اإلصالح ما يجري عىل النظرية التي ال تقبل اإلصالح من األساس ،وذلك أ ّن
هذه الزوايا املعاندة للتعديل سوف تسقط من النظرية وتنفصل عنها ،والزوايا أو الفروع
القابلة للتعديل سوف تتابع مسار من ّوها وتط ّورها.
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وبعد هذا التمهيد ننتقل إىل بيان العنارص والروابط التي تشتمل عليها نظرية كانط يف
متايز العلوم ومعرفتها:

رشح عنارص فرضية كانط وروابطها
يرى كانط أ ّن العلم ينبع من مصدرين أساسني ،أحدهام (ملكة الفهم) الفاهمة ،والثاين
(ملكة الحس) الحساسية.
يف هو القدرة عىل تلقّي
فعن طريق
ّ
الحس تنتقل األشياء إىل الفكر ،وهذا املصدر املعر ّ
الظواهر والتعامل معها عىل مستوى الشهود .وإذا كان اإلنسان خل ًوا من الشهود ومل يكن
له أي شك ٍل من أشكال االت ّصال باملوضوعات الخارج ّية ،يبقى حبيس داخله .فالحساسية
هي نافذ ٌة تفتح الباطن عىل ظواهر الوجود وعىل املوضوعات الخارج ّية وتقدّمها إليه.
فاملرئيّات واملسموعات وغريها من املحسوسات ت ُعطى لإلنسان بواسطة ق ّوة
الحدس .ولكن ليس هذا هو نهاية املطاف ومتام عمل ّية اإلدراك ،بل هي مج ّر ُد مرحل ٍة
يتلوها غريها .واملرحلة الالحقة يف مسار اإلدراك ت ُنجز بواسطة الفاهمة .وهذه الق ّوة ليس
متلقّي ًة.
يل مبجموع ٍة من األفاهيم والصور التي
والفاهمة يف الفلسفة الكانطيّة مج ّهز ٌة بشك ٍل قب ٍّ
ال ميكن مالحظتها إ ّال من خالل العالقة العميقة بينها وبني الحساس ّية .واملعرفة الحقيق ّية
عند كانط ال ت ُتاح وال تتحقّق إىل عن طريق االت ّصال بني الفاهمة والحدس .وما تفعله
الفاهمة هو الربط بني موضوعات الحدس ،وجعلها إيّاها تحت مظلّة أفاهيمها ومبادئها
لتضفي عليها شي ًئا من الوحدة.

تقسيم الفامهة واحلساسية إىل حمضة وغ ر
ري حمضة
ري محض ٍة.
كل واحد ٍة من القوى املشار إليها أعاله إ ّما أن تكون محض ًة وإما أن تكون غ َ
س ،وهي تنبع من الفاهمة
ألي عن ٍ
املفاهيم املحضة هي تلك املفاهيم الفاقدة ِّ
رص ح ٍّ
نفسها بطريقة قبل ّي ٍة سابق ٍة عىل التجربة.
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والحدس والحساسية أيضً ا عند كانط قد تكون تجريبيّ ًة وقد تكون خالص ًة وغري
تجريبي ًة .والحدس التجريب ّية هو جامع أمرين ،هام :املادة التي ت ُعطى للنفس بواسطة
الحواس ،والجزء اآلخر هو الصورة املوجودة يف الحساسية قبليًا.
تجريبي يأيت من الحواس .واليشء
رص
التجريبي هو الخالص من ّ
والحدس غري
كل عن ٍ
ٍّ
ّ
الوحيد املوجود يف الحدس الخالص هو صور الحساسية القبلية.
أي موجو ٍد آخر شبي ٍه به ،تتشكّل من
وعىل أساس هذا التقسيم لبنية اإلدراك
البرشي أو ِّ
ّ
يل املتح ّرر من الحس والتجربة ،وفيه تعمل النفس عملها
بعدين :األ ّول منهام هو البعد القب ّ
التجريبي حيث تفد املوضوعات وموا ّد
بطريق ٍة مستقلّ ٍة عن التجربة .والثاين منهام هو البعد
ّ
البرشي.
املعرفة إىل النفس عن طريق الحواس وتخضع لقواعد اإلدراك
ّ
والصور القبليّة للحساسية عند كانط هي الزمان واملكان ،وهي تضع جميع املدركات
الحس ّية يف إطارها وتؤ ّمن العالقة واالرتباط بينها ،وذلك عن طريق ق ّوة الفهم عند اإلنسان.
واألفاهيم املحضة أو املقوالت تنشأ بحسب كانط من صميم الفهم وليس لها أي منشإٍ
تجريبي.
ٍّ
واملعرفة عند كانط تختلف عن التفكري ،وهي مغاير ٌة له .وهذه املغايرة هي مغايرة
ريا.
العموم والخصوص املطلق ،مبعنى أ ّن َّ
كل تفكريٍ معرفة ،ولكن ليس كل معرف ٍة تفك ً
التجريبي يعطي للفكر مادة املعرفة .والحدس الخالص يعطيه صورة هذه
والحدس
ّ
املادّة .ومادة الحساسية وصورتها يؤ ّمنان موضوع املعرفة ومحتواها عىل شكلٍ واح ٍد
أمبريي .ومن هنا ،فإ ّن سهم الحدس يف املعرفة يساوي سهم املادّة فيها .وق ّوة الفهم وراء
ٍّ
رصف وتتدخّل إلقرار مبادئ املعرفة وأصولها ،ث ّم بعد ذلك تصل هذه
ق ّوة الحساسية تت ّ
املبادئ إىل حال ٍة من الوحدة واالنسجام تحت كلّيّات العقل املحض ،وبفعل عق ٍل أعىل.

تقسيم القضايا إىل حتليلية وتركيب ّية
وهذا التقسيم للقضايا من العنارص األصيلة يف فرض ّية كانط ،ولكن يصعب نسبته إليه نسبة
اإلبداع واالكتشاف وذلك أ ّن الفلسفات السابقة عىل كانط كانت تلحظ يف إطارها مثل هذا
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مثال ،تلحظ يف تعاطيها مع القضايا انقسامها إىل
التقسيم للقضايا .فالفلسفة اإلسالميّة ً
هذين القسمني .وما دعا إىل إبراز هذا التقسيم يف فلسفة كانط ،كال ٌم له يف إمكان القضايا
الرتكيبية املتح ّررة من التجربة.
العالقة املتص ّورة بني املوضوع واملحمول عىل نحوين ،فإ ّما أن يكون املحمول (ب)
منتميًا إىل الحامل /املوضوع (أ) بوصفه شيئًا متض ّمنًا فيه ،ففي هذه الحالة ت ُس ّمى القضية
1
تحليليّ ًة والحكم كذلك .فالقضية التحليلية هي التي يكون بني موضوعها ومحمولها
2
عالق ٌة عىل مستوى الهويّة  .وميكن أن ت ُس ّمى تفسرييّ ًة  .ومن خصائص هذا النوع من

القضايا أنّها ال تزيد إىل حقيقة املوضوع شيئًا.
والحالة الثانية من الحاالت املتص ّورة للعالقة بني املوضوع واملحمول هي أن يكون
جا تا ًما عىل الرغم من ارتباطه به .ويف
جا عن أفهوم املوضوع (أ) خرو ً
املحمول (ب) خار ً
3

الحالة الثانية ت ُس ّمى القضية تأليف ّي ًة/تركيب ّية والحكم أيضً ا كذلك .والسمة األبرز يف هذا
النوع من القضايا واألحكام هي أن ال يُفكّر يف املوضوع واملحمول عىل أ ّن العالقة بينهام
عالق ٌة هويّ ٍة وات ّحا ٍد عىل مستواها.
ويف األحكام الرتكيب ّية دامئًا ما يُضيف املحمول إىل املوضوع شي ًئا ،وبنا ًء عىل هذه
املالحظة ميكن تسمية األحكام الرتكيبيّة أحكا ًما إضافيّةً .واملحمول فيها ال يأيت عن طريق
تحليل املوضوع.
قضيّة «الجس ُم ممت ٌّد» هي قضيّ ٌة تحليلي ٌة عند كانط ،وذلك أل ّن تحليل أفهوم الجسم
يكفي للوصول إىل هذا الحكم واستنتاجه .أ ّما قضية «األجسا ُم ثقيل ٌة (ذاتُ وزنٍ )» فهي
قضيّ ٌة تركيبيّ ٌة وذلك أل ّن تحليل أفهوم الجسم ال يكفي للوصول إىل هذا الحكم وال يؤ ّمنه،
يتبني عند كانط أ ّن إضافة
بل هو أفهو ٌم
ٌ
خارج عن أفهوم الجسم .وبناء عىل هذه املالحظة ّ

1. Analytical
2. Identity
3. Synthetical
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«الثقل» إىل الجسم هي إضاف ٌة تركيبيّ ٌة ،وليس الجزء املضاف جز ًءا ميكن تفكّره يف الجسم
بشكلٍ
مستقل وسابقٍ عىل التجربة.
ٍّ
والقضايا التحليلية هي قضايا مستقلّ ٌة عن التجربة ومتح ّرر ٌة منها ،وهي يف الوقت عينه
الرضوري للعلم واملعرفة.
قسام ال يُستهان به من البناء
ّ
متثّل ً
يب وبعضها
أ ّما القضايا الرتكيبية فهي ليست بالرضورة عىل هذا النحو .فبعضها تجر ٌّ
اآلخر ليس تجرب ًيا ،ولكن القضايا املستفادة من التجربة هي دامئًا قضايَا تركيب ّي ٌة .وال ميكن
يب
ري تجربي ٍةّ ،
وكل تجر ٍّ
لقضية تجرب ّي ًة أن تكون تحليل ّي ًة .كل حكمٍ أو قضي ٍة تحليلي ٍة هي غ ُ
يل.
هو غ ُ
ري تحلي ٍّ
والقضايا الرتكيبية غري التجربية من وجهة نظر كانط هي أكرث أجزاء املعرفة البرشيّة
قيمةً .واالهتامم بهذا النوع من القضايا والبحث يف إمكانها من العنارص املميِّزة لهذه الرؤية
ٍ
محض مرشوط بإمكان هذا النوع من
يل
الكانطية .وإمكان امليتافيزيقا ّ
وكل علمٍ عق ٍّ
وأي ٍّ
شك يف إمكانها يفيض إىل تزلزل بنيان العلوم العقليّة املحضة ويع ّرضها
القضاياِّ .
ّ
الشك.
لعاصفة
ٌّ
ومحك ممتا ٌز ،ولو أنّه
واضح
والقضايا التحليلية برضورتها وحقانيّتها وكليّتها ،معيا ٌر
ٌ
سلبي ،لكشف كذب بعض األحكام غري التحليل ّية؛ ولك ّن هذا النوع من القضايا ال يضيف
ٌّ
علام وال إىل معارفنا معرفةً ،وما يؤدّي إىل زيادة العلم وتط ّوره هو القضايا
إىل علومنا ً
الرتكيبيّة.
و القضايا الرتكيبية بدورها إ ّما أن تكون تجربي ًة أو مستقلّ ًة عن التجربة .والتجريب ّيات
خاصة بالعلوم التجريبيّة ،وأ ّما القضايا املستقلّة عن التجربة فهي من جه ٍة من صنع
ّ
امليتافيزيقا ومن جه ٍة أخرى متثّل األساس الذي تقوم عليه العلوم التجريب ّية.
ويف فلسفة كانط ،قواعد الفهم مبادئ العقل املحض ومشتقّاته ومنتجاته جمي ًعا من
طائفة األحكام املستقلّة عن التجريب ،ويقع عىل عاتق علم نقد العقل إثبات إمكانها كالً
أو بعضً ا ،أو نف ًيا أو إثبات ًا.
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تفسري احلساسية واحلدس
الحساسية هي الق ّوة الوحيدة التي يحصل بينها وبني املوضوعات صل ٌة مبارش ٌة من غريِ
واسط ٍة .وعن طريق هذه الق ّوة تظهر األشياء عىل شكل ظواهر .وبعبار ٍة أخرى :تخضع
النفس بواسطة الحساسية لتأثري األشياء واملوضوعات وهذا التأث ّر الذي يطرأ عىل الروح
هو اإلحساس البسيط األ ّويل (الخام) ،والقدرة عىل تلقّي التص ّورات بالطريقة التي بها نتأث ّر
باملوضوعات الوافدة ،ت ُس ّمى الحساسية .فبواسطة الحساسية إمنّ ا ت ُعطى لنا املوضوعات
وهو وحدها تز ّودنا بالحدوس.
الخارجي يعرض األشياء
والحس أو اإلحساس إ ّما أن يكون خارجيًا أو داخليًا .والحس
ّ
ّ
يل يعرضها مبا هي متعلّق ٌة يب .ومعطيات
جا ع ّني،
عىل أنّها واقع ٌة خار ً
ّ
والحس الداخ ّ
وبغض النظر عن سائر أبعاد الحساسية ،هي معطياتٌ بسيط ٌة أ ّوليّ ٌة (خا ٌم) متف ّرق ٌة
الحواس
ّ
صوري يرت ّب
ي شك ٍل من أشكال العلم .والحساسية يف األصل بنا ٌء
ٌّ
ومنفصل ٌة عن أ ِّ
املعطيات الحسيّة ويضفي عليها طابع التنظيم ،وهذا البناء هو الذي يُس َّمى بالحدس
املحض /الخالص.
والحدس املحض/الخالص له بعدان أيضً ا هام :الزمان واملكان .وهام صورتان
محضتان من صور الحساسيّة ومرتبطتان بفاعل املعرفة ،وليسا يف مقام وصف األشياء يف
نفسها ويف ح ّد ذاتها بقطع النظر عن عالقتها بالفاعل .ويُص ّنف كانط الصورت َْني املذكورت َْني
محض ومج ّر ٌد
حدس
عىل أنّهام استعالئيتان (ترسندنتاليتان) .والحدس املتعلّق بهام هو
ٌ
ٌ
يبني عالقة هذه التص ّورات بفاعل
ٌّ
من التجربة
يئ؛ وذلك ألنّه ّ
ومستقل عنها واستعال ٌّ
املعرفة.
والحدس املحض عن طريق صور الحساس ّية يح ّول اإلحساسات البسيطة األول ّية
واملتف ّرقة إىل إحساسات منظّم ٍة ومرتبط ٍة بالعلم .ولوال الحس املحض وصورة الزمان
واملكان ملا انتقلت اإلحساسات الساذجة والبسيطة من حالة البساطة إىل حالة التنظيم
وملا تح ّولت إىل حال ٍة إدراكي ٍة معرفي ٍة.
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وق ّوة الحس ليست مج ّر َد قابليّ ٍة وتأث ٍر بحيث ال يبذل فاعل املعرفة من نفسه شيئًا ،وال
الخارجي؛ بل ومن حيث إ ّن النفس اإلنسان ّية مج ّهز ٌة
يكون له دور سوى تلقّي االنطباع
ّ
الصوري واملحض املتقدّم عىل املعطيات الحسيّة ،فإنّها من
بصور ٌة قبليّ ٌة بهيكل الحدس
ّ
هذه الجهة تضفي عىل املحسوسات صورتها وكيف ّيتها .واملحسوسات دون مالحظة
الصور القبليّة للحساسية ما هي سوى ظواه َر ساذج ٍة أ ّولي ٍة ،ومن جهة كونها صو ًرا هي
تجلّياتٌ تا ّم ٌة للطبيعة.
يتبني أ ّن الحدس ينقسم إىل قسمني ،أحدهام الحدس املحض
وبنا ًء عىل هذا التوضيح ّ
الذي يق ّرر الصور القبل ّية لإلحساس أي الزمان واملكان .وقد أوضح كانط هذا الحدس
تأسس عليها
تحت عنوان االستطيقا الرتسندالية ،وبناء عىل هذا املنطق مث ّة قواع ُد قبل ّي ٌة ت ّ
تتأسس عليها ال ّرياضيات .وهذه القواعد عىل الرغم من استقاللها عن التجربة
التجربة كام ّ
غري أنّها عاجز ٌة عن خدمتنا يف ما وراء التجربة ،وينحرص استخدامها يف إطار التجربة
بوصفها رشوطًا الزم ًة إلمكانها.
التجريبي غري املحض الذي يتعامل مع
والقسم الثاين من أقسام الحدس هو الحدس
ّ
الظواهر واملعطيات الحسيّة.
حدس آخ ُر بحسب
الحس وليس مث ّة
وكال قسمي الحدس أو نوعيه من سنخ الحدس
ٌ
ّ
لكل منهام
الرؤية الكانط ّية .وكال القسمني وعىل الرغم من االت ّحاد واالنسجام بينهام فإ ّن ٍّ
مجاله وميدانه الذي سوف يأيت توضيحه الحقًا .وهكذا ميكننا القول أنّنا بيّنّا نظرية كانط
الحس
يف متايز العلوم وانفصال بعضها عن بعضها اآلخر .وكأ ّن بنية العلم عنده تبدأ من
ّ
البسيط الساذج ،ثم تنتقل إىل مرحلة الحساسية املنظمة ،وبعد ذلك نصل إىل مرحلة
الحدس املحض  ،ومنه ننتقل إىل حالة الفهم والعقل أو التفكّر .ويبدو أ ّن هذه الخريطة ال
مف ّر منها يف فلسفة كانط.
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قوة الفهم
تفسري ّ
تنقسم األفاهيم كام الحدس إىل أفاهي َم تجريب ّي ٍة وأخرى محض ٍة .وتكون األفاهيم تجريب ّي ًة
ٍ
إحساس ،وميكن أن نس ّمي
إحساسا ،وتكون محض ًة عندما ال يخالطها أي
عندما تتض ّمن
ً
هذه األخرية مادّة املعرفة الحس ّية .ويتض ّمن الحدس املحض فقط الصورة التي مبوجبها
يُحدس يش ٌء ،ويتض ّمن األفهوم املحض فقط ،صورة التفكري يف موضو ٍع بعا ّم ٍة.
منفصل متا ًما عن األفاهيم ،عىل الرغم من أنّه خارج
ٌ
والحدوس من وجهة نظرنا لها مصد ٌر
أساس واحدٌ.
إطار رؤيتنا قد يكون لهام
ٌ
ق ّوة الحساسية عىل الرغم من أنّها قابل ٌة لتأثريات موضوعات املعرفة ،ولكنّها أيضً ا ترتك
الخاصة هي صورة
الخاصة ،وهذه الدمغة
أثرها وتضفي عىل تأثريات الحواس دمغتها
ّ
ّ
ّ
املنفك عن جميع املعطيات الحسيّة.
الحدس املحض الذي هو الالزم غري
وأ ّما قوة الفهم (الفاهمة) فهي عىل خالف الحساس ّية ال تقبل التأثّر بيش ٍء ،بل هي ذاتية
الفعل وناشطة تولّد األفاهيم من داخلها وتق ّرر القواعد املستقلّة عن التجربة ،وهكذا تتحقّق
علمية الفهم بشكلٍ ذايتٍّ.
ري تجريب ّي ٍة فإنّها تع ّد أساس
وقواعد االستطيقا االستعالئ ّية ويف الوقت التي هي غ ُ
التجربة ومنطلقها ،وحتى تلك القواعد التي مت ّهد لوالدة الرياضيات لها صلة وثيق ٌة بعامل
التجريب واالختيار وليس لها يف الوقت عينه سمة التجاوز.
واألفاهيم وقواعد الفهم ،ويف الوقت التي هي مستقلّ ٌة عن نظام التجريب واالختبار،
هي أدواتٌ صوريّ ٌة إلمكان التجربة وتقريرها .وليس هذا فحسب بل إ ّن تق ّرر موضوعات
املعرفة والظواهر متعلّق ٌة بها .والفهم هو فقط مصد ٌر لجعل التفكّر واملعرفة بالظواهر
ممكنةً .ونسيج الفهم من األفاهيم وقواعد الحكم .ويرى كانط أ ّن التأ ّمل والتفكّر الدقيق
يف صور الحكم يقودنا إىل معرفة األفاهيم املحضة .وأحكامنا لها اثنتا عرشة صور ًة ،وكل

332

 إميانويل كانط( :)1اإلبستمولوجيا

1
ٍ
محض أو مقول ٍة من املقوالت ،وهذه املقوالت
حكمٍ من هذه األحكام يشري إىل أفهومٍ

هي عامد األحكام وأساسها الذي تقوم عليه.
وهذه األفاهيم واملقوالت وعىل الرغم من استقاللها عن التجربة وعىل الرغم من
الحس،
التجاوزي واالستعاليئ ،ولكنّها ال ميكن إعاملها خارج إطار الحدس
محتواها
ّ
ّ
تجاوزي ،وهي دامئًا خارج دائرة الحدس ،خل ٌو من
وذلك أل ّن املقوالت ليس لها مضمو ٌن
ٌّ
املوضوع واملحتوى.
ٍ
ألي نو ٍع من
وهذه املقوالت مع القواعد التي تتق ّرر يف طيفها ،مبثابة
رشوط الزم ٍة ِّ
التجريب .ويعطي كانط السببية وقاعدة العليّة ً
مثاال ويقول :إن أفهوم السبب يدلّ عىل نوعٍ
مثال .وليس من الواضح
خاص من التأليف الذي يفيد ترتي ًبا مع ّينًا بني يش ٍء وآخ َر (أ) و(ب) ً
ٍّ
ملاذا يجب أن تتض ّمن الظاهرات شي ًئا من هذا القبيل ،إذ ال ميكن أن نستند إىل التجارب
يل .وإذا عجزنا عن إثبات مثل هذا األفهوم فإنّنا بطريقٍ أوىل نعجز
إلثبات أفهوم السببية القب ّ
عن تعميم مقتضاه وتحويله إىل قاعد ٍة غريِ مرشوط ٍة برشط أن نع ّممها خارج إطار التجربة.
يبني كانط يف منظومته الفلسفية كلّها التسويغ الكايف للعجز عن تعميم مثل هذه
وال ّ
القاعدة ونقلها إىل خارج حدود التجارب التي أجريناها ،ويكتفي بعرض وجهة نظره القائلة
نفصل
بأ ّن األفاهيم وقواعد الفهم هي مبثابة املقدّمات الالزمة للتجريب .وهذا نق ٌد سوف ّ
القول فيه ويف لوازمه ومقتضياته يف نقدنا للعقل املحض.
وبعد بحث كانط يف ق ّوة الفهم وبعد تقوميه للمنطق العام أو الصوري ،وبيانه لوجهة
استعامله الصحيحة بحسب نظره ،يعمل عىل رشح االستطيقا الرتسندالية وبيان املنطق
ويقسم املنطق الرتسندنتايل (االستعاليئ) إىل قسمني أنالوطيقا (تحلييل)
يل عا ّمةً.
ّ
الرتسندا ّ
يل) .ويف القسم األ ّول (األنالوطيقا) يهدف من بحثه يف الفهم ومعالجته
وديالكطيقا (جد ّ
إىل اكتشاف املبادئ واألسس املستقلّة عن التجربة .وهو بدرسه لعمل الفهم وصور حكمه
يبني أ ّن استعامل هذه املعرفة
يكشف عن األفاهيم والقواعد املستقلّة عن التجربة ،وحينها ّ

1. Categories
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املحضة يستند إىل ٍ
رشط هو أن تكون املوضوعات التي ميكن أن تطبق عليها معطا ًة لنا
كل معرفتنا إىل األشياء وتبقى فارغ ًة متا ًما.
يف الحدس .ألنّه من دون الحدس ستفتقر ّ
واملنطق االستعاليئ الذي يعالج عنارص معرفة الفاهمة املحضة أو املبادئ التي من دونها
ألي موضو ٍع أن يُفكَّر ،وهذا املنطق هو التحليالت االستعالئ ّية التي هي يف
ال ميكن ِّ
ي
كل معرفة تناقضها تفقد عىل الفور ّ
منطق للحقيقة .أل ّن ّ
الوقت نفسه
ٌ
كل مضمونٍ لها ،أ ْ
كل حقيق ٍة .ومبحث األنالوطيقا االستعالئ ّية عىل قسمني:
كل عالق ٍة بيش ٍء ّما وبالتايل َّ
تفقد َّ
ص ملعالجة
القسم األ ّول حول األفاهيم املستقلّة عن التجربة ،والقسم الثاين
مخص ٌ
ّ
القواعد القبل ّية السابقة عىل التجربة.
ويف القسم الثاين من هذا املنطق من الخطإ استعامل ديالكتيك الفهم بوصفه واق ًعا.
التجريبي،
وذلك أ ّن هذا املنطق ال يسعه أن يكون سوى قانونٍ للحكم عىل االستعامل
ّ
ري محدو ٍد.
ومن سوء االستعامل أن نعطيه قيمة األورغانون الذي يستعمل استعامال عا ًما غ َ
ويجب أن يكون هذا القسم من املنطق االستعاليئ مج َّرد نق ٍد ،ولهذا يُس َّمى ديالكتيكا ً
استعالئ ًيا ،ال من حيث هو فن توليد مثل الرتايئ؛ بل بوصفه نقدًا للفاهمة ونقدًا للعقل من
حيث استعامله املفارق نقدًا يفضح خداع الظاهر يف مزاعمه الواهية ،ويثبط من دعواه
التوصل بواسطة املبادئ االستعالئية فقط إىل الكشف والتوسيع...
ّ

توضيح أساس رؤية كانط يف ترسيم حدود احلدس والفهم
مل ّا كان الهدف املرسوم لهذه املقالة ال يتجاوز تبيني فرضية كانط يف معرفة العلوم
ومتايزها ،فإنّنا لن نشتغل بنقد املبادئ التي تستند إليها فلسفته .ولك ْن لتوضيح الفرضية
محل اهتاممنا ،تجدنا مضط ّرين إىل توضيح بعض ما ال ميكن االستغناء عن
ّ
التي هي
توضيحه من مبادئ هذه الفلسفة وقواعدها األساس ّية.
نبني يف هذا املوضع من مقالتنا هذه وعىل نحو االختصار ،السبب الذي دعا
وسوف ّ
كانط إىل اعتبار تص ّورات الحدس املحض ومبادئ الفهم املحض مرتبط ًة مبيدان التجربة
واالختبار ،عىل الرغم من اعتقاده بأنّها مبادئُ وقواع ُد ومفاهي ُم مستقلّ ٌة عن التجربة .والحال
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املستقل عن التجربة ينبغي أن يكون مفيدًا ومجديًا يف إطا ٍر أوس َع من إطار
ّ
أ ّن املبدأ
التجربة.
يستند هذا التص ّور الكانطي ،بالنظر إىل النصوص الكانطية ،إىل عد ٍد من القواعد
رشحها كانط عىل النحو اآليت:
سامت ِ
ِ
وخواصه .وصور
ذات فاعلِ املعرفة
خاصيّ ٌة وسامتٌ من
-1الحدس املحض
ّ
ّ
ٍ
صفات
هذا الحدس التي أهمها الزمان واملكان هي كيف ّياتٌ قبلي ٌة لنفس الفاعل ،وليست
لألشياء يف ح ّد ذاتها خارج الظاهرات ،وهي فقط تتحقّق يف أطر الحدس املحض الحس
لفاعل املعرفة الذي هو النفس.
وبنا ًء عىل هذا الفرض يقرتح كانط أ ّن التص ّورات وقواعد الحدس املحض يجب حرص
استعاملها يف مجال الظواهر ،واستعاملُها خارج إطارها افتئاتٌ عىل املنطق وخل ٌو من
املحتوى.
 -2األفاهيم املحضة وقواعد الفهم املحض عىل الرغم من استقاللها عن التجربة
وقبل ّيتها ،هي محدود ٌة ،وذلك ألنّها من لوازم املعرفة ،وليست أمو ًرا تنكشف للنفس العارفة
1

يف ح ّد ذاتها .ومن هنا كان تح ّولها من حالة الذهن ّية والذات ّية إىل حالة الواقع ّية الخارجية
محصو ًرا يف حقل الظواهر التي تعرض للنفس يف صور الزمان واملكان.

2

3
إجباري لخاصيّ ٍة واقعيّ ٍة وسم ٍة موضوعيّ ٍة كاذب ٍة
حمل
ٌ
واستعاملها خارج حدود الظواهر
ٌّ

يت ،وهذا سوف يؤدّي بالرضورة إىل نزا ٍع ال نهاية له هو الديالكتيك
عىل مسا ٍر ذا ٍّ
االستعاليئ.
 -3ميدان التجربة هو ميدان الظواهر وصور الحدس املحض ،ويدخل إىل ساحة العلم
بواسطة املقوالت ،وعن طريق الكلّيات يولّد اإلنسان مناظر العلم وظواهره.

1. Subjective
2. Objective
3. Objective
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وكل معرف ٍة هي نتيج ٌة من نتائج االنسجام بني األفهوم والحدس .فالحدس من دون
صحيح أيضً ا .وعليه ،إ ّن بنية العلم وهيكله خارج حدود
أفهومٍ ليس معرف ًة ،والعكس
ٌ
الحدس ليس معرفةً ،وال ميكننا التع ّرف إىل ما مل يُعط لنا.
ويستنتج كانط من فروضه ومصادراته يف تفسري العلم واملعرفة أ ّن جهاز االستطيقا
تجاوزي وظيفته تقرير التص ّورات والتصديقات يف ميدان
ري
ٍّ
والفهم الرتسندايل ذايتٌّ غ ُ
التجربة وإطارها.

العالقة بني الفهم والعلوم التجريبية
حس فقط ،ينقسم إىل قسمني كام تقدّم:
الحدس الذي عند كانط
ٌّ
التجريبي .وكال هذين
اإلمبريي (التجريبي)؛ -2والحدس املحض وغري
-1الحدس
ّ
ّ
القسمني يُؤ ّمن األرضية املساعدة للعلم واملعرفة عىل العموم.
الفهم بدوره يه ّيئ األرض ّية الالزمة لحقول من العلوم .أه ّمها وأعالها شأنًا هو علم
املنطق الرتسندايل أو االستعاليئ.
ق ّوة الفهم مبثابة منطلق لألفاهيم والقواعد التي تجعل التفكّر ممكنًا .ولو كان ذهننا
ٍ
ي
أي قاعد ٍة أو مفهومٍ
محض ملا أمكننا التفكري .وبامتناع التفكري يستحيل وجود أ ِّ
خل ًوا من ِّ
كل علمٍ  ،والعلوم التجريبيّة عىل وجه الخصوص
شكلٍ من أشكال العلم .ومن هنا ،فإ ّن َّ
مدين ٌة لألفاهيم وقواعد الفهم يف تحقّقها.
وإ ّن عالقة الفهم بالعلوم التجريبيّة هي عني عالقة الفهم بالتجربة نفسها .فالتجربة من
متاس وتواصلٍ مع معطيات الحساسية وصور الحدس املحض ،ومن جه ٍة
جه ٍة عىل
ٍّ
أخرى هي عىل صل ٍة يف جذورها وأصولها باملقوالت والقواعد املستقلّة عن التجربة.
وإ ّن الربط والرتكيب والوحدة والتن ّوع يف الحدس ،هذه األمور التي تولّد حقيقة
ٍ
أساس هو الفهم وهي حاصل نشاطه واشتغاله عىل
التجربة ،هي جمي ًعا تنطلق من مصد ٍر
جميع محتويات الحدس.
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التجريبي لها جذو ٌر يف الفهم ،ومن عمل الفهم واشتغاله
وعليه ،إ ّن جميع فروع العلم
ّ
عىل املواد وصور الحساسية التي تصله إليه تولد العلوم املرتبطة بالتجريب وترتاكم فوق
اآلخر.
وامليتافيزيقا أيضً ا وعىل الرغم من كونها من نتائج العقل املحض ،فإ ّن أعمدتها تقوم
عىل افاهيم الفاهمة قواعدها ،وذلك مع فارقٍ هو أ ّن املتيافيزيقا تولد من تصاعد الفهم
ّ
انطباقي للفهم عىل الظواهر
وتحول األفكار واألصول ،أما العلوم التجريب ّية فإنّها مبثابة تن ّز ٍل
ٍّ
مبساعدة محكّات التجريب ،وهي تتحقّق باالنسجام والتوافق مع املفهوم والحساس ّية.
الحس والفهم والعقل كتفًا
ويف تقرير العلوم عىل أرض ّية التجربة تعمل قوى أو أجهزة
ّ
ٍ
واحد.
إىل كتف ،وتضع يدًا بيد وكأنّها جهاز واح ٌد يعمل يف ات ّجاه
وما ينتج التمييز ويوجب افرتاق منتجات الفهم عن منتجات العقل ،ويفيض إىل متايز
هذه املنتجات عن املعطيات الحس ّية ،ما يوجب ذلك كلّه هو أمو ٌر ثالث ٌة:
-1االستعالئيّة واالستقالل عن التجربة؛ بحيث لو حذفنا جميع صور الحساسية
وموادّها تبقى منطلقًا للتفكّر واكتساب املعرفة.
-2الرضورة وهي اليشء الذي ال ميكن للحساسية أن تق ّرره أو تولّده .والعقل كلّام ذهب
يف ات ّجاه التجريب كلّام عىل عرث عىل الح ّد األقل من هذه الرضورة.
-3الكلّية وهي السمة التي تعقم التجربة عن إنتاجها .والعقل (باملعنى العا ّم) وحده
ميكنه إنتاج الكليّة بنشاطه الذايتّ وفعاليّته.

العقل املحض
العقل املحض ،يف فلسفة كانط ،يقع يف ق ّمة املعرفة البرشيّة ،وال يشء يف هذه الفلسفة
أه ّم وأعىل شأنًا منه .وتعريفه يتّضح باملقارنة بينه وبني الفهم ،فق ّوة الفهم هي القدرة عىل
معرفة األفاهيم والقواعد .ويف هذا املسار ق ّوة العقل هي القدرة عىل معرفة األفكار
واألصول.
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يرى كانط أ ّن التأ ّمل يف صور الحكم ٍ
كاف الكتشاف مقوالت الفهم .وملعرفة كلّيات
العقل يكفي التفكّر يف صور االستنتاج والتأ ّمل فيها.
وإنّنا نُعطى مضمون معرفتنا وعلمنا عن طريق الحدس ،والصور املحضة للزمان
واملكان تعطي هذا املحتوى شكله وكيف ّيته .واملعطيات التي اشتغلت عليها الحساسية
ٍ
موضوعات لعمله واشتغاله .ومن هنا فإ ّن الفهم
تقع تحت مظلّة كلّيات قوة الفهم بوصفها
يتعامل بال واسط ٍة مع موضوعات الحدس ،أ ّما العقل فإنّه ليس عىل هذا النحو وليس له
أي صل ٍة بهذه املوضوعات ،وإمنّ ا هو عىل صل ٍة مبقوالت الفهم نفسه.
موضوع عمل العقل هو املفاهيم والقواعد التي تنشأ من الفهم ،ومن العمل عىل هذه
املفاهيم تظهر أفكار العقل ومن العمل عىل القواعد تتحقّق مبادئ العقل وأصوله.
تجل من تجلّيات نشاط العقل املحض.
بكل صوره وأشكاله ٍّ
املنطقي ّ
والقياس
ّ
وهذا القياس يحصل من الرتكيب والتوحيد بني أحكام الفهم ،والنظر يف القياس يهدينا
إىل مقوالت العقل األصلية التي هي عامد االستنتاج.
بعبار ٍة أخرى :إ ّن الفهم هو القدرة عىل توحيد الظاهرات بواسطة القواعد .والعقل هو
القدرة عىل توحيد قواعد الفهم تحت سقف املبادئ .ومن هنا ،فإ ّن العقل ال يعمل يف
ميدان التجربة دون واسط ٍة وال يتعاطى مع املوضوعات الحسية ،وذلك ألنّها جمي ًعا
موضوعات للفهم.
وق ّوة الفهم تعمل عىل توحيد الحدوس املتن ّوعة تحت سقف املفاهيم ،ويف مرتب ٌة
أعىل يعمل عىل توحيد املفاهيم املختلفة تحت األفكار.
إذًا يف دورة املفاهيم واملبادئ مث ّة مساران طوليّان لق ّوتني طوليّتني .وقبل هذا املستوى
مثة مست ًوى هو مستوى الحدس .ومتن ّوع الحدس يصل إىل حالة االنتظام والوحدة يف ظ ّل
الفهم ،ومن هذا املسلك يحصل العلم.
ويف الفهم أيضً ا مثة تن ّوعاتٌ يجب أن يُضفى عليها الوحدة واالنسجام ،وهذه التن ّوعات
يل واالستعاليئ.
واالختالفات تنال وحدتها بواسطة العقل القب ّ

338

 إميانويل كانط( :)1اإلبستمولوجيا

وكل من الفهم والعقل استعاليئٌّ وذايتٌّ وغري خاضع لتأثري الحواس ،وبني الطرفني نوع
ٌّ
كال منهام منطل ٌَق للتفكري والفهم .والفرق بينهام يف الفلسفة
من االشرتاك من حيث إ ّن ً
محارص بحدود ذاته وحدود التجريب ،ويكتفي بالعمل عىل تنظيم
الكانطية ،هو أ ّن الفهم
ٌَ
التجربة ومتهيد األرضية املناسبة لها ،وال تطلب مفاهيمه موضو ًعا وراء الحواس ،وال
تخرتق قواعده أبواب الحدس.
مفارق وأفكاره ال يطابقها أي موضو ٍع معطًى يف الحواس .ومبادئه
ٌ
أ ّما العقل فإنّه جها ٌز
تدعونا إىل وضع جميع حدود الحدس املمكن وراء ظهورنا وأن نخط َو يف فرا ٍغ محتملٍ
يبلغ الغاية يف الصعوبة واإلشكال ،وال نُعطى منه عمقه إال استنتاجات العقل التي يرى
كانط أنّها وراء التجربة وخارج دائرتها وهي ذاتُ طبيع ٍة جدلي ٍة ومتبال ٍة بالتناقض.
مستقل عن التجربة ،وهو
ٌّ
يقول كانط يف هذا املجال :عىل الرغم من أ ّن العقل بطبعه
ٍ
حدس ،فإنّه استعامل
أي
ٌ
يف ح ّد ذاته
مفارق؛ ولكن ملا كان عامل ما وراء التجربة خل ًوا من ِّ
ومبتىل بالتناقض.
ً
يل عىل الدوام
العقل وراء التجربة جد ٌّ
ألي
يل فإنّه من
الطبيعي أن يكون فاقدًا ِّ
وبنا ًء عىل هذا التقويم الكانطي لالستدالل العق ّ
ّ
يئ بحيث يكون
قيم ٍة علميّ ٍة .واالستعامل الصحيح للعقل هو فقط االستعامل االستعال ّ
ٍ
أساس للفهم ،وليس أن يكون مبثاب ِة وسيل ٍة وجها ٍز للكشف عن الحقائق خارج حدود
مبثابة
الفهم والحدس
أقسام مطلق العلم يف فلسفة كانط
اآلن وبعد عرض أبرز املواقف الكانطية التي تدخل يف دائرة فلسفة العلم عند كانط،
ٍ
واحد من العلوم األساسية
كل
نتبني ماهية ِّ
ال ب ّد لنا من البحث يف أقسام مطلق العلم ،حتّى ّ
ظل تع ّرفنا إىل هذه األقسام.
ونفّسها ،يف ّ
ّ
أي شك ٍل من أشكال االت ّصال بني القوى املدرِكة
ينقسم العلم مبعناه العا ّم الذي يشمل ِّ
وبني املد َركات إىل األقسام اآلتية:
-1اإلحساس الخام :وهو تأث ّر الحساسية باألشياء الخارج ّية .والنفس يف هذه املرحلة
يل وتدركها دون معنًى .وهذا
حس انفعا ٍّ
تتأث ّر باألشياء الخارجيّة عىل نح ٍو ِّ ٍّ
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رصف فيه :وذلك أ ّن املعطيات الحسية الخام تأخذ شكلها يف الصور
-2اإلحساس املت ّ
القبلية للزمان واملكان ،وعن هذا الطريق تحصل عىل نو ٍع من االنضباط والنظام .وهذا
ريا؛ ولكنّه مي ّهد األرضية الالزمة للعلم يف مراتب أعىل.
اإلحساس أيضً ا ليس معرف ًة وال تفك ً
الحس ،وتع ّينات هذا
-3الحدس املحض :النفس اإلنسانية مز ّودة قبل ًيا بالحدس
ّ
ين له تق ّر ٌر
الحدس هي الصور املكانية والزمانية للحساسية .واألبعاد املكانيّة والبعد الزما ّ
ٍ
إحساس آخ َر  ،وهو حدسها الالزم الذي ال ينفك عنها .والحدس،
أي
يف النفس أكرث من ِّ
من جه ٍة مي ّهد املقدّمات الالزمة للمعرفة والتجربة ومن جه ٍة أخرى هو املوضوع الشتغال
علم الرياضيات.
ي
حدس غري الحدس
وبحسب هذه النظرة ال
رصح بنفي أ ِّ
َ
الحس ،وذلك أ ّن كانط ي ّ
ّ
ٍ
ٍ
معنوي لكانت تولد عىل
حدس
البرشي .ولو أنّنا كنّا نتوفّر عىل
معنوي عند الذهن
حدس
ٍّ
ّ
ٍّ
1

يل عىل ح ّد تعبريه.
أيدينا علو ٌم أخرى ،هي اآلن بحسب كانط خال ٌء ال ُميأل إال بنح ٍو إشكا ٍّ
-4الفهم :وهو منبع جميع األفاهيم املحضة والقواعد القبل ّية ،وهذه الك ّل ّيات تجمع يف
ٍ
ٍ
واحد بني صفتني هام :االستعالئية وعدم انطباقها عىل الخارج .ومعنى ذلك أنّ
وقت
طبيعتها تسمح باالستخدام يف ميدان التجريب .واستعامل الفهم خارج نطاق التجريب هو
تحميل صف ٍة له ليست من طبيعته.
وال تدعونا كلّيات الفهم إىل تجاهل حدود النقد وال إىل وضع مقتضيات التجربة وراء
ظهورنا ،وذلك أ ّن هذه الدعوة هي من خصائص كلّيات العقل ،وكأنّها ال تتق ّرر إال بطريقة
إشكالية.
واالصطالحي تظهر إرهاصاته
والفهم هو منطلق الفكر األول والعلم مبعناه املنطقي
ّ
األوىل من هذا املصدر .ومفردات الحدس املشتّتة تكتسب نظمها ووحدتها يف مخترب
الفهم ،عىل الرغم من أ ّن الوحدة والنظم الناشئني عن الفهم ليسا نهاية املطاف ،بل إ ّن
طي مرحل ٍة أخرى.
الوصول إىل مقصد العلم وتحقّق قضاياه يتوقّف عىل ِّ

1. Problematic
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ومتام محتوى الحساسية يصري ذا معنًى عىل ضوء الفهم ،كام أ ّن الفهم ال يكتسب معناه
ري ِ
ٍ
رص ٌف
الحس .فالفهم من دون
إال يف حدود الحدس
وال محتواه ّ
حدس هو تفك ٌ
ّ
وبانضاممه إليه تولد املعرفة .وسوف يأيت مزيد من التوضيح لهذه النقطة الحقًا.
أفضل من
َ
النظري املحض) :عىل ح ّد قول كانط ال يش َء
-5العقل املحض (العقل
ّ
ين إلضفاء النظر عىل مادة الحدس وإدراجها تحت أفضلِ شكلٍ من أشكال
العقل اإلنسا ّ
وحدة الفكر .والعقل ،من جه ٍة ،كالفهم يعمل بطريق ٍة صوريّ ٍة ومنطق ّي ٍة ،ومن جه ٍة أخرى له
واقعي من حيث إنّه منشأ ومصد ٌر لألفكار واملبادئ التي تنتسب إىل طبق ٍة أعىل من
عمل
ٌ
ٌّ
واملنطقي
الصوري
الحس والفهم .ويكفي الكتشاف كلّيات العقل البحث والتأ ّمل
طبقة
ّ
ّ
ّ
يف االستنتاجات.
والعقل من حيث هو بالطبع استعاليئٌّ يتض ّمن بالذات أساس املعرفة الرتكيبية.
يت هي يف العقل أساس جميع القضايا
والقضايا التحليلية التي تتوفّر يف الفهم عىل تقر ٍر ذا ٍّ
الرتكيبيّة؛ ولكن ليس مبعنى أ ّن القضايا الرتكيبية ت ُستخرج منها ،بل مبعنى أ ّن القضايا
ٌّ
حص الرتكيب ّيات .وأ ّما تق ّرر القضايا الرتكيبية األ ّول
ومحك
التحليلية هي معيا ٌر
سلبي لتف ّ
ٌّ
فال ينشأ إىل من صميم العقل املحض .واملعارف الرتكيبية غري الرضوريّة تحصل إثر عمليّة
استنتاجٍ من الرتكيب ّيات األ ّول ّية.
ئ العقل املحض وأصوله .وهذه األصول من حيث
و القضايا الرتكيبية األ ّولية هي مباد ُ
استقاللُها عن التجربة هي قبليّ ٌة واستعالئيّ ٌة؛ وألجل هذا تدعونا إىل اخرتاق حدود التجريب
املمكن وجعله وراء ظهورنا ،واالشتغال مبا هو وراء الظواهر .وأفكار العقل أيضً ا ويف عني
ري ِ
ذات موضو ٍع يف عامل التجربة.
أنّها استعالئيّ ٌة ومفارق ٌة ،هي غ ُ
ٍ
حدس ،ومن هنا فإ ّن
وبحسب نظرة كانط ورؤيته نحن البرش ليس عندنا فوق الحس أي
يل ،وال ميكننا القبض عىل أجوب ٍة
يل واحتام ٍّ
أفكار العقل ومبادئه تبقى معلّق ًة يف فضا ٍء إشكا ٍّ
ٌّ
محك ميكن أن يكون
واضح ٍة لكثريٍ من األسئلة العقلية التي تطرح عىل أذهاننا ،وليس مث ّة
وفيصال للحكم بني االحتامالت املفرتضة.
ً
فصل الخطاب
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والعلم (مبا هو حال ٌة حاصل ٌة يف النفس) الحاصل من العقل عىل الرغم من كونه أرقى
العلوم ،وعىل الرغم من إضفائه حالة من النظم واالنتظام عىل مجموع الحدوس الحس ّية
ٍّ
ومحك ،هو تف ّك ٌر وليس معرفةً.
واملفاهيم والقواعد ،فإنّه ،وبسبب فقدانه الحدس كمعيا ٍر

التفكّ ر واملعرفة يف فلسفة كانط
ترى الفلسفة الكانطيّة أ ّن املعرفة ذاتُ ٍ
ّري ،تتوفّر عىل يش ٍء من الحدس .وبنا ًء عىل
بعد تفك ٍّ
هذه الرؤية فإ ّن جميع املفاهيم والقضايا املرتبطة بالحدس هي من سنخ املعرفة.
يل وهو مجموعة مفاهيم العقل والفهم
واملعارف تنقسم إىل قسمني ،هام :القسم القب ّ
وأصولهام ومبادئهام ،يُضاف إليهام الحدس املحض .والقسم الثاين هو املعارف البعديّة
وهي الظواهر الخام التي ت ُعرض علينا عن طريق الحساسية.
والظواهر الخام هي مادّة املعرفة والحدس وصورتهام الحسيّة .والظواهر املشكّلة
رصف فيها) يف قالب الحدس هي موضوعات املعرفة .ومفاهيم
(املشتغل عليها واملت َّ
العقل والفهم وأصولهام هي الصورة املحتوائيّة والقانون الناظم للمعرفة.
ومسائل العلوم التجريب ّية كلّها من طائفة املعارف وقبيلها ،وذلك ألنّها ،من جه ٍة ،تستند
عرب عنها بواسطة قضايا موضوعها ومحمولها
إىل مبادئ العقل وأسسه ،ومن جه ٍة أخرى يُ ّ
الحواس و ُغلِّفا بغالف الحدس املحض للنفس.
أتيَا إىل الحدس عن طريق
ّ
أ ّما املسائل املستقلّة عن التجربة متا ًما ،فهذه ال ميكن أن ت ُطرح بوصفها كل ٍ
ّيات قبل ّي ًة،
هذه املسائل ليست من سنخ املعرفة ،وهي تنتسب إىل ساحة التفكّر املحض.
معرفة العلوم األساسية عىل قاعدة تقسيم العلوم
واآلن وبعد ما أجملنا عن نظرة كانط إىل العلم واملعرفة كام عرضه يف فلسفته ،صار
ممكنًا االنتقال إىل مرحل ٍة جديد ٍة يف تركيبة مقالتنا هذه ،وهذ املرحلة هي مرحلة البحث
عن الفرضيّة الكانطية يف تقسيم العلوم واملعارف األساسية ،ليُفتح الباب بعد ذلك للنقد
والتقويم.
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نغض الطرف عن
ولعل من الواجب اإلشارة إىل نكت ٍة ،وهي أنّنا يف هذا الرشح سوف
ّ
ّ
يل ،حيث إ ّن مقصودنا يف هذه العجالة هو البحث عن األبعاد النظريّة
مواقفه من العقل العم ّ
يل
ّ
املحضة يف فرضيته التي هي
محل بحثنا ونقاشنا .عىل أن يُرتك البحث يف العقل العم ّ
إىل ٍ
وقت آخ َر.
يفيد النظر يف أقسام العلم يف فلسفة كانط إىل وجود أربعة جذو ٍر للعلم هي أربعة علومٍ
ٍ
واحد من هذه الجذور له فرو ٌع وأغصا ٌن تتف ّرع منه ،وهي ما يأيت:
أساس ّي ٍة ،وكل
سايس
التجريبي (= الفيزياء التجريبية باملعنى العا ّم) :وهذا العلم األ
الطبيعي
-1العلم
ّ
ّ
ّ
تقوم دعامئه عىل قاعدة الحساس ّية ومفاهيم العقل والفهم وقواعدهام .وجميع فروع هذا
ٍ
جهات أخرى غري الجهة املشرتكة وهي هذا الجذر األساس املشار إليه
العلم تتاميز من
آنفًا.
الطبيعي املحض (= الفيزياء املحضة) :وهو العلم الذي يعالج القضايا
-2العلم
ّ
األساسيّة للطبيعة ولكن ذلك النوع من القضايا التي ال ت ُستم ّد من التجربة ،وهذه القضايا
تركيب ّي ٌة .ومن القضايا التي ت ُبحث يف هذا العلم القض ّيتان اآلتيتان:
الجسمي تبقى كميّات املادّة ثابت ًة.
تغريات العامل
أو ًال :يف جميع ّ
ّ
يظل الفعل ور ّد الفعل مساويًا أحدهام لآلخر.
كل تواصلٍ للحركة يجب أن ّ
ثان ًيا :يف ّ
وعىل الرغم من أ ّن مسائل هذا العلم تركيبيّ ٌة ومستقلّ ٌة عن التجربة ،فإنّها تستند إىل
مجموع ٍة من املبادئ املقدّمة من املفاهيم والقواعد القبليّة األخرى ،وهذه املبادئ هي
التي تع ّد مبادئ الفيزياء املحضة.
-3الرياضيات املحضة :هذا العلم مل ِ
بأي وج ٍه من الوجوه ،بل إ ّن
يأت من التجربة ِّ
دائرة التجربة ال متت ّد إليه وال تنسجم معه.
وقضايا علم الرياضيات عند كانط تركيب ّي ٌة وقبلي ٌة (متقدّم ٌة عىل التجربة) ،وأساس
الرياضيات املحضة هو الحدس املحض  .واملستند الوحيد الذي ترتكز عليه قضايا
الرياضيات هو الحدس ال غري.
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علام آخ َر
والحدس املحض مضافًا إىل توليده الرياضيات
وتأسسها عليه ،فإ ّن مث ّة ً
ّ
يستند إىل الحدس هو االستطيقا االستعالئية ،وهو ما يرى كانط أنّه العلم الذي يدرس
القواعد غري التجريبيّة للحساسية.
توصل إليه العقل يف مجال إنتاج العلم ،ويرى أ ّن
وهو يرى يف الرياضيات أرقى ما ّ
رس هذا الخالص من الجدل
يل .و ّ
الرياضيّات عل ٌم بعي ٌد غاي َة البعد عن الطابع الجد ّ
للرياضيات يكمن بحسب كانط يف أمرين :أ ّولهام :املفاهيم واملبادئ الرتسندالية التي هي
ئ مستقلّ ٌة عن التجربة ،وهي التي تنظّم ميدان الحدس ،ويف الوقت عينه هي تتوفّر
مباد ُ
عىل البداهة وتتّصف بالرضورة والكل ّية.
ثانيهام :قيام هذا العلم وقضاياه عىل مفاهيم الحدس املحض الذي هو من جه ٍة يف
غنًى عن التجربة ،ومن جه ٍة أخرى هو خل ٌو من سمة كونه إشكاليًا وجدليًا .وهو يرى عىل
خالف ما يراه كثريون أ ّن قضايا الرياض ّيات تركيبي ٌة تأليف ّي ٌة ولو بدت لآلخرين تحليل ّي ًة.
وصفوة القول يف هذا املجال أ ّن قضايا الرياضيّات عند كانط تنبع من داخل الروح
اإلنسان ّية ،وألجل هذا هي مستقلّ ٌة عن التجربة ويف غنًى عنها.
وعىل الرغم من أ ّن قضايا الرياضيات عند كانط يقيني ٌة وال يدخل الشك إىل ساحتها،
غري أنّها عنده ليست من سنخ املعارف ،وذلك ألنّه يحرص املعرفة يف التوافق بني املفاهيم
والقواعد العقلية وبني معطيات الحساسية .ويف الرياضيات ال شغل لنا سوى مع الحدس
الحواس.
املحض ،وال حاجة بنا إىل املعطيات الحسيّة التي تأتينا من
ّ
خاص ٍة بها ،وال
وعىل ضوء ما تقدّم يُعلم أ ّن كانط يضع الرياضيات املحضة يف خان ٍة
ّ
علام وسط ًا بني امليتافيزيقا والعلوم
يع ّدها تف ّك ًرا رصفًا وال يجعلها معرفةً ،بل يعدّها
ً
يشتق منه الفعل َع ِل َم .ومع
املصدري الذي
التجريب ّية .وأقرتح كلمة «العلم» باملعنى
ّ
ّ
مالحظة هذا املصطلح املقرتح يظهر أ ّن العلوم عند كانط تنقسم إىل ثالثة أقسامٍ  ،هي:
أ-التفكّر
ب«-العلم»
ج-املعرفة
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خواص امليتافيزيقا ،و «العلم» مع
التفكّر املحض دون الحدس والحساسية من
ّ
خواص الرياضيات املحضة ،واملعرفة من نصيب العلوم
الحدس دون الحساسية من
ّ
التجريبية.
ومث ّة نو ٌع آخ ُر من العلم ملحو ٌ
أساسا لبعض العلوم .وهذا
ظ يف الفلسفة الكانطية يع ّد
ً
العلم هو الذي يشتغل عىل املفاهيم ومبادئ الفهم وصوره ،وهو الذي ينتج منه املنطقان
الصوري واالستعاليئ .وألجل التمييز بينه وبني غريه من العلوم التي لها السامت املشار
ّ
جح كلمة «الوعي» للداللة عليه.
إليها آنفًا ،أر ّ
-4كانت امليتافيزيقا ،بحسب كانط ،ت ُس ّمى لفرت ٍة طويل ٍة َملِكة العلوم .وأ ّما يف عرصه
جه إليها سهام النقد ويع ّرضها لهجامته ،غافلني عن أ ّن
فقد صارت غرضً ا ّ
لكل طامعٍ يو ّ
ين ،بحيث إ ّن أولئك
الخوض يف هذه املسائل من اللوازم التي ال تنفك عن العقل اإلنسا ّ
الذين يف ّرون منها تجدهم يقعون يف أحضانها .وسبب ذلك ،كام تقدّمت اإلشارة مطلع هذه
املقالة ،أ ّن الفلسفة املطلقة هي معنًى مسا ٍو للتفكري عن طريق املفاهيم واملبادئ وعىل
طبق الصور املنطق ّية.
وهكذا يبدو أ ّن الحكم عىل الفلسفة املطلقة أو امليتافيزيقا بالبطالن بواسطة الدليل هو
ّ
املستدل أن يخرج من إطارها .وقد كان كانط
إثباتٌ لها وعود ٌة إىل أحضانها من حيث أراد
ح ،ولعلّه ألجل هذا مل يعمل عىل توضيح رضورة الفلسفة وعدم
يدرك هذه الحقيقة بوضو ٍ
إمكان نفيها.
وعىل الرغم من اعتقاده بعدم إمكان نفي امليتافيزيقا ،فإنّه مل يصنّفها يف خانة املعارف،
صوري خا ٍل من الحدس والحساسية وخل ٌو من املحتوى
الفلسفي نظا ٌم
ويرى أ ّن النظام
ٌّ
ّ
يل من الحدوس واإلحساسات ،ومل ّا
الحس .وهو يرى أ ّن امليتافيزيقا ترتع يف فرا ٍغ إشكا ٍّ
ّ
ٍّ
محك يف إطار الحدس ،ومل ّا كانت كذلك عاجز ًة عن الوصول إىل ذات
كانت تفتقر إىل
املعقول ،فإ ّن قضاياها جدل ّي ٌة عىل الدوام .وهو يرى أ ّن الجدل هو السمة التي ال ّ
تنفك عن
امليتافيزيقا ،والخطأ هو الخاص ّية التي ال ميكن الفرار منها يف معالجة املسائل
امليتافيزيقية.
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جبِل عليه
يقول كانط يف هذا املجال ما حاصله :إ ّن العقل يُساق إىل امليتافيزيقا مبا ُ
من طبعٍ .ومل ّا كانت كل قضي ٍة من امليتافيزيقا املحضة قابل ًة لإلثبات والنفي يف ح ّد ذاتها،
مناص من الفرار من ورطة الجدليّة ومراوحة النقاشات امليتافيزيقية مكانها،
فلم يكن مث ّة
ٌ
ومن الخياالت الباطلة السعي إىل التخلّص من هذا املأزق ،وذلك أ ّن أفكار العقل مبا لها
من خاصيّ ٍة إشكالي ٍة سوف تبقى عىل الدوام حائر ًة يف د ّوامة الخالء وظلمة الفراغ .ومل ّا كان
الخطأ الناجم عن الطبيعة الجدلية لقضايا امليتافيزيقا مستندًا إىل طبيعة العقل ذاته ،فال
مجال للخالص منه ،وأقىص ما ميكن فعله هو االستفادة من هذه الطبيعة الجدلية
واستخدامها كأدا ٍة لنقد امليتافيزيقا والوصول بها إىل ب ّر األمان وشاطئ العلم.
وكأ ّن نظام امليتافيزيقا قائم عىل الفهم والعقل ،ويف مجال هذين األساسني وقبل
الدخول يف حلبة الفلسفية التي ال نهاية للرصاع فيها ،مث ّة علوم لها صلة بالوعي باملعنى
الذي أرشنا إليه آنفًا .وهذه العلوم هي:
-1املنطق الصوري
-2املنطق املفارق للفهم
-3املنطق املفارق للعقل.
الصوري وإىل املنطق املفارق للفهم برصاح ٍة .واملنطق
ويشري كانط إىل املنطق
ّ
املفارق للعقل هو استكاملٌ ملنطق الفهم غري أ ّن مضمونه مل يحظ يف فرضية كانط بالكثري
ائص
من االهتامم والرشح .وأفكار العقل ومبادئه وقضاياه لها يف الفلسفة الكانطية خص ُ
أه ّمها:
أ-قضايا العقل ومبادئه تركيبي ٌة كام قضايا سائر العلوم.
ب-املفارقة واالستقالل عن التجربة :وهذه الخصيصة متوفّر ٌة يف األفكار ويف املبادئ
كام يف القضايا.
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ج-االستعالئية  :واملقصود من هذا الخصيصة يف فلسفة كانط أ ّن طبيعة األفكار
التجريبي.
والقضايا تقتيض تجاوز حدود التجريب املمكن ،وهي عصية عىل االستخدام
ّ
د-الخلو من الحدس :وذلك أ ّن كانط أقام فلسفته عىل فرضية عدم توفّرنا عىل الحدس
الحس املرتبط بعامل التجريب املمكن،
املعنوي ،وما نتوفّر عليه ونحوزه هو الحدس
ّ
ّ
خلال وعدّه فراغًا
وهذا النوع من الحدس ال يخدم امليتافيزيقا ،ومن هنا كان هذا الفقدان ً
افيزيقي ،وألجل هذا أيضً ا يرى كانط أ ّن ميدان الفلسفة أشبه بحلبة
يف منظومة التفكري امليت
ّ
رصا ٍع ال ينتهي.
2

وتجريبي،
حس
أي موضوع
هـ-اإلشكالية  :وذلك أ ّن أفكار العقل أسمى وأعىل من ّ
ٍّ
ٍّ
وكل األبواب والنوافذ التي ميكن أن يُعطى العقل من خاللها هذه األفكار مسدودة .وأقىص
يل عن موضو ٍع تنطبق عليه هذه الفكرة أو تلك
ما نقدر عليه هو العثور عىل مفهومٍ احتام ٍّ
من أفكار العقل .وال يسعنا الوصول إىل علمٍ يف هذا املجال.
ٍ
وإال لو كان يشتمل
تناقضّ ،
أي
يل بعنوان كونه فكر ًة ال يشتمل عىل ّ
واملفروض اإلشكا ّ
محتمال ،وأ ّما بعنوان كونه قضي ًة فإنّه ميكن أن يكون جدليًا ومنشأً
ً
عىل التناقض فلن يكون
للتناقض.
3

و-الجدلية  :والقضايا االستعالئ ّية أي قضايا العقل املحض هي جدل ّي ٌة بطبيعتها ،عندما
يُنظر إليها مبا هي قضيّ ٌة عقليّ ٌة يف مجال املقوالت .وكونها جدل ّية ليس أم ًرا طارئًا عليها بل
نتوصل إليها
هو جز ٌء من طبيعتها .وسمة الجدلية هذه شامل ٌة عا ّم ٌة تطبع بلونها القضايا التي
ّ
يف معرفة العامل املحيط بها ،وتفيض يف كثري من األحيان إىل إثبات القض ّية وطباقها .وأ ّما
يف مجال امليتافيزيقا فاألمر أكرث تعقيدًا ،واملشكلة ليست يف القضايا أو يف التقصري
الشخيص ،بل هي يف طبيعة العقل نفسه.
ّ

1. Transcendent
2. Problematic
3. Dialectical
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محل املبادئ
يقول كانط يف هذا املجال :إ ّن املبادئ اإلرشاديّة عندما يجري إحاللها ّ
البنائ ّية ،وعندما ت ُستخدم كام لو أنّها موضوع ّي ٌة عندها يظهر التناقض ،بينام لو جرى التعامل
معها من حيث إنّها قواع ُد يُراد منها غايتها التنظيمية وإضفاؤها الوحدة عىل املعطيات
محل للتناقض.
العقلية ،يف هذه الحالة ال يبقى أي ٍّ
لكانطي ينطبق عىل األفكار أيضً ا ،وذلك ألنّه لو تعاملنا معها من الزاوية
وهذا الحكم ا
ّ
تطل مشكلة التناقض برأسها .وإمنّ ا تظهر مشكلة التناقض عندما يُنظر
املذكورة أعاله ،فال ّ
حقائق واقع ّي ٌة وباصطالح الفلسفة اإلسالمية قضايا نفس أمريّة.
إىل األفكار عىل أنّها
ُ
وهكذا يظهر أ ّن نتيجة الفلسفة الكانط ّية هي تدمري امليتافيزيقا يف ميدان األفكار
واملبادئ االستعالئ ّية .ولك ّن كانط ال يس ّد باب امليتافيزيقا بالكامل وإمنّ ا يُبقي الباب مواربًا
رصح بأنّها خيا ُر رضور ٍة ال ميكن التخلّص منه .ومن جه ٍة أخرى يعمل عىل
لها ،وهو ي ّ
يل وبناء بعض القضايا التي تهت ّم بها امليتافيزيقا
إصالح املوقف منها يف نقده للعقل العم ّ
عىل مبادئ هذا العقل.
وخاص ًة تقويم مستوى
وتقويم ما فعله كانط والحكم عليه بالنجاح أو اإلخفاق،
ّ
يستحق مزيدًا من
توصل إليها وبني قواعد العقل ومبادئه ،هو أم ٌر
ّ
االنسجام بني النتائج التي ّ
محل آخ َر.
حا يف هذه املقالة ،ونرتكه إىل ٍّ
الجهد نطوي عنه كش ً

نقد فرض ّية كانط يف معرفة العلوم
وبعد هذا العرض املط ّول نسبيًا لإلطار العا ّم لفرضيّات كانط واملبادئ التي ت ُعد خلفيّ ًة
فلسف ّي ًة ملوقفه من معرفة العلوم ،ميكن لنا الدخول إىل نقد نظرته إىل العلوم واملعرفة
العلميّة ،عىل الرغم من أنّنا مل نرشح جميع املبادئ واألفكار ذات الصلة ،وعىل الرغم من
إجاملنا يف عرض بعض ما عرضناه .وسوف نطرح انتقاداتنا عىل شكلِ عناوي َن مفهرس ٍة
الكانطي يف مناسب ٍة أخرى.
عىل أمل أن نكمل املوقف من نقد العقل املحض
ّ
ٍ
انتقادات أخرى للنظريّات األساسية يف امليتافيزيقا وفلسفة
وهذا النقد يقع يف سياق
العلوم .وإنّني أستند يف نقدي هذا إىل مجموع ٍة من األفكار التي أتب ّناها يف مجال الفلسفة
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والعلم .وبنا ًء عىل هذه النظريّات والرؤى عملت عىل التعامل مع النظريّات األساسيّة يف
ٍ
يف
الفلسفة والعلم
بأدوات نقديّ ٍة ووضعها يف مسار التغيري وإعادة البناء من النوع االكتشا ّ
املحض ،لتحقيق مجموع ٍة من األهداف هي:
ربرة وتضعيفها ،األمر الذي يفيض إىل خروجها من
أ ّو ًال :خلخلة الجزم ّيات غري امل ّ
دائرة العلم بالتدريج.
العلمي أكرث.
يف وتزويده بطاق ٍة جديد ٍة ليخدم البحث
ثان ًيا :دعم املنهج االكتشا ّ
ّ
ٍ
ات أو نظريّ ٍ
ثالثًا :إ ّن تقديم فرض ّي ٍ
منظومات وأجهز ٍة نظريّ ٍة
ات جديد ٍة يؤدّي إىل والدة
العلمي يف مجال امليتافيزيقا والعلوم.
جديد ٍة تنفع البحث
ّ
راب ًعا :مواجهة علل التشكيكات املتف ّرقة يف واقع ّية جهاز العقل ونفس أمريّته .هذه
ٍ
ورمبا أدّت
ريا بالعلم ،وأعاقت يف
فرتات تاريخيّ ٍة متعدّد ٍة حركته ّ
أرضت كث ً
التشكيكات التي ّ
وخاص ًة أ ّن هذه التشكيكات مل
يف بعض األوقات إىل توقّفه عن الحركة والتط ّور متا ًما،
ّ
تبق بعيد ًة عن ميدان القيم واألخالق.
َ
النظري لتبقى
وقد حاول كانط حامية األخالق من خالل الدفاع عن استقاللها عن العلم
ّ
تحق
يف مأمنٍ من تزلزل امليتافيزيقا وغريها من البنى العلمية .وإ ّن جهده يف هذا املجال يس ّ
التقدير ،وذلك أل ّن الهجامت التي تع ّرضت لها ساحة القيم األخالق ّية خالل عرص النهضة
وبعده ،مل تكن لتخفق لوال هذا الس ّد املنيع الذي بناه كانط ،وحال دون سقوط حصون
األخالق يف أيدي الغزاة الذين كانوا يودّون السيطرة عىل جميع هذه القالع واحد ًة بعد
األخرى.
ولسنا ندّعي أ ّن كانط هو الوحيد يف هذا امليدان ،فقبله مث ّة فالسف ٌة ومفكّرون عملوا
عىل حامية حدود األخالق وصون مبادئها ،وميكن يف هذا املجال اإلشارة إىل سبينوزا
ٍ
كواحد من أعظم من تصدّوا للدفاع عن األخالق بعد عرص النهضة .وما زال كتابه
الهولندي
الهنديس ،يش ّع كامس ٍة عىل جبني العلم والقيم.
عن األخالق الذي د ّونه عىل طريقة الربهان
ّ
ري،
وعىل الرغم من والدة سبينوزا يف الغرب وعيشه فيه ،فإ ّن بينه وبني فالسفة الرشق شب ٌه كب ٌ
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وهذا الشبه يسمح باملقارنة بينه وبني نصري الدين الطويس و شيخ اإلرشاق السهروردي و
الشريازي.
مال صدرا
ّ
وها نحن ندلف إىل تقويم الفرضيّة ونقدها ،نقدّم إىل القارئ الكريم مجموع ًة من
النقاط نعرضها عىل النحو اآليت:
-1إ ّن محاولة كانط رشح العقل املحض وتبيينه إيّاه هي مج ّرد مصادر ٍة وفرضيّ ٍة ،تؤدّي
1

إىل تح ّول البحث يف الطبيعة إىل مسا ٍر ذايتٍّ  ،وذلك عىل الرغم من إرصار كانط عىل
إمكان الخروج من دائرة الذات ّية إىل فضاء املوضوع ّية ،غري أ ّن موضوع ّية كانط ليست سوى
ظل لشاخص ذاتيّته.
ٍّ
-2إ ّن منظومة املقوالت والقواعد طُرِحت يف الرؤية الكانط ّية بوصفها منظوم ًة منظِّم ًة،
األقل ينبغي أن تكون كذلك ،وإال
ّ
مع أ ّن هذه املنظوم ًة ذاتُ طبيع ٍة كشف ّي ٍة وب ّناء ٍة ،أو عىل
ٍ
تناقضات تؤدّي إىل نفي املبادئ القبليّة للفهم ،أو إىل نفي السمة التنظيمية عن
سوف تولد
تلك املنظومة الكانط ّية.
-3يتطابق جهاز الفهم مع الظواهر ،ومن هذا التطابق تأيت قوانني العلوم التجريبيّة.
خواص العلوم العقل ّية ال تدخالن إىل ميدان
ولك ّن الكل ّي َة والرضور َة اللتَ ْني هام من
ّ
تتأسس عىل املنطق
التجريب بطريقة منطقيّة ،وذلك أل ّن العالقات يف هذا امليدان ال ّ
يل
والعقل املحض ،بل ّ
تتأسس وت ُكتشف مبساعدة الحدس التجريب وتدخّل الجهاز العق ّ
وتوسط منظوم ٍة أخرى من املبادئ والقواعد.
ّ
وأ ّما كيف يدخل قانو ُن مع َّد ٌل مع ّم ٌم يتض ّمن الحكم بالرضورة إىل ميدان التجريب
قص ٌة طويل ٌة يف الفلسفة .وللفالسفة يف الغرب والرشق من
ليتح ّول إىل جز ٍء منه فهذا أم ٌر له ّ
مسلمني وغري مسلمني أنظا ٌر وآراء متن ّوع ٌة ،وبعد عرص النهضة يف أوروبا طُرِحت أفكا ٌر
مؤس ًسا ملرحل ٍة جديد ٍة يف هذا املسار ،وقد كان لفلسفته
جديدةٌ .ويُع ّد ديفيد هيوم
ِّ
وخاص ًة عىل املباحث املرتبطة بهذا املسألة عىل
التشكيكية أث ٌر عميق عىل الفلسفة كلِّها
ّ

1. Subjective
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وجه التحديد .وقد طرح كانط بعض آرائه باالستناد إىل فلسفته النقديّة وكان له سه ٌم يف
رس التجربة وتقنني النتائج
هذه املعركة الفلسف ّية .وبعده بُ ِذلت مساعٍ كثري ٌة تهدف إىل كشف ّ
الناجمة عنها.
وبإذن الله تعاىل سوف نشتغل عىل تفسري ونقد النظريّات التي طُرِحت بعد كانط ،ليع ّد
هذا النقد وذاك التفسري األرضيّة الالزمة لطرح نظريّ ٍة مقابل ٍة يف تفسري كيفية استنتاج القوانني
والقواعد العلمية يف العلوم التجريب ّية .وهذه النظرية الجديدة مضافًا إىل أنّها تنبني عىل نقد
مفاهيمي ومجموع ٍة من املبادئ ،تع ّرضنا لبعضها
النظريّات السابقة ،فإنّها تعتمد عىل جها ٍز
ٍّ
بالرشح والتبيني وبعضها سوف نتع ّرض له بعد بيان الفرض ّيات األساسية يف معرفة العلوم.
ري إشكال ّي ٍة ،ح ّتى لو كانت خالي ًة من الحدس
-4إ ّن أفكار العقل ميكن أن تكون يقين ّي ًة وغ َ
واملعرفة الحدسية.
حس،
ري
ي أو
-5وجهة نظر كانط التي حاصلها أنّه ليس عندنا
حدس معنو ٌّ
حدس غ ُ
ٌ
ٌ
ٍّ
هي مج ّر ُد فرضي ٍة ومصادر ٍة مل تثبت ،ومل يقدّم لنا كانط ما يربهن صدقها .وهذا الحكم عىل
وجهة النظر هذه ال يُغ ِفل بعض التأييدات التي طرحها كانط دون كثريٍ من العناية واالهتامم،
محل آخر.
رمبا نعود إىل هذه النقطة الحقًا من هذه املقالة أو يف ٍّ
وعىل ِّ
أي حا ٍل ّ
-6الجدلية ليست سم ًة الزم ًة للميتافيزيقا ،وفكرة التاميز بني اليشء كام يبدو لنا واليشء
النظري املحض ،ح ّتى يقال أ ّن
يف ح ّد ذاته يف مجال معرفة العامل ،ليست ناشئ ًة من العقل
ّ
النظري  ،وبالتايل من العبث بذل الجهد يف سبيل
مكمن الخطأ هو يف أعامق العقل
ّ
أسباب وعل ٍل محدّد ٍة ،متى
الخالص منه .وإ ّن الجدلَ سم ٌة عارض ٌة عىل امليتافيزيقا نتيجة
ٍ
رفعنا هذه العلل ترتفع هذه السمة وتزول.
تبني لنا أ ّن
وبناء عىل رؤيتنا التي ّ
توصلنا إليها يف تبيني الجهاز املعريف القبيل للعلومّ ،
عروض الحالة الجدلية واألخطاء يف العلوم هو معلولٌ لثالثة عللٍ عىل نحو مانعة الخل ّو.
ٍ
واحد من هذه األسباب الثالثة التي ال رابع
أي خطإٍ أو حال ٍة جدل ّي ٍة ميكن ردّها إىل
أي إ ّن َّ
لها .وهذه العلل هي:
أ-اختالل الصورة املنطقيّة للربهان.
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ب-عدم التطابق بني موا ّد الدليل أو مقدّماته وبني الواقع ،فحتّى لو كانت الصورة
املنطق ّية للربهان صحيحةً ،فإ ّن عدم التطابق هذا ٍ
كاف يف حصول الخطأ يف املعرفة أو
توليد نتيج ٍة جدليّ ٍة.
وهاتان العلّتان نالتا حظّهام الكايف من الرشح والتفصيل يف كتب املنطق وامليتافيزيقا،
وكانتا ملحوظتني عىل الدوام.
ج-فقدان املفاهيم واملبادئ الكافية ،وهذه العلّة وحدها كافي ٌة لحصول الخطأ يف
العلوم ،كام تكفي إلضفاء السمة الجدلية عىل العلوم .ح ّتى لو ارتفع السببان األ ّوالن
املذكوران أعاله ،وكانت صورة الدليل موافق ًة لقواعد املنطق ،وكانت املقدّمات واملوا ّد
مطابق ًة للواقع ،فإ ّن العقل قد يقع يف خطأ االستنتاج دون أن يلتفت عندما ال تتوفّر املفاهيم
الكافية.
ظري،
وإ ّن أكرث املوارد التي استعرضها كانط وذكرها كأمثل ٍة للتناقض يف قضايا العقل الن ّ
مبتال ٌة بالغفلة عن هذا البعد وهو عدم كفاية املفاهيم ،وألجل عدم توفّر تلك املفاهيم يف
يل.
منظومته الفلسفية وقع يف الخطأ يف تقدير املوقف من العقل وحكم عليه بأنّه ٌ
عقل جد ٌّ
ريا
وهذه النظريّة األخرية (انعدام املفاهيم واملبادئ الكافية) هي من أكرث األسباب تأث ً
يف بنية العلوم ،وقد ظهر يل ذلك خالل االصطكاك بني الفروض والفرض ّيات .وميدان
جوالن هذه النظريّة ميت ّد عىل ساحة العلوم كلّها وليس عل ٌم من العلوم مبن ًأى عن تأثريها،
مثال عندما نطبّق
ويظهر عمق تأثريها عندما تستخدم أو تطبّق عىل أجهز ٍة علمي ٍة متن ّوع ٍةً .
تنحل ،وهي مشكل ٌة أخذت بتالبيب
ّ
هذه النظرية عىل امليتافيزيقا فإ ّن مشكلة الجدلية
الفلسفة م ّد ًة طويل ًة من الزمان ،أ ّما إذا التفتنا إىل هذا الخلل وز ّودنا الفلسفة باملفاهيم
حل املشكلة.
الالزمة ،فسوف ت ُ َ
ٍ
أدوات صوريّ ًة إلضفاء النظم عىل املعارف
-7يقدّم كانط الفهم والعقل بوصفهام
والعلوم ،وأ ّما هام يف ح ّد ذاتيهام فإنهام خاليان من املضمون واملحتوى ،وال يتوفّران عىل
املضمون إال عندما تتدخّل الحساسية والحدس وتقدّم لهام األجوبة واملصاديق والقواعد
واملفاهيم.
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ريا س ّد به فوهتها،
إ ّن كانط بهذا املوقف وضع عىل عني (نبع) العلم واملعرفة حج ًرا كب ً
يف يف صحرا َء جافّ ٍة حارق ٍة .ومل يستطع تخليص نفسه من هذه
وترك زرع الفلسفي واملعر ّ
يل والضمري
الورطة عىل الرغم من الجهود التي بذلها ،ومل ت ُ ْ
ج ِده االستعانة بالعقل العم ّ
ّ
الشك التي ألقى نفسه فيها .ومل
األخالقي سوى يف التخفيف من َس ْورة العطش يف صحراء
ّ
ّ
ربد حرارة
يكن حظّه من ذلك سوى جرع ٍة من اليقني تخفف حدّة عطش
الشك ،ونسم ٍة ت ُ ِّ
ّ
الشك.
روحه التي أثقلها
تنظيمي وهذا ال ّ
كل حقيقته وال متا َم
شك فيه ،ولكن ليس هذا البع ُد هو َّ
فالعقل فيه بع ٌد
ٌّ
ماه ّيته .ففي العقل بع ٌد آخ ُر سوا ًء أ كان ذلك يف مرحلة الفهم أم يف مرحلة العقل ،وهذا
البعد هو بعد البناء واملطابقة مع الواقع ونفس األمر وذلك يف عد ٍد كبريٍ من قضاياه
ومفاهيمه ومبادئه .وإذا مل يُقبل هذا الكالم كحقيق ٍة ثابت ٍة بالوجدان أو الربهان فليُتعامل معها
كفرض ّي ٍة تعادل فرض ّية كانط ودع ًوى تقابل دعواه.
هذا إذا تجاوزنا أ ّن فكرة نفس أمريّة جهاز العقل والفهم هي من األفكار األساسية التي
ميكن إثباتها بالربهان وهي تتمتّع باملستندات املنطق ّية والرياضية الكافية إلثباتها ،مضافًا
إىل إمكان إثباتها عىل الطريقة الكانطيّة أيضً ا.
-8إ ّن تقييد مفاهيم الفهم والعقل ومبادئهام مبيدان التجريب ،يساوي من الناحية
ّ
ملحك التجربة والتجريب .وإذا كان األمر عىل هذا النحو،
املنطقية اشرتاطهام بالخضوع
كل قضيّة من قضاياهام
فإنّهام يفقدان قبليّتهام واستقاللهام عن التجربة ،وعندها عىل ّ
ّ
محك التجريب .وبعبار ٍة أخرى تقييد الفهم والعقل بالتجربة من
الخضوع للعرض عىل
جه ٍة ،والحكم عليهام وعىل مفاهيمهام ومبادئهام باالستقالل عن التجربة من جه ٍة أخرى،
ٍ
ٍ
قصد أيضً ا.
قصد وعن
تناقض وقعت فيه الفلسفة الكانطية عن غري
بني ،وهذا ال
هو
ٌ
ٌ
تناقض ّ ٌ
رص عىل حفظ فروضها
واالحتامل األخري (تع ّمد التناقض) يستند إىل أنّها فلسف ٌة ت ّ
رص عىل املبادئ التي
ومصادراتها ،عىل الرغم من الوصول إىل التناقض املذكور ،وكأنّها ت ّ
انطلقت منها ح ّتى لو أفىض بها ذلك إىل التناقض.
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ريا أو تبيينًا كافيًا وخاليًا من اإلبهام لتطبيق مفاهيم العقل وقواعده
-9مل يقدّم كانط تفس ً
يف مجال التجربة ،وإمنّ ا اكتفى بتوضيح أ ّن مبادئ العلوم الطبيعيّة مفارقةٌ .وكان عىل كانط
يفّس لنا ويجيب عن هذا السؤال وهو :لِ َم وكيف ميكن لواقعتني تجريبيتني هام «(أ)
أن ّ
علمي؟
ظل هذه الوحدة قانو ٌن
حدا تحت مقولة العل ّية وقانونها ،ويولد يف ّ
و(ب)» أن تتو ّ
ٌّ
يل بني واقعتني مل يخضع للتجريب ،بل ال ميكن أن
عىل الرغم من أ ّن قانون الرتابط الع ّ
الطبيعي ،وعىل أساس
أساس يف تعريف العلم
يخضع له؟ وإ ّن توضيح هذه النقطة قاعد ٌة
ٌ
ّ
هذا التوضيح تتاميز امليتافيزيقا.
يل،
ونحن نفرتض ص ّ
حة نظريّة كانط التي تقوم عىل أ ّن قانون العل ّية هو قانو ٌن قب ٌّ
ونفرتض كذلك أ ّن فرض ّيته يف باب الحدس والحساسية مناسب ٌة ومقبول ٌة أو صحيح ٌة.
وكذلك نفرتض من باب التسليم أ ّن الفكر بنشاطه الذايتّ يعمل عىل تطبيق املقوالت
واملبادئ عىل ميدان التجريب ،ومضافًا إىل هذا كلّه يستفاد من الحدس لتعيني العلّة
ٍ
فروض
واملعلول؛ ولكن مع كل هذه الفروض ومع كل هذا التسليم نبقى محتاجني إىل
ومعلوال.
ً
أخرى لتعيني «(أ) و(ب)» بوصفهام علّ ًة
فمجموع هذه الفروض يعمل عمل الوسيط ،ويطبّق قانون العلية عىل التجربة ،دون أن
يكون بني أيدينا وسيط صالح لالنتقال من الفكر إىل التجربة ،ومن دون هذا الوسيط ال
ٍ
بوسيط يسمح باالنتقال من
علمي ،وال ميكن مواجهة شكّاكية هيوم إىل
يولد أي قانونٍ
ٍّ
التجريبي.
الفكر إىل الواقع
ّ
ومل يُو ِل كانط هذه املسألة العناية الكافية التي توضّ ح الربط بني التجربة والفكر ،وإمنّ ا
اكتفى بالوقوف عند بعض العنارص ذات الصلة وبيّنها .وعىل الرغم من ولعه بالفرار من
الطبيعي عىل قواعد مختلفة اشتقّها من آرائه
الجزمية والدوغامئية ومحاولته بناء العلم
ّ
إال أنّه يف نهاية املطاف انتهى إىل جزمية وسمت الفيزياء النيوتنية –
وأفكاره الفلسفيةّ ،
بأقل من الجزمية التي أخذها عىل فيزياء أرسطو.
الكانطية  ،ليست ّ
-10حاول كانط وضع حدود ال مجال الخرتاقها بني امليتافيزيقا وبني العلوم ،وأقام
جوهري بني األمرين أدّت يف نظره إىل أنّه لو عصفت عواصف
هذه الحدود عىل متاي ٍز
ٍّ
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التشكيك بل اإلبطال بامليتافيزيقا فإ ّن العلوم تبقى يف مأمنٍ من ذلك ،وتبقى تتابع مسارها
التجريبي آمن ًة مطمئ ّن ًة.
ّ
هذا ولك ّن نقد جهاز العقل والتحقيق فيه ال يسمح برسم هذه الحدود غري القابلة
لالخرتاق بني الطرفني ،وال يرض العقل برسم حدو ٍد فاصل ٍة إىل هذه الدرجة بني
امليتافيزيقا وبني سائر العلوم.
وعىل ضوء هذا ،ال ميكن حذف امليتافيزيقا أو اإلرضار بها ،دون حذف سائر العلوم
ٍ
الطبيعي تنعكس أصداؤه يف أودية
تشكيك يعصف بالعلم ما بعد
وكل
أو اإلرضار بهاّ .
ّ
العلوم كلّها ،بل إ ّن إبطال امليتافيزيقا وحذفها يؤدّي إىل إبطال سائر العلوم وحذفها من
صفحة العقل.
تجريبي آخ َر ،أما الفيزياء أو غريها من العلوم فهي
أي علمٍ
امليتافيزيقا ليست فيزيا ًء وال َّ
ٍّ
ميتافيزيقا بشكلٍ أو بآخ َر وهي علو ٌم منت ونبتت براعمها يف امليتافيزيقا .وقد يبدو هذا
الكالم غريبًا للوهلة األوىل ،غري أ ّن معرفة العقل وكيفية اشتغاله عىل نحو ما م ّر باختصا ِر
مأنوسا.
ربر هذا املوقف ويجعله
وعىل نحو ما سنفعله يف ٍّ
ً
محل آخ َر إن شاء الله ي ّ
ولسنا نرمي إىل التوحيد بني العلوم والفلسفة ،وال نسبة العلوم إىل الفلسفة ،وال نفي التاميز
بينها وبني الفلسفة ،بل ما نرمي إليه هو نفي وجود الخ ّ
يئ بني الطرفني.
ط الفاصل بشكلٍ نها ٍّ
فالعلوم ال ميكن فصلها بالكامل عن الفلسفة ،ومهام كان الفاصل فال ب ّد من بقاء بواب ِة
عبو ٍر وجسور تواصلٍ بني الضفّتني.

فلسفيا1
الذايت (النومني) الكانطي بصفته تصورا
ّ
إ يفا شابر2
إحدى املسائل امله ّمة املرتبطة باملباين الفلسفية إلميانويل كانط ،تتمحور حول السؤال التايل :هل إنّ ما
طرحه تحت عنوان النومني أي اليشء يف نفسه ،يتق ّوم عىل أصلٍ
ومنطقي أو ال؟ أي هل إ ّن الصياغة
فلسفي
ٍّ
ٍّ
الذهنية التي جاء بها كانط ميكن اعتبارها أصالً أساسيّاً تتق ّوم عليه مبانيه الفلسفية أو ال؟ فهل إنّ هذا األمر
له شأنٌ معريفٌّ بحيث يصبح معتربا ً ويصون فلسفة كانط من شبهة كونها تص ّوريةً؟ وعىل هذا األساس متحور
البحث حول اإلجابة عن األسئلة املذكورة ،حيث أُجيب عنها باإليجاب وطُرحت فكرة أنّ اليشء يف نفسه

3
«النومني» الكانطي عبار ٌة عن صياغ ٍة ذهني ٍة فلسفي ٍة لك ّنه يف الحني ذاته يبلور صياغ ًة تطبيقي ًة ذات فائد ٍة

علمي ٍة.
ت ّم التأكيد يف هذه املقالة عىل أنّ إنتاج الصياغات املشار إليها واالستفادة منها هام أمران شائعان يف
4
مختلف العلوم ولهام فوائ ُد منهجي ٌة ،والجدير بالذكر هنا أ ّن املفكّر الغريب هانس فايهينجر يعترب أ ّول من

 .1املصدر:
Eva Schaper, The Kantian Thing-in-Itself as a Philosophical Fiction, The Philosophical Quarterly, Vol.
16, No. 64, History of Philosophy Number (Jul.,1966), pp. 233-243.

تعريب :طارق عسييل
 .2حول الكاتبة :إيفا شابر (  ،)Eva Schaperولدت سنة  1924م يف أملانيا .تخ ّرجت من جامعة غالسكو ( .)Glasgowوكان
لها كريس تدريس مادة الفلسفة .توفيت سنة  1992م عن  67عاما ً.
3. Philosophical fiction
4. Hans Vaihinger
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تط ّرق إىل دراسة وتحليل فكرة الصياغة املعرفية ضمن مبادئ فلسفة «لو أنّ » إلميانويل كانط ،إال أنّ مرتكز
البحث يف هذه املقالة هو طرح مسألة النومني الكانطي للبحث والتحليل يف صعيد ما ذكر.
من جملة املسائل التي ت ّم تسليط الضوء عليها هنا أنّ الوجهة الفكرية لكانط قد تراوحت بني رؤيتني
الحس والتجربة ،أي يف عامل الحضور
حول النومني ،فهو برأيه ذو دو ٍر إيجايبٍّ وكامنٍ يف ما وراء عامل
ّ
والوجود؛ ومن ناحي ٍة أخرى اعترب دوره سلبياً وال يع ّرف إالّ عىل ضوء نسبته إىل الفينومني ،أي إنّه مبثابة ح ٍّد
ملعرفتنا.
التحرير
******

التخ ّيل الفلسفي
ال رضورة ألن يكون التخيّل الفلسفي من دون فائد ٍة .بل عىل العكس ،ال ميكن االستغناء
ٍ
كأدوات منهجي ٍة  ،فهذه الصور تلقى قبوالً يف املنهجيتني
عن كثريٍ من الصور التخيلية
2

الفلسفية والعلمية .وعندما ننظر إىل اليشء يف ذاته الكانطي كواحدة من هذه األدوات،
فإننا ال نتّهم كانط باخرتاع قص ٍة وهمي ٍة ،بل نحن نحاول فهم ما يشتمل عليه املنهج الفلسفي
ثوري .كام أننا نحاول إنقاذ بعض آراء كانط املهمة من إساءة
الذي اعتقد مؤلفه نفسه بأنه
ٌّ
ٍ
إشارات تأمل ّي ٍة.
فهمها واعتبارها مجرد
3

ليست هذه املحاولة جديد ًة .فقد قدّم اقرتاحها النسقي األول هانز فايهنجر الذي
5 4

قدّمت فلسفته «كام لو » تفسريا ً واستمرارا ً لكانط ،والتي كان فيها االعرتاف باملنهج
التخ ّييل أساسيا ً .فاملقاربة النظرية بالنسبة لفايهنجر هي من رضوب ال«كام لو» عندما
تكون املفاهيم األساسية املستخدمة فيها تخيلية ،أي عندما ال يكون متوقَّعا ً أن تتناسب أو

1. Philosophy of As-If
2. Ding an sich
3. Hans Vaihinger
4. As-If
5. Hans Vaihinger: Die Philosophie des Als-Ob, Berlin, 1911. Engl. Translation by C. K. Ogden (The
Philosophy of " As-If"), London, 1924.
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ورمبا كان
تنسجم مع ِّ
أي يش ٍء معطًى ،وعندما يكون تأكيد صدقها مستحيالً يف املبدأّ .
فايهنجر غامضا ً بعض اليشء يف التمييز بني الصياغات االفرتاضية وصياغات ال«كام لو»،
تنحل إىل مج ّرد «لو» ،يف حني أن االدعاء
ّ
لكنه يعتقد عموما ً أن ال«كام لو» ال ميكن أن
أال
االفرتايض يستخدم مفاهي َم يُأمل تأكيد صدقها أو التحقق منها مبارشة ،أو عىل األقل ّ
تتعارض قابليتها للتطبيق مع محاوالت التأكيد أن الصور التخيّلية تؤدّي إىل التناقض .ومع
ذلك فقد يكون لهذه التخ ّيالت املفهومية قيم ٌة عظيم ٌة .بالتأكيد مل يقلل كانط من أهمية
يعرب
هذه التخ ّيالت ،فهي وإن كانت ال تساعد يف اإلضاءة عىل واقع ما ،لك ّنها ،كام ّ
1
فايهنجر ،أدواتٌ «إليجاد طريقنا بسهول ٍة أكرثَ يف هذا العامل»  .كان فايهنجر إىل ح ٍّد ما

سابقا ً لعرصه عندما درس ما وجده يف كانط واقرتحه كمبدأٍ للتط ّور املفهومي .وإذا كان
مثة ما يجعل املرء مرتددا ً يف إعطاء فايهنجر ما يستحقه يف هذه األيام ،فهو املبالغة يف
سامه «النشاط التخيّيل للوظيفة
ادعاءاته حول مقاربته .ذلك أنه عندما اعرتف ذاتَ مر ٍة مبا ّ
كل مكانٍ  ،وبات يف غاية الصعوبة بالنسبة له وبشكلٍ م ٍ
تزايد،
املنطقية» وجد التخيالت يف ِّ
أن يتكلم يف غري صيغ ِة «كام لو» يف سياقات نظرية العلم ،واملنطق ،والسوسيولوجيا،
والترشيع ،وحتى يف الرياضيات .ثم طور فايهنجر من النظرة السليمة إىل القيمة غري
التخىل عن دراسة
ّ
املبارشة لألفكار العقلية التخيلية يف البحث عن الحقيقة ،نسقا ً ق ُصد منه
الحقيقة لعدم مالءمة ذلك .وميكن تشبيه فلسفته مبّسحي ٍة فخم ٍة تدور حول أشخا ٍ
صغ ِ
ري
وهمي ،يف ظرو ٍ
ٍ
ف
مغامرات بعيد ًة عن الواقع ،يتم متثيلها أمام جمهو ٍر
واقعيني يخوضون
ٍّ
مركّب ٍة ،وميثّلها ممثلون هم املك ّون الحقيقي الوحيد يف كل الرتكيب ،عنيت األدوار
الفكرية .اليوم ميكننا أن نرى ال حيث ذهب فايهنجر بعيدا ً فحسب ،بل أيضا ً حيث كان
حق .نحن منسجمون متاما ً مع املنطق املتش ّعب لألفكار املختلفة ،ونقبل من دونِ
عىل ٍّ
ٍ
أدوات مضلل ًة إىل ح ٍّد ما يف
وجودي كبريٍ ،عددا ً كبريا ً من مبانينا املفاهيمية بوصفها
قلقٍ
ٍّ
تجارب مشاري َع نظري ٍة غامض ٍة وقابل ٍة للدحض ،ولكن ال ميكن أبدا ً التحقق منها بشكلٍ تا ٍّم.
ِ

1. The Philosophy of " As-If", p. 15.
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يجب أن نتذكر أن فايهنجر كان أول من صاغ تقوميا ً منهجيّا ً لطريقة التجربة والخطأ ،بالقدر
ٍ
تلميذ من تالميذ بوبر يف
ي
نفسه من التشديد عىل خصوبة الخطأ والتخمني الذي ميكن أل ِّ
الراهن أن يحرص عليه.

الصور الذهنية لفاهينجر
الصور الذهنية التي ركّز عليها فايهنجر هي األدوات املفهومية التي ليس فقط ميكن أن
ٍ
تناقض ذايتٍّ إذا مل نعرتف
تتعارض مع الوقائع كام نعتقد أننا نعرفها ،لكنها ستؤدّي إىل
ٌ
مألوف لنا اليوم متاما ً – مفهوم الذرة ،الذي
بخاصيتها التخيلية .فثمة مثل من أمثلة فايهنجر
ساهم يف إنجاز أحد أروع التطورات يف التفكري الفيزيايئ .رأى فايهنجر أن هناك إساء ًة
أي كتعميمٍ ممكن الصحة
ملنطق تفسريه عندما نفكر فيه كام لو كان «الفرضية الذرية»ْ ،
ٍ
تناقض ال ميكن اجتنابه
لألشياء املوجودة يف الطبيعة .وهذا ،وفقا ً له ،ميكن أن يؤدّي إىل
نبني هذه الفكرة أيضا ً من خالل
إال عندما يتاح للذرة أن
ّ
تحصل ميزتها التخيلية (ميكن أن ّ
ٍ
ٍ
مثلٍ
موجات وأحيانا ً
حديث :يجد العلامء مالءمة يف اعتبار الضوء أحيانا ً ظاهر ًة مؤلف ًة من
ٍ
جزيئات ،لكن من الناحية املنطقية ال ميكن اعتبار الضوء مؤلَّفا ً من
ظاهر ًة مؤلف ًة من
وجزئيات يف الوقت ِ
ٍ
ٍ
أقل إثار ًة للجدل وهو تخ ّيل
نفسه ).استخدم فايهنجر مثاالً َّ
موجات
ٍ
ٍ
ٍ
سياقات فلسفي ٍة محدد ٍة
واحد نافعٍ يف
لهدف
عالَمٍ يض ّم فردا ً واح ًدا فقط ،ميكن أن يصلح
بحذ ٍر .من الواضح أن هذه العزلة التجريدية التي تهمل كل العالقات التبادلية ،يجب عندما
ٍ
تناقض يف مفاهيم الفردانية والعامل.
ال يتم أخذ ميزتها التخيلية بنظر االعتبار ،أن تؤدي إىل
رث وضوحا ً يرضبها فايهنجر .ال أحد يشك يف طبيعة األفكار التخيلية
وهناك أمثل ٌة أخرى أك َ
1

2

ويف فائدتها مثل «اإلنسان العادي » أو حتى حرب الكل ضد الكل عند هوبز .فالفروع
املعرفية السوسيولوجية ستكون خارس ًة بدونها ،وعادة تعرف هذه الفروع املعرفية كيف
أي مكانٍ إذا كانت التخيالت الفلسفية تؤدي
تعالجها .إن فايهنجر ال يحاول البحث يف ِّ
1. The average man
2. Bellum omnium contra omnes
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نفسها التي تؤديها التخيالت يف العلوم الطبيعية واالجتامعية .تشري أمثلته من دون
الوظيفة َ
متيي ٍز إىل األدوات االفرتاضية يف العلوم الطبيعية ،وإىل األفكار الفلسفية ،وإىل مفاهيم
النظام املنهجي يف املجاالت املعرفية السوسيولوجية والتاريخية .لن أحاول أن أوضح
الفرق ،بل سأركّز عىل التخيالت الفلسفية فقط.
لكن ما كتبه فايهنجر ،ورغم ما فيه من متع ٍة  ،ليس مورد بحثي هنا ،فمورد البحث هو
ٍ
اليشء يف ذاته الكانطي .إن اعتقاد فايهنجر أن هذا املفهوم ميثّل بشكلٍ
الفت للنظر ماهية
ووظيفة التخيل الفلسفي ،مل يُحمل -بقدر ما ميكنني أن أعرف  -عىل محمل الجد بشكلٍ
ٍ
كاف .يف ما ييل سأتبنّى اقرتاح فايهنجر وسأط ِّوره بشكلٍ
مستقل عن فلسفته يف «كام لو».
ٍّ

اليشء يف ذاته الكانطية و النقد عليه
توالت الهجامت عىل كانط منذ أن اقرتح اليشء يف ذاته بسبب إخفاقه يف تزويد الفرضية
التي ال تكون داحض ًة لذاتها .إن قراءة اقرتاح كانط كفرضي ٍة افرتاضي ٍة حول الواقع ،تكون
ٍ
اشتقاقات ناتج ًة
بفهم أن األشياء يف ذاتها يف أعىل درجات الواقعية ،أما الظواهر فتكون
ِ
لوجهات نظ ٍر إنساني ٍة غريِ قابل ٍة للتبسيط.
عن مواجهة الوسطاء مع هذه الحقيقة ،وخاضع ًة
ري قابل ٍة للمعرفة ،وال ميكن تشكيل عالق ٍة بينها
لكن وفقا ً للفرضية ،فإن األشياء يف ذاتها غ ُ
وبني الظواهر اإلنسانية – ال يوجد عالق ٌة ميكن أن تجعل االشتقاق املفرتض مفهوما ً؛ ألن
العالقات ميكن أن تتحدد عىل أساس املقوالت ،وليس لهذه املقوالت مرشوعي ٌة وراء
ٍ
خلفيات للظواهر يؤدّي
الظواهر .فالحديث عن األشياء يف ذاتها بوصفها أسبابا ً ،أو أسسا ً أو
ري مجازي ٍة  .إذا ً ،األشياء يف ذاتها ال ميكن أن تتميز .ومع
إىل التناقض أو إىل مجرد تعاب َ
ذلك ،فإننا عندما نحاول فعل ذلك ،من أجل أن نعرضها كحقيق ٍة مطلق ٍة ،فإننا نصل إىل
مادي:
طريقٍ مسدو ٍد( .سواء أتحدثنا عن النومينا بصيغة املفرد أم بصيغة الجمع فهو غري
ٍّ
عددي ).لقد رفض كانط مرارا ً وتكراراً
أي متاي ٍز
ٍّ
باملعنى الدقيق للكلمة ال ينطبق عليه ِّ
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1

محاولة الكشف عن بنية العامل النومينايل (املوجود يف ذاته) عىل أساس املفاهيم التي
تنطبق عىل العامل الذي ميكن أن نعرفه .وقد أشار مرارا ً وتكرارا ً إىل أن األشياء يف ذاتها ال
عادي أن تكون موجود ًة .هذه املقاربة التي
بأي مع ًنى
ٍّ
ميكن أن توصف ،أو حتى ال ميكن ِّ
نصح بها فايهنجر والتي سأت ّبعها هنا تحمل هذه املقاطع يف النص الكانطي عىل محمل
الجد أكرث من املقاطع األخرى حيث كان كانط أقل حذرا ً.
ألن كانط مل يكن غامضا ً عىل اإلطالق ،حول الوظيفة الدقيقة لليشء يف ذاته بنظامه،
فإنه تنقّل بح ّري ٍة بني موقفني ،بدا أحيانا ً أنه يقرتح أن األشياء يف ذاتها يجب أن تكون مفرتض َة
أسايس يف الفرضية حول طبيعة
ي إنه يستعمل النومينا كمفهومٍ
مسبقا ً ألنها موجود ٌة ،أ ْ
ٍّ
رش من خالل التطبيق
األشياء ،باإلضافة إىل أنها الفرضية ،التي ميكن تأكيدها بشكلٍ مبا ٍ
املفصل لنتائجها .لكن كانط ،يف أ ٍ
وقات أخرى ،يرى أن النومينا هو االفرتاض املفهومي
ّ
الذي بواسطته ميكن أن نحدد الظواهر بوصفها اليشء الذي يظهر لنا ،أي إنه يستعمل
نظري .فقط ما يقوله حوله بوصفه مفهوما ً محدِّدا ً هو الذي يدعم بشك ٍل
اليشء يف ذاته كح ٍّد
ٍّ
رش وجهة النظر التي تقول أن اليشء يف ذاته هو فكر ٌة تخيلي ٌة يجب التعامل معها كأنها
مبا ٍ
اقرتاح كام لو .وفقط عندما يت ّم التأكيد عىل هذا األمر ،ميكن أن ندرك أن توظيف كانط
للمنهج التخييل الجديل ال يشتمل فقط عىل هذا املفهوم ،بل إن كامل فلسفته تبلغ ذروتها
يف هذا املفهوم األسايس ،اليشء يف ذاته.
عندما ركّز كانط عىل هذا الجانب كان مدركا ً أنه مل يكن مبقدوره القول أكرث من أننا
نتابع كام لو أن األشياء يف ذاتها كانت موجود ًة فعالً ،وكام لو أنها أث ّرت فينا من خالل
مظاهرها ،وكام لو أنها شكّلت عاملا ً نومينال ّيا ً منتظامً .فهذه التخيالت رضوري ٌة يف النسق
أي يش ٍء
الكانطي يك نحدد ما ميكن أن نعرفه بالحدود ،وهي رضوري ٌة للكالم مطلقا ً عن ِّ
وراء حدود «التجربة املمكنة» (امليل الذي ال ميكننا اجتنابه وفقا ً لكانط ،بسبب «ديالكتيك
ٍ
تخيالت .أ ّما إذا
العقل البرشي الذي ال ميكن اجتنابه») .لكن من الرضوري أن تبقى

1. Noumenal
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فهمناها حرفيّا ً ،فال معنى لها ،إذ ميكن أن يتبني هذا – وقد بيّنه كانط – يف الكشف عن
ٍ
ٍ
مقوالت غريِ مرتب ٍة ،وهذا
مقوالت،
تناقضات التقريرات حول األشياء يف ذاتها التي تستخدم
صحيح  ،لكن الوسيلة الوحيدة للتفكري االستطرادي متوفر ٌة لنا يف النسق الكانطي .تط ّور
ٌ
هذه املقوالت ذاتها عىل افرتاض ال«كام لو» لألشياء يف ذاتها ،وال ميكن أن تفيد يف
ض .وبالتايل من الرضوري لليشء يف
مفرت ٌ
متكني الوصول إىل وصف أو تعريف ما هو َ
ذاته أن يبقى مفهوما ً محدِّدا ً فقط ،أي املفهوم الذي يحدد استعامل املقوالت املتشكّلة
يتمسك دامئا ً بهذا
عىل افرتاض ال«كام لو»ملا يكمن خلف الحدود .لكن كانط ذاته مل
ّ
املوقف .فعندما تحدث عن الفرضية الكوپرنيقوسية فإنه كان يفهمها بأنها مثبت ٌة من خالل
أي فرضي ٍة معروف ٍة ميكن من خاللها تفسري الحالة املفروضة .عندما حاجج بتلك
قصور ِّ
يتخىل عن الخط الوحيد املرتابط الذي ميكن أن يجعل األشياء يف ذاتها
ّ
الطريقة ،كان
املعني.
صالح ًة فلسف ّيا ً كمفاهي َم تخيلي ٍة .يف ال«كام لو» كانط بحامسه الذايت من أجل حله
ّ
كان يشار إىل هذه النتائج يف الغالب من خالل أكرث نقاد كانط حد ًة باعتبارها عيوب املنهج
الرتانسندنتايل .سأحدد هذه العيوب يف إخفاق كانط بتطوير ترابط مقاربة «كام لو».

اليشء يف ذاته بمثابة التخ ّيل الفلسفي
ٍ
ووسائل متكننا من تفسري
َ
تخيالت مساعد ًة عىل االكتشاف،
ميكن اعتبار األشياء يف ذاتها
ٍ
ٍ
تخيالت مساعد ًة عىل
مفرتض عىل أساس نظري ٍة ما .فاألشياء يف ذاتها بوصفها
وضعٍ
االستكشاف تتيح لنا اشتقاق وعرض مجموع ٍة معقّد ٍة من النتائج إذا واصلنا كام لو كانت
حقيق ًة .إ ّن الصور النومينالية بوصفها مفهوما ً أساسيا ً يف ثورة كانط الكوبرنيكية ،والتي يجب
توافقي بني الذات
اعتبارها
اقرتاح «كام لو» مع َّق ًدا :هي تأ ّمل للوضع االبستمولوجي كوضعٍ
َ
ٍّ
أي إنها تأ ّم ٌل لألشياء كام هي يف الحقيقة أو بشكل
العارفة واملوضوع القابل للمعرفةْ ،
مستقل خارج مجال ما ميكن معرفته .هذه الصياغة لـ «الثورة الكوبرنيقية» تثمر امليزة
املثالية شكل ّيا ً للزمان املكان ،واشرتاك املقوالت يف إجراء التجربة ِ
نفسه .لكن هذه النتائج
ٍ
تناقض
بدورها ،تجعل امليزة التخيلية لألسس املفهومية واضح ًة متاما ً ،ألنها تؤدّي إىل
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عندما تستعمل بعالقٍة محدد ٍة بهذه القاعدة .مثالً هذا يحصل ،عندما ننسب املكانية أو
الزمانية لألشياء يف ذاتها ،أو عندما نحاول التفكري عفويّا ً بالحقيقة املطلقة .ميكن السؤال
لِ َم  ،لو كان هذا هكذا ،يجب أن يقع املرء يف اضطراب افرتاض التخيالت املساعدة عىل
االستكشاف؟ الجواب الكانطي (وإن كان هذا ليس الجواب الدائم لكانط) هو أن النتائج
ٍ
أهداف غريِ التأكّد والتح ّقق من الفرضية ،إنها مثمر ٌة من حيث إنها تسمح
مفيد ٌة ج ّدا ً من أجل
لنا مبعالجة املادة التي ميكن أن تؤخذ بنظر االعتبار يف ضوء النتائج ،والتي من جه ٍة
أخرى ،ميكن أن يتعذّر الوصول إليها أو ال يتم التحري عنها بالشكل الكايف .يف حالة
كان ت املادة التي ميكن معالجتها عىل أساس املكان والزمان واملقوالت هي ماد ًة قابل ًة
للمعالجة عىل أساس األنساق النظرية مثل فيزياء نيوتن أو مثل املشاريع النظرية كام
تحددها «التجربة املمكنة» .يف التطبيق الفعيل للنتائج ،أي يف التعامل مع املفاهيم التي
اكتسبت من االستعامل التخييل املساعد عىل االستكشاف ،فاملفاهيم التخيلية األساسية
مل تحدد أو تع ّرف ،لذلك يتم اسقاطها يف العملية .أما إذا كان لها أن تثبت ضمنيّا ً يف
العملية ،أو إذا تم اعتبارها ما تنطبق عليه النتائج املفهومية أيضا ً ،عندها يكون التفكري غري
املنطقي يف أسوأ حاالته ،وهذا ما يسميه كانط «الوهم الديالكتييك» .فقد كان هو نفسه
قادرا ً متاما ً عليه عندما تحدث عن النومينايل بوصفه كافالً للصورة الفينومينالية .واآلن
ميكننا أن نقول :عندما نس ال «كام» يف «كام لو» خاصته.
إن وصف الفلسفة النقدية التي كان كانط ذاته مولعا ً بالتشديد عليها ،أعني «الواقعية
األمربيقية و املثالية الرتنسندنتالية» ،يشكّل بعباراته دالل ًة أبع َد ملقاربة «كام لو» .فليس فقط
أن املفاهيم التخيلية املستعملة يف القضایا هي ذاتها خارج املجال الذي يكون فيه لنتائج
وصفي ،بل حتى أن هذه النتائج يجب أن تعالج بطريق ٍة
تطبيق مح ِّد ٌد أو
هذه االقرتاحات
ٌ
ٌّ
ٍ
غايات إمربيقي ٍة نحن مربرون متاما ً يف اعتبار املكان والزمان واقعيني،
ثنائي ٍة .فمن أجل
ويف اعتبار املقوالت قابل ًة للتطبيق عىل كل حقل الظواهر بدون استثنا ٍء .لكن عندما نرغب
يف طرح أسئل ٍة حول حالة املكان والزمان أو املقوالت ،يجب االعرتاف مبثاليتها ،وإال
رشك املغالطات واملتناقضات واملواقف غريال مريحة منطقيّا ً ،وهذا
فإننا سنقع يف َ َ

الذايت (النومني) الكانطي بصفته تص ُّوراً فلسفياً 363 
يضاهي القول أن يف العملية التي أوصلت إىل النتائج املفهومية لصيغة «كام لو» ،يكون
الخيال األصيل بوصفه خياالً خارج املوضوع ،أو باألحرى ،بقدر ما هو خيالٌ يكون خارج
املوضوع ،ألن ما ينتج عنه ميكن اعتباره «حقيقيّا ً» لكل الغايات اإلمربيقية .لكن عندما
حقيقي» ستكون أكرث مالءم ًة ،رغم
نبحث يف وضع هذه النتائج املفهومية فإن عبارة «غري
ٍّ
أن عبارة «تؤدي إىل التناقض إذا اعتربت حقيقي ًة» ،ستكون أكرثَ دق ًة« .الحق اإلمربيقي» و
« املثالية املتعالية» هي مصطلحات كانط التي استعملها للتعبري عن الدور املزدوج
للمفاهيم املكتسبة من املقاربة عن طريق الثورة الكوبرنيكية .وهذه الثورة هي أكرث
صياغات كانط القرتاح «كام لو» وضوحا ً :تأمل العامل كام لو كان ما يظهر لنا ،وبالعكس،
تأمل النومينايل كام لو كان ما يشكل أساسا ً لهذا الظهور.

النقد عيل اليشء يف ذاته و موقف كانط منه
ٍ
مزيد من الجدل يف
كان الوضع الغامض والغريب لليشء يف ذاته عند كانط موضوع
1

دراسات كانط .فقد كان سليامن ميمون أول من استعمل مجاز التصوف الريايض للمرة
األوىل يف زمانه وحاول االستفادة من مسألة الجذر السلبي

a

لإلشارة إىل بعض

خصوصيات اليشء يف ذاته يف كتابات لِكانط .فعل ميمون ذلك ليك يزيد من قوة تفسريه
الخاص كانط ،ناسبا ً إليه مثالي ًة مطلق ًة واضح ًة ،غري أن التشبيه ،ال يؤدي بالرضورة إىل
توصل إليها ميمون .إنها يف الواقع املحاولة األوىل لتوضيح ما تشتمل عليه
النتائج التي ّ
عملية األفكار ،وميكن تقريرها كام ييل:
الرقم الخيايل

a

الز ٌم للبنية الرياضية ،فهو يسمح لنا باالستمرار وصوالً إىل

االستدالالت املعقدة واملستحيلة من جهة أخرى.

1. Salomon Maimon: Kritische Untersuchungen über den menschlichen Geist, Leipzig, 1797. Mainly p.
191, but see also pp. 25-26.
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لكن االستنتاج أن الرمز

a

منطقي .إنه ليس
ري
«يدل عىل» أن ما هو
واقعي هو غ ُ
ٍّ
ٌّ

ٍ
أساس لعملي ٍة محدد ٍة .إذ كلام كانت هناك محاول ٌة للتأمل امليتافيزيقي،
أكرث من
ٍ
مبصطلحات اكتسبت من االستدالل الريايض حول «الكميات السلبية» ،نتجت لغ ٌة
اصطالحي ٌة ال معنى لها رياض ّيا ً وفلسف ّيا ً .فالرمز

a

ٌ
ريايض ،واالستمرار
خيال
هو
ٌّ

منطقي متاما ً .وال معنى ملحاولة السؤال :ما هو
بهذه الفكرة
ٌّ

a

؟

ففي الحالة األوىل يستعمل املرء مفهوما ً تخيل ّيا ً ،يف الحالة الثانية قد يحاول التعبري عنه
بأي يش ٍء  .ومن السهل هنا أن نرى التشابه مع اليشء يف ذاته الكانطي .فالعملية املنطقية
ِّ
ري قابل ٍة للرفض ،وقد تكون نافع ًة ورضوري ًة ضمن نسقٍ  .لكن تحويل املصطلحات
هنا غ ُ
التي تكتسب يف هذه العمليات لإلضاءة حول األشياء يف ذاتها ،أو الكتشاف «ما هي»
نتائج فلسفي ٍة تافه ٍة .هناك مامثِالتٌ شبيه ٌة ميكن التز ّود بها من خالل أخذ
فعالً ،يؤدي إىل
َ
ٍ
جديد يكون فهم ال«كام لو» رضوريًا
مفهوم الالمتناهي الريايض بنظر االعتبار ،وهنا من
للعملية ،وتكون ميزتها التخيلية عدمية الصلة بالعملية ،وإذا تم االسرتسال يف املالحظات
حول «واقعيتها» ،فهي بال معنى.
مل يشمل كانط اليشء يف ذاته ضمن أفكاره العقلية ،وهي املجموعة الوحيدة من
ٍ
كتخيالت مساعد ٍة عىل
املفاهيم التي قبلها يف النقد األول (نقد العقل املحض)
كل حا ٍل ترتكز مسألة إدراجي لها – كام كانت املسألة عند فايهنجر –
االستكشاف .عىل ِّ
عىل الشبه يف الطبيعة املنطقية لهذا املفهوم واملفاهيم التي أشار إليها كانط باعتبار أنها
تؤدي إىل «مج ّر ِد مبادئَ تنظيمي ٍة» .فاستعامل أفكار العقل «املجرد تنظيمي ٌة» مثل الله،
والحرية ،والخلود ،وعىل مست ًوى آخ َر  ،الوحدة ،الكلية ،النسق ،النظام ،إلخ ،يرتاءى يل أنها
ال ميكن أن تتميّز عن استعامل كانط لليشء يف ذاته ،كام مثالً يف قاعدة «استنباط»
املقوالت (الذي هو يف الوقت ِ
نفسه استنباط الصيغة املكانية والزمانية لكل التجارب
الحسية) .قدّم كانط االستنباط بوصفه إفراغا ً لنتائج فرضية «التجربة انطالقا ً من الوحدة
منطقي عىل
التأليفة للوعي» .فإذا قرئ هذا كنتيجة القرتاح «كام لو» ،يكون له معنًى
ٌّ
املستوى النظري ،كاملعنى املنطقي لأل ّوليات العقلية للتفكري الديني ،واألخالقي
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والالهويت عند كانط – لكن فقط طاملا ليس هناك وصول لنتائج ميكن أن تش ّوه وظيفة
ال«كام لو» وتحولها إىل وظيفة الفرضية القابلة لإلثبات عن العامل.
ليس سهالً من تقريرات النقد األول أن نفهم معنى أن تكون أفكار العقل مفيد ًة

ورضوري ًة كمبادئَ مساعد ٍة عىل االستكشاف .فكانط يويل أهمية يف نقد العقل املحض
1

ملناقشة هذه األفكار فقط يف الديالكتيك الرتنسندنتايل  ،حيث مل يكن استعاملها قيد
املراجعة ،بل إساءة استعاملها .مع ذلك من خالل الكشف عن الحجج املضللة التي
يجدها مجتمع ًة حول املفاهيم التقليدية مثل مفاهيم النفس ،الحرية ،الالنهاية ،والله ،يشري
يك إال إذا حصلت ادعاءات
كانط بوضوحٍ إىل أن تلك األفكار ال تؤدّي إىل وهمٍ ديالكتي ٍّ
نتائج
املعرفة النظرية .وعندما يت ّم اجتناب هذه املزاعم بحذ ٍر ،فال حاجة للوصول إىل
َ
فاسد ٍة أو مقلق ٍة .يبدو أن كانط كان يعتقد يف النقد األول أن الطريقة الوحيدة إلثبات
ٍ
ألهداف نظري ٍة كان بإثبات صحة
االستعامل اإليجايب ألفكار العقل التي ت ّم استبعادها
2

قبليتها العملية .وهذا ما فعله يف نقد العقل العميل ،وعندما منعن النظر فيه ،نجد أن
يل لصيغة «كام لو» :فقط عىل فرض وجود الحرية تكون
االستعامل العميل هو
ٌ
افرتاض عم ٌّ
األخالق ممكن ًة ،مع ذلك ال ميكن أن يقال يش ٌء عن الحرية التي تتيح لنا االستنتاج النظري
3

بأن الحرية موجود ٌة .عندما تهمل «كام» ال نعود نتكلم ضمن حدود كانط عن التقريرات
األخالقية ،بل يصدر منا أسوأ أنواع امليتافيزيقا.
وهذا تحديدا ً ما كان كانط يفعله .لكنه كان يشدد تكرارا ً عىل املناورة الصعبة للحفاظ
طقي.
عىل توازنٍ متوت ِّ ٍر بني إرادة معرفة «الحقيقة املطلقة» ،ومعرفة أن هذا الكال َم غ ُ
ري من ٍّ
فنقده الثاين (نقد العقل العميل) أقنعه لربه ٍة أن أفكار العقل ،التي نزلت إىل مستوى
األدوات التي كان لها فائد ٌة فكري ٌة يف النقد األول ،كانت عىل ِّ
كل حا ٍل منفتح ًة عىل نوعٍ
ٍ
مختلف من اإلثبات .اجتنب برباع ٍة المع ٍة املسألة الحقيقية التي أثريت يف نقد العقل
1. Transcendental Dialectic
2. a priori
3. Critique of Practical Reason, e.g. a 5, a 13-14.
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عوامل أخالقي ٌة؟
ُ
مفرتض يف كل أفعالنا هو
املحض .إذ كيف ال ميكننا أن نعرف أن ما هو
ٌ
لذلك يجب أن يصدر النقد ثالث (نقد ملكة الحكم) ،رغم أن حقل الفلسفة النقدية كان
ميل من إخبارنا .إن ثقته املثرية للجدل بأن النقد الثالث كان
مغطًى متاما ً ،كام كان كانط ال ّ
1

ٍ
كاعرتاف بأن وضع األفكار
يجب أن يردم ه ّو ًة بني النقدين اآلخرين ميكن أن أفهمه فقط
واملفاهيم الرئيسية التي تم التعريف فيها يف النقدين األولني بات ضاغطا ً ج ّدا ً بالنسبة
لكانط ما جعله يشعر أن ته ّربه كان فجوة يجب ردمها .فقد كان تهربا ً ،إذا أخذنا بنظر االعتبار
الحالة الغريبة لليشء يف ذاته ،التي رفض كانط أن يع ّدها بني املبادئ التنظيمية وأفكار
العقل التي ميكن استعاملها بطريق ٍة استكشافي ٍة.
تأ ّمل الشكل األسايس لربهان كانط املهم كام متثل يف جميع تطبيقات املنهج
2

الرتنسندنتايل عىل األسئلة حول مجال وصحة التفكري القبيل  .الربهان العام للفلسفة
النقدية هو من التجربة كام نخوضها إىل التسليم بخوضنا تلك التجربة .فكانط يتخّذ دامئا ً
وضعا ً معقدا ً كمعطًى ويتابع وصوالً إىل الرشوط التي يصبح فيها هذا الوضع سهل التفسري
نظريّا ً ،وكذلك يجعل البنية النظرية الجديدة ممكن ًة .إن الشكل الرتنسندايل من الربهان بحد
حيادي بالنسبة ملا ميكن أن توفره الفرضية للتفسري النظري للوقائع التي يجب تفسريها،
ذاته
ٌّ
وهذه هي املسألة التي قصد كانط أن يعتّم عليها عندما تقدّم بثورته الكوبرنيكية .فالبنسبة
لنتيجة الربهان من التجربة إىل الفرضية التفسريية فهي أن هناك مسلّامت قبلية ال ما هي
هذه املسلامت .فالربهان الرتنسندنتايل ال يزودنا باألساس الذي يجب تفسري املعطى
عليه :هذا الربهان ال يشتمل عىل فرضية األشياء يف ذاتها التي ال ميكن معرفتها والظواهر
أي فرضي ٍة أخرى مع ّين ٍة .ال يشء ينتج من النظر إىل
التي تشكل موضوعات املعرفة – أو ِّ
أي وضعٍ معطًى ،كام عرف كانط متاما ً ،باستثناء أننا نحتاج إىل أط ٍر مرجعي ٍة
التجربة أو ِّ
ري من النظر إىل التجربة كام لو كانت توافقا ً بني التأليف وما
منظم ٍة .يف املقابل ينتج كث ٌ
1. This gap, however, on Kant's own showing, does not exist in the extension of the "field of objects" to
be handled by critical philosophy, but only in "some territory or other with a certain character" for the
application of the principle of judgement. (Critique of Judgement, B XXI).
2. A priori
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ي كأفكا ٍر ال
ميكن تأليفه .يف الفرضية املز َّودة تتصور األشياء يف ذاتها كأفكا ٍر متخيل ٍة ،أ ْ
ميكن حلها إىل مك ّونات الحالة الفعلية .وهذا ما يقحمه كانط يف صياغته للنومينا باعتباره
مام
ري قاب ٍل للمعرفة .فقد قدم اليشء يف ذاته برت ٍّو بوصفه ليس جزءا ً ّ
من حيث تعريفه غ َ
يفّسه .إنه ينتسب ملا متثّله الثورة الكوبرنيكية ،أعني االقرتاح باستمراره كام لو كان الواقع
املستقل وراء ما هو واقع بالنسبة لنا .ويبقى اليشء يف ذاته ،بوصفه جزءا ً من االقرتاح الذي
ري قابلٍ لإلثبات ،ألنه
ميكن عىل أساسه بناء ما هو ٌ
ري قابلٍ للتعريف وغ َ
قابل للمعرفة ،غ َ
يبقى مطلبا ً يف عملية التفسري ،وخاصيته التخيلية ال تبدو يل مختلف ًة عن خصائص مطالب
العقل األخرى التي يسمح بها كانط بوصفها مبادئَ تنظيمي ًة .فالنظام مثالً ،ال ميكن استقاؤه
من مجموع ٍة من الظواهر ،لكن وجود هذا املفهوم التنظيمي يف الذهن ،يجعل األشياء
قابل ًة للتنظيم .وبالتايل فإن النسق ليس شيئا ً ميكننا مالحظته ،لكن افرتاضه التنظيمي،
يجعل النسقية ممكن ًة .وعليه فكل محاججات كانط الرتنسندنتالية من التجربة إىل
مسلامتها ،سوا ًء يف سياق اإلبستمولوجيا ،أم علم األخالق ،أم علم القيم ،زودّت خفي ًة
ٍ
مبصطلحات
(كام يف حال النومينا) أو بصور ٍة واضح ٍة (كام يف حال مسلّامت العقل)
نظري ٍة تنتمي ألط ٍر ليست بذاتها جزءا ً من الربهان الرتانسندنتايل .هذه األطر هي اقرتاحاتٌ
بكل ما يف هذه الكلمة من معنًى.
ِّ
كان كانط يف الغالب يسقط الرباهني الرتنسندنتالية ويلجأ إىل مقتضيات العقل الواحد
مع اآلخر .لقد اعتقد أن الفرضية الكوبرنيكية التي طرحها يف بداية أعامله النقدية كانت
رصف كام لو كان قد وصل إليها من خالل
الفرضية الوحيدة التي ميكن االحتفاظ بها ،وت ّ
الربهان الرتنسندنتايل فقط .املهم يف األمر أن مت ّيز الفينومينا والنومينا كاد يكون بقوة
الوحي بالنسبة لكانط .وهذا يدعونا للقول أن تبسيط املسألة إىل مج ّرد القول أنه بدأ بها
تسخيف ألخطاء كانط ومكانته
ٌ
كفرضي ٍة وانتهى إىل النسيان أنها كانت فرضي ًة ،ما هو إال
كمفك ٍر معا ً .فمن املهم أن كانط عندما يصل األمر إىل تربير فرضيته املم ّيزة ،فإنه يسمح
ضمنا ً بتامهي األشياء يف ذاتها مع أفكار العقل ،وهو متا ٍه رفضه علنا ً عندما رفض التعامل
معها بانتظامٍ كأفكا ٍر تنظيمي ٍة.
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واضح من
أن تكون األشياء يف ذاتها «مج ّر َد أفكا ٍر» لكل املقاصد النظرية هو أم ٌر
ٌ
1

معالجة كانط لها يف الفصلني األولني من كتاب نقد العقل املحض الديالكتيكا و «النومينا
رص كانط عىل التسليم الرضوري بها ،رغم أنه يحذّر من األسس
والفينومينا» .ومع ذلك ،ي ّ
ري منطقي ٍة .التسليم بالعامل النومينايل من
التي ترتكز عليها ،والتي ميكن أن تكون دامئا ً غ َ
مقتضيات العقل ،ونظرا ً ألن كانط اعتقد أن العقل كان يف نفس طبيعته منوطا ً بالتفكري
ٍ
ٍ
مرشوط ،واعتقد أن األشياء يف ذاتها كانت الصياغة الوحيدة
تحديد
كل
بالالمرشوط وراء ِّ
املناسبة ملا يجب أن يفكر فيه العقل .وهكذا ال ميكن اجتناب بعض أفكار العقل بسبب
جه نحو الكليات .لكن من الخطأ
بنية العقل كام فهمه كانط .فالعقل بالنسبة له ،يتميّز بالتو ّ
هنا التفكري أن كانط سقط ضحية اإلرباك نفسه الذي انتقده بشد ٍة يف الديالكتيكا :الخلط
ينس
بني األدوات املنهجية والخصائص الوصفية والتكوينية لألشياء الحقيقية .فكانط مل َ
أي ٍ
وقت أن املكانة املميزة لألشياء يف ذاتها باعتبارها رضوري ًة ال تشري إىل أنها رضوري ٌة
يف ِّ
ري
ٍّ
واقعي بشك ٍل
موضوع ّيا ً ،فهي مل تكن رضورةً ملا هو
مستقل ،بل من أجل فهم ما هو غ ُ
ٌّ
ي إنه رضورةٌ لطرق تفكرينا .لذلك مل يواجه
ٍّ
مستقل فقط .وهذا من الرضورات العقلية ،أ ْ
سامه حينها «رضور ًة ذاتي ًة» إال يف النقد الثالث ،وفقط هناك حاول أن يصوغ
السؤال الذي ّ
بإيجابي ٍة ما أوجزه بسلبي ٍة يف فصل الديلكتيكا من النقد األول.
يكرر الحديث يف الدياليكتيكا عن عدم قدرة العقل عىل البقاء قانعا ً مبا هو مرشو ٌ
ط.
ومع ذلك فإنه يدرك أن االستسالم مليل نسخ املرشوطات يعني ترك «طريق العلم اآلمن»
ودخول مجال امليتافيزيقا التأملية املشكوك فيه .وعليه فإن االعتقاد بأن العقل يطلب
الحلول محل املرشوط يش ٌء ،ومحاولة ذلك يش ٌء آخ ُر متاما ً ،ألن االعتقاد بإمكان تجاوز
متأصالً
واضح ،مهام كان نزوعنا له
يك
املرشوط من خالل الفكر املحض هو وه ٌم ديالكتي ٌّ
ِّ
ٌ
فينا .غري أن الكشف عن حبائل وأفخاخ هذا امليل ينتمي اىل نقد الوهم الديالكتييك الذي
تواله كانط بحيوي ٍة .إذا ً عندما يُنقد هذا الوهم يتم الحفاظ عىل سالمة العقل الفلسفي،

1. Dialectics
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وعندما ينعدم است عامله تعربد املفاهيم .لذلك ،ميكن يف فصل الديالكتيكا عىل األقل ،أن
يُقرأ كانط كمح ِّف ٍز لنا عىل دعم اقرتاحات «كام لو» ،رغم امليل الطبيعي «للعبور» إىل يش ٍء
ٍ
حقيقي وغريِ
مرشوط .فهو يرى بوضوحٍ أن هذا من أجل أفكار العقل التي يساء استعاملها
ٍّ
عند إظهارها ،ثم تستعمل بشكلٍ صحيحٍ فقط يف قدرتها التنظيمية .املوقف من األشياء يف
ذاتها تأييدا ً أو معارض ًة متوا ٍز متاما ً :فهي نافع ٌة فقط كمفاهي َم محدِّد ٍة ،وهي مضلِّل ٌة إىل ح ٍّد
كبريٍ بوصفها مفاهي َم أشياء .فمع أن كانط كان يعرف الوظيفة التخيلية لألفكار العقلية ،إال
أنه تر ّوى يف االعرتاف بالنومينا باملستوى ِ
نفسه من التخيلية ،ألنه أخفق يف معرفة أن
بدائل .لهذا بدل القول بأن مفاهيم الظواهر والنومينات
َ
افرتاضه لها ،مل يكن منطق ّيا ً من دون
قي تا ٍّم) بأن
ناتج ٌة بالرضورة عن الثورة الكوبرنيكية ،فإنه كان يحتاج للقول (بتربي ٍر منط ٍّ
ي طريق ٍة للنظر
التشبيه الكوبرنييك يحدد طريق ًة أخرى للنظر إىل األشياء بطريق ٍة فلسفي ٍة ،أ ْ
إىل األشياء كام لو كانت األشياء يف ذاتها التي ال ميكن معرفتها بالطبع ،ولكنها عندما
نتائج نظري ًة ملا ميكن معرفته .بيد أن ما ميكن اكتسابه من برهان كانط
تفرتض فهي تثمر
َ
الرتانسندنتايل ليس ما يجب توظيف تخيالته املساعدة عىل االستكشاف ،بل التخيالت
املساعدة عىل االستكشاف التي يجب استعاملها بالرضورة .إذ ال ميكن إظهار مسألة
املفاهيم التخيلية الفردية إال من خالل تبيني فعلها بوصفها تقوم بوظيفتها ضمن نسقٍ  ،أي
من خالل أخذ نتائجها يف التطبيق النظري بنظر االعتبار .هذا متاما ً ما فعله كانط عندما
أصدر النقد األول كنظري ٍة للمعرفة وما بعد العلم ،وجعل التطور ممكنا ً فقط عىل فرض
ٍ
وصف مح َّد ٍد .فبنية اإلجراء املساعد عىل
إطا ٍر جدي ٍد ال ميكن أن يصبح موضو َع
االستكشاف موجود ٌة ،وما ينقص هو فقط االعرتاف الواضح من كانط بحقيقة الطبيعة
الحدسية ملقاربته «الثورية».
ٍ
هكذا يف الواقع ،وإن كان عن غريِ
قصد ،تبنّى كانط مقاربة «كام لو» ،بالطريقة التي
شكل فيها نظريته اإلبستيمولوجية حول التخيل املساعد عىل االستكشاف لليشء يف ذاته،
ونظريته األخالقية حول مسلامت الله ،الحرية ،الخلود ،ومنهجه حول مفهوم الذاتية
القبلية .يف املجموعة األخرية من املسائل التي عولجت يف ما بعد يف النقد الثالث ،نجد
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كانط يقارب بشكلٍ
علني مسألة افرتاض األنساق النظرية اإلشكالية .لذلك كان حاسام ً يف
ٍّ
ئ عملي ًة محض ًة ،لكنها
ئ نظري ًة محض ًة وال مباد َ
مسألة مبادئ الحكم :التي ليست مباد َ
يصح أيضا ً بالنسبة
كل منهام .كان عليه أن يقول أن هذا
بطريق ٍة ما تشارك يف استخدام ٍّ
ّ
لالقرتاح الذي يحدد ما معنى أن تكون املفاهيم قابل ًة لالستعامل نظريّا ً أو عمل ّيا ً ،وكان
ميكن لهذا أن يؤدي به إىل املفهوم املحدِّد للنقد األول ،أي اليشء يف ذاته .لكنه مل يفعل
هذا .بل اقرتح فقط معيارا ً متح ّركا ُ لعدم اليقني ،عندما قال يف مقدمة نقد ملكة الحكم:
تشتمل مفاهيم الطبيعة عىل أساس كل معرف ٍة نظري ٍة قبلياً ،وتعتمد ،كام رأينا ،عىل
السلطة الترشيعية للفاهمة .ويشتمل مفهوم الحرية عىل كل األحكام العملية الحسية
غري املرشوطة قبلياً ويعتمد عىل أحكام العقل.

غري أن ما يلزم النقسام االستعامل النظري والعميل هو تلك االقرتاحات التي تثمر
مفاهيم الطبيعة التي «تعتمد عىل السلطة الترشيعية للفاهمة» ،ومفهوم الحرية الذي يعتمد
عىل سلطة العقل .فعندما رشع كانط يف كتابة النقد الثالث ،كانت هذه املسألة شديدة
الحضور يف ذهنه ،رغم أنه كان حذرا ً يف اجتناب املناقشة الواضحة ألفهومه األسايس،
اليشء يف ذاته.
محريا ً دامئا ً هو السبب الذي جعل كانط يحتاج إىل هذا النقد الثالث أصالً،
ما كان يعترب ّ
مل يجب اعتبار ملكة الحكم مز ّودا ً للمبادئ التي مل يكن باإلمكان تطويرها من الفاهمة
والعقل فقط؟ وكان جواب كانط املخترص ،أن الفكرة التي ال ميكن للفاهمة وال للعقل أن
يربراها هي مفهو ُم تك ّي ِ
ف ما هو موجو ٌد مع أهداف معرفتنا به .فاملبادئ القبلية للفاهمة،
بني كانط يف نقده األول أنها مسلّم ٌة بالرضورة من خالل وقائع املعرفة النظرية ،وأفكار
التي ّ
بني أنها مسلّم ٌة بالرضورة من خالل حقائق الفعل األخالقي،
العقل القبلية ،والتي كان قد ّ
ال تكون ممكن ًة إال إذا افرتضنا أن ما ميكن أن نعرفه تم كييفه أو مالءمته لغايات معرفتنا بها.
وهنا ال ميكن ،كام رأى كانط ،تقديم استدال ٍل عىل هذا االفرتاض ،وال ميكن الربهنة عىل
ٍ
يعرب كانط بأن رضورة هذا املبدأ
صحته املوضوعية ،كام ال ميكن منحه
كأساس .وكام ّ
ذاتية ،غري أنها ليست ملزم ًة.
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ولكن هل يكون اقرتاح األشياء يف ذاتها بوصفها مفاهي َم محدِّد ًة أكرثَ من اقرتاحٍ
الفرتاض أن ما ميكننا معرفته هو ما يتناسب مع أهدافنا من معرفته؟ ال أستطيع أن أرى فرقا ً
بني ما يسميه كانط اآلن املبدأ األسايس لنقد ملكة الحكم ،وبني التخمني أن الظواهر ال
ني
تكون قابل ًة للمعرفة إال عىل فرض األشياء يف ذاتها ،وأن معرفة هذه الظواهر ممكن ٌة بيق ٍ
نظري.
ٍّ
يرى كانط أن إدراك عالَمٍ يالئم احتياجاتنا ،يرتبط مببدأ التك ّيف ،لكن يجب االعرتاف
بأن األمر قد ال يكون كذلك من الناحية املنطقية .مع ذلك فإننا نواصل وكأن املسألة كانت
كذلك .وبالتايل فإن مبدأ التك ّيف ال هو قاعد ٌة للفاهمة ،وال هو مسلّم ٌة من مسلّامت العقل،

اقرتاح ال«كام لو» الذي يجعل ميزة القاعدة وميزة
ولكنه مبدأٌ من مبادئ ملكة الحكم ،إنه
ُ
املسلّمة ممكنتني للنوعني اآلخرين من املبادئ القبلية .وهكذا تكون ملكة الحكم كام
ٌ
معرتف به
يعرتف كانط بوضوح مرتكز ًة عىل القدرة عىل التفكري ال«كام لو»؛ والتكيف
بوضوحٍ عىل أنه االفرتاض التخييل الذي لواله لن يكون هناك انسجا ٌم بني ما بقي من
الفلسفة النقدية .ما يبدو أن كانط مل يعرتف به هو أن اليشء يف ذاته ،إذا كان قابالً للتطبيق
أصالً ،فهو صياغ ٌة بديل ٌة ملبدأ التكيف ،وهكذا فإن االقرتاح األسايس لل«كام لو»ال ميكن
من دونه لفلسفة كانط النظرية والعملية حتى أن تحدد مجاالت وظائفها الحقيقية الخاصة.
توسع يف النقد الثالث يف مبدأ التكيف الرضوري ذات ّيا ً ليصل
كان كانط حذرا ً عندما ّ
إىل املواصفات املتن ّوعة للتجربة كنسقٍ  .وهكذا واجه النقد الثالث يف النهاية املشكلة
التي أثارها مجمل اإلجراء الرتنسندنتايل الذي أمثر ظاهريّا ً فرضي ًة واحدةً محددةً فقط ال
ميكن أن يتطرق إليها الشك .فمبادئ التجربة كنسقٍ ليست صالح ًة موضوعيّا ً ،بل ذاتيّا ً فقط،
والخيال – القدرة عىل االقرتاح والتخيالت املساعدة – هو من لوازم تشكيلها واالعرتاف
بها .نحن ال نقبل نظريّا ً فقط بأ ّن املوضوعات تكون مفهوم ًة إذا سلّمنا جدالً بالقواعد
الكلية ،وأن األفعال تكون مفهوم ًة إذا سلّمنا جدالً بعدم املالءمة املتبادلة بني الحتمية
الفيزيائية والحرية الروحية ،لكننا نفرتض أيضا ً أن القوانني الكلية ميكن أن تنظّم يف أنساقٍ ،
ونعترب أن التجربة العملية لإلنسان تثبت مكانه يف الطبيعة .لكن ال ميكن إقامة الدليل من
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يل كان كانط قد صاغه يف
الفلسفة املحضة أو العملية عىل هذه املسألة .إنه
ٌ
حدس تخي ٌّ
مقدمة نقد العقل املحض وألبسه زي الثورة الكوبرنيكية .فقط عندما نذهب بتضمينات
حة ،ميكننا أن نكتسب منها ما له أهمي ٌة كربى
النقد الثالث إىل أبع َد ّ
مام فعل كانط نفسه رصا ً
لتقييم فلسفة كانط :أي إعادة التفكري يف مفهوم اليشء يف ذاته بوصفه تخيالً فلسف ّيا ً،
واإلجراء الرتنسندنتايل بوصفه املنهج الحديس .ميكن أن يوصل الحدس املحدد،
بالطبع ،إىل طريقٍ مسدو ٍد ،أو ميكن أن يكون أن يؤدّي إىل التقدم ،أو ميكن أن يكون إعادة
جديد حول ما متّت معرفته منذ ٍ
ٍ
ٍ
وقت طويلٍ  .مل أحاول أن أق ّرر
شخيص
لرأي
عرض تافه ٍة ٍ
ٍّ
أيّا ً من هذه التوصيفات تنطبق عىل تص ّور كانط لألشياء يف ذاتها.
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للقوة اخليالية يف نقد كانط األول :تقييم من وجهة
احليثية املعرفية ّ
نظر درائية 1
إسماعيل سعادتي خمسة2
أسايس يف نقد العقل النظري ،وهي ترتبط تحديدا ً باالستنتاج املتعايل 3وقد طرحت
ق ّوة التص ّور لها دو ٌر
ٌّ
يف مبادئ فلسفة إميانويل كانط باعتبارها واسط ًة للشهود املحض والتفكّر املحض .إضاف ًة إىل هذا الدور
حد
أسايس
الوسيط ،فهي ذات دو ٍر
ٍّ
بنيوي ما يعني أنّ التجربة ال ميكن أن تحدث إال بواسطتها لكونها تو ّ
ٍّ
الحسية املتعدّدة التي تختلف بلحاظ الزمان .كام أن ّها تؤلّف بني التص ّورات ،فهذا الفيلسوف
الشهودات
ّ
يعتقد بأنّ تركيب التص ّورات يحدث ج ّراء معرفة النفس.
بعد أن ذكر الباحث هذه املقدّمات ،تط ّرق إىل بيان دور ق ّوة التص ّور يف فلسفة إميانويل كانط ،حيث
ٍ
(تركيبات) ،هي كالتايل:
وضّ ح تفاصيل املوضوع يف إطار ثالث ِة محاو َر أساسي ٍة
 .1الرتكيب يف نقد العقل النظري ،أي اإلدراك (االستقبال).4
 .2استخراج (استنتاج).5

 .1املصدر :سعاديت خمسة ،إسامعيل «شأن معرفتي قوه خیال در نقد أول کانت :ارزیايب از منظر صدرایي» ،فصلية :فلسفة وكالم
إسالمي آينة معرفت ،جامعة الشهيد البهشتي ،خريف عام  1390هـ ش ،ص  50ـ .72
تعريب :عيل الحاج حسن
 .2حول الكاتب :أستاذ مساعد وعضو الهيئة العلمية يف مرکز بحوث الثقافة والفکر اإلسالمي.
3. Transcendental deduction
4. Apprehension
5. Reproduction
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 .3متييز (معرفة).1
حني دراسة وتحليل املحور الثالث ،أي التمييز (املعرفة) ،نستنتج أ ّن املعرفة برأي هذا الفيلسوف
الغريب تتحقّق حسب املفهوم ،وعلم اإلنسان عىل هذا األساس يكون حصوليّاً فقط ،وعىل ضوء مقدّماته
التي ساقها حول املعرفة ،فالسؤال التايل يطرح عىل طاولة البحث :لو قلنا أنّ اإلدراك متق ّو ٌم عىل املحاور
نستشف من مجمل آرائه أ ّن
ّ
الثالثة (الرتكيبات) التي ذكرناها أعاله ،فهل ميكننا إدراك هذه الرتكيبات أو ال؟
اإلدراك ميكن أن يتحقّق ضمن الرتكيبات املشار إليها ما يعني أنّ معرفة ترتكز عىل إدراك وحدة فعل تركيب
التص ّورات ،أي إنّ اإلنسان يعرف نفسه باعتبارها أساساً لوحدة التص ّورات والتعدّدات الشهودية ،وهذه
املعرفة بح ّد ذاتها تعترب أساساً للمحاور (الرتكيبات) الثالثة املذكورة.
املفّسين البارزين لنظرية كانط
كام تط ّرق الباحث يف هذه املقالة إىل رشح وتحليل آراء عد ٍد من
ّ
املعرفية ،وذلك بهدف بيان آراء هذا الفيلسوف واإلجابة عن السؤال الذي ذكر أعاله عىل ضوء مبانيه
الفلسفية؛ وبعد ذلك ساق البحث نحو النتائج العملية التي ترتتّب عىل املحاور الثالثة يف رحاب فلسفة
صدر املتأ لّهني ،حيث سلّط الضوء عىل الرتكيبات الثالثة التي تض ّمنتها املحاور املشار إليها وحلّلها
كل
الحس املشرتك والتص ّور واملتص َّور؛ ويف هذا السياق ع ّرف َّ
بالتناظر مع آراء صدر املتأ لّهني حول ق ّوة
ّ
واحد ٍة من هذه القوى وذكر وظيفتها ،ث ّم أثبت يف رحاب الحكمة املتعالية لصدر املتأ لّهني ،أنّ ما نسبه
منسوب يف الحقيقة إىل القوى الثالثة املذكورة.
كانط لق ّوة التص ّور،
ٌ
يف ختام البحث حاول الباحث اإلجابة عن السؤال املذكور باعتباره مطروحاً يف فلسفة صدر املتألّهني
توصل إليها فحواها أ ّن
أيضاً ،حيث بادر إىل بيان مختلف جوانبه وطرح إجاب ًة شافي ًة عنه؛ والنتيجة التي ّ
خاص ،إال أنّ نقطة الخالف بني آرائهام تكمن يف
ٍّ
كانط وصدر املتأ لّهني قد اعتربا التص ّور ذا دو ٍر معريفٍّ
يل،
أنّ التص ّور الذي له دو ٌر
ٌّ
خاص يف الرتكيب واإلدراك ،يعترب برأي صدر املتألّهني وعياً وإدراكا ً غ َ
ري حصو ٍّ
حضوري .وأ ّما حسب مبادئ فلسفة كانط فإنّ ق ّوة التص ّور هي األساس لتحقّق الرتكيب ،ولكنّها
وإمنّ ا هو
ٌّ
ٍ
وإدراك.
لكل معرف ٍة
ال توجد وعياً وإدراكاً ألن ّها ذات دو ٍر متعا ٍل وبالتايل فهي مقدّم ٌة ّ
ال ّ
سبب لحدوث العديد من اإلشكاالت عىل غرار ما
غض الطرف عن العلم الحضوري
شك يف أنّ ّ
ٌ
ذكر ،وحسب مبادئ فلسفة كانط ،ال ب ّد لنا من القول بكون ق ّوة التص ّور ذاتَ طابعٍ غريِ
إرادي ،لذا فالسؤال
ٍّ
ٍ
إدراك؟
التايل يطرح نفسه عىل هذا الصعيد :كيف ميكن القول بأنّ األمر غري اإلدرايك يسفر عن تحقّق
التحرير
******

1. Recognition
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ملخص
يربز التأكيد عىل األهمية املعرفية الخاصة للقوة الخيالية يف بحث اإلستنتاج اإلستعاليئ
يف نقد العقل املحض باعتبارها واسط ًة للحس والفاهمة .اعرتف كانط خالفا لديكارت
بالدور املعريف اإليجايب للقوة الخيالية .يعترب الخيال واحدًا من القوى األساسية يف عملية
التأليفات اإلستعالئية الثالثية .ويقع عىل عهدة القوة الخيالية عملية التأليف يف إعادة البناء
بالكامل .يتضح يف تأليف إعادة املعرفة الذي يتحقق مبشاركة الخيال والفاهمة ،أ ّن كانط
قد اعرتف بالعلم الحصويل فقط .ومع ذلك فالسؤال عن الوعي وعدم الوعي يف التأليفات
ٌ
سؤال يعجز كانط عن تقديم جواب مقبول له عىل أساس العلم الحصويل .سنحاول
هو
يف نهاية املقال تقييم آراء كانط يف القوة الخيالية وعملية التأليف من وجهة نظر مالصدرا
تلك التي قدمها حول الخيال والعلم.
-

املصــطلحات املفتاحية :القوة الخيالية ،االسـتنتاج االسـتعاليئ ،التأليف ،املعرفة،
الوعي ،العلم الحصويل.

مقدمة
1

قبل الحديث عن بحث االستنتاج االستعاليئ يف نقد العقل املحض وعندما يجري
2

3

الحديث عن الشهود والتفكر أو الحس والفاهمة  ،يفهم من ذلك أن هاتني القوتني
متاميزتان ومنفصلتان عن بعضهام بحيث يرتبطان برابط ٍة خفي ٍة .الشهود نو ٌع من املعطيات
والتفكر جز ٌء من العفوية .تحيك املعطيات عن االنفعال وتدل العفوية عىل الفعل والتأثري.
يضاف يف الشهود يش ٌء إىل اإلطار املعريف لالنسان وأما يف مرحلة التفكر وهي العفوية
فيربز نشا ٌ
ط للنفس ،يف االوىل تقبل النفس التأثري ويف الثانية تكون فعالة وترتك االثر.

1. Transcendental deduction
2. Intuition
3. Understanding
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والسؤال الذي يجب أن يُطرح هنا :هل يرتبط هذان األمران ببعضهام من دون واسط ٍة أم أنّه
ٍ
خاص ٍة ليحصل من جه ٍة االرتباط بالشهود ومن جه ٍة أخرى
وقدرات
ال بد من واسط ٍة
ّ
االرتباط بالفاهمة؟ تح ّدث كانط عنهام قبل مرحلة الحديث عن االستنتاج االستعاليئ
فاعترب الحس والفاهمة منفصل ْني عن بعضهام .واتضح يف بحث االستنتاج االستعاليئ عند
كانط رضورة وجود قو ٍة ثالث ٍة هي القوة الخيالية والتي تشكل واسط ًة بني الحس والفاهمة.

التأكيد عىل القوة اخليالية
يعترب هايدغر من أكرث شارحي نقد العقل املحض الذين توقفوا عند أهمية القوة الخيالية
ودورها املحوري يف الفلسفة النقدية وقد أظهر دق ًة يرضب بها املثال يف تفصيل وتوضيح
ورشح وظائفها االستعالئية .طبعا ً يجب اإلشارة إىل أن هايدغر اهتم يف الغالب بتأويل النقد
املحض ال برشحه وتوضيحه .عىل كل األحوال يعتقد هايدغر أن فهم لب كالم كانط يف
«نقد العقل املحض» يدعو للرتكيز عىل دور القوة الخيالية ووظائفها االستعالئية .وقد
خصص الجزء الثالث عند كانط ومسألة امليتافيزيقا والبالغ مثانني صفح ًة للبحث عن القوة
الخيالية .وبعد هايدغر توقف الكثري من الباحثني عن كانط حول الدور املحوري للقوة
الخيالية يف فلسفة كانط ،ال بل ميكن االدعاء بأن أغلب هؤالء الباحثني مدينون يف أبحاثهم
حول القوة الخيالية ودورها يف الفلسفة لهايدغر حيث جعلوا ما وصل إليه باب دليل
لطرقهم واساليبهم.
ي يش ٍء آخ َر فهمها
يعتقد هايدغر أن املقصود من قوى النفس االستعالئية هو وقبل أ ِّ
وتوضيحها بحسب سعتها وأسلوب عملها يف جعل الذات املتعالية ممكن ًة .وعىل هذا
األساس ،فإن مصطلح «القوى» ال يحيك عن «الطاقة األساسية» املوجودة يف النفس
بالفعل ،بل تبني «القوى» هنا ،العمل الذي بإمكان هذه القوى القيام به ليصبح األساس
االستعاليئ ممكنا ً« .وعىل هذا االساس ليست قوة الخيال االستعاليئ مجرد قو ٍة تقع بني
الشهود املحض والتفكري املحض ،بل تقع إىل جانب هاتني «القوتني األساسيتني»،
باعتبار أنها الوحدة األوىل واألساسية لهاتني القوتني ،وبهذا النحو تكون وحدة االستعالء
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الذاتية واألساسية ممكن ًة» ( .)Heidegger,p.141يعتمد كالم هايدغر هذا عىل اساس تأكيد
كانط الرصيح عىل الدور الوسيط واألسايس للقوة الخيالية للنفس اإلنسانيةcf. ( :
.)CPR.A124
ويصبح وجود القوة الخيالية رضوريّا ً ال ميكن اجتنابه بعد التأمل يف عملية حصول
رض وهو
املعرفة التصديقية وعندما يدرك اإلنسان شيئا ً عن طريق الشهود فإنه يتعلق بأم ٍر حا ٍ
أم ٌر بالفعل ،ولكن عندما ينتقل اإلنسان إىل التخيل فإنه يقارن بعض الصور أو التصورات
الخاصة إىل بعضها البعض ،إال أنه لن يجد مصداقا ً عين ّيا ً وخارج ّيا ً بالفعل لهذه التصورات
الخيالية .كام أننا تار ًة ندرك شيئا ً بالشهود وبعد انتهاء ذاك الشهود بالفعل ميكننا استحضار
ري خاضع ٍ للشهود يف الحارض .وقد أطلق كانط عىل هذا االستعداد القوة الخيالية
ما هو غ ُ
وقد ع ّرفها عىل النحو اآليت:
القوة الخيالية عبار ٌة عن قو ٍة ميكن من خاللها استحضار اليشء من دون حضوره
يف الشهود (.)CPR. B151

خالق ًة  .ليست القوة الخيالية
وعىل هذا النحو فإن كانط يُضفي عىل القوة الخيالية قدر ًة ّ
من وجهة نظر كانط مجر َد مخزنٍ أو خزان ٍة يحفظ فيها ما يدرك عن طريق الحواس .الخيال
قو ٌة تجعل التجربة ممكن ًة من األساس .طبعا ً يجب االشارة إىل أن للقوة الخيالية نوعني من
الوظائف ،الوظيفة التجريبية والوظيفة االستعالئية .تتعلق الوظيفة التجريبية مبادة املعرفة
بينام تتعلق الوظيفة االستعالئية بصورة املعرفة والتأليف بني كرثات الشهود الحس
2
1
واملفاهيم .الوظيفة التجريبية بعدي ٌة خالفا ً للوظيفة االستعالئية القبلية ،حيث يكون إمكان

كل نو ٍع من أنواع التجربة مسبوقا ً ومنوطا ً بها .وتكون القوة الخيالية وبسبب وظيفتها
ِّ
االستعالئية مبنزلة أحد عنارص املعرفة الرضورية .ومع ذلك يعرتف كانط بأن علمنا ومعرفتنا
قليل حتى أن العبارة التي ذكرها كانط لتوضيح املطلب جدير ٌة باالهتامم:
بهذه القوة ٌ

1. A posteriori
2. A priori
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هي وظيف ٌة عمياء إال أنها غري قابل ٍة لالجتناب عند النفس ،فبدونها كنا نفتقد كل
كل نو ٍع ،ومع ذلك فال نعلم عنها إال النادر (.)CPR. A 78/ B 103
معرف ٍة عن ِّ

يبني كانط يف هذه العبارة أن لقوة الخيال وظيفة النفس .وكأنه قد التفت هنا إىل مسأل ٍة
ُ
االستقالل الوجودي ،بل للقوة
وهي أن القوة الخيالية ليست كالقوى األخرى من حيث
الخيالية شأ ٌن ووظيف ٌة خاص ٌة من النفس ،ويُعنى بهذه العبارات ،التصديق بالشأن الوجودي
املوجود والذي يطلق عليه النفس ذات الشؤون او الوظائف املختلفة واملتعددة.
ري قابل ٍة لالجتناب فذلك يعود لدورها يف توحيد معطيات الحس
وكون القوة الخيالية غ َ
ي كرثات التمثيالت .وأما عدم وجود هذا النشاط املوحد ،فهذا
الخارجي املختلفة زمانا ً ،أ ْ
يعني عدم قدرة الذهن عىل معرفة الكل املؤلف من التمثيالت والتي هي يف حكم مضمون
املعرفة والتي يطلع عليها بعد تحليلها وتجرئتها وتركيبها.
ٍ
كرثات ويف النتيجة مبا أن اإلدراكات الحسية املختلفة يف
ومبا أن كل ظاه ٍر يتألف من
مستقل ومج َّز ٍأ ،لذلك يستلزم األم ُر نوعا ً من تركيب
ٍّ
نفسها تتواجد يف الذهن بشك ٍل
اإلدراكات الحسية غري املوجودة يف الحس .وعىل هذا األساس ،هناك قو ٌة فعال ٌة فينا
وظيفتها تأليف هذه الكرثات ،وهي قو ٌة نطلق عليها القوة الخيالية التي يتمحور عملها عىل
املدركات الحسية .يف الحقيقة القوة الخيالية تقدم كرثات الشهود يف قالب تصوير ،لذلك
يجب أن تدخل االنطباعات بشكلٍ مسبقٍ يف نشاطها أي إنها تدرك وتتل ّقىCPR. A ( .
.)120
يؤكد كانط يف العبارة املذكورة عىل الدور التوحيدي للقوة الخيالية حيث تتوىل تأليف
إال أن الدور التوحيدي هذا ال يكفي لحصول املعرفة ،ألن القوة الخيالية تعمل
الكرثاتّ ،
عىل مجرد النظم الذهني للتمثيالت ،وهو نظ ٌم يبني إمكان الوضع اإلدرايك وال يُوضّ ح
العالقة العينية املعتربة .أراد كانط رشح وتوضيح رشوط إمكان العالقة العينية املعتربة
والتي هي هدف االستنتاج االستعاليئ ،فأدخل إىل البحث وظيفة الفاهمة واملفاهيم
واملقوالت الذاتية .يقول كانط:
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متعلق واح ٍد بواسطة هذه املقوالت ،عند ذلك يكون
إذا متكنا من إثبات حصول
ٍ
استنتاجها كافياً ما يؤدي إىل تّبير اعتبارها العيني (.)CPR. A 96-7

بغض النظر عن نجاح أو عدم نجاح كانط يف إثبات اعتبار املقوالت العيني ،فام نود
التأكيد عليه هو أن القوة الخيالية من وجهة نظر كانط ،هي قو ٌة رضوري ٌة والزم ٌة لحصول
ري كافي ٍة .وأما حصول املعرفة فهو بحاج ٍة إىل الفاهمة والشهود باإلضافة
املعرفة ّ
إال أنها غ ُ
إىل القوة الخيالية التي ت ُضفي الوحدة عىل املعطيات الحسية .يضاف إىل ذلك أ ّن هذه
وإال تحولت العالقة يف ما بينها إىل
القوى الثالث يجب أن ترتبط بعالق ٍة ذاتي ٍة وأساسي ٍة ّ
معضل ٍة.

معارضة ديكارت
تساهم الدقة يف عبارات كانط حول الدور الوسيط للقوة الخيالية بني الفاهمة يف اإلطالع
عىل واح ٍد من النتائج اإليجابية والهامة عند كانط نسب ًة إىل سلفه ديكارت.
يوافق ديكارت عىل وجود يش ٍء باسم القوة الخيالية ،إال أنه ال يعرتف لها بشأنٍ إيجايبٍّ
وها ٍّم ،بل يعتربها واحد ًة من أسباب االشتباهات الفكرية .ال يعرتف ديكارت بشأنٍ ف ّعا ٍل
للقوة الخيالية يف توضيح عملية حصول املعرفة ،إالّ أ ّن كانط يف املقابل يلتفت إىل أ ّن
ري ممكن ٍة لإلنسان من دون الوجود والنشاط اإليجايب للقوة الخيالية يف
املعرفة تصبح غ َ
عملية حصول املعرفة .وقد وضّ ح ورشح هذا االدعاء يف البحث عن وظائف القوة الخيالية
االستعالئية ،وهذا ما سنشري إليه يف أثناء املقال .خطا كانط بهذا العمل خطو ًة ها ّم ًة يف
توضيح عملية حصول املعرفة فتمكن من ردم الهوة بني املعطيات الحسية والتفكري .مل
يندرج كالمه هنا يف إطار علم النفس التجريبي باملعنى املتعارف .ويصبح لكالمه معنًى
ٍ
هامش د ّونه عىل الفائدة
يف إطار علم النفس االست داليل .وقد أشار إىل هذه النقطة يف
الثالثة من استنتاج مفاهيم الفاهمة املحضة:
ي عامل نفس أن تكون القوة الخيالية من املقدمات الرضورية
مل يخطر عىل ذهن أ ِّ
لإلدراك الحيس .والسبب يف ذلك أحياناً أن هذه القوة قد تحددت وظيفتها بإعادة
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اإلحياء فقط ،ويف بعض األحيان أ ْرجعوا السبب إىل ما كان يظنه البعض من أن
الحواس تقدم االنطباعات لنا ثم تجري عملية الرتكيب فتتشكل التصاوير والتطورات
إال أن هناك حاج ًة ألم ٍر آخ َر باإلضافة إىل تلقي وقبول االنطباعات ،وهو عبار ٌة عن
1

وظيفة التأليف يف ما بينها.)CPR. A 120n( .

هذا هو عمل التأليف الذي عمل كانط عىل توضيح أقسامه وقد متكن هايدغر من
وأعمق .إن تأليف القوة الخيالية واح ٌد من اهم آراء كانط
دق
تحليل شقوقه وأقسامه بشكلٍ أ َّ
َ
يف كل االستنتاج االستعاليئ لذلك كان هذا العمل يف قسم التحليل االستعاليئ.
قبل الرشوع بدراسة الوظائف االستعالئية للقوة الخيالية والتأليفات الثالثية ،ينبغي أن
سلوب آخ َر كيفية حصول كانط عىل القوة الخيالية لنؤكد عىل أهميتها.
نكرر مر ًة أخرى وبأ
ٍ
يف األصل فإن بحث التحليل االستعاليئ مبجمله يستحرض القوة الخيالية؛ أما مضمون
إال من خالل وجود عملي ٍة تهتم مبختلف
كالم كانط فهو أننا ال نتمكن من متثيل األعيان ّ
مضامني الحاالت املعرفية وتعتمد عىل وساطة مختلف الحواس يف أزمن ٍة متفاوت ٍة
ٍ
ي رشحٍ وتوضيحٍ ملعرفة املتعلق يجب أن
للحصول عىل
متثيالت واحد ٍة ومتناسق ٍة .إن أ َّ
ح لعملية العالقة بني التمثيالت وتحليل تلك العالقات .إن هذه العملية
تشتمل عىل رش ٍ
وخالفا ً لرأي هيوم ال ميكن أن تخضع لقانون تداعي الصور الواحد .يجب أن تحصل
عملية التأليف داخل الذهن ،لذلك فهي تستلزم وجود قو ٍة ذهني ٍة أو نفسي ٍة خاص ٍة تتوىل
القيام بهذا العمل .وقد أطلق كانط عىل هذه القوة «القوة الخيالية».
دق ،يعتقد كانط أننا منتلك قوة الخيال التجريبي املحكومة بقانون تداعي
بعبار ٍة أ َّ
2

الصور التجريبي ،ومبا أنه ال ميكن االعتامد عىل قوة الخيال التجريبي وقانون تداعي
الصور لجعل العمليات الذهنية تنحو نحو املعرفة ،لذلك يجب أن متتلك القوة الخيالية

1. Synthesis
2. Association of ideas
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2
1
ٍ
الخالق» ليؤكد بذلك
ومحض  .ويطلق عليه عنوان « ّ
يل
بعدا ً ّ
خالقا ً ذا شأنٍ استعال ٍّ
يئ وقَبْ ٍّ

عىل متايزه عن شأن أو بعد القوة الخيالية التابع لقانون تداعي التصورات فقط .و َع ّرب عنه
بعبارة الخيال الخالق «االستعاليئ» ليؤكد عىل رضورة وجوده يف عملية حصول املعرفة.
يل يف
كام تتقارن استعالئية تلك القوة بقبليّته .وهذا يعني أن القوة الخيالية تساهم بشكلٍ قبْ ٍّ
حصول املعرفة وبذلك يتضح مصطلح املحض املعترب فيها.
يقول كيجر أن حركة كانط يف عرض وجود قوة الخيال الخالق والدفاع عنها وعن
واضح متواض ٌع ويقوم الدليل عليه بحيث مل يلق االهتامم
رض
وظائفها التأليفية هو ع ٌ
ٌ
الكايف عىل الدوام .ويعتقد كيجر أن الدليل الذي دفع نحو عدم االهتامم بنظرية الخيال
ي نوعٍ من املواد واملواضيع
الخالق ووظائفه ،املقاومة العامة يف مقابل وجود أ ِّ
واملعلومات النفسية يف الفلسفة (.)keitcher, P 82
يعترب كانط أن تأليف التمثيالت ها ٌّم إىل درجة أ ّن معرفة النفس متوقف ٌة عىل معرفة فعل
تأليف التمثيالت ،ألن كانط يؤكد تبعا ً لهيوم بأن املعرفة بالنفس ال ميكن أن تبنى عىل
التمثيالت الجزئية للحس الداخيل ،ألنها يف حالة سيالنٍ مستمر ٍة ( .)CPR. A 107يقول
كانط حول أهمية تأليف وارتباط التمثيالت عىل أساس القواعد القبلية مبا يؤدي إىل وحدة
املعرفة:
تكون وحدة املعرفة هذه محاالً إذا مل يتمكن الذهن يف معرفة الكرثات من االطالع
عىل الوحدة الوظيفية وبهذه الوسيلة فتتألف الكرثات يف قالب املعرفة الواحدة ...ال
ميكن للذهن التفكري بوحدته يف كرثة التمثيالت  ...لو مل تكن وحدة فعله ً
ماثلة أمامه،
يندرج فعله تحت الرشط االستعاليئ بواسطة مجموع التحليل وعند ذلك تنتظم العالقة
املتقابلة بينها طبق القواعد القبلية (.)CPR. A 108

1. Pure
2. Productive
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وظائف قوة اخليال االستعالئية
وظائف عديدةٌ يف االستنتاج االستعاليئ .طبعا ً مل يبادر كانط إىل
ُ
تنسب إىل القوة الخيالية
ٍ
فهرس عن وظائف الخيال املتعددة ومل يعمد إىل تعريفها بشكلٍ دقيقٍ  ،ولكن وعىل
تدوين
أساس املطالب التي ذكرها يف بحث االستنتاج االستعاليئ ،ميكن استخراج آرائِه يف هذا
الخصوص .من جملة وظائف القوة الخيالية والتي نوليها املزيد من األهمية يف توضيح
شأن العملية املعرفية هو ما نطلق عليه «التأليف».
استخدم مصطلح «التأليف» مرارا ً يف االستنتاج االستعاليئ .وقد تحدث كانط عن أنواع
1

ي تأليف الفهم  ،تأليف
واقسام التأليف .وأما اقسام التأليف الهامة يف بحثنا فهي ثالثة ،أ ْ
2

3

اإلنتاج وتأليف التعرف  .باإلضافة إىل االقسام الثالثة تحدث كانط عن قسمٍ آخ َر وهو
4

ي وحدة «الذات» أو
التأليف املحض للقوة الخيالية واعترب أ ّن وحدة اإلدراك الذايت أ ْ
«األنا» تنبني عليه (مثال ذلك يف  .)A 118وضّ ح كانط يف فقر ٍة خاص ٍة مقصو َده من
التأليف .ونظ ًرا ألهمية الفقرة ننقلها بالكامل ثم نرشع بتوضيح أغلب أقسام تأليف الخيال
وكافة وظائفه .يقول كانط:
أقصد من التأليف يف أعم معانيه أنه عبار ٌة عن عمل وضع التصورات املختلفة إىل
جانب بعضها وفهم كرثتها يف إطار معرف ٍة واحد ٍة .إذا مل تقدم الكرثات بشكلٍ تجريبي
بل عىل نح ٍو قبيل (أمثال كرثات الزمان واملكان) ،يكون هذا التأليف محضً ا .يجب
وقبل أن نتمكن من تحليل تصوراتنا ،أن تكون هذه التصورات موجودًة أ ً
وال ،وعىل هذا
مفهوم أن يكون موجودًا بواسطة التحليل .بل تأليف
ي
ٍ
األساس ال ميكن ملضمون أ ِّ
هذه الكرثات (األعم من الكرثات الحاصلة من التجربة او الكرثات القبلية) هو الذي
ً
مبهمة
ح أن هذه املعرفة قد تكون يف البداية
ي يش ٍء .صحي ٌ
يؤدي اىل املعرفة قبل أ ِّ
1. Apprehension
2. Reproduction
3. Recognition
4. Apperception
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وماد ًة أوىل وهي بحاج ٍة إىل تحلي ٍل إال أن التأليف يف الحقيقة هو الذي جمع العنارص
الرضورية للمعرفة ووحدها عىل شكل مضمونٍ خاص .وعليه فإذا أردنا الحكم عن
ي يش ٍء آخ َر حول التأليف ( B103/
املنشأ األول ملعارفنا ،يجب التذكري أوالً وقبل أ ِّ
.)CPR. A77-8

التأليف وأقسامه
ال ميكن تحديد التأليف باألقسام الثالثة ،بل للتأليف أقسا ٌم أخرى .وترتبط املسألة بحقيقة
ي عملي ِة اتصا ٍل بينه وبني األشياء املختلفة .إن عملي َة تشكيل التصور
اندراج التأليف يف أ ِّ
ٍ
انطباعات حسي ٍة
معني من التأليف .مثال ذلك ،اجتامع
نفسها هو بحد ذاتها نو ٌع َّ ٌ
الحس َ
متعدد ٍة يف تصور الربتقالة ،منها اللون األصفر ،الكروية ،النعومة ،الحموضة والشكل
ماهوي هو خالصة نو ٍع من التأليف ،ميكن تجزئته إىل أجزاء .يف
الخاص .إذًا ،كل مفهومٍ
ٍّ
املرحلة الالحقة يتمكن اإلنسان من تركيب أو تأليف املفاهيم املختلفة فيصل إىل قضي ٍة
واحد ٍة أو حكمٍ واح ٍد .وميكن أن يكون هذا التأليف بعينه عىل قسمني :إما بيانًا للامهية
عيني،
ووصفًا للموضوع أو بيانًا لوجود املوضوع ،ولكن إذا أراد االنسان إصدار حكمٍ
ٍّ
يجب عليه الربط بني املفاهيم التجريبية أو ما يصطلح عليه املفاهيم املاهوية وبني مفاهيم
عرب عنه باملفاهيم الثانية الفلسفية .يعتقد كانط أ ّن هذا القسم من
كانط املحضة أو ما يُ َّ
التأليف يستلزم الشهود والتفكري أو التأليف بني الحس والفاهمة.

تأليف الفهم يف الشهود
وصف كانط التأليف األول ،أي توحيد معطيات الحواس املستقلة يف قالب صور ٍة واحد ٍة
ٍ
واحد عىل النحو اآليت:
أو مفهومٍ
ً
ٍ
مجموعة من اإلدراكات
كرثات ومن هنا مبا أن
مبا أن كل ظاه ٍر يحتوي عىل
الحسية املختلفة تحصل يف الذهن بشك ٍل مستقل ،يجب تأليف هذه االدراكات
الحسية املختلفة وكرثاتها ،هذا التأليف الذي تفتقده االدراكات الحسية يف الحس
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عينه .إذًا يجب أن يكون فينا قو ٌة فعال ٌة لتأليف هذه الكرثات .وأنا أطلق عىل هذه القوة
الفعالة ،القوة الخيالية (.)CPR. A 120

إن التأليف الذي يتحدث عنه كانط يف هذه العبارة هو التأليف مبعناه العام .ويوضح
كانط أن االطالع عىل الشهودات الحسية الثالثة  A, B, Cوالتي يكون الزما ُن متواليا ً فيها،
وال بـ  Aوبعد ذلك بـ  Bومن ثم بـ  ،Cبل يجب أ ّو ًال الحصول عىل A,
ال يكفي أن نفكر أ ً
 B, Cعن طريق الحس وأن تكون األمور الثالثة حارض ًة يف مرتب ٍة من معرفتنا .أطلق عىل
هذا األمر ،تأليف الفهم يف الشهود ،ولكن إذا نسينا  Aقبل اإلطالع عىل  ،Bعند ذلك ال
ميكننا اإلتيان تأليف كهذا .إذًا يجب إنتاج  Aيف القوة الخيالية .ولكن مجرد إنتاج  Aال
يكفي لتأليف  Aمع الشاه َديْن الحس ّي ْني اآلخ َريْن ،بل يجب تشخيص ان  Aالتي تم انتاجها
هي عني  Aالتي حصلنا عليها مسبقًا .وقد أطلق كانط عىل هذا العمل الثالث تأليف
التعرف.
الواضح أن كانط وكام هو معلو ٌم قد ربط تأليف الفهم باإلدراك الجزيئ حيث يقول يف
إكامل عباراته:
أنا أطلق عىل عمل القوة الخيالية الفهم عندما يكون العمل هذا من دون واسط ٍة
ومتج ًها لإلدراك الجزيئ (.)ibid

صحيح أن كانط يعترب تأليف الفهم متعلقًا بالشهود إال أنه ينسب عمل الفهم أو اإلدراك
ٌ
كل نو ٍع من أنواع الفهم واإلدراك الحس ،وقبل
الحس إىل القوة الخيالية وهذا يعني أ ّن َّ
أن يكون نتيجة القوى الحسية ،فهو نتيجة تأليف القوة الخيالية .إن عدم وجود ت ٍ
أليف كهذا
ري ممكن ٍة لإلنسان.
يعني أن التجربة غ ُ
قبل أن يتمكن اإلنسان من شهود  Aيف الزمان  1وشهود  Bو  Cيف الزمانني  2و،3
يجب أن ميتلك إدراكًا عن الزمان والنسب الزمانية ،قبل وبعد ومع .يعتقد كانط أن النسب
حس يصبح
الزمانية ال تحصل من خالل التجربة الحسية أو الشهود الحس ،بل كل شهو ٍد
ٍّ
ممكنًا يف قالب نسب زمانية كهذه .وهذا يعني أن الزمان هو رش ٌ
كل شهو ٍد،
يل لتحقق ِّ
ط قَبْ ٌّ
أعم من كونه خارج ًيا او داخل ًيا .ولهذا ،وطبقًا ألصول الفلسفية النقدية ،ميكن اعتبار تأليف
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ري
الفهم« ،استعالئيًا» ،ألن عمل تأليف الفهم وفهم النسب الزمانية ،هي أمو ٌر قَبْليّ ٌة وغ ُ
تجريب ّي ٍة ،لذلك تتوقف عليها معرفة االنسان.

تأليف االنتاج
تحدث كانط حول «تأليف اإلنتاج يف الخيال» يف القسم الثاين من «األسس القبلية إلمكان
التجربة» .وقد بدأ الكالم هنا كام يف تأليف الفهم مع تأليف اإلنتاج التجريبي ثم انتقل
للحديث حول تأليف اإلنتاج .يقول كانط بعد تحليل أمثل ٍة من االنتاج التجريبي:
إذًا يجب وجود يش ٍء يجعل إعادة إنتاج الظواهر أم ًرا ممكنًا ،وبهذا النحو يخضع
لألسس الق ْبلية لوحدة الظواهر التأليفية ...وعىل الفرض ،لو متكنا من إثبات أن
تركيب
الشهودات القبلية املحضة بالكامل ال تق ِّدم أي معرف ٍة إال إذا اشتملت عىل
ٍ
خاص للكرثات ،أي الرتكيب الذي يجعل تأليف اإلنتاج التام ممك ًنا ،عند ذلك يكون
ي تجرب ٍة ومبني ًة عىل أصو ٍل َق ْبلي ٍة ،لذلك يجب فرض
سسا مقدم َة عىل أ ِّ
لهذا التأليف أ ً
ساسا إلمكان
وجود التأليف االستعاليئ للقوة الخيالية املحضة والذي يكون بدوره أ ً
ٌ
ومنوطة بإمكان إعادة
ي تجرب ٍة (ألن إمكان التجربة من حيث هي مسبوق ٌة بالرضورة
أ ِّ
إنتاج الظواهر) ()CPR. A101-2

إذًا ،فالقوة الخيالية طبقًا لرأي كانط هي األساس القبيل الرضوري لوحدة تأليف
الظواهر القبلية .وإذا إراد االنسان أن يحدد األشياء التي يفهمها يجب عليه إعادة إنتاجها
ري ممكنٍ من األساس من دون تأليف اإلنتاج ،وميتاز
يف ذهنه .وهذا يعني أن تأليف الفهم غ ُ
كل شهو ٍد يف لحظ ٍة زماني ٍة واحد ٍة
هذان األمران ذهن ًيا عن بعضهام .وإذا كان اإلنسان يفهم َّ
فقط من دون أن يُعيد إنتاجه ألصبح شهود اإلنسان شبي ًها بالشهودات املستقلة التي تحصل
ٍ
يف ٍ
كرثات من املعارف املستقلة عن بعضها واملوجودة
آنات مستقل ٍة متوالي ٍة فتتش ّكل من
ين من دون أن يكون لها دوا ٌم وثباتٌ .
بوجو ٍد آ ٍّ
يوضح كانط يف الجزء الثالث من استنتاج مفاهيم الفاهمة املحضة أن تحقق التداعي
«يتطلب قدرة القوة الخيالية عىل اإلنتاج إضافة إىل الفهم» ( .)CPR. A121عندما يصف
ري حارضٍ
كانط القوة الخيالية بأنها القوة التي يظهر متعلقها يف الشهود مع أ ّن ذاك املتعلق غ ُ
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يف العني ( ،)CPR. B151فهذا يعني أنه أراد بذلك عمل التداعي وتأليف إعادة اإلنتاج.
م ّيز كانط يف بحث االستنتاج االستعاليئ التصحيح الثاين التأليف االستعاليئ للقوة
الخيالية والتي ينسبها للخيال «الخالق» عن التأليف الحاصل من قوة الخيال «املنتجة»
والتي تخضع لقوانني تداعي الصور التجريبي .ينسب األوىل املتعلقة باألسس القبلية
إلطالق املقوالت إىل الفلسفة االستعالئية بينام ينسب الثانية إىل علم النفس ذي الصلة
(.)CF. CPR. B152

تأليف التعرف يف املفهوم
ري
ٌ
التأليف الثالث هو تأليف التعرف يف املفهوم ،وهو
تأليف يعتقد بوئينغ أن ماهيته غ ُ
واضح ٍة( .بوئينغ ،1388 ،ص  .)103ربط كانط هذا التأليف باإلدراك الذايت فتحدث عن
التأليفني اآلخ َريْن .من هنا ندرك
اإلدراك الذايت االستعاليئ املتعلق بتأليف التعرف ال يف
ْ
التأليفني اآلخ َريْن ،وعندما يربط كانط تأليف
أن تأليف التعرف هو أكرثُ أهمي ًة عند كانط من
ْ
التعرف باملفهوم فهو يوضح ضمن ًيا مسألة حصول هذا التأليف يف الفاهمة.
الفاهمة قو ٌة تختلف عن الشهود والظاهر أن الخيال أو املتخيلة هي قو ٌة ثالث ٌة متتاز عن
االثنني .يرتبط تأليف الفهم واإلنتاج بالشهود والخيال وهام مرتبطان بالزمان ولكن هل
الفاهمة التي تتعلق باملفاهيم ومعرفة املفاهيم وتركيبها ،مستقل ٌة ذات ًا عن الزمان؟ الظاهر
أ ّن كانط أراد من خالل إضافة «املفهوم» إىل تأليف التعرف اإلشارة إىل عدم زمانية هذا
التأليف ،ألن املفهوم ليس أم ًرا زمانيًا فهو ال برشط بالنسبة للاميض والحارض واملستقبل.
ربا عىل إطالق املفاهيم عىل الشهودات الزمانية لذلك توسل هنا
ومع ذلك كان كانط مج ً
مر ًة أخرى بالقوة الخيالية لريبط بواسطة الشاكلة الزمانية بني املفاهيم و الشهودات الحسية
والزمانية.
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العلم واملعرفة عند كانط حصويل رصف
ميكن استنتاج مسأل ٍة أخرى من محاولة كانط الربط بني تأليف التعرف واملفهوم وهي أنه
عندما ترتبط املعرفة والتعرف واإلدراك الذايت ب «املفهوم» ،عند ذلك يتم استحضار معنًى
ي معرف ٍة وإ ٍ
يت ال ميكن أن يحصل سوى عن طريق
آخ َر حيث يعتقد كانط أن أ َّ
دراك ذا ٍّ
وبواسطة املفهوم ( .)CPR. A77 / B103هذه املسألة من لوازم األحاديث الرصيحة لكانط
يف بحث االستنتاج االستعاليئ واملغالطات وأماكن أخرى والتي يفهم منها إنكار شأن
املعرفة الحضورية.
ويؤيد هذه املسألة الفقرة الهامة التي نقلناها عن النقد بداية البحث ،أي تلك العبارة
التي وضح فيها مراده من التأليف وقد ذكر ايتاليك العبارة اآلتية وقد أكدنا:
هو تأليف الكرثات هذا (األعم من الكرثات الحاصلة من التجربة أو الكرثات
ي يش ٍء آخ َر (.)CPR. A77-8 /B103
القبلية) والتي تؤدي إىل املعرفة قبل أ ِّ

يؤكد كانط يف هذه العبارة أن املعرفة تحصل من تأليف الكرثات .نعلم أن التأليف الذي
أراده كانط يقع يف إطار التصورات واملفاهيم .وعىل هذا األساس فاملعرفة تحصل من
تأليفات مختلف التصورات واملفاهيم املتعددة حيث تلتقي فيها القوى الثالثة أي الحس
والخيال والفاهمة .إن هذا التصور للمعرفة يعني تحديد وحرص املعرفة البرشية بالعلم
الحصويل.
بعبار ٍة أخرى وطبق تحليل كانط فإن اإلنسان يصل إىل املعرفة من خالل استخدام
أصو ٍل وقواع َد منطقي ٍة أع َّم من املنطق الكالسييك أو املنطق االستعاليئ الذي ي ّدعيه كانط.
وهذا يعني حرص املعرفة بالقضايا واألحكام أو العلم الحصويل والذي هو أكرث أجزاء
ساسا.
املوضوع أ ً

التأليف املحض
أرشنا إىل أ ّن من اللوازم والفرضيات القبلية للتأليفات الثالثية قبول االرتباط والتأليفات
ساسا التي يجب أن تكون موجود ًة بني الشهود املحض والفاهمة املحضة .يرتبط
األكرث أ ً
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1

التأليف املحض الذي أطلق عليه هايدغر عنوان التأليف الحقيقي املحض بوحدة الشهود
املحض والتفكري املحض ،أي مقوالت الفاهمة .يقول كانط:
إذا لوحظ التأليف املحض مبعناه العام ،يحصل مفهوم الفاهمة املحض.
املقصود من التأليف املحض ذاك التأليف املبني عىل الوحدة التأليفية القبلية ( CPR.
.)A78 /B104

تتشكل املعرفة املحض من ثالثة أجزاء .وقد كتب كانط يف توضيح األجزاء البناءة
للمعرفة املحض:
ني وبنح ٍو َقبْيل ،هو كرثات الشهود
إن أول [يش ٍء] يعطى للمعرفة يف مقابل ِّ
كل ع ٍ
املحض [=الزمان][ .واليشء] الثاين عبار ٌة عن تأليف هذه الكرثات بواسطة القوة
ي معرف ٍة عندنا[ .اليشء] الثالث الذي تّبز
الخيالية .إال أن هذا التأليف ال يساهم يف أ ِّ
الحاجة إليه ملعرفة األعيان التي نواجهها ،املفاهيم التي أضفت الوحدة عىل هذا
التأليف املحض ،هي املفاهيم التي هي عبارة عن تصور هذه الوحدة التأليفية
الرضورية وتبنى هذه املفاهيم عىل الفاهمة (.)CPR. A78-9/ B104

بعبار ٍة أخرى ،األجزاء التي تشكل املعرفة املحض عبار ٌة عن-1 :كرثات شهود الزمان
املحض؛ -2التأليف املحض لكرثات الزمان بواسطة القوة الخيالية؛ -3املفاهيم املحض
للفاهمة والتي هي تصورات تأليف كرثات الزمان.
ربط كانط بشكلٍ رصيحٍ يف العبارات التي ذكرتها مفاهيم الفاهمة املحضة بالوحدة
التأليفية لكرثات الشهود املحض ،أي الزمان .ويتضح مام تقدم أن مفاهيم الفاهمة
ٍ
رش بالزمان يف الفلسفة النقدية وترتبط بالقوة الخيالية عن طريق
املحضة عىل
ارتباط مبا ٍ
الزمان.
من هنا نجد هايدغر قد أعطى الدور املحوري واألصيل للتأليف املحض يف القوة
الخيالية من بني العنارص الثالثة املؤلفة للمعرفة املحضة ما يساهم يف االعرتاف مبوقعٍ
محوري للقوة الخيالية عىل مستوى األهمية املبنائية .)Heidegger, p.67( .أراد هايدغر
ٍّ
1. Pure veritative synthesis
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من خالل توضيح التأليف املحض إيجاد مؤيِّ ٍد لطروحاته الفكرية فربطها بوصف
االستعالء .وقد ادعى يف نقد العقل املحض أ ّن موضوع االرتباط بالوجود يتم تنظيمه
وتوضيحه يف قالب إظهار أسس التأليف الحقيقي املحض الذي هو عبارةٌ عن وحدة
الشهود ،الزمان املحض والتفكري املحض أو مقوالت الفاهمة.)ibid, p.68( .

التأليف الواعي او غري الواعي؟
تشكل التأليفات املختلفة التي تحدث عنها كانط أساس إمكان التجربة واملعرفة .من
جملة التساؤالت التي تطرح يف هذا الخصوص تلك املتعلقة مبسألة الوعي أو عدم الوعي
غض النظر عن اآلراء املتعارضة
يف التأليفات والتي تؤدي إىل املعرفة .إن هذا السؤال وبِ ِّ
ٌ
يف ها ٌّم .وعىل هذا األساس فإن قبول أو رفض
سؤال
عند داريس كانط ،هو
فلسفي ومعر ٌّ
ٌّ
الوعي يف التأليفات يحمل معه مستلزمات هام ًة يف البعد املعريف .فالجواب سوا ًء
طريف نقيض ،بحيث يكون أحدهام
اإليجايب أو السلبي عن هذا السؤال يشكل أحد
َْ
صحيحا ً فقط.
مبني عىل مدى الوعي
أشار كانط بعباراته يف التصحيحني  Aو Bإىل أن إدراك الذات ٌّ
بعمل تأليف التمثيالت أو التصورات .كتب يف التصحيح الثاين للنقد:
ٍ
تأليف من
إن هذا اإلدراك الذايت عينه لكرثات املقدمة يف الشهود يشتمل عىل
التمثيالت وهي ممكن ٌة عن طريق الوعي بهذه التأليفات فقط .ألن الوعي التجريبي
مشتت يف نفسه وال يرتبط بفاعل املعرفة .وال تحصل هذه
ٌ
املالزم ملختلف التمثيالت
كل متثُّلٍ للوعي ،بل تتحقق عن طريق إضافة متثُّلٍ إىل آخ َر
العالقة عن طريق مالزمة ِّ
بحيث أكون عىل اطالعٍ عىل تأليفها .وما دمت قاد ًرا عىل توحيد كرثة التامثالت
وعي واح ٍد عند ذلك يصبح األمر ممكنًا وهذا هو الوعي الذي يتمثل يف
املعطاة يف
ٍ
ذايت عن هذه التمثيالت (.)CPR. B133

وقد أكد يف التصحيح الثاين عىل الوعي يف التأليف (.)CF. ibid, A108
ادعى كانط يف كال الفقرتني أن الوعي بالذات ومبا أنه ال ميكن أن يُبنى عىل الوعي
بالتمثيالت الخاصة املتغرية ،لذلك يجب أن يُبنى عىل الوعي بوحدة فعل تأليف التمثالت
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طبقًا للقاعدة .يف ما ييل ولتوضيح املوضوع أنقل آراء بعض ش ارحي فلسفة كانط ثم أحاول
تقييمها.

رأي روبرت بل ولف
يعترب روبرت بل ولف من جملة داريس كانط الذين يؤكدون عىل تقنني التأليف الكانطي.
يعتقد أن التأليف املقنن هو أساس عمل النقد ،ألنه مدخل حل معضلة الحدة يف الكرثات
( .)Kitcher, p.82وكلام كان النشاط مقنَّنا ً ،مهام كانت األجزاء كثري ًة ومتنوع ًة ،فإنّها
تحتفظ باالنسجام والوحدة .إن النشاط الخاضع للقاعدة يحيك عن وجود نو ٍع من الوعي
ي مست ًوى ومرتب ٍة وصل .لذلك ال ميكن أن يكون النشاط مقننا ويتبعه إنكار وجود
يف أ ِّ
عنرص الوعي .ومع ذلك يتابع بل ولف أن التأليف يحصل يف مستوى ومرتبة «ما قبل
ي بل
الوعي» ّ
إال أ ّن إدراك النشاطات املقننة مع َّق ٌد قبل حالة الوعي .إذا قبلنا كال إ ّدعا َء ْ
ولف أي تقنني التأليف وقبلية الوعي به ،ال ميكن أن نستنتج سوى أ ّن موقف كانط يف هذه
متناقض.
الحالة
ٌ

رأي واين واكسمن
قدم واكسمن يف الفصل الثالث من كتابه الكبري الذي يحمل عنوان كانط والتجربيون ضمن
رصا وها ًما يف هذا الخصوص.
ً
البحث يف باب الوحدة التأليفية قبل الربهان،
تحليال مخت ً
أشار إىل انتقاد آراء الذين ربطوا وظائف األحكام املنطقية بالتأليف يف القوة الخيالية (لعله
أراد من ذلك هايدغر) وأوضح رضورة التاميز الكامل بني الشأن املعريف لكال الوظيفتني
الذهنيتني (.)Waxman, p.79
ٍ
فقرات عديد ٍة مثال ذلكA113-4, A124-5, B159-( :
وتوضيح ذلك أن كانط يؤكد يف
يل بحيث تتناسق اإلدراكات
 )65أن املقوالت تعني تأليف الفهم التجريبي بشكلٍ قَبْ ٍّ
املقدمة عىل التجربة مع أصول الفاهمة النظرية ،يقول واكسمن أنه إذا وافقنا عىل االدعاء
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املتقدم عند ذلك ال يجب تفسري بنية التأليف الثالثية مبا يفهم حضور تأليف االنتاج ضمنيًا
يف تأليف الفهم والتعرف.
أما سؤال واكسمن فهو :هل ميكن ،يف خصوص املقوالت –باألخص يف ما يتعلق
بوظائف األحكام املنطقية -تص ّور أن تكون عىل عالقة مبارش ٍة من دون واسط ٍة مع تأليف
القوة الخيالية ( .)ibidعىل هذا األساس اعرتف واكسمن بالتفكيك والتاميز املعريف
والنوعي بني البعد الواعي للتأليف والذي يرتبط باملفهوم والفاهمة ،أي تأليف التعرف يف
املفهوم وبني البعد غري الواعي للتأليف املرتبطة بالقوة الخيالية .ألن األول يرتبط نو ًعا ما
بوظائف الفاهمة املنطقية والوظائف املنطقية تتبنى ذات ًا وماهية عىل القضايا ،إال أن
واكسمن يعتقد بأن:
تأليف القوة الخيالية يحصل يف مستوى ما قبل املعطيات الحسية النظرية التي ال
تقبل القالب املفهومي (.)ibid

بعبار ٍة أخرى يعترب واكسمن ،بنا ًء عىل كالم كانط حني اعترب القوة الخيالية «فنًا
رضوري للنفس» ،بأن القوة الخيالية ومبا أنها تبادر للعمل قبل الوعي
إال أنّه
أعمى ّ
ٌّ
املفهومي ،لذلك تودع الوظيفة املفهومية والواعية أو النظرية إىل الفاهمة .ميكن
اعتبار رشح واكسمن نوعا ً من االقرار الضمني بوجود الوعي وأسبقيته عىل املفاهيم.
وميكن استنباط هذا األمر من خالل كالمه حول الوحدة التأليفية لإلدراك الذايت ،ألن
الوحدة التأليفية للوعي الذايت تتشكل من مرحلتني ( :)ibid, p.77املرحلة األوىل أو
املرحلة غري النظرية هي املقدمة عىل الوحدة التحليلية للوعي الذايت ولذلك تجعل
الفكر ممكنًا ،وأما املرحلة الثانية أو املرحلة املقولية بالكامل فهي التي تجعل
التفكري املعريف املبني عىل املفاهيم ممكنًا.

رأي باتريشيا كيجر
فعل أو عملي ٌة تؤدي إىل اإليجاد أو التصور أو التمثل «من خالل
يعترب كيجر أن التأليف ٌ
ٍ
ٍ
حاالت معرفي ٍة أخرى تشتمل
حاالت معرفي ٍة متنوع ٍة يف
إضافة أو تركيب عنارص تندرج يف
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عىل عنارص من تلك الحاالت» ( .)kitcher, p.74إن نتيجة تأليف «الحاالت املعرفية» (إن
االصطالح الذي استخدمه كيجر يف ترجمة  ،verstellungenيرتجم إىل االنجليزية بكلمة
 respresentstionأي التطورات والتمثيالت) هو حال ٌة معرفي ٌة أخرى تحتوي عىل املضمون
املوجود يف الحاالت القبلية .من هنا يقال أن التمثيالت أو التصورات تعود للظهور ،أي
إنها متتلك مضمونًا معرف ًيا ،وذلك ألنها من جه ٍة هي خالصة الحاالت الحسية ومن جه ٍة
ٍ
تصورات أخرى ( .)ibid, p.75يستنتج بعد قبول
أخرى ألنها ميكن أن تنجز إىل متثيالت أو
هذا التحليل أن املضمون ال بل وجود الحاالت املعرفية أو التمثيالت التابعة للحاالت
املعرفية او التمثيالت القبلية والداخلية ،كلها أمو ٌر أولي ٌة .وهذا يعني القبول بوجود نو ٍع من
النسبة والتعلق الوجودي بني الحاالت املعرفية أو التمثيالت .مل يرغب كيجر بالتعبري عن
مبدأ هذه السنة بالعالقة العلية واملعلولية ،لذلك مل يستفد من العلة واملعلول .ثم اِ ّدعى
أن مفهوم التعلق الوجودي يحيك عن وجود عالق ٍة بني الحاالت املعرفية أو التصورات
أقوى من تداعي الصور عند هيوم إال أنه أضعف من مفهوم العلية القوي الذي يتم إثباته
يف التشابه الثاين ( .)Ibid, p.103وعىل هذا النحو مل يرش كيجر إىل الوعي الذايت يف
البحث عن عالقة التصورات ببعضها .ثم تابع هذه الرؤية يف بحث كانط عن التأليف.
وقد أرشنا إىل أن الذي يجعل عمليات التأليف التي تؤدي إىل وحدة الذهن ومتثل
األعيان ،ممكن ًة هي العمليات املقننة التي تندرج يف مرحل ٍة خاص ٍة تحت النظم املفهومي،
إال أن كيجر يؤكد أن هذه العمليات ال تتبع قواعد الوعي .ويعتقد أن كانط قد نسب ذلك
للقوة الخيالية ،وهي قوة ميكن الحديث عنها بطرحه بأنها عملي ٌة «عميا ُء ال ميكن للنفس
اجتنابها» ( .)CPR. A78/ B103ويؤكد كيجر عىل عدم الوعي يف العمليات التأليفية،
ويشبّ ه القواعد الحاكمة عىل التأليف بقواعد الجذب الحاكمة عىل حركات السيارات.
(.)Kitcher, p.83
وقد إوضح كيجر يف نهاية النص أن النقد يحمل الضد والنقيض وعدم التناسب يف
ٍ
نشاطات ذهني ًة
هذا الخصوص ( ،)ibidألن كانط مل مييز بني الرؤية الفردية التي متارس
متنوع ًة وبني رؤية الفيلسوف املعرفية والنظرية الذي يرشف عىل هذه النشاطات من مكانٍ
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أعىل ،ما يفهم منه التذبذب ،فعندما يقول كانط أن البرش يتمكنون من تصور أو متثّل عد ٍد
ما إذا علموا أن ذاك العدد هو نتيجة تأليف الوحدات ،فخلط بني الرؤية املعرفية يف املرتبة
الثانية بالرؤية العادية املتعارف عليها بني البرش.

رأي جورجز ديكر
1

اهتم ديكر يف كتابه التحلييل والعيل بنظرية املعرفة عند كانط  .ويعتقد أن ربط اإلدراك
موقف يصعب الدفاع عنه:
ٌ
الذايت بالوعي بالنشاط الذهني أي التأليفات املستقلة ،هو
فالظاهر أنه من الخطأ أن نطلع عىل نشاط أطلق عليه كانط اسم التأليف .ليس
حا أننا عندما ندرك توايل األمور فقد اطلعنا عىل فعل إنتاج التمثيالت السابقة
صحي ً
(.)Dicker, p.133

يعتقد ديكر أن عدم الوعي بنشاط كهذا ال ميكن نسبته إىل رسعة الحدوث ،ومع ذلك
يجب القبول بأننا إما منتلك الوعي بعمل التأليف أو ال منتلك .ويتابع بأنّه إذا مل نكن عىل
وعي بذلك ،فلن يبقى لنظرية التأليف أي شأنٍ أو قيم ٍة معرفي ٍة (.)ibid
ٍ
ي إذا مل يحصل الوعي بالتأليف فام هو الشأن
وقد قدّم إجابتني للسؤال الذي عرضه ،أ ْ
والقيمة التي تبقى للنظرية .الجواب األول قدمه اسرتاوسن وقد وصفه ديكر باالفراطي
والثاين الجواب الذي قدمه هو نفسه والذي وصفه باملعقول .يعتقد اسرتواسن برضورة
رفض وإنكار نظرية التأليف ألنها نظرية تتعلق «مبوضوع علم النفس االستعاليئ الخيايل».
وأشار ديكر إىل أن رفض نظرية التأليف يضعف أساس رواية التصحيح األول حول
االستنتاج االستعاليئ  ،وقد وضح جوابه املعقول عىل النحو اآليت:
ٍ
تأليف معقو ٍل لليشء ،حيث يجب أن يحصل
نتاج أو اعادة
إن نظرية التأليف هي إ ٌ
ذلك عند إدراكنا التوايل بشك ٍل عام ،طب ًعا قد يحصل ذلك يف مست ًوى ومرتب ٍة داني ٍة من
وعينا (م.ن).

1. Kant’s Theory of Knowledge
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ري واعي ٍة.
وعىل هذا النحو ،وصف ديكر عملية التأليف يف عبارة أخرى له بأنها عملي ٌة غ ُ
بنا ًء عىل التحليالت التي قدمها يف أماكن أخرى من كتابه ،ميكن استنتاج قبوله مراتب
الوعي ،وعندما يصف التأليف بأنه مرتبة دانية من الوعي ،فهو يقصد عدم اإلدراك املبارش
يف مرحلة النشاط الفكري يف املرتبة األوىل.
 رأي مال صدرا حول القوة الخيالية ،الحس املشرتك واملتخيلة:
إن النشاطات والوظائف التي ينسبها كانط إىل القوة الخيالية طبق أحد التفاسري ،ال
تنسب يف الفلسفة اإلسالمية والفلسفة الصدرائية إىل قو ٍة واحد ٍة .ربط كانط تأليف اإلنتاج
بالقوة الخيالية ،مع العلم أنه يعترب تأليف الفهم مرتبطًا بالشهود بأحد معانيه ،وتأليف التعرف
ريا بأن التأليف باملعنى األعم يوصف بكونه
مرتبط باملفهوم والفاهمة .وقد شاهدنا أخ ً
الوظيفة االستعالئية للقوة الخيالية وهي «وظيف ٌة عميا ُء ال ميكن اجتنابها» عند النفس .ثم
إن الوظائف التي نسبها كانط للقوة الخيالية ضمن العملية التأليفية ،تنسب يف الفلسفة
الصدرائية إىل ق ًوى ثالث ٍة أي الحس املشرتك ،الخيال واملتخيلة.

احلس املشرتك
يعترب صدر املتألهني تبعا ً للحكامء املتقدمني أن الحس املشرتك هو أحد حواس النفس
الباطنية الخمسة .يعتقد الحكامء املسلمون أن إدراك املحسوسات هو عمل الحواس
إال أن فهمها عىل عاتق الحس املشرتك الذي يشكل الواسطة بني النفس
الظاهرية ّ
والحواس الظاهرية .إذا ً ،الحس املشرتك هو أحد الحواس الباطنية حيث يُ َقدّم إليه كافة
مدركات الحواس الظاهرية (مال صدرا ،األسفار األربعة ،ص  .)205إن أحد األدلة عىل
إثبات الحس املشرتك شبي ٌه إىل حدو ٍد معين ٍة بالتحليل الذي قدمه كانط لكل واح ٍد من
التصورات الحاصلة من اإلدراك الحس .والفارق بينهام هو أن كالم كانط يتعلق باالنفصال
إال أن كالم الحكامء املسلمني يف إثبات
الزماين للتصورات الحاصلة يف الذهن أو الخيالّ ،
الحس املشرتك فهو أننا ندرك بعض األشياء أحيانا ً مبا يشري إىل اختالفها عن الواقع
ٍ
خطوط متعدد ٍة ،مع العلم
الخارجي .فقطرات املطر عىل سبيل املثال ت ُشاهد عىل شكل
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شكل مستدي ٌر تقريبا ً ،ومع ذلك ال يوجد أي رؤي ٍة طبيعي ٍة تبني
ٌ
لكل قطر ِة ما ٍء يف الخارج
أن ِّ
كيفية إبصار يش ٍء كالخط املستقيم لقطرات املطر أو شكلها املستدير يف البارصة (م.ن،
ص  .)208ولكن ومبا أنه ال ميكن إنكار إدراك هذه الصور ،لذلك يجب وجود قو ٍة إدراكي ٍة
خاص ٍة تتويل القيام بهذا العمل .وال ميكن أن تكون هذه القوة النفس ،ألن مرتبة النفس
التي تدرك اليشء من دون أداة هي املرتبة العقالنية التي تتمحور حول املفاهيم الكلية ،مع
العلم أن الصور التي نبحث عنها هي صور جزئية .وعىل هذا األساس يتم إثبات وجود قو ٍة
أخرى غريِ البارصة ،وهي عبارة عن «الحس املشرتك» .يتضح بنا ًء عىل هذا الربهان أن
تأليف اإلدراكات املستقلة والجزئية التي نسبها كانط للقوة الخيالية قد نسبها الفالسفة
املسلمون إىل الحس املشرتك.

اخليال
يطلق عىل قوة الخيال يف الفلسفة االسالمية عنوان املصورة أيضا ً ،ووظيفتها حفظ
املدركات الحسية أو الصور اإلدراكية الجزئية (م.ن ،ص  .)211ذكر صدر املتألهني ثالث َة
أدل ٍة الثبات وجود قوة الخيال واختالفها عن الحس املشرتك .جرى االعتامد يف الدليل
األول عىل االختالف والتقابل بني حيثي َت ْي «القبول» و«الحفظ» ،ويف الدليل الثاين عىل
االختالف بني الحكم وعدمه ويف الدليل الثالث عىل االختالف بني الوعي والشعور
بالصور الجزئية (الذي هو عمل الحس املشرتك) وبني االحتفاظ بها (الذي هو عمل
الخيال) (م.ن ،ص .)213-211
ري مقنع ٍة،
درس صدر املتألهني األدلة الثالثة املتقدمة وحللها والظاهر أنه كان يعتربها غ َ
لذلك أشار يف نهاية البحث إىل أ ّن اثبات التغاير بني الحس املشرتك والخيال ليس من
األبحاث الفلسفية الهامة كام أن عدم قبول التغاير بينهام ال يؤدي إىل وجود خل ٍل يف
األصول الفلسفية (م.ن .)214 ،إذا ً املهم عند مال صدرا ليس إثبات التغاير أو عدم التغاير
بني الحس املشرتك والخيال ،بل التأكيد عىل وجود قو ٍة باطني ٍة مثالي ٍة للنفس .ذكر صدر
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املتألهني أحد عرش دليالً إلثبات التجرد املثايل للقوة الخيالية من جملتها الربهان
املرشقي.

برهان صدر املتأهلني املرشقي عىل جترد القوة اخليالية
ذكر صدر املتألهني برهانه املرشقي إلثبات تجرد القوة الخيالية يف املشهد الثالث من
كتاب الشواهد الربوبية (مال صدرا ،الشواهد الربوبية ،ص .)197
يقول صدر املتألهني:
قد ألهمني الله بفضله وإنعامه برهانا مرشقياً عىل تجرد النفس الحيوانية املتخيلة
عن املواد وعوارضها بأنها ذات قو ٍة تدرك األشباح والصور املثالية فإنها ليست من
ذوات األوضاع التي قبلت اإلشارة الحسية أصال فهي ليست يف هذا العامل بل يف عاملٍ
كل جسم ٍوجسامين فهو من ذوات األوضاع
آخر فموضوعها الذي قامت به كذلك إذ ُّ
بالذات أو بالعرض فام يقوم به يكون تابعاً له يف الوضع وقبول اإلشارة الحسية فلو
كانت قوة الخيال حال ًة يف ماد ٍة من موا ِّد هذا العامل لكانت الصور القامئة بها قابل ًة
لإلشارة الحسية بوج ٍه ،ما وبطالن التايل يستلزم بطالن املقدم واملالزمة بينه( .م.ن).

القوة املتخيلة او املترصفة
أثبت الحكامء املسلمون وجود قو ٍة أخرى غري الخيال وهي القوة املتخيلة ،ووظيفتها
الترصف يف املدركات األعم من صور املحسوسات واملعاين واملفاهيم ويطلق عىل هذه
القوة عنوان «املفكرة» أيضا ً من باب استخدامها من قبل النفس الناطقة للترصف يف
املفاهيم وألنها يش ٌء من مقدمات الفكر( .مال صدرا ،األسفار األربعة ،ص .)214
إذا ً القوة املتخلية او املترصفة ،تترصف أوالً يف التصورات الحسية ،وتركبها إىل بعضها
البعض فتصنع منها صور ًة جديد ًة ،مثال ذلك رسم صور ٍة جذاب ٍة ال وجود لعينها يف الطبيعة.
ثانيا ً تترصف يف املدارك العقلية ومختلف املفاهيم من قبيل تركيب مفهو َم ِي الجنس
والفصل أو تنظيم مقدمات القياس.
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يتضح بعد التوضيح املخترص حول الحس املشرتك والخيال املتخلية أن كانط أوكل
أعامالً إىل القوة الخيالية التي أرادها ،قد وضعها الحكامء املسلمون ومال صدرا عىل عاتق
ٍ
ثالث أو اثنني إذا اعتربنا الخيال والحس املشرتك قو ًة واحد ًة .لذلك إذا أردنا املقارنة
ق ًوى
بني الفاعل املبارش الذي ال واسطة فيه يف تأليف الفهم ،وكذلك تأليف اإلنتاج يف الخيال
وتأليف التعرف يف املفهوم وبني القوى التي أرادها الحكامء املسلمون ومال صدرا،
لوجدنا أن تأليف الفهم هو عمل الحس املشرتك وتأليف اإلنتاج هو عمل القوة الخيالية
وتأليف التعرف هو عمل القوى املترصفة املستخدمة من قبل النفس الناطقة والتي يطلق
عليها املفكرة.
طبعا ً يجب اإلشارة إىل أن صدر املتألهني ال يستبعد أن يكون الحس املشرتك والخيال
قو ًة واحد ًة .وعىل هذا األساس قد يكون هناك قو ٌة واحدةٌ تتكامل بالتدريج ،بحيث تدرك
صور املحسوسات يف مرتبة نقصها وضعفها ،وبعد التكامل تتمكن من إحضار الصور
السابقة باالضافة إىل إدراك الصور الجديدة( .مصباح اليزدي ،ص .)401
املسألة الجديرة بالذكر هنا هي أ ّن الحكام َء املسلمني ومال صدرا قد اهتموا مبسألة
الوعي وعدم الوعي يف وظائف القوى التي تترصف يف متعلقاتها .وبعد أن أشار صدر
شكالني للفخر الرازي
املتألهني إىل دليل التغاير بني املتخلية وكافة القوى املدركة ،ذكر إ
ْ
ثم نقل جواب املحقق الطويس عليهام .يتمحور اإلشكال األول حول بحثنا الحايل ،أي
الوعي أو عدم الوعي يف املتخلية أو النفس باألعامل التي تؤديها.
يشري هذا اإلشكال إىل أن القوة املترصفة إما أن تدرك الصور الذهنية أو ال تدركها عند
الترصف فيها .يف الحالة األوىل يستلزم األمر وجود قو ٍة واحد ٍة تقوم بعمل اإلدراك
والترصف ،وهذا يخالف مبنى الدليل حيث ال ميكن اجتامع اإلدراك والترصف يف قو ٍة
واحد ٍة .وإذا قبلنا وجود قو ٍة واحد ٍة قادر ٍة عىل العملني ،ميكن نسبة ترصفات كهذه إىل ق ّو ٍة
إدراكي ٍة باطني ٍة أخرى كالخيال مثالً وعند ذلك ال يبقى أي حاج ٍة إلثبات القوة املتخلية .يف
الحالة الثانية ،أي إذا مل تدرك املدركات التي تترصف فيها يستلزم األمر نقض قاعدة «لزوم
إدراك املحكوم عليه واملحكوم به بواسطة القوة الحاكمة» .مثال ذلك ،كيف ميكن ومن
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ِ
إدراك مفهو َم ِي الجنس والفصل كامهي ٍة واحد ٍة ،تأليفهام مع بعضهام وبالتايل
دون
ح ِّدهام (م.ن ،ص .)407
الحصول عىل َ
أجاب املحقق الطويس كام نقل مال صدرا بأن القوة املترصفة تترصف يف املدركات
ولكنها ال تدركها .إن مقتىض الترصف حضور املدركات عند القوة املترصفة وال رضورة
إلدراكها من قبل هذه القوة (مالصدرا ،األسفار األربعة ،ص  .)214ويكفي هذا املقدار
إلدراك املدركات بواسطة قو ٍة أخرى أمثال الحس املشرتك أو العاقلة ومن ثم وضع هذه
املدركات تحت ترصف القوة املترصفة .بعبار ٍة أخرى باإلضافة إىل الترصف هنا ،هناك
ٌ
إدراك يحصل بواسطة قو ٍة أخرى غري القوة املترصفة.

تقييم ونتيجةٌ
ٌ
وظائف معرفي ًة وإيجابي ًة:
َ
إ ّن للقوة الخيالية واملتخلية يف الفلسفينت الكانطية والصدرائية
أكد كانط يف بحث التأليفات الهام عىل الدور املعريف اإليجايب للخيال ،مع العلم أن كانط
ومال صدرا ال يتفقان حول الشأن املعريف للخيال واملتخيلة بشكلٍ كاملٍ .
ٍ
ٍ
وذهني ال ميكن أن
باطني
وتأليف
ترصف
ي
يعتقد الحكامء املسلمون ومال صدرا أ ّن أ َّ
ٍّ
ٍّ
ٍ
ووعي .هنا يكون وجود اإلدراك والوعي رضوريّا ً .يعترب مال صدرا
إدراك
يحصل من دون
ٍ
أن وجود اإلدراك والوعي يف وظائف القوى الباطنية من قبيل املترصفة هو من سنخ العلم
الحضوري ال الحصويل واملفهومي ،والسبب يف ذلك أننا حتى لو أخذنا تأليف الترصف
عىل سبيل املثال ،فإن املفاهيم املشكلة للتأليف ت ُدرك بشكلٍ
حضوري ،ال بواسطة مفهومٍ
ٍّ
ثانٍ آخ َر .ميكن ومن خالل قبول العلم الحضوري توضيح وتربير مسألة الوعي يف وظائف
القوة الخيالية التأليفية – كام هو الحال عند كانط -أو القوة املتخيلة واملترصفة كام يتحدث
الحكامء املسلمون.
أكد كانط عىل أهمية القوة الخيالية يف حصول املعرفة ووصف التأليف بأنه عملي ٌة
ووعي بسبب
كل معرف ٍة
استعالئي ٌة ترتبط بهذه القوة بنح ٍو ما .ويعترب التأليف مق َّدسا ً عىل ِّ
ٍ
جهته االستعالئية .حاول آليسون شارح كانط وضع كافة عمليات التأليف يف مرتب ٍة واحد ٍة
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من الوعي .مل يفكك بني التفكري املتعارف أو ذي املرتبة االوىل عن التفكري وعن عمليات
حصوله واستند إىل النقد األول إلثبات رؤيته (.)Allison, P.45-46
إن عدم االلتفات إىل العلم الحضوري دفع كانط وبعض شارحي فلسفته إىل وصف
الرصف.
ري واعي ٍة وكل ذلك عىل أساس العلم الحصويل ِّ
الترصفات بأنها غ ُ
حاول كانط وبعض املتخصصني يف فلسفته تقديم قراء ٍة معقول ٍة عن العمليات املتقدمة
والتي ال تتناسب مع مرتبة الوعي النظري واملفهومي املتعارف ،مع العلم أنه ال ميكن
االعرتاف بأن النشاط غري الواعي يؤدي إىل ظهور الوعي ،ألن هذه املسألة تتجاوز قانون
العلية االيجادية والقبول التلويحي ومن غري املعقول أن ميتلك املعلول كامالً تفتقده
العلة.
الحظنا أن كانط وشارحيه قد وصفوا عملية التأليف بأنها نشا ٌ
ط مقنَّ ٌن .مع العلم أن
ٍ
نشاط يدل عىل وجود نوعٍ من الشعور والوعي يف أساس ذاك النشاط .ال
التقنني يف كل
ٍ
نشاط ما مقنَّنا ً وتابعا ً للقواعد ومن ثم إنكار الوعي فيه .إن القواعد والقوانني
ميكن اعتبار
وعمليات النظم هي مظاه ُر وجلواتٌ الشعور والوعي .وال ميكن إنزال الوعي إىل الوعي
ي قضي ٍة ِ
ذات معنًى ،واألكرث من
املفهومي والحصويل ،ال بل ال ميكن إصدار حكمٍ عىل أ ِّ
ٍ
واحد يف الذهن ،فلو وصل اليشء
ذلك أنه ال ميكن بواسطة العلم الحصويل تصور مفهومٍ
إىل مرتبة الوعي بواسطة املفهوم ،يجب معرفة املفهومِ ِ
نفسه امل َش ِّكلِ للحكم والقضية
بواسطة مفهومٍ وتص ّو ٍر آخ َر ،حيث تذهب السلسلة إىل الالنهاية فال تحصل أي معرف ٍة.
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نقدية حول املثالية املتعالية عند كانط1
ٌ
ٌ
دراسة
إسماعيل سعادتي خمسه
بعد أن تط ّرق الباحث يف هذه املقالة إىل بيان رأي إميانويل كانط حول مقولَتَ ِي الزمان واملكان ،وبعد أ ّن
كل من اليبنت َز ونيوتن ،أكّد عىل أنّ ما طرحه كانط يُعترب املرحلة األوىل يف
ذكر النسبة بني هذا الرأي وآراء ٍّ
مثاليته املتعالية ،ث ّم أثبت أنّه ال يعترب موضوع املعرفة ومتعلّقها أمرا ً تجريب ّياً ،بل أمرا ً متعالياً ومتعلّقاً بالذهن.
بعد هذه األطروحات ،وضّ ح املعنى املقصود من املوضوع واملحسوس يف فلسفة كانط ،واستنتج
عام كان مطروحاً من قبل؛ ث ّم تح ّدث عن اإلشكالية املطروحة حول
أنّ هذا الرأي الذي تب ّناه كانط يختلف ّ
العالقة بني املوضوع املتعايل والظهور ،وعىل ضوء البحث الذي طرحه هايدغر يف كتابه «كانط ومشكل
امليتافيزيقا» طرح بحثاً مسهبا ً لبيان املعنى املقصود من  Gegenstandو  Objektيف أقوال كانط؛ حيث
الحس -أي الزمان واملكان -
أراد إثبات أ ّن السكون الحاصل يف املرحلة التجريبية لصور شهود اإلدراك
ّ
2

قد طوى مرحلة التأسيس البحتة وبلغ مرحلة التأسيس اإلدرايك ،ومن ث ّم أصبح متعلَّقا ً للمعرفة ،حيث
يصح وصفه يف ما بعد باملوضوع .بنا ًء عىل ما ذكر ،فالعينية  -الخارج  -هي األخرى تكتسب معنًى جديدا ً
ّ
يتغري معناها من الداللة عىل التطابق بني الذهن والخارج إىل التطابق
يف منظومة كانط الفكرية ،حيث ّ
يتغري إىل شؤونٍ تدور يف فلك عامل الذهن فحسب؛ وهذه الرؤية
املتحقّق يف الشؤون الذهنية ،بل حتّى إنّه ّ
تطرح عليها إشكالي ٌة فحواها أنّ كانط ال ميكنه طرح مفهوم وجود اليشء يف نفسه عىل أساس مقدّمات

 .1املصدر :سعاديت خمسة ،إسامعيل« ،برريس انتقادي ايدئاليسم استعاليئ کانت» ،مجلة (ذهن) ،العدد ،46 :صيف عام 1390
هـ ش  2011 /م يف إيران.
تعريب :حيدر نجف
2. Synthesis of recognition
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ٍ
ٌ
خالف
بالحس  -أي الزمان واملكان  -وهذا
مرشوط
االستدالل التي طرحها ،ألنّه يدّعي وجود يش ٍء غري
ّ
ملا تبنّاه يف مقدّمات االستدالل.
إذا ً ،ال ميكنه ادّعاء وجود ما يطلق عليه «موجو ٌد يف نفسه» إال إذا أخذنا بعني االعتبار مسأل َت ِي الزمان
نب هذه الفكرة واعتربهام رشطني متعاليني
واملكان بصفتهام رشطني إلمكان تحقّق األشياء ،لكنّه مل يت ّ
الحس لدى البرش.
يتجاوزان نطاق اإلدراك
ّ
بعد ذلك ساق الباحث والبحثَ نحو بيان تفاصيل املوضوع يف رحاب فلسفة صدر املتأ لّهني ،فطرح
النقد عىل رأي كانط من هذا املضامر ،حيث أثبت كيف أ ّن كانط مل يلتزم باملقدّمات االستداللية لفلسفته
املتعالية عىل ضوء القول باستقاللية العلمني الحصويل والحضوري عن بعضهام وفقاً ملا تب ّناه صدر
املتأ لّهني.
املوضوع اآلخر الذي طرح للبحث والتحليل يف هذه املقالة متحور حول النقد الذي طرحه إميانويل
كانط عىل املثالية املادّية ،فبعد أن أشار املؤلّف إىل تفاصيل هذا النقد ،ذكر النقد الوارد عىل املباين
السيكولوجية لهذا املفكّر الغريب؛ ويف الختام أثبت أنّ املثالية املتعالية والشكوكية من وجهة نظره حتّى
لكن هذا الحكم األخري بح ّد ذاته يبطل
وإن تق ّومتا عىل فكرة أنّ اإلنسان عاج ٌز عن امتالك معرف ٍة مطلق ٍةّ ،
داللته ،فكيف لنا اعتباره قطعيّاً يف حني ال سبيل لنا المتالك معرف ٍة قطعي ٍة؟
خالصة الكالم أنّ الباحث استنتج من مجمل بحوثه يف هذه املقالة أنّنا لو أردنا االلتزام باملقدّمات
املتحصلة من املثالية املتعالية ضمن منظومة إميانويل كانط الفكرية ،فال
االستداللية واملبادئ والنتائج
ّ
ٍ
حينئذ من القول بنسبية املعرفة البرشية ما يعني تعطيل النشاط العلمي بالكامل.
محيص لنا
التحرير
******

الخالصة:
تش ّكل املثالية املتعالية اللبنة األساسية يف منظومة كانط الفلسفية .وطبقا ً لهذه النظرية يُعد
الزما ُن واملكان صورتني أو قالبني داخليني لذهن اإلنسان .وليك يوضّ ح كانط رؤيته هذه
ٍ
مصطلحات
يعرض فهامً جديدا ً ملعنى الزمان واملكان ،ويستخدم باإلضافة إىل ذلك
ين جديد ًة .ومن بني هذه املصطلحات ميكن اإلشارة إىل الظاهر،
خاص ًة ويخلع عليها معا َ
الظاهريايت ،امللقى مقابل ،األوبجكت ،والتأليف .تقف املثالية املتعالية مقابل املثالية
املادية والتجربية .وتنصب املحاولة يف هذه الدراسة عىل إيضاح نظرية املثالية املتعالية،
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وتقييم بعض مرتكزات كانط وبراهينه وأدلته الرامية إىل تنضيج هذه النظرية وإثباتها،
ريب إىل النسبية ونزعة الشك يف مضامر املعرفة.
وتخلص إىل أن آراء كانط هذه تفيض بال ٍ
الكلمات األساسية :املثالية املتعالية  ،الظاهر ،الظاهريات ،امللقى مقابل،
األوبجكت.

مقدمة:
1

املثالية املتعالية نظرية متثل حجر األساس يف املنظومة الفلسفية والفكرية للفيلسوف
األملاين إميانوئيل كانط .ومن دون فهمٍ دقيقٍ لهذه النظرية ال يتسنى إدراك القصد الرئيس
الذي رمى إليه كانط يف كتابه «نقد العقل املحض» إدراكا ً صائبا ً .وباملستطاع اعتبار قوة أو
ضعف هذه النظرية مبعنى قوة أو ضعف النظام النقدي عند كانط .أساس نظرية املثالية
2

املتعالية هو التمييز الذي يقول به كانط بني الظاهر واليشء يف نفسه .واملثالية املتعالية
إىل ذلك من اللوازم الرضورية ملرشوع كانط الكوبرنيكويس يف قلب عالقة التطابق بني
املوضوع (األعيان الخارجية) وبني معرفتنا له رأسا ً عىل عقب .ففي فهم كانط لهذه التطابق
بني الخارج والذهن يفقد الخارج محوريته وأولويته ،فالخارج هو الذي يجب أن يتطابق
وينسجم مع بنيتنا املعرفية حتى يكون هناك معنًى للكالم عن املعرفة .إذا أخذ اليشء
متطابقا ً مع طريقة معرفتنا وبنية ذهننا فسيكون ظاهرا ً لنا ،وما يقوله كانط هو من زاوية التعايل
املثايل .اليشء الذي يجب أن تكون معرفتنا متطابق ًة معه يُنفى يف الفلسفة النقدية إىل
غياهب األمور غري املعروفة ،وهو اليشء الذي يس ّميه كانط اليشء يف نفسه .يعترب كانط
اليشء يف نفسه واقعيّا ً من الناحية املتعالية ال من الناحية التجربية .وميكن اعتبار املثالية
املتعالية يف الفلسفة النقدية ذات مرتبتني 1 :ـ شأن ومرتبة الزمان واملكان اللّ َذيْن هام طبقا ً
خارجي ،بل هام جز ٌء من اإلحساس
لرأي كانط شهودان قبليان مسبقان ،وليس لهام مصد ٌر
ٌّ

1. Transcendental Idealism
2. Appearance
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والحس ومن البنية املعرفية عند اإلنسان 2 ،ـ ما يتعلق باألعيان واألشياء التي تفد عىل
الفاهمة عن طريق الحس (الحساسية) وبعد قبول صور الزمان واملكان .هذه التعابري
ال
غامض ٌة ومن الرضوري إيضاح الفكرة .ألجل فهم ما يقصده كانط من الالزم التدقيق أو ً
يف رأيه حول الزمان واملكان.

الزمان واملكان
يسأل كانط يف بداية الحسيات املتعالية:
إذاً ،ما هام الزمان واملكان؟ هل هام موجودان واقعيان؟ هل هام تعينات فقط أو
حتى عالقات بني األشياء ،ولكن مع ذلك فهي تعينات وعالقات توجد يف نفسها يف
تلك األشياء واألمور ،حتى لو مل تخضع تلك األشياء واألمور للشهود [للحس]؟ أم
أن املكان والزمان يلحقان فقط بالصورة املشهودة ،وبالنتيجة فهام يتعلقان بالطبيعة
الداخلية الذهنية ألذهاننا والتي ال ميكن من دونها إطالق املكان والزمان عىل األشياء؟
()CPR: A23/ B37-38

من بني اآلراء الثالثة أعاله ،يُنسب الرأي األول لنيوتن ،وينسب الرأي الثاين إىل ،
ٌ
اختالف بني نيوتن واليبنتز حول موضوع الجوهرية حيال
والرأي الثالث لكانط نفسه .مثة
قابلية املكان والزمان لالختزال ،لكنهام يتفقان يف تأييد واقعية املكان والزمان .يعتقد نيوتن
أن املكان والزمان «موجودان واقعيان» ويرى اليبنتز أنهام «يتعلقان باألشياء» عىل األقل،
وحتى عندما ال تكون األشياء قد شُ ِهدت وخضعت للشهود .وعليه ،يعتقد كالهام أن
املكان والزمان يوجدان يف العامل بشكلٍ مست ِق ٍّل عن وعي فاعل املعرفة ،وحني تكون لنا
متثالتنا للمكان والزمان فألن لنا وعينا ومعرفتنا للواقع .وعىل ح ّد تعبري غاردنر فإن هذا هو
اليشء الذي ينكره كانط (.)Gardner, 1999, p.88
ذهنية الزمان واملكان يف الفلسفة النقدية تختلف عن ذهنية الكيفيات الثانوية يف فلسفة
متقدمني عىل التجربة،
قبليني أي
جون لوك ،ذلك أن كانط يفرتض الزمان واملكان شهوديْن
ْ
ْ
خارجي من أجل أن يعترب معرف ًة يجب أن يدخل يف قالب هذين
حس
وأي انطباعٍ
ٍّ
ِّ ٍّ
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الشهودين القبليني الذين يس ّميهام صور الحساسية .يقول كانط أن املكان والزمان واألعيان
واألشياء ذات الخصوصيات املكانية والزمانية مثالي ٌة من الناحية املتعالية .إذا افرتضت
األعيان واألشياء منفصل ًة عن حساسية اإلنسان فهي أشياء يف نفسها .بعبار ٍة أخرى ،طبقا ً
مؤرش حساسية اإلنسان وإحساسه باألشياء هو الزمانية واملكانية .كل ما
لرأي كانط فإن
ّ
محض (األعيان
ين
ٌ
يحس به اإلنسان أو ما يشهده اإلنسان حسب تعابري كانط ،إما زما ٌّ
ين أيضا ً فضالً عن كونه زمان ّيا ً (األعيان واألشياء الخارجية) .من جه ٍة
الداخلية) أو هو مكا ٌّ
أخرى ،حيث إن كانط يس ّمي كل ما يتقبله قالبا الزمان واملكان ،ظاهرا ً ،إذا ً كل األعيان
واألشياء املكانية ـ الزمانية هي ظواه ُر ،وهذا يعني أنها مثالي ٌة من الناحية املتعالية .أضف
إىل ذلك ،ألن كل شهود اإلنسان تندرج حسب رأي كانط يف قالَ َب ِي الزمان واملكان ،لذلك
تش ِّكل األعيا ُن واألشيا ُء املعطاة يف الزمان واملكان كل متعلقات معرفتنا ،وهذا يعني أن
كل متعلقات معرفتنا ظواه ُر (مثالي ٌة من الناحية املتعالية).

تعريف املثالية املتعالية
ملزيد من اإليضاح األفضل أن نأخذ بنظر االعتبار تعريف كانط نفسه للمثالية املتعالية.
ع ّرف كانط املثالية املتعالية يف موضعني من كتابه «نقد العقل املحض» :يقول يف
املغالطة الرابعة ،ويف الفائدة السادسة من تعارضات (تناقضات) العقل املحض:
ٍ
متثالت
قصدي من املثالية املتعالية كل ظواهر هذه النظرية ،والتي تعدُّ كلُّها
بشك ٍل عام وليست أشياء يف نفسها ،وعليه فاملكان والزمان هام فقط الصور الحسية
ٍ
تعينات أعطيت لنفسها أو رشوطاً لألعيان واألوبجكتات يف مقام
لشهودنا ،وليست
األشياء يف نفسها .مقابل هذه املثالية هناك الواقعية املتعالية التي تَعتّب الزمانَ واملكانَ
أشيا ًء يف نفسها (أعطيت لنا بشك ٍل مستقل عن الحس) .وعليه فالواقعي املتعايل يظهر
ويتمثل الظواهر الخارجية ـ إذا جرى التسليم لواقعيتها ـ باعتبارها أشياء يف نفسها
موجود ًة بنح ٍو مستقل عنا وعن ح ِّسنا ،ولذلك ستكون طبقاً ملفاهيم الفاهمة املحضة
(املفاهيم املحضة للفاهمة) يف خارجنا .والحقيقة أن الواقعي املتعايل هو الذي
سيامرس الحقاً دور املثايل التجريب ،وبعد أن افرتض خطأً بشأن األعيان ومتعلقات
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الحواس أنها إذا كان املقرر أن تكون موجود ًة فيجب أن تكون موجود ًة يف نفسها
ومبعزل عن الحس ،بعد ذلك سيكتشف أن كل متثالتنا الحسية ـ طبقاً لهذه الرؤية ـ
ً
قطعية أكيد ًة)
غري كافي ٍة وغري كفوء ٍة إلضفاء طابع القطع والحسم عليها (لجعلها
(.)CPR, A369

ويقول أيضا ً يف فقرة من التناقضات:
متثالت رصف ٌة،
ٌ
ي إنها
ليست كل أعيان التجربة املمكنة بالنسبة لنا سوى الظواهر ،أ ْ
ٍ
ٍ
مجموعات من التغيريات ،ليس لها
كموجودات ممتد ٍة أو ك
ي
ليس لها كام نتمثلها ،أ ْ
ً
متعالية[ .ويف
قائم بذاته خارج أفكارنا .إنني أسمي هذه التعليامت مثالي ًة
ي وجو ٍد ٍ
أ ُّ
املقابل] تب ِّدل الواقعية املتعالية حاالتنا املحسوس َة هذه إىل أمو ٍر قامئ ٍة بذاتها ،وبذلك
تب ِّدل التمثالت الرصف َة إىل أشياء يف نفسها (.)CPR, A491/ B519

تشدد الفقرة األوىل عىل أن الزمان واملكان مثاليان من الناحية املتعالية .أو عىل حد
تعبري جاناثان بنت ،الزمان واملكان شهودان وليسا شيئني يف نفسيهام ( Bennett, 1966,
 .)p.64وتقول الفقرة الثانية أن كل األعيان املعطاة يف الزمان واملكان ،أي الظواهر ،مثالي ٌة
من الناحية املتعالية .والحقيقة هي أن الفقرة الثانية تنبع من الفقرة األوىل وتستلزمها الفقر ُة
األوىل ،ومثالية األعيان املعطاة يف الزمان واملكان مضمون ٌة يف مثالية الزمان واملكان
ذاتيهام .طبقا ً لتوصيف كانط هذا فإن كل املنظومة الفكرية لإلنسان ممكنة التسويغ
أي يش ٍء إال
ري مسموحٍ لها بالتفكري حول ِّ
باملثالية املتعالية ،ذلك أن الفاهمة اإلنسانية غ ُ
إذا تقبل ذلك اليشء قالَبَ ِي الزمان واملكان ،وألن قالبي الزمان واملكان يتعلقان ببنية وطبيعة
املعرفة البرشية ،لذلك سيكون كل ما يتص ّوره اإلنسان أو يف ّكر فيه مثال ّيا ً من الناحية
املتعالية .لذلك يقول كانط:
ما يفكر فيه يف املفهوم فقط يتعلق بالظواهر .وهذا هو سبب مثالية األعيان و
املثالية املتعالية (.)Kant, 1999, p.251

وال يتوقف كالم كانط عند هذا الحد بل يقول إن متعلقات معرفتنا املثالية من الناحية
املتعالية ،هي يف الوقت ذاته واقعي ٌة من الناحية التجربية (.)CPR, A27-28/ B43-44
النقطة التي ينبغي التنبّه لها هي املعنى الذي يقصده كانط من الواقعية التجربية .تدور
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الواقعية التجربية من وجهة نظر كانط حول محور ومدار اإلنسان والطبيعة الحسية واملعرفية
لإلنسان .دراسة ومالحظة األشياء من الناحية التجربية تعني يف الفلسفة النقدية دراستها من
زاوية اإلنسان (.)Cf, Ibid, A26/ B42

املعاين اجلديدة للمفردات
بعض أهم
تسبب كانط بثورته الكوبرنيكوسية يف مضامر املعرفة يف أن تكتسب
ُ
معاين مختلف ًة يف فلسفته ،بحيث قد يكون املعنى
املصطلحات واملفردات الفلسفية
َِ
الجديد للمفردة أحيانا ً عىل الض ّد متاما ً من معناها الدارج واملألوف يف النصوص
الفلسفية .ومن جملة هذه املصطلحات مصطلح «األوبجكت» أو العني أو العينية .عندما
يجري الحديث عن أوبجكتية (عينية) املعرفة عادةً ما يراد بها شيئَ ْني كمصداقني لهذه العينية
املعرفية :األول اليشء الخارجي ،أي اليشء الذي هو خارج الجهاز املعريف والذهني
لإلنسان والذي يعترب يف الفلسفة اإلسالمية معلوما ً بالعرض .والثاين أن يستطيع ذهن
اإلنسان أن ينظر نظر ًة مستقل ًة لتصوراته ومفاهيمه الذهنية ،وال يأخذ بنظر االعتبار طابعها
الحكايئ .يف هذه الحالة سيكون التصور واملفهوم نفسه عني الفكر (أوبجكت الفكر).
مثالً يواجه اإلنسان يف العامل الخارجي موجو ٍ
دات مختلف ًة منها القلم الذي يكتب به .القلم
الخارجي أوبجكت املعرفة وله وجوده الخارجي ويؤدي إىل حصول تصو ٍر يف مرتب ٍة معين ٍة
من أنفسنا ،وعادة ما تس ّمى هذه الصورة اصطالحا ً باملعلوم بالذات .وميكن لهذه الصورة
الكيل للقلم.
ّ
الخيالية أن تكون لها صورتها العقلية أيضا ً ،وهي املفهوم
ي ميكنه تفكيك ثالثة
يتضح من هذا التحليل البسيط أن اإلنسان يف مواجهته ليش ٍء مادّ ٍّ
خاصة .ب ـ صورة
أشياء عن بعضها .أ ـ القلم الذي يف الخارج وله وز ٌن وحج ٌم ولو ٌن
ّ
القلم التي تحصل يف املرتبة الخيالية من نفس اإلنسان .ج ـ املفهوم الكيل للقلم وهو
ٌ
مصاديق كثري ٌة .النقطة املهمة هي أنه عالو ًة عىل القلم
معقول أ ّو ُل وميكن أن تكون له
ُ
الخارجي ،ميكن أيضا ً دراسة القلم الخيايل واملفهوم الكيل العقيل للقلم كمتعلق للمعرفة
بنظر ٍة مستقل ٍة وغريِ مرآتي ٍة ،وإصدار أحكامٍ حولها ،أحكامٍ من قبيل:
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شكل ومقدا ٌر وميكن أن يصدق
ٌ
ليس للقلم الخيايل وز ٌن وماد ٌة وليس للقلم العقيل
عىل كثريين.

هنا ينبغي التنبه لنقط ٍة مهم ٍة وهي أنه يف أكرث الفلسفات التي سبقت كانط وكذلك يف
مستقل عنا ـ أو
ٍّ
خارجي
الفلسفة اإلسالمية ،كان القلم الخارجي معرتفا ً به رسميّا ً كيش ٍء
ٍّ
تنصب عىل مطابقة القلم الخيايل والقلم
ني خارجي ٍة ـ وكانت املحاوالت
كأوبجكت وع ٍ
ّ
العقيل عىل القلم الخارجي وفقا ً ألصو ٍل وركائ َز مع َّين ٍة .ولكن يف ضوء إيضاحات كانط
بشأن ظاهر املعرفة وأوبجكت املعرفة ،يتجىل أن األوبجكت الخارجي مل يعد يف فلسفته
عامل يف الخارج
ٌ
محصلٍ بالشكل املألوف ،فطبقا ً للمثالية املتعالية عندما يح ّفز
ذا معنًى
َّ
أي يف قالَ َبي الزمان واملكان،
قوانا الحسية يدخل هذا األثر أ ّوالً يف قالب الصور الحسية ْ
وعندها يتحول إىل ظاه ٍر .وإذا مل يتقبل هاتني الصورتني الحسيتني فلن يس ّمى ظاهرا ً أصالً،
أي إنه لن يظهر لنا ،بل سيبقى شيئا ً غامضا ً مجهوالً يف غياهب اليشء يف نفسه.
ْ

الظاهر والظاهريايت
إليضاح الفكرة أكرث يجب جالء املعنى الدقيق لعدة مصطلحات يف الفلسفة النقدية.
يالحظ أحيانا ً يف ترجمة فلسفة كانط إىل الفارسية أنهم ال يفرقون بني  Appearanceوبني
 ،Phenomenonويرتجمون كليهام إىل كلمة الظاهريايت «پديدار» .ولكن مثة يف الفلسفة
النقدية فرق دقيق بني هاتني املفردتني .ملفردة  Appearanceيف «نقد العقل املحض»
والتي نرتجمها هنا إىل الظاهر (منود) ماد ٌة وصور ٌة معين ٌة .مادتها هي ما يأيت عن طريق
ِ
كرثات الظاهر بحيث يعطيها إمكانية أن
الحس ،بينام صورتها ذلك اليشء الذي «يع ّني
ٍ
عالقات معين ٍة» ( .)CPR, A20/ B34يقول كانط أن الصورة التي متنح
تنتظم يف قالب
حسا ً ،ومن هنا يستنتج أنها صور ٌة قبلي ٌة للشهود.
الحس نظاما ً ال ميكنها أن تكون هي نفسها ّ
نعلم أن كانط يعترب الزمان واملكان صورتني قبليتني للشهود .وهو يقول أننا ال ميكن
صوريت ِالشهود هاتني ،وإذا ً ،ال
َ
أن نتوفر عىل املعرفة باملعنى الحقيقي للكلمة خارج
إال يف قالبي الزمان واملكان .من هنا ،فهو يعتقد أن للظواهر نظاما ً
نستطيع العلم بالظواهر ّ
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ٍ
خاصا ً
خاصا ً وال ميكن اعتبارها
انطباعات حسي ًة خادع ًة بالقوة .الظواهر التي تكتسب نظاما ً ّ
ّ
يف قالبي الزمان واملكان ،تكتسب مر ًة أخرى نظاما ً آخ َر بواسطة مفاهيم الفاهمة القبلية أو
«املقوالت»  ،وتتصف مثالً بالوحدة أو الجوهرية أو العرض .وميكن تسمية كال هاتني
املرحلتني بالتأليف .الظواهر التي تندرج عىل هذا النحو ضمن صور الشهود القبلية،
وتطلق عليها يف مرحل ٍة الحق ٍة مقوالت الفاهمة تتحول إىل ظاهريات أو .Phenomenon
ويف ضوء هذه املراحل يقول كانط« :الظواهر عندما يُف ّكر فيها كأعيانٍ حسب وحدة
املقوالت ،تس ّمى ظاهريات» ( .)CPR, A248-249وإذا ً ،فالظاهريات ظواه ُر تنظمت يف
حد .تنظم الفاهم ُة الظواه َر يف قالبي الزمان واملكان طبقا ً ملفاهي َم
إطار املقوالت امل ُو ِّ
قبلي ٍة ليس مصدرها يف حيز الظواهر .ألن ما ليس بظاه ٍر ال ميكنه أن يكون متعلَّقا ً للتجربة،
لذلك ال تستطيع الفاهمة إطالقا ً أن تتجاوز حدود الحساسية التي ال ميكن لألعيان
إال يف داخلها وضمنها (.)CPR, A246/ B303
واملتعلقات أن ت ُعطى لنا ّ

عالقة الظاهر باليشء يف نفسه
املسألة املهمة األخرى التي أمامنا هنا هي عالقة الظاهر باليشء يف نفسه .ما هي أساسا ً
ني أو أبجك ت املعرفة ،وما هو شأنها ومكانتها يف املثالية املتعالية؟ عندما مييز كانط
ع ُ
تصو َرهُ للظاهر والشهود الحس عن تصور اليبنتز وفولف ،ينكر بشد ٍة ِ
وح َّد ٍة عالقة الظاهر
باليشء يف نفسه:
ال أننا ال نستطيع مبعونة الحسيات أن نعرف طبيعة األشياء يف نفسها إال بطريق ٍة
غامض ٍة ،بل إننا ال نستطيع عىل اإلطالق أن نكتسب معرف ًة حولها (.)CPR, A44/ B62

أساس
ويف املقابل ،عندما يستدل ضد النزعة التجربية ونزعة الشك ،يؤكد عىل أن
َ
ري قابل ٍة للمعرفة:
الظواهر مركو ٌز يف «األبجكت املتعالية» ،مع أن هذه األبجكت املتعالية غ ُ
ال األبجكت املتعالية التي هي أساس وركيزة ظواهرنا الخارجية وال أساس الشهود
ٍ
معروف]
أساس [غري
الداخيل ،ليس أي منهام يف نفسه ماد ًة وال وجودا ً مفكراً ،بل هام
ٌ
لظواهر تؤ ِّمن املفهوم التجريب للنوع األول من الوجود وكذلك املفهوم التجريب
للنوع الثاين من الوجود (.)CPR, A380
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ح فإن كانط يتحدث عن األبجكت املتعالية .وكأننا مع كل خطو ٍة نخطوها
كام هو واض ٌ
يف سبيل إيضاح املثالية املتعالية نواجه معضل ًة وغموضا ً جديدا ً .من أجل فهم معنى
األبجكت املتعالية يجب أن نراجع «نقد العقل املحض» ثاني ًة .ولكن قبل استعراض رأي
كانط حول األبجكت وتحليله وتقييمه ،نشري إىل نقط ٍة أخرى من الفقرة أعاله عىل وجه
اإلجامل .يرى كانط أن أساس وركيزة الظواهر الخارجية والشهود الداخيل «ال هو املادة
وال املوجود املف ِّكر» .ميكن االستنتاج من هذا الكالم أن كانط يحتمل عىل األقل أن جذر
املادة واملوجود املفكر هام يش ٌء واح ٌد .ميكن لهذا الكالم واالدعاء أن يكون له طبقا ً
محص ٌل ،ولكن طبقا ً للفلسفة النقدية سيكون
ومعنى
يل
ٌ
للفلسفة الصدرائية
َّ
محمل عق ٌّ
ً
مبعنى التسليم ملرتب ٍة متاميز ٍة ومستقل ٍة من الوجود ال هي مادي ٌة وال هي مف ِّكر ٌة.

اليشء ،وامل ُلقى مقابل ،واألبجكت
مثة يف اللغة األملانية كلامتٌ ترتبط كل واحد ٍة منها بنح ٍو ما مبعنى اليشء أو متعلق
املعرفة .وهذه الكلامت هي Ding/Sache :و Gegenstandو .Objektاستخدمت مفردة
كل يش ٍء ممك ٍن
 Ding/Sacheيف مدرسة فولف لتعيني الشيئية امليتافيزيقية ،وتدل عىل ِّ
حتى لو كان إمكانه بالفعل .يف «نقد العقل املحض» قليالً ما ُيستخ َدم هذا املصطلح ما
يدل عىل منحى كانط املعارض لـ فولف .ويف املواضع التي يرد فيها هذا املصطلح يف
«نقد العقل املحض» ،يكون الكالم عن الشيئية امليتافيزيقية.
يف مقابل السلب املتعايل الدال عىل الالموجود يف نفسه ،وهو املقابل للتأييد أو
اإليجاب املتعايل ،تدل هذه املفردة عىل يشء يبني مفهو ُم ُه يف نفسه موجودا ً ،ولهذا
1

يس ّمى تأييدا ً أو إيجابا ً متعاليا ً للواقع (الشيئية ) ،إذ فقط بواسطته ويف حدود ما يصله ،تعترب
األبجكتات أشياء .ويف املقابل فإن السلب يدل عىل الفقدان الرصف ،وفقط يف املوضع
أي يش ٍء (.)CPR, A575/ B603
الذي يُف َّكر بهذا السلب ميكن تصو ُر رفعِ ِّ

1. Dingheit/Sachheit
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إال عن طريقه.
يقول كانط أن التأييد املتعايل يقرر الواقع وال ميكن تقرير شيئي ٍة لألعيان ّ
كام يثبت التأييد االستعاليئ إمكان السلب ،ألن «كل املفاهيم السلبية [من قبيل العمى
كل ح ٍّد ومحدو ّدي ٍة .ألن
ت من باب أوىل إمكان ِّ
والجهل والفقر] اشتقاقي ٌة» ( )Ibidوت ُث ِب ُ
كانط يعترب الحد واملحدودية صور ًة من السلب ،لذلك يقول أننا بحاجة إىل معنًى عا ٍّم أو
يل» للشيئية ليك ندرك األعيان املحدودة املعينة .إنه يس ّمي هذه الشيئية الالمتعينة
«مثا ٍّ
«اليشء يف نفسه» .يستخدم كانط هنا تعبري  ،Ding an Sichال ]or Objekt[ Gegenstand
(  .) p.304،Ding an sich caygill, 1995وهام يف «نقد العقل املحض» غري Object
دقيق يف الفلسفة النقدية.
و .Gegenstandوبني املصطلحني األخريين ٌ
فارق ٌ

استكامل حتليل هايدغر
يف كتابه «كانط وقضية امليتافيزيقا» ،عندما يقارن هايدغر معرفة البرش املحدودة مع
حص املصطلحات األملانیة  ObjektوGegenstand
املعرفة اإللهية الالمحدودة ،مي ّ
و  Appearanceبطريقته املعروفة ،ويحاول تبيني معانيها الدقيقة .يكتب ببيانٍ واضحٍ جز ٍل
خالفا ً لكانط:
إذا كانت املعرفة املحدودة قابل ًة للشهود ،وجب أن يفصح األم ُر القابل للمعرفة عن
نفسه بنفسه .وعليه فام ميكن للمعرفة املحدودة أن تكشف عنه يجب أن يكون موجودا ً
يكشف عن نفسه ويظهرها ،مبعنى أن يكون ظاهرا ً .مفردة «الظاهر» تدل عىل املوجود
أدق ،ال يوجد يش ٌء بوصفه Ob-ject
نفسه باعتباره أبجكت املعرفة املحدودة .بعبار ٍة َّ
إال للمعرفة املحدودة .مثل هذه املعرفة فقط تنفتح عىل موجو ٍد له وجوده
[ّ ]Gegenstand
مسبقا ً [يكون موجودا ً مسبقا ً] .من ناحي ٍة أخرى ،ال ميكن للمعرفة غري املحدودة أن تواجه
موجودا ً يجب أن تتطابق معه .مثل هذا «التطابق مع »...معناه «التبعية لـ  ،»...وبالنتيجة
فهو نو ٌع من املحدودية والتناهي .املعرفة الالمحدودة عبارةٌ عن فعل الشهود الذي يسمح
للموجود نفسه أن يوجد ...حيثام كان املوجود منكشفا ً للشهود املطلق فإن (وجوده) ره ٌن
بـاالنوجاد أو الظهور .ذلك املوجود مبا هو موجو ٌد ،وليس موجودا ً مبا هو أبجكت .بعبار ٍة
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أدق لو قلنا أ ّن األبجكت انوجدت يف عملية الشهود نفسها نكون قد أخفقنا أساسا ً يف إدراك
َّ
ذات وماهية املعرفة الالمحدودة (.)Heidegger, 1962, p.35-36
ٍ
إال أنه من
جهات مهم ٍةّ ،
مع أن كالم هايدغر مفي ٌد ويسلط األضواء عىل املسألة من
جه ٍة ما تتعلق مبوضوعنا أكرث ،ال يخلو من ٍ
نقص وإشكا ٍل .ولهذا ،فاألفضل أن نخوض
يف منابت املفردات وجذورها وعلم أنسابها ليتجىل معناها الدقيق أفضل.
تتكون مفردة  Gegenstandمن  Gegenمبعنى «يف مقابل ،بخالف ،متناظر» ،وStand
من املصدر  Stehenمبعنى «الوقوف والتموضع» .إذا ً ،ترجمة  Gegenstandهي امل ُلقى
مقابل أو املوضوع أما َم (برابرايستا)؛ و(برابرايستا) هي املفردة التي اختارها الدكتور أديب
سلطاين للرتجمة الفارسية .واملفردة األملانية  Objektتعادل املفردة الالتينية Objectum
من املصدر  Obiacereيف الالتينية  Iacereمبعنى «قذف» و«إلقاء» .وللمطلع  obمعانٍ
مختلف ٌة منها «من أجل» و«يف مقابل» و«عند»؛ و Jektمبعنى «إلقاء» .إذا ً ،مفردة Objekt
يف ضوء جذورها ستكون شيئا ً قريبا ً من «املقذوف مقابل( »...در برابر ـ پرتاب شده) أو
(برون آخته) التي لو تسامح نا ألمكن استخدامها ملتعلقات العلم اإللهي الالمحدود .ليس
إرشاقي ،وليس ملعلوماته وجودها املستقل ،ألن لها
للعلم اإللهي ُمل ًقى مقابله ،إمنا علمه
ٌّ
وجودها بواسطة اإلضافة اإلرشاقية إىل الله .واآلن يتبني أن هايدغر عندما يستخدم مفردة
 Objektمرتادفة مع  ،Gegenstandفهو يعني املعنى العرصي ملفردة أبجكت ،أي Object
مبعنى متعلق املعرفة وامللقى مقابل.
مع أن هايدغر يدقق عاد ًة يف جذور املفردات كثريا ً ،وله يف كتابه «كانط وقضية
امليتافيزيقا» إحاالتٌ متعدد ٌة ومتكرر ٌة إىل نص «نقد العقل املحض» ،إىل درجة أنه يدقق

إىل ح ّد الوسواس يف معنى مطالع املفردات واالصطالحات األملانية املستخدمة يف «نقد
إال أن النقطة الدقيقة والفرق الظريف الذي يقيمه كانط بني Gegenstand
العقل املحض»ّ ،
و Objectقد فاته وبقي خا ِفيا ً عنه .ولو كان قد تنبه إىل هذا الفرق ملا تصور يف نص الرشح
الذي كتبه لفلسفة كانط أن هاتني املفردتني لهام مع ًنى واح ٌد متاما ً.
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وأسايس ج ّدا ً
الفرق الدقيق الذي يقيمه كانط بني  Gegenstandو Objecktمه ٌّم
ٌّ
للفلسفة النقدية واملتعالية عند كانط Gegenstande .هي أعيان التجربة أو الظواهر
املتطابقة مع حدود الفاهمة والشهود ،بيد أن النقطة املهمة هي أنها ميكن أن تعد ظواهر
يف الشهود من دون أن ترتبط بأداءات الفاهمة .يقول كانط يف فقرة من «أصول االستنتاج
املتعايل بشكلٍ عا ٍّم»:
ٍ
رشوط ت ُعطى يف إطارها «ملقياتٌ مقابل »...يف
مقوالت الفاهمة ال تكشف لنا أبدا ً عن
الشهود .من هنا ميكن للملقيات مقابل (=  )Gegenstandeأن تظهر وتتجىل لنا «من دون
أن تكون مرتبط ًة بالرضورة بأداءات الفاهمة»  ،وعليه من دون أن تشتمل الفاهمة عىل
رشوطها القبلية (.)CPR, A89/ B122
ويكتب يف فقر ٍة عن التشابه الثاين:
تلقي كرثات الظاهر متوا ٍل دامئاً .متثالت أو تصورات األقسام تأيت تلو بعضها .أما
ٌ
قضية أخرى
هل التمثالت أو التصورات تأيت تلو بعضها يف امللقيات مقابل أيضاً فهذه
كل يش ٍء وحتى كل
للتأمل والتفكري مل تدرج يف التلقي« .اآلن ميكن بال شك تسمية ِّ
متثل أو تص ُّو ٍر يف حدود وعينا به أبجكت ،أما ما هو معنى هذه املفردة يف خصوص
الظواهر» ـ ال يف حدود أنها أبجكت باعتبارها ظواه َر ،بل فقط يف حدود كونها تبني
أعمق .إىل درجة أن الظواهر ـ يف مقام
وتشخص أبجكت ـ «فهذا ما يستلزم دراس ًة
َ
التمثالت فقط ـ طاملا كانت يف الوقت ذاته «ملقيات مقابل »...الوعي [ملقيات
الوعي] ،فال تتاميز عن تلقيها أي عن قبولها يف تأليف قوة الخيال» .وعليه ينبغي القول
أن كرثات الظاهر تتولد دامئاً بشك ٍل متوا ٍل يف الذهن (Ibid, A189-190/ B235-
.)235

جمل املدرجة داخل أقواس والتي جرى بذلك
يف ضوء هذه العبارات وخصوصا ً ال ُ
وكل متثلٍ لنا وعينا به ،يس ّميه
كل يش ٍء َّ
التشديد عليها ،يتضح متاما ً أن كانط يس ّمي َّ
أبجكت ،لكنه يعتقد أننا عندما نستعمل هذه املفردة يف خصوص الظواهر فستكتسب معنًى
أدق .ويف
خاصا ً ،ومتييز هذه املعاين بعضها عن بعض يحتاج إىل تأملٍ وتفكريٍ آخ َر ورمبا َّ
ّ
ٍ
ٍ
ملقيات مقابل »...الوعي،
متثالت «
تتمة ذلك ،يوضّ ح أنه عندما تكون الظواهر بوصفها
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فستكون مرتبط ًة بتأليف التل ّقي .وهذا يعني أننا مل نصل بع ُد إىل مرحلة تأليف إعادة البناء،
ومن باب أوىل مل نصل بع ُد إىل مرحلة تأليف إعادة املعرفة .طبعا ً ،مع أن كانط يقول أنها
إال أنه يقصد رصفا ً تأليف
يف هذه املرحلة «ال تتميز عن القبول يف تأليف قوة الخيال»ّ ،
2

1

قی الذي مخزنه الخيال ،ال تأليف إعادة البناء الذي هو العمل الف ّعال لقوة الخيال.
التل ّ
3

هنا تتضح النقطة الدقيقة التي قصدها كانط :عندما مت ّر «ملقيات مقابل »...التجربة ،أي
الظواهر التي تكتسب صور الزمان واملكان ،مبرحلة تأليف التلقي وإعادة البناء وتصل إىل
4

ٍ
ومتعلقات للمعرفة ،فإنها تصل ت ّوا ً إىل
مرحلة تأليف إعادة املعرفة  ،وتتحول إىل أعيانٍ
مقام الـ .Objekt
طبعا ً ينبغي التذكري بأن تفكيك تأليف التل ّقي يف الشهود عن تأليف إعادة البناء يف
يل ينبني عىل التحليل
الخيال ،وعن تأليف إعادة املعرفة يف املفهوم ،هو تفكيك ومتيي ٌز عق ٌّ
العقيل ملراحل املوجود املختلفة يف عملية اإلدراك ،وليس تفكيكا ً زمان ّيا ً .كل هذه
ٍ
واحد ،ولكن ميكن عقل ّيا ً تفكيكها ضمن ثالث مراحل.
التأليفات الثالثة تحصل يف زمنٍ

معنى العني والعينية
بعد أن تبني معنى العني واألبجكت يف الفلسفة النقدية إىل ح ٍّد ما ،سيتضح بذلك مراد
كانط من العني والعينية أيضا ً .قبل أن تكون العينية مبعنى تطابق التصورات الذهنية لإلنسان
ذهني ،وبعبار ٍة أخرى بني األذهاين .مصطلح
يل
مع ما بإزائها الخارجي ،فهي أم ٌر داخ ٌّ
ٌّ
السبجكت أو فاعل املعرفة يف «نقد العقل املحض» يأيت يف مقابل «األبجكت» و «امللقى
مقابل .»...ولك ْن ،مثة هاهنا فئتان من السبجكت ولها ثالثة أنوا ٍع من املتعلقات .وهذه

1. Synthesis of apprehension
2. Synthesis of reproduction
3. Gegenstand
4. Synthesis of recognition
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1

األنواع الثالثة هي :أ ـ اليشء ما بعد الطبيعي (امليتافيزيقي) وهو ممكن الوجود ،حتى لو
2

مل يكن موجودا ً بالفعل .ب ـ «امللقى مقابل » وهو الظواهر املتمتعة باملحتوى الناجم
أي الزمان واملكان .ج ـ
عن أم ٍر غري معروف والصورة املعالجة من قبل الحساسية ْ
3

األبجكت أو الظواهر التي اكتسبت عىل أساس املقوالت القبلية للفاهمة وحد ًة معين ًة،
معني بشأنها .األبجكت باملعنى األخري هو نفسه اليشء املقصود يف مرحلة
وصدر حك ٌم َّ ٌ
تغري متاما ً يف الفلسفة النقدية.
تأليف إعادة املعرفة .وهكذا يتبني أن معنى العينية قد َّ
بعبار ٍة أخرى  ،الظواهر التي تقبلت الصورتني القبليتني للحساسية اكتسبت شأنا ً متعاليا ً
رص متعالي ٍة .العنارص املتعالية تختص بالسبجكت املتعالية ،متاما ً كام أن
وتحولت إىل عنا َ
العنارص التجربية تختص بالسبجكت التجربية .األبجكت املتعالية هي أبجكت لسبجكت
متعالي ٍة .واألبجكت التجربية أيضا ً هي أبجكت لسبجكت تجربي ٍة .النقطة املهمة هي أنه
عيني ألن السبجكت املتعالية عيني ٌة.
طبقا ً للمثالية املتعالية ،فإ ّن األبجكت املتعالية أم ٌر
ٌّ
اليشء التجريب باملعنى املألوف للكلمة ،أو الـ  ،Ding an sichأو اليشء يف نفسه يف
أسايس بني العينية باملعنى املألوف واملعروف
الفرق
ُ
ذهني .وهذا
املثالية املتعالية ،أم ٌر
ٌّ
ٌّ
أي
والعينية باملعنى املتعايل الكانطي .عادة ما نعترب العينية ألعيانٍ توجد مستقل ًة عن ِّ
سبجكت .ولكن يف عامل ظواهر كانط ،سوا ًء أكانت مثل هذه األعيان موجودة أم كانت
ٍ
ٍ
نقاش.
نقاش أصالً ،وال ميكنها أساسا ً أن تكون موضع
غري موجودة ،فهي ليست موضع
إذا ً ،خالفا ً لرأي كانط ،إذا كنا أوفياء لنص «نقد العقل املحض» وأصوله األساسية ال
صحيح ذلك الذي أك ّد عليه
حق
ميكن أساسا ً أن نعترب األشياء يف نفسها موجود ًة .إنه كال ٌم ٌّ
ٌ
كثريون من ياكويب إىل اسرتاوسن ،ألن إطالق الوجود عليها يعني استخدام مقوالت

1. Ding
2. Gegenstand
3. Objekt
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1
الفاهمة القبلية ليش ٍء مل يكتسب صورة الحساسية .وهذا االدعاء يؤكد عليه أصل

املوضوع الثاين من أصول الفكر التجريب املوضوعة .يقول كانط هناك:
كل ما يتالزم مع الرشوط املادية للتجربة ـ أي اإلحساس ـ فهو واقعي ( Ibid,
.)B266

ٍ
قوانني تجربي ٍة معين ٍة استنتاج
معني بواسطة
حس َّ ٍ
إدراك
طبعا ً يتابع كانط بأنه ميكن من
َ
ٍّ
حس.
وجو ِد يش ٍء ال يظهر هو نفسه لنا عىل شكل انطبا ٍع ِّ ٍّ
وهكذا نتوصل من اإلدراك الحس لربادة الحديد املجتذبة نحو جسمٍ ما إىل وجود
ماد ٍة مغناطيسي ٍة نافذ ٍة يف كل األجسام ،هذا عىل الرغم من أن بنية أعضائنا الحسية متنع من
أن ندرك هذا الوسيط دون واسط ٍة (.)Ibid, B273
األشياء يف نفسها ال تتالزم مع الرشوط املادية للتجربة أي مع الحس .من جه ٍة أخرى،
وخالفا ً لحالة «املادة املغناطيسية» ،إذا كانت أعضاؤنا الحسية حساس ًة بالقدر الكايف ،فإن
حس .يتجىل بهذا
اليشء يف نفسه ليس له قابلي ٌة أن يكون موجودا ً عىل شكل انطبا ٍع
ِّ ٍّ
أال يستخدم مقولة الوجود أو العلية يف خصوص اليشء يف نفسه،
اإليضاح أن كانط يجب ّ
ولكنه ـ خالفا ً ألصوله يف املثالية املتعالية ـ يطلق مقولة الوجود عىل اليشء يف نفسه
ٍ
حاالت فقط:
ويطلق عليه أيضا ً مقولة العلّيّة .ونشري هنا إىل ثالث
أوالً :الطبقة الداخلية غري املعروفة للامدة تؤثر عىل حواسنا ،وبذلك يوجِد الشهو ُد
املركب فينا (.)Ibid, A359
األم َر
َ
ري معروف ٍة بالنسبة لنا ( Ibid,
ثانيا ً :العلة غري املحسوسة للتمثالت الزمانية ـ املكانية غ ُ
.)A494/ B522
ثالثا ً :إنني أعرتف ح ّقا ً أن هناك يف خارجنا أجساما ً ،أي توجد أشياء مع أننا ال ندري ما
هي يف نفسها ،لكننا نعرفها عن طريق الصور الناتجة عن تأثريها عىل حسنا (كانط1370 ،
هـ ش 1991 ،م ،ص .)126

1. Ding

دراسةٌ نقديةٌ حول املثالية املتعالية عند كانط 417 
كل حا ٍل ،ال تستطيع األعيان ،واألشياء ،و «امللقيات مقابل ،»...واألبجكتات ،أن
عىل ِّ
1

ٍ
متعلقات لإلدراك الذايت املتعايل أو اإلدراك الذايت التجريب .طبعا ً
إال باعتبارها
جد ّ
ت ُو َ
منفصلني .ميكن اعتبارهام
ليست السبجكت املتعالية و السبجكت التجربية موجوديْن
ْ
وشأنني لإلنسان يف مقام السبجكت املف ِّكرة مع مالحظة أن هناك سبجكتات
وجهني
ْ
ْ
تجربي ًة كثري ًة بينام ال توجد سوى سبجكت متعالي ٍة واحد ٍة .السبجكتات التجربية سبجكتات
أنطولوجي ٌة بينام السبجكت املتعالية سبجكت منطقي ٌة .السبجكتات التجربية موجوداتٌ
واقعي ٌة متاميز ٌة بعضها عن بعض وهي زماني ٌة ومكاني ٌة .السبجكتات املتعالية مشرتك ٌة بني
كل البرش نظري :الزمان ،واملكان ،والفاهمة ،ومقوالت الفاهمة ،والعقل ،وهي أمو ٌر مشرتك ٌة
بني كل أفراد البرش.
ٌ
مشرتك بني كل البرش وما هو
وهكذا ،يتبني أن العينية يف املثالية املتعالية تعني ما هو
متطابق مع البنية املعرفية للبرش .متعلقات تجاربنا كانت ستكون أشياء يف نفسها إذا مل
ٌ
يكن الزمان واملكان املحضان (الرشوط الخاصة) حساسيتنا ،بل «رشوط إمكان األشياء»
مبعنى  ،)Cf. CPR, B73( Ding an sichبيد أن كانط يقول أننا ال نستطيع العلم بهذا،
وعليه:
ما هي امللقيات مقابل يف نفسها مبعز ٍل عن كل تقبلٍ من حساسيتنا؟ فهذا هو املجهول
بالنسبة لنا متاما ً .إننا ال نعلم شيئا ً سوى األسلوب الذي ندرك به امللقيات مقابل ،وهو
كل إنسانٍ يتمتع
خاص بنا ،وعليه فكل موجو ٍد ميتلكه بالرضورة ،عىل الرغم من أن َّ
أسلوب
ٌّ
ٌ
إال بهذا األسلوب من اإلدراك...
به قطعا ً .إننا ال نتعامل ّ
«املكان والزمان مرتبطان مطلقا ً ورضورة بحساسيتنا» ،وال يختلف األمر ما إذا كانت
إحساساتنا هذه أو تلك وما هي نوعيتها ،فإحساساتنا ميكن أن تكون متفاوت ًة كثريا ً بعضها
عن ٍ
بعض.

1. Apperception

418

 إميانويل كانط( :)1اإلبستمولوجيا

حتى لو استطعنا رفع شهودنا إىل أعىل درجات الوضوح ،فلن نقرتب مع ذلك حتى
مبقدار ذر ٍة من البنية الوجودية للملقيات مقابل يف نفسها (.)Ibid, A42-43/ B59-60

ٍ
وكحاالت سابق ٍة ي ّدعي كانط ادعا ًء ال ينسجم مع األصول األساسية للمثالية
هنا أيضا ً
اح «نقد العقل املحض» واملدافعون عنه الكال َم حول الشأن املعريف
رش ُ
املتعالية .أك َ
رث ّ
للزمان واملكان ومقوالت الفاهمة ،وقد أكدوا أنه عىل الرغم من أن املكان والزمان،
ٍ
ٍ
وخصوصيات للواقع
سامت
والصورة الزمانية للملقيات مقابل ،واألبجكتات ،ليست
املطلق ،بيد أنها تتمتع بنو ٍع من الواقع الرشطي الناجم بح ّد ذاته عن واقع أنها الزم ٌة
أي يش ٍء يغدو متعلَّقا ً ملعرفتنا .بعض رشاح الفلسفة
ورضوري ٌة للبنية الوجودية لطبيعة ِّ
النقدية ساروا عىل خطى كانط فقالوا :عىل الرغم من أن الزمان واملكان ذهنيان من الناحية
املتعالية ،لكنهام من الناحية البرشية اإلنسانية يتمتعان بكل رشوط العينية .وألنهم كانوا
يعتقدون أن البنية والطبيعة املعرفية لكل البرش واحد ٌة ،إذا ً ،ينبغي عدم الشك يف عينية
معارف أفراد البرش الذين راعوا هذا الرشط ( Sf. Allison, 1996, pp.3-26/ Ibid, 2006,
.)pp. 11-25/ Gardner, 1999, pp.81-113
وعىل ح ّد تعبري كانط نفسه:
...لكن مثالية الزمان واملكان ال تأثري لها عىل قطعية املعرفة التجربية ،ألننا واثقون
مطمئنون بشأنها بنح ٍو متسا ٍو واح ٍد ،سوا ًء أكانت هذه الصور يف األشياء يف نفسها
بالرضورة أم كانت يف شهودنا لها فقط (.)CPR, A39/ B56

نالحظ أن كانط يف هذه العبارة ويف الفقرة السابقة يتحدث عن بنية «كل أفراد البرش»
ٍ
واحد .والسؤال هنا :هل بوسع كانط
ويقول عنها أننا واثقون مطمئنون بشأنها بنح ٍو متسا ٍو
هنا طبقا ً ملبادئ الفلسفة النقدية أن يصدر حكام ً كليا ً ورضوريا ً؟ كيف توصل كانط إىل
هذه النتيجة القائلة أن كل أفراد البرش لهم بني ٌة وطبيع ٌة معرفي ٌة واحد ٌة مشرتك ٌة؟ أليس هذا
التوص ل إىل مرتبة من الذاتيات املشرتكة اإلنسانية؟ إذا كان الجواب
االدعاء ذاته مبعنى
ّ
ني اسمه اإلنسان ميكن أن نصل إىل مرتب ٍة من
إيجاب ّيا ً فيجب التسليم بأنه يف موجو ٍد مع َّ ٍ
معرفة اليشء يف نفسه.
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طبعا ً يستطيع كانط أن يقول يف معرض الر ّد أنه يقصد البنية املعرفية لإلنسان الظاهر ال
البنية املعرفية لإلنسان يف نفسه ،بيد أن هذا الر ّد بدوره ال ميكنه حامية كانط وأنصاره من
سهام النقد ،ألن الظاهر والظاهريايت أساسا ً ال يكتسب معناه إالّ بعد التسليم لقوالب بنية
أدق  ،ميكن لإلنسان أن يعرف امللقيات مقابل واألبجكتات التي
املعرفة البرشية .بعبار ٍة َّ
لها ظاهرها وظاهرياتها ،بل إن امللقيات مقابل واألبجكتات طبقا ً للفلسفة النقدية ال ميكنها
ٍ
وظاهريات .الظاهر هو اليشء الذي تق ّبل كلتا أو إحدى
إال ظواه َر
أن تكون ـ عىل الرتتيب ـ ّ
الصورتني القبليتني للشهود (الزمان واملكان) .أي إنه اليشء الذي يتحدث عنه تأليف
التل ّق ي .والظاهريايت هو نفسه الظاهر عندما يصل إىل مرحلة تأليف إعادة املعرفة ،وهذا
حد ،وتطلق عليه املقوالت القبلية للفاهمة.
يحدث عندما يخضع ألداء قوة الفاهمة املو ِّ
وعليه ،ما مل يخضع اليشء لقوالب الحسيات واملفاهيم القبلية للفاهمة فلن ميكن تسميته
ظاهرا ً أو ظاهريات ّيا ً .واآلن ،إذا قيل أن املراد من البنى املعرفية لإلنسان ـ أي صور
الحساسية والفاهمة ومقوالت الفاهمة ـ هو البنى املعرفية لإلنسان الظاهريايت ،فسيلزم
ليك نعلم بهذه البنى أن نعتربها مفروض ًة ،مبعنى أن ندرجها تحت صو ٍر ومفاهي َم متتلكها
رصح كانط يف فقر ٍة ما بهذه النقطة فيقول أننا نستطيع أن يكون لنا
هي نفسها بالذات .وي ّ
علمنا الكامل بحساسيتنا ولكن وفق رشوط الزمان واملكان دامئا ً ،وفقط وفق هذه الرشوط
إال مصادر ًة عىل
( .)Ibid, A43/ B60وهذا ليس سوى تقدم اليشء عىل ذاته ،وليس ّ
مطلوب.

إيضاح نقدي بمصطلحات صدرائية
أفضل وأبس َ
ط .يف
َ
ميكن بيان هذا الكالم بتعابري ومصطلحات الفلسفة الصدرائية بصور ٍة
الفلسفة اإلسالمية وخصوصا ً يف الفلسفة الصدرائية (فلسفة صدر املتألهني الشريازي)،
وعند البحث حول العلم الحضوري والعلم الحصويل ،يصار إىل متيي ٍز دقيقٍ بني املعلوم
بالذات واملعلوم بالعرض .عىل سبيل املثال عندما ينظر اإلنسان إىل القلم الذي يف يده
تحصل يف ذهنه صور ٌة لذلك القلم ،بحيث تكون هذه الصورة الذهنية واسط ًة ملعرفة القلم
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الخارجي .بعبار ٍة أخرى ،يكتسب اإلنسان أ ّوالً وبالذات علامً بالقلم الذهني ،ويكتسب ثانيا ً
وبالعرض علامً بالقلم الخارجي بواسطة الصورة الذهنية للقلم .النقطة املهمة التي يشدد
عليها صدر املتألهني (صدر الدين الشريازي) هي أن الصورة الذهنية للقلم تشاهد من قبل
النفس مبارش ًة ،وهذا يعني أن علم اإلنسان بالصورة الذهنية للقلم هو من سنخ العلم
الحضوري ال من نوع العلم الحصويل ،إذ لو كان العلم بالصورة الذهنية للقلم من سنخ
نفسها بواسطة صور ٍة أخرى
العلم الحصويل للزم أن ت ُع َر َف هذه الصور ُة الخيالية والذهنية ُ
(راجع :املالصدرا 1410 ،هـ ق ،ج  ،6ص  .)160وهذه الصور ُة الثانية أيضا ً حسب
االفرتاض يجب أن ت ُع َر َف بواسطة صور ٍة ثالثة ،وهكذا إىل غري نهاي ٍة .مبعنى أنه لو كان علم
بأي يش ٍء ،وملا كان بينه
اإلنسان محصورا ً ومحدودا ً بالعلم الحصويل ملا استطاع العل َم ّ
وبني الجامد عمليّا ً أي فارقٍ .
ويرى صدر الدين الشريازي أن هذا الحكم يصدق أيضا ً عىل معارف القوى املعرفية
للنفس ،أي ال ميكن معرفة القوى املعرفية الباطنية بواسطتها هي نفسها ،ألن ذلك يستلزم
رش دون واسط ٍة أطلقوا
تقدم اليشء عىل نفسه .وعليه فعلم اإلنسان بقواه املعرفية عل ٌم مبا ٍ
عليه اسم العلم الحضوري (راجع :م ن ،ص .)161
يتجىل من هذا اإليضاح اإلجاميل أنه إ ّما أن يتقبّل كانط أن له علمه املبارش بقواه وبنيته
املعرفية ،أو أن يعرتف مثل غاردنر:
ٍ
خطوات
مع أننا ال نستطيع التموضع خارج الزاوية اإلنسانية لكننا نستطيع أن نسري
إىل الجوانب واألطراف ...لنستطيع أن نقول شيئاً عن تلك الزاوية التي كنا فيها
(.)Gardner, 1999, p.92

ٍ
خطوات نحو األطراف مبتعدا ً عن الزاوية أو الرشفة
ال يتفطن غاردنر إىل أن من يسري
اإلنسانية ،هل تراه ي خرج عن الرشفة اإلنسانية أم ال يزال يتحدث وينظر من تلك الرشفة
واملوضع؟ إنه مل يخرج بالتأكيد عن تلك الرشفة أو املوضع ،بل ال يزال ذلك اإلنسان
نفسه لكنه يقف يف موضعٍ أعىل من موضعه السابق .وميكن تسمية هذا املوضع الثاين
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إال إنه ال يزال يف موضع الزاوية
األعىل اصطالحا ً مبوضع املعرفة من الدرجة الثانيةّ ،
البرشية ال خارجها.
أضف إىل ذلك ـ وكام سبقت اإلشارة ـ أنه ميكن تسجيل رؤي ٍة نقدي ٍة أخرى .لنفرتض
ٍ
أي
ي
أساس وب ِّ
أننا سلمنا لكل ما يقوله كانط عن الزمان واملكان ومفاهيم الفاهمة ،فعىل أ ِّ
دليلٍ يعترب كانط هذه البنية بني ًة معرفي ًة لكل البرش؟ أليس رأي كانط هذا اعرتافا ً ضمنيّا ً بوجود
ٍ
ذات إنساني ٍة مشرتك ٍة وإمكانية معرفة بعض مقومات هذه الذات املشرتكة؟ طبعا ً يقول كانط:
إنني أعرف نفيس فقط عن طريق الحس الداخيل ،ولذا داخل الزمان وبالرضورة،
وعليه فقط بالنحو الذي أظهر عليه (.)CPR, A37-38/ B54-55

يل أن أشهد
إذا ً ،وفقا ً لرأي كانط ،من أجل أن أعرف نفس كيش ٍء يف نفسه ،يجب ع َّ
نفس بدون الحساسية والصور القبلية للحساسية .وهذا ما يعتربه كانط مستحيالً ألنه يستلزم
الشهود العقيل ،وهو ما ينكره كانط يف اإلنسان .ادعاء كانط بأن التمييز بني الظاهر واليشء
يف نفسه يصدق بالدرجة ِ
نفسها عىل الذات اإلنسانية وعىل األعيان واألشياء الخارجية،
يرتبط متام االرتباط مبعارضته لرأي كثريٍ من الفالسفة القائل بأن اإلنسان يشهد ويعرف
وجود ذاته وواقعها مبارش ًة ودون وسائط بخالف معرفته لألعيان واألشياء الخارجية .من
وجهة نظر كانط ،ألن الذات واألعيان الخارجية يظهران بصور ٍة متساوي ٍة ،لذا فإن عالقتنا
املعرفية بهام واحد ٌة (.)Ibid, A38/ B55

ردود كانط عىل املثالية املادية ونواقص علمه بالنفس
تختلف ردود كانط عىل كل أنواع املثالية ،ما عدا املثالية املتعالية ،يف الطبعتني األوىل
والثانية لكتابه «نقد العقل املحض» .خالصة ر ّده يف الطبعة األوىل هي:
رش لتمثاليت.
أنا وا ٍع بشكلٍ مبا ٍ
األعيان واألشياء املادية نو ٌع واح ٌد فقط من متثاليت.
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إذن أنا أعلم علامً مبارشا ً باألعيان املادية.
يقيني (.)Ibid, A370-371
وعليه ،ف ِعلمي بوجود األعيان املادية عل ٌم
ٌّ
ويف ر ّده يف الطبعة الثانية يستنتج ،عىل أساس التشابه األول ،وجو َد أم ٍر غريِ متغريٍ من
علمه بوجود ذاته ،وهو وجو ٌد جا ٍر يف الزمان:
يف ،ألن كل مباين تعيني وإيجاب
لكن هذا األمر الثابت ال ميكنه أن يكون شهودا ً َّ
ٍ
كتمثالت بحاج ٍة إىل
وجودي والتي ميكن العثور عليها يفَّ ،إمنا هي متثالتٌ  ،وهي نفسها
ٍ
تغريها يف ضوئه .وعليه فاإلدراك الحس لهذا األمر الثابت
أم ٍر
ثابت غريها ميكن تعيني ّ
ٍ
ممك ٌن فقط بواسطة يش ٍء يف خارجي ،ال عن طريق متثلٍ
رصف ليش ٍء يف خارجي.
وبالنتيجة فتعني وجودي الزماين ممكن فقط عن طريق أشياء واقعي ٍة أدركها يف خارجي...
 .بعبار ٍة أخرى ،وعيي بوجودي هو يف الوقت ذاته نو ٌع من الوعي املبارش دون واسط ٍة
لوجود أشياء أخرى غريي ويف خارجي (.)Ibid, B275-276

ادعاء كانط يف ميزان النقد
كالمي بني رده األول ورده الثاين ،ففي الطبعة األوىل توصف األعيان
تناقض
أوالً ،مثة
ٌ
ٌّ
واألشياء املادية باعتب ارها متثالتنا ،أما يف الطبعة الثانية فينكر أساسا ً أن تكون هذه األعيان
واألشياء املادية شيئا ً فينا .يقول وايهينغر من أجل حل هذه املعضلة أن الذات التي ندركها
يف التجربة ظاهر ٌة بالدرجة نفسها التي لألعيان املادية ،وعليه يجب اعتبار األعي ان املادية
ٍ
متثالت بالنسبة لذاتنا الواقعية ،لكنها
مستقلة عنها .وبالنتيجة ،مع أن األعيان املادية تعد
بالنسبة لنا ،كام تتعني يف الزمان ،أشيا ٌء يف خارجنا (راجع :يوينغ 1388 ،هـ ش2009 ،
م ،ص  215ـ .)224
ثانيا ً يع ّد الر ّد الثاين لكانط عىل املثالية من أروع املغالطات يف الفلسفة .يقول كانط
يف هو التمثالت ،وألن التمثالت أمو ٌر زماني ٌة ولذلك فهي متغري ٌة ،لذا فهي
أن ما يوجد َّ
بحاج ٍة إىل أم ٍر ٍ
ربر تغريها وتغري وجودي الزمني .بتعبريٍ آخ َر ،حسب رأي كانط فإن
ثابت ي ّ
حياة الوعي الذايت هي نفسها توايل وتعاقب التجليات املختلفة للوعي الذايت .من أجل
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أن أعلم بوعيي الذايت الذي أج ّربه كتيا ٍر من التمثالت الذهنية ،يجب أن افرتض أمرا ً ثابتا ً
ري متغريٍ .وال يجد كانط هنا األمر الالمتغري يف داخله فيضطر للبحث عنه يف خارجه.
غ َ
يؤيد پينت ادعاء كانط ويقول:
حق حني يقول :إن وعيي بوجودي مستحيل من دون
«ال مراء يف أن كانط عىل ِّ
وعيي بالعامل املكاين ،الجوهر الذي يبقى ثابتاً عند التغيريات» ( Paton, 1936,
.)p.385

األفضل بغية إيضاح مغالطة كانط أن نأخذ بنظر االعتبار األمر الثابت الذي ي ّدعيه كانط
ٍ
أساس ميكن تسويغ العلم بثباته؟ لنأخذ بنظر االعتبار تفاح ًة كبريةً حمرا َء
أي
وندرس عىل ِّ
ناضج ًة  .الصورة التي يف ذهني لهذه التفاحة طبقا ً لرأي كانط نفسه ليست صور ًة تحصل
فيها ،بداي ًة ،مواجه ٌة برصي ٌة يل بالتفاحة يف ذهني ،وتستمر إىل حني أبقى أنظر للتفاحة،
إمنا تحصل يف كل آنٍ ولحظ ٍة صور ٌة لتلك التفاحة يف ذهني عن طريق القوة البارصة .مبعنى
قسمنا ـ من باب التسامح ـ الدقيقة الواحدة إىل ألف آنٍ ولحظ ٍة ،فسوف تدخل ذهني
أنه لو ّ
ألف صور ٍة للتفاحة .وهذه األلف صور ٍة منفصل ٌة بعضها عن بعض
يف تلك الدقيقة الواحدة ُ
متاما ً وتعمل أشبه بنيجاتيف الفيلم ،فكل واحد ٍة منها هي ح ّقا ً وواقعا ً غري األخريات .يس ّمي
كانط هذه الصور التي تحصل للتفاحة يف الذهن تأليف التل ّقي .إنني أُ ِ
حرض كل هذه الصور
املنفصلة مبساعدة قو ٍة خاص ٍة يف الذهن وأشاهدها وأتفرج عليها .يس ّمي كانط هذه
املرحلة من عمل الذهن تأليف إعادة البناء .ويف املرحلة الثالثة أشخص مثالً أن صورة
التفاحة يف اللحظة األلف هي نفسها الصورة التي شاهدتها يف اللحظة األوىل ،وهذا ما
يس ّميه كانط تأليف إعادة املعرفة.
النقطة املهمة اآلن هي أنني ألجل أن أستطيع توحيد صورة اللحظة األلف مع صورة
اللحظة األوىل ،فمن الالزم طوال هذه الدقيقة الواحدة التي افرتضنا أنها تتك ّون من ألف آنٍ
ولحظ ٍة  ،من الالزم أن أكون أنا واحدا ً ثابتا ً .فإذا مل أكن شخصا ً واحدا ً ثابتا ً ملا تعلقت
يب أنا الذي تل ّقيت صور ًة يف اللحظة األلف .والسبب هو أنه
الصور قبل اللحظة األلف َّ
متغري ،لذلك يتسنى القول طبقاً
ين (متز ِّم ٌن) ولذلك فأنا
ِّ ٌ
طبقا ً الفرتاض كانط أنا أم ٌر زما ٌّ
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الفرتاض كانط أنني تغريت وتبدلت طوال اللحظات السابقة للحظة األلف عد َة م ٍ
رات
ٍ
ومرات .ومل ّا ال أكون أنا املوجود يف اللحظة األلف نفس املوجود يف اللحظات السابقة،
فلن أستطيع مقارنة الصورة الحاصلة يف اللحظة األلف بالصور التي سبق أن حصلت يف
واحد ثاب ٍ
ٍ
ٍ
ت .مثرة
لحظات سابق ٍة وأستنتج أن الصور الحاصلة طوال هذه الدقيقة كلها ليش ٍء
هذا التحليل الوصول إىل نتيج ٍة مختلف ٍة ومغاير ٍة متاما ً للنتيجة التي وصل إليها كانط.
وعليه ،يجوز القول أنه بخالف رأي كانط متاما ً ،الالزمة املسبقة والرضورية إلطالق
الثبات عىل اليشء الخارجي هو وحدة وثبات السبجكت التي تروم إصدار مثل هذا
الحكم .العجيب هو أن كانط يثبت وجود األمر الخارجي الواحد الثابت عىل أساس وجود
تغيري يف التمثالت والتصورات الذهنية ،ولكن يف ضوء األحكام والقضايا املتعددة املؤلفة
يف كتاب «نقد العقل املحض» الضخم والتي يؤدي رف ُع وإلغاء حتى جزء منها ـ حسب
ادعائه ـ إىل انهيار البناء كله ،ال يستنتج وجود أنا ٍ
ثابت واح ٍد يسبغ االنسجام عىل كل هذه
ٍ
واحد.
كتاب
األحكام والقضايا الواردة يف
ٍ

بكلم ٍة ثاني ٍة ،يستلزم ادعاء كانط واستدالله هذا أن يكون كاتب الجمل األوىل يف «نقد
العقل املحض» غري كاتب الجزء التحلييل والجزء الجديل منه .بل واألسوأ من ذلك أنه
كل جمل ٍة يف كتاب «نقد العقل املحض» غري كاتب الجمل
يستدعي أن يكون كاتب ِّ
األخرى فيه .واألسوأ أكرث أيضا ً أنه يستلزم أ ّال يستطيع اإلنسان حتى يف جملة وحدة فقط
ري ث ٍ
ابت
أن يحمل املحمول عىل املوضوع ويش ّكل قضي ًة ،ألنه لو كان األنا أمرا ً متغريا ً وغ َ
فاعل
ُ
تغريهُ حتى يف أقرص وأصغر أجزاء الزمن .وعىل ذلك ،عندما يتصور
فسوف يَح ُدثُ ّ ُ
َ
املحمول ويحمله عىل املوضوع يكون قد تحول نتيجة
الحكم املوضو َع ليتصور بذلك
التغيري إىل سبجكت أخرى .لذلك لن تكون هناك أصالً سبجكت واحدةٌ تتصور املوضوع
واملحمول وتربطهام ببعضهام.
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تقييم نقدي
املثالية املتعالية ونزعة الشك،
ٌ
رشاح فلسفة كانط أن املثالية املتعالية تتفق مع نزعة الشك طاملا «كان كال
يعتقد أحد ّ
املوقفني ينكر علمنا بالواقع املطلق» ،بيد أن أدلة املثايل املتعايل إلثبات هذا الكالم
تختلف عن أدلة الشخص املشكك ( .)Gardner, 1999, p.98ويتابع قائالً:
إن املشكك يفرتض يف اإلطار املعريف أن معرفة األشياء يف نفسها بالنسبة لنا
إمكاني ٌة ميتافيزيقي ٌة ،والحال أن الفعلية املعرفية تنكرها .أما كانط فال ينادي حسب زعمه
وزعم أنصاره بالشك ،بل ويغلق عملياً الباب عىل مثل هذا اليشء .بعبار ٍة أخرى،
تعليمة أو فكرة كانط حول عدم قابلية األشياء يف نفسها للمعرفة ليست تعبرياً عن عدم
القطعية بشأن قدراتنا املعرفية .ليس من املشكوك بالنسبة لكانط ،بل من اليقيني
والقطعي عنده أن األشياء يف نفسها ال تستطيع أن تكون أبجكتات معرفتنا ،وهذا يعني
مستحيل ميتافيزيقي بالنسبة لنا (.)Ibid
ٌ
أن معرفة األشياء يف نفسها

احلكم امل ُ ر
بطل لذاته
العبارة التي أوردناها أعاله داخل أقواس ،جديرة بالتأمل« :كال املوقفني ينكر علمنا
بالواقع املطلق» .بكلم ٍة ثاني ٍة نزعة الشك واملثالية املتعالية تنتهيان كالهام إىل نتيج ٍة هي
أننا «ال علم لنا بالواقع املطلق» .إن دراسة قسم املغالطات من املنطق ت ُعلّم طالب
حس اسا ً متوجسا ً حيال مثل هذه االدعاءات ،إذ ميكن
الفلسفة ،عىل األقل ،بأن يكون ّ
نسبي؟ إذا
مطلق أم
السؤال :هل الحكم القائل« :إننا ال علم لنا بالواقع املطلق» هو نفسه
ٌ
ٌّ
مطلق نكون قد تحدثنا بخالف ادعائنا ونقضنا كالمنا ،وإذا قلنا
قلنا أن هذا الحكم هو نفسه
ٌ
أن هذا الحكم أيضا ً ليس مبطلقٍ نكون قد نقضنا ادعاءنا األول أيضا ً .يف كال الحالتني يتبني
أن هذا الحكم ُم ِ
يل .وهكذا فإن
بط ٌل لذاته من الناحية املنطقية وفيه
ٌ
تناقض ذا ٌّ
يت وداخ ٌّ
املشكك الفلسفي وكذلك الفيلسوف املؤمن باملثالية املتعالية يعانيان كالهام من
التناقض عند إنكارهام للعلم بالواقع املطلق.
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إغالق باب التعليم والتع ّلم
تنتهي املثالية املتعالية يف التحليل النهايئ إىل النسبية املعرفية ومت ّهد األرضية لنزعة
الشك املعرفية املطلقة .وألجل إيضاح هذا االدعاء ننقل الكالم من العلم بالعامل الخارجي
إىل العلم بالنص .وبالطبع ميكن الكالم كثريا ً حول العامل الخارجي نفسه وطرح السؤال:
املحصل الذي ميكن أن يكون للعامل الخارجي يف املثالية املتعالية عند
ما هو املعنى
ّ
كانط؟ نرتك هذا السؤال املهم ونعترب نص «نقد العقل املحض» نفسه أبجكت .يشتمل
ٍ
الكتاب كلّه .ولكن فضالً عن الوجود
الجمل
ُ
الجمل ،وتصنع
َ
كلامت تصنع
هذا النص عىل
َ
التحريري للكلامت املستخدمة يف الكتاب والتي هي يف حكم الظواهر والظاهريات،
يجب أن يكون للنص معناه ،وينبغي أن يكون للمؤلف ن ّيته من كتابته .الكالم هنا عن
«املعنى» و «نيّة املؤلف» يف كتاب «نقد العقل املحض».
طبقا ً للمثالية املتعالية ينبغي أن نعترب املعنى ون ّية املؤلف شيئا ً يف نفسه ،ألن املشهود
ٍ
لكلامت تركّبت بعضها مع بعض
بالنسبة لنا من النص هو الوجود التحريري املكتوب
بأنحاء مختلف ٍة وصنعت جمالً ،لكن معنى النص ومعنى املصطلحات ـ التي إ ّما أن كانط
صوريت الشهود
يجعلها ويستحدثها وإ ّما أنه يخلع عليها مع ًنى جديدا ً ـ ال يندرج يف
َِ
القبليتَ ْني .ال ميكن القول :ألن عالقة اللفظ باملعنى تجاوزت يف الحقيقة مرحلة العالقة
ال ِعلِّ ّية بينهام وتحولت إىل عالق ٍة هوهوي ٍة ،إذا ً مبجرد قراءة نص «نقد العقل املحض» سوف
نكتشف معنى جمله وقضاياه ،ألنه يف كل األحوال ،من أجل أن تصل العالقة بني اللفظ
واملعنى إىل مرحل ٍة ميكن االدعاء معها أن بينهام عالق ًة هوهوي ًة ،يجب أن يكون اللفظ
خاص ،ثم تنشأ بينهام تدريجيّا ً عالق ٌة علّي ٌة عن طريق كرثة استعامل
بداي ًة قد وضع ملعنًى
ٍّ
اللفظ بذلك املعنى بحيث ميكن االدعاء يف نهاية املطاف أن مثة بني اللفظ واملعنى
ي واسط ٍة .ما مل ت ُط َو
عالق ًة هوهوي ًة ،وأن سامع أو قراءة اللفظ هو عني فهم معناه من دون أ ِّ
املراحل فال ميكن اإلرصار عىل ادعاء وجود عالق ٍة هوهوي ٍة بني اللفظ واملعنى.
ُ
هذه
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كتاب آخ َر فإ ّن
أي
كل حا ٍل ،عندما يفتح
عىل ّ
ٍ
شخص ما كتاب «نقد العقل املحض» أو َّ
ٌ
رش عن طريق الحواس هو الصورة املكتوبة التحريرية
ما ينتقل إىل ذهنه بشكلٍ مبا ٍ
أي معنًى عن طريق الحس .ويتكرس هذا الكالم أكرث عندما نكون أمام
للكلامت وال يدرك َّ
ين الكثري من مصطلحاته .يف
فلسفي
نص
ٍ
ٍّ
صعب وال نكون نعرف يف بداية مطالعتنا له معا َ
ٍّ
هذه الحالة سوف نرى األلفاظ فقط ولن يكون لهذه األلفاظ أي معنًى محد ٍد بالنسبة لنا.
واآلن ،ماذا ميكن أن يقال يف هذا الخصوص طبقا ً ألصول لفلسفة كانط األساسية؟ األلفاظ
املكتوبة أو امللفوظة ت ُد َرك عن طريق الحواس ،ولكن هل ت ُد َرك معاين تلك األلفاظ عن
طريق الحواس أيضا ً؟ وفقا ً لرأي كانط أي يش ٍء ال يندرج يف قالبي الزمان واملكان لن
ميكن لإلنسان فهمه.
1
عندما نشاهد الصورة املكتوبة ملفرد ٍة يف كتاب «نقد العقل املحض» تحصل لها

أي إنها ت ُع َرض
صور ٌة يف أذهاننا .ويتسنى القول أ ّن لهذه الصورة يف أذهاننا ح ّيزا ً خيال ّيا ًْ ،
يل .من هذه الناحية ميكن اعتبارها مكاني ًة .كل من يواجه هذه املفردة يف
عىل مست ًوى خيا ٍّ
نص «نقد العقل املحض» ألول مر ٍة ،ما عدا كانط نفسه ،لن يفهم منها املعنى الذي يقصده
كانط منها ،حتى لو كان ذلك الشخص عاملا ً أملان ّيا ً وخبريا ً لغويّا ً ضالعا ً مثل هايدغر .وقد
سبق القول أن هايدغر أيضا ً مل يفهم املعنى الدقيق الذي قصده كانط من هذه املفردة،
ٍ
واحد مع مفردة .Objekt
وتصورها ذاتَ معنًى
أوردنا هذا املثال لنؤكد عىل أن ما يدخل أذهاننا مبارش ًة عن طريق الحواس عند قراءة
النص هو الصورة املكتوبة للمفردات ،ويف هذه املرحلة ال يوجد أي كالمٍ عن املعنى أو
ذك ٍر للمعنى .أضف إىل ذلك أن املعنى أساسا ً ال ميكن أن يتخذ قالَ َب ِي الزمان واملكان.
يتجىل من هذا اإليضاح أنه طبقا ً للمثالية املتعالية عند كانط والتي تقرر أن اإلنسان ال
إال األمور املكانية والزمانية ،ليس أمام اإلنسان أي طريقٍ لفهم معنى
ميكنه أن يعرف ّ
الكلامت أو عىل األقل املصطلحات النادرة املهجورة والفنية والتخصصية والغريبة وغري

1. Gegenstand
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ينصب يف قالبي الزمان
املعروفة .إذا كان كل ما ميكن فهمه من قبل اإلنسان يجب أن
ّ
واملكان أو يف قالب الزمان عىل األقل ،فكيف ميكن معرفة معنى املفردات؟
وعليه ،ينبغي طبقا ً ملبادئ الفلسفة النقدية واملثالية املتعالية ،أن يكون باب فهم ومعرفة
معنى الجمل والعبارات يف كتاب «نقد العقل املحض» ون ّية كانط من تأليفه ،مغلقا ً أمام
أال يستطيع عن طريق
البرش .وحتى كانط نفسه بعد أن كتب «نقد العقل املحض» يجب ّ
قراءة نصه أن يفهم معاين جمله ،ألن لكانط أيضا ً البنية املعرفية نفسها التي لباقي البرش،
وهو أيضا ً عندما يواجه النص لن يرى سوى شكل الحروف وانحناءاتها وتسلسلها الظاهري
تلو بعضها .حيث إنه ال يظهر أي معنًى وال يندرج يف قالبي الزمان واملكان ،لذا يفرتض
أال يفهم كانط أيضا ً معاين جمل كتابه «نقد العقل املحض» عند قراءته.
بتعبريٍ آخ َر ،مع أن للنص وجمله وعباراته معانيَها التي ينوي املؤلف نقلها للقراء ،بيد
أن املعنى ونية املؤلف هذه هي بالنسبة لنا يف حكم اليشء يف نفسه املجهول الذي ال
يستطيع اإلنسان خلع قالبي حساسيته (الزمان واملكان) عليه .وهكذا طبقا ً ملبادئ وأصول
املثالية املتعالية عند كانط ،يتبني أننا ال سبيل لنا إطالقا ً إىل معنى النص ومقاصد كانط
ونواياه ،أو ال يوجد لدينا عىل األقل أي سبي ٍل موثوقٍ إىل ذلك .يف أفضل الحاالت ،سيكون
أي فهمٍ لذلك النص يف حكم تصو ٍر محتملٍ ممكنٍ  ،وال ميكننا طبقا ً ملبادئ الفلسفة
مناسب لتشخيص الفهم والتصور الصحيح للنص ومتييزه عن
النقدية أن يكون لنا معيا ٌر
ٌ
الفهم والتصور غري الصحيح .وهذا ليس سوى الشك املطلق.

النتيجة
تعرفنا يف مستهل الدراسة عىل كليات املثالية املتعالية والتي تشمل مرحلتني .ولتمهيد
املقدمة أرشنا أوالً إىل وجهة نظر كانط حول الزمان واملكان ،وتبني الفرق بني تصوره وبني
كل من نيوتن واليبنتز .لقد أدى النقاش حول الزمان واملكان وشأنهام املعريف إىل
تصور ٍّ
نو ٍع من الثورة املعرفية وتغيري معاين بعض املفردات .وتابعنا الشوط بإيضاح الفرق بني
«الظاهر» و«الظاهريايت» وعالقتهام بـ «امللقى مقابل »...و«األبجكت» إىل حد ما.
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والستكامل البحث أرشنا إىل كالم هايدغر وتبني أن الفرق الدقيق بني «امللقى مقابل»...
تجىل هذا الفرق أكرث عىل أساس اإلدراك
و«األبجكت» بقي خافيا ً حتى عىل هايدغر .وقد ّ
الحس املحض وفرقه عن املعرفة املفهومية ،وتبني أن الفرق بني امللقى مقابل
واألبج كت يناظر الفرق بني الظاهر والظاهريايت .وقد أدى هذا مضافا ً إىل شأن الزمان
واملكان ومفاهيم الفاهمة إىل تغيري معنى العني والعينية يف فلسفة كانط .مع ذلك ،تحدث
ج ْم ُع بينها
كانط عن طبيع ٍة معرفي ٍة واحد ٍة مشرتك ٍة بني كل أفراد البرش ،وهي طبيع ٌة مل يُتَح ال َ
وبني مبادئ املثالية املتعالية .واستكامالً للبحث طُ ِرح موضوعان وسلطت عليهام أضواء
ني أنها ضعيف ٌة جدا ً ويف مستوى املغالطة
النقد :األول ردود املثالية املادية التي تب َ
املنطقية ،والثاين عالقة املثالية املتعالية بنزعة الشك ،وقد تجىل أن بينهام عالق ًة ال انفصام
لها .العنوانان« :الحكم املبطل لذاته» و «إغالق باب التعليم والتعلم» كشفا النقاب متاما ً
عن صلة املثالية املتعالية بالنسبية املعرفية ونزعة الشك ،واستكمال إىل ح ٍّد ما تقييم كاتب
السطور للمثالية املتعالية.
وتبني يف نهاية املطاف أنه طبقا ً للمثالية املتعالية وبالوفاء ملبادئها ،ال ميكن بسهول ٍة
ادعاء فهم ومعرفة معاين املفردات والجمل ونوايا مؤلفها .طبعا ً ميكن تربير الكالم عن
معنى النص ونية املؤلف بفرضية أن نتجاهل مؤقتا ً مبادئ املثالية املتعالية ونطلق الوجود
والعلّ ّية عىل املعنى ون ّية املؤلف ،وبذلك ينبغي اعتبارهام ـ طبقا ً للقاعدة ـ أشياء يف
نفسها.
ٌ
ظروف اجتامعي ٌة
وتحل محلها
ّ
تتبدد عند الكانطيني الجدد البنية املعرفية املشرتكة
وعوامل خارجي ٌة ونظرياتٌ عرصي ٌة مختلف ٌة .هنا لن يعود من املتاح وال من الجائز التحدث
ُ
عن نية املؤلف ومعنى النص ،إمنا القارئ نفسه هو الذي مينح املعنى للنص حسب
معلوماته السابقة وقبلياته وتصوراته وأوضاعه املسبقة .ذات يوم ادعى كانط أنه فهم قصد
أفالطون واليبنتز أفضل منهام ،ومن بعده خرج هذا القول تدريج ّيا ً من وراء األستار وراح
يشغل بإطاللته وتجلياته أذهان وعقول عد ٍد كبريٍ من الفالسفة الحداثيني وما بعد
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الحداثيني .وهكذا أضحى الرتاث الفلسفي التحلييل وكذلك الرتاث الفلسفي القا ّري
األورويب مهدا ً إلنتاج وتخريج املناحي املناهضة للواقعية.
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املادية والصور العلمية يف إبستمولوجيا إيامنويل
العالقة بني الصور ّ
املتأهلني1
كانط وصدر ّ
مهدي دهباشي2
العالقة بني الذهن والخارج تعترب واحد ًة من أقدم املسائل املطروحة يف علم الفلسفة وأكرثها غموضاً،
والجدير بالذكر هنا أنّ مبدأ أصالة الوجود املطروح يف مباحث الحكمة املتعالية يتيح لنا الكالم حول
الوحدة بني الصور العلمية واألعيان الخارجية رغم أنّهام يف مستويني مختلفني من عامل الوجود؛
الحس والذهن ،ومن هذا املنطلق
والفيلسوف الغريب إميانويل كانط اعترب املعرفة متق ّوم ًة عىل االرتباط بني
ّ
 .1املصدر :دهبايش ،مهدي « ،رابطه صور مادي وصور علمي در کانت ومال صدرا» ،مجلة (حكمت معارص) ،قسم العلوم
اإلنسانية والدراسات الثقافية ،السنة الثانية ،العدد الثاين ،خريف وشتاء عام  1390هـ ش ،ص  53ـ .78
تعريب :عيل الحاج حسن
 . 2حول الكاتب :مهدي دهبايش .كاتب ومحقق إيراين يف حقل الفلسفة وأستاذ يف جامعة إصفهان ،من موالد عام  1321هـ ش
يف محافظة إصفهان .بدأ دراسته عىل مستوى البكلوريوس يف األدب العريب يف جامعة طهران ،وواصل دراسته عىل مستوى ما
بعد الليسانس يف حقل عمل النفس واملعقول واملنقول يف جامعو طهران .وحاز عىل شهادة الدكتوراه من جامعة فوردهام بنيويورك
العصار ،وال
يف حقل الفلسفة .درس مقدمات العلوم اإلسالمية إىل مستوى بحث الخارج عىل يد آية الله األديب ومحمد كاظم
ّ
زال يواصل تدريس الفلسفة اإلسالمية والغربية ،واملنطق القديم والجديد يف جامعة إصفهان .كاصل عىل مرتبة األستاذ سنة 1370

هـ ش .وبعض آثاره عبارة عن( :فلسفه علم) ،إصفهان ،نرش :پیامن 1۳64 ،هـ ش ،و(تصحیح و رشح رباعیات فلسفي وعرفاين
موسوم به رشح الرباعیات) ،ملؤلفه :العالمة جالل الدین الدواين 1۳69 ،هـ ش ،طهران ،نرش :مسعود ،هرمس 179 ،صفحة،
و(پژوهيش تطبیقي در هستي شنايس وشناخت شنايس مال صدرا ووایتهد فیلسوفان مشهور فلسفه پویيش رشق وغرب ،تحقيق:
مهدي دهبايش ،نرش :علم ،و(تاریخ تصوف ( ،))1تأليف :سید علی أصغر میر باقري فرد ،ومهدي دهبايش ،نرش :سازمان مطالعه
وتدوین کتب علوم انساين دانشگاهها (سمت) ،و(آشنایی با فلسفه پزشکي) ،تأليف :سید مهدي موحد أبطحي ،تقديم :مهدي
دهبايش ،نرش :سید مهدي موحد أبطحي ،و(مرآة األزمان) ،ملؤلفه :محمد بن محمد زمان الکاشاين ،ترجمه إىل اللغة الفارسية:
مهدي دهبايش ،نرش :انجمن آثار ومفاخر فرهنگي 1۳۸1 ،هـ ش.
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الحس واملقوالت الذهنية ،لكنّه مع
ذهب إىل القول بأنّها تتحقّق من خالل العالقة الكامنة بني الشهود
ّ
ٍ
اختالف بني النومينات والفينومينات ،وعىل هذا األساس ربط بينها بواسطة مفهوم
ذلك أكّد عىل وجود
الزمان.
تط ّرق الباحث يف هذه املقالة إىل دراسة وتحليل آراء مشاهري الفلسفة اإلسالمية ابتدا ًء من الحكيم ابن
سينا وصوالً إىل العالمة مح ّمد حسني الطباطبايئ عرب التأكيد عىل مبادئ الحكمة املتعالية لصدر املتأ لّهني
وضح مدى ارتباط هذا املوضوع مع النظرية
بهدف بيان كيفية تحقّق املعرفة ومختلف مراحلها ،ث ّم
ّ
اإلبستمولوجية إلميانويل كانط.
التحرير
******

ملخص
تعترب مسألة العالقة بني الذهن والعني وبعبار ٍة أخرى كيفية التطابق بني الصور الذهنية
والصور العينية واملادية ،واحد ًة من أهم املواضيع وأكرثها تعقيدًا سوا ًء يف الفلسفة
اإلسالمية أو الفلسفة الغربية .وساهمت هذه املشكلة يف زيادة االضطراب والتشويش عىل
مستوى أفكار الفالسفة عند توضيح مطابقة املعرفة للعامل الخارجي .يسعى هذا املقال
ٍ
واحد منهام تقري ًرا يف
للتعمق يف رؤيتَ ْي مال صدرا وكانط واملقارنة بينهام حيث قدم كل
حلها.
َني ،إال
وإذا كانت فلسفة مال صدرا قد فرضت الذهن والعني أمريْن وجوديَّ ْني مختلف ْ
أنّهام يقعان يف طول بعضهام طبق نظرية أصالة الوجود ؛ ويؤدي العلم الذي هو من سنخ
الوجود دور املرآتية والكاشفية عن العامل الخارجي يف كافة مراحل اإلدراكات الحسية
والخيالية والعقلية للنفس .اعترب مال صدرا أن املاهية هي الرابط بني عامل الخارج وعامل
الذهن ،هذه املاهية غري املقيدة بحد ذاتها بعامل الخارج وال باإلطار الذهني ،بل املالزمة
للوجود يف كال العاملني .متكن من خالل ما يتمتع به من إبدا ٍع من تصوير مرآتية وكاشفية
خالقية النفس يف إبداع الصور ومتعلقات اإلدراك
الذهن عن العامل الخارجي من خالل ّ
وإ يجاد االتصال بني الذهن والعني عن طريق التشكيك يف مراتب الوجود.
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أما من وجهة نظر كانط فإن املعرفة تستلزم أمريْن :األول هو الشهود ،أي :ما يُقدم لنا
يف الزمان واملكان والثاين هو إطالق املقوالت عىل ما يتم استحضاره من الشهود .من
جملة رشوط االستفادة من املفهوم ،وجود تشاب ٍه بني ذاك املفهوم وبني اليشء الذي يطلق
بي.
كل مضمونٍ
عليه املفهوم .ان املقوالت البعيدة عن ِّ
تجريبي ال تشبه أ َّ
ي أم ٍر تجري ٍّ
ٍّ
توسل كانط بالشاكلة االستعالئية للزمان لردم الهوة بني الذهن والعني ،مع العلم أنه يعرتف
من جه ٍة بنو ٍع من التقابل القطعي بني الظواهر واملقوالت ومن جه ٍة أخرى يلتزم بالتقابل
بني الظاهر وغري الظاهر.
الكلمات األساسية :الصور املادية ،الصور اإلدراكية ،الظاهر ،غري الظاهر،
املقوالت ،املاهية ،الذهن ،العني.

مقدمة
ي مجا ٍل تم استخدامه يدل عىل التاميز الكانطي بني ظاهر
إن علم الظواهر الحايل ويف أ ِّ
2

1

3

الواقع يف الذهن وبني الذات أو اليشء يف نفسه  .مل يوسع كانط علم الظواهر ،بل اعترب
يف نقد العقل املحض أن املعرفة العلمية ال تشتمل فقط عىل الظواهر ،بل ال ميكن معرفتها

عن طريق املعرفة العلمية والتجريبية للذات أو اليشء يف نفسه .ميكن اعتبار كتابه نقد
العقل املحض نو ًعا من علم الظواهر .وعىل هذا األساس ،كل ما ميكن معرفته فهو ظاهر،
خاص ،وكل ما ال يظهر للذهن عىل نح ٍو ما،
سلوب
ألن املعرفة هي الظهور عند الذهن ،بأ
ٍ
ٍّ
ال ميكن أن يقبل املعرفة عىل مستوى العقل النظري .بنا ًء عىل ما تقدم ،يشري كانط إىل
كل يش ٍء حيث يتعرف العقل النظري عىل الوجه الظاهر فقط ،أما الوجه اآلخر
وجهني يف ِّ
ري قابلٍ للمعرفة.
أي اليشء يف نفسه فهو غ ُ

1. Appearance
2. Phenomenon
3. Noumnon
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يقع هذا النوع من علم الظواهر الذي يحرص املعرفة العلمية يف إطار الظواهر ،يف
مقابل واقعية ديكارت الذي يعتقد باملعرفة العقلية ملجمل الواقع ويف مقابل الرؤية
ي معرف ٍة علمي ٍة سوى يف الرياضيات .وقد خالف هيغل كانط
الظاهراتية لهيوم التي ال تقبل أ َّ
عندما جعل من رؤيته الظاهراتية مبنًى جام ًعا لعلم الوجود الكيل من دون أن يشغل نفسه
بغري الظاهر واليشء يف نفسه .ت ُظهر الظواهر من وجهة نظر هيغل كل ما يجب أن يخرج
إىل منصة الظهور ،وطب ًعا ال يكون ذلك يف نفسها ،بل عىل إثر الحركة الديالكتيكية املالزمة
لحركة تحول الفكر اإلنساين .وإذا أردنا التعرف عىل أنفسنا بشكلٍ كاملٍ يجب أن منتلك
معرف ًة بكل الحقيقة.
إن تصور الظاهر يستلزم التقابل مع تصور الوجود ،مبعنى أن فكرنا يظهر ويتجىل يف
مقابل الوجود وما يظهر يختلف عام هو موجود .وأما يف فلسفة أفالطون فإن التفكري
بالظواهر هو كالربزخ بني الالوجود والوجود.
ٍ
واحد يقابل تصوريْن آخريْن .من جه ٍة يقابل تصور الجوهر
إن تصور الظاهر يف آنٍ
ويقابل من جه ٍة ثاني ٍة تصور املوجود ،باألخص أنه يعادل املعقول .إن هذا التقابل الثنايئ
أو التقابل املضاعف يؤدي إىل طرح مسائل يكفي لالطالع عليها أن نتذكر بأن كانط قد
تحدث حول جوهر الظاهر وحول جوهر الذات املعقولة وأشار إىل أننا نتمكن يف علمنا
من البحث عن الجوهر يف خضم الظواهر ،لذلك ميكن اعتبار أصل بقاء القوة تعبريا ً علم ّيا ً
عن الذي أطلق عليه كانط جوهر الظواهر .مع العلم أن كانط اعترب أن البحث عن الذات
عبثي ال فائدة منه .نستنتج من هذا الكالم أ ّن التصوريْن
عمل
املعقولة عن طريق العلم هو ٌ
ٌّ
متطابقني.
ري
أ ْ
ْ
ي الجوهر والذات املعقولة غ ُ
اعترب أفالطون أن الظواهر هي الالوجود املطلق ومع أنه أطلق عليها يف محاورة فيدون
اسم الظواهر إال أنه أطلق عليها لفظ املوجودات أيضً ا كام هو الحال يف املعقوالت.
يالحظ منذ زمان أفالطون وما بعد ذلك أن املقصود من ذهن االنسان وطبق املصطلح
اليوناين ،هو حفظ الظواهر ومهام تقدمت اآلالت واألدوات والوسائل العلمية ،يبقى أن
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اإلنسان هو األقدر عىل حفظ الظواهر .حتى أن اليبنتز يعترب أن عاملنا قد صنع من الظواهر
األساسية.
بنا ًء عىل ما تقدم ميكن القول أن املفكرين منذ أفالطون إىل كانط كانوا يعتقدون بنو ٍع
من التقابل القطعي بني الظواهر واملعقوالت .اعترب أفالطون أن املعقوالت هي متعلقات
العلم الحقيقي ،وهي تنحرص يف فلسفة كانط مبعرفة النظم ووحدة املحسوسات .وأما يف
فلسفتَ ْي هيغل وهورسل فقد جرى قراءة النسبة بني الظاهر والواقع عىل نح ٍو آخ َر .حاول
كال الفيلسوف ْني وكل حسب أسلوبه الخاص ،البحث عن األمر الواقع يف قالب الظواهر،
سوا ًء عن طريق بسط وتبيني سلسلة الظواهر كام هو الحال يف علم الظواهر عند هيغل ،أو
عن طريق البحث والتحقيق يف الذوات واملاهيات املوجودة يف الظواهر ،كام هو الحال
يف علم الظواهر عند هورسل .من هنا ميكن القول أن حركة التأمل والدراسة يف الفكر
اإلنساين حول الظاهر يبدأ من كونه ظاه ًرا ،ثم يحمل عنوان الظهور الذي ال يظهر سواه
وهذا ما يُذكّر بنظرية نيتشه الذي يُشعر بحذف التصوريْن اللذيْن أرشنا إليهام بالكامل ،أي
تصور الوجود املعقول وتصور الجوهر .كام ميكن توضيح سري التفكري اإلنساين عىل
النحو اآليت وهو أ ّن تفكري اإلنسان كام ذكره كانط ،ينتقل من دراسة الجوهر إىل ظاهر
الجوهر.
هل تعترب عبارة الظاهر يف نظريات كهذه مقن ًعا؟ أليس من األفضل اختيار املصطلح
1

أي التي تعني املدرِك لنتمكن من الذهاب بعيدًا عن الدائرة البرصية
الذي استخدمه وايتهد ْ
التي ارتبطت بها عبارة الظاهر؟ (وال.)194-134 :138 ،
ما يجري يف علم الظواهر هو البحث عن كيفية إدراك متعلقات معرفة الذهن من خالل
املعرفة الشهودية أو بعبار ٍة أخرى املعرفة من دون واسط ٍة (.)Jons, 1997:270-275
يعتقد هورسل أن ذهن اإلنسان يدرك الذوات واملاهيات .طب ًعا ال يستخدم الذوات
واملاهيات باملعنى األفالطوين ،بل يقصد من املاهيات االوصاف التي يواجهها الفكر،

1. Prehension
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وبعبار ٍة أخرى التي يدركها الذهن بشك ٍل مبارشٍ .يعترب هورسل أن املعرفة هي حيثية
االلتفات ويعتربها هايدغر حيثية االنكشاف.
يعتقد هايدغر أن الكون والتفكري يش ٌء واح ٌد ،خالفًا لرأي أتباع ديكارت الذين يرفضون
أن تكون املعرفة صور ًة حاصل ًة عن طريق اإلدراكات .يعترب هايدغر أن اإلنسان موجو ٌد
تنكشف له الحقيقة .طب ًعا يجب عىل اإلنسان أن يسعى الستخراجها من الخفاء ،أما الحقيقة
بذاتها فهي الوجود .وهنا أمران :األول ،أن الحقيقة هي بيان أم ٍر موجو ٍد ويف هذا الحال
تتعلق بأمو ٍر منفصل ٍة عن اإلنسان؛ الثاين ،أن كون الحقيقة هو ألن االنسان موجو ٌد ،الحقيقة
مقولة من مقوالت األمور الواجدة للوجود (القيام الظهوري)؛ أي إنها مقولة إنساني ٌة وهي
تتعلق بالوجود .وعىل هذا األساس ،وحتى يكون األمر حقيق ًيا من وجهة نظر هايدغر يجب
ٍ
موجودات غري االنسان .حافظ هايدغر عىل املساوقة بني تصور الحقيقة وتصور
وجود
الوجود .إن كل تفكريٍ بأم ٍر هو غري الفكر ِ
نفسه ،فيه التفات وانتباه ،هو مضمون التفكري أو
كام يعرب عنه هورسل مبتعلق التفكري.

احتاد الذهن والعني واحلل عند مال صدرا
قد ميكن القول بأن قِدم مسألة التقابل واالرتباط والوحدة بني الواقع والفكر يعود إىل قِدم
الفلسفة والتفكري اإلنساين العقالين .ويبدو هذا األمر مع َّقدًا من هذه الجهة أي إنّنا ال نتمكن
كل منهام بشكلٍ
ري
ٍّ
أن نفصل املعرفة عن الواقع .لذلك يجب لحاظ ٍّ
مستقل ،وهذا أم ٌر غ ُ
ممكنٍ  .نحن منتلك معرف ًة وشعو ًرا يف ما يتعلق مبعرفة يش ٍء ،فالواقع هو الذي ميكن
كل حا ٍل تتعهد الفلسفة يف رؤيتها املعرفية ،استكشاف هذا الّس وحل هذ
معرفته .عىل ِّ
اإلشكال .حاولت الفلسفة سوا ًء يف الرشق أو يف الغرب التغلب عىل هذا اإلشكال .وعىل
1

هذا األساس طرح علم الظواهر ليكون من جملة الحلول .يتحدث مارلوبونتي حول البعد
املعريف هذا فقال:

1. Maurice Merleau-Ponty
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علم الظواهر هو نو ٌع من املعرفة التي يندرج فيها هذا العامل ،أي إن املدخل
الوحيد إىل الوجود هو اختبار الوجود املعروف (.)Rumes,1976;234

إن علم الظواهر بنا ًء عىل ما تقدم هو دراسة الشعور والوعي ،أما الدراسة املعرفية
كل نو ٍع من أنواع نشاط الشعور
النفسية ف ليست من الشعور والوعي ،بل تسعى لدراسة ِّ
كل
خالصا لتتمكن يف النهاية من معرفة املاهية املقصودة يف ِّ
عمال ذهنيًا
ً
والوعي باعتباره
ً
واحد ٍة من نشاطات الشعور والوعي (.)Queutin Lauer, 1997;7
من جملة املدارس الفلسفية الغربية التي أعطت األهمية واألصالة للامدة ،املدارس
املادية باألخص يف مسألة العلم واملعرفة ،فالعامل هو العيني واملادي واملحسوس وكان
قوام املادة عندها عىل أساس الذهن .يعترب هؤالء أن الذهن والروح والفكر والشعور أمو ٌر
مأخوذ ٌة من املادة واملادة هي الواقع العيني الوحيد .تعترب هذه املدرسة أن الذهن والشعور
يئ للجهاز العصبي عند اإلنسان وذلك كالحركات املادية للعامل
هام
يئ وكيميا ٌّ
جواب فيزيا ٌّ
ٌ
الخارجي .وقد وقعت هذه املدرسة نهاية يف فخ السفسطة والنسبية يف ما يتعلق بالواقع.
هناك مجموعة أخرى مل تتصور العامل الخارجي سوى الذهن والفكر ،واعتربوا أن
وجود األشياء هو كاإلدراك .وبعبار ٍة مخترص ٍة اعترب املاديون أن عامل الذهن ليس سوى
امتدا ٍد للامدة بينام اعترب أتباع الذهن أن عامل الخارج ليس سوى امتدا ٍد للذهن.
َني،
أما يف الفلسفة االسالمية فقد فُرض الذهن والخارج العيني أمريْن وجوديَّ ْني مختلف ْ
بديال عن الذهن .إن عالَ َم ِي
ً
فال ميكن أن يكون الذهن بديالً عن الخارج وال الخارج
مستقالنإاال أنهام يقعان يف طول بعضهام البعض .وكام يقول
ّ
الخارج والذهن هو إطاران
وكاشف عن العامل
ٌ
أتباع الذهن ،فاإلدراك ال يحول بني الذهن ومتعلقاته ،بل الذهن مرآ ٌة
الخارجي .ومن هنا اعترب الحكامء املسلمون أن العلم هو ذات اإلضافة .لعل من أهم
املسائل التي ميكن طرحها بعد فرض وجود هذيْن أي الذهن والخارج والتي تستتبع
إشكال اإلتحاد بني الذهن والخارج عىل املستوى املعريف ،هو العالقة بني عاملي الخارج
والذهن .فإذا مل يكن بينهام أي عالق ٍة ،عند ذلك ال يكون العلم مرآ ًة للخارج ويصبح العلم
يفيد معنى الجهل املطلق.
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إن مسألة كون النفس عاقل ًة لصور األشياء املعقولة من أغمض املسائل الحكمية
التي مل تنفتح ألح ٍد من علامء االسالم اىل يومنا هذا ،ونحن ملا رأينا صعوبة هذه
املسألة وتأملنا يف إشكال كون العلم بالجوهر جوه ًرا وعرضً ا ومل نر يف كتب القوم
سيام كتب رئيسهم أيب عيل كالشفاء والنجاه واإلشارات وعيون الحكمة وغريها ما
يشفي العليل ويروي الغليل ،بل وجدناه وكل من يف طبقته وأشباهه وأتباعه كتلميذه
بهمنيار وشيخ اإلرساق أتبا َع الرواقيني (دهبايش)447 :1386 ،

و املحقق الطويس نصري الدين وغريهم من املتأخرين مل يأتوا بعده بيش ٍء ميكن
التعويل عليه (صدر الدين الشريازي.)313-312 :1383 ،
وقد صح عند جميع الحكامء أن الصورة املعقولة بالفعل وجودها يف نفسها ووجودها
ٍ
اختالف (هامن.)313:
للعاقل يش ٌء واح ٌد من جه ٍة واحد ٍة بال
عاقال له (هامن.)315:
ً
معقوال يتصور أال يكون يش ٌء
ً
كون اليشء
معقوال ،فإن النفس العاقلة تتدخل يف معقوليته.
ً
وتوضيح ذلك أن اليشء عندما يصبح
قد يتصور أن العالق ة بني عاملي الخارج والذهن ميكن أن يكون من سنخ الوجود ،ألن
األصالة للوجود ،فال يشء غري الوجود ميكنه أن ميأل الخالء بني الذهن والعني .فالوجود
رض يف كل
رض يف ِّ
كل مكانٍ سوا ًء يف عامل الخارج أو عامل الذهن .ولكن الوجود حا ٌ
حا ٌ
رض بنح ٍو ما ويف مرتب ٍة ما ،إال أنه مع ذلك يكون منشأ
إطا ٍر مناسبٍ وهو مبقتىض ذلك حا ٌ
اآلثار حيث يفتقد اآلثار العينية والخارجية يف مساحة الذهن .وهنا يجب الدقة ،هل تكون
ٍ
واحد من الوجود الخارجي
كل
هذه العالقة من سنخ الوجود الخارجي أو الذهني؟ إذا قبلنا َّ
شكاال آخ َر وهو
ً
والذهني ،باعتباره عامل العالقة بني عامل الذهن والخارج ،فسنواجه إ
كل منهام إىل اآلخر وهذا ينايف فرضنا األول .وقد أرشنا إىل أن
انقالب العاملني وتبدل ِّ
الوجود العيني هو منشأ اآلثار والوجود الذهني فاق ٌد آلثار وأحكام الوجود العيني .إذًا
ري الوجود وهو ليس سوى املاهية .واملاهية
العالقة بني عاملي الخارج والذهن هي أم ٌر غ ُ
التي يف ح ّد نفسها ويف مرتبة ذاتها ليست موجود ًة وليست معدوم ًة ،ليست ذهنًا وليست
جا .املاهية من حيث هي ليست إال هي...
خار ً
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وعليه فاملاهية التي هي يف حد ذاتها ليست مقيد ًة بالعامل الخارجي وال بالعامل
الذهني ،ميكن أن تكون يف الخارج والذهن ضمن معية الوجود .وعىل هذا األساس ،متأل
املاهيات الخالء املوجود بني عاملي الذهن والخارج وهي عامل العالقة بينهام.
عيني ،ففي الخارج تكون موجود ًة
ذهني وال وجو ٌد
ليس للامهيات يف حد ذاتها وجودٌ
ٌّ
ٌّ
بالوجود العيني ويف الذهن تكون موجود ًة بالوجود الذهني .تتجىل وتظهر املاهيات يف
كل ساح ٍة باعتبار وجود تلك املساحة.
تزين املاهيات نفسها يف العامل الخارجي بالوجود العيني وتظهر يف عامل الذهن يف
لباس الوجود الذهني ،ال بل يجب القول أن املاهيات يف كل عامل ويف كل نشأ ٍة من نشآت
الوجود ويف كل طو ٍر من أطوار الوجود ،تظهر نفسها طبق الهيكل الوجودي لذاك العامل.
ومع أن املاهيات تتنوع باعتبار الوجود ،إال أنها يف الحقيقة ذاتٌ واحد ٌة وال تؤدي
الكسوات املتعددة اىل تنوع وحدتها.
علام باألشياء الخارجة عنا يف الجملة ،مبعنى أنها تحرض عندنا مباهياتها
...إن لنا ً
بعينها ال بوجوداتها الخارجية التي ترتتب عليها آثارها الخارجية ،لهذا قسم من العلم
ٌ
عارية عن
علام حصوليا أن الصورة العلمية كيفام فرضت مجرد ٌة من املادة
ويسمى ً
القوة (الطباطبايئ.)196-195 :1367 ،

خاص من الوجود حيث اعتربهام مال صدرا وأتباعه
إن العلم واإلدراك هام نح ٌو
ٌّ
مت َعلّ َق ْني بالوجود الذهني .إن االختالف بني الوجود الذهني والخارجي هو يف نحو الوجود
وإال فاملاهية املوجودة يف الخارج ال تختلف عن املوجودة يف الذهن .إن املاهية
املوجودة بالوجود العيني هي امل اهية املوجودة بالوجود الذهني .وأما يف مسألة املعرفة
حل مشكلة العالقة واالتحاد بني الذهن والعني ،فقد قدم مال صدرا نظري ًة دقيق ًة
وألجل ّ
وجديد ًة يف تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،فكانت النظرية التي تطرح للمرة األوىل والتي أخذت
حل اإلشكال.
عىل عاتقها ّ
عرض العالمة الطباطبايئ لإلشكال يف كتاب أصول الفلسفة وتحدث عن نظرية مال
بداعي .يقول:
قطعي وإ
حل
صدرا باعتبارها طريق ٍّ
ٍّ
ٍّ

440

 إميانويل كانط( :)1اإلبستمولوجيا

عندما يقولون بأن عني املاهية املعلومة يف الذهن موجود ٌة ،أي إذا كان املفهوم
الذهني ،حقيق ًة ومطابقًا للواقع ،فال بد يجب أن تكون التصورات الذهنية ،مصداقًا
معلو ًما ويجب أن متتلك بذاتها صفات وآثار املصاديق ،مع العلم أن كافة تصوراتنا
كيف نفساين وهي متتلك خواص وآثار الكيف النفساين (م.ن؛ .)153-152
هي
ٌ

قدم مال صدرا جوابًا إبداعيًا وابتكاريًا عىل هذا السؤال من خالل طرح مسألة الحمل
محل قبول الفالسفة من بعده.
وأقسامه فكان جوابه َّ
يل الذايت ،وهي ليست
وخالصة كالمه أن املفاهيم هي عني ماهية املعلوم بالحمل األ ّو ّ
كذلك بالحمل الشائع الصناعي ،أي إنها ال تكون مصداق ماهية املعلوم لذلك ال متتلك
آثار وخواص املعلوم .مثال ذلك :إذا كان لليشء كمي ٌة أو كيفي ٌة أو حرك ٌة ،فاملفهوم الذي
خواصه ،أي إن املفهوم
يتشكل عندنا ميتلك عينية ومطابقة الخارج إال أنه ال ميتلك
َّ
املتصور يفتقد الكمية أو الكيفية او الحركة .إذًا وبنا ًء عىل رأي مال صدرا فإ ّن املوجود
الذهني هو عني املوجود الخارجي بـ «الحمل االويل الذايت» ،ويختلف عنه بـ «الحمل
الشائع الصناعي».
إن الله سبحانه خلق النفس اإلنسانية بحيث يكون لها اقتدا ٌر عىل إيجاد صور
األشياء يف عاملها (صدر الدين الشريازي.)25 :1360 ،

ميكن القول بنا ًء عىل تشابه النفس اإلنسانية الناطقة يف خالقية الصور مع خالقها الذي
ٌ
رشاف عىل املاهيات الدانية
الخالق عىل االطالق ،أن النفس االنسانية الناطقة لها إ
ّ
هو
وشعاعها هو الذي يصل إليها وهي التي تتحد بالنفس .وذلك كام يكون للوجود انبسا ٌ
ط
ريا يقول مال صدرا يف
وفيض
ٌ
ين يف عامل الخارج فيتحد مع املاهيات .وأخ ً
مقدس رحام ٌّ
ٌ
هذا الباب« :فبهذا األصل ينحل كثري من اإلشكاالت املختصة بالتعقل»(م.ن ،ص .)26
إن اتحاد العامل باملعلوم يف فلسفة أصالة الوجود عند مال صدرا هو اتحا ٌد بالذات
وهذه هي املاهية ،وبعبار ٍة هي عني املاهية املوجودة بالوجود الذهني وليست املعلومة
بالعرض حيث تكون املاهية موجود ًة بالوجود العيني وتكون منشأ اآلثار واألحكام .يكون
املوجود الخارجي معلو ًما بالعرض بواسطة االتحاد مع املاهية وذلك يف مسألة املعرفة
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(م.ن) .إن علم الظواهر يف الفلسفة اإلسالمية ومن خالل ربط املاهية ،يبني مسألة املعرفة
عىل أحسن وج ٍه ،ال بل تؤكد الفلسفة اإلسالمية عىل أن املاهية هي عامل االرتباط بني
انقالب وتبد ٍل يف عامل الخارج وعامل الذهن ،سوا ًء
الخارج والذهن من دون حصول
ٍ
أكانت موجود ًة بالوجود الخارجي أم بالوجود العيني ،ومع ذلك تبقى حقيقة تلك املاهية
حقيق ًة واحد ًة وفارد ًة .مع هذه النظري ة ،ال يبقى عامل الوجود كام يظن أتباع الذهن ،يف
محدودية عامل اإلدراك ،وال يبقى عامل الذهن كام يظن املاديون يف ظلامت املادة الفاقدة
للشعور واملحبوسة واملقيدة .بل يكون العامل الذهني نح ٌو من الوجود املوازن للعامل
الخارجي وإذا مل يحصل أي خطأٍ
ٍ
وانحراف يف كيفية اإلدرك ،فسيكون الواقع الخارجي
معلو ًما عند الذهن ،أما معيار الواقع وغري الواقع فهو خطأٌ
وصواب نتيجة مطابقة أو عدم
ٌ
مطابقة اإلدراك لنفس األمر أو الوجود الخارجي لألشياء.
عندما يعترب مال صدرا أن العلم نحو من الوجود فهو يقصد نح ٌو من الوجود املجرد عن
املادة .ويعترب أن املعقولية هي األمر الذايت للصورة العقلية ،واملحسوسية ،هي األمر
الذايت للصورة الحسية ،واملتخيلة هي األمر الذايت للصورة الخيالية ،ونهاي ًة يبني برهان
اتحاد العامل واملعلوم عىل هذا األساس .من هنا كان الوجود من وجهة نظر مال صدرا هو
ٍ
جلوات
كل يش ٍء ،وهو ذو الواقع والحقيقة بنفسه واملاهيات هي مجرد
األصل األصيل يف ِّ
ومظاه َر للوجود الخارجي املنعكس يف إدراكنا وأذهاننا ،وإال فاملاهيات ال تنفك عن
الوجود خارج اإلدراك فليس لها استقاللٌ
خاص.
ٌّ
وإذا كان للامهيات من آثا ٍر وأحكامٍ فكل ذلك يف ظل الوجود والواقع (الطباطبايئ،
)45 :1367؛ ألن املاهيات تصبح موجود ًة بالوجود العيني والذهني من خالل الوجود
حتى أن أحكام املاهيات وآثارها تخضع للوجود.

عدم إمكان معرفة حقائق األشياء
اهتم الحكامء املسلمون بأجمعهم سواء أكانوا مشائني أم إرشاقيني ومنذ القديم مبسألة
عدم معرفة الحقائق واعرتف الجميع بأن اإلنسان عاج ٌز عن معرفة حقائق األشياء .الحواس
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ال تدرك سوى املاهيات العرضية والحس عاج ٌز عن إدراك الجوهر من جهة كونه جوه ًرا.
وعىل هذا األساس فالصورة الذهنية للجوهر املأخوذ واملفروض ،ال ميكن إدراكها عن
كل يش ٍء عبار ٌة عن نحو تعينه
طريق الحس واالرتباط بالخارج (م.ن .)201/2:إن حقيقة ِّ
يف علم الحق .وال يحصل العلم الكامل سوى عن طريق االتصال مبرتبة الواحدية.
واالتصال ال ميكن أن يحصل سوى عن طريق رفع التقنيات وزوال الحدود والوسائط بني
العبد واملعبود ويف النهاية ال يتحقق حذف اإلضافات ورفع الوسائط سوى عن طريق
الشهود.
مشوب بلون الكرثة ،بل
ري
ٍ
إن حقائق األشياء يف مقام العلم ومرتبة الحقائق األصلية ،غ ُ
ٍ
ٍ
هي موجود ٌة بشكلٍ
وواحد .وأما القوة النظرية فهي عاجز ٌة عن إدراك الحقائق عىل
محض
نحو الرصافة املحضة ،ألنها محدودةٌ ومتعين ٌة باملراتب .متكن ابن سينا من الوصول إىل
هذا املعنى بعيدًا عند حجاب القوة النظرية ومن خالل اللجوء إىل ذوقه السليم وقد رصح
بذلك يف كتبه (اآلشيتاين ،التا585-563 :؛ إبراهيمي الديناين.)198-192 :1364 ،
ذكر ابن سينا هذه املسألة يف كتبه باألخص التعليقات .يقول مال صدرا يف الجزء األول
من األسفار:
واعلم أن الشيخ الرئيس ذكر يف التعليقات بهذه العبارة أن الوقوف عىل حقائق
األشياء ليس يف قدرة البرش ونحن ال نعرف من األشياء إال الخواص واللوازم
لكل واح ٍد منها الدالة عىل حقيقته ،بل نعرف
واألعراض وال نعرف الفصول املقومة ِّ
عراض ،فإنا ال نعرف حقيقة األول وال العقل وال النفس وال
ٌ
خواص وأ
أنها أشياء لها
ُّ
الف لك وال النار والهواء واملاء واألرض ،وال نعرف أيضا حقائق األعراض ومثال ذلك
أنا ال نعرف حقيقة الجواهر ،بل إمنا عرفنا شيئا له هذه الخاصة وهو أنه ملوجو ٍد ال يف
موضوعٍ وهذا ليس حقيقته وال نعرف حقيقة الجسم ،بل نعرف شيئا له هذه الخواص
وهي الطول والعرض والعمق و ...والفصل الحقيقي ال ندركه...
أقول ...إن حقيقة كلِّ يش ٍء ال تعرف بخصوصها إال باملشاهدة الحضورية وفصول
ٍ
ٍ
وعنوانات
مبفهومات
األشياء عندنا عني صورها الخارجية وحق أنها ال تعرف إال
صادق ٍة عليها وتلك املفهومات وإن كانت داخل ًة يف املفهوم املركب املسمى بالحد
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املشتمل عىل ما يسمى جنساً ما يسمى فصالً إال أنها خارجة من نحو الوجود الصوري
الذي به يكون اليشء حقيق ًة أو ذا حقيق ٍة (صدر الدين شريازي393-391 :1383 ،؛
إبراهيم ديناين.)211 :1364 ،

ما يستفاد من فحوى هذه العبارة هو أننا عاجزون عن إدراك حقائق األشياء الجوهرية
والعرضية ،بل معرفتنا وعلمنا يتعلق ببعض خواصها ولوازمها فقط ،وإال فإن معرفة فصول
ّس للبرش ،وما ندركه من الجسم والجوهر والعرض عىل
األشياء املقومة والحقيقية غري مي ٌ
سبيل املثال ليس حقيقتها بل يش ٌء ميتلك الخصوصيات والصفات الفالنية والفالنية.
وأيضا ال تدرك الحواس إال املاهيات العرضية ،وال حس ينال الجوهر مبا هو
جوهر ،فصورته الذهنية مأخوذ ٌة ال من طريق الحس واتصاله بالخارج (الطباطبايئ،
.)34/2 :1367
ً
حصوال عند الذهن
وهو أن ما يستدعيه دالئل أثرات الوجود الذهني لألشياء
مبعانيها وماهياتها ال بهوياتها وشخصياتها وإال كان الوجود الذهني بعينه وجودًا عينيا
فلم يكن نح ٌو آخر من الوجود هذا خلف ،فاذًا مؤدى الدالئل حضور معاين األشياء
يف أذهاننا فالحارض من الجوهر مثال ماهيته ال فرده والحارض من الحيوان مفهومه ال
شخص منه.
ٌ
مفهوم يحصل من املوجودات العينية
ي
ٍ
...فاجعل هذه القاعدة مقياسا يف تعقل أ ِّ
يف ذهنٍ  ،ومن ارتكب القول بأنه عند تصورنا اإلنسان يحصل يف ذهننا جسم ذو منو
ٍ
دراكات جزئي ٍة وكلي ٍة مبعنى أنه يصدق عليه هذه املعاين
واغتذا ٍء وحرك ٍة إرادي ٍة وإ
ً
حمال «شاي ًعا» صناعيا فقد فارق بديهة العقل (صدر الدين شريازي:1360 ،
ويحمل
.)30-29

ٍ
مزيد من التأكيد عليها يف حكمة اإلرشاق.
أشار شيخ االرشاق إىل هذه النظرية مع
واعترب أن قرار املشائني هذا ،دليل عىل ضعف فلسفتهم حيث يضعف بناء حكمة املشاء
بهذه املسألة .قد يقال أن ما أشار إليه مال صدرا وابن سينا يف موضوع املعرفة والعلم
متناقض وهو الذي أفرد فصو ًال
متناقض ،فكيف ميكن ملال صدرا أن يتحدث بكالم كهذا
ٌ
ٌ
ممتعة من األسفار إلثبات الوجود الذهني .إن الوجود الذهني بعينه يحاول إثبات أن
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املاهيات وكام هي موجود ٌة يف عامل الخارج بالوجود العيني ،فهي موجود ٌة أيضً ا يف عامل
الذهن بالوجود الذهني وهي تتعلق باملعرفة بهذه الكيفية .من جه ٍة أخرى كتب املال هادي
قائال:
السبزواري يف حاشية األسفار ً
إن الوقوف عىل حقائق األشياء ليس يف قدرة البرش (صدر الدين الشريازي،
.)393 :1383

وأوضح العالمة الطباطبايئ يف حاشيته عىل األسفار أن مراد ابن سينا من هذا الكالم أن
علام تفصيل ًيا بكنه حقائق الوجود ،وإال فهو مل ينكر إدراك ماهية
البرش ال ميكن أن متتلك ً
األشياء بشكلٍ مطلقٍ  .وقد أشار العالمة الطباطبايئ إىل هذه النقطة يف كتاب أصول الفلسفة
واملذهب الواقعي مع أنه عمل عىل تأويل وتربير كالم ابن سينا ،فقال:
كل يش ٍء تكون بواسطة املاهية،
ال ميكننا االطالع عىل حقيقة الوجود ،ألن معرفة ِّ
أو بواسطة خواصها ويف الحقيقة فإن حقيقة الوجود ال متتلك أيا من هذين األمرين
(الطباطبايئ ،التا.)34 :
...فال علم ألح ٍد بيش ٍء من الجسم وأعراضه الالحقة بصور ٍة غري صورتها الوضعية
املادية التي يف الخارج (الطباطبايئ .)298 :1367 ،جاء يف تعليقة العالمة عىل كالم
ابن سينا يف األسفار :ما ذكره الشيخ وإن كان حقا يف الجملة ،لكن ينبغي تقييده بالعلم
التفصييل االكتناهي بالحدود ،وإال فمن البينأان إثبات الوجود الذهني بحقيقة األشياء
يف الجملة بل نفى السفسطة وإثبات العلم الحقيقي يوجب القول بحصول العلم
بحقائق األشياء يف الجملة كام هو ظاه ٌر بأدىن تأ ُّم ٍل( ...صدر الدين شريازي:1383 ،
.)393-392

اتفق العالمة واملرحوم السبزواري هنا عىل حصول العلم يف الجملة بحقائق األشياء،
كل موجو ٍد وكنه وجوده
أما مال صدرا فحاول تفسري وتأويل كالم ابن سينا .يعتقد أن حقيقة ِّ
ري ممكن ٍة
خارج عن دائرة قدرات اإلنسان اإلدراكية .إن املعرفة بحقيقة ِّ
ٌ
كل موجو ٍد كام هو غ ُ
سوى عن طريق املشاهدة الحضورية والعلم الحضوري .إن الفصل الحقيقي لألشياء من
وجهة نظر مال صدرا هو الصور الخارجية .إذًا عني الصورة الخارجية لليشء التي تشكل
ي شكلٍ من األشكال ،ألن الصورة العينية
وجوده ،ال يحرض إىل الدائرة اإلدراكية لإلنسان بأ ِّ
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والخارجية لليشء ،هي عني خارجيتها التي ال تتبدل إىل الوجود الذهني .وقد ذكرنا أن
الذهن والخارج ال يحل أحدهام مكان اآلخر .إذًا ما يحرض يف الذهن ،هو ماهياتُ األشياء
فقط ال صو ُرها العينية.
ٍ
جديد لنقل كالم الشيخ أبو عيل سينا من كتاب الشفاء فيتامىش
ثم يعود مال صدرا من
معه ويقول:
إن فصل الحيوان ليس مفهوم الحساس بل جوهر نفسه التي بها متام ذاته وهويته
ً
ً
فصال
فصال منطقيا والثاين
وحقيقته وكذا فصول سائر األنواع واألجناس ،واألول يسمى
اشتقاقيا ألنه غري محمو ٍل عىل النوع املركب ،واملحصول عليه هو املفهوم املأخوذ
منه ،وذلك بالحقيقة الز ٌم من لوازمه ومن هذا املوضوع يعلم أن للوجود أعيانًا خارجي ًة،
مفهوم عقيل انتزاعي إضايف يتكرث بتكرث ما أضيف إليه ،كام زعمه
وليس عبار ًة عن
ٍ
املتأخرون وهذا الكالم من الشيخ كالنص عىل ما ادعيناه( ...هامن.)293 :

كل يش ٍء هي جنسه وفصله املنطقيان
خالصة كالم الشيخ الرئيس هي أن ماهية ِّ
ويختلف الفصل املنطقي عن صورة اليشء الخارجية يف أن الفصل املنطقي هو ال برش ٍط
ي شكلٍ من األشكال.
ويقبل الحمل ،والصور ُة الخارجية ال تقبل الحمل بأ ِّ
الفصل املنطقي هو أقرب خصال وخواص الصورة الخارجية أو أقرب لوازمها .وعىل
هذا األساس ميكن القول أن ما يدركه اإلنسان من حقيقة اليشء ،هو فصله املنطقي .ولكن
والخارج عن دائرة معرفته ،هو عني الصورة الخارجية .اعترب ابن
ما يعجز البرش عن إدراكه
ُ
سينا أن مفهوم الحساس هو الفصل املنطقي للحيوان وأكد أن الفصل الحقيقي للحيوان
ين يشكل متام هوية الحيوان .كام أطلق عىل الفصل الحقيقي
عبار ٌة عن أنه جوه ٌر نفسا ٌّ
عنوان الفصل االشتقاقي .أن الفصل االشتقاقي هو مبدأ اشتقاق ومنشأ ظهور الفصل
املنطقي .وقد أكد السيد رشيف الجرجاين شارح كتاب املواقف أن الفصل االشتقاقي
خارج عن دائرة اإلدراك البرشي أاما متعلق معرفة اإلنسان فهو الفصل املنطقي.
ٌ
أما مال صدرا وأتباعه الذين جعلوا من إثبات الوجود الذهني مقدم ًة ملسألة املعرفة يف
الفلسفة اإلسالمية وكانوا يعتقدون أن الرباهني الذهنية املوجودة تجعل من معرفة الواقع
ممكنا ً لإلنسان ،فكيف كان تعاطيهم مع هذه املسألة املتناقضة بالظاهر ،مع العلم أنهم
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خارج عن دائرة املعرفة.
حرصوا املعرفة بالفصل املنطقي وبينوا أن الفصل االشتقاقي
ٌ
النتيجة أن معرفتنا بالواقع العيني هو يف الجملة.
ٍ
اختالف بني وجه اليشء واليشء من وج ٍه .إن وجه
أكد الفالسفة املسلمون عىل وجود
اليشء هو الخارج عن القدرة اإلدراكية لإلنسان ،ولكن ما تم إثباته يف الوجود الذهني هو
أن إدراك اليشء من وج ٍه ممك ٌن لإلنسان باستمرا ٍر .إن وجه الوجود خارج عن القدرة
قابل إلدراك االنسان باستمرا ٍر .يف الحقيقة إن ما
اإلدراكية البرشية ،إال أن الوجود من وج ٍه ٌ
يدركه اإلنسان ليس سوى الوجود من وج ٍه ،إال أن هذا الوجود هو من الوجه الذي يظهر
فيه لإلنسان .وأما نفس املواد الجسمية املستحيلة املتحددة فهي الستغراقها يف األعدام
واإلمكانات والظلامت فهي ال تستاهل املعلومية ولوقوع اسم الوجود عليها كالزمان
والحركة ،وملا حققنا أن ال وجود ليش ٍء منها إال يف األجسام والجسامنيات املادية السائلة
كل آنٍ املختص حدوثها بأن واحد مع زوالها يف سائر اآلنات واألوقات فإطالق
الزائلة يف ِّ
برضب من التج ّوز والتشبيه ،ويصح إطالق الوجود عليها كام هو شأن املجاز
الوجود عليها
ٍ
والتشبيه (م.ن.)501-500 ،
بشكلٍ عا ٍّم إن مبدأ االرتباط بني حقيقة العلم والصور الذهنية وكون املعلوم الحقيقي
وبالذات عني هذه الصور ،هو أن موضوع العلم يجب أن يكون مج َّردًا وقد جعل الفالسفة
ساس
ٌ
املسلمون األصل الذي ينص عىل أ ّن «كل مجر ِّد
عاقل وكل عاقلٍ مجر ٌد» هو أ ُ
تفكريهم الفلسفي يف علم املعرفة (صدر الدين الشريازي .)299-284 :1383 ،لذلك
اعترب مال صدرا أن متعلق العلم هو الصور املجردة وأكد أن تعدد وكرثة واختالف العوامل،
مل مبا يتناسب معه .مثال ذلك فالصور العقلية
يؤدي إىل وجود صور علمية يف كل عا ٍ
تتناسب مع عامل العقول والصور املتخيلة تتناسب مع عامل الخيال والصور املحسوسة
تتناسب مع عامل الحس.
بعبار ٍة أخرى ،العلم من وجهة نظر مال صدرا هو نح ٌو من الوجود ،أي الوجود
املجرد عن املادة .إن معقولية األمر الذايت هي صورته العقالنية .كام إن محسوسية
األمر الذايت هي الصورة الحسية ومتخيلة األمر الذايت هي الصورة الخيالية .املعلومية
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تساوق التجرد ومن هذه الناحية ليس لإلنسان عل ٌم بالجسم وأعراضه والطريق العلمي
الوحيد إىل هذه األمور هو بواسطة الصور غري صورها املادية .إذًا العلم الحصويل
باملاديات هو تعبريٌ مجازي وإال فال حقيقة له ،والواقع أن العلم الحضوري هو باألمور
املجردة ثم ينسبها العقل إىل املاديات بصو ٍر اعتباري ٍة؛ أما سبب هذا االعتبار هو حاجة
اإلنسان إ ىل االرتباط باملاديات واالستفادة منها (الطباطبايئ.)205 :1367 ،

من جه ٍة أخرى التفت الحكامء املسلمون إىل محدوديات قدرات اإلنسان يف معرفة
حقائق وظواهر الوجود ،فع ّرفوا الحكمة عىل النحو اآليت :الحكمة هي العلم بحقائق
ٍ
تعريف آخ َر :الحكمة صريورة اإلنسان عالَ ًام عقل ًيا
األشياء بقدر الطاقة البرشية .وجاء يف
مضا ِه ًيا للعامل العيني ،حيث تشري بعض القيود من أمثال قدرالطاقة البرشية ومضاه ًيا إىل
محدودية البرش وعجزهم عن إدراك حقائق الوجود املطلق ،ألن الوصول إىل فصول
خارج عن القدرات البرشية وهو
األشياء الحقيقية واالشتقاقية وإدراك ومعرفة كنه الوجود
ٌ
ري ممكنٍ عن طريق العلم الحصويل.
غ ُ
يُعترب كانط واحدًا من الفالسفة الغربيني الذين عرضوا نظري ًة جديد ًة يف مقابل العقليني
خارج عن حدود ما وراء
والتجربيني يف مسألة املعرفة ،فاعترب أن نصيب الذهن من املعرفة
ٌ
لكل معرف ٍة مادةٌ وأما مادة
العامل .د ّون كانط مجموع ًة من املقاالت التي أكد فيها أ ّن ِّ
معلوماتنا فهي الظواهر ،أما الصورة فهي عبار ٌة عن املقوالت الذهنية؛ أما اإلشكال الذي
يظهر من خالل هذه النظرية فهو أنه مل يُج ِر الحديث بالشكل املطلوب حول كيفية عالقة
املقوالت والخارج فجرى املزج بني املعقوالت الثانية الفلسفية واملنطقية.
عمل الفالسفة عىل التفكيك بني املعقول األول والثاين فمهدوا الطريق لتوضيح كيفية
ارتباط الذهن بالخارج .املعقول األول هو املفهوم الكيل الذي يدخل الذهن عن طريق
رش ،مثال ذلك تصورنا للجسم واللون والحجم والشكل ،وتساهم هذه
الحواس بشكلٍ مبا ٍ
التصورات يف وجود املقوالت .املعقوالت الثانية هي الصور التي ميكن اعتبارها حاالت
وعوارض املعقوالت األوىل حيث ال عالق َة مبارشةً لها بالخارج ،مبعنى أن املعقوالت
ي يش ٍء ،مثال ذلك الوجوب واإلمكان واالمتناع .النوع اآلخر
الثانية ليست صو ًرا مبارش ًة أل ِّ
من املعقوالت هي املعقوالت الثانية املنطقية وهي مفاهي ُم ذهني ٌة بالكامل حيث تعترب
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القضايا الذهنية من هذا النوع من املعقوالت ،مثال ذلك الكيل والنوع والجنس ،ثم إن
املعقوالت الثانية الفلسفية أعم من املعقوالت الثانية املنطقية.
وصف لألشياء العينية والخارجية وليس لها ما بازاء
ٌ
إن املعقوالت الثانية الفلسفية ،هي
يف الخارج ،بل منشأ انتزاعها هو الذي ميتلك ما بازاء يف الخارج.
ٍ
صفات لألمور الخارجية ،بل
أما مقوالت كانط فليست موجود ًة يف الذهن باعتبارها
هي أمو ٌر قبْليّ ٌة .املقصود من القبلية هو املتقدم التجريبي الذي تصب فيه املواد األولية.
ال يعتقد فالسفتنا بأ ّن هذه املعقوالت قبلي ٌة ،فام مل تتقرر املعقوالت األوىل يف الذهن ،ال
تتحقق املعقوالت الثانية الفلسفية.

مراحل املعرفة
تحدث ابن سينا والخواجه نصري الدين عن مراحل املعرفة واعتربا أن كافة املراحل بد ًءا
من املعرفة الحسية والخيالية إىل العقلية والتي أطلقا عليها املعرفة العلمية ،متر جميعها
رث
عرب طريق «نظرية التجريد» وكلام كانت صور املعرفة منزه ًة عن اآلثار الحسية كانت أك َ
ثبات ًا.
ي منها مرتبتها ،بل
يعتقد مال صدرا أن أيًا من الصور ال ترتقي نحو األعىل فال تتجاوز أ ٌّ
يتم إ بداع الصور الحسية يف عامل الحس عند تقابل الحس والخارج العيني وهذا ال يعني
صوري ،بل يعني هذا أن الخارج مل يتجاوز حدوده.
ري
ٌّ
أن الخارج دخل ذهننا فحصل تغي ٌ
يل؛
وعىل هذه الشاكلة يتم إبداع الصور الخيالية املناسبة لعامل العقل يف إطار عالَمٍ عق ٍّ
كل قو ٍة تصنع
يل .إن َّ
وكذلك يتم إبداع الصور العقلية املناسبة لعلم العقل يف إطار عا َلمٍ عق ٍّ
صور ًة أعىل مبا يتناسب مع مرتبتها الوجودية .إن الحس والخيال هام ُم ِع َّداتٌ يتمكن العقل
بواسطتهام من صناعة الصورة العقلية املناسبة للقوة العقلية يف مرتبة العقل .لذلك أطلق
عىل نظرية مال صدرا «نظرية التعايل» (مطهري)294 :1362 ،؛ وعىل كل حا ٍل فإن عمل
املعرفة يبدأ من مراحل الحس ويتعاىل نحو املراحل الخيالية والعقلية.
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يعتقد الفالسفة املسلمون أن االتحاد الطويل ملراحل اإلدراك ومعرفة املعقوالت
كل هذه االمور هي معانٍ كلي ٌة قد وجد مصداقها مسبقًا
مسبوق باملحسوسات .إن َّ
ٌ
األوىل،
بشكلِ صور ٍة جزئي ٍة يف الخيال وقبل الخيال يف اإلدراك الحس وقبل ذلك يف عامل العني،
فتظهر صورها الحسية يف العالقة بني الحس والعني .إن املعقوالت الثانية هي األوصاف
الذهنية للمعقوالت األوىل .تشكل املعقوالت الثانية سوا ًء أكانت فلسفي ًة أم منطقي ًة أدواتنا
حا أنها أمو ٌر مستقل ٌة .لو كانت هذه
املعرفية بالنسبة للمعقوالت األوىل ،وليس صحي ً
ٍ
مستقال بحيث ال ترتبط بالعامل الخارجي ،فكيف
ً
رصا
املعقوالت يشكّل كل
واحد منها عن ً
متكنا من اكتشاف عامل الخارج بواسطتها .لقد واجه كانط طريقًا مسدودًا عندما اعرتف
بقبلية املقوالت وانفصالها عن الخارج وعدم وجود عالقة بني الذهن والخارج حيث حاول
الخروج منه عن طريق ذكر مادة وصورة املعرفة ،ولكن يجب التدقيق يف مدى نجاحه يف
ذلك .كيف ميكن القول بأن ما ال يرتبط بعامل الخارج ،ميكنه أن يكون معيار معرفة عامل
الخارج؟
يجب التذكري مع االعرتاف ب «نظرية التعايل» أن املعقوالت الثانية ذات السعة
الوجودية األعىل ،هي عني املعقوالت األوىل ،أي إن وجودها أصبح أكرثَ سعةً ،بعبار ٍة
أخرى ،أصبح وجودها أكرثَ كُلِّ ّي ًة .اإلنسان املوجود ،موجو ٌد يف الخارج بالوجود املادي
والوجود املادي هو ماهية االنسان .ثم أصبح ملاهية اإلنسان يف الذهن وجودًا خيال ًيا ومن
ثم وجودًا عقليًا .إن الكلية املعقولة األعىل تحيك عن سعة وجودها:
ً
ً
شامال للكرثة
محتمال ألن يكون مع وحدته
 ...ونحن قد الحظناه معنى وحدانيا
ً
مقوال عليها متحدًا بها بحيث يسع وجودها العقيل وجوداتها الحسية الجزئية( ...صدر
الدين الشريازي.)27 ،1360 ،

آلية توحيد الكثرات من وجهة نظر مال صدرا
يعتقد مال صدرا أن الحكامء قد تشتتوا يف الحديث حول العلم والعقل واملعقول .فاعترب
التعقل تار ًة أم ًرا سلب ًيا وتار ًة أخرى صو ًرا مرتسم ًة يف جوهر
َ
ابن سينا عىل سبيل املثال
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أعقال بسيط ًا إجامليّا ،وتار ًة كيفي ًة ذاتَ إضاف ٍة ،أو كيفًا
ً
العقل ،وتار ًة ثالثة إضاف ًة محض ًة،
نفسان ًيا؛ أما شيخ االرشاق فاعترب أ ّن العلم عبار ٌة عن الظهور.
لو كان اليشء عامل ًا بذاته كان نو ًرا لنفسه وعلم اليشء بغريه عبار ٌة عن إضاف ٍة ونسب ٍة
بني شيئ َْني نوري ْني مع إضاف ٍة ارشاقي ٍة (صدر الدين الشريازي.)287 :1383 ،

ري ٍ
كاف لتربير حقيقة العلم فذكر أدل ًة
اعترب مال صدرا أن أيّا ً من النظريات املتقدمة غ ُ
عىل رفضها .خالف مال صدرا الحكامء املتقدمني فلم يعترب العلم صور ًة تحصل يف الذهن
أو النفس .تحيك النظرية التي اختارها يف باب العلم أن العلم عبار ٌة عن كيفية وجود املجرد
عن املادة عند املجرد (الذهن) ،ألن تصور كنه الوجود يتحقق عن طريق العلم الحضوري
فقط ال عن طريق املثال الذهني .وعىل هذا األساس ليس العلم أم ًرا سلب ًيا كاملجرد عن
وجودي ،ولكن ال أي وجو ٍد ،بل هو وجو ٌد بالفعل ال
املادة وليس أم ًرا إضافيًا ،بل هو أم ٌر
ٌّ
خالص مل يركب مع العدم.
بالقوة وال كل وجود بالفعل ،بل هو وجو ٌد
ٌ
يكون العلم أكرثَ شد ًة وقو ًة مبقدار خلوصه من األمور العدمية والكرثات .إن الجوهر
كل م ٍ
درك
رش ،ألن الرشط اإلدرايك يف ِّ
املادي وأعراضه ال تكون متعلقات العلم بشكلٍ مبا ٍ
هو العلم بتامم املدرك .إن الجسم والظواهر املادية ليس لها وجو ٌد م َّنز ٌه عن العدم بسبب
ٍ
مفروض منها يقتيض وجودُهُ السيال عدم األجزاء األخرى،
كل جز ٍء
حركتها الذاتية ،ألن َّ
كل األجزاء .إذًا ال ميكن تصور كافة األجزاء بالفعل.
فكل جز ٍء يستلزم عدم ِّ
وكل ٍ
فاقد للوحدة سيكون فاقدًا للوجود .والحمل
إن الوجود هو عني الوحدة ومالز ٌم لها ٌّ
ي يش ٍء من دون
ي حكم حول أ ِّ
والهوهوية من لوازم الوحدة ،مبعنى أنه ال ميكن إصدار أ ِّ
الوحدة والهوهوية؛ أما يف الجسم وهو املتصل الواحد ال يحمل أي جز ٍء عىل الجسم حتى
ي من أجزائه أيضً ا .إن حصول هوية الجسم هو
بحسب الوهم ،والجسم ال يحمل عىل أ ٍّ
رب .لو
عىل إثر اتصال أجزائه وكلام كان هذا االتصال واالمتداد أكرثَ كان كامل الجسم أك َ
دققنا لوجدنا عدم االختالف بني كالم مال صدرا وما أشار إليه وايتهد تحت عنوان
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1
وضعي ،واتحاد
ربا يف وجو ٍد ليس فيه تباي ٌن
االستمرار واالمتداد  .يصبح االتحاد معت ً
ٌّ

األجزاء املتصلة يف الوجود ليس كذلك .ثم ان امتداد أجزاء الجسم املادي بنفسه يؤدي
مستقل؟ إن حقيقة املادة والجسم حقيق ٌة افرتاضي ٌة،
ٌّ
إىل زوالها ،فكيف يكون للجسم وجو ٌد
أل ّن وجو َدها مبثابة قو ٍة لعدمها وعد َمها قو ٌة لوجودها .فوجود املرت عىل سبيل املثال عني
عدم فر ٍد آخ َر منه أو ضده ،إذًا املادة متتلك يف داخلها قوة واستعداد زوالها .إن هذه املرتبة
من الوجود هي أضعف املراتب حيث يستلزم وجو ُدها عد َمها وكل آنٍ يظهر فيه جز ٌء إال
ويعتمد عىل العدم ،فيطلب جز ًءا آخر ومع عدم الجزء تستقبل املادة جز ًءا آخر .إن املادة
املتحققة من الوجود مشوب ٌة بالعدم وإذا كان الوجود كذلك فال تتحقق يف الخارج بشكلٍ
ٍ
واحد وكل ما ال يتحقق بشكلٍ كام ٍل فال يكون معلو ًما ملوجو ٍد آخ َر .يعترب
كاملٍ ويف آنٍ
مال صدرا أن موجود كهذا هو كالكرثة يف ضعف الوحدة ،ألن وحدته عني كرثته.
ٍ
إال يف ظل
شخص بالجسم وأعراضه ّ
ي
إن اإلدراك من لوازم العلم وال يحصل العلم أل ِّ
صور ٍة وراء الصورة الوضعية املادية ،ألنه ال ميكن الحصول عىل صور ٍة كامل ٍة عن الجسم
املادي بنا ًء عىل الوصف املتقدم للظواهر الجسامنية واملادية ،فأجزاء الظواهر املادية
خارجي بالفعل وال تتعني كافة أجزائِها يف الخارج .ويتم
االمتدادية ال يكون لها وجو ٌد
ٌّ
التعبري عن هذه الحالة يف الفيزياء الكوانتومية بهالة اإلبهام الناشئة من عدم تع ّني كافة أجزاء
رش عىل أساس
عامل املادة حيث ميكن يف كل لحظ ٍة تصور جز ٍء صغريٍ منها بشكلٍ غريِ مبا ٍ
االهتاممات اإلحصائية.
عندما يعترب مال صدرا أن متعلق اإلدراك هو وجود اليشء فليس املقصو ُد الوجو َد يف
الخارج ذا الوضع والحالة واملوقع الخاصة ،بل الوجود البعيد عن ِّ
كل شائب ٍة عدمٍ ووضع ٍ
وحال ٍة ،...ففي هذه الحالة املترصفة والنسبية ال تتحقق وحدة اليشء ورشط اإلدراك تصور
الوحدة يف اليشء املدرك .فالوجود املتعلق بإدراك املدرك ليس من جملة الوجود القابلة
لإلشارة الحسية .كام أن الصورة املتعلقة بالحواس والتي تأيت عن طريق الحواس ،ليست
1. Duration
2. Extension
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كيفيات محسوس ًة تقبل اإلشارة الحسية ،الن الكيفيات املحسوسة ،محسوسة بالعرض
وبالقصد الثاين وليس بالقصد االول وبالذات .ان وجود املحسوس يف نفسه هو عني
وجود الحاس ،حيث يعرب مال صدرا عن هذا النحو من الوجود مبحسوسية ذاك الوجود؛
كام ان الوجود املعقول هو يف نفسه معقولية ذاك الوجود .وإذا كان رشط االدراك الحس
حصول النسبة الوضعية بني االركان االدراكية واملحسوسة ،اال ان النسبة بني تلك الصورة
ومطابقها وما يدرك منها ،ليس ثابتًا ومن جهة اخرى ال رضورة لهذا الرشط يف سائر
االدراكات غري االدراك الحس ،كاالدراك الخيايل والوهمي والعقيل.
النقطة الهامة يف مسألة االدراك من وجهة نظر مال صدرا ان الصورة االدراكية ليست من
عقيل هو نو ٌع من االتحاد بني العقل
نوع الكيفيات املادية عىل االطالق .ان كل إدراك ٍّ
والصور املفارقة للامدة وأعراضها.
تحدث مال صدرا بالتفصيل مبينًا توحيد الكرثات حيث يتحقق أعىل مست ًوى من االتحاد
بني فاعل املعرفة ومتعلقها يف ظل اتحاد العاقل واملعقول .ويقصد من توحيد الكثري أن
كل حقيق ٍة
يل يجري فيها ،فتتحد مع ِّ
يل من خالل تح ّو ٍل داخ ٍّ
النفس تتبدل إىل عالَمٍ عق ٍّ
لكل معقو ٍل ،الن العقل البسيط ف ّع ٌ
ال يف تفصيل العدم النفساين فيبادر إىل
وتصبح مصداقًا ِّ
تحليل وتركيب العوارض الالحقة بشكلٍ
نوعي .فالنفس من جه ٍة تبادر إىل تكرثّ الواحد،
ٍّ
ي إنها تستعني بالقوة الخيالية لتضع األمور العقلية يف قالب الصور املثالية والخيالية ثم
أ ْ
تبدأ عملية التاميز بني أجزاء مفهوم اليشء الذاتية ويف ظل ذاك الشخص الواحد
املحسوس يجري تكرث املعاين واملفاهيم املتعددة وكل ذلك يف ظل العقل .لذلك كان
االدراك العقيل أكمل اإلدراكات ،ألن العقل ال يكتفي بالظواهر ،بل يتعمق يف ماهية
وحقيقة اليشء .واإلدراكات مجبول ٌة بالجهل والخطأ ،ألن الحس يعالج الظواهر وهو بعي ٌد
كل البعد عن حقائق وبواطن األشياء (صدر الدين الشريازي.)367-369 :1383 ،
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التشكيك يف مراتب االدراك والعلم
مراتب
اعترب مال صدرا خالفًا للحكامء املسلمني أن العلم نو ٌع من الوجود وهو وجو ٌد ذُو
َ
ٌ
ومشكك وكل املراحل واملراتب بد ًءا من اإلدراك الحس والخيايل والعقيل ،مجرد ٌة (م.ن:
.)287،383
ٍ
نشآت ثالث ٍة عقلي ٍة وخيالي ٍة وحسي ٍة ،ولها اتحا ٌد بالعقل
التحقيق ،أن النفس ذات
والخيال والحس ،فالنفس عند إدراكها للمحسوسات تصري عني الحواس ،والحس آل ٌة
وضعي ٌة تأثرها مبشاركة الوضع ،فعند اإلحساس يحصل أمران تأثر الحاسة وإدراك
النفس ،والحاجة إىل الحضور الوضعي إمنا يكون من حيث التأثر الحيس وهو
االنفعال ،ال من حيث اإلدراك النفساين وهو حصول الصورة (م.ن)

كل
تجدر اإلشارة هنا إىل أن مال صدرا جعل التأثر يف مرحلة اإلحساس الناشئ من ِّ
ٍ
خارجي بواسطة اليشء املعني الخارجي ،مبنزلة أحد الرشوط ،فاعترب ان حقيقة
حس
ٍّ
االدراك متعلقة بالنفس .وعىل هذا االساس إذا لعبت النفس دو ًرا أساسيًا يف أضعف مراتب
اإلدراك أي اإلحساس ،عند ذلك كانت املادة واليشء وتأثري الحواس بأكملها مبنزلة العلل
ٍ
رب يف مراتب
املعدة لإلدراك الحس ،فهي ليست
مدركات واقعي ًة .ويكون دور النفس أك َ
اإلدراك األعىل أمث ال التخيل والتعقل ،فكلام وصلنا إىل مراحل اإلدراك األعىل تصبح
صحيح أن
النفس مستغني ًة عن العوامل الخارجية والعلل املعدة ،فتدرك من دون واسط ٍة.
ٌ
النفس تتحد يف كافة املراحل مع العقل والخيال والحس ،إال أن اتحادها يف مرتبة التعقل
مع العقل أكرب من اتح ادها مع الخيال يف مرتبة التخيل أو مع الحس يف مرتبة اإلحساس
(م.ن.)379 :
كلام تعقلت النفس أم ًرا يصبح ذاك األمر عني صورتها العقلية (م.ن،316 ،267 :
 .)317والعقل عبار ٌة عن كافة األشياء املعقولة (م.ن .)337 :وال يُقصد من هذا أن األشياء
املعقولة تتحد يف الذهن بحسب أنحاء وجوداتها الخارجية ،بل املقصود أن كافة
املاهيات املوجودة يف الخارج بالكرثة العددية ،تكون موجود ًة يف العقل بالكرثة العقلية
ٍ
واحد ويكون هذا الوجود العقيل يف نفسه جامعا ً لجميع تلك املعاين
وهي موجود ٌة بوجو ٍد
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يف عني البساطة والوحدة .إن شأن النفس اإلنسانية هو أنها تدرك جميع الحقائق وتتحد بها
ين.
يل حيث يتحقق يف هذه الصورة العقيل ومعنى ِّ
كل موجو ٍد جسام ٍّ
وتتحول إىل عالَمٍ عق ٍّ
ال تتحقق الكرثة مع اتحاد النفس بكافة الصور العقلية امل ُدركة للنفس وكذلك اتحادها مع
لكل علمٍ هوي ًة شخصي ًة بسيط ًة فال
العقل الفعال الذي تتواجد فيه كافة األشياء بالفعل .إن ِّ
ي مقول ٍة ذاتي ٍة .إن حقيقة العلم هي من سنخ الوجود غري املادي وهو فاق ٌد
يندرج
َ
تحت أ ِّ
للطبيعة الكلية والجنسية أو النوعية وال يقيد أو يتصف بالفصول واألنواع أو القيود األخرى.
وبنا ًء عىل اتحاد العلم واملعلوم ،فإن تقسيم العلم هو تقسيم املعلوم .وعىل هذا األساس
فبعض العلوم واجبة الوجود بالذات مثال ذلك علم الله تعاىل بذاته حيث يكون علمه عني
ي ماهي ٍة وبعض العلوم األخرى ممكنة الوجود بالذات مثال ذلك علم
ذاته من دون فرض أ ِّ
كافة املمكنات.
يض واكتسايبٌّ؛ ومن وجهة نظر مال
إن العلم الذي هو من سنخ األعراض هو عل ُم عر ٌّ
صدرا فإن العلم العريض هو نتيجة حضور صور الصفات واملعلومات ومتثلها يف الذهن
حلوال لها.
ً
ال
تقوم القوى اإلدراكية بإ يجاد صورها ومتعلقاتها بالجعل البسيط .وتقوم قوة الخيال
بإ يجاد الصورة الخيالية وقوة العقل بإ يجاد الصور واملعاين الكلية .والذهن ف ّع ٌ
ال يف مراتب
منفعال.
ً
اإلدراك وليس
وال شك أن النفس مبدأٌ فاعيل للصور املوجودة يف قواها ومداركها ،وأما الصور
العقلية املدركة للنفس ،فإن النفس يف االبتداء ،عند كونها عقالً هيوالنيا مبدأٌ قابيل
لها وإذا صارت متصل ًة بالعقل الفعال كانت فاعل ًة حافظ ًة إياها (م.ن.)259 :

ٍ
ولكل
ِّ
إدراك من وجهة نظر مال صدرا يستلزم نو ًعا من التجريد
وعىل هذا األساس فكل
مرتب ٍة من مراتب اإلدراك مرتب ٌة من التجريد باعتبار ما تقتيض .ومبا أن مال صدرا يعترب العلم
من مقولة الوجود ،واإلدراك مبعناه العام هو العلم (م.ن)293 :؛ أما رأيه الخاص فهو أن
العلم عبار ٌة عن نفس مفهوم الصورة املجردة .إن ِ
رصف تصور اليشء ال يعني حصول
العلم ،بل العلم عبار ٌة عن نحو وجو ٍد أم ٍر مج َّر ٍد عن املادة عند مج َّر ٍد.
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ٍ
إدراك دورها الفعال
ترتك القوة العاقلة تأثريها يف كافة مراحل اإلدراك ويدل عليها يف كل
عامل توحيد
ُ
يف توحيد الكرثات وتكثري الوحدات .إن كافة مراحل اإلدراك هي بنح ٍو ما
ٍ
إدراك من دون التوحيد .وتعترب هذه املسألة من أهم مسائل اإلدراك
الكرثات فال يحصل أي
ي من الفالسفة سوا ًء يف الرشق
والعلم واملعرفة ،حيث مل يغفل عن أهميتها يف املعرفة أ ٌّ
كل معرف ٍة نوعا ً من
أو الغرب ،حتى ان كانط القائل بانحصار املعرفة بالظواهر ،يعترب َّ
التوحيد واالتصال بني الكرثات .من جملة نتائج عملية التوحيد ،صناعة املفاهيم عند
النفس يف مراحل اإلدراك وإصدار األحكام؛ اما الذي يذكر به مال صدرا يف مسألة املعرفة
وباإلضافة إىل عملية التوحيد ،هو تكثري الواحد حيث ميكن تجسيم األمور العقلية بواسطة
القوة التخيلية وإنزالها يف قوالب الصور املثالية ومن ثم متييز الذايت عن العريض والجنس
كل يش ٍء بشك ٍل ال محدو ٍد ،فيكون اليشء املحسوس واحدًا ثم
عن الفصل وتفصيل ِّ
ٍ
بصفات وأحوا ٍل عديد ٍة يف ساحة العقل .إن اإلدراكات الحسية مشوب ٌة بالجهل
يتصف
ويرتافق الحصول عليها بالفقدان ،ألن الحس ال يدرك الظواهر بل يدرك صو َر املاهيات
الظاهرية ال حقائ َقها.

توحيد الكثرات من وجهة نظر كانط
ألف -من جملة فرضيات كانط األساسية أن الحكم واإلدراك (املقصود اإلدراك الحس)
أوال يف مقابل من تقدم عليه
مغايران لبعضهام وال ميكن تأويل أحدهام باآلخر .يقف كانط ً
باألخص أصحاب أصالة العقل الذين كانوا يعتربون اإلدراك نوعاً من الحكم عىل أضعف
املراتب ،وثان ًيا يعارض أساتذته املدافعني عن أصالة التجربة والذين يعتقدون أن الحكم
شبي ٌه باإلدراك.
يوضح كانط الفرق األساس بني الحكم واإلدراك عند املقارنة بني الفهم والحس وهام
قوتان متاميزتان يف الذهن .يقول:
تقدم األعيان لنا بواسطة الحس والحس فقط هو الذي يهيئ مدركاتنا ويتعلق الفكر
باألعيان بواسطة الفهم وتتشكل املفاهيم بواسطة الفهم (.)Kant ،1929 :49 ،B33
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يجب أن يدل ُّ
كل تفكريٍ يف النهاية عىل املدركات سوا ًء كان ذلك بشكلٍ مبارشٍ
رش (.)ibid
أو غري مبا ٍ

كتب كانط رسالة إىل صديقه وتلميذه السابق ماركوس هرتس بتاريخ  21شباط 1772
بني فيها املضمون الذي ذكره يف التحرير الثاين لكتاب نقد العقل املحض ،فاعترب أننا
ّ
عندما نقارن املفاهيم القبلية إىل األشياء واألعيان ،فإننا نطبق األشياء مع املفاهيم وليس
العكس (كورنر.)155 :1367 ،

إن إطالق املفاهيم يساوي توحيد التصورات
التفكري نو ٌع من الوصل ،إن اتصال وتوحيد الكرثة هو النتيجة النوعية للوصل والتوحيد.
تحدث كانط عن ركنَ ِي املعرفة أي الحس والفهم ،فاعترب األوىل قو ًة انفعالي ًة لقبول
االرتسامات والثانية قو ًة فعال ًة .إذًا ،وحدة الكرثات ،هي نتيجة النشاط التوحيدي يف الفهم.
يقول كانط:
إن االتصال هو عمل الفهم سوا ًء كنا نعلم بذلك أو ال نعلم .ويطلق عىل هذا العمل
الرتكيب ،وعىل هذا األساس إذا مل نبادر مسبقًا لوصل يش ٍء ومل نضف عليه صورة
ً
متصال يف الكرثات؛ أما معنى االتصال فهو تركيب الكرثات
الوحدة ،فال ميكن اعتباره
باإلضافة إ ىل تضمنه وحدة الكرثات .االتصال هو تصور وحدة الكرثات الرتكيبية
).)Kant,1929: 107. B130: 107. B130

إن وحدة الكرثات الرتكيبية هي من الرشوط الالزمة إلطالق املقوالت ،إال أن الوحدة
الرتكيبية بنف سها ليست من املقوالت ،مع العلم أن الوحدة من جملة املقوالت .إن وحدة
الكرثات الرتكيبية تستلزم الوحدة الذهنية للمفكر واملدرك وبعبار ٍة أخرى ،وحدة التفكري
واإلدراك يف الذهن.
من جملة الرشوط الرضورية لحصول التجربة العينية ،اإلدراك النفساين املحض أو
«اإلدراك النفساين األصيل» الذي يحيك عن إمكان الوعي الذايت املالزم لكافة تصورات
اإلنسان والذي ال ينفك عنه عىل اإلطالق .إن اإلدراك النفساين التجريبي من جه ٍة عبار ٌة
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عن العالقة اإلمكانية للوعي الذايت الذي قد يكون موجودًا وقد يكون مفقودًا ،ألنه حدثٌ
كل ٍ
وقت .يعترب كانط
ين ،أما اإلدراك النفساين املحض فهو الذي يحصل لإلنسان يف ِّ
زما ٌّ
أن اإلدراك النفساين املحض هو الوحدة االستعالئية لإلدراك النفساين ويشكل اإلدراك
النفساين املحض أحد الرشوط الرضورية لحصول التجربة العينية ويلعب دو ًرا يف تربير
إطالق املقوالت.
إن وحدة االعيان والوعي الذايت املحض يعمقان فهمنا ملسألة ارتباط اإلدراك والتفكري
ببعضهام البعض .إن معرف َة األعيان سوا ًء كانت عىل صورة األدراك ذي الزمان واملكان أو
عىل صورة الفهم أي الوحدة النفسانية اإلدراكية أو الوعي املحض ،مرشوط ٌة .من غري
املمكن حصول التفكري من دون اإلدراك وحصول اإلدراك املتعني أو املتصل من دون
تفكريٍ .ال يعتقد كانط بأن الفهم اإلنساين يؤدي إىل إ يجاد الكرثات حيث يبني هذا
املوضوع بنوع من الرتديد ،ألن هذا األمر ال يجتمع مع أفكاره املسبقة .والسبب يف ذلك
اال ال منفعالً ؛ أما مشكلته األساسية فهي أنه ال يريد يف هذه
أنه يعترب قوة الفهم عامالً ف ّع ً
املرحلة الحديث عن وجود نفس الوعي الذايت املستقل مع العلم أن هذا األمر يتناقض
مع كالمه السابق.
خالصة «االستنتاج االستعاليئ» أنه عبارة عن توحيد الكرثات اإلدراكية تحت اإلدراك
النفساين املحض .إن «األنا» املتعلقة بالوعي الذايت أو اإلدراك النفساين املحض ،أي
«أنا أفكر» التي ترافق كا فة التصورات ،ليست يف ظرف الزمان ،هي تقبل التفكري ،إال أن
ي شك ٍل من األشكال .إن الوحدة الرتكيبية للوعي الذايت هي الرشط
معرفتها غري ممكن ٍة بأ ِّ
ٍ
العيني لكافة أنواع املعرفة ،أي إنها رش ٌ
إدراك إذا كان مق َّر ًرا أن يكون
ط يجب وجوده يف كل
ٍ
واحد.
وعي
لها عيني ٌة عندي وإال فال ميكن من دون هذا الرتكيب وجود الكرثات يف
ٍ
ي يف صورة
إن املعلوم الخارجي الذي هو معلو ٌم بالعرض ما دام مل يندرج يف الزمان أ ْ
الشهود القبلية وما مل يقبل تركيب الكرثات ،ال يكون متعلقًا للحكم .بعبار ٍة أخرى ما مل
تبادر الوحدة أي وحدة «الوعي» إىل رفع غبار الكرثة عن جبني الظاهر ،ال يصبح متعلقًا
لإلدراك والفهم .إن مفهوم «اليشء» هو صورة وحدة الوعي حيث ال تحصل هذه الوحدة
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يل .يسلم كانط بوجود تركيب الكرثات،
عن طريق التجربة الحسية ،بل تتحقق بشك ٍل قب ٍّ
وهو ليس ناشئًا من الحس بل من نشاط الفاهمة أي نتيجة االستفادة من املفاهيم (هارتناك،
.)76-75 :1376

النتيجة
إن مجموع املسائل التي شكلت محور تحليلنا واستنتاجنا يف هذا البحث عبارة عن:
ا-يختلف علم الظواهر يف الفلسفة اإلسالمية عنه يف الفلسفة الغربية وهناك ارتبا ٌ
ط
ووحد ٌة بني عامل الخارج وعامل الذهن حيث ميكن ملء الخالء املوجود بينهام من خالل
املاهية وقد بني الفالسفة أن متعلق املعرفة نو ٌع من املاهيات املعقولة املشرتكة بني
الوجود الذهني والعيني.
-2إن العوامل املختلفة أي املعقولة واملتخيلة واملحسوسة تتعلق باملعرفة باعتبار
كل واحد ٍة منها وهي تقع يف طول بعضها البعض حيث ال تباين يف ما بينها ،بل
ظرف ِّ
عرب
مل هو مبنزلة ٍّ
متتلك شد ًة وضعفا ً يف مراحل الظهور .إن َّ
كل عا ٍ
ظل للعامل األعىل ،وقد ّ
كل ما عند األدىن
العرفاء عن هذه املسألة بطريق ٍة أخرى فاعتربوا أن املرتبة األعىل متتلك َّ
ويعربون عن العل ّو والتن ّزل
ني األدىن من دون النقائص.
إال نقائصها ،أي إن املرتبة األعىل ع ُ
ّ
بالحقيقة والرقيقة .فاملرتبة األدىن هي رقيقة الحقيقة األعىل .واملراتب األدىن تابع ٌة
لألعىل؛ أما يف املعرفة فإن أوج الوجود املادي ،هو الوجود الذهني والنفساين وعىل
العكس فإن الحضيض يف الوجود الذهني هو الوجود املادي (مطهري.)1369:34 ،
العلم ال يتعلق مبارش ًة مبا هو يف عامل املادة ،إال من جهة عامل املثال والعقل املحاذيَ ْني
لعامل املادة (الطباطبايئ.)225-224/2 :1367 ،
ٍ
اختالف بني وجه اليشء واليشء من وج ٍه
-3أشار الفالسفة املسلمون إىل وجود
واعتربوا أن وجه اليشء الذي هو الصورة العينية لألشياء ال يتعلق باملعرفة ،بل اليشء من
خارج عن دائرة القدرة البرشية،
وج ٍه هو الذي يتعلق مبعرفة اإلنسان ،أي إن وجه الوجود
ٌ
وأما الوجود من وج ٍه فمن املمكن أن يتعلق مبعرفة اإلنسان.
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-4بنا ًء عىل املسألة املتقدمة ،فإن متعلق املعرفة هو املعلوم بالذات ال املعلوم
بالعرض املوجود يف الخارج ،املعلوم بالذات متح ٌّد مع العامل.
كل نو ٍع من املعرفة هو املعقول .ومتعلق العلوم الطبيعية هو املعقوالت
-5إن متعلق َّ
األوىل ومتعلق الفلسفة هو املعقوالت الثانية الفلسفية حيث تحصل املعقوالت الثانية
الفلسفية عن طريق التحليل العلمي للمعقوالت األوىل .النتيجة أن صورة الرابط العلمي
والعيني بني الذهن والخارج هي املعقوالت األوىل املأخوذة من عامل الخارج والعامل
املحسوس مبارش ًة.
-6إن سلسلة اإلدراك مرتبط ٌة ببعضها البعض عىل نح ٍو ما وارتباطها يؤدي إىل ربط
الذهن بالعامل الخارج بنح ٍو معقو ٍل .أوضح العالمة يف أصول الفلسفة أن العلم الكيل
مسبوق بالصورة الخيالية والصورة الخيالية مسبوق ٌة بالصورة الحسية
ٌ
والصورة العقلية
(الطباطبايئ .)135-134 :1332 ،هناك نسب ٌة ثابت ٌة بني الصورة املحسوسة والصورة
قف
لكل يش ٍء .ثم إ ّن وجود املفهوم الكيل متو ٌ
الخيالية والصورة العقلية (املفهوم الكيل) ِّ
متوقف عىل
ٌ
عىل تحقق التصور الخيايل وتحقق التصور الخيايل وتحقق التصور الخيايل
تحقق التصور الحس بحيث يحصل الواحد منهم بعد اآلخر ،وتنتهي كافة املعلومات
تصوري فرضناه ،إما أن يكون
ي مفهومٍ
ٍّ
واملفاهيم التصورية إىل الحواس .وهذا يعني أن أ َّ
رش أو أن يكون املحسوس الذي حصل بعد دخالة خواص وحيثيات
محسوسا ً بشكلٍ مبا ٍ
الوجود.
صحيح أن هورسل يعترب متعلق العلم هو املاهيات والذوات حيث يكون ذلك عىل
ٌ
صورة «الشهود الذايت» ويشرتك يف هذه املسألة مع الحكامء املسلمني ،إال أن هورسل مل
يوفق يف تقديم علم الظواهر كام وفق الفالسفة املسلمني يف الربط بني الذهن والعني.
خارج عن دائرة القدرات
بكل موجو ٍد ومعرفة كنه وجوده
-7إن املعرفة الحقيقية ٍّ
ٌ
اإلدراكية الخارجية .وتتحقق املعرفة بالحقيقة عن طريق املشاهدة الحضورية حيث ال
تحصل عن طريق املعرفة الحصولية .ومن هنا يقول الرسول االكرم (صىل الله عليه وآله
يل
وسلم)ِّ « :
رب أرنا األشياء كام هي» (األحسايئ .)132/4 :1405 ،وكل علمٍ حصو ٍّ
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ينتهي إىل العلم الحضوري ،وأعىل مرتبة من العلم الحضوري هو علم النفس بذاتها
ومفاهيمها العقلية األوىل.
-8إن العلم الحصويل ومن جملة ذلك العلم باملاهيات كام هي عليه ،عبار ٌة عن العلم
بأنحاء الوجودات الحقيقية عن طريق مرآة لحاظها لذلك قيل« :الحدود بقدر الوجود»
(صدر الدين الشريازي.)39:1383 ،
-9إن تركيب الكرثات يف املعرفة أم ٌر مسلَّ ٌم .ومل يكتشف هذا الرتكيب عن طريق
التجربة الحسية ،بل هو حقيق ٌة قبلي ٌة مسلَّم ٌة.
 -10يحيك هذا الرتكيب عن وحدة الوعي والوعي الذايت.
-11إن اليشء هو حاصل تركيب الكرثات ووحدة الوعي وهام أمران متالزمان
ومتضايفان.
-12إن وحدة الوعي واليشء رش ٌ
رضوري للتجربة.
ط
ٌّ
-13إن اإلدراك النفساين املحض هو من الرشوط الالزمة لرتكيب الكرثات ووحدة
األشياء واالستفادة من املفاهيم وصدور األحكام.
ي حكمٍ ممكنا ً من خالل االستفادة من املفاهيم .وعىل هذا
-14يصبح إصدار أ ِّ
األساس تكون املقوالت رشطا ً الزما ً للمعرفة.
-15املقوالت فارغ ٌة من دون شهود والشهود أعمى من دون املقوالت.
عميق بني املقولة ومتعلق املقولة اي الذي تطلق عليه املقولة حيث
فاصل
ٌ
-16هناك
ٌ
تكون الشاكلة االستعالئية ذات الصبغة الزمانية عامل وحدتهام .أطلق مالصدرا عىل عامل
الوحدة هذه عنوان املاهية الواحدة يف الذهن والعني .ويتعلق املفهوم بالفهم واملصداق
باإلدراك والشكل.
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 .3دهبايش ،مهدي ( ،)1386دراسة مقارنة يف علم الوجود واملعرفة عند مال صدرا ووايتهد ،طهران ،نرش العلم.
 .4صدر الدين الشريازي ،محمد بن إبراهيم ( ،)1360الشواهد الربوبية يف املناهج السلوكية ،تصحيح وتعليق
ومقدمة السيد جالل الدين اآلشيتاين ،طهران ،مؤسسة النرش الجامعي.
 .5صدر الدين الشريازي ،محمد بن إبراهيم ( 1383ق) ،الحكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة ،الجزء الثالث
من السفر األول ،بريوت ،دار إحياء الرثاث العريب.
 .6الطباطبايئ ،السيد محمد حسني (التا) ،نهاية الحكمة ،مع تعليقات الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي ،ج  ،2قم.
 .7الطباطبايئ ،السيد محمد حسني ( ،)1332أصول الفلسفة واملذهب الواقعي ،مقدمة وتعليق مرتىض مطهري ،قم،
دار الفكر.
 .8كورنر ،اشتفان ( ،)1367فلسفة كانط ،ترجمة عزت الله فوالدوند ،طهران ،الخوارزمي.
 .9مطهري ،مرتىض ( ،)1362رشح املنظومة املبسوط ،ج  ،3طهران ،حكمت.
 .10مطهري ،مرتىض ( ،)1369دروس من الهيات الشفاء ،ج  ،2طهران ،حكمت.
 .11وال ،جان اندره ( ،)1380بحث فيام بعد الطبيعية ،ترجمة يحيى مهدوي ،طهران ،الخوارزمي.
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نقد كانط يف احلقل املعريف1
في حوار مع :د .حسين الغفاري2

سؤال :ما هو تقييمكم ألصل نقد كانط؟ ال سيام يف النقد األول الذي يعمد فيه كانط
إىل إلغاء العقل امليتافيزيقي وما بعد الطبيعي ،ليفتح الطريق ـ بزعمه ـ أمام اإلميان؟
ٌ
سؤال ها ٌّم ج ّدا ً ،ويجب طرحه يف مقدمة هذا البحث ،ال سيام وأن
د .الغفاري :إ ّن هذا
ٍ
جامعات يف مجتمعنا كانت وال تزال تتبنى العقائد واألهداف التي تشبه تلك العقائد
هناك
واألهداف التي تبناها (إميانويل كانط).
 .1املصدر :الغفاري حسني« ،پروژه نقادی كانط در حوزه معرفت شناسی مصاحبه با دکرت حسین غفاری» ،مجلة كتاب ماه فلسفه،
العدد ،41 :بتاريخ :شهر بهمن  /سنة  1389هـ ش ،ص  102ـ .111
تعريب :حسن عيل مطر
ين يف حقل الفلسفة وأستاذٌ مساع ٌد يف مجموعة الفلسفة يف جامعة طهران.
 .2حول الكاتب :الدكتور حسني الغفاري .باحثٌ إيرا ٌّ
شغل لفرت ٍة منصب عضو شورى اإلدارة يف اإلذاعة والتلفزيون يف إيران ،وشغل لفرت ٍة من الزمن رئاسة تحرير مجلة الفلسفة أيضاً.
حصل عىل شهادة املاجستري والدكتوراه من جامعة طهران عىل التوايل يف عامي 1364 :هـ ش و 1374هـ ش .وكان يف حقل
الفلسفة من تالميذ األستاذ الشهيد الشيخ مرتىض املطهري .كام حرض دروس الحوزة العلمية غري الفلسفية عىل يد بعض علامء
الدين يف طهران ،من أمثال :السيد محمد مهدي البجنوردي .ومن بني آثاره يف حقل املسائل الكالمية والفلسفية ،ميكن اإلشارة
إىل العناوين اآلتية:

(نقد ونظري بر بنیادگرایي دیني) ،حسین الغفاري ،نرش :حکمت 1395 ،هـ ش( ،حتی مطلع الفجر  -تبیین جایگاه وجود شناختي
لیلة القدر) ،نرش :حکمت 1395 ،هـ ش ،و(در رساشیبي به سوي گومورا ،لیّبالیسم مدرن وأفول آمریکا) ،ملؤلفه :روبرت بورك،

ترجمه إىل اللغة الفارسية :حسین الغفاري وإلهة الهاشمي الحائري ،نرش :حکمت 1۳۸۳ ،هـ ش ،و(برريس انتقادي وتطبیقي
فلسفه نظري کانت :برريس مبادي فلسفه نقادي وبحثي در ماهیت وإمکان قضایاي ترکیبي پیشیني) ،نرش :حکمت 1۳۸6 ،هـ ش،
و(تشیع دین کامل وکامل دین) ،نرش :حکمت 1۳۸5 ،هـ ش ،و(فلسفه عرفاين شیعه) ،نرش :حکمت 1۳۸۳ ،هـ ش ،و(فلسفه
عرفان شیعي مقدمه کتاب آیت الحق) ،نرش :حکمت 1۳۸۳ ،هـ ش ،و(رشح عرفاين دیوان حافظ) ،الجزء األول ،ترجمه إىل اللغة
الفارسية :السيد محمد مهدي البجنوردي ،نرش :حکمت 1۳۸0 ،هـ ش ،و(ارزیايب انتقادي فلسفه کانت بخش حسیات) ،الجزء

األول ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :السيد محمد مهدي البجنوردي ،نرش :حکمت 1۳۸0 ،هـ ش ،و(نقد ونظریه «رشیعت
صامت) ،ترجمه إىل اللغة الفارسية :السيد محمد مهدي البجنوردي ،نرش :حکمت 1۳66 ،هـ ش ،و(پاسخ به پرسشهاي مکتبي)،
نرش :حکمت 1۳60 ،هـ ش ،وما إىل ذلك من اآلعامل األخرى.
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لقد قال كانط يف مقدمة النقد األول ـ كام ذكرتم ـ أنه يعتزم يف هذا الكتاب تضييق دائرة
العقل ،ليفتح الطريق أمام اإلميان .وهذا يعني أن كانط يُق ّر بذلك رصاح ًة .وقد كان النمط
األخالقي والثقايف لـ كانط ينسجم مع هذه الغاية .فقد كان من الناحية الشخصية فردا ً
1
ملتزما ً ،إذْ كانت أرسته ـ وال سيّام أمه ـ بيوريتاني ًة ملتزم ًة ،وقد كانت أ ّمه منذ نعومة أظفارها

مهت ّم ًة ج ّد ا ً بفكرة اإلخالص ،وقد ترك هذا اإلخالص تأثريه عىل كانط أيضا ً .كام أن كانط
2

قال يف مؤلفاته ـ مرارا ً وتكرارا ً ـ أنه قد تأثر بـ (جان جاك روسو)  ،وال يخفى أن (روسو)
3

كان حامل لواء الحركة الرومنطيقية يف قبال عرص التنوير .فقد كان يروم الدفاع عن مسمى
اإلميان واألخالق وعن الوجود الفطري والطبيعي لإلنسان يف مواجهة النزعة العقالنية التي
خلقت الكثري من املشاكل يف الثقافة الغربية .وبطبيعة الحال فإن هاجس (روسو) مل يأت
من النزعة املعنوية القامئة عىل الوحي ،بل إن التيار الرومنطيقي ـ بشك ٍل عا ٍّم ـ يهتم
ٍ
ومنط من النزعة املعنوية القامئة عليها ،وقد تأثر إميانويل كانط بـ
بالعواطف اإلنسانية
(روسو) من هذه الناحية إىل ح ٍّد كبريٍ ،ومن هنا نجده يكرث من اإلشارة إليه.
ويف التيار الثقايف العام بعد العصور الوسطى ـ أي :منذ القرن الرابع عرش للميالد فام
جانب
بعد ـ تع ّرضت مسألة اإلميان ومسألة املعنويات إىل الكثري من التحديات .لقد كان
ٌ
املتغريات الثقافية علميّا ً ،كام كانط بعض جوانبها األخرى فلسفيًا .كام كان بعض
من هذه
ّ
جوانبها يف األساس اجتامع ًيا ،مبعنى أنها ترتبط باألداء املبارش للكنيسة والضغوط التي
لكل فع ٍل ر ّد ُة فعلٍ  .فقد مارس هؤالء الضغط
كانط متارسها بحق مجتمعها .وبالتايل فإن ِّ

 .1البيوريتاين ( )puritanأو التطهري :عض ٌو يف جامع ٍة بروتستانتي ٍة يف إنجلرتا ونيو إنجالند يف القرن السادس عرش والسابع عرش
وبالتمسك الشديد بأهداب الفضيلة .املع ّرب ،نقالً عن :منري البعلبيك ،املورد الحديث
للميالد .طالبت بتبسيط طقوس العبادة
ّ
(قاموس إنجليزي ـ عريب).
فرنس .كان آلرائه السياسية أث ٌر كبريٌ يف تط ّور الدميقراطية الحديثة .املع ّرب ،نقالً
كاتب
 .2جان جاك روسو ( 1712ـ  1778م):
ٌ
ٌّ
عن :منري البعلبيك ،املورد الحديث (قاموس إنجليزي ـ عريب).
مذهب يهتم بالنفس اإلنسانية وما تزخر به من العواطف واملشاعر واألخيلة؛ ومن هنا يتصف هذا
 .3الرومنطيقية أو الرومانسية:
ٌ
مذهب متحر ٌر من قيود العقل
املذهب بالسهولة يف التعبري والتفكري وإطالق النفس عىل سجيتها واالستجابة ألهوائها ،وهو
ٌ
والواقعية .املع ّرب ،نقالً عن ويكيبيديا.
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ٍ
لسنوات متامدي ٍة ،حتى بدأت هذه املجتمعات تتخذ بالتدريج ردودَ فع ٍل
عىل مجتمعاتهم
سلبي ٍة تجاه هذه الضغوط .وإ ّن ردة الفعل السلبية ـ بطبيعة الحال ـ قد تتخذ أحيانا ً شكل
ٍ
تيارات معارض ٍة ،وأما عند العلامء فإنها ستكون عىل
الثورة ،وأحيانا ً قد تربز عىل شكل
شكل بناء التح ّول الفكري .لقد كان هذا التيار متناغامً ومنسجام ً مع تلك األحداث العلمية.
ويف الحقيقة فإن بعض مشاكل الكنيسة ـ من قبيل :تفسري العهدين ،بحيث يجعلهام
مخال َف ْني للعلم والعقل ـ كان منشأً لهذه املسائل ،وبطبيعة الحال فقد كانت جذور هذه
املسألة كامن ًة يف ذات النصوص املقدّسة حيث تحتوي عىل مثل هذا التضاد .وقد أدى
هذا األمر إىل توسع الرشخ شيئا ً فشيئا ً ،حتى كانت دائرة التشكيك يف الدين وإيراد
اإلشكاالت عليه يتخذ كل يوم شكالً جديدا ً.
لو أنكم قرأتم مقدمة كانط عىل النقد األول ،ستجدون بوضوحٍ أن استياءه يكمن يف أننا
شخص ل ُيشْ ِكل عىل الدين من
كل يومٍ معزوف ًة جديدةً ضد الدين ،ويظهر َّ
نسمع َّ
كل يومٍ
ٌ
هنا وهناك .فتار ًة يت ّم توجيه اإلشكال إىل الدين من طريق العلم ،وتار ًة من طريق الفلسفة،
وتار ًة أخرى من طريق األخالق .لقد رأى كانط أن هذا الرداء الدارس مل يعد ينفع معه
الرتقيع .فإنك ما أن تخيطه من موضعٍ حتى يظهر عليه خر ٌم يف موضعٍ آخ َر .ومن هنا فقد
رأى رضورة قطع جذور هذا االرتباط من األساس ،أي عىل ما سبق أن ذكرت فإن كانط ـ
وهناك شَ َب ٌه بينه وبني ثقافتنا كام سنأيت عىل ذكره ـ كان يبحث عن مدرس ٍة تفكيك ّي ٍة يف
الفضاء الثقايف للغرب .لقد وجد كانط أننا إذا وضعنا الدين والعقل يف كف ٍة واحد ٍة ،ونظرنا
رضر عىل الدوام هو الدين .إن جسد الدين يتع ّرض دامئا ً
إليهام بنظر ٍة واحد ٍة ،فإن الذي سيت ّ
إىل سهامٍ تنطلق نحوه من قوس العقل .ومن هذه الناحية ذهب كانط إىل القول بالتفكيك،
مبعنى أ ّن هذين املفهومني ال ميكن لهام أن يجتمعا .وبطبيعة الحال فقد سعى إىل طرح
يل يحافظ فيه عىل العلم ليقوم بوظيفته العرفية املتمثلة بالبيان
هذه األمور من خالل بيانٍ عق ٍّ
املرسوم للعامل ،وال يكون له ـ يف الوقت نفسه ـ صل ٌة باإلميان .ولهذه الغاية كان يجب
إخراج تلك األجزاء من الفلسفة ـ التي تربطها بدائرة اإلميان ـ من سلطة الفلسفة ،بحيث
ال يغدو بإمكان العقل والفلسفة التدخل يف العامل الروحاين واملعنوي ،وأن يقترص
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نشاطهام عىل العامل املادي .إن العلوم التجريبية الناظرة إىل عامل املادة تقوم مبهامها،
وعىل الفلسفة أن تجد تربيرا ً عقالن ّيا ً ملا تقوم به العلوم التجريبية ،مبعنى القول بأن نشاط
العلم منسج ٌم مع مجمل نظام العامل ،وأن الفلسفة تدعم نشاط العلم بشك ٍل ما .وعليه
تكون الفلسفة من األمور املسموحة ،مبعنى أنه ميكن أن تكون لدينا فلسف ٌة .إال أن هذا
العقل إذا أراد أن يتدخل خارج هذه الدائرة ،وأراد الدخول ضمن دائرة العامل املعقول ،فإن
هذا األمر لن يكون ممكنا ً .وباختصا ٍر ال ميكن للعقل ـ بحسب التعبري القرآين ـ أن يتدخل
يف عامل الغيب .وإمنا تلك الدائرة هي من مختصات حقل اإلميان .وال ميكن للفلسفة أن
يكون لها تدخ ٌّل يف هذه الدائرة .إذا ً ،يجب عىل ما وراء املشهودات واملحسوسات أن
تخرج ـ يف األساس ـ من حقل النشاط الفلسفي.
ولكننا إذا أطلقنا هذا الكالم شعارا ً أو ضمن إعالنٍ  ،لن نجد أذنا ً صاغي ًة من أح ٍد .فليس
هناك من يتقبل هذا الكالم ،ومن هنا فقد تصدّى كانط ليقوم بهذا األمر من خالل مرشوعٍ
تقني هو غاي ٌة يف التعقيد .وكان يجب عىل مرشوعه التقني والعقيل أن يقوم بأمرين .ففي
ٍّ
يرض
الوقت الذي كان هذا املرشوع يحول دون تدخل العقل والفلسفة يف دائرة اإلميان ،ال ّ
ميس هذا االبن األثري واملدلل للعامل .إن العلم
بالعلوم أيضا ً .مبعنى أنه ـ يف الواقع ـ ال ّ
محرت ٌم ويجب أن يكون يف موضعه .وهذا هو مكمن التعقيد يف األمر الذي قام به كانط.
إن املوقف السلبي الذي نتخذه من العقل بأن نحظر عليه التدخل يف اإلميان ،قد يصدر
حتى عن رجل الدين ،ولكنه لن يجد أذنا ً صاغي ًة .أو أن نعمل عىل تشويه العقل بحيث
يؤدي ذلك إىل اإلشكال حتى يف املسائل العلمية أحيانا ً ،وهذا بدوره ليس صحيحا ً.
1

واملثال البارز عىل هذه املسائل نجده يف (ديفد هيوم)  .فقد ذكر (هيوم) بعض املباين
التي كان من شأنها أن تحول دون وصول العقل إىل تحقيق إنجا ٍز أو معطًى يف حقل العامل
املعنوي والروحي ،بيد أن هذه املباين كام كانت تخلق املشاكل للعقل ،كانت تخلق
بعض املشاكل للعلم أيضا ً ،ومل يكن لهذا اليشء أن يجد لنفسه موضعا ً عند كانط أو عند
فيلسوف إسكتلندي .قال بأن االختيار مصدر املعرفة كلها .املع ّرب ،نقالً عن :منري البعلبيك،
ٌ
 .1ديفد هيوم ( 1711ـ  1776م):
املورد الحديث (قاموس إنجليزي ـ عريب).

نقد كانط يف الحقل املعريف 467 
ٍ
شخص آخ َر يريد أن ميارس نشاطا ً نظريّا ً يف العامل .وعليه فإنّا قبل أن ندخل ـ أصالً ـ
أي
ِّ
يف محتوى البحث ،نقول أن هذا هو الذي كان يعتزمه كانط ،وكان وف ّيا ً ومخلصا ً له ،بدليل
أنه بعد أن قام بهذا العمل التخريبي يف النقد األول ،كان ينوي إصالحه يف النقد الثاين،
ٍ
مبزيد من اإلصالح يف النقد الثالث ،مبعنى أنه يقوم بالتعويض عن ذلك،
ليقوم بعد ذلك
وهذا التعويض ال يعني أنه قد ندم عن النقد األول ،وإمنا ليقول :رغم أن النقد األول كبّل
يد العقل من الوصول إىل اإلميان ،ولكننا يف الوقت نفسه قد نجد لإلميان طرقا ً أخرى.
ويف النقد الثاين أراد أن يقوم بهذا األمر بواسطة األخالق .ويف النقد الثالث أراد أن يؤسس
املبنى للنقد الثاين من خالل معرفة الجامل .مبعنى أنه أراد أن مينح (روسو) وجه ًة عقالني ًة
الحس اإلنساين.
من خالل العودة إىل
ّ
سؤال :هل كان إميانويل كانط موفقاً يف مرشوعه؟ وبعبار ٍة أخرى :هل وصل إىل أهدافه
من خالل القول بهذا التفكيك؟ إذا كان جوابك بالنفي ،فل َم مل يؤد هذا االتجاه إىل النتائج
املطلوبة من التفكيك بني العقل والدين؟
يتعني علينا أن نرى هل تحقق ما كان يريد كانط
د.الغفاري :لإلجابة عن هذا السؤال
ّ
تحقيقه؟ وبعبار ٍة أخرى :هل ما تحقق عىل أرض الواقع هو الحفاظ عىل حياض اإلميان
وإنقاذ اإلميان ،أم أنه أطلق بذلك رصاصة الرحمة عىل رأس اإلميان؟ إن ما يثبته التاريخ
ميض قرنني من الزمن هو أن كانط مل يكن موفَّقا ً من الناحية العملية ،بل كانت حصيلة
بعد
ِّ
كل دعام ٍة عقل ّي ٍة كان بإمكانها أن تجد لنفسها مكانا ً
مرشوع إميانويل كانط هي القضاء عىل ِّ
يف الثقافة الغربية لإلميان حتى تلك اللحظة ،وانعقد إجامع الفريقني عىل القول بعدم
وجود حاضن ٍة عقالني ٍة لإلميان .هذا ما تحقق عىل أرض الواقع بعد كانط .وهذا هو الذي
ضمن الشهرة لـ كانط بالفعل .إذ مل ِ
تأت شهرة كانط من النقد الثاين أو النقد الثالث أبدا ً.
صحيح ما يقال من أن النقد الثاين والنقد الثالث ها ّمان ،بل هام أهم من النقد األول ،ولكن
ٌ
مهامن من الناحية النظرية ،ال يعني أن أهميتهام قد انعكست عىل أرض الواقع.
قولنا أنّهام ّ
أجل ،إ ّن النقدين األخريين كانا ها َّمي ْنت عىل مستوى القصد الذي قصده كانط ،إال أن
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األهمية التي تحققت عىل أرض الواقع إمنا كانت من نصيب النقد األول .فام هو السبب
يف ذلك؟ ال بد هنا من أن نقدم مقدم ًة وهي مقدم ٌة لها جذو ٌر يف الرتاث العلمي ملجتمعنا.
عاقل وذو شعو ٍر ،وهذا هو الذي مييّزه من سائر الحيوانات األخرى.
ٌ
إن اإلنسان كائ ٌن
الحس ،واملرتبة األخرى هي العقل .وليس
وإن لهذا العقل والشعور مرات َب ،وأحد مراتبه
ّ
ٍ
ألحد أن يفصل اإلنسان عن
يف البني غري هذين املرتبتني للوعي واإلدراك .فال ميكن
ألي ذريع ٍة من الذرائع .فحتى لو أزمعت أن تشرتي جزءا ً من
حيثيته املعرفية واإلدراكية ِّ
وجود اإلنسان بجميع ما يف األرض والسامء من النعم والخريات عىل أ ّال يكون لإلنسان
عقل  ،لن يكون ذلك ممكنا ً ،فهذا األمر من ذاتيات اإلنسان التي ال ميكن سلبها عنه مع
ٌ
بقائه عىل إنسانيته ،نعم ميكن لنا إزالتها بإزالة اإلنسان نفسه ،ولكن هذا بحثٌ آخ ُر ،إذ يدور
الحس واإلدراك مع بقائه إنسانا ً ،فهل ميكن لله مثالً أن
بحثنا حول تجريد اإلنسان من
ّ
يكلف اإلنسان باملحال ،وهل ميكنه أن يكافئه نقدا ً بجميع خريات العامل عىل أ ّال يرى ما
يراه ،أو أ ّال يسمع ما سمعه ،أو أن ينكر ما توصل إليه بعقله؟ إن هذا األمر يدخل يف
املحاالت ،مبعنى أنه من املحاالت العقلية.
فهو من قبيل الشبهات التي تثار حول قدر الله سبحانه وتعاىل .فعىل سبيل املثال :هل
ميكن لله أن يقحم الكرة األرضة داخل بيض ٍة دون أن تصغر األرض أو تكرب البيضة؟ وما
إىل ذلك من الكالم .إن هذه األمور هي من املحاالت الذاتية ،مبعنى أنها ليست من األمور
التي من شأنها أن تح ّد قدرة الله ،ألن قدرة الله إمنا تتعلق باألمور الواقعية دون األمور
املستحيلة يف ح ّد ذاتها ،من قبيل الجمع بني النقيضني ،فالحال هنا يعني عدم الواقعية.
والذي أريد قوله هنا هو أن هذه األبحاث املعرفية هي من هذا القبيل .فال فرق بني بيان
املحال الذايت عىل شكل تلك الشبهات أو أن يحدث اإلنسان يف ذاته تغيريا ً ،وأن يكون
عىل خالف ما هو عليه! مبعنى أ ّال يكون ما هو كائ ٌن عليه! فهذا من األمور املستحيلة .فلو
أراد الله ذلك ،لكن قد خلق خلقا ً آخر؛ فال ميكن لإلنسان أن يكون كائنا ً مدركا ً ـ واإلدراك
الحس والعقل ـ ويف الوقت نفسه يكون كائنا ً مسلوب اإلدراك ،بأن يقال له :دع
عبار ٌة عن
ّ
أي مرحل ٍة من
عنك الحس أو العقل أو كليهام ،مبعنى أ ّن هذا األمر لن
يؤدي إىل نتيج ٍة يف ِّ
َ
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مراحل التاريخ  .فال ميكن لك القول :إننا يف الوقت الذي نذعن لإلنسان بامتالكه للمعرفة
العقلية ،ولكننا بحرك ٍة فلسفي ٍة شبيه ٍة مبا يفعله الحواة نُقنع اإلنسا َن بتجميد عقله ،فال يسأل
بواسطته ،وال يجيب بواسطته ،وأن عليه التعامل مع عقله وكأنه مل يكن شيئا ً مذكورا ً .مبعنى
أنكم تع ّرفون العقل بشكلٍ يثبت له إمكانية السؤال مع العجز عن الجواب ،يف حني أن
العقل ليس كذلك .إذ من املحال أن ميكن للعقل أن يسأل عن يش ٍء ،ويف الوقت نفسه
يعجز عن اإلجابة عنه .فكل يش ٍء ميكن السؤال عنه ،هناك إجاب ٌة عنه بنح ٍو من األنحاء،
وال ميكن أن نسلب هذا الشأن عنه .فأن تقول بأن العقل ـ طبقا ً للتعريف الذي قدمناه له ـ
مل يعد نافعا ً وال يجدي يف اإلجابة عن التساؤالت اإلميانية ،وعليه يجب عىل اإلنسان أ ّال
يوظف هذا العقل يف مثل هذه األمور ،فهذا يعني ـ بحسب الحقيقة والواقع ـ حرمان
اإلنسان من إحدى قواه الفطرية والطبيعية ،والتي هي من أهم األشياء التي أنعم الله بها
عىل اإلنسان .إن تص ّور إبعاد اإلميان عن دائرة السؤال والدفاع العقيل ال يُع ّد مساندةً
لإلميان وصيان ًة له من أن يكون غرضا ً لسهام العقل .فإن هذا الفصل وإعالن الطالق بني
العقل واإلميان هو يف ح ّد ذاته أمىض سهمٍ ميكن توجيهه إىل صدر اإلميان .فالسهم
األمىض يكمن يف أن تقول لإلنسان الذي يعترب نفسه كائنا ً عاقالً :ال تسأل سؤاالً عقليّا ً ،وال
تبحث وال تدقق ،ألن ماهية اإلنسان إمنا تكمن يف هذه الحقيقة .وبالتايل فإن اإلميان
سيفقد رصيده نتيج ًة لذلك .فال ميكن لنا أن نقصد شيئا ً دون تحقق الطأمنينة العقلية .فليكن
أيّا ً كان ذلك اليشء ،مبعنى أنه حتى إذا كان ذلك األمر من أقدس املقدّسات ،فأنا حيث
يل أن أُقنع عقيل .وال ميكن حل املشكلة بوضع القيود عىل
أكون كائنا ً عقالن ّيا ً،
ّ
يتعني ع ّ
العقل وتكبيله .ويف الحقيقة فإن ما قام به كانط ال يعدو أن يكون تكبيالً للعقل .وال ميكن
للعقل أن يستق ّر أو يستكني إذا قمت بتكبيله .وبالتايل سيكون اإلميان كيانا ً مستضعفا ً
وطفالً يتميا ً ال حول له وال ق ّوة .ومن العجيب أن يلجأ الفيلسوف إىل مثل هذا الحل.
إن الدوافع الدينية قد تدفع اإلنسان إىل ارتكاب الغرائب ،مبعنى أنه عىل الرغم من كون
نتائج غريِ ديني ٍة .فهو قد
دوافع كانط ديني ًة يف الحقيقة والواقع ،إال أن جهوده أفضت إىل
َ
أق ّر بأ ّن ما قام به إمنا هو يف حقيقته دفا ٌع عن الدين .ولكن ليس الدين باملعنى الوحياين،
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وإمنا مبعنى اإلميان بالغيب وامللكوت واالرتباط بالله ،ولكن ما الذي حققه يف هذا
الشأن؟ إن ما قام به هو تجريد اإلنسان من عقله .فهو يقول :لنعمل عىل تحفيز اإلنسان من
خالل إثارة أحاسيسه وعواطفه ،وأن يعيش حياته مبج ّرد الدوافع العاطفية أو اإلميانية أو
األخالقية البحتة وما إىل ذلك من األمور .ولكن ال ميكن التعامل مع اإلنسان بهذه الطريقة،
عاقل ،والحل املقرتح يفرتض تجريد اإلنسان من عقله! وعليه
ٌ
ألن ذات اإلنسان أنه كائ ٌن
فإ ّن ما قام به كانط كان خطأً من األساس .ولسنا اآلن بصدد الحديث عن صوابية أدلته أو
عدم صوابيتها يف هذا الشأن .فالذي نريد قوله هو أن هذا املرشوع منذ بدايته مل يكن
عقالن ّيا ً ،وكانت النتائج املرتتبة عليه واضح ًة منذ البداية .إن نتيجة تجريد اإلميان من العقل
كائنات
ال تعني إمناء العقل أو إنعاشه ،بل إن نتيجة ذلك هي إضعاف العقل .مل؟ ألنّنا
ٌ
كل يش ٍء ،وهذا يعني أننا ال نقوم بيش ٍء إال وله ما يربره من الناحية العقلية ،فإذا
عاقل ٌة قبل ِّ
مل يكن ما نقوم به مربرا ً من الناحية العقلية ،فقد نقبله ألسباب عاطفية ،ونعمل لذلك عىل
غض الطرف عن بعض األمور ،ولكن هذا ال يعني أننا قد اقتنعنا بذلك حقيق ًة ،ألن هذا
يعني أننا اقتنعنا بيش ٍء يفتقر إىل الدعامة العقالنية.
سؤال :أال ميكن القول بأن منشأ هذا املرشوع الذي أطلقه كانط يعود إىل العرف الديني
السائد يف الغرب؟ مبعنى أن النسبة التي أقامها املتألهون املسيحيون بني العقل والدين،
أو النسبة املطروحة بني هذين املفهومني يف ذات املسيحية هي التي دفعت كانط إىل
مواصلة هذا الطريق؟
د .الغفّاري :بىل ،هذه هي الحقيقة .فهذه هي اآلفة التي كانت تعاين منها املسيحية،
وقد انتقلت منها إىل كانط  .وبطبيعة الحال فإن املسيحية التي نعنيها هنا هي املسيحية
املوجودة يف التاريخ ،ال املسيحية الحقيقية التي نجهلها ،حيث ال نعلم حقيقة الكلامت
التي قالها السيد املسيح عيىس بن مريم (عليه السالم) .فحتى إذا مل يكن القرآن بني أيدينا،
كل إنسانٍ بوسعه ـ من خالل النظرة
ومل يَبلغنا عنه يش ٌء يف تحريف الكتاب املقدس ،فإن َّ
الب ْدويّة ـ أن يدرك بأن هذا الكتاب ـ الذي يسمونه مق َّدسا ً ـ قد تع ّرض للتحريف ،بل قد
تع ّرض إىل أسوأ أنواع التشوية والتحريف ،مبعنى أنه قد اشتمل الحقا ً عىل أكرث األمور
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واملفاهيم غراب ًة وال منطقي ًة بشأن الله واإلميان ،سواء يف ذلك العهد القديم والعهد
الجديد .ويف الوقت نفسه ال ننكر وجود بعض املضامني السامية يف هذين العهدين .وال
أي صل ٍة بني هذين الكتابني وبني أنبياء الله .فكال العهدين يحتوي عىل
ندعي عدم وجود ِّ
كال األمرين .فهام يشتمالن عىل بعض املسائل التي مل يكن لها من وجو ٍد يف عرص السيد
التجسد
املسيح أبدا ً .من قبيل :املعصية األوىل ـ عىل سبيل املثال ـ ومفاهيم أخرى مثل
ّ
ٍ
واحد من األناجيل األوىل .إن هذه
أي
وما إىل ذلك ،حيث ال نرى لهذه األمور أي أث ٍر يف ِّ
من املفاهيم التي تفتح أمامها جميع الخطوط الحمر املوجودة يف الخاليا العقلية .ومن
هنا ميكن القول :إن املفكرين املسيحيني كانوا يف غاية النبل من هذه الناحية .وحتى
امللحدون يف الغرب كانوا عىل درج ٍة عالي ٍة من النبل ،مبعنى أنني أرى رجاالً من أمثال:
(ديفد هيوم ) الذي مل يكن ـ عىل ما يبدو ـ ملحدا ً عىل مستوى االعتقاد الشخيص ،وإمنا
1

هو ملح ٌد عىل مستوى البيان ،أو (برتراند راسل) وأرضابه ،كانوا جميعا ً من النبالء .إذ أنهم
عىل الرغم من كل ما صدر عنهم كانوا يدعون إىل الحفاظ عىل قداسة الدين .فقد حافظ
هؤالء الفالسفة عىل ضبط النفس إىل أقىص الحدود ،وإال فليس باإلمكان الصرب عىل مثل
هذه األمور .فلو نظرنا إىل هذه املفاهيم من زاوية الفرد املسيحي املؤمن ،فإن هذه األمور
ستكون مبثابة الشوكة املعرتضة يف الحلق .فام الذي ميكن للمرء أن يفعله حيال ذلك؟
مبعنى أنه ما هو الطريق الذي ميكن له أن مينحه الطأمنينة؟ ليس له من طريقٍ سوى القول
بالتفكيك ،مبعنى أنه يجب عليه القول بالفصل بني العقل واإلميان .كان اآلباء األوائل
للكنيسة يف العصور الوسطى يقولون( :نحن ال نفهم؛ ولذلك نؤمن)! مبعنى أنهم جعلوا
من الجهل رشطا ً يف تحقق اإلميان .وكانوا يقولون( :إن الفرد الناجح هو الذي يعطل دور
العقل) .علينا القول منذ البداية :إذا كنا ال نفهم ،إذا ً ،سيكون بإمكاننا أن نؤمن .إن هذا
الكالم قد يكون مقبوالً بالنسبة إىل النزر القليل من أتباع دينٍ يجدون من أنفسهم إمكانية
ح بالنسبة إىل عامة الناس
التضحية بأنفسهم ،إذ بإمكانهم إلغاء عقولهم ،ولكنه ال يص ّ
وفيلسوف إنجليزي .من آثاره (تحليل املادة) .املع ّرب ،نقالً عن :منري
ٌ
ريايض
 .1اللورد برتراند راسل ( 1872ـ  1970م):
ٌّ
البعلبيك ،املورد الحديث (قاموس إنجليزي ـ عريب).
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والعلامء والحكامء .إذا ً ،ما الذي يتعني عىل هؤالء أن يفعلوه؟ إن هذا يعني أن مرشوع إنقاذ
املسيحية سيفيض ال محالة إىل مرشوع كانط .إن هذا التضاد بني العقل والدين يعترب أمراً
يخص العالقة بني العقل والدين .إن هذه من اآلفات التي خلقت صناعيّا ً يف
طبيعيّا ً يف ما
ّ
املسيحية ،حيث تشتمل عليها عقائدهم النظرية والترشيعية أيضا ً .فإن أمورا ً من قبيل :حظر
الزواج عىل الرهبان ،هي من األمور املخالفة للعقل الرصيح .وليك يؤدي كانط دَينه إىل
اإلميان الذي كان يتم عرضه يف مجتمعه ضمن إطار املسيحية ،قال :إن الفلسفة يف
ألي واح ٍد من
األساس ال ميكنها أن تدخل يف دائرة الغيب وحقائق األشياء ،وأنه ال ربط ِّ
هذين األمرين باآلخر .وعىل هذا األساس إذا كنتم تريدون اإلميان ،فارجعوا إىل قلوبكم
وفطرتكم وإىل األخالق وما إىل ذلك من األمور ،ال أن تسعوا إىل إثبات الدين بالعقل ،أو
أن تنكروا الدين من خالل اللجوء إىل العقل .وبذلك حاول كانط أن ينقذ الدين من بني
مخالب التشكيك.
ورمبا كان هذا املرشوع مرشوعا ً مناسبا ً للمسيحية ،إذ من شأنه أن ينقذهم من ضغوط
الهجامت ،ولكنه ال يناسب البرشية واإلنسان الفطري ،إذ ال ميكن الجواب عن مسألة من
خالل محو صورة املسألة .فالعقل ليس أمرا ً اعتباريّا ً ،وإمنا هو ق ّوة أودعها الله فينا وهي
ق ّوة متيل إىل التساؤل عىل نطاقٍ واسعٍ ،إذ يتلخص العقل يف أن يسأل ويستفهم .وعليه ال
ميكن أن نقول للعقل( :عليك أ ّال تفهم) .وحيث إن أصل هذا الطرح يخالف الفطرة
اإلنسانية املتوثبة إىل العلم ،فإنه لن يعجز عن إنقاذ اإلميان فحسب ،بل سيسهم يف
إضعافه وعزله .وذلك ألنه يحرم اإلميان من دعامة العقل.
ٍ
واحد
ي
وهذا الطرح عىل النقيض من الطرح الذي نجده يف اإلسالم ،إذ مل أجد يف أ ِّ
من الكتب املقدسة ذلك الحجم الكبري من التأكيد عىل التعقل والتدبّر الذي نجده يف
القرآن الكريم ،فام هو املراد من التأكيد عىل بيت القصيد هذا؟ إن هذا يعني أن القرآن يريد
أن يوصل إلينا رسال ًة مفادها أننا عني التفكري وذات العقل ،وأن هذا هو خلق الله الذي
تعلقت إرادته بأن يكون اإلنسان كائنا ً عقالن ّيا ً .يؤكد الله إثبات وجوده وأحقية أنبيائه بالقول:
(أفال يتفكرون) ،و(أفال يتدبّرون) ،و(أفال يعقلون) ،وهذا إن دل عىل يش ٍء ،فإمنا يدل عىل
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أن موقف اإلسالم من العقل يختلف اختالفا ً كبريا ً عن موقف املسيحية منه .وحيث قلنا أ ّن
هناك تشابها ً ،فهو موجود يف التفكري األشعري واألخباري ،ما ال يتسع املجال هنا إىل
الخوض فيه ،وأرجو أن تتاح لنا فرص ٌة أخرى للحديث يف هذا الشأن .بيد أن هذا التوجه
شخص من بني ثقافة
يؤسف له من وجهة النظر اإلسالمية .إنه ملن دواعي األىس أن يظهر
ٌ
منفصل عن
ٌ
(أفال يعقلون) و(أفال يتدبرون) ،ليقول :إن حساب التفكر والتدبّر والتعقل
حساب اإلميان ،وأن علينا التنكر للعقل يف ما يتعلق باإلميان .والذي أريد قوله هنا هو أنه
حتى لو افرتضنا صوابية هذا الطرح ،وعدم وجود املخالف ،إال أن الشكل األقوى
والعقالين لهذا الطرح هو الذي صدع به كانط  ،وها نحن اآلن نشهد النتيجة التي ترتبت
عىل طرح كانط.
لقد أبهر كانط عقالء العامل ـ أو عقالء العامل الغريب يف الحد األدىن ـ بفهمه وإجابته
يف إطار منظومته العقالنية .وقد أذعنوا بأجمعهم ـ تقريبا ً ـ وأق ّروا بأن كانط كان ُم َوفَّقا ً يف
هذا الجزء من القضية.
بيد أن كانط ـ بطبيعة الحال ـ مل يسلم من سهام النقد الكثرية ،وحتى الذين يوافقونه
الرأي مل يوافقوا عىل الكثري من أدلته.
وهذا هو املثري لالهتامم يف املسألة .فإذا نظرنا إىل أعامل الذين رشحوا أفكار كانط،
يقل عن العرشة باملئة منهم يذهبون إىل القول بأن كانط قد حقق نجاحا ً يف
رمبا وجدنا ما ّ
تفاصيل طرحه ومرشوعه ،إال أن مثانني باملئة منهم يقولون بأن امليتافيزيقا قد تم تحديدها
ويقبلون هذا الكالم من كانط .فكيف يحصل ذلك يف فلسف ٍة شديد ٍة التامسك مثل فلسفة
كانط؟ وبعبار ٍة أخرى :كيف ميكن أن تكون مقدمات هذه الفلسفة كاذب ًة ،ومع ذلك تكون
1

النتائج املرتتبة عليها صادق ًة؟! هذا هو الذي يقوله (فريدريك نيتشه)  .ومن املهم ج ّدا ً أن
نفهم املعنى املراد لـ (نيتشه ) حني قال( :إن الله قد مات) .إن مراده من ذلك هو أن الله
قد مات يف الغرب .ليس املراد من هذا الكالم أن الناس مل يعودوا يؤمنون بالله ،فالناس
برش باإلنسان األعىل أو السوبرمان .املع ّرب ،نقالً عن :منري البعلبيك،
ٌ
 .1فريدريك نيتشه ( 1844ـ  1900م):
فيلسوف أملاينٌّّ .
املورد الحديث (قاموس إنجليزي ـ عريب).
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ال ميكنهم أ ّال يؤمنوا بالله ،إال إذا تنكروا لفطرتهم اإلنسانية التي فطرهم الله عليها .إمنا
الذي أراد (نيتشه) أيصاله من خالل هذه العبارة :هو أنهم قد أشاعوا ثقاف ًة تعيش عىل
تجاهل اإلنسان لعامل امللكوت ،وتركيز اهتاممه عىل الدنيا والجانب املظلم والقاتم من
وجوده ،ثم عمدوا بعد ذلك إىل توسيع هذه الثقافة تقن ّيا ً ،وشغلوا اإلنسان بنفسه إىل الحد
الذي مل يعد معه يتذكر عامل املعاين ،ومل يبق لديه ما يشحذ ذاكرته الستذكار هذا العامل.
واملؤسف له أن هناك يف مجتمعنا من فهم (نيتشه) بشكلٍ مغاي ٍر لألمل الذي كان يعاين منه.
وكانت نتيجة ذلك أن ضعف االنتامء إىل الله واملعنويات بالشكل املعقول يف الثقافة
ين لفلسفة كانط املناهض
الغربية ،ثم اقرتن هذا االتجاه السلبي بدعمٍ
منطقي وعقال ٍّ
ٍّ
ٍ
مخلص ملسيحيته ،واآلخر
مسيحي
للعقالنية .وهنا ميكن لنا أن نتصور موقفني أحدهام من
ٍّ
ٍ
ملحد ينكر املسيحية .فاملسيحي املؤمن يقول :إن هذا الكالم الذي نطق به كانط جيّ ٌد
من
ج ّدا ً ،ألنه يعمل عىل إنقاذ اإلميان .وامللحد بدوره يقول :إن هذا الكالم ج ّي ٌد ج ّدا ً؛ ألنه
يخلّصنا من رشور اإلميان ،مبعنى أن الذي ميتلك مسك ًة من العقل عليه أ ّال يبحث عن
ب  ،وإن هذا اإلجامع سيؤدي بالتايل إىل نفي ما
اإلميان .وبذلك نحصل عىل إجامٍع مركَّ ٍ
بعد الطبيعة .واإلجامع املركب هو الذي تتفق فيه جامعتان مختلفتان عىل نتيج ٍة واحد ٍة.
فكلتا الجامعتني تقول بصحة كالم كانط .والذي نريد قوله هو أنه رغم تشكيك جميع
املفّسين يف املقدمات التي انطلق منها كانط ،ولكنهم مع ذلك اتفقوا عىل صحة النتائج
توصل إليها .وهذا األمر يف غاية الغرابة! فكيف ميكن لفلسف ٍة عقالني ٍة منضبط ٍة تدور
التي ّ
عجلتها عىل إيقاعٍ ٍ
ثابت مثل مح ّرك الساعة أن تعاين من العطل من ناحية مقدماتها ،ومع
ذلك تحظى نتائجها بالقبول؟! يعود السبب يف ذلك إىل االستعداد الذايت لدى الغرب
لالنفصال عن الدين والكنيسة ،وذلك لسوء أداء الكنيسة ـ سواء عىل املستوى النظري أو
العميل ـ حيث أدى ذلك إىل النزعة القائلة بـ (موت اإلله) يف املجتمع الغريب.
هناك العديد من العقبات يف فلسفة كانط .فمن بني مقدماته ـ عىل سبيل املثال ـ
البحث عن الحسيات ،والذي هو من أهم املقدمات التأسيسية يف النقد األول ،وميكن
القول يف الحقيقة أنه ال ميكن الحصول حتى عىل العرشة باملئة من أنصار فلسفة كانط من
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ح
يوافقه عىل نظريته بشأن الزمان واملكان .فإنهم يذكرون ألف تربي ٍر وتربي ٍر وألف توضي ٍ
ح ألثبات مقبولية كلم ٍة من الكلامت عىل سبيل املثال .فعندما يقال :إن للمكان
وتوضي ٍ
جنب ًة مثالي ًة ،وال وجود له يف عامل الواقع ،يجب اللجوء إىل ِ
ألف حيل ٍة وحيل ٍة إلضفاء
املعقولية عىل مثل هذا الكالم ،ليقال يف نهاية املطاف :كالّ  ،إن كانط ال يريد القول بأن
املكان ال وجود له ،مبعنى أن الجميع يسعى إىل التنصل عن هذا األمر ،ومع ذلك ال
يريدون االعرتاف بذلك.
ويف املثالية االستعالئية يف مبحث املقوالت والخطط ،هناك الكثري من التحديات
ي منها ستؤدي بك إىل طريقٍ مسدو ٍد.
والعقبات الجادة ،بحيث إنك إذا وضعت يدك عىل أ ٍّ
ويف ما يتعلق مبسألة القضية الرتكيبية املتقدمة ،يذهب أكرث األفراد إىل عدم القبول بنظرية
كانط .فكام ترون يف الجدل االستعاليئ ،فإن أغلب األدلة التي يسوقها كانت مخدوش ًة،
ومع ذلك ورغم الهجوم الذي يستهدف أجزاء منظومته الفلسفية ،يذهب الطرفان إىل
التسليم بالنتيجة املرتتبة عىل تلك املقدمات ،إذ يقول الجميع :إ ّن مساحة امليتافيزيقا قد
ت ّم تحديدها ،وإنه ال ب ّد من السري يف الحد األقىص يف حدود العلم .وسبب ذلك يعود إىل
االنتامء الثقايف الذي جعل الكثريين يتمسكون بتلك النزعة السلبية التي تدعو اإلنسان ـ
ال
بوصفه كائنا ً طبيع ّي ا ً ـ إىل قطع االرتباط بعامل املعاين ،وأخذوا يجدون لذلك تفسريا ً معقو ً
يف فلسفة كانط .ولهذا السبب ال يعريون أدىن التفات إىل األجزاء األخرى من فلسفة كانط.
ٍ
بنظارات دقيق ٍة يك نعرث عىل النزر القليل من املتخصصني الذين يأخذون
وعلينا أن نتسلح
ج انب الله والغيب من خالل التربير األخالقي لـ كانط .ويف األساس ليس هناك من يؤمن
بالفلسفة األخالقية لـ كانط ،ألنها يف األساس عىل خالف الفطرة البرشية .أنتم تقولون أن
جميع دوافع املامرسات األخالقية هي التي تدفعنا إىل العمل بها بوصفها معيارا ً إىل ذلك،
ال أنها تؤدي إىل نتيجة ملصلحتنا أو ألنها توصلنا إىل الكامل املنشود ،بل ألنّها مجر ٌد
وظيف ٍة ملقا ٍة عىل عواتقنا .وعليه َمن الذي يقوم بهذا األمر؟ ومن الذي يقول بوجود الله
لهذا السبب؟ هناك من املفّسين ألفكار كانط من يقول :إن كانط يقول إذا أردنا الحفاظ
عىل شعورنا األخالقي ،يجب أن نقول برضورة وجود الله والروح والعامل اآلخر .لننظر اآلن
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إىل املسألة من الناحية األخرى ونقول إذا كان األمر كذلك فإن الشعور الذي منتلكه ليس
ري من أن نرتيض جميع تلك األمور العجيبة
أصيالً ،وإن هذه الناحية هي األفضل ،فهي خ ٌ
والغريبة من أجل الحفاظ عىل هذا الشعور؛ مبعنى أنكم كيف ذهبتم إىل تأصيل هذه
الناحية من القضية ،وآمنتم ألجلها بأمو ٍر أخرى ،فاآلن ميكن العمل بعكس هذه القضية
أيضا ً .ألن اإلحساس األخالقي املوجود فينا يعرب عن حقيق ٍة ،وميكن لهذه الحقيقة أن
ألسباب مختلف ٍة  ،كام هو الحال بالنسبة إىل كافة أنحاء
تكون قد تبلورت يف وجودنا
ٍ
املعتقدات لتي يعتنقها الناس ،ولكنها خاطئ ٌة .وهذا هو االستدالل الذي يقيمه أنصار
الحركة النسوية ،1حيث يقولون أن هذه األمور التي تعتربونها غرائ َز وجبّ ِ
الت البرش يف
حقائق أوجدها التاريخ .فإن ق ّوة الرجل وضعف املرأة وسائر
إال
األخالق الرجالية ،ما هي ّ
ُ
تغريت
املشاكل األخرى مورد البحث إمنا هي حصيلة العوامل والظروف التاريخية ،ولو ّ
حة هذا
هذه العوامل والظروف ،قد يتغري الوضع لصالح املرأة عىل الرجل .وأنا ال أقول بص ّ
ري صحيحٍ يف موضعه ،ولكنه عىل كل حا ٍل يطرحه
االستدالل .بل إن هذا االستدالل غ ُ
الكثريون بهذه الصيغة .والخالصة هي أن فلسفة كانط مل تكن مؤثرة يف هذه الجهات،
وذلك بسبب غلبة تلك الرؤية السلبية .وعليه يصح يف ذلك أن نقول( :ما وقع مل يُقصد،
وما قُ ِ
صد مل يقع) .مبعنى أنه كان يريد إنقاذ النزعة اإلميانية ،ولكنه بدالً من ذلك ج ّرد
اإلميان من دعامته العقلية.
سؤال :لقد متت اإلشارة حتى اآلن إىل بعض نقاط الضعف يف أطروحة كانط ،فهل لك
أن تبني لنا أين تكمن نقطة القوة يف هذا الطرح؟ فهل هناك من ابتكا ٌر وإبدا ٌع يف هذا الطرح
حول كانط إىل مثل هذا الفيلسوف الفذ يف تاريخ الفلسفة؟
د .الغفّاري :يعترب كانط واحدا ً من أكرب الفالسفة العقالنيني ،وإن أطروحته النقدية
تشتمل يف الحقيقة عىل ٍ
نقاط بديع ٍة وق ّيم ٍة للغاية .وذلك يف صيغة املسائل ـ يف الحد
األدىن ـ إذا أغمضنا الطرف عن اإلجابات عنها .إذ غالبا ً ما تكون هناك مشاكل يف

 :)feminism( .1حركة تدعو إىل تساوي الجنسني سياسياً واقتصادياً واجتامعياً .املع ّرب.
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اإلجابات ،إال أنه يف ما يتعلق بطرح صيغة املسائل والتخطيط لطرق الحل ،ميثل انعطاف ًة
يف تاريخ الفلسفة .ومن هنا فقد ُع ّد كانط واحدا ً من كبار فالسفة الغرب بعد (سقراط)
و(أفالطون) و(أرسطوطاليس) ،فهو رابع هؤالء الفالسفة البارزين يف سامء الفلسفة الغربية.
فقد أنجز كانط يف حقل املسائل املرتبطة باملعرفة ـ عىل سبيل املثال ـ أعامالً مل تكن
لتخطر عىل أذهان اآلخرين أبدا ً .حتى ميكن القول :إذا أردنا أن ننظر إىل االنقسامات التي
حدثت يف التيارات الفكرية املنبثقة عن كانط ،سندرك أن مجمل تاريخ الفلسفة بعد كانط،
املصب املايئ
كل واحد ٍة من أجزاء منظومته الفكرية هي مبثابة
إمنا هي متفرعة عنه .فإن َّ
ّ
الذي يتف ّرع إىل عدّة اتجاهات .فإن املثالية األملانية ـ عىل سبيل املثال ـ ما هي إال
1

استمرا ٌر للذاتانية  ،مبعنى أن املثالية االستعالئية لـ كانط أدت إىل ظهور آراء (فريدريك
4
3
2
ٍ
نقاط
هيغل)  ،و(جوهان فيخته)  ،و(فريدريك شلينغ)  ،وإن هذا التيار يحتوي عىل

عميق ٍة ،وقد أحدثت بعده ثورة كربى يف تاريخ الفلسفة .ومن الناحية األخرى فإن الفالسفة
التحليليني رغم رفضهم للقضايا الرتكيبية املتقدّمة ،إال أنهم وافقوا عىل أدلة كانط يف
تجريد القضايا امليتافيزيقية من املفهوم واملحتوى ،ويف ما يتعلق بـ (الوجود) ـ مثالً ـ
ساروا عىل نهج كانط يف القول بأن للوجود شأنا ً منطقيّا ً مبعنى الصدق ،وقالوا بأن الوجود
ليس له من ناحي ٌة أنطولوجي ٌة .يع ّد الصدق يف فلسفة (أرسطوطاليس) واحدا ً من معاين
ي يف
الوجود ،وهذا ما ذهب إليه كانط أيضا ً .ومن هنا تالحظون حدوث تغيريٍ جوهر ٍّ
الفلسفة ،ومن هذه الناحية ميكن اعتبار جميع الفالسفة التحليليني ضيوفا ً عىل مائدة كانط.

فلسفي يقول بأن املعرف َة كلَّها ناشئ ٌة عن الخربة الذاتية .املع ّرب.
مذهب
 .1الذاتانية (:)subjectivism
ٌ
ٌّ
ين .صاحب املنطق الجديل املعروف باسمه (املنطق الجديل
ٌ
 .2فريدريك جورج ولهلم هيغل ( 1770ـ  1831م):
فيلسوف أملا ٌّ
الهيغيل) املع ّرب.

فيلسوف أملاينٌّ .ط ّور مثالية كانط .املع ّرب ،نقالً عن :منري البعلبيك ،املورد الحديث
ٌ
 .3جوهان غوتليب فيخته ( 1762ـ :)1814
(قاموس إنجليزي ـ عريب).
ين .ارتبط اسمه بالحركة الرومنطيقية .املع ّرب ،نقالً عن :منري البعلبيك،
ٌ
 .4فريدريك شلينغ ( 1775ـ  1854م):
فيلسوف أملا ٌّ
املورد الحديث (قاموس إنجليزي ـ عريب).
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1
وحتى (مارتن هايدغر) ـ الذي يُعترب شخصي ًة استثنائي ًة يف تاريخ الفلسفة الغربية ـ كان

متأثرا ً بـ كانط أيضا ً .طبقا ً للبيان الذي سنأيت عىل ذكره يقوم أساس الفلسفة الغربية عىل
أصالة املاهية ،بيد أن (هايدغر) يُعترب استثنا ًء من هذه الناحية ،حيث يقوم يف نزعته اإلنسانية
عىل أساس أصالة الوجود .ومع ذلك نجد (هايدغر) متأثرا ً بـ كانط يف الكثري من املواضع،
وال سيام يف ما يتعلق مبسألة الزمان واألهمية التي يوليها إىل الزمان .وقد سعى ـ بطبيعة
الحال ـ يف بعض املوارد إىل جعل كانط وجوديّا ً ،مبعنى أنه حاول إخراج مفاهيم كانط
من حالتها املثالية .ومن هنا نرى أن كانط يحظى بأهمي ٍة كبري ٍة يف إبداع الفكر يف الفلسفة،
وتقديم الحلول املختلفة للمسائل وتجاوز العقبات املتنوعة التي كانت الفلسفة الغربية
تعاين منها .لقد واجهت الفلسفة الغربية يف إيجاد الحلول للمسائل الجوهرية ،وال سيام
املسائل املعرفية ـ حيث انحرصت الفلسفة بشكلٍ عا ٍّم باملسائل املعرفية تقريبا ً ـ طريقا ً
مغلقا ً ،وقد سعى كانط إىل إخراج الفلسفة من هذا الطريق املغلق ،وقدّم يف هذا اإلطار
حل تخصصي ٍة بديعة  .وكام سبق لنا أن ذكرنا فإن كانط عىل الرغم من خفضه لشأن
طرق ٍّ
َ
املعرفة العقلية بشكلٍ عا ٍّم  ،وجعل مكانتها مبستوى الفطرة الواعية للبرش ،وعمل عىل
للحس فقط ،إال أنه قد اقرتح عىل العقل يف
تحديدها من هذه الناحية ،وجعلها داعم ًة
ّ
طرحه لهذه املسألة الكثري من الطرق البديعة واملعقدة ،وهذا ما ال نجادل فيه.
ٍ
بحث ٍ
رئيس ،ورمبا أمكن لنا أن نختم به هذا الحوار .إذا أردنا أن
وأريد التع ّرض هنا إىل
تعني علينا القول :لو نظرنا إىل فلسفة الغرب وفلسفة اإلسالم بشكلٍ
نطرح املسألة إجامالً ّ
مقا َرنٍ  ،سنجد مسأل ًة فلسفي ًة هام ًة لعبت دورا ً أساسيّا ً يف تاريخ الفلسفة ،أال وهي مسألة
أصالة الوجود وأصالة املاهية .فعىل الرغم من ظهور هذين املفهومني يف املراحل
املتأخرة من الفلسفة اإلسالمية ويف عرص (صدر املتألهني) بالتحديد ،ولكننا إذا دققنا
النظر سندرك أن هذه املسألة هي من أكرث املسائل التي شغلت ذهن اإلنسان منذ التاريخ
األول للفلسفة .مبعنى أنه خالفا ً للكثريين الذين يتص ّورون أن بحث أصالة الوجود وأصالة
ين .يعترب مؤسس الفلسفة الوجودية .املع ّرب ،نقالً عن :منري البعلبيك ،املورد
ٌ
 .1مارتن هايدغر ( 1889ـ  1976م):
فيلسوف أملا ٌّ
الحديث (قاموس إنجليزي ـ عريب).
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املاهية من األبحاث الخاصة بالفلسفة اإلسالمية ،إال أن املطّلع عىل املعنى الحقيقي
ألصالة الوجود واملعنى الحقيقي ألصالة املاهية ،يدرك أن هذه املسألة قد شكلت
الهاجس األكرب لتفك ري البرش ،وأن هذه املسألة كانت هي السؤال الفلسفي الوحيد الذي
شغل ذهن اإلنسان .مبعنى أن اإلنسان عندما كان ينظر إىل العامل ،كان يراه بأدواته الحس ّية،
وبذلك فإنه يتحسس الوجود ،ثم يعمد إىل ما رآه بحواسه ويعمل عىل ترشيحه وتحليله
بعقله ويكتشف منزلته املنطقية واملعقولة يف العامل .وقد كان اإلنسان عىل الدوام نهبا ً
بحواسه ،أو هو
للتنازع بني هذين املفهومني ،فهل العامل الحقيقي هو اليشء الذي يراه
ّ
الذي يدركه بعقله؟ بعبار ٍة أخرى :هل يجب تفسري حقيقة العامل اعتامدا ً عىل العقل ،أو
الحس؟
يجب تفسريه اعتامدا ً عىل
ّ
يفّس
إن تفسري العامل اعتامدا ً عىل
الحس ،مينح التعددية لإلنسان ،مبعنى أنه عندما ّ
ّ
ِّ
متكرثا ً .وأما تفسري العامل عىل أساس العقل ،فإنه
الحس ،سيجد العامل
العامل عىل أساس
ّ
يؤدّي تلقائيّا ً إىل توحيد العامل ،مبعنى أنه يقول أن العاملَ واح ٌد .وقد شاعت هذه الرؤية
منذ ظهور الفلسفة بني أتباع (سقراط) ،وبلغت ذروتها عىل عهد (بارمنيدس) ،ثم ظهرت
ألسباب ال يتسع املجال
عليها يف فلسفة (أفالطون) و(أرسطوطاليس) بعض املتغريات،
ٍ
هنا إىل ذكرها ،وبالتدريج أضحت أصالة الكرثة هي الغالبة يف الفلسفة الغربية.
والذي أريد قوله هو أن بحث أصالة الوجود وأصالة املاهية هو يف حقيقته بحثٌ حول
الوحدة والكرثة ال غري .غاية ما هنالك أنك تنظر إىل البحث يف العامل باللحاظ الخارجي
باملعنى األنطولوجي األمر الذي يحقق الوجود ،وعندما يتم تفسري هذا العامل الخارجي
الحس ،نحصل عىل املاهية ،فاملاهية ليست سوى اإلدارك الحاصل من
عىل أساس
ّ
الحس حقيق ًة ،كانت نتيجته القول بأصالة املاهية .إن
الحواس .فإن اعتربنا هذا اإلدراك
ّ
هذا البحث ال يتطابق مع املادية متام االنطباق ،بل التطابق هنا عىل نحو العموم
والخصوص من وجه؛ فقد يكون الشخص من القائلني بأصالة الوجود أو أصالة املاهية
ومع ذلك يؤمن بالله .وهذا ما ميكن لنا أن نراه يف فلسفة (أفالطون) يف بحث املُثُل
واملسائل املتعلقة بطريقة ارتباط امل ُثل ببعضها .ثم تكرر هذا البحث يف فلسفة
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(أرسطوطاليس ) تحت عنوان املادة والصورة ،ففي رؤية (أرسطوطاليس) إىل الصورة
للحس ناحي ٌة متغ ّري ٌة،
الحس والعقل ،حيث تكون
النوعية يكون امللحوظ هو الجمع بني
ّ
ّ
بينام ال تكون للعقل إال ناحي ٌة واحد ٌة .ثم طرحت هذه املسألة يف الفلسفة الحديثة من
1

(جون لوك) إىل الفالسفة العقالنيني ،وكان النزاع بني النزعة التجريبية والنزعة العقالنية
يف حقيقته نزاعا ً يف أصالة املاهية وأصالة الوجود ،ولكن ال من الناحية األنطولوجية،
كل ما يدخل
مبعنى أن هؤالء مل يكن لهم شأن بالواقعية الخارجية .يقول التجريبيون :إن َّ
ضمن نطاق معرفتنا هو من األمور املحسوسة ،وأما األمور العقلية ـ فهي عىل أفضل
حس
التقاديرـ من األمور الفرعية والثانوية .ويف الحقيقة فإن العقل هو
الحس ،ولكنه ٌّ
ّ
للحس وليس شيئا ً آخ َر  .ويف املقابل يذهب العقالنيون إىل القول :إن
تبويب
متك ِّر ٌر ،فهو
ّ
ٌ
الحس .وإن ما تسمونه (ذهن اإلنسان) ال ينحرص باألمور
مستقل ،وال يقع تحت دائرة
ٌّ
قل
الع َ
ّ
مستقال اسمه العقل ،وال ميكن الحصول عىل املعرفة
ً
الحسية ،بل إ ّن للذهن البرشي جز ًءا
من دون العنارص العقلية.
لب البحث يكمن يف السؤال القائل :هل ميكن الحصول عىل املعرفة دون
لقد كان ّ
توفر العنارص العقلية أم ال؟ لقد قدّمت الفلسفة اإلسالمية يف بيان وحل هذه املسألة أراء
تدعو إىل الفخر واالعتزاز .وهذا البحث يف واقعه هو ذات البحث يف أصالة الوجود
وأصالة املاهية .إن بحث أصالة املاهية يساوق القول بأصالة الحس من الناحية الذهنية،
والبحث يف أصالة الوجود يساوق أصالة العقل ،بيد أن الفالسفة املسلمني يقولون برضورة
متابعة هذا البحث يف صلب عامل الواقع وبشكلٍ
أنطولوجي .وبعد االنتقال من العصور
ٍّ
الوسطى يف الغرب حصلت استدار ٌة وانعطاف ٌة كبري ٌة ،حيث مل يعد هناك اهتام ٌم بالواقعية
الخارجية ،وأخذ الفالسفة يركزون البحث عىل الذهن.
وقد تواصل البحث يف الفلسفة اإلسالمية عىل الطريقة الوجودية .حيث اتضح املوقف
من هذه القضية وما يقابلها يف فلسفة صدر املتألهني  .وقد كان هذا التقابل قامئا ً يف
إنجليزي .عارض نظرية الحق اإللهي ،وقال بأن االختيار أساس املعرفة .املع ّرب،
فيلسوف
ٌ
 .1جون لوك ( 1632ـ  1704م):
ٌّ
نقالً عن :منري البعلبيك ،املورد الحديث (قاموس إنجليزي ـ عريب).
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الفلسفة عىل الدوام ،ولكنه كان يتجىل عىل أشكا ٍل مختلف ٍة .ولو دققنا النظر سنجد أن
ٍ
واحد .وبطبيعة الحال
جميع هذه األشكال املختلفة تعود يف الحقيقة والواقع إىل يش ٍء
فإن االعتقاد بهذا التيار الوجودي له تشعباته الخاصة يف الفلسفة .كام أن االعتقاد بتيار
املاهية له متفرعاته الخاصة أيضا ً .وعليه فإنكم تالحظون بحث أصالة الوجود وأصالة
املاهية يف الفلسفة اإلسالمية ،وذلك يف املرحلة املتأخرة ويف فلسفة صدر املتألهني
حل بحث الذهن من خالل االستعانة بهذه
والشارحني ألفكاره وآرائه بالتحديد ،حيث تم ّ
الرؤية أيضا ً .نحن نعتقد ـ ونستطيع الدفاع عن هذا االعتقاد ونثبته ـ بعدم وجود نظري ٍة كامل ٍة
وقوي ٍة ومتين ٍة مثل نظرية املعرفة يف الفلسفة اإلسالمية .فالفلسفة اإلسالمية تشتمل عىل
نظري ٍة معرفي ٍة تا ّم ٍة وكامل ٍة .فام هو السبب يف ذلك؟ تعود ق ّوة الفلسفة اإلسالمية بأجمعها
من هذه الناحية إىل رؤية املسألة يف إطار أرضيتها األنطولوجية ،مبعنى أن األرضية
األنطولوجية التي تشتمل عىل بحث أصالة الوجود وأصالة املاهية تدخل ضمن دائرة
الذهن .فإذا أمكن لك تحديد موضع الوجود واملاهية ،ومتكنت من تحديد نسبتهام ،سوف
تحل هذه املسألة بشكلٍ كام ٍل عندما تبلغ مرحلة املعرفة.
لقد طرحت هذه املسألة هنا عىل نحو اإلجامل ،وأعلم أن هذا اإلجامل ينطوي عىل
الكثري من الغموض حتى بالنسبة إىل املطلعني عىل الفلسفة ،ناهيك عن غريهم .والذي
أريد أن أستنتجه من هذا اإلجامل هو أن كانط قد بلغ يف الفلسفة الغربية ذروة الوعي من
بعض الج هات .فإذا كنا من القائلني بأصالة املاهية ،ترتب عىل ذلك بعض اإللزامات
املعرفية الخاصة .وإن كنا من القائلني بأصالة الوجود ،ترتب عىل ذلك إلزاماتٌ معرفي ٌة
أخرى .وهذه اإللزامات هي أنكم إذا كنتم من القائلني بأصالة املاهية ،وقلتم بأن املتحقق
يف الخارج هي املاهية فقط ،ال يعود بإمكانكم توجيه وحدة العامل .ألن العامل يف األساس
ٍ
ري ماهية اليشء اآلخر .ثم هناك يف األشياء
ماهيات متكرث ٍة ،وإ ّن ماهية ِّ
عبار ٌة عن
كل يش ٍء غ ُ
ذاتها تقسيامتٌ وتفريعاتٌ متعدد ٌة أخرى تظهر داخل املاهية .كأن نقول مثالً :اإلنسان
ناطق جس ٌم  .وهذه األمور بأجمعها من املفاهيم واملاهيات .وعندما نريد هذا األمر
حيوا ٌن ٌ
يف الخارج عىل أساس أصالة املاهية ،ال نستطيع تربير كيفية حصول الوحدة .وهذه

  482إميانويل كانط ( :)1اإلبستمولوجيا

املشكلة هي التي واجهها أفالطون أيضا ً ،فهو عندما يلجأ إىل عامل املُثُل ـ ونعني بذلك
ذات امل ُثل دون صورها ـ يطرح هذا اإلشكال .فرناه مثالً ـ يف رسالة السفسطايئ أو يف
رسالة بارمنيدس ـ يقول :إذا كنا من القائلني بفكرة الوحدة ،هل يعود بإمكاننا أن نجد حقيق ًة
ما؟ وقال يف رسالة بارمنيدس :ال بد من إضافة الغريية أيضا ً .ثم ال بد من الحركة أيضا ً،
رضوري
ليستطرد بعد ذلك قائالً :ال بد باإلضافة إىل ذلك من إضافة التامهي ،كام أ ّن العد َم
ٌّ
أيضا ً .كام تناول هذه املسألة يف رسائله املختلفة األخرى أيضا ً .إن املشكلة التي تبدو يف
رسالة بارمنيدس ويف رسالة السفسطايئ وبعض رسائله األخرى هي أن املُثُل كيف توجد
الواقعية يف عامل املثال؟ فأنت بالتايل ال تنظر إىل مثا ٍل ،حتى ميكنك أن تنتزع منه أمثلة
أخرى ،مبعنى أنك من دون هذه األمثلة الجديدة ال تستطيع بيان ذلك املثال.
وهذه هي مشكلة أصالة املاهية بالتحديد ،مبعنى أنك تواجه املشكلة يف العينية
والتحقق الخارجي ،وهي ذات املشكلة التي واجهها (أفالطون) ،حيث تع ّرض إىل مشكلة
أصالة املاهية ،ومل يستطع الخروج منها ،ثم انتقلت هذه املشاكل وتسللت إىل مختلف
التفريعات األخرى يف الفلسفة .حيث نجد ذات هذه املشكلة يعاين منها (ديفد هيوم)
أيضا ً ،حيث تتلخص مشكلته يف مفهوم العليّة ،إذ يقول :هل هناك يش ٌء يف الخارج ميكن
مشاهدته بوصفه علّ ًة؟ فهل ميكن مشاهدة علل األشياء ح ّقا ً؟ ليس لهذا املفهوم ما بإزائه
يف الخارج .ومن هنا يذهب (هيوم) إىل االستنتاج قائالً :إ ّن العلة يف الحقيقة ما هي غري
عاد ٍة ذهني ٍة تحصل لنا بحكم تداعي املعاين .ويف الحقيقة فإن (هيوم) يقول :أنا ال أرتيض
غري ما بإزاء املحسوس ،إذْ ال وجود ليش ٍء آخ َر باسم املعقول .أما كانط الذي يجد نفسه
مدينا ً لـ (هيوم) إىل ح ٍّد كبريٍ  ،يقول لـ (هيوم) يف خصوص هذه املسألة :إن هذا األمر ال
يتعلق بالعلِّ ِّي ة فقط ،فحتى الوجود كذلك أيضا ً ،وهكذا الرضورة والوحدة .وما يقوله كانط
صائب ج ّدا ً .هذه هي املفاهيم التي يُصطلح عليها يف فلسفتنا بـ (املقوالت الفلسفية
هنا
ٌ
الحس فقط .فالعامل واح ٌد ،وهو عل ٌة ،وهو
الثانوية) ،مبعنى أن العامل ال يستقيم مبج ّرد
ّ
ٌ
معلول ،وهو رضور ٌة ،وهو إمكا ٌن ،فهو يشتمل عىل جميع هذه املفاهيم .وهذه ليست من
األمور االعتباطية ،بل ال ميكن للعامل أن يوجد من دونها .فحيث تشبّث (هيوم) بالعلية،
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قال كانط :هكذا هو األمر حتى بالنسبة إىل املفاهيم األخرى املتقدمة آنفا ً ،إذ ال وجود لها
يف الخارج أيضا ً .مبعنى أننا ال نرى ما ميثلها من املحسوسات يف العامل الخارجي .ولكننا
تعني
يف الوقت نفسه ال نستطيع إنكارها والتخيل عنها .فإذا أردنا أن ننسج ثوب الوجود ّ
وس دى املعقوالت .ولكن هل ميكن لنا بعد ذلك
علينا االستفادة من لُحمة املحسوسات َ
أن ننرش هذا الثوب يف الخارج أم ال؟ هذا بحثٌ آخ ُر ،مل يتم التع ّرض له من قبل العقل
جل اله ّمة املبذولة كانت تتلخص
الغريب األصيل يف املرحلة املعارصة أبدا ً .مبعنى أن ّ
الحس والعقل ،وقد كان نزاعها مع أصالة التجربة
يف إعداد ثوب املعرفة املنسوج بخيوط
ّ
يدور حول نسج هذا الثوب .يف حني كانت املشكلة الرئيسة التي يطرحها التجريبيون تقول
باستحالة نرش مثل هذا الثوب يف العامل ،ومن هنا برزت مشكلة (هيوم) يف مسألة العلية.
وأما كانط فقد ذهب إىل القول :إن مشكلة نرش ثوب املعرفة يف العامل إمنا تنشأ من وجهة
نظركم الخاطئة بشأن العالقة القامئة بني الذهن واليشء الخارجي .فأنتم ترون األعيان
واألشياء الخارجية مرآ ًة للذهن ،يف حني أن العكس هو الصحيح ،وهذا ما أطلق عليه بالثورة
الكوبرنيقية يف مجال الفلسفة.
حل هذه املسألة يش ِّكل مج َم َل الهاجس الذي شغل ذهن كانط .فقد كان يف
لقد كان ّ
الحقيقة ـ رغم عدم استخدامه ملصطلح أصالة املاهية ـ يف ذروة التفكري الخاضع ألصالة
املاهية .بل إن كانط أكرث تشبثا ً بأصالة املاهية حتى من القائلني بها من فالسفتنا التقليديني.
وباعتقادي فإن تاريخ الفلسفة الغربية برمته يقوم عىل أصالة املاهية ،وقد كان إميانويل
ٌ
فيلسوف ـ سواء يف الرشق أو
كانط بدوره مرتبّعا ً عىل ذروة أصالة املاهية .وليس هناك
الغرب ـ ميكنه أن يبلغ شأو كانط يف ما يتعلق بأصالة املاهية .وميكن للقارئ أن يسألني
عن سبب قويل هذا .وجوايب هو :إن فالسفتنا قد التفتوا يف الفلسفة اإلسالمية إىل سلسل ٍة
من اإلشكاالت التي كانت تثار بوجه القائلني بأصالة املاهية ،وكان يقال لهم :إنكم ال
تستطيعون اإلجابة عىل هذه اإلشكاالت .فإن بحث الوحدة والعلية والحركة االشتدادية وما
إىل ذلك من املفاهيم ،كلها من املسائل املرتبطة بالوجود ،ومل يكن بإمكان أصالة املاهية
أن تجيب عنها .مبعنى أن الدور من الناحية التاريخية مل يكن قد وصل إىل الفالسفة
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القائلني بأصالة املاهية يف تاريخ فلسفتنا .ومل يتوفر الظرف لإلجابة عنها من قبل القائلني
بأصالة املاهية .مبعنى أن فلسفتنا اإلسالمية بعد (صدر املتألهني) قد توقفت عن القول
بأصالة املاهية .فبعد ذلك كان الدور هو دور القائلني بأصالة الوجود .فالحاكم عىل
ٌ
فيلسوف
الفلسفة اإلسالمية هو القول بأصالة الوجود .وحيث كان األمر كذلك ،مل يظهر
من القائلني بأصالة املاهية ليجيب القائلني بأصالة الوجود عن هذه اإلشكاالت .مبعنى
أنك إذا مل تكن من القائلني بأصالة الوجود ،كيف ميكن لك تفسري الوحدة؟ وإذا مل تكن
من القائلني بأصالة الوجود ،كيف تتعامل مع تأثري األشياء ببعضها؟ وما إىل ذلك من
األسئلة األخرى .لقد كانت نريان هذه املدافع مفتوح ًة من قِبل القائلني بأصالة الوجود،
وهي تقصف باستمرا ٍر مواقع القائلني بأصالة املاهية ،ولكن مل تتوفر الفرصة للقائل بأصالة
املاهية لإلجابة عن هذه األسئلة.
ولكن يجب االستامع إىل اإلجابة عن ذلك من كالم كانط .مبعنى أن كانط هو الذي
تصدّى لإلجابة عن تلك األسئلة وتقديم الحلول لها .فقد أدرك كانط صيغة املسألة ،وتع ّرف
إىل ماهية املشكلة .حيث قال لـ (هيوم) :من الخطأ القول برضورة التنكر للعلية ،بحجة
أننا ال نراها .يقول كانط :إن طريقة الحل تكمن يف القيام بثورة كوبرنيكية .فحيث غابت
األنطولوجيا من الفلسفة الغربية  ،قال كانط :إذ ال ميكن تطبيق املعرفة عىل العامل ،يجب
تطبيق العامل عىل املعرفة ،مبعنى أن العامل يطابق اإلنسان .فعليك أن ال تسعى وراء اليشء
الكامن بإزاء العلية .إذ أنت ال ترى العل ية يف الخارج .يقول كانط :إننا نصنع الخارج يف
أنفسنا .فالخارج ليس شيئا ً خارجا ً عنا أو عن سوانا .إن الذي تطلقون عليه عنوان (الخارج)
انعكاس ملا يحدث يف دواخلنا ،حيث ننسبه إىل الخارج ،وبذلك تتصورونه حادثا ً
إمنا هو
ٌ
يف الخارج .وحيث نصلح هذا الجانب ،ينصلح الجانب اآلخر من تلقائه أيضا ً .ثم يأيت
ليقول بأن هذه املعاين واملفاهيم ـ التي نصطلح عليها يف فلسفتنا بـ (املعقوالت الثانية)،
أي تلك الجهات الوجودية من العامل التي ال ميكن إدراكها بالحواس ـ من خالل مصطلحه
الخاص به هي رش ٌ
ط يف إمكان التجربة  .مبعنى أننا إذا نظرنا بعني الظاهر وقلنا بأ ّن لدينا
تجرب ًة ،فإن اإلمكان العيني للتجربة يقول أن التجربة إذا أرادت أن تتحقق يف الخارج ،يجب
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أن تتوفر عىل بعض العنارص والعوامل التي يجب توفرها يف ذهننا قبل ذلك؟ يقول كانط:
بأي خطو ٍة عملي ٍة أو رؤي ٍة معرفي ٍة ،يجب أن تتوفر لدينا قبل كل يشء سلسل ٌة
إننا قبل أن نقوم ِّ
من العوامل .فال يبادر كانط إىل إنكار هذه العوامل كام صنع سلفه (هيوم) ،وإمنا يعمد إىل
أخذها إىل داخل الذهن .فبغض النظر عن الصور السابقة للمحسوسات التي هي عبارة
عن الزمان واملكان ،فإ ّن لعقلنا صوره الذهنية السابقة الخاصة به .إن هذه الصور السابقة
املوجودة يف عقلنا ،هي التي تصنع اللحمة والسدى العقالين للعامل .وعليه فإن اللحمة
والسدى العقالنيتني إمنا تأتيان من هذه الناحية.
سؤال :ولكن أين تكمن مشكلة هذا الكالم الذي يقوله كانط؟ إن املشكلة الرئيسة ـ
سوا ًء يف الفلسفة اإلسالمية أو يف جميع الفلسفات األخرى ـ تكمن يف كيفية إبراز هذه
الحيثية املعقولة لنفسها؟ مبعنى أنك تقول :عىل افرتاض امتالكنا للمفاهيم العقلية ،كيف
طريق إىل
حيس إىل العامل الخارجي؟ وإذا كان لديكم من
ٍ
ري ِّ
ميكن لنا أن ننسب مفهوماً غ َ
ذلك ،فكيف أمكنكم العثور عليه؟
حل لهذه املعضلة يف الفلسفة اإلسالمية بفضل بحث
د .الغفّاري :لقد تم العثور عىل ٍّ
أصالة الوجود والعلم الحضوري ومتف ّرعات بحث العلم الحضوري ،حيث قالوا :إن
إدراكاتنا ال تتحقق ضمن مرحل ٍة واحد ٍة .ففي املرحلة األوىل نحصل عىل الصور الحسية،
ثم نقوم بتحليلها ونطلق عىل هذه املرحلة تسمية املعقول األول .ويف املرحلة الثانية ندرك
االرتباط بني هذه املفاهيم الحاصلة يف مرحلة املعقول األول وكذلك بعض الحاالت
النفسية التي تعتمل يف دواخلنا ،بالعلم الحضوري يف ساحة النفس ،ثم تستنبط الصورة
من ذلك اليشء الذي أدركته بالعلم الحضوري ،وإن هذه الصور هي صور املعقوالت
والحاالت الوجودية  .هذه هي خالصة الحل الذي تقدمه الفلسفة اإلسالمية يف هذا الشأن.
بيد أن هذا الحل يقوم عىل أساس القول بأصالة الوجود ،مبعنى أن هذا الحل يقوم عىل
املبنى القائل بأن الساحة الحقيقية للعامل هي ساحة الوجود ،وأننا ال نستطيع أن ندرك هذه
الحس .وإمنا ندرك ذلك يف أنفسنا بالعلم الحضوري .فام مل يكن
الساحة بواسطة
ّ
الشخص من القائلني بأصالة الوجود ال يستطيع التف ّوه مبثل هذا الكالم .وعليه ما الذي
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ميكن لـ كانط أن يفعله؟ إنه يذكر لتلك الساحة الثانية طرحا ً ماهويّا ً ،ويف طرح هذه املسألة
ناعي
هناك دقّ ٌة كبري ٌة يف فلسفة كانط ،مبعنى أنه يحلل الق ّوة العاقلة والفاهمة بشكلٍ ص ٍّ
ٍ
شديد ،ليصل من خالل ذلك إىل املعقوالت .ثم قام بطرح بحث الشاكلة والخطط،
وبحذ ٍر
وإىل جانب ذلك كله يذكر نظرية (األنا االستعالئية) ،والتي هي األخرى بدورها عبار ٌة عن
ٍ
بحث فنِّ ٍّي دقيقٍ ومن املسائل الراقية التي تستحق أن يُفرد لها مكا ٌن لبحثها بشكلٍ مقارنٍ
يف الفلسفة اإلسالمية ،وهو ما نراه اآلن يأخذ طريقه بالتدريج يف األطروحات الجامعية
والتخصصية عىل مستوى الدكتوراه والحمد لله .بيد أن املهم يف البني هو أن كانط قد
التفت إىل اإلشكال ،وهي ـ باملناسبة ـ املسألة التي قلام تم إدراكها يف فلسفة كانط،
مبعنى أنهم مل يدركوا فلسفة كانط من هذه الناحية جيدا ً ،بعبار ٍة أخرى :إنهم مل يدركوا
السبب الذي دعا كانط إىل القيام بهذا الطرح؟ لقد قام طرح كانط عىل رضورة أن تكون
جميع معقوالت الفهم والعقل ماهوية يف الوقت نفسه ،مبعنى أن تكون مفاهيم من سنخ
خاص أن تتوىل القيام بلحمة وسدى
ترتيب
املاهيات .ويجب عىل هذه املفاهيم من خالل
ِ
ٍّ
العالقات الوجودية .وهذا هو معنى الكالم الذي يقوله كانط ،والذي يكرره الكثري من
األشخاص ،دون أن يفهموا معناه ،وهو أن الفهم إمنا يطلق عىل املشهودات فقط ،مبعنى
أن مقوالت الفهم تعد يف نهاية املطاف من املشهودات .وإذا قلتم بأن املفاهيم أمو ٌر أخرى
غري املشهودات ،وأن هذين األمرين ال يتامهيان ،فاليشء النفساين غري ما نشاهده
كال  ،إن العقل هو الفهم ،وإن الفهم يع ّد مرتب ًة أخرى من مراتب
بحواسنا ،فإن كانط يقولّ :
اإلدراك الحس للبرش ،مبعنى أن الذهن البرشي ميتلك الصورة الحسية يف مرحلة ،ويف
مرحلة أخرى ميتلكها بشك ٍل مفهومٍ  ،وهذه املفاهيم هي ـ بحسب القاعدة ـ من املاهية،
حل هذه املشكلة باملسائل املاهوية .وبطبيعة الحال فإن جميع املشاكل تتجه إليه
ويتم ّ
هنا أيضا ً.
عندما نفهم نسبة املفاهيم إىل الواقعيات عىل أساس البحث املقارن ،ستتضح مواطن
الضعف والخلل يف فلسفة كانط  ،بيد أن كانط نفسه يدرك ما يقوم به عىل نح ٍو كاملٍ .
ٌ
إدراك ألصالة الوجود ،ولكنه حيث ال يريد أن يبقي ساح ًة
وبطبيعة الحال فإنه مل يكن لديه
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الحس الذي يريد العمل عىل
غري الساحة الحسية ،عليه أن يعرث عىل عنارص من جنس هذا
ّ
تنظيمه .وهذا يعني العمل عىل املواءمة بني املفاهيم والتخطيط لنسج (الثوب املعريف
املحسوس) يف طرح أصالة املاهية ،مبعنى أن الفيلسوف إذا كان من القائلني بأصالة
يبني لكم طرحا ً معرف ّيا ً ،يجب أن يكون كانط ّيا ً.
املاهية ،وأراد أن ّ
ضارب يف القدم ،ولكنه بلغ ذروته يف
وكام سبق أن ذكرت فإن مرشوع أصالة املاهية
ٌ
كانط .فقد عمد ـ عىل سبيل املثال ـ إىل أخذ بحث (أفالطون) وعامل امل ُثل الذي نادى به
وأدخله من الواقعية الخارجية إىل الذهن .وكأن النسبة بني تلك املعاين واألفكار العقالنية
املوجودة يف عامل املُثُل األفالطونية ،أضحت اآلن نسب ًة بني املعقوالت ،ونسبتها إىل
املحسوسات وإىل عامل األشياء ونظائرها .مبعنى أنه ميكن إقامة مثل هذه املقاربات،
ومن هنا أقول بأن طرح كانط عىل أرقى مستويات أصالة املاهية يف علم املعرفة ،وإمنا
ميكن نقدها بشكلٍ جا ٍّد ودقيقٍ  ،إذا أدركنا معنى أصالة الوجود ،وما مل يصل الفرد إىل
فلسفة أصالة الوجود ،ال يستطيع أن يورد نقدا ً وإشكاالً جا ّدا ً عىل طرح كانط .ميكن إيراد
النقد ضمن األرسة الواحدة أو بيان عدم تناغمها ،بيد أننا ال نستطيع اعتبار ذلك نقدا ً
جوهريّا ً ،والذين يعتربون أنفسهم يف الغرب من الكانطيّني أو الكانطيّني الجدد ،حيث
ضمن هذا اإلطار ،فإنهم ال يخرجون من فضاء كانط ،وحتى لو كان لديهم بعض
اإلشكاالت عليه ،فهي إشكاالتٌ جزئي ٌة ،ولكنهم ـ بحسب األصول ـ يرون أن هذا الطرح
طرح جي ٌد إلقامة منظوم ٍة معرفي ٍة حسيّ ٍة ومل يتمكنوا من بيان حضور العنارص املعقولة
هو ٌ
يف املعرفة ـ والتي ال ميكن تجاهلها ـ من طريقٍ آخ َر.
وكام سبق أن ذكرت فإن طريقة الحل الرئيسة والبيان املعقول لهذا البحث الذي ال
الحس ،إمنا
يتع ّرض ملشاكل كانط ،وال يعمل ـ يف الواقع ـ عىل تنزيل العقل إىل مستوى
ّ
يقبل الطرح عىل أساس بحث أصالة الوجود يف الفلسفة اإلسالمية.
سؤال :سامحة الدكتور! لقد أصدرتم كتاباً ق ِّيام ً يف ما يتعلق بنقد ودراسة كانط تحت
عنوان (برريس مبادي فلسفه نقادي) حيث حاز لقب كتاب السنة يف الجمهورية اإلسالمية
اإليرانية .فهل ميكن عد هذا الكتاب جزءاً من أطروحة؟
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د .الغفّاري :إ ّن الكتاب السابق الذي أصدرته كان يشتمل عىل املباين األولية .وقد
ٍ
نقدي مقارنٍ  .مبعنى أين كنت أسعى من خالل ذلك
ببحث
سعيت يف هذا الشأن إىل القيام
ٍّ
إىل تقديم فلسف ٍة إسالمي ٍة يف إطار نشاط كانط عىل مستوى التنظري .والذي أنويه اآلن ـ
بطبيعة الحال ـ يف هذا املرشوع هو العقل النظري .فإذا كتب الله لنا النجاح يف هذا
املرشوع وأنجزنا العمل يف العقل النظري ،سوف ننتقل بعد ذلك إىل تناول بحث العقل
العميل إن شاء الله تعاىل .وأما الذي أنوي القيام به يف اللحظة الراهنة ،فهو كاآليت :كان
البحث األول يف فصول العقل النظري عبار ًة عن بحث الكليات واملقدمات وال سيام
البحث الهام بشأن القضية الرتكيبية السابقة .وأما البحث الثاين املدرج يف الجزء الثاين من
هذا القسم ـ والذي أنوي إصداره خالل هذا العام إن شاء الله تعاىل حيث اكتملت أغلب
حلقاته ـ هو بحثٌ يف الثوابت ،مبعنى البحث يف الزمان واملكان وانتقاد هذه املسألة،
ليتواصل هذا الطرح ببحث الفهم والعقل واالستدالل االستعاليئ ورؤية املذهب
ري ج ّدا ً .ويف الحقيقة فإن عمدة
االستعاليئ لـ كانط .والعمق الفلسفي هنا واس ٌع وكب ٌ
األبحاث املعرفية تدور ضمن هذه الصيغة .كام أن األبحاث املرتبطة بـ (األنا االستعالئية)
ترتبط ببحثنا يف العلم الحضوري  ،كام يرتبط باألبحاث املرتبطة باملقوالت أيضا ً .وأتوقع
أن هذا البحث سوف يستغرق كامل هذين الجزئني.
والقسم الثالث الذي سيكون مثارا ً للبحث والجدل هو بحث النفس والعقيدة ومعرفة
الكون واألدلة عىل إثبات وجود الله وأبحاث العقل ومفهوم العقل .وإن الجزئني األخريين
من هذا الطرح يشتمالن عىل هذه املسائل .هذا هو املسار الذي رسمته ملرشوعي يف
تحقيق ودراسة أفكار كانط ،وأسأل الله أن يكتب يل التوفيق والنجاح يف ذلك.
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