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 مقدمة املركز

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات 

اإلسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها، 

وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملا تزل مرتكزات 

أساسية يف فضاء التفكري املعارص. 

برامجية  الهيئة املرشفة خارطة  الهدف وضعت  إىل هذا  وسعياً 

وتداوالً  حضوراً  األكرث  واملفاهيم  باملصطلحات  للعناية  شاملة 

وعلم  الفلسفة،  حقول  يف  سيام  وال  اإلنسانية،  العلوم  يف  وتأثرياً 

وتاريخ  واالقتصاد  الدين  وفلسفة  السيايس،  والفكر  اإلجتامع، 

الحضارات. 

عىل  إجاملها  فيمكن  املعريف  املرشوع  هذا  من  الغاية  أما 

النحوالتايل:

وتنمية  تشكيل  يف  املركزية  وأهميتها  باملفاهيم  الوعي  أوالً: 

املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتايل التعامل 

النظريات  معها كرضورة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرف عىل 

واملناهج التي تتشكل منها األنظمة الفكرية املختلفة. 

ثانياً: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالباً ما تستعمل يف غري موضعها أويجري تفسريها عىل خالف املراد 

منها. ال سيام وأن كثرياً من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب 

الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية. 

ثالثاً: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام 
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الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتب عىل هذا التوظيف من آثار 

سلبية بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات 

العربية واإلسالمية وخصوصاً يف الحقبة املعارصة. 

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد  رفد  رابعاً: 

الفكرية بعمل موسوعي جديد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضالً  العلمية،  استخداماته  ومجال  اإلصطالحية، 

العلمي  البعد  من  وانطالقاً  األخرى.  واملعارف  بالعلوم  وارتباطه 

أن  المركز عىل  حرص  فقد  املرشوع  لهذا  والتحكيمي  واملنهجي 

يشارك يف إنجازه نخبة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين 

من العاملني العريب واإلسالمي. 

 *** 
»مصطلحات  سلسلة  ضمن  تندرج  التي  الدراسة  هذه  تركز 

»الكانطية  ملصطلح  األساسية  املرتكزات  بيان  عىل  معارصة« 

الجديدة« الذي شاع أمره يف األوساط العلمية واألكادميية والثقافية 

غربًا ورشًقا.

تحت  تدخل  التي  التيارات  أهم  والنقد  بالتحليل  يتناول  كام 

هذا املصطلح، وال سيام مدرسة بادن وماربورغ والنقدية الكانطية 

املعّدلة وذلك ألهميتها يف تطور املفهوم وأثره الكبري يف الفلسفة 

املعارصة.

والله ويل التوفيق



 املقدمة

يف  الجرماين  الفلسفي  الفكر  وزِحام  زَخم  املرء  يتمعن  عندما 

مطلع القرن العرشين، ال بد له من مالحظة تلك املنافسة املكشوفة 

أو الضمنية بني أبناء العم النمساويني واألملان. ففي الوقت الذي 

الكانطية  نشطت  النمساوية)1)،  بالعاصمة  فيينا  دائرة  فيه  نشطت 

املثالية  رفض  عىل  فعٍل  كَرَدِّ  بأملانيا  مختلفة  مدن  يف  الجديدة 

ماربورغ  ونظريتها  بادن  ملدرسة  كان  وقد  بالخصوص.  الهيغيلية 

الحاسم يف محاوالت فهم كانط  الدور  الكانطية املعدلَّة  والنقدية 

وتطوير بعض جوانب فلسفته والدفاع عنها، بل وأيضا تجاوزها.

ال ميكن الحديث أحاديا عىل أيِّ اتجاٍه من اتجاهات الكانطية 

اتجاٍه  كل  مساهمة  اإلعتبار  بعني  األخذ  دون  املتعددة،  الجديدة 

عىل حدٍة. ومع ذلك سرنكز حديثنا يف هذه الدراسة عىل أهم هذه 

االتجاهات ونعني مدرسة بادن ومدرسة ماربورغ والنقدية الكانطية 

ومساهمتها  الجديدة  الكانطية  تطور  يف  ألهميتها  نظرا  املعدلة، 

الكبرية يف الفلسفة املعارصة عامة. 

هناك الكثري من املداخل واملسارب تضمن التوغل يف دراسة 

مركِّزا  االتجاه  هذا  تقديم  إىل  املرء  يلجأ  فقد  الجديدة،  الكانطية 

عىل مجاٍل أو أكرثَ من مجاالت اهتاممها الفلسفية: نظرية املعرفة، 

1- انظر عملنا يف هذا اإلطار: دائرة فيينا والوضعية املنطقية. تحت الطبع. 
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تاريخ  الدين،  فلسفة  القانون،  فلسفة  األخالق،  السياسية،  الفلسفة 

الفلسفة إلخ؛ أو تقديم مناذج من ممثليها وبعض ما اشتغلوا عليه، 

أو وضعها يف سياقها التاريخي وتقدميها يف هذا اإلطار. فكل هذه 

للكانطية  الكبري  الغنى  عن  تعرب  ألنها  وممكنٌة،  مرشوعٌة  املداخل 

الجديدة. ويوحي عنوان دراستنا هذه: »الكانطية الجديدة ومدارسها. 

عرٌض، تحليٌل، نقٌد« املنهج العام الذي استعملناه، بحيث إننا لجأنا 

فلسفتها  مضامني  وبعض  الجديدة  للكانطية  تاريخيٍّ  عرٍض  إىل 

وفالسفتها ومدارسها، معتمدين يف ذلك عىل أهم املراجع -القدمية 

للكانطية  شامٌل  تقديٌم  هو  كان  هذا  من  والهدف  واملعارصة-. 

أملانيٍة  مراجَع  عىل  مبارشًة  باالعتامد  العريب،  للقارئ  الجديدة 

الثقافية  الساحة  يُشكل جديًدا يف  التقديم  هذا  أن  ونتمنى  محضٍة. 

هناك  بل  الطريقة،  بهذه  اآلن  حد  إىل  يتم  فلم  العربية،  والفلسفية 

عىل أكرب تقديٍر بعض األعامل املوجزة عن الكانطية الجديدة يف 

يعني  فإنه  هذا،  كتابنا  عنوان  بالتحليل يف  املقصود  أما  شموليتها. 

متعن مختلف ما نوقش يف هذا البحر الهائل للكانطية الجديدة يف 

مختلف ميادين الفلسفة. والبد أن ننبه إىل أننا مل نقم مبسٍح شامٍل 

لكل ما نوقش، بل ركّزنا اهتاممنا عىل ما ظهر لنا ُمهاّم ليك يُعرف 

من طرف القارئ العريب. وتفرغنا يف الجانب النقدي لهذه الدراسة 

عىل النتائج السلبية املبارشة أو غري املبارشة للكانطية الجديدة يف 

الساحة الثقافية الناطقة بالعربية.

لتحقيق هذا الهدف الثاليث األبعاد، خصصنا لكتابنا هذا خمسة 

فصوٍل، موزعًة عىل أجزاَء غريِ متساويٍة يف الطول، طبًقا ملا عكفنا 

عليه يف كل جزٍء. خصصنا الفصل األول إىل تتبع »الجذور التاريخية 
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الكانطية  الجديدة«، مركزين عل أسباب الظهور وتعريف  للكانطية 

الجديدة بصفٍة عامٍة وبدايات استعامل املصطلح يف حد ذاته.

استعرضنا يف الفصل الثاين: »بواكر الكانطية الجديدة«، ممثلًة 

أربعة وجوٍه علميٍة وفلسفيٍة رجعت يف أعاملها إىل كانط مثل  يف 

فريدريك أدولف تريندلينبورغ، فيخرن، هريمان لوتسا، أوطو ليبامن، 

الذين كانوا بحق ـ كام سرنى ـ من األوائل يف هذه الحركة الفلسفية 

التي شغلت القرنني التاسع عرش والعرشين.

عكفنا يف الفصل الثالث عىل تقديم املدارس الثالثة للكانطية 

أكرب  تقديم  عىل  جاهدين  وعملنا  ممثليها،  شخص  يف  الجديدة 

يف  خالصاتنا  وأهم  والتمحيص.  بالدراسة  تناولوه  وما  منهم  عدٍد 

هذا الفصل هو غياب أيِّ وحدٍة بني مختلف املدارس التي مثلت 

هذا  حدة  عىل  مدرسٍة  كل  قلب  يف  نلمس  بل  الجديدة،  الكانطية 

الغياب. وال يُعد هذا نقًصا يف نظرنا فيها، بقدر ما يُعترب غًنى كبريًا 

للفلسفة الكانطية يف حد ذاتها، ألنها هي التي فرضت هذه التعددية 

يف الكانطية الجديدة.

نظرا لغنى الكانطية الجديدة السالف الذكر، خصصنا فصالً رابًعا 

لتتبع خطواتها يف مختلف أقطار املعمورة، سميناه: »انتشار الكانطية 

الجديدة وراهنيتها«. ويبني هذا الفصل مدى حيوية الكانطية الجديدة 

منذ ظهورها، وهي حيوية مل تفرت ال أثناء الحرب العاملية األوىل وال 

إبان الحرب العاملية الثانية، بل اخرتقت األمصار والعصور لنجدها 

تشغل الكثري من الفالسفة املعارصين يف الكثري من الدول، وهذا ما 

يسمح بالقول مع هانس-لودفيغ أوليغ)Hans-Ludwig Ollig (1 بأن 

Hans-Ludwig Ollig. Der Neukantianismus, Metzler; Stuttgart, 1979. 1- انظر
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الكانطية  بأن  للتذكري هنا  هناك »كانطيًة جديدًة، جديدًة«. ال داعي 

وبالخصوص  الحداثة«،  بعد  ما  »فلسفة  يف  بقوٍة  حارضٌة  الجديدة 

يف جناحها الفرنيس. بل أكرث من هذا، وكانت هذه من املفاجئات 

للوضعية  اهتامٌم واضٌح املعامل  بحثنا هذا، هناك  لها  التي أوصلنا 

الجديدة املعارصة بالكانطية الجديدة.

عرض  عىل  دراستنا  من  واألخري  الخامس  الفصل  يف  عكفنا 

عىل  بالخصوص  مركِّزين  الجديدة،  الكانطية  مرتكزات  بعض 

التي  »القبيل« ونظرية املعرفة، والطريقة  بعينها كقضية  إشكالياٍت 

الجديدة. وساعدنا  الكانطية  بها من طرف مختلف ممثيل  ُدرَست 

هذا العرض عىل بناء جملٍة من االنتقادات لهذه املدرسة الفلسفية، 

عن  طرفَها  وغّضها  الدينية  بفلسفتها  يتعلق  ما  يف  وبالخصوص 

اإلسالم، عىل الرغم من أن أباها الروحي -كانط- اهتم بهذا الدين 

»الجليل« أميا اهتامم.

النتائج  أنهينا بحثنا بخالصٍة عامٍة، ركزنا فيها بالخصوص عىل 

الساحة  يف  الجديدة  للكانطية  املبارشة  غري  أو  املبارشة  السلبية 

للمنتوجات  إليه االستهالك »األعمى«  يقود  قد  العربية وما  الثقافية 

»ُمعقلًنا«  االستهالك  هذا  يكن  مل  إذا  الغربية،  والفلسفية  الفكرية 

أجل  من  غريبٌّ  هو  ما  كل  رفض  بنية  ال  مسؤوٍل،  بنقٍد  ومصحوبًا 

ومدى  الثقافية  أوساطنا  يف  يروجه  ما  نتائج  بوعي  بل  الرفض، 

مساعدة ما يُروج يف تقدمنا أو استالبنا.

نؤكـد، مـن موقـع تواجدنا منـذ أكرث مـن ربع قـرن يف الغرب، 

وفهمنـا لبعـض ميكانيزمـات اسـتحواذه عىل اآلخرين، باسـتعامل 
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أجنحتـه الثقافيـة والفلسـفية أيضـا، عـىل رضورة الحيطـة والحذر 

مـن  الرغـم  الغـريب عموًمـا، ألنـه عـىل  الفكـر  مـع  تعاملنـا  يف 

قـد شـب وترعـرع يف  فهـو  إلـخ...  »عقالنيتـه« و»موضوعيتـه« 

بيئـة غـري بيئاتنـا، بـل يف بيئـة تحتقرنـا وتعمـل عـىل إذاللنـا بكل 

ا. تعيـث يف أمتنـا  ا أم عسـكريًّا أم تجاريًـّ الوسـائل، سـواًء أثقافيًـّ

العربيـة واملسـلمة فسـاًدا، تفـرّق مـن تريـد تفرقتهـم وتجمـع من 

تريـد جمعهـم بغيـة تفريـق اآلخريـن، وما نفـع الغرب فكـر كانط 

ر بطريقـة غريِ مبـارشٍة ملنظمة األمـم املتحدة،  العظيـم، الـذي نَظَـّ

التـي وعـوض أن تكـون بالفعـل منظمًة لـكل األمم، فهـي منظمة 

لبعـض األمـم فقـط، َعنْي البعـض منها عـىل املسـلمني لتنحيتهم 

مـن الكـرة األرضيـة، بكرههـا لهـم ملجـرد الكراهية.

العرب  للقراء  الجديدة  الكانطية  هذا حول  بحثنا  يقدم  أن  نأمل 

بـ »اآلخر«، وحتى وإن مل نكن  بعض ما يحتاجونه إلمتام معرفتنا 

نزعم بأننا وصلنا فيه إىل الكامل، فإننا واعون بأن العرض الذي قمنا 

به هنا لهذا االتجاه أصيٌل شكالً ومضمونًا، ساعدنا يف ذلك رجوعنا 

وهو  أنفسهم،  الجديدة  الكانطية  أقطاب  مؤلفات  إىل  املبارش 

الكانطية  أن  نفسها، ذلك  الثقافات األوروبية  قليٌل حتى يف  رجوٌع 

بصفٍة  والغربيني  لألوروبيني  »أرسارها«  بكل  بعد  تبح  مل  الجديدة 

عامٍة، فالرتجامت من األملانية إىل اللغات األوروبية األخرى حديثة 

الفكر الغريب  أبوابا جديدة يف  العهد؛ ولرمبا تفتح هذه الرتجامت 

نفسه، الذي مل يهضم بعد مبا فيه الكفاية، ال الكانطية الجديدة وال 

كانط نفسه.
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الجزء األول: أسباب ظهور الكانطية الجديدة

Klaus Christian Köhn-  (1( كونك كريستيان  كالوس  ايؤكد 

Manfred Pascher بأن هناك أسبابًا عديدًة  ke وما نفريد بارش)2) 

مؤرخي  مختلف  ذلك  يف  مسايَريْن  الجديدة،  الكانطية  لظهور 

الفلسفة األملانية الحديثة واملعارصة. ومن بني أهم هذه األسباب 

تقدُم العلوم الطبيعية ابتداًء من النصف الثاين للقرن التاسع عرش. 

الفلسفة  نجم  أفول  أسباب  من  كان  التطور  هذا  أن  املعلوم  ومن 

إىل  جديٍد  من  الفلسفة  برجوع  هذا  الكثريون  ويؤول  الهيغيلية. 

العلوم، بعدما كانت غادرتها يف »عرص املثالية«، مركزًة يف  سكة 

ُمعاودًة  من  ذلك  يتضمنه  مبا  املعرفة،  نظرية  عىل  الرجوع  هذا 

االهتامم بفلسفة كانط.

بنّي كونكا Köhnke مبا فيه الكفاية كيف كان رضوريًّا الرجوُع 

وراء  كانت  التي  والرشوط  الهيغيلية  املثالية  أفول  بعد  كانط  إىل 

املثالية  بني  الجامعية  األملانية  الفلسفة  الجديدة.  الكانطية  وتطور  ظهور  انظر:   -1

 Klaus Christian Köhnke. Entstehung und Aufstieg des والوضعية 

 Neukantianismus. Die deutsche Universitätphilosophie zwischen

Idealismus und Positivismus. Suhrkamp. Frankfurt am Main, 1986:. ويُعد 

هذا املؤلف أهم تأريخ للكانطية الجديدة يف الوقت املعارص، ألنه اشتغل عىل نصوٍص 

مؤسسٍة لهذا االتجاه بطريقة نقديٍة ال رسديٍة.

 Manfred Pascher: Einführung in den الجديدة.  الكانطية  يف  مقدمٌة  2-انظر: 

 Neukantianismus. UTB für Wissenschaft Wilhelm Fink Verlag. München,

.1997
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ظهور الكانطية الجديدة وانتشارها برسعٍة قياسيٍة يف سبعينيات القرن 

التاسع عرش. وسنعول عىل هذا املؤلف الثمني هنا ونقدم أهم ما 

ما يخص  املتوفرة يف  املراجع  أهم  من  يُعترب حاليًّا  فيه، ألنه  جاء 

الكانطية الجديدة يف الوقت الحايل.

أهم جديٍد يف تأريخ كونكا هذا هو تأكيده عىل أن ما أيقظ يف 

الواقع االهتامم بكانط مل يكن هو االهتامم املبديئ بكانط نفسه، 

الثامن  القرن  نهاية  فلسفته يف روح  اندماج  يتمثل يف  كان  ما  بقدر 

عرش وبداية التاسع عرش يف األوساط الجامعية األملانية.

1. السبب السيايس

وعىل  ذلك  عىل  ساعدت  بعينها  سياسيٌة  ظروٌف  هناك  كانت 

نتائج  أهم  بني  من  وكان  أملانيا)1).  يف   1848 ثورة  إخفاق  رأسها 

مقررات  من  واالجتامعية  السياسية  القضايا  إبعاُد  اإلخفاق  هذا 

التطبيقية  الفلسفة  »جيوش«  الخناق عىل  تضييق  تم  كام  الجامعة، 

الجامعة اإلتجاهات املحافظة  »بقيت يف  الثقافة:  والسياسية ونقد 

الجدد،  املعرفة  نظرية  وفالسفة  التأملية  الفلسفة  وممثيل  القوية 

 ]...[ الجامعة  الفلسفية األخرى خارج  االتجاهات  بقيت  يف حني 

التشاؤم  وفلسفة  املادية  والفلسفة  الهيغييل  لليسار  الديني  النقد 

1-تسمى أيضاً ثورة مارس، وهي جزء من ثورات 1848 التي اندلعت يف العديد من بلدان 

أوروبا. يف ما يخص أملانيا، التي كانت ُدويالتها ُمنظمًة يف شكل اتحاٍد، كانت هناك 

سلسلٌة من االحتجاجات والتمردات غري املنسقة بإحكاٍم. وهذا االتحاد الذي كان يظم 

39 ُدويلًة صغريًة قامت بعد نهاية اإلمرباطورية الرومانية، التي كانت أملانيا خاضعًة لها 

أيًضا، كان من طبيعٍة استبداديٍة. وكانت محافظة بادن الحالية )الجنوب الرشقي ألملانيا( 

)الدويالت( األخرى.  العديد من املناطق  الثورة وامتدت إىل  فيها  اندلعت  أول منطقٍة 

حدث نوٌع من الثورة املضادة عام 1849، قىض عىل الثورة األصلية للعام الذي سبقه 

بالقوة العسكرية مبشاركة القوات النمساوية.
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متوغاًل  يكن  الجديدة مل  الكانطية  فإن أصل  وبهذا  لشوبنهاور«)1). 

بعد  منترشًة  كانت  التي  الوضعية  املادية  لالتجاهات  معارضته  يف 

املثالية الهيغيلية، بقد ما استفادت من منعطٍف تاريخيٍّ يف السياسة 

األملانية بعد الثورة آنفة الذكر.

هناك عامٌل آخُر كان حاساًم يف ظهور الكانطية الجديدة، يتمثل 

السنوات  يف   »Materialismusstreit املادية)2)  »املحاجات  يف 

التالية عىل عام 1854، بحيث فرض عىل ممثيل مختلف االتجاهات 

سٍة  ُمَؤسِّ كأيديولوجيا  باملسيحية  االعرتاف  الجامعات  الفلسفية يف 

للدولة أو الترصيح العلني باالنتامء إىل تصوٍر ماديٍّ للعامل. وكان 

الفلسفة  بحبال  حباله  ربط  فيلسوٍف  كل  عىل  آنذاك  أسهل  األمر 

الكانطية، باالعتامد عىل اإلرث الذي خلفه كانط يف ميدان فلسفة 

عالنيًة  األقل  -عىل  للدين  معاداته  عدم  وبالخصوص  الدين؛ 

ورصاحًة-، بل حاول يف مواضَع مختلفٍة من فكره توضيح كون عامل 

املوضوع  يف  الختالٍف  الدين،  عامل  هو  ليس  العلوم  يف  التجربة 

واملنهج.

كانت نتيجة الضغوط السياسية لعام 1850 هو انفصال مفكري 

استمر  الجامعات،  يف  األكادمييني  املتخصصني  عن  العام  الرأي 

واهتموا  لألوضاع  عامٍّ  ثقايفٍّ  نقٍد  إطار  يف  »نضالهم«  يف  األولون 

انسحب  حني  يف  التطبيقية؛  والفلسفة  السياسية  باإلشكاليات 

1-كونكا Köhnke ، املرجع السابق نفسه، ص. 112.

يخص  ما  يف  الطبيعية  العلوم  لتطور  كنتيجٍة  رحاه  دارت  الذي  بالجدل  األمر  2-يتعلق 

تصور العامل. ودار النقاش بالخصوص حول ما إذا كانت نتائج العلوم تتوافق مع تصور 

النقاش حول الرشوط  روٍح غري ماديٍة وإلٍه شخيصٍّ وإرادٍة حرٍة. إضافًة إىل هذا، ركز 

املعرفيّة النظريّة لتصور مادي للعامل.
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السلطات  ضغط  فتحت  املواضيع.  هذه  مناقشات  من  األخريين 

الذين  الفالسفة  معظم  كان  الوقت،  ذلك  يف  السياسية  األملانية 

وكل  »لالنضباط«،  مضطرين  كأساتذٍة  وظائفهم  من  يعيشون  كانوا 

من تجاوز السياج الذي وضعته السلطات، كان يغامر بقوت يومه. 

وكانت النتيجة الفضيعة لهذا هو فقدان الفلسفة بصفٍة عامٍة الكثري 

من مصداقيتها وشهرتها ومكانتها عند الرأي العام إىل حدود نهاية 

خمسينيات القرن التاسع عرش.

التيارات املادية، إىل جانب  عىل الرغم من كل هذا، حافظت 

عرش،  التاسع  القرن  نهاية  غاية  إىل  تأثريها  عىل  شوبنهاور،  فلسفة 

كام  والوضعية،  للامدية  مزٍج  من  نوٌع  معينٍة  حاالٍت  يف  وحدث 

 Kraft und يف كتابه Ludwig Buchner حاول ذلك لودفيغ بوخرن

التدريس،  عن  العزل  هو  املحاوالت  هذه  مثل  مثن  وكان   ،Stoff

الكانطيني  قبل  »ملا  حدث  نفُسه  املصري  شخصيًّا.  له  وقع  كام 

 Pascher بارش  الجامعي، كام يحيك  إن مسارهم  بحيث  الجدد«، 

يعرف  كان   ،-Köhnke كونكا  عىل  معتمًدا  ـ  الذكر  آنف  كتابه  يف 

الكثري من العقبات والصعاب، ال ليشٍء إال لكونهم كانوا فالسفًة، 

عرش(  التاسع  القرن  )خمسينيات  الوقت  ذاك  يف  كذلك  كان  ومن 

بأخرى. ومن  أو  بطريقٍة  عليه  السلطات  مراقبة وضغط  ينُج من  مل 

Hermann Helm-  بني االستثناءات كان هناك هريمان هيلمهولتس

الطريق  معبدي  من   Köhnke كونكا  نظر  يف  يُعترب  الذي   ،holtz

للكانطية الجديدة. ومن بني الفالسفة الذين كانوا ضحيًة لهذا األمر 

كونو  أوبريفيغ،  فريدريك  برانتل،  كارل  هايم،  رودولف  هناك  كان 
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فيرش، يورغن بونا ماير، ألبريت النغا)1)، إما بحرمانهم من التقدم إىل 

التدريس،  بتوقيفهم عن  أو  الدكتوراه  الحصول عىل  بعد  األستاذية 

أو غادروا البالد كام حدث لهايم وفيرش)2). وكام سرنى يف معرض 

حديثنا عن الكانطيني الجدد كل واحٍد عىل حدٍة، فإن الوقت الذي 

كان مير بني الحصول عىل شهادة األستاذية، عند القبل الكانطيني 

الجدد«، واإلدماج يف التدريس هو 14 سنة يف املعدل. لكن هذه 

مع  املعدل  يف  ونصٍف  سنواٍت  مثانية  حوايل  إىل  تقلصت  املدة 

عرش.  السابع  القرن  سبعينيات  يف  الجدد  للكانطيني  األول  الجيل 

مبعنى أن البدايات الحقيقية للكانطية الجديدة كان يف هذا الوقت، 

هذا  تحمل  مجموعاٍت  يف  ينتظموا  مل  أقطابها  أن  من  الرغم  عىل 

االسم إال بعد ذلك بكثريٍ.

2. السبب الفكري-الديني

كام أرشنا إىل ذلك باقتضاٍب يف مستهل حديثنا يف هذه النقطة، 

فإن ما شجع عىل الرجوع إىل كانط كان هو موقفه الفلسفي اإليجايب 

من العلوم الطبيعية، عىل عكس هيغل، الذي بنى نوًعا من الفلسفة 

ليسقط  فيها،  ليست  للطبيعة  إدخال روٍح  بنوع من  املبللة  الطبيعية 

وروح  تتامىش  تأمليٍة،  طبيعيٍة  فلسفٍة  يف  األوقات  من  الكثري  يف 

االهتامم  بدايات  كانط يف  فُهم  هذا  من  أكرث  املثالية.  الرومنطيقية 

العلوم.  لنظريٍة معرفيٍة يف  الكانطيني الجدد كمؤسٍس  به من طرف 

ولرمبا مل يكن من قبيل الصدفة أن هيلمهولتس Helmholtz سالف 

1-Rudolf Haym, Carl Prantl, Friedrich Überweg, Kuno Fischer, Jürgen 

Bona Mayer, F. Albert Lange

2-املرجع السابق نفسه، ص. 149.
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بني  من  كان  الوقت،  ذلك  يف  الطبيعيني  العلامء  أهم  أحد  الذكر، 

تنامي  عىل  قصٍد،  بدون  أو  بقصٍد  بذلك،  وشجع  بكانط  اهتم  من 

االهتامم مبا خلفه كانط.

قُبيل ظهور الكانطية الجديدة، وبعد انتهاء الهيغلية، انترشت كام 

قلنا اتجاهاٌت طبيعيٌة وماديٌة قلبت النسق الهيغيل رأساً عىل عقٍب؛ 

لكنها مل تَرَق إىل دقة وعمق الكانطية، وبالخصوص يف أهم يشٍء 

كان يشغل الفكر آنذاك: عالقة العلم بالدين، أو محاولة القضاء عىل 

الدين باسم العلم أو السياسة. ذلك أن كانط أكد يف أكرث من موضعٍ 

بأن املرء ال ميكنه، ال يف الفلسفة النظرية وال يف الفلسفة التطبيقية، 

الطبيعية.  العلوم  انطالقًا من موقع  والسلوك األخالقي  فهم املعرفة 

الديني-األخالقي.  وامليدان  املعرفة  ميدان  بني  ميز  السبب  ولهذا 

هنا  من  املادية.  وعن  الذاتية  املثالية  عن  كبديٍل  موقفه  فُهم  وبهذا 

وطدت الكانطية، بوعٍي أو بدون وعٍي، امليول التي أصبحت يف ذلك 

واضحًة أكرث فأكرث، واملتمثلة يف القبول بتقدم العلوم ورفض املادية.

3. وضع حدوٍد مع املسيحية والطبيعانية والتشاؤم

نقطٌة مهمٌة أخرى ال بد من اإلشارة إليها ولو باقتضاٍب هنا: هناك 

ثالثة ميادين وضعت الكانطية الجديدة حدوًدا واضحًة معها: الدين 

املؤسسايت، الطبيعانية والتشاؤم. وكان الدين املؤسسايت هو أهم 

بل  للعامل،  شموليًّا  تصوًرا  يُقدم  بأنه  ترى  كانت  ألنها  عارضته،  ما 

واملقبول  الوحيد  املمكن  كالتصور  ويُقدمه  التصور  هذا  يحتكر 

الرغم  وعىل  ذلك.  عىل  مقنعٍ  برهان  أي  تقديم  دون  نهائيٍة،  بصفٍة 

من أن أغلبية الكانطيني الجدد كانوا متدينني، فإنهم كانوا ليرباليني 
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يف ما يخص الدين، كام أنهم طالبوا بالتفريق بني الكنيسة والدولة. 

ومن بني أهم ما تصدوا له بهذا الصدد هو التعليم الديني باملدارس 

الحكومية، بحيث أنهم طالبوا بالحد منه أو إلغائه متاًما نظرًا للتأثري 

الحياة  يف  خالله  من  السياسية  الكاثوليكية  متارسه  الذي  الواضح 

العامة. وكان هذا سببًا كافيًا للوقوف يف صف بيسامرك ضد الكنيسة 

وضد  والدولة  الكنيسة  بني  التفريق  ضد  كانت  ألنها  املسيحية، 

إمكانية استقالل العقل والفلسفة. ويقودنا هذا للتأكيد بأن الكانطية 

الجديدة مل تكن محايدًة ومل تكتف بالتفرج عىل الرصاع بني العلوم 

الطبيعية والدين، بل انخرطت فيه بطرق متعددة. فبإعطائها األولوية 

مرشوعيٍة  أّي  الطبيعية  العلوم  نفت  الروح،  حساب  عىل  للامدة 

وبهذا هاجمت  الدين،  معرفٍة من خالل  أيِّ  إىل  الوصول  إلمكانية 

ما  إىل   1854 عام  قاد  الذي  الهجوم  وهو  هوادٍة،  بدون  الروح 

اصطلح عليه »املحاجات املادية Materialismusstreit«)1). دافع 

الفيزيولوجي رودولف فاغرن Rudolf Wagner مثال عىل املسيحية 

كأساس للعلوم الطبيعية، يف الوقت الذي كان فيه الخبري يف علم 

الحيوان كارل فوغت Carl Vogt يرى بأن املادة هي رشط وجود ما 

. واشتد الرصاع بني الجانبني بعد نرش كتاب شارل داروين  هو روحيٌّ

»أصل األنواع« عام 1859، إىل أن أصبح رصاًعا حول تصور ظهور 

العامل، ذلك أن النزعة الطبيعانية حاولت تعويض التصور املسيحي 

لخلق العامل بتصوٍر ماديٍّ محٍض.

لإلمربيقية  الجديدة  الكانطية  معارضة  فإن  ذلك  إىل  أرشنا  كام 

تكمن يف تفريقها بني املنهج العلمي وتصور أو متثل العامل. وعىل 

1-سنعود إىل هذه النقطة بشيئ من التفصيل يف هذا الكتاب.
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الرغم من أنها كانت تشجع وتطالب بتطبيق املناهج العلمية، معتربًة 

الحتمي  التصور  كانت ضد  فإنها  الطبيعية،  العلوم  ناجعًة يف  إياها 

العلوم تقدمه كبديٍل عن  الذي كانت  التصور  للعامل املادي، وهو 

من  نوٍع  فرض  ذلك  يف  ترى  كانت  ألنها  للعامل،  الديني  التصور 

إطالقيٍة نظريِة معرفة العلوم الطبيعية.

الكانطية  تطور  عن  الحديث  غامر  يف  أيضا،  اإلشارة  تفوتنا  ال 

الجديدة، إىل األزمة السياسية الكبرية التي وقعت يف أملانيا القيرصية 

إثر محاولة اغتيال القيرص عام 1878، والتي أدت إىل إعادة النظر يف 

الليربالية كوسيلة حكٍم. ومل تنج الكانطية الجديدة من اآلثار السلبية 

لنتائج هذه األزمة، وبالخصوص يف ما يخص اليهود منهم؛ ذلك أن 

الوقت، حتى  السامية تقوَّت بشكٍل ملحوٍظ يف ذلك  حركة معاداة 

وإن كان املرء مييز بني اليهودية كدين واليهود، ومن أهم ما اتهموا 

به هو سلوكهم االحتكاري يف التجارة. ورافق هذه األزمَة أيضا نوٌع 

من االضطراب يف األوساط البورجوازية، التي كانت متثل العمود 

الفقري لليربالية.

عىل إثر هذه اإلضطرابات غريت الكانطية الجديدة مجرى تيارها 

من االهتامم النظري الفكري إىل الفلسفة العملية أو التطبيقية، إىل 

درجة أن املرء قد يؤكد مع بارش Pascher، بأنها تحولت من كونها 

الردة عىل  إًذا نوٌع من  فلسفًة »نقديًة« إىل فلسفٍة وضعيٍة)1). حدث 

املبادئ يف الكانطية الجديدة، ذلك أنها تحولت مثالً من مقاومة أيِّ 

تصوٍر للعامل إىل فلسفٍة ذات ِمثل هذا التصور. حدث إًذا رجوٌع إىل 

املثالية، مبا ميثله ذلك من قيٍم. قل االهتامم بنظرية املعرفة وانصب 

1-كونكا Köhnke ، املرجع السابق نفسه، ص. 433.
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عىل نظريٍة ثقافيٍة أقرَب إىل هيغل منها إىل كانط؛ مبا يعنيه ذلك من 

إعطاء سلطٍة للعقل ـ هيغل ـ عىل حساب نقد هذا العقل وإظهار 

حدوده ـ كانط ـ . وحتى وإن مل يكن املرء، يف ذلك الوقت، قام 

بالخطوة الحاسمة بني املثالية النقدية الكانطية إىل املثالية الذاتية 

العاملية  الحرب  بعد  بالفعل  تحققت  الخطوة  هذه  فإن  الهيغلية)1)، 

األوىل. وكان الكانطي الجديد ناتروب  من األمثلة عىل ذلك)2).

ميكن القول عموما بأن ما شجع عىل »ازدهار« الكانطية الجديدة 

بعد 1870 هو أيضا املناخ السيايس-الفكري، وبالخصوص ما ُورث 

عن كانط يف ما يخص موقفه املتعلق بالتمييز بني العلم والتصور أو 

التمثل العامي للعامل. وبهذا فإنه مل يطور فقط طريقًة ممتازًة للعلوم 

الطبيعية، بل وضح بأن هذه العلوم ال متس بأيِّ طريقٍة من الطرق 

تصوراتنا الدينية واألخالقية.

بعوامَل  كان مرشوطًا  الجديدة  الكانطية  بأن ظهور  إًذا  لنا  يتبني 

صالحها،  يف  العمق  يف  كانت  األول،  املقام  يف  وفكريٍة  سياسيٍة 

عىل الرغم من أن أقطابها األوائل عانوا من الكثري من املضايقات 

الجديدة  الكانطية  كفالسفة، لكن عندما تغريت األوضاع أصبحت 

1-انظر: فولدا وكريينني. الفلسفة النسقية كمعرفٍة ذاتيٍة. هيغل والكانطية الجديدة. 

Hans Friedrich Fulda/Christian Krijnen )Hsrg.(. Systemphilosophie 

als Selbserkenntins. Hegel und der Neukantianismus. Königshausen & 

Neumann, Würzburg, 2006.

الجديدة  الكانطية  الفلسفة األملانية مبراعاة  الهيغلية يف  بعث  ليفي.  2-انظر: هايرنيك 

بالخصوص. 

Heinrich Levy: Die Hegel-Renaissance in der deutschen Philosphie 

mit besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus. Berlin-

Charlottenburg 1927.
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تقليعًة، وبالخصوص بفضل مواقف كانط من الدين والعلم. أصبح 

الطريقة  وبهذه  األملانية،  الجامعات  يف  األساتذة  كبار  من  روادها 

غرست جذورها يف الفضاء األكادميي األملاين، الذي عرف توسيًعا 

كبريًا له وأصبح الطلب عىل األساتذة الجامعيني كبريًا. إضافًة إىل 

هذا كانت الليربالية قد وصلت إىل مستًوى مقبوٍل، ومعلوٌم أن أغلبية 

الكانطيني الجدد كانوا ذوي ميوالٍت ليرباليٍة.

الجزء الثاين: تعريف الكانطية الجديدة

ال يوجد تعريٌف موحٌد للكانطية الجديدة، ال فقط لكرثة مدارسها، 

طوماتس  ذلك  عىل  أكد  كام  مختلفٍة،  بطرٍق  تقدميها  إلمكانية  بل 

كوباليكا)1). فهناك الكثري من الباحثني الذين يشتغلون عىل الكانطية 

الربهنة  منهم  لكن ال ميكن أليٍّ  لتحديدها،  الجديدة، يف محاولٍة 

عىل أن أقواله يف هذا اإلطار نهائيٌة وغرُي قابلٍة للّدحض أو للنقاش. 

وتبدأ الصعوبات يف محاولة التحديد التاريخي الدقيق لبداية ونهاية 

التمييز  صعوبة  يف  اإلضافية  الصعوبة  وتتمثل  الجديدة.  الكانطية 

كالهيغلية  معارصٍة  أخرى  فلسفيٍة  وتياراٍت  الجديدة  الكانطية  بني 

والفينومينولوجيا والفلسفة التحليلية إلخ. وتتعقد األمور أكرث عندما 

الجديدة  الكانطية  أنواع  مختلف  ظهور  ظاهرة  رشح  املرء  يُحاول 

ويشهد  أعضائها.  تشكيل  وتحديد  تطورها  ومراحل  ومساراتها 

عنها  أعلنت  لكانط  األملانية  الجمعية  كانت  جائزٍة)2)  عن  اإلعالن 

 Tomasz Kubalica: »Die Beziehung zwischen dem Lehrmeister unnd :1-انظر

 dem Schüler in der Neukantischen Philosophie«. IDEA, XXVII, Bialystok

.2015, S 384- 394

2-ذكر هذا األمر طوماتس كوباليكا، املرجع السابق نفسه، ص. 387 وما بعدها.
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عام 1918 عن الصعوبة الجمة لتحديد مفهوم »الكانطية الجديدة«. 

كان موضوع الجائزة يدور حول: »التاريخ النقدي للكانطية الجديدة 

من بداياتها حتى اليوم«)1). أجَّل املرء تاريخ تسليم األعامل مرتني 

1923، واستُغِنَي عن الجائزة لعدم تقديم  متتابعتني إىل حدود عام 

أيِّ عمٍل لنيلها. وإن دل هذا عىل يشٍء، يف اعتقادنا، فإمنا يدل عىل 

الكانطية  ملصطلح  دقيٍق  إجرايئٍّ  تعريٍف  إلعطاء  الجمة  الصعوبة 

الجديدة.

الجزء الثالث: ظهور مصطلح الكانطية الجديدة

اآلخر  وكتابه  وتصوٌُّر«  إرادٌة  »العامل  شوبنهاور  كتاب  يكون  قد 

»نقد نقد العقل الخالص«)2) الخطوة األوىل ملا اصطلح عليه الحًقا 

االتجاهات  تلك  عىل  املصطلح  هذا  ويطلق  الجديدة.  بالكانطية 

الفلسفية التي تنادي بالعودة إىل روح فلسفة كانط.

اإلتجاهات  أو  املواقف  بصفٍة عامٍة عىل  الكانطية  عبارة  تُطلَق 

ذلك  وتعرب عن  مبارشٍة،  بطريقٍة  لكانط  منتميًة  تُعترب  التي  الفلسفية 

رصاحًة. وهناك مجموعاٌت مختلفٌة تٌعترب كذلك:

 Marcus 1. التالمذة املبارشون لكانط، ممن نرشوا فلسفته مثل

 Herz, Gottlob Benjamin Jäsche, Carl Christian Erhard

 Schmid, Johann Gottfried Kiesewetter, Wilhelm Traugott

.Friedrich Gottlob Born وبالخصوص Krug

1-Kritische Geschichte des Neukantianismus von seiner Ensttehung bis zur 

Gegenwart

2-انظر ترجمتنا لكتابه هذا، جداول للطباعة والنرش والرتجمة، بريوت، 2016.
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كانط،  فلسفة  عىل  مكثفٍة  بطريقٍة  اشتغلوا  الذين  الفالسفة   .2

Carl Leon-  حتى وإن حدثت يف دراساتهم بعض التغيريات مثل

 hard Reinhold, Jakob Friedrich Fries, Salomon Maimon,

.Friedrich Eduard Beneke

3. الكانطيون الجدد للنصف الثاين من القرن التاسع، وخاصة 

املنتمني ملدرسة بادن ومدرسة ماربورغ.

الجديدة  الكانطية  صفوف  يف  كانوا  أنهم  إما  النقديون،   .4

واستقلوا عنها، أو اشتغلوا باستقالل عنها منذ البداية.

إىل  يرجعون  الذين  املعارصون،  املتخصصون  الباحثون   .5

Hen- فلسفته بصفٍة عامٍة أو جانٍب محدٍد منها لدراسته بعمٍق مثل  .

 ry E. Allison, Rainer Brandt, Paul Guyer, Dieter Henrich,

 Otfried Höffe, Helmut Holzhey, Gerold Prauss, Dieter

.Schönecker, Dietmar Heidemann

Friedrich Karl For- 6. وهناك ممثلون آخرون للكانطية مثل

berg, Eric Weil, Jean Ferrari, Claude Piché, Monique Ca-

..stillo, Robert Theis

بـدأ تـداول مصطلح »الكانطيـة الجديدة« يف أملانيـا منذ حوايل 

عـام 1875. وعرفـت منـذ بدايتهـا اتجاهـاٍت متعـددًة. مـا يجمعهـا 

هـو رجوعهـا كلهـا لـإرث الفلسـفي الكانطـي الكبـري، ال إلحيائـه 

واملحافظـة عليـه، بـل لدراسـته يف عمقـه ونقـده، ولرمبـا تطويـره: 

»مل تتطلـع أبـداً إىل يشء أكـر مـن العـودة إىل روح كانـط، ومل 
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تسـع عـىل اإلطـالق إىل إحيـاء نظامـه الفلسـفي برمتـه«)1). وتجدر 

اإلشـارة إىل أنـه ال يوجـد هنـاك تحديٌد قـارٌّ ملصطلـح »الكانطية 

Traugott Kon-  الجديـدة«. فرتاوغـوت كونسـتانتني أوسـرتياخ

stantin Oesterreich  مثـال، يتحـدث عـن سـبعة اتجاهـاٍت)2): 

والنغـي  هلمهولتـز  طـرف  مـن  املمثـل  الفيزيولوجـي  االتجـاه 

Helmholtz, Lange، واالتجـاه امليتافيزيقـي املمثـل مـن طرف 

الواقعـي  واالتجـاه   Liebmann, Volkelt وفولكلـت  ليبـامن 

املمثـل مـن طـرف ريهـل Riehl واالتجـاه املنطقـي املمثـل من 

 Cohen, Natorp, Cassirer وكاسـرير  وناتـورب  كوهـن  طـرف 

)أصحـاب مدرسـة ماربـورغ Marburger Schule( ونظريـة القيم 

مونسـرتبريغ  ريكـرت،  فيندلبانـد،  طـرف  مـن  املمثلـة  النقديـة 

Windelband, Rickert, Münsterberg )ممثـيل مدرسـة بـادن( 

سـيمل  طـرف  مـن  ممثلـة  للنقديـة،  النسـبي  التعديـل  واتجـاه 

Simmel واالتجـاه السيكولوجي/النفسـاين، املمثـل مـن طـرف 

نيلسـون وآخـرون. مبعنـى أن الكانطيـة الجديـدة عرفـت العديـد 

مـن املـدارس واملـدارس الفرعيـة، وهنـاك اثنتـان منهـام فقـط 

»مدرسـة  وتأثريهـام:  واسـعٍ، السـتمراريتهام  نطـاٍق  ُعرفتـا عـىل 

كلهـا  -وهـي  الرشقيـة«  الجنوبيـة  أملانيـا  أو  هايدلبـريغ  أو  بـادن 

أسـامء أطلقـت عليهـا- و»مدرسـة ماربـورغ«.

باألملانية  الناطقني  الفالسفة  عند  عامٍّ  شبُه  إجامٌع  هناك 

1-إدورد سكايدلسيك. إرنست كاسرير: فيلسوف الحضارة األخري، نرشة مطبعة جامعة 

برنكتون 2008 ، ص 26.

2-Oesterreich]Hg.[, Grundriss der Geschichte der Philosophie, 12. Auflage 

1923, 417
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عموماً)1)،  األملانية  بالفلسفة  املهتمني  وجمهور  )الجرمانيني( 

وخاّصة املتخصصني منهم، عىل كون ظهور الكانطية الجديدة كان 

مستمرًّا  نفسه  الذي وجد  األملاين،  للفكر  أزمٍة حقيقيٍة  تعبريًا عىل 

تياراٌت  التي »هاجمت«  الوقت  مثاليٍة موروثٍة، يف  السباحة يف  يف 

الهدف  للتفكري املثايل هذا. وكان  الهادئة  الصوامع  فلسفيٌة أخرى 

الرئييس للبوادر األوىل للتيار الكانطي الجديد هي محاولة التوفيق 

بني العلوم الطبيعية والفكر املثايل القديم. وتعترب هذه املحاولة ردًّا 

رصيًحا عىل اختيار »دائرة فيينا« تجاوز، بل ولرمبا مقاومة، املثالية 

العلوم.  فلسفة  عىل  والرتكيز  امليتافيزيقا  هدم  باختيارها  األملانية 

بالفلسفة املثالية نذكر  انتبه إىل الخطر املحدق  ومن بني أهم من 

بالخصوص كالًّ من فيخرن Fechner ولوتسا Lotze وأوطو ليبامن 

لهم  وكانت  الطبيعية،  العلوم  من  منهم  كلٌّ  ينطلق   .Liebmann

عالقٌة خاصٌة مبا نصطلح عليه حاليًّا العلوم اإلنسانية، وبالخصوص 

املوضوع الفلسفي األهم عندهام: العالقة بني الروح والجسد.

مل يكن النداء إىل »الرجوع إىل كانط« رجوًعا عاديًّا، بل دعوًة 

لتعميق الفلسفة الكانطية يف اتجاهني أساسيني: يف اتجاه »عقلنة« 

الدين )كوهن( ويف اتجاه بناء نظريٍة معرفيٍة/إبستمولوجيّه )كاسرير(.

إىل  للرجوع  قويًّا  اإللحاح  أصبح  التأملية  املثالية  انهيار  بعد 

يساعد  ألنه  الحرج،  وضعها  من  بالفلسفة  للخروج  كانط،  »نقدية« 

يف الوقت نفسه عىل التفكري يف العلوم ويف مكانة العقل يف الفكر 

1-انظر مثال:

Karl Vorländer. Volkstümliche Geschichte der Philosophie. Verlag von J. 

H. W. Dietz Nachf. G. m. b. H. 1921.
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اإلنساين. وعىل الرغم من أن كانط اهتم يف فلسفته مبياديَن عديدٍة، 

مع  تامٍّ  خالٍف  عىل  أيًضا،  قويًّا  كان  الطبيعية  بالعلوم  اهتاممه  فإن 

وللتجربة  عليها.  قضت  بأنها  تّدعي  كانت  التي  التأملية  املثالية 

أهميٌة  َمعيشًة،  تجربًة  باعتبارها  الكانطي،  الفهم  يف   Erfahrung

هذه  أن  للذهن  استحرضنا  إذا  خصوًصا  لكانط،  بالنسبة  مركزيٌة 

ومنهجها. وعىل عكس  الطبيعية  العلوم  مع  متوافقًة  تبقى  التجربة 

يرجع  كليتها، ومل  األشياء يف  معرفة  يزعم  كانط مل  فإن  الهيغلية، 

الذي  هو  األخرية  هذه  »طغيان«  إن  بل  التأملية،  الدوغامئية  إىل 

شّجع أيضا عىل ظهور الكانطية الجديدة. واليشُء نفُسه ميكن أن 

نجحت  الكانطية  الفلسفة  أن  ذلك  املادية،  الدوغامئية  عن  يُقال 

يف  وللتجربة  املفكرة  للذات  االعتبار  إعادة  يف  بعيدٍة  حدوٍد  إىل 

الوقت نفِسه.

إىل  كرجوٍع  كانط«  إىل  »الرجوع  توهم  إًذا  املرشوع  غري  من 

لفتح  النهائية  نتائجها  إىل  رجوعاً  كان  لكنه  الخالصة،  الكانطية 

ممراٍت جديدة ومسارَب عديدٍة يف طريق التفكري الفلسفي. فالتطور 

الكبري للفيزياء منذ نيوتن، بالرجوع إىل الرياضيات، وظهور النسبية 

الكانطية  منح  للبيولوجيا،  الهائل  والتقدم  الكوانطية،  والفيزياء 

الجديدة برنامَج عمٍل يتمثل يف إعادة النطر يف نظريات كانط عىل 

ضوء كل هذا التطور العلمي وتكييفها إذا اقتىض األمر ذلك.

إىل  بالرجوع  للنداء  الحاسمة  األسباب  فمن  هذا  إىل  إضافًة 

كانت  الجديدة،  والهيغلية  الهيغلية  بنته  ما  كل  كانط، عىل حساب 

الدويالت  مختلف  بني  املتعاقبة  السياسية  األزمات  كذلك  هناك 

األملانية، بروسيا والنمسا، وبروسيا وفرنسا. مبعنى أن الحاجة إىل 
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الرجوع إىل فلسفة التنوير كام عرب عنها كانط)1) أصبحت يف ذلك 

الرّجوع إىل فلسفة تحريٍر داخليٍة، ال إىل هيغل  الوقت ملحًة، أي 

وشلينغ وفيخته، الذين كانوا يُعتربون سلطويني.

اهتمت الكانطية الجديدة بكانط بالتمييز بني نتائج ما توصل له 

مؤكدًة عىل  ذلك،  إىل  للوصول  استعمله  الذي  واملنهج  نفسه  هو 

العلمية،  النظريات  تطور  عن  باستقالٍل  صحيًحا  يبقى  املنهج  أن 

وإعطاء  العلمية  امليادين  مختلف  بتوحيد  يسمح  منهٌج  إنه  بحيث 

معًنى لإلنسان عن طريق هذه الوحدة. مبعنى أن الكانطية الجديدة 

»ماذا  معرفته؟«،  ميكنني  »ماذا  املشهورة:  الكانطية  األسئلة  تعترب 

ولإلشارة  »أزليًّا«.  صالحًة  عمله؟«  عيلَّ  و»ماذا  متنيه؟«،  ميكنني 

فإن الكانطية الجديدة اهتمت بالسؤال األول بصورٍة خاصٍة وحيََّنتْه، 

ُمعتربَة إشكالية رشوط العلم وتركيبها من اختصاص الفلسفة وميدان 

عند  تكن  مل  النقدية  الخطوة  فإن  هذا  إىل  إضافًة  بامتياٍز.  عملها 

نًا  الكانطية الجديدة لحظًة بسيطًة يف تاريخ الفلسفة، بل اعتربتها ُمَكوِّ

من مكوناتها األساسية.

1-انظر ترجمتنا لنص كانط: »ماهي األنوار؟«
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الفصل الثاين: بواكر الكانطية اجلديدة

1. فريدريك أدولف تريندلينبورغ

  Friedrich Adolf Trendelenburg  

فيلسوٌف  التاسع عرش  للقرن  األملانية  الفلسفة  تاريخ  هناك يف 

غرُي معروٍف، كان نقده لهيغل ال يُناقش، كام أن نقده لكانط كان، 

إضافًة إىل مساهمة كونو فيرشKuno Fischer، أكرب عمٍل أدى إىل 

ظهور االتجاهات الفلسفية املختلفة للكانطية الجديدة. وكان نرش 

 »Logische Untersuchungen منطقيٌة  »بحوٌث  له:  مؤلٍَّف  أهم 

)1840( مبثابة بداية تاريخ الحركة الجديدة لنظرية املعرفة والنظرية 

العلمية يف أملانيا.

وكان هذا الفيلسوف الكبري غري املعروف أستاَذ مجموعٍة مهمٍة 

 ،Brentano من الفالسفة األملان ومنهم عىل الخصوص برينطانو

Euk- أويكن ،Dühring دورينغ ،Dilthey ديلتي ،Cohen  كوهن

 Jürgen يورغن بونا ِمِيري ،Ueberweg أوبرفيغ ،Prantl برانتل ،ken

تريندلينبورغ،  أدولف  فريدريك  ب  األمر  ويتعلق   Bona Meyer

الذي يُعترب حلقة وصٍل بني كانط والكانطيني الجدد.

 Karl Leonhard تتلمذ تريندلينبورغ عىل يد كارل ليونارد راينهولد

Reinhold، الذي يرجع الفضل له يف نرش الفلسفة الكانطية يف أملانيا، 

الثاين لرتيندلينبورغ  الفضل نفسه يف هذا اإلطار يرجع إىل األستاذ 

إيريك فون بريغر Erich von Berger -كان تلميذ فيخته-.
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يف  كباٍر  أملاٍن  بفالسفٍة  االهتامم  بأفول  يتسم  كان  وقٍت  يف 

وشيلر   Jacobi ياكويب  مثل  الكبرية  للمدن  العريقة  الجامعات 

كانت  وشيلنغ؛  وفيخته  نفسه  كانط  وحتى   Reinhold وراينهولد 

بعض املدن الصغرية كأويتيرن Eutiner مهد ظهور فالسفٍة اهتموا 

 Johann Heinrich يوهان هايرنيك فوس مثل  بكانط  اهتامٍم  أميا 

فريدريك   ،Georg Ludwig König كونيغ  لودفيغ  غيورغ   ،Voss

كارل فولف Friedrich Carl Wolf، بوا Boie، تحت تأثري أو بفضل 

راينهولد وإيريك فون بريغر يف مدينة كيل  ليونارد  ومساعدة كارل 

يف   Herbart وهريبارت   Jena يينا  مدينة  يف   Fries وفريس   Kiel

مدينة غوتينغن. ويؤكد كونكا Köhnke يف هذا اإلطار عىل أهمية 

تريندلينبورغ  »كان  بقوله:  الجديدة  للكانطية  كباكورٍة  تريندلينبورغ 

والنظرية  الجديد  الكانطي  الفلسفي  الفهم  مصمم/مهندس 

العلمية«)1).

2. فيخرن

دافع فيخرن )1801 – 1887( يف كتابه »تزيند-أفيستا« أو »حول 

ا،  حقًّ علامً  إياها  معترًبا  امليتافيزيقا  عىل  واآلخرة«)2)  السامء  أمور 

ويحاول  والعدل.  الخري  مببدأ  لالعتقاد  اإلنسان  حاجة  تؤسس 

هذا  عن  البحث  دائم  اإلنسان  بأن  بالقول  األمر  هذا  عىل  الربهنة 

املبدأ، وليس هناك اختياَر آخُر له من غري االستمرار يف بحثه هذا. 

1-كونكا Köhnke ، نفس املرجع السابق، ص. 58.

2-Fechner, Gustav Theodor. Zend-Avesta oder über die Dinge des 

Himmels und des Jenseits. Vom Standpunkt der Naturbetrachtung. 2 

Bände. Leopold Voß Verlag. Leipzig, Hamburg. 1901.
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كام أنه كان يرى بأن املنهج االستنباطي الذي تستعمله امليتافيزيقا 

يف دراساتها ملواضيعها ال يقل أهميًة عن املنهج االستقرايئ للعلوم 

الطبيعية، مبا يف ذلك الرياضيات والفيزياء إلخ.

الفيزيقي )الجسدي(، وكان  النفس  اشتهر فيخرن كمؤسس علم 

 Elemente der Psychophysikكتابه »عنارص علم النفس الفيزيايئ

»)1860( أول ُمؤَلٍَّف منظٍَّم يف علم النفس مبنيٍّ عىل الرياضيات. كان 

همه األساس هو الربهنة عىل علمية تخصصه والدفاع عن مبدأ العالقة 

بني العامل الفيزيقي والعامل النفيس، ومن خالل هذه العالقة إثبات 

العالقة بني النفس والجسد. وحاول حل التعارض بينهام مبا سامه 

»التوازي Parallelism  النفس-فيزيقي«، أي التأكيد عىل عالقة التأثري 

املتبادل بينهام. وهو صاحب قانون »فيرب - فيخرن لإلحساس«. يربط 

القانون بني املثري واإلحساس مبعادلٍة رياضيٍة مفادها أن شدة  هذا 

اإلحساس تتناسب تناسباً طرديّاً مع لوغاريتم شدة املثري. مبعنى أن 

الزيادة يف شدة املثري تؤدى إىل الزيادة يف شدة اإلحساس.

3. هريمان لوتسا

 (1881  –  1817(  Hermann Lotze لوتسا  هريمان  درس 

 35 العمر  من  بلغ  أن  إىل  يكتب  ومل  والطب)1)،  الطبيعية  العلوم 

سنًة إال كتبًا يف هذا امليدان. إىل جانب مؤهالته العلمية كانت له 

الثانية  العاملية  الحرب  بعد  ما  إىل  اُعترُب  كذلك؛  فلسفيٌة  مؤهالٌت 

 Leibniz اليبنتز  بأن  يُقر  وكان  هيغل،  بعد  أملاينٍّ  ميتافيزيقيٍّ  أهمَّ 

فريديريك  يوهان  الفيلسوف  من  كلٌّ  ناقشه  املفضل.  فيلسوفه  هو 

1-Hermann Lotze. Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische 

Naturwissenschaften. Weidmann, Leipzig 1842
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هريمان  كريستيان  ونظريه   Johann Friedrich Herbart هريبارت 

الفلسفية. حاول  أفكاره  Christian Hermann Weisse يف  فايسا 

باستمراٍر التوفيق بني الفلسفة والعلوم واملنطق)1) وامليتافيزيقا)2). كام 

حاول يف دراساته املتأخرة القيام بنوٍع من الوحدة بني االتجاهات 

الفلسفية املختلفة، لرمبا كجواٍب عىل محاولة دائرة فيينا املتمثلة 

يف النداء إىل »وحدة العلوم«. مل يقترص تأثريه عىل الكانطية الجديدة 

 (Ritschl فقط، بل تعداه إىل الهيغلية املحدثة يف أنجلرتا )ريتشل

 .Dilthey ديلتي  ومدرسة  والفينومينولوجيا  األمريكية  والربغامتية 

»الصالحية/الصحة/ مفهوَمْي  أدخل  الذي  هو  لوتسا  فإن  وللتذكري 

الفلسفية)3).  النقاشات  يف   »Wert و»القيمة   »Geltung الصدق 

ويذهب برونو باوخ Bruno Bauch إىل القول بأن هناك عالقًة بني 

Gottlob Fre-  منطق لوتسا وبعض املقاطع املهمة لفلسفة فريغي

النفسانية  مثالً عىل املعارضة  باتفاقهام  األمر  باوخ هذا  ge. ويربر 

إمكانية  لوتسا عىل  وتأكيد  الصحة  لنظرية   Antipsychologismus

تأسيس الرياضيات عىل املنطق.

4. أوطو ليبامن

من  أول   )1912-1840(  Otto Liebmann(4( ليبامن  أوطو  كان 

1-Hermann Lotze. Logik. Weidmann, Leipzig 1843.

2-Hermann Lotze Metaphysik. Weidmann, Leipzig 1841.

3-Georgi Schischkoff Philosophisches Wörterbuch, 21. Auflage, Kröner, 

Stuttgart 1982, Stichwort: Lotze, Rudolf Hermann, S. 419.

Kant und die Epigonen Canstadt 1865; Berlin 1912; Erlangen 1991-4. يجب 

التنبيه هنا إىل أن هناك أوطو ليبامن آخر )1865 – 1942(، كان حقوقيا وقانونيا، ومل تكن 

له عالقة بأوطو ليبامن الفيلسوف، الذي يهمنا هنا.
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رفع شعار »العودة إىل كانط »zurück zu Kant« ىف كتابه »كانط 

واملقلدون« الذى نرش عام 1865، بحيث إن كل فصل من فصول 

هذا الكتاب ينتهى تقريبًا بقوله: »لذلك فمن الرضورى العودة إىل 

وهنا   »Also muß auf Kant zurückgegangen werden كانط 

مقطٌع منه: »إما أن املكان والزمان اُفرُتضا، إذا فالروح ليَس مطلًقا. 

املكان  خارج  فإنه  إًذا  ُمطلًقا،  يُفرتضا  مل  والزمان  املكان  أن  أو 

وخارج الزمان، يعني أنه تصوٌر ال ميكن تصوره.

.»D i n g  a n s i c h »اليشء يف ذاته 

يحق لنا هنا تطبيق طريقتنا النقدية. إننا نرى بأن هيغل ال يفرتض 

تخمينات  يُتمم  أنه  فقط، مبا  مبارشٍة  بطريقٍة غريِ  الكانطية  الفلسفة 

فيخته وشلينغ، والتي لن تكون ممكنًة إال بكانط، لكن أيضا بطريقٍة 

تطور  سابقٍة يف  النقدية كخطوٍة رضوريٍة  الثنائية  دامت  ما  مبارشٍة، 

الفلسفة وكمرفوعٍة يف فلسفة الهوية صالحٍة يف نظره.

ذاته«  يف  »اليشء  ا  جدًّ جيًدا  يعرف  كان  فقد  هذا  إىل  إضافًة 

الفلسفة  من  يحذفه  مل  فإنه  ذلك  ومع  بتفصيٍل.  وناقشه  الكانطي 

الكانطية، بل سقط بنفسه يف الخطأ نفسه، ألنه اعترب روحه املطلق 

خارج املكان والزمان يُوجد يف مجال »اليشء يف ذاته«.

إًذا فإنه مل يصحح الفلسفة الكانطية، ولهذا يجب الرجوع إىل 

كانط«.

بعده  جاء  ومن  كانط  فلسفة  الكتاب  هذا  يف  ليبامن  يستعرض 

من الكانطيني، بحيث إنه يُقدم التعاليم الكانطية الرئيسية ونقائصها، 

ثم ينتقل إىل جانبها املثايل مع فيخته وشلينغ وهيغل، وينتقل إىل 
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جانبها الواقعي مع هريبارت Herbart. ويخصص حيزًا من الكتاب 

كامٍل  بجزٍء  يختم  أن  قبل  التجريبي،  لإلتجاه  كممثل   Fries لفريز 

عن شوبنهاور كممثٍل لالتجاه املتعايل يف فلسفة كانط. بعد ذلك 

يقوم بنقٍد لكل ممثيل كانط مجتمعني، محاوالً وضع األصبع عىل 

هفواتهم يف سوِء فهم كانط، وتوغُّل جلِّهم يف دوغامئيٍة نظريٍة، ومن 

ثَمَّ فإّن مطالبته بالعودة إىل كانط، ليست متجيًدا، بل نقًدا وتكميالً، 

الفلسفة  روح  وكان  النقدية.  امليتافيزيقا  سامه  ما  بذلك  مستخرًجا 

املتعالية لكانط Transzendentalphilosophie »أزليًّا« وغري قابل 

لالندثار بالنسبة له. ولهذا السبب طالب بإعادة فهمه وإعادة تأسيسه 

والدفاع عنه ضد كل تجريبية كانطية. والحال أن ليبامن كان يرى يف 

كانط أسمى مفكر جادت به أملانيا عىل اإلطالق. وأكد بأن الرشط 

يف  للتمثل  كمضموٍن  يوجد  اإلمربيقي  العامل  ملجموع  األسايس 

لليبامن،  وطبقا  البرشي«.  العنرص  بذكاء  الخاصة  الواعية  »الذات 

فإننا نعرف ونتعرف عىل العامل فقط بالطريقة التي ننظم بها ملكاتنا 

املعرفية.

كام أن معرفة الواقع كام هو So-Sein للحقيقة، ال تقدم لنا يف 

نظر ليبامن رضورًة يف الواقع أبًدا. وكان يعترب التجربة الخالصة من 

باب الخيال النظري، ألنه كان يرى بأن التجربة هي هديٌة من الفهم/

قانونًا.  تكون  فقط عندما  تكون حقيقيًة/صحيحًة  ما  فواقعٌة  العقل. 

رشوًحا  كانت  لكنها  للرموز،  علاًم  النقدية«  »ميتافيزيقاه  تكن  مل 

والعالقة  والجوهر  السبب  يخص  ما  يف  اإلنساين  للتمثل  تخمينيًة 

املتبادلة بني كل األشياء. ومل تكن مفاهيم هذه امليتافيزيقا النقدية 

تعبريًا  لكن  األنطولوجية،  الدوغامئية  املفاهيم  طبيعة  من  لليبامن 
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أكد  وكام  املنطلق،  هذا  من  للتجربة.  حاسٍم  منطقيٍّ  تأويٍل  عن 

عىل ذلك فيندلباند Windelband فإن ليبامن كان من أكرث األوفياء 

لكانط. فقد قاد فلسفة كانط إىل ميتافيزيقا نقديٍة، وأظهر بأن الطريقة 

النقدية تتطلب أيضا مناقشًة مضامينيًة للواقع. ومل تُقدم فلسفته يف 

هذا اإلطار أيَّ أجوبٍة وحلوٍل جاهزٍة، لكنها فتحت إمكانية الدخول 

إىل غنى العامل والفكر يف داخل حدود العقل. فقد خصص حياته 

للعرض الحيوي للفكر الكانطي األسايس واستمراره.
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الفصل الثالث:
 املدارس الثالثة الرئيسية للكانطية اجلديدة

الجزء األول: مدرسة بادن

للكانطية  الرشقية  الجنوبية  أملانيا  أو مدرسة  بادن  تعترب مدرسُة 

 Südwestdeutsche Schule des Neukantianismus الجديدة 

Die Heidelberger Schu� هايدلربغ مدرسة  كذلك   -تسمى 

و1930   1890 بني  ُدرِّست  الجديدة  للكانطية  فلسفيًّا  اتجاًها   -le
وسرتاسبورغ  األملانيتني  وهايدلربغ  فرايبورغ  يف  وبالخصوص 

تابعة ألملانيا(. ومن أهم ممثليها كان هناك  آنذاك  الفرنسية )كانت 

فيلهيلم فيندلباند وتلميذه هايرنيك ريكرت.

القيم  عىل  وركزت   ،1890 عام  حوايل  بادن  مدرسة  ظهرت 

بالخصوص، وطّور أتباعها مفهوم ومنهج العلوم اإلنسانية، ابتداًء من 

فيندلباند، الذي فهم الفلسفة كدراسٍة للقيم املعرتف بها واملتعارف 

عليها عموًما، يعني الحقيقة يف التفكري والخري يف اإلرادة والسلوك 

له  تجاوزًا  كانط،  فهم  يعترب  كان  أنه  كام  اإلحساس.  يف  والجامل 

كذلك.

البحث،  طرق  ثنائيَة  هي  املدرسة  هذه  انطالق  نقطُة  كانت 

nomothe-  والتي تحدد علوم الطبيعة كباحثة عىل القوانني العامة

شارك   .idiographisch وفرديٍة  كواصفٍة  اإلنسانية  والعلوم   tisch

ممثلو مدرسة بادن يف مناقشة تحديد »مصطلح« و»طريقة« العلوم 
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للكانطية   Marburg ماربورغ  مدرسة  ممثلو  ركز  بينام  اإلنسانية، 

الجديدة، عىل نظرية معرفة قبلية ُموجهة من طرف العلوم الطبيعية.

 Hugo مونسرتبريغ  هوغو  هناك  املدرسة  هذه  ممثيل  بني  من 

 Jonas كوهن  يوناس   ،Max Weber فيرب  ماكس   ،Münsterberg

 ،Bruno Bauch باوخ  برونو   ،Emil Lask السك  إمييل   ،Cohn

Hel- بليسرن  هيلموت   ،Gustav Radbruch رادبروخ  غوستاف 

.Eugen Herrigel أوجني هرييغل ،muth Plessner

القرن  يف  األملاين  الفكر  يف  كبرٌي   تأثرٌي  بادن  ملدرسة  كان 

ركّزت  وفرايبورغ.  هيدلربغ  جامعتَْي  أساتذة  بفضل  العرشين، 

املدرسة اهتاممها عىل تربير التناقض بني العلوم الطبيعية ونظريتها 

االجتامعية عىل أساس التمييز الكانطي بني العقل العميل والعقل 

العلمية  املعرفة  استحالة  إظهار  محاولة  أساس  وعىل  النظري 

التاريخي  املنهج  املدرسة  عارضت  وقد  اإلجتامعية.  للظواهر 

باملنهج العلمي الطبيعي، واعتربت التاريخ هو علم الوقائع الفردية 

للتطور. فالعلم الطبيعي هو إدراك العام والتاريخ إدراك الفردي. كام 

تضع هذه املدرسة الوجود نقيضاً للرضورة. ونظرًا ألهمية أفكار هذا 

دون  ممثليه،  باختصاٍر  ييل  ما  يف  نقدم  الجديد،  الكانطي  االتجاه 

التعمق يف آرائهم، ألننا سنقوم برتكيٍب عامٍّ لها يف نقطٍة الحقٍة من 

هذا البحث.

Wilhelm Windelband 1. فيلهيلم فيندلباند

الطب  دراسة   )1848-1915( فيندلباند  األملاين  الفيلسوف  بدأ 

والعلوم الطبيعية بجامعة يينا، ثم برلني ومنها إىل غوتينغن وأضاف 
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لهذه التخصصات التاريخ والفلسفة. حصل عىل الدوكتوراه بجامعة 

غوتينغن 1870 وحصل عىل درجة األستاذية عام 1873 من جامعة 

االلتحاق  قبل   ،1876 سنة  إىل  درس  حيث   ،Leipzig اليبتزيغ 

للتدريس بجامعة زيوريخ السويرسية ومنها إىل جامعة فرايبورغ عام 

1877 ثم جامعة سرتاسبورغ عام 1882، حيث بقي مدًة طويلًة، قبل 

الكريس  ليشغل   1903 عام  هايدلبريغ  بجامعة  ليلتحق  يغادرها  أن 

الذي كان كونو فيرش يشغله بتلك الجامعة، ويُتمم نشاطه العلمي، 

الذي تّوجه بنرش مجموعٍة من الكتب القيمة يف الفلسفة)1).

هرمان  وكان  للفلسفة،  كمؤرٍخ  الفكري  مشواره  فيندلباند  بدأ 

1-من أهم كتبه:

- Die Lehren vom Zufall. Berlin 1870. 80 S. Diss. Univ. Göttingen 1870.

-Über die Gewissheit der Erkenntniss. Eine psychologisch-

erkenntnisstheoretische Studie. Berlin 1873. IV, 96 S. Habil. Univ. Leipzig 

1873.

- Die Geschichte der neueren Philosophie in ihrem Zusammenhange mit 

der allgemeinen Cultur und den besonderen Wissenschaften dargestellt. 2 

Bde. Leipzig 1878–1880.

- Präludien. Aufsätze und Reden zur Einleitung in die Philosophie. 

Freiburg Breisgau 1884. VI, 326 S.

- Geschichte der Philosophie. Freiburg Breisgau 1892. 516 S.

- Platon. Frommanns Klassiker der Philosophie. Bd. 9. Straßburg 1900. 

190 S.

- Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. 3. Aufl. d. Geschichte der 

Philosophie. Tübingen 1903. VIII, 576 S.

- Über Willensfreiheit. Zwölf Vorlesungen. Tübingen 1904. VIII, 224 S.

- Logik. Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften. In Verb. m. 

Wilhelm Windelband hrsg. v. Arnold Ruge. Bd. 1. Tl. 1. Tübingen 1912. 

VIII, 276 S.

- Die Hypothese des Unbewussten. Festrede gehalten in der Gesamtsitzung 

der Heidelberger Akademie der Wissenschaften am 24. April 1914. 

Heidelberg 1914. 22 S.
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ميدان  بني  كانط  مييز  أساتذته.  أحد   Hermann Lotze لوتسا 

واقعيٍة  معرفيٍة  رشوٍط  طريق  عن  معرفته  تتم  الذي  الواقع/الوجود، 

معرفته  إمكانية  يقدم  الذي  الفعل،  ميدان  وبني   ،quaestio facti

 Lotze لوتسا يقدم  بينام   ،quaestio iuris فاعلة  من خالل رشوط 

هذين امليدانني بتبعيٍة متبادلٍة بينهام. لكن فيندلباند يعكس العالقة 

بتأكيده عىل أنه يجب اعتبار كل حقيقٍة واقعيٍة، إذا  بني امليدانني، 

اُستُخِرج منها مسبًقا حكٌم صحيٌح.

الطبيعية  العلوم  بني  الحدود  رسم  عىل  اهتاممه  فيندلباند  ركز 

nomo-  والعلوم الثقافية )العلوم اإلنسانية(. تستعمل األوىل الطريقة

)thetisch(1، يعني أنها تصف موضوعها عن طريق قواننَي عامٍة. أما 

العلوم اإلنسانية فإنها تستعمل الطريقة )idiographisch(2، ألن األمر 

يتعلق فيها، حسب فيندلباند، بأفراٍد فريدين وخاّصني يف طبيعتهم. 

والعلوم  )اإلنسانية(  املعيارية  العلوم  بني  عنده  واضٌح  متييٌز  هناك 

الوصفية )الطبيعية()3).

نفر فيندلباند من املوقف الذي يعترب الواقع كفكٍر خالٍص، كام 

مثلها كوهن مثال، بتأكيده عىل إشكالية القيم كمشكلٍة إبستيمولوجيٍة 

للواقع التجريبي.

تدرس »العلوم واضعة القوانني« ما يتكرر عىل منٍط واحٍد بينام 

nomothetisch‘ -1’ متعلقٌة باستخراج النواميس العامة للظواهر.

idiographisch‘ .-2’ . متعلقٌة بوصف الحاالت الجزئية الحادثة واملتغرية والعرضية.

3-Geschichte und Naturwissenschaft: Rede zum Antritt des Rectorats der 

Kaiser-Wilhelms-Universität Strassburg, geh. am 1. Mai 1894, Strassburg, 

1894. Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, 

Philosophisch-Historische Klasse ; Jg. 1910, Abh. 14.
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تدرس »العلوم املصورة لألفكار«، العلوم اإلنسانية مثالً، ما حدث 

مرًة وال يحدث مرًة أخرى. هدف العامل التجريبي هي املعرفة، هذه 

غاية العلم، أما املؤرخ فإنه يسعى إىل التقويم، من هنا ميكن اعتبار 

التاريخ من علوم القيم. فاألحكام األخالقية التي يصدرها املؤرخون 

)حكم التاريخ( تجعل هذا العلم قريبًا من علم األخالق.

Heinrich John Rickert 2. هايرنيك ريكرت

بعد  بادن  ملدرسة  مؤسٍس  ثاين   )1936-1863( ريكرت  كان 

فيندلباند. بدأ دراسة الفلسفة بجامعة سرتاسبورغ عام 1885، وكان 

والفيزيولوجيا.  االقتصاد  أيضا  َدرَس  لفيندلباند، كام  مبارًشا  تلميًذا 

وحصل عىل الدكتورة برسالٍة تحت عنوان: »حول تعاليم التعريف« 

فرايبورغ  بجامعة  األستاذية  عىل  حصل  فيندلباند.  إرشاف  تحت 

برسالٍة تحت عنوان: »موضوع املعرفة« تحت إرشاف ألوايس ريهل 

ذلك  منذ  الجامعة  بتلك  التدريس  وبدأ   ،1901 عام   Alois Riehl

الوقت. كان مارتني هايدغر أحد طلبته، وهو الذي كان مرشفًا عىل 

رسالة أطروحته حول دونس سكوتوس )1915(، ويُقال أن ريكرت 

مل يقرأ هذه األطروحة)1).

هايدلبريغ،  بجامعة  فيندلباند  ليخلف   1915 عام  ريكرت  انتقل 

وكان هورسل هو الذي عوضه يف فرايبورغ. من بني من تتلمذ عىل 

 Bruno يد ريكرت، بغض النظر عن هايدغر، كان هناك برونو باوخ

Bauch وإمييل السك Emil Lask وفالسفٌة أملاٌن آخرون)2).

1-انظر يف هذا اإلطار:

 D. Drüll: Heidelberger Gelehrtenlexikon 1803–1932. Berlin u.a. 1986, S. 219

2-من بني أهم ما كتب:
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كانت نقطة انطالق ريكرت يف ما يخص الكانطية الجديدة تتمثل 

بعلوم  األمر  أتعلق  سواًء  صحيحٍة،  مبعارَف  العلوم  موضوعية  يف 

اإلنسانية(.  -العلوم  الثقافة  )علوم  أنذاك  يسمى  كان  ما  أم  الطبيعة 

وعّوض ريكرت منهج التقابل بني العلوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية 

َمة  الذي سبق أن أرشنا له لفيندلباند بتمييٍز نسبيٍّ بني العلوم املَُعمِّ

والعلوم الفردانية. ودافع يف نظرية املعرفة عىل الرتنسندالتية املثالية، 

التي قد تتطابق مع الواقعية التجريبية للعلوم كل واحٍد عىل حدٍة.

Weltallswis- »أما موضوع الفلسفة عنده فهو مجموع العامل )

»نظريٍة  كـ  فالفلسفة  تحقيقها.  يجب  فكرٍة  معنى  يف   (»senschaft

- Zur Lehre von der Definition, Tübingen 1888.

- Der Gegenstand der Erkenntnis: ein Beitrag zum Problem der 

philosophischen Transzendenz, Freiburg 1892 

- Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung, Eine logische 

Einleitung in die historischen Wissenschaften, Freiburg 1896, 5. Aufl. 

Tübingen 1929 )Nachdruck Hildesheim 2007(

- Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft, Freiburg 1899; Neuauflagen: 

Stuttgart 1986 sowie Celtis Verlag, Berlin 2013.

- Wilhelm Windelband, Tübingen 1915

- Die Philosophie des Lebens. Darstellung und Kritik der philosophischen 

Modeströmungen unserer Zeit, Tübingen 1920; 2. Aufl. 1922.

- System der Philosophie, Erster Teil: Allgemeine Grundlegung der 

Philosophie, Tübingen 1921

- Kant als Philosoph der modernen Kultur. Ein geschichtsphilosophischer 

Versuch, J.C.B. Mohr )Paul Siebeck(, Tübingen 1924.

- Über die Welt der Erfahrung, München 1927

- Die Logik des Prädikats und das Problem der Ontologie, Heidelberg 1930

- Die Heidelberger Tradition in der Deutschen Philosophie, Tübingen 1931

- Grundprobleme der Philosophie. Methodologie, Ontologie, 

Anthropologie, J.C.B. Mohr )Paul Siebeck(, Tübingen 1934.

- Unmittelbarkeit und Sinndeutung, Aufsätze zur Ausgestaltung des 

Systems der Philosophie, Tübingen 1939.
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شاملٍة ملجموع الحياة الثقافية«)1) تحقق بطريقٍة موضوعيٍة »نسًقا من 

القيم«، بأخذها بعني اإلعتبار املحدودية التاريخية لإلنسان كإنساٍن. 

وعن طريق مالحظة التاريخ يجب تجاوز التاريخانية. وتهدف نظرية 

باملبدأ  االحتفاظ  مع  الكانطية،  األخالق  تجاوز  إىل  عنده  القيم 

النقدي. وبهذا فإن الفلسفة عنده، ليست فقط »تصوًرا للعامل«، ألنها 

خاليٌة من متطلبات الحياة الصدفوية.

 Das Eine, die Einheit« يقف ريكرت، وبالخصوص يف كتابه

und die Eins« )الواحد، الوحدة وواحد( املنشور عام 1911، ضد 

ممثيل الرياضيات املنطقية. وكان ينبه إىل خطر »الريضنة املنطقية 

وحساٍب-.  رياضياٍت  يشٍء  كلِّ  اعتبار  -أي   »Mathematizismus

بل كذلك  فقط،  العقالنية  الحركات  الخطر يف  يرى هذا  يكن  ومل 

يف الحركات الفينومينولوجية والضد عقالنية بصفٍة عامٍة. ويشخص 

ريكريت الخطر يف تأكيده بأن خاصية املنطق تكمن يف خطر خلطه 

بالرياضيات. وال يوجد أيُّ حلٍّ يف نظره من غري التمييز الدقيق بني 

كام  للفينومينولوجيا  معاديًا  ريكريت  كان  هذا  إىل  إضافًة  اإلثنني. 

طورها هورسل وهايدغر وللفلسفة الوجودية كام نظر لها ياسربس 

.Henri Bergson ولفلسفة الحياة كام نجدها عند هرني بريغسون

كان ريكرت ميثل مثاليًة متعاليًة، وكان يعتقد رضورة تطابق هذه 

األخرية مع الواقعية التجريبية للعلوم كّل واحٍد عىل حدٍة، كام دافع 

يحدد موضوع  الذي  املتعايل هو   Sollen الواجب فكرة كون  عن 

املعرفة ال قيمة صحة الوجود Sein، كام يقول يف كتابه »موضوع 

Das Logische exi- صالٌح لكنه  للمنطقي،  وجود  »ال   املعرفة«: 

1-للتذكري كان املقصود من الثقافة العلوم اإلجتامعية أو اإلنسانية.
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 Sollen بالواجب فاالعرتاف   .  (1(»stiert nicht, sondern es gilt

 Urteilen فالقرار/الحكم/القضاء  صحتها.  األحكام  ألفعال  مينح 

التقويم  ثَمَّ  ومن   ،Beurteilen لرأٍي/تقديٍر/حكٍم  إبداٌء  دامئًا  هو 

.Werten والتقدير

نظرية  يف  متعاليًة  مثاليًة  كانط،  إىل  بالرجوع  إًذا،  ريكرت  قدم 

منفردًة  املأخوذة  للعلوم  التجريبية  الواقعية  مع  يتوافق  معرفته، 

ومبعزٍل عن العلوم األخرى؛ عىل الرغم من أنه افرتض بأن الواجب 

املتعايل كموضوٍع للمعرفة.

Hugo Münsterberg 3. هوغو مونستريبريغ

َدرََس هوغو مونستريبريغ )1916-1863( الفلسفة والسيكولوجيا 

والطب، وتخرج عام 1885 من جامعة اليبتزيغ، وكان عنوان أطروحته 

تطبيقها ومعناها«، وكان مؤسس  تطورها،  التأقلم يف  »تعالييم  هو: 

 ،Wilhelm Wundt السيكولوجيا كعلٍم قائٍم بذاته، فيلهيلم فونت

الدكتورة  شهادة  عىل  حصل  أطروحته.  عىل  أرشف  الذي  األستاذ 

الطب من جامعة هايدلبريغ وعىل شهادة األستاذية من جامعة  يف 

فرايبورغ ببحٍث حول: »فعل اإلرادة«، حيث حاول دراسة العمليات 

العضوية التي ترُتجم قرارات اإلرادة إىل ِفْعٍل. وانتقد التنوع الكبري 

الباحث  للنظريات يف هذا امليدان واعتربه عالمة عىل عدم معرفة 

الطبيعي. ونبّه إىل أن املرء ال يعرف عن اإلرادة أهم حاجٍة، أال وهي 

كان  معارصيه،  وكباقي  النهائيٍة«.  كتلٍة  من  النهائيٍة  »لطاقٍة  إنتاجها 

األمور  من  الكثري  الذرة« سترشح  »ميكانيكا  بأن  يعتقد  مونسرتبريغ 

1-Gegenstand der Erkenntnis, 1915, S. IX.
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رزيًنا ومعقواًل عام  تقريرًا  بحثُه هذا  كان  العمق  املستقبل. يف  يف 

وصل إليه مستوى العلم يف ما يخص: »العالقة الدقيقة بني العصب 

جهٍة  من  )املخ(  املركزي  والعضو  جهٍة،  من  والعضالت  املحرك 

أخرى«.

أّسس، يف الوقت الذي درس فيه يف جامعة فرايبورغ من 1888 

الكثرية  اإلمربيقية  أعامله  وجذبت  سيكولوجيًّا.  مختربًا   ،1892 إىل 

الواليات  من  الكثري  بينهم  ومن  الطلبة،  من  الكثري  امليدان  هذا  يف 

قبله    Riehl وريهل  فيندلباند  كان  وإن  وحتى  األمريكية.  املتحدة 

فإن  الفيزيقية،  والسيكولوجيا  السيكولوجيا  يف  محارضاٍت  يقدمان 

املرور إىل السيكولوجيا التجريبية مل يتم إال مع مونسرتبريغ. ومن 

تم أدخلت الجامعة إىل مقررات دراستها »الدراسات السيكولوجية 

حدٍّ  عىل  الدراسة  يف  تقدمهم  ومن  املبتدئني  للطلبة  التجريبية« 

و»السيكولوجيا  العامة«  »السيكولوجيا  حول  ومحارضاٍت  سواٍء، 

والسيكولوجيا االجتامعية« و»التنويم املغناطييس«. لإلشارة فقد كان 

 Trieb مونسرتبريغ ضد التحليل النفيس، ألن الالوعي والشبق/التنزع

مل يكونا ينتميان يف نظره إىل علم النفس، ذلك أنه كان يرى بأن حياة 

الغرائز تندرج يف »الغرائز Instinkt« وكام يقول يف كتابه »الخصائص 

اليوم  الغرائز  معًنى ملفهوم  أيُّ  يوجد  »ال  للسيكولوجيا«:  األساسية 

بيولوجيٌّ  مصطلٌح  إنه  السيكولوجيا،  يف  وال  الفيزيولوجيا  يف  ال 

يف  الكتاب  هذا  عىل  اعتمد  فيرب  ماكس  فإن  ولإلشارة  خالٌص«)1). 

تأسيس جزء من نظريته السوسيولوجية ويف علوم الثقافة.

كان وليام جيمس William James سببا يف قبول مونسرتبريغ 

.Grundzüge der Psychologie, 2. Ausgabe, 1918, S. 466 :1-انظر كتابه
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كمحارٍض زائٍر بجامعة هارفارد بني 1892 و 1894. وبعد 1897 استقر 

نهائيًّا يف أمريكا، ليساهم يف تأسيس السيكولوجيا التجريبية، محقًقا 

بذلك رغبة جيمس يف هذا األمر. وبعد مرحلة التأسيس هذه، ركز 

مونسرتبريغ اهتاممه عىل ما ُسمي أنذاك بالسيكولوجيا التقنية، التي 

طور من خاللها السيكولوجية التطبيقية، بالتعاون مع كلٍّ من وليام 

شترين William Stern وفالرت ديل سكوت وجون موريس الي.

باعتباره كانطيًّا  العامة فلسفيًّا،  بنظرية املعرفة  اهتم مونسرتبريغ 

جديًدا، ومنها العالقة بني العلوم الطبيعية ونظريتها اإلنسانية وبكيفية 

االستنتاج والتأسيس الفلسفيني للقيم واألخالق بصفٍة عامٍة. تويف 

عام 1916 وهو يحارض، وترك الكثري من املؤلفات يف السيكولوجيا 

والفلسفة واألخالق)1).

4. ماكسيميليان كارل إمييل فيرب

Maximilian Carl Emil Weber 

باختصار مباكس  فيرب، املعروف  بدأ ماكسيميليان كارل إمييل 

واالقتصاد  القانون  يف   1882 عام  دراسته   ،)1920-1864( فيرب 

1-من أهمها:

- Der Ursprung der Sittlichkeit. Mohr, Freiburg i.Br. 1889

- Beiträge zur experimentellen Psychologie. 4 Bde. Mohr, Freiburg i.Br. 

1889–92

- Aufgaben und Methoden der Psychologie. Leipzig. 1891

- Grundzüge der Psychologie. Barth, Leipzig. 1. Ausgabe 1900

- Philosophie der Werte, Barth, Leipzig. 1908

- Psychologie und das Wirtschaftsleben. Ein Beitrag zur angewandten 

Experimental-Psychologie. Barth, Leipzig. 1912

- Grundzüge der Psychotechnik. Barth, Leipzig. 1914
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كان  وبرلني.  غوتينغن  هايدلبريغ،  بجامعات  والتاريخ  والفلسفة 

من  كلٍّ  مؤلفات  بعض  قرأ  أنه  ذلك  مبكٍر،  جدَّ  بالفلسفة  اهتاممه 

بعض  إىل  إضافًة  الثالثة عرش،  وكانط يف سن  وسبينوزا  شوبنهاور 

أنه تخصص يف االقتصاد، حيث حصل  الكتب األدبية لغوتية، إال 

1892 حصل  1889 من جامعة برلني. ويف عام  عىل الدكتوراه عام 

عىل شهادة األستاذية يف التخصص نفسه من الجامعة نفسها. سنة 

فرايبورغ  بجامعة  يشتغل  أن  قبل  بربلني،  التدريس  بدأ  ذلك  بعد 

1894 إىل 1896، ليغري إىل جامعة هايدلبريغ؛ لكنه توقف نهائيًّا عن 

التدريس بسبب مرٍض حل به عام 1903، عىل الرغم من محاوالٍت 

عديدٍة منه ومن جامعاٍت عديدٍة ملُعاودة التدريس.

مهمًة  فلسفيًة  أرضيًة  الجديدة  والكانطية  الكانطية  إرث  شكل 

املناهج  يخص  ما  يف  وأفكاره  تصوراته  أطرت  لفيرب.  بالنسبة 

الخلفية  شكلت  أنها  كام  واالجتامع،  واالقتصاد  بالتاريخ  املرتبطة 

بالعقلنة. من هنا ال ميكن  الجوهري املتعلق  األساسية ملوضوعه 

تصورات  من  لحقه  وما  الكانطي  التفكري  خالل  من  إال  فيرب  فهم 

الكانطية الجديدة.

املكانة  هذه  وتتجسد  فيرب،  تفكري  يف  مهمٌة  مكانٌة  للعقل  كان 

يف القدرة عىل تجميع كل املعارف التاريخية املشتتة يف إطار ما 

واملعطيات  املعلومات  واختيار  لتجميع  املثايل«  »النمط  سامه 

التعدد.  داخل  الوحدة  يبحث عن  الفيربي  فالعقل  عقلنتها.  لتَيِْسري 

ومبا أن العامل الخارجي يتمظهر يف فوًض وتشتٍُّت وعدِم نظاٍم، فإّن 

مهمة العقل هي محاولة تشكيل وتنميط هذا العامل من خالل الفهم. 

يسري فيرب عىل خطى كانط يف ما يخص تركيب العنارص وتنسيقها 
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هي  األخرية  وهذه  الثقافية.  الداللة  مفهوم  إىل  يستند  إذ  وانتقائها، 

األفكار أو القيم التي يرتبط بها موضوٌع أو ظاهرٌة إنسانيٌة ما.

من  جدوٍل  أو  لوحٍة  »مجرد  كـ:  املثايل  النمط  فيرب  يتصور 

بل  الفعيل،  الواقع  أيضا  وليس  التاريخي  الواقع  ليس  إنه  األفكار. 

املثل  إنه  الواقع.  وترتيب  تنظيم  خاللها  من  يتم  كخطاطٍة  يصلح 

مثاليًّا  محدوًدا  ًرا  تصوُّ كونه  غري  من  له  أهمية  ال  الذي  النموذج  أو 

االختياري  املضمون  لتوضيح  الواقع  نقيس  خالله  من  خالًصا، 

لبعض العنارص املهمة التي تقارنه بها«)1). مبعنى أننا أمام خطاطاٍت 

وقوالَب ذهنيٍة يتم االعتامد عليها يف تركيب وتأليف عنارِص حدٍث 

ما. وما هو مهمٌّ داخل هذه األداة هو عملية االنتقاء وترتيب الجوانب 

املهمة داخل عامل الوقائع، أكرث من كونها صورًة أو نسخًة أليِّ جزٍء 

من أجزاء أو عنارص هذا الواقع. ويزداد األمر أكرث وضوًحا، وتظهر 

الصورة الكانطية ملفهوم وحدة الوعي، يف قوله: »إنها ليست غايًة 

عىل  سيًدا  يصبح  ليك  العقل  تساعد  ذهنيٌة  وسائُل  إنها  ذاتها،  يف 

املعطيات الطبيعية«)2).

ُ عملية  إن السببية، يف نظر فيرب، ليست غايًة، بل هي وسيلٌة تُيَرسِّ

اإلسناد السببي لظاهرٍة يف ما يخص أهميتها من الناحية الثقافية أو 

الداللية. فعوض الرجوع إىل طبيعة الوضع الذي يحتله املوضوع، 

فإن فيرب يرجع إىل بناء متايزاٍت وعالقاٍت نوعيٍة هدفها، كام يقول، 

ذاته،  املوضوع  مجال  إىل  الظاهري  املعنى  مستوى  من  االنتقال 

بحيث تُعطَى األولوية للمقوالت التي ينطلق منها الباحث يف بحثه.

1-املرجع السابق نفسه، ص. 177.

2-املرجع السابق نفسه، ص.193.
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Jonas Cohn 5. يونس كون

درس كُون )1869-1947( يف كلٍّ من جامعة اليبتزيغ هايدلبريغ 

علم  تخصص  يف   1892 عام  األخرية  هذه  من  وتخرج  وبرلني 

عىل  وحصل  اإلنسانية  العلوم  إىل  الطبيعية  العلوم  غادر  النباتات. 

درجة األستاذية عام 1897 يف الفلسفة والسيكولوجيا والبيداغوجيا 

بجامعة فرايبورغ، وكان فيندلباند هو املرشف عىل بحث أستاذيته. 

عمل  حيث  فرايبورغ،  بجامعة  كأستاٍذ  و1933   1897 بني  اشتغل 

مساعدا  أستاًذا  كان  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر  السيكولوجيا.  مبعهد 

اإلجباري  التقاعد  أحيل عىل   1933 1916. ويف عام  لهورسل سنة 

الجامعة. وهاجر  هايدغر حينها هو عميد  وكان  ألسباٍب عنرصيٍة، 

إىل أنجلرتا عام 1939، حيث تويف عام 1947، ُمخلًِّفا مجموعًة من 

املؤلفات املهمة)1).

1-ومنها عىل الخصوص:

- Experimentelle Untersuchungen über die Gefühlsbetonung der Farben, 

Helligkeiten und ihrer Kombinationen. Philosophische Studien Bd. X, 

1894, S. 562–603.

- Die Gefühlswirkung der Begriffe. Philosophische Studien, Bd. 12, Leipzig 

1896.

- Geschichte des Unendlichkeitsproblems im abendländischen Denken 

bis Kant. Leipzig 1896. Unveränderter fotomechanischer Nachdruck 

Darmstadt: WBG 1960.

- Experimentelle Untersuchungen über das Zusammenwirken des 

akustisch-motorischen und des visuellen Gedächtnisses. 1897. In: 

Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane 15: 161183-.

- Allgemeine Ästhetik. Leipzig: Engelmann 1901.

- Voraussetzungen und Ziele des Erkennens. Untersuchungen über die 

Grundfragen der Logik. Leipzig 1908.

- Der Sinn der gegenwärtigen Kultur. Ein philosophischer Versuch. 

Leipzig: Meiner 1914.
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مثل كون الكانطية الجديدة بالطريقة نفسها التي مثلها فيندلباند 

وريكرت. تبع الفلسفة الكانطية يف فرضياته املعرفية النقدية، لكنه 

واألخالق  لإلستيطيقا  كأساٍس  الكانطية  األخالقية  الشكالنية  اعترب 

والبيداغوجيا غرَي صالحٍة. ويف مقابل ذلك طّور نوًعا من »التعاليم 

فإن  هيغل،  دياليكتيك  خالف  وعىل  الدياليكتيكية«.  األخالقية 

وطبًقا  باستمراٍر.  يتطور  أنه  مبعنى  مفتوًحا،  كان  كون  دياليكتيك 

ٌد باملعيشات والتجربة وبـ  لهذا كان يرى بأن السلوك اإلنساين محدَّ

ًخا  »اإلنتاج الذايت للوعي« املعياري. وللتذكري فإّن الوعي كان مرسَّ

يف »املثالية املتعالية« يف السابق.

املفاهيم،  عىل  الفلسفة  يف  عليه  اشتغل  ما  بني  من  اشتغل 

عىل اعتبار أّن هذا املوضوع كان من األهمية مبكان يف الفلسفة، 

وبالخصوص يف فلسفة الروح. وغالبًا ما يتعلق األمر يف املفاهيم 

. وينطلق املرء  ٍ ٍر مرتبٍط بالتحديد الدقيق ملضمونه باسٍم معنيَّ بتصوُّ

عادًة من االعتقاد بأن األمر يتعلق ببناٍء منطقيٍّ لهذا املفهوم أو ذاك. 

لكّن كُون انطلق من ُمسلَّمٍة تتمثل يف كون الفالسفة، وككلِّ البرش 

اآلخرين، يشتغلون أيضا بدون منطٍق؛ مبعنى أنهم يربطون املفاهيم 

- Geist der Erziehung. Pädagogik auf philosophischer Grundlage. Leipzig 

, Teubner 1919.

- Erziehung zu sozialer Gesinnung. Langensalza: Beyer & Söhne 1920.

- Theorie der Dialektik. Formenlehre der Philosophie. Leipzig: Meiner 

1923.

- Befreien und Binden. Zeitfragen der Erziehung überzeitlich betrachtet. 

Leipzig: Quelle & Meyer 1926.

- Wertwissenschaft. Stuttgart 1932.

- Vom Sinn der Erziehung: ausgewählte Texte. Besorgt von Dieter-Jürgen 

Löwisch. Schöningh, Paderborn 1970
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بتجارَب أو مشاعَر. وينتج عن هذا بالنسبة للفلسفة ما ييل: »إن االسم 

الذي مُيثل املصطلح يُربط ... بالكثري من التصورات الجانبية التي 

يصعب مراقبتها، ونتيجة هذا هو أنه يكتسب عالقًة بالحياة العاطفية 

أيًضا. يحصل عىل قيمٍة عاطفيٍة، دون أن يُقّدم للمفكر وعيًا واضًحا، 

الوضع مهمة  ... ويجعل هذا  تفكريه  نتائُج جدُّ مهمٍة يف  له  ولكن 

العرض الواضح للمبادئ القيمية السائدة ملحًة بالنسبة لكلِّ فلسفٍة 

أيًضا.  مهامًّ  دورًا  هنا  الدياليكتية  الصريورات  وتلعب  مستقبليٍة«)1). 

ذلك أن الهدف األسمى الذي كان كُون يتوّخاه كان يتمثل يف ضامن 

تربيٍة وتكويٍن َمْدريَِسٍّ لألطفال يُخّول لهم استقالليتهم يف سن الرشد.

Emil Lask 6. إمييل السك

بجامعة   1894 عام  الجامعيّة  دراسته   )1875-1915( السك  بدأ 

فرايبورغ يف القانون، لكنه رسعان ما غرّي إىل الفلسفة. تتلمذ عىل 

جامعة  إىل  انتقل  فيرب.  وماكس   Riehl وريهل  ريكرت  من  كل  يد 

له. رجع إىل جامعة  فيندلباند أستاًذا  1896، وكان  سرتاسبورغ عام 

فرايبورغ من جديد عام 1891، وحصل عىل الدكتوراه بهذه الجامعة 

1901 بأطروحٍة تحت عنوان: »ميثالية فيختيه والتاريخ« تحت  عام 

القانون  فقه  1905 مبناهج  1901 و  اهتم بني عام  إرشاف ريكرت. 

الوضعي وإشكاليات فلسفة القانون وقانون الدولة. ويف هذا الوقت 

تعرّف عىل غيورغ سيمل Georg Simmel. ويف سنة 1905 حصل 

1-انظر:

Jonas Cohn: Die Gefühlswirkung der Begriffe: ein Beitrag zur 

psychologischen Erfassung der Geschichte der Philosophie. Phil. Stud. 

XII. S. 297–306. 1896’. Zeitschrift für Psychologie und Physiologie der 

Sinnesorgane, 12, Leipzig 1896.
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ودرّس  فيندلباند،  إرشاف  تحت  هايدلبريغ  بجامعة  األستاذية  عىل 

يف هذه الجامعة بجانب أستاذه فيندلباند هذا، قبل أن يشغل كريس 

كونو فيرش بعد تقاعده.

سبح السك يف عامل الكانطية الجديدة يف حلتها البادينية )نسبة 

إىل بادن( بني 1905 و 1915 حتى يف عالقات صداقته، حيث كانت 

ماريانا  وزوجته  فيرب  ماكس  من  كلٍّ  مع  متينٌة  صداقٍة  عالقُة  تربطه 

وغوستاف رادبروخ Gustav Radbruch وبطبيعة الحال مع ريكرت 

وزوجته صوفيا. ويف تلك الحقبة أيضا عكف عىل مؤلََّفيْه الرئيِسيَّنْي 

»منطق الفلسفة وتعاليم األصناف« )1911( و»تعاليم الحكم« )1912). 

تويف السك يف ساحة الحرب أثناء الحرب العاملية األوىل عام 1915.

فكر  استفاد  ريكرت  عند  األخالق  بفلسفة  اهتاممه  من  انطالقًا 

السك أيضا من اقرتاحاٍت مهمٍة من فينومينولوجيا هورسل. وطور 

قال  الذي  لريكرت  معارضته  عن  فيه  عرّب  به،  ا  خاصًّ فلسفيًّا  موقًفا 

بأسبقية األخالق يف املنطق. بدأ السك ببناء نسقه الفلسفي بتعاليم 

رينتش)2)  طوماس  وشبه  الذكر)1).  السالفي  الكتابني  يف  األصناف 

1-ألف:

- Fichtes Idealismus und die Geschichte. J. C. B. Mohr )Paul Siebeck(, 

Tübingen und Leipzig 1902.

-Rechtsphilosophie.Carl Winter‘s Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 

1905. Separatabdruck aus: Die Philosophie am Beginn des 20. 

Jahrhunderts. Festschrift für Kuno Fischer. 2. Band. Carl Winter’s 

Universitätsbuchhandlung, Heidelberg 1905.

- Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre. Eine Studie über 

den Herrschaftsbereich der logischen Form. J. C. B. Mohr )Paul Siebeck(, 

Tübingen 1911.

- Die Lehre vom Urteil. J. C. B. Mohr )Paul Siebeck(, Tübingen 1912.

 Thomas Rentsch: Lask, Emil. In: Bernd Lutz )Hrsg.(: Metzler :مذكور يف-2

Philosophen Lexikon. Metzler, Stuttgart 1989, S. 440–443.
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يف  بفيتغنشطاين  املنطق  عىل  السك  اشتغال   Thomas Rentsch

أثّر السك   .«  Tractatus-logico-philosophicus  « الشهري  كتابه 

يف جورج لوكاش Georg Luckács بنقده الراديكايل لتاريخ الفلسفة 

وهايدغر يف شبابه واعتمد غوستاف رادبروخ عليه يف أسس فلسفته 

 Eugen هرييغل  أوغني  تلميذه  وكان  واضحٍة.  بصورٍة  القانون  يف 

Herrigel، الذي تكلف بعد موته بنرش أعامله الكاملة)1)، سببًا يف 

شهرة السك يف اليابان.

Bruno Bauch 7. برونو باوخ

يف  فرايبورغ  بجامعة  دراسته   )1877-1942( باوخ  برونو  بدأ 

ريكرت،  يد  عىل  تتلمذ  الطبيعية.  والعلوم  والرياضيات  الفلسفة 

فيندلباند،  يد  عىل  درس  حيث  سرتاسبورغ،  جامعة  إىل  انتقل  ثم 

نهاية  ثم رحل إلكامل دراسته بجامعة هايدلبريغ، قبل أن يعود يف 

شهادة  عىل  حصل  وهناك  فرايبورغ.  جامعة  إىل   1901 عام  األمر 

يف  والشخصية  »النعيم  عنوان:  تحت  برسالة   1902 سنة  الدكتوراه 

األخالق النقدية«. ويف السنة نفسها انتقل إىل برلني، حيث اهتم إىل 

جانب األخالق وفلسفة الدين الكانطية بلوثر Luther. وألف نتيجة 

ا تحت عنوان »لوثر وكانط«، كان سببًا يف عرض  اهتاممه هذا نصًّ

»الدراسات  مجلة  إىل  االنضامم  عليه   Vaihinger فايهنجر  هانس 

الكانطية«، التي كان يديرها.

وركز   ،1903 عام    Halleهايل بجامعة  الجامعي  التدريس  بدأ 

1-Gesammelte Schriften. 3 Bände. Herausgegeben von Eugen Herrigel. J. 

C. B. Mohr )Paul Siebeck(, Tübingen 1923 )Band I, II(, 1924 )Band III(.
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نصه  النتيجة  وكانت  كانط،  تعاليم  تقديم  عىل  الفكري  اهتاممه 

»إميانويل كانط«. حصل عىل درجة األستاذية عام 1910، وعوض 

أوطو ليبامن بجامعة يينا Jena عام 1911. ومن بني من تتلمذ عىل 

يده، بل أرشف عىل رسالة أطروحته كان هناك بالخصوص رودول 

كارناب Rudolf Carnap، أحد مؤسيس دائرة فيينا.

سياسيّا مل يكن باوخ يُخفي ميوالته العدائية ضد اليهود وكان من 

إىل  هيتلر  يتقدم  ليك  تضامنا  وقّعوا  الذين  الجامعيني  األساتذة  بني 

االنتخابات، بعدها تقلب يف مناصب مختلفة إبان حكم هيتلر ألملانيا.

يُعدُّ باوخ بصفٍة عامٍة من أقطاب الكانطية الجديدة يف جناحها 

أمّيا  وريكرت  فيندلباند  أستاذاه  فيه  أثّر  فقد  بادن(.  )من  الباديني 

تأثريٍ يف هذا امليدان، ومل يكن تأثري ليبامن أقلَّ أهميًة، وهو الذي 

خلفه كام سبق الذكر يف جامعة يينا. كام أنا ريهل Riehl وفايهنغر  

كانا  كانطيٌة«،  »دراساٌت  مجلة  يديران  كانا  اللذيْن   ،Vaihinger

بغوتلوب  أيضا  باوخ  تأثر  فقد  لإلشارة  لكانط.  فكريًّا  تابًعا  يعتربانه 

فريجي Gottlob Frege يف يينا فيام يخص الربهنة املنطقية.

نفسه ككانطيٍّ جديٍد، دون  يقّدم  باوخ  برونو  أكرث من هذا كان 

يجد  أن  بل حاول  بطريقٍة »عمياء«،  له  تابًعا  كان  بأنه  يعني هذا  أن 

أفكاًرا جديدًة بنقد كانط يف األماكن التي مل يحسم فيها يف نسقه 

القطعية  الرضورة  دراسة  عىل  عكف  اإلطار  هذا  ويف  الفلسفي. 

الكانطية، ونبّه إىل أن هذه الرضورة ال ميكن أن تُعترب مبدأً للسلوك 

األخالقي الحقيقي، وكان يرى أن حلَّ هذا اإلشكال هو أهمُّ وظيفٍة 

لألخالق يف زمانه.
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مسلمٍة  من  بادن  مدرسة  متثّلها  التي  األخالقية  الفلسفة  تنطلق 

يعني مُيكن رشحه  بالطبيعة،  ما هو مرشوٌط  تتلخص يف كون كل 

طبًقا لقواننَي طبيعيٍة، ال تكون له قيمٌة، وال ميكن أن تقوم القيم إال 

باوخ  َن  وَدوَّ أيضا.  قيمًة  تُعترب  أن  يجب  التي  التاريخية،  الثقافة  مع 

 Wahrheit, والواقع  القيمة،  »الحقيقة،  كتابه:  يف  لألخالق  فهمه 

Wert und Wirklichkeit«. وطبقا لفهمه هذا من الالزم تلخيص 

هذه املفاهيم الثالثة يف إشكاليٍة كُليٍة، ألنها تُشكل وحدًة إشكاليًة. 

وتحدد الحقيقة يف نظره العالقة بني الواقع والقيمة. فكلُّ معرفٍة هي 

وبهذا  للمواضيع/األشياء،  ومعرفٌة  للحقيقة  معرفٌة  نفسه  الوقت  يف 

فإّن معرفة الوقائع الحقيقية تكون مرتبطًة دامئًا مبعرفة الحقيقة: ال 

ميكن للحقيقة والواقع القيام باستقالٍل عن بعضهام.

كأداٍة  البيولوجية  بالحياة  الحقيقة يف عالقتها  قيمة  باوخ  يرشح 

ه يف الوجود، يعني كرشط للمشاركة يف الحياة  ملعرفة طريقة التوجُّ

النقدية  اإلشكالية  يؤّول  باوخ  أن  ذلك  األول.  املقام  يف  الثقافية 

ال  املعرفة(  إمكانيات  رشوط  حول  كانط  )تساؤالت  املركزية 

الثقافة. ذلك  بالرجوع إىل  الروح، بل  الطبيعة أو إىل  بالرجوع إىل 

أن املعرفة النهائية بالنسبة له ال تكون ممكنًة إال مبلكة الحكم. من 

هنا فإن املعارف العلمية ترُشح عنده كمعارَف »خالصٍة« وكمضموٍن 

محوريٍّ للثقافة.

عىل الرغم من أن باوخ يُتمم برنامج الفلسفة الثقافية الذي بدأه 

ضد  أساسية  بأطروحات  يتموقع  نفِسه  الوقِت  يف  فإنه  أساتذته، 

املوقف الكانطي الجديد لكل من فيندلباند وريكرت والسك. ذلك 

بأن  يرى  كُمهمٍة/رسالٍة، ألنه  يُفهم  أن  له، ال مُيكن  ا  الواقع طبقَّ أن 
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املرء  يفهم  إذا مل  لكن  كواقعٍ.  واقيًا  يكون  له، ألنه  معنى  ذلك ال 

أو  مثالً  كالحقيقة  قيمٍة،  أيُّ  األخرية  لهذه  فليس  كرسالٍة،  الواقع 

الجميل إلخ. وبهذا فإن قيمة الواقع تكمن بصفٍة حرصيٍة يف املعرفة 

الحقيقية فقط، يف السلوك األخالقي الفعيل ويف الفن الحق إلخ. 

سياسة  وبالخصوص  السيايس،  اهتاممه  يُلَمس  بالضبط  هنا  ومن 

التكوين والرتبية)1).

Gustav Lambert Radbruch 8. غوستاف المبريت رادبروخ

ومنها  مبيونيخ،  القانونية  العلوم   )1949-1878( رادبروخ  َدرََس 

انتقل إىل جامعة اليبتزيغ ثم برلني. حصل عام 1902 عىل الدكتوراه 

يف القانون، بعدها رحل إىل جامعة هيدلبريغ من جديٍد حيث حصل 

1-من بني أهم ما ألفه باوخ:

- Glückseligkeit und Persönlichkeit in der kritischen Ethik, Stuttgart: 

Frommann 1902.

- Luther und Kant, Berlin: Reuther & Reichard 1904.

- Geschichte der neueren Philosophie bis Kant, Berlin und Leipzig: J. G. 

Göschen 1908.

- Immanuel Kant )Sammlung Göschen(, Berlin und Leipzig: Göschen 1911

- Studien zur Philosophie der exakten Wissenschaften, Heidelberg: Carl 

Winter 1911.

- Vom Begriff der Nation, Berlin: Reuther & Reichard 1916

- Fichte und der deutsche Gedanke, Hamburg: Dt.-Nat. Verlags-Anstalt 

1917.

- Jena und die Philosophie des deutschen Idealismus, Jena: G. Fischer 1922

- Wahrheit, Wert und Wirklichkeit, Leipzig: F. Meiner 1923

- Philosophie des Lebens und Philosophie der Werte, Langensalza: Beyer& 

Söhne 1927.

- Die erzieherische Bedeutung der Kulturgüter, Leipzig: Quelle & Meyer 

1929.

- Grundzüge der Ethik, Stuttgart: Kohlhammer 1935.
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عىل درجة األستاذية، وبدأ التدريس بهذه الجامعة عام 1910. تعرف 

عىل ماكس فيرب وعن طريقه احتّك بالكانطية الجديدة، وتعزز هذا 

كيل   إىل جامعة  غادر  أنّه  إال  إمييل السك.  بتعرّفه عىل  االحتكاك 

عام 1919، حيث بقي إىل عام 1926. انضم إىل الحزب اإلشرتايك 

ذلك  وقبل  برملانيًّا،  نائبًا   1924 عام  وأصبح  األملاين  الدميقراطي 

وزيرًا للعدل بني 1921 و1923. رفض من بعد ذلك االستوزار وتفّرغ 

للرتكيز عىل عمله األكادميي، حيث التحق مجدًدا بجامعة هايدلبريغ 

للتدريس فيها. ُعزل من التعليم عام 1933 بعد وصول النازية للحكم 

يف أملانيا، وعكف يف ذلك الوقت عىل دراسة فلسفة القانون. مل 

يُسمح له بالهجرة من طرف النازيني، حتى وإن ُسمح له بني 1935 

و1936 بالذهاب للبحث العلمي يف أكسفورد بأنجلرتا.

التدريس  رادبروخ  استأنف  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  مبارشًة 

عىل  الحقوق،  كلية  بناء  وأعاد  للجامعة  كرئيٍس  هايدلبريغ  بجامعة 

ذلك  ومع  يرام.  ما  عىل  تكن  مل  التي  الصحية  حالته  من  الرغم 

أغنى الخزانة األملانية بنصوٍص مهمٍة يف القانون،)1) وعاد للنشاط 

مبعية  وعكف  مسيحيٍة؛  اشرتاكيٍة  بناء  بهدف  جديٍد  من  السيايس 

1-من أهم ما كتب:

- Rechtsphilosophie, Studienausgabe, herausgegeben von Ralf Dreier und 

Stanley L. Paulson, C. F. Müller, 2. Aufl., Heidelberg 2003.

- Gesamtausgabe in 20 Bänden. Hrsg. von Arthur Kaufmann, Bd. 1: 

Rechtsphilosophie I, bearb. von A. Kaufmann, Heidelberg 1987.

- Einführung in die Rechtswissenschaft. Leipzig 1910

- Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, in: SJZ 1946, S. 105–

108.

- Paul Johann Anselm Feuerbach. Ein Juristenleben. Wien 1934.

- Mit Heinrich Gwinner: Geschichte des Verbrechens: Versuch einer 

historischen Kriminologie. Eichborn, Frankfurt am Main 1990.
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 Hans Stakelbeck وشتاكيلبيك   Emil Vierneisel فرينايصل 

املسيحية  »الوحدة  إسم  عليه  أطلقوا  حزب  برنامج  تحرير  عىل 

الحزب مع  لهذا  الشبه  هناك بعض  كان  ـ اإلشرتاكية«. وحتى وإن 

حزب »الوحد املسيحية الدميقراطية«، فإن الفرق بينهام كان كبريًا 

عام  اإلشرتايك  الدميقراطي  الحزب  إىل  رجع  رادبروخ  لكن  ا.  جدًّ

1948، سنًة من بعد ذلك تويف يف ربيعه 71.

كان رادبروخ يدافع عىل املنهجية الثالثية، مؤكًِّدا بأنه بني العلوم 

هناك  القيمية،  التعاليم  ذات  الفلسفية  والعلوم  الشارحة  الطبيعية 

العلوم الثقافية املتعلقة باألخالق. ومتظهرت هذه املنهجية الثالثية 

عنده يف سوسيلوجيا القانون وفلسفة القانون والدوغامئية القانونية. 

وتتوجه  املوضوع  حيث  من  األولني  بني  األخرية  هذه  وتتموضع 

منهجيًّا  أما  االجتامعي،  الواقع  يف  يوجد  كام  الوضعي  بالقانون 

فإنها تعتمد عىل املعنى املوضوعي القاطع للقانون، ويستفيد من 

التأويل املتعلق بالقيم.

األمر املركزي يف فلسفة القانون عند رادبروخ هي دراساته حول 

»مفهوم القانون« و»فكرة القانون« و»رشعية القانون«. ويحدد مفهوم 

هو  »القانون  كالتايل:   )1932( القانون«  »فلسفة  كتابه  يف  القانون 

الواقع يف معنى خدمة العدل«. والنتيجة هي أنه يطبع الهوة الصنفية 

)من الصنف( بني الوجود والواجب، ومن هنا اعتبار القانون كمنتوٍج 

ثقايفٍّ. وفكرة القانون هنا هي العدل. ويتضمن هذا األخري املساواة 

القانون،  رادبروخ يف  معادلة  وتتأسس  القانون.  واملالَءمة وضامن 

املعمول بها يف املحاكم األملانية إىل اليوم يف الكثري من األحكام، 

كالتايل: يجب عىل الظلم القانوين تجنب القانون املرُشع.
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1933 من  إذا مل يكن رادبروخ قبل  ما  ناقش املرء كثريًا مسألة 

القانون الوضعي، قد غري موقفه الفكري يف هذا امليدان يف  أتباع 

فرتة حكم النازية ألملانيا، أم أنه طّور من جراء ما الحظه من ظلٍم 

سطح  عىل  طفا  فقد  نسبيٍة.  قيمٍة  تعاليَم  النازية  مارستها  وجرائَم 

الوعي العام الفرق بني القانون الوضعي والقانون العادل من جديٍد 

األوامر  طاعة  )املقصود  األوامر  طاعة  إشكالية  بفعل  أملانيا  يف 

النظريات  قُدمت  الصدد  هذا  ويف  البنائني.  محاكمة  يف  النازية( 

القانونية لرادبروخ ضد التعاليم القانونية الوضعية اليمينية الخالصة، 

التي مثلها هانس كيلسن Hans Kelsen وإىل حدٍّ ما غييورغ ييلنيك 

.Georg Jellinek

Helmuth Plessner 9. هيلموت بليسنري

الطب وعلم  1910 يف  بليسنري )1985-1892( دراسته عام  بدأ  

َدرََس كذلك بجامعة  فرايبورغ.  الفلسفة بجامعة  الحيوان وَغريَّ إىل 

أساتذه،  من  فيرب  وماكس  فيندلباند  وكان  وهايدلبريغ،  غوتينغني 

الجديدة  الكانطية  تأثري  عرف  وهكذا  هورسل،  يد  عىل  تتلمذ  كام 

Erlan- إيرالنغن بجامعة  الدكتورة  عىل  حصل   والفينومينولوجيا. 

بداياتها«  يف  املتعالية  الحقيقة  »أزمة  عنوان:  تحت  برسالة   gen

1916، وعىل األستاذية بـ: »بحث حول النقد الفلسفي مللكة  عام 

من  ابتداًء  بها  وَدرََّس   ،1920 عام   Koeln كولن  بجامعة  الحكم« 

1926، وهنالك تعرّف عىل ماكس شيلر Max Scheler. ويف عام 

1933، ُعزِل من الجامعة بسبب األصل اليهودي لوالده قبل أن يصبح 

مسيحيًّا. هاجر يف بادئ األمر إىل تركيا إىل نهاية عام 1933، ثم رحل 
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بجامعة  يقدم محارضاٍت  كان  1934، حيث  إىل هولندا يف مارس 

هولندا  النازيون  احتل   ،1943 عام  ويف   .Groningen غرونينغني 

يًا يف هولندا. وُعزل بليسرن عن الجامعة من جديٍد، وعاش متخفِّ

رفض بليسنري الرجوع للتدريس يف أملانيا بعد الحرب العاملية 

من  الهولندية  غرونينغني  بجامعة  للعمل  الرجوع  قبل  لكنه  الثانية، 

جديد عام 1946. رجع إىل أملانيا عام 1952 واشتغل إىل سنة 1962 

مبعهد السوسيولوجيا بغوتينغني، حيث َدرََّس السوسيولوجيا. بعدها 

أحيل عىل املعاش. ومع ذلك استمر يف التدريس بجامعة زيوريخ 

السويرسية، حيث َدرََّس الفلسفة وعمل كمحارٍض زائٍر بـ »املدرسة 

الجديدة للبحث السوسيولوجي« بنيويورك.

Ar- غيلن أرنولد  وقبل  شيلر  ماكس  جانب  إىل  بليسنري   يُعد 

الفلسفية،  لألنرثوبولوجيا  الرئيسيني  املمثلني  من   nold gehlen

يف  العرشين،  للقرن  األول  الثلث  يف  فشيئًا  شيئًا  تطورت  التي 

يف  ومكانته  ومكانه  اإلنسان  إلشكالية  جديٍد  بناٍء  إلعادة  محاولة 

فلسفيٍة  التجاهاٍت  ُمَنافََسًة  تطورت  والطبيعة.  والتاريخ  العامل 

أخرى كالفينومينولوجيا والكانطية الجديدة والعلوم الطبيعية ذاتها، 

وبالخصوص البيولوجيا)1). ويُعد كتابه »درجات العضوي واإلنسان« 

1- من مؤلفاته الرئيسية:

Die wissenschaftliche Idee, ein Entwurf über ihre Form. 1913.

- Krisis der transzendentalen Wahrheit im Anfang. 1918.

- Die Einheit der Sinne. Grundlinien einer Ästhesiologie des Geistes. 1923.

- Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus. 1924.

- Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die 

philosophische Anthropologie. 1928.

- Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der 

geschichtlichen Weltansicht. 1931.
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التطوير الحقيقي لألنرثوبولوجيا التي طورها بليسنري. وميكن إعادة 

بناء هذه األنرثوبولوجيا بتلخيٍص شديٍد من خالل سؤالني رئيسيني:

1. ماذا مييز الظواهر الحية وغري الحية؟

2. كيف تتنظم الظواهر الحية؟

 :»Grenze »الحدود  مفهوم  يف  عنده  األول  الجواب  يوجد 

باملقارنة مع األجسام غري العضوية، فإّن لألجسام العضوية عالقًة 

فالنباتات والحيوانات  استقالل عن حدودها.  ُمنظَّمة يف  مبحيطها 

الثاين يف مفهوم  هي مخلوقاٌت »تُحقق حدوًدا«. ويوجد الجواب 

»الوضع Position«، ذلك أن بليسنري مييز األشكال )أو الدرجات( 

طبًقا  اإلنسان،  الحيوان،  النبات،   : حيٌّ هو  ملا  الثالثة  التنظيمية 

النبات منظٌَّم بطريقٍة مفتوحٍة، ألنه  بأن  ملواضعها أو وضعها. رأى 

ال يتوفر عىل أعضاَء مركزيٍة. والحيوان منظٌَّم بطريقٍة مركزيٍة، بحيث 

فإنها المركزيٌة  تنظيم اإلنسان  أما طريقة   . ٍ يعيش من مركٍز معنيَّ إنه 

exzentrisch ، ألنه من املمكن أن يدخل يف أيِّ لحظٍة يف عالقٍة 

العالقة اإلنعكاسية  انعكاسيٍة يف حياته. ويف لحظٍة معينٍة من هذه 

يتكون الوعي بالذات، طبقا لبليسنري، وهو وعٌي ال يدرسه كام يف 

- Lachen und Weinen. Eine Untersuchung der Grenzen menschlichen 

Verhaltens. 1941.

- Über das Welt - Umwelt - Verhältnis des Menschen 

Die verspätete Nation. Über die politische Verführbarkeit bürgerlichen 

Geistes. Stuttgart 1959, zuerst Zürich 1935 )udT Das Schicksal deutschen 

Geistes im Ausgang seiner bürgerlichen Epoche(.

- Die Emanzipation der Macht. 1962.

- Anthropologie der Sinne. 1970.

- Mit anderen Augen. Aspekte einer philosophischen Anthropologie. 

Reclam, Stuttgart 1982.
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تَطوَّر  بأنه  يرى  بل  روحيٍة/عقليٍة،  كظاهرٍة  املُعتاد  الفلسفي  التقليد 

من  هذا  اإلنسان  تنظيم  ويحلل  البيولوجية.  جذوره  من  انطالقًا 

.Leib وهيئٍة Körper جانبني: كبرٍش لنا جسٌم

ـ حسب  العامل  إىل  اإلنسان  يصل  الثاليث،  التقسيم  لهذا  طبًقا 

بليسنري ـ كعالٍَم خارجيٍّ وعامٍل داخيلٍّ و»عامٍل مع« أو »مع العامل 

األبعاد  عىل  بدورها  تتسابق  التي  العوامل  وهي   ،»Mitwelt
له:  آخَر  كتاٍب  يف  بليسنري  ويضيف  واملجتمع.  والتاريخ  الثقافية 

»السلطة والطبيعة اإلنسانية« قانونًا أنرثوبولوجيًّا آخَر، سامه »قانون 

وانطالقًا  السيايس.  البعد  يفتح  غموض  وهو  اإلنسان،  غموٌض« 

الفلسفي  التأسيس  إىل  بليسنري  البيولوجية يصل  الوقائع  تأويل  من 

للسوسيولوجيا والعلوم القريبة منها.

Eugen Victor Herrigel 10. أُويِْغني فيكتور هرييغل

 1907 بدأ هرييغل )1884-1955( دراسته بجامعة هيدلبريغ عام 

الفلسفة،  إىل   1908 عام  وغري  الربوتيستاين  الالهوت  كلية  يف 

وبالضبط الكانطية الجديدة. حصل عىل الدكتوراه عام 1913 برسالة 

أطروحٍة تحت عنوان: »منطق الرقم«، تحت إرشاف فيندلباند. كام 

تتلمذ عىل يد السك، وهو الذي نرش مؤلفاته بأمٍر من ريكرت يف 

ثالثة أجزاء عامي 1923 و1924. حصل عىل األستاذية عام 1922، 

والشكل  األصلية  »املادة  الجديدة:  الكانطية  يف  موغلٍة  برسالٍة 

األصيل«. ويف ذلك الوقت تعرّف عىل »بوذية الزن«.

سافر هرييغل إىل اليابان عام 1924 رفقة زوجته األوىل، ودرَّس 

وبعد  طوهوكو.  القيرصية  بالجامعية  و1929   1924 بني  الفلسفة 
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اليابان تعلم  1925. ويف  وفاة زوجته األوىل، تزوج مرًة أخرى عام 

طور  الذي  كنزو،  أََوا  الياباين  مبساعدة  الرماية  الثانية  وزوجته  هو 

طريقًة صوفيًة باطنيًة. وبعد عودته عام 1929 من اليابان بدأ هرييغل 

أنهى  السنة  تلك  األملانية. ويف  إيرالنغن  بجامعة  الفلسفة  تدريس 

عمله »الشكل امليتافيزيقي«. وهو عمٌل ركّز فيه عىل تدريسه لكانط 

باليابان.

التشابه  فيها  بحث  نصوًصا  هرييغل  نرش   1937 من  ابتداًء 

بالخصوص  ومنها  واليابانية،  األملانية  الفضائل  يف  املفرتض 

االستعداد للتضحية من أجل الوطن األم وعدم الخوف من املوت. 

تتمحور  للغاية،  فلسفيًة مهمًة  ترك نصوًصا  النظر عن هذا،  وبغض 

كلها تقريبًا حول الكانطية الجديدة)1).

حاول هرييغر بطريقٍة ما التوفيق بني طريقة فهم أستاذيْه السك 

1-منها مثال:

- Zur Logik der Zahl. Dissertation. Bühl 1921

- Emil Lasks Wertsystem. Versuch einer Darstellung aus seinem Nachlaß. 

In: Ratio, Band 12, 192324/, S. 100–122

- Ansätze zur Metaphysik in der gegenwärtigen deutschen Philosophie. 

Vortrag, 1925.

- Über Kants Lehre vom Primat der praktischen Vernunft. In: Shisou )Das 

Denken(, Tokyo, 1925

- Urstoff und Urform. Ein Beitrag zur philosophischen Strukturlehre. 

Mohr, Tübingen 1926.

- Gelten, Wert, Sollen, Norm. In: Shisou )Das Denken(, Tokyo, 1928

- Die metaphysische Form. Eine Auseinandersetzung mit Kant. Halbband 

1: Der Mundus sensibilis. Mohr, Tübingen 1929.

- Die Ritterliche Kunst des Bogenschießens. In: Nippon. Zeitschrift für 

Japanologie. Band 2, Nr. 4, Oktober 1936, S. 193–212. 
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من  األصيل«.  والشكل  األصلية  »املادة  كتابه  يف  لكانط  وريكرت 

نظاٍم  أيِّ  إىل  األسبقية  تعاليم  خالل  من  كَالَْسك  يصل  مل  جهٍة 

تسلسيلٍّ للميادين الحسية يف ما بينها، ومع ذلك فإنها تقدم النوعني 

. الرئيسيني للتفلسف، يعني املوضوعية والذاتية، يف تسلسل تراتبيٍّ

من بني ما اهتم به هرييغر يف ما يخص الكانطية الجديدة، هناك 

الواجب واملعيار،  الصالحية،  القيمة،  مفاهيم:  أربعة  إشكالية  أيضا 

التي تُستعمل غالبًا كمرتادفاٍت أو ال مييز املرء بينها بطريقٍة دقيقٍة. 

ويؤكد يف هذا اإلطار بأنه من املنطقي أال يكون للصالحية أسبقيٌة 

عىل القيمة، أي أن صالحية القيمة ال تأيت قبل القيمة ذاتها. أما يف 

لرشح  فيخته  منذ  استعمل  والذي  »الواجب«،  مصطلح  يخص  ما 

»مسؤولية/التزام« القيمة، فلم يقم املرء فيه بأيِّ متييٍز يُذكر، عىل الرغم 

من أن ريكرت وضع مبصطلحه »الواجب املتعايل« نوعني الواحد 

واالعرتاف  متعاٍل(  )كمطلٍب  االعرتاف  »واجب«  يعني  اآلخر،  قبالة 

بالواجب )كأداٍء ذايتٍّ(. وعىل خالف املألوف، حاول هرييغل التمييز 

بني القيمة والواجب، باعتامده عىل مصطلح الواجب، كام استُعمل 

يف كتاب كانط: »نقد العقل العميل«، حيث يتخذ القانون األخالقي 

يحق  ال  لهرييغل  وطبًقا  القطعية.  الرضورة  شكل  عليك«  »يجب 

استعامل مفهوم الواجب كتعبريٍ عن القيمة املطالبة بيشٍء، بل يجب 

فقط أن تعرب عىل السلوك الذي تتطلبه القيمة.

أما يف ما يخص املعيار فلم يقم بأيِّ متييٍز دقيٍق، حتى وإن كان 

يرى بأن اعتبار املعيار خضوًعا كامالً للقيمة ميثل مشكالً. من هنا 

فإن هرييغل يحاول تعريف »املعيار« كسلوٍك/موقٍف حيث يتمظهر 

املعيار  فإن  كالقيمة،  به.  يُقتدى  كنموذٍج  للقيمة  الذايت  الخضوع 
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»يتطلب« بدوره االعرتاف به، لكنه يُعرب يف هذه الحالة عىل تعريٍف 

للقيمة، يحاول، يف الواجهة الخلفية للتفكري، تحقيق هدٍف معنٍي. 

وبهذا فإن مفهوم املعيار هو بالضبط، بالنسبة له، خاصية الصالحيٌة 

للقيمة، وهي صالحية ترتفع يف معناها النظري وتصبح مقياًسا ملا 

يتبعها بعد ذلك.

الجزء الثاين: مدرسة ماربوغ

 Marburg تُعترب »مدرسُة ماربورغ«، نسبة إىل مدينة جامعة ماربورغ

التي تعرض لها كانط  األملانية، حركًة معارِضًة للتفسريات الخاطئة 

وفلسفته. يرتبط ظهورها بكلٍّ من فردريك ألربت النغي، أوطو ليبامن، 

هرمان  أن  من  الرغم  عىل  هيلمهولتس)1)،  فون  وهرمان  تيلر  إدوارد 

كوهن كان هو املؤسس الفعيل للمدرسة. وترجح كارول برومبيس)2) 

الذي  العام  وهو   ،1871 عام  إىل  ماربورغ  الرسمي ملدرسة  الظهور 

نرُش فيه كتاب كوهن »نظرية كانط حول التجربة«، حيث نجد ألول 

فهٍم  تقديم  أساس  مبنيًة عىل  املدرسة،  تحدد  التي  التوجيهات  مرة 

مغايٍر ملا كان متداوالً عن كانط، وبالخصوص يف ما يخص إشكالية 

»القبيل« والسجال الذي كانت رحاه دائرة حول هذا املفهوم بني كونو 

.Trendelenburg وتريندلينبورغ Kuno Fischer فيرش

ًها رياضيًّا وعلميًّا قويًّا، انتقدت النزعة  كان ملدرسة ماربورغ توجُّ

يف  معتمدًة  األمر،  هذا  يف  كانط  موقف  من  انطالقًا  السيكولوجية 

1-Friedrich Albert Lange, Otto Liebmann, Eduard Zeller und Hermann 

von Helmholtz.

 Carole Prompsy: »Entre Kant et Dieu: la philosophie de la religion :انظر-2

de Herman Cohen.
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ذلك عىل املعارف الرياضية، التي كانت تُفهم كمعرفٍة مستقلٍة عن 

النفس. وبهذا الشكل قالت هذه املدرسة بأنه يجب عىل املعرفة أاّل 

تكون مرتبطًة بذاٍت فقط، بل أيضا وقبل كل يشٍء بأساسها املنطقي. 

وركز أصحابها عىل نظرية املعرفة القبلية للعلوم الطبيعية.

مدرسة  توجهات  تبنوا  ممن  األملان  املفكرين  من  ثلٌة  هناك 

ماربورغ واشتغلوا عىل مواضيع يف هذا اإلتجاه، منهم باول ناطورب 

لكنه  الحقة،  للعلوم  املنطقية  باألسس  اهتم  الذي   Paul Natorp

اإلدراك.  عن  املستقلة  والتمثالت  ذاته«  يف  »اليشء  وجود  رفض 

النفس  وعلم  أفالطون  لتفسري  الرتانسندنتاىل  املنهج  ناتورب  طبق 

Karl Vorlän-  ومناهج البحث يف العلوم الدقيقة. وكارل فورلندر

der الذي ركز عىل تاريخ الفلسفة يف عالقته باملاركسية. ورودولف 

ستاملر Rudolf Stammler الذي تخصص يف الفلسفة اإلجتامعية 

Walther Schük- القانونية، يف حني تألق فالطر شوكني  ونظريتها 

سالم  قانون  تطور  يف  بقوٍة  وأثر  الشعوب  حق  قانون  يف   king

الشعوب والقانون الدستوري يف القرن العرشين.

مبدرسة  يُسمى  ما  مؤسس   )1842-1918( كوهن   هرمان  يعترب 

النزعة  كوهن  انتقد  وعلميًّا.  رياضيًّا  توُجًها  لها  كان  والتي  ماربورغ، 

معرفًة  هناك  أن  عىل  وأكد  الكانطية.  النظر  وجهة  من  السيكولوجية 

مستقلًة عن الروح.. وطبًقا لهذا ال ميكن للمعرفة أن تكون مرتبطًة بذاٍت 

ما فقط. وباإلعتامد عىل كانط، طور كوهن موقفه الفلسفي، بعدها شق 

طريقه الخاص، مع اإلشارة إىل أنه اتخذ موقفا مثاليًّا، خاصة وأنه أكد 

عىل أّن األحكاَم هي التي تؤسس التفكري اإلنساين ال املفاهيَم.
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يف  اختص  أيضا.  ماربورغ  مدرسة  من  كسريير  إرنست  يعترب 

األشكال  وفلسفة  »املعنى«  ومواضيع  اللغة  فلسفة  إشكاليات 

الرمزية. بالنسبة له فإن أشكااًل رمزيًة مختلفًة كاللغة والدين والفن 

والتقنية والتاريخ والقانون إلخ، تساهم يف ربط عالقٍة بالعامل، وليس 

األصناف العلمية فقط.

نظرية  وخاصة  العلوم  اكتشافات  بأحدث  ناتورب  باول  اهتم 

العلم  بني  كوهن  تركه  الذى  الفراغ  َمْلَء  وحاول  زمانه  يف  النسبية 

الذي كون هذه املعرفة  الفردي،  الوعي  كواقعٍة معرفيٍة قامئٍة وبني 

نتائج  النفس إىل  الوصول يف علم  بذلك كوهن. واستطاع  مخالفا 

ناتورب،  بأن  البعض  يرى  دلتاي.  إليها  وصل  التي  النتائج  متاثل 

بحرصه عىل تحقيق التقارب بني املوضوعي والذايت، حاول تحقيق 

. عالوًة عىل هذا فإنه  الوحدة الفكرية واملنهجية للفلسفة بوجٍه عامٍّ

االشكاليات  عىل  واشتغل  جديًدا  تفسريًا  األفالطونية  بتفسري  قام 

السيكولوجية والبيداغوجية.

عكف هلمهولتز عىل الدراسات السيكولوجية واإلبستمولوجية 

الحس  عن  تجريبيًة  نظريًة  وقدم  والزمان  املكان  عن  والعلمية 

واإلدراك. كان من أنصار االتجاه العلمي القائل بوجود قًوى نوعيٍة 

الحسية.  الصفات  بذاتية  القول  إىل  هذا  وقاده  الحس  ألعصاب 

الجسمي.  لتكويننا  طبًقا  املكان  تصور  يف  تتمثل  النتيجة  وكانت 

ويعني هذا بأن هلمهولتز أقر بإمكانية وجود أكرث من تصوٍر واحٍد 

كلُّ  تلتقى  إقليديٍة،  أخرى غريِ  هندساٍت  وبإمكانية ظهور  للمكان، 

التي ميلكها  الحس  أعصاب  من  مجموعٍة خاصٍة  مع  منها  واحدٍة 

التصورات  هذه  بأن  املطاف  نهاية  يف  هلمهولتز  وأكد  اإلنسان. 
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الواقعي  البناء  مع  بالرضورة  منها  أيٌّ  يتطابق  املتعددة ال  الهندسية 

للعامل.

ذهب النغي Lange يف نفس اتجاه هلمهولتز، بتأكيده بأن معرفة 

الواقع املحسوس هي حصيلة التفاعل بني الكيان العضوى اإلنساين 

وبني أيِّ واقعٍ آخَر ميكن أن يكون غرَي معروٍف. وتتحدد تجربة عامل 

لكن  اإلنسان،  بني  بني  التفاعل  بواسطة  الفيزيائية  املوضوعات 

اإلنسان فقط هو الذي يكون موضوع التجربة وميكن فهمه بواسطة 

علم النفس والفيزيولوجيا.

مدرسة  من  تُعدُّ  فوانيسكو  أنيس  الرومانية  الفيلسوفة  أن  كام 

ماربورغ. تتلمذت عىل يد كوهن وناتروب، قبل الرحيل للدراسة يف 

اهتمت  ماربورغ.  مدرسة  حول  أطروحتها  هيأت  حيث  السوربون، 

بعد تخرجها باإلستيطيقا وتاريخ املرسح.

كلَّ  املدرسة  هذه  أقطاب  التفصيل  من  بيشٍء  ييل  ما  نقدم يف 

واحٍد عىل حدٍة، منبِّهني بأننا لن نُطيل يف هذا التقديم، ألن الهدف 

ماربورغ  مدرسة  يف  مساهمتهم  وعن  عنهم  فكرٍة  أخذ  فقط  هو 

والكانطية الجديدة بصفٍة عامٍة.

Hermann Cohen 1. هريمان كوهن

املؤسس  ناتروب،  مع  باملشاركة   ،)1842-1918( كوهن  يُعترب 

الحقيقي ملدرسة ماربورغ، كام يُعترب أهم ممثٍل للفلسفة اليهودية يف 

القرن العرشين. َدرََس الدين اليهودي والعلوم القدمية والفلسفة يف 

جامعة بريسالو Breslau وبرلني، حيث تأثر بالخصوص بفريدريك 
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 Friedrich Adolf Trendelenburg(1( ترينديلينبورغ  أدولف 

)Heymann Steinthal(2، وحصل عىل شهادة  وهييامن شتاينتهال 

الدكتوراه بجامعة هاال Halleعام 1865. ونرش العديد من املقاالت 

التي أسسها  الشعبية والعلوم االجتامعية«  يف »مجلة للسيكولوجيا 

.Moriz Lazarus شتاينتهال السابق الذكر وموريتس الزاروس

بني  قامئًا  كان  الذي  الجدل  يف  به  شاركه  لنصٍّ  تقدميه  كان 

تأويل  إشكالية  حول  فيرش،  وكونو  الذكر  سالف  ترينديلينبورغ 

الفلسفة النقدية لكانط مبثابة بداية ُولُوِجه لعامل الكانطية الجديدة. 

الكانطية  للفلسفة  كباعٍث   1870 عام  من  ابتداًء  نفسه  كوهن  فرض 

»نظرية  بنصه:  تُوَِّج  لكانط،  جديًدا  تأوياًل  اقرتح  أنه  ذلك  بأملانيا، 

وبفضل   .»Kants Theorie der Erfahrung التجريبية  كانط 

االنطباع اإليجايب الكبري الذي أحدثه هذا النص عىل الباحثني يف 

بجامعة  األستاذية  امتحان  اجتياز  كوهن  عىل  اقرتح  كانط،  فلسفة 

كوهن  وقدم  النجا.  ألبريت  فريدريك  يشتغل  كان  حيث  ماربورغ، 

ا تحت عنوان: »املفاهيم النسقية يف الكتابات قبل  لهذا الغرض نصًّ

 Die systematischen Begriffe in Kants vorkritischen النقدية

Schriften«. ومبا أن النجي كان وصفه كـ »خليفته الروحي«، فإنه 

 ، جامعيٍّ كأستاٍذ  منصبه  لشغل  وفاته  بعد  بالفعل   1876 عام  ُعنيِّ 

ومنذ ذلك الوقت مل يغادر جامعة ماربورغ. وهنالك أسس مدرسة 

ماربورغ للكانطية الجديدة، وتابع دراساته حول كانط طبًقا لنموذج 

لإلشكاليات  التاريخية  الرشوط  عن  وتساءل  انتقاداٍت«  »ثالثة 

الفلسفية الكانطية، وبهذا ساعد يف استعامل علم التاريخ يف دراسة 

1-فيلسوف وعامل لغة وعامل بيداغوجيا أملاين اهتم يف املقام األول بكانط وأرسطو.

2-كان هو اآلخر فيلسوفا وعامل لغة أملاين.
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الرويس  هناك  كان  يده  عىل  تتلمذ  من  بني  ومن  النسقية.  الفلسفة 

بوريس باستريناك، الحاصل عىل جائزة نوبل يف األدب عام 1958. 

وبعد وصوله سن التقاعد حاول مساعدة إيرنست كاسرير لخالفته 

عىل كرسيه الجامعي، لكن دون جدًوى. اهتم كوهن يف آخر حياته 

بفلسفة الدين أكرث، وبالخصوص اليهودية)1).

تؤّول الكانطية الجديدة لكوهن »الرضورة القطعية« لكانط بطريقٍة 

يطالب بها: »اجعل من الترشيع الذايت للقوانني يف شخص كلِّ إنساٍن 

هدفًا لك«)2). ونتيجة هذا هو أن مدرسة ماربورغ استعملت فلسفة 

 Die Religion der Vernunft aus den Quellen  1-»دين العقل من مصادر اليهودية

 Monotheismus und والخالص  »اليهودية  نصه  وكذا   »des Judentums, 1919

 Messianismus. In: Neue Jüdische Monatshefte. 1. Jahrgang, 4. Heft, S.

108«. قد يكون اهتاممه بالفلسفة اليهودية ردًّا عىل تنامي املعاداة لهذا الدين يف أملانيا 

يف عرصه. ومن بني أهم مؤلفاته حول فلسفة كانت هناك بالخصوص:

- Hermann Cohen: Die systematischen Begriffe in Kants vorkritischen 

Schriften nach ihrem Verhältniss zum kritischen Idealismus. Dümmler, 

Berlin 1873 )auch: ]Hofbuchdruckerei[, ]Weimar[ 1873; zugleich: 

Habilitationsschrift, Universität Marburg 1873, 58 S.(.

- Hermann Cohen: Kants Theorie der Erfahrung. 1871, 2. Aufl. 1885, 3. 

Aufl. 1918, 4. Aufl. 1925, 5. Aufl. 1987. 

- Hermann Cohen: Kants Begründung der Ethik. 1877, 2., erw. Aufl. 1910. 

- Hermann Cohen: Kants Begründung der Ästhetik. 1889. 

- Hermann Cohen: Logik der reinen Erkenntnis. 1902, 2., verb. Auflage 

1914. 

- Hermann Cohen: Ethik des reinen Willens. 1904, 2., rev. Aufl. 1907, 3. 

Aufl. 1921, 4. Aufl. 1923, 5. Aufl. 1981. 

- Hermann Cohen: Ästhetik des reinen Gefühls. 1912, 2. Aufl. 1923, 3. 

Aufl. 1982. 

- Hermann Cohen: Monotheismus und Messianismus. In: Neue Jüdische 

Monatshefte. 1. Jahrgang, 4. Heft, S. 108.

2-mache Dir die Selbstgesetzgebung in der Person eines jeden Menschen 

zum Zwecke.
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اإلشرتاكية.  من  قريٍب   ، واجتامعيٍّ سيايسٍّ  برنامٍج  لتأسيس  كانط 

ويف الوقت الذي كان فيه »الكانطيون الحمر )اإلشرتاكيون(« كارل 

فورليندر وفرانتس شتاودينغر يدافعون عىل رضورة مساهمة مدرسة 

يف  أثّر  أمٌر  وهو  والسياسية،  االجتامعية  اإلصالحات  يف  ماربورغ 

اليهود  اعتبار  عىل  علًنا  دافع  كوهن  فإن  بايرن،  ثّوار  عىل  بعد  ما 

كان  ومسيحيني.  معمدين  يكونوا  مل  وإن  حتى  أملانيني،  مواطنني 

هي  أسسها،  قد  كانط  بأن  يرى  والتي  املثالية،  األخالق  بأن  يرى 

أخالٌق متجذرٌة يف الثقافة األملانية، متاًما كام هي متجذرٌة يف الدين 

اليهودي كذلك: »توهج الحامس األخالقي لألنبياء«.

السيكولوجية  النزعة  نقاد  بني  من  كذلك  كوهن  هرمان  يعترب 

Psychologismus برجوعه إىل الفلسفة الكانطية. فقد كانت النزعة 

السيكولوجية تختزل القوانني يف عملياٍت تجريبيٍة نفسيٍة، وهذا ما 

هو  النزعة  هذه  قدمها ضد  التي  الرباهني  بني  ومن  عارضه كوهن. 

الذات،  تام عن  باستقالل  مثاًل توجد  الرياضيات  تأكيده عىل كون 

تقريبًا  يشٍء  كلَّ  تفرس  كانت  السيكولوجية  النزعة  أن  اعتبار  عىل 

بإرجاعه للذات. مبعنى أن كوهن كان يدافع عىل أطروحٍة تتمثل يف 

عدم ربط املعرفة بذاٍت ما فقط. وقد طور موقفه يف ما بعد، وهو 

موقٌف يلمس فيه املرء آثار املثالية، مؤكًِّدا يف كلِّ ذلك بأن األحكاَم 

ال املفاهيَم هي التي تؤسس فكر اإلنسان.

والنغي  هلمهولتز  عند  السيكولوجية  التفسريات  كوهن  رفض 

الوعي  بتحليل  الفلسفة  بداية  رضورة  يف  املتمثل  موقفهام  وانتقد 

يتبع  وما  الحس  معطيات  الفكر عىل  مقوالت  تطبيق  للكشف عن 

ذلك من تكوين عامٍل للظواهر يختلف عن »عامل اليشء يف ذاته«. 



77 الفصل الثالث: المدارس الثالثة الرئيسية للكانطية الجديدة

عملياٍت  بدراسة  االنشغال  كوهني،  نطر  يف  للفلسفة،  ينبغي  ال 

عليها  بل  احتامليٍة،  نتائَج  إىل  خاللها  من  تصل  سيكولوجيٍة، 

االنشغال باملعرفة العلمية ذاتها.

 Sein والواقَع Denken نجد فكرة بارمنيدس القائلة بأّن »التفكرَي

هام يشٌء واحٌد« عند كوهني أيًضا. ال توجد بالنسبة له مسافٌة بني 

الفكر والواقع، ذلك أن الفكر هو جوهر العلم والواقع وأساسهام. 

بأن منطق حساب  وأقام كوهني منطقه عىل »مبدأ األصل« واعتقد 

معرفة  بإمكانية  يزودنا  ما  أفضل  هام  الرياضية  والفيزياء  التفاضل 

نيوتن  وبأن  وفهمها  التجريبية  األشياء  لواقع  األساسية  املبادئ 

برهن عىل إمكانية معرفة الطبيعة واألشياء الفيزيقية قبليًّا عن طريق 

املفاهيم الرياضية للمكان والزمان.

بحتًا،  صوريًّا  وال  سيكولوجيًّا  كوهن  عند  املنطق  يعترب  ال 

أو  اإلدراك  مصدرها  معطيات  وجود  دامئًا  يفرتض  أنه  اعتبار  عىل 

فارغا، وال  فكرا  ليس  له  بالنسبة  فاملنطق  الخالص.  الحدس  حتى 

نسٍق  داخل  موقعه  إىل  بالنسبة  إال  تقريريٍّ  حكٍم  أيِّ  لصحة  معنى 

من القوانني الشمولية، تعتمد بدورها عىل أسٍس منهجيٍة مضبوطٍة. 

وبهذا ال تنفصل صورة الفكر عن مضمونه، وهذا املضمون ما هو 

إال الواقع، باعتباره موضوًعا وهدفًا لها. وباهتاممه بحساب التفاضل 

تُفرض  ا  خامًّ مادًة  ليست  األعداد  أن  عىل  كوهن  أكد  والتكامل، 

الالمتناهية  لألعداد  وجود  ال  بأنه  أكد  هذا  من  أكرث  الخارج،  من 

كمعطياٍت خارجيٍة، بل إنها من خلق الفكر.

بالفكر. ولهذا فإن  العلم تتحدد عند كوهني  من هنا فإّن وقائع 
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تعرف  وكام  هي  كام  أشياَء  ليست  له  بالنسبة  ذاتها«  يف  »األشياء 

كانط  فكرة  أعامله  يف  كوهن  وانتقد  الرياضية.  وبالفيزياء  باملنطق 

عن »املعطيات املستقلة« ملقوالت »األشياء يف ذاتها« وقوانينها، 

من  تستمد  للطبيعة  الرضورية  الخاصية  كون  بالتأكيد عىل  واكتفى 

املنطق الريايض للفكر الخالص وتكون مستقلًة عن إدارك الحواس. 

الذى  الحاجز  تحطيم  املتعايل«  »املنهج  مبساعدة  حاول  وبهذا 

أقامه كانط بني املعرفة القبلية واملعرفة التجريبية أو البعدية بالتمييز 

، والفهم، باعتباره فعاليًة تلقائيًة. بني اإلحساس، باعتباره مستقالًّ

مل تقف الكانطية الجديدة عند كوهن يف حدود الفلسفة الكانطية 

بعامل  الخاص  للتصور  برفضه  اليشء.  بعض  تجاوزتها  بل  فقط، 

»النيومينا«، أي عامل اليشء يف ذاته، وتجاوزه لـ»عامل الفينومينا«، 

الطبيعة  قوانني  فهم  ميكن  ال  بأنه  كوهن  أكد  الظواهر؛  عامل  أي 

املعطيات  تنظيم  مبساعدتها  العقل  يستطيع  مقوالٍت  باعتبارها 

يُستمد  القوانني  فهم  أن  هو  عنده  والصحيح  يتلقاها.  التي  الحسية 

من عامل الفكر الخالص وحده، بعيًدا عن املعطيات الحسية الخام. 

وبهذا تجاوز كوهن مثالية كانط، وأصبح مثاليًّا أكرث منه.

من األخطاء الرئيسية التي عرب عنها كوهن يف التأويالت املختلفة 

لفلسفة كانط هي تفريق لحظات »نقد العقل الخالص«. دعا إًذا إىل 

الرباهني  التفريق بني  التي قطعها كانط وعدم  عدم تفريق املراحل 

»املنطق«.  عن  األخرية  هذه  عزل  وعدم  »لإلستيطيقا«  املختلفة 

القبيل،  فحقيقة  »للقبيّل«.  بالخصوص  القراءة صالحًة  هذه  وتعترب 

طبقا لكوهن، ال تكمن يف الذات، كام كانت املثالية األملانية تعتقد 

-وبالخصوص فيختيه-، لكن هذه الحقيقة موجودٌة يف العالقة بني 
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الذات واملوضوع. وكلُّ تأكيٍد يتناقض مع هذا هو، طبًقا لكوهن، 

فطرية  املذهب  يف  املتمثلة  الكانطية،  قبل  اإلشكالية  إىل  رجوٌع 

بفرضية الواقعية السيكولوجية. وهذه الواقعية امليتافيزيقية هي التي 

تقود إىل املثالية املطلقة من وراء املثالية النقدية، ألنها )أي املثالية 

رشوط  من  ال  الذات،  وعي  من  يشٍء  كل  تستخلص  املطلقة( 

إمكانيته املوضوعية. وبهذا أكد كوهن عىل أن القبيل ال يجد معناه 

إال يف وظيفته السيكولوجية، أي يف عالقته الرضورية باملعرفة ويف 

دوره املتعايل الواقعي.

يؤكد كوهن بصفٍة عامٍة بأنه ال ميكن فهم كانط إذا مل نتجاوز 

تجاوز  هو  التجاوز  هذا  ألن  املتعايل؛  إىل  للوصول  امليتافيزيقي 

مخترَصٍة،  بكلمٍة  الوحدة.  إىل  والكرثة  املوضوعية  إىل  الذاتية 

فاملنطق املتعايل هو الذي يبني املنطق الشكيل، ال العكس)1).

يكمن املبدأ األسمى للمنهج املتعايل يف إمكانية التجربة. لكن 

ويكتشف  ذاته  يف  يفكر  مِشكٌل،  نفسه  هو  بأنه  يعرتف  املبدأ  هذا 

رضورة تحديد نفسه؛ وهذا التحديد الذايت للعالقة بالتجربة املمكنة 

مع  ذاته.  يف  اليشء  لكوهن  طبًقا  إنّه  املعرفة.  يُشّكل  الذي  هو 

التقابل بني  الذات واملوضوع إىل  التعارض بني  املتعايل منّر من 

ذاته  يف  اليشء  تأويل  ميكن  وال   .Noumenon والنومني  الظاهرة 

من حيث الواقعية كوجداٍن متعاٍل. وتكمن وظيفة اليشء يف ذاته يف 

التنظيم النسقي مليدان التجربة، إنه يؤسس وحدة التجربة وحدودها، 

إنه قانون الفكر الجوهري للمبادئ القصوى للمعرفة، وال ميكن أن 

يكون محدوًسا. وإذا كانت املثالية األملانية قد استعملته )أي اليشء 

1-انظر كارول برومبيس، املرجع السابق نفُسه.
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الواقع امليتافيزيقي والوعي بالذات يف  يف ذاته(، فألنها بتشخيص 

الحدس العقيل، مل تستطع التمييز بني املَُفكَّر فيه والشعور. ومبا أن 

اليشء يف ذاته يعرّب عن العالقة الرضورية بني املعرفة والفكر، فإنه إذًا 

األساس املتعايل للتمييز بني املعرفة والتفكري. ويكمن دوره السلبي 

يُشري  لكنه  بالحواس؛  معرفٍة مرشوطٍة رضوريًّا  نسبية كل  إظهار  يف 

كذلك إىل الوظيفة اإليجابية للفكر، الذي عليه العمل جاهًدا لتجاوز 

حدوده، حتى وإن كان هذا التجاوز يأخذ شكل َجْمعٍ ال نهايئٍّ. إضافًة 

إىل كل هذا فقد أوَّل كوهن الرشط القطعي لكانط بطريقٍة أسس بها 

ٍه اشرتايكٍّ. برنامًجا سياسيًّا واجتامعيًّا ذا توجُّ

Paul Gerhard Natorp 2. باول ناتروب

مدرسة  مؤسيس  أحد   )1854-1924( ناتروب  باول  يعترب 

وتاريخ  َدرََس املوسيقى  بيداغوجيا.  فيلسوفًا وعامل  ماربورغ. كان 

الفرنسية  وسرتاسبورغ  وبون  برلني  بجامعة  والفلسفة  اللغة  علم 

الدكتوراه  شهادة  عىل  حصل  حيث  أملانيًة(،  مدينًة  آنذاك  )كانت 

قبل  ا،  خاصًّ أستاًذا  اشتغل  حيث  ماربورغ  إىل  عاد  ثم   ،1876 عام 

أن يحصل عىل األستاذية تحت إرشاف هريمان كوهن، ويبدأ عمله 

كأستاٍذ جامعيٍّ بجامعة ماربورغ إىل غاية حصوله عىل املعاش عام 

نقاٍش  بإجراء  قام   1923/24 الشتوي  الجامعي  الفصل  1922. ويف 

الذي اشتغل ملدٍة معينٍة مباربورغ، حول كتابه  عميٍق مع هايدغر، 

»دون سكوتوس وطوماس فون إيرفورت(، الذي سبق لناتروب أن 

قرأه. سياسيًّا كان ناتروب يساريًّا، تعاطف مع قضايا هذا الجناح من 

الدعوة لتحرير املرأة إىل النداء إللغاء الحكم باإلعدام.
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مثاليٍة  عىل  املعرفة،  نظرية  يف  ككوهن،  متاًما  ناتروب،  دافع 

مادة  عنده  الكانطيّان  والفهُم  التصوُر  أصبح  فقد  واضحٍة.  نسقيٍّة 

املحددين  عنده  كان  فقد  والزمان  املكان  أما  املعرفة.  وشكل 

/ الفكريني للعالقة والحجم. وأصبح املعطى Gegebene املُتخىلَّ

السؤال  طرح  فإّن  هذا  عىل  عالوة   .Aufgegebenen عنه  املُتنازَل 

ال يكون له أيُّ معًنى. فاملعارف ليست ذاتيًة، بل يجب أن تصبح 

الرتكيبية  الوحدة  وتعترب  املتمظهر.  القانوين  بتحديدها  موضوعيًة 

د بدوره بالوظائف األساسية  القانون األسايس للمعرفة، والذي يُحدَّ

 Relation العالقة ،Quantität الكم ،Qualität لألصناف )الكيف

.»Modalität والكيفية

»قانون  ناتروب  يحدد  لكانط،  التنظيمية  األفكار  إىل  بالرجوع 

الواجب das Gesetz des Sollens«، حيث تكمن وظيفة الدعامات 

مستويات  استخرج  هذا  ومن  الالنهايئ.  ملعرفة  اتخاذها  الواجب 

ربطها  والتي  العقل،  ورغبٍة يف  وإرادٍة  كغريزٍة  املعرفة  هذه  طموح 

بتعاليم الفضيلة. والفعيل الحقيقي بالنسبة له، مل يكن هو الفرد، بل 

الجامعة. ولعل هذا االقتناع الفكري هو الذي دفع به إىل الدفاع عىل 

سياسة تعليم اشرتاكية، وبالخصوص يف الحق يف التعليم املجاين 

يف املدرسة االبتدائية ورضورة تكافِؤ الفرص للجميع يف التعليم.

دافـع ناتـروب عن فكـرٍة مؤداها أن مصدر الدين هو اإلحسـاس 

Gefühl، والـذي اعتـربه مبثابـة معرفـة الـذات مبـارشًة، وبالتـايل 

فـإن أسـاس صحة الديـن هـو الذاتيـة، وتقـود النهائية اإلحسـاس 

إىل التعـايل. إذا رغـب املـرء يف تلخيـص أسـس تفكـري ناتروب، 

فقـد يقـول: إن التفكـري ال يعنـي االسـتنتاج Beziehen فقـط، بـل 
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التواجـد يف عالقـاٍت معيَّنـٍة Beziehungen. وبهذا فـإّن ناتروب 

Gott- فريجـي غوتلـوب  مصطلحـيٍّ  تأسـيس  برنامـج  ف   يُكيِـّ

بـه  أتـت  تأسـيٌس  وهـو   ،-Lotze بلوتسـا  -املتأثـر   lob Frege

وأصبـع  وفيغتنشـطاين،  راسـل  طريـق  عـن  التحليليـة  الفلسـفة 

 Robert Brandoms العقـل التعبـريي مـع روبـريت براندومـس

التحاليـل  فيـه  كانـت  الـذي  الوقـت  ففـي  جديـد.  مـن  ُمحيًَّنـا 

املقربـة مـن فيغتنشـطاين تعتـرب العالقـات »كمواضيـَع«، أو أنها 

اعتربتهـا، بالرجـوع إىل الحـس العـام، عالقاٍت فقـط دون قيمٍة، 

كل  قامئـة  رأس  عـىل  بوضـوٍح  »العالقـة«  اعتـرب  ناتـروب  فـإن 

االعتبـارات املنطقيـة، وجعـل منهـا بهـذا »مفهـوم املفاهيـم«. 

واملـرور مـن املفهـوم الجوهـري إىل املفهـوم العالئقـي أصبح 

مـن  كمـروٍر  ناتـروب  تالمـذة  أحـد  كاسـرير  بفضـل  معروفًـا 

الوظيفـي«. املفهـوم  إىل  الجوهـري  »املفهـوم 

بعد  Richard Rorty 70 سنة من  ريخارد روريت  قاله  ما  توقع 

يف صورٍة مركّزٍة ذاع صيتها: »مرآة الطبيعة«، ومفادها أن »التمثالت 

ab- »ترسمه  ال  للعامل،  والعرض  التصور  أي   ،»Repräsentation

bildet«، لكنها تُنتجه. إن التفكري األسايس لـ »ارتباطيته األحادية« 

يف  تعني  باملوضوع،  للتفكري  كعالقٍة  املعرفة  كون  يف  املتمثلة 

الوقت نفِسه مرورها إىل وسيلة املعرفة، أدى به منذ البداية إىل ضم 

امليادين املختلفة إىل بعضها كالطبيعة والثقافة، املنطق والسياسة 

والبيداغوجيا. وكان مطلبه يف هذا اإلطار يتمثل يف رضورة تطبيق 

كل التخصصات من الرياضيات إىل اللغة وعلوم التاريخ يف تكوين 

الشعب كله، للوصول من جديٍد بنفسه إىل الحياة واملامرسة. وبهذا 
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لعرصنا  للغاية  مهمٌّ  الرتبية)1)  وعلوم  الفلسفة  يف  ناتروب  فكر  فإن 

الحايل كذلك.

مثاليٍة  عىل  كوهن،  كأستاذه  دافع،  ناتروب  فإن  القول  مجمل 

منهجيٍة ورفض وجود اليشء يف ذاته وفهم مصدر املعرفة )التأمل 

والعقل( كامدٍة وشكٍل للمعرفة، كام أول املعطى الفعيل كمعطًى 

ُمتََخىلًّ عنه، وبذلك أكد عىل أن املعارف ال ميكن أن تكون ذاتيًة، 

لكنها تكون كامنًة يف موضوعية التحديد القانوين للتمظهرات.

1-من أهم مؤلفاته:

- Descartes’ Erkenntnistheorie. Eine Studie zur Vorgeschichte des 

Kriticismus. 1882. 

- Religion innerhalb der Grenzen der Humanität: Ein Kapitel zur 

Grundlegung der Sozialpädagogik. 1894.

- Sozialpädagogik, 1899; 7. Aufl. 1974.

- Platos Ideenlehre. 1903; Meiner, Hamburg 2001.

- Logik in Leitsätzen. 1904.

- Allgemeinde Pädagogik in Leitsätzen zu akademischen Vorlesungen. 

1905.

- Gesammelte Abhandlungen zur Sozialpädagogik. 3 Bände 1907

- Pestalozzi. Leben und Lehre. 1909.

- Philosophie und Pädagogik. Untersuchungen auf ihrem Grenzgebiet. 

Marburg 1909; wieder: Marburg 1923.

- Die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften. 1910.

- Philosophie; ihr Problem und ihre Probleme. 1911.

- Die allgemeine Psychologie nach kritischer Methode. 1912.

- Der Tag des Deutschen. 1915.

- Deutscher Weltberuf. 1918.

- Sozialidealismus. 1920.

- Beethoven und wir. 1920.

- Der Deutsche und sein Staat. 1924.
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Ernst Cassirer 3. إرنست كاسرير

له  وأضاف   ،1892 عام  القانون  قسم  يف  الجامعية  دراسته  بدأ 

 Georg األدب األملاين والفلسفة بجامعة برلني. كان غيورغ سيمل

قّربه  الذي  وهو  يدهم،  عىل  تتلمذ  الذين  األساتذة  أحد   Simmel

املبارش  أستاذه  أصبح  الذي  كانط ومن هريمان كوهن،  فلسفة  من 

عندما َدرََس يف جامعة ماربورغ ابتداًء من عام 1896، وهنالك التحق 

مبدرسة ماربورغ للكانطية الجديدة بصفٍة رسميٍة. حصل عىل شهادة 

عند  طبيعية«  والعلم  الرياضية  املعرفة  »نقد  ببحث حول  الدكتوراه 

ديكارت، تحت إرشاف كل من كوهن وناتروب. حصل عىل درجة 

»إشكالية  عنوان:  تحت  ببحٍث  برلني  بجامعة   1906 عام  األستاذية 

املعرفة يف فلسفة وعلوم الوقت الحايل«. درَّس بعدها يف الجامعة 

نفِسها ملدة ثالثة عرش سنة، مشتغاًل بالخصوص عىل نظرية املعرفة. 

انتقل للتدريس بجامعة هامبورغ عام 1919، حيث ظّل إىل أن ُعزل. 

وتقلد كأّول يهوديٍّ منصب عميد الجامعة عاَمْي 1930/1929. وبني 

الرئييس  لعمله  الثالثة  املجلدات  التوايل  عىل  نرش  و1929   1923

 Philosophie der symbolischen الرمزية  األشكال  »فلسفة 

كانط،  أفكار  بتتميم وتغيري  العمل،  Formen«. كان هدفه من هذا 

إظهار الطرق املختلفة التي تسمح مبعرفة العامل كامليتوس والدين 

والعلم واللغة إلخ. عن طريق الرموز.

حصل بفضل الطبعة الثانية للبحث الذي حصل به عىل األستاذية 

ُحرم  هايدلبريغ متنحها.  كانت جامعة  التي  فيرش  كونو  عىل جائزة 

من التدريس الجامعي عىل يد النازيني عام 1933، رحل عىل إثرها 

1939 عىل  عام  السويد، وحصل  إىل  وبعدها  أنجلرتا كالجٍئ  إىل 
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َدرََّس  حيث  أمريكا،  إىل   1941 عام  وهاجر  السويدية.  الجنسية 

كانت  وإن  وحتى  أخرى.  أمريكيٍة  وجامعاٍت  أوكسفورد  بجامعة 

شهرته بفضل مؤلَّفه »فلسفة األشكال الرمزية«، لكنه ألف مجموعًة 

من الكتب حول نظرية املعرفة ونظرية العلم كذلك. رفَض كاسرير 

مل  والزمان  فاملكان   .) تأسييسٍّ )كمبدأٍ  بالحواس  املرتبط  القبيلَّ 

بالقبيل  إال  كاسرير  يعرتف  ومل  متثلني.  أصبحا  بل  قبليَّنْي،  يعودا 

. ذلك أن القبيل بالنسبة  املرتبط بالعقل، كالسببية مثاًل كمبدأٍ تنظيميٍّ

له هو رشٌط لكل حكٍم واقعٍ، لكنه غرُي ثابٍت كام هو الشأن بالنسبة 

لألصناف الكانطية. فالقبيل هو ثوابُت منطقيٌة، يؤسس كل تحديد 

مدرسة  ممثيل  بأن  يتضح  هنا  من  الطبيعية.  القوانني  ذات  للتجربة 

ماربورغ تخلّوا عىل فرضيٍة كانطيٍة جوهريٍة، وهي املتمثلة يف ثنائية 

الحس والعقل. وبهذا وقع تغيرٌي يف اتجاه املثالية.

نصه:  نرش  بعد  إال  الخاص  الفلسفي  طريقه  كاسرير  يشق  مل 

بأن  مثاًل  بنيَّ   .1910 عام  الوظيفي«  واملفهوم  الجوهري  »املفهوم 

مفهوم الرياضيات ومفهوم العلوم الطبيعية هام من املفاهيم العالئقية 

 Dinglichkeit الواقعية/النسبية  فإن  لهذا  وطبقا  أشياء.  مفاهيم  ال 

العلوم  مفاهيم  بأن  يرى  كان  أنه  كام  املفاهيم.  طريق  عن  تُنتج 

الحقة هي حلقاٌت يف سلسلٍة، تربط تشعب التصور بطريقٍة معينٍة، 

وطبقا لقانوٍن مسبٍق متّر يف صريورٍة النهائيٍة لتطور العلوم. ويعترب 

موضوع املعرفة بالنسبة لكاسرير نسيج من العالقات. وتتم الوحدة 

 Konvergenz السلسلة  تقارب  مبدأَْي  من  والوجود  التفكري  بني 

وال   .Konvergenz der Erfahrung الخربة  وتقارب   der Reihe

تُعترب النظرية رضبًا من التخمني، بل وصًفا عن طريق اللغة الرمزية 
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للرياضيات، حيث ال وجود أليِّ رسوٍم توضيحيٍة، لكن توجد فقط 

م كعالقٍة Relation. ويعترب العلوم  عالقٌة Beziehung واضحٌة تُقدَّ

التجريبية مبثابة الترشيح الوصفي والربط الرتكيبي ألجزاء األنساق 

. ٍ يف كلٍّ معنيَّ

بالكانطية  مقتنًعا  ماربورغيًّا  كان  كاسرير  أن  من  الرغم  عىل 

يُظهر  الثقافية  فلسفته  فإنه يف  العموم،  الجديدة وفلسفة كانط عىل 

وّسع  لقد  ماربورغ.  ومدرسة  كانط  مع  الواضح  االختالف  بعض 

املسمى  التوجيهي  املبدأ  عنده  أصبح  أن  إىل  املعرفة  ملفهوم 

»التجربة أو املعيش Erleben«. وموضوع فلسفته الثقافية ليس هو 

فقط املعرفة، بل فهم العامل Weltverständnis. وكان هدفه األساس 

عن  يُعرب  الصارمة،  العلوم  خارج  »معيشا«  هناك  أن  إىل  التنبيه  هو 

نفسه يف اللغة واألساطري والدين والفن إلخ. وحتى التاريخ والتقنية 

 »Erlebniswelten معيش  »عوامل  لها  والسياسة  واألخالق  والعلم 

يف نظره.

أن  عىل  بتأكيده  الجديدة  والكانطية  كانط  عن  كاسرير  يبتعد 

التي  هي  ليست  لكانط(  بالنسبة  الشأن  هو  )كام  وحدها  املفاهيم 

بالعامل  العالقة  أشكال  من  شكٍل  كلَّ  إّن  بل  املعرفة،  يف  تساهم 

ُمتوقفٌة عىل الرتميز Symbolisierung. وهنا يوجد اإلنسان بالنسبة 

يبني قنطرًة للوصول  العامل دامئًا وهو غرُي مضطرٍّ أن  لكاسرير يف 

كانط  وعكس  عالٍَم.  أيُّ  لها  ليس  التي  الكانطية  كالذات  إليه، 

بالعامل هي امللكات املعرفية  العالقة  بأن أساس  الذي كان يعتقد 

املجردة، لكن التوجه اليومي يف العامل.
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يف  الجديدة  الكانطية  يف  كاسرير  مساهمة  عن  الحديث  إن 

عالجها  التي  املواضيع  لغنى  نظرًا  يطول،  قد  املاربورغي  جناحها 

نرتك  لذلك  كلها،  لتتبعها  هنا  املقام  يسع  ال  وأهميتها)1)،  وتنوعها 

الحديث عنه هنا ونذكر فقط بأن تأثريه كان كبريًا عىل من جاء بعده 

كموريس مريلو-بونتي مثال وإيريك فايلس Eric Weils يف أعامله 

 Susanne وسوزانا النجر Clifford Geetz املبكرة و كليفورد غيتس

L. Langer ونيلسون غودمان Nelson Goodman وآخرين.

من  انطالقا  ماربورغ،  مدرسة  فلسفة  وّسع  كاسرير  فإن  بإيجاٍز 

كاللغة  مستقلة  مختلفًة  رمزيًة  أشكااًل  لتصبح  املعرفة،  أصناف 

والدين والفن والتقنية والتاريخ والقانون.

1- من بني أهم مؤلفاته:

- Kant und die moderne Mathematik. In: Kant-Studien. Band 12, 1907, 

S. 1–40

- Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neueren 

Zeit. 1. Band 1906, 2. Band 1907, 3. Band 1920 )die Nachkantischen 

systeme(, 1957. 

- Kant Leben und Lehre, 1918:

- Heinrich von Kleist und die Kantische Philosophie, Reither und Reichard, 

Berlin 1919.

- Idee und Gestalt. Goethe, Schiller, Hölderlin, Kleist. 1921

- Philosophie der Symbolischen Formen )Band 1: Die Sprache, 1923; Band 

2: Das mythische Denken, 1925; Band 3: Phänomenologie der Erkenntnis, 

1929(

- Sprache und Mythos – Ein Beitrag zum Problem der Götternamen, 

1925 )wieder abgedruckt in: Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs, 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft WBG, Darmstadt 1994, S. 71–158(

- Kant und das Problem der Metaphysik. Bemerkungen zu Martin 

Heideggers Kantinterpretation. In: Kant-Studien. Band 36, 1931, S. 1–16

- Erkenntnistheorie nebst den Grenzfragen der Logik und Denkpsychologie. 

In: Jahrbücher der Philosophie. Band 3, 1927, S. 31–92.
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Karl Vorländer 4. كارل فورليندر

األملاين  واألدب  الفلسفة   )1860-1928( فورليندر  كارل  َدرََس 

والتاريخ بجامعة برلني، وانتقل إىل جامعة ماربورغ حيث عكف عىل 

دراسة الفلسفة وحدها عىل يد كوهن وناتروب. دافع عىل أطروحة 

الشكالنية« عام  تهمة  »الدفاع عىل كانط ضد  ببحٍث حول  دكتوراه 

1883. اشتهر فورليندر ببحوثه املمتازة حول كانط. اشتغل بنجاٍح 

أغلبية مؤلفات كانط،  1899 و1906  لغة كانط ونرش بني عام  عىل 

مبقدماٍت عالية املستوى لها. ونرش عام 1924 أول بيوغرافيا لكانط 

تحت عنوان: »إميانويل كانط. اإلنسان واملَُؤلَّف.

رفض فورليندر تاريخ الفلسفة الذي تعرّف عليه يف زمانه، ُمتَِّهاًم 

إياه بالذاتية وعدم املوضوعية، وبالتايل عدم جدواه. وتجدر اإلشارة 

التاريخي  املنهج  تطبيق  الفلسفة  لتاريخ  كتابته  يف  حاول  أنه  إىل 

النقدي، مع األخذ بعني االعتبار للجانب الثقايف التاريخي والعلمي 

مؤرخ  أن  يؤكد عىل  وكان  النسقية.  العوامل  إىل  إضافًة  التاريخي، 

الفلسفة  تاريخ  يعترب  وكان  أيضا،  فيلسوفًا  يكون  أن  بد  ال  الفلسفة 

ٍر للعالَم مطابٍق  الذي كان يشتغل عليه مطابًقا للعقل والفلسفة كتصوُّ

حول  مرشوعه  من  أجزاء  خمسة  نرش   1919 حدود  وإىل  للعقل. 

تاريخ الفلسفة، الزال املرء يعيد طبعها إىل حد الساعة)1).

1-من بني كتبه:

- Ausgaben von Werken Kants )Kritik der reinen Vernunft, mit Register, 

1899, u.a.(

- Die Kantsche Begründung des Moralprinzips, 1889

- Der Formalismus der Kantschen Ethik in seiner Notwendigkeit und 

Fruchtbarkeit, Diss. phil. Marburg 1893

- Goethes Verhältnis zu Kant )Kantstudien I ff.(
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كان قريبًا من كوهن يف انشغاله بالكانطية املحدثة، وكان كوهن 

ونزاهة شخصيته. سياسيًّا  العمل  مثابرته يف  كثريًا  يقّدران  وناتروب 

كان اشرتاكيًّا دميقراطيًّا، وكباقي الكانطيني الجدد املاربورغيني كان 

يعتقد -عىل أساس األخالق الكانطية- بأنه ال ميكن بناء مجتمعٍ حرٍّ 

ومواطنني بإرادٍة ذاتيٍة قويٍة إال مبساعدة الحركة اإلشرتاكية الصاعدة. 

وكان املاربورغيون الكانطيون الجدد مقتنعني بأن اإلشرتاكيَة »مربرٌة 

ال  العامل  ألن  أخالقيٌة،  وال  عادلٍة  غرُي  الرأسامليَة  وبأن  أخالقيًّا«، 

ميكنهم السلوك بحرية، بل يستغلهم املرء كأداٍة فقط. وكانوا يعتربون 

االشرتاكية.  تتأسس  وعليه  أزليًّا،  مبدأً  لكانط  القطعية  الرضورة 

ويرشح فورليندر هذا الفهم يف محارضٍة له ألقاها بفيينا حول كانط 

وماركس بتاريخ 8 أبريل 1904، حيث يقول مثال: »يعرتف الفالسفة 

االجتامعيون لليوم، والذين تتحدد طريقة عملهم من خالل املعرفة 

«. واعترب يف  التاريخية كتقدٍم علميٍّ مهمٍّ باملادية  الكانطية  النقدية 

Stamm- وشتاملر Staudinger  هذه املحارضة ناتروب وشتاودينغر

ler من بني هؤالء الفالسفة االجتامعيني.

حتى وإن كان أقّر بأنه ال وجود أليِّ أفكاٍر سياسيٍة اجتامعيٍة عند 

- Kant und der Sozialismus, 1900

- Die neukantische Bewegung im Sozialismus, 1902

- Geschichte der Philosophie, 1. A. 1903

- Kant, Schiller, Goethe, 1907

- Marx und Kant, 1904; 1911

- Kant und Marx: ein Beitrag zur Philosophie des Sozialismus, 1911; 1926

- Immanuel Kant. Der Mann und das Werk, Hamburg: Meiner, 1924, 3. 

erw. Aufl. 1992

- Von Machiavelli bis Lenin. Neuzeitliche Staats- und Gesellschaftstheorien. 

Leipzig 1926.
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كانط، إال أنه مل يتعب من التأكيد بأن »األخالق الخالصة« لكانط أو 

ًها لكل مواطني دولٍة ما، بل  الرضورة القطعية كمبدأٍ أخالقيٍّ كان ُموجَّ

لإلنسانية جمعاء. ويوجد هذا املبدأ يف االشرتاكية أيضا. ويستشهد 

فورليندر مبا قاله كوهن يف هذا اإلطار: »كان كانط الواضع الحقيقي 

والفعيل لالشرتاكية األملانية«. كام سبقت اإلشارة، فإن نقطة الربط 

القطعية،  الرضورة  هي  فورليندر  نظر  يف  واالشرتاكية  كانط  بني 

ويُعترب هذا الربُط رضوريًّا يف نظره، عندما يتعلق األمر بتطبيق املُثل 

االشرتاكية، والتي يؤّولها كمملكٍة لألهداف الكانطية. ومع ذلك مل 

حد  إىل  الجديدة(  والكانطية  )االشرتاكية  الطرفني  بني  األمر  يصل 

أملانيا  اإلشرتاكية يف  الحركة  إن  بل  تصوٍُّر سيايسٍّ مشرتٍك،  تطوير 

الفريق االشرتايك يف  وافق  1914 عندما  عام  نفسها  انقسمت عىل 

الربملان عىل املشاركة يف الحرب العاملية األوىل. وأثّر هذا األمر 

عىل مدرسة ماربورغ، التي عرفت رصاعاٍت داخليًة وانسحاَب بعض 

ممثليها منها. ويفرتض بعض املحللني اليوم بأن االشرتاكيني كانوا 

ملثاليتهم،  منافًسا  املاربورغية  الجديدة  الكانطية  مثالية  يف  يرون 

لأليديولوجيني  لالشرتاكية  معاٍد  رفيعٍ  كخيٍط  بهم  »ُشهَِّر  بل: 

الربورجوازيني«)1).

5. كارل يوليوس تيودوررودولف شتاملر

Karl Eduard Julius Theodor Rudolf Stammler 

Gießen  َدرََس شتاملر )1856-1938( القانون يف كلٍّ من غيسن

بجامعة  األستاذية،  تخرجه وحصوله عىل  بعد  اشتغل،  واليبتزيك. 

1-Norbert Jegelka: Paul Natorp: Philosophie, Pädagogik, Politik. 

Würzburg 1992, S.10.
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هاال  جامعة  إىل  وبعدها  غيسن  لجامعة  يغادرها  أن  قبل  ماربورغ 

Halle، ومنها من جديد إىل جامعة برلني )1916 إىل 1923(. أسس 

النازي  الحكم  إبان  كان  كام  القانون«.  فلسفة  »مجلة   1913 عام 

منخرطًا يف »دائرة الحرية األملانية«، الذي كان تابًعا للحزب العامل 

األملاين االشرتايك الوطني)1)، وبعدها كان عضًوا يف لجنة فلسفة 

القانون ألكادميية القانون األملاين التي أسسها وزير العدل النازي 

األملاين آنذاك. وحتى وإن مل يكن أعلن معارضته للنازية، فإنه مل 

يلتزم بها مبارشًة ومل يكن من مناضليها.

الجديدة،  للكانطية  القانون  لفلسفة  ٍس  كمؤسِّ شتاملر  ُعرف 

مادة  بأن  يرى  كان  القانون)2).  حول  تقريبًا  كلها  مؤلفاته  ودارت 

الحياة االجتامعية تتمثل يف االقتصاد وشكل القانون املطبق. ومن 

يرفض  بطريقٍة »صحيحٍة«. مل  القانون  له، تحديد  الرضوري، طبًقا 

أخذ  رضورة  عىل  يؤكد  كان  لكنه  مبدئيًّا،  الطبيعي  القانون  شتاملر 

الرشوط االجتامعية بعني االعتبار يف التغيريات االجتامعية. كانت 

1-Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei )NSDAP(.

2-انظر مثال: 

- Die Behandlung des Römischen Rechts in dem juristischen Studium 

nach Einführung des Deutschen Reichs-Civilgesetzbuches. Akademische 

Antrittsrede. Mohr, Freiburg 1885.

- Praktische Pandektenübung für Anfänger. Veit, Leipzig 1893.

- Theorie der Rechtswissenschaft. Scientia, Aalen 1970. Neudruck der 2. 

Auflage Halle 1923.

- Lehrbuch der Rechtsphilosophie. de Gruyter, Berlin 1970. 3. verm. 

Auflage. Unveränderter photomechanischer Nachdruck: de Gruyter, 

Berlin, Leipzig 1928.

- Die Lehre von dem richtigen Rechte. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 

Darmstadt 1964. Unveränderter reprografischer Nachdruck der 

neubearbeiteten Auflage: Halle )Saale( 1926.
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القانون،  دراسة  يف  سائدًة  كانت  التي  التاريخية  الوضعية  الطريقة 

»القانون  مقولة  يف  لّخصه  للقانون  جديٍد  لفهٍم  اقرتاحه  يف  سببًا 

الصحيح«، تابًعا يف ذلك كانط ورافًضا بوضوٍح األفكار املاركسية 

لكنه  بالرضورة،  صالٍح  للقانون  مفهوٍم  من  انطلق  اإلطار.  هذا  يف 

يعدله عندما يحدده بدقٍّة. كان يعترب ترشيع القانون كإجراء »للنظام 

الروحي«، الناتج عن اإلرادة اإلنسانية. وكان يرى يف القانون نوًعا 

من »محاولة فرض الصحيح« ويف آخر املطاف تَوافٌُق لـ »للمضمون 

املمكن لإلرادة«.

والعدل  اإلرادة  لشتاملر حول  األمر  البعيدة  األطروحات  كانت 

لزمانه،  العلمية  البيئة  جداالت  يف  سببًا  باالقتصاد  القانون  وعالقة 

شتاملر  عمل  كان  جهٍة  فمن  الكفاية.  فيه  مبا  مسيسًة  كانت  والتي 

-اُعترُب يف ذلك الوقت عمال مثاليًّا- ُمهامًّ بالنسبة ملا كان يُطلق عليه 

»اشرتاكيي الكنيسة«. ومن جهة أخرى قدم ملاكس فيرب -اعترب يف 

- منطلقات الهجوم. وكان فيرب بالنسبة لشتاملر  ذلك الوقت كامديٍّ

ٍط«. »تجريبيًّا غرَي كامٍل، متوسِّ

Walther Adrian Schücking 6. فالرت أدريان شوكني

يف  متخصًصا  ليرباليًّا،  سياسيًّا   )1875-1935( شوكني  كان 

أملاينٍّ  قاٍض  وآخر  أول  وكان  السلم.  دعاة  ومن  الدويل  القانون 

 Haag الدولية بهاغ العدل  الساعة اشتغل كقاٍض يف محكمة  لحد 

ميونيخ  بجامعة  الجامعية  دراسته  بدأ  تويف.  أن  إىل   1931 من سنة 

بون  القانونية، وغادرها إىل جامعة  العلوم  1894 يف تخصص  عام 

ومنها إىل برلني وحصل عىل شهادة دكتوراه بجامعة غوتينغن. ويف 
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التدريس  له  التي خولت  األستاذية،  1900 حصل عىل شهادة  عام 

1902 بجامعة بريسالو، قبل أن ينتقل لجامعة ماربورغ، حيث  عام 

درََّس قانون الدولة والقانون الدويل وقانون الكنيسة واإلدارة. ويف 

الكانطية  فّضل  وناتروب، ألنه  بكوهن  اتصاالٌت  له  كانت  ماربورغ 

ُمَمثال من طرف أساتذة  الذي كان  القانون املحافظ  الجديدة عىل 

جامعة ماربورغ آنذاك.

انخرط شوكني يف السياسة وتقدم لالنتخابات الربملانية مرتني، 

لكنه مل يتوفق. كان سياسيًّا ضد الحكومة الربوسية، ومل متر هذه 

املعارضة دون آثاٍر جانبيٍة عليه، حيث ُعزل أمد الحياة كأستاٍذ عضٍو 

برملاينٍّ  نظاٍم  إىل  باملرور  الربوسيني  الدولة. طالب  امتحانات  يف 

وبحقوق املرأة وفصل الدولة عن الكنيسة والتوازن بني الرأساملية 

الدمقراطيني  وإدماج  والعاملية  القومية  بني  والصلح  واالشرتاكية 

اإلشرتاكيني يف الدولة)1).

1- من أهم ما خلّف من مؤلفاٍت:

- Quellensammlung zum preußischen Staatsrecht. Mohr, Tübingen 1907.

- Der Staatenverband der Haager Konferenzen. Duncker & Humblot, 

Leipzig 1912.

- Der Dauerfriede Kriegsaufsätze eines Pazifisten. Verlag 

Naturwissenschaften, Leipzig 1917.

- Der Bund der Völker. Studien und Vorträge zum organisatorischen 

Pazifismus. Neuer Geist, Leipzig 1918.

- Die Satzung des Völkerbundes. Kommentar Walther Schücking; Hans 

Wehberg, Vahlen, Berlin 1921.

- Das völkerrechtliche Institut der Vermittlung. H. Aschehoug & Co )W. 

Nygaard(, Kristiania, Oslo u. a., 1923.

- Der Kodifikationsversuch betreffend die Rechtsverhältnisse des 

Küstenmeeres und die Gründe seines Scheiterns. F. Hirt, Leipzig 1931.
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الجزء الثالث: اتجاه التعديل النقدي يف الكانطية الجديدة

إضافًة إىل مدرسة بادن ومدرسة ماربورغ، مثّل الكانطيَة الجديدَة 

يف أملانيا جناٌح ُعرف باتجاه التعديل النقدي. كان من بني ممثليه 

روبريت راينينغر Robert Reininger )1955-1869(، الذي اشتغل 

بالخصوص عىل اإلشكاليات النفسية وفلسفة القيم، وألوايس ريهل 

Alois Riehl )1924-1844(، الذي كان يَعترب الفلسفَة نقًدا للمعرفة 

كتاب  التعليق عىل  فَايْهينغر يف  هانس  برع  كام  للعامل.  ًرا  تصوُّ ال 

»كام  سامها  الفلسفة  من  نوًعا  طّور  الخالص«.  العقل  »نقد  كانط 

لتعريٍف  اسخدامها  بسبب  الرباغامتية  عىل  تُحسب   ،»Als Ob لو 

أساس  عىل  املعرفة  تقوم  التعريف،  لهذا  طبقا  للحقيقة.  خاصٍّ 

العيش  لقيمة  تابًعا  صحتها  مضمون  ويكون  افرتاضيٍة.  خياالٍت 

تلميذه  أما  موضوعيٍة.  معرفٍة  أيِّ  قيام  إمكانية  عدم  وبهذا  الفعيل، 

أساًسا  اهتم  فقد   Richard Hönigswald هونيغسفالد  ريخارد 

بالبحث يف »اليشء يف ذاته« انطالقًا من زاويٍة سيكولوجيٍة محضٍة، 

عىل عكس مدرسة ماربورغ. ذلك أنه أقر بوجود عالقٍة بني الوعي 

واملوضوع، ولهذا السبب رأى بأن اللغة رضوريٌة للوعي، وال ميكن 

إقامة موضوعية موضوٍع ما إال عن طريق اللغة.

جانبها  يف  الجديدة  الكانطية  اتهم  فإنه  كاوفامن  إيريك  أما 

الفلسفي القانوين الهروب من تنوع وتعدد الواقع واالحتامء بتشكيل 

موضوعيٍة  ميتافيزيقا  بناء  عوض  وشكليٍة،  الجانب  أحادية  مفاهيم 

الجدد  الكانطيني  من  نفوره  وبسبب  التجريبية.  الوضعية  ملواجهة 

املمثلني يف مدرسة بادن ونظريتها ماربورغ، التحق بالتيار الهيغيل 

الجديد.
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التزامه  الفلسفية وكذا يف  أعامله  قريبًا يف  نيلسون  ليونارد  نجد 

السيايس واالجتامعي من فريس Fries ومن مدرسة ماربورغ، دون 

أن يكون منتميًا لها بطريقٍة مبارشٍة.

نقوم يف ما ييل بتلخيص أفكار بعض ممثيل هذا االتجاه ليك 

تكتمل لنا مالمح صورة الكانطية الجديدة كاملًة.

Robert Reininger 1. روبريت راينينغر

 (1955-1869( راينينغر  روبريت  النمساوي  الفيلسوف  َدرََس 

الفلسفة والعلوم الطبيعية يف كلٍّ من جامعة بون وهايدلبريغ األملانية 

وكذا بجامعة فيينا النمساوية. كان الكانطي الجديد كونو فيرش أحد 

أساتذته يف هايدلبريغ. حصل عىل الدكتورة بفيينا عام 1893، حيث 

للفلسفة  ممثاًّل  ويُعترب   .1913 عام  من  ابتداء  الفلسفة  تاريخ  َدرَّس 

الباطنية Immanenzphilosophie، واهتم كذلك بإشكاليات نظرية 

الجمعية   1939 إىل   1912 من  ترأس  الكانطية.  واألخالق  املعرفة 

الفلسفية بجامعة فيينا)1).

1-من بني ما كتب:

- Kants Lehre vom inneren Sinne und seine Theorie der Erfahrung, Wien-

Leipzig, 1900.

-Das Psycho-Physische Problem. Eine erkenntnistheoretische 

Untersuchung zur Unterscheidung des Physischen und Psychischen 

überhaupt, Wien-Leipzig, 1916.

- Friedrich Nietzsches Kampf um den Sinn des Lebens. Der Ertrag seiner 

Philosophie für die Ethik, Wien-Leipzig, 1922.

- Metaphysik der Wirklichkeit, Wien-Leipzig, 1931.

- Wertphilosophie und Ethik. Die Frage nach dem Sinn des Lebens als 

Grundlage einer Wertordnung, Wien-Leipzig, 1939.

- Philosophie des Erlebens. Ausgewählt, herausgegeben und eingeleitet 

von K. Nawratil, Wien, 1976.
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بالثانوية،  وهو  اهتامماته  طبعت  فلسفيٍة  اختياراٍت  ثالثة  هناك 

كان  بعد.  ما  يف  تأثريٍ  أميا  الفلسفية  الفكرية  حياته  يف  أثّرت  بل 

يخص  ما  يف  فيختيه  إىل  )نسبة  الفيختية  للمثالية  ا  جدًّ متحمًسا 

تحديد اإلنسان( ولكانط )حتى وإن كان ابتعد عنه يف ما بعد( وعنده 

حبٌّ للحيوانات، قاده عرب شوبنهاور الكتشاف تعاليم فلسفة هندية 

سميت األوبانيشادا Upanishade، وهي فلسفة ُعكست يف التصور 

.»Urerlebniss الفلسفي لراينينغر الذي سامه »املعيش األصيل

فهم بامتياٍز تطوير فلسفٍة أساسيٍة لإلشكاليات الرشطية والتمرن فيها 

عىل التفكري النقدي. وقد يكون السؤال الفلسفي الذي طرحه مبكرًا 

يف بدايات مامرسته الفلسفية كافيا للتذكري بأن اشتغاله عىل »التعايل 

الجديدة، بل  الكانطية  نقاد  منه أحد  Transzendentalität«، يجعل 

كانط نفسه. ومحتوى تساؤله الفلسفي هذا يخترص يف تساؤله كيف 

 »Ich »األنا  مفهوم  طريق  عن  ديكارت  منذ  الحديث  الفكر  وصل 

التفكري يف التعايل والوجود يف الوقت نفسه. فالعلوم املأخوذة كلُّ 

»املعطى«،  لـ  محدًدا  ميدانًا  مشاكل  دون  تفرتض  حدٍة  عىل  واحٍد 

وبهذا فإنها يف مجموع مناهج بحثها ويف إطارها العام تبقى جانبيًة. 

والنتيجة هي أن الفلسفة ال تتوفر عىل ميداٍن يكون موضوع دراسٍة لها، 

بل تفكر فقط وأساًسا يف كيفية الحديث عن »املعطى«. 

انطالقًا من هذا الفهم ملهمة الفلسفة، يرى راينينغر بأن الفلسفة 

الخط  نظره  يف  إنها  بل  األخرى،  للعلوم  إضايفٍّ  كخطٍّ  توجد  ال 

أاّل  يجب  لذا  األخرى.  الخطوط  كل  مع  يتقاطع  الذي  العمودي، 

تربط الفلسفة نفسها بالعلوم األخرى، ويجب عليها أيضا أاّل تنتظر 

ُمشكاًل  تُشكِّل  األخريه  هذه  إن  بل  العلوم،  هذه  من  مساعدٍة  أيَّ 
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كلُّ  العلوم  به  تهتم  الذي  املنفرد  املعطى  أن  مبعنى  لها.  بالنسبة 

واحٍد عىل حدٍة هو مشكٌل بالنسبة للفلسفة. وعندما يفكر يف التطور 

هذا،  وإىل عرصنا  فيينا«  »دائرة  منذ  الجديدة  الوضعية  عرفته  الذي 

لفلسفة راينينغر. ذلك أن مفهوم  بالنتائج املهمة  فقد يعرتف املرء 

»املعطى« ُحط محطَّ تساُؤٍل يف تطور الوضعية املنطقية هذا، متاما 

كالنداء إىل الرجوع إىل »التجربة«، التي كانت مبثابة »لهجٍة منربيِة/

ٍص  كتخصُّ امليتافيزيقا  عىل  هجومه  يف  االتجاه،  لهذا  باطوس« 

يهتم مبشاكل ال معنى لها)1). وطاملا أن الوضعية الجديدة ال تحدد 

املعنى الدقيق للتجربة، فعليها القيام بنقٍد ذايتٍّ واإلعرتاف بأن النداء 

بالرجوع إىل التجربة ال يتوفر عىل أيِّ أهميٍة فلسفيٍة تذكر. مل يكن 

راينينغر ضد الوضعية الجديدة بصفٍة مطلقٍة، بل رأى بأنها مارست 

امليتافيزيقا أيضا يف ندائها للرجوع إىل التجربة. وهذا صحيُح إىل 

حدٍّ بعيٍد، لكنه ال يظهر الحدود بني راينينغر والوضعية التجريبية.

Alois Adolf Riehl 2. ألوايس أدولف ريهل

الفلسفة   )1844-1924( ريهل  النمساوي  الفيلسوف  درس 

وغراتس،  وإنزبروك  وميونيخ  فيينا  بجامعات  والتاريخ  والجغرافيا 

إنزبروك  جامعة  من   1868 عام  الدكتوراه  شهادة  عىل  وحصل 

النمساوية. وحصل عىل األستاذية من جامعة غراتس النمساوية أيضا 

الفلسفة بها، قبل أن يغادر قاصًدا جامعة  1870، وبدأ تدريس  عام 

فرايبورغ األملانية عام 1882، كخليفٍة للكانطي الجديد فيندلباند. ثم 

غادرها عام 1905 ليخلف فيلهيلم ديلتيس Diltheys بجامعة برلني.

1-انظر: حميد لشهب. دائرة فيينا والوضعية املنطقية.
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ينتمي ريهل إىل فالسفة القرن التاسع عرش والعرشين الذين نيُس 

أهم  مثال  نجد  باألملانية. فال  الناطقة  الفلسفية  الساحة  اسمهم يف 

عمٍل له من ثالثة مجلدات تحت عنوان: »النقدية الفلسفية. التاريخ 

والنسق« يف موسوعة كرونر لألعامل الفلسفية)1)، عىل الرغم من أن 

1926. وال يذكر  1924 و  النارش سبق له أن نرش العمل)2) بني  هذا 

اسم ريهل إال قليال ويكتفي املرء يف غالب األحيان بتسجيل اسمه 

وتاريخ ميالده وتخصصه.

تعترب الفلسفة عند ريهل نقًدا للمعرفة ال تعاليَم يف تصوُّر العامل. 

كام متّم ما بدأه كانط باألخذ بعني االعتبار ملعارف العلوم الطبيعية 
والرياضيات، ومنها مثال الهندسُة غري اإلقليدية.)3)

أكد ريهل عىل امليول الضد ميتافيزيقية الواقعية لكانط بتلويناٍت 

وضعيِة )عىل الرغم من أنه يعرتف بأسبقية املعرفة(. كان يفرتض بأن 

1-Kröner Lexikon der philosophischen Werke

 Eduard Spranger und إيدوارد شربانغر وهانس هييس 2-أرشف عىل نرشه كل من 

.Hans Heyse

3- Realistische Grundzüge, 1870.

- Moral und Dogma, 1871.

- Über Begriff und Form der Philosophie, 1872, 1878.

- Der philosophische Kristicismus und seine Bedeutung für die positive 

Wissenschaft )2 vol.( 1879- 1887, 1924.

- Beiträge sur Logik18921, 1924- 1926.

- Friedrich Niezsche, der Künstler und der Denker, 1897, 1923.

- 1900. Robert Mayers. Entdeckung und Beweis des Energieprincipes

- Zur Einführung in die Philosophie der Gegenwart, 1903, 1921.

- Anfänge des Kritizismus. Methodologisches aus Kant «, in Kantstudien, 

1904, 9, p. 493 -517 )entre 1904 et 1922, Aloïs Riehl a écrit uniquement des 

articles(, 1904.

- Führende Denker und Forscher, Leipzig, 1922, 1924.

- Philosophische Studien aus vier Jahrzehneten, 1925.
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الفلسفة ال ميكن أن تقوم إال كتعاليم مبادئ املعرفة ونقدها الذايت، 

والعلوم  املعرفة  نظرية  يف  بالخصوص  ساهم  اإلطار  هذا  ويف 

املعرفة  صحة  عن  البحث  بني  التمييز  رضورة  عىل  ألح  الطبيعية. 

يعني  أسبقية املعرفة ال  بأن  السيكولوجي. ورأى  ومشكل حدوثها 

القبل والبعد الزمنينّي بني املفاهيم، بل عالقتها املنطقية، بحيث إن 

الصنف ال يسبق التجربة، لكنه يشكلها يف ذاتها.

يجب  ذاته  يف  اليشء  كون  فكرة  عىل  دافع  هذا  إىل  إضافًة 

النقدية، ورأى بأن ضامنًة واقيًة العامل  عدم القضاء عليه من طرف 

الخارجي معطاٌة يف كل اإلدراك الحيس، وهي واقعيٌة تحتوي يف 

الواقعي  فبنيُة جوهر  ذاتها.  عنها  مستقٍل  داخلها عىل عالقة بيشٍء 

عىل  يؤثر  وبأنه  يوجد  بأنه  فقط  نعرف  لنا،  بالنسبة  معروفٍة  غرُي 

إدراكاتنا الحسية. وهذه األخرية هي التي، طبًقا لريهل، متنح املعرفة 

يقينها املادي، وعىل العكس من هذا فإن قوانني التفكري ال متنح إال 

يقيًنا شكليًّا. وبغض النظر عن الرياضيات ال توجد هناك أيُّ معرفٍة 

ال تكون يف حاجة للتجربة لتأكيدها. من هنا كان يرى بأن التجربة 

ُمصطلًحا  نظره  يف  تُعترب  لكنها  سيكولوجية،  فردانية  فقط  ليست 

اجتامعيًّا. وال متلك الفلسفة التعاليم املعرفية التي ذكرها فقط، بل 

لها أيضا واجب تقديم قيٍم وإبداعها.

 Hans Vaihinger 3. هانس فايهنغر

بدأ هانس فايهنغر )1933-1852( دراسته الجامعية يف الالهوت 

بجامعة توبينغني وما لبث أن غرّي التخصص ليدرس الفلسفة. حصل 

عىل الدكتوراه عام 1874 وحصل عام 1877 عىل األستاذية بجامعة 
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بجامعة  يلتحق  أن  قبل   ،1883 من  ابتداًء  َدرََّس  حيث  سرتاسبورغ، 

إىل عامه،  أدى  عينيه،  مرٍض يف  وبسبب   ،1884 عام   Halle هايل 

حصل عىل املعاش عام 1906، منقطًعا بذلك عن التدريس، لكنه 

تفرغ للكتابة مبساعدة كاتٍب خاصٍّ له)1).

ــق يف  ــري، عل ــه الفك ــور اهتامم ــط مح ــفة كان ــت فلس كان

1-من بني ما كتبه:
- Hans Vaihinger: Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, 
praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines 
idealistischen Positivismus; mit einem Anhang über Kant und Nietzsche. 
Reuther & Reichard, Berlin 1911.
- Die drei Phasen des Czolbeschen Naturalismus. In: Philosophische 
Monatshefte, Band XII, 1876.
- Der Begriff des Absoluten )mit Rücksicht auf H. Spencer(. In: 
Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie 2 )1878(, 188221-.
- Das Entwicklungsgesetz der Vorstellungen über das Reale, in: 
Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie 2 )1878(, 298,313- 
448-415.
- Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft. Zum 100jährigen 
Jubiläum desselben herausgegeben. Band I.1881 / Band 2: 1892 )Zweite 
Aufl. Band 1, 2 u. Ergänzungsband, hrsg. von Raymund. Schmidt, 1922; 
Neudruck der zweiten Auflage: 1970(.
- Zu Kants Widerlegung des Idealismus. In: Straßburger Abhandlungen 
zur Philosophie. Eduard Zeller zu seinem 70. Geburtstag, 1884, 85164-.
- Mitteilungen aus dem kantischen Nachlaß. In: Zeitschrift für Philosophie 
und philosophische Kritik N.F., Band 96 )1888(, 126-.
- Zur Einführung ]der Kantstudien[. In: Kant-Studien, Band 1 )1897(, 18-.
- Siebzig textkritische Randglossen zur Analytik ]Kants[. In: Kant-Studien, 
Band 4 )1900(, 452463-.
- Kant - ein Metaphysiker? In: Philosophische Abhandlungen. Christoph 
Sigwart zu seinem 70. Geburtstag von einer Reihe von Fachgenossen 
gewidmet, 1900, 133158-.
- Nietzsche als Philosoph, 1902 )Zweite Auflage 1902; Dritte Auflage 1905; 
Vierte Auflage 1916; Fünfte Auflage 1930 = Bausteine zu einer Philosophie 
des Als Ob. N.F. H. 1(.
- Annalen der Philosophie. ]zusammen mit Raymund Schmidt[ Leipzig, 
Felix Meiner, 1919 ff; Bde I-VIII.
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دراســٍة لــه بإســهاٍب )1881( عــىل نقــد العقــل الخالــص لكانــط. 

ــيس  ــط بتأس ــول كان ــات ح ــم الدراس ــاهم يف تنظي ــه س ــام أن ك

ــام  ــط ع ــة كان ــام 1897 وجمعي ــة« ع ــات الكانطي ــة »الدراس مجل

1904، مبناســبة مــرور قــرٍن عــىل وفــاة كانــط. كــام أرشف عــىل 

Ray- ــد شــميدت ــذه راميون ــات الفلســفة« مبســاعدة تلمي  »حولي

mund Schmidt بــني 1919 و 1930.

يُعدُّ فايهينغر تلميذ الكانطي الجديد النغي Lange ومتمم أعامله 

الفلسفية، لكنه ابتعد عنه عندما أكد بأنه يفهم الفلسفة النقدية التي 

هذا،  عىل  عالوًة  للكانطية.  تعليمية  كمؤسسة  ال  كطريقٍة  تستهويه 

بفلسفة  اهتموا  الذين  الفالسفة األكادمييني  أوائل  فايهينغر من  كان 

منذ  نيتشه«  أرشيف  »مؤسسة  إدارة  مجلس  وكان عضًوا يف  نيتشه، 

نشأتها )1894( إىل أن مات هو عام 1933.

ــو  ــام ل ــفة ك ــه »فلس ــو نفس ــامه ه ــا س ــر مب ــرف فايهينغ ُع

قائــٍم  كتــاٍب  يف  املنشــورة   ،»Philosophie des Als Ob أَنَّ 

ــي  ــرة الت ــس الفك ــىل عك ــام 1911. ع ــه ع ــواِن نفِس ــه بالعن بذات

ــم  ــايل أو نظرائه ــاح املث ــاء الجن ــني أعض ــواًء ب ــائعًة س ــت ش كان

ــة الجديــدة، واملتمثلــة يف وجــوب  الواقعيــني مــن أتبــاع الكانطي

ــدف  ــإن ه ــع، ف ــة والواق ــني املعرف ــٍة ب ــة كُماَمثَل ــم الحقيق فه

ــن  ــامل الخارجــي م ــر هــو التحكــم يف الع ــد فايهينغ ــة عن املعرف

طــرف الــذات العارفــة. وتلعــب املراســلة/التواصل بــني األفــكار 

واالقتناعــات مــن جهــٍة والواقــع مــن جهــٍة أخــرى دوًرا ثانويًّــا يف 

نجــاح الترصف/الســلوك. ونلمــس هنــا نفحــة تأثــري دارويــن وكــذا 

ــر. ــر فايهينغ ــه يف فك ــوبنهاور ونيتش ش
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« مــن التفكــري يف  يكمــن منطلــق إشــكالية  فلســفة »كــام لــو أَنَّ

كيفيــة الوصــول إىل يشٍء صحيــح انطالقـًـا مــن فرضيــاٍت خاطئــٍة. 

وبهــذا املعنــى، فــإن املعرفــة عنــد فايهينغــر تعنــي مقارنــة غــري 

ــدرة  ــدم الق ــة يف ع ــة املعرف ــرى نهاي ــروف، وي ــروف باملع املع

عــىل تقليــص غــري املعــروف يف املعــروف. ويعتــرب فايهينغــر يف 

هــذا اإلطــار الــذرة واللــه والــروح كخيــاالٍت مفيــدٍة)1)، تكتســب 

ــارض  ــت تتع ــى وإن كان ــٌة، حت ــا« صحيح ــو أنه ــام ل ــى »ك معن

عــن وعــٍي مــع البنــاء الفكــري. ذلــك أن فايهنغــر، وعــىل غــرار 

ــذا  ــل ه ــأن مث ــد ب ــن، يؤك ــد« الكثريي ــال املفي ــفة »الخي كل فالس

الخيــال املفيــد يســتمد مرشوعيتــه مــن أهــداف الحيــاة العمليــة. 

ــرء إىل  ــل امل ــو أن« يص ــام ل ــىل »ك ــج ع ــق التعري ــن طري وع

»املعطــى«، إىل أن يصــل إىل طريــٍق أقــرَص بظهــور منــوذٍج جديٍد 

تُقبل  املعرفة،  نظرية  فلسفة  نظريٍة يف  أو  بافرتاٍض  املفيد«  »الخيال  األمر يف  1-يتعلق 

كرشٍح أو شكل تفكريٍ بطريقٍة مؤقتٍة، حتى وإن كان من الصعب الربهنة عليها أو الدفاع 

عنها من وجهة نظٍر علميٍة أو منطقيٍة محضٍة. ونجد هذا املصطلح يف تياراٍت فلسفيٍة 

متعددٍة كالرباغامتية واالداتية والطبيعانية )املذهب الطبيعي(. إىل جانب فايهينغر الذي 

دانييل دينيت Daniel Dennett . ومن بني امليادين  استعمل املصطلح، نجد كذلك 

التي نجد حضور مفهوم »الخيال املفيد« فيها هناك ميدان القانون يف ما يخص حرية 

اإلرادة لإلنسان. فعىل الرغم من أن املرء ال يستطيع الربهنة عىل اإلرادة الحرة لإلنسان، 

فإن املرشع يف الكثري من الدول يؤكد عىل أن اإلنسان الناضج، املعاىف جسديًّا ونفسيًّا، 

يتوفر عىل إرادٍة حرٍة للقيام بيشٍء ما أو عدم القيام به. اليشُء نفُسه نجده يف علم التنجيم، 

ألن له وظيفًة اجتامعيًة تتمثل يف تقديم معًنى )أو معاين( ما، ألفراد املجتمع الباحثني 

عن معنى لحياتهم وللحياة بصفة عامة. كام نجده يف األنطولوجيا )علم الوجود( والنزعة 

اإلسمية يشري مصطلح »النزعة الخيالية Fiktionalismus« يف الفلسفة النسقية الحديثة 

إىل نوٍع من مواقَف غريِ واقعيٍة يف ما يخص مواضيَع معينٍة، ال توجد بالفعل، بل خيالية 

 Peter van :فقط. وهناك فالسفة عديدون استعملوا املصطلح نذكر منهم بالخصوص

 Inwagen, Cian Dorr, Gideon Rosen, James Woodbridge, Schopenhauer,

 Hartry Field, Friedrich Nietzsche, Richard Joyce, Mark Kalderon, Daniel

 Nolan, Greg Restall, Caroline West, William James, Heinrich Scholz, Pierre

.Duhem, Edward Grant
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للواقــع. يتعلــق األمــر إًذا بعمليــٍة فكريــٍة مفتوحــٍة عــىل األفــق، ال 

تُنهــى، بــل تســتمر دامئًــا. ونلمــس هنــا تقاربًــا بــني هــذه الفكــرة 

ــة. ــة األمريكي والرباغامتي

Richard Hönigswald 4. ريخارد هونيغسفالد

بــدأ الفيلســوف النمســاوي األصــل هونيغســفالد )1947-

1875( دراســته يف الطــب بجامعــة فيينــا عــام 1892 وحصــل 

ــّرغ لدراســة الفلســفة  ــك تف ــوراه عــام 1902. بعــد ذل عــىل الدكت

ــايل  ــة ه ــال إىل جامع ــل االنتق ــاوية قب ــس النمس ــة غرات بجامع

ــني مــن تتلمــذ عــىل يدههــم عــىل   ــث تتلمــذ مــن ب Halle ، حي

ريهــل Riehel، الــذي أرشف كذلــك عــىل رســالته للدكتــوراه عــام 

ــياء  ــع األش ــن واق ــوم ع ــم هي ــول تعالي ــوان: »ح ــت عن 1904 تح

Bres-  الخارجيــة«. حصــل عــىل األســتاذية مــن جامعــة بريســالو

ــة  ــاهمٌة يف نظري ــه: »مس ــٍث عنوان ــام 1906، ببح ــة ع lau األملاني

ــّوض  ــة، إىل أن ع ــذه الجامع ــتغل به ــة«، واش ــة واملنهجي املعرف

عــام 1916 ويليــان شــترين William Stern كرئيٍس لقســم الفلســفة 

ــا. ويف عــام 1929، انتقــل للتدريــس  والســيكولوجيا والبيداغوجي

ــا  ــام 1933، عندم ــس ع ــن التدري ــف ع ــخ. أوق ــة ميوني يف جامع

ــه الذهــاب املبكــر عــىل  ــرض علي ــون للحكــم، وفُ وصــل النازي

ــا  ــكا، وبعدم املعــاش. ويف عــام 1939 اضطــر للهجــرة إىل أمري

ــة التــي كان حصــل عليهــا مــن  ــه الجنســية األملاني أُســقطت علي

قبــل، حصــل عــىل الجنســية األمريكية عــام 1944، لكنــه مل ينجح 
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يف االشــتغال بــأيِّ جامعــة بهــا، واســتمر يف الكتابــة مــع ذلــك)1).

تطور التفكري الفلسفي لهونيغسفالد خطوًة خطوًة إىل أن أصبح 

عماًل نسقيًّا متكاماًل إىل حدٍّ ما. طّور يف البدء موقًفا كانطيًّا تابًعا يف 

ذلك أستاذه ريهل، وهو موقٌف كان يف الوقت نفِسه نقًدا للوضعية 

الجديدة، لكنه موقٌف تضّمن أيًضا بعض العنارص مام ُسمي فلسفة 

الوعي كام مثّلها برينطانو وهورسل مثاًل.

إىل حدود 1915 كان هناك شبُه تواٍز بني هونيغسفالد وكاسرير 

وبرونو باوخ، وينعكس موقفه من أساتذته بالخصوص يف اشتغاله 

التفكري  اهتامماته فلسفة  بعد ذلك دخل حيّز  الفلسفة.  تاريخ  عىل 

ما  يف  الفكري  جهده  كل  يف  نلمس  اللغة.  وفلسفة  والبيداغوجيا 

1-مام كتبه:

- Beiträge zur Erkenntnistheorie und Methodenlehre. Leipzig 1906.

- Zur Wissenschaftstheorie und -systematik. Mit besonderer Rücksicht auf 

Heinrich Rickerts ‚Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft’. In: Kant-

Studien. 171912/, S. 28–84.

- Zum Streit über die Grundlagen der Mathematik. Heidelberg 1912.

- Prinzipienfragen der Denkpsychologie. In: Kant-Studien. 181913/.

- Die Skepsis in Philosophie und Wissenschaft. Göttingen 1914.

- Die Philosophie des Altertums. 2. Auflage. Leipzig 1924.

- Über die Grundlagen der Pädagogik. 2. umgearb. Auflage. 1927.

- Die Grundlagen der Denkpsychologie. 2. umgearb. Auflage. Leipzig/ 

Berlin 1925 )ND: Darmstadt 1965(.

- Die Philosophie der Renaissance bis Kant. Berlin/ Leipzig 1923.

- Vom Problem der Idee. In: Logos. XV/1926.

- Kausalität und Physik. 1931.

- Grundfragen der Erkenntnistheorie. Tübingen 1931, Hamburg 1997.

- Geschichte der Erkenntnistheorie. Berlin 1933. )ND: Darmstadt 1966(

- Philosophie und Sprache. Problemkritik und System. Basel 1937. )ND: 

Darmstadt 1970(
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يخص موضوع دراسته ما سامه »املوناس Monas« حارًضا يف كل 

 .»Gegenständlichkeit »املوضوعانية  مفهوم  به  ويعني  عمله، 

1930، يف بعض  النسقي حوايل عام  اشتغاله  ويلمس املرء نضج 

كتبه كـ »اإلشكاليات األساسية لنظرية املعرفة« وبطريقة أكرث تركيزًا 

يف »التقديم الذايت«. إال أن البناء العام لنسقيته سواًء عىل الصعيد 

املنهج أو املضمون ال يظهر بوضوٍح إىل يف الكتابنْي اللَذيْن نرُشا 

الفلسفة  و»نسق  املنهجية«  للتعاليم  العامة  »األسس  وفاته:  بعد  له 

ًرا من خالل التصميم الفردي لإلشكاية«. وتجدر اإلشارة إىل أن  ُمطوَّ

هونيغسفالد حاول يف اشتغاله الفلسفي التصدي لفكر هايدغر من 

جهٍة واملثالية املغاىَل فيها لهيغل من جهة أخرى.

مل يهتــم هونيغســفالد يف نظريــة املعرفــة بتقريــر الحــدود يف 

Sub- ــة ــة والذاتي ــني املعرف ــط ب ــل بالرب ــا أفكــر« الكانطــي، ب  »أن

ــار  ــا هــو األخــذ بعــني االعتب ــه هن jektivität. واألهــم بالنســبة ل

للتحديــد الســيكولوجي األســايس يف مــا يخــص دراســة أســبقية 

ــارف  ــرص يف املع ــل ال ينح ــوع التأم ــأن موض ــرى ب ــة. وي املعرف

العلميــة، بــل يتعــداه إىل كل املعــارف والتجــارب اإلنســانية 

األخــرى مبــا يف ذلــك تلــك التــي تعتمــد عــىل األخــالق 

ــيس  ــكالية »التأس ــا إىل أن إش ــري هن ــن. ونش ــتيطيقا والدي واإلس

النهــايئ« تصبــح معــه إشــكالية »تكويــن أو تشــكيل املوضــوع«. 

وأكــد يف هــذا اإلطار أنــه ال يكفــي الرتكيز عــىل الوقائــع التجريبية 

التــي ميكــن معرفتهــا، كــام تقــول الوضعيــة أو االهتــامم ببنيــات 

الوعــي كــام تؤكــد عــىل ذلــك الفلســفة القصديــة لهــورسل مثــال، 

بــل يتعلــق األمــر عنــده بالوصــل بــني الــذات واملوضــوع، الــذي 



الكانطية الجديدة106

تـُـراد معرفتــه يف املوضوعيــة. وبهــذا يــرى أن اإلشــكالية الرئيســية 

ــة. ــد املوضوعي للفلســفة هــي تحدي

 ،)Gegenständlichen( للموضوعيـة  تحديـده  محاولـة  يف 

 Einheit الوحـدة  بـني  العالقـة  إشـكالية  هونيغسـفالد  يُضّمـن 

والتعـدد Vielheit، بـني العـاّم والخـاّص، أو بلغته هو بـني الوقائع 

)املعطيـات( واملبدأ )املفهـوم واملنهج(. ويفهـم التفكري كظاهرٍة 

سـيكولوجيٍة أساسـيٍة غـريِ قابلٍة لالسـتنتاج، ال ميكـن الذهاب إىل 

أبعـد منهـا. ويحـدث التوتـر يف نظره بـني الواقـع الفعـيل كَتََمظُْهٍر 

وبـني اإلمكانيـات غـري النافذة للفكـر أو التفكـري. يتعلق األمـر إًذا 

هنـا بالنسـبة له بالعالقة بني املعيـش واملعرفة واملَملَـَكات الروحية 

التـي  الـذات  يسـمي  اليبنتـز  إىل  واسـتناًدا  ـدة.  املُجسَّ للـذات 

نتعـرف عليهـا عن طريـق التفكـري بــ »املونـاس Monas«. وهناك 

عالقـٌة متبادلـٌة ال ميكـن حلهـا بني املونـاس والعـامل. ويوجد يف 

املونـاس »حضـوٌر ذايتٌّ«، أو ما سـامه »العالقة مع الـذات«، وهذا 

مـا يجعـل مـن املونـاس يف نظـره موضوًعـا. ويهتـم هونيغسـفالد 

يف هـذا اإلطـار بطريقـٍة نقديـٍة بإشـكالية مـا إذا مل يكـن باإلمـكان 

أن يُصبـح »الـاليشء Nichts« مضمونًـا للتجربـة. ويلمـس املـرء 

هنـا بوضـوح تعرّضـه لهايدغـر، وبالخصـوص يف نصـه »مـا هـي 

امليتافيزيقـا« )1929(، ويـرى بـأن »الـاليشء«، عـىل العكـس مـن 

الاّلنهـايئ، ال ميكـن أن يتوفـر عىل موضوعيـٍة. ويهاجمـه هايدغر 

ُمتهـاًم إيـاه بغياب إشـكالية معرفـة املوضوع عنده وعوض دراسـة 

مـا هـو معطًـى ال يـدرس إال النهايئ.

وشيق  طويل  لهونيغسفالد  الفلسفي  النسق  عن  الحديث  إن 
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عىل  املتناول،  يف  يستعملها  كان  التي  اللغة  طبيعة  ألن  للغاية، 

أنها كانت تعالج مواضيَع فلسفيًة عميقًة ومعقدًة. تبقى  الرغم من 

اإلعتقاد  ففي  بالدين.  باهتاممه  يتعلق  ما  يف  منها  بد  ال  إشارٌة 

يرى  أنه  كام  الوجود.  معنى  عىل  نظره  يف  اإلنسان  يتعرف  بالله، 

عن  ويعرّب  ذاته،  اإللهي  الوجود  يف  مؤسسٌة  اإلميان  إمكانية  بأن 

ليس ال شيئًا  الله  »إن  يقول:  عندما  ا  بطريقٍة جميلٍة جدًّ األمر  هذا 

ألنني أعتقد فيه، بل أعتقد فيه ألنه يوجد. ويف وجوده هذا ينعكس 

بالرضورة  اإللهي  الوجود  ويتمظهر   ... االعتقاد  معنى  مضمون 

الله املعنى اإلمياين لكل  الفرضية. تكشف مبارشة  كتحقيٍق لهذه 

من  اإلميان  معنى  الله يف  أفكر يف  ولكل شارٍط.  هو مرشوٌط  ما 

خالل »افرتاض« وجودي يف الله«)1).

Erich Kaufmann 5. إيريك كاوفامن

وتاريخ  بالفلسفة  الجامعية  دراسته   )1880-1972( كاوفامن  بدأ 

يغرّي  أن  قبل  فرايبورغ،  بجامعة  وبعدها  هايدلبريغ  بجامعة  األدب 

Hal- 1906 بجامعة هاال  لدراسة القانون. حصل عىل الدكتوراه عام

 ، Kiel حصل عىل درجة األستاذية عام 1908 من جامعة كيل . le

 1913 عام  ينتقل  أن  قبل   ،1912 عام  الجامعة  بهذه  التدريس  وبدأ 

إىل جامعة كونيغسبريغ)2) . بعد الحرب العاملية األوىل، حيث أُرغم 

Grundfragen der Erkenntnistheorie. Tübingen 1931, S. 147 :1-انظر كتابه

2-مام كتب:

- Studien zur Staatslehre des monarchischen Prinzips )Einleitung: 

Die historischen und philosophischen Grundlagen(. Hallesche 

Inauguraldissertation, 1906

- Auswärtige Gewalt und Kolonialgewalt in den Vereinigten Staaten 

von Amerika. Eine rechtsvergleichende Studie über die Grundlagen des 
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عىل املشاركة وُجرح ُجرًحا خطريًا، تابع التدريس بجامعة برلني عام 

1917 وانتقل إىل جامعة بون عام 1920.

عكف  عندما   ،1921 عام  بجالٍء  الجديدة  للكانطية  نقده  ظهر 

دراسته  وبعد  الجديدة.  للكانطية  القانون  فلسفة  دراسة  عىل  نقديًّا 

عّدِة،  مناِصَب  يف  وتقلب  القانون  يف  امليداين  للعمل  تفرغ  هذه 

حيث   ،1933 حدود  إىل  التدريس  استأنف  حيث  برلني  إىل  ليعود 

نجح  لكنه  النازية؛  طرف  من  التدريس  عىل  التوقف  عليه  فرض 

ما ُسمي »حلقة  بربلني يف  بيته  الطلبة حوله يف  يف جمع شلة من 

بحرية نيكوالس Nikolasseer Seminare«. هرب إىل هولندا عام 

1938، حيث نرش املحارضات التي سبق له أن ألقاها عام 1935 يف 

أكادميية هاغ للقانون الدويل تحت عنوان: »القواعد العامة لقانون 

السالم«. رجع إىل أملانيا عام 1946 وتابع التدريس بجامعة ميونيخ 

إىل أن حصل عىل املعاش عام 1950.

القانون  أو  الحق  القانون، كمدافعٍ عىل  ُعرف، كمتخصٍص يف 

ُعرف  كام  وامليتافيزيقي،  األنطولوجي  املنهج  وعىل  الطبيعي 

amerikanischen und deutschen Verfassungsrechts, 1908

- Das Wesen des Völkerrechts und die Clausula rebus sic stantibus. 

Rechtsphilosophische Studie zum Rechts-, Staats- und Vertragsbegriff, 

1911

- Verwaltung, Verwaltungsrecht )Wörterbuch des deutschen Staats- und 

Verwaltungsrechts(, herausgegeben von Stengel-Fleischmann, Bd. III, 

1914

- Bismarcks Erbe in der Reichsverfassung, 1917

- Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie. Eine Betrachtung über die 

Beziehungen zwischen Philosophie und Rechtswissenschaft, 1921

- Die Problematik des Volkswillens, 1931.
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مبواقفه املعارضة ملا ُسمي بالكانطية الجديدة ذات النفحة الوضعية 

فإنه حاول مقاومة   ، فبتأكيده عىل وجود قانوٍن طبيعيٍّ القانون.  يف 

الوضعية والنسبية يف آٍن واحٍد، اللتنَْي كانتا تُعتربان بالنسبة له نتائَج 

ثالثٍة:  أبعاٍد  ذا  اإلطار  هذا  نقُده يف  وكان  العقالنية.  للنزعة  طبيعيًة 

إال عىل  العدالة  نظره  يفهم يف  يكن  للقانون مل  الوضعي  فالتأويل 

النزعة  أما  التوزيعية واالنتقائية.  تباديلٍّ، وبهذا تضيع أشكاله  شكٍل 

فقط،  األفراد  من  مجموعٍة  إىل  املجتمع  اختزلت  فإنها  العقالنية 

وبهذا نسيت املؤسسات وأهداف وإنجازات اإلنسانية. ويقود هذا 

إىل البعد النقدي الثالث له واملتمثل يف العجز عن تصور استمرارية 

تشكلها  التي  األجيال  تعاقب  يف  يعني  الزمن،  يف  املؤسسات 

أسايسٍّ يف  عنرٍص  إضافة  الوضعية عىل  يؤاخذ  أنه  كام  وتجددها. 

انحطاط العدالة، وهو إعطاُؤها »إجابًة شكيًّة« عىل إشكالية ما هي 

القانون الوضعي مبثابة -عىل حد  نقده يعترب  العدالة. ويف هيجان 

تعبريه ـ »عاهرٍة«، تقدم نفسها لكل من هّب ودّب.

ما يُعاب عىل كاوفامن يف تنظريه لفلسفة القانون هو أنه مل يعِط 

املرء  أن  عىل  بالتأكيد  اكتفى  بل  العدالة،  معنى  عىل  مقنًعا  جوابًا 

الفعيل  وجودها  عن  البحث  لعدم  ودعا  معناها،  تحديد  ميكنه  ال 

البحث عن  يجب  ما  بقدر  طبيعيٍّ ميكن ملسه،  الواقع كيشٍء  يف 

مضمونها يف هذا الواقع. ويعزو لله وحده إمكانية املعرفة الكاملة 

والشاملة للعدالة وال ميكن لإلنسان أن يعطي لهذه العدالة إال معًنى 

النزعة  عىل  جديٍد  من  هجومه  رائحة  هنا  املرء  ويتشمم  تقريبيًّا. 

ِع والله، حتى ليُخيَّل  العقالنية، املُتهمة من طرفه بالخلط بني املرَُشِّ

للمرء بأنه هو الله نفسه.
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Leonard Nelson 6. ليونارد نيلسون

يف  بهايدلبـريغ  الجامعيـة  دراسـته   )1882-1927( نلسـون  بـدأ 

الفلسـفة والعلـوم الطبيعيـة والقانون. ومن بني أسـاتذته يف الفلسـفة 

كان هنـاك الكانطـي الجديـد كونـو فيـرش. انتقـل إىل جامعـة برلني 

وبعدهـا إىل جامعـة غوتينغني، حيث حصـل عىل الدكتوراه برسـالٍة 

حـول ياكـوب فريدريـك فريـس ويوليـوس باومـان. حصـل عـىل 

درجـة األسـتاذية عـام 1908، عىل الرغم مـن املحـاوالت املتكررة 

لهـورسل لعرقلة مسـاره الجامعي، ألن نيلسـون كان مـن منتقديه، بل 

هيـأ أطروحـة أسـتاذيته كلهـا لنقـد جانٍب من فلسـفة هـورسل، ويف 

عـام 1919 بـدأ التدريـس بهـذه الجامعة.

الفلسفة  شكلت  بارزاً:  سياسيّاً  مفكرًا  نيلسون  ليونارد  كان 

واملامرسة وحدًة بالنسبة له. كان املرور من التأمل الفكري إىل منط 

نيلسون  صاغ  الفلسفي.  برنامجه  قبل  من  مطلوبًا  األخالقي  الحياة 

مبدرسة  قبال  عنها  املرء  عرب  كام  األخالقية،  االشرتاكية  مفهوم 

اإلشرتايك  الحزب  وبني  بينه  وقع  الجديدة.  للكانطية  ماربورغ 

الدميقراطي نزاٌع عام 1917 عندما أسس »االتحاد الدويل للشباب 

.»Internationalen Jugend-Bund

أسـس نيلسـون وهـو طالـٌب بعـُد مـع مجموعـة مـن الطلبـة 

الجديـد  للكانطـي  )نسـبة  الجديـدة«  فريـس  »مدرسـة  الشـباب 

وكانـت  وغوتينغـني،  بربلـني   )Jakob Friedrich Fries فريـس 

يف العمـق عبـارًة عـن دائـرة نقـاٍش فلسـفيٍة، حملت عـىل عاتقها 

رعايـة وإمتـام الفلسـفة النقديـة لكانط، مبسـاعدة ما اشـتغل عليه 
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فريـس يف هـذا اإلطـار. وغـري اسـم الدائـرة »املدرسـة« ليصبـح 

عـام 1913: »جمعيـة ياكوب-فريدريـك فريس«. وبسـبب الحرب 

الجمعيـة االشـتغال بطريقـٍة منظمـٍة  العامليـة األوىل مل تسـتطع 

ومسـتمرٍة، فـإىل حـدود 1921، نظمـت نـدوة فقـط حـول »نظرية 

املعرفـة والفلسـفة النقديـة«.

الصارم  بالعلم  الفلسفي  التفكري  يطالب  نيلسون  كان 

واملصداقية، والتطبيق املتسق ملا يتوصل له يف السياسة عموًما. 

 Die Unmöglichkeit der مثَّل يف كتابه: »استحالة نظرية املعرفة

املعرفة،  نظرية  باستحالة  القائل  التصور   »Erkenntnistheorie

موضوعيًّا،  للمعرفة  املوضوعية  الصالحية  تأسيس  ميكن  ال  ألنه 

دون أن يفرتض املرء هذه الصالحية من قبُل. يف املقابل كان يرى 

أهمية فلسفة األخالق، وبالخصوص يف فرتات التحول االجتامعي 

الكربى. وكان مصطلح »املصالح Interessen« مركزيًّا يف تفكريه 

األخالقي. وطبًقا ملبدئه األسايس املتعلق بكرامة الشخص، فإنه 

من الرضوري احرتام مصالح كلِّ مخلوٍق يشُعر باملتعة أو األمل، 

وتنتمي الحيوانات بالنسبة له إىل هذه املخلوقات، ولهذا السبب 

كان يطالب بـ »حقوق الحيوان« وعيش اإلنسان عىل منٍط نبايتٍّ: 

»إن العامل الذي ال يريد أن يكون »عائًقا للرأساملية« فقط، والذي 

أمام  الركوع  يريد  وال  الجد،  محلَّ  االستغالل  ضد  النضال  يأخذ 

هذا  الضارة،  غري  الحيوانات  استغالل  يف  املتمثلة  ة  الَفضَّ العودة 

العامل ال يشارك يف قتل ماليني الحيوانات يوميًّا«)1).

. Recht und Staat, 19261-انظر كتابه: القانون والدولة
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مات نيلسون يف سن مبكٍر وكانت حياته الفكرية حافلًة بالعطاء 

الفلسفي والسيايس، ترك للخزانة األملانية كتبًا قيمًة يف اختصاصه، 

للدارسني، وبالخصوص املهتمني  تُعدُّ إىل حدِّ اآلن مراجَع مهمًة 

بالفكر الكانطي الجديد يف حلته النقدية)1).

1-انظر مثال:

Gesammelte Schriften in neun Bänden. Herausgegeben von Paul Bernays 

u. a. Meiner, Hamburg 1970–1977. 

- Band I: Die Schule der kritischen Philosophie und ihre Methode.

- Band II: Geschichte und Kritik der Erkenntnistheorie.

- Band III: Die kritische Methode in ihrer Bedeutung für die Wissenschaft.

- Band IV: Kritik der praktischen Vernunft.

- Band V: System der philosophischen Ethik und Pädagogik.

- Band VI: System der philosophischen Rechtslehre und Politik.

- Band VII: Fortschritte und Rückschritte der Philosophie von Hume und 

Kant bis Hegel und Fries.

- Band VIII: Sittlichkeit und Bildung.

- Band IX: Recht und Staat.

-Ethische Methodenlehre. von Veit & Comp., Leipzig 1915.

- Die Rechtswissenschaft ohne Recht. von Veit & Comp., Leipzig 1917.

- Demokratie und Führerschaft. Öffentliches Leben, Berlin 1932.

- Vom Selbstvertrauen der Vernunft: Schriften zur krit. Philosophie und 

ihrer Ethik. Hrsg. von Grete Henry-Hermann )Philosophische Bibliothek. 

Band 288(. Meiner, Hamburg 1975.
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الجزء األول: انتشار الكانطية الجديدة

قادت صحوة إعادة االهتامم بالكانطية إًذا من بني ما قادت إليه 

تفرع  ما  وكل  الرئيسيتني  مبدرستيها  الجديدة  الكانطية  ظهور  إىل 

الجديدة  الكانطية  حضور  يقترص  ومل  بجانبهام.  »نبت«  أو  عنهام 

جغرافيًّا يف أملانيا، بل تعداه لينشرت يف كل بقاع العامل تقريبًا)1).

1. يف روسيا

مل يقترص تأثري الكانطية الجديدة جغرافيًّا عىل أملانيا وحسب، 

رويسٌّ  جديٌد  كانطيٌّ  فريٌق  فهناك  كثريًة.  أوروبيًة  دواًل  شمل  بل 

أليكسسييف  مثل  وماربورغ«)2)  »بادن  املدرستني  كلتا  من  ارتوى 

بوييك O. Buek، هيسني S. Hessen، كانانوف   ،N. Aleksejew

 ،S. Rubinstein روبينشطاين   ،H. Lanz النز   ،P. Kananow

ساالغوف   ،W. Sawal‘sky سافالسيك   ،A. Sacchetti ساخيتي 

 ،B. Vogt فوغت   ،A. Toporkoff طوبوركوف   ،L. Ssalagoff

.B. Wischeslavzeff فيشيسالفيتيف

بريدياجيف  مثل  وريكرت  لفيندلباند  عدًة  تالميَذ  نجد  كام 

1-Karl Vorländer. Geschichte der Philosophie. Band 2, Leipzig 1919

2-Bezrodnyj, M. Zur Geschichte des russischen Neukantianismus. Die 

Zeitschrift »Logos« und ihre Redakteure. Zeitschrift für Slawistik, 37)4(, 

1992.  PP. 489 -511.
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 I. فوندامينسيك   ،N. Bubnoff بوبنوف   ،  N. Berdiajew

 A. غوتس   ،A. Fondaminskaja فوندمينسكايا   ،Fondaminski

Gotz، إيليني I. Iljin، ياكوفينيك B. Jakowenko، كيتسيافوسيك 

 ،O. Mandelstam ماندلسطام   ،B. )Th.( Kistiakowski

 M. روبينشطاين  م.   ،P. Nowgorodzew نوفغوروتدتزيف 

 W. سينسينوف   ،M. Schaginyan شاغينيان،   ،Rubinstein

.F. Stepun ستيبون ،A. Steinberg شتاينبريغ ،Sensinow

كبيلياجيف  وناتورب  كوهن  يد  عىل  تتلمذ  آخر  فريق  وهناك   

 D. غاورينسيك   ،N. Boldyrew بولديريف   ،  W. Beliajew

 M. غوربونكوف   ،M. Glikson غليكسون   ،Gawronsky

 ،N. Hartmann هارمتان ،G. Gordon غوردون ،Gorbunkoff

 A. كوبيتسيك   ،J. Klatzkin كالتسكني   ،M. Kagan كاغان 

 D. Samarin سامارين   ،B. Pasternak باستريناك   ،Kubitzky

وآخرين.

 M. من بني من يالحظ فيهم تأثري مدرسة ماربورغ هناك باختني

 ،L. Gabrilowitsch غابريلوفيتش   ،Wl. Dinse دينزا   ،Bachtin

 B. ياكوفينكو   ،A. Gurland غورالند   ،J. Gordin غوردين 

Jakowenko، كوانغن D. Koigen، كورالنيك A. Koralnik وغريهم.

وكانت مجلة »اللوغوس Logos« لسان حال الكانطيني الجدد 

الصويف  الديني  للتفلسف  كنقيٍض  فلسفتهم  فهموا  الذين  الروس، 

األنوار  بفكر  لاللتحاق  ودعوًة  آنذاك،  منترًشا  كان  الذي  الرويس، 

لتطوير الفلسفة الروسية، لتصبح جزًءا ال يتجزأ من الثقافة الروسية.
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شقيها  يف  الجديدة  بالكانطية  الكثيف  االهتامم  هذا  يساعد  مل 

الفلسفي قامئٍة بذاتها باملعنى  بناء مدرسٍة روسيٍة لهذا االتجاه  يف 

الحقيقي للكلمة، نظرًا للظروف الصعبة التي كانت الفلسفة والبحث 

الفلسفي يعيشه يف الجامعات الروسية آنذاك، ونظرًا للصورة الرهيبة 

طبقاته  مبختلف  الرويس  العام  الرأي  يف  للفلسفة  كانت  التي 

االجتامعية، كأداٍة متثل خطرًا عىل استقرار البلد)1).

2. يف بولندا

تتلمذ عىل يد كانط مبارشًة فيلسوفان بوالنديان هام بوروفسيك 

عىل  املؤرخون  ويُجمع   .  Wasiański وفاسيانسيك)2)   Borowski

أن أفكار كانط بدأت دخول بوالندا ابتداًء من مثانينيات القرن الثامن 

عرش. ونُعت كانط بـ »فيلسوف الشامل األزيل«)3) عام 1790، ويف 

البوالندية.  اللغة  إىل  مؤلفاته  ترجامت  أيضا  بدأت  املرحلة  هذه 

كان  اللغة  هذه  إىل  لكانط  تُرجم  نصٍّ  أول  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 

»حول السلم األبدي«.

يف نهاية القرن 18 وبداية القرن 19، وتحت تأثري اتجاهاٍت فلسفيٍة 

أخرى، ونتيجة التحوالت السياسية واأليديولوجية يف بوالندا، اهتم 

De-  املفكرون يف هذا البلد يف عز عرص األنوار عندهم بالربوبية

العقالنية  والنزعة  اإلستكلندي  العام«  و»الحس  اإلنجليزية   ismus

1-Nina A. Dmitrieva. Der russische Neukantianismus: Marburg in 

Rußland. Historisch-philosophische Skizzen

2-Karol Bal. Kant in Polen. Kant in the World, 31 January,2014.

3-Bobko A. »Radykalne zło« ludzkiej natury a idea »wiecznego pokoju«. // 

Znak. Nr. 454. 1993.
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بل  امليتافيزيقا،  ضد  ما  حدٍّ  إىل  كانت  اتجاهاٌت  وكلها  الفرنسية. 

أكرث من هذا فهم الكثري من الباحثني البولنديني آنذاك فلسفة كانط 

باعتبارها ميتافيزيقا)1)، قاوموا بها االتجاهات املذكورة أعاله.

كلُّ باحٍث عن تأثري الكانطية يف بالد بوالندا ال ميكنه عدم ذكر أحد 

أهم األسامء البولندية التي اشتغلت عىل فلسفة كانط بعمٍق، ويتعلق 

األمر مباريا هونا ـ فرونسيك Maria Hoene-Wronski. وكان أول 

اشتغاٍل له عىل كانط عام 1803 بجامعة مارسيليا الفرنسية. وكان عمله 

هذا أوَّل عمٍل نسقيٍّ وصف التعاليم الكانطية بفرنسا. ويُجمع مؤرخو 

الفلسفة عىل أن عمل هونا-فرونسيك هذا كان أوَل عمٍل أصيٍل عن 

كانط يف أوروبا يف ذلك الوقت)2). يف أواخر القرن 19 بدأ االهتامم 

بكانط يكرب مجدًدا يف بولندا بفعل تأثري »النقدية الجديدة« من جهٍة 

والكانطية الجديدة من جهٍة أخرى. ونجح الجناحان مًعا يف الدخول 

Warschauer-Lem-  املبارش يف ما ُسمي »مدرسة فارشاو-ليمبريغر

الحرب  لبولندا قبل  الفكرية  الساحة  التي طبعت   ،»berger Schule

العاملية الثانية وبعدها، بل إىل اليوم كذلك. ومتت ترجمة العديد من 

مؤلفات كانط يف إطار هذه املدرسة أو بالتعاون مع الدوائر الفكرية 

التي كانت قريبًة منها. وتجدر اإلشارة -إن مل يقل املرء باألحرى من 

الغريب آنذاك- أن إعادة ترجمة »نقد العقل الخالص« متت عىل يدي 

بولنديٍّ فينومينولوجيٍّ هو رومان إينغاردن Roman Ingarden. وإىل 

1-Józef K. Szaniawski, F. Jaroński, F. Wigura, Michał Czacki, Tadeusz 

Dzieduszycki, J. E. Jankowski.

2-Walicki A. Polska recepcja myńli Kanta w okresie mińdzypowstaniowym. 

//Dziedzictwo Kanta. Materiały z sesji Kantowskiej. Hg. von J. Garewicz. 

Warszawa, 1976.
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بولندا  يف  باإلهتامم  املرء  بدأ  الثانية  العاملية  الحرب  اندالع  حدود 

بفلسفة القانون وفلسفة األخالق الكانطية.

م بني  كانت عالقة املاركسية البولندية بالكانطية غامضًة. فقد ُعمِّ

1945 و 1956 التأويل الستاليني الغريب للكانطية، الذي أكد عىل أن 

كانط هو أيديولوجيٌّ رجعيٌّ ويشكل خطرًا أيديولوجيًّا عىل التعديلية. 

لكن بعد 1956، مع بدايات إحالل املاركسية بالليربالية، بدأ االهتامم 

كتٌب  وتُجرمت  بالبولندية  كتبه  ترجامت  طبع  وأعيد  بكانط  مجدًدا 

جديدٌة له إىل هذه اللغة. اهتم املرء يف بولندا يف هذه الحقبة برتكيٍز 

عىل األخالق الكانطية، بل كان هناك من حاول يف بولندا الجمع بني 

األفكار الليربالية ملاركس الشاب واألخالق الكانطية )كام هو الشأن 

(Marek Fritzhandبالنسبة ملاريك فريتسهاند

اإلطار  هذا  يف  اهتم  املرء  بأن  الكفاية  فيه  مبا  هذا  يوضح 

النظرية  مواجهة  يف  املعيارية  األخالق  عن  تصوٍر  تطوير  مبحاولة 

الكانطيُة  واُستُغلت  املاركسية.  يف  املعهودة  للطبقات،  األخالقية 

سياسيًّا ملحاولة كرس الحرض الذي كان مطبًقا عىل كل ما مل يكن 

ماركسيًّا آنذاك، وكانت أول ندوٍة مبناسبة مرور 250 سنة عىل ميالد 

مبثابة   ، بولنديٍّ فيلسوٍف   200 يناهز  ما  جمعت   ،1974 عام  كانط 

فاتحة عهٍد جديٍد للكانطية يف بولندا، بل وأيضا إعالن »االنتصار« 

عىل الفكر الشيوعي بصفٍة عامٍة. وقع هناك ثقٌب يف األيديولوجيا 

كالدميقراطية  ُمثٌُل  وأصبحت  كانط،  أفكار  بفضل  هذه  الشيوعية 

وحقوق اإلنسان واستقاللية اإلنسان والكرامة اإلنسانية واملسؤولية 

الشعبية والحرية السياسية إلخ تشق طريقها يف النقاشات العمومية، 

عن طريق االهتامم بفكر كانط عموًما.
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يستمر النقاش يف بولندا حاليًّا حول أفكار كانط، وبالخصوص 

يطرحها  إشكالياٌت  وهي  األخالقية،  باإلشكاليات  يتعلق  ما  يف 

اإلميان  بني  العالقة  عىل  بحثًا  الكاثوليك،  الفالسفة  بالخصوص 

النظام  يف  املدين  املجتمع  يف  ومكانتها  الكنيسة  ودور  والعقل 

السيايس السائد حاليًّا.

3. يف فرنسا

يرجع الفضل للكانطية الجديدة الروسية يف فتح باب الكانطية 

للفلسفة  »موجٌز  لنرش  كان  فقد  الفرنسيني.  الباحثني  عىل  الجديدة 

النقدية« بالفرنسية للرويس أفرايكن سرب عام 1877. وميكن اعتبار 

 Charles Bernard رينوفار«  برينار  »شارل  الفرنيس  الفيلسوف 

Renouvier أحد ممثيل الجناح الكانطي الجديد الفرنيس)1). انطلق 

عىل  مثال  أكد  له.  مغايرٍة  نتائَج  إىل  وصل  لكنه  كانط،  فلسفة  من 

الظاهرة كام تتجىل أمامنا، وأنكر »اليشَء يف ذاته«. كام ناقش متييز 

كانط بني العقل النظري ونظريه العميل، محافظًا عىل مقولة العالقة 

اًم إياها عىل كل مقوالت كانط األخرى. ونجد  كمقولٍة وحيدٍة، معمِّ

حضور هذا االتجاه بقوٍة عند ميشال فوكو يف نصوٍص مختلفٍة له.

القرن  مطلع  يف  الجديدة  بالكانطية  اهتم  آخُر  فرنيسٌّ  هناك 

العرشين، ويتعلق األمر بالشوليي Lachelier )1918-1832)، الذي 

مثاليٍة، قادت  ميتافيزيقا  انطلق يف األصل من كانط، لكنه غرّي إىل 

فلسفة  من  نوٍع  إىل   (1845-1918(  Boutroux بوتروكس  تلميذه 

1-وبالخصوص مؤلفه: Essais de critique générale, 4 Bde. 1854-64. وكان يصدر 

وبعد   89-Revue: »La critique philosophique« 1872  - الفلسفي«  »النقد  مجلة 

 .L‘Année philosophique« 1890« توقفها أصدر مجلة سنوية للفلسفة
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الحرية. وهناك أيضا رويسن، الذي ألف كتابًا قامئًا بذاته عن كانط، 

اعترب مرجًعا مهامًّ بالفرنسية يف ذلك الوقت)1). أكرث من هذا، حاول 

البعض يف فرنسا ربط الكانطية بالفلسفة املسيحية)2)، 

4. يف أنجلرتا

إىل  بشقيهام،  األملان،  الجدد  الكانطيني  مؤلفاُت  تُرجمت 

اللغة اإلنجليزية يف وقت مبكٍر باملقارنة مع لغاٍت أوروبيٍة أخرى، 

الراهنة«  ألهميتها  ونقد  املادية  »تاريخ  النغي  كتاب  وبالخصوص 

سنة  روسل  لبريتراند  مقدمة  مع  طبعه  وأعيد   ،)1880 عام  )ترجم 

.1950

  (Hamilton( 1788-1856 هاميلتون  بني  تقارٌب  هناك  كان 

املعرفة  نسبية  يخص  ما  يف    (Mansel )1820-71 مانزل  وتلميذه 

بهذا  االهتامم  لكن  لكانط.  النقدية  بالفلسفة  واهتاممهام  اإلنسانية 

نرش  بعد  ما  إىل  يتعزز  ومل  بوضوٍح  يظهر  مل  أنجلرتا  يف  األخري 

-1835( Caird لصاحبه كايرد )الكتاب النقدي لفسلفة كانط )1877

1908( وتوسيعه بعد ذلك)3). ويعترب عمل غرين  ومدرسته »املثالية 

النقدية« جوابًا عىل التجريبية وسيكولوجية التداعي.

5. يف الدول اإلسكندنافية

 (1810-1750( Boëthius بويتيوس السويدان  الفيلسوفان  اهتم 

(Ruyssen )Kant, Paris 1900 »1-يتعلق األمر مبؤلفه »كانط

 A. Leclère, Le mouvement catholique Kantien en France à مثال:  2-انظر 

.363-l‘heure présente, Kantstudien VII, 300

3-The Critical Philosophy of Immanuel Kant, 2 Bde., 1889.
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و هويري Höijer )1767-1812( بفلسفة كانط يف مطلع القرن التاسع 

بوسرتوم  مواِطِنهام  مقابل  مهمٌّ عليهام، يف  تأثرٌي  له  كان  بل  عرش، 

التي  العقالنية  باملثالية  يهتم  كان  الذي   ،)1866-1797(  Boström

النقط  من  القليل  إال  له  تكن  ومل  الوقت  ذلك  يف  سائدًة  كانت 

املشرتكة مع كانط. ومن أهم الفالسفة السويديني الذين دافعوا عىل 

للمعرفة  طبًقا  السويدية  الفلسفة  وتطوير  بتجديد  وطالبوا  الكانطية 

عام  املزداد   ،Vannérus فانريوس)1)  هناك  كان  الكانطية  النقدية 

1862 وهاغرسرتوم Hägerström املولود 1868. وابتداًء من نهاية 

الدمنارك  يتزايد يف  تأثري كانط  التاسع عرش، نجد  القرن  سبعينيات 

Wil- وفيلكنس Kromann وكرومان Heegaard  مع كل من هيغارد

.Vold وغريهم؛ والرنويج مع فولد kens

6. يف إسبانيا والربتغال

مل يكن كانط معروفًا يف هذين البلدين إال عن طريق الرتجامت 

مبارٌش يف  التقاٌء  كانت تصلهام. ومل يحدث  التي  القليلة  الفرنسية 

إسبانيا بنصوص كانط إىل بعدما ترجم إىل اإلسبانية الكويب برييخو 

Perojo ، الذي َدرََس يف جامعة هايدلبريغ بني 1873 و1875 جزًءا 

األمر  ويتعلق  الخالص«،  العقل  »نقد  املشهور:  كانط  كتاب  من 

الطلبة  من  الكثري  ذهب  ذلك  بعد  املتعايل«.  »التحليل  بجزء: 

وانضموا  ماربورغ،  يف  وبالخصوص  أملانيا،  يف  للدراسة  اإلسبان 

خوزي  والسوسيولوجي  الفيلسوف  مثل  الجديدة  للكانطية  مبكرًا 

أورطيغا غايس José Ortega y Gasset )1883-1955(، الذي درس 

.Kantstudien VI, 268 f :1-انطر مجلة
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يف أملانيا بني 1905 و1911 يف كل من اليبتزيغ، وبرلني وماربورغ، 

الجديدة  بالكانطية  املبارش  احتكاكه  حصل  الجامعة  هذه  ويف 

وكوهن وناتروب.

أما يف الربتغال فقد مثل الكانطية، حوايل سنة 1900، فيلسوُف 

القانون سيلفسرت بينهايرو فريايرا Ferreira )1769-1846( وتبعه بعد 

ذلك الكثري من الفالسفة الربتغاليني.

7. يف إيطاليا

النصــف  إيطاليــا يف  تقريبًــا يف  معروفًــا  كانــط  يكــن  مل 

ــاوالت  ــاء املح ــورب« أثن ــل »ح ــرش، ب ــع ع ــرن التاس األول للق

 Testa ــتا ــاول طيس ــد ح ــد. فق ــذا البل ــره يف ه ــرش فك األوىل لن

ــض  ــه تعوي ــن حيات ــرية م ــنة األخ ــن س )1860-1784( يف العرشي

ــط.  ــف بكان ــا بالتعري ــٍة يف إيطالي ــت جــدَّ قوي ــي كان ــة الت الهيغلي

ــا  ــا وأملاني ــني إيطالي ــارب ب ــدأ التق ــا ب ــري عندم ــع تغ ــن الوض لك

سياســيًّا يف ســبعينيات القــرن التاســع عــرش، حيــث بــدأت 

ــايف الفكــري  ــا يف النســيج الثق ــدة تأخــذ طريقه ــة الجدي الكانطي

ــاك  ــا كان هن ــم ممثليه ــني أه ــن ب ــٍة. وم ــى حثيث ــايل بخطً اإليط

ــة  ــا مــن ثالث كانطــوين Cantoni )1840-1906(، الــذي نــرش كتابً

أجــزاء حــول كانــط)1) وطوكــوTocco )1845-1911(، الــذي ألــف 

مونوغرافيــا حــول كوهــن وكريــداروس Credaros. وانضــاف 

لهــم مفكــرون آخــرون مثــل وجيوبــرت Giobert وفيورنتينــو 

أنطونيــو   Chiappelli Masci وشــيابىل  وماســى   Fiorentino

1-Cantoni Pavia. Emanuele Kant, Milano 1879 bis 84.
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 ،)1797-1855( Antonio Rosmini Serbati روزمينــي ســريبايت

ــب بكانــط اإليطــايل، ألنــه حــاول يف فلســفته التوفيــق  الــذي لُقِّ

ــن. ــفة والدي ــني الفلس ب

8. يف هولندا

أن  هو  هنا  بها  نبدأ  أن  ميكن  التي  املهمة  املالحظات  من 

الساسة)1).  وبعض  الشعراء  مع  بدأ  هولندا،  يف  بكانط  االهتامم 

بالتأريخ لفلسفتهم  الهولنديني مل يهتموا  ويرجع سبب هذا إىل أن 

املبكرة  بالكانطية  االهتامم  تتبّع  يصعب  ثمَّ  ومن  جًدا،  متأخرًا  إال 

الدراسات  عىل  طغى  هذا،  من  أكرث  الهولنديني.  املفكرين  عند 

الفلسفية الهولندية لنهاية القرن 18 وبداية القرن 19 فقُه اللغة القديُم، 

الذي كان »عدوًّا« لُدوًدا للكانطية، تحت ذريعة كونها تُسمم الفهم 

الديانة  هي  الكلفانية  كانت  لإلشارة  ودينهم)2).  للهولنديني  السليم 

من  الهولنديني  ببعض  التقينا  وإن  وحتى  البلد.  هذا  يف  السائدة 

الفالسفة ممن اهتم بكانط يف ذلك الوقت، فإن هذا االهتامم كان 

ا، لألسباب التي ذكرناها)3): »من األهمية مبكان للفهم  متواضًعا جدًّ

السليم لالستقبال الهولندي لكانط، هو أن هذا االستقبال مل يتم يف 

1-Antal G. von. Die Holländische Philosophie im neunzehnten 

Jahrhundert eine Studie. Utrecht, 1888.

 Daniel من:  كل  املثال  سبيل  عىل  نذكر  هلندا  يف  الكانطية  »أعداء«  أشهر  2-من 

 ,)1839-Philip Willem van Heusde )1778(  ,)1820-Wyttenbach )1746

.(1808-Dionysius van de Wijnpersse )1724

 Antoine ,)1793-Gerrit van der Voort )1764 :3-من بينهم، ولرمبا كان الوحيدين

.(Chaudoir )1792
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والركيزتان  أمسرتدام«)1).  صالونات  يف  الغالب  يف  بل  الجامعات، 

األساسيتان للكانطية يف هولندا كانا متمثلتنْي يف كل من يوهانيس 

هيمرت  فان  باولوس  و   )1845-Johannes Kinker )1764 كينكر 

يف  ا  قسًّ األخري  هذا  كان   .)1825-Paulus van Hemert )1756

بسبب   ،1784 عام  الكنسية  مهامه  مزاولة  عن  ُعزل  كلفانيٍة،  كنيسٍة 

الرصاع حول إشكالية العالقة بني اإلميان والعقل. ذلك أن الكنيسة 

رأت بأن هيمريت أعطى للعقل سلطًة أكرث من اإلميان. مل يستسلم 

هاجمها  بل  الكنيسة،  سلطة  أمام  العقل  عن  دفاعه  يف  القس  هذا 

وهاجم موقفها من العقل الذي كانت تعتربه فاسًدا)2).

إذا اعتربنـا رصاع الكنيسـة يف هولنـدا مع من اهتـم بأفكار كانط 

مدخـاًل للكانطية يف هـذا البلد، فال يسـعنا إال التأكيد عىل أّن كانط 

قـد »غـزا« جريانـه يف وقٍت مبكـٍر. ففي عـام 1798، ظهـرت مجلٌة 

هولنديـٌة بأمسـرتدام غرُي ناطقـٍة باألملانية اهتمت أساسـا بالفلسـفة 

النقديـة لكانـط)3). ويف عـام 1787 أعلنـت أكادميية هارليـم للعلوم 

عـن جائـزٍة لدراسـة الفلسـفة النقديـة لكانـط، فـاز بها القـسُّ أالرد 

هولسـهوف Allard Hulshoff )1734-1795( ولعـب دورا مهامًّ يف 

مـا بعد فيـام يتعلـق بالجائـزة الثانية لعـام 1789، حيـث كان عضًوا 

1-Onnasch, Ernst-Otto. Die erste Rezeption der Philosophie Immanuel 

Kants in der Niederlande. // Kant zwischen West und Ost. Zum Gedenken 

an Kants 200. Todestag und 280. Geburtstag. Hrsg. Von Prof. Dr. 

Wladimir Bryuschinkin. Bd. 1. Kaliningrad, 2005. S. 105 – 116.

ألفه-2 ما  أهم   Paulus van Hemert, Ueber die Existenz der prinzipien :من 

eines reinen uneigennützigen Wohlwollens im Menschen, Dortmund 1799

Magazyn voor de critische wijsgeerte en de geschiedenis van dezelve-3

 Lektuur bij het ontbijt en de استمرت إىل عام 1803 عوضت مبجلة جامعٍة وعامٍة

thetafel استمرت إىل 1808. وكان هيمرت هو صاحب املجلتني معا.
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يف اللجنـة املنظمـة للجائـزة وهـو الـذي أعلـن عـن جائـزة 1791 

وكان أيضـا عضـًوا يف لجنتهـا. وكان هولسـهوف أصغـر مـن كانط 

بعـرشة سـنواٍت فقـط، حصل عـىل الدكتـوراه عـام 1755 بأطروحٍة 

حـول: »الربهـان القبـيل عـىل وجـود اللـه«. ويف عـام 1758 نـرش 

مؤلًفـا »أفضـُل عالٍَم ممكـٍن« انتقد فيه بحـدٍة اليبنتز، أهدى نسـخًة 

منـه لكانط شـخصيًّا عـام 1790.

إال  كانط،  بفلسفة  لهولسهوف  الظاهر  االهتامم  الرغم من  عىل 

يخص  ما  يف  وبالخصوص  يشء،  كل  يف  معه  متفًقا  يكن  مل  أنه 

الربهنة عىل وجود الله، التي بقيت عند كانط غامضًة يف نظره إىل 

حدٍّ ما. كام أنه اهتم بالتعاليم األخالقية لكانط، مبتعًدا عن التصور 

النعيم  إىل  الوصول  املتمثل يف  األرثدوكيس  املسيحي  األخالقي 

اإللهي كهدٍف أخالقيٍّ مفضاًل الخري األخالقي.

9. يف اليابان

قد يكون من املفيد يف هذا املقام اإلشارة ولو يف عجالٍة إىل 

حتى  لكانط)1)،  املبارشة  االهتاممات  يف  يدخل  كان  اليابان  أن 

وإن كانت معرفته بهذا البلد قد متت عن طريق الكتب فقط. فمن 

املعلوم أن كانط مل يغادر أبًدا مسقط رأسه، أي مدينة كونيغسبريغ. 

1651-(  Engelbert Kämpfer كمبفر  إنغلبريت  تقارير  وكانت 

1716(، الطبيب واملستكشف، من بني املصادر التي اعتمد عليها 

كانط يف اهتاممه باليابان، بل هو قد تطرق له بنوٍع من التفصيل يف 

ونرش  أيضا.  درَّسها  مادٌة  وهي  الفيزيائية،  الجغرافيًا  يف  محارضاته 

1-Iroo Nakamura. Kant in Japan. Kant in the World.10 January,2014.
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هيلموت فون غالسنأب Helmuth von Glasenapp ما درَّسه كانط 
يف هذا اإلطار.)1)

غضون  يف  كانط  عىل  اليابان  يف  بكانط  املهتمون  تعرف 

الثقافة  بدراسة  بدأوا  عندما  التاسع عرش،  القرن  من  الثاين  النصف 

مرتبطًا  كانط  اسم  كان  والسياسية.  االجتامعية  وأنظمتها  األوروبية 

عند اليابانيني بالفلسفة مبارشًة، بل مرادفًا »للفيلسوف«. وابتداًء من 

أوروبا،  يف  للدراسة  تسهيالٌت  اليابانيني  للطلبة  قُدمت   1887 عام 

وسافر عدٌد منهم إىل أملانيا، ومن بني من استقر يف هذا البلد كان 

هناك من اهتم مبارشًة بالكانطية الجديدة، سواًء اتجاه بادن أو نظريه 

إنتاج نصوص  بدأ  العرشين  القرن  ملاربورغ. وابتداًء من ثالثينيات 

عن كانط مبارشة باللغة اليابانية. وعىل الرغم من التنافس الذي كانت 

والهيغلية  واملادية  كاملثالية  األخرى  الفلسفية  االتجاهات  تعرفه 

ظلت  كانط  فلسفة  فإن  والوجودية،  والفينومينولوجية  واملاركسية 

الجزيرة  هذه  بكانط يف  االهتامم  يفرت  اليابانيني. ومل  عند  سيدتهم 

الكبرية، بل عمق املرء أكرث اهتاممه به، ذلك أن »نقد ملكة الحكم« 

أصبح منذ 1995 حارًضا بقوة يف االهتاممات الفلسفية اليابانية، ملا 

له من أهمية يف ما يخص إشكاليات األخالق الالهوتية.

الكاملة لكانط  الرتجمة املبكرة لألعامل  تجدر اإلشارة إىل أن 

إىل اليابانية ساهمت ال محالة يف تعزيز حضور فلسفته باليابان)2). 

ويف بداية القرن الواحد والعرشين متت ترجمٌة جديدٌة لهذه األعامل 

 ,Physischen Geographie. Kant und die Religionen des Ostens :انظر -1

Beihefte zum Jahrbuch der Albertus-Universität Königsberg/Pr. Kitzingen-

Main, 1954, S. 107 -118.

1988-Tokyo: Risosha 1965 1939 و-Tokyo: Iwanami 1926 :2- انظر
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الكاملة يف 22 مجلًدا. وإذا أخذنا اإلقبال الكبري لليابانيني عىل قراءة 

كتب معينة لكانط كمعياٍر لقياس التأثري الكبري له يف اليابان، فإننا ال 

نتفاجأ إذا علمنا بأن ترجمة »نقد العقل الخالص« ونرشه باليابانية يف 

ثالثة أجزاء)1)، أعيد طبع الجزء األول منه 65 مرًة إىل حدود 2013. 

إىل  مرًة   37 طبعه  وأعيد   ،1979 عام  العميل«  العقل  »نقد  وتُرجم 

حدود 2012. كام تُرجم »نقد ملكة الحكم« عام 1964 يف جزئني، 

طبع  وأعيد   2010 حدود  إىل  مرًة   33 منه  األول  الجزء  طبع  وأعيد 

الجزء الثاين 27 مرًة إىل حدود 2011. وتُرجم »حول السلم الدائم« 

عام 1985 وأعيد طبعه 44 مرًة إىل حدود 2013.

بتأسيس  األخرية  السنني  يف  اليابان  يف  الكانطية  حضور  تعزز 

 ،2000 وابتداًء من عام   ،1976 اليابان« عام  الكانطية يف  »الجمعية 

 »Nihon Kantkenkyu باليابان الكانطية  الدراسات  تصدر »مجلة 

»مجموعة  تسمى  بالكانطية،  تهتم  أخرى  يابانيٌة  مجموعٌة  وهناك 

 1989 مند  وتصدر   ،1987 عام  ظهرت  لطوكيو«،  الكانطية  البحث 

Gendai Kant- الحالية الكانطية  »الدراسات   دوريًة سنويًة سمتها 

.»kenkyu

10. يف كوريا

يف  خلت،  سنًة.   120 قبل  كوريا  يف  لكانط  حضوٍر  أول  كان 

ونهاية  األوروبية  القوى  مع  بالرصاعات  مليئًة  كانت  تاريخيٍة  حقبٍة 

أرسٍة حاكمٍة حكمت البالد ملدة 500 سنة. ويف هذا الجو السيايس 

وبالخصوص  بكانط،  الكوريني  الفالسفة  اهتامم  حط  والتاريخي 

1-ترجمه الياباين املتخصص يف كانط Iwanami عام 62/1961.
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أن  ومبا  السلمية.  وميوالته  األخالقية  بفلسفته  يتعلق  ما  يف 

فإن  كوريا،  يف  آنذاك  رسميًة  وفلسفًة  ديانًة  كانت  الكونفوشيوسية 

النظرية،  فلسفته  عىل  األولوية  لها  كانت  لكانط  التطبيقية  الفلسفة 

الكبري  جانبها  ويف  األول  املقام  يف  هي  الكونفوشيوسية  أن  ذلك 

أول  أن  الصدفة  من  يكن  مل  الزاوية،  هذه  ومن  تطبيقيٌة)1).  فلسفٌة 

مرتجٍم كوريٍّ لكانط، جي-هي شوي Jae-Hi Choi، ترجم ما هو 

عميلٌّ لكانط عام 1969.

أخـالٍق)2)  إىل  التطبيقيـة  كانـط  فلسـفة  املـرء  يقسـم  عندمـا 

وفلسـفة قانـوٍن)3) وعندمـا يتأمـل املـرء دخولهـا إىل كوريـا، فـإن 

املـرء قـد يالحـظ ظاهرًة غـرَي متوقَّعـٍة. ففـي الوقت الذي ُدرسـت 

الفلسـفة األخالقيـة لكانط بإسـهاٍب منذ وصولهـا إىل كوريا، بقيت 

فلسـفته السياسـية جانبًـا نوًعا مـا، ويتمظهـر هذا يف حركـة ترجمة 

مؤلفاتـه يف هـذا اإلطـار. واعتبـاًرا لهـذا ميكـن القـول أن االهتامم 

بكانـط كان أحـادي الجانب نوًعـا ما يف كوريـا. ويصعب فهم هذه 

الظاهـرة أو رشحهـا، خاصـًة إذا اسـتحرضنا إىل الذهـن بـأن كوريا 

يف ال200 سـنة املنرصمـة طـورت دميوقراطيـًة سياسـيًة عىل مثال 

 Lee, Choong-Jin. Praktische Philosophie Kants und ihre Rezeption :1- انظر

 in der konfuzianischen Kultur in »Der Fall Korea«// 10. Internationale

 Kant Konferenz. Klassische Vernunft und die Herausforderungen der

 modernen Zivilisation: Materialien der internationalen Konferenz: in 2

 Bd. Hrsg. W.N. Brjuschinkin. – Kaliningrad: Verlag der Immanuel Kant

.Universität Kaliningrad, 2010. Band. 2, S. 247 – 254

 Kritik der praktischen Vernunft, Grundlegung zur Metaphysik der 2- مثل

Sitten, Tugendlehre وغريها.

 Rechtslehre, Zum ewigen Frieden, Kleine geschichtsphilosophische 3-مثال

Schriften von 1780 Jahren وغريها.
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أوروبـا. وقـد يكـون سـبب هـذا األمـر كامًنـا يف الكونفوشيوسـية 

ذاتها.

كان الطريق املبارش لوصول كانط لكوريا هي الصني. ويف زمٍن 

كانت فيه البالد تحت سيطرة اليابان، التي عرفت رواًجا كبريًا ومكثفا 

الطلبة  الكثري من  استطاع  والفلسفية،  الفكرية  أوساطها  للكانطية يف 

التعرف عىل فلسفة كانط. بعد الحرب، سافر العديد من الطلبة الكوريني 

للدراسة يف أملانيا، ويف أواخر الثامنينيات من القرن العرشين دخلت 

الكانطية بطريقٍة منطمٍة إىل كوريا، ُمناِفسًة للهيغلية واملاركسية. ويف 

عام 1990، تأسست »الجمعية الكانطية الكورية«، وهناك دوريٌة نصُف 

سنويٍة مخصصٌة »للدراسات الكانطية« يف هذا البلد.

11. يف الدول العربية واملسلمة

يُجمع الكثري من الباحثني عىل أن حضور كانط يف العامل الفكري 

العريب واملسلم هو حضوٌر متميٌز حاليًّا،)1) وحتى وإن نرُشت بعض 

النصوص الكانطية يف جرائد عربية منذ نهاية القرن 19، كام يؤكد عىل 

ذلك أحمد عبد الحليم عطية، فإن األكيد هو أن كانط مل يعرف رواًجا 

كبريًا يف العامل املسلم عموما إال بعد الحرب العاملية الثانية، وبدايات 

تحرر الدول املسلمة من االستعامر السيايس الغريب، ودخول كانط 

مدرجات الجامعات، ولعل مرص كانت السباقة يف هذا اإلطار.

سواًء  بكانط،  اهتموا  ممن  العرب  املفكرين  من  الكثري  هناك 

يف إطار مقررات الدراسة، التي كان عليهم تقدميها لطلبتهم يف ما 

1-انظر يف هذا اإلطار: أحمد عبد الحليم عطية. كانط وأنطولوجيا العرص. دار الفارايب، 

بريوت، لبنان، 2010.
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يسمى بالفلسفة الغربية، أو يف دراساٍت مستقلٍة، سواًء أكانت عبارًة 

عن مقاالٍت مطولٍة أم عبارة عن كتٍب قامئٍة بذاتها)1). وتعزز حضور 

كانط بعدما أصبحت ترجامت كتبه متوفرًة، عىل الرغم من أن الكثري 

منها تُرجم عن طريق لغاٍت أوروبيٍة أخرى وبالخصوص من الفرنسية 

يف عموم املغرب العريب )شامل إفريقيا( أو اإلنجليزية يف ما يخص 

مبارشًة  لكانط  تُرجمت  التي  القليلة  والكتب  الشام.  وبالد  مرص 

العرشين،  القرن  من  التسعينيات  منتصف  حدود  إىل  األملانية  من 

ال  أكرثيتها  أن  إال  فكره،  عن  فكرٍة  ألخذ  مهمًة  كانت  وإن  وحتى 

يجب التعويل عليه، لنقٍص فيها، سواًء عىل مستوى اللغة كلغٍة أو 

مترير األفكار بسالسٍة. لذا كان عىل الساحة الفكرية العربية انتظار 

مجموعة من الفالسفة العرب ممن زاوجوا يف تكوينهم بني الفلسفة 

ا)2). وكان عام 2004، ذكرى  وتعلم اللغة األملانية بطريقٍة جيدٍة جدًّ

مرور 200 سنٍة عىل وفاة كانط، حافاًل باألنشطة حول فكره يف العامل 

والجرائد  املجالت  من  مهمٍة  مجموعٍة  نرُش  وثّم  عموًما،  العريب 

لدراساٍت مستفيضٍة حول جانٍب من جوانب فكره هذا)3). ويف السنة 

االسرتاتيجية  للدراسات  اإلسالمي  املركز  نظم   )2017( املاضية 

بحضور  كانط  الفيلسوف  فكر  تناولت  ندوًة   )2017/8/15 )بتاريخ 

محمود حيدر، جميل قاسم، حسني صفي الدين، هادي قبييس )قدم 

نجيب  زيك  بعضها:  عىل  نقترص  لذا  األسامء،  كل  ذكر  يسعنا  ال  طويلة،  1-القامئة 

الجابري، مطاوع صفدي،  عابد  الخطيبي، محمد  الكبري  عبد  الطويل،  توفيق  محمود، 

أم  عطية،  الحليم  عبد  أحمد  خليفة،  فريال  نصار،  ناصيف  حرب،  عيل  حنفي،  حسن 

الزين بن شيخة املسكيني، فتحي املسكيني إلخ.

2-ال نريد هنا تفضيل مفكر عىل آخر، بل نذكر فقط بأن فتحي املسكيني قد يكون »أبرع« 

مرتجم لكانط يف الوقت الحارض إىل حد اآلن.

3-للمزيد من التفاصيل، انظر أحمد عبد الحليم عطية، مرجع سابق. 
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مداخلته بالنيابة جامل عامر«. وإن دل هذا االهتامم عن يشٍء، فإمنا 

يدل عىل أن فكر كانط حارٌض مبا فيه الكفاية يف العامل اإلسالمي 

املعارص.

الكانطية)1)  األخالق  فلسفة  عىل  العريب  املفكر  اهتامم  انكب 

والدين وفكرة الحرية والسالم)2) وفلسفته النقدية)3) والثورة)4) والتنوير 

واإلبستيمولوجيا ونظرية املعرفة)5) إلخ. فنظرة ولو خاطفة عىل هذه 

مناسباتيًّا  حضوًرا  يكن  مل  كانط  حضور  بأن  تويش  اإلهتاممات 

وحسب، بل نلمس استمرارية يف الزمن مل تكتمل بعد، ألن هضم 

فكر فيلسوٍف شغل عامل الفكر منذ أكرث من ثالثة قروٍن، مل يكتمل 

بعُد عامليًّا أيًضا)6). حاول التحليليون إيجاد جذوٍر لهم يف فلسفته، 

واليشُء نفُسه بالنسبة للبنيويني واملاركسيني والوضعيني إلخ. كام 

1-محسن املحمدي: »كانط ومنوذجه املثايل لتأسيس جامعة أخالقية كونية«

https://aawsat.com/home/article/588341/كانط-ومنوذجه-املثايل-لتأسيس-

جامعة-أخالقية-كونية.

http://www. كانط«.  وراهنية  العربية  »الثقافة  محمود:  الدين  عالء  تقديم  2-انظر 

 4da4-a2ad-93b19a97b0b2-alkhaleej.ae/supplements/page/de315b67-ec17

لعمل أم الزين بن شيخة املسكيني.

والجابري  أركون  مرشوعي  عىل  وأثره  الكانطي  النقد  املاليك.  محمد  بن  الله  3-عبد 

.htm.139823-http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-40

4-أحمد نبيل خرض. »فلسفته ثورة.. »كانط« فيلسوف القرن الثامن عرش«

 https://elbadil.com/2015/05/فلسفته-ثورة-كانط-فيلسوف-القرن-الثام/

5-املختار شعايل. نظرية املعرفة عند كانط.

 https://www.hespress.com/writers/344820.html

6-انظر يف هذا اإلطار: أحمد عبد الحليم عطية: »كانط وفالسفة مابعد الحداثة. دوامات 

يف  لهم  جذوٍر  إيجاد  التحليليون  حاول   .2017 خريف  االستغراب،  مجلة  التأويل«. 

فلسفته، ونفس اليشء بالنسبة للبنيويني واملاركسيني والوضعيني إلخ. كام أن ما يسمى 

بفالسفة ما بعد الحداثة، مل يستطيعوا االستغناء عىل كانط  أكرث من هذا يعترب هابرماس 

فلسفة الحداثة مستمرًة مل تُتجاوز بعد منذ سؤال كانط: »ما التنوير؟«.
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أن ما يُسمى بفالسفة ما بعد الحداثة وفالسفة الحداثة أنفسهم)1)، مل 

يستطيعوا االستغناء عن كانط. أكرث من هذا يعترب هابرماس فلسفة 

الحداثة مستمرًة مل تُتَجاَوز بعُد منذ سؤال كانط: »ما التنوير؟«)2).

إىل  بكانط  واملسلمني  العرب  اهتامم  اعتقادنا،  يف  يرجع،  ال 

اهتاممه هو نفسه باملسلمني يف العديد من كتبه)3)، بل إىل غنى ما 

عرّب  فيلسوفًا  باعتباره  للمسلمني  هذا  إرثه  وأهمية  فيه،  وألف  درسه 

املفكر  وتشغل  شغلت  التي  اإلشكاليات  من  الكثري  عن  زمانه  يف 

العريب واملسلم سواًء يف ما يخص الدين أو السياسية أو األخالق 

وتنظيم املجتمع. ذلك أن راهنيته يف الساحة العربية واملسلمة ال 

غبار عليها، ويتجىل ذلك يف كرثة األطروحات والبحوث الجامعية، 

العربية  الجامعات  من  الكثري  يف  حوله  املؤلفات،  إىل  إضافًة 

واملسلمة.

يف جانب املرشق من العامل اإلسالمي الحايل -إيران-، مل يكن 

حظ كانط من الدراسة والتمحيص أقل منه يف العامل العريب. فالشيخ 

1-محمد حسن الفيصيل: »الحداثة عند كانط«.

 https://m.annabaa.org/n/studies/10769

2-انظر ترجمتنا لهذا النص: إميانويل كانط: »ما األنوار؟«. جريدة االتحاد اإلشرتايك 

ما-هي-األنوار؟-إميانويل-كانط-  /http://hekmah.org حكمة  وموقع  املغربية 

ترجمة-حم/.

ما  أو  باإلسالم،  اهتم  حيث  كانط،  ونصوص  لكتب  قامئًة  املسكيني  فتحي  3-يورد 

سامه »باملحمدية«، نسبة لرسول املسلمني )ص(: »مالحظاٌت حول الشعور بالجميل 

والجليل« )1764(، »محاولٌة يف أمراض الرأس«، »نقد العقل العميل« )1788(، »الدين 

الكليات«  »نزاع   ،)1797( األخالق«  »ميتافيزيقا   ،)1793( العقل«  مجرد  حدود  يف 

)1798(، واألثروبولوجيا من وجهة نظٍر براغامتيٍة« )1798(، »دروٌس يف امليتافيزيقا«، 

http://hekmah. »دروٌس يف اإلتيقا« إلخ. انظر: فتحي املسكيني: »كانط واإلسالم«

org/كانط-واإلسالم،-أو-يف-حدود-الكربياء-فتح/.
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مرتىض مطهري ) 1919-1979))1)، أحد رواد النهضة اإلسالمية، يف 

الرشيعة  وإكراهات  يتناسب  مبا  املسلمة  الهوية  بتأصيل  اهتاممه 

الذايت  بالنقد  بقيامه  يتعلق  ما  يف  وباألخص  العرص،  ورضوريات 

الفالسفة  من  بهم  اهتم  من  بني  من  اهتم  اآلخر،  ونقد  للمسلمني 

الغربيني بكانط. عرض البعض من معارفه يف مياديَن معرفيٍة مختلفٍة 

ٍ وعميٍق. وحللها وانتقدها بعقٍل نريِّ

نظرًا للعائق اللغوي، فإن املهتم العريب بالفكر الفلسفي اإليراين 

يسعه  ال  الغريب،  الفكر  مع  املرن  تعامله  وبالخصوص يف  الغني، 

إال أن ينتظر ترجامت املؤلفات اإليرانية إىل العربية لالطالع عىل 

يف  ولو  نشري  أن  املفيد  ومن  الكانطي.  اإلرث  مع  تعاملهم  كيفية 

فكر  بخصوص  املعارصة  اإليرانية  االجتهادات  أحد  إىل  عجالٍة 

كانط، ويتعلق األمر بـالباحث رضا گندمي نرص آبادي)2)، الذي أقدم 

بالعلامنية حيث  كانط  لعالقة  أنها قصريٌة-  -ولو  أصيلٍة  دراسٍة  عىل 

بوضوح يف  باديٌة  العلامنية  »إن جذور  هذا:  بحثه  مقدمة  يقول يف 

جميع مؤلفاته وال سيام تلك املرتبطة بدائرة الحقل العميل وخاصة 

كتاب )الدين يف حدود العقل( ... يف هذا املقال سنكتفي باإلجابة 

لعبته  الذي  الدور  ما  القائل:  السؤال  فقط. وهو  األول  السؤال  عن 

فلسفة كانط ـ األعم من النظرية والعلمية ـ يف ظهور الفكر العلامين 

1-انظر يف هذا اإلطار مثاًل: عيل أكرب أحمدي. الحداثة عند كانط. يف رحاب آراء الشيخ 

الكعبي. املركز اإلسالمي  مندي  ترجمة: أسعد  نقديٌة معارصٌة.  مرتىض مطهري. رؤيٌة 

للدراسات االسرتاتيجية. العتبة العباسية املقدسة. 1438هـ2017-م.

بدنيويتها  الحداثة  كانط  فلسفة  يف  العلامنية  »الجذور  آبادي:  نرص  گندمي  2-رضا 

الصارمة«.  تعريب: عيل حسن مطر.

file:///C:/Users/hamid/Desktop/%20الجذور20%العلامنية20%يف20%فلسفة

pdf.كانط
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وانتشاره؟ وقبل كل يشء نقدم خالصة آلراء )كانط( يف نقد العقل 

املحض، وارتباطها بالعلامنية، لننتقل بعد ذلك إىل أعامله يف حقل 

نقد العقل العميل«.

الجزء الثاين: راهنية الكانطية الجديدة

الجديدة  الكانطية  يقترص عىل  كانط مل  إىل  الرجوع  أن  الواقع 

بكل تلويناتها، بل كان هناك فالسفٌة رجعوا له قبل الكانطية الجديدة 

كياكوب فريس ويوهان هريبارت ورودولف لوتسا وويليام ديلتي؛ 

وهناك من رجع له بعد ظهور الكانطية الجديدة كياسبريس وهايدغر 

ليوطار  وفرانسوا  وفوكو  فرانكفورت  ومدرسة  هارمتان  ونيكوالي 

من  طرف  من  بكانط  االهتامم  يف  الفرق  ويكمن  كثرٌي.  وغريهم 

ذكرناهم وبني الكانطية الجديدة، يف كون هذه األخرية كانت تهدف 

التاسع  القرن  يتفلسف يف  كلنا ممن  »إننا  كانط:  فلسفة  تطوير  إىل 

عرش تالمذة كانط. لكن »رجوعنا« الحايل له اليوم ال يجب أن يكون 

فكرة  قدم  حيث  وحسب،  تاريخيًّا  املرشوط  غري  للشكل  تجديًدا 

بني  املوجود  التناقض  بعمٍق  املرء  ملس  فكلام  النقدية.  الفلسفة 

مختلف أشكال فكره، كلام عرث عىل الوسائل لدراسة اإلشكاليات، 

التي خلقها عن طريق حله إلشكالياته. ففهم كانط يعني تجاوزه«)1). 

ما مُييز الكانطية الجديدة يف اهتاممها بكانط عن باقي كل من اهتم 

به هو كونها مل تقترص عىل رشح فكره الفلسفي لغويًّا وتاريخيًّا، بل 

حاولت تطويره وتوسيعه وتحيينه نسقيًّا؛ ألن اإلشكاليات الفلسفية 

التي حلها، طرحت إشكالياٍت جديدًة، تطلبت حلواًل جديدًة أيضا. 

 W. Windelband, Präludien. Aufsätze und Reden zur Einleitung in :1-انظر

.die Philosophie. Bd. I., Aufl. 9. Tübingen, 1924, IV
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عموًما،  التاريخي  للتطور  الهيغيل  الفهم  عن  مُتيّزها  ميزٌة  وهذه 

الكانطي  فالطريق  ونهايٌة.  بدايٌة  لها  تطور  سريورة  عىل  تأكيده  أي 

الجديد، الذي سار عليه فيندلباند، ال يُقدم أيِّ تطوٍر عموديٍّ لتاريخ 

الفكر الفلسفي، بقدر ما يؤكد عىل التطور غري النهايئ لإلشكاليات 

يف  ملحوظًا  انتعاًشا  حاليًّا  نجد  السبب  لهذا  ولرمبا  الفلسفية. 

بعد  الجديدة  الكانطية  فتور  من  معينٍة  فرتٍة  بعد  بكانط،  االهتامم 

من  أكرث  عىل  يف  االهتامم  هذا  ويرُتجم  الثانية،  العاملية  الحرب 

عند  أو  رسميٍة،  كمؤسساٍت  الغربية  الجامعات  يف  سواًء  مستًوى، 

الكثري من املفكرين.

1. فتور االهتامم بالكانطية الجديدة بعد الحرب العاملية الثانية

الجديدة  الكانطية  مصري  عن  التساؤل  الرضوري  من  يكون  قد 

االتجاه،  هذا  يف  البحث  إليه  آل  وما  الثانية  العاملية  الحرب  بعد 

خاصًة ونحن نعلم بأّن دعم، بل ومشاركة بعض أقطابه يف النازية مل 

يكن رّسا خافيًا عىل أحٍد. هل ميكن الحديث بالفعل عن أيِّ راهنيٍة 

عرص  يف  جديدة  كانطية  بعد  ما  عىل  حتى  أو  الجديدة،  للكانطية 

الواحد  القرن  لعامل  الجديدة  الكانطية  »ترسبت«  كيف  »املابعد«؟ 

والعرشين وأين تتجىل بصامتها؟

مبثابة مرشوع  األسئلة  من  السلسلة  هذه  عن  اإلجابة  تكون  قد 

توفري  شأنها  من  ودسمٌة،  غنيٌة  البحث  مادَة  ألّن   ، مستقلٍّ بحٍث 

هنا  نكتفي  لذا  املوضوع.  عن  بذاته  قائٍم  بحٍث  إلصدار  الفرصة 

ببعض اإلشارات التمهيدية، التي قد تُحمِّس باحثني آخرين إلمتام 

الجديدة  للكانطية  فهمنا  إمتام  أجل  من  النقطة،  هذه  يف  البحث 
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وأخذ موقٍف أقرَب إىل املوضوعية منها، لتعزيز أخذ موقٍف ثقايفٍّ 

وحضاريٍّ مام يُروَّج يف الساحة الثقافية الناطقة بالعربية، كمسؤوليٍة 

حضاريٍة يتحملها الجيل الجديد من الباحثني العرب.

بأن  القائل  االدعاء  إن  عىل   Geert Edel إيدل)1)  غريت  يؤكد 

الكانطية الجديدة قد صبت كرافٍد ُمهمٍّ يف »بحر« التحليل اللغوي 

ومدى  عمق  بعُد  يفهم  مل  »رخيٌص«  ادعاٌء  هو  والهريمونيطيقا 

الفلسفة  مؤرخي  إنتاجات  املرء  يتأمل  فعندما  الجديدة.  الكانطية 

سدٍّ  وضع  جاهًدا  يحاول  املرء  وكأن  يالحظ  فإنه  املعارصين)2)، 

إليها إال عرضيًّا  التي ال يشار  الجديدة،  الكانطية  أمام   » »اصطناعيٍّ

بالتحفظ املشهور لهورسل  انتهت  للغاية، وكأنها  وباختصاٍر شديٍد 

ثقٍة  »عدم  نتيجة:  هي  الفينومينولوجيا  بأن  أكد  عندما  اتجاهها 

ويشخص  الجديدة«.  للكانطية  التأملية  املثالية  البناءات  اتجاه 

مؤرخي  طرف  من  الجديدة  الكانطية  إقصاء  محاولة  أسباب  إيدل 

الفلسفة املعارصين يف اعتبارهم إياها بقايا فكر القرن التاسع عرش، 

وهي بقايا تُُجوِوزَت ومل تبق لها أيُّ أهميٍة تُذكر، كام عرب هايدغر 

املرء  يُهاجم  بل  ذلك؛  عىل  مثال  وأتباعهم   Gadamer وغادامري 

قال عنها  الذي  الجديد كوهن،  الكانطي  الجديدة بسالح  الكانطية 

بأن أحد األسباب  إيدل يرى  فإن  بأنها ليست علميًة. أكرث من هذا 

الحاسمة يف عدم التطرق للكانطية الجديدة، أو املرور عليها مرور 

 Geert Edel: »Warum Neukantianismus اليوم؟«   الجديدة  الكانطية  1-»ملاذا 

 heute?«, Vortrag zur Internationalen Tagung: »Deutscher und Russischer

.Neukantianismus«- Moskau 29.-31 Mai 2018

 Coreth/Ehlen/Hafner/Ricken )Hrg.(: Philosophie des 20. مثال:  2-انظر 

.Jahrhunderts, Stuttgart, Kohlhammer, 1986
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الكرام فقط، يف التاريخ املعارص للفلسفة هو سبٌب سيايسٌّ محٌض، 

العاملية األوىل واعتبار اإلنجليز بالخصوص  متخض عن الحرب 

للمواقف  نظرًا  ألملانيا،  الرسمية  الفلسفة  مبثابة  الجديدة  الكانطية 

التي أبان عنها الكثري من ممثليها قُبيل وأثناء هذه الحرب، دفاًعا عن 

وطنهم، لكونهم كانوا قوميني يف غالبيتهم. وبهذا عوضت »الفلسفة 

مقدمًة  الثانية،   العاملية  الحرب  بعد  الجديدة  الكانطية  التحليلية« 

، أْي علميٌة. نفسها بأنها فلسفٌة داُت منًحى علميٍّ

الكانطية  فإن  هذه)1)،  اإلقصاء  محاوالت  كل  من  الرغم  وعىل 

الجديدة ظلت صامدًة وتابعت »الفتوحات« الكانطية مع مجموعٍة 

من الفالسفة املعارصين من مختلف األقطار والقارات إىل اليوم، 

ومل يكن فوكو مخطئًا متاًما عندما قال: »إننا كلَّنا كانطيون جدٌد«.

الوقت  يف  الجديدة  الكانطية  للدراسات  الجوهري  الهم  إن 

املعارص هو تساؤلها الثاليث األبعاد: املوضوع األسايس للكانطية 

الجديدة، نتيجتها السوسيو ـ العلمية التاريخية وثقلها الثقايف.

تطرح الدراسات الحالية وجهة النظر الداخلية لتساؤل الكانطيني 

الجدد أنفسهم، وهو تساُؤٌل اهتم، نتيجة الرتكيب الكانطي، بإشكالية 

لـ»وحدة  كرشٍط  والعقل«  الوعي  »وحدة  يف  للتفكري  الوحدة 

التجربة«)2).

 Stegmüller, W. .املعارصة للفلسفة  الرئيسية  التيارات  كذلك:  1-انظر 

 Hauptströmungen der Gegenwartsphilosphie, Bd. 1., Kröner, Stuttgart,

.1989

 Ernst Wolfgang Orth: Die Einheit des Neukantianismus.:2-انظر

 In: Ders. )Hrsg.(: Neukantianismus. Perspektiven und Probleme.

.Königshausen&Neumann, Würzburg 1994, S.14
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إىل جانب املواضيع املركزية للكانطية الجديدة، يهتم البحث 

بخاصية  جهة  من  التاريخي  سوسيولوجي  ـ  العلم  بعده  يف  حاليًّا 

)بادن  املعروفتني  املدرستني  يتجاوز  والذي  الجديدة،  الكانطية 

وماربورغ(، ومن جهٍة أخرى تتساءل عن معايري انتامئها للكانطية. 

وهو  الجديدة،  للكانطية  متبايٍن  داخيلٍّ  بعٍد  ببناء  البعد  هذا  ويتميز 

عن  يتساءل  خارجيٍّ  بعٍد  طريق  عن  تساُؤٍل  موضَع  يُوَضع  بعٌد 

بني  مييز  الفلسفي  االتجاه  لهذا  الداخيل  التمييز  أن  ذلك  وحدته. 

ٍه ميتافيزيقيٍّ )ليبامن،  ٍه فيزيولوجيٍّ )هيلمهولتس، النجي( وتوجُّ توجُّ

ٍه منطقيٍّ )كوهن،  )ريهل( وتوجُّ ٍه واقعيٍّ  Volkelt( وتوجُّ فولكيلت 

)فيندلباند، ريكرت،  ٍه قيميٍّ نظريٍّ ونقديٍّ  ناتروب، كاسرير( وتوجُّ

سيكولوجيٍّ  ٍه  وتوجُّ  )Simmel )سيمل  نسبيٍّ  ٍه  وتوجُّ مزنسرتبريغ( 

)فريس واملدرسة الفريسية الجديدة(. يطرح إًذا هذا التنوع الداخيل 

يوجد  ما  مبعنى  الجديدة،  الكانطية  إىل  االنتامء  معيار  إشكالية 

داخلها ويُحسب عليها؟ وما يوجد خارجها وال يُحسب عليها؟

الثالث فإنّه ذو طبيعٍة ثقافيٍة فلسفيٍّة، تركّز عىل وحدة  البعد  أما 

الكانطية  التاسع عرش. ومبا أن  الفلسفية والعلمية للقرن  التطلعات 

الكانطية إىل  العقلية  الثقافة  الجديدة كانت تطمح إىل ضم خيوط 

للكانطية  اْعرُتَِف  التاسع عرش،  للقرن  الفعيل  الثقايف  الوعي  نسيج 

للثقافة  مفهوٍم  بظهور  وثيقٌة  صلٌة  له   ، تاريخيٍّ بحافٍز  الجديدة 

وللوعي، مغايٍر كمفهوٍم زمنيٍّ تاريخيٍّ للمثالية التاريخانية األملانية.
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2. ما بعد الكانطية الجديدة

يتحدث هانسـ  لودفيغ أوليغ)Hans-Ludwig Ollig (1 عام سامه: 

التي   ،»Der Neoneokantianismus الجديدة  الجديدة  »الكانطية 

اهتمت أساًسا بالفلسفة الرتنسندالية. ويذكر من بني من يذكر رودولف 

تسوخر Rudolf Zocher )1976-1887(، الذي كان تلميًذا لريكرت، 

وكانت هناك أسئلٌة جوهريٌة كثريٌة شغلته يف بحثه حول الكانطية ومنها 

بالخصوص تساؤله حول مساهمة النسق النقدي الكانطي يف تأسيس 

لكانط  النقدي  الجانب  اإلشكالية  هذه  وتتضمن  الفلسفي.  التفكري 

وجانبًا تأسيسيًّا يُحنيِّ فيه التعاليم األساسية لكانط. وفولفغانغ كرامر 

تتلمذ عىل  الذي من بني من   ،)1901-1974( Wolfgang Cramer

انطالقًا  كرامر،  حاول  هونيغسفالد.  ريخارد  الجديد  الكانطي  يدهم 

نظريٍة  وتطوير  الرتانسندالية  الفلسفة  تجاوز  الجديدة،  الكانطية  من 

حول املطلق. وكان منطلقه النسقي يف هذا اإلطار انشغاله باملثالية 

أنطولوجيا  تأسيس  محاواًل  اليبنتز،  ومونادولوجيا  لكانط  املتعالية 

نقديٍة بدحض كانط للرباهني  بالخصوص من زاويٍة  متعاليٍة. واهتم 

بكرامر  الخاص  الفلسفي  االهتامم  هذا  ومارس  الله.  وجود  عىل 

الفالسفة األملان اآلخرين، ممن  ا عىل مجموعِة من  »سحرًا« خاصًّ

هانس  ومنهم  الجدد«،  الكانطيني  »مابعد  خانة  يف  تأطريهم  ميكن 

فاغرن Hans Wagner )2000-1917(، الذي حاول توسيع الكانطية 

الجديدة والفينومينولوجيا، معتمًدا يف ذلك عىل كانط يف املقام األول 

ـ وبعض اليشء هيغل-، مساهاًم بدوره يف تأسيس الفلسفة املتعالية.

 Hans-Ludwig OlligDer Neukantianismus, الجديدة  الكانطية  كتابه  1-انطر 

.Stuttgart, Metzler, 1979. S. 94 -110
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قبل حوايل ربع قرن )1995( ظهر عمٌل يف أملانيا يهتم بـ »ما 

بعد الكانطية الجديدة«، ويوثق لها منهًجا وموضوًعا انطالقًا ممن 

اشتغل عليها وأنتج فيها. وبهذا قدم صاحبها كورت فالرت تسايدلر 

هذا  يف  العاملية  للخزانة  جليلًة  خدمًة   Kurt Walter Zeidler

اإلطار)1).

والحيز  مضمونه  املرء  يفهم  الكتاب  هذا  عنوان  من  انطالقًا 

يتعلق  األمر  فإن  املوضوع،  حيث  من  فأما  به.  يهتم  الذي  الزمني 

بالبعد  تشبثت  التي  الجديدة،  الكانطية  بعد  ملا  النسقي  بالتأسيس 

املتعايل والنسقية يف اهتاممها بفلسفة ما بني الحربني العامليّتني وما 

الحياة(؛  وفلسفة  الوجودية  والفلسفة  الجديدة  )األنطولوجيا  بعدها 

مبحاولة تقديم الصالحية األزلية للفكرة والوجود الزمني الداخيل، 

النسقية  البناءات  املرء  ويفهم  مونادوليجيٍة.  أو  ديالكتيكيٍة  بطريقٍة 

املابعد الكانطيية الجديدة بطريقٍة أفضَل، عندما يسلط الضوء عىل 

موضوٍع  »بناَء  رفضهم  فبسبب  الجديدة.  الكانطية  مع  اختالفهم 

مثايلٍّ«، اهتموا بإشكالية تحقيق التعايل أو فلسفٍة ذاتيٍة فعليٍة. ومبا 

أنه باإلمكان وصف فينومينولوجيا هورسل واألنرثوبولوجيا الفلسفية 

الكانطية  مابعد  إشكاليات  فهم  الرضوري  فمن  نفِسها،  بالطريقة 

الجديدة ال كتوديعٍ لإلرث الكانطي الجديد، بل كتتمٍة له، ألنه أظهر 

مقاومًة اتجاه محاوالت إعادة بناء صالبته النظرية، وبذلك كان من 

1-انظر كورت فالرت تسايدلر. الدياليكتيك النقدي واألنطولوجيا املتعالية. نهاية الكانطية 

الجديدة ونسقية املابعد الكانطية الجديدة.

Kurt Walter Zeidler, Kritische Dialektik und Transzendentalontologie.

Der Ausgang des Neukantianismus und die post-neukantianische 

Systematik R. Hönigswalds, W. Cramers, B. Bauchs, H. Wagners, R. 

Reiningers und E. Heintels. Bonn )Bouvier( 1995, 372 S.
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الرضوري إعادة النظر يف الكثري من أحكامه املسبقة يف ما يتعلق 

باالتجاهات الفلسفية املعارصة.

بالتعريف  خاصٌة  سنويٌة  رقميٌة  نرشٌة  تُوجد   ،2009 من  ابتداًء 

بأحدث ما يصدر من بحوٍث ومقاالٍت وندواٍت حول مابعد الكانطية 

أحد   ،  Ch. Krijnen كريينن  الهوالندي  عليها  يسهر  الجديدة)1)، 

فتح  ألنه  الجديدة،  الكانطية  مابعد  يف  املعارصين  املتخصصني 

آفاقًا جديدًة يف البحث يف هذا االتجاه. ويف غضون سنواٍت قليلٍة 

للغاية  مهمٍة  معلوماٍت  مصدر  الرقمية  النرشة  هذه  أصبحت  فقط 

ومبا  الجديدة  بالكانطية  املهتمني  املختصني،  وغري  للمختصني 

بعد الكانطية الجديدة. وتَجمع النرشُة كل املساهامت التي تصلها 

من مختلف بقاع العامل)2)، وإن دل هذا عىل يشٍء، فإمنا يدل عىل 

الجديدة وما بعدها؛  الكانطية بصفٍة عامٍة والكانطية  حيوية ونشاط 

الفكر  فتور  وعدم  غنى  عىل  املطاف  آخر  يف  تُعرّب  حيويٌة  وهي 

للمهتمني  أرساره  ببعض  البوح  يف  ُمستمرٌّ  إنه  بل  نفسه،  الكانطي 

بالفكر الفلسفي عموًما.

3. الكانطية وما بعد الحداثة

ليس هناك أيُّ أدىن شكٍّ يف التأثري الواضح والحاسم لكانط يف 

الحداثة األوروبية وعقالنيتها التنويرية. اليشُء نفُسه ميكن تأكيده يف 

ما يخّص »مابعد الحداثة«، كام يؤكد عىل ذلك الكثري من الباحثني، 

https://sites.google.com/site/neukantianismusforschung/home :1- انظر

الساهرين  توصل  عدم  السبب يف  ونرجع  نجهلها،  العريب، ألسباب  العامل  2-باستثناء 

عىل النرشة باملساهامت العربية وعدم معرفة العرب بهذه النرشة.
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ومنهم كاروال هينتش)Carola Häntsch (1 مثالً، عىل الرغم من أنها 

تؤكد يف الوقت نفسه عىل قلة البحوث التي تهتم بهذا املوضوع. 

تعلق  مهمٍة،  ثالثٍة  مستوياٍت  عىل  هذا  بحثها  يف  هينتش  وركزت 

األمر يف األول منها باملنطلقات واالختالفات يف الحداثة وما بعد 

الحداثة. ثم تطرقت إىل موقع/مكان كانط يف هذا االختالف، مقدمًة 

بعض املساهامت الفلسفية املابعد حداثية، وبالخصوص الفرنسية 

بأنها  نقل  إذا مل  الجديدة،  الكانطية  بعد  بكانط  اهتمت  التي  منها، 

اعتمدت عليها أيًضا يف الكثري من الجوانب يف اهتاممها بكانط.

العرص  فلسفة  هي  هينتش  عند  الحداثة  بفلسفة  املقصود  إن 

إياه  معتربًة  اهتاممها،  مركز  اإلنسان  من  جعلت  التي  الحديث، 

Fran- بيكون فرانسيس  مع  وبالخصوص  ومفكِّرًا،  عاقاًل   موجوًدا 

من  انطالقًا  تفكرٌي  هي  إًذا  الحداثة  إن  وديكارت.   cis Bacon

الحديث   Vernunft فالعقل   .Einheit والوحدة   Identität الهوية 

مداها  املعنى  بهذا  الحداثة  وتجد   .Rationalität عقالنيٌة  هو 

األقىص يف التنوير. من هنا فإن الفكر الغريب املعارص هو وريث 

وعىل  استمراريتها.  الحداثة  تجد  وفيه  التنوير،  وهذا  الحداثة  هذه 

الرغم من عقالنيته التنويرية، فإن هذا اإلرث الحدايث األورويب مل 

ينجح يف تجنيب الغرب األورويب أهوال حروٍب ونزاعاٍت وأزماٍت 

إىل  أدى  ما  والعرشين. وهذا  والواحد  العرشين  القرنني  رٍة يف  ُمدمِّ

وكفاءته  وقدرته  اإلنساين  العقل  حول  جديٍد  من  النقدي  التساؤل 

1-Carola Häntsch: »Kant und die postmoderne Vernunft«, in 

10. Internationale Kant Konferenz. Klassische Vernunft und die 

Herausforderungen der modernen Zivilisation. Hrsg. W. N. Brjuschinkin. 

Kaliningrad. 2010. Band 1. S. 429- 441.
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ابتداًء  فرنسا  يف  وبالخصوص  معياريٍة،  كعقالنيٍة  الحداثة  فهم  يف 

»مابعد  مصطلح  ظهور  هنا  ومن  العرشين؛  القرن  مثانينيات  من 

الحداثة«. وتحدد هينتش هذا املصطلح كالتايل: »إنني ال أستعمل 

املصطلح لتشخيص حقبٍة فكريٍة جاءت بعد الحداثة، لكن كمفهوٍم 

للتعبري عن طريقٍة مغايرٍة يف التفلسف، طريقِة تفكريٍ تضع الخطاب 

العلمية  وخلفياته  بفرضياته  يتعلق  ما  يف  تساؤٍل  موضع  الحدايث 

والفلسفية السياسية«)1).

عىل الرغم من كل االنتقادات التي وجهها هابرماس مثال ملنظري 

ما بعد الحداثة، يبقى التأكيد عىل أن هذه األخرية فرضت نفسها آخر 

املطاف يف األوساط الفلسفية وساهمت إىل حدٍّ كبريٍ يف فتح آفاٍق 

فلسفيٍة نقديٍة شاسعٍة أمام الجيل الشاب من الفالسفة املعارصين، 

وهنا  املسؤولية،  وعىل  الفرد  عىل  الرتكيز  رضورة  عىل  بتأكيدها 

القول  لنا  يُخّول  ما  وهذا  للكانطية.  »معانقتها«  نلمس  بالضبط 

والسابقني  نيتشه  فلسفة  عىل  فقط  تتأسس  مل  الحداثة  مابعد  بأن 

والالحقني له، بل أيضا عىل فلسفة كانط كام نجد ذلك عند الكثري 

وليوطار   Levinas ليفيناس  مثل  الحداثة  بعد  ما  عىل  دافعوا  ممن 

 Deleuze ودولوز   Boudieu وبورديو   Foucault وفوكو   Lyotard

وديريدا Derida وغريهم. والسؤال الجوهري الذي يفرض نفسه يف 

هذا اإلطار هو: كيف ميكن رشح هذا الرجوع الكثيف لكانط من 

بدعوة  هاجمهم  املرء  أن  من  الرغم  عىل  حداثيني،  املابعد  طرف 

هدمهم للعقالنية األوروبية، وهي العقالنية التي أسسها كانط نفسه؟

العرشين  القرن  نهاية  يف  نفسها  األوروبية  الفلسفة  وجدت 

1-نفس املرجع السابق.
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األول  املقام  ناتٌج يف  فهٌم  للعقل، وهو  كناقٍد  كانط  لفهم  مضطرًة 

عن االهتامم بالتأويل الهايدغري لكانط. وقد طال نقد كانط الدين 

الخالص«،  »العقل  فيلسوف  يُعترب  ال  وبهذا  ذاته.  والعقل  والدولة 

عند  للعقل  النقدي  البُعد  كان  أخرى  بعبارٍة  األخري.  هذا  ناقد  لكن 

التفكري يف األخالق  النتائج املرتتبة عنه يف ما يخص  كانط، بكل 

واإلستيطيقا والسياسة، هو الذي استهوى -إىل جانب نيتشه- الكثري 

مرصاعيه  عىل  الباب  لهم  فتح  ما  وهذا  الفرنسيني،  املفكرين  من 

لتقديم محاوالت مابعد حداثية.

4. دائرة فيينا املعارصة والكانطية الجديدة

قد نعترب اهتامم دائرة فيينا بالكانطية الجديدة يف السنني القليلة 

فتح  الكانطية. ويتمظهر هذا االهتامم يف  بعد  ما  نوًعا من  املاضية 

تكويٍن رسميٍّ بجامعة الفلسفة بفيينا، حيث مقر دائرة فيينا، والندوات 

نفِسه)1)،  املوضوِع  حول  تنظيمها  يف  الدائرة  هذه  شاركت  التي 

رأسهم  املعارصين، وعىل  فيينا  دائرة  أقطاب  من  الكثري  فيها  شارك 

 .Friedrich Stadler شتادلر)2)  فريدريك  الحايل  فيينا«  »دائرة  مدير 

1-خصصت دائرة فيينا الحالية أربعة ندواٍت متتاليٍة للكانطية الجديدة بني 2011 و 2013، 

االختالفات  األملاين.  الرشقي  الجنوب  »ماربورغ ضد  ملوضوع:  منها  األوىل  ُخصصت 

الفلسفية بني املدرستني الرئيسيتني للكانطية الجديدة« بني 30 يونيو و2 يوليو 2011 بأوسرتون 

وكان  بفيينا،   2012 دسمرب  و1  نوفمرب   29 بني  الثانية  الندوة  ونُطمت  البوالندية.   Ustroń

موضوع النقاش هو: »فلسفة العلوم يف الكانطية الجديدة. املناهج- السجاالت – النتائج«. 

أما الندوة الثالثة فقد خصصت لـ »مفهوم التاريخ يف الكانطية الجديدة ملاربورغ والجنوب 

الرشقي األملاين وراهنيته«، ونُضمت بباريس من 22 إىل 24 مارس 2012. وحسب علمنا فإن 

اللقاء الرابع مقرٌر مبدينة تورين Turin اإليطالية، وليس هناك تاريٌخ محدٌد له بعد.

املنطقية.  التجريبية  يف  الجديدة  والكانطية  كانط  »قراءات  ستادلر:  فريديرك  2-انطر: 

لبنات برنامج بحث«.

Friedrich Stadler: »Kant-Lektüren und Neukantianismus im 
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ويؤكد هذا األخري يف هذا اإلطار عىل اهتامم العديد من الوضعيني 

الجدد لدائرة فيينا بفلسفة كانط النظرية والتطبيقية وبأشكاٍل متعددٍة 

للكانطية الجديدة، عىل الرغم من املوقف الحاسم املبديئ للوضعية 

املنطقية الرافضة لكانط. ويرجع ممثلو دائرة فيينا الذين يهتمون بكانط 

والكانطية الجديدة بالخصوص إىل ثنائية الرتكيب والتحليل والقبلية 

متكامٍل  بناٍء  غياب  شتادلر  ويسجل  القطعية.  والرضورة  والواقعية 

لحضور كانط يف دائرته، بعيًدا عن السجاالت الفلسفية القدمية بني 

دائرة فيينا والكانطيني الجدد، بحيث إن الوضعيني الجدد عابوا عىل 

الكانطية غياب فلسفة علٍم فيها ورفض الكانطية الجديدة للوضعية 

التجريبية وحواشيها )العقالنية النقدية والتعاليم القانونية الخالصة(.

ماسيمو  املعارص  الجديد  الوضعيِّ  عند  نجده  نفُسه  اإلهتامم 

الجديد  بالكانطي  أساًسا  اهتم  الذي   ،Massimo Ferrari فرياري 

الخصومات  إطار  يف  ال  شليك)1)،  املنطقي  والوضعيِّ  كاسرير 

املبدئية بني االتجاهاين، والتي ُدرِست مبا فيه الكفاية، كام تشهد عىل 

ذلك دراساٌت متعددٌة، بل انصب اهتاممه عىل رشوط ونتائج مواقف 

شليك وكاسرير يف إطار الفلسفة األملانية. ذلك أن شليك اهتم بني 

اهتم هذا األخري يف  1910 و1918 مبدرسة ماربورغ وكاسرير، كام 

ٍر بالطبعة األوىل من مؤلف شليك: »نظرية املعرفة العامة«. وقٍت متأخِّ

يف االتجاه نفِسه، اهتم وضعيٌّ جديٌد آخُر، هو طوماس مورمان)2) 

Logischen Empirismus – Bausteine eines Forschungsprogramms« In: 

Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis, vol 23. Springer, Cham, 2016.

إضافًة إىل هذا فشتادلر هذا هو الذي يسهر عىل التكوين اآلنف الذكر بجامعة فيينا.

 Massimo Ferrari: Cassirer, Schlick und der Neukantianismus –:1-انظر

Philosophische Streitfragen im Kontext. نفس املرجع السابق.

2-انظر: طوماس مورمان: »الفلسفة العلمية يف املنفى: كاسرير ودائرة فيينا بعد 1933«. 
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Thomas Mormann، بعالقة كارسير بدائرة فيينا بعد 1933، مؤكًِّدا 

عىل كون كاسرير ربطته عالقاُت صداقٍة فكريٍة مع بعض املنضوين 

لدائرة فيينا آنذاك، ومن هذه العالقات نتجت نقاشاٌت مهمٌة بينهم، 

نظرية  حول  رايخنباخ،  هانس  الجديد  الوضعّي  مع  وبالخصوص 

ونظريتها  الوضعية  العلوم  فلسفة  بني  والعالقة  األينشطاينية  النسبية 

الكانطية الجديدة يف بدايات عرشينيات القرن العرشين.

أما ميخائيل هايدلبريغر)Michael Heidelberger (1 فقد حاول 

الجديدة  الوضعية  أقطاب  ألحد  الجديدة  الكانطية  الخلفية  إظهار 

بفيينا، موريتس شليك، يف ما يخص اهتاممه الرئييس قبل االنتامء 

لدائرة فيينا، ويتعلق األمر بنظرية العالقة بني الجسم والروح، التي 

.Alois Riehl اشتغل عليها الكانطي الجديد ألوايس ريهل

الحالية  فيينا  لدائرة  املنطقية  للوضعية  واضٌح  اهتامٌم  إذًا  هناك 

أيِّ دراسٍة حول  السنني األخرية، ويف غياب  الجديدة يف  بالكانطية 

أسباب ونتائج هذا االهتامم، فإننا نُدرجها من جانبنا مؤقَّتًا يف إطار 

املابعد الكانطية الجديدة، وهو إدراٌج متليه علينا فرضيٌة مضمرٌة ثنائيٌة 

تتمثل يف إما محاولة »ابتالع« دائرة فيينا املعارصة للكانطية الجديدة، 

بصفٍة  العلوم  إبستمولوجيا  ميدان  كانط يف  فلسفة  بأهمية  وعيها  أو 

عامٍة، أي امليدان املفضل للوضعية الجديدة بصفٍة عامٍة.

 Thomas Mormann: »Wissenschaftliche Philosophie im .املرجع السابق نفُسه

»Exil: Cassirer und der Wiener Kreis nach 1933

1-انظر ميخائيل هيدلبريغر: املرجع السابق نفسه.

Michael Heidelberger: Die neukantianischen Wurzeln des Leib-Seele-

Problems bei Moritz Schlick.
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الفصل اخلامس: مرتكزات الكانطية اجلديدة ونقدها

الجزء األول: بعض مرتكزات الكانطية الجديدة

إّن االنتامء إىل نفس التيار الفلسفي الكانطي الجديد، مل يكن 

ما  يف  الفرعية  واتجاهاته  الرئيسية  اتجاهاته  بني  وحدٍة  لقيام  سببًا 

يخص النقاط املحورية وبالخصوص يف ما يخص تأويلهم لكانط، 

مبا يف ذلك االتجاه الذي يجب تتبعه لتطوير فلسفته النقدية. وعىل 

الرغم من أن الحركة املثالية لهذا االتجاه، التي قامت قبل أكرث من 

مائة سنٍة كانت تؤكد بأنها ليست إاّل فلسفًة كانطيًة، لكنها طُورت يف 

الحديثة،  الكانطية  الدراسات  نفسه، عكس  أفكار كانط  مناٍح كثريٍة 

والتصاقها  منطلقاتها  يف  ذاتها  الكانطية  الفلسفة  تبارح  ال  التي 

مبؤلفات كانط.

عىل الرغم من االختالفات التي نجدها بني الكانطيني الجدد، 

فقد اشرتكت كلُّ مدارسها يف خصوصيات نُجملها كالتايل:

- الرتكيز عىل نظرية املعرفة يف أبحاثها.

.»Ding an sich االستغناء عىل »اليشء يف ذاته -

- تجاوز كانط بعد فهمه.

فلسفٌة،  هي  الجديدة  الكانطية  فإن  ماربورغ،  ملدرسة  بالنسبة 

وبالخصوص نظريُة معرفٍة ونظريٌة علميٌة. وبالرجوع إىل االستنتاج 

املتعايل الكانطي، حاولت هذه املدرسة تأسيس الرشوط املنطقية 
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للعلوم الطبيعية والرياضيات، أي نوًعا من »املثالية املنطقية«؛ كام 

كوهن  هرمان  أمثال  من  املدرسة  هذه  ممثيل  أهم  عند  ذلك  نجد 

Hermann Cohen، باول ناتورب Paul Natorp، إرنست كاسرير 

Ernst Cassirer، برونو باوخ Bruno Bauch وريخارد هونيغسفالد 

.Richard Hönigswald

يف حني ركزت مدرسة بادن عىل إشكالية القيم. وقد كان هناك 

نوٌع من العداوة بني ممثيل املدرستني. وعىل الرغم من ذلك يظهر 

وبهذا  »املثالية«،  هو  كان  الجديدة  للكانطية  بالنسبة  األسايس  بأن 

فإنها تذكِّر كثريًا بأفالطون. ففي الوقت الذي نجد فيه املثالية الذاتية 

عند ممثيل مدرسة ماربورغ، نجد ما ُسمي باملثالية املوضوعية عند 

رواد مدرسة بادن.

املذاهب  وجه  ىف  الجديدة  الكانطية  االتجاهات  وقفت 

اكتساب  الفلسفة  بإمكان  بأنه  تؤمن  وكانت  التقليدية  امليتافيزيقية 

الزاوية  هذه  من  النقدية«.  كانط  طريقة  سايرت  »إذا  العلم  صفات 

ميكن القول بأن ظهور الكانطية الجديدة هو تجسيٌد ملا قاله كانط، 

بعده.  من  عام  مائة  ستتحقق  فكره  نتائج  بأن  اعتقاده  يف  واملتمثل 

وميكن القول عموما بأن ما يَجمع الكانطيني الجدد هو:

الفلسفة وإنقاذ الوعي  - حملوا عىل عاتقهم مهمة إعادة إحياء 

األوريب من مخالب املذهب التجريبي والتأويالت الوضعية لكانط، 

بقراءة كانط عن طريق أفالطون، وتغليب الجانب القبيل الالتجريبي 

الالنفيس النقدي ىف فلسفته، وتأسيس الفلسفة عىل الفكر الخالص. 

املستقل  والقبيل  املنطقي  عن  البحث  عىل  جهودهم  كرسوا  كام 
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عن التجربة ىف شتى العلوم اإلنسانية ىف الجامل واألخالق وعلم 

النفس والقانون واالجتامع والتاريخ إلخ. فـ »اليشء يف ذاته« -كام 

سبقت اإلشارة مراًرا وتكراًرا- هو عندهم تصوُّر محّدٌد مستقٌل عن 

، هو عامل األفكار. ولهذا  العقل، أما عامل الظاهر فإنه عاملٌ واقعيٌّ

السبب اعتربت الكانطية الجديدة إحدى صور املثالية.

- انتسابهم جميعا إىل كانط، الذي يعترب يف نظرهم مفكر الثقافة 

الغربية الحديثة بامتياٍز. تقبل األغلبية الساحقة منهم مجموعًة كبريًة 

وامليتافيزيقا،  النفيس  املنهج  مثاًل  يرفضون  األساس:  مواقفه  من 

بإحالل  نادوا  كام  ممكنٍة.  وغرَي  مستحيلًة  األخرية  هذه  معتربين 

املنهج املتعايل )الرتنسندنتايل( يف الفلسفة عوض  املنهج النفيس 

وكلِّ منهٍج تجريبيٍّ آخَر.

ينكرون  »تجريديِّني/تصوريِّني«،  كلُّهم  يُعتربُون  كانط،  ِمثْل   -

وجود الحدس العقيل. فالعقل بالنسبة لهم ما هو إال ملكة تكوين 

قدرة  باستثناء  قدرٍة  بأيِّ  يسمح  وال  عنارصه  من  انطالقًا  الكل، 

تأكيدهم عىل عدم  باستثناء السك Lask، هي  والنتيجة،  الرتكيب. 

وجود معرفٍة ملضمون األشياء.

يف  املعرفة  فعل  يتم  ال  املعرفة.  نظرية  ىف  مثاليّني  يُعتربون   -

نظرهم يف عملية إدراك املوضوع، بل ىف خلق املوضوع نفسه.

انتشاًرا كبريًا يف العامل كله  كام رأينا، عرفت الكانطية الجديدة 

الدراسات  إىل  بالنظر  املفعول،  ساري  الزال  انتشاٌر  وهو  تقريبًا 

املعارصة التي تهتم بجانٍب من جوانب هذا االتجاه الفلسفي. وهذا 

ما يجعل منها االتجاه األوسع يف نظرية املعرفة.
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الجديدة، بكل اتجاهاتها  الكانطية  النظر يف عمق  عندما مُنعن 

واملشتغلني عليها، فال ميكن أاّل نالحظ بأنها كانت نتيجة ما نسميه 

بالعلوم  أيضا  ملتصقًة  نجدها  بحيث  الطبيعي«،  »العرص  بـ  هنا 

الطبيعية الحقة، وبالخصوص الفيزياء)1)، متاًما كام نجد ذلك عند 

كانط نفسه. 

مبختلف  الجدد  الكانطيون  عليها  يُجمع  التي  النقط  بني  من 

ميوالتهم الفلسفية هي تأكيدهم عىل أنه ال ميكن معرفة الواقع كام 

هو، كام تعتقد الواقعية الساذجة. مبعنى أن التأكيد يخص املسائل 

التي تُعترب علميًة محضًة، فاأللوان مثاًل أو األصوات ال توجد كام 

هذا  نستقرأ  وعندما  لها.  لتصورنا  تابعًة  تُعترب  بل  ونسمعها،  نراها 

الغربية،  الفلسفة  لتاريخ  جيًدا  ونُصغي  الجديد،  الكانطي  اإلجامع 

فإننا نجده بكمياٍت متساويٍة عند هيوم ولوك وديكارت وغالييل. فلم 

يكن كانط السبَّاق »الكتشاف« هذا األمر، حتى وإن كان لزاًما علينا 

اإلقرار بأنه هو الذي عرّب عنه بطريقٍة نسقيٍة عميقٍة.

يف  فتتمثل  الجديدة  للكانطية  الثانية  املشرتكة  الخاصية  أما 

االقتناع القائل بأن الطبيعة ال تُعترب مضمونًا لتمثالتنا الحسية، لكنها 

وباهتاممها  فكرنا/تفكرينا.  نتاج  الجوهري  مجموعها  يف  تُعترب 

عموما  الكانطية  اكتسبت  »األطروحة«  هذه  عىل  للربهنة  النسقي 

مكانًة مهمًة يف عامل الفكر الفلسفي. إضافًة إىل هذا فقد افرتضت 

تلعب  القبلية  العوامل  بأن  أيًضا  الجديدة  الكانطية  االتجاهات  كل 

1-هذا ما ذهب إليه أوسرترايخ أيضا، انظر:

 Traugott Konstantin Oesterreich, Die philosophischen Strömungen der 

Gegenwart in Paul Hinneberg )Hg(, Systematische Philosophie, Berlin und 

Leipzig 1921.
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دوًرا حاساًم يف بناء الطبيعة، لكن هذا مل مينعهم من االختالف يف 

.» تصوُّر »القبيلِّ

الجزء الثاين: القبيل ونظرية املعرفة

للعامل  تصورنا  مبرشوطية  املتعلق  القديم  للتعبري  يعد  مل 

هيلمهولتس  عند  ذلك  نجد  كام  ـ  الحسية  أعضائنا  طريق  عن 

نفُسه  اليشُء  الحارض.  الوقت  يف  وجوٍد  أيُّ  ـ  مثاًل   Helmholtz

معينًة،  فطريًة  بأن روحنا متلك وظائَف  القائل  التصور  ينطبق عىل 

ولهذا السبب ال ميكن عزلها عن تصورنا للعامل. وقد عرّب عن هذا 

سيمل Simmel بوعٍي مراًرا وتكراًرا، عىل الرغم من أننا نجد عنده 

ًرا منطقيًّا بجانب التصور الذي أرشنا له. وما  يف الوقت نفِسه تصوُّ

اإلنسانية،  للعلوم  املعرفة  لنظرية  تأسيسه  أنه، ويف  هو  معه  حدث 

اعترب الفهم السيكولوجي ُمهامًّ لدراسة الظواهر االجتامعية.

حدوٍد  ودون  األساس  اإلعرتاف  إىل   Nelson نيلسون  وصل 

 ،Fries فريس  عىل  وباعتامده   ،» »للقبيلِّ السيكولوجية  باألهمية 

الذايت يجب  التأمل  لكانط. فعن طريق  بتأويٍل سيكولوجيٍّ  طالب 

إيصال تأسيس الجمل البديهية )القبلية( إىل الوعي. وبهذا فإن األمر 

باستنتاجاٍت  أو  بعينها،  ُجَمٍل  يف  واضحٍة  نظٍر  بوجهات  إما  يتعلق 

فقط، مفادها أّن هناك مبادئَ معينًة تؤسس فكرنا يف بنائه للطبيعة. 

فال  الثانية  الحالة  أما  األوىل،  الحالة  رفض  كانط  أن  املعلوم  ومن 

تحدث إال يف السلوك الواقعي لألفراد. وما عدا هذا، فإن الكانطية 

للقبيّل، وال تعرتف إال  السيكولوجية  مبدأ األهمية  الجديدة ترفض 

بالتأويل املنطقي لكانط، كتأويٍل صحيٍح.
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الدقيقة،  العلوم  موضوعية  من  ماربورغ  مدرسة  تنطلق 

املعرفة.  نظرية  عىل  اشتغالها  يف  النظرية  الفيزياء  وبالخصوص 

لإلشارة فإن هذا الجناح الكانطي ال يفهم من العلم أساًسا إاّل العلوم 

املاربورغية  فإن  كانط،  خطوات  وعىل  الفيزياء.  الدقيقة،  الطبيعية 

تُؤخذ  األخرى ال  العلوم  كل  بأن  ترى  ماربورغ(  مدرسة  إىل  )نسبًة 

العلوم  هذه  تَْعترَِب  كانت  بل  املعرفة.  نظرية  لتشكيل  االعتبار  بعني 

الفيزياء.  أنواًعا معرفيًة غرَي كاملٍة، ستختفي عندما تكتمل  األخرى 

مل  لكن  وإضاَءتُها.  للفيزياء  املنطقية  البنية  ترشيُح  يجب  هنا  من 

يذكر املرء كيف ميكن للفرد الوصول إىل متثل العامل هذا وال كيف 

حصل ذلك تاريخيًّا. وبهذا يكون املرء قد قّدم مبدأ االبتعاد الكيل 

عن كلِّ تجربٍة حّسيٍّة. ولإلشارة فإن كوهن مثاًل كان يرفض االعرتاف 

للتجربة الحسية بكل خاصيٍة تجعل منها مصدًرا مرشوًعا للمعرفة. 

وكانت النتيجة الرضورية لهذا هو إعادة تشكيل مفهوم الواقع. وطبًقا 

لهذا التصور فإّن ما يحدد الحالة الخاصة للواقع ليس هو اإلدراك 

املبارش، لكن الوضع الذي ميثل يف العلوم الطبيعية الرياضية قيمًة 

السلبية  باألعداد  فقط  ال  للواقع،  كوهن  ويعرتف  الصفر.  من  أكرَب 

ونظريتها اإليجابية، بل أيضا باألعداد املُتَخيَّلة، وبهذا يُرْفَع كلُّ فرٍق 

بني الكميات الواقعية والرياضية.

عىل الرغم من أن ناتروب وكاسريير مل يكونا بعيدين عاّم سبق 

ذكره وتشبثا بتأويل الَقبْيِلّ تأوياًل منطقيًّا محًضا، فإننا نلمس إلحاح 

ناتروب  عامٍل سيكولوجيٍّ يف تفكرَييْهام يف هذا املوضوع. فهذا 

هو  دامئا حكاًم،  كذلك  يتضمن  والذي  إدراٍك،  كلَّ  بأن  يؤكد  مثال 

هو  عنده  واقعٍ  كلَّ  أن  كام   .»Denkbestimmung للفكر  »تحديٌد 
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»محتوى الفكر Denkinhalt«، وباعتباره هكذا فإنه يخضع لألصناف 

األساسية للكمية والقيمة والعالقة. وتحّدث ناتروب أيضا عن انفصال 

مفهوم الواقع عن اإلدراك، لكن بفهٍم مغايٍر لفهم كوهن. ما هو حاسٌم 

نا يف الصورِة  يف إيجاد املعنى بالنسبة لناتروب هو ما يكون متَضمَّ

الطبيعيِة املضبوطِة املَُفكَِّر فيها بطريقٍة كاملٍة، وتكون هذه الصورة 

عنده جزٍء ال يتجزأ من إيجاد املعنى هذا. وبهذا ميكن التأكيد بأن 

ناتروب كان يتوفر عىل فهٍم مغايٍر لعدم اكتامل املعرفة باملقارنة مع 

كوهن. ولهذا السبب فإّن »الحقيقَة Tatsache« عنده ما هي إال هدٌف 

الطبيعية تكون  ُمربهٌن عليه، ألن املعرفة  للمعرفة، ال يشٌء موجوٌد 

غرَي كاملة. لكنه ال »يتخلص« من كانط مبثل هذه األطروحات يف 

نظرية املعرفة، فكل ما هو مسموٌح به يف هذا اإلطار هي صورٌة عن 

العامل نابعٌة من السببية الطبيعية املغلقة. وكانت نتيجة هذا هو نفيه 

لالستقالل املعريف للسيكولوجيا، التي عليها أن تكون خطوًة أوليًة 

فقط للمعرفة. كمنهجٍ للعلم يجب دراسة مادة الشعور أو اإلحساس 

بطريقٍة عقليٍة وباإلخراج الكيل أو الجزيئ ملثل هذه التكميالت، مبا 

فيها االحتاملية كذلك، تقوم صورٌة للعامل سببيٌة مغلقٌة وصارمٌة يف 

قوانينها. وهذه الطريقة وحدها هي التي تُعترب طريقًة علميًة كاملًة يف 

أوليٌة لها. وبهذا مير  ناتروب، وكلُّ ما يسبقها ما هو إال خطوٌة  نظر 

سة للمعرفة.  ناتروب من التحليل املنطقي إىل السيكولوجيا املؤسِّ

وبهذا تطور فهم مدرسة ماربورغ لنظرية املعرفة مع كاسرير خطوًة 

إضافيًة. فقد رفض أيضا االعرتاف باإلدراك كمعياٍر أخريٍ للواقع، كام 

ألغى »املوضوعية«. فاملوضوعي يوجد بالنسبة له فقط يف العلوم 

الطبيعية، ال يف املعطى املبارش املوجود يف الوعي.
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الطبيعية  العلوم  مصطلحات  كلَّ  فإن  ماربورغ  ملدرسة  طبًقا 

األحوال  من  حاٍل  بأيِّ  ليست  إلخ.  والقوة  واألثري  واملادة  كالوزن 

طريق  عن  تُدرك  عنَّا،  استقالٍل  يف  توجد  لحقائَق  عقليًة  نسًخا 

الحواس بطريقٍة غريِ كافيٍة؛ بل تُعترب عند هذه املدرسة وسائَل عقليًة 

والوصول  الطبيعية  التمظهرات  تشابك  ما يف  نظاٍم  مساعدًة إلقامة 

يف آخر املطاف إىل بناء صورٍة عن العامل بطريقٍة سببيٍة عىل شكل 

معادالٍت رياضيٍة. وبهذا فإن التقريرات اإلدراكية البسيطة ملضامني 

الوعي، الذي يتجاهل السياق الطبيعي متاًما، ال تجد عند كاسرير 

مع  تطابٍق  ويف  العلم.  خارج  نظره  يف  توجد  بل  بها،  اعرتاٍف  أيِّ 

امليول إىل اعتبار الطبيعة ككياٍن منطقيٍّ خالٍص، وبالتايل إخضاعها 

املعرف-نظري،  التأمل  من  اإلدراك  واستبعاد  العقيل  التحليل  إىل 

بوجود  القائلة  الفرضية  الجديدة  للكانطية  ماربورغ  مدرسة  ترفض 

عىل  الحيس.  اإلدراك  وراء  ذاتها«  يف  »لألشياء  موضوعيٍة  قيمٍة 

العكس من هذا تؤكد عىل وجود تشابٍك أو شبكٍة من التمظهرات 

الحسية من جهٍة وأشكاٍل منطقيٍة للطبيعة من جهٍة أخرى. وما هو 

الطبيعية، يف كاملها  بالنسبة لها هي فقط هذه األشكال  موضوعيٌّ 

املثايل. كام أن املوضوعي ال يعني أكرث من وقوع العامِل املعنيِّ 

باألمر )املُتَوخَّى( يف صورة العامل هذه.

طُبِّق  النظري  للمنهج املعريف  الخاص  الفهم  فإن هذا  لإلشارة 

التي  فبالطريقة  األخالقي.  الحقل  يف  ماربورغ  مدرسة  طرف  من 

تدرس بها نظرية املعرفة الرشوط املنطقية للوجود والواقع، يجب 

عىل األخالق كذلك تحديد رشوط الواجب. ويتميز اآلداء الخاص 

إيجابيٍة،  مبضامنَي  النقدية  األخالق  تحقيق  يف  وناتروب  لكوهن 
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الوقت الحارض يف غالب األحيان. ويف  إليه أخالق  وهو ما تفتقر 

للامركسية  الواضح  التأثري  املرء  »يتشمم«  بالضبط  امليدان  هذا 

عىل بعض أعضاء الكانطية الجديدة، عىل الرغم من أنهم تجاوزوا 

االنتامء املحض لتعاليم املاركسية. فمفهوَما »الواجب« و»الكرامة 

اإلنسانية« يوجدان يف قلب األخالق الكانطية الجديدة يف جناحها 

كام  ماركسيان  مصطلحان  وهام  ملاربورغ(،  )نسبة  املاربورغي 

نعلم، أو عىل األقل كانا من بني أهم املصطلحات فيها.

ترفض مدرسة بادن أيضا فرضية »األشياء يف ذاتها« وفهم اإلدراك 

املدرسة  هذه  لكن  َعنَّا.  باستقالٍل  يوجد  لواقعٍ  التمكني  من  كنوٍع 

ملدرسة  مغايرٍة  بطريقٍة  و»الواقعي«  »املوضوعي«  إشكالية  تحل 

الفكر  معيار املوضوعية من خالل  إىل  للوصول  تبحث  ماربورغ. 

Windel- فيندلباند فهذا  القيمة.  مفهوم  بالرجوع إىل  التفكري(   )أو 

والتفكري  الصحيح  التفكري  بني  الجوهري  الفرق  يجد  مثاًل   band

مع  الثاين  يتناقض  بينام  للمعايري،  مطابًقا  األول  معتربًا  الخاطئ 

معايري التفكري. فكام أن هناك معياًرا للسلوك يف الواجب املطلق، 

هناك معياٌر أيًضا للفكر. من هنا يعترب الفكُر الصحيح مطابًقا للمعيار 

املطلق -ويتحدث كانط عن »القاعدة« عوض املعيار-، أما التفكري 

الخاطئ فإنه، وكام قلنا، يعارض هذا املعيار املطلق. وال وجود، 

طبًقا لهذا الفهم، أليِّ تطابٍق يُذكر مع حقيقٍة موضوعيٍة خارَج وعينا 

وإدراكنا، وستكون غرَي قابلٍة لالكتشاف أو الكشف، ألنه ال ميكننا 

أبًدا تجاوز محيط وعينا. ويوجد تحديد هذا النظام املعياري عىل 

عاتق نظرية املعرفة. وكام أكد فيختيه  عىل ذلك، فإن مبادئها تُظهر 

الواقع  الصالح شموليًّا. ويوجد يف  التفكري  غائيًّا، وهدفُها هو  بناًء 
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خليٌط من التفكري، منه ما يطابق املعايري ومنه ما يتناقض معها، متاًما 

الوقت  ففي  والقبيح.  والجميل  واملشني  الحسن  السلوك  كوجود 

الذي تكتفي فيه العلوم الدقيقة بتوثيٍق ما يوجد وال تهتم بإشكالية 

تهتم بكل ميادين املعايري. وبهذا  الفلسفة  فإن  املعايري األخالقية، 

املعنى تُعترب نظريًة معياريًة.

يدافع ريكرت Rickert أيًضا عىل هذا التصور املعياري، مضيًفا 

الوعي،  يوجد يف  كلَّ وجوٍد  أن  تأكيده عىل  يتمثل يف  آخَر  معياًرا 

عىل الرغم من أنه ال يعترب هذا الوعي أمرًا فرديًّا وشخصيًّا، لكن فوَق 

فقط، ال  الوعي  هذا  إىل  عنده،  املتعايل  إشكالية  شخصيًّا. وتشري 

إىل الفرد أو الشخص. ويوجد الكائن Seiende، كام يؤكد ريكرت 

ذلك، ما وراء الوعي الفردي بطبيعة الحال، لكنه يرفض يف املقابل 

الوعي  هذا  بأن  يعتقد  أنه  والغريب  الوعي.  وراء   Sein كينونٍة  كل 

ال   ، حقيقيٍّ كواقعٍ  بل  فقط،  كمصطلٍح  يوجد  ال  اإلدراك  هذا  أو 

 Muensterberg مونسرتبريغ  ويؤكد  األفراد.  وعي  كمجموع  فقط 

الخاصية القيمية املنطقية كذلك.

يرفضان  اللَذيْن  الجديدة  للكانطية  الجناحني  هذين  مقابل  يف 

مبدأ »اليشء يف ذاته« نجد االتجاه الذي دافع عنه، متاًما كام فعل 

ريهل،  أن  ذلك  مؤلفاته.  يف  املواضع  من  الكثري  يف  نفُسه  كانط 

البحث،  هذا  رأينا يف  وأن  االتجاه كام سبق  لهذا  الرئييس  املمثل 

الحسية،  إلدراكاتنا  نتيجًة  ببساطٍة  ليست  معرفتنا  بأن  كذلك  يؤكد 

االنطباعات  معالجة  طريق  فعن  أيًضا.  وتفكرينا  فكرنا  نتيجُة  لكنها 

دامئًا عىل  منطقيًّا  الحقيقية، ألنها تحتوي  اإلدراكات  تقوم  الحسية 

لرشوِط  طبًقا  تجاربنا  وتقوم  الحسية.  االنطباعات  من  أكرثَ  أموٍر 
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املادة  عىل  املحافظة  جمل/قضايا  مثل  معينٍة،  تجريبيٍة  مبادئَ 

أيًضا  املرء  عنها  عرّب  جمٌل/قضايا  وهي  املرشوطة،  غري  والسببية 

قبليتها ويف خاصيتها  القدمية، والتي تأكدت بهذا يف  العصور  يف 

الخالية من أيِّ خربٍة/تجربٍة. ومبا أن لهذه املبادئ أهميًة تأسيسيًة 

يجب  وبهذا  أبًدا.  معها  تتناقض  لن  األخرية  هذه  فإن  تجربٍة،  لكل 

وبعكس  الدقيقة.  للعلوم  املنطقي  التحليل  خالل  من  تحديدها 

ليس  للطبيعة  العقيل  الخلق  بأن  يعتقد  فإن ريهل  ماربورغ،  مدرسة 

موضوعيٍّ  لواقعٍ  عكًسا  يُعترب  بل  الهواء،  يف  بحرية  يحلّق  شكاًل 

الحسيُة عالمًة عىل وجوده.  املشاعُر  وتُعترب  َعنَّا.  باستقالٍل  يوجد 

وال تتوفر املعاين املوضوعية إال عىل املضمون الرقمي واملنطقي 

إلدراكاتنا. لكن من حيث الجودة، تبقى األشياء يف ذاتها غرَي معروفٍة 

لنا. ومبا أنه ليس للوقت/الزمن أيُّ صالحيٍة موضوعيٍة، فإن ريهل، 

هو  يكون  ولرمبا  فقط،  كظواهر  النفسية  املعيشات  يعترب  ككانط، 

الوحيَد الذي يدافع عىل هذا الرأي. وأكد فولكيلت Volkelt أيًضا 

األصناف  يقدم  الحسية  لالنطباعات  الحتمي  التجاوز  بأن  وبقوٍة 

القبلية كالسببية والرضورة والعمومية واملطابقة.

الجزء الثالث: النقد السيايس-األخالقي للكانطية الجديدة

الجدد،  الكانطيون  بها  اهتم  التي  الفلسفية  امليادين  عن  بعيًدا 

بغّض النظر عن املدرسة التي كانوا ينتمون إليها، فإّن هناك انتقاًدا 

من  والكثري  بادن  مدرسة  إىل  وبالخصوص  لهم،  ه  يوجَّ عميًقا 

وما  ظهوره.  عند  النازي  للنظام  مبساندتهم  األمر  ويتعلق  ممثليها، 

يُعاب عليهم يف هذا اإلطار هو أنهم مل يستفيدوا من فلسفة كانط، 
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براثن هذا  لتجنب  »تسليحهم« مبا هو رضوريٌّ  بإمكانها  كان  التي 

 Hans (1(النظام العنرصي املتطرف. ويُرجع هانس فريديريك فولدا

Friederich Fulda مثاًل أسباب هذا األمر إىل كون مدرسة بادن مل 

كان سببًا يف  فهمها هذا  كانط، وسوء  فلسفة  الكفاية  فيه  تفهم مبا 

مؤازرتها ألملانيا الهتلريية.

ريكرت)2).  هناك  كان  بادن  مدرسة  يف  النازية  ممثيل  أهم  من 

وكام يؤكد عىل ذلك فولدا، فإنه وبعدما كان من الناحية السياسية 

عام  من  ابتداًء  نفسه  عىل  انقلب  فإنه  للنازية،  ومعاديًا  دميقراطيًّا 

1933 بعدما وصل هيتلر إىل الحكم. ويؤكد فولدا يف هذا اإلطار 

اقتناٍع فكريٍّ  نابًعا من  اإلنجرار كان  الدافع األسايس وراء هذا  بأن 

لريكرت ال ألسباٍب سياسيٍة أو انبهاٍر بشخصية هيتلر أو خوٍف من 

بالنظام  اقتناع ريكرت  التي كّونت  الفلسفية  بطش نظامه. والخلفية 

ريكرت  إن  بحيث  بعيًدا،  لفولدا  طبًقا  بجدورها  ترضب  النازي 

أخرى  )تسميٌة  اشرتايكٍّ  قوميٍّ  أول  Fichte مبثابة  فيخته  يعترب  كان 

للنازية(، ألنه يف نظره كان قوميًّا/وطنيًّا واشرتاكيًّا يف الوقِت نفِسه، 

وكان ريكرت يعتربه محاربًا عىل صعيد الفلسفة االجتامعية وفلسفة 

 H. F. Fulda: »الجديدة للجنوب الرشق ألملانيا الكانطية  1-انظر نصه: »أزمة وأفول 

.»Krise und Untergang des südwestdeutschen Neukantianismus

األملانية.  الجنوب-الرشقية  الجديدة  الكانطية  وأفول  أزمة  فولدا.  فريديريك  2-هانس 

إضافًة إىل نصٍّ آخر له يف نفس املوضوع، نرشه باملجلة األملانية للفلسفة عام 1999، 

تحت عنوان: »انصهار/اندماج هايرنيك ريكرت يف النازية«. ص ص 269-253.

Hans Friederich Fuldah. »Krise und Untergang des südwestdeutschen 

Neukantianiusmus«, in Hans Jörg Sandkhüler )Hg.(. Philosophie im 

Nationalsozialismus. Hamburg. Meiner 2009. S. 83- 132.

1 H. F. Fulda, Heinrich Rickerts Anpassung an den Nationalsozialismus. 

In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 1999, S. 253- 269.
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ريكرت  محارضة  مبحتوى  يقوله  ما  فولدا  ويعزز  والسياسة.  األمة 

اقتناعه  عن  عرّب  حيث   ،33/1934 الجامعي  للموسم  فيخته  حول 

املتمثل يف كون فيخته كان قوميًّا اشرتاكيًّا.

هناك  حدث  وبهذا  حكٍم،  كنظاِم  النازية  عىل  إًذا  ريكرت  دافع 

انعطاٌف للكانطية الجديدة عنده من الفلسفة النقدية إىل األيديولوجيا 

أو ضمنيٍّ  انتامٍء وانضامٍم علنيٍّ  يتضمنه ذلك من  ما  بكلِّ  النازية، 

للفكر اإلقصايئ للنازية، سواًء تعلق األمر بأيديولوجيا سمّو العرق 

يعني  أملانيًّا/غربيًّا.  ليس  ما  كل  كره  أو  األجناس  كل  عىل  اآلري 

عّششت  والتي  عموًما،  الغريب  الفكر  من  املوروثة  العنرصية  هذه 

السياسات االستعامرية، حتى أصبح »أبارتهايًدا«  يف اسرتاتيجيات 

خالًصا.

فقدان  للنازية إىل  Kaegi سبب مساندة ريكرت  يُرجع كيغي)1) 

نظرًا  القيم،  فلسفة  يخص  ما  يف  مكانتها  من  للكثري  بادن  مدرسة 

كالفينومينولوجيا  لها  معارصٍة  فلسفيٍة  لتياراٍت  الحادة  للمنافسة 

واألنرثوبولوجيا الفلسفية والوجودية واألنطولوجيا األساسية لهايدغر 

مثاًل. وتسبب هذا يف نظره يف أزمٍة فعليٍة للكانطية الجديدة، ويُرجع 

فولدا سبب هذه األزمة إىل خلط املدرسة للقيمي والسيايس؛ وهو 

خلٌط وقَع مبكرًا عندها، سبق وصول النازية للحكم بسنواٍت عديدٍة.

الجديدة،  الكانطية  ممثيل  أهم  عرض  يف  رأينا  وأن  سبق  كام 

العاملية  الحرب  وبعد  قبل  مختلفًة  كانت  السياسية  توجهاتهم  فإن 

1-انظر:

 D. Kaegi. In: W.U. Eckart, V. Sellin, E. Wolgast )Hg.(. Die Universität 

Heidelberg im Nationalsozialismus, Heidelberg 2006, S 321 -349.
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الثانية. كان منهم اليساريون واليمينيون، بل حتى الالمبالون سياسيًّا. 

أسباب  النازية، وكانت  إىل  النازي تحول معظمهم  الحكم  وببداية 

العمق عىل  التحول تختلف من شخٍص آلخر. ويُعرّب هذا يف  هذا 

تفاقم األزمة التي أرشنا لها سابًقا، وتتفاقم هذه األزمة إذا استحرضنا 

للذهن إشكالية تعريف مصطلح »األمة«. فريكرت مثال ربطها بأصٍل 

، إثنيٍّ مشرتٍك، لكنه استثنى اليهود، ألنهم يف نظره ال ينتمون  طبيعيٍّ

يف الحقيقة إىل األمة األملانية؛ وحتى الكانطيون الجدد مثل كوهن 

وكاسرير ويونس كون وريخارد كرونر وغريهم، مل يكونوا يف نظره 

قادرين عىل فهم الثقافة األملانية من الداخل بطريقٍة سليمٍة، مبا يف 

ذلك كانط؛ وال يحبون يف اعتقاده الوطن األم )أملانيا( حب األملان 

أن ال كوهن وال كاسرير اعرتضوا عىل  األمر هو  والغريب يف  له. 

مثل هذه األمور، باستثناء هانس إيرنبريغ Ehrenberg، الذي انفصل 

عن الكانطية قبل ذلك. كام أن كوهن وكاسرير مل يساهام أيًضا يف 

تحديد مفهوم »األمة« و»الشعب« يف إطار فلسفة القيم، حتى عندما 

نادى ريكرت برضورة إجالء اليهود وإخراجهم من أملانيا، ناسيًا أو 

متناسيًا مواقفه ضد العنرصية ودفاعه عىل حقوق اإلنسان يف وقٍت 

سابٍق.

سقوط  وراء  كانت  التي  الفلسفية  الخلفيات  من  الكثري  هناك 

الكثري من الكانطيني الجدد يف مخالب النازية، ومن بني أهم هذه 

الخلفيات، طبًقا لفولدا، هناك الفهم الخاطئ للكانطية الجديدة يف 

الكانطي، وهذا  القانون  ماربورغ ملفهوم  ونظريه جناح  بادن  جناح 

الجديد  الكانطي  القانون  فلسفة  احتواء  إىل  أدى  الذي  هو  الخطأ 

فلسفة  يف  القانون  فلسفة  بإدماج  للطوطالريية،  مضمرٍة  بذوٍر  عىل 
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امليداننْي  إلبقاء  نفسه  كانط  محاوالت  كل  عىل  ا  ضدًّ األخالق؛ 

بعيديْن عن بعضهام.

عىل الرغم من التباين بني الكانطية الجديدة والعلوم االجتامعية، 

يتعلق  ما  يف  والوضعية،  التجريبية  السوسيولوجيا  وبالخصوص 

بينهام يف ما  الكثري من مواطن االتفاق  القانون؛ فإن هناك  بفلسفة 

يخص فلسفة القانون، ال يسمح املقام بتفصيل القول فيه هنا، ألن 

ما يهمنا أكرث هي العالقة بني فكر فلسفة الكانطية الجديدة وفلسفة 

مع  نطرحه  الذي  الجوهري  والسؤال  القانونية.  والعلوم  القانون 

األسباب  هي  ما  هو  اإلطار  هذا  يف   Erich Kaufmann كاوفامن 

التي دفعت بالفكر األملاين إىل الرجوع إىل كانط بعدما كان املرء 

يعتقد بأن فكره قد طُِوَي جرّاء هيمنة التفكري التأميّل؟ ويرى كاوفامن 

العقالنية  تأكيده عىل أن  سببني لهذا األمر، يكمن األول منهام يف 

العقلية  القوانني  لسيادة  القاطعة  الرضورة  َحول  وتعاليمه  القبلية 

طاغيًة  كانت  التي  التجريبية  ملواجهة  به  يُستهان  ال  دعام  قدمت 

آنذاك عىل الحياة الحديثة بكل تعقيداتها ومخاطرها، مبا يف ذلك 

نزوحها املادي والنسبي. أما السبب الثاين فيكمن يف نظر كاوفامن 

به  رُحِّب  فهٌم  وهو  بطريقٍة شكليٍة،  القبيل  العقيل  القانون  فهم  يف 

يف ذلك الوقت، بسبب فراغه مضامينيّا بالخصوص؛ ألنه بذلك مل 

تجريبيّا،  الطبيعية  املادة  عىل  اشتغالها  يف  الدقيقة  العلوم  يقّوض 

وبهذا نجح كانط، طبًقا لكاوفامن، يف تقديم أساٍس لنظرية املعرفة.

بعدم دعوة كانط إىل تأسيس امليتافيزيقا من جديٍد، بل بتحويلها 

إىل منهٍج، فإن الكانطية الجديدة لعرص التجريبية الذي ظهرت فيه، 

مل تر يف موقف كانط أيِّ خطٍر، بل اعتربته من لحمتها، عىل اعتبار 
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الشكلية  الرشوط  تشكيل  هو  األول  املقام  يف  يهمها  كان  ما  أن 

وبهذا ظهرت  الذايت؛  النقدي  التحديد  اإلنسانية عن طريق  للعلوم 

األخرى.  العلوم  كل  جانب  إىل   ، خاصٍّ كعلٍم  الجديدة  الكانطية 

الكانطية الجديدة حاولت بهذا  وكام أكد كاوفامن عىل ذلك، فإن 

توحيد ما هو غرُي قابٍل للتوحيد، ألن محاولة إعطاء العامل اإلمربيقي 

متّكأً ومعًنى، قاد إىل عدم فهم العالقة بني الكانطية الجديدة، التي 

قدمت عاملًا متعاليًا شكليًّا وقيميًّا )من القيم(، والعامل التجريبي.

ميّز كانط بني أشكال التأمل وأشكال األصناف وتأسيس »الفكر« 

وبني »أفكار العقل« املنظمة. وأعطى لفكرة العقل وظيفًة تاريخيًة 

العقالين، املؤسس يف آخر  امليتافيزيقا  تاريخ  فلسفيًة، عن طريق 

املطاف عىل اليشء يف ذاته التأمليّة. إىل جانب هذا طور يف »نقد 

ملكة الحكم« غائيًة عقالنيًة لفهم العامل التاريخي. ويؤكد كاوفامن 

بأن كلَّ هذا ُصّب يف الكانطية الجديدة بطُرٍق مختلفٍة يف مدارسها 

املتعددة بطريقٍة »الكانطيٍّة« وبطريقٍة غريِ واضحٍة. فقد حاول املرء 

مثال تجنب امليتافيزيقا الكانطية، لكنه سقط يف صعوباٍت غريِ قابلٍة 

للحل يف األماكن التي كان تفكري كانط فيها متجذًرا ميتافيزيقيًّا. 

الفهم املدريس  الجديدة رفضت  الكانطية  فإن  إضافًة إىل هذا 

للقيم املطلقة، التي كانت تعتربها جواَهر ميتافيزيقيًة، لها مستوياٌت 

ميكن  وال  عنها،  بديٍل  أيَّ  تقدم  مل  لكنها  مختلفٌة؛  درجاٌت  أو 

تعويضها بتجريداٍت معرفيٍة نظريٍة.
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الجزء الرابع: نقد فلسفة الدين للكانطية الجديدة

كانت الحرب العاملية األوىل، بكل أسبابها ومسبباتها ومربراتها 

ونتائجها، سببًا يف إعادة الرأي العام الغريب بصفٍة عامٍة يف قضية الدين 

ومكانه، ولرمبا مكانته يف املجتمع؛ بعد أكرث من قرٍن من الزمن من 

الحرب مل  الدين«، حتى وإن كانت هذه  »شعارات« »التخلص من 

تندلع ألسباٍب »دينيٍة«، بل ألسباٍب سياسيٍة واقتصاديٍة محضٍة.

ما حصل عىل مستوى العالقة بالدين، هو أن اإلنسان األورويب 

»الثورات«  كل  من  الرغم  وعىل  الذي  البسيط،  العامي  الشعبي 

بل  الدين  برفض  تكتف  -مل  ملحدٍة،  ماديٍة  ثقافٍة  ونرش  الثقافية 

أن  انتبه إىل  أو بغري مناسبٍة بحجة عدم عقالنيته-  هاجمته مبناسبة 

الحرب كانت مبثابة هدٍم للعقل، الذي تغّنى املرء بفضائله وحباه 

الحرب  ظروف  يف  املنطقي،  شبه  من  كان  وبالتايل  ساٍم،  مبقاٍم 

الواقع  يغادر  مل  األخري  هذا  أن  ذلك  بالدين.  التضحية  عدم  هذه، 

االجتامعي الغريب، وبالخصوص الناطق باألملانية منه، حتى وإن 

كانت التيارات امللحدة سّوقت دون هوادٍة منذ الثورة الفرنسية َوْهَم 

كون: "الدين قيُض عليه إىل غري رجعة")1).

من بني التيارات الفلسفية التي اهتمت بكثافٍة بالدين قُبيل وأثناء 

وبعد الحرب العاملية األوىل، كانت هناك الكانطية الجديدة؛ التي 

للمسيحية.  الفهم األغسطيني  معينٍة)2) سابحٍة يف  بقيت إىل حدوٍد 

»مابعد  قبل«  »ما  الثامن:  العدد  اإلستغراب،  يف:مجلة  العلامنية  حول  بحثنا  1-انظر 

العلامنية«، صيف 1438هـ املوافق لـ 2017م.

 Die Religionsphilosophie .2-انظر: يوهانيس هيسن. الفلسفة الدينية للكانطية الجديدة

.des Neukantianismus. Herder & Co. Freiburg, 1924. S. 6
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وال داعي للتذكري أن أغسطني حاول تذويب املسيحية واألفالطونية 

يف بعضيهام. طبًقا لهيسن Hessen فإن الفلسفة الكانطية: »تستنشق 

أفالطون  خالل  ومن  وبهذا،  األفالطونية«،  ممثليها  أفضل  مع 

وبالرجوع إىل أغسطني، تسبح الكانطية الجديدة إًذا يف املسيحية، 

وبالخصوص يف جناحها الربوتيستاين، كام يؤكد عىل ذلك هيسن 

السالف الذكر؛ باستثناء كوهن الذي اهتم يف املقام األول باليهودية، 

دينه األصيل.

كان املشكل األسايس بالنسبة للكانطية الجديدة هو موضعة أو 

وضع الدين يف مكاٍن ما من نسقها الفلسفي العام، الخاص بالفلسفة 

الثقافية املكونة من العلم واألخالق والفن؛ يف وقٍت وحقبٍة تاريخيٍة 

أصبح االهتامم بالدين يف الثقافات الغربية من نوافل القول. وكانت 

هناك محاوالٌت عديدٌة ومختلفٌة إليجاد مكان للدين يف هذا الفضاء 

الفلسفي الشاسع للكانطية الجديدة. فإما أن املرء ترك الدين يسبق 

اعتربه  أو  األخرى  الثقافية  للميادين  تتمًة  اعتربه  أنه  أو  الفلسفة، 

امليادين  استقالل عن  الدين يف  إشكالية  أو درس  للفلسفة  خامتًة 

إًذا  نجد  العام.  الثقايف  الفلسفي  بالنسق  عالقتها  يف  أو  األخرى 

كل هذه الحلول األربعة ُمَمثَّلة يف الكانطية الجديدة يف مدرستيها 

الرئيسيتني: ماربورغ وبادن.

حدود  يف  »الدين  دراسته:  يف  األول  الحل  ناتروب  مثّل 

اإلنسانية«)1)، معترًبا أّن الدين ينتمي إىل الذاتية املحضة، يف مقابل 

كان  أنه  ومبا  الفن.  األخالق،  العلم،  األخرى:  الثقافية  املواضيع 

يرى بأن الدين ال يتوفر عىل أيِّ موضوٍع، وال ميكن أن يتوفر عليه، 

1-Religion innerhalb der Grenzen der Humanität.
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أن يسقط موضوعه املتعايل؛ وهذا من شأنه، كام  فمن الرضوري 

كان يرى، أن يحدث تغيريا يف الدين املوحى به التاريخي، ليصبح 

دين اإلنسانية. ونتيجة هذا هو أن فكرة الله ستصبح فكرة اإلنسان، 

وسيصبح القدر النهايئ لإلنسان ليس هو الخالص والحياة األبدية، 

ألن فهم ناتروب للدين ال يضمن أيَّ حياٍة بعد املوت.

الدين  نّصه »مفهوم  بَْدًءا من  الثاين،  الحل  فقد  مثل  أما كوهن 

يف النسق الفلسفي«. فبعدما كان يطالب بإلحاق الدين باألخالق، 

فإنه غرّي رأيه باالعرتاف للدين مبجاله الخاّص به، دون االعرتاف له 

الدين واملنطق  العالقة بني  بأن  الفلسفة. كان يرى  باإلستقالل عن 

تكمن يف رجوعهام سويًّا إىل الوجود. ذلك أن هذا األخري يكون 

فإن  الدين  يف  أما  الطبيعية،  العلوم  مواضيع  يف  املنطق  يف  ممثاًل 

الوجود الوحيد املعرتف به هو الله. وانطالقا من هذا فإن األخالق، 

بأّن  يرى  كان  أنه  الله. كام  فكرة  بالرضورة إىل  تقود  لكوهن،  طبقا 

هناك عالقًة بني الدين واإلستيطيقا، تتمثل يف تأسيس كليهام عىل 

الرغم  عىل  لألفراد؛  الداخلية  واملعيشات  واملشاعر  األحاسيس 

ا، يتمثل يف  من أنه يعطي لألحاسيس واملشاعر الدينية فهاًم خاصًّ

الشعور بأمل وحاجة اآلخر والتتوق الشغوف لإلقرتاب من الله.

استقالل  تقرير  إىل عدم  بكوهن  الذي حدا  الرئيس  السبب  أما 

يُشّكل  الدين ال  اعتقاده يف كون  ، فريجع إىل  الدين كحقٍل خاصٍّ

أيَّ توُجٍه خاصٍّ للوعي)1). فليس هناك، عىل ما يقوله، إىل جانب 

للدين  أخرى ميكن  أيُّ وظيفٍة  واإلرادة  والشعور  الخالص  التفكري 

1-انظر يف هذا اإلطار: 

Hans-Ludwig Ollig. Der Neukantianismus. Stuttgart, Mezler, 1979.
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بأن  يرى  كان  فإنه  ذلك  من  الرغم  وعىل  به.  ة  خاصٌّ بأنها  الزعم 

امليادين الثقافية الثالثة آنفة الذكر يف حاجٍة إىل إمتاٍم لها عرب الدين.

حاول املنتمون ملدرسة بادن أو القريبون منهم اإلجابة عىل الحل 

الثالث. وعىل عكس ما رآه كوهن وناتروب، فإن فيندلباند، مؤسس 

مدرس بادن، رأى بأن الدين يتجاوز املنطق واألخالق واإلستيطيقا. 

يف  املتمثل  الخاص،  مليدانه  حيازته  هو  عنده  الدين  مييّز  وما 

املقدس Heiligen. كام أنه أكد عىل أن املرء بإمكانه الحديث عن 

ميداٍن خاصٍّ بالحقيقي أو الصحيح والخرّي والجميل شكليًّا فقط، 

ال من وجهة نظٍر ماديٍة. ويذهب فيندلباند أكرث من هذا، ليؤكد بأن 

املدى والوظيفة النفسية للمنطقي واألخالقي واإلستيطيقي يصالن 

إىل حدهام األقىص، وبهذا ال يجب البحث عن املقدس يف ميدان 

مضمونه  يستمد  املقدس  بأن  يؤكد  فإنه  هنا  من  النفسية.  الحياة 

الوعي املادي  الثالثة األخرى؛ فاملقدس هو  القيمية  من امليادين 

ُمتعالية.  كحقيقة  ويُعاش  والجميل،  والخرّي  الصحيح  أو  للحقيقي 

بالنظر إىل ما هو  القيم محدودًة،  ففي الوقت الذي تكون فيه هذه 

صحيٌح نفسيًّا ومعياريًّا، فإنها تكون يف الدين صالحًة دون حدوٍد. 

مبعنى أنه يرى بأن ما يسود يف الدين هو شمولية املعايري. ويعترب 

شمولية  يف  منتلكه  ما  وآخر  أسمى  مبثابة  املعايري  هذه  فيندلباند 

مقدسًة  وتُعترب  خارجها.  آخَر  يشٍء  أيَّ  نعرف  وال  وعينا،  مضمون 

بالنسبة لنا، ألنها ليست نتاج الحياة الروحية لألفراد وال نتيجة الوعي 

أسَمى.  عقيلٍّ  وجوٍد  قيِم  مضموُن  إنّها  بل  التجريبي،  املجتمعي 

ويُعترب اإلنسان متديًنا إذا كان ُمحدًدا بهذا النوع من التعايل السامي.

هو  وما  متعاليٌة،  حياٌة  هو  فيندلباند  عند  فالدين  عامة،  بصفٍة 
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جوهريٌّ يف هذه األخرية ويُعاش فوق التجربة هو »وعي االنتامء إىل 

عامل قيم روحية«. من هنا يُعرّب الدين عن نفسه، طبًقا له، كإحساٍس 

ٍر متعاٍل وإرادٌة متعاليٌة وسلوٌك متعاٍل. متعاٍل، ومتثٍُّل متعال وتصوُّ

يف  ومييّز  للثقافة.  وخامتٍة  كتكميٍل  كذلك  الدين  ريكرت  فَِهَم 

التصوف  ويُعترب  النشيطة،  والقيم  التأملية  القيم  بني  القيميُّ  نسُقه 

عنده -إىل جانب العلم والفن ـ قيمًة تأمليًة؛ يف حني يعترب التوحيد، 

إىل جانب الخريات األخالقية والشخصية، قيمًة نشيطًة. فإذا كانت 

التوحيد يُضمر عند ريكرت  العامل، فإن  الحلولية متيل إىل توحيد 

بإيقاٍع  تأيت  ال  باأللوهية  فالعالقة  والجامعية.  الفردية  الحياة  تأييد 

لألنا الفردي، بل إّن اللحظة االجتامعية: »ترفع إىل ما وراء كل ما 

، يدخل معه  ، مبا ان األلوهية تتقدم لكل أنًا كأنت خاصٍّ هو عريضٌّ

يف اتحاٍد داخيلٍّ عميٍق«)1). ومل يعط ريكرت أيَّ معًنى موحٍد  للحياة 

الدينية ومل يناقش صحة هذا الدين أو ذاك، لكن ما كان يهمه يف 

وكرثة  للتوحيد  الشخيص  »لله  أنه:  عىل  التأكيد  هو  األول  املقام 

األخرى  الجهة  يف  كالحلولية  مكانها  عرفنا  يف  النشيطة  األرواح 

للحياة التأملية«)2).

امليتافيزيقي  الواقع  من  فيندلباند  فيه  ينطلق  الذي  الوقت  يف 

الوجود  يُرجع هذا  فإن ريكرت  الدينية كوجوٍد حقيقيٍّ ساٍم،  للقيم 

إىل ميدان االعتقاد؛ ذلك أن الذي يعتقد يف الله، ال يقنع بصالحية 

القيم وحسب، بل يفرتض أيًضا سلطانها عىل الواقع. وينبه إىل أن 

1-J. Hessen. Die Stellung der Religion im systematischen Denken der 

Marburger Schule. Diss. Berlin 1930.ذكره Hans-Ludwig Ollig 154 .ص.

 K. Kessler. Kritik der .الدين للكانطية الجديدة حاليًّا 2-انظر: كيسلري. نقد فلسفة 

.neukantianischen Religionsphilosophie der Gegenwart. Leipzig 1920
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املرء يقوم بهذا انطالقًا من إميانه، ال طبًقا أليِّ قانوٍن موضوٍع من 

طرف جهٍة ما.

إذا انتقلنا لباوخ Bauch، فإننا نجد عنده الفهَم نفَسه للدين كام 

رأيناه عند فيندلباند وريكرت، ذلك أن الواقع والقيمة توجدان عنده 

كذلك يف تقابٍل مع بعضهام. فطاملا شّكلنا الواقع طبًقا للقيم، فإّن 

القيمة تكتيس معًنى حقيقيًّا. أما اإللهي فإنه عند باوخ: »القيمة يف 

خاصية  يرى  أنه  كام  الحقيقية«)1).  أهميته  يف  الواقع،  مع  عالقتها 

وبالضبط  الثقافية،  القيم  إىل  لحظًة جديدًة  يُضيف  كونه  الدين يف 

الدين  يُثبت  وبهذا  الثقافة.  بقيم  الواقع  صالبة  صحة  عالقة  لحظة 

نفسه كإمتام وتاج للثقافة، طبًقا لباوخ. لكنه يبقى وفيًّا للمبدأ املثايل 

كواقع  أو  كحقيقة  الدينية  القيمة  يعترب  ال  ألنه  الجديدة،  للكانطية 

يعتربها  لكنه  كريكرت،  واقعيٍة  كحقيقٍة  وال  كفندلباند،  ميتافيزيقي 

فقط كـ »فوق واقعيًة«، مؤكًِّدا عىل العالقة بني القيمة والواقع، لكن 

هي نفسها ليست واقًعا.

تقرتح مدرسة ماربورغ للكانطية الجديدة جوابًا عىل الحل الرابع 

املتعلق بالدين، كام ذكرنا سابًقا. ونجد أنفسنا يف هذه النقطة من 

املتأخر  اهتاممه  يف  وبالخصوص  كوهن،  مع  لوجٍه  وجًها  جديٍد 

مصادَر  من  انطالقًا  العقل  »دين  كتابه:  يف  ذلك  نجد  كام  بالدين، 

يهوديٍة«. وعىل الرغم من أن املرء يلمس عنده يف كتابه هذا ميله 

، إال أن الواقع يوحي، عند قراءٍة متأنيٍة  إىل استنتاٍج قبيلٍّ لديٍن عقيلٍّ

لهذا الكتاب، بأنه سقط يف نوع من البناء البعدي لحبه لدينه األصيل 

1-. J. Hessen. Die Stellung der Religion im systematischen Denken der 

Marburger Schule. Diss. Berlin 1930.ذكره Hans-Ludwig Ollig 155 .ص.
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)اليهودية(؛ وهنا نلمس نوعا من اإلزدواجية عنده، إذا مل نقل تناقًضا أو 

تأرجًحا، يف ما يخص املفهوم املركزي الذي استعمله، أي مصطلح 

بوضوحٍ،  نلمس  وبهذا  املتدين-الله.  الفرد   :Korrelation االرتباط 

الكانطية  قاد  بأنه  الدينية،  للظاهرة  كوهن  بها  تعرض  التي  بالطريقة 

آثارًا  فيها  نلمس  ألننا  فظيعٍة،  إىل حدوٍد  ماربورغ  الجديدة ملدرسة 

واضحًة للوجودية، أو عىل األقل نوًعا من الحوار مع هذه األخرية.

اليشء نفسه نجده تقريبا كذلك عند ناتروب املتأخر، الذي تجاوز 

شيخوخته  يف  للدين  فهمه  ووجد  ماربورغ،  مدرسة  نسقية  بوضوح 

صدى يف الثيولوجيا الدياليكتيكية، كام نظر لها فريدريك غوغارتني 

من  ناتروب  اقرتاب  ويتمثل   .)1967-1887(  Friedrich Gogarten

ويفهم  لها.  كمصدر  بالله  الفانية  الذاتية  عالقة  يف  الثيولوجيا  هذه 

ناتروب الذاتية الفانية كمغايٍر بطريقٍة مطلقٍة لله وغريِ قادرٍة عىل إعادة 

العالقة مع مصدرها انطالقا من ذاتها نفسها. لكنها تكون عىل الرغم 

من ذلك يف قابليتها للفناء يف عالقٍة فوَق فانيٍة معه )أي مصدرها(.

الجديدة النتقاداٍت عديدٍة منذ  للكانطية  الدين  فلسفة  تعرضت 

 Kurt Kessler كيسلر)1)  كورت  طرف  من  وبالخصوص  ظهورها، 

 Heinrich شولتس)3)  وهايرنيك   Max Scheler شيلر)2)  وماكس 

Scholz ورودولف أوطو)Rudolf Otto (4. ويؤكد هيسن)5) بأّن هناك 

 Die neukantische Religionsphilosophie der Gegenwart kritisch :1-يف كتابه

.gewürdigt. Langensalza, 1920

.Vom Ewige im Menschen«, Leipzig, 1921« :2-يف نصه

.Religionsphilosophie, Berlin 1921 :3-يف كتابه

.Das Heilige, Breslau, 1923 :4-يف كتابه

 Die Religionsphilosophie الجديدة.  للكانطية  الدينية  الفلسفة  هيسن.  5-يوهانيس 

des Neukantianismus. Herder & Co. Freiburg, 1924. مرجع ذكرناه من قبل.



171 الفصل الخامس: مرتكزات الكانطية الجديدة ونقدها

نواقَص مهمًة يف الفلسفة الدينية للكانطية الجديدة، تطرّق للبعض 

منها، ومن أهمها يف نظره كونها مل تنطلق من تاريخ الدين وال من 

أو  استنتاجيٍّ  منطٍق  من  االنطالق  فّضلت  بل  الدين؛  سيكولوجيا 

الدين.  لجوهر  تحديدها  يف  االستقرايئ  املنطق  عوض  استنباطيٍّ 

األسايس  املثايل  بالتصور  وطيدٌة  عالقٌة  نظره  يف  األمر  ولهذا 

للكانطية الجديدة: »طبًقا لهذا التصور فإن املفاهيم ال تُستخرج من 

الخالص  التفكري  خالل  من  م  وتُقدَّ قبليَّا  س  تَُؤسَّ بل  التجربة،  مادة 

وتُنتَُج كأفكاٍر. من هنا ال ميكن لتاريخ الدين وللسيكولوجيا الدينية، 

م لنا مفهوم الدين، بل إّن الفلسفة  والتي تُعترب علوًما إمربيقيًة، أن تُقدِّ

النسقية وحدها هي التي باستطاعتها ذلك«)1).

نجد  فإننا  الذكر،  نقده سالف  هذا يف  هيسن  ُخطى  تقّصينا  إذا 

إشكالية صحة الدين من وجهة نظر الكانطية الجديدة حارضًة بقوٍة. 

فالدين، طبًقا لهيسن، يستمد مرشوعيته من قانونه الداخيل ومن نوٍع 

من اليقني الداخيل له عالقٌة وطيدٌة بالتجربة الخاصة التي يقوم بها 

تؤسس  التي  التجربة هي  بالله. وهذه  أو  مع  اتحاده  إنساٍن يف  أيُّ 

يف آخر املطاف نوًعا من الوعي الديني، كام نجد ذلك يف الكثري 

من التجارب الصوفية مثال. لكن الكانطية الجديدة ال تعرتف بهذا 

الكثري من  اليقني، بل تعترب ذلك غرَي عقالينٍّ، كام نجد ذلك عند 

ممثيل هذا االتجاه الفلسفي كليربت Liebert وكوهن، الذي ادعى 

الديني)2)،  الحدس  النوع من  الدين من مثل هذا  أنه يحاول تحرير 

بأّن  يعتقد  ألنه  االستنباط،  منهج  عىل  األول  املقام  يف  باالعتامد 

1-املرجع السابق نفُسه، ص. 167.

.Der Begriff der Religion .2- مثال يف كتابه: مفهوم الدين
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ل  املحصَّ املعارف  مبراقبة  إال  تتحقق  أن  ميكن  ال  املوضوعية 

عليها)1). ومييش ناتروب يف الدرِب نفِسه: »من املستحيل الوصول 
إىل أيِّ موضوعيٍة باالنطالق من الذاتية«.)2)

من املعلوم أن الكانطية الجديدة اهتمت يف نسقها الفلسفي كله 

أمّيا اهتامٍم مبحاولة فهم العامل انطالقًا من مبدأٍ واحٍد. وال يتعلق 

، بل بإيجاد وحدٍة  األمر يف هذا اإلطار مبحاولة توحيٍد ميتافيزيقيٍّ

بل  مضامينيٍة،  بوحدٍة  جديٍد  من  األمر  يتعلق  وال  نظريٍة.  ـ  معرف 

بوحدٍة شكليٍة فقط.

الجديدة عموًما  للكانطية  الدينية  الفلسفة  يُشّكل مشكاًل يف  ما 

الدين  إلحاق  أن  ذلك  والثقافة.  الدين  بني  للعالقة  تحديدها  هو 

للثقافة، واعتبار هذه األخرية نشاطًا خاّلقًا، يطرح مشكالًّ عىل أكرثَ 

بهذا  ألنها  الدين،  بأهمية  يتعلق  ما  يف  وبالخصوص  مستًوى،  من 

اإللحاق تُثبت بأن الدين هو عىل األكرث عنرًصا من عنارص الثقافة 

ليس إال. والواقع أن الدين هو ثقافٌة قامئٌة بذاتها من جهٍة، ومؤثٌر، 

بل مصدٌر مهمٌّ ملختلف الثقافات الفرعية يف املجتمع.

برفض حق الدين يف تأسيس صحته داخليًّا، كام رأينا، تُقّوض 

ترفض  أنها  مبعنى  وترفضها.  الدين  حقائق  كل  الجديدة  الكانطية 

باختصاٍر شديٍد مضامني الدين وصالحية هذه األخرية، وبالتايل ال 

»مُتثُِّل  أحاديتها:  األمر  الدينية. ويرى هيسن يف هذا  بالقيم  تعرتف 

اللوغوس عندها كّل يشٍء والوجود  يُعترب  التي  الجديدة،  الكانطية 

للوضعية  اآلخر  األقىص  الجانب  اليشء،   Dasein  (existentia(

.Der Sinn der Gegenwärtigen Kultur :1-انظر كتابه

.Religion innerhalb der Grenzen der Humanität, S. 115 :2-يف كتابه
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والرباغامتية، اللتنَْي تستبعدان كليًّا اللوغوس وال تعرتف إال بوجوٍد 

الجديدة  الكانطية  بأن  يظهر  الزاوية،  وانطالقًا من هذه   . منطقيٍّ غريِ 

أحادية الجانب كذلك«)1). ويضيف يف نقده هذا: »إذا سّمينا األشياء 

بأسامئها، فإننا نجد بأن الطريقة التي تعرّب بها الكانطية الجديدة عىل 

الدين وتتبناها )أي الطريقة -إ م-(، فعلينا أن نعترب هذا مبثابة مثاليٍة 

تطبيقيٍة«)2)، لكن يجب التنبيه إىل أن الفرق بني الدين واملثالية)3) فرٌق 

م عاملًا مغايرًا عىل عامل اآلخر.  ا؛ ألن كل واحٍد منهام يُقدِّ شاسٌع حقًّ

وعىل العموم، وكيفام كان موقف الكانطية الجديدة من الدين وفهمها 

له واملكان الذي حددته له عىل خارطة الثقافة التي جاءت بها؛ فإن 

أكرب عقبٍة مل تستطع تجاوزها هو االنطالق من النهايئ لفهم الالنهايئ. 

فهذا األخري، الذي يُعترب بحقٍّ املوضوع الداخيل العميق أليِّ ديٍن، 

أو  فهمه  يصعب  النهايئٍّ،  واقعٍ  إىل  بل  نهائيٍة،  مثاليٍة  إىل  ينتمي  ال 

االقرتاب منه بالوسائل واملناهج التي أنتجها العقل اإلنساين، الذي له 

حدوٌد كام عرّب ذلك كانط نفسه. وكام قال كيسلر: »أظهرت الكانطية 

الجديدة لحد الساعة، نتيجة عقالنيتها، بأنها مل تكن قادرًة عىل تقديم 

فلسفٍة دينيٍة تتطابق وجوهر الدين«)4).

دامئًا  يتضمن  الدين  كون  عن  النظر  ُغضَّ  هذا،  عىل  عالوًة 

ومستقلًة متام  للتجربة،  البتة  قابلٍة  غرَي  لحظاٍت وجوديًة وروحانيًة 

1-يوهانيس هيسن، املرجع السابق نفسه، ص. 175.

2-املرجع السابق نفسه، ص. 180.

3-انظر يف ما يخص تعريف املثالية كتاب: محمود كيشانة. املثالية: مفهومها وأنواعها 

وفالسفتها. املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية. العتبة العباسية املقدسة، 1439هـ 

ا، أحاط باملفهوم يف شموليته وحدوده. املوافق لـ 2018 م. ويُعترب البحث شيًقا جدًّ

4-انظر:

 Kurt Kessler. Das Problem der Religion. Leipzig und Berlin, 1917, S. 11.
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االستقالل عن الخلق أو اإلبداع الثقافيَّنْي، بل قد يكون الدين مصدر 

هذا الخلق، كام نالحظ ذلك يف ميدان الفن التشكييل، ال يف الغرب 

املسيحي فقط، بل يف الكثري من ثقافات الديانات األخرى، مبا يف 

ذلك املسلمة، ولرمبا نقول بالخصوص هذه األخرية، التي أنتجت 

فنًّا معامريًّا وتشكيليًّا قل نظريه وموسيقى روحيًة إلخ. اليشُء نفُسه 

ميكن قوله يف ما يخص اإلبداع األديب يف كل تفرعاته )شعر، نرث، 

قصة قصرية، رواية إلخ(، أو فن صناعة األفالم أو املوسيقى إلخ. من 

هنا، ال ميكن القبول بالتصور االختزايل للدين من طرف الكانطية 

يف  مستوياته  كل  يف  اإلنساين،  الوجود  كل  يختزل  ألنه  الجديدة، 

مفهوم ثقافٍة ال يتسع للدين. واليشُء نفُسه ميكن قوله يف ما يخص 

مفهوم الله الذي حددته الكانطية الجديدة.

ما نسّجله بقوة كنقد للكانطية الجديدة يف هذه النقطة هو عدم 

أخذها تذبذبات »فلسفة الدين الكانطية« محل الجد. فكتاب »الدين 

يف حدود العقل« ضايق العديد من الكانطيني الجدد، وبالخصوص 

يف  وليس  للعامة،  موضوًعا  توفيقيًّا  ا  مؤلفًّ اعتربه  الذي  كاسرير، 

ال  الدين  يف  كانط  كتاب  »إن  عليه:  السابقة  النقدية  كتبه  مستوى 

والرئيسية.  األساسية  النقدية  أعامله  مقياس  بنفس  يُقاس  أن  ميكن 

فهو ال يقف عىل نفس أرضية كتابات تأصيل النسق، من نقد العقل 

ملكة  نقد  أو  األخالق  ميتافيزيقا  تأسيس  من  العميل،  أو  املحض 

الحكم«)1). ويرجع كاسرير سبب ذلك إىل غياب فلسفِة ديٍن حقيقيٍة 

بل  مستقلٍة،  غرُي  أنّها  باعتبار  الكانطي عموًما،  الفلسفي  النسق  يف 

تخدم نظريته األخالقية ال غري.

1-E. CASSIRER, Kants Leben und Lehre. Berlin 1921.
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مل تتأمل الكانطية الجديدة املوقف املتضارب لكانط من الدين، 

أبو  هو  فكانط  منه.  واضًحا  موقًفا  فتأخَذ  عمقه  يف  تدرسه  مل  بل 

»امللحدين«)1) عند الكثريين، وهو يف الوقِت نفِسه املدافع الرشس 

يف  جذوره  الغارس  أي  »الكاثوليكية«)2)،  ضد  »الربوستنطانية«  عن 

تقليٍد دينيٍّ ال يعرتف إال بنفسه ومبصالحه، وعنه تفرعت كل الفرق 

يقول  أال  لها.  حرص  ال  ويالٍت  العامل  يف  نرشت  التي  املعارصة 

بالحرف:»الّنقد فقط هو وحده القادر عىل اجتثاث ُجذور املاّدية، 

والقدريّة واإللَحاد وكُفِر املُفّكرين األْحرار«)3). فأي كانط نأخذ به؟ 

أم إن كانط الحقيقي يكمن بالضبط يف هذه الثنائية املتعارضة يف ما 

يخص قضية الدين؟ وما هو أثر هذا عىل املستقبل املسلم لفكره 

يف هذا اإلطار؟

باملقارنة  إيجابيًّا  كان  اإلسالم  من  كانط  موقف  أن  صحيٌح 

مسلٍم  مفكٍِّر  كل  عىل  ذلك  ومع  له)4)،  املعارصين  من  الكثري  مع 

1-. L. de la PAQUERIE, Les arguments de l‘athéisme, Paris, Librairie Bloud 

et Cie, 1909, p. 6.

به لوثر. ألنه، من  الذي جاء  أنعُم وأشمُل من اإلصالح  2-»ستُحدث ثورٌة كربى، ثورٌة 

أن  فلسفتُكم يجب  أنه ال ميكن دحضه.  نرى  العقل املحض،  نقد  كتابكم  قراءة  حني 

تَبقى خالدًة ال تتغرّي، وكُتُبكم تُعيد لدين املسيح صفاءه األّويل بحيث إنّها ال تعطيه أيَّ 

هدٍف إالّ القداسة، كّل العلوم تصبح أكرث تنظياًم، أنقى وأكرث اعتداًدا، والعمل الترشيعي 

خصوًصا يربح ربًحا النهائيّا«.

I. KANT, Briefwechsel, II. Bd, in Kant`s gesammelte Schriften, hrg von 

der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaft. Bd XI, Walter de 

Gruyter, Berlin und Leipzig 1922, pp. 8- 9.

النّص  هذا  )بخصوص   .35 ص،   ،III ج،  ك.  أ.  ك.  املحض،  العقل  نقد  3-كانط، 

وهبة،  موىس  ترجمة  املحض،  العقل  نقد  كنط،  عامنوئيل  العربيّة،  بالرتجمة  استَعنُت 

مركز اإلمناء القومي، بريوت 1988. لكنني مل أتبع حرفيا هذه الرتجمة وقد حّورت بعض 

املصطلحات عند الرضورة(.

4-سنتطرق إىل هذه النقطة بتفصيٍل يف ما بعد.
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االحرتاس من فهمه للدين عموًما، ألّن فيه نزوعاٍت سلبيًة مختلفًة ال 

تتامىش وروَح اإلسالم وعىل رأسها بالخصوص تصوره لله ودفاعة 

الديانات  يؤسس  ما  كل  ورفض  الطائفية  عىل  املعلن  أو  املضمر 

التوحيدية من إقامة للشعائر والطقوس واملامرسات التعبدية.

الله،  قبول تصور كانط عن  بدينه  ملتزٍم  ال ميكن ملفكٍِّر مسلٍم 

ألنه ال يرضب فقط جوهر الله، بل وأيضا كل ما يُساهم يف متثله)1). 

يف حّمى محاولة بناٍء كل يشٍء عىل العقل، أنكر عىل هذا األخري 

إمكانية الوصول إىل معرفة الله والربهنة بالتايل عىل وجوده: »حسب 

كانط، الله هو نومني، وعىل أساس براهينه فإن ذاك الكائن املثايل 

افرتاًضا.  إالّ  هو  ليس  الله،  اللحظة،  حتى  دعوناه،  الذي  املتعايل 

أن  أننا ال نستطيع  . أجل، كانط يربهن كيف  نتيجُة وهٍم طبيعيٍّ إنه 

نعرف شيئا عن هذا النومني، عن الله، وكيف أّن أيَّ برهنٍة عقالنيٍة 

عن وجود الله مستحيلٌة«)2).

الله  إىل  التقرب  وطقوس  التعبدية  املامرسات  يف  كانط  رأى 

رجوًعا إىل الوثنية، وإن كان يف هذا املضامر يقصد الكاثوليكية، 

املنبهرين  املسلمني  الباحثني  أشباه  أمام  املجال  يفتح  فإنه 

فيه،  النفيس  من  الغث  متييز  عىل  القادرين  وغري  الغريب،  بالفكر 

ملهاجمتهم دينهم األصيل واالرمتاء يف أحضان اإللحاد والرتويج 

له. كيف ميكن ملفكٍر مسلٍم يستحّق هذا اإلسم قبول رفض كانط 

بل  بخالقه،  العبد  عالقة  يف  رضوريٍّ  غرَي  واعتباره  الصالة  لطقس 

الفرنسية:  سرتاسبورغ  بجامعة  تقريبا  سنة   30 قبل  للدكتوراه  رسالتنا  موضوع  1-كان 

عند  الله  فكرة  وتطور  ظهور  عىل  والرتبية  والوجدانية  النفسية  األسس  والله«  »الطفل 

الطفل. وتطرقنا بإسهاب كان لوجهة نظر كانط عن الله وعن براهني وجوده.

2-H. HEINE, De l‘Allemagne, Paris, Michel Lévy, 1856. T. I, p. 1276128..
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متلًقا مصدره الخوف ال حبا يف الله يف ذاته وبذاته: »الدين إًذا هو 

وثنيٌة«)1)؟ إذا كانت الصالة ركًنا أساسيًّا من أركان اإلسالم، فكيف 

ميكن فهم مطالبة كانط التخيل عن الصالة، ألنها رضٌب من الوثنية؟

ال ميكن املرور مرور الكرام يف ما يخص فلسفة كانط الدينية 

باللوثريية  قويًّا  ولرمبا  كافيًا،  اقتناًعا  مقتنًعا  كان  بأنه  التنبيه  دون 

وفهمها للدين. وبغّض النظر عىل كون لوثر كان يعترب اإلسالم عماًل 

بأن  بهتانًا  يعتربون  املسلمني  بعض  أن  من  الرغم  -عىل  شيطانيًّا 

تعاليمه قريبة من اإلسالم ـ، فإن كانط كان يعترب الربوستنطانية الدين 

الذي يجب أن يُهيمن يف العامل، وإال فإن مصري هذا األخري سيكون 

أن  التاريخ، إىل درجة  كانط هذه عرب  رغبة  تحققت  وقد   .(2( الزوال 

بعض فرقها املتطرفة أصبحت »سيدة« العامل، ويتجىل هذا بوضوٍح 

أكرث من هذا  يومنا هذا.  بالخصوص إىل  األمريكية  السياسات  يف 

اإلسالم،  يف  لوثري  دينيٍّ  إصالٍح  انتظار  تقريبًا  املعتاد  من  أصبح 

شٌة يف الفكر الغريب؛ بل إن الغرب يطالب املسلمني  هي فكرٌة معشِّ

مبثل هذا اإلصالح، وتصفِّق له بعض األيادي غري اآلمنة يف األمة 

املسلمة. ال ينتبه املرء بأن مثل هذه الدعوة تسبح يف مركزيٍة أوروبيٍة 

1-I. KANT, Briefwechsel, in Kant´s gesammelte Schriften, herausgegeben 

von königlich preußischen Akademie der Wissenschaften, Band X, zweite 

Abteilung, erster Band, Walter de Gruyter, Berlin und Leipzig 1922, pp. 

175179-. cit., p. 176.cfr, I. KANT, Epistolario filosofico, Il Melangol, 

Genova 1990, p. 89. عند الدينية  »املسألة  نصه«  يف  املزوغي  محمد  به   استشهد 

كانط«. أخذناه عنه حتى وإن كنا نرفض جملًة وتفصياًل قناعاته الدينية

2-I. KANT, Das Ende aller Dinge, in Werke, Bd XI, p. 190. »alsdann aber, 

weil das Christentum allgemeine Weltreligion zu sein zwar bestimmt, 

aber es zu werden von dem Schicksal nicht begünstigt sein würde, das 

)verkehrte( Ende aller Dinge in moralischer Rücksicht eintreten«.
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فيها  مبا  املسلم،  حياة  مجاالت  كل  تحديد  الغريب  يُحاول  جليٍة، 

يضغط  بل  املسلمني،  من  وينتظر  ومامرسته،  وجوده  وكيفية  دينه 

عليهم لتغيري دينهم عىل الطرية اللوثرية: »لكّن عريضة لوثر ينبغي 

إصالٍح  حركة  تقود  أن  الكهنوت  سلطة  تقارع  أن  قبل  اليوم  عليها 

واستغالل  ومقوالتها  قيمها  تحنيط  وقع  التي  الحداثة  منظومة  يف 

والعامل.  اإلنسان  ِر عىل  مدمِّ ذاِت وقعٍ  بأساليَب  قدراتها املرتاكمة 

سيكون عىل مارتن خوض نضاٍل جديٍد للتربؤ من مسالك وتقاليد 

التمدد  ومامرسات تذرعت بالربوتستانتية أيضاً خالل ضلوعها يف 

والحّمى  العنرصية  والتفرقة  الصهيوين  واملرشوع  االستعامري 

النازية والجشع الرأساميل وصوٍر متعددٍة من الرشور، التي ال تنفي 

الوجوه اإليجابية التي دفعت بها أيضاً وإن مل تكن مكتملًة«)1).

الجزء الخامس: نقد غض طرف الكانطية الجديدة عن اإلسالم

أهم ما ميكن ملفكٍر ذي ثقافٍة مسلمٍة مؤاخذة الكانطية الجديدة 

عليه يف تعرّضها للدين هو إغفال التصور النبيل الذي قدمه أستاذهم 

جميعا )نقصد هنا كانط( عن اإلسالم. مل يتطرق، حسب علمنا، أيٌّ 

منهم إىل مساهمة كانط يف مهاجمة اليهودية والكاثوليكية ودياناٍت 

أخرى، مفضاًل اإلسالم عليها كلِّها، مقدًما يف ذلك تحاليَل وتأويالٍت 

مقنعًة إىل حدٍّ كبريٍ. ويؤكد بعض الباحثني بأن كوهن كان معارًضا 

لكانط ألسباٍب دينيٍة محضٍة وعميقٍة، ولرمبا كان تأسيسه ملدرسة 

كوهن  كان  كانطيّا،  كان  ألنه  »ليس  بالذات:  الهدف  لهذا  ماربورغ 

ضد هيغل، بل توجه لكانط ألنه كان ضد هيغل بشدٍة، نظرا ليهوديته 

1-حسام شاكر يف: 

.http://blogs.aljazeera.net/blogs/2017 /11 /2/ مارتن-لوثر-اإلسالم.
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. مل يستطع قبول أطروحة هيغل القائلة بأن املسيحية هي  بدون شكٍّ

حقيقة اليهودية«)1)، ُمعلِّالً املوقف السلبي لكانط من اليهودية بكونه 

تعرف عىل هذا الدين عن طريق سبينوزا، الذي قاده إىل حلوليٍة، مل 

يقبلها كانط.

كانط  دراسة  إىل  بتلخيص  ولو  التطرق  املفيد  من  يكون  قد 

لإلسالم، وسرنجع يف هذا املقام إىل الدراسة القيمة للمسكيني يف 

هذا اإلطار.

يؤكد فتحي املسكيني)2)، عىل حدِّ علمه كام يقول، بأن كانط مل 

يستعمل مصطلح »اإلسالم« إال مرًة واحدًة يف نصٍّ له قبل املرحلة 

النقدية)3)، ومع ذلك يلمس املرء الكثري من مالحظاته حول العرب 

بأحرٍف  كانط  بكتابة  املسكيني  ويُذكّر  نصوصه)4).  من  العديد  يف 

عربيٍة »للبسملة« عىل غالف أطروحته. كام أنه يذكر بأن كانط يعترب 

العرب، إىل جانب الفرس، من الشعوب التي »أخذت« الفلسفة عن 

اليونان يف »دروٌس يف امليتافيزيقا« )بني 1775 و 1780(. ويعرتف 

السلبي  االستهالك  من  أكرثَ  بدوٍر  امليدان  هذا  يف  للعرب  كانط 

للموروث اليوناين: »إذا ما اجتزنا، اآلن بنظرٍة خاطفٍة، تلك األجزاء 

1-كارول برمبيس، املرجع السابق، ص 36.

 فتحي املسكيني: »كانط واإلسالم. أو يف حدود الكربياء«. مؤسسة مؤمنون بال حدوٍد-2

.للدراسات واألبحاث، 2015

 Kant. Beobachtungen والجليل.  بالجميل  الشعور  حول  مالحظات  3-كانط. 

 über das Gefühl des schönen und Erhabenen, 1764,. In: Ausgabe der

preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1900, AA, II, 237,252

العميل(  العقل  و)نقد  الرأس(  أمراض  يف  )محاولٌة  املسكيني:  يذكر  كام  بينها  4-من 

و)الدين يف حدود مجرد العقل( و)ميتافيزيقا األخالق -نظرية الفضيلة-( و)نزاع الكليات( 

يف  و)دروٌس  امليتافيزيقا(  يف  و)دروٌس  براغامتية(  نظٍر  وجهة  من  و)األنرثوبولوجيا 

األخالق(.
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يف  نباًل  األكرث  اإلنسان  بالعريب،  اللتقينا  إًذا،  العامل،  من  األخرى 

الرشق، ولكن املشوب بشعوٍر كثريًا ما ينقلب إىل مغامرٍة خطرٍة. إنه 

مضياٌف، ذو سامحٍة، وصادٌق؛ إال أن حكاياته وقصصه، وأحاسيسه 

عامة، مخلوطٌة، يف كل آٍن، بيشٍء من األعاجيب. إن خياله املحموم 

إمنا يُقدم له األشياء يف صوٍر غريِ طبيعيٍة وملتويٍة، حتى انتشار ديانته 

كان مغامرًة كبريًة. وإذا كان العرب مبثابة إسبان الرشق، فإن الفرس 

ذوٍق  وأصحاُب  بون،  مهذَّ جيدون،  شعراُء  إنهم  آسيا.  فرنجة  هم 

متشددين  بأتباٍع  ليسوا  إنهم  واألناقة.  الرقة،  من  محموٍد  قدٍر  عىل 

لإلسالم، وإنهم ليسمحون ملزاجهم املشدود إىل املزاح بأن يتأول 

القرآن بقدر محموٍد من الرتفّق والتلطف«)1). ويرجع املسكيني إىل 

أغوار  سابرًا   ،)1764( والجليل«  الجميل  مشاعر  »حول  كانط  نصِّ 

نفسيٍة  تحليٍل  جلسة  يف  اعتقادنا  يف  وكأنه  بالعرب،  كانط  اهتامم 

لشخصيٍة اسمها »العرب«، ُمركِّزا عىل الجانب الروحي واألخالقي 

الرومان،  عند  الثقافة  جذوة  خمدت  األمر،  نهاية  »ويف  والطباع: 

وظهرت الرببرية، وذلك حتى جاء العرب، الذين غمروا أجزاء من 

اإلمرباطورية الرومانية، وعزموا، يف القرن السابع،  عىل نذر أنفسهم 

للعلوم، وأْولَْوا أرسطو مكانًة مرموقًة. وحني أفاقت العلوم يف الغرب 

ما  إىل  املسكيني  ويرجع  كالعبيد«)2).  أرسطو  اتباع  تم  كبوتها،  من 

قاله كانط عن اإلسبان لفهم مقارنته للعرب بهم، قائاًل بأن كانط كان 

يعترب الفرنسيني واإليطاليني شعوب الجميل، يف حني اعترب األملان 

الرجوع  املسكيني  يَُفت  الجليل. ومل  واإلسبان شعوب  واإلنجليز 

1-أورده املسكيني وترجمه عن نص كانط »مالحظاٌت حول الشعور بالجميل والجليل«، 

ص 252.

2-كانط، دروٌس يف امليتافيزيقا. مرجٌع سابٌق. ترجمه واستشهد به املسكيني.
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و»الجليل«:  »الجميل«  كانط ملصطلَحْي  يُعطيه  الذي  املعنى  إىل 

فاتٌن ومؤثٌِّر وإما مضحٌك وظريٌف«. ويقول عن  إما  ذاته  »الجميل 

الجليل: »يف الطبع القومي، الذي ميتلك تعبريًا عن الجليل، يكون 

إىل  امليل،  من  الذي مييل، شيئًا  الهائل،  إما من منط  األخري  هذا 

املغامرة الجسور، وإما هو شعوٌر بالنبل، أو، رمبا، هو رائٌع. وأعتقد 

أن يل أسبابًا متّكنني من أن أمنح اإلسبان النمط األول من الشعور، 

أما الثاين فلإلنجليز، وأما الثالث فلألملان«)1).

لإلشارة، فإن املسكيني يُذكّر بأّن ثنائية مصطلَحْي »الجميل والجليل«  

متجذران يف الرثات اإلسالمي، بحيث نجدهام عند بن عريب يف إطار 

حديثه عن الصفات الجاملية والصفات الجاللية لله يف اإلسالم.

باإلسالم  كانط  باهتامم  اهتاممه  معرض  يف  املسكيني  يخلص 

إىل البحث عن نوعية هذا االهتامم  يف كتابني له؛ مؤكدا عىل أّن 

هناك طريقتني تظهران متناقضتنَْي لهذا االهتامم الكانطي باإلسالم. 

ما  يتحدث كانط من بني   ،)1788( العميل«  العقل  »نقد  كتابه  ففي 

يتحدث عنه عن العقل النظري والعقل العميل. األول خاصُّ بالعلوم 

والبحث عن قوانينها وعالقاتها، أما الثاين فإنه خاصٌّ بعامل املشاعر 

واألخالق بصفٍة عامٍة. ويف هذا اإلطار يؤكد املسكيني بأن حديث 

النظري  العقل  الجنة والنار هو حديٌث يخرج عن نطاق  الدين عن 

املحض، ألنه يوجد يف نطاق الخيال واالنفعال. فهناك، طبًقا له، 

مصلحٌة روحيٌة محضٌة لفكرة الجنة تفوق مصالح العقل العميل يف 

رأيه، وهو العقل الذي يُوسع إمكانية التفكري يف حريتنا، وال يُنتج أيَّ 

معرفٍة حقيقيٍة حول أو عن أنفسنا.

1-نفس املرجع السابق.
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كانط  فإن   ،)1793( العقل«  مجرّد  حدود  يف  »الدين  يف  أما 

يتدارك ما قاله يف »نقد العقل العميل«: »إن املحمديني إمنا يعرفون 

بكلِّ  املرسوم  فردوسهم،  كيف مينحون وصف  رينالد(  يبني  )كام 

ا، وذاك ما فعله الهنود مع تفسري  ا جدًّ شهوٍة حسيٍة، معًنى روحيًّا حقًّ

الفيداس، عىل األقل، بالنسبة للقسم املتنور من شعبهم«)1). ويؤّول 

بأن  تأكيده  اتجاه اإلسالم يف  الكانطي  املسكيني هذا »االنعطاف« 

خاللها  من  العقلية  لألخالق  ميكن  طريقٍة  عن  يبحث  كان  كانط 

عالقًة  تَُؤمِّن  قد  املحدودَة؛  البرشيَة  والطبيعَة  يتامىش  أمٍل  تطوير 

معارَك وحروٍب.  ديِن  األعمى يف  السقوط  مثاًل، دون  بالله  روحيًة 

من هنا يصل املسكيني إىل أن كانط كان يرى بأن: »املحمديني قد 

تأّولوا فردوسهم الحيس بشكٍل روحيٍّ فقط«.

انطالقًا من كل هذا، هناك يف العمق، تغيرٌي يف فهم كانط للدين 

عموًما، ال فقط يف ما يخّص رأيه عن اإلسالم. ذلك أنه مّر من فكرة 

حسب  يعني  يُفكِّر؛  اعتقاٍد  فكرة  إىل  الجنة  يف  األخروي  الخالص 

مفردات املسكيني، هناك انتقاٌل خطرٌي عنده من الفلسفة إىل التأويل. 

كام أن الكونية عند كانط، طبًقا للمسكيني، هي أهم سمٍة أليِّ ديٍن؛ 

إضافًة إىل اعتامده عىل الحواس، دون املس برشط التعايش بني البرش 

يسهم  »أن  العقيل:  الدين  إىل  الوصول  أي  ديانتهم،  يف  املختلفني 

إلهيًة )وهو ما مُيثل  أوامَر  أداء جميع واجبات اإلنسان، بوصفها  يف 

جوهر كل ديٍن(«)2). وعىل خالف األديان التاريخية، فإن الدين العقيل 

ٍد. الكانطي ال يتوفر وال يريد أن يتوفر عىل أيِّ مضموٍن تبشرييٍّ محدَّ

للطباعة  داول  املسكيني،  فتحي  ترجمة  العقل.  مجالد  حدود  يف  الدين  1-كانط. 

والرتجمة والنرش، بريوت 2012، ص 187.

2-املرجع السابق نفسه، ص 185.
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معلومًة  باإلسالم  كانط  الهتامم  تقدميه  يف  املسكيني  يضيف 

ٍس عىل الكربياء،  أخرى تتمثل يف اعتبار كانط لإلسالم كديٍن مؤسَّ

واملسيحية  اليهودية  مع  باملقارنة  شجاٍع؛  نوٍع  من  طقوسه  وكلُّ 

بالخصوص. واملقصود بالكربياء عند كانط يف هذا اإلطار، حسب 

املسكيني، هو اعتامد اإلسالم عىل الفتوحات واالنتصارات عوض 

من  بداًل  إذ  بالكربياء،  يتميز  فهو  محمد،  دين  »أما  املعجزات: 

املعجزات، وجد التأييد الخاص بإميانه يف االنتصارات، ويف قهر 

ومعنى  شجاٍع«.  نوٍع  من  كلها  عبادته  وطقوس  األخرى،  الشعوب 

الشجاعة عند كانط، كام يؤّول ذلك املسكيني، هي قدرٌة نبيلٌة عىل 

الواجب، واملقصود هنا هو الواجب األخالقي تحديًدا، والذي ال 

يُعترب إكراًها يُفرض عىل املرء من الخارخ، بل نفرضه عىل أنفسنا 

الكافية  ُحرًّا، وله الشجاعة  إذا كان املرء  يتم ذلك إال  بأنفسنا. وال 

يدور حول  األمر  دام  ما  فاضاًل،  كان  إذا  أي  نفسه؛  لالنتصار عىل 

الحرية الباطنية عند كانط.

يقول  -كام  األول  يعني  والتكرب،  الكربياء  بني  كانط  مييز 

للفرد  اإلنسانية  الكرامة  من  يشٍء  أيِّ  عن  التنازل  عدم  املسكيني- 

باملقارنة مع اآلخرين. أما التكرب فإنه الرغبة يف إيهام اآلخرين بأننا 

أحسن منهم، أو نفرض عليهم التصور الذي نريد أن يحملونه عّنا. 

ويعترب كانط هذا األمر رذيلًة متناقضًة مع فضيلة احرتام اآلخر.

كدين  لإلسالم  كانط  أعطاه  الذي  املعنى  يف  املسكيني  نوافق 

كربياٍء، ألنه ال يُعوِّل عىل املعجزات التي تستخف بالعقل، بل عىل 

كدين  اإلسالم  لفهم  إمكانيٌة  هناك  هذا،  إىل  إضافًة  االنتصارات. 

ِع بأنه جاء مبفهوٍم  ٍ، ألّن نبيَّ اإلسالم )ص( مل يدَّ كربياٍء ال كدين تكربُّ
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جديٍد لوحدانية الله ووحدته وتحرٍُّر متثله من طرف البرش يف شكل 

من األشكال، وهو اعرتاٌف رصيٌح لكانط بُنبل »دين الكربياء«، كام 

عرب عن ذلك املسكيني.

ويخلص املسكيني إىل كون كانط يف مدحه لإلسالم، فإمنا كان 

يقصد نقد املسيحية: »يتبني لنا، آخر األمر، أن كانط مل يتكلم عن 

اإلسالم، أو عن املحمدية، إال من أجل نقد اإلميان املسيحي، يف 

مرآة إمياٍن آخَر يتميز عنه بالقدرة عىل التعبري عن نفسه بشكٍل شجاٍع، 

ومن ثَمَّ هو أقرب إىل حفظ الكرامة اإلنسانية من أيِّ ديٍن آخَر«)1).

بني تأويل املسكيني الهتامم كانط باإلسالم وأسباب هذا االهتامم 

وحكم محمود كيشانة عىل كانط بعداوته لإلسالم)2) هناك ُهّوٌة عميقٌة، 

نابعٌة من غلوٍّ َما إّما يف التأويل أو يف الحكم. ودون نية الدفاع عن أيٍّ 

من املفكَريْن، ال نرى أيَّ هجوٍم لكانط عىل اإلسالم، بقدِر ما نالحظ 

نوًعا من اعتباره »منوذًجا«، استغله للهجوم عىل دينه املسيحي وعىل 

اليهودية يف الوقِت نفِسه. ال نتنكر أو ننكر بأن الهدف األخري لكانط 

كان هو تقديم بديٍل -ال تعويًضا كام رأى كيشانة- للديانات التاريخية 

بديٌل يتامىش والحقبَة  الديانات األخرى، وهو  الثالثة، ولرمبا لكل 

التاريخيَة التي ُوجد فيها. فالزعزعة التي تعرضت لها املسيحية من 

بالخصوص  األكادميي  املستوى  عىل  نجحت  األنوار،  فكر  طرف 

1-املسكيني. ص. 22.

2-محمود كيشانة. املثالية: مفهومها وأنواعها وفالسفتها. املركز اإلسالمي للدراسات 

اإلسرتاتيجية. العتبة العباسية املقدسة، 1439هـ املوافق لـ 2018 م. يقول مثال: »وأشد 

بإنشاء ديٍن عامليٍّ تنضوي  نقٍد دعوته املتبطنة  ما مُيكن أن يوجه إىل مثالية كانط من 

تحت لوائه كل األديان؛ بحيث ال تكون هناك فوارق بني األديان، ومن ثم كانت هذه 

الدعوة إىل دين اإلنسانية مقدمًة للقضاء عىل الدين اإلسالمي خاصًة« ص. 157.
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يف حث الباحثني الحداثيني عىل تكثيف نقد الدين، ال فقط ألسباٍب 

ثقافيٍة عقليٍة، بل وأيًضا ألسباٍب سياسيٍة؛ مبا أن املشكل الحقيقي كان 

هو جمع الكنيسة للسلطة الدينية والدنيوية، بكل النتائج التي نعرفها 

من قهٍر وبطٍش وأحادية الرؤية إىل غري ذلك.

صورٍة  وتقديم  باإلسالم  باهتاممه  كانط،  أن  هو  هنا  ننتقده  ما 

إيجابيٍة عنه، فإمنا ساهم أيضا يف تأجيج كراهيته من طرف الكثري من 

املفكرين يف زمانه وبعده. ولرمبا يرجع »إهامل« الكانطية الجديدة 

بدراسة اإلسالم إىل هذا األمر، بل أكرث من هذا أُتيحت الفرصة لكوهن 

ا التي  »ليُعيل« قيمة دينه اليهودي، عىل الرغم من الصورة السلبية جدًّ

الدين يف أوساط املفكرين والشعوب األوروبية آنذاك.  كانت لهذا 

الحرب  بعد  بأكمله  دينه  صورة  »تلميع«  عىل  كوهن  إلحاح  وأىت 

العاملية الثانية بالخصوص، بحيث أصبح االعرتاف بأهمية هذا الدين 

مرتبطًا أساًسا باالعرتاف بالهولوكوست ومحاولة إبادة اليهود، وبالتايل 

االعرتاف بالصهيونية كمرادٍف لليهودية، وتشجيعها املبارش أو غري 

املبارش عىل إبادة املسلمني يف الرشق األوسط.

إًذا، إذا كان هناك كانطيٌّ جديٌد قلب معادلة االهتامم اإليجايب 

لكانط باإلسالم، إىل سكوت الكانطية الجديدة عن هذا االهتامم، 

هذه  قلب  نتائج  ونلمس  كوهن.  فإنه  به،  العام  السلبي  واإلهتامم 

 BRUCKSTEIN املعادلة إىل يومنا هذا، ويؤكد بروكشطاين رشوح

بني  مشرتٍك  تراٍث  عن  حاليًّا  أملانيا  الحديث يف  بأن   (1(  ÇORUH

1-انظر يف هذا اإلطار:

 A. S. Bruckstein Çoruh: Die jüdisch-christliche Tradition ist eine 

Erfindung-https://www.tagesspiegel.de/kultur/islam-debatte-die-

juedisch-christliche-tradition-ist-eine-erfindung/1954276.html
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اليهودية واملسيحية -وهو الرتاث الذي رفضه كانط جملًة وتفصياًل 

ومعه العديد من الفالسفة الغربيون- يُقاد باسم املحافظة عىل »دولة 

الحق والقانون« وعىل حساب اإلسالم واملسلمني. وال يقترص هذا 

عىل أملانيا وحدها، بل يشمل عموم الغرب املعارص. يف هذا القلب 

الذهبي للحضارة اإلسالمية،  للتاريخ، ففي العرص  هناك أيضا قلٌب 

كان املرء يتغنى باشرتاك »اليهود واملسلمني« يف تراٍث دينيٍّ مشرتٍك 

)موىس  يهوٍد  مفكرين  مع  يد  يف  يًدا  مسلمني  مفكرين  واشتغال 

هذا  إحياء  إعادة  إىل  هنا  ندعو  ال   .)1135-1204( مثال  امليموين 

الرتاث، بقدر ما نضع األصبع عىل ما قاله جاك دريدا يف زيارته يف 

يوم من األيام إلرسائيل الغاشمة: »لو أن امليموين كان عرف بأن املرء 

قد جنده يف يوم من األيام وجند كل الرتاث اليهودي معه لتلك الحرب 

الغريبة وبأنه وعىل غري علمه وقَّع اتفاقية مع أملانيا املابعد اللوثرية، 

فهل سرتقد روحه يف سالٍم؟«)1). ما تعيشه صورة اإلسالم واملسلمني 

من تشويٍه عىل يد الغرب، عاشته اليهودية بني منتصف القرنني السابع 

عرش والعرشين. وتساهم الصهيونية يف التشويه الذي يعرفه اإلسالم 

حاليًّا مبقداٍر كبريٍ، باسم »اإلرث اليهودي املسيحي« كذلك.

نؤكد مجدًدا عىل رفض السكوت املطبق للكانطية الجديدة عىل 

السكوت  وبهذا  إيجابيٍة،  بصورٍة  اإلسالم  تقديم  يف  كانط  مساهمة 

الغرب  بها  يتعامل  التي  السلبية  الصورة  بعيٍد يف  إىل حدٍّ  ساهمت 

السيايس وأغلبية شعوبه مع اإلسالم واملسلمني حاليًّا.

1-نص استشهد به بروكشطاين، رشوح، أخذناه عنه هنا.
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الجزء السادس:

 نقد إهامل مرشوع السالم الدائم يف الكانطية الجديدة

مل تعـط الكانطيـة الجديـدة أهميـًة تذكـر لــ »مـرشوع السـالم 

التـي  الدائـم«)1) لكانـط)2)، بـل مل ينـل هـذا املوضـوع األهميـة 

الحـرب  بعـد  املتحـدة«  »األمـم  تأسـيس  بعـد  حتـى  يسـتحقها، 

العامليـة الثانيـة. فعـىل الرغـم مـن أننا نجـد بصامت فلسـفة كانط 

املتعلقـة بالسـالم يف مبـادئ االتحـاد األورويب عـىل مسـتوياٍت 

عـدٍة: » يف عـام 1795 رفـع الفيلسـوف األملـاين إميانويـل كانـط 

الصغـري  بُكتيبـه  الوحـدة األوروبيـة هـذه  )1804-1724( مشـاريَع 

تحـت عنوان »من أجل السـالم الدائم« أو »مرشوع السـلم الدائم«، 

الذي يحاول تحديد فلسـفٍة سياسـيٍة للسـالم بطابعٍ كـوينٍّ. مل يكن 

الفيلسـوف األملـاين يطمـح إىل الوصـول إىل السـلم والوحدة يف 

القـارة األوروبيـة وحسـب. إنـه اقـرتح مخطَّطًـا فلسـفيًّا مـن أجـل 

ًسـا عـىل الحقـوق  وحـدٍة عامليـٍة للشـعوب تتجـاوز أوروبـا، مؤسَّ

نبيل  الدكتور  له  وقّدم  ترجمه  فلسفيٌة،  محاولٌة  دائٍم،  سلٍم  مرشوع  كانط،  1-إميانويل 

الخوري، دار صادر، بريوت، 1985. وهو كتيّب صغرٌي ألفه كانط سنة 1795 ، بعد نرش 

ميتافيزيقا األخالق«  »تأسيس  وبعد   )1781( الخالص«  العقل  »نقد  األوىل من  النسخة 

كتيب  أن  )1790(، مبعنى  الحكم  ملكة  و»نقد   )1787( العميل«  العقل  و»نقد   )1785(

»نحو مرشوع سلٍم دائم« يظهر بعد اكتامل فلسفة كانط النقدية.

ا لهذا املوضوع تحت  2-هناك استثناٌء ميثله كوهن من مدرسة ماربورغ. فقد خصص نصًّ

عنوان: »حول السلم الدائم«، شهر دسمرب 1914، يعني يف بداية الحرب العاملية الثانية.

 »Hermann Cohen, Vom ewigen Frieden, Abschnitt 2: Kriegspflicht als 

Freiheit und Notwendigkeit«, in: Hessische Quellen zum Ersten Weltkrieg. 

https://www.lagis-hessen.de/de/purl/resolve/subject/qhg/id/

كان الهدف من النص هو تشجيع طلبة الجامعات الذين نودي عليهم للمشاركة يف الحرب 

والدفاع عن أملانيا، يف أول احتفال لهم بعيد ميالد املسيح وهو يف جبهات القتال.
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األساسـية لـكل البـرش«)1)، فـإن هـذا اإلتحـاد يظهـر كحمـٍل أمـام 

الذئـب األمريـيك، الـذي مل يـرتك لـه أيَّ مجـاٍل للفعـل الحقيقي، 

العـامل،  يف  السـالم  ثقافـة  تطويـر  يف  للمسـاهمة  وبالخصـوص 

بقـدر مـا يسـتعمل كل اإلمكانيات املتاحـة له، إلبقائـه يف حضرية 

له. التابعـني 

عىل الرغم من أن ميثاق »منظمة األمم املتحدة« استلهم الكثري 

من مبادئه من فلسفة كانط: »إن الهدف من هذا املقال هو تحديد 

فإن  املتحدة«)2)،  األمم  اتفاقية  وقيم  مبادئ  عىل  الكانطي  التأثري 

السالم الذي تُنتجه هذه املنظمة هو يف العمق ظلٌم حقيقيٌّ يف حق 

اإلنسانية جمعاء، يقرتفه بعض أعضائها الدامئني. كان هدف كانط 

هو جعل حدٍّ للحروب بني الدول وتطوير نوٍع من القانون الدويل 

يُنهي حالة الفوض التي كانت تتسم بها العالقات الدولية يف عهده، 

املستوى  عىل  عالقاتِها  تُنظّم  قواننَي  عىل  لتأسيسها  محاولٍة  يف 

الخارجي، وأخرى عىل املستوى الداخيل بضامن قواننَي عادلٍة بني 

املواطنني وتوفري حقوٍق بعينها لكل مواطٍن عىل حدٍة، مبا يف ذلك 

األجانب. لكن عندما منعن النظر يف فصول منظمة األمم املتحدة، 

1-انظر مثال:

 Stéphane Bloetzer. L‘Union européenne –  Un ordre cosmopolitique 

européen en émergence? Le »Projet de paix perpétuel« de I. Kant –  Un 

cadre théorique pour étudier les Institutions européennes? Institut 

européen de l‘Université de Genève Janvier 2004.

2-انظر: 

Projet de paix perpétuelle et Charte des Nations Unies. In:

http://www.implications-philosophiques.org/ethique-et-politique/

philosophie-politique/projet-de-paix-perpetuelle-et-charte-des-nations-

unies/
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واملهمة  األساسية  املبادئ  كبريٍ  حدٍّ  إىل  خانت  بأنها  نقتنع  فإننا 

لكانط يف ما يخص العالقات الدولية والسلم العامليَّنْي. فال جدال 

العاملية  الحرب  يف  للمنترصين  تنظيٌم  هي  املنظمة  هذه  كون  يف 

الثانية ال أقل وال أكرث. يتعلق األمر بسالٍم يفرضه املنترصون طبًقا 

بعيدة  واالسرتاتيجية  واالقتصادية  السياسية  وأهدافهم  ملصالحهم 

بأن  هذا  ويوحي  كانط.  إليه  دعا  ما  مع  كليًّا  هذا  ويتناقض  األمد، 

البلدان املؤسسة ملنظمة األمم املتحدة مل تأخذ أيَّ ِعرَبٍ من حربنَْي 

ميثاقها:  يف  مركزيًّا  بقي  »العدّو«  منطق  ألن  مدمرتنَْي،  عامليتنْي 

»تنطبق عبارة »الدولة املعادية« املذكورة يف الفقرة األوىل من هذه 

املادة عىل أيِّ دولٍة كانت يف الحرب العاملية الثانية من أعداء أيِّ 

ما  دولٍة موقِّعٍة عىل هذا امليثاق«)1) وأيضا: »ليس يف هذا امليثاق 

العاملية  الحرب  أثناء  يف  كانت  دولٍة  إزاء  عمل  أيَّ  مينع  أو  يبطل 

الثانية معاديًة إلحدى الدول املوقعة عىل هذا امليثاق إذا كان هذا 

العمل قد اُتُِّخذ أو رُخِّص به نتيجة لتلك الحرب من ِقبل الحكومات 

املسؤولة عن القيام بهذا العمل«)2).

الغربيني  من  الكثري  حتى  بشهادة  إًذا،  املنظمة  هذه  أصبحت 

أنفسهم)3)، أداًة طيعًة يف يد االستكبار األمرييك بالخصوص اتجاه 

القضايا العربية واملسلمة. فإذا كان الهدف األسمى من تأسيس هذه 

املنظمة قبل ستة عقوٍد هو إحالل السالم بني الشعوب، فإننا نالحظ 

فرادى وجامعاٍت ويف كل قارات املعمورة، بأنها تساهم مبارشًة يف 

1-الفصل الثامن، املادة 53 من ميثاق األمم املتحدة.

2-الفصل السابع عرش، املادة 107 من ميثاق األمم املتحدة.

3-مواقف وأعامل الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر Hans Köchler مثال:
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إشعال الحروب بني الشعوب بخضوعها إلرادة األعضاء الدامئني 

بصفٍة عامٍة، واإلرادة األمريكية بصفٍة خاصٍة. وبهذا يبقى »مرشوع 

الكانطية الجديدة  به  الكانطي مثااًل نظريًّا، مل تعنِت  الدائم«  السالم 

هذا  كتب  قد  كانط  كان  وإن  وحتى  الساسة.  أولويات  من  ليصبح 

النص )1795( كردِّ فعٍل عىل ما تسببت فيه الثورة الفرنسية من إراقة 

للدماء بني نابوليون واألوروبيني، وكموقٍف له مبناسبة عقد مؤمتر 

بال عام 1795 )معاهدة السالم بني بروسيا وفرنسا( - يف الوقت الذي 

كانت فيه النمسا وأنجلرتا يف حالِة حرٍب-، فإن ال الحرب العاملية 

النظر  إلعادة  الجديدة  للكانطية  مناسبًة  كانت  الثانية  وال  األوىل 

داخليًّا  مارسه  الذي  للغرب،  العدواين  الفكري-النفيس  البناء  يف 

وخارجيًّا اتجاه مستعمراته وما يزال ميارسه إىل اليوم.

التفكري  محطات  أهم  من  الدائم«  »السالم  يف  التفكري  كان 

بيري)2)  سان  األب  عند  مثال  نجده  عرش)1).  الثامن  القرن  يف 

Saint-Pierre، الذي تطرق لهذا املوضوع يف نصٍّ له عام 1713، 

املساهمة  إىل  يرقى  اإلطار ال  قدمه يف هذا  ما  أن  من  الرغم  عىل 

الثمينة لكانط )1975(، وما ترتب عنها بعده عند الكثري من املفكرين 

والفالسفة. إضافًة إىل هذا فإن اهتامم كانط باملوضوع يرجع إىل 

1-انظر يف هذا اإلطار مثاًل:

 Marc BELISSA: Kant Idéaliste? Le débat sur la paix perpétuelle 1795-

1081.Paris X Nanterre – CHISCO

 Charles Irénée إيريني كاسطل دو سان بيري الكنيسة شارل  2-يتعلق األمر هنا برجل 

يُعترب  فإنه  للكنيسة  انتامئه  من  الرغم  وعىل   .)1658-Castel de Saint-Pierre )1743

تنويريّا. اهتم إىل جانب الثيولوجيا بالفلسفة، ومن بني أهم ما قدمه هو كتابه: مرشوٌع 

 Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe لجعل السلم أبديّا يف أوروبا

.(1717/(1712
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شكٍل  نحو  تتجه  كسريورٍة  البرشية  تطور  اعترب  عندما   ،1784 عام 

عن  العقل«  ملُثُل  »تحقيٌق  ذلك  ويف  العاملية،  الدولة  أشكال  من 

القانون بطريقٍة كونيٍة. وال ميكن تحقيق  يُدير  طريق مجتمعٍ مدينٍّ 

هذا الهدف إال بتغيريٍ راديكايلٍّ لدساتري املجتمعات، وهذا ما سبق 

وينتقد  كانط  يُعارض  وبذلك  خاّصٍة،  بطريقٍة  كذلك   قوله  لروسو 

هذا  يف  كانط  به  طالب  فام  بيري،  سان  لألب  الدائم  السالم  حكم 

ألن  األمم،  مجتمع  بناء  أجل  من  جمهوريٍّ  نظاٍم  إقراُر  هو  اإلطار 

الرشط اإلنساين يكمن يف رغبة البرش يف العيش يف سلٍم وسالٍم. 

، »حلاًم مثاليًّا«،  ومل يعترب كانط السلم الدائم، كنتيجٍة لنظاٍم عامليٍّ

بل هو يف عرفه حركٌة موضوعيٌة لإلنسانية. فلم تُقنع فكرة »األخّوة 

الكونية«، التي كانت توجد يف ثنايا الثورة الفرنسية، كانط، ألنها مل 

األساس  أّن  أكد عىل  بل  دائٍم،  أيٍّ سالٍم  لبناء  نظره  كافيًة يف  تكن 

الذي ينبني عليه هذا السالم هي الواجبات التي تجمع كل البرش. 

. وسبب هذا هو أنه كان يرى السالم كأفٍق سيايسٍّ وكرشٍط عقيلٍّ

التي  العوائق  بعض  إىل  الدائم  السالم  مرشوع  يف  كانط  تطرّق 

ضد  وقوفه  بالخصوص  ومنها  املرشوع،  هذا  تحقيق  أمام  تقف 

دامئٍة.  وبناء جيوٍش  واملخابراتية  الرسية  والديبلوماسية  االستعامر 

ويرى بأن السالم يتطلب قوانني بعينها، حددها يف الحق العام وحق 

األشخاص والحق الكوين. وما يؤكده يف هذا اإلطار هو هو كون 

حضور  يف  بل  والتناحرات،  النزاعات  غياب  يف  يكمن  ال  السالم 

الجمهوري  الدستوري  والنظام  إليه.  االحتكام  ميكن  عادٍل  قانوٍن 

هو الذي ميكنه يف نظره ضامن هذه املستويات الثالثة للقانون أو 

الحقوق.
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السالم  حول  كانط  لكتاب  املهمة  املبيعات  عن  النظر  بغض 

صدوره  بعد  وجيٍز  وقٍت  يف  عديدًة  مراٍت  طبعه  وإعادة  الدائم 

وترجمته إىل لغاٍت أخرى، فإنه ألهم فالسفًة ومفكرين كُرُثًا لالهتامم 

أملانيا  يف  السياسية  النقاشات  من  زوبعًة  وأثار  نفِسه،  باملوضوع 

وفرنسا بالخصوص)1).

من  االحرتاس  واملسلم  العريب  للمفكر  بد  ال  القول،  خالصة 

الغرب  فمساهمة  حديثًا.  أو  قدميًا  سواًء  للغرب،  الرباقة  النظريات 

يف الثقافة العاملية مل تُفهم من طرف الغرب نفسه إال كوسيلٍة لبسط 

لهذه  األقىص  والحد  واستعبادها.  األخرى  الشعوب  عىل  النفوذ 

األيديولوجيا الغربية يتجىل حاليّا يف »ثقافته التكنولوجية«. فاالنبهار 

الشعوب  طرف  من  حيازتها  يف  والرغبة  التكنولوجية  باملنتوجات 

غري املصنِّعة لها، يُقحمها يف تبعيٍة دامئٍة. ال يُصدر الغرب، أو ال 

يقتسم علم التكنولوجيا، بل يسّوق منتوجاتها يف الدول التابعة فقط. 

الغرب،  يد  يف  املمركزة  الحربية،  الصناعة  عن  يُقال  نفُسه  اليشُء 

االجتهاد  غربيٍة  دولٍة غريِ  أيُّ  تحاول  إن  وما  أمريكا،  وبالخصوص 

لاللتحاق بالركب العلمي لصناعة أسلحٍة تكنولوجيٍة حديثٍة، حتى 

تنزل قبضة »رعاة البقر« عىل رقبة هذا البلد.

1- من بني أهم من اهتم باملوضوع هناك:

Lucien Calvié لوسيان كالفيي, Oelsner أولزنر )متهيدات السالم ابتداًء من 1795( , 

Riem رييم )وضع واملصالح السياسية ألوروبا وأوروبا وعالقاتها السياسية واإلقتصادية 

)السالم  غورس   Görres  ,  )1796 الجمهورية  حول  )نص  )شليغل   Schlegel  ,)1795

الدائم، مثال، 1797( , Fichte  فيخته )الدولة التجارية املنغلقة، Gentz , )1800  غينتس 

 -Zacharia 1802, Friesen 1803, Heeren 1809, Jean  )يف ما يتعلق بالسلم األبدي(

جون بول -إعالن الحرب عىل الحرب( , Adam Mueller آدم مولري )املفاهيم األساسية 

Rühle von Lillienstern 1813 ,1809 روهال لفون ليلينشترين )فيام يتعلق  للسياسة  

بالحرب، 1813).
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هناك إًذا حلقٌة مغلقٌة للفكر الغريب مل تنجح الكانطية الجديدة 

يف تجاوزها أو »فرقعتها« لبلوغ ما كان كانط ينتظره من إعامل العقل 

فإىل  واالستعامر.  الهيمنة  ينبذ  عادٍل،  إنساينٍّ  إىل رشٍط  والوصول 

الغربية  للثقافة  للنازية، الوجه الخشن واملتوحش  جانب مساندتها 

لإلمربيالية  مسانِدًة  الدارسني  بعض  حسب  كانت  فإنها  عموًما، 

كذلك)1).

خالصة

بادن،  مدرسة  وبالخصوص  الجديدة،  الكانطية  أن  صحيٌح 

باملقارنة  واإلسالمية  العربية  الثقافة  طبيعة  إىل  أقرب  تكون  قد 

إحياء  حاولت  ألنها  أخرى،  غربيٍة  وفلسفيٍة  فكريٍة  اتجاهاٍت  مع 

املثالية بطريقتها وكانت مبثابة لبنٍة للقومية الجرمانية. وكانت هذه 

الثانية  العاملية  الحرب  بعد  العرب  »الثوار«  لجحافل  مثااًل  األخرية 

بالخصوص، سعيًا إىل التحرر من االستعامر الغريب. ظهرت حركات 

القومية العربية، وبالخصوص يف الرشق العريب، محاولًة بناء وعٍي 

الوحدة  مشاريع  وأجهضت  واإلسالم،  العروبة  أساس  عىل  قوميٍّ 

والتمزيق  والتفريق  للشذرمة  املجال  ليُفسح  والتآزر،  والتعاون 

األيديولوجي والعقائدي يف األقطار املسلمة. بل وصل األمر إىل 

َدكِّ أقطاٍر عربيٍة بعينها وزرع فتيل الفتنة فيها وإشعال الحرب املدمرة 

بني حكام شعوبها.

ال نزعم بأن الكانطية الجديدة هي سبب ويالتنا الحالية، بقدر ما 

1-Theodor Schwarz. Irrationalismus und Humanismus? Kritik einer 

imperialistischen Ideologie )vom Standpunkt des Marxismus(. Aufbruch, 

1946.
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نوثق الرتباط فكرها مبركزيٍة غربيٍة ملطلع القرن العرشين، مل يشتغل 

الحرية،  العدالة،  اإلنسانية:  وُمثلها  الفلسفية  شعاراته  صحة  عىل 

الطبيعي  بحقها  األوروبية  غري  للشعوب  واالعرتاف  إلخ،  السلم 

االستعامرية  السياسات  -بسكوته-  كرّس  ما  بقدر  املثل،  هذه  يف 

مل  املسلمة.  الدول  بالخصوص  ومنهم  األوروبيني،  غري  اتجاه 

من  الرغم  عىل  لألنوار،  كانط  بتمثّل  مثاًل  الجديدة  الكانطية  تعنت 

الرتويج  هنا  نريد  ال  إرثها.  من  كثريًا  تغّذى  وقٍت  يف  وُجدت  أنها 

العام ألملانيا  املناخ  أن  نؤكد عىل  ما  بقدر  األوربية،  األنوار  لفكر 

بعيٍد مناخ  الوقت، والدول األوروبية معها، يشبه إىل حدٍّ  يف ذلك 

نحاول  بأننا  الشعور  إيقاظ  هنا  نريد  وال  املعارص.  العربية  الدول 

دامئًا  يكون  األمم  تقدم  إن  بل  أخرى،  أمٍم  أمٍم عىل  تاريخ  إسقاط 

تفاعليًّا، أخًذا وعطاًء، تأثريًا وتأثريا مضاًدا. ما قد يهم املفكر العريب 

عدم  هو  كانط  لها  نظر  كام  األنوار  يف  األول  املقام  يف  املعارص 

البقاء مكتوف اليدين اتجاه ما يحدث عىل طول خارطة العرب، أو 

تحليله  ومحاولة  يحدث  ما  فهم  محاولة  بل  محتوًما،  قدًرا  اعتباره 

واملشاركة يف تقديم حلوٍل. فرياح التغيري مل تهدأ من الهبوب يف 

العريب، سواًء  الحراك  الرغم من كل رسقات  العربية، عىل  البلدان 

دينيٍة  أو حركاٍت  أياٍد خارجيٍة  أو  أنفسهم  العرب  الحكام  من طرف 

رجعيٍة، ال تفهم إال لغة العنف والهدم. إذا مل يُبعث بعُد من رحم 

السلطات التي تحكم العرب منذ عهوٍد أيٌّ »ملٍك أو أمريٍ فيلسوٍف«، 

نظر  بل  فقط،  بالحكم  يكتف  مل  الذي  الثاين)1)،  فريدريك  يُشبه 

1-فريدريك الثاين )1250-1194( ملك صقلية متيز عهده بالرصاع مع البابوية من أجل 

السيطرة عىل إيطاليا. قاد الحملة الصليبية السادسة )1229-1228( وتوج نفسه ملًكا عىل 

القدس عام 1229. كان رجالً مثقفاً، رعى الفنون وشجع العلم، أسس جامعة نابويل عام 
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ملامرسة السلطة وأخذ موقًفا معاديًا من الحرب، عىل الرغم من أنه 

أُقحم فيها، فإن الوضع الحايل سريجعنا إىل عصور الظالم والتناحر 

يفهم صاحب  قد  العربية.  الدول  القرار يف  بني أصحاب  املستمر 

السلطة العريب املعارص، الذي يشارك بنشاٍط يف حروب املاملك، 

ويُساهم يف إشعال فتيل الفتنة السياسية بني الفرقاء العرب، ويتفنن 

يف تشتيت املسلمني بتشجيع فرقٍة ضد فرقٍة أخرى، ومذهٍب ضد 

حروبًا  ويشّن  بل  الشيعة،  ضد  والسّنة  السنة،  ضد  والشيعة  آخَر، 

مذهبيًة »مقدسًة« عىل آخرين مبؤازرة من يعتربهم مبدئيّا أعداء يف 

-إذا  وبأّن مصريها  تكليًفا،  بل  ليست ترشيًفا،  السلطة  بأن  العقيدة، 

مل تكن نابعًة من إرادة الشعوب- لن يكون إال االندثار، كام يشهد 

التاريخ عىل ذلك. قد يفهم املفكر العريب، بأن املطلوب ليس هو 

الرتكيز عىل أعراض »مرض العرب«، بل الترسب لفهم أسباب هذا 

املرض. فاملالحظ أن املفكر العريب الذي يهتم حاليّا بأحوال أمته، 

مل يتجاوز بعد مرحلة الرتقب واالنتظار، بل يف بعض املرات يسقط، 

عن وعٍي أو دون وعٍي، يف مؤازرة نظام هذا الحاكم أو ذاك، منسلًخا 

بذلك عىل دوره األسايس، املتمثل يف إيقاظ املجتمعات العربية، 

وتشجيعها عىل أخذ مصريها بني أيديها، ألن ما يهم حكامها، ليس 

هو مساعدتَها للخروج من حالة القصور إىل مرحلة النضج )كانط(، 

ًة من طرفها. بل إبقاَءها تابعًة لها ومسريَّ

ليس هناك أيُّ حاكٍم عريبٍّ يفكر يف إعتاق شعبه من عبوديات 

1224 وجعل من جامعة سالرينو أفضل جامعة طب يف أوروبا. أعجب فريدريك الثاين 

عهده  وأصبحت صقلية يف  منها.  والرتجمة  دراستها  اإلسالمية وشجع  العربية  بالثقافة 

مركزًا هاًما النتقال الحضارة اإلسالمية إىل أوروبا. وقد أغضب اهتاممه هذا رجال الدين 

املسيحيني فاتهموه بالهرطقة أو الخروج عن الدين.
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ال حرص لها، بقدر ما يعمل جاهًدا للمحافظة عىل سلطته وامتيازات 

إىل  بعد  تصل  مل  رعية  حساب  عىل  فلكه،  يف  تسبح  التي  الفئة 

تطالب  أن  هو  العربية  الدول  يف  اآلن  املطلوب  املواطنة.  مرحلة 

نتائج،  من  ذلك  عن  يرتتب  ما  بكل  املواطنة،  يف  بحقها  شعوبها 

وبالخصوص تحمل مسؤولياتها اتجاه ذواتها واتجاه أوطانها. فليس 

وليس  مسؤوليٍة،  دون  حريٌة  هناك  وليس  حريٍة،  دون  مواطنٌة  هناك 

توّحد  إنسانيٍة  أخالقيٍة  ُمثٍل  وبناِء  وتربيٍة  وعٍي  دون  مسؤوليٌة  هناك 

الشعوب وتساعدها عىل تقرير مصريها.
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الجمعية  مع  عمل  مشاريع  يف   2016 إىل   2004 من  اشتغل  ـ 
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األنطولوجي. تأليف يوسف سايفرت. أفريقيا الرشق، 2001.

واملريض.  الطبيب  بني  العالجية  العالقة  كدواء.  الطبيب   .2

تأليف بوريس لوبان بلوتسا، طباعة ناداكوم، الرباط، 2003.
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الرباط، 2003.



207 فهرس المصادر والمراجع

6. املسلمون والغرب. من الرصاع إىل الحوار. دار طوب، الدار 

البيضاء، 2009.

الدار  التيسري،  مطبعة  هايدغر.  عند  املجتمع  ونقد  الشك   .7

البيضاء، 2012.

ومنقحة.  مزيدة  طبعة  هيدجر.  عند  املجتمع  ونقد  الشك   .8

جداول للطباعة والنرش والرتجمة، بريوت 2013.

والحلول.  األسباب  والغرب.  املسلمني  بني  العالقة  تشنج   .9

بريوت  والرتجمة،  والنرش  للطباعة  جداول  كوكلر.  هانس  تأليف 

.2013

والنرش  للطباعة  جداول  والدين.  العقل  العلمنة.  جدلية   .10

والرتجمة، بريوت 2013.

11. شوبنهاور: نقد الفلسفة الكنطية. تحت الطبع.

12. »الرسائل«. تبادل الرسائل بني هانا أرينت ومارتني هايدغر 

جداول للطباعة والنرش، بريوت، 2014.

13. رايرن فونك. األنا والنحن. التحليل النفيس إلنسان ما بعد 

الحداثة. جداول للطباعة والنرش، بريوت، 2016.

14. إريك فروم. حب الحياة. نصوص مختارة. جداول للطباعة 

والنرش، بريوت، 2016

15. جذور التملك وآفاق الكينونية يف فكر إيريك فروم )كتاب 

مشرتك(. طباعة ناداكوم، الرباط، 2005

16. العقل والدين يف املجتمع الحديث ومابعد الحديث )كتاب 

مشرتك(. طباعة ناداكوم، الرباط، 2005
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فروم  إيريك  الثقافات.  حوار  يف  اإلنسانية  النزعة  دور   .17

كنموذج )كتاب مشرتك(. دار طوب، الدار البيضاء، 2007.

للطباعة  الجرماين والعريب. دار أيب رقراق  العاملني  18. حوار 

والنرش، الرباط 2007

العلمية والندوات يف املغرب،  اللقاءات  العديد من  شارك يف 

أملانيا والنمسا، وشارك يف تنظيم أكرث من خمسة ندوات علمية، يف 

املغرب والنمسا وأملانيا.

والفكر  الفلسفة  ميدان  واملقاالت يف  الدراسات  من  الكثري  له 

والبيداغوجيا والسيكولوجيا والسياسة والهجرة، نرُشت يف مجالٍت 

متخصصٍة وجرائد يف العامل العريب والعامل الجرماين. حاور العديد 

العديد  حاورته  كام  والجرمانيني،  العرب  والفالسفة  املفكرين  من 

من وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة.
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