نظرية كانط في معرفة العلوم
حني يحار العقل يف موضوعاته

عيل عابدي شاهرودي

[*]
[[[

ف
عل عابدي شاهرودي فرضية إيمانويل كانط
تعرض هذه للباحث ي� الفلسفة إ
السالمية العالمة ي
ف
الجمال عن سواها من النظريات الفلسفية الغربية ف ي�
ي� معرفة العلوم وتمايزها ولو عىل نحو إ
فرضية اعتمدها العالمة شاهرودي ومؤداها أن كانط نب�
هذا الصدد .وينطلق هذا المسعى من َ
منظومته الفلسفية عىل عدد من أ
يز
الصول والمبادئ تدور حول االرتباط الوثيق ي ن
الميتاف�يقا
ب�
تضمنت ش�حاً ألركانها العامة ثم
ومعرفة العلوم .هذه المقالة سعت إىل تأصيل هذه الفرضية ،كما ّ
سعت إىل مقاربتها ونقدها.
المحرر
وربا يصعب الحديث
ترتبط وجهة نظر كانط يف معرفة امليتافيزيقا والعلوم بصلة وثيقة بفلسفتهّ ،
عنها دون تقديم رشح مخترص وموجز لألطر العا ّمة للفلسفة الكانطيّة ،ولك ّن مثل هذه امله ّمة تنوء
بهذه املقالة وال تتّسع لها حدودها؛ وألجل هذا سوف نكتفي بإشارة موجزة إىل بعض املبادئ ذات
الصلة القريبة مبا نحن فيه أي معرفة العلوم.
وال ب ّد من انتقاء بعض املبادئ من فلسفة كانط لرشحها وتوضيحها واملعيار الذي سوف نعتمده
هو ما يرتبط بفلسفة العلوم من وجهة نظر كانط ،مع االلتزام الكامل باالختصار قدر اإلمكان.
وهذه املبادئ التي سوف نختارها تتّسم بسمتني يف آنٍ  ،وهاتان السمتان هام :القدرة عىل توضح
*ـ عامل دين وأستاذ مادة املعقول واملنقول يف الحوزة العلمية ـ قم ـ إيران
ـ املصدر :مجلة كيهان انديشه ،العدد  ،18شهر خرداد وتري عام  1367هـ ش.
ـ نقله عن الفارسية :ش .أ .محمد حسن زراقط.
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املفاصل األساس للنظرية التي نحن بصدد البحث عنها ،والسمة الثانية هي قدرتها يف الوقت عينه
عىل توضيح نقاط الضعف املوجودة يف هذه النظرية .ومن خالل نقاط الضعف هذه ميكن النفوذ
إىل عمق النظرية إلدخال اإلصالحات الالزمة عليها أو للحكم عليها بانتهاء صالح ّيتها ،وإخراجها
العلمي.
من دائرة التداول
ّ

وإذا أبدت النظرية مرونة لإلصالحات املقرتحة ،فسوف تدخل يف مسار التعديل والتغيري بهدف
تكميلها ومعالجة نقاط ضعفها .أ ّما إذا أبت اإلصالح ومل تكن مرنة بالح ّد الذي يسمح لها بالتك ّيف
فإ ّن املآل الوحيد املتوقّع لها هو خضوعها لقضاء العلم وقدره الذي يفيض إىل خروج النظريّة التي
ال تقبل التعديل من دائرة التداول وفسح املجال لغريها من النظريّات األكرث قدرة عىل تفسري ما
يُراد منها تفسريه.
وتنقسم النظريّات العلمية والفلسفية إىل ما يقبل اإلصالح والتعديل من جهة أو جهات ،وما
ال يقبله من جهة أو جهات أخرى .ومن هذه الحيثية يجري عىل األبعاد والجهات العصية عىل
اإلصالح ما يجري عىل النظرية التي ال تقبل اإلصالح من األساس ،وذلك أ ّن هذه الزوايا املعاندة
للتعديل سوف تسقط من النظرية وتنفصل عنها ،والزوايا أو الفروع القابلة للتعديل سوف تتابع
مسار من ّوها وتط ّورها.
وبعد هذا التمهيد ننتقل إىل بيان العنارص والروابط التي تشتمل عليها نظرية كانط يف متايز
العلوم ومعرفتها:
رشح عنارص فرضية كانط وروابطها
يرى كانط أ ّن العلم ينبع من مصدرين أساسني ،أحدهام (ملكة الفهم) الفاهمة ،والثاين (ملكة
الحس) الحساسية.
ّ
يف هو القدرة عىل تلقّي الظواهر
فعن طريق
ّ
الحس تنتقل األشياء إىل الفكر ،وهذا املصدر املعر ّ
أي شكلٍ من
والتعامل معها عىل مستوى الشهود .وإذا كان اإلنسان خل ًوا من الشهود ومل يكن له ّ

أشكال االت ّصال باملوضوعات الخارج ّية ،يبقى حبيس داخله .فالحساسية هي نافذ ٌة تفتح الباطن
عىل ظواهر الوجود وعىل املوضوعات الخارج ّية وتق ّدمها إليه.
فاملرئ ّيات واملسموعات وغريها من املحسوسات تُعطى لإلنسان بوساطة ق ّوة الحدس.
ولكن ليس هذا هو نهاية املطاف ومتام عمل ّية اإلدراك؛ بل هي مج ّرد مرحلة يتلوها غريها.
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واملرحلة الالحقة يف مسار اإلدراك ت ُنجز بوساطة الفاهمة .وهذه الق ّوة ليس متلقّية.

يل مبجموعة من األفاهيم والصور التي ال ميكن
والفاهمة يف الفلسفة الكانط ّية مج ّهزة بشكلٍ قب ٍّ
مالحظتها إلّ من خالل العالقة العميقة بينها وبني الحساسيّة .واملعرفة الحقيقيّة عند كانط ال
ت ُتاح وال تتحقّق إىل عن طريق االت ّصال بني الفاهمية والحدس .وما تفعله الفاهمة هو الربط بني
موضوعات الحدس ،وجعلها إيّاها تحت مظلّة أفاهيمها ومبادئها لتضفي عليها شيئًا من الوحدة.
تقسيم الفامهة واحلساسية إىل حمضة وغري حمضة (خالصة وغري خالصة)
كل واحدة من القوى املشار إليها أعاله إ ّما أن تكون محضة وإما أن تكون غري محضة .املفاهيم
ّ
حيس ،وهي تنبع من الفاهمة نفسها بطريقة قبل ّية
ألي عنرص
املحضة هي تلك املفاهيم الفاقدة ّ
ٍّ
سابقة عىل التجربة.
والحدس والحساسية أيضً ا عند كانط قد تكون تجريب ّية وقد تكون خالصة وغري تجريبية.
والحدس التجريبيّة هي جامع أمرين ،هام :املادة التي تُعطى للنفس بوساطة الحواس ،والجزء
اآلخر هو الصورة املوجودة يف الحساسية قبليًّا.

تجريبي يأيت من الحواس .واليشء الوحيد
رص
التجريبي هو الخالص من ّ
والحدس غري
كل عن ٍ
ٍّ
ّ
املوجود يف الحدس الخالص هو صور الحساسية القبلية.
أي موجود آخر شبيه به ،تتشكّل من بعدين:
وعىل أساس هذا التقسيم لبنية اإلدراك
البرشي أو ّ
ّ
يل املتح ّرر من الحس والتجربة ،وفيه تعمل النفس عملها بطريقة مستقلّة
األ ّول منهام هو البعد القب ّ
التجريبي إذ تفد املوضوعات وموا ّد املعرفة إىل النفس عن
عن التجربة .والثاين منهام هو البعد
ّ
البرشي.
طريق الحواس وتخضع لقواعد اإلدراك
ّ
والصور القبليّة للحساسية عند كانط هي الزمان واملكان ،وهي تضع جميع املدركات الحسيّة
يف إطارها وتؤ ّمن العالقة واالرتباط بينها ،وذلك عن طريق ق ّوة الفهم عند اإلنسان .واألفاهيم
تجريبي.
أي منشأ
املحضة أو املقوالت تنشأ بحسب كانط من صميم الفهم وليس لها ّ
ٍّ

واملعرفة عند كانط تختلف عن التفكري ،وهي مغايرة له .وهذه املغرية هي مغايرة العموم
ريا.
كل تفكري معرفة؛ ولكن ليس ّ
والخصوص املطلق ،مبعنى أ ّن ّ
كل معرفة تفك ً
التجريبي يعطي للفكر مادة املعرفة .والحدس الخالص يعطيه صورة هذه املا ّدة.
والحدس
ّ
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أمبريي .ومن هنا،
ومادة الحساسية وصورتها يؤ ّمنان موضوع املعرفة ومحتواها عىل شكل واحد
ّ
رصف
فإ ّن سهم الحدس يف املعرفة يساوي سهم املا ّدة فيها .وق ّوة الفهم وراء ق ّوة الحساسية تت ّ
وتتدخّل إلقرار مبادئ املعرفة وأصولها ،ث ّم بعد ذلك تصل هذه املبادئ إىل حالة من الوحدة
واالنسجام تحت كلّ ّيات العقل املحض ،وبفعل عقلٍ أعىل.
تقسيم القضايا إىل حتليلية وتركيب ّية
وهذا التقسيم للقضايا من العنارص األصيلة يف فرض ّية كانط؛ ولكن يصعب نسبته إليه نسبة
اإلبداع واالكتشاف وذلك أ ّن الفلسفات السابقة عىل كانط كانت تلحظ يف إطارها مثل هذا التقسيم
مثل ،تلحظ يف تعاطيها مع القضايا انقسامها إىل هذين القسمني.
للقضايا .فالفلسفة اإلسالم ّية ً
وما دعا إىل إبراز هذا التقسيم يف فلسفة كانط ،كال ٌم له يف إمكان القضايا الرتكيبية املتح ّررة من
التجربة.
العالقة املتص ّورة بني املوضوع واملحمول عىل نحوين ،فإ ّما أن يكون املحمول (ب) منتم ًيا
إىل الحامل /املوضوع (أ) بوصفه شيئًا متض ّم ًنا فيه .ففي هذه الحالة تُس ّمى القضية تحليل ّي ًة

( )analyticalوالحكم كذلك ،فالقضية التحليلية هي التي يكون بني موضوعها ومحمولها عالقة
عىل مستوى الهويّة ( .)identityوميكن أن تُس ّمى تفسرييّة .ومن خصائص هذا النوع من القضايا
أنّها ال تزيد إىل حقيقة املوضوع شيئًا.
والحالة الثانية من الحاالت املتص ّورة للعالقة بني املوضوع واملحمول هي أن يكون املحمول
جا تا ًّما عىل الرغم من ارتباطه به .ويف الحالة الثانية
جا عن أفهوم املوضوع (أ) خرو ً
(ب) خار ً
ت ُس ّمى القضية تأليف ّيةً/تركيب ّية ( )syntheticalوالحكم أيضً ا كذلك .والسمة األبرز يف هذا النوع
من القضايا واألحكام هي أن ال يُفكّر يف املوضوع واملحمول عىل أ ّن العالقة بينهام عالقة هويّة
وات ّحاد عىل مستواها.
ويف األحكام الرتكيب ّية دامئًا ما يُضيف املحمول إىل املوضوع شيئًا ،وبناء عىل هذه املالحظة
ميكن تسمية األحكام الرتكيبيّة أحكا ًما إضافيّةً .واملحمول فيها ال يأيت عن طريق تحليل املوضوع.

قض ّية «الجس ُم ممت ٌّد» هي قض ّية تحليلية عند كانط؛ وذلك أل ّن تحليل أفهوم الجسم يكفي
للوصول إىل هذا الحكم واستنتاجه .أ ّما قضية «األجسا ُم ثقيل ٌة (ذات وزن)» فهي قضيّة تركيبيّة وذلك
خارج عن
أل ّن تحليل أفهوم الجسم ال يكفي للوصول إىل هذا الحكم وال يؤ ّمنه؛ بل هو أفهو ٌم
ٌ
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يتبي عند كانط أ ّن إضافة «الثقل» إىل الجسم هي إضافة
أفهوم الجسم .وبناء عىل هذه املالحظة ّ
تركيب ّية وليس الجزء املضاف جز ًءا ميكن تفكّره يف الجسم بشكلٍ
مستقل وسابقٍ عىل التجربة.
ٍّ
والقضايا التحليلية هي قضايا مستقلّة عن التجربة ومتح ّررة منها ،وهي يف الوقت عينه متثّل
الرضوري للعلم واملعرفة.
قسم ال يُستهان به من البناء
ً
ّ

يب وبعضها اآلخر ليس
أ ّما القضايا الرتكيبية فهي ليست بالرضورة عىل هذا النحو .فبعضها تجر ٌّ
تجربيًّا ،ولكن القضايا املستفادة من التجربة هي دامئًا قضايا تركيبيّة .وال ميكن لقضية تجربيّ ًة أن
يل.
تكون تحليل ّية .كل حكم أو قضية تحليلية غري تجربية ،وكل
تجريبي غري تحلي ّ
ّ
والقضايا الرتكيبية غري التجربية من وجهة نظر كانط هي أكرث أجزاء املعرفة البرشيّة قيمةً.
واالهتامم بهذا النوع من القضايا والبحث يف إمكانها من العنارص املم ِّيزة لهذه الرؤية الكانطية.
وأي ٍّ
شك يف
وإمكان امليتافيزيقا ّ
يل محض مرشوط بإمكان هذا النوع من القضاياّ .
وكل علمٍ عق ّ
ّ
الشك.
إمكانها يفيض إىل تزلزل بنيان العلوم العقل ّية املحضة ويع ّرضها لعاصفة

ٌ
سلبي لكشف
ومحك ممتاز ولو
واضح
والقضايا التحليلية برضورتها وحقان ّيتها وكل ّيتها ،معيا ٌر
ٌ
ٌّ
علم وال إىل
كذب بعض األحكام غري التحليل ّية؛ ولك ّن هذا النوع من القضايا ال يضيف إىل علومنا ً
معارفنا معرفةً ،وما يؤ ّدي إىل زيادة العلم وتط ّوره هو القضايا الرتكيبيّة.
خاصة
والقضايا الرتكيبية بدورها إ ّما أن تكون تجربية أو مستقلّة عن التجربة .والتجريب ّيات
ّ
بالعلوم التجريب ّية ،وأ ّما القضايا املستقلّة عن التجربة فهي من جه ٍة من صنع امليتافيزيقا ومن جهة
أخرى متثّل األساس الذي تقوم عليه العلوم التجريبيّة.
ويف فلسفة كانط ،قواعد الفهم مبادئ العقل املحض ومشتقّاته ومنتجاته جمي ًعا من طائفة األحكام
كل أو بعضاً ،أو نفيًا أو إثبات ًا.
املستقلّة عن التجريب ،ويقع عىل عاتق علم نقد العقل إثبات إمكانها ًّ
تفسري احلساسية واحلدس
الحساسية هي الق ّوة الوحيدة التي يحصل بينها وبني املوضوعات صلة مبارشة من غري وساطة.
وعن طريق هذه الق ّوة تظهر األشياء عىل شكل ظواهر .وبعبارة أخرى :تخضع النفس بوساطة
الحساسية لتأثري األشياء واملوضوعات وهذا التأث ّر الذي يطرأ عىل الروح هو اإلحساس البسيط
األ ّويل (الخام) ،والقدرة عىل تلقّي التص ّورات بالطريقة التي بها نتأث ّر باملوضوعات الوافدة ،ت ُس ّمى
الحساسية .فبوساطة الحساسية إنّ ا ت ُعطى لنا املوضوعات وهي وحدها تز ّودنا بالحدوس.
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الخارجي يعرض األشياء عىل
والحس أو اإلحساس إ ّما أن يكون خارجيًّا أو داخليًّا .والحس
ّ
ّ
وبغض
يل يعرضها مبا هي متعلّقة يب .ومعطيات الحواس
جا ع ّني،
ّ
أنّها واقع ٌة خار ً
ّ
والحس الداخ ّ
أي شكلٍ
النظر عن سائر أبعاد الحساسية ،هي معطيات بسيطة أ ّول ّية (خام) متف ّرقة ومنفصلة عن ّ
صوري يرتّب املعطيات الحس ّية ويضفي عليها طابع
من أشكال العلم .والحساسية يف األصل بناء
ّ
التنظيم ،وهذا البناء هو الذي يُسمى بالحدس املحض /الخالص.
والحدس املحض/الخالص له بعدان أيضً ا هام :الزمان واملكان .وهام صورتان محضتان
من صور الحساسيّة ومرتبطتان بفاعل املعرفة ،وليسا يف مقام وصف األشياء يف نفسها ويف ح ّد
ذاتها بقطع النظر عن عالقتها بالفاعل .ويُص ّنف كانط الصورتني املذكورتني عىل أنّهام استعالئيّتان
ومستقل عنها
ٌّ
محض ومج ّرد من التجربة
حدس
(ترسندال ّيتان) .والحدس املتعلّق بهام هو
ٌ
ٌ
يبي عالقة هذه التص ّورات بفاعل املعرفة.
يئ؛ وذلك ألنّه ّ
واستعال ٌّ
والحدس املحض عن طريق صور الحساس ّية يح ّول اإلحساسات البسيطة األول ّية واملتف ّرقة إىل
إحساسات منظّمة ومرتبطة بالعلم .ولوال الحس املحض وصورة الزمان واملكان ملا انتقلت اإلحساسات
الساذجة والبسيطة من حالة البساطة إىل حالة التنظيم وملا تح ّولت إىل حالة إدراكية معرفية.

وق ّوة الحس ليست مج ّرد قابل ّية وتأث ّر بحيث ال يبذل فاعل املعرفة من نفسه شيئًا ،وال يكون له
الخارجي؛ بل ومن حيث إ ّن النفس اإلنسان ّية مج ّهزة بصورة قبل ّية بهيكل
دور سوى تلقّي االنطباع
ّ
الصوري واملحض املتق ّدم عىل املعطيات الحسيّة ،فإنّها من هذه الجهة تضفي عىل
الحدس
ّ
املحسوسات صورتها وكيف ّيتها .واملحسوسات من دون مالحظة الصور القبل ّية للحساسية ما هي
إال ظواهر ساذجة أ ّولية ،ومن جهة كونها صو ًرا هي تجلّيات تا ّمة للطبيعة.
يتبي أ ّن الحدس ينقسم إىل قسمني ،أحدهام الحدس املحض الذي
وبنا ًء عىل هذا التوضيح ّ
يق ّرر الصور القبل ّية لإلحساس أي الزمان واملكان .وقد أوضح كانط هذا الحدس تحت عنوان
تتأسس
تتأسس عليها التجربة كام ّ
االستطيقا الرتسندالية ،وبناء عىل هذا املنطق مث ّة قواعد قبل ّية ّ
عليها الرياضة .وهذه القواعد عىل الرغم من استقاللها عن التجربة غري أنّها عاجزة عن خدمتنا يف
ما وراء التجربة ،وينحرص استخدامها يف إطار التجربة بوصفها رشوطًا الزمة إلمكانها.
التجريبي غري املحض الذي يتعامل مع الظواهر
والقسم الثاين من أقسام الحدس هو الحدس
ّ
واملعطيات الحسيّة.
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الحيس وليس مث ّة حدس آخر بحسب الرؤية
وكال قسمي الحدس أو نوعيه من سنخ الحدس
ّ
لكل منهام مجاله وميدانه
الكانط ّية .وكال القسمني وعىل الرغم من االت ّحاد واالنسجام بينهام فإ ّن ٍّ
الذي سوف يأيت توضيحه الحقًا .وهكذا ميكننا القول إنّنا ب ّي ّنا نظرية كانط يف متايز العلوم وانفصال
الحس البسيط الساذج ،ثم تنتقل إىل مرحلة
بعضها عن بعضها اآلخر .وكأ ّن بنية العلم عنده تبدأ من
ّ
الحساسية املنظمة ،وبعد ذلك نصل إىل مرحلة الحدس املحض ،ومنه ننتقل إىل حالة الفهم
والعقل أو التفكّر .ويبدو أ ّن هذه الخريطة ال مف ّر منها يف فلسفة كانط.
قوة الفهم
تفسري ّ
تنقسم األفاهيم كام الحدس إىل أفاهيم تجريب ّية وأخرى محضة .وتكون األفاهيم تجريب ّية عندما
أي إحساس ،وميكن أن نس ّمي هذه األخرية ما ّدة
تتض ّمن إحساساً ،وتكون محضة عندما ال يخالطها ّ
املعرفة الحس ّية .ويتض ّمن الحدس املحض فقط الصورة التي مبوجبها يُحدس يشء ،ويتض ّمن
األفهوم املحض فقط ،صورة التفكري يف موضوع بعا ّمة .والحدوس من وجهة نظرنا لها مصد ٌر
أساس واح ٌد.
منفصل متا ًما عن األفاهيم ،عىل الرغم من أنّه خارج إطار رؤيتنا قد يكون لهام
ٌ

ق ّوة الحساسية عىل الرغم من أنّها قابل ٌة لتأثريات موضوعات املعرفة ،ولك ّنها أيضً ا ترتك أثرها
الخاصة هي صورة الحدس املحض
الخاصة ،وهذه الدمغة
وتضفي عىل تأثريات الحواس دمغتها
ّ
ّ
ّ
املنفك عن جميع املعطيات الحس ّية.
الذي هو الالزم غري
وأ ّما قوة الفهم (الفاهمة) فهو عىل خالف الحساسيّة ال تقبل التأث ّر بيشء؛ بل هي ذاتية الفعل
وناشطة تولّد األفاهيم من داخلها وتق ّرر القواعد املستقلّة عن التجربة ،وهكذا تتحقّق علمية الفهم
يت.
بشكلٍ ذا ٍّ
وقواعد االستطيقا االستعالئ ّية ويف الوقت التي هي غري تجريب ّية فإنّها تع ّد أساس التجربة
ومنطلقها ،وحتى تلك القواعد التي مت ّهد لوالدة الرياضيات لها صلة وثيقة بعامل التجريب واالختيار
وليس لها يف الوقت عينه سمة التجاوز.

واألفاهيم وقواعد الفهم ويف الوقت التي هي مستقلّة عن نظام التجريب واالختبار ،هي
أدوات صوريّة إلمكان التجربة وتقريرها .وليس هذا فحسب بل إ ّن تق ّرر موضوعات املعرفة
والظواهر متعلّقة بها .والفهم هو فقط مصد ٌر لجعل التفكّر واملعرفة بالظواهر ممكنةً .ونسيج
الفهم من األفاهيم وقواعد الحكم .ويرى كانط أ ّن التأ ّمل والتفكّر يف الدقيق يف صور الحكم
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يقودنا إىل معرفة األفاهيم املحضة .وأحكامنا لها اثنتا عرشة صورة وكل حكم من هذه األحكام
يشري إىل أفهوم محض أو مقولة من املقوالت ( )categoriesوهذه املقوالت هي عامد األحكام
وأساسها الذي تقوم عليه.
وهذه األفاهيم واملقوالت وعىل الرغم من استقاللها عن التجربة وعىل الرغم من محتواها
الحيس؛ وذلك أل ّن املقوالت ليس
التجاوزي واالستعاليئ؛ ال ميكن إعاملها خارج إطار الحدس
ّ
ّ
تجاوزي وهي دامئًا خارج دائرة الحدس خل ٌو من املوضوع واملحتوى.
لها مضمون
ّ
ألي نوع من التجريب.
وهذه املقوالت مع القواعد التي تتق ّرر يف طيفها ،مبنزلة رشوط الزمة ّ
ويعطي كانط السببية وقاعدة العل ّية مثالً ويقول :إن أفهوم السبب ّ
خاص من التأليف
يدل عىل نوع
ٍّ
مثل .وليس من الواضح ملاذا يجب أن تتض ّمن
الذي يفيد ترتي ًبا مع ّي ًنا بني يشء وآخر (أ) و(ب) ً
يل .وإذا
الظاهرات شيئًا من هذا القبيل؛ إذ ال ميكن أن نستند إىل التجارب إلثبات أفهوم السببية القب ّ
عجزنا عن إثبات مثل هذا األفهوم فإنّنا بطريقٍ أوىل نعجز عن تعميم مقتضاه وتحويله إىل قاعدة
غري مرشوطة برشط نع ّممها خارج إطار التجربة.
يبي كانط يف منظومته الفلسفية كلّها التسويغ الكايف للعجز عن تعميم مثل هذه القاعدة
وال ّ
ونقلها إىل خارج حدود التجارب التي أجريناها ،ويكتفي بعرض وجهة نظره القائلة بأ ّن األفاهيم
نفصل القول فيه ويف لوازمه
وقواعد الفهم هي مبنزلة املق ّدمات الالزمة للتجريب .وهذا نق ٌد سوف ّ
ومقتضياته يف نقدنا العقل املحض.

وبعد بحث كانط يف ق ّوة الفهم وبعد تقوميه املنطق العام أو الصوري ،وبيانه وجه َة استعامله
يل عا ّمةً.
الصحيحة بحسب نظره ،يعمل عىل رشح اإلستطيقا الرتسندالية وبيان املنطق الرتسندا ّ
يل).
ّ
ويقسم املنطق الرتسندايل (االستعاليئ) إىل قسمني أنالوطيقا (تحلييل) وديالكطيقا (جد ّ
ويف القسم األ ّول (األنالوطيقا) يهدف من بحثه يف الفهم ومعالجته إىل اكتشاف املبادئ واألسس
عمل الفهم وصور حكمه يكشف عن األفاهيم والقواعد
َ
املستقلّة عن التجربة .وهو بدرسه
يبي أ ّن استعامل هذه املعرفة املحضة يستند إىل ٍ
رشط هو أن تكون
املستقلّة عن التجربة ،وحينها ّ
كل
املوضوعات التي ميكن أن تطبق عليها معطاة لنا يف الحدس .ألنّه من دون الحدس ستفتقر ّ
معرفتنا إىل األشياء وتبقى فارغ ًة متا ًما .واملنطق االستعاليئ الذي يعالج عنارص معرفة الفاهمة
املحضة أو املبادئ التي من دونها ال ميكن ألي موضوع أن يُفكَّر ،وهذا املنطق هو التحليالت
كل
كل معرفة تناقضها تفقد عىل الفور ّ
منطق للحقيقة .أل ّن ّ
االستعالئيّة التي هي يف الوقت نفسه
ٌ
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كل حقيقة .ومبحث األنالوطيقا االستعالئيّة
كل عالقة بيش ٍء ّما ومن ث ّم ّ
مضمونٍ لها ،أي تفقد ّ
مخصص ملعالجة
عىل قسمني :القسم األ ّول حول األفاهيم املستقلّة عن التجربة ،والقسم الثاين
ّ
القواعد القبل ّية السابقة عىل التجربة.

ويف القسم الثاين من هذا املنطق من الخطأ استعامل ديالكتيك الفهم بوصفه واق ًعا .وذلك أ ّن
التجريبي ،ومن سوء االستعامل
هذا املنطق ال يسعه أن يكون سوى قانون للحكم عىل االستعامل
ّ
أن نعطيه قيمة األورغانون الذي يستعمل استعامال عا ًّما غري محدود .ويجب أن يكون هذا القسم
من املنطق االستعاليئ مج ّرد نقد ،ولهذا يُسمى ديالكتيكاً استعالئياً ،ال من حيث هو فن توليد
مثل الرتايئ؛ بل بوصفه نق ًدا للفاهمة ونق ًدا للعقل من حيث استعامله املفارق نق ًدا يفضح خداع
التوصل بوساطة املبادئ االستعالئية فقط إىل الكشف
الظاهر يف مزاعمه الواهية ،ويثبط من دعواه
ّ
والتوسيع...
توضيح أساس رؤية كانط يف ترسيم حدود احلدس والفهم
مل ّا كان الهدف املرسوم لهذه املقالة ال يتجاوز تبيني فرضية كانط يف معرفة العلوم ومتايزها،
محل
ّ
فإنّنا لن نشتغل بنقد املبادئ التي تستند إليها فلسفته .ولك ّن توضيح الفرضية التي هي
اهتاممنا تجدنا مضط ّرين إىل توضيح بعض ما ال ميكن االستغناء عن توضيحه من مبادئ هذه
الفلسفة وقواعدها األساس ّية.

نبي يف هذا املوضع من مقالتنا هذه وعىل نحو االختصار ،السبب الذي دعا كانط إىل
وسوف ّ
اعتبار تص ّورات الحدس املحض ومبادئ الفهم املحض مرتبطة مبيدان التجربة واالختبار ،عىل
املستقل عن
ّ
الرغم من ظنه أنّها مبادئ وقواعد ومفاهيم مستقلّة عن التجربة .والحال أ ّن املبدأ
التجربة ينبغي أن يكون مفي ًدا ومجديًا يف إطار أوسع من إطار التجربة.
يستند هذا التص ّور الكانطي ،بالنظر إىل النصوص الكانطية ،إىل عدد من القواعد رشحها كانط
عىل النحو اآليت:
وخواصه .وصور هذا
خاص ّية وسامت من سامت ذات فاعل املعرفة
 - 1الحدس املحض
ّ
ّ
ٍ
صفات لألشياء يف
الحدس التي أهمها الزمان واملكان هي كيف ّيات قبلية لنفس الفاعل ،وليست
ح ّد ذاتها خارج الظاهرات ،وهي فقط تتحقّق يف أطر الحدس املحض الحيس لفاعل املعرفة
الذي هو النفس.
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وبناء عىل هذا الفرض يقرتح كانط أ ّن التص ّورات وقواعد الحدس املحض يجب حرص
استعاملها يف مجال الظواهر .واستعاملها خارج إطارها افتئاتٌ عىل املنطق وخل ٌو من املحتوى.
 - 2األفاهيم املحضة وقواعد الفهم املحض عىل الرغم من استقاللها عن التجربة وقبليّتها ،هي
محدودة؛ وذلك ألنّها من لوازم املعرفة ،وليست أمو ًرا تنكشف للنفس العارفة يف ح ّد ذاتها .ومن
هنا كان تح ّولها من حالة الذهن ّية والذات ّية ( )subjectiveإىل حالة الواقع ّية الخارجية ()objective
محصو ًرا يف حقل الظواهر التي تعرض للنفس يف صور الزمان واملكان.

إجباري لخاص ّية واقع ّية وسمة موضوع ّية ()objective
واستعاملها خارج حدود الظواهر حمل
ٌّ
يت ،وهذا سوف يؤ ّدي بالرضورة إىل نزاع ال نهاية له هو الديالكتيك االستعاليئ.
كاذب ٍة عىل مسا ٍر ذا ّ
 - 3ميدان التجربة هو ميدان الظواهر وصور الحدس املحض ،ويدخل إىل ساحة العلم بوساطة
املقوالت ،وعن طريق الكلّيات يولّد اإلنسان مناظر العلم وظواهره.

وكل معرفة هي نتيجة من نتائج االنسجام بني األفهوم والحدس .فالحدس من دون أفهوم ليس
معرفة ،والعكس صحيح أيضً ا .وعليه ،إ ّن بنية العلم وهيكله خارج حدود الحدس ليس معرفةً ،وال
ميكننا التع ّرف إىل ما مل يُعط لنا.
ويستنتج كانط من فروضه ومصادراته يف تفسري العلم واملعرفة أ ّن جهاز االستطيقا والفهم
تجاوزي وظيفته تقرير التص ّورات والتصديقات يف ميدان التجربة وإطارها.
يت غري
ّ
الرتسندايل ذا ّ
العالقة بني الفهم والعلوم التجريبية
حيس فقط ،ينقسم إىل قسمني كام تق ّدم:
الحدس الذي عند كانط
ّ

التجريبي .وكال هذين القسمني
 - 1الحدس اإلمبرييقي(التجريبي)؛  2-والحدس املحض وغري
ّ
يؤ ّمن األرضية املساعدة للعلم واملعرفة عىل العموم.
الفهم بدوره يهيّئ األرضيّة الالزمة لحقول من العلوم .أه ّمها وأعالها شأنًا هو علم املنطق
الرتسندايل أو االستعاليئ.
أي
ق ّوة الفهم مبنزلة منطلق لألفاهيم والقواعد التي تجعل التفكّر ممك ًنا .ولو كان ذهننا خل ًوا من ّ
ٍ
أي شكلٍ من أشكال العلم.
قاعدة أو مفهوم
محض ملا أمكننا التفكري .وبامتناع التفكري يستحيل وجود ّ
ومن هنا ،فإ ّن كل ّالعلوم -وال سيام العلوم التجريبية -مدينة لألفاهيم وقواعد الفهم يف تحقّقها.
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وإ ّن عالقة الفهم بالعلوم التجريبيّة هي عني عالقة الفهم بالتجربة نفسها .فالتجربة من جهة عىل
متاس وتواصلٍ مع معطيات الحساسية وصور الحدس املحض ،ومن جهة أخرى هي عىل صلة
ٍّ
يف جذورها وأصولها باملقوالت والقواعد املستقلّة عن التجربة.
وإ ّن الربط والرتكيب والوحدة والتن ّوع يف الحدس،أمور تولّد حقيقة التجربة ،هي جمي ًعا تنطلق
من مصدر أساس هو الفهم وهي حاصل نشاطه واشتغاله عىل جميع محتويات الحدس.
التجريبي لها جذور يف الفهم ،ومن عمل الفهم واشتغاله عىل
وعليه ،إ ّن جميع فروع العلم
ّ
املواد وصور الحساسية التي تصله إليه تولد العلوم املرتبطة بالتجريب وترتاكم فوق اآلخر.
وامليتافيزيقا أيضً ا وعىل الرغم من كونها من نتائج العقل املحض ،فإ ّن أعمدتها تقوم عىل
ّ
وتحول األفكار
أفاهيم الفاهمة وقواعدها ،وذلك مع فارقٍ هو أ ّن املتيافيزيقا تولد من تصاعد الفهم
انطباقي للفهم عىل الظواهر مبساعدة محكّات
واألصول ،أما العلوم التجريب ّية فإنّها مبنزلة تن ّزل
ّ
التجريب ،وهي تتحقّق باالنسجام والتوافق مع املفهوم والحساس ّية.
الحس والفهم والعقل كتفًا إىل كتف،
ويف تقرير العلوم عىل أرض ّية التجربة تعمل قوى أو أجهزة
ّ
ٍ
واحد.
وتضع ي ًدا بيد وكأنّها جهاز واح ٌد يعمل يف ات ّجاه
وما ينتج التمييز ويوجب افرتاق منتجات الفهم عن منتجات العقل ،ويفيض إىل متايز هذه
املنتجات عن املعطيات الحس ّية ،ما يوجب ذلك كلّه هو أمور ثالثة:

 - 1االستعالئ ّية واالستقالل عن التجربة؛ بحيث لو حذفنا جميع صور الحساسية وموا ّدها تبقى
منطلقًا للتفكّر واكتساب املعرفة.
 2الرضورة وهي اليشء الذي ال ميكن للحساسية أن تق ّرره أو تولّده .والعقل كلّام ذهب يفاتّجاه التجريب عرث عىل الح ّد األقل من هذه الرضورة.
 3الكلّية وهي السمة التي تعقم التجربة عن إنتاجها .والعقل (باملعنى العا ّم) وحده ميكنه إنتاجالكل ّية بنشاطه الذايتّ وفعال ّيته.
العقل املحض
العقل املحض ،يف فلسفة كانط ،يقع يف ق ّمة املعرفة البرشيّة ،وال يشء يف هذه الفلسفة أه ّم
وأعىل شأنًا منه .وتعريفه يتّضح باملقارنة بينه وبني الفهم ،فق ّوة الفهم هي القدرة عىل معرفة األفاهيم
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والقواعد .ويف هذا املسار ق ّوة العقل هي القدرة عىل معرفة األفكار واألصول.

يرى كانط أ ّن التأ ّمل يف صور الحكم ٍ
كاف الكتشاف مقوالت الفهم .وملعرفة كلّيات العقل
يكفي التفكّر يف صور االستنتاج والتأ ّمل فيها.

وإنّنا نُعطى مضمون معرفتنا وعلمنا عن طريق الحدس ،والصور املحضة للزمان واملكان تعطي
هذا املحتوى شكله وكيف ّيته .واملعطيات التي اشتغلت عليها الحساسية تقع تحت مظلّة كلّيات قوة
الفهم بوصفها موضوعات لعمله واشتغاله .ومن هنا فإ ّن الفهم يتعامل بال وساطة مع موضوعات
أي صلة بهذه املوضوعات؛ وإنّ ا هو عىل
الحدس ،أ ّما العقل فإنّه ليس عىل هذا النحو وليس له ّ
صلة مبقوالت الفهم نفسه.
موضوع عمل العقل هو املفاهيم والقواعد التي تنشأ من الفهم ،ومن العمل عىل هذه املفاهيم
بكل
املنطقي ّ
تظهر أفكار العقل ومن العمل عىل القواعد تتحقّق مبادئ العقل وأصوله .والقياس
ّ
تجل من تجلّيات نشاط العقل املحض.
صوره وأشكاله ٍّ
وهذا القياس يحصل من الرتكيب والتوحيد بني أحكام الفهم ،والنظر يف القياس يهدينا إىل
مقوالت العقل األصلية التي هي عامد االستنتاج.
بعبارة أخرى :إ ّن الفهم هو القدرة عىل توحيد الظاهرات بوساطة القواعد .والعقل هو القدرة
عىل توحيد قواعد الفهم تحت سقف املبادئ .ومن هنا ،فإ ّن العقل ال يعمل يف ميدان التجربة دون
وساطة وال يتعاطى مع املوضوعات الحسية؛ وذلك ألنّها جمي ًعا موضوعات للفهم.
وق ّوة الفهم تعمل عىل توحيد الحدوس املتن ّوعة تحت سقف املفاهيم ،ويف مرتبة أعىل يعمل
عىل توحيد املفاهيم املختلفة تحت األفكار.
إذًا يف دورة املفاهيم واملبادئ مث ّة مساران طول ّيان لق ّوتني طول ّيتني .وقبل هذا املستوى مثة
ظل الفهم ،ومن
مستوى هو مستوى الحدس .ومتن ّوع الحدس يصل إىل حالة االنتظام والوحدة يف ّ
هذا املسلك يحصل العلم.
ويف الفهم أيضً ا مثة تن ّوعات يجب أن يُضفى عليها الوحدة واالنسجام ،وهذه التن ّوعات
يل واالستعاليئ.
واالختالفات تنال وحدتها بوساطة العقل القب ّ
يت وغري خاضع لتأثري الحواس ،وبني الطرفني نوع من
ّ
يئ وذا ّ
وكل من الفهم والعقل استعال ّ
كل منهام منطل ٌَق للتفكري والفهم .والفرق بينهام يف الفلسفة الكانطية ،هو أ ّن
االشرتاك من حيث إ ّن ًّ
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الفهم محارص بحدود ذاته وحدود التجريب ،ويكتفي بالعمل عىل تنظيم التجربة ومتهيد األرضية
املناسبة لها ،وال تطلب مفاهيمه موضو ًعا وراء الحواس ،وال تخرتق قواعده أبواب الحدس.
أي موضوع معطى يف الحواس .ومبادئه تدعوها
أ ّما العقل فإنّه جهاز مفارق وأفكاره ال يطابقها ّ
إىل وضع جميع حدود الحدس املمكن وراء ظهورنا وأن نخطو يف فراغ محتمل يبلغ الغاية يف
الصعوبة واإلشكال ،وال نُعطى منه عمقه إال استنتاجات العقل التي يرى كانط أنّها وراء التجربة
وخارج دائرتها وهي ذات طبيعة جدلية ومبتالة بالتناقض.
مستقل عن التجربة ،وهو يف ح ّد
ٌّ
يقول كانط يف هذا املجال :عىل الرغم من أ ّن العقل بطبعه
ٍ
ٌ
حدس ،فإنّه استعامل العقل وراء
أي
ذاته
مفارق؛ ولكن ملا كان عامل ما وراء التجربة خل ًوا من ّ
ومبتل بالتناقض.
ً
يل عىل الدوام
التجربة جد ٌّ

ألي قيمة
يل فإنّه من
الطبيعي أن يكون فاق ًدا ّ
وبناء عىل هذا التقويم الكانطي لالستدالل العق ّ
ّ
يئ بحيث يكون مبنزلة أساس
علم ّية .واالستعامل الصحيح للعقل هو فقط االستعامل االستعال ّ
للفهم ،ال أن يكون مبنزلة وسيلة وجهاز للكشف عن الحقائق خارج حدود الفهم والحدس
أقسام مطلق العلم يف فلسفة كانط
اآلن وبعد عرض أبرز املواقف الكانطية التي تدخل يف دائرة فلسفة العلم عند كانط ،ال ب ّد لنا
ٍ
ظل
ونفسها ،يف ّ
واحد العلوم األساسية
كل
نتبي ماهية ّ
ّ
من البحث يف أقسام مطلق العلم؛ حتّى ّ
تع ّرفنا إىل هذه األقسام.
أي شكل من أشكال االتّصال بني القوى املدرِكة وبني
ينقسم العلم مبعناه العا ّم الذي يشمل ّ
املد َركات إىل األقسام اآلتية:

 - 1اإلحساس الخام :وهو تأث ّر الحساسية باألشياء الخارجيّة .والنفس يف هذه املرحلة تتأث ّر
يل وتدركها دون مع ًنى.
حس انفعا ٍّ
باألشياء الخارج ّية عىل نح ٍو ّ ٍّ

رصف فيه :وذلك أ ّن املعطيات الحسية الخام تأخذ شكلها يف الصور القبلية
 - 2اإلحساس املت ّ
للزمان واملكان ،وعن هذا الطريق تحصل عىل نو ٍع من االنضباط والنظام .وهذا اإلحساس أيضً ا
ريا؛ ولك ّنه مي ّهد األرضية الالزمة للعلم يف مراتب أعىل.
ليس معرفة وال تفك ً
الحيس ،وتعيّنات هذا الحدس هي
 - 3الحدس املحض :النفس اإلنسانية مز ّودة قبليًّا بالحدس
ّ
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ين له تق ّرر يف النفس أكرث من أي
الصور املكانية والزمانية للحساسية .واألبعاد املكانيّة والبعد الزما ّ
إحساس آخر ،وهو حدسها الالزم الذي ال ينفك عنها .والحدس ،من جهة مي ّهد املق ّدمات الالزمة
للمعرفة والتجربة ومن جهة أخرى هو املوضوع الشتغال علم الرياضيات.
أي حدس
وبحسب هذه النظرة ال حدس غري الحدس
رصح بنفي ّ
الحيس ،وذلك أ ّن كانط ي ّ
ّ
معنوي لكانط تولد عىل أيدينا علو ٌم
البرشي .ولو أنّنا ك ّنا نتوفّر عىل حدس
معنوي عند الذهن
ّ
ّ
ّ
يل ( )problematicعىل ح ّد تعبريه.
أخرى ،هي اآلن بحسب كانط خألٌ ال ُيأل إال بنحو إشكا ٍّ
ٍ
واحد
 - 4الفهم :وهو منبعجميع األفاهيم املحضة والقواعد القبل ّية ،وهذه الكلّ ّيات تجمع يف وقت
بني صفتني هام :االستعالئية وعدم انطباقها عىل الخارج .ومعنى ذلك أ ّن طبيعتها تسمح باالستخدام
يف ميدان التجريب .واستعامل الفهم خارج نطاق التجريب هو تحميل صفة له ليست من طبيعته.
وال تدعونا كلّيات الفهم إىل تجاهل حدود النقد وال إىل وضع مقتضيات التجربة وراء ظهورنا،
وذلك أ ّن هذه الدعوة هي من خصائص كلّيات العقل ،وكأنّها ال تتق ّرر إال بطريقة إشكالية.

واالصطالحي تظهر إرهاصاته األوىل من
والفهم هو منطلق الفكر األول والعلم مبعناه املنطقي
ّ
هذا املصدر .ومفردات الحدس املشتّتة تكتسب نظمها ووحدتها يف مخترب الفهم ،عىل الرغم من
أ ّن الوحدة والنظم الناشئني عن الفهم ليسا نهاية املطاف؛ بل إ ّن الوصول إىل مقصد العلم وتحقّق
طي مرحلة أخرى.
قضاياه يتوقّف عىل ّ
ومتام محتوى الحساسية يصري ذا مع ًنى عىل ضوء الفهم ،كام أ ّن الفهم ال يكتسب معناه وال
الحيس .فالفهم من دون حدس هو تفكري رصف وبانضاممه إليه تولد
إل يف حدود الحدس
محتواه ّ
ّ
املعرفة .وسوف يأيت مزيد من التوضيح لهذه النقطة الحقًا.
النظري املحض) :عىل ح ّد قول كانط ال يشء أفضل من العقل
 5العقل املحض (العقلّ
ين إلضفاء النظر عىل مادة الحدس وإدراجها تحت أفضل شكل من أشكال وحدة الفكر.
اإلنسا ّ
واقعي من حيث
عمل
والعقل ،من جهة ،كالفهم يعمل بطريقة صوريّة ومنطق ّية ،ومن جهة أخرى له ٌ
ٌّ
الحس والفهم .ويكفي
إنّه منشأ ومصد ٌر لألفكار واملبادئ التي تنتسب إىل طبقة أعىل من طبقة
ّ
واملنطقي يف االستنتاجات.
الصوري
الكتشاف كلّيات العقل البحث والتأ ّمل
ّ
ّ
يئ يتض ّمن بالذات أساس املعرفة الرتكيبية .والقضايا
والعقل من حيث هو بالطبع استعال ّ
التحليلية التي تتوفّر يف الفهم عىل تق ّرر ذايتٍّ هي يف العقل أساس جميع القضايا الرتكيبيّة؛ ولكن
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ليس مبعنى أ ّن القضايا الرتكيبية ت ُستخرج من القضايا التحليلية ،بل مبعنى أ ّن القضايا التحليلية هي
ٌّ
حص الرتكيب ّيات .وأ ّما تق ّرر القضايا الرتكيبية األ ّول فال ينشأ إىل من صميم
ومحك
معيا ٌر
سلبي لتف ّ
ٌّ
العقل املحض .واملعارف الرتكيبية غري الرضوريّة تحصل إثر عمل ّية استنتاج من الرتكيب ّيات األ ّول ّية.
والقضايا الرتكيبية األ ّولية هي مبادئ العقل املحض وأصوله .وهذه األصول من حيث استقاللها
عن التجربة قبل ّية واستعالئ ّية؛ وألجل هذا تدعونا إىل اخرتاق حدود التجريب املمكن وجعله وراء
ظهورنا ،واالشتغال مبا هو وراء الظواهر .وأفكار العقل أيضً ا ويف عني أنّها استعالئ ّية ومفارقة ،هي
غري ذات موضو ٍع يف عامل التجربة.
ٍ
حدس ،ومن هنا فإ ّن أفكار
أي
وبحسب نظرة كانط ورؤيته نحن البرش ليس عندنا فوق الحس ّ
يل ،وال ميكننا القبض عىل أجوب ٍة واضح ٍة لكثري
يل واحتام ٍّ
العقل ومبادئه تبقى معلّقة يف فضاء إشكا ٍّ
ٌّ
وفيصل
ً
محك ميكن أن يكون فصل الخطاب
من األسئلة العقلية التي تطرح عىل أذهاننا ،وليس مث ّة
للحكم بني االحتامالت املفرتضة.
والعلم (مبا هو حالة حاصلة يف النفس) الحاصل من العقل عىل الرغم من كونه أرقى العلوم،
وعىل الرغم من إضفائه حالة من النظم واالنتظام عىل مجموع الحدوس الحس ّية واملفاهيم
والقواعد؛ فإنّه وبسبب فقدانه الحدس بوصفه معيارا ً ومحكاً ،تفكّر وليس معرفةً.
التفكّ ر واملعرفة يف فلسفة كانط
ترى الفلسفة الكانط ّية أ ّن املعرفة ذات ٍ
ّري ،تتوفّر عىل يشء من الحدس .وبناء عىل
بعد تفك ّ
هذه الرؤية فإ ّن جميع املفاهيم والقضايا املرتبطة بالحدس هي من سنخ املعرفة .واملعارف تنقسم
يل وهو مجموعة مفاهيم العقل والفهم وأصولهام ومبادئهام ،يُضاف
إىل قسمني ،هام :القسم القب ّ
إليهام الحدس املحض .والقسم الثاين هو املعارف البعديّة وهي الظواهر الخام التي ت ُعرض علينا
عن طريق الحساسية.
والظواهر الخام هي ما ّدة املعرفة والحدس وصورتهام الحسيّة .والظواهر املشكّلة (املشتغل
رصف فيها) يف قالب الحدس هي موضوعات املعرفة .ومفاهيم العقل والفهم وأصولهام
عليها واملت َّ
هي الصورة املحتوائ ّية والقانون الناظم للمعرفة.

ومسائل العلوم التجريب ّية كلّها من طائفة املعارف وقبيلها؛ وذلك ألنّها ،من جه ٍة ،تستند إىل
عب عنها بوساطة قضايا موضوعها ومحمولها أىت إىل
مبادئ العقل وأسسه؛ ومن جهة أخرى يُ ّ
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الحواس وغلِّف بغالف الحدس املحض للنفس.
الحدس عن طريق
ّ

أ ّما املسائل املستقلّة عن التجربة متا ًما ،فهذه ال ميكن أن تثار بوصفها كلّيات قبل ّية ،هذه
املسائل ليست من سنخ املعرفة ،وهي تنتسب إىل ساحة التفكّر املحض.
معرفة العلوم األساس ّية عىل قاعدة تقسيم العلوم

واآلن وبعد ما أجملنا عن نظرة كانط إىل العلم واملعرفة كام عرضه يف فلسفته ،صار ممك ًنا
االنتقال إىل مرحلة جديدة يف تركيبة مقالتنا هذه ،وهذ املرحلة هي مرحلة البحث عن الفرضيّة
الكانطية يف تقسيم العلوم واملعارف األساسية ،ل ُيفتح الباب بعد ذلك للنقد والتقويم.

نغض الطرف عن مواقفه
ولعل من الواجب اإلشارة إىل النكتة وهي أ ّن يف هذا الرشح سوف
ّ
ّ
يل ،حيث إ ّن مقصودنا يف هذه العجالة هو البحث عن األبعاد النظريّة املحضة يف
من العقل العم ّ
يل إىل ٍ
وقت آخر.
فرضيته التي هي ّ
محل بحثنا ونقاشنا .عىل أن يُرتك البحث يف العقل العم ّ
يفيد النظر يف أقسام العلم يف فلسفة كانط إىل وجود أربعة جذور للعلم هي أربعة علوم أساس ّية،
وكل واحد من هذه الجذور له فروع وأغصان تتف ّرع منه ،وهي ما يأيت:
ّ

األسايس تقوم
التجريبي (= الفيزياء التجريبية باملعنى العا ّم) :وهذا العلم
الطبيعي
 - 1العلم
ّ
ّ
ّ
دعامئه عىل قاعدة الحساس ّية ومفاهيم العقل والفهم وقواعدهام .وجميع فروع هذا العلم تتاميز
من جهات أخرى غري الجهة املشرتكة وهي هذا الجذر األساس املشار إليه آنفًا.
الطبيعي املحض (= الفيزياء املحضة) :وهو العلم الذي يعالج القضايا األساس ّية
 - 2العلم
ّ
للطبيعة ولكن ذلك النوع من القضايا التي ال تُستم ّد من التجربة ،وهذه القضايا تركيب ّية .ومن
القضايا التي ت ُبحث يف هذا العلم القضيّتان اآلتيتان:
الجسمي تبقى كم ّيات املا ّدة ثابتةً.
تغيات العامل
أ ّو ًل :يف جميع ّ
ّ

يظل الفعل ور ّد الفعل واحدهام مساويًا لآلخر.
كل تواصلٍ للحركة يجب أن ّ
ثان ًيا :يف ّ

وعىل الرغم من أ ّن مسائل هذا العلم تركيبيّة ومستقلّة عن التجربة ،تستند إىل مجموعة من املبادئ
املق ّدمة من املفاهيم والقواعد القبليّة األخرى ،وهذه املبادئ هي التي تع ّد مبادئ الفيزياء املحضة.

 - 3الرياضيات املحضة :هذا العلم مل ِ
بأي وج ٍه من الوجوه ،بل إ ّن دائرة
يأت من التجربة ّ
التجربة ال متت ّد إليه وال تنسجم معه.
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وقضايا علم الرياضيات عند كانط تركيبيّة وقبلية (متق ّدمة عىل التجربة) وأساس الرياضيات املحضة
هو الحدس املحض .واملستند الوحيد الذي ترتكز عليه قضايا الرياضيات هو الحدس ال غري.
علم آخر يستند إىل الحدس
وتأسسها عليه ،فإ ّن مث ّة ً
والحدس املحض يضاف إىل توليده الرياضيات ّ
هو اإلستطيقا االستعالئية ،وهو ما يرى كانط أنّه العلم الذي يدرس القواعد غري التجريبيّة للحساسية.

توصل إليه العقل يف مجال إنتاج العلم ،ويرى أ ّن الرياض ّيات
وهو يرى يف الرياضيات أرقى ما ّ
رس هذا الخالص من الجدل للرياضيات يكمن بحسب
يل .و ّ
عل ٌم بعي ٌد غاية البعد عن الطابع الجد ّ
كانط يف أمرين :أ ّولهام :املفاهيم واملبادئ الرتسندالية التي هي مبادئ مستقلّة عن التجربة ،وهي
التي تنظّم ميدان الحدس ،ويف الوقت عينه تتوفّر عىل البداهة وتتّصف بالرضورة والكل ّية.
ثانيهام :قيام هذا العلم وقضاياه عىل مفاهيم الحدس املحض الذي هو من جهة يف غ ًنى
عن التجربة ،ومن جهة أخرى هو خل ٌو من سمة كونه إشكال ًّيا وجدل ًّيا .وهو يرى عىل خالف ما
يراه كثريون أ ّن قضايا الرياض ّيات تركيبية تأليف ّية ولو بدت لآلخرين تحليل ّية .وصفوة القول يف هذا
املجال أ ّن قضايا الرياضيّات عند كانط تنبع من داخل الروح اإلنسانيّة ،وألجل هذا هي مستقلّة عن
التجربة ويف غ ًنى عنها.
وعىل الرغم من أ ّن قضايا الرياضيات عند كانط يقينية وال يدخل الشك إىل ساحتها ،غري أنّها
عنده ليست من سنخ املعارف؛ وذلك ألنّه يحرص املعرفة يف التوافق بني املفاهيم والقواعد العقلية
وبني معطيات الحساسية .ويف الرياضيات ال شغل لنا سوى مع الحدس املحض ،وال حاجة بنا
الحواس.
إىل املعطيات الحس ّية التي تأتينا من
ّ

خاص ٍة بها ،وال يع ّدها
وعىل ضوء ما تق ّدم يُعلم أ ّن كانط يضع الرياضيات املحضة يف خان ٍة
ّ
علم وسطًا بني امليتافيزيقا والعلوم التجريب ّية .وأقرتح
تف ّك ًرا رصفًا وال يجعلها معرفةً ،بل يع ّدها ً
يشتق منه الفعل َعلِ َم .ومع مالحظة هذا املصطلح املقرتح
املصدري الذي
كلمة «العلم» باملعنى
ّ
ّ
يظهر أ ّن العلوم عند كانط تنقسم إىل ثالثة أقسام ،هي:
أ -التفكّر
ب« -العلم»
ج -املعرفة
خواص امليتافيزيقا .و»العلم» مع الحدس دون
التفكّر املحض دون الحدس والحساسية من
ّ
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خواص الرياضيات املحضة .واملعرفة من نصيب العلوم التجريبية.
الحساسية من
ّ
أساسا لبعض العلوم .وهذا العلم
ومث ّة نوع آخر من العلم ملحوظ يف الفلسفة الكانطية يع ّد
ً
الصوري
هو الذي يشتغل عىل املفاهيم ومبادئ الفهم وصوره ،وهو الذي ينتج منه املنطقان
ّ
جح
واالستعاليئ .وألجل التمييز بينه وبني غريه من العلوم التي لها السامت املشار إليها آنفًا ،أر ّ
كلمة «الوعي» للداللة عليه.
 - 4كانت امليتافيزيقا ،بحسب كانط ،ت ُس ّمى ملدة طويلة ملكة العلوم .وأ ّما يف عرصه فقد
جه إليها سهام النقد ويع ّرضها لهجامته ،غافلني عن أ ّن الخوض يف هذه
صارت غرضً ا ّ
لكل طامعٍ يو ّ
ين ،إذ إ ّن أولئك الذين يف ّرون منها تجدهم يقعون
املسائل من اللوازم التي ال تنفك عن العقل اإلنسا ّ
يف أحضانها .وسبب ذلك ،كام تق ّدمت اإلشارة مطلع هذه املقالة ،أ ّن الفلسفة املطلقة هي مع ًنى
مسا ٍو للتفكري عن طريق املفاهيم واملبادئ وعىل طبق الصور املنطقيّة.

وهكذا يبدو أ ّن الحكم عىل الفلسفة املطلقة أو امليتافيزيقا بالبطالن بوساطة الدليل هو إثبات
ّ
املستدل أن يخرج من إطارها .وقد كان كانط يدرك هذه
لها وعودة إىل أحضانها من حيث أراد
الحقيقة بوضوح ،ولعلّه ألجل هذا مل يعمل عىل توضيح رضورة الفلسفة وعدم إمكان نفيها.
وعىل الرغم من اعتقاده بعدم إمكان نفي امليتافيزيقا ،فإنّه مل يص ّنفها يف خانة املعارف ،ويرى
الحيس .وهو
صوري خا ٍل من الحدس والحساسية وخل ٌو من املحتوى
الفلسفي نظا ٌم
أ ّن النظام
ٌّ
ّ
ّ
ٍّ
محك
يل من الحدوس واإلحساسات ،ومل ّا كانت تفتقر إىل
يرى أ ّن امليتافيزيقا ترتع يف فرا ٍغ إشكا ٍّ
يف إطار الحدس ،ومل ّا كانت كذلك عاجز ًة عن الوصول إىل ذات املعقول ،فإ ّن قضاياها جدل ّية
عىل الدوام .وهو يرى أ ّن الجدل هو السمة التي ال ّ
تنفك عن امليتافيزيقا ،والخطأ هو الخاصيّة التي
ال ميكن الفرار منها يف معالجة املسائل امليتافيزيقية.
جبِل عليه من طبع .ومل ّا
يقول كانط يف هذا املجال ما حاصله :إ ّن العقل يُساق إىل امليتافيزيقا مبا ُ
مناص من
كل قضية من امليتافيزيقا املحضة قابل ًة لإلثبات والنفي يف ح ّد ذاتها ،فلم يكن مث ّة
كانت ّ
ٌ
الفرار من ورطة الجدل ّية ومراوحة النقاشات امليتافيزيقية مكانها ،ومن الخياالت الباطلة السعي إىل
التخلّص من هذا املأزق ،وذلك أ ّن أفكار العقل مبا لها من خاص ّية إشكالية سوف تبقى عىل الدوام
حائرة يف د ّوامة الخأل وظلمة الفراغ .ومل ّا كان الخطأ الناجم عن الطبيعة الجدلية لقضايا امليتافيزيقا
مستن ًدا إىل طبيعة العقل ذاته ،فال مجال للخالص منه ،وأقىص ما ميكن فعله هو االستفادة من هذه
الطبيعة الجدلية واستخدامها أداة لنقد امليتافيزيقا والوصول بها إىل ب ّر األمان وشاطئ العلم.
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وكأ ّن نظام امليتافيزيقا قائم عىل الفهم والعقل ،ويف مجال هذين األساسني وقبل الدخول يف
حلبة الفلسفية التي ال نهاية للرصاع فيها ،مث ّة علوم لها صلة بالوعي باملعنى الذي أرشنا إليه آنفًا.
وهذه العلوم هي:
الصوري
 1املنطقّ
 2املنطق املفارق للفهم 3املنطق املفارق للعقل.الصوري وإىل املنطق املفارق للفهم برصاحة .واملنطق املفارق
ويشري كانط إىل املنطق
ّ
للعقل هو استكامل ملنطق الفهم غري أ ّن مضمونه مل يحظ يف فرضية كانط بالكثري من االهتامم
والرشح .وأفكار العقل ومبادئه وقضاياه لها يف الفلسفة الكانطية خصائص أه ّمها:
أ -قضايا العقل ومبادئه تركيبية كام قضايا سائر العلوم.

ب -املفارقة واالستقالل عن التحربة :وهذه الخصيصة متوفّرة يف األفكار ويف املبادئ كام يف
القضايا.
ج -االستعالئية ( :)transcendentواملقصود من هذا الخصيصة يف فلسفة كانط أ ّن طبيعة
التجريبي.
األفكار والقضايا تقتيض تجاوز حدود التجريب املمكن ،وهي عصية عىل االستخدام
ّ
د -الخل ّو من الحدس :وذلك أ ّن كانط أقام فلسفته عىل فرضية عدم توفّرنا عىل الحدس
الحيس املرتبط بعامل التجريب املمكن ،وهذا النوع
املعنوي ،وما نتوفّر عليه ونحوزه هو الحدس
ّ
ّ
خلل وع ّده فراغًا يف منظومة التفكري
من الحدس ال يخدم امليتافيزيقا ،ومن هنا كان هذا الفقدان ً
امليتافيزيقي ،وألجل هذا أيضً ا يرى كانط أ ّن ميدان الفلسفة أشبه بحلبة رصا ٍع ال ينتهي.
ّ

حيس
أي موضوع
هـ -اإلشكال ( :)problematicوذلك أ ّن أفكار العقل أسمى وأعىل من ّ
ّ
وتجريبي ،وكل األبواب والنوافذ التي ميكن أن يُعطى العقل من خاللها هذه األفكار مسدودة.
ّ
يل عن موضوع تنطبق عليه هذه الفكرة أو تلك
وأقىص ما نقدر عليه هو العثور عىل مفهوم احتام ّ
من أفكار العقل .وال يسعنا الوصول إىل علمٍ يف هذا املجال.
ٍ
تناقض ،وإال لو كان يشتمل عىل
أي
يل بعنوان كونه فكر ًة ال يشتمل عىل ّ
واملفروض اإلشكا ّ
محتمل ،وأ ّما بعنوان كونه قضية فإنّه ميكن أن يكون جدليًّا ومنشأً للتناقض.
ً
التناقض فلن يكون
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و -الجدلية ( :)dialecticalوالقضايا االستعالئيّة أي قضايا العقل املحض هيجدليّة بطبيعتها ،عندما
يُنظر إليها مبا هي قض ّية عقل ّية يف مجال املقوالت .وكونها جدل ّية ليس أم ًرا طارئًا عليها بل هو جز ٌء من
نتوصل إليها يف معرفة العامل املحيط
طبيعتها .وسمة الجدلية هذه شامل ٌة عا ّم ٌة تطبع بلونها القضايا التي ّ
بها ،وتفيض يف كثري من األحيان إىل إثبات القض ّية وطباقها .وأ ّما يف مجال امليتافيزيقا فاألمر أكرث
الشخيص؛ بل هي يف طبيعة العقل نفسه.
تعقي ًدا ،واملشكلة ليست يف القضايا أو يف التقصري
ّ
محل املبادئ البنائ ّية،
يقول كانط يف هذا املجال :إ ّن املبادئ اإلرشاديّة عندما يجري إحاللها ّ
وعندما ت ُستخدم كام لو أنّها موضوعيّة عندها يظهر التناقض ،بينام لو جرى التعامل معها من حيث
إنّها قواعد يُراد منها غايتها التنظيمية وإضفاؤها الوحدة عىل املعطيات العقلية ،يف هذه الحالة ال
محل للتناقض.
أي ٍّ
يبقى ّ

الكانطي ينطبق عىل األفكار أيضً ا؛ وذلك ألنّه لو تعاملنا معها من الزاوية املذكورة
وهذا الحكم
ّ
تطل مشكلة التناقض برأسها .وإنّ ا تظهر مشكلة التناقض عندما يُنظر إىل األفكار عىل
أعاله ،فال ّ
أنّها حقائق واقع ّية وباصطالح الفلسفة اإلسالمية قضايا نفس أمريّة.

وهكذا يظهر أ ّن نتيجة الفلسفة الكانط ّية هي تدمري امليتافيزيقا يف ميدان األفكار واملبادئ
رصح
االستعالئ ّية .ولك ّن كانط ال يس ّد باب امليتافيزيقا بالكامل وإنّ ا يبقي الباب مواربًا لها ،وهو ي ّ
بأنّها خيا ُر رضورة ال ميكن التخلّص منه .ومن جهة أخرى يعمل عىل إصالح املوقف منها يف نقده
يل وبناء بعض القضايا التي تهت ّم بها امليتافيزيقا عىل مبادئ هذا العقل.
العقل العم ّ
وخاصة تقويم مستوى االنسجام بني
وتقويم ما فعله كانط والحكم عليه بالنجاح أو الفشل،
ّ
يستحق مزي ًدا من الجهد نطوي عنه
توصل إليها وبني قواعد العقل ومبادئه ،هو أم ٌر
ّ
النتائج التي ّ
محل آخر.
حا يف هذه املقالة ،ونرتكه إىل ٍّ
كش ً
نقد فرض ّية كانط يف معرفة العلوم
وبعد هذا العرض املط ّول نسبيًّا لإلطار العا ّم لفرضيّات كانط واملبادئ التي تع ّد خلفيّة فلسفيّة
ملوقفه من معرفة العلوم ،ميكن لنا الدخول إىل نقد نظرته إىل العلوم واملعرفة العلم ّية ،عىل الرغم
من أنّنا مل نرشح جميع املبادئ واألفكار ذات الصلة ،وعىل الرغم من إجاملنا يف عرض بعض ما
عرضناه .وسوف نطرح انتقاداتنا عىل شكل عنوانات مفهرسة عىل أمل أن نكمل املوقف من نقد
الكانطي يف مناسبة أخرى.
العقل املحض
ّ

االستغراب

AL-ISTIGHRAB

خر يــف 2 0 1 7

االستغراب
 232حلقات الجــــدل

وهذا النقد يقع يف سياق انتقادات أخرى للنظريّات األساسية يف امليتافيزيقا وفلسفة العلوم.
وإنّني أستند يف نقدي هذا إىل مجموعة من األفكار التي أتب ّناها يف مجال الفلسفة والعلم .وبناء
عىل هذه النظريّات والرؤى عملت عىل التعامل مع النظريّات األساس ّية يف الفلسفة والعلم بأدوات
يف املحض؛ لتحقيق مجموعة من
نقديّة ووضعها يف مسار التغيري وإعادة البناء من النوع االكتشا ّ
األهداف هي:
أ ّو ًل :خلخلة الجزم ّيات غري املس ّوغة وتضعيفها ،األمر الذي يفيض إىل خروجها من دائرة العلم
بالتدريج.
العلمي أكرث.
يف وتزويده بطاقة جديدة ليخدم البحث
ثان ًيا :لدعم املنهج االكتشا ّ
ّ

ثالثًا :إ ّن تقديم فرض ّيات أو نظريّات جديدة يؤ ّدي إىل والدة منظومات وأجهزة نظريّة جديدة تنفع
العلمي يف مجال امليتافيزيقا والعلوم.
البحث
ّ

راب ًعا :مواجهة علل التشكيكات املتف ّرقة يف واقعيّة جهاز العقل ونفس أمريّته .هذه التشكيكات
وربا أ ّدت يف بعض األوقات
ريا بالعلم ،وأعاقت يف مراحل تاريخ ّية متع ّددة حركته ّ
رضت كث ً
التي أ ّ
تبق بعيدة عن ميدان القيم
إىل توقّفه عن الحركة والتط ّور متا ًما.
وخاصة أ ّن هذه التشكيكات مل َ
ّ
واألخالق.
النظري لتبقى يف
وقد حاول كانط حامية األخالق من خالل الدفاع عن استقاللها عن العلم
ّ
يستحق التقدير؛
مأمنٍ من تزلزل امليتافيزيقا وغريها من البنى العلمية .وإنّه جهده يف هذا املجال
ّ
وذلك أل ّن الهجامت التي تع ّرضت لها ساحة القيم األخالقيّة خالل عرص النهضة وبعده ،مل تكن
لتفشل لوال هذا الس ّد املنيع الذي بناه كانط ،وحال دون سقوط حصون األخالق يف أيدي الغزاة
الذين كانوا يو ّدون السيطرة عىل جميع هذه القالع واحدة بعد أخرى.
ولسنا ن ّدعي أ ّن كانط هو الوحيد يف هذا امليدان ،فقبله مث ّة فالسفة ومفكّرون عملوا عىل حامية
حدود األخالق وصون مبادئها ،وميكن يف هذا املجال اإلشارة إىل سبينوزا الهولندي بوصفه
واحدا ً من أعظم من تص ّدوا للدفاع عن األخالق بعد عرص النهضة .وما زال كتابه عن األخالق الذي
الهنديس ،يش ّع كامس ٍة عىل جبني العلم والقيم .وعىل الرغم من والدة
د ّونه عىل طريقة الربهان
ّ
سبينوزا يف الغرب وعيشه فيه ،فإ ّن بينه وبني فالسفة الرشق شبهاً كبريا ً ،وهذا الشبه يسمح باملقارنة
الشريازي.
بينه وبني نصري الدين الطويس وشيخ اإلرشاق السهروردي ومال صدرا
ّ
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وها نحن ندلف إىل تقويم الفرضيّة ونقدها ،نق ّدم إىل القارئ الكريم مجموعة من النقاط
نعرضها عىل النحو اآليت:
 - 1إ ّن محاولة كانط رشح العقل املحض وتبيينه إيّاه هي مج ّرد مصادرة وفرضيّة ،تؤ ّدي إىل
تح ّول البحث يف الطبيعة إىل مسار ذايتٍّ ( ،)subjectiveوذلك عىل الرغم من إرصار كانط عىل
ظل
إمكان الخروج من دائرة الذات ّية إىل فضاء املوضوع ّية ،غري أ ّن موضوع ّية كانط ليست سوى ٍّ
لشاخص ذات ّيته.
 - 2إ ّن منظومة املقوالت والقواعد قُ ّدمت يف الرؤية الكانط ّية بوصفها منظومة منظِّمة ،مع أ ّن
األقل ينبغي أن تكون كذلك ،وإال فسوف تولد
ّ
هذه املنظومة ذات طبيعة كشف ّية وب ّناءة ،أو عىل
تناقضات تؤ ّدي إىل نفي املبادئ القبل ّية للفهم ،أو إىل نفي السمة التنظيمية عن تلك املنظومة
الكانطيّة.
 - 3يتطابق جهاز الفهم مع الظواهر ،ومن هذا التطابق تأيت قوانني العلوم التجريب ّية .ولك ّن الكل ّية
خواص العلوم العقليّة ال تدخالن إىل ميدان التجريب بطريقة منطقيّة؛
والرضورة اللتان هام من
ّ
تتأسس وت ُكتشف
تتأسس عىل املنطق والعقل املحض ،بل ّ
وذلك أل ّن العالقات يف هذا امليدان ال ّ
وتوسط منظومة أخرى من املبادئ والقواعد.
يل
ّ
مبساعدة الحدس التجريب وتدخّل الجهاز العق ّ

وأ ّما كيف يدخل قانون مع ّدل مع ّم ٌم يتض ّمن الحكم بالرضورة إىل ميدان التجريب ليتح ّول
قصة طويل ٌة يف الفلسفة .وللفالسفة يف الغرب والرشق من مسلمني وغري
إىل جز ٍء منه فهذا أم ٌر له ّ
مسلمني أنظار وآراء متن ّوعة ،وبعد عرص النهضة يف أوروبا أثريت أفكا ٌر جديدةٌ .ويُع ّد ديفيد هيوم
مؤس ًسا ملرحلة جديدة يف هذا املسار ،وقد كان لفلسفته التشكيكية أث ٌر عميق عىل الفلسفة كلّها
ّ
وخاصة عىل املباحث املرتبطة بهذا املسألة عىل وجه التحديد .وقد ق ّدم كانط بعض آرائه باالستناد
ّ
إىل فلسفته النقديّة وكان له سه ٌم يف هذه املعركة الفلسف ّية .وبعده بُ ِذلت مسا ٍع كثرية تهدف إىل
رس التجربة وتقنني النتائج الناجمة عنها.
كشف ّ
وبإذن الله تعاىل سوف نشتغل عىل تفسري النظريّات التي قُ ّدمت بعد كانط ونقدها؛ ليع ّد هذا
النقد وذاك التفسري األرض ّية الالزمة لتقديم نظريّة مقابلة يف تفسري كيفية استنتاج القوانني والقواعد
العلمية يف العلوم التجريب ّية .وهذه النظرية الجديدة إضافة إىل أنّها تبتني عىل نقد النظريّات السابقة،
فإنّها تعتمد عىل جهاز مفاهيمي ومجموعة من املبادئ ،تع ّرضنا لبعضها بالرشح والتبيني وبعضها
سوف نتع ّرض له بعد بيان الفرض ّيات األساسية يف معرفة العلوم.
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 - 4إ ّن أفكار العقل ميكن أن تكون يقينيّة وغري إشكاليّة؛ حتّى لو كانت خالية من الحدس
واملعرفة الحدسية.
حيس ،هي مج ّرد
حدس غري
معنوي أو
حدس
 - 5وجهة نظر كانط التي حاصلها أنّه ليس عندنا
ٌّ
ٌ
ٌ
ٍّ
فرضية ومصادرة مل تثبت ،ومل يق ّدم لنا كانط ما يربهن صدقها .وهذا الحكم عىل وجهة النظر هذه
ربا
ال يغ ِفل بعض التأييدات التي أثارها كانط من دون كثريٍ من العناية واالهتامم ،وعىل ّ
أي حال ّ
محل آخر.
نعود إىل هذه النقطة الحقًا من هذه املقالة أو يف ٍّ
 - 6الجدلية ليست سمة الزمة للميتافيزيقا ،وفكرة التاميز بني اليشء كام يبدو لنا واليشء يف ح ّد
النظري املحض ،حتّى يقال إ ّن مكمن الخطأ هو
ذاته يف مجال معرفة العامل ،ليست ناشئة من العقل
ّ
النظري ،ومن ث ّم من العبث بذل الجهد يف سبيل الخالص منه .وإ ّن الجدلة سم ٌة
يف أعامق العقل
ّ
عارض ٌة عىل امليتافيزيقا نتيجة أسباب وعللٍ مح ّددة ،متى رفعنا هذه العلل ترتفع هذه السمة وتزول.
تبي لنا أ ّن عروض
وبناء عىل رؤيتنا التي ّ
توصلنا إليها يف تبيني الجهاز املعريف القبيل للعلومّ ،
أي
الحالة الجدلية واألخطاء يف العلوم هي معلول لثالث عللٍ بينها عىل نحو مانعة الخل ّو .أي إ ّن ّ
ٍ
واحد من هذه األسباب الثالثة التي ال رابع لها .وهذه العلل هي:
خطأ أو حال ٍة جدل ّية ميكن ر ّدها إىل
أ -اختالل الصورة املنطقيّة للربهان.

ب -عدم التطابق بني موا ّد الدليل أو مق ّدماته وبني الواقع؛ فحتّى لو كانت الصورة املنطق ّية
للربهان صحيحةً ،فإ ّن عدم التطابق هذا ٍ
كاف يف حصول الخطأ يف املعرفة أو توليد نتيجة جدل ّية.
وهاتان العلّتان نالتا حظّهام الكايف من الرشح والتفصيل يف كتب املنطق وامليتافيزيقا ،وكانتا
ملحوظتني عىل الدوام.

ج -فقدان املفاهيم واملبادئ الكافية ،وهذه العلّة وحدها كافي ٌة لحصول الخطأ يف العلوم ،كام
تكفي إلضفاء السمة الجدلية عىل العلوم .حتّى لو ارتفع السببان األ ّوالن املذكوران أعاله ،وكانت
صورة الدليل موافقة قواع َد املنطق ،وكانت املق ّدمات واملوا ّد مطابقة للواقع ،فإ ّن العقل قد يقع يف
خطأ االستنتاج من دون أن يلتفت عندما ال تتوفّر املفاهيم الكافية.
النظري ،مبتال ٌة
وإ ّن أكرث املوارد التي استعرضها كانط وذكرها كأمثلة للتناقض يف قضايا العقل
ّ
بالغفلة عن هذا البعد وهو عدم كفاية املفاهيم؛ وألجل عدم توفّر تلك املفاهيم يف منظومته
يل.
الفلسفية وقع يف الخطأ يف تقدير املوقف من العقل وحكم عليه بأنّه ٌ
عقل جد ٌّ
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ريا يف بنية
وهذه النظريّة األخرية (انعدام املفاهيم واملبادئ الكافية) هي من أكرث األسباب تأث ً
العلوم ،وقد ظهر يل ذلك خالل االصطكاك بني الفروض والفرض ّيات .وميدان جوالن هذه النظريّة
ميت ّد عىل ساحة العلوم كلّها وليس عل ٌم من العلوم مبنأًى عن تأثريها ،ويظهر عمق تأثريها حني
مثل حني نط ّبق هذه النظرية عىل امليتافيزيقا فإ ّن
تستخدم أو تط ّبق عىل أجهزة علمية متن ّوعةً .
تنحل ،وهي مشكلة أخذت بتالبيب الفلسفة م ّدة طويل ًة من الزمان ،أ ّما إذا التفتنا
ّ
مشكلة الجدلية
إىل هذا الخلل وز ّودنا الفلسفة باملفاهيم الالزمة.
 - 7يق ّدم كانط الفهم والعقل بوصفهام أدوات صوريّة ،إلضفاء النظم عىل املعارف والعلوم،
وأ ّما هام يف ح ّد ذاتهام فخاليان من املضمون واملحتوى ،وال يتوفّران عىل املضمون إال عندما
تتدخّل الحساسية والحدس وتق ّدم لهام األجوبة واملصاديق والقواعد واملفاهيم.
ريا س ّد به فوهتها ،وترك زرع
إ ّن كانط بهذا املوقف وضع عىل عني (نبع) العلم واملعرفة حج ًرا كب ً
يف يف صحراء جافّة حارقة .ومل يستطع تخليص نفسه من هذه الورطة عىل الرغم
الفلسفي واملعر ّ
األخالقي سوى التخفيف
يل والضمري
من الجهود التي بذلها ،ومل ت ْ
ج ِده االستعانة بالعقل العم ّ
ّ
ّ
الشك التي ألقى نفسه فيها .ومل يكن حظّه من ذلك سوى جرع ٍة من
من سورة العطش يف صحراء
ّ
ّ
الشك.
ربد حرارة روحه التي أثقلها
اليقني تخفف ح ّدة عطش
الشك ،ونسم ٍة ت ّ

تنظيمي وهذا ال ّ
كل حقيقته وال متام ماه ّيته.
شك فيه ،ولكن ليس هذا البعد هو ّ
فالعقل فيه بع ٌد
ٌّ
ففي العقل بع ٌد آخر سواء كان ذلك يف مرحلة الفهم أو يف مرحلة العقل ،وهذا البعد هو بعد البناء
واملطابقة مع الواقع ونفس األمر وذلك يف عد ٍد كبريٍ من قضاياه ومفاهيمه ومبادئه .وإذا مل يُقبل
هذا الكالم عىل أنه حقيقة ثابتة بالوجدان أو الربهان فل ُيتعامل معها بوصفه فرض ّية تعادل فرض ّية
كانط ودع ًوى تقابل دعواه.
هذا إذا تجاوزنا أ ّن فكرة نفس أمريّة جهاز العقل والفهم من األفكار األساسية التي ميكن إثباتها
بالربهان وهي تتمتّع باملستندات املنطق ّية والرياضية الكافية إلثباتها ،إضافة إىل إمكان إثباتها عىل
الطريقة الكانطيّة أيضً ا.

 - 8إ ّن تقييد مفاهيم الفهم والعقل ومبادئهام مبيدان التجريب ،يساوي من الناحية املنطقية
ّ
ملحك التجربة والتجريب .وإذا كان األمر عىل هذا النحو ،فإنّهام يفقدان
اشرتاطهام بالخضوع
كل قضيّة من قضاياهام الخضوع للعرض عىل
قبليّتهام واستقاللهام عن التجربة ،وعندها عىل ّ
ّ
محك التجريب .وبعبارة أخرى تقييد الفهم والعقل بالتجربة من جهة ،والحكم عليهام وعىل
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مفاهيمهام ومبادئهام باالستقالل عن التجربة،
تناقض وقعت فيه الفلسفة الكانطية
بي ،وهذا
ٌ
ٌ
تناقض ّ ٌ
ٍ
قصد وعن قصد أيضً ا.
عن غري
رص عىل حفظ فروضها ومصادراتها،
واالحتامل األخري (تع ّمد التناقض) يستند إىل أنّها فلسفة ت ّ
رص عىل املبادئ التي انطلقت منها حتّى لو
عىل الرغم من الوصول إىل التناقض املذكور ،كأن ت ّ
أفىض بها ذلك إىل التناقض.
ريا أو تبيي ًنا كافيًا وخاليًا من اإلبهام لتطبيق مفاهيم العقل وقواعده يف
 - 9مل يق ّدم كانط تفس ً
يفس لنا
مجال التجربة ،وإنّ ا اكتفى بتوضيح أ ّن مبادئ العلوم الطبيع ّية مفارقةٌ .وكان عىل كانط أن ّ
حدا
ويجيب عن هذا السؤال وهو :ملاذا وكيف ميكن لواقعتني تجريبيتني هام «(أ) و(ب)» أن تتو ّ
علمي؟ عىل الرغم من أ ّن قانون
ظل هذه الوحدة قانو ٌن
تحت مقولة العل ّية وقانونها ،ويولد يف ّ
ٌّ
يل بني واقعتني مل يخضع للتجريب؛ بل ال ميكن أن يخضع له؟ وإ ّن توضيح هذه النقطة
الرتابط الع ّ
الطبيعي ،وعىل أساس هذا التوضيح تتاميز امليتافيزيقا.
قاعد ٌة أساس يف تعريف العلم
ّ
يل ،ونفرتض كذلك
ونحن نفرتض ص ّ
حة نظريّة كانط التي تقوم عىل أ ّن قانون العليّة هو قانون قب ٌّ
أ ّن فرض ّيته يف باب الحدس والحساسية مناسب ٌة ومقبولة أو صحيحة.

وكذلك نفرتض من باب التسليم أ ّن الفكر بنشاطه الذايتّ يعمل عىل تطبيق املقوالت واملبادئ
عىل ميدان التجريب ،وإضافة إىل هذا كلّه يستفاد من الحدس لتعيني العلّة واملعلول؛ ولكن مع كل
هذه الفروض ومع كل هذا التسليم نبقى محتاجني إىل فروض أخرى لتعيني «(أ) و(ب)» بوصفهام
علّ ًة ومعلولً .
فمجموع هذه الفروض يعمل عمل الوسيط ،ويط ّبق قانون العلية عىل التجربة ،من دون أن يكون
أي قانون
بني أيدينا وسيط صالح لالنتقال من الفكر إىل التجربة ،ومن دون هذا الوسيط ال يولد ّ
التجريبي.
علمي ،وال ميكن مواجهة شكّاكية هيوم إال بوسيط يسمح باالنتقال من الفكر إىل الواقع
ّ
ٍّ

ومل يو ِل كانط هذه املسألة العناية الكافية التي توضّ ح الربط بني التجربة والفكر ،وإنّ ا اكتفى
بالوقوف عند بعض العنارص ذات الصلة وب ّينها .وعىل الرغم من ولعه بالفرار من الجزمية والدوغامئية
الطبيعي عىل قواعد مختلفة اشتقّها من آرائه وأفكاره الفلسفية ،لكنه يف
ومحاولته بناء عىل العلم
ّ
بأقل من الجزمية
نهاية املطاف انتهى إىل جزمية الفيزياء النيوتنية – الكانطية وسمتها ،فهي ليست ّ
التي أخذها عىل فيزياء أرسطو.
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 - 10حاول كانط وضع حدود ال مجال الخرتاقها بني امليتافيزيقا وبني العلوم ،وأقام هذه
جوهري بني األمرين أ ّدت يف نظره إىل أنّه لو عصفت عواصف التشكيك بل
الحدود عىل متايز
ّ
التجريبي آمن ًة مطمئ ّنة.
اإلبطال بامليتافيزيقا فإ ّن العلوم تبقى يف مأمنٍ من ذلك ،وتبقى تتابع مسارها
ّ

هذا ولك ّن نقد جهاز العقل والتحقيق فيه ال يسمح برسم هذه الحدود غري القابلة لالخرتاق بني
الطرفني ،وال يرىض العقل برسم حدود فاصلة إىل هذه الدرجة بني امليتافيزيقا وبني سائر العلوم.
وعىل ضوء هذا ،ال ميكن حذف امليتافيزيقا أو اإلرضار بها ،من دون حذف سائر العلوم أو
الطبيعي تنعكس أصداؤه يف أودية العلوم كلّها؛ بل
وكل تشكيك يعصف بالعلم ما بعد
اإلرضار بهاّ .
ّ
إ ّن إبطال امليتافيزيقا وحذفها يؤ ّدي إىل إبطال سائر العلوم وحذفها من صفحة العقل.
تجريبي آخر ،أما الفيزياء أو غريها من العلوم فهي ميتافيزيقا
أي علمٍ
امليتافيزيقا ليست فيزياء وال ّ
ٍّ
بشكلٍ أو بآخر وهي علو ٌم منت ونبتت براعمها يف امليتافيزيقا .وقد يبدو هذا الكالم غري ًبا للوهلة
محل
األوىل؛ غري أ ّن معرفة العقل وكيفية اشتغاله عىل نحو ما م ّر باختصار وعىل نحو ما سنفعله يف ٍّ
مأنوسا.
ربر هذا املوقف ويجعله
ً
آخر إن شاء الله ي ّ

ولسنا نرمي إىل التوحيد بني العلوم والفلسفة ،وال نسبة العلوم إىل الفلسفة ،وال نفي التاميز
بينها وبني الفلسفة؛ بل ما نرمي إليه هو نفي وجود الخ ّ
يئ بني الطرفني.
ط الفاصل بشكلٍ نها ٍّ
فالعلوم ال ميكن فصلها بالكامل عن الفلسفة ،ومهام كان الفاصل فال ب ّد من بقاء بوابة عبور
وجسور تواصلٍ بني الضفّتني.
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