
هيغل ناقداً كانط
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]*[Dennis Schulting دينيس شولتنغ

غالباً ما انحكمت العالقة بني الكانطية والهيغلية بإشكاليات فهٍم مل يكن لكلٍّ من املدرستني  

معاً القدرة عىل النفاذ منها إىل يومنا هذا. لكن املشكلة األصلية تعود إىل قراءة هيغل لكانط، 

وما شابها من خصومٍة ومن التباساٍت وتعقيداٍت جّمٍة.

هذه املطالعة التي قدمها الباحث واملؤرخ الربيطاين دينيس شولتنغ، تحاول الوقوف عىل 

واحدة من أهم ما أشكل فيه هيغل عىل كانط يف سياق نقده ألعامله، عنينا بها أطروحة الذاتية 

يف االستنباط الرتانسندتيايل.

المحرر

يُعترب جورج فيلهلم فريدريش هيغل )G.W.F. Hegel( واحداً من أكث القرّاء فهامً لكانط. فقد 

 Faith and Knowledge( واملعرفة  باإلميان  املوسوم  كانط  عن  الشامل  تقريره  يف  تفسريه  كان 

لقراءة فلسفة كانط من منظور نظاٍم مل يكن قد اكتمل بعد، وهو الذي صار يُعرف  ]180( منحازاً 

بـ »املثاليّة املطلقة«، إنّها مثاليّة هيغل التي تنطلق من مثاليّة كانط الرتنسنداليّة بطرٍق عّدٍة. لكن، 

اململكة  وارويك،  الفلسفة من جامعة  الدكتوراه يف  أمسرتدام، هولندا، ومتحصٌل عىل درجة  وتاريخها يف جامعة  امليتافيزيقا  أستاذ  *ـ 
املتحدة، يف عام 2004. وهو متخصٌص يف كانط واملثالّية األملانّية، وبالتحديد يف قضايا فلسفة العقل ونظريّة املعرفة وامليتافيزيقا.

On Hegel’s Critique of Kant’s Subjectivism in the Transcendental Deduction :ـ العنوان األصيل للبحث

ـ املصدر: هذا املقال عبارٌة عن الفصل الثامن من كتاٍب للمؤلف دينيس شولتنغ جاء تحت عنوان: 

Kant’s Radical Subjectivism: Perspectives on the Transcendental Deduction

 ـ ترجمة: طارق عسييل.

ـ مراجعة: فريق الرتجمة والتحرير.
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وخصوصاً يف اإلميان واملعرفة، ويف ما يعّد يف املنطق الكبري واملنطق الصغري، أبدى هيغل، وعىل 

الرغم من هواجسه حيال االسرتاتيجيات العامة لكانط، تفّهامً عظيامً لجوهر االستنباط الرتنسندايل 

يعتقد هيغل أن فكرة  الجوهريّة.  )Transcendental Deduction( أو عىل األقل لبعض تفاصيله 

الفكري«. وخالفاً  التطّور  مبادئ  أعمق  »واحدٌة من  - األصيل هي  التوليف  فهم  كانط عن وحدة 

ملعظم الكانطيني، ورغم هواجس هيغل حيال إجراء كانط، فقد أصاب عندما رأى أّن االستنباط 

الرتنسندايل يتعلّق باشتقاق مبادئ التعنّي املوضوعي للتمثاّلت التي »هي وحدة »األنا« مع ذاتها«، 

وهذا يعني أّن الذات متامهيٌة مع موضوع وحدة متثاّلت التوليف-األصيل. وبالنسبة لهيغل، كام 

بالنسبة لكانط، إّن رشوط هويّة وعي الذات هي يف الواقع نفس الرشوط التي تحكم هويّة موضوع 

وعي. هكذا أصاب هيغل يف تحديد دليل كانط، يف الفصل 17 من )B-Deduction( عىل وحدة 

التمثاّلت املوضعيّة، الذي يرتكز عىل الوحدة الرتنسنداليّة للوعي الذايت ويبدأ بتعريف املوضوع 

من حيث ارتباطه مبوضوعيّة الفكر ذاته]1]، إنّه “متاهي املفهوم واليشء، وهذا يعرّب عن الحقيقة”.

لكن ما هو واضٌح أيضاً أّن هيغل ييسء التفسري يف عّدة جوانَب أخرى مهّمٍة من حجج كانط، 

كام أّن قراءته تكشف أجندته الفلسفيّة الخاصة يف مواجهة اسرتاتيجيّة كانط العاّمة. لكّنني يف هذا 

الفصل، سأركّز عىل قراءة هيغل لالستنباط الرتنسندايل يف اإلميان واملعرفة، من باب التفسري فقط؛ 

ولن أركّز تحديداً عىل مدى انحياز تفسريه لكانط، وتشكيله جزءاً متّمامً القرتاحه املثاليّة املطلقة التي 

مل تتطور فعالً إالّ يف التقريرات الالحقة لفينومينولوجيا الروح )Phenomenology of Spirit( وعلم 

املنطق )Science of Logic(. وهكذا مل تكن مقارنة القيمة الجوهريّة لنظام التفكري الهيغيل مع قيمة 

نظام كانط موضوع مناقشتي يف هذا البحث. كام أنّني ركّزت عىل التقرير األّول لكانط يف “اإلميان 

واملعرفة”، ألنّني أعتقد أنّه يوفّر اإلطار األسايس لرأي هيغل بكانط الذي يبقى متامسكاً يف تفسرياته 

املتأخرة لكانط، وبشكٍل خاصٍّ تلك املوجودة يف املنطقني معاً، ويف محارضات تاريخ الفلسفة]]]. 

كثت املناقشات يف الكتابات التي تناولت هيغل الشاب، حول أّن كتاب “اإلميان واملعرفة” 

والفائدة  األقل  عىل  اللّغة  أّن  أعتقد  وأنا  شلنغ،  للفيلسوف  املفهومي  النموذج  يف  أساساً  صيغ 

الرئيسيّة ملقالة هيغل متجّذران جداً فيه. وهذا ما ميكن مالحظته من خالل االستعامل األسايس 

[1]- Cf. Pippin (2005: 32). See also my discussion of Pippin’s views in Chap. 3 (this volume).

[2]- See, by contrast , Houlgate ( 2005), who believes there is a chasm.

between Hegel’s critique of Kant in Faith and Knowledge and Hegel’s later philosophy . My view in this 

respect agrees with that of Sedgwick (2012).

هيغل ناقداً كانط



االستغراب 58

2 0 1 ء 9 شــتا
 A L - I S T I G H R A B14 االستغراب

بشكٍل  الذاتيّة  إىل  بالنسبة  العام  االهتامم  وعدم  “القّوة”،  املطلقة”،  “الهويّة  مثل  ملصطلحات 

عام، التي كانت أكث وضوحاً من موقف هيغل، كام جاء يف املنطق الكبري الذي صدر بعد عرش 

سنوات، أو رمّبا حتى املتناقضة معه، فمثالً، الجذور الشلنغيّة للتفسري الهيغيل ظاهرٌة يف مقاطعٍ 

 شبيهٍة باملقطع التايل، الذي يبدو أنّه مقتبٌس مبارشًة من كتاب شلنغ “نظام املثاليّة الرتنسنداليّة” 

)System of Transcendental Idealism ( الذي نرش قبل ذلك بسنتني:

فكراً  أعترب  سواًء  واحٌد  فإنّه  ثالثيّته،  الشكل يف  عن  مجرّداً  تعبرياً  لذاته  الفكر  اعبار  أمكن  إذا 

للوعي أم فكراً للطبيعة، شكالً من الذكاء الواعي أم غري الواعي: فكام يُعترب الوعي متصّوراً يف األنا، 

فإنّه يعترب متحققاً يف الطبيعة. 

بالنسبة ملصطلحات شلنغ، ال سياّم مفهوم “الهويّة املطلقة”، الذي سيتبنّي أنّه مساعٌد، سوف 

أناقش يف تحديد الطريقة التي يؤكّد فيها هيغل ويرّجح جوانَب محّددًة من االستنباط الرتنسندايل، كام 

سأناقش يف إثبات األسس التي يعتقد هيغل أّن كانط مل يتبعها من خالل ما يعترب أنّه العنارص “املثاليّة” 

القيّمة واألصيلة ملا يسّميه )Keim des Spekulativen( يف الفكر الكانطي. ومن األسباب األخرى 

العتبار تقرير هيغل عن االستنباط الرتنسندايل الكانطي مفيداً هو الطريقة التي ميكن من خاللها اعتبار 

هيغل الناقد النموذجي للتصوريّة الكانطيّة، أي األطروحة القائلة بأّن بعض املضمون الحيّس ليس 

مصّنفاً وأنّه ال ميكن أن يصّنف ضمن مفاهيم الفاهمة، وأن الحدس ال يحتاج إىل وظائف الفاهمة. 

، كام أنّه يرى أّن هذا يتناقض مع تصوريّة كانط الصارمة، أي إّن كانط  ويعتقد هيغل أّن كانط ال تصّوريٌّ

يجمع بني نظريّتني متعارضتني حيال العالقة بني املفاهيم والحس. ويدعو هيغل إىل وجوب تطهري 

ما بقي من ال تصوريّة كانط، من خلفيٍّة كانطيٍّة، وإىل وجوب فهمه عىل نحٍو صحيحٍ، فبدون الوسائل 

التجريبيّة والسيكولوجيّة غري الرضوريّة، ميكن اعتبار كانط تصّوريًّا أصيالً.

هذا يرتبط بأسف هيغل عىل ذاتيّة كانط املزعومة )أي ما سّميته “الذاتيّة السيّئة” يف املقّدمة(، 

أي املوقف القائل أّن الحقيقة حيال املوضوعات هي حقيقة مخطّطنا املفهومي، وال داعي لرضب 

فقط  نعرفه صحيٌح  ما  أّن  ترى  التي  الذاتيّة  إنّها  ذاتها.  الواقعيّة يف  األشياء  من  مقوالتنا  مثٍل عىل 

بالنسبة إىل منظورنا الخاص، وذلك بسبب كيفيّة إعدادنا سيكولوجيًّا )أو ثقافياً، أو معرفياً، إلخ(، 

وهذا يختلف عن الذاتيّة “النقديّة” التي ترى أن الفاعليّة الذاتيّة هي املكّون األّول للموضوعيّة، إذ 

ال ميكن أن يكون أيُّ يشٍء موضوعيًّا، مهام كانت طبيعته، بدون الصور الذاتيّة للفاهمة. لكن هيغل 

األقل،  “املعرفة واإلميان” عىل  كتاب  لهيغل يف  بالنسبة  “نقديٍّة”.  وذاتيٍّة  رديئٍة  ذاتيٍّة  بني  ال مييّز 

الملف
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الذاتيّة رديئٌة وحسب]1]. وسوف نناقش الحقاً ملاذا يعترب أّن ذاتيّة كانط “النقديّة” هي مجرّد شكٍل 

آخر من أشكال الذاتيّة الرديئة. االتهام بالذاتيّة مرتبٌط مبارشًة بنقد ما يسّمى أطروحة التقييد الكانطيّة، 

أي األطروحة املثاليّة التي ترى أّن مقوالت التجربة ال تنطبق عىل األشياء يف ذاتها، وهذا أيضاً ما 

سأناقشه الحقاً.

وألسباٍب تتعلق بحجم البحث، لن أوغل يف املسائل املرتبطة بالالتصوريّة املرتبطة بنقد هيغل 

لكانط )لالطالع عىل هذا املوضوع انظر تفسريي يف شولتنغ(]]]. ناقشنا نقد هيغل لذاتيّة ومثاليّة 

الخطأ  أنّه  أعتقد  ما  تناولت  التي   .8.[ والقسم   .8.[ القسم  يف  املزعومة  “السيكولوجيّة”  كانط 

األسايس يف تفسري هيغل لكانط، وهو الذي بواسطته يساعد هيغل نفسه عىل قراءة الخيال املنتج 

باعتباره العقل نفسه، ويف اختالٍف واضٍح مع وجهة نظر كانط حيال املخيّلة بوصفها “تأثرياً للخيال 

عىل اإلحساس”. لكّنني أوالً سأعيد رسد أسس هيغل العاّمة لنقد كانط كنموذٍج للفلسفة التأّمليّة 

“غري النقديّة” )القسم ].8.(. 

8.2. نقد الفلسفة ال تأملّية

فلسفة  أّن  يزعم  التأمليّة” حيث  “الفلسفة  يسّميه  ما  ينقد هيغل  “اإلميان واملعرفة”  كتاب  يف 

يف  “املطلق”،  بـ  التفكري  أي  للفلسفة،  الرئيس  الهدف  عن  للتخيل  منوذجيٌّ  ممثٌّل  هي  كانط 

ينقد هيغل كانط  يتخىّل عن وجوده يف املطلق”. كام  أن  أن “العقل يجب  بفكرة  املقابل يدفع 

بسبب قنوعه بدور العقل املحدود من خالل اعتباره مجرّد شكٍل فارٍغ ملا هو تجريبي، وبسبب 

فقط،  إليه  يتوّجه  الذي  النقيض  من  مضمونه”  “يتلّقى  بالفاهمة،  متمظهٌر  العقل  بأّن  محاججته 

أي املضمون التجريبي أو “الحقيقة التجريبيّة”. ومن جهٍة أخرى، يرى هيغل إشكاليًّة كربى يف 

اعتبار كانط أّن املضمون اإلمربيقي مطلٌق، أي التسليم به كمعياٍر يجب أن يقاس كلُّ يشٍء به. 

كام رأى هيغل تناقضاً تاماً يف فكرة كانط بأّن املزاعم التصّوريّة حيال الواقع ال ميكن أن تكون 

حقيقيًّة إالّ إذا كان لها أساٌس يف التجربة اإلمربيقيّة مع ما ينبغي أن تطمح إليه الفلسفة الحقيقيّة. 

. especially Houlgate ( 2015 ) and Ameriks (2015([1]- انظر

[2]- أنا أمتنع أيًضا عن التعليق عىل كتاب هيغل الثاين حول نقد هيغل لفلسفة كانط النقديّة. ميكن ايجاد مناقشات مهمة يف:

Ameriks (2000, 2015) , Bowman (2013), Bristow (2007), Düsing (1995 , 2013), Ferrarin (2016), Görland 

(1966), Horstmann (2004) , Houlgate (2005 , 2015) , Longuenesse

(2015, Part II), Kreines (2015) , McDowell (2009) , Pippin (1989, 1993, 2005, 2014, 2016), Redding (2010), 

Sedgwick (1992, 1993, 2001, 2005, 2012), the essays in Verra (1981) and Westphal (1996, 2000). See also my

review of Bristow’s book in Schulting (2009) and my review of Sedgwick (2012) in Schulting (2016a). I 

discuss Pippin’s reading of Hegel’s critique of Kant extensively in two separate essays (Schulting 2016b, c).

هيغل ناقداً كانط
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وهذا سبب انتقاد هيغل لفلسفة كانط لكونها يف األساس شكالً من “اإلمربيقيّة الفلسفيّة”.

من جهٍة أخرى بالنسبة لكانط، وكام أثبت هيغل، فإّن التصّوريّة واملضمون اإلمربيقي ال يكونان 

مرتبطني إال إذا بقيت الطبيعة الشكليّة للفاهمة معتمدًة عىل املضمون املادي الخارجي يف حالة 

املعرفة، أي إّن الشكل التصّوري واملضمون املادي ال يجتمعان إال من جهة “الهويّة النسبيّة”، وال 

ميكن فهمها من جهة “الهويّة املطلقة” حيث ال يعود املفهوم واملضمون متعارضني باملطلق، 

بل يصبحان موضوعاً أصيالً للتفكري من خالل عالقتهام العقليّة الصحيحة، حتى لو تعّذر اختزال 

ليس منسجامً مبا يكفي يف  بأن كانط  يقول  إنّه  نقد هيغل،  باآلخر. هذا جانٌب مهمٌّ من  أحدهام 

تأّمله بالعالقة بني مختلف العنارص املتالزمة يف املعرفة. ويتحدث هيغل عن نقٍص يف “التأمل 

باملقابل” يف فكر كانط وهذا يعني أن شكل التصوريّة “الوحدة”، ومضمون “الكثة” ال يُتصوران 

يف عالقتهام العكسيّة. أي إّن نفس التقابل بني العبارات املتقابلة ال يتم تصّوره مبوضوعيّة، يك 

تبدو الكثة نفياً للتصوريّة، ويف الوقت عينه تبدو التصوريّة نفياً للكثة]1]. غري أن التقابل يُفهم متاماً، 

كام لو كان معلومًة مسبقًة )يشري هيغل إىل هذا بأنّه قوام األطروحة النقيضة املطلقة( وبالتايل فإّن 

وحدة املفهوم والكثة اإلمربيقيّة “يواجه أحدهام اآلخر باعتبارهام مجردين”. ما يعنيه هيغل بهذا 

شكليّني،  مجرّدين،  تعابريين  إال  ليسا  اإلمربيقي  التعّدد  ومادة  املفهوم  صورة  يعترب  كانط  أّن  هو 

لقراءة هيغل لكانط  ثانوينّي، عن الوحدة التي يشّكالنها بالرضورة يف املعرفة، الوحدة التي وفقاً 

كانتا تشّكالنها دامئاً. لقد عرّب هيغل عن تجرّد االعتبارات التأمليّة للعالقة بني الوحدة والكثة عىل 

الشكل التايل:

تتعنّي الكثة بالوحدة ]...[ كام ميتلئ فراغ الهويّة بالكثة ]...[ سواًء أكانت فاعلًة أم منفعلًة، 

الشكليّة إالّ  ينتج عن هذه املعرفة  باعتباره شيئاً غريباً. ال  وكلٌّ منها يعرض لآلخر بطريقٍة شكليٍّة 

هويّاٌت ضعيفٌة، وتتيح لألطروحة النقيضة البقاء عىل إطالقها التام.

هذا التجرّد هو النتيجة املبارشة للصيغة التي تعمل فيها الفلسفة التأمليّة، أي من خالل املقاربة 

الخاصة  شكليّتها  لدمج  وتسعى  الثابتة”  األنا  “نقطة  شكليٍّة،  نظٍر  وجهة  من  تبدأ  التي  التأمليّة، 

الّنظر  إّن وجهة   .) )وال شكيلٌّ واقعيٌّ  يأيت من خارجها، مام هو  وإجراءاتها( مبضموٍن  )أشكالها 

الشكليّة هي وجهُة نظر الفاهمة بوصفها “مبدأ التعارض” التي تسعى لالتحاد باملضمون الخارجي 

[1]- Sedgwick (2012, passim) highlights this element of Hegel’s critique of Kant: conceptuality and 

sensibility are mutually determining, in contrast to Kant’s emphasis on the determination, by the 

understanding, of sensibility, as the merely determinable.
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التغيريات الرضوريّة، إىل كّل  ينتقل هذا املنظور الشكيل، وبعد إجراء  أبداً.  تندمج معه  الذي ال 

املوضوعات التي تُعنى بها الفلسفة التأمليّة سواًء أكانت تُعنى مبسائل الفلسفة النظريّة أم العمليّة. 

وهذه املسألة كام يرى كانط، يف مبدأ “إطالق التناهي، الذي ينتج عنه، واألطروحة النقيضة للتناهي 

والالتناهي، الواقعيّة واملثاليّة، املحسوس وما فوق الحس، وما ورائيّة ما هو واقٌع حقاً ومطلٌق”. 

النقيضة كأمٍر  التأمليّة وبسبب نقطة بدايتها الشكليّة الصادرة يف االعرتاف باألطروحة  الفلسفة  إن 

واقعٍ، تخفق يف طبيعة الحال بالوصول إىل معرفٍة ما تهدف الفلسفة أن يكون موضوعاً لها، املطلق، 

الالنهاية، الواقع الحقيقي، أي ما هو متجاوز ملجرّد االعتقاد واملعرفة املحدودة، وما يشّكل بحقٍّ 

وبدون رشوٍط املسألة يف الواقع.

)الذهن/  التأمليّة  متمّسكًة مبتقابالتها  تبقى  إنّها  التأمليّة:  للفلسفة  الرئيسيّة  امليزة  هي  إذاً  هذه 

العامل، الشكل / املضمون، ما قبل / ما بعد/ الذات / املوضوع، الوحدة / الكثة، الواقع / املثال، 

التناهي / الالتناهي... إلخ.(، يف حني أنّها تخفق يف التأمل بهذه املتقابالت التأمليّة، ويف أخذ هذه 

املتقابالت بنظر االعتبار كافرتاضاٍت غري متأّمٍل فيها )بقدر تعلقها بإطالقها املزعوم(، واملفارقة 

أن هيغل يف الواقع يتّهم الفلسفة التأمليّة، ومن ضمنها فلسفة كانط، بافتقارها املحّدد إىل التأّمل، 

التأمليّة، افرتاضاً ال إشكالياً. وينتج عن هذا نسبيٌّة، ذاتيٌّة،  البداية  وتحديداً من خالل اعتبار نقطة 

سيكولوجيّة، ومثاليّة مل تُتصّور من خالل بناها التأمليّة وافرتاضاتها النظريّة، ويف املقابل تضفي 

اإلطالقيّة عىل هذه االفرتاضات املسلّم بها، الصادرة يف ثنائيٍّة فلسفيٍّة وثوقيٍّة، تعجز عن تحقيق ما 

تسعى إليه: أي معرفة ما هو واقٌع صحيٌح، من غري أن تكون مقيّدًة بأّي مسلاّمٍت أو افرتاضاٍت غري 

متأّمٍل فيها. املشكلة األساسيّة يف الفلسفة التأمليّة، ومن ضمنها فلسفة كانط، هي حيثيّتها الثنائيّة 

والنسبيّة أو الشكوكيّة التي تنتج عن هذا.

لكن ال سيّام يف فهم كانط للتوليف املا قبيل –سنبحث تقييم هيغل بتفصيٍل أكث يف الفقرات 

التالية– امليزة الثنائيّة للفلسفة التأمليّة التي يواجهها املرء يف االستنباط الرتنسندايل]1] هي ما فيه 

: ألن التصوريّة إذا قامت أساساً عىل توليفٍة قبليٍّة، كام يرى كانط، “إنها بالتأكيد  من تناقٍض داخيلٍّ

تحتوي عىل التحّدد والتميّز يف داخلها” ونظراً ألن التحّدد تأّسس أوالً بواسطة التوليف املا قبيل، 

التحدد –وكذلك الفرق املحّدد أو األطروحة النقيضة بني الشكل واملضمون– ال يأيت من خالل 

الكثة الحسيّة، ومن خالل املضمون، وخارجياً، بل من داخل التوليف املا قبيل. يبدو أّن هيغل 

[1]- املناقشة التامة هي مجرد تحليل للتجربة وفرضياتها.

an absolute antithesis (Antithesis) and a dualism” (GuW, 4:334/FK, 78).

هيغل ناقداً كانط
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الحظ أن الكثة حتى لو كانت خارجًة عن املفهوم، فإّن خارجيّتها، وبالتايل متيّزها عن املفهوم 

هي يشٌء ميكن أن يتحّدد من داخل املفهوم. وبتعبريٍ آخر “التاميز هو لحظة أساسيّة للمفهوم”. 

املضمون املادي و”الهويّة التأمليّة الفارغة” أو “الكليّة املجرّدة” ال يتعارضان يف ما بينهام مبعنى 

أنّهام يف الواقع خارجيان عن بعضهام بالنسبة لآلخر و”منفصالن جوهرياً”.

هذه حّجٌة تصوريٌّة وهي حّجٌة يستعملها الكانطيون أيضاً عادًة يف تفادي القراءات غري التصوريّة 

للعالقة بني الحدس واملفهوم. لكن بالطبع القول بأّن التمييز بني الحدس واملفهوم ال ميكن أن 

التفسري الكانطي، هذا  يتحّدد إال داخل املنظور التصوري هو الرشط الرضوري للتعنّي، كام يف 

أّن الحدس واملفهوم متوازيان دامئاً  أنّه ال يدّل عىل  ، كام  أّن الحدس ذاته تصوريٌّ ال يدّل عىل 

)وال ميكن أن ينفصال جوهريّاً(. يبدو أّن هذا يضعف أّي نقٍد قويٍّ ملا يسّمى باملواقف الثنائيّة يف 

الفلسفة التأمليّة، وتحديداً ما يسميّه هيغل “التأّمل السيكولوجي” الكانطي باعتبار التصوريّة محدودًة 

بالحس، ويبدو أّن هيغل يريد أن يدمج التصوريّة مع الحدس إىل حدٍّ ال يكون الحدس مجرّد مندمٍج 

بالرضورة مع التصوريّة بقدر ما تحصل مزاعم حول املوضوعات )من خالل الفاهمة(، لكّنهام يف 

الواقع متّحدان بالرضورة، مع مبّسط التصوريّة، برصف الّنظر عن مسألة ما إذا كانت للفاهمة مزاعُم 

فعليٌّة حول املوضوعات. يرى هيغل قيود كانط املعرفيّة، التي ميكن التعبري عنها من خالل االدعاء 

الشكيل M*]1] متاماً نتيجة لـ “االنعكاس السيكولوجي” للمنظور اإلبستيمولوجي الشكيل املذكور 

سابقاً. لكن نتيجة هذا النقد التصوري القوي لتواضع كانط املعريف، هي أن التمييز املطلق الذي 

قام به كانط بحذٍر بني أشكال التصوريّة وأشكال الحس، يف سياق نقد املثاليّة التصوريّة للعقليني، 

تنذر بأن تكون ضبابيًّة]]]. 

الذاتّية و”املثالّية السيكولوجّية” املزعومة عند كانط

 ، نتيجًة النحياز كانط “التأّميل” الذي بدا واضحاً من خالل اختياره لنموذٍج منطقيٍّ استطراديٍّ

مثّة تشديٌد، وفقاً لهيغل، عىل نقاء املفهوم، الذي بالتايل يعتمد عىل املضمون اإلمربيقي الكتساب 

املعنى: يتحدث هيغل عن “فراغ املفهوم الذي يحرز مضمونه وأبعاده بشكٍل حرصيٍّ متاماً يف 

اإلمربيقي وبالتايل من خالل صلته به”. ولهذا السبب يعتقد هيغل أّن مثاليّة كانط حيال املوضوعات 

ليست إالّ “إمتاماً لسيوكولوجيا لوك اإلمربيقية وجعلها مثاليّة”، حيث تكون وجهة نظر الذات أعىل 

M) -[1]*( بالرضورة لو رأينا الحدس مساهام باملعرفة املمكنة باملوضوعات، فاذا الحدس مصنٌف تحت املقوالت بوصفها الرشوط 

املفهومية التي تكّون رشوط املعرفة تحتها ممكنة.

[2]- See further my account in Schulting (2016b).
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الزعم  املوضوعات،  موضوعيّة  حيال  كانط  أطروحة  فإّن  الرأي،  لهذا  وفقاً  فيها.  استرشاٍف  نقطة 

)كاألشياء  العامل  يف  املوجودة  األشياء  حيال  الحقيقة  يثبت  ال  الرتنسندايل،  لالستدالل  الرئييس 

يف ذاتها(، بل فقط حيال الطريقة التي نفهم فيها املوضوعات بوصفنا ذواٍت عارفًة، وكيف تبدو 

لنا بوصفنا كائناٍت برشيًّة محدودًة، ال كيف تكون األشياء يف جوهرها. هكذا تكون مثاليّة كانط 

مجرّد مثاليٍّة ذاتيٍّة، “مثاليٍّة ذاتيٍّة )مبتذلٍة(”، “مثاليّة املتناهي” التي تأخذ يف النهاية شكل الشكوكيّة، 

ولهذا فهي ليست الحقيقة، املثاليّة املوضوعيّة التي تتصور تقابُل املتناهي والالمتناهي، الحيّس 

األصيلة”  “الحقيقة  وكذلك  الحقيقيّة،  وحدتها  تصّور  خالل  من  والعامل،  العقل  للحس،  والفائق 

أو “الصحيحة”. أحياناً يعرّب هيغل عن ذلك بعبارة “املصطلح الوسطي” الذي تفتقر إليه الفلسفة 

اإللغاء  وهذا  تناقضهام:  أو  تقابلهام  يف  فيخفقان  الطرفني،  من  كلٍّ  إلغاء  يتّم  حيث  التأمليّة، 

للمتقابالت هو الذي يشّكل ما يسّميه هيغل املطلق أو الهويّة املطلقة. هذا “املصطلح الوسطي” 

الال متناهي،   / الذي يفكر فقط يف متقابالٍت مجرّدٍة )املتناهي  التأّميل”  إليه “الفكر  يفتقر  هو ما 

الشكل / املضمون، الذات / املوضوع ... إلخ(. وال يصّور التوسط التباديل للعبارات املتقابلة.

اتضح أّن مقدمات نقد هيغل لكانط هي إمكان تصّور الهويّة املطلقة للمتناهي والالمتناهي، 

مبارشًة.  الحدس واملفهوم  بني  املطلق  كانط  يرفض متييز  فهيغل  اإلمربيقيّة واملفهوم.  للتعّدديّة 

وهذا يبدو إثارًة للشك حيال مقّدمات كانط املنطقيّة، وهو نتيجٌة ملا يبدو أّن نقد هيغل سلك توّجهاً 

خاطئاً من البداية. بالطبع من اإلنصاف القول أّن هيغل انتقد كانط بشكٍل صحيٍح يف قبوله بوجوب 

ممكن  أمربيقيٍّ  تطبيٍق  من خالل  يُقاس  ال  أّي يشٍء  وأّن  اإلمربيقي،  نحو  اإلنساين  العقل  توجيه 

أن يصل إىل مستوى رفع شعاراٍت فارغٍة إذا اختلف املرء مع تأكيد كانط عىل وجوب أن يكون 

للمزاعم التصوريّة أساٌس يف الحقيقة اإلمربيقيّة، وإال فإنّها ستكون مفتقرًة ملرشوعيٍّة حقيقيٍّة. يبدو 

من النظرة األوىل عىل األقل، أّن هيغل عىل حقٍّ يف اعتقاده بأّن الفلسفة عند كانط ليست إالّ “ثقافَة 

تأّمٍل ترقى إىل مستوى الّنظام”، غرَي نقديٍّة، ال يشء أكث من فلسفة منطٍق سليٍم يف الواقع، حيث 

إّن الفلسفة “الحقيقيّة” هي الفلسفة التي متلك فكرة “املوضوعيّة املطلقة” كموضوٍع مركزيٍّ لها 

نزلت رتبتها إىل مستوى “التأّمل الفارغ”؛ فاملوضوعيّة املطلقة أو الهويّة هي، بالنسبة لكانط، عىل 

األغلب “مسلّمٌة لن تتحقق أبداً”. أّما بالنسبة لهيغل فإّن هذا املوقف امليتافلسفي يشبه يف جوهره 

فلسفًة معاديًة للفلسفة.

املطلقة  املوضوعيّة  وهذه  املطلقة،  املوضوعيّة  بفكرة  تبدأ  أن  ينبغي  الفلسفة  أّن  هيغل  رأى 

ينبغي أن تكون مضموناً وحيداً للفلسفة –الفكرة التي تعرّب عن “نفي النقيض” املطلق أو “الهويّة 

هيغل ناقداً كانط
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كانط.  فعل  كام  مسلّمٍة،  كمجرّد  به  تنتهي  وال  الوحيدة”–  األصيلة  “الحقيقة  هي  التي  املطلقة” 

املقصود بهذا هو أنّه سيكون غريباً، عىل سبيل املثال، افرتاض أّن التمييز بني العقل والعامل، بني 

الذات واملوضوع، هو معطًى ما قبل فلسفيٌّ مطلٌق ويتعّذر رفضه؛ فهو لن يتوافق مع قواعد النقد 

من وجهة نظٍر فلسفيٍّة خالصٍة. فهيغل يتهم كانط بهذه الفرضيّة التي ال تتوافق مع قواعد نقد معطًى 

الحقيقي  العامل  ليست  هيغل  عنها  تكلّم  التي  الوحيدة”  األصيلة  “الحقيقة  لكن   . فلسفيٍّ قبل  ما 

الذهن  بني  املطلق  التمييز  تعرف  تعد  التي مل  الحقيقة  هي  بل  الذهن،  خارج  املوجود  الواقعي 

كذلك  الذهن.  خارج  العامل  يعود  أالّ  حقيقة  بل  العامل،  خارج  الذهن  يكون  أالّ  حقيقة  والعامل، 

يتكلم هيغل عن “هويٍّة مطلقٍة للفكر والكينونة”. إّن رأي هيغل باملثاليّة كرأيه بالواقعيّة ال يعرّب عنه 

بالكلامت، فال العقل وال العامل ميكن أن يُختزل أحُدهام يف اآلخر.

، قائٍم عىل حقيقة أّن املنطق الذي  يف املقابل، تحتاج رؤية كانط النقديّة إىل معطًى خارجيٍّ

قابلني  غري  معرفيني  مصطلحني  بني  دقيقاً  فصالً  يتطلّب   ، استطراديٌّ منطٌق  هو  كانط  استعمله 

انتقد هيغل اعتامد كانط  لالختزال، وهذا ما ميكن أن يدمج ألهداف اكتساب املعرفة فقط. فقد 

عىل األحاسيس املفرتضة يف الكثة اإلمربيقيّة بالحدس بوصفها الوسيلة الوحيدة التي ميكن أن 

ندخل من خاللها إىل الواقع، أي إىل األشياء يف ذاتها التي تؤثّر فينا. هذا االفرتاض لإلحساس، 

بوصفه الوسيلة للوصول إىل الواقع، مل يرشحه كانط أبداً، لكّنه افرتضه كواقعٍ فقط –يسّميه شيئاً 

“مستغلقاً” يف منظومة كانط الفكريّة-شيئاً ال يُحسب له حساب. لكن فرض أن تكون اإلحساسات 

أّن هناك متييزاً  نعتقد–  أّن كانط يفرتض–كام جعلنا هيغل  تدّل عىل  بالواقع ال  معطى، وعالقتها 

مطلقاً بني الذهن والعامل، وأنّه ال ميكن ردم الهّوة بينهام. إّن التمييز بني “أنا أفكر” شكليٌّة ومحتًوى 

ماديٌّ مفرتٌض )أنظر يف القرة التالية ].8( ميكن أن يُقرأ كام هو، لكّنه ال يدعم املوقف امليتافيزيقي 

أّن الذهن والعامل متاميزان مبعًنى مطلٍق. باإلضافة إىل أن هذا املوقف يتعارض مع  الذي يقول 

أطروحة التقييد الكانطيّة حيال إمكان معرفة الحقائق املطلقة. فال فهم لحقيقة األشياء يف ذاتها، لذا 

ال نستطيع أن نفرتض متييزاً مطلقاً بني الذهن والعامل، ألّن هذا العامل يشري إىل أنّنا نفهم العالقة 

بني األشياء يف ذاتها. 

إّن هيغل يقرأ كانط من خالل الرؤية التي عرضناها سابقاً، والتي تبنّي أّن يف جذور نقد هيغل لكانط 

يكمن تصّوٌر عاٌم للفلسفة شديُد االختالف عن تصّور كانط، رغم أّن هيغل يعتقد أّن نقده لكانط هو عىل 

األقل إىل حدٍّ ما، من داخل الفكر الكانطي ذاته. يجد هيغل أصل هذه الفكرة يف قول كانط املأثور “ال 

قيمة للمفهوم املعزول وال الحدس املعزول؛ ]و[ أّن الحدس بذاته أعمى وأّن املفهوم بذاته فارٌغ”، 

الملف
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هنا يبنّي كانط أن الوصول إىل شكٍل من املوضوعيّة والتطابق بني الفكر والوجود ال يتّم إال عندما 

يرتابط املفهوم والحدس بعضهام ببعض. لكن حقيقة أّن كانط يحّدد هذه الهويّة يف الوعي، أي يف 

التجربة اإلنسانيّة، وال يصفها وفقاً “للمعرفة العقليّة”، يعني أّن كانط، وفقاً لهيغل، ال يفي بوعده بتطوير 

فكرة التطابق املطلقة واملعرفة املطلقة، وهكذا “ترتاجع إىل التناهي املطلق والذاتية”. التامهي هنا، 

التطابق بني املفهوم )كصورٍة للفكر( والحدس )كصورٍة للواقع(، هو مجرد “تطابق متناه” مبعنى إىل 

الحّد الذي يرتبط باملعرفة اإلنسانيّة اإلمربيقيّة. لكن هيغل يعتقد أّن هذه الخطوة غري مضمونٍة عىل 

أساس مقّدمات كانط املنطقيّة. إنّها الذاتيّة الرديئة التي يندبها هيغل يف كانط أي الذاتيّة “البحتة” 

التي تبقى مكتفيًة بالتطابق املتناهي ملعرفتها باملوضوعات اإلمربيقيّة، وتتعارض مع الجانب التأّميل 

الصحيح املزعوم )سنتحدث عن هذا الحقاً يف الفقرة ].8(. 

وبالتايل، يرى هيغل أّن مثاليّة كانط الرتنسنداليّة ليست يف الواقع إالّ “مثاليًّة سيكولوجيًّة” يعني 

بها هيغل أّن املقوالت هي “التعيّنات الوحيدة املستمّدة من الوعي الذايت”، لكّنها ليست تعيّناٍت 

متمثّلًة باألشياء يف ذاتها. العالقة بني الذايت واملوضوعي هي مجرّد جانبني “لوجهتي نظر الذاتيّة”.]1] 

لكن املشكلة املبارشة مع هذا الرأي الشكيل والذايت البحت –“املثاليّة السيكولوجيّة” املزعومة 

لكانط– هو أّن هويّة الذات الشكليّة “تجد نفسها يف مواجهٍة مبارشٍة مع الالهويّة الالمتناهية أو إىل 

جانبها، التي يجب أن تتحد معها بطريقٍة مستغلقٍة”. ترتبط هذه املواجهة بعالقة الذات باألشياء يف 

ذاتها عن طريق، وفقط عن طريق، الحس الذايت. بيد أّن موضوعات معرفتنا اإلمربيقيّة ال تحصل 

عىل شكلها املوضوعي )وهذا يحصل بواسطة مقوالت الكيف: الواقع، النفي، الحدود(]]] إاّل عن 

طريق فعل التعنّي الذي تقوم به الذات، من خالل هذه اإلحساسات التي تقابلها يف الحس الباطن. 

فاملوضوعيّة مفروضٌة، كام كانت، عىل األشياء التي نواجهها بفضل إحساسنا، وفقط عىل ظهورها 

الذايت يف الحس. إّن “عامل” األشياء يف ذاتها، مبعزٍل عن الفوائد املالمئة للذات املعيِّنة، التي 

تطبّق املقوالت عىل املضمون الحيّس يف الحدس أي “حاملا تعزلها املقوالت ] ... [ ال ميكن أن 

تكون إالّ كتلًة ال شكل لها”؛ ففي التفسري الكانطي، عامل األشياء يف ذاتها هو يف الحقيقة ليس إال 

“ال نهاية من األحاسيس”. وهكذا فإّن كثة الحّس، الوعي اإلمربيقي، اإلحساسات، هي جميعها 

يف ذاتها يشٌء “غري مندمٍج”، وألّن الحس هو طريقنا الوحيد للوصول إىل األشياء يف ذاتها، فإذا مل 

[1]- يبدو أن هذا يتعارض مع تفسي هيغل املتأخر ملدعى كانط األسايس القائل أن املوضوعية ليست إال وحدة الوعي الذايت، لكن وحدة 

الوعي الذايت املقصودة هنا هي “األنا” الحقيقية، التي يتحدث عنها هيغل يف االميان واملعرفة ال ما يسميه “األنا” املتأملة لألنا أفكر التي 

..See further Sect. 8.4 .تصاحب متثاليت، وهذا ما يرفضه باعتباره أمربيقيًّا بحت

[2]- See Schulting (2012, Chap. 8). See also Chap. 9 (this volume).

هيغل ناقداً كانط
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يكن الحس متعيّناً من خالل الفاهمة، فإّن األشياء يف ذاتها لن تكون متعيّّنًة كذلك. 

إمكاناً  وحتى  موضوعياً،  وترابطاً  واقعيًّة  اكتسب  ما  وهذا  يتفّكك”،  “العامل  أّن  كانط  يرى  إذاً 

وفعليًّة، من خالل الذات. وأن يكون اإلمكان )ما يعنيه هنا هو ما يسّميه كانط اإلمكان الحقيقي( 

والفعليّة متوفرين من خالل الذات هو نصف الحقيقة، ألن كانط يقوم بالتمييز بني الوجود بوصفه 

معطًى يحتوي عىل األشياء يف ذاتها، وبني تعنّي الوجود عن طريق مقولة الوجود )انظر إىل التمييز 

يف الفصل التاسع(: ال ميكن للذات أن تزّود الرشط املرشوط لوجود مبّسط األشياء. مع أّن التعنّي 

املوضوعي الكانطي يف نظر هيغل هو فقط وبالرضورة تعنّيٌ مسقٌط من خالل البرش عىل العامل 

بحّد ذاته وهو عاجٌز عن إزالة التناقض بينه وبني األشياء يف ذاتها:

واليشء يف  ]الذات  بينهام  االرتباط  من  األوىل  بالدرجة  وأشكاله  املوضوعي  التعنّي  يحصل 

ذاته[، ] ... [ إذ يصبح اليشء يف ذاته موضوعاً بقدر ما يحصل من الذات الفاعلة عىل بعض التعنّي 

] ... [. ومبعزٍل عن هذا فإنّهام متغايران متاماً.

من جديد، ألنّها ال  وذاتيّاً  ممكناً  املقوالت، ورضورتها، شيئاً  الطريقة تصبح موضوعيّة  بهذه 

تعنّي األشياء بحّد ذاتها، بل فقط من منظور التجربة الذاتيّة، كظواهر.]1] املعرفة باملوضوعات التي 

حصلت عرب الفاهمة ليست معرفًة حقيقيًّة بحقيقة األشياء عىل ما هي عليه. ومع ذلك فإّن التعنّي 

الفاهمة عن طريق املقوالت، سنبقى غري مدركني  التي تحصل عليها  املوضوعي للموضوعات 

متاماً للطبيعة الحقيقيّة للموضوعات أي كأشياَء يف ذاتها. أو كام يعرّب يعقويب )Jacobi( “كل ما 

نزعمه من معرفٍة ما هو إال تنظيٌم لجهلنا.”

هكذا يتّهم هيغل مثاليّة كانط بجعل معرفتنا محدودًة بالظواهر، وبالتايل فهي تعيق الوصول إىل 

معرفٍة أصيلٍة وحقيقيٍّة باألشياء يف ذاتها. ويف الواقع، إّن هيغل يتهم كانط بالتناقض: فمن جهٍة من 

غري املنطقي أن نقول أّن أشكال املعرفة )املقوالت( الحاصلة عن طريق وحدة التوليف األصلية 

لالستبطان، تؤسس أوالً ملوضوعيّة املوضوعات، وثم من جهٍة أخرى، أن ننكر أّن تلك األشكال 

متمثلٌة باملوضوعات التي يتحّدد جوهرها بها، يف املقابل تنطبق عىل كثة إحساسات الذات فقط. 

وجود  رشوط  مع  )املعرفة(  املوضوعات  موضوعيّة  رشوط  يخلط  فقط  هنا  هيغل  أّن  يبدو  لكن 

املوضوعات، ما يجعل املوضوعات أشياَء ذاَت وجوٍد مستقلٍّ عن معرفتنا بها.

See also WL, 12:21–22 -[1], نقد هيغل لكانط هنا ليس اعتباطيا، ألن االدعاء أن ذاتية كانط ليست مسموحًة ناتٌج عن اعتقاد هيغل 

أن الكرثة يف الحدس منفيٌة باملفهوم، وهذا يبني عن جوهره، وكذلك ميكن االدعاء يف النهاية أن املفهوم من جديٍد ميكن أن ينطبق عىل 

الكرثة يف الحدس.
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الالفت للنظر، أّن هيغل يستنتج أّن ما يتعنّي من خالل الفاهمة هو ظاهٌر فقط، إذاً الفاهمة ذاتها 

ال ميكن أن تكون إال ظاهراً، وهي يف ذاتها ليست شيئاً:

نتيجٌة صادقٌة  ذاتها، وهذه  أشياَء يف  ليست  إنّها  فقط.  العقل، هي ظواهُر  يدركها  األشياء كام 

متاماً. غري أّن النتيجة الواضحة جداً، هي أّن العقل الذي ليس لديه إال معرفٌة بالظواهر وال يدرك 

اليشء يف ذاته، هو يف ذاته ظاهٌر فقط وليس شيئاً يف ذاته. لكن عىل العكس، يعترب كانط أّن الفكر 

الالسياقي، الذي يعرف بهذه الطريقة، هو مطلٌق يف ذاته. ففي املبدأ تعترب معرفة الظواهر، النوع 

الوحيد من املعرفة املوجودة، أّما املعرفة العقليّة فهي مرفوضٌة. إذا مل تكن األشكال التي توجد 

األشياء من خاللها أشياَء يف ذاتها، فيجب أالّ تكون أشياَء يف ذاتها بالنسبة للعقل العارف. مع ذلك 

يبدو أّن كانط مل يكن لديه أدن شكٌّ بأّن الفكر هو مطلق الروح اإلنسانيّة. فالفكر )بالنسبة له( هو 

املطلق الثابت، ومحدوديّة العقل البرشي التي ال ميكن تخطّيها.

أّن ما نعرفه عن طريق  غريباً: ملَ تدّل حقيقة  بالخط املائل استنتاجاً  الجملة املكتوبة  تعرض 

مظهٍر،  مجرّد  هي  ذاتها  الفاهمة  أّن  وعىل  ذاتها،  يف  باألشياء  معرفٌة  ال  مظهٍر  مجرّد  هو  الفاهمة 

وبالتايل تقّوض مدعى كانط بأّن ما نعرفه عن طريق الفاهمة يكون مطلقاً، “ثابتاً”؟ فالتناقض واضٌح 

هنا وهو أن “ما يحدد شيئاً باعتباره مظهراً فقط ال شيئاً يف ذاته، ال ميكن أن يكون هو بذاته شيئاً 

يف ذاته، وبالتايل ال يكون يف ذاته إال وهامً، وال يكون حقيقياً إال من الناحية الذاتيّة. لكن ومبعزٍل 

يقل كانط عىل اإلطالق  )Erscheinung( و)Schein(، مل  مُييّز بوضوٍح بني  كانط  أّن  عن حقيقة 

أّن ما تحّدده الفاهمة يكون مطلقاً، أو أّن الفاهمة ذاتها مطلقٌة. وباألحرى نحن نستطيع تحديد أنّنا 

ال نعرف إال الظاهر، ذلك ألّن علينا أن نحّدد من املنظور املحّدد للفاهمة – أنّه ليس لدى العقل 

فهٌم مبارٌش للواقع. فاالستنتاج املنطقي الذي قام به كانط مرتابٌط من داخله، ألنّه وفقاً ملا تنّص 

عليه فرضيّة كوبرنيكيوس ال مُيكننا أن نحّدد ما قبليّة األشياء مبا وضعناه يف األشياء مسبقاً. وليس 

لهذا أّي عالقٍة بالتأكيد الوثوقي حيال مجال إدراكنا، بل يظهر اعتداالً يف ما يتعلق مبيدان الفاهمة 

)والعقل(. بالتأكيد ال ميكن للمرء أن يفرّس االعتدال بأنّه وثوقيٌّة، وهذا ما يحاول الهيغليون إثباته 

دوماً، كام ال ينبغي لفهٍم يتعلق مبحدوديّتنا ضمناً أن يتساوى مع منظوٍر محدوٍد وذايتٍّ بحٍت، أو 

أسوأ من ذلك أن يكون مجرّد مظهٍر. بالطبع من املنظور الهيغيل للمطلق، ما تحّدده الفاهمة هو 

مجرد مظهٍر، لكن هذا املنظور يثري األسئلة حول موقف كانط]1].

[1]- لكن انظر )see Schulting 2016c( لرأي أفضل عن العالقة بني املنطق امليتافيزيقي بني كانط وهيغل.
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بأّن  اعتقاده  كان هيغل يف كتاب علم املنطق )Science of Logic( أكث رصاحًة حيال سبب 

استنتاج كانط بأّن املعرفة املقوليّة باألشياء يف ذاتها متناقضٌة. ففي تفكري هيغل ما زال املوضوع 

يف الحدس شيئاً “خارجياً، غريباً”، مجرّد “مظهٍر”، وهو يتغرّي من خالل الفكر إىل يشٍء مفرتض، 

يشٍء مل يعد مجرّد يشٍء ميثّل ذاته يف مبارشته، بل يشٍء يفرتضه العقل، بوصفه شيئاً، وموضوعاً. 

ورغم أن املوضوع يف ذاته ولذاته )An-und-fürsichsein( غري مكتمٍل يف الحدس، فإنّه ال يكون 

يفهم  وعندما  الفكر.  يف  هكذا  فُهم  إذا  إال   )an und für sich( ولذاته  ذاته  يف  إالّ  الحقيقة  يف 

املوضوع يف الفكر، برأي هيغل، ال يعود ظهوراً )Erscheinung(، بل شيئاً يف ذاته حقيقيًّا يفهم 

An-( أيضاً كذلك من خالل الفكر، إنّه يشٌء يف – و- لـ - ذاته. وإّن أصالة اليشء يف ذاته ولذاته

الظاهر )Erscheinung( عند هيغل  للفكر. هكذا يكون فهم  und-fürsichsein( هي موضوعيّته 

مختلفاً متاماً عاّم عند كانط، عىل الرغم من أنّه يقّدمه عىل أنّه منسجٌم مع جوهر رأي كانط عىل 

األقل يف االستنباط الرتنسندايل. لكن من الواضح أّن الظاهر يف رأي كانط ال يتحّول فجأًة إىل يشٍء 

يف ذاته، عندما يتعنّي مبقوالت الفاهمة. وهذا يفرّس إىل حدٍّ كبريٍ ملاذا يعترب هيغل أّن مثاليّة كانط 

هي مثاليٌّة ناقصٌة وأنّها مثاليٌّة “سيكولوجيٌّة” خالصٌة، لكن أيضاً ومن خالل نفس اإلمارة، يفرّس ملاذا 

أخطأ هيغل بالنسبة للبند الرئييس من مثاليّة كانط حيال املوضوعات.

8.4 التمييز بني “األنا الفارغة” و”األنا احلقيقية”: 

املدخل لفهم إساءة قراءة هيغل لالستنباط الرتنسندايل

عىل الرغم من أّن هيغل رصف نظره عن أّن كانط “حسم مسألة الظاهر بدون تحّفٍظ”، ما يدّل 

تفسد  األعىل  “الفكرة  التأمليّة،  كانط  فلسفة  يف  وأّن  الصميم،  يف  “سيكولوجيٌّة”  مثاليّته  أّن  عىل 

” يف فلسفة كانط. “هذا الجانب  بالوعي الكامل”، إالّ أّن هيغل يؤمن بوجود جانٍب “تأّميلٍّ حقيقيٍّ

التأميل الحقيقي من فلسفة كانط” يرتبط بفكرته عن الخيال املنتج أو املتعايل. يقول هيغل:

علينا ] ... [ أن نقّدر قيمة كانط يف تقدميه لفكرة القبليّة األصيلة عىل شكل خياٍل ترنسندايل؛ 

الشكل، ال كيشٍء  أو  التفكري،  إىل  نظر  فقد  نفسه.  الفكر  العقل يف  فكرة  بداية  وأيضاً يف وضعه 

ذايتٍّ، بل كيشٍء يف ذاته؛ ال كيشٍء عديم الشكل، ال كاستبطاٍن فارغ، بل كفكٍر، كشكٍل صحيٍح، 

أي كثالثيٍّة. وجوهر التأمل يكمن يف هذه الثالثية فقط. ألّن الحكم األسايس، أو الثنائيّة، موجودٌة 

فيها كذلك، من هنا فإّن نفس إمكان املابعديّة )a posteriority(، التي تتوقف يف هذه الطريقة عن 

أن تكون مقابلًة مطلًقا للامقبليّة، يف حني أن املاقبل، لهذا السبب، يتوقّف أيضاً عن أن يكون هويًّة 
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شكليًّة. سنصل يف ما بعد إىل الفكرة التي ما زالت أوضح للفكر التي هي يف نفس الوقت ما بعد 

)a posteriori(، فكرة الفكر الحديس بوصفه الوسط املطلق. 

يعرضان  وهام  هنا،  هيغل  يذكرهام  إضافيان  أساسيان  مصطلحان  يوجد  الخيال،  عن  مبعزٍل 

“جوهر التأمل” يف حجة االستنباط الرتنسندايل: الثالثيّة والعقل الحديس. وعىل الرغم من األهميّة 

العليا للعقل الحديس ومالءمته إىل أقىص حدٍّ لفهم مرشوع هيغل وعالقته بكانط، فإنّني لن أكون 

فدور  هنا؛  املتاحة  له املساحة  تتسع  أعمق ال  تحليٍل  مناقشته، ألّّن هذا سيحتاج إىل  قادراً عىل 

اتضح من  فيه]1]. عىل كّل حاٍل  أيضاً ال جدال  الحديس يف فهم هيغل لكانط هو  العقل  وأهميّة 

نص اإلميان واملعرفة أّن هيغل الشاب، بطريقٍة أو بأخرى، مثل شلنغ استوحى من مناقشة كانط 

للعقل الحديس يف الفصول 76 – 77 من النقد الثالث، الذي يعتربه تأكيداً لقراءته لحجج كانط يف 

االستنباط الرتنسندايل حول الخيال املنتج بوصفه الوحدة التوليفيّة األصليّة. 

سأركز هنا عىل فكرة الثالثيّة لديه. ما يفصله هيغل من أجل وضعٍ خاصٍّ يف تفسري كانط يف 

االستنباط الرتنسندايل هو فكرة »الوحدة التوليفيّة األصليّة لالستبطان« أو »الهويّة األصليّة للوعي 

الذايت« التي يطابقها هيغل مع الخيال املتعايل. هذه الوحدة التوليفيّة األصليّة هي فكرٌة مهّمٌة »ألّن 

لها جانبني، املتقابالت تكون حتامً واحدًة فيها«. هذا إذاً ما تؤّدي إليه فكرة الثالثيّة: وحدٌة أصليٌّة 

التفاضل األّول. إّن الثالثيّة  أو هويٌّة تتحد فيها املتقابالت بشكٍل أويلٍّ، واألهم، يكون فيها أيضاً 

تنعكس من خالل الفكرة األساسيّة عند كانط حول القبليّة التوليفيّة للمفهوم والحدس. 

األصليّة  التوليفيّة  الوحدة  أّن   [[[)B-Deduction( من   1[ الفصل  فعالً، يف  كانط  يناقش  كام 

للكثات  بعديٌّة مجموعٌة، وحدة “تجميعٍ  ما  التي هي وحدٌة  التوليفيّة  الوحدة  ليست  لالستبطان 

دٍة، لكنها كام يرى هيغل “الوحدة التوليفيّة الحقيقيّة أو الهويّة  املختارة أوالً” بواسطة ذاٍت موحِّ

“املفهوم”.  أو  األنا”،  الفارغة،  الهويّة  مع  الكثة  رابط  تكون  التي  الهويّة  “تلك  أي  العقليّة” 

جسامً  بوصفها  و”الكثة  املفكرة”  الذات  بوصفها  “األنا  األصليّة،  التوليفيّة  الوحدة  هذه  من 

التوليفيّة األصليّة  ينبغي اعتبار الخيال املنتج أو الوحدة  يفصالن ذاتيهام أوالً”. لكن ال  وعاملاً 

فارغٍة  “أنا” شكليٍّة  يتموضع من جهٍة، بني “مطلٍق موجوٍد” لكن  لالستبطان “اصطالحاً وسطياً” 

للذات الفاهمة، ومن جهٍة أخرى، “متايز” الكثة يف الحدس، أي “عامل مطلق موجوٍد”. ويصّح 

[1]- See e.g. Westphal (2000).

see B129–( :راجع ، [2]- الحظ أن كانط ال يرى وحدة التوليف املاقبيل كنتيجة لفعل الجمع بل يراه كامناً يف أساس أي جمعٍ رضوريٍّ

..(.31). Cf. Schulting (2012:141ff
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القول أّن الخيال املنتج يكمن يف أصل االثنني: الذات الشكليّة للفاهمة، وعامل املوضوعات.

إذاً، هنا أيضاً يكمن مفتاح قراءة هيغل لفكرة املا قبل التوليفي الكانطي، بينام يشري يف الوقت 

نفسه إىل أن أكث فكرٍة تأمليٍّة عند كانط هي التي تبنّي حقيقة املوضوعيّة املطلقة، وتزعم أنّها تزّود 

الفكرة  أثناء تقدميه  بأّن كانط  التي تزعم  بالحقيقة  الجانب األخري  يرتبط هذا  بنقٍد داخيلٍّ لكانط. 

هذا  تعيني  يرّد  بها، ألنّه  يتمّسك  فإنّه ال  لالستبطان،  األصليّة  التوليفيّة  الوحدة  التأمليّة، يف شكل 

املبدأ التأّميل إىل الفاهمة فحسب. إنّه “يعرّب عن ]الفكرة[ و]يف ما بعد[ يدمرها بوعي من جديٍد 

الفارغة”  به هيغل، من جهة، بني ما يسّمى “الهويّة  الذي يقوم  التمييز  الدليل هو  بطريقٍة واعيٍة”. 

أو “الهويّة الشكليّة” أو “األنا املجرّدة”، ومن جهٍة أخرى، “الذات الحقيقيّة” وهي “هويّة توليفيٌّة 

أّن االستنباط  التوليفيّة الحقيقيّة لالستبطان]1]. ويقول هيغل  إنها املبدأ” أي، مبدأ الوحدة  أصليٌّة، 

الرتنسندايل ال ميكن أن يُفهم ما مل مييّز املرء “األنا” املمثلة )املصاحبة( “أنا أفكر الكانطيّة”، التي 

الفارغة”  التوليفيّة األصليّة لالستبطان، أي الخيال املنتج بني “األنا  الفكر، عن الوحدة  هي ذات 

و”األنا الحقيقيّة”. فام الذي سمح لهيغل بالتمييز بني هاتني “األنوين”؟ وما هي عالقة ذلك مبفهوم 

الخيال املنتج أو الخيال الرتنسندايل؟

يريد هيغل أن يربهن عىل أّن الخيال الرتنسندايل، الذي يعتربه “األنا الحقيقيّة” أو الهويّة التوليفيّة 

أّن  هيغل  يناقش  كام  هذا  املصاحبة.  أو  الحاكمة  أو  املتأّملة  “األنا”  أو  الفاهمة  ليس  األصليّة، 

الوحدة  تبدو أوالً كواحدٍة من املتقابالت املتّحدة أصالً يف  الفاهمة، “األنا” املتأّملة والحاكمة 

الفاهمة،  يف  التوايل،  عىل  املتقابلني  يف  موجودٌة  األصليّة  التوليفيّة  فالوحدة  األصليّة.  التوليفيّة 

أنّها من  الكثة الحدسيّة. غري  الذات املتأّملة، وكذلك “املستغرقة” “غري املتميزة” يف  التي هي 

الناحية املنطقيّة ليست حارضًة بوصفها الهويّة املطلقة للمتقابالت، لكن كهويٍّة نسبيّة فحسب، إما 

ضمنيًّا، كام يف الكثة املحسوسة، أو بشكٍل ظاهر، كام يف الفاهمة، التي متيّز ذاتها عن الكثة، 

فيها  تكون  التي  بالطريقة  أي  حرفيًّا،  التقابل  هذا  تظهر  التي  الحاكمة  يف  ذلك  من  أكث  حتى  أو 

النسبي  الفارق  الكثة املحسوسة ال  إّن يف  منفصلًة برصياً]]]. حيث  املحموالت واملوضوعات 

وال الهويّة النسبيّة بينها وبني شكل الفاهمة يصبح ملحوظاً فيها، “الهويّة متامهيٌة متاماً مع التاميز 

[1]- Cf. Sedgwick (2005).

األنا  لها.  املؤسسة  الحقيقية  األنا  عن  املشتقة  للفاهمة  الشكلية  الهوية  أو  الشكلية  لألنا  النسبية  للهوية  بالنسبة  منوذجيٌة  الحاكمة   -[2]

 . الحقيقية هي الهوية األصلية التي تشطر ذاتها، وتبدو مفصولًة داخل شكل الحاكمة، كموضوعٍ ومحموٍل أو جزيئٍّ وكيلٍّ
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النسبي، مع الكثة  الفارق  النسبيّة، وكذلك  الهويّة  الفاهمة تتضح  كام تكون يف املغناطيس” يف 

يف الحدس، من خالل الحالة التي متيّز فيها الفاهمة أو التصوريّة نفسها عن املضمون اإلمربيقي 

أو الحس. هذا “التاميز عن” يشري يف األساس إىل التصوريّة )الكانطيّة( الالسياقيّة؛ فهي تبنّي أن 

الثنائيّة متجّذرة يف التصوريّة الالسياقيّة. يقول هيغل:” الوحدة التوليفيّة هي مفهوٌم فقط ألنّها تربط 

التاميز بطريقٍة يخرج منها أيضاً، ويواجهها يف نقيضٍة نسبيٍّة. املفهوم الخالص يف العزلة هو الهويّة 

الفارغة. فاملفهوم ال يكون مفهوماً إال عندما يكون متامهياً نسبياً مع اليشء الذي يواجهه”. 

قِبل هيغل مبا قاله كانط بأّن الكثة ال تُعطى من خالل “األنا” املصاحبة، لذلك فهي “أنا” فارغٌة. 

ذلك ألنّها شكليٌّة بحتٌة، فـ “أنا” “األنا أفكر” متعلّقٌة بكثٍة من متثالت مضمون الفكر. لكّنه أيضاً 

فهم أّن كانط يعني أّن “األنا الفارغة” تنبثق بالدرجة األوىل من التامهي املطلق مع الكثة، بحيث 

يكون التمييز بني “األنا” الشكليّة الفارغة وبني الكثة ثانويًّا بالنسبة للوحدة التوليفيّة األصليّة، الهويّة 

املطلقة، التي هي “األنا الحقيقيّة”، التي تجعل -يف الفهم الهيغيل- األنا الفارغة املصاحبة الشكليّة 

“أنا” مشتّقًة مقارنًة مع الوحدة التوليفيّة األصليّة لالستبطان. لكن يف هذا يثري الشكوك بكانط، الذي 

أفكر”  “األنا  “األنا” املصاحبة يف  أّن   ،)B-Deduction( 16 من  الفصل  ، يف  تامٍّ بوضوٍح  يناقش 

أصيلٍّ  فعٍل  يف  تنشأ  التي  الذايت،  الوعي  لهويّة  املشتّقة  غري  األصليّة  “األنا”  هي  الذايت  للوعي 

لتوليفٍة قبليٍّة. )for extensive discussion, see Schulting 2012, esp. Chap. 6(. إّن كون فعل 

املصاحبة ناشئًا يف التوليفة القبليّة ال يسمح بفصٍل حادٍّ بني االثنني، بالطريقة التي يقرتحها هيغل، 

أي إّن “األنا” الواحدة الفارغة للفاهمة مشتّقٌة من “األنا” الحقيقيّة للخيال الرتنسندايل وثانويٌّة لـها 

أفعال  فعٍل من  أّن لكلِّ  يعني  ، وهو  تأسيٌس منطقيٌّ التأسيس هو  التوليفيّة األصليّة(.  الوحدة  )أي 

املصاحبة متثاّلته من خالل “أنا” متأّملٍة، هناك حالٌة من التوليف القبيل، وبالعكس ينتج بطبيعة 

أفكر”  “أنا  للـ  التحليليّة  الوحدة  مصاحبٍة.  فعل  القبليّة  التوليف  من حاالت  حالٍة  كلِّ  عن  الحال 

املصطحبة لتمثاّلتها تكون “ذات امتداٍد واحٍد دقيق”، كام عرّبُت عنها يف )Schulting 2012(، مع 

توليفة قبليّة. وهذا يعني عدم إخفاق أّي توليفٍة قبليٍّة يف إنتاج فعل مصاحبٍة من خالل “أنا أفكر”، 

واستبطان  أفكر”  “أنا  ال  ألّن  قبليٍّة.  توليفٍة  عىل  مؤسٍس  غري  املصاحبة  هذه  أفعال  من  فعل  وال 

التوليفة األصليّة تُختزل إىل نفس فعل تفكري الوعي الذايت، ألّن كّل حالٍة فعليٍّة من حاالت وعي 

الذات، أي -كام يرى كانط- كّل حالة حكٍم فعليٍّة. ال يشء يف تفسري كانط يشري إىل أّن الفاهمة أو 

الحاكمة أو ال “أنا أفكر” املصاحبة ليست االستبطان األصيل، الذي هو فعٌل قبيلٌّ أصيلٌّ للتوليفة 

أو وحدٌة توليفيٌّة أصليٌّة.
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ال ميكنني هنا أن أكّرر القّصة الشديدة التعقيد عن رأي كانط بالوعي الذايت املتعايل األصيل، 

لكن فصل الـ “أنا” التي تصاحب متثاّلتها عن الوعي الذايت األصيل، كام فعل هيغل، ليس مضموناً 

متاماً عىل أّي حاٍل. ليس فقط أنّه غري مضموٍن، بل أيضاً يزيد من صعوبة كيفيّة انسجام قراءة هيغل 

، ويبدو أّن هيغل يريد أن  مع فكرة كانط الحاسمة حيال الوعي الذايت من حيث عالقته بفعٍل حديسٍّ

يفصل فكرة الوحدة التوليفيّة األصليّة أو الهويّة عن أّي نوٍع من النشاط الصادر عن الذات املفّكرة، 

وبالفعل عن “األنا” التي تصاحب متثاّلتها )هذا يبدو شبيهاً ب McDowell، كام أرشت يف الفصل 

تفكرينا  شكل  بني  واملوضوع،  الذات  بني  األصليّة  التوليفيّة  الوحدة  فإّن  لكانط،  بالنسبة  أما   .)[

واملحتوى املادي يف الحس، ليس معطًى أو هويًّة أوليًّة، حتى لو كانت هويًّة قبليًّة، بل هو يشٌء 

يحتاج إىل أن يتأّسس يف فعل الفاهمة، من خالل ذاٍت واعيٍة بفعلها املصاحب، ودمج متثاّلتها 

ألجل كلِّ إدراٍك عابٍر.

يتهم هيغل كانط باألمرين، وهو يناقش بطريقٍة متناقضٍة مؤكّداً عىل أّن الوحدة التوليفيّة األصليّة 

تكمن يف أصل كّل دمٍج ممكٍن للمتقابالت )الفاهمة والحاسة( ومفرتضاً أن امللكة األساسيّة التي 

تسبب هذه الوحدة التوليفيّة األصليّة مناقضٌة أيضاً ملا توّحده، بتعبريٍ آخر، هي واحدة من املتقابالت 

يف املركّب. وبتعبريٍ آخر، إّن الذي يوّحد املتقابالت ال ميكن أن يكون هو نفسه مكّوناً من مكّونات 

تلك الوحدة، أي أْن يكون واحداً من املتقابالت. هذا االتّهام هو جوهر الزعم الهيغيل بأّن تفسري 

كانط متناقٌض داخلياً، أو عىل األقل ليس صحيحاً يف حكمه الواعد واألكث تأمليّة. لكن التناقض 

املزعوم ال ينشأ إال ألّن هيغل مييّز متييزاً حاداً بني “األنا” الفارغة و”األنا” الحقيقيّة، حيث تكون 

األخرية هي وحدة املتقابالت، يف حني أّن السابقة هي مجرّد واحدٍة من النقائض. وهكذا يثري نقد 

هيغل سؤاالً واضحاً عىل مّدعى كانط بأّن الفاهمة، بواسطة الخيال املنتج يف الحاسة، هي بذاتها 

الوحدة التوليفيّة األصليّة لالستبطان.

بسبب سوء استبطان التمييز الشكيل البحت بني الـ “أنا أفكر” املصاحبة أي الـ “أنا” التي تعرّب 

عن الوحدة التحليليّة لالستبطان وبني األنا الحقيقيّة للوحدة التوليفيّة األصليّة لالستبطان، يفصل 

القبليّة  التوليفة  فكرة  قليالً  يحّول  وبالتايل  الفاهمة،  عن  املنتج  الخيال  عادلٍة  غري  بطريقٍة  هيغل 

، تجمع املضمون املادي )كام عند كانط( - إىل فكرة توليفٍة قبليٍّة حيث  -كالتي من منظوٍر شكيلٍّ

ط املضمون املادي، أي عىل نحٍو مطلٍق. وفقاً للمنظور السابق، مل  يجمع املاقبل الشكل ومبسِّ

يعد باإلمكان اعتبار الشكل خارجاً عن الجمع املاقبيل بني الشكل واملضمون، ألنّه بذاته جزٌء من 

املجموع. إذاً قد ال يكون منطقياً بالنسبة لكانط -كام يحاول هيغل أن يربهن- االعتقاد بأّن املضمون 
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املادي يجب أن يكون فرضاً مسبقاً، أي يجب أن يتم تزويده من خارج الشكل أو املنظور الشكيل 

كان  إذا  لكن  مسبقاً.  متّحدان  للفكر  املاديني  والشكل  املضمون  ألّن  للفاهمة.  الجامعة  للذات 

ادعاء الوحدة يف كثة التمثاّلت بالحدس مرشوطاً، أي، طاملا أّن الكثة موحدٌة بفعٍل من الفاهمة، 

يزعمها  التي  بالطريقة  كانط  ترابٍط يف حّجة  يوجد عدم  ال  إذاً  بالحدس،  الكثة  فهناك وحدٌة يف 

بالنسبة لكانط ليست  التوليفيّة األصليّة  هيغل. ولكن االتهام بعدم الرتابط ال يصمد، ألّن الوحدة 

عىل اإلطالق وحدًة بني الصورة واملادة، الذهن والعامل، املبّسط، أو الالمرشوط. فقط طاملا أّن 

هناك وحدٌة بني  الخيال،  بفضل  الربط  الفاهمة عىل  قدرة  بواسطة  متعيّنٌة،  قبليٌّة  ما  املضمون هو 

الشكل واملضمون، الحاسة والفاهمة. يف املقابل، يعتقد هيغل أّن هذه القّوة الرابطة، أي الوحدة 

التوليفيّة األصليّة لالستبطان، هي، ببساطٍة، حارضٌة مسبقاً يف الحاسة بشكٍل أّويلٍّ، ضمنياً، وفقط 

بعد ذلك تصبح واضحًة يف الفاهمة والحاكمة – هذا شبيٌه باستنتاج ماكدويل )McDowell( بأّن 

القدرات التصّوريّة فّعالٌة مسبقاً يف الحاّسة لكّنها ال تتصور بالرضورة يف النشاط االستطرادي أو يف 

الحاكمة )راجع موقف ماكدويل يف الفصل الخامس(. لكن بالنسبة لهيغل كام بالنسبة ملاكدويل ال 

يكون تفعيل القابليات التصّوريّة التي تربط الشكل واملضمون يف األساس ناجامً عن الفاهمة، أو 

ناجامً عن فعل الحاكمة، حتى لو كانت واضحًة أو ميكن )أو يجب( أن تُجعل واضحة يف الحاكمة 

. فوفقاً لهيغل، الخيال املنتج هو املسؤول الوحيد والحرصي  من أجل أن ينبثق منها إدراٌك تصوريٌّ

عن هذا التفعيل يف الحاسة. 

ليس  فارغًة  وأشكاالً  الخالصة مجردات،  واملفاهيم  الخالص  الحدس  يعترب  هيغل  أّن  واضٌح 

لها وجوٌد مستقٌل. ويف رأيه يجب اعتبار ثنائيّة الكثة والفاهمة، والنقيضة، أوليًّة. يقول هيغل: إن 

الكثة ال توجد بشكٍل مستقلٍّ عن مبدأ الوحدة التوليفيّة. وهذا يستبعد باألساس احتامل املضمون 

الالتصوري، املضمون الذي مل يكن مندمجاً مع الصورة املفهوميّة، حتى لو بشكٍل أّويل فقط. فال 

حقيقة خارج الصورة املفهوميّة، التي يجب عىل املضمون أن ينطبق عليها مبعًنى تصوريٍّ مبهٍم. 

كام أّن هيغل يحاول يف املنطق الكبري أن يربهن عىل أّن فلسفة كانط الرتنسنداليّة تفرتض بطريقٍة 

خاطئٍة تعارضاً مطلقاً بني صورة الفكر واملضمون املادي، وهذا ما ينبغي أن يضفي الواقعيّة عىل 

وبشكٍل  سلفاً  أو حارضاً  متاحاً  الواقع،  بوصفه طريقنا إىل  لو كان هذا املضمون،  املفهوم، كام 

أن  ميكن  ال  الواقع  أّن  القائل  املزعوم  كانط  لرأي  هيغل  تفسري  كيفيّة  مع  ينسجم  وهذا   . مستقلٍّ

يقول  الله.  وجود  عىل  األنطولوجي  للربهان  كانط  نقد  إىل  تشري  التي  املفاهيم  من  “يُستحرض” 

هيغل ناقداً كانط
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هيغل، مادة الحس أو املحسوس ليس ما “يجب املصادقة عليه بوصفه الواقع املغاير للمفهوم”]1]. 

لكن كانط، بالطبع ال يسلّم بأّن الواقع املوضوعي معطًى خارج التصوريّة املحتومة، بل يفرتض 

أّن الواقع املوضوعي معطًى )من املنظور التجريبي(، حتى لو مل يكن هذا االفرتاض يف ما يتصل 

بعض  عىل  بالرضورة  قائٌم  املوضوعي  الواقع  أّن  لتبيني  يسعى  ثم  قبل،  من  فلسفياً  مربراً  بذلك 

رشوط اإلمكان إىل الحد الذي يكون فيه ما هو معطًى محّدداً مفهومياً باعتباره واقعاً موضوعياً )من 

املنظور الرتنسندايل(. الحس بالنسبة لكانط، ليس هو الواقع، بل هو يشري إليه فقط، من جهِة جانبه 

املادي، ال بقدر ما يتعلق بشكله البنيوي )الذي يتوقف عىل الفاهمة، وأشكال الحدس، املكان 

والزمان(. لكن بالطبع، ال ميكن إنكار وجود مغايرٍة ال ميكن إزالتها بني آراء كانط وهيغل حيال 

معنى الواقع املوضوعي]]]. 

8.5 اخلامتة: “الفكرة التأملّية”

“من خالل سطحيّة” االستنباط يرى هيغل أّن كانط منح امتيازاً لـ”وحدة التأّمل” باعتبارها أعىل 

“أنا”  واملضمون،  الشكل  والعامل،  الذهن  باملتقابالت:  متمّسكاً  زال  ما  وأنّه  فلسفيٍّة،  نظٍر  وجهة 

والطبيعة، إلخ. يف املقابل، إّن نظرة هيغل إىل الفلسفة ترى أّن فكرة “املوضوعيّة املطلقة” هي “النفي 

املطلق” لهذه املتقابالت، التي تعرّب عن “الواقع الحقيقي الوحيد” الذي يجب أن تسعى إليه الفلسفة 

الحقيقيّة. فاملثاليّة الحقيقيّة هي اإلقرار بأن ليس أليٍّ من املتقابالت )الجسد / النفس، “أنا” / الطبيعة، 

الشكل / املضمون/، الذهن / العامل( وجوٌد مستقلٌّ – أي إنّها من حيث هي “ال يشء”. فهيغل يرى 

هذه املثاليّة الحقيقيّة يف قول كانط املأثور بأّن ال املفهوم وال الحدس ميلك وجوداً مستقالً )هكذا 

يقرأها عىل األقل(، أو يف سؤاله الشهري “كيف تكون األحكام التوليفيّة القبليّة ممكنًة؟” الذي يعرّب 

عن هويٍّة أصليٍّة للعنارص املتغايرة. لكن لسوء الحظ، عندما يحلّل هيغل حجج كانط يف االستنباط 

الرتنسندايل، فإنّه يرى أّن املرء ميكن أن يلقي نظرًة خاطفًة فقط عىل هذه الفكرة من خالل سطحيّة 

استدالل املقوالت”. ويقول هيغل، يف حني أّن فكرة الهويّة األوليّة ملا هو مختلٌف أو غرُي متشابٍه 

هي تفكري كانط العقالين الحقيقي -وهو يبّددها من جديٍد- من خالل اإلعالن عن أن يكون اإلدراك 

املحدود صورَة املعرفة الصحيحة الوحيدة، بفضل “الهويّة الشكليّة” البحتة للفاهمة.

[1]- ناقش هيغل يف املنطق أن الحقيقة هي يف الواقع مشتقٌة أو صادرٌة عن املفهوم عىل عكس رأي كانط بأن الوجود ال ميكن أن ينتج من 

خالل الفاهمة أو العقل. الواقع ليس شيئا خارجيا برأي هيغل، بل يجب أن يشتق من املفهوم ذاته يف ما يتوافق مع اللوازم العلمية. الحس 

أو الحدس ما قبليان بالنسبة للفاهمة املفهومية بقدر ما يتم توضيح أن العقل هو رشطها. 

[2]- See further Schulting (2016c).
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املواقف  أّن  وهو  مختلٍف متاماً،  افرتاٍض  من  تبدأ  لكانط  هيغل  قراءة  أّن  برهنت عىل  لكّنني 

لكانط  البدائيّة املنهجيّة  والنقطة  الحقيقيّة.  الفلسفة  لها يف  نقديٍّة، وبالتايل ال أساس  الثنائيّة غرُي 

كانت -للوهلة األوىل- مختلفًة متاماً. يفكر كانط بواسطة العنارص القابلة لالختالف يف املعرفة، 

من خالل التحليل، آخذا باالعتبار البحث عن وحدتها يف املعرفة. وعليه، فالقبليّة التوليفيّة ليست 

افرتاضاً؛ إذ يجب أوالً إثبات أنّها تحصل بفضل “تحليل ملكة الفهم”. ويركّز هيغل عىل الخاصيّة 

التوليفيّة للفكر مبعًنى أوسع بكثريٍ، ليس بالرضورة املعرفة التجريبيّة متاماً، حيث يبدو أن افرتاض 

هيغل األسايس هو الحقيقة القبليّة التوليفيّة، التي ميكن تبيان أنّها ظاهرٌة بالطريقة التي نفكر فيها 

الوحدة  عنرص  عن  وهيغل  كانط  من  كلٌّ  يبحث  الكبري.  املنطق  يف   ً وتحديدا  فقط  كونها  حيال 

التوليفيّة التي تكمن قبلياً يف الفكر، إما باملعنى الضيّق )كانط( أو باملعنى الواسع )هيغل(، لكن 

من زاوية مختلفة: يسعى هيغل بانتظاٍم لوحدة العقل يف توظيف املفاهيم، يف حني يبحث كانط 

عن الوحدة التوليفيّة التي تكمن يف أفعال الفاهمة يف األحكام التوليفيّة حيال املوضوعات، بقدر 

فإّن كانط يعمل فعالً بعبارات  ما تكون هذه املوضوعات صحيحًة موضوعياً. وكام يزعم هيغل 

لكّنه  الطبيعة(،   / أنا  املوضوع؛   / الذات  بعد؛  ما   / قبل  ما  املضمون؛   / )الشكل  تفاضليٍّة  تفكريٍ 

الشكيل الحتامل  التحليل  إالّ يف  تفيذ  ال  فهي  امليتافيزيقيّة؛  الكيانات  وبني  هذه  بني  يساوي  ال 

املعرفة التجريبيّة. فكانط ليس من املعتقدين بثنائيٍّة ميتافيزيقيٍّة. لكن هيغل يتهم كانط بـ “تثبيت” 

أو “إطالق” عبارات التأّمل يف مقابلها، مشرياً إىل أّن كانط يعطيها وضعاً ميتافيزيقياً. ونتيجة هذا 

“التثبيت”، وفقاً لهيغل، هي أّن املرء ال ميكن أن يحّقق الوحدة العقليّة الحقيقيّة، أعني الوحدة من 

منظور العقل )مقابل الوحدة من منظور الفاهمة الضيق( بني عبارات التأمل املختلفة، والوحدة غري 

املرشوطة بني الذات واملوضوع، الصورة واملادة، الذهن والعامل، الفكر والوجود، إلخ.

ذلك  الهيغيل،  الديالكتيك  منوذج  يف  وكانط  هيغل  مقاربات  بني  الفارق  نفي  ميكن  ال  لكن 

ألنّه رغم تركيزهام املشرتك عىل الوحدة التوليفيّة يف الفكر فإّن منهجيهام وافرتاضاتهام االبتدائيّة 

مختلفٌة متاماً. وباختصار، إّن نقد هيغل لكانط يثري التساؤل حول املنهج الفلسفي عند كانط ذاته 

إذا مل يقبل املنهج  الذي يرتكز عىل املنطق االستطرادي، بالتايل ال ميكن أن يكون نقداً داخلياً 

الفلسفي )أو عىل األقل يحسب حساباً للفوارق املنهجيّة، التي فشل هيغل يف تحديدها(. إّن نقد 

هيغل ملنطق كانط االستطرادي صحيٌح بقدر قبولنا بافرتاضات هيغل العامة حيال ما يفرتض أن 

تكون فلسفة هيغل؛ لكن أّي نقٍد لكانط يجب أن يأخذ هذه االفرتاضات بنظر االعتبار. إذ ال يوجد 

أّن  بالتحديد  يقول  اعتقاد هيغل األسايس  أّن  الرغم من  نظٍر حياديٍّة، عىل  نظاٌم فلسفيٌّ ذو وجهة 

هيغل ناقداً كانط
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الفلسفة يجب أن تكون حياديًّة يف وجهة نظرها، وأّن مثاليّتَه املطلقة توفّر الوسائل املناسبة لتكوين 

بانتظاٍم إىل وحدة الفكر من  النظر املحايدة هذه. فانحياز هيغل هو االنحياز الذي يسعى  وجهة 

، يف حني أّن تركيز كانط عىل  داخل منظور العقل الواسع، وهو الذي يسأل السؤال عام هو عقيلٌّ

الوحدة موّجٌه لتربير توظيف املفاهيم املاقبليّة ال سياّم يف األحكام املتعلّقة باملوضوعات، أي 

من أجل الحصول عىل مزاعَم معرفيٍّة تجريبيٍّة مربرٍة بالعامل. إنّ هدف هيغل أكث ارتباطاً بالتامسك 

أو الرتابط الداخل تصوري لهذه املزاعم املعرفيّة أو لغريها من املعارف أو توظيف املفاهيم يف 

السياق األوسع الستعامل املفهوم ورشوطه املنهجيّة والتاريخيّة]1]. 

ناتٌج عن  الفلسفيّة  كانط  منهجيّة  أّن  اعتبار  بوجوب  القائل  الهيغيل  النقد  أّن  نقول  وباإلجامل 

تناقضات يف الفكر الكانطي، أو أّن كانط بنفسه أشار إىل وجهة النظر الحياديّة للمثاليّة املطلقة، 

أي الفكرة التأمليّة للهويّة املطلقة، حتى لو كانت أوليًّة، أخفقت، كام بيّنت، ألّن هيغل أخطأ يف 

التوليفيّة  والوحدة  بحتة(  تأمليّة  أنّها  )املزعوم  املصاحبة  الفاهمة  “أنا”  بني  الحميمة  العالقة  فهم 

األصليّة التي أصاب يف ربطها بالخيال املنتج، لكّنه أخطأ يف فصلها عن الفاهمة. وعليه مهام كان 

فضل االعتقادات الفلسفيّة لهيغل ونتائج نقده لكانط عىل فكر كانط نفسه، فإّن ما يسّمى نقد هيغل 

الداخيل لكانط ال ميكن أن يصمد أمام التحقيق. 

[1]- See further the discussion in Schulting (2016c).
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