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منظومة كانط 
الفلسفية

ما لها وما عليها

فصلية ندوة االستغراب تنظمها  التي  التخّصصية  ندواتها  إطار  يف 

للدراسات  اإلسالمي  املركز  يف  عقد  "االستغراب"، 

كانط  منظومة  حول  نقاش  حلقة  بريوت  يف  االسرتاتيجية 

بالفلسفة  املتخّصصني  من  جمٌع  فيها  وشارك  الفلسفية. 

الغربية وفلسفة الدين.

لفصلية  املركزي  التحرير  مدير  وأدارها  للحلقة  قدم 

الباحثون األساتذة     "االستغراب" محمود حيدر، وشارك فيها 

حسني صفّي الدين، وجميل قاسم، وهادي قبيس.

تناول املحارضون منظومة كانط الفلسفية من زوايا مختلفة، وقد جاءت املداخالت عىل النحو التايل:

منظومة  لها  تعرضت  التي  النقدية  األطروحات  اىل  فيها  عرض  افتتاحية،  مداخلة  الندوة  مدير  قدم 

)كانط( الفلسفية، والسيام لجهة التناقض الذي ُوضعت فيه حيال مهمة العقل. واإلشكالية التي تناولها 

املعرفة  اىل  يصل  أن  العقل اليستطيع  أن  ليرُبهن  كوسيلة  العقل  كانط  يستخدم  ان  كيف ميكن   : هي 

الفعلية باألشياء كام هي... 

الفلسفي  للنظام  األساسية  املرتكزات  مداخلته  يف  تناول  الدين،  صفّي  حسني  الدكتور  الباحث   •

كونت  وأوغست  وهيوم  ديكارت  مثل  والحداثة،  للتنوير  املؤسسني  بالفالسفة  عالقته  مبينا  الكانطي، 

وسواهم..وأشار اىل أن مهمة )كانط ( األساسية كانت التأسيس لنظام تفكري فلسفي جديد..

اللبنانية تناول قضية الدين عند كانط من  • الدكتور جميل قاسم أستاذ فلسفة الجامل يف الجامعة 

القانون  او  األخالقية  أن  الباحث  بحسب  كانط  يرى  العقل".  حدود  يف  "الدين  األخري  كتاب  خالل 

األخالقي حتى ولو كان يفرتض وجود كائن اسمى، فإن فكرة هذا الكائن تصدر عن األخالق وليست 

هي األصل يف صدور األخالق.

الشيخ جامل  عنه  بالنيابة  قدمها  التي  محارضته  كانت  فقد  قبيس  هادي  اإلسالمي  الباحث  أما   •

عامر بعنوان: 

"األخالق الذاتية الكانطية والخدمة اإللهية"

وفيها قّدم الباحث دراسة مقارنة بني ميتافيزيقيا كانط األخالقية ذات األفق املحدود بالدنيوية املادية، 

وبني مكارم األخالق القرآنية..

نشري إىل تعقيبني نقديني عىل مداخلة كل من د. صفي الدين و د. جميل قاسم عند نهاية كل من 

املداخلتني.



كانط في "نقد العقل"
كيف تسلك امليتافيزيقا طريق العلم اآلمنة؟..

]*[
مداخلة: حسني صفي الدين]]]

للعقل البرشي يف نوع من معارفه هذا القدر الخاص: أن يكون مرهقاً بأسئلة ال ميكنه رّدها، 

ألنها مفروضة عليه بطبيعة العقل نفسه، وال ميكنه أيضاً أن يجيب عنها، ألنها تتخطى كلياً قدرة 

العقل البرشي«]][.

إن مالحظة هذه العالقة املتناقضة للعقل مع نفسه العقل هو الذي يسأل، وهو الذي عليه اإلجابة 

عن السؤال.

فهل املشكلة يف السؤال أو يف قدرة العقل عىل اإلجابة؟

برأينا املشكلة يف االثنني معاً: كيف يجب أن نسأل؟ وعىل أي سؤال العقل قادر عىل اإلجابة؟

يجب أن نسأل، يقول كانط »ليس كتلميذ يسأل أستاذه، وإمنا كقاٍض يستجوب متهامً«. ولكن 

كيف لهذا السؤال أن يكون هكذا – من دون معرفة قبلية باملوضوع.

إمكاناته  العقل رشوط  أن يعرف هذا  يقبل األسئلة ويجيب عنها دون  أن  له  العقل كيف  وهذا 

وحدودها.

وإذا كان كذلك فام هذه الحدود، هذه الرشوط؟

حني صدر كتاب كانط يف العام 1781: »نقد العقل املحض« ويف طبعته الثانية املنقحة عام 

1787 أحدث ثورة، وأثار نقاشاً مل ينته حتى اليوم.

ولكن هذا النقد مل يأت من دون مقدمات، كانت عبارة عن أسئلة حول البناء العظيم للفلسفة – 

حفز ذلك تطور العلوم، واندفاعها يف وقت بقيت الفلسفة تراوح مكانها، فعلوم الرياضيات والفيزياء 

 *ـ طبيب وباحث يف الفلسفة الغربية.

]2]ـ إميانويل كانط، نقد العقل املحض ط2.
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والطبيعة، مل تنتظر الفلسفة لتعطيها إشارة االنطالق يف مسارها. وهي مل تنتظر الفلسفة التي ُعّدت 

لقرون »علم العلوم« وهذا ما دفع الفالسفة للبحث عن أسباب هذه املراوحة، والبحث عن طرق 

للخروج من هذه األزمة. بدأ ذلك مع ديكارت وبيكون،  والتجريبيني اإلنكليز )لوك وهيوم(.

وكانت تتفاعل عند كانط منذ أطروحته »املبادئ األساسية للمعرفة امليتافيزيقية« 1755 ويف العام 

1770 – أطروحة »يف صورة العاملني الحس واملعقول ومبادئهام«.

كل ذلك أنضج عملية النقد عند كانط، واستطاع من خالل هذا النقد أن يشخِّص العلَّة، وأن يبني 

مبادئ وقواعد دقيقة إلعادة البناء الفلسفي عىل أسس متينة، حتى تسلك امليتافيزيقا »الطريق اآلمنة 

التي ال تنسد أبداً« طريق العلم.

وبالتايل، كيف ميكن لألحكام التأليفية  القبلية أن تكون؟ وكيف تختلف ع ن األحكام التحليلية؟]1[.

)يعني غري  نحو كيل ورضوري.  الحكم عىل  تخرب عن موضوع  أحكام  إصدار  بإمكاننا  كيف 

مستمد من التجربة، كون التجربة تظل جزئية، وال يطلع الكيل عن الجزيئ(.

وفقاً  املعرفة  انتظام  فرض:  قامئًة عىل  الثامن عرش«  القرن  »وحتى  لقرون  الفلسفة  كانت  وإذا 

ملوضوعات املعرفة، وأن ينتظم العقل وفقاً للموضوع. 

فيثري كانط فرضاً مختلفاً: ماذا لو اتبعنا منهجاً خاصاً يقوم عىل فرض أن تكون املوضوعات هي 

التي تنتظم وفقاً ملعرفتنا؟ كون ملكة املعرفة نشطة وفاعلة وتلقائية وليست مجرد متلقية.

عىل  تقوم  العالقة  وهذه  نفسه؟  واملوضوع  للموضوع  الذهن  تصور  بني  العالقة  تكون  كيف 

صالت ثالث: 

الصلة بني التصور واملوضوع لجهة املطابقة، حيث الذهن هو ملكة معرفة ويطلق عليه كانط 

»العقل النظري«.

الذهن  يكون  الصلة  هذه  ويف  معلوالً،  بوصفه  واملوضوع  علة  بوصفه  التصور  بني  والصلة 

ملكةرغبة ويسميه عقالً عملياً.

]]] -  يف األحكام التحليلية يُفكَّر فيها االقرتان بني الحامل واملحمول من خالل الهوية.  

وهي تفسيية ألنها ال تضيف شيئاً باملحمول إىل مفهوم Concept الحامل وال تفعل إاّل أن تفككه بالتحليل إىل معاينة الجزئية التي سبق 

أن فكَّرت فيه. وبهذا املعنى هي تفسيية.

األحكام التأليفية هي تلك األحكام التي يُفكَّر فيها ذلك االقرتان من دون الهوية املذكورة. فهي توسيعية وتضيف إىل أفهوم الحامل محموالً 

مل يكن ليفكر فيه ومل يكن يف وسعنا أن نستمده منه بالتحليل.

منتدى االستغراب
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هذا عن فاعلية الذهن، فامذا عن صلة التصور بالذهن نفسه لجهة انفعال الذهن بهذا التصور؟ 

ويسميه كانط نقد الحاكمة. 

ومملكتُها  نفسها،  تكرر  أسئلتها،  يف  تتخبط  حالة  قرون،  وعرب  )امليتافيزيقا(  الفلسفة  عاشت 

أصبحت خاويًة كام يقول كانط. وهذا العلم )الفلسفة( عمل عىل موضوعات العقل التي تتنوع إىل 

ما ال نهاية من دون أن يتعامل مع العقل نفسه.

فمع تطور العلوم )الطبيعية(، راحت تتبدى أكرث فأكرث أزمة امليتافيزيقا، وبدأت تثري أسئلة كثرية 

حول املعرفة ورشوطها، وبرزت محاوالت جادة لتشخيص هذه األزمة.

إن تطور العلوم )الرياضة والفيزياء والهندسة( )علوم مجردة( منذ القرن الخامس عرش أدى إىل 

سقوط امليتافيزيقا من عرشها )كعلم العلوم( وهي التي كان سلطانها مطلقاً، ال مجال للتحرر منه 

وترشيعها أخذ ينحل، بفعل الحروب الداخلية. وكان الريبيون وهم نوع بدو يكرهون الحرث الدائم 

لألرض، ويكرسون من وقت آلخر رابطة العمران.

وهذه الفوىض التي تسبب بها الريبيون، مل تستطع أن تعيق محاولة آخرين من أن يحاولوا دامئاً 

من جديد إعادة الحياة إىل ساحة عملها.

فإذا كانت دراسة لوك وظيفة الفاهمة البرشية قد أسهمت يف إقرار مرشوعية تلك الدعاوى، فكل 

ذلك برأينا بدأ مع أسئلة ديكارت.

وفرنسيس  التامالت  يف  وأسئلة  ديكارت،  مع  األزمة،  هذه  لتشخيص  جادة  محاوالت  وبرزت 

بيكون Francis Bacon )1561-6]16( يف نقده واقع الجهد الفلسفي. ولوك )]163-1704( ودراسته 

لوظيفة الفاهمة البرشية، وهيوم )Hume )1776-1711 حول البناء العظيم للفلسفة.

اهلم الديكاريت

 Discours الطريقة  فنتاجه »حديث  للميتافيزيقا  ثابتة  لقواعد  يؤسس  نشاطه،  ديكارت يف  كان 

 mediatations والتأمالت وسأبدأ مع ما أطلقت عليه تسمية يف الفلسفة األوىل de la mathode

metaphysique مل تكن سوى محاولة جادة إلرساء هذه القواعد لتحرير الفلسفة من األوهام املثالية 

التي تحكمت بها لقرون.

فهو يقول إنه ينبغي لنا أن نقيم العلوم عىل قواعد ثابتة وأن نرفض كل آرائنا القدمية مرة يف حياتنا، 

ومنها االعتقاد أن مبادئ املعرفة هي الحواس، التي ال ميكن أن يوثق بها.

كانط في "نقد العقل"
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وبرأيه أن صورنا عن األشياء، ترتكب من األفكار التي لدينا، عن أشياء أخرى أبسط، موجودة حقاً.

ويجب أن نعيد فحص األشياء التي يساورنا أدىن شك فيها، إىل أن نعرث عىل يشء ثابت، وعّد الـ 

»أنا موجود« هي حقيقة واجبة برهانية Apodictif ال نستطيع أن نشك فيها.

فيقول »أنا هو الكائن الذي يشك، أنا هو الكائن الذي يدرك، يرغب، ولديه القدرة عىل التخيل«. 

وقد توصل إىل »أن التذهن ليس مثرة املخيلة وإمنا اإلدراك وحده«.

اتجاهاً يف  يهب  منهجاً،  بوصفه  الشك  أن  وأرى  عقيل،  تسكن  التي  »الحكم«  بقوة  أدرك  فأنا 

املسري ألصل إىل العلم الحقيقي«.

العلوم  الحقيقي، إىل فلسفة تضاهي يف قواعدها  العلم  الوصول إىل  الديكاريت هو  الهم  إذن 

األخرى )الرياضة والفيزياء والطبيعة( عرب تأسيس قواعد منهجية إلصالح واقع الفلسفة.

ويف التأمالت يثري أسئلة تُضمر إجابات مل يتوصل إىل صوغها، ولكن بالتأكيد فتحت الطريق 

للبحث عنها، من حيث محاولة فهم إمكانات العقل يف دعوته إىل اعتبار »أذهاننا أشياء متناهية« 

الحواس« ومن كل األحكام  الذهن من مخالطة  »محدودة« وثانياً يف دعوته إىل وجوب تحرير 

السابقة]1[.

إذن أنا أدرك مبحض قوة الحكم يف ذهني ما كنت أحسب أين أراه بعيني، ويعترب أن األجسام 

ذاتها ال تُعرف حقاً بالحواس أو بقوة املحلية، وإمنا باإلدراك وحده. »هي األجسام تُعرف ألنها تُفهم 

أو تدرك بالذهن«]][ من دون أن يتوصل إىل فحص دقيق آللية عملية اإلدراك هذه.

ويذهب أبعد من ذلك ويتساءل حول قوة ما – مل يستطع أن يعرفها – وهي قوة غايتها أن تحدث 

هذه املعاين، من دون معرفة من األشياء الخارجية )معرفة قبلية(]3[.

وهنا يبحث ديكارت عن هذه القوة التي تعطينا املعرفة القبلية خارج أي تجربة.

ومعلوماتها  الحواس  بني  ومييز  ومعناه  املوضوع  بني  الكبري  الفرق  ديكارت  يحدد  وعندما 

املشوشة املعطاة، وبني مبادئ خلقت معي أو صنعتها عىل وجه ما« تساؤالت، أو باألحرى أسئلة 

راديكالية حملت مقدمات إلجابات ستصاغ بعد قرن ونصف القرن مع كانط.

ماذا عن هيوم وما قدمه من أسئلة واستنتاجات وسأعرض ملسألتني:

]]]-ديكارت تأمالت ميتافيزيقية يف الفلسفة األوىل، ترجمة كامل الحاج – بيوت – باريس – منشورات عويدات 980]، ص 26.

]2]- م.ن ص 83,

]3]- م.ن، ص 0]]. )ذم املجاوزة(

منتدى االستغراب
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الشك والسببية عند هيوم وعملية اإلدراك

عّد هيوم أن »اإلدراك هو مجموع التجربة سواء يف اإلحساس، أو التخيُّل«. االعتقاد أن وجود 

األشياء مستقل عن إدراكنا لها، وأن وجودها يظل قامئاً سواء أأدركناها أم مل ندركها مرده إىل الحواس 

ألنها ال ميكن أن تكون مصدر اعتقادنا باتصال وجود اليشء الخارجي عند غيبته من أمام الحواس.

العامل  بأن يف  ذلك  بعد  َحَكْمَت  فإذا  انطباعاتها.  هو  معينة  لحظة  الحاسة يف  لدى  ما  إن كل 

الخارجي شيئاً قامئاً هو سبب هذا االنطباع كان ذلك استدالالً عن طريق العقل أو الخيال.

من  النتائج  يستنتج  والعقل  معاً،  وصورته  األصل  لنا  يقدم  أن  ميكن  ال  الحس  اإلنطباع  إن 

املقدمات، بينام الخيال هو ما يجعلنا ندرك.

الحدس عند هيوم يشكل املبدأ يف عملية املعرفة، هو ما يتعلق باإلدراك املبارش لالنطباعات 

الحسية.

الحقيقة تنحرص يف االنطباعات الحسية واألفكار املتولدة عنها. 

إن الشك عند هيوم له أثر كبري فيام يتصل بإثارة الفحص األسايس عن العقل. ولكن هذا املنهج 

عند هيوم مل يتأمل يف كل الرتاكيب القبلية للذهن.

ورأى أن مصدر فكرة السببية عن هيوم فتحت الباب ولكنها مل توصده ألنها مل تتصور مسألة 

السببية بعموميتها ضمن إطار السعي إىل إيجاد حل نهايئ يتعلق بامليتافيزيقا بعامة.

وعنها  الحواس،  املتأتية عن  االنطباعات  اإلدراك هي  عملية  أساس  أن  إىل  هيوم  توصل  وقد 

تنشأ األفكار = ولكن ]إذا كانت األحاسيس مشوشة، أي آلية تتكون عنها هذه االنطباعات – وكذلك 

األفكار – التي هي إدراكات[.

كيف لهذه األحاسيس التي تأيت مشوشة أن تصفو ليتكون عنها انطباعات وأفكار وعرب أية آلية، 

ومبساعدة ماذا؟ هذا ما مل يجب عنه هيوم.

وقد رأى هيوم أن يف إمكانه أن يبنيِّ أنَّ القضية التأليفية ملثل هذا املبدأ القبيل )السببية( »ارتباط 

املسبب بأسبابه« هو ممتنع متاماً وأن كل ما نسميه ميتافيزيقا ال يؤدي بنا، مبوجب استدالل هيوم، 

العادة ظاهر  بفعل  له  التجربة فقط، وصار  لرؤية عقلية مزعومة استعريت من  إىل مجرد توهم  إالّ 

الرضورة.

الفلسفة  ويقول كانط يف معرض نقده هذا الفرض، هل كان هيوم ليزعم زعامً كهذا يهدم كل 
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املحضة، لو كانت مشكلتنا بعموميتها أمام ناظره؟ حني سريى مثة رياضة محضة. ألن هذه بالتأكيد 

قضايا تأليفية قبلية«.

أما بيكون فرنسيس فقد رأى أن الفلسفة ال بد لها أن تبدأ  من جديد، بقلم جديد، ولوح نظيف 

وعقل مغسول مطهر. ودعا إىل التخلص من أوهام »القبيلة« و»الكهف« و»املرسح« والسوق التي 

تتحكم باملقاربات الفلسفية.

أن  برأيه  يستطيع  التأسيس ملنهج تجريبي،  الجديد« يحاول  كتابه املخترص »األورغانون  ويف 

يحرر العقل البرشي من أوهامه، هذا العقل الذي بطبيعته يقبل كل يشء.

»ينبغي أن يبدأ العقل بتطهري ذاته من األوهام، وعندئذ يستطيع أن يقبل عىل الطبيعة، وقد خال 

ذهنه من األفكار املسبقة فيتمكن من تفسريها ومن سيادتها«.

ويوجه نقده ملنطق أرسطو، ويرى أن القياس ليس أداة للكشف عن حقائق الكون، وإمنا هو أداة 

لعرض الحقائق وإقناع الخصوم بها، وهو يقترص عىل عرض القديم دون اكتشاف الجديد.

انطلق هؤالء الفالسفة من سؤال جوهري: كيف نستطيع إصالح الفلسفة إصالحاً كلياً، لنجعل 

منها علامً قامئاً عىل أسس مطلقة؟

ولكن هذا الحراك الذي استمر لقرنني تقريباً، يبدو أنه استطاع مع كانط أن يضع مثاره، يف علم 

النقد، نقد العقل، وهو نقد لقدرة العقل بعامة بالنسبة إىل جميع املعارف التي ميكن أن ينزع إليها 

مبعزل عن أية تجربة، حيث اكتشف سوء فهم العقل مع نفسه، فلم يرُِث سؤال كيف تكون القدرة عىل 

التفكري، وإمنا ماذا ميكن للعقل والفاهمة أن يفهام؟ »رشوط حقل اإلمكان« إذن ال بد من تقديم 

العقل إىل امتحان العقل نفسه، أي ال بد من نقد العقل.

منطلقاً من سؤال: كيف ميكن أن نسلك الطريق اآلمنة للعلم فال تعود تنسد أبداً؟

هذه املشكلة مل تكن ممكنة بأقل من ثورة يف املنهج، وباألحرى قد استلزمت ثورة منهجية، 

مثلام استلزم حلّها رفع النقد إىل مستوى السيستام.

»معرفة  مهامته  بأشّق  ليقوم  العقل،  إىل  دامئاً  املوجه  النداء  كانت مبنزلة  املحاوالت  هذه  إذاً 

الذات« هذه املعرفة التي تجعله ينشئ محكمته التي تضمن له دعاويه املحقة بقوانني خالدة وثابتة.

النقد الكانطي

لقد بدأ كل يشء مع البحث ومحاولة إيجاد مثل هذا الدرب.

منتدى االستغراب
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ينبغي أن يعيِّنا  اللتان  الرياضة والفيزياء  النظرية.  العقل  وقد بدأ كانط رصد طبيعة عمل معرفتا 

موضوعاتهام قبلياً بطريقة محضة كلياً يف الرياضة، وجزئياً يف الفيزياء.

والحظ أنه عرب هذا التعيني القبيل للموضوعات قد سلكت الرياضة درب العلم اآلمنة. فأول من 

برهن املثلث متساوي األضالع قد ملعت يف  رأسه فكرة، إذ وجد أنه ينبغي عليه ال أن يضفي أثراً ما 

يالحظه يف شكل املثلث أو يف مجرد أفهومة Concept كام لو أن عليه أن يتعلم، بل أن يولد هذه 

بوساطة ما يتصوره هو فيه قبلياً وفقاً ألفاهيم.

كذلك سلك املنطق هذه الدرب من القديم منذ أرسطوطاليس ألنه »علم يقترص عىل العرض 

التفصييل للقواعد الصورية للتفكري بعامة والتدليل عليها بقوة«]1[.

ويدين املنطق بالنجاح الذي أحرزه إىل اقتصاره الذي يؤهله بل يجربه عىل التجرد من موضوعات 

املعرفة كلها. ويف املنطق ال عمل للفاهمة إال مع املعرفة كلها ذاتها، وصورتها فإذا كانت الرياضة 

قد سلكت دربها اآلمنة واملنطق أيضاً. فام السبب الذي مينع الفلسفة من إيجاد درب العلم اآلمنة؟ 

ومن أين ابتلت الطبيعة عقلنا بالسعي الدؤوب إىل اقتفاء أثرها بحسبانها غرضاً من أهم أغراضه؟

هذا العقل يندفع بحامسة للبحث يف أي موضوع من موضوعات املعرفة من دون معرفة لرشوط 

إمكانه، وحيث مل يستطع العقل أن يلبي حاجاتنا يف نزوعنا إىل بحث هذه املوضوعات.

لإلجابة عن سؤال ماذا ميكن للفاهمة وللعقل أن يعرفا؟ وإىل أي حد؟ مبعزل عن كل تجربة، 

وليس كيف تكون القدرة عىل التفكري نفسها ممكنة، إن نقد العقل هو نقد لقدرة العقل بعامة بالنسبة 

إىل جميع املعارف.

ومن أهداف كانط، عرض املصداقية املوضوعية ألفاهيمه قبلياً وجعلها مفهومة. ومن رشوط 

إمكان الحكم التأليفي القبيل – البحث يف العقل نفسه ال يف موضوعاته – واالستعامل املرشوع 

للعقل.

إن للميتافيزيقا استعداداً طبيعياً. لإلجابة عن األسئلة التي يثريها العقل عىل نفسه والتي يندفع إىل 

اإلجابة عنها تلبية لحاجته الخاصة قدر اإلمكان. 

معرفة  من  إما  التثبت  الرضوري  من  ألنه  التناقضات.  يف  توقعنا  كانت  العملية  هذه  ولكن 

املوضوعات، وإما من جهلنا لها، وكذلك قدرة العقل أو عجزه عن الحكم بشأنها.

وبالتايل ال بد من إثارة سؤال: كيف ميكن للميتافيزيقا بوصفها علامً أن تكون؟

]]]- كانط ]3.
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إن نقد العقل برأي كانط سيؤدي بالرضورة إىل علم، ألن استعامل العقل الدوغاميئ يؤدي إىل 

مزاعم ال أساس لها ميكن أن نعارضها بأخرى تعادلها زعامً، ومن ثم نقع يف الريبية.

إن العقل هو القدرة التي متنحنا مبادئ املعرفة القبلية والعقل املحض هو ذاك الذي يتضمن 

مبادئ معرفة يشء ما عىل نحو قبيل متاماً.

وهذه املعرفة القبلية ليست املعرفة املستقلة عن هذه التجربة أو تلك بل املستقلة بالتامم عن 

كل تجربة.

أما املحضة، فهي تلك املعارف القبلية التي ال يخالطها أي يشء أمبريي )تجريبي( البتة.

ولكن ال بد من آلة أو مجموعة مبادئ مبوجبها ميكن للمعارف القبلية املحضة أن تكتسب أو 

أن تقوم حقاً.

املوضوعات  وهذه  املوضوعات،  لنا  تعطى  الحساسية  بوساطة  اإلدراك  عملية  تحديده  ويف 

هي وحدها تزودنا بالحدوس، لكن الفاهمة يرى أنها هي التي تفكر بهذه املوضوعات ومنها تتولد 

األفاهيم.

األحاسيس املشوشة يتم تنقيتها من خالل العقل املحض عرب القصدية واالنطباعات تتحول 

إىل إدراكات – إدراكات حسية، ومن ثم عقلية عرب صوريت الزمان واملكان الزمان لـ )معيَّة وتتايل( 

واملكان كامتداد.

عند كانط املكان ليس أفهوماً أمبريياً استُِمدَّ من تجارب خارجية، بل إن التجربة الخارجية عينها 

ليست ممكنًة إالّ بوساطة ذلك التصور )املكان(.

واملكان عند كانط هو تصور رضوري قبيل يشكل أساساً لجميع الحدوس الخارجية، ويؤكد 

أنه ال ميكن البتة أن نتصور أن ليس هناك مكان. يف الوقت أنه ميكننا التفكري أنه ليس هناك من 

موضوعات يف املكان.

املكان إذاً رشط إلمكان الظاهرات، ال مبنزلة تعيني لها وهو تصور قبيل يشكل أساساً للظاهرات 

الخارجية بالرضورة، هو حدس محض كٌم ال متناه معطى.

أما الزمان فهو تصور رضوري يشكل أساساً لجميع الحدوس، فالزمان معطًى قبلياً، فيه وحده 

يكون تحقق الظاهرات ممكناً.
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وحدة الزمان

ليست سوى أجزاء من  واألزمنة املختلفة  أن تكون معاً  تتتاىل، وال ميكنها  واألزمنة املختلفة 

الزمان الواحد، أما األمكنة فهي ال تتتاىل بل تكون معاً.

ويضع استنتاجه بأن جميع الظاهرات الخارجية تتعني قبلياً يف املكان ومبوجب عالقات املكان. 

وكذلك إن جميع الظاهرات بعامة أي كل موضوعات الحواس هي يف الزمان ويخضع بالرضورة 

لعالقات الزمان.

-1أمبريي=التجربة املوضوعية

إن املكان والزمان صورتا منطنا املحضتان، واإلحساس بعامة مادته، ومعرفة الزمان ممكنة قبلياً 

– أي قبل تحقق أي إدراك.

وهنا نفهم مع كانط أنه من دون الحساسية، لن يعطى لنا أي موضوع، واألفكار من غري مضمون 

املعرفة،  تتولد  أن  ميكن  والحدس  الفاهمة  وباتحاد  عمياء.  أفاهيم  دون  من  والحدوس  فارغة، 

والحدس ال ميكن أن يكون إال حسياً )منط تأثرنا باملوضوع( )والفاهمة – مبا هي القدرة عىل تفكري 

موضوع الحدس الحس(.

إذا انرصفت إىل مجرد االستعامل األمبريي إذ ليس عليها أن تفكر يف مصادر معرفتها الخاصة 

)وعىل الرغم من أنها تتقدم بشكل جيد( فهي تظل عاجزة عن يشء واحد -  عاجزة  عن  أن تعني 

لنفسها حدود استعاملها.

وهذا ما يعيق عملها ألن االستعامل األمبريي ألفهوم ما يعني أنه عىل صلة مبجرد ظاهرات، أي 

مبوضوعات تجربة ممكنة. أما االستعامل »املجاوز« ألفهوم يف مبدأ ما فيعني أنه عىل صلة باألشياء 

بعامة ويف ذاتها.

»أمبريية«  وأخرى  معرفة محضة  املعرفتني،  هاتني  بني  نفرق  أن  علينا  أنه  التوضيح  من  بد  وال 

)تجربية( فإن وجدت قضية تُفكر هي ورضورتها معاً فستكون حكامً قبلياً – وإىل ذلك إذا كانت هذه 

القضية ذاتها غري مشتقة إال من قضية رضورية هي األخرى فستكون قبلية إطالقاً.

معلوم أن التجربة ال تعطي قط ألحكامها كلية حقيقية وصارمة بل كلية مفرتضة، ومقارنة. فالرضورة 

والكلية الصارمة هام ميزتان موثوقتان للمعرفة القبلية ترتبط إحداهام باألخرى.

وهنا تثار املشكلة: »كيف ميكن ملعرفتنا مبوضوع التجربة أن نتوسع عىل نحو قبيل، أي كيّل 

ورضوري؟ أو عىل حّد قول كانط: كيف ميكن لألحكام التأليفية القبلية أن تكون؟
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بالتجربة عىل ما يثبت هيوم،  ولحل هذه املشكلة، وألن املعرفة الكلية والرضورية ال تستفاد 

وجب اقرتاح فرض جديد لتسويغ علمية العلوم هو: أن تكون موضوعات املعرفة هي التي تنتظم 

وفقاً ملعرفتنا ال أن يكون العقل هو الذي ينتظم وفقاً للموضوع. مبا يعني فرض أن الذهن العارف 

واملجاوز  الذاتية.  الذهن  لبنية  تبعاً  ويشّكله  يطلبه،  أي  املعرفة  موضوع  إىل  بنا  يجاوز  الذي  هو 

Trascendentatil بحسب كانط هي عالقة املعرفة مبوضوع املعرفة قبلياً، أي مبعزل عن حضوره 

ما  أو  العارف،  الذهن  فاعلية  بإشارته إىل  لفعل املجاوزة  التجربة، ذلك هو املعنى األسايس  يف 

يسّميه كانط: تلقائية وإىل قبلية املعرفة.

أما املعنى املشتق فيطلق عىل استعامل املعرفة قبلياً، ومييز بني استعاملها األمبريي املرشوع 

من قبل الفاهمة، واستعاملها املجاوز غري املرشوع من قبل العقل. وبهذا حاجة إىل بعض توضيح.

يجاوز بنا التفكري إىل موضوع التجربة، وهذا األخري مرشوط بانعطاء مادته )االنطباعات الحسية( 

يف الزمان واملكان، وهام صورتا الحساسية البرشية قبلياً، ومعرفتنا تطاول املعطى كظاهره، وليس 

كيشء فيها، فهذا األخري يبقى مجهوالً وميتنع إقامة معرفة نظرية به.

وإن كان ميكن افرتاضه يف صدد تنظيم املعارف ال تقوميها، أو يف صدد تسويغ األمر الحميل 

األخالقي. وحيث يحاول العقل أن يجاوز بنا إىل املوضوع بعامة )مثال النفس والكوسمس والله( 

يقع يف الشطط ويكون االستعامل املجاوز للمعرفة هنا غري مرشوع.

وزيادة يف اإليضاح نقول: املجاوزة هي كل معرفة تهتم ال باملوضوع بعامة بل بطريقتنا يف معرفة 

املوضوعات، من حيث ميكن تقوميها قبلياً، وعىل فرض أن العقل املحض، مبا هو ملكة معرفة نظرية، 

قادر عىل إصدار أحكام تقول عن املوضوع قوالً كلياً وموضوعياً وبالتايل غري مستمد من املوضوع.

وعليه يطلق كانط نعت »مجاوز« عىل االستطيقا وعىل املنطق: وتبنّي االستطيقا املجاوزة أن 

قدرتنا عىل التلقي، أي عىل الحدس  الحس intuition sensible )الوحيد املمكن للبرش( تتمثّل فيه 

صورتان قبليتان هام املكان والزمان، واملجاوزة هنا تعني تشكيل املتنوع املعطى وفقاً لبنية الذات 

العارفن، كظاهرات ممتدة يف الخارج أو متعاقبة )أو متتالية( يف الباطن.

الحقيقة  منطق  أي  مجاوزة  )تحليالت(   Analytique أنالوطيقا  إىل  املجاوز  املنطق  وينقسم 

ودياليكتيكا Dialectique )جدليات مجاوزة( أي منطق الغلط.

واملنطق املجاوز يختلف عن املنطق الصوري الذي يهتم بصورة األحكام فقط، يف حني ينظر 

هو يف العالقة مبوضوع املعرفة قبلياً.
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والتحليالت املجاوزة تبنّي العنارص الذاتية املقومة قبلياً ملوضوع املعرفة من مقوالت، ومبادئ، 

وتسوع استعاملها املرشوع يف حدود التجربة )تجعل هذا االستعامل مستساغاً ومفهوماً(، والجدليَّات 

املجاوزة تظهر عدم مرشوعية االستعامل يف تقديم املعرفة يف حني تصلح فقط لتنظيمها.

وهنا نحفظ مع كانط أن لفظ املجاوز يشري ٍإىل الفاعلية القبلية، وأن الحدس البرشي متلٍق. وأن 

معرفتنا النظرية مقترصة عىل الظاهرات، وال ميكن أن تطاول اليشء فيه )يف ذاته( أو )النيومني(.

ومن خالل هذا البحث نجد أننا لسنا أمام مذهب فلسفي جديد أو نقد ضد امليتافيزيقا بعامة كام 

اعتربه بعضهم.

نحن أمام بناء متكامل دقيق، أمام سيستام معريف، ومبادئ متينة مليتافيزيقا جديدة.

وما قدمه كانط يف كتاب النقد، فتح الطريق اآلمنة للفلسفة، وأخرجها كامرد من قمقمها التي 

حجزت به لقرون.

تعقيب عىل مداخلة د. صفي الدين

عيوب يف نظرة املعرفة الكانطية

بدا يل من خالل استامعي ملداخلة الدكتور حسني صفي الدين أنه أعاد توصيف ورشح ما ذهب 

إليه كانط يف تسويغه لفكرة اإلمكان امليتافيزيقي يف امليتافيزيقا إىل علم. وهذه النقطة التي تشكل 

محور فلسفة كانط أخذت املجال الواسع من الجدل عىل امتداد القرون الثالثة املاضية. لذا كان 

يجب التطرق إىل املالحظات املآخذ التي واجهت هذه الفكرة وتركيز النقاش حولها.

أود هنا أن أركز عىل مسألة أساسية يف منظومة كانط وهي تلك التي تتمحور حول سؤاله الشهري، 

والذي بنى عليه الدكتور صفي الدين بحثه: كيف تسلك امليتافيزيقا طريق العلم اآلمنة؟

هذا السؤال يطرح برأيي نظرية املعرفة الكانطية عىل بساط البحث. وميكن من خالل مساجلتها 

أن نتوصل تظهري بعض العيوب التي شابت تلك النظرية.

قسّم املفاهيم الذهنية إىل قسمني: 

األّول: صوٌر ذهنيٌة تتحّصل لدى اإلنسان بشكٍل مبارٍش نتيجة ارتباطه بالعامل الخارجي. 

الذهنية عبارٌة  الصور  الخارجي. هذه  بالعامل  لها  بفطرته وال صلة  يكتسبها  ذهنيٌة  الثاين: صوٌر 

عن سلسلٍة من املعاين واملفاهيم قد صاغها ذهن اإلنسان مسبقاً بالفعل أو بالقّوة، وهذا مبعنى أّن 

كانط في "نقد العقل"
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اإلنسان قد خلق مع عقله الشامل بسلسلٍة من اإلدراكات إال أنّها غري كافيٍة يف عملية التعّقل، فالذهن 

عىل مّر الزمان يكتسب من بيئته الخارجية صوراً مختلفًة عن طريق الحواّس ثّم يؤلّف بينها وبني ما 

لديه من إدراكاٍت فطريٍة فتكون النتيجة املتحّصلة هي املعرفة. كام يؤكّد كانط عىل أّن ما يرد الذهن 

من الخارج ليس من شأنه تكوين املاّدة األساسية للمعرفة، وعىل هذا األساس فهو ليس املعرفة 

بذاتها، إذ إّن معرفتنا مبا يحيط بنا هي مجرّد سلسلٍة من اإلدراكات الذهنية التي إن قمنا بتحليلها 

سنجد أّن ماّدتها قد ولجت يف الذهن من الخارج ومن ثم أوجدت لدينا الصور الذهنية. هذه هي 

فحوى نظرية كانط، وأّما ماهية العالقة بني الصور الخارجية التي ترد الذهن والصور الفطرية املرتكزة 

فيه والتي يطلق عليها كانط )مقوالت(، فهي موضوٌع آخر. 

إن أّول إشكاٍل يطرح عىل النظرية املعرفية التي طرحها إميانويل كانط، يتمثّل يف السؤال اآليت: 

كيف ميكن تحصيل املعرفة من خالل الرتكيب بني املفاهيم الذهنية املسبقة مع الصور املتحّصلة 

من الخارج؟ إن َعَدْدنا املعرفة انعكاساً مبارشاً للصور الخارجية يف الذهن، فاملعرفة حينئٍذ تتّضح 

الصواب مبكاٍن  لذا ليس من  مبارٍش؛  الباطن بشكٍل  الخارجية يف  انعكاس املدركات  تعني  ألنها 

اّدعاء أّن نًِصف املعارف أو أقّل من النصف يتحّصل من الخارج ونصفها اآلخر موجوٌد يف الذهن 

ُمْسبَقاً، وإال يبقى السؤال من دون إجابٍة ومن ثَمَّ يؤاَخذ كانط عىل رأيه هذا، إذ كيف ميكن تحّقق 

املعرفة عىل هذا األساس؟ فطروء سلسلٍة من الصور واملفاهيم الخارجية عىل الذهن وانضاممها 

إىل مرتكزاٍت موجودٍة فيه، ليس سبيالً لحصول املعرفة. 

أتباع نطرية كانط يقولون بأّن املعرفة هي تركيٌب وتوليٌف بني املاّدة الذهنية والصورة الخارجية، 

أي إّن الذهن يصنعها من خالل هذا الرتكيب، ولكّننا نسألهم: كيف ميكن لهذا الرتكيب - الصناعة 

الذهنية - أن يكون معياراً ملعرفة العامل الخارجي من دون أن يرتبط به؟ فاملاّدة الذهنية - ماّدة املعرفة 

- هي املرتبطة بالخارج، واملعرفة الحقيقية ليست كذلك، يف حني أّن املعرفة الكانطية متّحدٌة مع 

الخارج؛ وهذا يعني تجرّدها عن مدلولها فيام لو ُوجد حائٌل بينها وبني ما هو موجود يف الخارج. 

وهذا اإلشكال املطروح عىل نظرية كانط املعرفية مل يوضع له حلٌّ لحّد اآلن.

ـ  تصويري  بحسب  ـ  تقدم  بالذات  املجال  هذا  يف  اإلسالمية  الفلسفة  تطرحها  التي  الفرضية 

مخرجاً للمشكلة التي واجهتها الفلسفة الحديثة، التي كان كانط من أبرز مؤسسيها. يؤكّد الفالسفة 

املسلمون عىل صّحة وجود منطني من املعلومات كام قال كانط وأتباعه، أي أن هناك معلومات 

يكتسبها الذهن مبارشًة عن طريق الحواّس الظاهرية والباطنية وهي التي يطلق عليها )املعقوالت 

األوىل(، وهناك معلوماٌت تتمثّل يف معقوالت ومفاهيم أخرى مل يتّم تحصيلها عن طريق الحواّس 

ولكّنها ليست من صياغة الذهن. فالذهن ال يصوغ املفاهيم من تلقاء نفسه، وإمّنا هي عبارٌة عن 

نفس تلك املعلومات األّولية املكتسبة من الخارج إال أّن وجودها الذهني يتّخذ طابعاً آخر. لذلك 

منتدى االستغراب
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قال علامء الفلسفة املسلمون: مبا أّن الوجود الذهني يحيك عن الوجود الخارجي، فهو يتّصف يف 

وعاء الذهن بهذه الخصوصية أيضاً؛ إذ إّن اليشء املوجود يف الخارج أصبح يف الذهن بهذا الشكل 

الذي يحيك عن املاهية الخارجية، وهذا األمر فقط يغري كيفية انعكاسه الذهني ويضفي له عموميًة؛ 

إال أّن ما يصوغه الذهن بذاته ليس من شأنه أن يكون معرفًة.

ال ريب يف أّن من ينفي مصداقية الوجود الخارجي لألشياء ويّدعي أّن الذهن هو الذي يَحبك 

صورها فتنكشف له بهذه الصورة، فهو يندرج يف ضمن القائلني بالشكوكية، لذا نجد أصحاب النزعة 

املاّدية يعّدون كانط واحداً من الفالسفة املشّككني معلّلني ذلك بأنّه يفرّق بني )اليشء يف نفسه( 

و)اليشء بالنسبة إلينا(، إذ كان يعتقد بأّن الذهن ميتلك بعض املعاين املسبقة - من قبيل الزمان 

واملكان - بواسطة الفطرة، لذا فهي غري موجودٍة يف الخارج؛ وقال أّن كّل ما يدركه اإلنسان ال بّد من 

أن يكون مؤطّراً بإطار تلك املعاين، واستنتج من ذلك وجود اختالٍف بني اليشء يف نفسه واليشء 

ناقداً  نفسه  أو الشكويك عاّداً  بالسوفسطايئ  بالطبع، مل يكن كانط راضياً عن وصفه  إلينا.  بالنسبة 

للعقل البرشي، وقال أنّه قد ساق أدلًّة جديدًة يف علم الطبيعيات دحضاً للشكوكية؛ إال أّن منهجه 

النقدي يف الحقيقة ميكن عّده منطاً جديداً من أمناط السفسطة التي لها صوٌر متعّددٌة. 

نفسه واليشء  يفرّقون بني اليشء يف  أنفسهم  الطبيعية  النزعة  أّن أصحاب  بالذكر هنا  والجدير 

بالنسبة إلينا، وما مييّزهم عن كانط هو أنّه مل يقل باختالف اليشء لدى كّل فرٍد عىل حدٍة بالنسبة إلينا 

بوصفنا أفراداً، لكّن الطبيعيني الذين ينكرون الغيب قالوا بذلك. 

لقد ذكرت قبل قليل أّن كانط ال يرىض أن تنسب إليه السفسطة والشكوكية، يف حني الفرضية 

التي طرحها تجعله واحداً من الشكوكيني عىل أقّل تقديٍر، ناهيك عن أنّها ليست طرحاً جديداً ألّن 

السوفسطايئ الشهري بروتاغوراس قد طرحها يف القرن الخامس قبل امليالد، قال: »اإلنسان معياٌر 

لكّل يشٍء”. 

عىل أي حال، فإنني أعتقد أن ما قيل عن ثورة كانطية يف عامل الفلسفة، مل يكن يف األخري سوى 

استعادة ملا جاءت به امليتافيزيقا األرسطية، لجهة حص الفلسفة بأنها علم الوجود مبا هو موجود. 

أي أنها فلسفة الواقع الحس وال صلة لها مبا وراء الحس.

إىل ذلك فقد شّكك كانط بقانون العلّية يف العامل الخارجي، يف حني أّن الفالسفة القدماء رصّحوا 

بوجود هذا القانون وأكّدوا عليه لدرجة أنّهم عّدوا من ينكره أو يشّكك به وكأنّه ينفي الفسلفة وجميع 

العلوم من أساسها.

كانط في "نقد العقل"



 كانط ومحدودية العقل
اإلنسان موضوعًا للعناية اإللهية

]*[
مداخلة: جميل قاسم]]]

يرتكز سؤال الدين عند كانط حول عالقة الدين باألخالق، أو األخالقية ـ كام ذكرنا ـ وهو سؤال 

أفرزه الواقع الديني يف أوروبا )الحروب الدينية والرصاع بني الكاثوليك والربوتستانت، واإلصالح 

الديني يف أملانيا )مارتن لوثر( والحروب الصليبية. وقد أثار املسألة الدينية يف كتبه كلها لكنه، تناول 

هذه املسألة، حرصاً يف كتابيه »نقد العقل العميل« وانصب اهتاممه فيه حول مسألة »الله«، وتناول 

يف كتابه »الدين يف حدود العقل املجرد« املسألة الدينية )الدين(.

به خادمه، بعد  بادره  العميل« عن سؤال  العقل  يرويها كانط يف مقدمة كتابه »نقد  ومثة حادثة 

صدور كتابه »نقد العقل املحض Kritik der reinen fernuft عن الله يف كتابه فأجابه كانط بصورة 

األمر، وصار  فاستوقفه  تنهمر عىل خدي خادمه  بالدموع  كانط  وبوغت  لله«.  اختزالية »ال وجود 

يتساءل عن الخالص والرجاء؟ ورأى، بعدها، أن الفلسفة وحدها غري قادرة عىل النظر يف مسألة 

الرجاء والخالص.

واألمر ذاته، نجده عند جان جاك روسو يف كتابه »دين الفطرة« ، فمفهوم الدين ليس طبيعياً )مادياً( 

كام تصور دافيد هيوم وفالسفة األنوار وإمنا هو حديس وفطري.

وعىل الرغم من فصل السياسة والثيولوجيا عن الدين يف كتابه »رسالة يف الالهوت والسياسة« 

نجد سبينورا ينطلق يف كتابه »األخالق« من الالهوت )الله( عىل أنه معيار ومقوم للدين والدنيا.

وإذا كان كانط يرى يف مفهومه العقل املحض reinen fernuft كل ما يكون يف الفكر مسبقاً، ال 

يأيت من االختبار األمربيقي فإنه يرى أن العقل العميل praktische vernuft هو العقل الذي تنبثق منه 

مصادرات الله والحرية والخلود بوصفها مصادرات أخالقية.

*ـ دكتور يف الفلسفة، أستاذ مادة الجامليات يف الجامعة اللبنانية.
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يعرض كانط يف كتابه »الدين يف حدود العقل« الصلة بني األخالق والدين، فريى أن األخالقية، 

أو القانون األخالقي حتى لو كان يفرتض وجود كائن أسمى »الله« لكن فكرة هذا الكائن تصدر من 

األخالق وليست هي األصل يف صدور األخالق. يقول: إذا كان مثة يشء يحق لإلنسان الحديث 

أن يفخر به عىل سائر البرش السابقني فهو إميانه العميق بالحرية، بأنه كائن حر، ال يدين بقدرته عىل 

التفكري بنفسه، ومن مثة عىل إعطاء قيمة خلقية ألفعاله أو ملصريه الخاص، إىل أية جهة كانت مهام 

علت أو بسطت هيبتها عىل عقولنا.]1[  

هل اإلنسان خرّيٌ بالفطرة والطبيعة، أو إنه رشير وخطاء بالطبع واألصل )الخطيئة األصلية(؟

كإمكانية  الطبيعة اإلنسانية تنطوي عىل األمرين معاً  أن  يقبل كانط بكلتا املصادرتني ويرى  ال 

أو باألحرى  بالرّشير،  بالخرّي وال هو  Gattung ال هو  أن اإلنسان يف جنسه  )الخري والرش( ويرى 

تنطوي عىل  أفعاله  )للقانون( وإمنا ألن  مناقضة  أفعاالً  يقرتف  االحتاملني، ال ألنه  أحد  يكون  قد 

مسلاّمت قبيحة maximum bose.]][ وخالف جان جاك روسو وسينيكا اللذين يفرتضان أن اإلنسان 

هو بالطبيعة خرّي يرى كانط أن الطبيعة ال تتحمل وزر اإلنسان )حني يكون رشيراً( وال هي لها الفضل 

فيه )حني يكون خرياً( بل إن اإلنسان هو املسؤول عن الخري والرش، من حيث اختياره ومشيئته، 

وحرية املشيئة تخضع للنية، عىل أنها أساس ذايت للقبول باملسلاّمت. وهذا املوقف يقربنا عند 

كانط من املوقف اإلسالمي »إمنا األعامل بالنيّات ولكل امرئ ما نوى« ـ حديث نبوي رشيف ـ. 

وفيام يتعلق باالستعداد األصيل للخري عند اإلنسان يقوم عند كانط عىل ثالثة مستويات:

االستعداد بالنسبة إىل حيوانية اإلنسان )اإلنسان حيوان(.

بالنسبة إىل إنسانيته )اإلنسان حيوان عاقل(.

بناء عىل  يتحمل املسؤولية  بالنسبة إىل شخصيته، من حيث هو كائن عاقل، وكائن مسؤول، 

اختياره ومشيئته.

)الفردية واإلجتامعية( وهي  الذات، والغريزة،  يقوم االستعداد )اإلمكانية( للحيوانية عىل حب 

تقوم يف ابتعادها عن العقل عىل الرذيلة )الطمع والفسق والفظاظة(.

ويُحمل االستعداد )اإلمكانية( اإلنسانية عىل العقل، ومنه تتأىت القيمة، قيمة التحقق، وهي رغبة 

عقلية تقوم عىل )حب الذت، والتعايل واملحبة والتسامح( يف مقابل الحسد والجحود والضغينة.

]]]- إميانويل كانط. الدين يف حدود العقل. ترجمة فتحي املّسكيني. دار جداول بيوت 2]20 ص:]]. 

]2]- كانط. الدين يف حدود العقل. املرجع نفسه. ص:67. 
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أما اإلمكانية الثالثة فتقوم عىل الشخصية التي تقوم عىل احرتام القانون الخلقي )الواجب( بوصفه 

قيم  فيه  تتضافر  اكتساباً، وإمنا  يكتسب  الحرية، وال  يقوم عىل  استعداد  للمشيئة، وهو  كافياً  دافعاً 

العقالنية واإلنسانية باإلضافة إىل الشخصية )ويعد هذا املوقف عند كانط من إرهاصات الشخصانية 

عند الكانطية – املحدثة(.

يعني كانط باالستعداد األجزاء املقومة له )اإلمكانية( وأن يكون اإلنسان خرياً أو رشيراً هو ما يفعله 

بالذات، ويكون ناجامً عن مشيئته الحرة، وترصفاته، واختياراته ودوافعه ونيته )النيات( ومقاصده يف 

الفعل األخالقي.

من أجل أن يصبح اإلنسان خرياً يف ُخلقه، عليه أن يصارع علّة الرش التي توجد يف ذاته، بوساطة 

الفضيلة، والفضيلة – باملعنى الرواقي )نسبة إىل املدرسة الرواقية( تعني كفاح اإلنسان مع ميوله أمام 

واجبه، بأن ال يقبل بأي موجب لرش مناقض للواجب األخالقي القائم عىل الخري.

إن موضوع العناية اإللهية، إلرادة الكائن األسمى )الله( يف العامل هو اإلنسانية Menshheit، يف 

كاملها الخلقي التّام، واإلنسان عند كانط ليس مجرد يشء مخلوق، بل هو ابن الله، املخلوق من 

صلبه، والذي خلقه عىل صورته ومثاله بكلمة »كن« التي عربها تكون كل األشياء األخرى واإلنسان 

انعكاس لبهاء الله وعظمته.]1[ 

بناء عىل ذلك يرى كانط أن الكائن األسمى )الله( أعطى اإلنسان مكانة أعىل من املالئكة )إن 

العامل بنقائصه أفضل من مالئكة بال إرادة – الشاعر هالر – وقد خص الرب الجنس البرشي مبحبته 

)كذا كان الرب يحب العامل – اإلنجيل( لكن اإلنسان، املعلّم الذي تحدوه نيّة ربانية برشي متاماً، 

وهو – مبا أنه إنسان – املثل األعىل للخري والحق والجامل )والدين(، مبنأى عن كل نزعة تشبيهية 

.Anthropo-theisme أو تأليهية – إنسية anthropomorphisme إنسية

اإلنسان – حسب كانط – هو »أمري العامل« لكن مملكته تقوم عىل الحرية، ال العبودية، وتجعل 

.Moralitat من النعيم األريض غاية اإلنسان األخرية، بوصفه مناطاً وأساً وأساساً لألخالقية

الخرّية،  الخلقيّة  يقوم عىل األخالقيّة والنيّة واملقاصد  الذي  الخلقي، عند كانط – هو  والدين 

ال عىل اإلميان باملعجزات، الستغنائه عنها، ويرى كانط أنه يف الشؤون العادية ال ميكن للمرء أن 

يعول عىل املعجزات، إال إذا كانت من النوع الخرّي، أو تنطوي عىل حكمة أو معنى أو مغزى، أو أن 
يستعملها الطبيب كقول مجازي »املريض يحتاج إىل معجزة لشفائه«!]][

]]]- املرجع السابق ص: 7]]. 

]2]- املرجع نفسه ص: 54]. 
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عالم يتأسس ملكوت الله عىل األرض؟

إن الكفاح الذي ينبغي عىل كل إنسان، ذي نية حسنة عىل الصعيد الخلقي، أن يخوضه تحت إمرة 

مبدأ الخري وضد مبدأ الرش، هو أن يكون اإلنسان حراً بأن يخلص من العبودية تحت قانون الخطيئة، 

من أجل العدالة.

وسيطرة مبدأ الخري تقوم عىل إنشاء مجتمع يضم الجنس البرشي، بتاممه، يف نطاقه، وتأسيس 

العقل والواجب عىل الفضيلة. ومن العقل املرّشع، فضالً عن القوانني التي يأمر بها لكل فرد، عىل 

حدة، ميتد لواء الفضيلة، بوصفه عالمة الخري.

وتسمى الرابطة ما بني البرش، تحت قوانني الفضيلة، طبعاً ملا تأمر به هذه الفكرة مجتمعاً أخالقياً، 

ومن حيث عمومية القوانني، مجتمعاً مدنياً أخالقياً، ومملكة الفضيلة )مملكة الخري( تستقي فكرتها 

من العقل األنساين، وتقوم عىل الواجب )الواجبات( مقابل الحقوق املدنية]1[.

إذا كانت األخالق مؤسسة عىل مفهوم اإلنسان، ومفهوم األنوار )أن يصنع اإلنسان مصريه بنفسه 

)مقالة ما األنوار؟ لكانط( وأن هذه األخالق ال تحتاج فيام يتعلق بذاتها إىل الدين، فام الذي دفع 

كانط إىل تقديم نظرية فلسفية يف الدين؟

إن اإلنسان بحاجة إىل غاية كربى تكون هي مناط الواجب واألخالق والعقل، ولكن برشط أن 

تكون غاية حرة نهائية، أوسع نطاقاً من الواجب األخالقي والوازع العقيل.

إن حاجة الفكر إىل الدين ال تكمن يف أي نوع من العبودية، بل يف القدرة والحرية، حرية املصري، 

حرية اقرتاح غاية نهائية لوجودهم عىل األرض تكون مبنزلة غاية الغايات، تليق بعقولهم، وبقدرتهم 

عىل إعطاء قيمة أو معنى يف صناعة قدرهم، وتدبري أمورهم وشؤونهم، ال تأيت إىل األخالق »من 

خارج« بل تنبع من األخالق فال يعود اإلنسان متخلقاً ألنه متدين، وإمنا متدين ألنه متخلق، ولذا 

تكون العالقة مع الله )الكائن األعظم( باملفهوم األنواري عالقة حرية ال عالقة عبودية )إال مبعنى 

االحرتام واإلجالل لكائن يساعد عقولنا عىل متثل غاية نهائية )خالصية( لوجودنا عىل األرض.

ملاذا يحتاج البرش إىل هذا النوع من اإلجالل للكائن األكرب )الله(؟

ألن اإلجالل مرادف للقداسة، والعقل اإلنساين )استعاميل الطابع( يحول املفارق إىل مطابق، 

والتعايل إىل تداٍن، واملقدس إىل مدنس، ولذا يثار السؤال الكانطي هنا: كيف نجمع بني حاجة 

البرش إىل تقديس يشء ما، وبني شعورهم األصيل بالحرية األخالقية؟

]]]- املرجع نفسه، باختصار، ص: 59]-]6]. 
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يرى كانط، جواباً أن القداسة ال تخالف الحرية، بل تقوم عليها، وهي حاجة خلقية يف طبيعة 

البرش الحرة.

ومن أجل ذلك ال تعود الفلسفة نقداً )أو نقضاً( – بالضاد – للدين بل تأصيالً إلمكانياته األخالقية، 

ولذا ال ينفع الدين أن تحميه الدولة، من أجل حرية التفكري، كام أن دفاع أهل الالهوت عن الدين ال 

مسوغ له، ضد فالسفة األخالق )املجردة(.

فالالهويت الذي يستعمل الكتاب املقدس ضد العلم ومنجزات العقل يكون كمن يسعى إىل 

“مسحنة”  “أو  العلوم  كأسلمة  شعارات  تحت  طلبها،  يف  التعب  من  نفسه  وإعفاء  العلوم  إذالل 

الحقيقة، ألن أسلمة العلوم ال تكون قبلية aprioique، وإمنا بعدية، aposteriorque أي تكون بتبني 

األديان منجزات العلم كاملنطق، والنظريات الكونية والرياضية، والكيميائية والفيزيائية، ألن الدين 

الذي يناوئ العقل – ومنطق التطور – ال يتمكن من الصمود أمامه.

)كالعواصف  والعاديات  الحوادث  تفسري  عن  اإلنسان  بعجز  واألسطورة  الدين  القدماء  فرس 

والزالزل والرباكني( فلجأ إىل تألية هذه الظواهر والصوارف، أو إضفاء البُعد اإللهي عليها.

ورأى بعضهم Euhemerus يف حوايل 300 ق.م أن الدين واألسطورة »متثيل« ألحداث تاريخية 

اآللهية  تشخيص  )أي   anthropomorphisme تشبيهية  نزعات  عىل  يقوم  الدين  وأن  حقيقية، 

وأنسنتها(.

وقد رأى دايفيد هيوم، يف العرص الحديث، يف كتابه »الدين الطبيعي« أن جذور الدين واألسطورة 

تكمن يف املخاوف والحاجات البرشية املحولة عىل الدين.

فيها  تتقدم  ديني،  بعد  ذات  مناقبية  أو   Moralité »أخالقية«  الدين إىل  األنوار  وقد حول عرص 

املعرفة عىل اإلميان، والعقل عىل النقل، وقد دعم هذا التوجه الفصل الذي أجراه سبينورا للعقل عن 

الدين، بحيث صار بوسع املعرفة الفلسفية أن تستخرج يف صيغتها الرساالت والعقائد اإلميانية، وهو 

املذهب الذي أكده مالربانش أحد فالسفة عرص األنوار الذي كان يرى أنه سيأيت يوم يكون فيه العقل 

البرشي قد متثل بعمق مضمون اإلميان، بحيث يستمر العقل ويحل محل اإلميان.

امليتافيزيقي –  باملعنى  فالدين –  الطبيعي.  بالدين  الخاليص  الدين  األنوار  لقد عارض عرص 

يتجاوز الطبيعة، ويتناقض معها، وهو ما يبدو مفروضاً عىل العقل »من خارج« أي ما يقوم عىل صلة 

الدين إىل رشيعة يصبح ديانة »وضعية« تقوم عىل منطق  خارجية متعالية باملطلق، وحني يتحول 

السلطة واإلقرار واإلذعان والعبادة والعبودية، وليس عىل االختيار والحرية.
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القديس  ويقرن  الرشيعة،  الحقيقة عىل  يقدم  فهو  التأميل(  الفلسفي  )الدين  الطبيعي  الدين  أما 

بالدهري، والدين بالدنيا، والعلم بالعامل، واإلميان باألخالقية Moralité يف عالقة الوجود بالشهود، 

والغيب بالحضور. وبهذا يرادف الدين – باملعنى الفلسفي – آداب املعاملة )أو املناقبية األخالقية 

.)Ethique

وقد فرس سبينورا الدين بهذه األخالقية التي تقوم عىل العقل.

كام فرس ماكس فيرب بهذه األخالقية الدين كام لو كان »دين معاملة« تقوم عىل العقد والوعد 

والعهد واإلئتامن واملسؤولية، والعمل إلخ...

وقد تبنى هيغل املوقف األنواري من الدين، باعتبار الدين شكالً من أشكال »الوعي الشقي«، 

الدرامية لعالقة اإلنسان  التناهي الوجودي ال يطابق الالمتناهي امليتافيزيقي يف الوضعية  ومبا أن 

بالله، والوجود بالشهود، والناسوت بالالهوت، فال بد من الوقوع يف إسار الوعي الشقي.

والفصام  التعارض  حالة  وهو   alienation االستالب  ملفهوم  املرادف  هو  الشقي  والوعي 

الوجداين. وهي حالة مصريية )وجودية ووجدانية( متيز األديان الوضعية عن األديان أو الفلسفات 

الدينية الطبيعية.

واألفراد  لألديان  القدري  املصري  يف  األديان  ظواهرية  يف  تنعكس  الشقي«  »الوعي  وحالة 

والجامعات. فاملصري الدرامي لليهودية يقوم عىل فكرة »الشعب املختار«، مقابل األغيار )الغوييم، 

الغرباء، األجانب(.

أما الوعي الشقي يف املسيحية فيكمن يف انفصاله الفاعلية الروحية عن الحياة الدهرية )الزهد، 

التنسك، البتولية(، عىل الرغم من اعتبار املسيحية »دين املحبة والتسامح«، فهل مثة محبة ممكنة 

من دون حب ورغبة؟

عىل الرغم من هذا املفهوم العقالين للدين )املفهوم العقيل املجرد logocratique( نجد أن 

الكانطية – الجديدة )شارل رينوفييه 1815-1903( وماين دوبريان )1766-1844( قبله قد طورت مفهوم 

»الشخص« personne عند كانط ليصبح اإلنسان، بوصفه ذاتاً، جمعية للعقل والروح والجسد، بل 

الحية: هل مثة عقل  الشخصية  الشخصية وصدارتها وجوهرها وأّسها، بوصفه مقوم  الروح  يحتل 

وجسد بال روح؟

يرى ماين دوبريان أن األنية )الذات( هي نشاطية تقوم عىل »عالقة« الحس باملحسوس، ومييز 

هنا بني اإلحساس العقيل املجرد )الزماين – املكاين( واإلحساس النفساين املحض الذي يفرتض 
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الشعور باألنا واألنية، ويقوم عىل اإلرادة، واملبادرة والحس الباطن sens intime، الذي مييز إحساس 

الذات بذاتها ليس فقط كموضوع، وإمنا يف أفكاره وتصوراته، عىل أنه كائن جوهري.

ومييز دوبريان األنا من النفس )الروح( فريى أنه ال يوجد مثة حدس عياين intuition، أو تجربة 

يف إمكانها معرفة النفس، بوصفها جوهراً مستقالً، فهي من أمر الله.

والله، وحده، هو الذي يعرف النفس، أما اإلنسان فال يستطيع أبداً أن يدرك النفس )الروح( إال 

مرتبطًة ببدن، وال يعرف اإلنسان كيف تفعل النفس وال كيف تتلقى االنطباعات، ولكيام أعرف ما 

نفس، وروحي فيجب أن أكون يف مكان الله نفسه وهذا املوقف يتطابق مع املوقف اإلسالمي 

)سورة  قليالً”  إال  العلم  من  أوتيتم  وما  ريب،  أمر  من  الروح  قل  الروح،  عن  »ويسألونك  القرآين 

اإلرساء.85(.

الحياة  الروح.  اإلنسانية، وحياة  والحياة  الحيوانية،  الحياة  الحياة:  من  أنواع  ثالثة  دوبريان  مييز 

بالنسبة إىل اإلنسان تبدأ من حيث الشعور باألنا، أو الحياة الخاصة للقوى الباطنة الفعالة، الحرة.

أما حياة الحيوان، فهي غريزية، غري إرادية، وغري حرة، وتقوم عىل االنفعاالت العمياء.

إن اإلنسان )الحيوان الناطق والعاقل( يشارك الحيوان يف الحيوانية، ولكنه بالقدر الذي يتحرر من 

الشهوات البهيمية العمياء، يتعاىل بالروح إىل اإلنسانية وما فوق – اإلنسانية )األلوهية( أو املطلق أو 

الله.

وينعى شارل رينوفييه يف مذهبه »الشخصانية« عىل كانط أنه يضع مكان الجواهر القدمية كائنات 

يف ذاتها noumens، بينام الحقيقة هي حقيقة ظواهرية pheno – mene  ] ومن هنا يعد رينوفييه 

مؤسس املذهب الظواهري phenomenisme[ ليست ظواهر يف ذاتها )متعالية ومفارقة( كام تصورها 

كانط، بل ظواهر ذاتية، تقوم عىل الوعي، كشخصية تضم أدوات الوعي وأشكاله )الزمان واملكان، 

والكيفية والكمية، والسببية والغائية( تقوم عىل العالقة والتضايف، إذا ال يوجد مكان يف ذاته، وال 

زمان يف ذاته وال فكر مجرد )محض( يف ذاته أو الجوهر يف ذاته.

ويأخذ رينوفييه عىل كانط أنه أنكر الشخصية الذاتية والفردية، يف تصوره النومنايل املتعايل، فيام 

يرى أن الوعي يفرتض الذات والذاتية والشخصية ككلية للروح والعقل والجسد.

للذات  intuition مع هرني برغسون، بوصفه مقوماً  والعرص الحديث، أعاد االعتبار للحدس 

الروح  تقرن  روحانية   – وجودية  فلسفة  الشخصانية  أصبحت  كام  الخالق«(  »التطور  )كتابه  الكلية 

بالعقل بالجسد.
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وحتى مفهوم الدين قد أصبح يف علم ظواهرية األديان مرادفاً للدينوية religieusité التي تقرن 

الدين بالدنيا باملناقبية األخالقية، مبنأى عن كل نزعة داالتية شمولية )تجمع الدين بالدولة بالدنيا( 

الظاهر،  الدينية، دين  الظواهرية  الفرق بني  ذا  َحرْفية، وهو  أو سلفية   integriste أو أصولية متامية 

والحرف، إذ يرى مرشيا إلياد، عالِم األديان املقارنة، الروماين األصل أن الدينوية religieusité أشمل 

من الدين، إذ يقرن الدين بالدنيا، واملعنى، واألخالق واملناقب السلوكية، باعتبار الدين تعبرياً قدسية 

وقداسة الوجود.

وال ننىس أخرياً أن الروحانية يف الفن أصبحت اسامً لنزعة دينية )دينوية( قال فيها الفنان هرني 

ماتيس: يكون الفن املقدس، دينياً أو ال يكون...

يف حملته عىل »العقل يف الفلسقة« يرى نيتشه أن الفالسفة – سقراط وأفالطون وكانط – كانوا 

يحولون الفلسفة إىل »مومياء« الفتقارهم إىل الحس التاريخي، والصريورة، ألنهم كانوا »عبدة أصنام« 

يقدمون »الحقيقة« عىل »الظاهرة« بناء عىل املعادلة السقراطية عقل = فضيلة = سعادة...]1[ 

الظاهري؟.. كال! فمع  العامل  الحقيقي أي عامل سيظل هناك؟  العامل  ألغينا  نيشته: »لقد  يقول 
)إلغاء( العامل الحقيقي ألغينا أيضاً عامل الظواهر«...!]][

املراجع واملصادر

إميانويل كانط، الدين يف حدود العقل، نقله إىل العربية، فتحي املّسكيني، منشورات جداول، 

بريوت ]01].

أحمد  خليل  ترجمة:  عويدات،  منشورات  التقنية،  الفلسفة  معجم مصطلحات  أندريه الالند، 

خليل، بريوت ]01].

فريدريك نيتشه، غسق األوثان، ترجمة عيل مصباح، منشورات الجمل، بريوت 015].

]]]- فريدريك نيشته. غسق األوثان. ترجمة عيل مصباح. منشورات الجمل. راجع فصل »العقل يف الفلسفة« ص:35 وما بعد..  

]2]- نيشته. غسق األوثان. دار الجمل، بيوت. ترجمة عيل مصباح، ص: 7]. 
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تعقيب عىل مداخلة د. مجيل قاسم:

تناقضية كانط األخالقية

يف حديثكم عن محدودية العقل واملسألة األخالقية عند كانط رمبا غاب عنكم دكتور جميل 

بيِّنا ورصيحاً يف ما رصح به القول الفلسفي اإلسالمي يف هذا الصدد. وميكننا أن  قاسم ما كان 

نستنتج من مخازن الفكر األخالقي اإلسالمي ما يجيب عىل أسئلة راهنة تطرحها القضية األخالقية 

يف أزمنتنا املعارصة.

بتقديري أن الفلسفة اإلسالمية تطرّقت إىل الحديث عن مفهومي الكامل والسعادة يف مختلف 

مباحثها، اذ أشار إليهام الشيخ الرئيس ابن سينا يف كتابه )اإلشارات( وكذلك تطرّق إليها فالسفة 

الذي  واملحور  األعراق"  وتطهري  األخالق  "تهذيب  الشهري  كتابه  يف  مسكويه  ابن  مثل  آخرون. 

فكّل كامٍل  بينهام،  الفصل  أمران متالزمان وال ميكن  أنّهام  الصّدد  آراؤهم يف هذا  ارتكزت عليه 

يعّد بهجًة وسعادًة؛ إال أّن إميانوئيل كانط فرّق بينهام كام ذكرنا ورأى أنّه ليس من السهل مبكاٍن 

عّد التكليف مندرجاً ضمن مقولة الجامل )جامل الله عّز وجّل(، ومن ثم  يجب علينا الفصل بني 

األخالق والسعادة. هذا هو رأي كانط، يف حني أّن جميع الفالسفة يف مشارق األرض ومغاربها 

يعّدون األخالق مالزمًة للسعادة، فالفارايب عىل سبيل املثال ذكر بحوثاً مسهبًة حول السعادة ودّون 

أكّد عليها هي مالزمتها  التي  السعادة(، والنتيجة  مؤلّفاٍت عّدة بخصوصها ومنها كتاب )تحصيل 

للكامل لدرجة أنّها ال تنفّك عنه. وحتّى علامء األخالق من أمثال صاحب كتاب )جامع السعادات( 

و )معراج السعادة( تبّنوا هذا الرأي الشامل وعّدوا السعادة ركناً أساسياً من أركان األخالق؛ لكّن 

كانط جعل األخالق ذات صلٍة بالكامل فحسب ونأى بها عن السعادة، والطريف أنّه ناقض نفسه 

فيام بعد واعرتض عىل رأيه قائالً: »لو أنّنا فصلنا بني األخالق والسعادة سوف نواجه صعوبًة عىل 

إّن من يريد تطبيق األخالق سوف يجد نفسه مضطرّاً لالستجابة إىل أوامر  الصعيد األخالقي، إذ 

ضمريه األخالقي يف عني ابتعاده عن السعادة، ومن الصعب عليه أن يقول بأيّن أعرف مشّقة هذه 

الحقيقة لكّنها هي السبيل الوحيد لبلوغ امللكوت، لذا يجب عيّل اختيار سبيل الكامل ال السعادة«.

أعتقد أن هناك إشكاالً رصيحاً يُطرح عىل نظرية كانط التي تبّنى فيها فكرة تجريد الكامل عن 

السعادة، وهو أنّه أشار إىل امللكوت وجعله الهدف يف مسرية الكامل؛ فهل أّن من يبلغ امللكوت 

امللكوت،  نحو  اإلنسان  بيد  يأخذ  الذي  الكامل  أّن  هل  ترى  يا  شقياً؟!  أو  سعيداً  يكون  األعىل 

سيقوده نحو السعادة أو الشقاء؟! من املؤكّد أّن كانط ال محيص له هنا من القول بكون الكامل ال 

منتدى االستغراب
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ميكن أن يقود اإلنسان نحو الشقاء، بل ال بّد من أن يسوقه إىل السعادة. 

إذن، نستنتج من هذا االستدالل أّن السعادة التي فصل كانط بينها وبني الكامل هي تلك السعادة 

الحّسية وليست امللكوتية، أي إنّه عّد الكامل يف منأى عن سعادة امللّذات الدنيوية املاّدية، ويف 

غري هذه الحالة ليس من الحكمة مبكاٍن زعم أّن الكامل أمراً ال ميّت بصلٍة إىل السعادة، ومن هذا 

املنطلق نجد أساطني علم الفلسفة من أمثال الحكيم ابن سينا ذهبوا إىل القول بعدم إمكانية تجريد 

الكامل عن السعادة. 

أود أن أشري أيضاً إىل أّن كانط بنفسه مل يتمّكن من طرح استدالٍل مقنعٍ للفصل بني األمرين، لذا 

إن أردنا تربير رأيه فال مناص لنا من القول بأنّه أراد السعادة الدنيوية املاّدية وليست امللكوتية، حيث 

أكد الحكامء اإللهيون والعلامء املسلمون عىل وجود سعادتني، إحداهام ماّديٌة واألخرى روحانيٌة.

املسألة األخطر برأيي أن كانط، وبرصف النظر عن إميانه وعدم إميانه والجدل التأوييل الطويل 

بني قرّائه حول هذا املوضوع، قد فصل بني األخالق أو مصدرها اإللهي.

وهو ما شكل واحداً من أبرز العيوب التي عصفت بنظامه الفلسفي.

       

كانط ومحدودية العقل



األخالق الذاتية الكانطية والخدمة اإللهية
]*[

 [[[

مداخلة: هادي قبييس]*[

أفكار كانط مر عليها الزمان، وجاءت من بعدها الكثري من املحاوالت املؤيدة أو املناقضة 

وأزمنة  ميادين  يف  تتكرر  قد  اإلنساين،  الفكر  حاالت  من  حالة  عن  تعرب  لكنها  الناقدة،  أو 

محتمل  نكون يف حوار  كانط  تراث  نحاور  عندما  فإننا  هنا  ومن  ومتعددة،  مختلفة  وحضارات 

الجهد  فيه  نبذل  مسار  يف  نكون  فال  واملعنوية،  الفكرية  الحالة  لتلك  املعارصة  النامذج  مع 

إننا نحاول طرق أبواب متناظرة يف زمننا الحايل،  النظري املتمركز حول املايض فحسب، بل 

ال سيام إذا كانت احتجاجاتنا منصبة عىل األسس واملنطلقات ال النتائج والجزئيات. فقد نجد 

إذ  وتأمالته،  مرآته  نحاورهم عرب  أن  ثّم ميكن  زمننا، ومن  كثريين يف  لدى  الفكرية  كانط  ميول 

وتطلعاتهم.  مكنوناتهم  عن  تعبرياً  تكون  أن  لكتاباته  ميكن 

للوصول إىل جذر رؤية  التي كان يسعى خلفها كانط، وجهوده يف الحفر عميقاً  اإلشكاليات 

فلسفية، تستكمل توكيد رضورة ثبات قانون األخالق واستقراره، استناداً إىل العقل الربيء والصايف، 

إطار  يف  يتحرك  فلم  زمنه،  يف  الجارية  للنقاشات  واستجابته  الذاتية  كانط  إمكانات  أسرية  ظلت 

من رؤية كلية تضع العقل واإلنسان والنظم الحيايت يف سياق مسّوغ ومنسجم هادف. فتح كانط 

املجال للعقل ليسبح يف عامل الوجود، من دون الغوص يف منزلقات الوجود أو التبرص يف الغاية 

من ذات الكينونة، أو التآلف مع نظم الطريق املنسجم مع الفطرة للوصول إىل تلك الغاية، ناهيك 

عن االلتفات أو التنبه عىل أسباب االحتجاب والشبهة وااللتباس يف هذه القضايا الحاسمة التي 

نفسه من  أكرث مام حمل  كانط  أن نحمل  نبتغي  الفردية واالجتامعية. ال  الحياة  أبعاد  بكل  تتصل 

مسؤوليات، لكننا سنحاول هنا أن نفهم دائرة حركته واشتباكاته ومحاوره، يف أي جبهة تحركت وأي 

مدارات أغفلت. 

*ـ باحث يف الفلسفية وعلم االجتامع اإلسالمي.
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سنقدم يف هذه املقالة نقداً معيارياً كلياً لفكر كانط األخالقي من وجهة نظر إسالمية. يستند هذا 

التقييم إىل محاولة سابقة لتحديد املعايري القرآنية التي ميكننا االستناد إليها يف نقد النتاج الفكري 

اإلنساين املستند إىل ذاته منفصالً عن الوحي ومتحيصه، وقد نرش جزء منها هنا يف عدد سابق]1[، 

وهي معايري تحدد دائرة االختزال التي يقع فيها املجهود املعريف اإلنساين حني يدور حول ذاته، 

ويقيص الوجود اإللهي بكليته أو مبندرجاته الترشيعية. وهي تهدف إىل استدخال النص اإللهي 

معيارية،  بلغة  الحوار  نقارب  البرشية. وحينام  النصوص  مقاربة  نقدياً يف  مرجعياً  بوصفه مصدراً 

ال نبتغي إقامة محكمة، بقدر ما نسعى لرتميم محاولة كانط والتبرص يف تعرثاتها ونقائصها. فعىل 

الطرف النقيض لالختزال يقف السعي نحو االستكامل. 

أنانية / ربوبية: 

املعيار األول الذي نستفيد منه يف الحوار مع مجهودات كانط األخالقية، يتعلق بأصل مرجعية 

الذات يف نظم الحياة عىل أساس قانون األخالق وترسيم سبل طّي طرق الرتقي والتكامل. بعضهم 

يرى أن ليس مثة حاجة إىل ربوبية الخالق القيوم، فهذا شأن فردي خاص، لكننا نرى أن يف الرؤية 

الوحيانية توكيد عىل رضورة الدور اإللهي يف التكامل الفردي واالجتامعي، وهناك آيات قرآنية كثرية 

يف هذا الصدد، »يهدي الله لنوره من يشاء«]][ و»إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم 

بإميانهم«]3[ و»الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا«]4[. 

للوصول إىل  ذاتية، يف سعيه  إرادة  العقل املحض، مبا ميثله من  استناد كانط إىل  باملقابل، 

تعايل الذات اإلنسانية، هو إحدى املنزلقات الوجودية التي عرث بها يف سعيه الدؤوب للخالص من 

الرتاخي األخالقي، الذي انسحب من السلوك الحيايت املعاش إىل األصل النظري ليهدم مسّوغ 

وجود النظم السلويك. كان هم كانط املركزي تثبيت أصالة القيمة األخالقية وثباتها، باالرتكاز إىل 

العقل املستقل املنفرد، فهناك النجوم يف السامء والشعور الذايت األخالقي، ليس مثة إله يف البني. 

مل يستطع كانط الوصول إىل ركن وثيق، ليبني عليه بنيانه، فقد وقع من حيث ال يدري، وإن من 

الوجود  الذات مرجعية  الذاتية وبناء األنانية، واعتبار  التعبري والتنظري عىل األقل، يف وهدة  حيث 

ومسند املعرفة األول والنهايئ. نقول إن الخلل قد يكون من حيث التعبري والتنظري يف الحد األدىن 

]]]- قبييس، هادي / اإلنسان مختزاًل / االستغراب / العدد السابع / ربيع 7]20.

]2]- سورة النور / اآلية الخامسة والثالثني. 

]3]- سورة يونس / اآلية التاسعة. 

]4]- سورة العنكبوت / اآلية التاسعة والستني. 

الحداثة عند كانط في آراء الشيخ مطهريمديح المثنى
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ألن كانط قد ال يكون لديه النية يف التحول إىل محورية اإلنسان أو ألوهيته وإمنا مل يجد أمامه سبيالً 

آخر أو مرجعية بديلة. قد يعرب املتفلسف عن فكرة مل يجد بديالً منها يف تجواله املنطقي، لكنه قد 

ال يتبنى بالرضورة كل مندرجاتها إذ تكون يف طور الوالدة النظرية ومل تخضع للتجربة واملعايشة 

املنطقية  تداعياتها  يتلمس  أو  أغوارها  كل  يسرب  أال  أيضاً  ميكن  كام  والجوانب،  األبعاد  متعددة 

واملعنوية بأجمعها، ولذلك احتملنا أال يكون كانط قد تآلف مع فكرة محورية اإلنسان يف إدراكه 

العقيل الواعي. لكن لغته وطروحاته تعكس ما كان يدور يف أعامق كانط املنعزل عن العامل، وإن 

تبني تلك الدروب البحثية الشغوفة ومآالتها ومعايريها األخالقية التي توصله إليها يقودنا إىل العيش 

يف معزل عن كانط الوجودي.

قد يكون كانط املتخلق مثايل السلوك إىل حد كبري، وقد يكون كانط املتفكر بريئاً يف مقاصده 

واندفاعاته، لكن كانط الكاتب سلك بنا سبيالً وعراً نحو الغربة الفردانية شاء ذلك أو ال، وهذا هو 

كمني النبوات األرضية، فهذه النبوات تبقى عرضة آلثار االشتغال العقيل ومرتتباته حينام ال يكون 

له نافذة تقيه ظالل املعزل وعتمة برئه.

صحيح أن ساليك طريق العبودية يستندون إىل العقل والقلب يف معرفة الرب املعبود، لكن 

املوجد  اإلله  مرجعية  الذات حول  وتدور  واالنقياد  التسليم  يحصل  إلهي  بارق  لهم  يلوح  عندما 

بالقول وهم بأمره يعملون«]1[، هنا  القرآن الكريم هذه الحالة يف اآلية »ال يسبقونه  القيوم. يوضح 

العقل خرج من العزلة ورشنقة الذات، إىل فضاءات االستامع إىل الوحي اإللهي واإللهام الرباين. 

مل يخرس فعاليته ودوره التعريف، ومل يسقط يف برئ الفردانية.  

كلية  فلسفة  إىل  رؤيته  استند يف  إال ملن  يتيرس  مثايل، ال  تطلع  من  ينطلق  الذي  النقد،  وهذا 

تعود بالكينونة إىل البساطة األوىل ووحدة األشياء، مبا يجعل من السري الُخلُقي رجوعاً إىل أصل 

أصل  هي  التي  الذات  نكران  دوافع  بني  االنسجام  السري،  هذا  يوِجد،  كيام  محتد،  إىل  نزوعاً  ال 

تبقى  اإلشكال املصريي  إن مل يحل هذا  الذات.  وإثبات حقيقة  للوجود  الحاجة  األخالق وبني 

النفس البرشية مأخوذة برغباتها الوجودية محفزة بقلقها الحتمي، ومن ثم متمسكة مبصالح األنا، 

موجدًة املسوغات الكثرية للتخيل عن الواجب واملسؤولية تجاه اآلخر.

 النظم األخالقي اإلسالمي دار حول وجود رب، تبدأ من لدنه أصول الرتبية األخالقية بنظريتها 

وتعاليمها، وكذلك يف وجودها واستمرارها، فهو قائم قيوم بربوبيته، سواء عرب تنزيل الوحي وترشيعه 

]]]- سورة األنبياء / اآلية السابعة والعرشين. 

فضاء الكتبنصوص مستعادة
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نظم الحياة، أو يف قيادة السالكني نحو الكامل بيد الرعاية والعناية. تلك الربوبية تستطيع أن تنزع 

الخالق،  املنان  من  املوهوبة  الرحامنية  العناية  ثياب  وتلبسه  الضيقة،  األنانية  ثياب  اإلنسان  عن 

وحينها ميكن أن يغدو اإلنسان »الويل الخادم«، الذي يقدم كل ما يف وجوده ألجل اآلخرين، فهو 

التي  الربانية  والفيوضات  اإللهية،  باليد  يستمسك  الغيب،  الحقيقة وحقيقة  غيب  بالله يف  الباقي 

تأخذه من ضيق املخلوق إىل سعة الخالق. 

القيوم، املتوارث عن ساللة  آثار هذا املنهج يف الخطاب اإلنساين املوجه إىل الواجد  نجد 

الرسالة اإللهية، فنسمع سيد الساجدين عليه السالم يتلمس بداية الطريق نحو األخالقية السامية يف 

دعائه املعروف باسم »دعاء مكارم األخالق« بعبارة افتتاحية )اللهم وفر بلطفك نيتي(]1[، طلٌب من 

الواجد، القريب من حبل الوريد، لتوفري النية والغاية وسمت الجهد الصحيح املستند إىل معرفة 

حقائق الوجود، تلك املعرفة التي تطلب من الله هي األخرى كام يف الحديث الرشيف املنقول 

عن رسول الله صىل الله عليه وآله وسلم )اللهم أرين األشياء كام هي(. هذه العبارة التي يفتتح بها 

أوائل دعاء مكارم األخالق، تشكل املدخل الواقعي والوجودي نحو التحرر األخالقي، املنسجم 

مع العقالنية والحرية، لكن مع االلتفات، يف الوقت نفسه، إىل وهمية العزلة اإلنسانية، والحضور 

اإللهي الحقيقي، الذي يأخذ السالك خطوة فخطوة نحو الطهرانية القصوى. 

العقالنية هنا تدرك واقع ظهور القيومية وشهود الربوبية اإللهية عىل عامل الخلق وتسلطها عىل 

قلب اإلنسان، والحرية تتأىت من الخروج من دائرة القيد الرتايب. وال بد من اإلشارة كذلك إىل أن 

منت دعاء مكارم األخالق، الذي أخذناه واحداً من أهم مرجعيات األخالق اإللهية، ينطوي عىل 

رؤية تفصيلية تعتمد يف أساسها عىل فكرة الدعاء والطلب، بدءاً من النية وصوالً إىل سائر املراتب 

والصفات الجاملية والجاللية األخالقية. 

اإلنسان / اهلل: 

املعيار الثاين وهو يأخذنا إىل نقد اختزالية الهيومانيسم، محورية اإلنسان مقابل محورية الله، 

الوجود،  ممكن  من  أدىن  موقع  يف  الوجود  واجب  وضع  فقد  االتجاه،  لهذا  الكربى  العرثة  وهنا 

فأدخل املساعي الفكرية الساعية ملعرفة الذات وغاياتها يف التيه والضياع، من خالل رؤية تختزل 

الواقع وتغري حقائقه. االعتقاد مبحورية اإلنسان، مبا هو متفكر يسرب غور العامل، يفتش عن ذاته 

ومآالته، وكيفية الوصول إىل كامل أوصافه، تدفعه نحو الغربة واألحادية، وهذه إحدى مآالت العقل 

]]]- الصحيفة السجادية / دعاء مكارم األخالق. 
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املنطوي عىل ذاته املستند إىل قدراته، دون التامس ملنبع الوجود، ذلك املنبع الواعي والغايئ 

الخالق والجميل الالمحدود. 

تم تغييب هذا األصل يف مسارات كانط ولغته، وبدالً من ذلك تم إعطاء دور املحور واملنشأ 

سبحانه  فالله  العقل،  آثار  من  أثر  صفة  األول  األزيل  الوجود  لنبع  أعطي  فيام  املحض،  للعقل 

تأصيل  مرشوع  سياق  يف  يوظفها  ورمبا  وأنتجها  العقل  إليها  توصل  »فكرة«]1[،  مجرد  وتعاىل 

منطقه، عىل أنه مرجع أول مستقل بذاته، يف ميل يقرب من شطحات فيورباخ واعتبار الله حاجة 

نفسه،  إىل  املوكول  لإلنسان  غدت  هنا  البديلة  األلوهية  املبدعة.  العقل  عوامل  استحدثتها 

من  وإن  الخالق.  الواجد  كنف  يف  موئل  له  ليس  الذي  وأبحاثه،  عقله  تصورات  عىل  املعتمد 

أكرب عرثات األخالق االختزالية هي هذا االستبدال، ولو الجزيئ، بني اإلنسان واإلله، فهذه عرثة 

أخالقية وإن كانت ثغرة يف العقالنية قبل ذاك. 

يف  له  دفع  ذاته  إىل  اإلنسان  وإحالة  بغريه،  تقّوم  حادث  ألنه  بذاته  اإلنسان  وجود  يستقيم  ال 

إىل  به  تصل  أن  مبقدورها  ليس  التي  واملتطاولة،  املستعصية  البحث  ومتاهات  الغربة،  ظلامت 

االنسجام الشامل مع الحقيقة يف شتى عواملها ومستوياتها ومراتبها، ففي سعي كانط إىل ترتيب 

حياة الفرد ضمن نسق منسجم مع العقل والواقع، مسرية مل تستكمل وجهد مل يصل الذروة. 

»وما يل  النفس  الساموات واألرض وخالق  فاطر  نحو  املتوجه  القلب  القرآين،  املنظور  يف 

مع  التامثل  هو  األخالقي  النظام  من  الغاية  أن  يدرك  ترجعون«]][،  وإليه  فطرين  الذي  أعبد  ال 

الجميل املطلق املتعايل بال حدود، ولذلك فإن حركة النضج والتسامي األخالقي تحمل قابلية 

الجامل.  الربانية، وكذلك من خالل محورية أصل  اإللهية والرعاية  باملعونة  االستمرار والنمو، 

يخرتق  الذي  حضوره  مع  تعاملها  يف  وتتأدب  األزيل  الجميل  إىل  تهتدي  ال  ألخالقية  وكيف 

العوامل ومراتب الوجود أن تدعي الكامل والواقعية يف آن، ولذلك أرشدنا الوحي اإللهي إىل هذا 

الطريق األسمى »وجهت وجهي للذي فطر الساموات واألرض«]3[. 

االستقالل / االرتباط: 

املعيار اآلخر ويتعلق كذلك بالعالقة بني املمكن والواجب، فام حقيقة هذه الصلة وما عمقها 

]]]- كانط، إميانويل / نقد العقل العميل / تـ: ناجي العونيل / جداول / ]]20 / ص 90.

]2]- سورة يس / اآلية الثانية والعرشين. 

]3]- سورة األنعام / اآلية التاسعة والسبعني. 
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وآثارها؟ وكيف يتقوم تكامل اإلنسان بعيداً عنها؟ هل من الرضوري لقيام األخالقية الحضور يف 

مجتىل الفعل اإللهي؟ أو أن الغفلة عنه ال متنع ذلك؟ وهل هناك فارق بني الغفلة املقصودة وغفلة 

يأت عىل  بالعقل املحض، ومل  تتقوم  ذاتية  مسألة  األخالقية  قيام  أن  كانط  اعترب  الكيل؟  الجهل 

مناقشة قضية استقالل اإلنسان عن الله، فقد كانت خارج البحث. 

نقائصه  آلثار  عرضة  يجعله  كينونته،  استمرار  وسبب  وجوده  مصدر  عن  اإلنسان  انفصال 

ومحدوديته، ومصباح العقل إن مل يسكن يف قلب مطمنئ متحرر من قلق الوجود، سيجد لنفسه 

الطرق والسبل لتربير الذاتية، وكذلك سيبقى محروماً من املوئل اإللهي، فمتى وصل إىل وحدة 

سنخية األوراد واألعامل وترسبت روح الخدمة لله يف كل شؤونه اندكت سدود العشوة وتأصلت 

اإللهامات  إىل  واالستامع  الغيبية  الفيوضات  لتلقي  مستعداً  وأصبح  الوجودي،  االنسجام  حالة 

من  متفلتاً  اآلخرين،  لخدمة  مستعداً  وتجعله  السالمة،  دار  إىل  األبواب  أمامه  تدفع  التي  اإللهية، 

ترك  إن  الذي  العقل،  شهوة  عن  بعيداً  مندفعاً  املادي،  أو  املعنوي  املقابل  إىل  النفسية  الحاجة 

مستقالً، سوف يتحرك نحو محوريته الذاتية وقطبية وجوده. وحني يفك قيد طائر الروح سيحلق يف 

ميادين البذل واإليثار، مأخوذاً بالجذبات الجاملية ومستنرياً بالتيسري اإللهي يف لحظات قتل النفس 

والعبور عنها إىل اآلخرين. 

يف الواقع هناك الكثري من األخالق الفردية واالجتامعية التي مل تدخل يف املجال الساموي، 

وبقيت أخالقاً فطرية أرضية، وهي تحتاج إىل رشيعة تحددها وتحافظ عليها وتستكمل حدودها، 

تبقى ضعيفة  ال  اإللهية، ليك  العناية  إىل  تحتاج  ذلك  وبعد  التايل،  املعيار  سنناقشه يف  ما  وهو 

التجذر وقابلة للتغري، وليك ترقى يف مستويات البذل والخروج من الذاتية ألقىص الحدود، وتتمكن 

من إيجاد جامعة أخالقية منوذجية يف عالقاتها الداخلية والخارجية. 

رأي / رشيعة: 

تظهر آثار االختزال يف ميدان الترشيع يف دائرة معرفة الطريق الوعر بني اإلنسان اآلن واإلنسان 

الذايت  النقص  إليه؟ ومن يعرف علة  الطريق  املكتمل، فمن وصل إىل ذاك االكتامل ليك يرسم 

والكاميل يف اإلنسان كيام يدرك سبيل ردمها وإعفائه من آثارها؟ 

رتبت الرسالة الوحيانية مدارج كامل اإلنسان ليصل إىل اللقاء اإللهي، من دون أن يفقد ذاتيته 

الوجود املعنوي، يف  الضعيف عىل عوامل  بعد أخرى، يطل هذا املخلوق  دفعة واحدة، فدرجة 

انسجام بني العقل والعاطفة والقلب والروح والجسد، ليتحرض لرجوع النفس املطمئنة إىل ربها 
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يرست  الرشيعة  الدنيوية.  الرتابية  الذات  عن  السلو  يتحقق  ال  الرجوع  هذا  ودون  مرضية،  راضية 

العقل  التفصيلية، بحيث ال ينكب  الكلية والتعليامت  التوجيهات  العسري، من خالل  الطريق  هذا 

يف امللامت عىل ذاته، التي هي يف عني الحاجة والضعف والنقص، ويف حأمة عطشها للكامل 

والتكامل، ففاقد اليشء ال يعطيه، بل يأخذه من عليم مبا خلق وأوجد، مطلع عىل دقائق حاجات 

الطريق ومحطاته.

بناًء عىل هذا، فإن مجرد التخلص من نسبية األخالق ال يؤول بالرضورة إىل التخلق السلويك 

التكاميل، فال بد من معرفة الطريق التفصييل والقيم الجزئية ومجاالت انطباقها يف املعرتك اإلنساين 

الفردي والجامعي، بحيث ال يترسب خطأ العقل من نافذة الرغبات والحاجات، فهذا النبي الباطني 

تنقصه الرتبية ليك تستثار دفائنه، فيكون عىل رصاٍط رسمه املوجد املرشع. 

تحرميها،  ومواضع  اختاللها  ومكامن  وأشكالها  ورشوطها  اآلخرين  خدمة  أوان  يحدد  رصاط 

فليس البذل واإليثار منفصالً عن كل شامل ومنظور كامل يجعل لكل خطوة أثراً يف عامل املعنى 

ومراتب الوجود، ويحميها من ترك آثار تصد عن درب املعرفة املعنوية املرشقة. 

قانون  إىل  تتحول  بأن  ترغب  التي  القاعدة  حسب  )اعمل  كانط  يقول  وحينام  جهته،  من 

تحديد  مصدر  يكون  فحني  كثرية،  مخاطر  ولهذا  لإلنسان،  الترشيع  مقود  أعطى  قد  عام]1[)يكون 

الفعل االخالقي هو العقل الذي يتوصل إىل معايريه من خالل تشخيص ما يرغب أو يقبل به الفرد 

قاعدًة عامة فهذا يعني أن ليس للقانون االخالقي مصدر معياري سوى رغبات الفرد نفسه. حاول 

كانط وضع قيد لهذا الرتاخي من خالل قاعدة أخرى )ترصف وكأنك ترى اإلنسانية كل اإلنسانية 

وكأنها غاية وليست وسيلة(]][ فيذهب إىل الصالح الكيل العام، من دون أن يضع له معايري تحدد 

مكامن الرضر ومكامن الصالح، وبذلك نعود إىل نفس الدائرة املفرغة. 

النفس / الفطرة: 

الذاتية  الهوية  وهو  األخالقي،  كانط  مع  العاجل  الحوار  هذا  يف  تناوله  بنا  يجدر  أخري  عنوان 

للنفس البرشية، ما تربتها وطينتها األصلية؟ وكيف نصل بني تلك النشأة الروحانية التي حصلت مع 

النفخة اإللهية وبني قانون األخالق املتناسب؟ 

اشتغل البحث املعريف املنقطع عن مصادر املعرفة الساموية عىل تحليل النفس البرشية يف 

]]]- كانط، إميانويل / أسس ميتافيزيقيا األخالق / تـ: محمد الشنيطي / دار النهضة العربية / 2009 / ص 30.

]2]- كانط، إميانويل / أسس ميتافيزيقيا األخالق / تـ: محمد الشنيطي / دار النهضة العربية / 2009 / ص ]3. 
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له مدخل نحو تعريف دقيق  سلوكياتها ومشاعرها وميولها وأبعادها املختلفة، من دون أن يكون 

لحقيقة وجودها وسبب حياتها، ونشأتها املجردة املتعالية، وكذلك امليثاق املودع يف الفطرة، ومن 

هنا كان السعي لوضع أطر لتنظيم حياة الفرد النفسية واالجتامعية غارقاً يف تعددية اآلراء منقطعاً عن 

االستناد إىل التعريف الشامل والعميق ملوضوع البحث. 

معرفة النفس اإلنسانية طريق شاق، وإن سار من دون مقدمات أولية ذات مصدر يقيني وحياين، 

فإنه سيعرث بتعقيدات وظلامت كثرية، ذلك أن املسار التكاميل الرتبوي املستند إىل اإلرادة الحرة 

الذي يوصل إىل حقيقة اإلنسانية، املنوط بها موقع الخالفة اإللهية الفريد، يستدعي التوازي بني 

مسار تكامل اإلرادة ومسار تكامل املعرفة من جهة أخرى، فال تكتسب املعرفة إال باستحقاق، وال 

استحقاق إال بإرادة، تؤثُِر أحد طريقني وسبيلني، أحدهام ترايب واآلخر ساموي. 

الطريق الساموي خفي مسترت، ينكشف ملن اقتعد بساط الخدمة اإللهية وابتدأ أول أمره بالتسليم 

ووصل به سريه إىل الرضا والتفويض لله يف كل يشء، معرفة مرشوطة مرتبطة بالعبادة، أي الخضوع 

للواقع الحقيقي واالمتناع بإرادة حرة عن الغفلة عنه والغرق يف الوهم، خضوع حددت معامله الرشيعة 

ونظمت سبل التوصل إليه تعاليمها وتوجيهاتها. خضوع يعيد اإلنسان إىل النفخة الرحامنية والفطرة 

اإللهية، مطلقاً يديه من غل النشأة الدنيا وعوالق عوامل الرتاب املتكرثة، هنا يعود العقل مرشقاً مؤيداً 

بجنود املعرفة، عقل الخليفة الخادم للخلق، عقل يقوم يف مقام التوله للجميل والجامل وصفاته 

املودعة يف الفطرة البسيطة العفوية، هو مرآة لتجيل الجميل الذي أوجده ووهبه إمكان اإلرادة والحرية 

يف االرتقاء املستحق نحو األلوهية السامية، عن طريق العبودية والخضوع للحقيقة املطلقة. 

حاول كانط يف طريقه نحو توطيد النزعة االخالقية أن يجردها من الرغبة معترباً أن الرغبة نقيض 

الحقيقية،  السعادة  العمل األخالقي هو سبب  أن  الضمري، يف حني  نداء  يكتم  املسؤولية وغطاًء 

فالخليفة الخادم هو أكرث الناس سعادة وانسجاماً مع أبعاد وجوده واألكرث اختامراً يف فطرته، ال بل 

هو الفطرة بعينها والخلق النوراين األول. الفعل املسؤول املتالزم مع فطرة الخري والحق والجامل 

فعل متثل وتخلّق باالخالق والصفات االلهية، وهو بذلك سبب للقرب االختياري من أصل الحق 

والخري والجامل، ذلك األصل املطلق الذي متثل الحرية الحقيقية الوجودية التي تهفو اليها نفس 

عنه  تعرب  كانت  وإن  للبرشية،  املركزي  الهم  هو  العوامل  من  فالتحرر  منه،  للقرب  عنواناً  اإلنسان 

سلوكياً بحسب غشوات الطريق والتباساته.
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خامتة: 

حاول كانط استنقاذ األخالق من فخ النسبية واالستنسابية الرباغامتية، لكنه مل ينجح يف إخراجها 

دقيق،  لكنه وصل غامض وغري  األخالقي،  باألصل  يدعي وصالً  أن  له  نظرياً ميكن  الذاتية،  من 

معايريه مفتوحة عىل كل احتامل وبذلك يغدو االختيار مرشوطاً باألشخاص والظروف، فهنا حصل 

التمكني ألصل األخالقية، لكن النظام األخالقي ظل عرضة للمجهول. 
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