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النقد الكانطي :م فلسفة احلدود ضغ حدود الفلسفة
أة .أمساء ختديتم
جامعة معسكر
ضنّ أهم ملمح تتسم به الفلسفة احلديثة هو نزوعها حنو النقد والتشكيك
يف رواسب العصور السابقة عنها ،خاصة العصر الوستيا باعتبتاره يشتكل
مجلة م العوائق التيت ال ميكت للعقتل أن يتقتدم خطتوة حنتو األمتام ،ضال
بإزاحتها ع مستاره .وضةا متا توقفنتا مليّتا عنتد مفهتوم النقتد التذي هتو
موةوعنا يف هذا العمل ،زد أن حضوره يف الفلسفة ميتد ضغ ما قبل الفترتة
احلديثة؛ ح مارسه أفالطون بصيغة التدحض ةتد السوفستطائية ،وقبلته
سقراط عنتدما واجههتم رافضتا أفكتارهم وكتذلك أستاليبهم اخلطابيتة يف
ضيصال احلقيقة .لك القوة اليت متيز بها مع فالسفة احلداثتة ،وقدرتته علتى
رليل العديد م النظريات وصياغته ألنساق جديدة ،جيعلنا نتوقتف عنتده
لفهم كلياته خاصة يف الصورة اليت متثّل فيهتا متع فيلستوه النقتد ضميانويتل
كانا ) .Emmanuel Kant (1804-1724ما هتي الصتورة التيت ظهتر بهتا
النقد يف العصور احلديثة؟ وكيف رددت مالحمه متع كتانا باعتبتاره أبترز
القائل باملشروع النقدي؟
يف مقاربة ضجرائية ميكننا وصتف النقتد يف العصتر احلتدي

بأنته متنهج

للفحص والتمييز ب متا هتو حقيقتي ومتا هتو مزيتف يف الفكتر ،وصتار
باإلمكان احلدي

ع الفكر النقدي الذي عرّفه الالند  ": Lalandeنستمي

فكرىلا نقديىلا كل ما ال يقبل حقيقة ما دون استتنطاقها للبحت

عت قيمتهتا.

املضتتمون (نقتتد داخلتتي) أو م ت حي ت

األصتتل(نقتتد

ستتواء م ت حي ت
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خارجي)"( )Lalande,A.1996:196-197وقد كم كانا مبثل هتذه املهمتة
للنقد خاصة ةلك الذي خصّ به نظرية املعرفة.
ساد يف الفكر الفلسفي منذ زم بعيد أن عملية املعرفة تتم بت طترف اثتن
هما الذات واملوةوع ،ضال أن اخلاله كان خبصوص أيهما ينتج املعرفة ،هل هتي
نتيجة للتصور ويف هذه احلالة تكون عقليتة؟ أم أن املوةتوع هتو التذي يصتيغها
وحيدد طبيعتها؟ وقد أجتا

كتانا عت هتذا اإلشتكال فقتال ":ضةا كانتت مجيتع

معارفنا تبدأ م التجربة ،هذا ال يعين أنهتا تصتدر عنهتا كليتة ،ةلتك ألنته حتتى
معرفتنا الصادرة ع التجربة هي تركيب اا نتلقاه م انطباعات حستية ومت متا
تنتجه سلطتنا املعرفية" ( )Kant, E.1993:31بتحليلنا هلذا القول يتضح لنتا أن
املعرفة عند كانا هي حمصلة ةلك التفاعل الذي يتم ب عناصر التجربة وعناصتر
العقل م ناحية أخر  .وهنا نبادر ضغ السؤال عت الكيفيتة التيت يتتم بهتا ةلتك
الرتكيب؟ مبعنى ،ما هي ا لية اليت ردث مبقتضاها العملية املعرفية؟ يؤم كتانا
بأن العقل يتضم مجلة م األطر القبلية ( ) A prioriوالتيت بواستطتها يفحتص
معطيات التجربة ،وتلك األطتر تكتون ضمتا عبتارة عت حتدوس أوليتة كالزمتان
واملكان ،أو متثالت ملفاهيم قبليتة مثتل اجلتوهر والعلتة .ويبقتى االنشتغال قائمتاً
خبصوص ضمكانية قابلية معطيات التجربة ملثل تلتك األطتر ،وهتو متا يطمتئ لته
كانا عندما يؤكد على ةرورة خضوع تلك احملسوسات لتمثالت العقتل ،وهتذا
متتا جيعتتل مفهتتوم التعتتالي ( )Transcendanceيعتتين اخلضتتوع الضتتروري
للمعطيتتات التجريبيتتة للتمتتثالت القبليتتة وتطبيقهتتا عليهتتا ( Deleuze, J.
.)1963:22

ميلك كانا يقينتا ال يطالته شتك يف أن تلتك التمتثالت القبليتة تترتبا
بالضرورة مع معطيات احلس وتنطبق عليها ،وضال فما يضم وجود التالؤم
خمرب البحوث االجتماعية والتارخيية
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بينهمتتا؟ وبالنستتبة لتته املعرفتتة باألشتتياء تستتتدعي االتفتتاق بتت الفهتتم
واحلس(العظم،ص،ج .) 24: 0924.ويف احلقيقة أن مثل هذا االئتتاله بت
اجملتترد واحلستتي لتتيس هيّنتاً ،لتتذلك اهتتتد كتتانا -مت أجتتل فتتك هتتذا
التعار

 -ضغ القول ودسي الزمان واملكان ،وبهما يصل ب الفهم اجملترد

واحلس البحت (العظم ،ص ،ج.

.) 24: 0924

لقد وصف كانا نظريته يف املعرفة بأنها أشبه بالثورة الكوبرنيكية ،فبعتد زتا
العلم يف وصل مبادئ العقل مبعطيات احلس ،صار م الضروري رقيق هتذا يف
الفلسفة .اتسمت املعرفة الفلسفية سابقاً باإلطالقية ،حي

اعترب القتدماء بوجتود

حقائق ثابتة ومطلقة واإلنسان يدور حوهلا م أجتل اإلمستاك بهتا .ومتا قتام بته
الفيلسوه هو أنه صحّح هذا االعتقاد؛ فليست املعرفة هي الثابتة بل هو اإلنستان
أو الشصص املالحظ ،ومثلما وةع كوبرنيك ) )Copernicيف اعتباره أن احلركة
العاملية ميك مالحظتها م مركز متحرك أيضاً ،وبهذا أصبح العقل اإلنساني هتو
املركز الذي تدور حوله األفكار واألشياء.

م ب املثختذ التيت أختذها كتانا علتى العقالنيتة التيت يصتفها غالبتًا
بالدوغمائية ،أنها قالت بوجتود اتفتاق أو مبعنتى أصتح تطتابق بت نظتام
األفكار ونظام األشياء ،لذلك استبدله مببتدأ اخلضتوع الضتروري لصتاحل
الذات .وبهذا أصبحت هذه األخرية تتضم ضغ جانب ملكة املعرفتة صتفة
التشريع ( .)Deleuze, G. 1963:23ويف هذا ضعتالن بتأن اإلنستان هتو
الذي يوجه ويتحكم يف عملية املعرفة ،وهنا يواجهنتا ستؤال عت متا هتي
حدود هذه االستطاعة أو مبعنى أصح هذه الشرعية؟
م املعلوم أن اجلهاز املفاهيمي الكانطي يتضم العديتد مت املفتاهيم،
زد أبرزها – وليس علتى ستبيل احلصتر -تلتك الثنائيتة الشتتتتتتتتتتهرية
خمرب البحوث االجتماعية والتارخيية
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احلساسية والفهم ،واليت يقول عنها" :ضةا كنا نسمي حساسية تلقتي التذه
املعرفة ،والقدرة اليت ميلكها الستقبال التمتثالت بشتكل متا ،ففتي املقابتل
نستتتمي الفهتتتم تلتتتك القتتتدرة التتتيت منلكهتتتا يف صتتتنع التمتتتثالت...
") .)Kant,E.1993:76-77م خالل هذا القول يتتب لنتا أن اإلنستان علتى
عالقة مباشرة ومنفتحة على العامل التجرييب؛ عامل املوةوعات اليت مت شتأنها أن
تؤثر فيه ،بأن ترتك فيه موعة م االنطباعات ( .)Les impressionsويكتون
احلدس جتريبيىلا يف هتذا املستتو مت احلساستية باعتبارهتا " القتدرة علتى تلقتي
التمتتثالت بفضتتل الصتتورة التتيت بواستتطتها تتتتأثر املوةتتوعات" ( Kant, E.
 .)1993:53يف مقاربتنتتا هلتتذي النصتت يتضتتح لنتتا أن حساستتيتنا ال تصتتنع
موةوعاتها بذاتها ،بل تستمدها م التجربة .لك كيف يتحول األمتر مت

ترد

تأثر ضغ معرفة منظمة؟
بالعودة ضغ النص األول زد ضغ جانب احلساسية ( )Sensibilitéهناك أيضتاً
الفهم ( .)L'entendementفإةا كانت احلساسية تزوّد املعرفتة باحلتدوس فتإن
الفهتم ميتدّها باملفتتاهيم (  .)Ben jaballah, H.1997:104وتتحتدد وظيفتتة
الفهم حسب كانا يف " ضن أثر الفهم يتمثل يف جتميع الرتكيب العفوي للتصيل يف
شكل وحدة املفهوم") .(Kant, E. 1993 :08فمهمة الفهم هتي تنظتيم وتهيئتة
مجلة التأثريات اليت يتلقاها اإلنسان عندما تأتي يف صورتها اخلام .ولك كيف يتم
هذا الرتتيب؟

م معطيات هذه العملية لدينا مادة حسية وكتذلك كيفيتة لتلقتي تلتك
املادة ،وير كانا أنه متع متادة احلتدس احلستي توجتد صتورة للحتدس
احلسي .وضةا كانتت املتادة مستتمدة مت التجربتة ،فالصتورة تكتون قبليتة
( )aprioriأي قبل التجربة ،واليت تتحتدد يف صتورتي الزمتان واملكتان .ضةا
توقفنا مليّاً عند هذي املفهوم سنجد أنهما قد عرفا رتوالً كتبرياً ،حيت
خمرب البحوث االجتماعية والتارخيية
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جعلهما نيوت مطلق وثابت ورغم تأثر كانا بفيزيائه ،ضال أنه خالفته يف مستألة
ضطالقية هذه الثنائية .وقد شاركه هذا املوقف ليبنيز( )Leibnizعندما اعترب املكان
حيقق نظام األشياء ويربا بعضها بالبعض ا ختر .ومتع هتذا ال يستتمر اإلتفتاق
بينهما طويالً ،ضة نظر ليبنيز ضغ كل م الزمان واملكان كعالقتات عقليتة منطقيتة،
بينما هما عند كانا عالقات معطاة هلتا عالقتة بعتامل األشتياء .ضنهمتا يقومتان يف
العقل ويتتأثران مبستتو حساستيته للموةتوعات ،وهمتا علتى عالقتة بالتذات
العارفة وهذا ما يؤكده كانا عندما يعترب أنه ال ميك احلدي

ال مت
عت املكتان ض ل

وجهة نظر اإلنسان (العظم ،ص،ج .)0924:41.كمتا أن قبليتة املكتان ال تعتين
فطريته بالضرورة أو أسبقيته زمانياً ،بل كونه يالزم التجربتة اإلنستانية وال ميكت
االستغناء عنه ،وقد بره كتانا علتى قبليتة املكتان وجتة ميتافيزيقيتة؛ وهتي أن
املكان صورة قبلية لتحساس ويندرج رتته متا ال نهايتة مت األمكنتة ،كمتا أنته
ةروري كي تكون املعرفتة اكنتة .وحجتة أختر ترانستندنتالية وهتي أن قبليتة
املكان ال تسمح مبعرفة األشياء يف ةاتها بل الظواهر فقا .وم ناحية أختر هتو
ليس شيئاً يف ةاته( ،)Noumèneوضمنا هو حتدس قبلتي ميكنته أن يتربر أحكتام

اهلندسة بأن تكون قبلية وتركيبية يف ا ن نفسته .ضن هتذا الوةتع ستيجعلنا
نتحتتدث ع ت أحكتتام قبليتتة وتركيبيتتة يف نفتتس الوقتتت تعتترب فقتتا ع ت
الظواهر( )Phénomènesدون سواها " ،ضن الفهم حيد مت احلساستية ،وضالل
جتاوزت اهلا اخلاص ،وحيذرها م أن تطمح ضغ العمتل علتى األشتياء يف
ةاتها ،لك فقا على الظواهر" (  .)Kant,E.1993:247وهنا زد أنفسنا أمتام
وظيفة أخر للعقل ليست فقا بناء املعرفة فحستب ،بتل هتي ضغ جانتب
ةلك وةع احلدود أمام قدرته ،فكيف ميك أن يرسم خارطة لنفسه ال جيب
أن يتصطى حدودها؟

خمرب البحوث االجتماعية والتارخيية
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يف مستهل حديثه ع احلساسية حيدد كانا اجملال التذي تعمتل فيته فيقتول" :
...واحلساسية بالنسبة جملاهلا ،وأقصد حقل الظواهر اليت هي حمددة أيضتا بواستطة
الفهم بالشكل الذي ال متتد فيه ضغ األشياء يف ةاتها ،وضمنا بالطريقة اليت تظهتر لنتا
األشياء بها" ( .)Kant, E.1993:226بناءًا على هذا تكون موةوعات التجربة
التتيت يتناوهلتتا الفهتتم عبتتارة عتت ظتتواهر ،والظتتاهرة عنتتد كتتانا ال تعتتين
املظهتتر( )Apparenceبتتل هتتي الظهتتور اخلتتاطف والستتريع(.)Apparition
والفرق بينهما أن األول يتصطى الزمان واملكتان ،يف حت أن الثتاني فيتجستد يف
كليهما وهذا ما جيعلهما صور لكل ظهور اك على اعتبار أنهما الصتور القبليتة
للحدس(.)Deleuze, G.1963:14
ضنّ ما قام به كانا كان مبثابة رسم خارطة يتع فيها تال املعرفتة اإلنستانية،
وسب الصور القبلية للعقل .فمع الكانطية تشكل مفهوم جديد للنقد خيتلف عت
املعنى السابق له ،فلم يعتد يعتين التدحض أو ضحصتاء النقتائص والكشتف عت
األخطاء والعمل على تصحيحها .ضنه غري ةلك كله ،باختصار هو عمليتة معمقتة
تستهده بناء ما هو اك م املعاره ،مبعنى كخر ضنه العمل مت أجتل الكشتف
ع القول الذي ال أساس له والداللة على مواط ةتعفه وستطحيته (بت جتاء
الرؤية احلقيقية لكانا خبصوص النقتد يف

باهلل .) 92: 0999 . ،ولنا أن نقار

قوله " أنا ال أريد م هذا نقداً للمؤلفات واملناهج ،ولكنه نقد لستلطة العقتل أو
مقدرته بصفة عامة ،بالنسبة لكل املعاره اليت ميكنته الوصتول ضليهتا مبعتزل عت
التجربة ،وبالتالي حل السؤال املتعلق بإمكانية أو عدم ضمكانيتة وجتود ميتافيزيقتا
عامة ،ورديد مصادره ومداه وكذلك حدوده وهذا كلته وفتق مبتادئ" ( Kant,
.)E.1993:07

هكذا ضةن أراد كتانا مت نقتده أن يكشتف قتدرة العقتل علتى ضدراك
املعاره مبعزل ع التجربة ،أي البح
خمرب البحوث االجتماعية والتارخيية
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 .raison pureةلك العقل الذي ال يدي ال ضغ التجربة وال ضغ احلضارة ،ومع
هذا يعتقد كانا أن هذا العقل حتى لو أخلص ملا ميلك م قدرات ،فإنه ل يسلم
م األسئلة اليت راصره وال جيد هلتا خمرجت ًا ألنهتا تتجتاوز مقدرتته وال قِبتل لته
لديه اإلرادة مع االستطاعة ،فهتو يريتد

بها( .)Kant,E.1993:05وهنا تتعار

أن يعره مجيع احلقائق باعتباره طمو ومتطلتع ،لكنته يف مقابتل ةلتك ال ميلتك
القدرة على ختطي حدوده .ضن مثل هذا التعار

هو الذي سبب ما عتره بأزمتة

العقل اإلنساني ،وحلل هذه األزمة كان "نقتد العقتل اخلتالص" .وكتان الستؤال
املهم التذي طرحته كتانا يف مؤلفته هتذا :هتل ميكت لألنتا املتعتالي أن يؤستس
ميتافيزيقا متكنه م اخلروج م وةعه املأساوي؟ وهل يف استطاعته اإلجابتة عت
األسئلة اليت تواجهه؟وم ناحية أخر عليه أن يستمد اإلجابة م ةاته ،فهو لت
يطلب املدد م اخلارج وضال فقد حريته واستقالله.

وعليه وم أجل رديد استطاعة العقل جيب التمييز ب ما يعرفه العقل
وما يعلمه ،أو الفرق ب  savoirو  .connaîtreاملعرفة هتي متوع القضتايا
العلمية ،تلك القضايا مؤلفة م حدوس قائمة يف الزمان واملكان ،ومفاهيم
يؤسستتها التتذه البشتتري .وهتتي معرفتتة يف ضمكتتان العقتتل اإلنستتاني
بلوغها(الظواهر) ،أما العلم فيتضم أفكاراً ال حدوس هلا كاحلقائق اإلهلية
أو التترؤ واخليتتاالت ال يبلغهتتا ضال

املصيّتترون(visionnaires

 ،)lesوهتتي

أفكار فوق موةوعية ( )transobjectifوهي ما يسميها كانا بالنومينات.
ضنّ مواجهة العقل وحصر اله تبدو مغامرة حقيقية خاصة ضةا كان هتذا
العمل م صميم العقل نفسه ةلك العقل املستقل بذاته ،يقدم لنفسته نقتداً
حمايثاً ( )Immanentيصفه دولتوز ( )Deleuzeباعتبتاره يعترب عت العبقريتة
الكانطيتتة ،فهتتو لتتيس م ت العاطفتتة وال التجربتتة ،بتتل م ت العقتتل نفستته
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النقد الكانطي :م فلسفة احلدود ضغ حدود الفلسفة

( .)Deleuze,G.1962:104فل يبح

أة .أمساء خديم

العقتل عت أخطتاء وردت ضليته مت

اخلارج ،وضمنا م داخله كما هو .وعليه سيمثل أمام حمكمة العقتل نفسته ليعتره
حدوده فيلزمها .وهذه احلدود تالزمته ومت طبيعتته ،لتذلك خيلتو مفهتوم احلتد
( )limiteعند كانا م كل داللة رقابيتة وال يأتيته مت أيتة جهتة ستلطوية مت
اخلارج ).) Kant,E.1993:521
بناءىل على هذه املقاربة للفعل النقدي الكانطي ،ميكننا التساؤل ع خلفية مثتل
هذا العمل؟ وجييب كانا بأن عمله هو عمتل املشترّع ( ،)Législateurفهتو ال
خيتزل عمل العقل يف البح

ع طبيعة املعرفة ومناهجها وأسسها فحسب ،وضمنتا

مينحه القدرة على ضبداع القيم ،وهتو عمتل يتجتاوز الواقتع وبلتوغ متا جيتب أن
يكون .مثل هذه املهمة تضع العقل أمام ضمكاناته ،ومدركاً حلدوده ويف ظتل ةلتك
ل يقع يف األزمة أو احلرية ،وما علتى اإلنستان حينهتا ضال أن يتدرك اإلستتصدام
اجليد مللكة الفهم لديه ،مادام يدرك نسبيته وحدود عامل املعرفة لديه.
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