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العلوم االجتماعیةكلیة  

فلسفةال شعبة  

تخصص فلسفة عامة  
وتعلیمیاتھا   

 2014/2015: السنة الجامعیـــة 

 



 هداءإ 
 .مجلنا &لعاف>ة 4ٔ :رم)ا &لتقوى و 4ٔ امحلد 1 ا0ي ا/اننا &لعمل و زی()ا &حلمل و 

 "و قىض ربك ٕاال تعبدوا ٕاال اLه و &لواIJن احساE ." قال تعىل 

 "بوك 4ٔ مك مث 4ٔ مك 4ٔ مك 4ٔ : " وقال /لیه الصالة و السالم 

رفع هللا درeاهتا و جعل اجلنة , ىل اليت محلتين وهنا /ىل وهن إ نفايس 4ٔ ول حضن يف 4ٔ ىل إ 

ىل اليت تعجز اللكامت عن وصفها و Iرقص القلب فرnا و غبطة لرؤIهتا و إ , حتت اقداhا 

ىل اليت م)حتين من �ري ان �س�ٔلين  اىل إ تف>ض العني دمعا {ل|دیث عن صربها و شقاهئا 

 "ايم الغالیة"ص �الإ من حضت حبیاهتا و اكنت فانوس صدق و 

�الق صاحب القلب الطیب  و املنبع الصايف اىل ا0ي �ٔ اىل ا0ي ر&ين /ىل الفضی� و إ 

/ىل يف احلیاة ىل م�يل ا�ٔ إ ىل دلیل يف زمن ضاع ف>ه اJلیل إ , یتعب لرن�ح و �شقى ل(سعد 

" ىل من محل مهوم اJنیا و شقاهئا يك �كون لنا ماكنة بني الناس إ اىل من حرم نفسه لیعطینا 

 "واJي العزIز

خوايت ا{لوايت كنا يل س�ندا يف احلیاة 4ٔ عز الناس بعد واJي 4ٔ ىل إ ىل من انعم هللا هبم /يل إ 

, ف»ی|ة , فاطمة , فاطمية : " حزاين 4ٔ فرا§ و 4ٔ ىل من قامسهتم إ عشت ب¥هنم و �رعرعت 

 " سامء4ٔ , خمتاریة 

 .ىل لك من اح®ين و اح®بته يف هللا اهدي هذا اجلهد إ 

 .ىل لك من مه يف ذا:ريت  و مل �سعهم صف|ة من مذ:ريت إ 



 

 لكمة شكر

 

 امحلد و الثناء و الشكر <لعيل القد:ر 9ىل نعمته الظاهرة و الباطنة وتوف*ق)ا

 .از هذا العمل جنالٕ 

تو_ه  جبزیل الشكر و ]ٔ ن ]ٔ ال إ Yسعين بعد اUهتايئ من هذا البحث  ال, 9رتافا Lلفضل و تقد:را <لجمیل إ 

   .هذا العمل و توجهياته القميةرشاف 9ىل لقhوg االٕ  العريب م*لودسdتاذ اcٔ : ىل إ م`نان االٕ 

ذvر uىس ]ٔ ن ]ٔ ساتذة وزمالء دون ]ٔ ىل لك من سا9دين من إ ص الشكر و التقد:ر لتو_ه خبا]ٔ كام 

 ٔcتاذ اdونين يف فرتة الرتبص  عزوق عوادسv يyا. 

و مثرة     ق� لبين _�تنا من بعد� ل هللا ان یوفق)ا ملا حيبه و :رىض و جيعل هذه املذvرة مرجعاzٔ و uس

 .من ال�ر املف*دة Lملك`بة 

 و شكرا                                                     



  أ

 

 المقدمة

   الكون او صانع هذ ،و عن خالقه  ،منذ ظهور االنسان على وجه االرض و هو يتساءل عن سبب وجوده 

 .و ذلك في سبيل الوصول الى الحقيقة و المعرفة    

التاريخ و تضاربت آراءهم  فجرمفهوم واسع بحث و تساءل عنه العديد من الفالسفة منذ إن المعرفة 

هذه النظرية  اهمية خاصة في احتلت  لقدو  ،الخاصة حولها انطالقا من نزعته نظريتهفكل بنى  ،حولها 

 انطكالعلم الحديث لم يقبل   ظهورعند ألن  ديكارتفي ذلك لكتابات  الفضلتاريخ الفلسفة و يعود 

ا كل الحدود عندما مجدو   تجاوزواهؤالء قد  نيرى بأ ألنه،نين قالالمواقف التي سبقته و خاصة موقف الع

 يستطيع ان يثبت  بأنهالعقل و قالوا 

انه لم  إالبالرغم من انه كان ذو نزعة عقلية و ،و يصل الى كتابات ال يمكن ان تكون موضوع تجربة 

كان محبا للرياضيات و العلوم الطبيعية و كذا الفيزياء و الفلك و كما نعلم فان هذه   ألنهيوافقهم آراءهم و 

المالحظة و التجربة، إال أن التجربة وحدها لم توصله إلى المعرفة الصحيحة و م قائمة على العلوم هي علو 

 .ذلك لقصور الحواس 

هذا الفيلسوف . الموضوع بالذات هو تفكير الفيلسوف  هذامن بين الدوافع الذاتية التي اثارتني الختيار 

كما " عقالنيين و التجريبيين ال" الناقد الذي اراد بناء فلسفته محاوال ان يلم و يجمع شمل المتخاصمين 

ما بالنسبة للدوافع ه اكبير على الفالسفة الذين جاءوا من بعد  تأثيرنعلم ايضا بان هذا االخير كان لديه 

ان المعرفة هي اساس التفكير الفلسفي و نحن كدارسين للفلسفة البد ان نكون على فهم و  :الموضوعية 

يومنا هذا و انطالقا مما  ىل تفكير الفالسفة منذ القدم الغالت  تشالز و معنى هذه النظرية التي كانت لدراية 

كيف استطاع كانط بناء نظريته في المعرفة من خالل نقده : التالي  التساؤلقدناه البد لنا ان نقوم بطرح 

 ؟ لماهية العقل و التجربة معا 

 ؟  تهفي نظري اهفدوات و المفاهيم الصحيحة التي وظهي اال ما

 هو الدور الذي تلعبه هذه االخيرة في تحصيل معرفة صحيحة ؟  ما

 .في هذا البحث بتطبيق المنهج التحليلي  استعنتلقد 



  ب

 

 : اما بالنسبة للخطة و التصميم فهي كالتالي 

قسمته الى   للمعرفةمقاربات مفاهمية : الذي كان عنوانه  و ولالفصل األقمت بتقسيم البحث الى فصلين 

, مفهوم العقل : اما الثاني فكان بعنوان , تناولت فيه مفهوم المعرفة و دالالتها الفلسفية مباحث االول  3

 اما بالنسبة

المعرفة بين العقالنية و التجريبية  اردت ان اعرض فيه تصورات : للمبحث الثالث و الذي كان بعنوان  

وفي الفصل الثاني تناولت في هذا . العقالنيين من جهة و ان اعرض تصورات التجريبيين من جهة اخرى 

في المبحث و  نطية،النقدية لنظرية المعرفة الكااالسس : مباحث ايضا و كان تحت عنوان  3االخير 

اما المبحث الثاني تناولت فيه مقاربات للمفاهيم التي  ،ت فيه نبذة عن قراءة مشروعه النقدي  لاالول تناو 

 .في المعرفة  تهولوجية لنظرييمستالثالث حاولت ان ادرج االبعاد اإلب بها فلسفته و اخيرا في المبحث ىبن

ومن اهم الصعوبات التي الصعوبات  العديد منيواجهون  بحث عادي يقوم به الطلبة كأيو  و في االخير 

لم أتمكن من الحصول انني  إالبالرغم من وجود العديد من كتب كانط ف  ،صعوبة اللغة الكانطية: صادفتني

 .على جميع كتبه وكذا القراءات المعاصرة له 
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 .نظرية الزمان والمكان 

يرى كانط ان املكان والزمان مصدرمها إنساين ينبعان من القدرة احلسية يف جانبها القبلي ومن مثة مها ذاتيان،     

وإمنا هلما وجودمها املوضوعي خارج عن الذات، حيدد وجهني للمكان  وبالرغم من ذلك ليسا من خلق العقل،

والزمان، وهذين اخلريين صورتني قبليتني للحدوس التجريبية، ومها كذلك حدسان قبليان وقوله هذا مرتبط بالقضية 

لزمان حدسان الرياضية، وسبق له ان قرر أن القضية الرياضية تركيبية قبلية، وميكن القول إذن على أن املكان وا

 .1قبليان

ويقدم كانط براهينه ويقدم برهانني على ان املكان و الزمان قبليان ال جتريبيان و برهانني على اZما حدسان ال   

 تصوران و نسجل هذه الرباهني على التعاقب

 :البرهان األول – 1

ي تشري احساسات معينة اىل شيء ليس املكان تصورا جتريبيا مشتقا من اخلربات اخلارجية ألنه لك: " يقول كانط

ولكي استطيع معرفة ان تلك ) أي اىل شيء يف حيز من املكان غري الذي اجد نفسي فيه (خارج عين 

- يف صفاrا –االحساسات بعيد بعضها عن بعض أو جماور بعضها لبعض، ومن مث اZا ليست فقط خمتلفة 

جيب ان يكون مفرتض ابتداء، وال ميكن الوصول اىل فكرة  وإمنا يف امكنة خمتلفة ايضا فان تفكريي يف املكان   

املكان اذا من عالقات بني الظواهر اخلارجية وإمنا على العكس ليست هذه اخلربة اخلارجية ذاrا ممكنة إال من 

 :خالل تلك الفكرة وبرهان مماثل بالنسبة للزمن ميكن شرح هذا النص فيما يلي

إين أدركها إدراكا حسيا وأقول أZا ذات لون معني وشكل معني ونعومة وحنو افرض أن أمامي منضدة حينما أقول 

ذلك، فإن هذا القول يتضمن أين قد استقبلت حدوسا جتريبية عن صفاrا تلك، لكن حني أقول إين أدرك 

رتض املنضدة فإين أدرك أيضا خواصها املكانية والزمانية ليست مشتقة من اخلربة احلسية، أن تلك العالقات تف

 .2املكان ككل والزمان ككل إذن مها قبليان

 :البرهان الثاني – 2

، ال ميكننا استبعاد )التجريبية( املكان فكرة ضرورية قبلية اعتربها أساسا لكل احلدوس اخلارجية : " يقول كانط

( شرط إمكان املكان من تفكرينا  وإن كان من املمكن أن نفكر يف املكان وليس به أشياء، جيب أن نعتربه إذا 

 :يف هذا النص نقطتان. وبرهان مماثل بالنسبة للزمن" الظواهر، وليس حتديدا يعتمد عليها ) وجود

 .، والنقطة الثانية بقية النص تبدأ بشرح النقطة األوىل"نعترب املكان أساسا لكل احلدوس التجريبية" األوىل 

                                                           

.71، ص 1989، دار المعارف، 3محمود زیدان، كانط وفلسفتھ النظریة، ط -
1
  

.72محمود فھمي زیدان، المرجع السابق، ص -
2
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القات املكانية والزمانية من اخلربة احلسية بطريق احلدوس كما قال كانط يف الربهان األول إننا ال نستمد أفكار الع

 .التجريبية على غرار وصولنا إىل أفكار الصفات احلسية لألجسام

 :البرهان الثالث -3

ذلك ألنه ميكننا  ليس املكان تصورا عاما للعالقات بني األشياء باإلمجال لكنه حدس خالص،: " يقول كانط  

أوال ان نستحضر ألنفسنا مكانا واحدا فقط، وحني نتحدث عن أمكنة خمتلفة فإننا نعين بذلك إZا أجزاء من 

ذلك املكان الواحد، ال ميكن هلذه األجزاء ان تسبق املكان الواحد الشامل كوحدات منها يتألف بل ميكننا على 

توجد يف ذلك املكان، املكان يف أساسه واحد تعتمد أجزاؤه ومن  العكس أن نفكر يف تلك األجزاء فقط على أZا

 .مث يعتمد التصور العام لألمكنة على إدخال حتديدات فيه

يسوق  –يسوق كانط بعض األمثلة من حياتنا اليومية لإلشارة إىل أن املكان حدس ال تصور باملعىن الذي أوردناه 

آة أن عيين وأذين ويدي يف املرأة مشاqة  يف الكم والكيف لألصل،  صور املرآة ومثال القفازين حني أنظر يف املر 

كذا القفاز األمين واأليسر ال يوجد اختالف ميكن للعقل بتصوراته أن يكتشفها وبالرغم من ذلك أالحظ أن يدي 

القفاز األمين يف  اليمىن هي يسرى يف املرآة واليسرى ميىن يف املرآة وكذا يف العينني واألذنني وإين ال استطيع أن أضع

يدي اليسرى أو األيسر يف اليد اليمىن، ما يظهر هذه االختالفات ليس العقل بتصوراته، وإمنا قدرتنا احلسية 

حبواسها وما يرجع إىل قدرتنا احلسية إمنا هو احلدس، إذن املكان هو حدس ال تصور وقل مثل ذلك يف الزمان 

 .1واملكان

 :البرهان الرابع -4

يعلن أن الزمان واملكان حدسا ئ ال تصوران ألZما معطيان ال Zائيان، ويقوم الربهان على متييز كنط بني التصور  

واحلدس، كما يقوم على أن التصور يدل على خاصة أو خواص حمددة بالرغم من أنه ينطبق على أشياء جزئية ال 

 .زاء ال متناهية، إذن ليسا تصورين وإمنا حدسني قبلينيمتناهية العدد، لكن املكان والزمان يضمان يف طيا{ما أج

 :لكن هذا الربهان ضعيف من ثالث اوجه

( كان يعتقد كانط ان التصور حمدود أي يضم عددا من اخلصائص اليت تدل عليه فمثال تصور املنضدة  - أ

يء الذي تصور الش) تصور قبلي( تصور يضم عددا من التصورات احلسية، تصور اجلوهر ) تصور جترييب

 .يكون موضوعا دائما وأن يكون حمموال أبدا وهكذا
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مل يقدم كنط برهانا باملعىن الدقيق على أن املكان والزمان ال #ائيان وإمنا صادر عن هذه الال#ائية، انتقل -ب

ن والزمان من املقدمة التصور احملدود احملتوى، واملقدمة الزمان أو املكان ال #ائي احملتوى إىل نتيجة ليس املكا

 .تصوران

نأيت اآلن إىل نقطة تبحث عن التساؤل يف الرباهني الثالثة السابقة لكننا نقول أن املكان أو الزمان واحد  -ت

 .1شامل وإنه سابق على أجزائه

 .المقوالت والمبادئ  -1

جيب على الذهن أن يربط األحاسيس بعضها مع بعض لكي نستطيع أن نعرف وهو يقوم [ذا العمل عن      

 .2طريق تصورات أساسية هي اليت تسمح بتكوين خمتلف أنواع األحكام وكنط يسمي هذه التصورات مقوالت

طي كنط أمهية كربى لدراسة الذهن ومقوالته ويع -نقد العقل اخلالص –خيصص كانط جزءا مهما من كتابه 

ملقوالت الذهن، أل#ا تعترب مبثابة املبادئ األولية اليت جتعل التجربة ممكنة بصفة عامة وليست التجربة هي األصل 

يف إمكان قيام تلك املقوالت بل العكس هو الصحيح، وقد وجد يف املنطق مفتاحا الكتشاف املقوالت فقسم 

 :املنطق إىل مبحثني رئيسيني مها

مبحث التحليل ومبحث اجلدل كما هو احلال عند أرسطو واهلدف من التحليل هو تفسري األحكام       

 :العلمية، أي األحكام الرتكيبية القبلية، وهو بدوره ينقسم إىل قسمني

الفحص عن التصورات الرابطة بني : حتليل التصورات وحتليل املبادئ ويدور حتليل التصورات على ثالثة أمور هي

املعروضة يف املكان والزمان ربطا كليا ضروريا ويسميها كنط مقوالت، األمر الثاين هو بيان ان هلذه املعاين  الظواهر

قيمة قبلية أو موضوعية بالنسبة للظواهر ويسمى كنط هذا البيان استنباط املقوالت، واألمر الثالث وهو بيان كيف 

 .ن بالرسم الصورييتم تطبيق هذه التصورات عن الظواهر، ويسمى هذا البيا

أما حتليل املبادئ فمعناه استكشاف قوانني العلم الطبيعي اخلالص اليت تسمح باستعمال هذه التصورات، لكن ما 

 .الذي يعنيه بالذهن؟

يعرف كانط الذهن بأنه القدرة على التفكري، وهذا تعريف وظيفي أي ميكن أن نكتشف الوظيفة اليت       

ن، والذهن ال ميكن أن يفكر إال يف األشياء اليت تقدمها له احلساسية، وهناك تعاريف يعطيها هذا الفيلسوف للذه

أخرى يعطيها كنط هلذه امللكة، إنه يقوم  باملقارنة بني تعاريف أخرى أي يقوم باملقارنة بني التمثالت وبالربط أو 

أعين بالرتكيب يف املعىن العام : " يالفصل بينهما، وهذه العملية يسميها كنط بالرتكيب، ويقول يف تعريفها ما يل

                                                           

  .90المرجع نفسھ، ص  -1
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هلذه الكلمة فعل إضافة التمثالت بعضها إىل بعض اآلخر واحتواء تنوعها يف معرفة واحدة، ومادام الرتكيب بني 

 .1التمثالت فهو بالتايل حكم لذلك مجيع أفعال الذهن تؤول يف النهاية إىل تكوين أحكام

ل الذهن إىل أحكام حبيث ميكن متثل الذهن عامة مبثابة القدرة على لكن ميكننا أن نرجع مجيع أفعا" يقول كنط 

احلكم أل_ا حسب ما قيل أعاله، القدرة على التفكري هو املعرفة بتصورات، وأن التصورات هي بوصفها حمموالت 

 . 2ممكنة على صلة بتمثل موضوع مل يزل غري متعني

حلكم على تصورات قبلية ليست مستمدة من التجربة، إذ يعتمد الذهن يف فعل تركيب تصورات وتفصيلها او ا

 .هذه التصورات هي املقوالت

أننا ال نعرف عنها سوى أ_ا موجودة يف الفهم بصورة قبلية فهو موطن ميالدها، وا_ا هي اليت توحد تباين 

 .للوصول إىل هذه املقوالت فيما يتعلق بعددها وأنواعها؟ احلدس، فما هو اخلط اهلادي الذي ميكن ان نسرتشد به

يرى كانط أننا حنصل على ذلك عن طريق النظر إىل  الذهن يف ممارسته لعمل املعرفة لكي نرى كيف تنكشف  

تلك الوحدة القبلية واخليط اهلادي يف نظر كانط هو ان الذهن يصدر أحكاما، وأ_ا هذه الوحدة تتأسس على 

ليت تتجلى يف األحكام ألنه  ال ميكن للذهن أن يركب أحكامه إال باالستناد إىل هذه التصورات القبلية املقوالت ا

اخلاصة، لذلك تسىن لنا أن نتابع أحكامنا فنحدد أحكامها ونعرف كيفية تقسيمها فنصل عن طريق ذلك إىل 

ع األحكام وهذا بعد ان جنرد وضع الئحة للمقوالت، إذن جلل الفحص عن املقوالت جيب أن حنصي أوال أنوا 

هذه األحكام من مضمو_ا وننظر يف صور{ا فقط، فاألحكام تكون متعلقة باملوضوعات إما من حيث كمها أو  

لو جردنا احلكم أن : " كيفها أو العالقات الرابطة بينها وأخريا من حيث وضعها أو جهتها، ويظهر هذا يف قوله

 أربعة عناوين يتضمن كل منها ثالث أحكام وميكن تصورها بشكل مناسب وظيفة التفكري فيه ميكن أن تعود إىل

 .3"يف اللوحة التالية ويقصد لوحك األحكام

وعلى ذلك تنقسم األحكام حبسب الكمية والكيفية واإلضافة أو العالقة أو اجلهة ويبلغ عددها اثنيت عشرة مقولة 

مييز بني استعمالني متباينني ملقوالت الذهن ال تنطبق يف نظره إال على التفكري يف  وجيدر اإلشارة إىل أن كانط

املوضوعات احملسوسة أو موضوعات اإلدراك احلسي، فهي تصورات قبلية تعمل على إدراج متباين على احلدس يف 

 .4صورة هي احلكم  أو املعرفة أو نقول هي ملكة الربط والفصل
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الت قائمة يف وجود موضوعات اإلدراك احلسي أو متباين احلدس وهو الذي يعمل على إن قيمة هذه املقو       

تركيبه يف صورة موضوع واحد هو احلكم، وهذا املتباين ال يعطى لنا إال يف احلدس، فاملقوالت او التصورات القبلية 

هذا ما يسميه كانط اخلالصة هي ما يسمح لنا بالتفكري يف املوضوعات اليت تعطى لنا عن طريق التجربة و 

 .باالستخدام التجرييب يف املقوالت، وهو االستخدام الوحيد املشروع هلذه املقوالت والتصورات اخلالصة للفهم

واستخدام هذه التصورات اخلالصة للذهن ال يكون أبدا متعاليا فهو ال يكون دائما إال جتريبيا وأن مفاهيم الذهن 

احلواس إال تبعا للشروط العامة للتجربة املمكنة ما دون أن تستطيع تلك اخلالص ال ميكن أن تتعلق مبوضوعات 

أي بدون اعتبار للكيفية اليت تستطيع cا حدس هذه ( باألشياء بصفة عامة ) بصورة تركيبية( املفاهيم أن تتعلق 

 .1)األشياء

إال أن يستبق صورة التجربة املمكنة  إن النتيجة اهلامة للتحليل املتعايل هي أنه يبني لنا أن الفهم ال يستطيع قبليا

بصفة عامة وإن ما ليس بظاهرة ال ميكن أن يكون موضوعا للتجربة، فالفهم ال يستطيع ان يتجاوز حدود 

وإذا كان االستخدام التجرييب هو االستخدام املشروع حسب  . احلساسية اليت تسمح أن تعطي لنا املوضوعات

املقوالت على املوضوعات اليت ال ميكن أن تكون موضوعات لتجربة ممكنة كانط وذلك أن العقل يزيغ إىل تطبيق 

أي احلدوس اليت تزودنا cا احلساسية، أما املوضوعات اليت ال ميكن أن ختضع لسلطة احلساسية فال ميكن أن 

 .2تندرج يف املقوالت

 :االستنباط المتعالي للمقوالت -1

الذهن يوحد بني الظواهر ووسائطه يف : ويظهر هذا فيما يلي استنباط املقوالت معناه التدليل على موضوعاtا

ومعىن التوحيد هو أن الذهن يقيم عالقات كلية ضرورية  -املقوالت–ذلك هي التصورات الذهنية اخلالصة تدعى 

ة اليت أنشأها الذهن حتيل الظواهر إىل أشياء موجودة ومستقل" الرتكيب" بني التمثالت أو الظواهر وهذه العالقات 

عن وجودنا الشخصي أي أ|ا ذات وجود موضوعي، واملوضوعي يف قاموس كنط يعين الكلي والضروري، وهذا 

الربط أو التوحيد الذي يعدو أن يكون حكما هو الفعل اجلوهري للفكر وهو فعل يتميز بأن يكون دائما مصحوبا 

مجيع متثالتنا وتصوراتنا ألنين عندما وهذا األنا أفكر يصاحب  -أنا أفكر –بشعور عقلي خالص، يرتجم بعبارة 

أقول أن معىن هذا أنين أثبت وجود ظواهر وأشياء ليست أنا أي هلا وجود مستقل عين، فاألنا يفرتض إدراكات 

حسية مرتبطة بعالقات كلية وضرورية، يكون للمقوالت قيمة موضوعية أل|ا هي أحد العامالن اللذان يضعان 

خر هو حدوس احلساسية من التجربة وليست أيضا معارف بالذات كما هو احلال موضوعات التجربة والعامل اآل
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مثال للمعاين الفطرية أو الغريزية لدى أفالطون وديكارت وليبنيتز، فاملقوالت ال تعدو أن تكون جمرد روابط 

ت احلدوس يستعملها الذهن لتوحيد  وربط الظواهر والتمثالت، فبدون احلدوس املقوالت جوفاء وبدون املقوال

عمياء فالتفكري يف موضوع ما ال ميكن أن يصبح معرفة من خالل تصورات ذهنية خالصة، إال بقدر ما يكون 

 .1على صلة باحلدوس احلسية

أن يواكب أنا أفكر ...جيب : " شعور عقلي خالص أو أصلي وعنه يقول" أنا أفكر " وينتمي كانط هذا التمثل 

فكل متنوع احلدس هو إذن ...ون مثة شيء متمثل يف ال ميكنه أن يفكر البتةمجيع متثاليت إذ من دون ذلك سيك

يف الذات عينها يصادف ذلك املتنوع وأمسيه إبصارا خالصا لتمييزه من التجرييب " باألنا أفكر" على صلة ضرورية 

الذي جيب أن ) راألنا أفك( الذي بتوليده لتمثل ) الوعي الذايت( أو أيضا إبصارا أصليا ألنه ذلك االوتعاء 

يصاحب مجيع التمثالت األخرى، وبكونه واحدا وهو يف كل وعي ال ميكن أن يتشقق من أي متثل آخر، ويسمى 

املتعالية كي أدل على إمكان املعرفة القبلية به، ذلك أن التمثالت ) الوعي الذايت( أيضا وحدته، وحدة االوتعاء 

أعين أن " وعي ذايت" ي إذا مل تنتمي كلها إىل جمتمعه إىل اوتعاء املمنوعة املعطاة يف حدس، لن يكون منها متثل

أن تكون مع ذلك مطابقة بالضرورة ) على الرغم من أنين ال أعيها مبا هي كذلك( عليها من حيث هي متثاليت 

كي للشرط الذي مبوجبه وحده ميكنها أن جتتمع يف اوتعاء عام، إذن من دون ذل لن ينتمي أي منها إىل البتة فل

يكون هناك شعور أو وعي بالذات أو األنا ينبغي للتمثالت املتنوعة أن تكون موحدة مع بعضها البعض وأن 

 .يكون هناك وعي برتكيبها

اليت جيب أن تصاحب مجيع متثالتنا ليست ممكنة إال بواسطة تركيب العناصر متنوعة " األنا أفكر" إن وحدة 

 طريق املقوالت املعطاة يف احلدس أي بواسطة املرور عن 

وبواسطة الشعور العقلي اخلالص أو كل ربط هو فعل خاص بالذهن أي أن الذهن الذي يقوم بفعل الربط أو 

 .التوحيد ألن املعطيات احلسية مبفردها وبدون تدخل الذهن ال تعدو أن تكون أشتاتا فقط

طى وينتج عن هذا أن كل حتليل ميكن أن نسمي تركيب ذلك الفعل الذي عن طريقه يضع الذهن رابطة يف مع   

يفرتض تركيبا سابقا ذلك أن الذهن ال ميكن أن يفصل إال ما قام بربطه من قبل مفهوم الوحدة، إذ ال نتصور 

 .بطالعنا ضد متباينة متنوعة إال إذا كان هذا املتنوع متصورا كوحدة الرتكيبية للمتنوع

أي وحد الوعي والشعور اليت " أنا أفكر" ها كانط هذه الوحدة اليت يفرتضها كل ربط، هي تلك اليت يدعو 

 .2تصاحب مجيع متثالتنا
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 :تحليل المبادئ – 2

كيف ميكن لذهن أن يطبق الصورة ا.ردة أو املقوالت على احلدوس؟ أو كيف حيدث أن تقبل احلدوس احلسية 

لعبث فتكون الظواهر اليت تعطي ميكن أن نتصور أننا نعيش يف عامل ال معقول عامل يسوده ا. هذه الصورة القبلية؟

 .1لنا يف احلدس ال ختضع لتلك الشروط القبلية اليت يقتضيها فكرنا

إن املعرفة كما مر بنا حسب كانط هي مثرة احتاد نشاط قدرتني مها احلساسية والذهن فهي بناء قد اشرتك يف     

يه من تصورات خالصة واحلساسية مبا تشييده ملكتان، الذهن من جهة واحلساسية من جهة أخرى، الذهن مبا لد

 .تقدمه من حدوس حسية وقد بينا يف حديثنا السابق عنهما أن لكل منهما وظيفة ختصه يف عملية املعرفة

إن احلساسية هي قدرة منفعلة أي أcا تتلقى انطباعات أو متثالت حسية وأcا تتلقى تلك االنطباعات وفقا     

لزمان الذين جيعالن اإلحساس ممكننا أما الذهن فهو قدرة تلقائية على التفكري لصوريت حدسها احملض، املكان وا

والوعي الذايت العام أي هو الذي يسمح لنا بأن نفكر يف تلك االنطباعات أو التمثالت لكي حنيلها إىل موضوع 

لوقات قد ركبت حبيث املعرفة وذلك بفشل املقوالت، بيد أن هناك افرتاضا ممكنا uذا الصدد، أال وهو أن نكون خم

yيأت هلا حساسية لتلقي االنطباعات والتمثالت، وهذا للتفكري ولكن ال سبيل عندها عمليا إال التقاء وظيفة 

هاتني امللكتني، وبالتايل فألن املوضوعات قد تشل موجودة نتلقى عنها انطباعات حسية، ومقوالت الذهن قد 

أن يتم انطباق املقوالت على موضوعات التجربة ودون أن تكون  تظل قائمة تسمح لذهننا بالتفكري، لكن دون

هناك معرفة، ألن األمر سيتعلق يف هذه احلالة مبادة تظل املادة خاما ومبددة، وتصورات خالصة ميكن أن نفكر 

بفضلها ولكن دون أن تكون بالضرورة قابلة لالنطباق على املادة اليت نتلقاها عن طريق اإلحساس، لكن هذا 

الرياضيات والعلوم الطبيعية : فرض تبدده املعرفة العلمية القائمة، فلدينا علمني قائمني ال ختتلف فيهما العقولال

 أي لدينا قضايا تركيبية قبلية، إذن نستنتج أن عمل احلساسية يلتقي مع عمل الذهن) الفيزياء والكيمياء(

ة، مادام أن معرفة باملوضوعات قائمة فعليا، أي وبناءا على هذا فإن مقوالت الذهن تنطبق على احلدوس احلسي

قضايا كلية ضرورية، ولكن السؤال املهم الذي تتحتم اإلجابة عنه هو كيف تنطبق هذه التصورات اخلالصة القبلية 

 اإلدراكات احلسية وهي معطيات بعدية لالنسجام بينهما؟" علة معطيات التجربة

سيط يصل ويربط هذين الطرفني أحدمها باآلخر، إذن املقوالت ال جييب كانط أنه البد من أن يكون هناك و   

تنطبق مباشرة بل البد هلا من وسيط يصل ويربط هذين الطرفني أحدمها باآلخر، إذن املقوالت ال تنطبق مباشرة 

 .بل ال بد من وسيط فما هو هذا الوسيط يا ترى وكيف يعمل؟
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لعب هذا الدور بني الطرفني املتغايرين أي بني احلساسية والذهن، يقول كانط أن اخليال املبدع هو الذي ميكن أن ي

بني احلدس احلسي واملقوالت واخليال يستطيع أن يؤدي هذه الوظيفة املتمثلة يف مهمة الوساطة ألنه ميتاز من جهة 

هن، خباصية قابلية االنطباع وهي خاصية احلساسية ومن جهة أخرى بكونه قدرة على الرتكيب وهي خاصية الذ

فهو متوسط حقا إذ أنه قدرة تلقائية كالذهن وحسية كاحلساسية فاخليال حسي ألن الصور اليت تزودنا Rا هي 

دائما يف املكان والزمان وهو من ناحية أخرى تلقائي ومنتج، أي أنه ميكنه قبليا وفقا للمقوالت أن خيلق خطاطات 

احلدوس احلسية، ويقول كنط حتديده للدور الذي يلعبه  أو رسوم ختطيطية هي مبثابة رموز ميكن أن ترتتب حتتها

إن اخليال هو القدرة على أن نتمثل يف احلدس موضوعا حىت عند غيابه، ولكن مبا : " اخليال يف هذا ا`ال ما يلي

أن كل حدسنا حسي فإن املخيلة تنتمي إىل احلساسية من جراء الشرط الذي وحده يسمح هلا بأن تعطي 

يتناسب معها ولكن من حيث أن الرتكيب يف اخليال وظيفة تلقائية، وهي حتدد ولكنها غري قابلة  للمقوالت حدسا

للتحديد، كما هو شأن اإلحساس وحيث أنه تبعا لذلك ميكن أن يعني اإلحساس بصورة قبلية فيما يتعلق بصورته 

اسية وتركيبه للحدوس يكون وفقا وتبعا لوحدة اإلدراك فإن اخليال من هذه الناحية قدرة قبلية على تعيني احلس

للمقوالت فإنه ينبغي أن يكون الرتكيب املتعايل للخيال، إن هذا الرتكيب هو أثر للفهم على حساسية وتطبيق أول 

وهو تطبيق ميكن أن يكون يف الوقت ذاته مبدأ التطبيقات ( هلذا الفهم على موضوعات احلدس املمكن لنا 

 . 1)األخرى

اخليال املبدع وهو غري اخليال املستعيد هو الذي يتوسط بني احلساسية والذهن لتتم عملية املعرفة، ولكن   إذن 

كيف يعمل ؟ يرى كانط أن الذهن يطبق هذه املقوالت على احلدوس احلسية أو اإلحساسات بواسطة رسوم 

{ا هي اليت يلزم تطبيقها دون غريها أي ختطيطية يقدمها اخليال، ولكل مقولة رسم هو مبثابة العالمة الدالة على أ

أن كل مقولة يقابلها رسم يدل على استعماهلا املشروع، فرسم اجلوهرة تصور البقاء يف الزمان ورسم العلية تصور 

املطرد يف الزمان، ورسم االشرتاك أو التفاعل تصور الوجود يف مجلة الزمان، فإن الظواهر ميكن أن توجد يف أي 

هو اإلمكان، أو يف زمن معني وهذا هو الوجود الواقعي، أو يف كل زمان وهذه هي الضرورة  زمان كان وهذا

فالرسم يبني لنا الطريقة إيل ميكن أن تطبق Rا تصورات الذهن أو مقوالت على الظواهر بواسطة اخليال املبدع، 

كم، وبناءا على ما سبق قوله ميكن فاخليال هو ملكة تساعد الذهن على القيام بوظيفته املتمثلة يف الرتكيب او احل

أن ننظر إىل الرسوم التخطيطية على أ{ا عناصر متضمنة يف مصدري املعرفة معا أي يف احلساسية والذهن وهي 

 .2بالتايل قاسم مشرتك بينهما
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وظيفة لقد مر بنا أن وظيفة احلساسية تتمثل يف إمدادنا باملعطيات احلسية وهي املادة البعدية للمعرفة، وأن   

. الذهن تتمثل يف تطبيق املقوالت على مادة املعرفة فتحيلها من مكتثر حسي إىل موضوع واحد للمعرفة هو احلكم

وعندما تأملنا احلدوس احلسية ومقوالت الذهن نالحظ أته ال يوجد جتانس وانسجام بينهما من حيث الطبيعة 

) بل احلسية عامة( ة باملقارنة مع احلدوس التجريبية واحلال بأن املقوالت اخلالص: " وهذا ما وضحه كانط بقوله

هي غري متجانسة باملرة، فال ميكن إن تكون متضمنة يف أي حدس ومادام األمر هكذا فإن هناك سؤاال يطرح 

كيف يكون إذن إدراج احلدوس حتت تلك التصورات، ومن مثة تطبيق املقولة على : " [...] نفسه علينا وهو

احلل الذي يقدمه كانط جيده يف الرسم التخطيطي لكنه من الواضح انه جيب أن يكون مثة .] ". [..الظواهر ممكنا 

حد ثالث ينسجم من جهة مع املقولة ومن جهة أخرى مع الظواهر، وجيعل تطبيق األوىل على الثانية، وهذا 

من جهة، وحسيا من  ويكون مع ذلك عقليا) أي ال يتضمن عنصر جتريب ( التصور الوسيط جيب أن يكون احملظ 

 .1"جهة أخرى، ومثل هذا التمثيل يدعى الرسم التخطيطي املتعايل

لكن الذي تتضمنه احلساسية ويكون منسجما مع الطبيعة العقلية للمقوالت؟ إنه الزمان الذي هو إطار قبلي   

قلية يف قبليتها تتشكل فيه كل اإلدراكات احلسية فيكون الزمان حدس خالص قبلي فهو يشبهه إذن بالصور الع

وجتردها ولكن لكونه صورة للحساسية فهي يشاطر احلدوس احلسية يف صفتها، على ذلك يكون الزمان حسيا 

وعقليا معا فتتمكن بذلك احلساسية والذهن، احلدوس احلسية من ناحية والصور العقلية من ناحية أخرى أن 

خليال يتخذ احلدس اخلالص للزمان أساسا لكي خيطط يتقابال على ما بينهما من تباين وتغاير، فكانط يرى إن ا

تلك الرسوم التخطيطية ألن الزمان صورة احلساسية بنوعيها، فالزمان أكثر من املكان، يتعلق جبميع الظواهر 

اخلارجية والباطنية يف حني أن املكان ال يتعلق إال بتعيني الظواهر اخلارجية وهلذا كان الزمان أكثر أمهية من املكان 

للقيام �ذه الوظيفة ذلك أن املكان خاص مبا ندركه يف اخلارج، والزمان خاص مبا ندركه يف الباطن، ولكن ملا  

كانت اإلحساسات اخلارجية اليت تربط بعضها ببعض بواسطة املكان يتبعها دائما إحساسات داخلية أو ذاتية، 

إذن صورة غري مباشرة لإلدراك احلسي  وملا كانت هذه اإلحساسات تربط وتتشكل بواسطة الزمان، فالزمان

اخلارجي أيضا فمواطن اخلالف بينهما هو إن املكان ال يستعمل إال يف اإلحساسات الداخلية أو اخلارجية على 

السواء الوىل بطريقة مباشرة والثانية بطريقة غري مباشرة ومعىن ذلك إن الزمان أمشل من املكان فكانت الظواهر 

ويتضمن الزمان بوصفه الشرط الصوري : " [...] انية، أي تصاغ يف صورة الزمان يقول كانطباطنية أم خارجية زم

ملتنوع احلس الباطن وبالتايل االقرتان كل التمثالت متنوعا قبليا يف احلدس احملض واحلال، إن التعني الزماين املتعايل 
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د إىل قاعدة قبلية، لكنه من جهة املنسجم مع املقولة اليت تشكل وحد*ا من حيث هو كلي، ومن حيث يستن

فتطبيق املقولة على الظاهرة . أخرى منسجم مع الظواهر من حيث أن الزمان متضمن يف كل متثل جتريب للمتنوع

يصبح ممكنا إذن بفضل التعيني الزماين املتعايل، وهذا التعني بوصفه رمسا ختطيطيا لتصورات الذهن يتوسط يف 

 ."إدراج الظواهر حتت املقولة 

بعد أن تأيت قائمة املبادئ وعملها يتمثل يف أaا تعني او حتدد الشروط اليت جتعل التجربة ممكنة، ومتثل املبادئ  

كذلك القوانني العليا للطبيعة إaا حتتوي أسس األحكام األخرى وعليه فهي تشكل الشروط القبلية لكل معرفة 

 .1علمية

كانط أنه من اليسر أن تتكشف هذه املبادئ، ألن جدول املقوالت لكن ما السبيل إىل معرفة هذه املبادئ؟ يرى  

يقودنا إىل جدول املبادئ، فلوحة املقوالت ترشدنا بصورة طبيعية إىل لوحة املبادئ ألن هذه اخلرية ليست سوى 

 :قواعد االستعمال املوضوعي لألوىل، وعليه فإن مبادئ الذهن هي

 مسلمات الحدس -1

 استباقات اإلدراك -2

 أو ممثالت التجربةتمثيالت  -3

 .2مصادرات التفكير التجريبي العامة -4

إذن هناك الئحة رباعية للمبادئ مثلما كان املر بالنسبة للمقوالت واحلكام فاملقوالت الكمية مبدأ هو جلميع 

 )الذي هو موضوع اإلحساس( احلدوس مقادير متصلة، وملقوالت الكيفية مبدأ هو يف كل ظاهرة الشيء الواقعي 

حاصل بالضرورة على حواسنا لكي حتدث فينا إحساسات، وختتلف األشياء يف هذه الدرجة فتختلف 

اإلحساسات، وهذين املبدأين الرياضيني يربران تطبيق الرياضيات على العلم الطبيعي ولكن من مقوالت العالقة 

 .3"ص المبدأ الثانيالجوهر باق في تعقب الظواهر، وكميته ال تزيد وال تنق" املبدأ األول ..مبدأ

مجيع التغريات تقع تبعا لقانون ترابط العلة باملعلول أي يف تعاقب منتظم، إذ لو كانت نسبة تعاقب بني الظواهر 

الغري املنتظمة، ملا كانت للنسبة قيمة موضوعية وما انتظام تعاقب إال العلية املبدأ الثالث مجيع الظواهر املدركة معا 

 موضوعية هو أن يكون شيآن من مقوالت اجلهة ) التآين(الشرط الذي جيعل معرفة التقارن  يف املكان متفاعلة فإن

 .فهو ممكن) وهي املكان والزمان واملقوالت( كل ما يتفق والشروط الصورية للتجربة :"  مبدأ األول
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أن إدراك الشيء أو  أي" كل ما يتفق والشروط املادية للتجربة أي اإلحساس فهو موجود يف الواقع  :المبدأ الثاني

 .إدراك عالقته بشيء مدرك، تبعا ملبادئ اإلضافة يدل على وجوده الواقعي

 1"كل ما يتفق مع الوجود الواقعي، أو الواقع تبعا للشروط العامة للتجربة فهو ضروري"  :المبدأ الثالث

على شروط، ويقع مبوجب  ويلزم من هذا أن ليس يف الطبيعة صدفة أو علية عمياء، وإمنا كل شيء فيها يتوقف

ضرورة معقولة، ومبادئ العالقة واجلهة تعني األشياء بعالقاLا بقوتنا املدركة، فهي مبادئ قوية، أي مبادئ احلركة 

 .2والتغيري تقوم عليها القوانني الطبيعية

ا أي موضوع معرفة النتيجة اليت نصل إليها هي ان املقوالت واملبادئ تعين أن الطبيعة لكي تكون معلومة لن      

علمية، جيب أن تطابق الشروط اليت تتصور وجودها عليها وان الشروط الطبيعية تستنبط من شروط الفكر فليس 

للعامل الطبيعي قوانني خاصة يسري مبقتضاها عند القوانني واملبادئ اليت يعمل [ا الفكر، فقوانني األشياء هي قوانني 

ببعضها هي نفسها اليت تربط األشياء فنحن ال نعرف األشياء إال بالفكر، وهلذا  الفكر والعالقة اليت تربط األفكار

للفكر قوانني يسري على أساسها، فهذه القوانني العقلية أو الفكرية هي نفسها قوانني الطبيعة، وهنا يتجلى لنا 

كان الناس يعتقدون أن االنقالب الذي قام به كانط يف حقل املعرفة، إذ جعل األشياء تدور حول الفكر بعد أن  

الفكر هو الذي يدور حول األشياء، هذه هي الثورة الكوبرنيكية اليت قام [ا يف جمال املعرفة، واليت اعتربها مذهب 

وسط بني النزعة التجريبية اليت عجزت عن تربير الكلية والضرورة ومها اخلاصيتان الالزمتان للعلم، وبني النزعة 

3وفري مادة العلمالعقالنية اليت عجزت عن ت
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 : كام التحليلية و التركيبية حاأل

كما ميز من قبل بني احلكم البعدي متيز بينهما العالقة بني , مييز كانط بني احلكم التحليلي و احلكم الرتكييب 

اما ان يكون اHهول ب متعلقا باملوضوع أ على انه حمتوى احتواء ضمنيا يف  املوضوع و احملمول يف القضية احلملية

و , يف احلالة االوىل امسى احلكم حتليليا , تصور أ او ان يكون خارجا عن التصور أ بالرغم من وجود رباط بينهما 

عناصر تصور املوضوع لكنه يف احلالة الثانية مسيه تركيبيا يعين كانط ان اHهول يف القضية التحليلية عنصر من 

اساقها مع مبدأ , و يشرح فكرة االحتواء بانطوائه على عالقة اهلوية , يضيف اليه شيئا خارجا على التصور ذاته 

و ان يرتتب على اسناد تقيض اHهول اىل , عدم التناقض و العالقة بني احمللول و تصور املوضوع عالقة هوية 

لسنا حمتاجني  للبحث خارج " مثال نضرية كانط للقضية التحليلية " ممتد  كل جسم: " قصور موضوع التناقض 

لسنا حمتاجني اىل اخلربة حسية , ما االمتداد اىل جمرد حتليل لتصور اجلسم " االمتد " لكي اجد " جسم " التصور 

ر املوضوع ما ال يكون اما احمللول يف القضية الرتكيبية فانه يضيف اىل تصو , لنعرف ان اجلسم صاحل على االمتداد 

جمهول هذه القضية , مثال يضربه كانط للقضية الرتكيبية ) له وزن " ( كل جسم ثقيل " حمتوى فيه بالتحليل 

تعلن اخلربة احلسية ان الوزن مرتبط دئما , و نصل اليه بااللتجاء اىل اخلربة حسية , متميز من تصور اجلسم 

1ضيف  احملمول هنا جديدا معرفيت عن اجلسم بصفات االمتداد و الشكل و حنو ذلك مث ي

. 

على ما يبدو كل ختمينا{م , ان هذه القضية قد افلتت حىت االن  ’فهو يرى بان كل االحكام الرياضية تأليفية 

ذلك ا�م ملا راو ان استدالالت , و من ا�ا ذات نتائج مهمة جدا , على الرغم من ا�ا ال تقبل النقض 

ظنوا ان املبادء قد حصلت ايضا ) ستلزمه  طبيعة كل يقني واجب ( الرياضيني حتصل كلها مبوجب مبدأ التناقض 

و قد اخطأوا الضن ذلك انه ميكن ان ينظر حقا اىل القضية التأليفية مبوجب مبدأ التناقض امنا , ضل التناقض بف

ان : و جيب املالحظة اوال , بان نفرتض قضية تأليفية اخرى ميكن لالوىل ان تستنتج منها , ال بذا{ا بل فقط 

أال�ا مصحوبة بضرورة ال ميكن ان , امربلية  تيسالقضايا الرياضية بصحيح العبارة هي دائما احكام قبلية و ل

فلسوف اقصر قضييت على الرياضة احملضة اليت يستلزم , تستمدها من التجربة فان مل يسام يل ذالك فال بأس  

 .افهوما لنفسه ان التتضمن اي معرفة امبريية بل معرفة قبلية حمضة و حسب 

هي جمرد قضية حتليلية تتحصل بناء على مبدأ  12=  5+7 يف البداية ان القضية, ومليكن بالطبع ان تظن 

حاصل مجع سبعة " لكن عندما نرى عن كثب جند ان افهوم "  حاصل مجع سبع و مخسة " التناقض من افهوم 

مجع ال يفكر معه البتة ما هو العدد الوحيد الذي يضمن , يتضمن اكثر من مجع العددين يف واحد "و مخسة 
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و ميكن ان احلل " مجع سبعة و مخسة " 5رد كوين اتصور فقط  البتة  ال يفكر" 12"م و فهالعددين االخرين فأ

جيب اذن ختطي " 12"املفهوم الذي لدي عن مثل هذا ا5ع املمكن قدر ما اشاء  فلن احصل على العدد 

 .االفهومية و االستعانة باحلدس املناسب ألحدمها  

قصته , فان اخلط املستقيم هو االقصر بني نقطتني , حملضة حتليليا كذلك قلما يكون اي  مبدأ يف اهلندسة ا

اذن االفهوم االقصر هو اذن , االن افهومي عما هو مستقيم ال يتظمن اي كم بل يتضمن كيفا فحسب , تاليفية 

دس و جيب االستعانة هنا باحل" اخلط املستقيم " و ال ميكن ان يستمد من اي حتليل كان لالفهوم , مضاف كليا 

 .  1الذي و حده جيعل التاليف ممكنا

احلق ان عددا قليال من املبادئ اليت يفرضها اهلندسيون هي فعال حتليلية و تستند اىل مبدأ التناقض لكانط لرتابط 

 اي الكل اكرب من, أ > ب + أ و الكل مساو لنفسه و أ = أ : ال كمبادئ مثال لذلك هو هبة املنهج كقضايا 

ال تقبل يف الرياضة اال انه , الرغم من اwا تصدق 5رد أفاهيم  ىو عل ,ه القضية عينها جزئه اضف اىل هذ

  , وما جيعلنا نعتقد عادة ان حممول مثل هذه االحكام اليقينية يكمن يف افهومنا , باالمكان تصورها يف احلدس 

, ن نضيف بالفكر يف االفهوم املعطى مبعىن انه جيب علينا ا. ان احلكم حتليلي بالتايل هو جمرد لبس العبارة  و

لكن املسألة ليسة يف معرفة ما جيب ان نضيف اىل , حمموال معينا و ان هذا الوجوب يعود سلفا اىل االفهوم 

املعطى بل يف مانفكر فيه حقا و ان على حنو مبهم  فقط و بذلك يتضح ان احملمول هو حقا مالزم  االفهوم

 .بل بواسطة حدس جيب ان يضاف اىل االفهوم , فكرا يف االفهوم عينه  بالضرورة هلذا االفهوم ال بوفه

و يتضمن علم الطبيعة الفيزياء احكاما تاليفية قبلية بوصفها مبادئ  اقتصر على ذلك بعض القضايا و على سبيل 

يظل الفعل ورد  يف تواصل للحركة جيب ان" يف مجيع تغريات العامل اجلسمي تبقى كمية املادة ثابتة  او : " املثال 

 ,قبل بالتايل و من اصل , و نرى بوضوح ان هاتني القضية ليستا ضروريتني " الفعل و حدمها مساويا لالخرين 

بل فقط حضور هذه " الدوام " فكر أال " املادة " فهوم يضا قضيتان تأليفيتان الين يف األأو حسب بل مها  

فكر أ  كون أليه قبليا شيأ لو إضيق األ"املادة " فهوم ختطى حقيقية األأذن إنا أف ،املادة يف املكان بفعل ملئه له

و ذلك هو شأن سائر القضايا يف اجلزء  ،ليفية و مفكرة مع ذلك قبليا أذن حتليلية بل تإالقضية فليست , فيه 

2احملض عن علم الطبيعة

.   
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بالعامل حىت ....قبلية و حىت ان مل نشأ  ان ننضر هلا بوصفها جمرد  ويف امليتافيزيا جيب ان يكون مثة معارف تأليفية

فاهيم اليت نكوOا على جمرد حتليل األ البتة ذلك ان طبيعة العقل البشري جتعله الغىن عنها و ان ال يقتصر , االن 

و للوصول اىل ذلك جيب , معرفتنا قبليا  نريد نوسع  قبليا عن االشيء و ال على شرحها حتليليا بالتايل بل اننا

و ان نعلو باحكامنا , علينا ان نستخرج تلك املبادئ اليت تضيف اىل االفهوم املعطى شيئ غري متضمن فيه 

العامل جيب ان يكون ذا " و مثال هذه القضية , تأليفية قبلية اىل اقصى  ما ميكن للتجربة نفسها ان تلحق بنا 

 . 1مليتافيزيقا من حيث غيتها على االقل تتشكل من جمرد قضايا تأليفية قبية فا, اخل ......بداية 
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 : الخالصة 

من : ساسية اليت بىن =ا فلسفته عرفنا على جمموعة من املفاهيم األمن خالل عرضنا لفلسفة كانط النقدية ت

 من مكان و زمان و من ذهن يتعلق بالتصورات  حساسية و هي العناصر اليت ختص احلدوس

، و لكن تعطيها سية تعطينا املادة اخلام للمعرفةن احلساأو بالتايل نفهم ب. تصورات خالصة و املقوالت هي 

حكام كلية و أحيوهلا اىل صلة بينها ، لذا البد من تدخل الذهن لتنظيمها و تركيبها و المشتة لنا مفككة و 

 حكام الرتكيبية القبلية ممكنة املعطيات القبلية جتعل األ رفة علمية و هذهىل معإي أضرورية 

 .    ال على التجربةإن تنطبق ألص و املقوالت ال ميكن و هي تربر و جود العلم الرياضي و العلم الطبيعي اخلا
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تيار النزعة العقلية الذي يرى أن احلقيقة : حبث كانط يف املعرفة فوجد نفسه أمام صراع كبري بني تيارين كبريين مها

أي أن مصدر املعرفة الرئيسي هو  املتعلقة بالطبيعة ومبا فوق الطبيعة إمنا تدرك بالعقل وحده، مستقال عن التجربة،

العقل، أما الثاين فهو تيار النزعة التجريبية الذي أقر بأن التجربة احلسية هي أساس كل احلقائق والتصورات وأن 

 .1املعرفة احلقيقية هي اليت نتوصل إليها عن طريق التجربة، فجربة وال قيمة هلا إال بالتجربةاملعرفة تنشأ عن الت

أن  ن هناك نقص يف كال التيارين وبالتايل الوقوع يف األخطاء، فذهب إىل أهذا املنطلق رأى كانط ومن خالل     

 إمكان الوصول إىل إثبات كيانات ال ميكن أن تكونبدعت إجتاوزت حدود العقل وطاقاته، إذ  النزعة العقلية قد

، أما النزعة التجريبية )النفس دخلو ( فكرة اهللا، احلرية، اإلنسانية واخللود: موضوعات للتجربة بطبيعتها مثل

اقتصرت املعرفة على معطيات التجربة احلسية متجاهلة بذلك وجود مبادئ متعالية هي اإلطارات اليت البد 

 .ملعطيات احلس من الدخول فيها لكي تصبح مدركات

حصرها العقليون خاصة  لقد حصر التجريبيون ويف مقدمتهم جون لوك وديفيد هيوم املعرفة يف احلواس بينما      

رنيه ديكارت وليبنيتز يف العقل وحده، فنقد كانط هذين املذهبني وحاول التوفيق بينهما قائال بذلك أن املعرفة 

اإلنسانية تقوم على مصدرين أساسيني خمتلفني ال غىن ألحدمها عن اآلخر، أو بتعبري آخر إن العلم اإلنساين أو 

احلساسية " يتمثل مصدران املعرفة يف :  العقل والتجربة، وبالتعبري الكانطياملعرفة تتحقق نتيجة التكامل بني

 .وفيلسوفنا ال يعط األولوية ألحدمها عن اآلخر، وبتعبري آخر إن األولوية الزمنية ألحدمها ". والذهن
 

 الحساسية  -

تبدأ كل معرفتنا مع جتربة وال  : "تقابل احلساسية أولوية منطقية لثانيهما وهو الفهم، ويعرب كانط على هذا قائال 

ريب يف ذلك البتة، ألن قدرتنا املعرفية لن تستيقظ إىل العمل إن مل يتم ذلك من خالل موضوعات تصدم 

حواسنا، فتسبب من جهة حدوث التمثالت تلقائيا وحترك من جهة أخرى نشاط الذهن عندنا إىل مقارنتها 

نطباعات احلسية إىل معرفة باملوضوعات تسمى التجربة، إذ ال تتقدم وربطها أو فصلها، وبالتايل إىل حتويل خام اال

أي معرفة عندنا زمنيا عن التجربة تبدأ معها مجيعا، لكن على الرغم من أن كل معرفتنا تبدأ مع التجربة، فإ~ا مع 

ا نتلقاه من االنطباعات ذلك ال تنبثق بأسرها من التجربة، ألنه من اجلائز أن تكون معرفتنا التجريبية عينها مركبة مم
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إضافة ال تفرقها عن يصدر تلقائيا وشكل ) احملفزة وحسب باالنطباعات احلسية( احلسية، وما عن قدرتنا املعرفية 

 .1"ية قبل أن يكون طول التمرن قد نبأنا وجعلنا ماهرين متيزها منهااملادة األول

يفية اليت نتأثر Rا باملوضوعات، فبواسطة احلساسية واحلساسية هي قدرتنا على قبول االمتثاالت بفضل الك      

والقدرة على : "..... تعطى لنا املوضوعات، وهي وحدها اليت تزودنا باحلدوس، إذ هي قدرة منفعلة، يقول كانط

تلقي التمثالت بالطريقة اليت نتأثر باملوضوعات، ومنها تتولد التصورات وجيب على كل صلة يف النهاية حبدوس، 

احلساسية عندنا حيث ال توجد طريقة وية بواسطة بعض العالمات ومن مث  ذلك مباشرة أو بطرق ملتسواء مت

 .2"أخرى ميكن أن يعطى Rا أي موضوع

إذن هناك مصدران للمعرفة حسب كانط أوهلا التجربة وثانيها القدرة على التصور يف املادة اخلام اليت تعطي لنا عن 

بدون ملكة التفكري ستبقى تلك املوضوعات عبارة اليت نعرفها  طى لنا املوضوعاتطريق التجربة، وال ميكن أن تع

 .عن جمموعة من املعطيات احلسية املبددة واملشتتة اليت ال تكون يف ذاiا موضوعا للمعرفة

ملكة فقدرتنا على املعرفة تتكون من احلساسية اليت هلا قدرة تلقي االمتثاالت أو ملكة احلدوس والذهن أو       

واملعرفة تتمثل يف  التصورات، فاملوضوعات تعطي للحساسية يف احلدوس احلسية وتفكر بواسطة الذهن وتصوراته

وحنن نشعر باملؤثرات حبواسنا اخلمس، فقد تبعث فينا األشياء اخلارجية . الربط بني تصورات ذلك املتنوع احلسي

أو حرارة على اجللد، أو ملعة خاطفة من الضوء على  طعما على اللسان أو رائحة يف األنف، أو صوتا يف األذن

العني، فهذه اآلثار احلسية أو احلدوس هي املادة اخلام اليت متدنا Rا التجربة وهي ليست معرفة بعدما دامت ال 

 .تزال معرفة مفككة ال رابطة بينها

يف احلدوس ليست موضوع املعرفة نط ال يكون يف حد ذاته معرفة، فاملادة اليت تعطي لنا اإن احلدس عند ك     

إ}ا جمرد مادة مشتتة مبددة وعمياء، واحلساسية ال تستطيع أن تقوم بالتنسيق والربط والتنظيم املتباين أو تنوع 

احلدس يف موضوع واحد وإمنا هناك ملكة أخرى هي اليت تقوم Rذه الوظيفة بواسطة ما متلك من تصورات ومبادئ 

إال إىل حدس حسي باملوضوع ال يكون يف حد ذاته معرفة، فتدخل الذهن هو الذي  ولكننا ال نصل باحلساسية

" كانط"لنا عن طريق احلدوس موضوع املعرفة، وهناك علل إلحساساتنا مساها  ىحيول تلك املادة اخلام اليت تعط

التجربة، فهي موجودة األشياء يف ذاiا او النومني وال سبيل إىل معرفتها وليس يف هذا انكار حلقيقة موضوعات 

هي علل إحساساتنا ليست يف  ولكننا ال نعرف منها غري الظواهر اليت تتبدى عليها، إن األشياء يف ذاiا اليت
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و يف زمان، وهي ليست جواهر كما ال ميكن وصفها بأي من تلك التصورات العامة اليت يدعوها بني أمكان 

 :تتألف من عنصرين )ظاهرة  (

ذهن وهو الذي جيعل املتعدد أو املتباين ينتظم يدعوه كانط بصورة الظاهرة، وصورة الظاهرة قبلية عنصر يعود إىل ال

أي انه ال يعتمد يف وجودها على التجربة، إذن العامل اخلارجي يعطي لنا مادة اإلحساس فقط ولكن الذهن ينظم 

التجربة، فاملعرفة تتكون من عنصرين مادة  هذه املادة يف الزمان واملكان، ويزودنا بالتصورات اليت بواسطتها نفهم

وصورة حبيث ال توجد املادة يف الفكر بدون صورة، حبيث اليكون للصور يف ذا\ا أي معىن ألن وظيفتها يف 

االحتاد باملادة، فاملادة حندسها والعامل اخلارجي هو الذي يزودنا `ا، والصورة موجود فينا بشكل فطري وهي اليت 

 .1ليف أحكام كلية وضرورية ألdا قبليةتسمح للفكر بتأ

كانط ال ينكر هذا الوجود وال يشك فيه كما تعمل املثالية املطلقة لكنه  هناك مادة للفكر أو وجود خارجي، و

إن قضية املثاليني : " يصرح أننا ال ندرك من الشيء إال انفعالنا به، أي أننا ال ندرك إال الظواهر، ويقول كانط

اإلسم من املدرسة اإليلية من األسقف باركلي هي ان كل معرفة حسية هي ظاهرية، وإن احلقيقة ال احلقيقني `ذا 

ما املبدأ املهيمن على توجد إال يف معاين العقل، ألن العقل عندهم حدسي وموضوعات أحقه يف معانيه، بين

إال يف التجربة ألن العقل عندي  ن كل معرفة آتية من العقل اخلالص فهي ظاهرة، وأن احلقيقة ال توجدأمذهيب هو 

 .2"صوري ووظيفة معانيه توحيد التجربة

 الذهن  -1

احلدوس احلسية اليت متدنا `ا احلساسية ليست معرفة بعد، ما تزال مفككة ومشتتة فاحلدس ال يكون يف ذاته       

إdا يف حاجة إىل ربط وتركيب وحىت يتم هذا أي حىت ترقى إىل درجة املعرفة البد من تدخل ملكتني  معرفة،

الذهن واخليال، وإذا كانت احلساسية متدنا مبادة املعرفة كما بينا سابقا جند بأن الذهن هو الذي ميدنا : فاعلتني مها

رج احلدس ال يوجد أي منط للمعرفة إال إذا قدرة حدسية لكن خا -الفهم –بصور\ا وليست الفامهة أي 

باألفاهيم، فمعرفة أي فامهة والفامهة البشرية على األقل هي إذن معرفة بأفاهيم وهي ليست حدسية بل سياقية، 

وتستند كل احلدوس مبا هي حسية إىل تأثرات اما األفاهيم إىل وظائف، فيعتمد الفهم إذن على تلقائية التفكري  

على تلقي االنطباعات، واحلال أن الفهم ال ميكن أن يقوم بأي استعمال هلذه األفاهيم كما احلدوس احلسية 

فاحلكم إذن هو املعرفة املتوسطة باملوضوع وبالتايل تصور له، وميكننا أن نرجع مجيع أفعال . سوى احلكم بواسطتها

dاألفاهيم  ا القدرة على التفكري، وإنالفامهة إىل أحكام حبيث ميكن تصور الفهم بعامة مبثابة القدرة على احلكم أل
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فاملعرفة تتولد من احتاد .   1هي بوصفها حمموالت ألحكام ممكنة على صلة بتصور ملوضوع مل يزل غري متعني

عنصر احلدوس احلسية وعنصر : نشاط الفهم واحلساسية، ومنه نفهم انه للمعرفة اإلنسانية عنصرين أساسني

وسع املقوالت أن متدنا بأي معرفة يف استقالل تام عن التصورات أو املقوالت،  املقوالت أو التصورات، وليس يف

والتفكري من اختصاص الذهن وميكن تشبيه عمل الذهن بعمل البناء الذي يستخدم ما لديه من حجارة متفرقة 

ية ليس معرفة كومة احلجارة ال تعد بناءا فكذلك ما يأيت للذهن عن طريق احلساس" ليقيم منها بناءه، وكما أن 

بعد، فاحلجارة كما هو واضح يف حاجة إىل مجع ورصف وتركيب يتكون منها البناء، فاحلساسية هي اليت تقدم 

 .2للذهن ما بواسطته يقيم البناء وال ميكن أن يكون هناك بناء بدون مواد ووسائل

املكان والزمان، فيمثالن شرط ولقد رأينا ان الذي جيعل يف ىن واحد متثل األشياء ووجودها ممكنا هو أوال   

الظواهر أي األشياء ال كما هي، تظهر والظواهر ال ميكن أن توجد بدون وجود األشياء يف ذاpا، إذن كيف 

حنصل على متثل أو انطباع عن الشيء إذا كان الشيء غري موجود؟ ولكن الظواهر وحدها هي اليت تقبل املعرفة 

ن موضوعا ملعرفتنا فاملكان والزمان صورتان قبليتان للحساسية أي أsما ليسا بينما الشيء يف ذاته ال ميكن أن يكو 

تصورين للذهن وعليه جيب تدخل الذهن بتصوراته وكذلك هناك اخليال املبدع الذي يساعد الذهن على الرتكيب 

ط يف التحليل بواسطة التخطيط كما سنرى، فهذه التصورات واملبادئ اليت تسمح باستخدامها هي اليت يعاجلها كن

 .3املتعايل
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 : مدخل 

        

و موضوع الفلسفة النقدية يكمن يف  ،جاهدا لكي يعرف ما هو كائن  ىإن العقل يف إستعماله النظري يسع    

نعرف ؟ ما قيمة ما  ماو تغيري حدود هذه امللكة اي حدود العقل لذلك بدأ  كانط  بالسؤال عن كيف نعرف 

 نعرف ؟ و هل ملعرفتنا حدود نقف عندها وال نستطيع جتاوزها ؟ 

 

ن كانط ميز يف املعرفة بني عنصرين أحدمها يأيت من األشياء وهي ما ميثل مادة املعرفة، واآلخر يأيت أوحنن نعلم ب

التجريبية اليت تنكر كل  من العقل وهو سابق على التجربة وهذه هي صورة املعرفة، وقد عارض كانط النزعة

قبلية وترى يف العقل جمرد قابل، ويرى أن العقل هو الذي يفرض قوانينه على األشاء وهنا السؤال يطرح الفكار األ

 : نفسه

 .كيف وفق كانط بني النزعة العقالنية والنزعة التجريبية يف نسقه الفكري لنظرية املعرفة؟
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عدها ينه أ" نقد العقل " ليت صرح يف مقدمة عصر الثورة الكوبرنيكية تلك الثورة ا ،يف عصر العلم  لقد عاش كانط

حدث ثورة كوبرينيكية يف أ" نه أنه يقول عن نفسه أ ،د راسل ر ناو من بينهم بر  ،حىت لدارسيه و قرائه على مثله األ

ن مجيع أغري ضوعات ن تتطابق مع املو أتنا ن على معرفأن لقد كان يفرتض حىت األ" قول كانط و ي" الفلسفة 

 عن طريق املفاهيم . وعات قبليا ضيهما شيء عن هذه املو أاحملاوالت لتأكيد 

لنجاح يف امليتا افنا الذن جنرب عسى حيإتبوء بالفشل دعونا  االفرتاضهذا و بالتايل بينها جمال معرفتنا قد جعلها 

فضل مع أنسجامنا إن ينجم عن أعرفتنا و يبدوا ن تتطابق مع مأن املوضوعات هي اليت جيب أونفرتض  قافيزي

وحتديد شيء يتعلق  ،ىل معرفة املوضوعات القبلية إهي التوصل  ،عيننا أكتسابنا الغاية اليت نصفها نصب إمكان إ

متاما يف حماولة تفسريه  ن نقوم مبا قام به كوبر نيكوسأو هنا نقرتح  ،ن تعطى لنا أقبل  ،بتلك املوضوعات 

جرام السماوية كانت تدور ن األأبافرتاض ن حيرز تقدما أنه ال ميكن ألسماوية حني قال كوبر نيكوس احلركات ا

جرام السماوية  يف حني تبقى ن املراقب هو الذي يدور حول األأو جرب افرتاض  ،قبل العملية  ،حول املراقب 

 .لتجربة نفسها فيما يتعلق حبياة املوضوعات و قد ميكننا القيام با ،هي مستقرة 

 ي العقل الذي يتأمل يف ذاته أ ،ص عند كانط العقل ا�رد من التجربة و املالحظة معاليعين العقل اخلا

 ليها سس القبلية اليت تقوم عفينظر يف األتجارب و املالحظات الو يبحث يف مبادئه مبعزل عن 

 ص هو عقل لفالعقل اخلا ،سس هي اليت تشكل معيارا للتجربة و ليس العكس و هذه األ ، املعرفة

و تسمى فلسفة كانط  ،1يف التجربة اجلزئية نفسها  التجربةوليسمكان  ي يفحص يف شروطأ متعال ترنسندنتايل 

ه يف نقد وبوجه خاص نظريات ،بنظريات كانط تهاحاطإه الفلسفة ذستلزم فهم همن الواضح ي" الفلسفة النقدية " 

فكار احلسية و التصورات التجريبية و تصوراته القبلية ستبعدنا األإذ إنساين العقل اإلص فالعقل الظاهر لالعقل اخلا

لفه الرجل أو املقصود به العامل الذي ي   phenomenaهو ما يسميه كانط عامل الظواهر  ،جمال حمدد يتناوله 

 ذلك العامل الذي حيوي اشياء مادية جزئية  ،العادي و عامل الفيزياء على السواء 

 ي ما ميكن لإلنسانأ" اخلربة املمكنة "  نه عامل إ ،و وقائع و حوادث طبيعية تدوم يف زمن و توجد يف مكان 

كانط حقيقة   ييسم ،و ماهيته أو نعرفه كما يبدو لنا كما هو يف حقيقته أنه العلم الذي نذكره إ ،دراكه و معرفته إ

بعامل معىن يتعلق : ء يف ذا¢ا معنيني شياو تعين عبارة األ ،  Noumeenaشياء يف ذا¢ا  عامل األهذا العامل

شياء يف ذا¢ا باملعىن الذي يتعلق  بعامل هذا العامل حني يتحدث عن عامل األالظواهر و معىن يتعلق مبا وراء 

دراكه و معرفته ووجه إعامل واحد له وجهان وجه ميكننا  منا يتحدث عنإو متميزين عن عاملني ال يتحدث الظواهر 
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ال كما ،ما ندركه و نعرفه هو العامل كما يبدو لنا هو عامل الظواهر ،إنو معرفته أدراكه إميكننا هو نفس العامل ال 

 .1هو يف احلقيقة

ؤلف من تلك نه ذلك العامل املأشياء يف ذاLا و املتعلقة مبا وراء عامل الظواهر الثاين لعامل األ ىل املعىنإننتقل 

هل اهللا موجود ؟ و ما ضمانه ؟ و ما طبيعته ؟ : يت سئلة متافيزيقية من النوع األأاملتضمنة يف  و املعاينأاملوجودات 

 .هل العامل بداية من الزمن ؟ و حنو ذلك 

 Intelli gihleعامل معقول بعامل الظواهر ن املعىن املتعلق منه شياء ذاLا مستقلني ألاأل اينن ليس معأنالحظ 

world ن أشياء يف ذا=ا من طبيعة واحدة نكرر هنا ن عامل األإ ،نه عامل ال زماين و ال مكاين ،أ و ليس ماديا

ستدالل و يقرتح كانط عالجا هلذا باإل وأ ،شياء يف ذا=ا معرفة مباشرةعن معرفة عامل األ العقل اخلالص عاجز

يف ذا=ا و حمروم   شياءيستطيع معرفة عامل األ لص الان العقل اخلأبالرغم من  ريالتفكلعجز بتمييز بني املعرفة و ا

  ثباتإون قادرا على أكن أجيب  عرف شيئاأن يفكر فيه لكي أنه قادر على إف من البحث فيه

 

احلصول على هذه املعرفة عن  لكن العقل اخلالص عاجز ،ستدالل و باإلأدراك احلسي سواء باإلواقعيا  انو جود

تناقضا و من مث يرى   منيتضال  ري شيء ما دام هذا الفكأن يفكر يف ألكنه يستطيع  ،ىل عامل احلقائق إبالقياس 

, كانط ان ما يسميه العقل العملي و هو اجلانب من عقلنا النضري الذي جماله البحث يف االخالق و الدين 

لقد وجدت من الضروري انكار "و لكنه يف ذلك اهداف دينية , =ا و تربيره قادرا على افرتاض عامل االشياء يف ذا

ليس االميان عند كانط اعتقادا بال اساس و امنا اعتقاد باشياء هلا اسس خلفية و " املعرفة لكي اجد ملجأ لالميان 

 .ان مل نستطع الربهان عليها 

تربر االعتقاد به على اسس خلفية ال يف فقد العقل  يضع كانط نظرية يف مكان التفكري يف عامل االشياء ذا=ا ة

 .2اخلاص و امنا يف كتاب نقد العقل العملي 

ومع ذلك  ،حوال  عل صحة القانون الطبيعي و ضرورته يف كل األكما انه ليس هناك مثال جترييب ينهض دليال

 فنحن نستطيع أن نفسر كيف يصبح األمر األخالقي ممكنا إذ يوقعنا النظر يف هذه اإلزدواجية اليت يتميز �ا 

و جودنا إعين إذا إنتقلنا خطوة من التجربة إىل امليتافيزيقا ال امليتافيزيقا التقليدية ، بل امليتافيزيقا اليت يشيدها كانط 

التجربة بل من تصور اإلنسان لطبيعته من حيث هو كائن  يم ، فلم نبدأ منمذهبا عقليا على أساس نقدي سل

                                                           
1
  9ص   2009.منشورات االمل بیروت ,  معید الغانمي, تر , نقد ملكة الحكم , امانویل كانط  

2
 45.   44ص   1979االسكندرية  , دار المعارف , كانط و فلسفته النظرية , محمد زيدان - 
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عاقل ، فالعامل بالنسبة هلذا الكائن العاقل وحدة جتمع يف شخصه بني عامل الطبيعة و عامل العقل هذا املوقف نابع 

لغالبة عليه يف التوفيق بني من متييز املثالية  الرتندنستالية عند كانط بني الظاهرة و الشيء يف ذاته و من النزعة ا

 .  1املذهب التجرييب و املذهب العقلي

 

                                                           
1
 12.11عبد الغفار مكاوي ، منشورات الجمل   ص: تأسیس  متافیزیقا  االخالق ، تر : امانویل كانط - 
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ة الفرت  هذه وباحلديث عن ،هذا املبحث اىل الفلسفة العقالنية السائدة يف العصر احلديث شري يفأن ألقد حاولت 

 ىل فلسفته   إم و هلذا كان من الضروري التطرق الفلسفة احلديثة ديكارت مرور الكرا بأن ال منر على ألنا البد 

 :ديكارت

فقيل من الشك يصلح العقل  ،ن ينطوي على ممارسة الشكأن البحث عن املعرفة البد أىل إديكارت  لقد ذهب

 ن يشك و لو مرة واحدة يف حياته يف كل من بهأنسان البد إن كل أمنه ضار و هلذا كان ديكارت يرى  و الكثري

و أ"  الفكر الشائع " ليه عن طريق ما يسميه ديكارت إن معتقدات و آراء متوارثة و صلت حقائق و ما توارثه م

و ديكارت يضع يف مقابل هذا الفكر الشائع ما يسميه  ،عالمية إو أو دينية أيا كانت سياسية أعن طريق السلطة 

ن هذه الفطرة  و أل ،نه لغة فطرcم سليمة الناس أل من به خط مشرتك بني كافةالذوق العقلي السليم الذي كان يؤ 

و " شياء قسمة بني الناسعدل األأالعقل "  " رج همقال يف املن" ابه الشهري نص عبارته يف كت يف كما يقول هو

ن ديكارت أىل إميان ديكارت باإلنسان و بقدراته العقلية لكنها تشري يف الوقت نفسه إهي عبارة مجيلة تعكس 

 1.عن املعرفة للجميأيوضح للناس يف عصره ن أراد أ

و ذلك حىت يتمكن من السري  ،ول خطوة يف طريق التفلسف الصحيح أ هو ن الشعور بضرورة املنهجأفهو يرى 

املنظم يف حبثه عن احلقيقة يف الفوضى الفكرية و مينع التخطيط الذي يكون دائما نتيجة متوقعة للسري على غري 

 ر ظذا املنهج و تطبيقه يف جمايل النيف طريق التفلسف فهي ه الثانية ما اخلطوةأ ،م معني و بدون اتباع نظاأهدى 

ىل إن يصل أأمن من الوقوع يف اخلطأ و استطاع .الكشاأل تيعها  إذاو ليس هذا املنهج سوى قواعد ،و العمل

 .اليقني بأيسر السبل و كذلك اىل زيادة معارفه 

ن دراسة إما عند ديكارت فأ ،صوات الفلسفة عند الكالسيكيني ختدم األبوجه عام كانت : ل غيقول عنه هي

شأن له باليوم  و ال ،نساين احلاضروىل يهدي اىل حتسني واقعنا اإلنساين بالدرجة األإلفلسفة جمال ا احلكمة ال

 .خراآل

ويرتتب  ،لبشريللعقل ا" النور  الفطري "  و الفلسفة عند ديكارت تستهدف يف الكشف عن احلقيقة باستخدام

وسائل الراحة كما متكننا من التمتع بكل   اتعطينا وسائل احملافظة على صحتن حساس بالرضا و هيإعليها حدوث 

 .2نظم سلوكناتخريا فهي أرض و املتاحة على وجه األ

                                                
  23دار الطباعة و النشر ص , عبد الوهاب جعفر اضواء على الفلسفة الديكاريتية   1
 بريوت باريس , مشورات عوديات  1988فيزيقية يف الفلسفة االوىل كمال احلاج   رونية ديكارت تامالت ميتا 2
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 يتهجرت  العادة  على تسم فبواسطة الشك وجد ديكارت طريقة اىل املعرفة ملعناها الصحيح و ليس جمرد ما

سس أقامة معرفة صحيحة على ن يكون سبيال إلأللشك  كانو تعين املعرفة الواضحة و املؤكدة لكن   ،باملعرفة 

عده بصورة مطلقة أقل شيء و أختيل فيه أن أ استطعتي شيء أرفض أقررت أن " ة؟  وهنا يقول ديكارت منتشي

 " ق طاليقل الشك على اإل ماال عتقاداترك يف النهاية مع أرى هل سألكي 

اس احلو  ةيعترب ديكارت شهاد: الشك يف احلواس : و يف هذا الصدد يدخل شك ديكارت يف عدة مواجهات 

لو ملرة ن ال نثق متاما ما ملن خدعونا و أعقل ننه لأحلواس ختدعين و  نأخر وجدت من حني آل" مرفوضة فيقول 

 jم مازالوا حيسون املا يف اجلزء املبتور من اجسامهم  أع ر ناس هلم ساق او ذاأنبأين يف ألقد . هلذا قول " واحدة 

ن إستطيع اليقني بأن عضوا معنيا يف جسمي مصاب بشيء حىت و أو هي حالة محلتين على القول بأنين ال 

 .فيه حتسيتا

ن أ حالم و نعتقديف األبأننا نؤمن بصحة ما نراه  ظألنه الح ،حالم املعرفة احلاصلة لنا عن طريق األ مث شك يف

يناه و أن ما ر أيقنا أعتقدناها حقيقة واقعة و إن نستيقظ تتبدد تلك احلقيقة اليت أذلك حقيقة الشك فيها و ما 

ثناء النوم أذهاننا أفكار اليت ترد على من الصور و األ ان كثري أ لم ليس من احلقيقة يف شيء و معىن هذا نراه يف احل

 .jا حقيقة أنعتقد حني ذاك ب نناأبالرغم   ةيف احللم يكذwا عامل اليقظ

ت ظة و فيما كانت هذه املعرفة ليسو ذهب يف شكه اىل حد التساؤل عن قيمة املعرفة احلاصلة لنا عن طريق اليق

لك املعرفة ن تكون املعرفة احلقيقية هي تأحالم ملعىن ن املعرفة احلاصلة عن طريق األإذ ،إوهام خياالت و األ الإ

ن أيت أ ملا ر مث: كارت يحالم و ليس عن طريق عامل اليقظة ؟ و يف هذا الشأن يقول داليت حتصل يف عامل األ

ن ذلك حقيقة إن تكون واحدة منها أا و حنن نيام دون ضيأقد ترد علينا  ةظاليقفكار اليت تكون لنا يف لنفس األ

  1...."حالمي أىل احلقيقة من خياالت إقرب أىل عقلي مل تكن إ تمور اليت دخلرى كل األأن أمن  اعتزمت

 ملال عن الشك يف صدق و جود العاضشك يف وجوده هو ككائن حي مفكر ف نهأو لقد تعد  ديكارت يف شكه 

ادي هو عبارة عن وهم و غري مأمادي ليه سواء كان إصبح الوجود بالنسبة أسي للكائنات املوجودة فيه و هنا احل

نه رمبا كان شيطان ماكر خمادع إليه فقال إبقى مل ي صفر  ضفر زاد على تقدم عتقاد به باطل و و خيال و اإل

 خطئ على الرقم مما قد يكون لدي من يقني ليقول أحقا و احلق باطل و جيعلين حبيث  يعبث بعقلي فرييين الباطل

 

 

                                                

 90-89ص )وت بري (دار الطليعة للطباعة و النشر لبنان   , فلسفة ديكارت و منهجه , مهدي فضل اهللا  1
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مور نشك يف الرياضيات و األ مث ،عنا يف الضالل قو ها غالبا ما تأر  هندأ ديكارت بالشك يف احلواس ألب: اسلر 

 1"ليلي ضيطان ماكر يستخدم كل براعته يف تن مثة شأه عام مفرتضا جالفكرية لو 

و مؤداها ان احلقيقة " نا موجود أذن إنا افكر أ"من عبارة  تيكفي لكي نفهم كيف استخلص ديكار  وما قلنه

 تكفي مادامت اللذة  وىل الاأل اخلاصيةكانت هذه   او مل ،خرى أي فكرة أصفة لكل فكرة ال ميكن ان ختتلط ب

.ال حتوى هذه الفكرة يف ذاeا سوى عناصر متميزة أنه ينبغي أن خيتلطا بغريمها فأميكن  مل الو األ
2

 

 :ليبنتر 

العقالنيني   ةعمال الفالسفأحملات يتعذر أن جندها يف " وجية نرتوبولأو األ" نسانية جند يف فلسفة ليبنرت  اإل

ته ت فيلسوفا عظيما بغري شك و لكن محاسه الشديد لوضوح الفكرة و متييزها و صفاء العقل و بداهر كان ديكا

طح الوعي و قد خالف سعماق الكامنة حتت و قصر به عن الغوص األ ،نسانية قد صرفه عن النظر يف النفس اإل

 ه اليوم بالالوعي مساات صادقة مما نحن جند لديه حملف ،ليبنرت الديكارتيني يف هذه النقطة كما خالفهم يف غريها 

عماق أأن يقدم نظرية عن الالوعي الكامن يف  دراكا تهإو طبيعة  املناداةمكنته نظريته عن  ،و الالشعور 

 هلية ن املناداة  اإلأل ،و لكنها تعكسه من جهة نظرها فحسب  ،فاملناداة كما نعلم تعكس العامل كله  ،النفس 

فالبد من كمله أدراك العامل بإنسان عاجز عن و ملا كان اإل ،ية الكلية الشاملة ؤ الر القادرة على و حدها هي 

كانت ،دراكات سابقة عليها إدراكات كلها تنشأ عن و ملا كانت اإل ،كات غري الواعية درا العقل البشري جمال اإل

كامنة يف العقل ال اتالعادن إ زتو يرى  ليبن،فيها حياة النفس الواعية هي الرتبة اليت تنمو لالواعيةادراكات اإل

و كل  ،لك و كيف يتسىن هلا ذ ،ن املعرفة ال تأيت من العامل اخلارجيإ ،نساين هي املصدر املباشر لكل معرفة اإل

 تعيش منعزلة مغلقة على نفسها بال نواف؟ داةمنا

هي تنشأ و تنمو عن  ، ىى يف كل عقل على حدأفردية  كانت  نإاملعرفة موجودة يف كل موناداة و صول أن إ

 يرتدد من الوضوح  و التمييز و ال كرب قدرأىل إدراك و تصل إىل إدراك إحبيث تتقدم من  ،طريق النشاط الباطن 

 منا هي نتيجةإو  ،للعاملنسان بأنه نشاط مبدع يف نفس العلوم يف رأيه جمرد انعكاس يف وصف النشاط العقلي لإل

إله و امنا هو يف احلقيقة  ،و ليس العام جمرد حيوان متفق  ،ان و عقله نسنشاط تلقائي خالق يقع يف نفس اإل

 . 3صغري

                                                

 47ص  1984تيارات فلسفية دار املعرفة اجلامعية , علي عبد املعطي  1

  11ص)  القاهرة ( جاك فيشال ، الفلسفة الفرنسية من سارتر اىل ديكارت ، تر ، فئاد كامل ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، مصر  2

3
  47/48ص  1978دار الثقافة للطباعة و النشر القاهرة , عبد الغفار مكاوي ’ العقلية للطبيعة و الفضل االهلي و تر  املونادولوجيا و املبادء. جوتفريد فيلهام لبينرت  
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ن يضفي على هذين املعنيني دقة أنه حاول إن يتخلى عن التحدث من الوضوح و التمايز فأبدال من  زن ال لبينتإ

ن أما إيضا أو املعرفة الواضحة  ،و واضحة أما غامضة إاملعرفة  بأسرها : فهمهما فقال  كرب يف املعىن حىت يزدادأ

و املعرفة  ،و حسية أما رمزية إيضا أو ، واضحةن تكون غري أما إو املعرفة املمتازة لدورها  ،و ممتازة أتكون مهوشة 

ا نه رمبا بدأ يالحظن أبعد يتعني أهو  ىل ماإن نذهب أستيقاء و احلدسية و قبل كمل هي اليت جتمع بني اإلاأل

قد  زكن لعل لبينتلو  ،طالق و حىت الوضوح على اإلأستيقاء و التمايز اإل هياليت " م عن املعرفة من الغريب الكال

  gا معرفة إخر على آىل إها من حني يلإر ظلفة من التصورات الساذجة اليت يننواع املختبذلك و صف األ رادأ

املة هي املعرفة و الكأن املعرفة احلقة أ رأىو  ،تصاف باملعرفة احلقة اقرتاhا من اإل ن يبني مقدار ابتعادها اوأو  

 يضا واعية أن تكون أمنا جيب إلوضوح و التمايز و ن ال تقتصر على اجلمع بني اأجيب  ،سم اجلديرة hذا اإل

 .1ةو حدسية بصفة كامل

gا مل دمون دارهم لكي يبنوها من جديد ألوالئك الذين يهأن نشبه إن نصنع منهج الشك املؤقت و أ اذإجيب 

راءنا أابعنا على معتقداتنا املألوفة و بط نضيفهاالقدر الكايف و ينبغي احلذر من الثقة اليت تكن من ثقافة البناء ب

 ن نراها أب تالعادة جر ن ال ألإتبدو لنا به هيبة  مور اليت المنا املعتادة و على الكثري من األحكاأالسابقة و 

الذي  توالشك و صل ديكارت اىل الكوجي طريق عن 2ليها كذلك ن نسمع غرينا حيكم عو أو حنكم عليها 

نا أ: و هي املقولة الشهرية لديكارت ذات مفكرة انطالقا من حقيقة الشك  عتبارهاباود الذات جثبت فيه و أ

ي حال من أحقيقة بديهية ال ميكن انكارها ب ن حقيقة الشك هيأباعتبار " نا موجود أذن إفكر أانا  ،شك أ

ك و جود العامل اخلارجي و من ثبات وجود اهللا و كذلإول خطوة انطلق منها يف أحوال و هذه احلقيقة كانت األ

ول يف كل فلسفة كشف غري عادي و هو املبدأ األ3فالكوجيتوهو  ،شكل املعرفة اليقينية تثبات احلقائق اليت إمث 

و الدين  عيةاجتماالدب و الفن و العلوم ألىل اإ ةضافباإلنواع الفلسفة احلديثة أثر يف كافة أديكارت و هو الذي 

و القضايا  ئساسه و لقد شغلت املبادأالوجودية على  تهفلسف 1905 -1980ن بول سارتر و قام جأو لقد 

تو بالفعل على يجو ح متاما خبصوص ماهو الكمر غري واضثارها العديد من الفالسفة لعدة سنوات و الزال األأاليت 

  كتشاف الفعلي احلقيقي عن املوجودات البشريةهو اإل  4بعض الفالسفة ان الكوجيتو تقدوجه الدقة لقد اع

                                                

   60ص  1997, اهليئة املصرية العامة للكتاب مصر , امحد  محدي حممد . تر. رواد الفلسفة احلديثة . ريتشارد شاخت  1

  47املرجع نفسه صرتشارد شاخت ،  2

 اليت هي اليقني االول الذي وصل اليه نتيجة لعملية الشك ) انا افكر اذن انا موجود (هو اختصار لعبارة ديكارت   kogitoوجيتو  الك 3

  62، 61، ص  2001امام عبد الفتاح امام ، اهليئة العامة لشؤون املطابع االمريية،  : ، كريس جارات ، اقدم لك ديكات ، تر   نسديف روبر  4
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نه جمرد عبارة توضح املعىن و تربط التصورات بعضها ببعض مثل بأ يرى  خرو بعضهم األ ةكبمر لكون فهو قضية ل

نه أو أمنطقيا والزما  اذا كان تفسري إن هنالك بعض اجلدل حول ما ألرغم من تصور الفكر و الوجود على ا

كتشافات هم اإل أالكوجيتو فهو يظل واحدا من حد لديه شك حول تنفيذ أسيكولوجي و ذايت مؤقت لكن ال 

ة  يو املدرسأ يةئيثة و انتهت عند الفلسفة السكوالمنها الفلسفة احلد بدأتملا حيدد النقطة اليت  ،الفلسفية الغريبة 

 سم فلسفة  إن ألن فرعا من الفلسفة يطلق عليه اأكما 

حىت عن ..... رفة يف مبحث علم البصريات ويف كتاب االنسان ويف قواعد لقيادة علقد عاجل ديكارت نظرية امل

ن أه املعارف فكان يرى ذه شابه وعن الطرق املوصلة اىلتاملعارف اليقينية اليت يعترب العقل البشري قادرا على ال

mا حدس قبلي حمض إاليت تبلغه هي طاملا  حرىاألبو أوىل اليت يبلغه العقل البشري و املعرفة اليقينية األأاحلقيقة 

و يعترب أاملخيلة واحلواس  خرىة األدوات املعرفأ و سائلو  معرفة الوجود واخلالص حقيقة معرفية معرفة الفهم هي 

ضحى أسفة الديكارتية وهو ما د يف الفلمهية ألنه يظهر تقدم املعرفة على الوجو جانب كبري من األ الرأي على ذه

                                                          املكونني ه املعرفة انطالقا من عنصر بهذفلسفة احلديثة ولقد درس ديكارت هتقليدا بالنسبة لل

و الطابع أملعطيات الفطرية ي اأباملوضوع املعروف   ،الذاكرة ،احلواس ،املخيلة ،ربع الفهمكاvا األلالعارفة مب الذات

شياء اليت نستطيع بالتحديد األ خر وأخرياأنطالقا من الشيء إالبسيط املعروف بديهيا وطريقة معرفة شيء 

.استنتاجها من املعطيات الفطرية
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1

  9،8ص1999) بريوت (لبنان  ريب للدراسات والنشر والتوزيععخوري دار املنتخب الاميل :،تركارت العامل او كتاب النور دي ونيهر   
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 المعرفة في تصورات التجريبيين -

نه لوك ألستعني بالفيلسوف جون أن أرتأيت إعندما نتحدث عن النزعة التجريبية البد لنا ان نذكر ابرز روادها 

 .يرتأس الفالسفة التجريبيني 

  :جون لوك -1

ئه مل يوفق يف حل املسائل صدقاأاثر مناقشات مع بعض  1671 -1670 اجته فكر لوك اىل الفلسفة يف شتاء

كفايتنا و النظر يف ىل بعد الفحص عن  إاالخالق و الدين املنزل قامة مبادئ إلنه ميتنع أىل إثاروها ففطن أاليت  

يف " لوثر رسالة و هكذا ثبتت عنده فكرة البحث يف املعرفة فوضع " دراكنا إيفوق  ضايأمور هو يف متناولنا و ألا

 عكف على املوضوع خيصص مث ،فيها معانينا مجيعا اىل معان بسيطة مستفادة من التجربة  عيرج" نساين العقل اإل

م ولة للرد على نظرية املعاين الغريزية يف تقسيحما" مت كتابه الشهري أحىت عشرة سنة  مدة تسعوقات فراغه أله 

 " صلها التجرييب أاملعاين بسيطة و مركبة و بيان 

ذهب ي املذهب الغريزي من طريقة لكي يعرض املحن ميأهو " نساين ع لوك يف كتابه حماولة يف فهم اإلول ما يضأ

ولو يقل ،و قضايا صرحية يف الذهن منذ امليالد  صريح ىنمعن الغريزة تعين وجود أيظن  احلسي و التجرييب و هو

ن الغريزة تدع جماال واسعا للتقدير الشخصي مادامت معرفة باطلة ألك شيء من هنا وهو يظن كذ تزديكارت ولي

و مع  تفاق العقول و اطمئنا�اإل مران ضروريانأومها , عرفة و تشرك بوجود اهللا فال يريدان شركا يعبث بنظرية امل’ 

ن أغري  ،يقدم منهجه على وجود اهللا كانا يعلمان الفرق الذايت و املوضوعي و كان كالمها   زتبن ديكارت و ليأ

ىل إنسوق الفكر  أن على معرفة صادقة جيبي حنصل لك: املعرفة االنسانية حني يقول لوك يصيب احلق يف 

ن املذهب أتبعا هلذا املبدأ يعتقد " فكرنا أيت باألشياء اليت نن أ ال ،ا الدائمة الطبيعة الثابتة لألشياء و عالقته

لو كان املذهب الغريزي صحيحا : احلسي هو املذهب الوحيد املمكن و يشرع يف دحض النظرية  الغريزية فيقول 

.اراالختبن احلقيقة باملالحظة و ملا كان هنالك حاجة للبحث ع
1

 

شعاب ذهنه ؟ رأي لوك يف ذلك  نسان هذه املعلومات اليت متألىل اإلإين جاءت أفيتساءل نظرية املعرفة من 

ىل هذا إاليت برزت  ،فأثرت يف صفحة النص  ،منا جاءت عن طريق احلواس إن كل معلوماتنا أوهو  ،معروف 

راء الفطرية اليت طفل يولد مزودا ببعض األن الأعكس ديكارت الذي يزعم ب ،ال تشو�ا شائبة  ،العامل نقية بيضاء 

  . 2ن حيصلها بالتجربةأال ميكن 

                                                
1
 144-143ص  1119, القاهرة , دار املعارف , يونس كرم تارخ الفلسفة احلديثة  

  190ص – 1936الرتمجى القاهرة  جلنة التاليف و النشر و , قصة الفلسفة احلديثة  ,زكي جنيب حممود  2
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و لكن لوك وجده هوفل  ،و كتبوا قصصا رومانسية عن الروح  ثون هناك كثريين حتدإ   valtaireري  تيقول فلوث

 يف كتابة يف املوضوعات الفلسفية عند ما قرأ فلسفة ديكارت  امليتافيزيقا هو الذي كتب تارخيها وقد شرع لوك

لوك  ةبينما كانت مشكل ، يقيساس ميتافيز أاملعتقدات النصرانية عل بقامة فلسفة تقر إو وجد أن مشكلته هي 

ى تقوم عل و هي ،فكار أنسان من مجيلة مبا يوجد يف نص اإل: " هي  فاملعرفة بوجه عام" هي  نظرية املعرفة 

 لذلك تعد اللغة شيء ضروريا ،ساس هذا الواقع أن تقوم على أري و اس الواقع اخلارجي و ليس من الضر سأ

 .ستكمال حتليلنا للمعرفة بالنسبة إل

م بأفكار عقلية أنسان معرفة باحلواس فقط يف نظرية املعرفة هي هل يكتسب اإلو لكن مشكلة لوك اليت ناقشها 

سطورة مثال  أدعى ذلك إن يعرف كل شيء كما أنسان ام ملزيد منها ؟ و هل يستطيع اإلفقط   abstractجمردة 

خرى ؟ و ما شياء األشياء و لكنه عاجز عن معرفة األن يعرف بعض األأيستطيع  ةقدرات حمدود إلنسانلن أم أ

 ؟ هل املعرفة حسية خادعة ال يوثق hا  ياءشاألهي تلك 
ذا  إو , نسانية إ فةول لكل معر ساس األ؟أlا الأم أ1

  .ىل املعرفة اليقينيةإكانت خادعة فكيف السبيل 

خاطئة  خرى رآهاأيما يلي أراد لوك ان يرد بنظرية نوجزها ف" نظرية االفكار " تبدأ نظرية املعرفة عند لوك بأمساء -

 و بني الذات العارفة أ" الراء فتحب"و الشيء املدرك" كسر الراء ب" القة ثنائية بني العقل املدرك ن العأتتلخص يف 

 اهذي سمنسها و أملراها و أنين أفأدرك  ،مامي على سبيل املثالأاملنضدة اليت  2ىل إنظر أاليت  ،و األشياء املعروفة

فكار ترفض النظرية ولكن نظرية لوك يف األ ،كه در أالوساطة بيين و بني الشيء الذي  ،دراكا مباشرا إك ادر اإل

ىل الشيء املادي إو ترمز أفكار يف ذلك العقل تقل أفهناك  ،ان العالقة املعرفية عالقة ثالثيةالسابقة ويرى لوك 

إين : ن يقول أويريد لوك  ،دراكه إالشيء املادي يف اخلارج املراد  خريا ذلكأك مث هنا ،يف العامل اخلارجي  املوجود

ن الفكرة أي أمباشرة فكاري عنه أدركه عن طريق أ أيبطريق غري مباشر  و ال أدركه ماديا إدراكا  دراك الشيءأ

ستداللية غري إذن معرفيت  للعامل معرفة إ ،شياء و حنن على يقني منها و بني عامل األ عند لوك هو الواسطة بيين

 .مباشرة تعتمد على احلواس 

ب الفلسفة و لكنه ساتذة و طالأنقاد و  منفكار الفطرية اليت قال hا ديكارت األ ة مل يكن لوك يهاجم نظري

يهامجها على االطالق ألنه مل يذكر اسم صاحب النظرية اليت يهامجها و عدم التناقض فالطفل ال يفرق بسرعة 

                                                

  257 ص 2001االسكندرية  , دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر , الفلسفة احلديثة من ديكالرت , ابراهيم مصطفى ابراهيم  1

  258 -257امرجع نفسه ص , ابراهيم مصطفى ابراهيم  2
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سب طول بكثري لكأووقتا لوان ك و يأخذ وقتا يف التمييز بني األلها من النساء بل يأخذ وقتا يف ذمه و غري أبني 

 . 1القدرة على التحديد

 :بناء نظرية-

معرفة  ةلبناء نظري االجيايباجلانب  أوقد بد،يف املعرفة  تهكار الفطرية اجلانب السليب لنظريفميثل هجوم لوك على األ

 الطعم  و و الصالبة و احلالوة الباطن ر على الفك عقلوناننا حاصلون يف أعلى شعور بال ننا إ: نسقية لقوله 

 فكار؟ىل تلك األإكيف و صلنا    :نتساءل ذلك و حنن لو ان يو احلركة والنس

من  ةي خاليأعليها  ةكتابية من كل  خال  Tabula Rasaن العقل صفحة بيضاء  أيقول لوك دعنا نفرتض ب

و أجييب لوك بان معرفتنا مكتسبة ،فكار أمن ليه إيصل ا م ل كيف يصل ذلك لعقل اىلأدعنا نس ،فكرة فطرية 

ذهب  امل  لوك هو مؤسس نأو من مت يقال  ،خرآية وال يوجد مصدر ربة احلسق اخليعن طر  يأيتكتسابنا هلا  إ

 حساسات فكار اإلأساسيني مها أىل مصدرين إها و يرجع ةاحلسيالتجرييب يف الفلسفة  احلديثة و حيلل لوك اخلربة 

شياء اخلارجية املادية األ تأثريثر اليت تتطبع لقولنا نتيجة االحساسات تلك األ  بأفكاريقصد  2ستبطانو افكار اإل

بتايل الللمعرفة يف عالقتها باخلربة و  حقالالو " السابق"او الفرق بني " قبلي" عبارة يستخدم لوك  حواسنا والعلى 

 .قبلية تمتاما وليس يهايف بعد،wا ناشئة عنها ألعرفة تعتمد متاما على اخلربة فامل

 .و نتخيلها لنقوم zذه العملية أو نتذكرها أشياء املادية األنه حني ندرك أستبطان فهو فكار اإلأما ما يقصد به أ

احلس الداخلية   تبعملياشياء اخلارجية بينما يقوم الفكر عن األانطباعا}ا فكارها و أذن فاحلواس تنقل الينا إ

لنفس تبدأ يف فا ،خاصة علمية  بأفكاربينما ميد العقل الفهم ،شياء اخلارجية عن الكيفيات احلسية ألاوzذا تعترب 

 عندما يفكر وهو نائم : نسان يغري حالتني لذلك اإل،دراك احلسي يف اإل تبدأفكار عند ما احلصول على األ

 .و عندما يفكر و هو يقظ 

 ساسات حفكار اإلأ:سية و مصدرها فكارنا مشتقة من اخلربة احلأكل   وإمناست فطرية يلدى لوك ل فاألفكار

وىل ألر مركبة اافكأفكار بسيطة و أ: ىل إفكار من حيث تركيبها األ   يقسم لوكمثمل أو التأستبطان فكار اإلأو 

 .فكار البسيطةهم خواص األأو الثانية هي ما تقبل التحليل و بسط منها أفكار أىل إتقبل التحليل  هي ما ال

الزمن على الفلسفة  ديولوجي الذي سيهيمن ألمد طويل من إلول لذلك التحليل اهو الصانع األ ن لوك احلكيمإ

 كضرب من توفيق و تسوية بني فن تأليفي يركب مجيع املعارف املمكنة من عناصر بسيطة حمددة و بني نزعة 

                                                

  261ابراهيم مصطفى ابراهيم املرجع نفسه ص  1

  262- 261املرجع نفسة ص:هيمابراهيم مصطفى ابرا 2
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.من هذه الرتاكيب هي القيمة أي وي من هذه العناصر أقرر مبقتضى التجربة و االستعمال جتريبية ت
1 

 .ماكان مبداها اخلربة احلسية   -

 .ليفها أو يكون العقل عنصر يف تأا العقل وجدهيحسيا يف مقابلة الفكرة اليت  ىما كان معط  -

حساس بع من اإلنلوان وهي صفات تاحلالوة و األ ،شياء مثل الربودة و الصالبة فكار البسيطة هي صفات األفاأل

يستطيع  ن العقل الأ إال": عرفتنا و حيصل عليها العقل من اخلربة ملفكار جادة كما تعترب هذه األ  ، فكاراألمن  وأ

 .2فكار البسيطة مام األأسليب  وأفالعقل هنا سالب " و حيطمها أن يصطنعها أ

ن أفلوك يرى ، يسميه بالعمليات العقلية ما وهي" ستبطان اإل" مل الذايت أفكار تتكون يف العقل بواسطة التاأل

دراك احلسي و التصور و يتفرع عن عملية الفكر عمليات اإل ،رادة ساسيتني مها الفكر و اإلأفينا عمليتني عقليتني 

 .إىل ذلك ستدالل و التذكر و ماو النفي واإلاإلثبات و التحليل و 

يل و جتديد و خت ةفة من تذكر و تصور و مقارناملركبة فهي نتيجة قيام العقل بعملياته الفكرية املختل فكارما األأ

 ب أل النبوة اليت تؤلف العالقة بني و العالقات فمثلها مث األفكارمثل فكار متميزة أليف أتنتج من ت أن على

 ثالثةنواع أىل إفكار املركبة كثر و تنقسم األأو أهرتني ظاؤلف بني العلة و املعلول كتعاقب بن و العلة اليت تو اإل

 :هي 

 و التناسق يف العصور أوجد يف غريها كاجلمال يف الزهرة الضروب و تدل على صفات ال تقوم بذاmا بل ت-

 .نسان و الغزالة و الشجرة اإل :ى موجودات توجد بذاmا مثللفكار تدل عأاجلواهر هي -

  .صغر و غريهاأكرب و أنبوة و العالقات البوة و فكار تعرب عن روابط معينة مثل األأالعالقات و هي -

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  344ص  1993) بريوت ( لبنان  4ج  2جورج طرابشي  ،  دار الطليعة للطباعة و النشر ، ط : تر   17ميل بريهيه ، تاريخ الفلسفة يف القرن إ 1

 264.263املرجع نفسة ص :ابراهيم مصطفى ابراهيم 2
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 ال و هو الفيلسوف دافيد هيوم  أخر أخذت منوذجا أ و

 : هيوم  دافيد -1

سهامه إقرتان الضروري ، و ذلك ما يشكل فكرة اإل هبدأ السببية و تفكيكمل دافيد هيوم قدن فكاريف تاريخ األجند 

من  مبريية تسمية تطلق على مذهب يف املعرفة ينطلقو األ. وجها أو بلوغها  جنليزيةاإلمبريية يف تنامي الفلسفة اإل

باستناد ما نعلم ن اخلربة احلسية هي املصدر الوحيد ملا نعلم ، و ذلك يف مواجهة املذهب العقالين القائل أتقرير 

و البحث عن " ا هو كائن على الكائن مب" مبريية مع هيوم خباصة خترج الكالم نفسنا ، فاإلأعن العامل و عن 

   1"اجلوهر سبب و" فهومني من دائرة التفلسف و تنهي نقد األ وىلالعلل األ

قرتان شياء و اإلقرار جبهلنا طبيعة األىل اإلإرواية ال تثبتها جتربة و يدعونا هيوم جيعلنا نرتاب بكل نظرية و و 

  2لية هذه املاكينة الكربى اليت تسمى العامليةأو سرار أحداث ، و يعجزنا عن اخرتاق الكامن بني األ

نطباعات فيها هي تلك دراكات تكون اإلمثة نوعان من اإل بأنه فكار  فيقولنطباعات و األنه مييز بني اإلأكما 

 ستداللنطباعات يف التفكري و اإلالصورة الراهنة هلذه اإل عين باألفكارأ" عنف يقول هيوم قوى و األاأل

بسيط  نطباعإوهن ، و لكل فكرة بسيطة أنطباعات و لكنها قل حني تكون بسيطة تشبه اإلفكار على األو األ"  

ول تكون مستمدة من فكارنا البسيطة يف ظهورها األأنطباع بسيط فكرة مطابقة له  ، وكل إ، و لكل يشبهها 

ن تشبه أىل إخرى ال حتتاج أفكار املركبة من ناحية األو ا ، ومتثلها متثيال دقيقا بسيطة تطابقه نطباعاتا

رأيناه باملرة ، و لكن مكونات هذه الفكرة  ن نكونأن نتخيل حصانا جبناحني دون أنطباعات ففي وسعنا اإل

نسان وال يستمد من التجربة ، فمثال اإلأيت أنطباعات تن اإلأنطباعات والدليل على من اإلاملركبة مستمدة كلها 

نطباعات حتتفظ بدرجة ملحوظة من حيوية اإل فكار تلك اليتلوان ، و بني األفكار عن األأكمه ليست لديه األ

3ىل اخليالإخرى تنتمي فكار األىل الذاكرة ، و األإنتمي تصلية اليت األ

. 

 

 

 

 

 

                                                

  11،ص  2008) بريوت ( موسى وهبة ، دار الفرايب  ، لبنان  :دافيد هيوم  مبحث يف الفامهةالبشرية ، تر  1

  15دافيد هيوم  ، املرجع نفسه ، ص 2

 54.5ص  1977) االسكندرية ( تاريخ الفلسفة الغربية ، تر حممد فتحي الشنيطي ، اهليئة العامة للكتابة املصرية ، مصر : برنارد راسل  3
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 :  خالصة 

ن أالذي يرى : تيار النزعة العقلية : خري نستنتج بأن رأي كانط حيال نظرية املعرفة كان موزعا بني تيارين ويف األ

و الثاين هو تيار  ،مستقال عن التجربة احلسية ،Gا تدرك بالعقل وحده ألقة بالطبيعة و مبا فوق الطبيعة احلقائق املتع

ن يبني فساد كال أن التجربة احلسية هي ينبوع كل احلقائق و التصورات لذا حاول أالنزعة التجربية و هو يرى 

حدود  جتاوزت فاألوىل ،وىل لتجاوزها حدودها و الثانية لقصورها األ .النزعة العقلية و النزعة التجريبية : التيارين 

: مثل  ،ن تكون موضوعات للتجربة أىل كيانات ال ميكن بطبعها إالوصول  بإمكانية فادعتانطباعاته ،و العقل 

تدرك بوجود  ومل ،و الثانية قصرت باقتصارها على معطيات التجربة احلسية  ،خلود النفس  ،احلرية االنسانية ،اهللا 

 .س الدخول فيها كي تصبح مدركاتطارات اليت البد ملعطيات احلمبادئ متعالية هي اإل

 .النقدية كانط   ىل معرفة حمتوى فلسفةإو يف الفصل الثاين سنتطرق 
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نه مينع صاحبه من العدول عن سواء السبيل  أل ،و قد مسي بذلك تشبيها بعقل الناقة, هو احلجر و النهي  :لغة  -1

 .كما مينع العقال الناقة من الشرود 

 : و اجلمهور يطلق العقل على ثالثة اوجه 

 ختياره و حركاته إنسان يف كالمه و حمدودة لإل هيئةنه أو يكون حده  ،نسان و هيئتهوقار اإل ىلإيرجع  :ولاأل

 .و سكناته 

يف الذهن  جمتمعةنه معان أفيكون حده  ،حكام الكلية نسان بالتجارب من األيراد به ما يكتسبه اإل: و الثاين 

 .غراض و املصاحل تكون مقدمات تستنبط pا األ

 شياء من حسنها نه قوة تدرك صفات األأه دنسان فيكون حوىل يف اإلد به صحة الفطرة األيرا: و الثالث 

 .و قبحها و كماهلا و نقصا{ا

 : صطالحا إ

.و هو جمموع املبادئ القبلية املنظمة للمعرفة, العقل هو ملكة فطرية 
1

 

 

 العقل وفق تصورات فلسفية   -1

 "شياء حبقائقهاالعقل هو جوهر بسيط مدرك لأل: "ي كندالتعريف 

 "العقل ليس مركبا من قوة قابلة للفساد : " بن سينا إتعريف 

 " ته مقارن هلا يف فعله اادة يف لذاملالعقل هو جمرد عن : " تعريف اجلرجاين  -ج

م اخلري من الشر و احلسن أي متييز احلق من الباطل أ" صابة يف احلكم العقل هو قوة اإل: " عريف ديكارت ت -د

 .يح من القب

قيسة و الفرق بينه و بني احلس أن و تأليف القضايا و األ ،املعاينالعقل قوة النفس اليت pا حيصل تصور  -ه

جتريدية تنتزع الصورة من  ذا قوةإفالعقل  ،العقل يستطيع أن جيرد الصور عن املادة و عن لواحقها خبالف احلس

 اخل...العلة و املعلول و الغاية و الوسيلة و اخلري و الشر و  ،كاجلوهر و العرض  ،و تدرك املعاين الكلية ،املادة

ستعداد احملض إلدراك مرتبة العقل اهليوالين  و هو اإل :أوهلا  و هلذه القوة عند الفالسفة املسلمني عدة مراتب

وفوق  ،و رابعتها مرتبة العقل الفاسد  ،و ثالثها مرتبة العقل بالفعل  ،و ثانيها مرتبة العقل بامللكة  ،املعقوالت

 .نساين عندهم عقل فارق و هو العقل الفاعل الذي يفتض عنه الصورة على عامل الكون و الفساد العقل اإل

                                                
 64ص ,  2ج , املعجم الفلسفي : مجيل صليبا  1
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ذا إو  ،نفعالال من جهة اإلإ عامل الكون و الفساد فال توجد فتكون موجودة فيه من حيث هي فاعلة أما يف

نه يعرف كل شيء من نفسه مسي بالعقل القدسي و هذا  أتصال بالعقل الفاعل كنساين شديد اإلصبح العقل اإلأ

و الصورة الكلية من لواحقها احلسية اجلزائية  أالعقل الذي جيرد املعاين   ن العقل الفاعل هوإ: رسطو أكله بقول 

 .  1ن العقل املنفعل هو الذي تنطبع فيه هذه الصورأحني  يف

 دي احأقوة العاقلة جوهر بسيط مقارن للمادة يبقى بعد موت البدن و هو جوهري الن إ: " تعريف الفارايب  -و

 .نسان على احلقيقة و هو اإل

و هذه املعرفة خمتلفة عن املعرفة الدينية املستندة  ،العقل هو قوة طبيعية للنفس متهيئة لتحصيل املعرفة العلمية -ي

 .ميان ىل الوحي و اإلإ

: مصار حتصيال و تعليما على صنفني ض فيها البشر و يتداولوaا يف األالعلوم اليت خيو ن إ: " بن خلدون إقال 

 ول هو العلوم احلكمية و األ،و نصف نقلي يأخذه عمن وضعه ،ليه بفكره إصنف طبيعي لإلنسان يهتدي 

 ىل موضوعاpا إو يهتدي مبداركه البشرية  ،نسان بطبيعة فكره و هي اليت ميكن أن يقف عليها اإل ،و الفلسفية

حىت يقف نظره و حبثه على الصواب من اخلطأ فيها من حيث هو  ،و مسائلها و احناء براهينها و وجود تعليمها 

و ال  ،ضع الشرعي ىل اخلرب عن املو إو هي كلها مستندة  ،نسان ذو فكر و الثاين هو العلوم النقلية الوضعية إ

 "2ال يف احلاق الفروع من مسائلها باألصول إجمال فيها للعقل 

 : نط امفهوم العقل بحسب ك -

احلب الذي " و أ" علم العالقة بني كل املعارف و الغايات اجلوهرية للعقل البشري "aا أنط الفلسفة على ايعرف ك

 .فة منظومة الثقا ىو تشكل غايات العقل العظم"يكنه الكائن العاقل للغايات العظمى للعقل البشري 

ن يقال أوحدها غايات العقل الثقافية ميكن  ،ك للثقافة غايات خاصة بالعقل أكثر من ذلك نط أن هناايؤكد ك

جنازها ن تكفي إلأخرية هي غاية حبيث ال تستطيع الطبيعة ن الغاية األإ: " خرية بصورة مطلقة أعنها إaا غايات 

 : من هذه الناحية ثالثة أنواع ،نط ان حجج كإ" . ن هذه الغاية مطلقة أل ،و لتحقيقها بالتوافق مع الفكرة 

فلماذا تكون له قيمة أمسى من جمرد احليوانية ال  ،ال يف حتقيق غايات للطبيعةإلو أن العقل ال يفيد : حجة القيمة  - أ

 .يستمد منه قيمته  ال يف عالقة بنفع أرقىإلكنه ال يوجد  ،ستخداما طبيعينيإنفعا و  ما أن يوجد ،ريب أن له 

                                                
1

   65.  64ص , املرجع نفسه , مجيل صيليبا  

2
  58ص, املؤسسة اجلامعية للدراسات و النشر و التوزيع, فلسفة كنط النقدية  :  جيل دولوز 
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       رادت حتقيق غايا8ا اخلاصة  ألو كانت الطبيعة .......( رادت أن الطبيعة كانت قد ألو : حجة اخللف  -ب

 .لكانت أخطأت يف وضع ثقتها يف ما هنالك من عاقل فيه  ،Eا يف كائن له عقل 

 .)سائل كما خبصوص الغاية خبصوص الو  ،لت ثقتها للغريزةأدفضل بالنسبة اليها و هي أولكن     

 ن يتعارضا  أنوعني من الغايات لفكيف ميكن  ،لو مل يكن العقل غري ملكة للوسائل : حجة تنازع  -ج    

 ف عن أن أكون ولدا من زاوية الطبيعة أك( : مثال خالقيأكنوع حيواين و كنوع ،يف االنسان     

 ملك مهنة    أ ين الأزال ولدا من زاوية الثقافة مبا ألكنين ال  ،والد أحيث أصبح قادرا على اجناب     

 .)و علي ان اتعلم كل شيء

 ن العقل ال يطرح غري       أبل  ،نط أن الغايات العظمى ليست غايات للعقل ايربز ك :ضد العقالنية

 هنالك اذن مصاحل للعقل  ،منا يتخذ العقل نفسه غاية إ ،ففي غايات العقل . نفسه حني يطرحها 

 .ما و حده خبصوص مصاحله حك

 .و فوقه أخرى خارج العقل أو مصاحله ال ختضع ال للتجربة و ال هليئات أن غايات العقل إ

 .نط يطعن سلفا يف القرارات التجريبية و احملاكم الالهوتية اكإن  

 ال ميكن يف التجربة بل  ،اليت يقرتحها علينا العقل اخلاص ال بل كل املسائل  ،ن كل املفاهيم إ

 ذا ببيان قيمتها إو هو ملزم  ،حشائه أفكار يف هذه األ ،ن العقل هو الذي و لد وحده إ....يف العقل 

 .و بطال�ا أ

 اكم هو املبدأ اجلوهري للطريقة املسماة صورية و هذه ح ،ن العقل أالعقل كحاكم يف ش ،فقد مثل 

وسائل حتقيق هذه :نيا او لغاياته ثأالطبيعة احلقيقية ملصاحل العقل : وال أ ن حتددأالطريقة تطرح على نفسها 

 .املصاحل 

 التجربة  هذهيقوم بتنظيم معطيات  ،العقل ملكة يف املعرفة يتألف من صور و مبادئ قبلية سابقة على التجربة 

نط ايعلن ك. ن العقل منظومة من املبادئ القبلية أو هذا ما جاء على لسانه ب ،ىل معرفة يقينيةإو يقوم بتحويلها 

 .ن معرفة هذا العقل املطلق ممتنعة أ

ي على امللكة أصطالحني على كل ما هو قبلي يف الفكر يطلق هذين اإل:  العقل المحض و العقل العملي ·

 املبادئجهة اشتماله على  ىل العقل منإن نظرت إة القبلية املستقلة عن التجربة فظمن مبادئ املعرفتاليت تاملتعالية 

ه على املبادئ القبلية لقواعد شتمالإليه من جهة إذا نظرت إو ، و تأملياأالقبلية للمدركات العلمية كان عقال نظريا 

خص هو امللكة الفكرية العالية اليت تولد فينا املعاين اbردة كمعىن أنط معىن اللعقل عند ك. خالق كان عقليا األ
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و له ناحية عملية  ،و الفهم أمنا هو مقابل الذهن إو هذا املعىن ليس مقبال للتجربة   ،و اهللا النفس و العامل 

 ن مسلمات اخلالق كمعىن للحرية و خلود النفس و وجود اهللا متعلقة به أخاصة وهي 
1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1

 76املعجم الفلسفي نفسه  ص , مجيل صليبا  
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 :مدخل 

 ما مصدر املعارف اليت حيملها االنسان ؟ هل هو العقل أم التجربة ؟ 

حىت يف حالة غياب  ،ىن هذا أنه سيكون املسؤول عن ذلكفهل مع, فإذا كان العقل هو املصدر احلقيقي للمعرفة 

 التجربة ؟ 

 فكيف تتشكل املعرفة من غري عقل ؟  ،افرتضنا أن التجربة هي املصدر ذاو إ

و تقدير النسق  ،ى كل من العقالنيني و التجريبينيعل عيكون من املفيد اإلطال ،و قبل الفصل يف القضية 

 .كل طرف  منهما لالفكري 
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 :لغة 

دراك األشياء و تصورها و هلا عند القدماء عدة معان إو املعرفة  ،ق الشيء أدركه باحلواس أو بغريهافر :  املعرفة 

سواء كان  ،دراك البسيطإتصورا  كان  أو تصديقا و منها   ،مطلقا, لشيء بأحد احلواس و منها العلم امنها  

دراك إا و حكما جزئيا ومنهأسواء كان مفهوما جزئيا  ،دراك اجلزئيالإتصورا للماهية او تصديقا بأحواهلا و منها 

دراك كلي  إو العلم  ،دراك اجلزئيإاخل و فرقوا بني معرفة ...دراك الذي هو بعد اجلهل اجلزئي عن دليل و منها اإل

ن من شرط العلم أل ،لمتهلك تقول عرفة اهللا دون عو لذ ، التصورات و العلم يف التصديقاتاملعرفة تستعمل يفف

قل من العلم أفاملعرفة  ،لك و صف اهللا بالعلم ال باملعرفةمن اجل ذحاطة تامة و إحوال املعلوم أن يكون حميطا بأ

 .1فكل علم معرفة و ليس كل معرفة علما ،لعلم شروط ال تتوافر يف كل معرفةن لأل

 : صطالحا إ

و هي مشروطة بقوانني التطور  ،نساينالواقع و عرضه يف الفكر اإل عملية انعكاس :صطالحا إالمعرفة 

 .رتباطا ال ينفصم باملمارسة إو ترتبط ، جتماعياإل

نسان يف عملية املعرفة املعارف و املفاهيم اخلاصة بظواهر و يكتسب اإل ،املعرفة بلوغ احلقيقة املوضوعية و هدف

 .2الواقع و يتحقق من العلم احمليط به

ن املعرفة إ ،نسانيةضاع الطبيعة للمتطلبات اإلخإجل تغيري العامل و أرفة تستخدم يف النشاط العلمي من و هذه املع

خر بشكل تباديل لعملية و يتوقف كل منها على اآل ،عة و ا�تمع مها جانبان متورطانو التغيري العلمي للطبي

 ساسأن هذا النشاط يقوم على أل، تروجيية واحدة فاملعرفة نفسها عامل ضروري يف النشاط العملي للمجتمع

نتاجي للمجتمع  تـأيت املمارسة يف النشاط اإل ،و من جهة أخرى، ء و مواصفات و وظائفشيامعرفة خواص األ

علم ج املمارسة يف نظرية املعرفة هو وحده الذي حيول النظرية اىل ا در إن ، إكعامل ضروري لعملية املعرفة نفسها

تأثري  ويف مصدر املعركة يوجد ،املادي و تشكلها املعرفة عن العاملصل يكشف عن القوانني املوضوعية أل ،حقيقي

شياء ألو تلك يف اأستخدام هذه اخلاصية إو  ،التصنيف العملي للمادة الطبيعية و ،عملي فعال على الطبيعة

   .املنظم اخلارجي للشيء هو الذي يتم متثله يف املمارسة بل وظائفه و ماهيته املوضوعية تو ليس ،نتاجألغراض اإل

و تصف مسامهة قوى يف التطور  ،هلا مراحلها و درجا ا عقدة حتدث بأشكال خمتلفة و ن املعرفة علمية جدلية مإ

 :ربعة معان أيطلق لفظ املعرفة عند احملدثني على 3نسان و قدراته املختلفةاإل

                                                
 392ص ) بريوت(دار الكتب اللبناين ، لبنان  1مجيل صليبا ، املعجم الفلسفي بااللفاض العربية و الفرنسية و االجنليزية  ج - 1
 482ص 2002 2ط 1974 1، ط) بريوت ( املوسوعة الفلسفية ،تر ، مسري كرم ، دار الطليعة للطباعة و النشر لبنان . روزنتال يود ن  2

 482روزنتال يودن ، املرجع نفسه ص  3
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    نفعال النص سواء كان حصوهلا مصحوبا باإلهو الفعل العقلي الذي يتم به حصول صورة الشيء يف : ول األ

 .تصاال بني الذات املدركة و املوضوع املدرك إن املعرفة تقابال و أىل إشارة إويف هذا املعىن  ،وبا به و غري مصح

حبيث تكون املعرفة الكاملة  , هو الفعل العقلي الذي يتم به النفوذ اىل جوهر املوضوع لتفهم حقيقته : الثاين 

 1أو حميط موضوعيا بكل ما هو موجود  للشيء الواقع  لتباسإخالية ذاتيا من  كل غموض و 

 .ول هو مضمون املعرفة باملعىن األ:  و الثالث

 .هو مضمون املعرفة باملعىن الثاين  : و الرابع 

عالها أو  ،دناها املعرفة احلسية املشخصةأ ،و هذه املعاين و حدها كافية للداللة على أن للمعرفة درجات متفاوتة

ستداللية اليت حتتاج ة احلسية املباشرة  و املعرفة اإلو من عادة املتأخرين أن يفرقوا بني املعرف،لية اuردة املعرفة العق

ذا كانت إا العلم و �و يراد  ،كانت مطابقة للشيء متام املطابقةو اذا كانت املعرفة  تامة   ،نتقاالتإىل وسائط و إ

مها ذاتية و هي اليت يتم �ا احدإء و للمعرفة التامة صورتان حاطة جبانب واحد من جوانب الشيمقصورة على اإل

و هي اليت يكون فيها تصور الشيء : حرف موضوعية ألتباس و اإلإو أتصور الشيء تصورا واضحا دون غموض 

هارة امل: قوهلم ل ،ال الفعل الذهين الذي تتم به  ،مطابقا ملا هو عليه يف احلقيقة و كثريا ما يراد باملعرفة مضمو�ا

 . االنسانية 

درك الظواهر ذات الصفة ذي يالول هو الفعل العقلي ألساسيني اأن املعرفة تطلق على معنيني أو مجلة القول 

 ي على حصول صورة الشيء يف النصأو الثاين اطالقها على نتيجة ذلك الفعل  ،املوضوعية

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 393مجيل صليبا ، املرجع السابق ص  1

 



 نظریة المعرفة عند إمانویل كانط                                                      

 

13 

 

 : المعرفة فلسفيا  -1

  فالطونأفوصفها  ،تعريف مثايل و شامل للمعرفةلىل الوصول  إنسانية فجر احلضارة اإلسعى الفالسفة منذ قد  

 (plato)   , )428  ا إ) قم  348 –ق مR"نه جيب أحيث يشرتط ذلك التعريف " عتقاد مربر و صحيح إ

تربيرا  نسانن حيوز اإلألشيء صحيحا يف ذاته و شيئا ما أن يكون موضوع ذلك ا" يعرف "نسان لكي على اإل

فيشرتط ذلك التعريف حتقق ثالثة شروط لكي يطلق القول مبعرفة  ،منطقيا سليما ملعرفة صحة ذلك املوضوع 

و كذلك عرفها  ،لكميان بصحتها مربرا كذن يكون اإلأو  ،طروحة صحيحة و مربرةن تكون األأ: طروحة ما أ

و القضايا أ ،و هذا التعريف يشمل معرفة القضايا باحلس ،غريق بتعريفات قريبة من ذلك معظم فالسفة اإل

  (LOANNES/LOCKIUS)روبية مثل لوك لك فقد قام فالسفة عصر النهضة األامليتافيزيقية لذ

 22(   (FRANCISCUS / BACON)و بيكون , )  1704اكتوبر  28- 1632أغسطس (

 25 – 1711ابريل  26( ,    (DAVID/HUME)و هيوم )  1626ابريل  09 – 1561يناير 

      دراك الصلة إ: "بنقد هذا التعريف لعدم تقييده باحلس البشري فيعرف لوك املعرفة بأRا )  1776اغسطس 

      املعرفة املبنية بأكملها : " دراك احلسي بشكل أدق عندما قام بتقييدها باإلو عرفها " فكار و موافقة بني األ

 " حساس ا مما ميكن أن نطلق عليه اإلميثلهو مستمدة من احلواس أو ما 

ما أ ،عتقاد و التخيل و غري ذلكعلى املعارف املدركة باحلس و اإل فالطون الكالسيكي للمعرفةأيشتمل تعريف 

دراك دراك التعلمي و اإلو اإل، دراك التلقائياإل: دراك فقط للمعرفة فيقتصر على ثالثة طرق لإلتعريف لوك 

خرى لتحقيق مثل أفكار أي أيتطلب تدخل  دراك الذي الإلقائي عند لوك هو ذلك االدراك التفاإل, حساسي اإل

تداخال دراك التعلمي بينما يتطلب اإل ،و منطقي أثبات فكري إ ،يدراك ال حيتاج ألإنسان لوجوده فهو دراك اإلإ

ة النطاق ظاهر واقع يأدراك إدراك احلسي فهو ما اإلأ ،دراك الفكرة حمل البثإفكار لتحقيق خر من األألعدد 

دراكية فال يدخل يف املعرفة ال يتحقق ¥ذه الطرق اإل ي نوع منأما أ ،نسانية اخلمسحد احلواس اإلالوظيفي أل

مايو  18(  (BERTRANDUS/RUSSELL) لىل برتراند راسإما بالنسبة أنطاق املعرفة عند لوك 

شكالية انعدام إشكالية تب عن هذه اإلفقد ك 20سفة القرن هم فالأو هو من )  1970فرباير  2 -1872

مر بالغ أن التوصل لتعريف للمعرفة هو إظ لسوء احل" فقال  ،تعريف عام و شامل و صحيح للمعرفة البشرية 

 ."الصعوبة

 نخالق مها احملتكران كانت امليتافيزيا و األأىل املعرفة بعد أويف أوائل العصر احلديث حتول اهتمام الفالسفة 

 نظرية املعرفة نفصاال بنيإينا أهتمام احلديث باملعرفة ر و مع هذا اإل ،للبحث الفلسفي عرب معظم العصور الوسطى
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د من الفالسفة العصر احلديث حأذ مل حياول إ ،خرى أ و التجربيني من جهة و املنطق من جهة يتباملعىن الديكار 

صطلح أنساين بالطريقة اليت شتغال الفكر اإلأكيفية ي تفسري  أ ،ساس املنطق أنظرية يف املعرفة تفسر  و ضع

بتعدت عن جمال املنطق مثل إهتمامات الفالسفة يف جمال نظرية املعرفة حنو موضوعات إتسميتها باملنطق و توجه 

سس املنطق حنو نزاعات منهجية حول مصدر أنصرفوا عن البحث يف إو  ،سس العقلية و التجريبية للمعرفةأاال

عقلية مع طغيان املناهج ال ،م جتريبيةأعقلية ما إذا كانت :و حول طبيعة املعرفة  ،حلس ام العقل ا: املعرفة 

يف حني  ،نعزلت نظرية املعرفة عن املنطق إتباعهما أو فول و  جنليزية املثالية لدى ال يبتنزالديكارتية و التجريبية اإل

 .   سس التفكري املنطقي أن يكون البحث يف أي نظرية يف املعرفة كان جيب أن هدف إ

و يذهب  ،شياء و القسم الثاين معرفة احلقائقول هو معرفة األالقسم األ: يقسم راسل املعرفة البشرية اىل قسمني 

منا يصبح متاحا إدراك احلقائق فال يتأتى بذلك و إما أ ،يتأتى باستخدام احلقائق البشرية شياءدراك األإن أىل إ

فض متاما واعد العلم التجرييب و مستقل و ر ستنباط و هو نشاط عقلي خاضع لقاإلسل بباستخدام ما مساه را

ق الكون العليا دراك حقائإن أىل إيف القرن العشرين  احلادإشهر الفالسفة أمليتافيزيقا و يذهب راسل الذي يعترب ا

ىل إباط التجرييب يقود ستنن اإلأ إساسىل الصحة املنطقية من األإو هو ما يفتقر  ،ستنباطممكنا عن طريق اإل

 ثبات احلسي ا حوائل متعددة تبدأ باستحالة اإلها حقائق عليعتبار إو نظريات حيول بينهما و بني أفرضيات 

 .1كدراذه الفرضيات بالنسبة للزمن و اإلو تنتهي بعدم القدرة على التعميم الكلي هل

 . كان هذا عرضا ملفهوم املعرفة البشرية عند بعض الفالسفة

 :مفهوم المعرفة عند كنط  -2

ميكن  ن نظرية يف املعرفة الأول من يدرك أما كانط نفسه و هو أ ،كان هذا هو الوضع الفكري السابق على كانط

هم مهام أن من إبل  ،سم الذي عرف به املنطق الصوري يف عصره اإلو هو  ،رل عن املنطق العام عتأسيسها مب

و مل يبحث  ،ي مفسرة لكيفية اشغال التفكري املنطقي أ ،ساسا للمنطق العام أن تكون أتلك النظرية عن كانط 

 .ساس السيكولوجي أبل حبث عن   ،لوجي ميتافيزيقي للمنطقانطساس أكانط عن 

 سئلة اليت تطرحها تلك النظرية مثل تلك اليت تتعلق مباهية املعرفة ة املعرفة و األن موضوع نظريأه مما الشك في

حلة البشرية اليها و استدامتها و غري ذلك قد خضعت لقدر هائل من البحث و التأليف خالل ر و طرق الوصول 

نه ليس مثة تعريف متفق عليه و حاسم أو ميكن القول بشيء من الدقة  ،ىل يومنا هذا إنساين منذ بداية الوجود اإل

                                                
1
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نط بني ظواهر احيث يفرق ك ،كليا   نط مستحيلةاشياء عند كفعلى سبيل املثال معرفة حقائق األللمعرفة البشرية 

نسان شياء فقط بينما ال يوجد لدى اإلاس البشرية بالتعرف على ظواهر األحيث ختتص احلو  ،شياء و حقائقها األ

شياء تعرب دائما عن حقيقتها الكلية ن ظواهر األأما ميكنه من معرفة احلقائق اليت متكن خلق تلك الظواهر و مبا 

و تصبح معرفة  ،شياء نط متعلقة فقط بظواهر األافتصبح املعرفة عند ك, ثباته إيستحيل بدقة متناهية هو فرض 

قواعد املنطق و الرياضيات ال متثل معرفة حقبة ما متثله تلك القواعد يف الكون بل متثل فقط  تصبحأو  ،بسط أ

ن املعرفة أنط او يعترب ك ،احلقيقةبالضرورة قدرا معتربا من اسنا و اليت ال متثل و دراكها حبإالظواهر اليت ميكننا 

و بصرف النظر عن موقف   ،ن يدركها حبواسهأنسان شياء اليت ال ميكن لإلافيزيقية هي اليت ختتص حبقائق األامليت

 فالطوين للمعرفة ىل التعريف األإنه يعود إف ،و رفضه احلاسم هلا يف مقابلة املنهج العلمي  قا نط من امليتافيزياك

يعترب من ضرب  دراكه باحلواس الإن مال ميكنه أطروحة التجريبيني بأمليتافيزيقا معاكسا بذلك يشمل ا و الذي

1نط حتصيل العلم او العمليات العقليات  اليت نتوصل �ا اىل حتصيل العلماساس فاملعرفة عند كاملعرفة من األ

. 
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 : الخاتمة 

خالق مها احملتكران للبحث ة بعد ان كانت امليتافيزيقا و األلقد حتول اهتمام الفالسفة باملعرفة يف الفرتة احلديث

نفصاال يف يف هذه الفرتة ان هناك ا رأيناو مع هذا االهتمام و احلديث عن املعرفة  ،الفلسفي  عرب العصور الوسطى

عن جمال املنطق مثل  ابتعدتالفالسفة يف هذا اaال حنو موضوعات  اهتماماتحيث توجهت  ،نظرية املعرفة

ى حول طبيعة أسس املنطق حنو نزاعات مذهبية أسس العقلية و التجريبية للمعرفة، و انصرفوا عن البحث يف األ

انط و من هذا كو لقد كان هذا هو الوضع الفكري السائد قبل    ،م جتريبيةأ ذا كانت مثالية عقليةإاملعرفة ما 

خري يف بناء مشروعه النقدي الذي شيده من خالل الفلسفات السابقة عنه و لكن وضع له املنطلق شرع هذا األ

و تعين هذه الكلمة القبلي السابق عن التفكري املنطقي املؤسس له و يقصد منطقا مساه املنطق الرتانسندنتايل 

و �ذا جند بان كانط مل يبحث عن اساس انطلوجي بل حبث عن  ، "اور غانونا" بذلك ان يكون هذا املنطق 

 ولوجي و هلذا قمت بوضع مقاربة يف املفاهيم الكانطية اليت تطرقت فيها اىل معرفة معىن احلساسية مبستيإساس أ

 اأثري نه كان لكانط تأن كل معرفة تكون مكونة من صور قبلية و مادة بعدية وبالتايل نستنتج و كذا معىن الذهن  أل

على كل فيلسوف جاء من بعده حيث يدينون له بدين  عميق و ذلك بفضل كتاباته و تفكريه يف حماوالته  هائال

هي حدود العقل البشري وباعتبار هذا املوضوع موضوعا  جديرا بالبحث فلقد تقدمت الفلسفة  املستمرة ملعرفة ما

ذا ظهرت عن طريقه فلسفات عدة ، لذا نستطيع و هكشياء الغامضة مام بفضله و توضحت هلم كل األىل األإ

يف الفلسفة، ليتمكن بواسطة منهجه النقدي من بناء نظرية   معرفية القول بان كانط قد قضى على كل دوغمائية

بستمولوجية متنح للعقل إ، لبلوغ معرفة إنسانية مبنية على أسس يف املعرفة تركز على الرتكيب بني العقل و التجربة

 .  ليات واألدوات اليت تعينه على فهم األشياء وطبيعتها فهما سليماالبشري اآل
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