رؤية نقدية معاصرة

الحداثة عند كانط
يف رحاب آراء الشيخ مرتىض مط ّهري
تأليف :علي أكبر أحمدي
ترجمة :أسعد مندي الكعبي

هو ّية الكتاب
•الكتاب :الحداثة عند كانط يف رحاب آراء الشيخ مرتىض مطهري

•تأليف :عيل أكرب أحمدي
•ترجمة :أسعد مندي الكعبي
•النارش :املركز اإلسالمي للدراسات االسرتاتيجية
ـ

العتبة العباسية املق ّدسة.
•الطبعة :األوىل 2017م ـ 1438هـ

الفهرس
مقدمة املركز 10...................................................................

مق ّدمة املؤلِّف

القسم األول:

12..............................................................

الحداثة برؤية إميانويل كانط 18..................................................

مق ّدمة القسم األ ّول 18..............................................................

األول
الفصل ّ

فلسفة التأريخ برؤية إميانويل كانط 22.........................................

مق ّدمة الفصل األ ّول 22..............................................................

أ ّوالً :فلسفة التأريخ يف منظومة كانط الفكرية 22..........................
ثانياً :غاية التأريخ من وجهة نظر كانط 24....................................

ثالثاً :مراحل تأريخ البرشية يف آثار كانط 26.................................
الفصل الثاني

إميانويل كانط وعرص التنوير 36..................................................

أ ّوالً :مناقش ٌة حول طبيعة التنوير يف مقالة كانط «ما هو التنوير؟»36....
ثانياً :توضيحاتٌ أخرى للتنوير عىل لسان كانط 45.......................

الفصل الثالث

«نقد العقل الخالص» ونبذ الفكر امليتافيزيقي 48.........................

ثانياً :أسلوب كانط يف نقد امليتافيزيقا 52....................................

الفهرس
ثالثاً :الفلسفة النقدية 53.............................................................
رابعاً :اإلجابة عن سؤال كانط اإلبستمولولجي 54.........................
خامساً :إجابة كانط عن السؤال 58..............................................

سادساً :كيفية إدراك القضايا الرتكيبية املسبقة 59..........................

سابعاً :تقرير املوضوع بإيجا ٍز 61...............................................

 )1األطر
الحسية املسبقة 61......................................................
ّ
 )2األطر اإلدراكية املسبقة 62.....................................................

 )3كيفية إدراك املفاهيم الذهنية اإلثني عرشة 63...........................

ٍ
مالحظات ها ّم ٍة حول كيفية تطبيق املفاهيم الذهنية
 )4أربع

يف اإلدراكات
الحسية 66...........................................................
ّ

ثامناً :املعرفة مثر ٌة مشرتك ٌة بني الذهن وعامل الخارج 70................

تاسعاً :مثرة نظرية كانط املعرفية 72............................................

 )2تفنيد امليتافيزيقا 74..............................................................

الفصل الرابع

متهيد األرضية املناسبة لإلميان 80.............................................

أ ّوالً :معنى اإلميان 80...............................................................
ثانياً :الفعل األخالقي 83............................................................

ثالثاً :استقاللية الذات وتبعيتها 86.............................................

الفهرس
رابعاً :ما بعد الطبيعة واألخالق الوضعية 87..................................
الفصل الخامس

تفنيد الغايات املعرفية امليتافيزيقية 92.........................................

والتأكيد عىل مركزية اإلنسان 92..................................................

أ ّوالً :اإلنسان حقيق ٌة متعالي ٌة 92...................................................
ثانياً :دور الطبيعة يف تعايل اإلنسان ذاتياً 94.................................

ثالثاً :الذهن ومقولة الجامل 95...................................................

رابعاً :اإلنسان هو الغاية املتعالية 96............................................

خامساً :مكانة اإلنسان يف الكون 100............................................

الفصل السادس

الدين يف حدود مج ّرد العقل 102..................................................

أ ّوالً :تق ّدم األخالق عىل الدين 102...............................................

ثانياً :معيار متييز الدين الحقيقي عن غريه 103...............................

ثالثاً :نقد الكنيسة 105..................................................................
الفصل السابع

ين 110.........................................................
تأسيس مجتمعٍ عقال ٍّ
أ ّوالً :املجتمع
املتحض (الح ّرية واملساواة واالستقالل) 111..........
ّ

ثانياً :النظام الجمهوري 112.........................................................

الفهرس
املستتب 114...........................................................
ثالثاً :السالم
ّ

 -خالصة القسم األ ّول 114...........................................................

 -خالصة الفصل األ ّول 115.........................................................

 -خالصة الفصل الثاين 115.........................................................

 -خالصة الفصل الثالث 116........................................................

 -خالصة الفصل الرابع 117.........................................................

 -خالصة الفصل الخامس 118.....................................................

 -خالصة الفصل السادس 118.....................................................

 خالصة الفصل السابع 120........................................................ -نتيجة البحث يف القسم األ ّول 121..............................................

القسم الثاني

نقد حداثة كانط برؤية الشيخ مرتىض مط ّهري 124...........................

الفصل الثامن

النهضة التنويرية اإلسالمية 128.....................................................

أ ّوالً :الحركة اإلصالحية 128........................................................
ثانياً :االنحطاط االجتامعي 129...................................................

ثالثاً :معامل االنحطاط االجتامعي 130..........................................

بأسلوب منح ٍّ
رابعاً :تفسري الدين
ط 131.........................................
ٍ

الفهرس
خامساً :الهدف من النهضة التنويرية اإلسالمية 135.........................

سادساً :أهداف النهضة التنويرية اإلسالمية 136..............................
سابعاً :كيفية فهم التعاليم الدينية عقلياً 140....................................

ثامناً :النهضة التنويرية اإلسالمية هي نهضة ٍ
ين 152............
نقد عقال ٍّ

الفصل التاسع

الفلسفة النقدية يف الفكر اإلسالمي 156........................................

أ ّوالً :الخلفية التأريخية للفلسفة النقدية 156...................................

الفصل العاشر

العلوم املاورائية ليست محظور ًة عىل العقل 176............................
أ ّوالً :كانط ومسألة املعرفة 177.....................................................

ّ
ثانياً:
الحل املعريف الكانطي 181.................................................

ثالثاً :مثرة إبستمولوجيا كانط 184.................................................

رابعاً :الخطأ اإلبستمولوجي يف نظرية كانط 186.............................
خامساً :استقصاء الحقيقة من قبل الشيخ مطه ّري 192.....................

سادساً :تفسري كانط الخاطئ للمعرفة امليتافيزيقية 199....................
سابعاً :تقييم االستدالل عىل ضوء مصاديق املوضوع 211...............

ثامناً :خالصة املباحث السابقة 216..............................................

الفهرس
الفصل الحادي عشر

املعرفة واإلميان 218..................................................................

 )1أهمية الفكر امليتافيزيقي 220...................................................

 )2العالقة املتبادلة بني املعرفة واإلميان 221.................................

 )3انفصال اإلميان عن املعرفة يف فلسفة كانط 223........................

ثانياً :ميتافيزيقا كانط برؤية الشيخ مط ّهري 226...............................

 )2نقد نظرية كانط األخالقية برؤية الشيخ مط ّهري 228....................
 )3نقد استقاللية الذات األخالقية 235...........................................

)4
تعارض يف آراء الشيخ مط ّهري 238...........................................
ٌ

ثالثاً :ميتافيزيقا األخالق برؤية الشيخ مط ّهري 242..........................

خالصة القسم الثاين 248.............................................................
 -خالصة الفصل الثامن 248.........................................................

 -خالصة الفصل التاسع 249........................................................

 -خالصة الفصل العارش 251........................................................

 خالصة الفصل الحادي عرش 252............................................... -نتيجة البحث يف القسم الثاين 254.............................................

 -مصادر الكتاب 257..................................................................

 -املصادر اإلنجليزية262........................................................... :

مقدمة املركز

يعد الفيلسوف األملاين إميانويل كانط (  )1804 -1724من أشهر فالسفة عرص
التنوير ،وقد خلّف كتبا مرجعية هامة تركت أثرها يف األجيال الالحقة وكانت مثارا ً
للبحث والجدل إىل يومنا الحارض ،بحيث أصبحت عقبة ال ميكن تجاوزها عند سرب
تاريخ الغرب وحضارته ،وهذا ما حدا بكثريٍ من الباحثني واملفكرين إىل الفحص يف
تراثه الفكري واملعريف للوقوف عىل آرائه وما تركه من بصامت لألجيال الالحقة.
أما الشيخ مرتىض مطهري(  )1979-1919فهو من أواخر رواد النهضة اإلسالمية،
حيث اهتم بتأصيل الهوية وصناعة اإلنسان املسلم مبا يتوافق مع متطلبات الرشيعة
والعامل املعارص ،من خالل نقد الذات ونقد اآلخر ،حيث استخدم الرتاث اإلسالمي
الضخم وأعاد قراءته وفقاً للمنظومة العقدية والفلسفية اإلسالمية ،وأعطى معالجات
لتحسني وضع املسلمني وتحصني أفكارهم ،كام تعرض لفالسفة الغرب بالنقد والتحليل
أو االقتباس يف ما يتوافق مع املنظومة اإلسالمية.
وممن تطرق إليهم الشيخ مطهري من فالسفة الغرب إميانويل كانط ،حيث ذكر
بعض آرائه يف فروع معرفية مختلفة وبدأ بتحليلها ونقدها.
وقد حاول الدكتور عيل أكرب أحمدي تسليط الضوء عىل هذه الجدلية ،وقام
بتحليل أراء كانط وتلخيصها حول الحداثة ،ثم مناقشتها و نقدها عىل ضوء أراء الشيخ
مطهري من دون أن يتعرض إىل األسس و املباين الفلسفية العامة لكال الشخصني.
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واملركز إذ أخذ عىل عاتقه رفد املكتبة العربية بالبحوث والدراسات النقدية
لتاريخ الغرب و حضارته ،يقدم هذا الكتاب إىل القارئ العريب ،متهيدا للوصول إىل
تكوين رؤية نقدية شاملة للغرب ،تعيد الثقة بالذات وتسلب االنبهار باآلخر.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم عىل الرسول األمني
وآله امليامني.
النجف األرشف
 10ذو الحجة  1438هـ
عيد األضحى املبارك

مقدّ مة املؤلِّف
عزيزي القارئ
مباحث الكتاب الذي بني يديك ت ّم تدوينها حسب املعطيات التالية:
 )1التح ّوالت الفكرية واالجتامعية التي شهدتها املجتمعات البرشية منذ القرن
الخامس عرش حتّى السابع عرش امليالديني إثر انطالق عرص النهضة ،وظهور الحركتني
اإلصالحية والربوتستانتية ،ورواج النزعة اإلنسانية ،وانتعاش النهضة العلمية والفلسفة
الحديثة التي أرىس دعامئها بيكون وديكارت ،وانتشار املطابع ،واالستكشافات البحرية
الواسعة ،واندالع الحروب الطائفية ،وتأ ّجج ثورات الفالحني ،وتنامي الحركات املناهضة
للظلم واالستبداد؛ قد أمثرت بر ّمتها عن ظهور نهض ٍة يف القرن الثامن عرش ُعرفت بحركة
التنوير الفكري التي ميكن اعتبارها الخطوة األوىل يف نشأة العرص الحديث.
حركة التنوير الفكري ارتكزت عىل النتائج التي مت ّخضت عن القضايا املذكورة يف
أعاله بحيث أصبحت أساساً أيديولوجياً لها ومصدرا ً تستلهم منه شتّى الشعارات التي
رفعتها ودعت إىل تحقيقها ،وقد دعت إىل احرتام املبادئ التالية :مركزية اإلنسان،
اإلميان بقدرة العقل ،نبذ الخرافات ،االستحواذ عىل خريات الطبيعة ،امتالك القرار
لتعيني املصري سياسياً واجتامعياً ،وحدة الطبيعة البرشية ،اإلميان بفاعلية العقل
الجامعي ،سيادة القانون ،تدوين قوانني وضعية ،الفصل بني السلطات الحاكمة،
االتّكاء عىل النظام االنتخايب والربملاين يف الحكم ،إقرار امللكية الفردية ،العمل عىل
تحقيق الرفاه املعييش ،تنفيذ برامج تنموية ،مواكبة التط ّور الحضاري ،التساهل
والتسامح مع اآلخرين.
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ٍ
بعض املفكّرين واجهوا ضغوطاً
ومضايقات ج ّمةً ،لك ّنهم صمدوا ومل يستسلموا
كل ما بوسعهم إلثبات صواب نظرياتهم وآرائهم ،والسبب يف صربهم
وبذلوا ّ
وتح ّملهم املشاق أنّهم امتلكوا رؤي ًة مستقبلي ًة منبثق ًة من دقّ ٍة ووعي منقطع النظري،
ويف الحني ذاته امتلكوا شجاع ًة أ ّهلتهم النتقاد واقع األوضاع التي عارصوها؛ لذلك
طرحوا نظريات واقرتحوا مشاريع فكرية جديدة لتحرير اإلنسان الغريب وإنقاذه
من قيوده التي ك ّبلته بها السلطات السياسية والدينية ،لذلك تألّقت أسامؤهم يف
عامل الفكر واملعرفة ،لكن بطبيعة الحال ال ميكننا هنا ذكر أسامئهم جميعاً ،ولكن
نكتفي باإلشارة إىل أشهرهم فيام ييل :فولتري ،ديدرو ،داالمبري ،هولباخ ،تورجو،
دي كوندرست ،مونتسكيو ،هيوم ،روسو ،ليسينغ ،كانط ،مندلسون ،هردر ،المرتي،
دي كوندياك ،جريميي ،بنثام ،جيفرسون ،آدامز ،هاملتون ،لوثر ،كالفني ،أراسموس،
مكيافيليل ،مونتي ،برونو ،كوبرنيكوس ،تيخو براهه ،جاليليه ،كوبلر ،بويل ،نيوتن،
ديكارت ،سبينوزا ،الينتز ،مالربانش ،وولف ،باسكال ،بيكون ،هوبز ،جون لوك،
بريكيل ،بيري بايل.
 )2العرص الحديث بشتّى وقائعه أمىس هاجساً يراود أذهان الفالسفة وعلامء
االجتامع واملؤ ّرخني منذ باكورته ،ومن هذا املنطلق طُرحت مجموعة من التساؤالت
حول طبيعته وأصوله ومقتضياته وواقع ارتباطه بالعصور السالفة ومكانته يف التأريخ
البرشي ،كام طرحت مباحث ودارت نقاشات حول ما إن كان حرك ًة عفوي ًة أو أنّه
شهد الوجود بتدبري مدبّرٍ؛ هذا إىل جانب الخوض يف تفاصيل شتّى صوره وميزاته التي
اختص بها ،وما سوى ذلك من قضايا أخرى ال يسعنا املجال لذكرها هنا؛ وهذه األمور
ّ
أخص.
تط ّرق إليها فالسفة البلدان الرشقية والغربية بشكلٍ ّ

 )3سوف نتط ّرق يف هذا الكتاب إىل بيان املعامل الرئيسية آلراء الفيلسوف األملاين
إميانويل كانط ( 1724م 1804 -م) وال س ّيام وجهات نظره حول الفكر البرشي األمثل
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مطهري
الحداثة عند كانط في رحاب آراء الشيخ مرتضى
ّ

يف العرص الحديث ،حيث سنعتمد عىل مختلف آثاره العلمية الستكشاف معامل
أطروحته الجديدة والتع ّرف عىل مغزاها الحقيقي ،ث ّم نسلّط الضوء عليها يف إطا ٍر
نقدي من وجهة نظر الفيلسوف املسلم املعارص الشهيد مرتىض مط ّهري
يل
ٍّ
تحلي ٍّ
( 1919م 1979 -م).
ال ريب يف أهمية دراسة وتحليل أصول الحداثة الكانطية وتحليلها بوصفها ذات
تأثريٍ مشهو ٍد عىل شتّى التيارات الفكرية واملواقف االجتامعية يف القرنني التاسع عرش
والعرشين ،ومن هذا املنطلق تط ّرقنا إىل ذلك يف رحاب آراء الشهيد مرتىض مط ّهري
الذي عرض لها بالنقد والتحليل اعتامدا ً عىل األصول الفلسفية والدينية؛ إذ إ ّن هاجسه
األسايس يكمن يف بيان واقع الصلة بني اإلسالم والعامل املعارص ،ويف هذا السياق نجد
يف أحد مؤلّفاته كالماً يف هذا الصعيد فحواه أ ّن أه ّم مسأل ٍة تواجهها األديان يف
العرص الحديث وال سيّام اإلسالم ،تكمن يف كيفية إقرار تعاليم دينية منسجمة ذات
طابعٍ ٍ
ثابت يتناسب مع ظروف العرص الحديث وقافلة الثقافة املعارصة [[[.وعىل
جل جهوده للتع ّرف عىل معامل الفكر املعارص
هذا األساس س ّخر هذا العامل املسلم ّ
وطبيعته التي امتاز بها عن غريه ،والسيام األصول الفلسفية التي ارتكز عليها ،لذلك
أجرى دراسات استقرائية حول شتّى آراء أبرز الفالسفة الغربيني املحدثني وتناول
نظرياتهم بالنقد والتحليل ،وعىل رأسهم الفيلسوف الشهري إميانويل كانط.
إن أردنا التع ّرف عىل آراء الفيلسوف كانط التي طرحها حول األصول الفكرية
للعرص الحديث وحاولنا تقييمها عىل وفق تعاليمنا اإلسالمية السمحاء ،فمن الرضوري
لنا استطالع دالالتها ونتائجها عىل ضوء أطروحات أحد املفكّرين املسلمني؛ ومن هذا
املنطلق تح ّرينا املوضوع من وجهة نظر الشيخ مرتىض مط ّهري.
كل تحليلٍ وتفسريٍ فحواه بيان املعاين الداللية للمفاهيم التي
من املؤكّد أ ّن ّ

[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .178
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الحساسة أن ميتلك
يتمحور حولها املوضوع ،لذا ال ب ّد هنا ملن يتص ّدى لهذه امله ّمة ّ
ولـم
استقالالً فكرياً وعليه أن يطرح مفاهيم جديدة تعكس واقع متب ّنياته الفكرية؛ ّ
وجدنا الشيخ مرتىض مط ّهري خري مثا ٍل عىل هذا األمر ،وقع الخيار عليه ،إذ سلّطنا
الضوء عىل رشحه وتحليله آلراء إميانويل وتقييمه لها؛ ولك ّنه هل استطاع ح ّقاً طرح
خاصة من صياغته أو ال؟ وهل أ ّن رشح وتحليل آراء إميانويل كانط ونظرياته
مفاهيم ّ
لكل مف ّك ٍر أو ال؟ وكيف متكّن الشهيد مرتىض
معي يع ّد أمرا ً يسريا ً يتس ّنى ّ
يف إطا ٍر ّ ٍ
الحساسة؟
مط ّهري من القيام بهذه امله ّمة ّ
القارئ الكريم لدى تصفّحه أوراق هذا الكتاب سيلفي أ ّن هذا املفكّر املسلم ش ّبه
األصول الفكرية للفيلسوف الغريب إميانويل كانط مبا تب ّناه األشاعرة املسلمون يف قديم
األيام ،إذ إ ّن مذهبهم الفكري برأيه يتق ّوم بشكلٍ
أسايس عىل مبدأ الفصل بني العقل
ٍّ
والدين ،ومن ث َ َّم فصل اإلنسان عن خالقه.
والجدير بالذكر هنا أ ّن الشيخ مط ّهري ال يرى الفكر األشعري حكرا ً عىل أتباع بعض
التيارات الفكرية اإلسالمية القدمية كالخوارج وأهل الحديث والحنابلة واإلخباريني
ومن حذا حذوهم آنذاك ،فقد ع ّده جلياً أيضاً يف بعض التيارات الفكرية الحديثة
التي أبرصت النور يف عرص النهضة العلمية والتج ّدد الفكري؛ وعىل هذا األساس ع ّد
آراء عد ٍد من الفالسفة املحدثني التي تتّسم بالطابع األشعري ،فآراء كانط من وجهة
نظره تع ّد صور ًة حديث ًة للفكر األشعري؛ وال ريب يف أ ّن األشعرية الحديثة من حيث
األصول واملبادئ ال تختلف عن تلك التي شاعت يف العصور اإلسالمية السالفة والتي
ما زالت بعض تبعاتها باقي ًة حتى عرصنا الراهن[[[.
[[[ -ميكن للقارئ الكريم التع ّرف أكرث عىل البحوث التي د ّونها الشهيد مرتىض مط ّهري وسائر آرائه حول الفكر
األشعري يف املصادر التالية:
 عيل أكرب أحمدي ،دين ودوران (باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات إدارة البحوث والتعليم يف مركز اإلعالماإلسالمي 2010 ،م.
 -عيل أكرب أحمدي ،مقالة تحت عنوان :آفرينش وآزمون (باللغة الفارسية) ،نرشت يف مجلّة (متاشاگه راز) الفصلية
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ّ

 )4يتك ّون الكتاب من قسمني يف إطار أحد عرش فصالً ،وقد قمنا بتدوين محاور
كل ٍ
لكل
واحد من القسمني ،ث ّم تط ّرقنا يف نتيجة البحث ّ
البحث وفرضياته يف مق ّدمة ّ
قسم إىل بيان دالالت تلك الفرضيات التي طرحت يف بادئ املوضوع.
ٍ
نؤكّد هنا عىل أ ّن الهدف من تدوين الكتاب ليس رشح األصول الفلسفية وتحليلها
للشيخ مرتىض مط ّهري وإميانويل كانط ،وإنّ ا نروم استعراض الوجه الحقيقي للحداثة
يف إطار متب ّنيات كانط الفكرية عىل ضوء رشحها وتحليلها من قبل هذا املفكّر املسلم،
ونحن عىل ثق ٍة بأ ّن هدفنا هذا ال ميكن وأن يصقل ويبلغ درجة الكامل إال يف رحاب
نقد الناقدين ونصيحة الناصحني الذين نرجو منهم التفضّ ل وإتحافنا بآرائهم.
مؤلّف الكتاب

التخصصية ،السنة األوىل ،العدد األ ّول 2012 ،م.
ّ
 عيل أكرب أحمدي ،مقالة تحت عنوان :مط ّهري وإلهيات جديد (باللغة الفارسية) ،نرشت يف مجلّة (پژوهش حكمتمعارص) الفصلية العلمية ،السنة الثانية ،العدد الرابع 2011 ،م.

القسم األول
الحداثة برؤية إيمانويل كانط

القسم األول:

احلداثة برؤية إيامنويل كانط

مقدّ مة القسم األ ّول
محور البحث يف هذا القسم هو بيان مزايا وخصائص الحداثة من وجهة نظر
املفكّر الغريب إميانويل كانط ،وقبل الخوض يف تفاصيل املوضوع ال نرى بأساً يف ذكر
النقاط التالية:
 )1الفيلسوف األملاين إميانويل كانط الذي عرفته األوساط الفلسفية يف القرن
الثامن عرش ،هو من أوائل املفكّرين الذين بادروا إىل طرح آراء ونظريات حول معامل
املنظومة الفكرية يف العرص الحديث ،وبطبيعة الحال فقد انعكست متب ّنياته هذه يف
ٍ
ومقاالت.
كتب
ضمن مختلف مد ّوناته من ٍ
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن مجمل أطروحاته ال ترتكز فقط عىل مبادئ النهضة
ٍ
نظريات فلسفي ٍة واجتامعي ٍة ،كام مل يتط ّرق إىل
والحداثة أو ما شاع يف عهده من
الحديث عن طبيعة التنوير الفكري عىل ضوء أصوله والعوامل التي أسفرت عن
ظهوره؛ وإنّ ا تح ّدث عن هيئته الحقيقية ومعامله األساسية يف رحاب األطروحات
الجديدة التي سيقت حوله ،وهذا يعني أنّه طرح رأياً تفسريياً يرتاوح بني النفي
واإلثبات لبيان ماهية التج ّدد والحداثة؛ لذا إن متك ّنا من فهم هذه املالحظة الها ّمة
تتغي طبيعة رؤيتنا لدى دراسة وتحليل مختلف آثاره التي
بتفاصيلها الواقعية سوف ّ
تض ّمنت املعامل األساسية ملنظومته الفكرية.
 )2املسألة األساسية التي يتمحور حولها البحث يف هذا القسم هي طبيعة فهم
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إميانويل كانط لتيار التج ّدد والحداثة ،واألسلوب النقدي الذي انتهجه يف التعامل مع
مبادئ التنوير الفكري؛ ومن هذا املنطلق سوف نتط ّرق هنا إىل دراسة وتحليل آرائه
التفسريية املؤيّدة واملعارضة للنهضة الفكرية الحديثة.
هذه املسألة يف الحقيقة هي الفرضية املطروحة هنا ،وفحواها أ ّن كانط يعد
النهج النقدي جوهرا ً للفكر املتج ّدد ،مبعنى أ ّن الحداثة عبار ٌة عن قدر ٍة تنتشل
فكر اإلنسان من وحل التح ّجر عرب النقد العقالين ومتنحه ح ّري ًة أكرث الختبار جميع
الخيارات املطروحة أمامه للتعرف عىل آراء جميع العلامء واملفكّرين ونظرياتهم التي
طرحوها يف شتّى املجاالت املعرفية.
هذا الفيلسوف الغريب ذهب إىل أبعد من ذلك وقال ما دام عقلنا مك ّبالً بقيو ٍد
تحظر عليه النقد والتحليل وتحول دون تفعيل قابلياته العظيمة املكنونة فيه ،فليس
من املمكن ،بل ال يس ّوغ لنا الدعوة إىل التح ّرر والخالص عىل ضوء استنتاجاته.

استنادا ً إىل الفرضية املذكورة ،نستنتج أ ّن آراء إميانويل كانط بالنسبة إىل عرص
التج ّدد والحداثة ال يتس ّنى طرحها فقط يف إطار تعريف ظاهرة التنوير الفكري
الخاصة ،بل هذا الطرح يجب أن يكون منبثقاً من مجمل آثاره
من وجهة نظره
ّ
املد ّونة وال س ّيام ما يتمحور منها حول مبادئ نقد العقل البرشي ويعكس شتّى آرائه
التفسريية بالنسبة إىل التنوير الفكري.
 )3يتك ّون هذا القسم من سبعة فصو ٍل ونتيجة ٍ
وكل فصلٍ يتض ّمن موضوعاً
بحثّ ،
مح ّددا ً حول املنظومة الفكرية إلميانويل كانط عىل ضوء تراثه املد ّون ،وأه ّم املواضيع
نقدي هنا هي :تأريخ التنوير الفكري ،ما بعد
التي طرحت للرشح والتحليل يف إطا ٍر ٍّ
مقتضب ،ويف
الطبيعة ،األخالق ،علم الجامل ،الدين ،السياسة .وقد عرضناها يف إطا ٍر
ٍ
نتيجة البحث تط ّرقنا إىل املسألة األساسية التي طرحت يف مق ّدمة القسم ألجل بيان
صواب فرضيتنا املقرتحة يف هذا املضامر.

الفصل األول
فلسفة التاريخ
برؤية إيمانويل كانط

األول
الفصل ّ

فلسفة التأريخ برؤية إيامنويل كانط

مقدّ مة الفصل األ ّول
محور بحثنا يف هذا القسم من الكتاب هو رشح رؤية الفيلسوف الغريب
إميانويل كانط وتحليلها حول عرص التنوير الفكري [[[،وهذا املوضوع بطبيعة
الحال يقتيض تسليط الضوء عىل نظريته يف مجال تأريخ الفكر البرشي الذي يع ّم
العرص املذكور أيضاً؛ لذا سنتط ّرق يف بادئ األمر إىل الحديث بشكلٍ
مقتضب عن
ٍ
فلسفة التأريخ من وجهة نظره.

أ ّوالً :فلسفة التأريخ يف منظومة كانط الفكرية
فلسفة التأريخ تحظى بأهمي ٍة بالغ ٍة يف املنظومة الفكرية إلميانويل كانط ،وقد
وصف الفيلسوف الفرنيس لوسيان غولدمان هذا األمر قائالً ...« :املكانة االجتامعية
والسياسية التي حظي بها كانط جعلت من الصعب مبكانٍ تصوير طبيعة الوقائع
واألحداث التأريخية يف باطن منظومته الفلسفية»[[[.
حتّى لو أقررنا بأ ّن فلسفة التأريخ ال وجود لها يف مدرسة كانط الفكرية ،لكن ليس
من املمكن إنكار دورها الها ّم يف مجمل منظومة آرائه ونظرياته ،ويف هذا السياق
تط ّرق الفيلسوف األمرييك ألني وود إىل رشح املوضوع وتحليله كام ييل« :نلمس يف
[[[ -كام ذكرنا آنفاً فالحداثة يف عهد إميانويل كانط ويف القرن الثامن عرش قد وسمت بهذا العنوان.
[[[ -لوسيان غولدمان ،كانت وفلسفه معارص (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية برويز بابايئ ،طهران ،منشورات
مؤسسة (نگاه) للطباعة والنرش 2002 ،م ،ص .257
ّ
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مقدّ مة كتاب (نقد العقل الخالص)[[[ أنّ تأريخ ما بعد الطبيعة حظي بأهمي ٍة كبري ٍة
نستشف من املباحث التي طرحت يف نهاية كتاب (نقد
من قبل إميانويل كانط ،كام
ّ
بجرس ر ٍ
ملكة الحكم)[[[ أنّ فلسفة التأريخ شبيه ٌة ٍ
ابط بني الفهم النظري والعقل
العميل ،ويف كتاب (الدين يف مج ّرد حدود العقل) نجد أنّ تأريخ الدين هو البنية
األساسية آلماله وطموحاته بالنسبة إىل السم ّو األخالقي يف املجتمعات البرشية،
وأ ّما يف كتاب (مرشوع للسالم الدائم) فقد عدّ فلسفة التأريخ بأنّها الخلفية الرصينة
إلقرار السالم بني حكومات ش ّتى البلدان؛ وهذه القرائن ّ
تدل بوضوحٍ عىل كون
املنظومة الفكرية لهذا الفيلسوف تتق ّوم بشكلٍ
أسايس عىل رؤيته التأريخية وفكرته
ٍّ
الخاصة بالنسبة إىل فلسفة التأريخ» .كام أكّد ألني وود يف موضعٍ آخر من الكتاب
ّ
عىل املوضوع املذكور كام ييل« :فكرة إميانوئل كانط حول طبيعة اإلنسان هي يف
الحقيقة منبثق ٌة من رؤي ٍة تأريخي ٍة ،وعىل هذا األساس عدّ ه كائناً أخالقياً ال ميكنه
أن ينفكّ عن تأريخه ،أي أنّ أفعاله وسلوكياته األخالقية مرتبط ٌة ارتباطاً وطيداً
واضح يف هذا الكالم طرح الحقائق التأريخية-
بتأريخه» .إميانويل كانط كام هو
ٌ
يل ومن ث َ َّم أكّد عىل
األحداث التي وقعت عن طريق الصدفة – يف ضمن إطا ٍر عق ٍّ
رضورة مواكبة اإلنسان ملسرية التأريخ وعدم قدرته عىل انفكاكه عنها[[[.
فضالً عن املكانة الها ّمة لفلسفة التأريخ يف منظومة كانط الفكرية ،نجد يف
مختلف مؤلّفاته إشارات إىل أه ّم وأ ّول أصول هذا النمط الفكري الذي نلمسه
يف فلسفة ٍّ
كل من فريدريك هيجل وماكس فيرب وجورج لوكاش [[[،فهذه األصول
[[[ -اسم الكتاب باللغة اإلنجليزية  Kritik der reinen Vernunftوقد ترجم أيضاً تحت عنوان :نقد العقل املج ّرد
ونقد العقل املحض.
[[[ -اسم الكتاب باللغة األملانية  Kritik der Urteilskraftوقد ترجم أيضاً تحت عنوان نقد القدرة عىل التحكيم.
[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع.Wood Allen, W. 2005, Kant, Blackwell :
[[[ -لوسيان غولدمان ،كانت وفلسفه معارص (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية برويز بابايئ ،ص .271 256-
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ّ

كان لها تأث ٌري ملحو ٌظ عىل مختلف نظرياتهم وآرائهم[[[.

ثانياً :غاية التأريخ من وجهة نظر كانط
نتط ّرق يف هذا املبحث إىل استعراض رؤية إميانويل كانط عىل صعيد التأريخ يف
إطا ٍر موجزٍ.
أكّد هذا الفيلسوف الغريب عىل أ ّن مفهوم التأريخ يكتسب معناه املتعارف حينام
نتخل عن
نغض النظر عن توايل الحركة الزمنية يف لحظاتها وساعاتها ،وكذلك وعندما ّ
ّ
الربط بني األحداث بشكلٍ ميكانييكٍّ ،إذ ال ب ّد هنا من اعتبار هذه السلسلة الزمنية
كل ذي غاي ٍة مع ّين ٍة ،وبنا ًء عىل هذا تكون األحداث التأريخية ذات
مرتبط ًة بأم ٍر ّ ٍّ
معنى معت ٍرب وهادف ًة أيضاً.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا :ما هي الغاية التي قصدها كانط؟
األحداث التأريخية برأي كانط لها غايات طبيعية ال شعورية بحيث تسوقها
نحو املقصود ،وقد وصفها يف بعض مؤلّفاته بأنّها «خارطة الطبيعة الخفية» ،وقال
لو ع ّدناها علّ ًة قهري ًة نجهل قوانينها ومق ّرراتها األساسية ،ال ب ّد هنا من تسميتها
ٍ
حينئذ
«مصري»؛ ولكن إن و ّجهنا أنظارنا نحو أدائها الغايئ يجب أن نطلق عليها
اصطالح «تقدير إلهي»[[[.
ٍ
ومقاالت هي:
كتب
[[[ -املؤلّفات التي د ّونها إميانويل كانط حول فلسفة التأريخ من ٍ
 فكرة عن تأري ٍخ كو ٍّين من زاوية نظر املواطنة  1784 /م. نظر ٌة عىل أفكار هردر يف فلسفة تأريخ البرشية  1785 /م. تخمينات حول بداية التأريخ البرشي  1786 /م.ٌ
يل  1793 /م.
 كال ٌممتعارف قد يكون صائباً من الناحية النظرية ،لك ّنه غري عم ٍّ
 مرشوع للسالم الدائم  1795 /م. رصاع الكلّيات  1798 /م.إضاف ًة إىل املصادر املذكورة أعاله ،كتاب (الدين يف مج ّرد حدود العقل) يتض ّمن أيضاً بعض املباحث التأريخية.
[[[ -لوسيان غولدمان ،كانت وفلسفه معارص (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية برويز بابايئ ،ص .272
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وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن مقصود كانط من «خارطة الطبيعة الخفية» و»مصري»
و»تقدير إلهي» هو إيجاد مجتمعٍ ذي ميز ٍة عاملي ٍة تتحقّق فيه أعىل مستويات الح ّرية
ويتق ّوم عىل أرقى القوانني إىل جانب استتباب األمن والسالم يف شتّى أكنافه.
انعكاس للنظم العاملي الذي يجب أن تصبح
هذا املجتمع العاملي هو يف الحقيقة
ٌ
الكرة األرضية يف رحابه وطناً لجميع بني آدم بحيث ينعمون فيه بح ّري ٍة تا ّم ٍة يف
حياتهم الفردية واالجتامعية ،ومن ث ّم يتس ّنى لهم كبح نزواتهم الحيوانية والسيطرة
عليها مبعونة العقل ،ناهيك عن أنّهم يف هكذا مجتمع ميتلكون القدرة التي تؤ ّهلهم
للسيطرة عىل طغيان الحكومات املستب ّدة وكبح جموحها.
اإلنسان يف رحاب هذا املجتمع املثايل يرى نفسه كائناً أخالقياً ميتلك اإلرادة يف
يحق ٍ
ألحد استعباده ،ويف الحني ذاته يعد نفسه ملزماً
جميع سلوكياته من دون أن ّ
باحرتام حرمات أقرانه البرش استنادا ً إىل األصول الرتبوية التي نشأ يف رحابها ،وال يرى
محيصاً من العمل بجميع القوانني واملق ّررات االجتامعية املوضوعة له.

أي نزا ٍع بني البرش وال تندلع
إذن ،إن تحقّقت هذه الغاية السامية سوف ال يحدث ّ
حرب داخلي ٍة أو دولي ٍة ،ومن ث َ َّم يع ّم األمن واالستقرار يف العامل؛ واأله ّم من ذلك
أيّة ٍ
أ ّن قابليات اإلنسان ستصقل وتزدهر لتظهر بحلّ ٍة جديد ٍة ملؤها اإلبداع والخري[[[.
نضيف إىل ما ذكر أ ّن ما ذهب إليه كانط بأن الغاية من الحياة التأريخية واالجتامعية
متع ّين ٌة ومق ّدر ٌة مسبقاً ،ال يتعارض مع إرادة اإلنسان واختياره يف سلوكياته ،لذا فهو ليس
مكبّل اليدين أمام مختلف األحداث التي تطرأ يف حياته ،كام أ ّن التأريخ يف هذه الحالة
ليس سوى سلسل ٍة من الوقائع املحتومة غري اإلرادية؛ وعىل هذا األساس فإ ّن أفعال
اإلنسان التي تصدر عنه مبحض إرادته واختياره لها أث ٌر يف هذا الصعيد ،ومن ث ّم ليس
متواصل ال ميكن ٍ
ألحد التد ّخل فيه.
ٌ
الحري مبكانٍ وصف الحركة التأريخية بأنّها ت ّيا ٌر
من
ّ
[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع مقالة إلميانويل كانط تحت عنوان( :فكرة عن تأري ٍخ كو ٍّين من زاوية نظر املواطنة).
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ّ

إميانويل كانط يف كتاب (رصاع الكلّيات) تساءل قائالً :هل أ ّن األجيال البرشية
تسري نحو التط ّور واالزدهار بشكلٍ متواصلٍ ؟ أجاب يف هذا الكتاب عن السؤال من
خالل ذكره آرا ًء ثالث ًة ث ّم نقضها كام ييل:

 )1رأي متشائم :فحوى هذا الرأي أ ّن البرشية تسري نحو الزوال واالضمحالل
بشكلٍ متواصلٍ .

 )2رأي متفائل :فحوى هذا الرأي أ ّن البرشية تسري نحو التط ّور واالزدهار
بشكلٍ متواصلٍ .
 )3رأي أحمق :فحوى هذا الرأي أ ّن البرشية مت ّر يف مرحلة ركو ٍد من دون أن تشهد
تق ّدماً أو تأ ّخرا ً.
ومن جملة ما قاله يف هذا املضامر ما ييل« :حينام يسري اإلنسان قدُ ماً إىل حدٍّ ما،
صحيح؛ ولكن
فهذه املسرية التط ّورية ال تضمن له عدم الرتاجع إىل الوراء ،والعكس
ٌ
بغض النظر عن بعض
كل األوضاع التي تشهدها الحياة البرشية ّ
رغم ذلك نقول إنّ ّ
[[[
تبش مبستقبلٍ زاه ٍر ملؤه الخري والح ّرية» .
مراحل الركود املؤ ّقتةّ ،

ثالثاً :مراحل تأريخ البرشية يف آثار كانط
إميانويل كانط يعتقد بأ ّن املسرية التكاملية للبرشية قد طوت مراحل تأريخية
ع ّدة حسب التقدير اإللهي واألحداث الطبيعية ،وعىل هذا األساس تط ّرق يف مختلف
مؤلّفاته إىل بيان هذه املراحل وسلّط الضوء عليها من نوا ٍح ع ّدة ،وفيام يأيت نشري
جانب من آرائه التي طرحها يف بعض آثاره:
باختصا ٍر إىل ٍ
تخمينات حول بداية التأريخ البرشي
ٌ
)1
تطرق إميانويل كانط يف هذه املقالة[[[ إىل الحديث عن باكورة تأريخ البرشية
[1]- Kant, Immanuel, b. 1991, p. 224.
[2]- Kant, Immanuel, a. 1991, pp. 178- 190.
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والعقل يف إطار حيا ٍة حيواني ٍة قاسي ٍة ال هدف منها سوى إبقاء اإلنسان عىل قيد
الحياة بأيّة وسيل ٍة كانت ،ومن ث ّم شيئاً فشيئاً يُتاح له الخروج من قيود غرائزه
ٍ
سلوكيات إرادي ٍة مشذّب ٍة نوعاً ما؛ ويف هذه املرحلة تتولّد له
الحيوانية ليلج يف غامر
القابلية يف إدراك طبيعة األوامر والنواهي العقلية ويعي رضورة االمتثال لها يف شتّى
التخل عن نزواته
جوانب حياته الفردية واالجتامعية إىل جانب سعيه الحثيث إىل ّ
ٍ
حينئذ شيئاً باسم «اآلثام واملعايص» ويدرك وجوب اجتنابها.
الحيوانية لكونه يعرف
ٍ
خطوات عقلي ٍة يف مجال هذا التط ّور الحيايت
ذكر كانط يف هذه املقالة أربع
للبرش ،مام يعني أنّه ع ّد للعقل أربع مها ّم مصريية تساعد اإلنسان عىل الخروج
من نطاق الغرائز الحيوانية وتتيح له امتالك إراد ٍة واختيا ٍر يف مختلف سلوكياته
بحيث يصبح قادرا ً عىل كبح جموح نزواته الجنسية والحفاظ عىل إنسانيته يف رحاب
والتمسك بالقوانني
املشاعر األخالقية واإلنسانية األخرى مثل رضورة احرتام اآلخرين
ّ
واألعراف االجتامعية ألجل ترسيخ أركان املجتمع الذي يعيش يف كنفه.
أسايس يف مجال تحقيق األهداف اإلنسانية
كام أكّد عىل أ ّن العقل يفي بدو ٍر
ٍّ
الحري اعتبار العقل
بعيدة األمد وعدم اكتفاء البرش باألوضاع الراهنة ،إذ ليس من
ّ
مج ّرد وسيل ٍة لتلبية املتطلّبات األساسية لبني آدم ،وإنّ ا ال ب ّد من القول بأ ّن اإلنسان
هو الغاية الحقيقية للطبيعة من منطلق كونه أفضل الكائنات عىل وجه البسيطة؛
يحق له أن يس ّخر سائر الكائنات الح ّية بوصفها وسائل معتمدة لتحقيق مصالحه
لذا ّ
الفردية والجامعية ،يف حني أنّه غري مخ ّو ٍل يف تسخري بني جلدته من البرش لهذا
الغرض ،بل يجب وأن يتعامل معهم وكأنّهم نفسه بحيث يعدهم رشكاء له يف تسخري
بأي تربي ٍر ألجل
خريات الطبيعة واالنتهال من نعمها العظيمة ،لذا ال يجدر به التذ ّرع ّ
إضفاء صبغ ٍة قانوني ٍة أو رشعي ٍة عىل انعدام املساواة االجتامعية[[[.
[1]- Ibid, p. 225.
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ّ

 )2التأريخ البرشي العا ّم عىل ضوء مبدأ املواطنة العاملية
تط ّرق إميانويل كانط يف هذه املقالة إىل بيان كيفية انتقال اإلنسان من مرحلة
الحياة الطبيعية والغريزية ومن ث ّم بلوغه مرحلة الحياة االجتامعية املتق ّومة عىل
أُ ٍ
سس عقالني ٍة ملؤها اإلرادة واالختيار ،وميكن تلخيص رأيه هنا كام ييل :اإلنسان
محب للذات بطبعه وينزع إىل إشباع رغباته وتلبية نزواته ،وهذه النزعة األنانية
ٌّ
فردي ،وإنّ ا تقتيض وجود نشاطات جامعية يف إطار تعاملٍ
ال ميكن تلبيتها بشكلٍ
ٍّ
ٍ
نستشف من هذا الكالم أ ّن أنانية اإلنسان تسوقه
مشرتك مع سائر أقرانه البرش .إذن،
ّ
نحو إرساء دعائم حيا ٍة اجتامعي ٍة يشاركه فيها سائر بني آدم؛ ولك ّن السؤال الذي
يطرح نفسه هنا بحاج ٍة إىل إجاب ٍة شافي ٍة ،وهو :هل أ ّن الفرد قاد ٌر عىل تسخري الحياة
رس وسهول ٍة أو أ ّن األمر ٌّ
ربا
شاق
االجتامعية خدم ًة ملصالحه بي ٍ
وصعب للغاية ،أو ّ
ٌ
غري ممكنٍ من األساس؟ من البديهي أ ّن األمر ليس يسريا ً ،فالحياة الجامعية تقتيض
بذاتها نبذ األنانية والسيطرة عىل جموح النفس الفردية ويف الحني ذاته الذهاب إىل
أبعد من ذلك عرب إرادة الخري للجميع؛ لذا ينبغي لإلنسان أن ميتثل لجميع متطلّبات
هذه الحياة التي تتجاوز حدود النزوات الشخصية بأن يستجيب للقوانني واألعراف
االجتامعية التي تلبّي متطلّبات حياته الفردية والجامعية يف آنٍ ٍ
واحد.

عندما يتب ّنى اإلنسان رؤي ًة اجتامعي ًة شمولي ًة ويتج ّرد عن نزعاته الفردية ونزواته
خاص ٍة وصفها إميانويل كانط بـ «االجتامعية
الشخصية ،سوف يحيى يف رحاب أوضا ٍع ّ
الالمجتمعية» أو «االجتامعية والالإجتامعية»  The Unsocial Sociabilityوتعني
أ ّن اإلنسان يف هذه الحالة يصبح كائناً اجتامعياً رغامً عنه أل ّن متطلّباته ال تتحقّق إال
يف ّ
ظل املجتمع ،لك ّنه يف الحني ذاته مل ينشأ نشأ ًة اجتامعيةً ،إذ إ ّن تح ّوله إىل كائنٍ
اجتامعي يقتيض التنسيق بني رغباته ورغبات أقرانه البرش[[[.
ٍّ

ل در غايت جهان وطني،
[[[ -إميانويل كانط ،رشد عقل (باللغة الفارسية) ،مقالة مرتجمة له تحت عنوان :معناي تاريخ ك ّ
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كل إنسانٍ ما
الحالتان املذكورتان -االجتامعية والالإجتامعية موجودتان لدى ّ
محل نزواته الطبيعية ،وهذا
لتحل ّ
دامت النزعة املدنية مل تستق ّر يف ذاته بالكامل ّ
التضا ّد الباطني[[[ تتم ّخض عنه آثا ٌر خارجي ٌة ملحوظةٌ.
حينام يروم أحد الناس تحويل أقرانه البرش إىل مج ّرد وسائل لتلبية حاجاته
ورغباته الذاتية ،من الطبيعي أ ّن هذه النزعة األنانية ال تقترص عليه فقط ،فهي
موجود ٌة لديهم أيضاً؛ لذا تحدث رصاعات اجتامعية ينتج عنها تضا ٌّد يف املواقف ،إذ
كل إنسانٍ يسعى لتسخري اآلخرين لصالحه ويف الحني ذاته يرفض أن يصبح وسيل ًة
ّ
التفسخ االجتامعي تسود الرذائل والرشور يف املجتمع
ط ّيع ًة بأيديهم؛ وج ّراء هذا
ّ
وتتزايد معاناة بني آدم .يف هذه الحالة يدرك أعضاء املجتمع مدى أهمية تنسيق
املواقف ونبذ األنانية الفردية ،فتصحو ضامئرهم وتزدهر قابلياتهم الجامعية وهو
اجتامعي ،فيت ّم إثر ذلك إرساء دعائم نظام الحكم يف
نظم
أمر يثمر عن حدوث ٍ
ٍّ
البلد ،وشيئاً فشيئاً يتط ّور الناس إىل أن يتمكّنوا من تشييد حضار ٍة راقي ٍة [[[.هذا
ترجمها إىل الفارسية منوتشهر صانعي دره بيدي ،الطبعة الثانية ،طهران ،منشورات (نقش ونگار) 2009 ،م ،ص .105
[[[ -قال إميانويل كانط يف هذا الصدد« :الوسيلة التي تسخّرها الطبيعة لتفعيل طاقاتها الكامنة وتوسيع نطاقها،
هي التضا ّد بني املجتمعات البرشية؛ ورسعان ما يتح ّول إىل ٍ
كل مجتمعٍ ،واملراد منه هنا
منط من النظم القانوين يف ّ
التضا ّد يف املبادئ االجتامعية التي مل تتح ّول إىل أوضاع مجتمعية ثابتة بعدُ ،أي :فقط هناك رغب ٌة يف إقحامها يف
ضمن األصول االجتامعية.
فضال عن ذلك فالتصدّي مله ّمة تحقيق هذه الرغبة قد يسفر أحياناً عن زعزعة أوضاع املجتمع وتفكيكه ،وهذه
القابلية املشهودة يف الواقع مكنون ٌة يف ضمن طبيعة اإلنسان.
اإلنسان بطبعه ينزع إىل الحياة االجتامعية ألنه يشعر يف رحاب املجتمع بقدرته عىل صقل مواهبه وتشذيب قابلياته
ليحيى بوصفه إنساناً محرتماً ،لك ّنه يف الوقت ذاته ميتلك رغب ًة شديد ًة يف العيش عىل انفرا ٍد ويف عزل ٍة عن سائر أقرانه
ٍ
رغبات غري اجتامعي ٍة ،وهذه الرغبات تسوقه نحو املبادئ
البرش؛ إذ عىل الرغم من نزعته االجتامعية ،إال أنّه ذو
التي تتق ّوم عليها.« ...
كل در غايت جهان وطني،
إميانويل كانط ،رشد عقل (باللغة الفارسية) ،مقالة مرتجمة له تحت عنوان :معناي تاريخ ّ
ترجمها إىل الفارسية منوتشهر صانعي دره بيدي ،الطبعة الثانية ،طهران ،منشورات (نقش ونگار) 2009 ،م ،ص .14
ل در غايت
[[[ -إميانويل كانط ،رشد عقل (باللغة الفارسية) ،مقالة مرتجمة له تحت عنوان :معناي تاريخ ك ّ
جهان وطني ،ترجمها إىل الفارسية منوتشهر صانعي دره بيدي ،الطبعة الثانية ،طهران ،منشورات (نقش ونگار)،
 2009م ،ص .109
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ّ

االنتقال من األنانية الفردية الطبيعية إىل العيش يف كنف حيا ٍة اجتامعي ٍة واإلذعان
للمق ّررات واألعراف الجامعية ،والذي يعني اجتياز مرحلة النزعات الذاتية والولوج
ٍ
التحض والحياة العا ّمة الشاملة ،ال ميكن أن يتحقّق يف آنٍ
واحد
يف رحاب مرحلة
ّ
طي عد ٍد من املراحل الوسطية
وبدفع ٍة واحد ٍة؛[[[ بل هو أم ٌر
تدريجي يتطلّب ّ
ٌّ
املتتالية ،مبعنى أ ّن التأريخ البرشي هو الوعاء الذي يتحقّق فيه االنتقال من النزعة
[[[
الفردية إىل النزعة الجامعية.
ال ّ
التحض ،ومن
كل خطو ٍة يخطوها اإلنسان انتقاالً من الهمجية إىل
شك يف أ ّن ّ
ّ
حب الخري للناس ،ومن النقص إىل الكامل؛ متثّل مرحل ًة من املراحل
األنانية إىل ّ
املتوسطة يف ضمن تيا ٍر متواصلٍ ومرتابط األجزاء باسم التأريخ البرشي [[[،فضال عن
ّ
ٍ
برغبات جامعي ٍة،
أن هذا االنتقال ال يستتبع حتامً محو الرغبات النفسية واستبدالها
وإنّ ا الهدف منه تضييق نطاق النزوات الشخصية وتعليم اإلنسان السبيل األمثل
وحب الذات ،ومن ث ّم
لتلبيتها يف رحاب حيا ٍة اجتامعي ٍة من ّزه ٍة من ّ
كل أشكال األنانية ّ
ٍ
ملكات روحي ٍة
ترسيخ مح ّبة الجامعة واحرتام النوع بحيث تتح ّول هذه النزعات إىل
[[[
ٍ
وعادات ثابت ٍة يف النفس.
إذن ،يجب عىل اإلنسان السري عىل نهج مبادئ الثقافة والقانون العقالين
واألخالقي ،ومن ث ّم استبدال األنانية الفردية بإرادة الخري لآلخرين ،وإن حدث تضا ٌّد
حل له بعيدا ً عن األحاسيس
بني األمرين فال ب ّد له من اللجوء إىل العقل لوضع ٍّ
والنزوات الجامحة[[[.
[[[ -املصدر السابق ،ص .105
[[[ -املصدر السابق ،ص .107
[[[ -املصدر السابق ،ص .105
[[[ -املصدر السابق ،ص .108
[[[ -املصدر السابق ،ص .111
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خالصة الكالم أ ّن كانط يعد النزعات العقلية واألخالقية والثقافية سبالً كفيل ًة يف
[[[
رقي شخصية
تطوير التأريخ البرشي وتكامل املجتمع ،وهذا يعني أ ّن املراد من ّ
اإلنسان هو تنامي مدركاته العقالنية ونزعاته األخالقية الحميدة ومن ث َ َّم تكاملها إىل
املستوى املثايل[[[.
فضال عام ذكر فالتكامل العقيل عىل م ّر العصور من وجهة نظر كانط ال يقترص
عىل الفرد فحسب ،بل يرسي إىل جميع األجيال والتج ّمعات البرشية بشكلٍ
متوائم
ٍ
ومتواصلٍ ؛ وال فرق يف هذا التكامل من حيث شموله لقابليات اإلنسان يف تسخري
القوى الطبيعية لصالحه أو يف تنمية قابلياته الذاتية والثقافية واألخالقية ،إذ إ ّن
اإلنسان بصفته فردا ً فهو عاد ًة ما يكون عرض ًة للهالك ،لك ّنه من حيث كونه مثاالً
لسلسل ٍة متواصل ٍة من األجيال بإمكانه صقل قابلياته والنهوض بها إىل أعىل املستويات،
وكام هو معلو ٌم ال ميكن للقوى العقلية أن تُشذّب وتزدهر لدى الفرد بصفته فردا ً
رش وبدفع ٍة واحد ٍة ،فهذا األمر يقتيض م ّر العصور وتعاقب األجيال وكرثة
بشكلٍ مبا ٍ
التجارب والتعليم[[[.
استنادا ً إىل ما ت ّم تقريره نستنتج أ ّن مسرية اإلنسان التأريخية التكاملية برأي
وحب النوع،
إميانويل كانط متق ّوم ٌة عىل إزالة التضا ّد الحاصل بني النزعة الفردية ّ
وكذلك تقتيض إقرار مبادئ الحرية والعدل والسلوكيات التي يرتضيها العقل السليم،
وعىل هذا األساس لو تحقّق النظام الجامعي النابع من قانونٍ متّفقٍ عليه بني جميع
أبناء املجتمع ،سوف تصبح حقوق اإلنسان حينها محرتمةً؛ ومن ث ّم يحيى بنو آدم
يف رحاب تج ّمعٍ دو ٍّيل شمو ٍّيل تراعى فيه جميع القوانني واملق ّررات واألعراف الدولية،
فتنشأ إثر ذلك قدر ٌة عاملي ٌة فتميس القوانني الدولية هي القول الفصل يف العالقات
[[[ -املصدر السابق ،ص .96
[[[ -املصدر السابق ،ص .94
[[[ -املصدر السابق ،ص .98
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ٍ
سلطات ترشيعي ٍة وتنفيذي ٍة وقضائي ٍة بحيث
بني بلدان الكرة األرضية يف رحاب ثالث
تسيطر عىل جموح الحكومات وتلزمها باحرتام سيادة البلدان األخرى وتضط ّرها
إلقرار قوانني إنسانية وأخالقية إلدارة شؤون مواطنيها؛ أي إ ّن الحكومات يف هذه
الحالة كأنّ ا تخضع لسلط ٍة فدرالي ٍة إقليمي ًة وعامليةً.
 )3الدين يف مج ّرد حدود العقل
يؤكّد كانط يف هذا الكتاب عىل أ ّن شخصية اإلنسان عبار ٌة عن مزي ٍج بني الخري
رش ،إذ ميتلك الرغبة يف االمتثال للقيم األخالقية الحميدة إىل جانب رغبته يف فعل
وال ّ
رش والفساد اللذين يطغيان عىل النفس اإلنسانية بوصفهام
رش؛ ولكن مع ذلك ع ّد ال ّ
ال ّ
أمرين عارضني من شأنهام أن يزوال فيام لو امتلك اإلنسان إراد ًة يف ذلك ،أي إنّنا
قادرون عىل هزمية النوايا الس ّيئة بفضل إرادة الخري للغري.

هذا التف ّوق يحصل يف إطار حرك ٍة متكامل ٍة وتدريجي ٍة عىل م ّر التأريخ يتمكّن بنو
رش والفساد ليبلغوا قمم الخري والصالح ،ومن ث ّم
آدم عىل ضوئها من تجاوز عقبات ال ّ
يسريوا نحو أعىل مراتب الـ ُحسن والكامل ،وهذه الحركة اإليجابية تدفعهم يف نهاية
حكم متق ّو ٍم عىل تعاليم
املطاف إىل اإلذعان بسلطة العقل والسعي إىل إقامة نظام ٍ
[[[
ديني
دينية سامية .هذا الكالم بح ّد ذاته يعني قدرة البرش عىل إيجاد مجتمعٍ ٍّ
يسري عىل نهج األحكام العقلية الصائبة بحيث يوكل جميع شؤونه للعقل ،وهذا هو
رش[[[.
السبيل الوحيد لتف ّوق الخري عىل ال ّ
لدى رشحه وتحليله مسرية البرش التأريخية التكاملية يف هذا الكتاب ،تط ّرق
كانط يف بادئ األمر إىل بيان األوضاع االجتامعية لإلنسان يف إطارين :أحدهام طبيعي

[[[ -إميانويل كانط ،دين در محدوده عقل تنها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر صانعي دره بيدي،
طهران ،منشورات (نقش ونگار) 2002 ،م ،ص .32
[[[ -املصدر السابق.

الفصل األول :فلسفة التاريخ برؤية إيمانوئيل كانط

33

قسم سلوكياته من حيث تبعيتها للقانون إىل صنفني :األ ّول قانوين
واآلخر حضاري ،ث ّم ّ
ٍ
حاالت لوجود اإلنسان كام ييل:
والثاين أخالقي[[[؛ ومن هذا املنطلق استنتج أربع
أ -الوضع الطبيعي القانوين( .التنافس املحموم بني أعضاء املجتمع بدوا ٍع فردية)
كل إنسان)
رش يف ذات ّ
ب -الوضع الطبيعي األخالقي( .النزاع الدائم بني الخري وال ّ

ج -الوضع الحضاري القانوين( .إرساء دعائم مجتمعٍ عىل أساس قوانني وضعية
تقيّد إرادة الفرد)
د -الوضع الحضاري األخالقي( .اإلذعان لسلطة الدين عىل أساس قوانني العقل
العميل واألصول األخالقية)[[[.

بادر كانط إىل تعريف التكامل التأريخي للبرشية عىل أساس ما ذكر أعاله ،اذ
الرقي عبار ٌة عن االنتقال من الوضع الطبيعي القانوين إىل الوضع
ذهب إىل القول بأ ّن ّ
الطبيعي األخالقي ،وهذا يعني أ ّن البرشية عىل م ّر التأريخ أعرضت عن النزاعات
الفردية بشكلٍ
تدريجي ولجأت إىل األصول العقلية واألخالقية والدينية[[[.
ٍّ
[[[ -املجتمع الحضاري يقابل املجتمع الطبيعي ،ويوصف بأنّه مجتم ٌع ذو مصالح مشرتكة لجميع البرش ،وأ ّما الوضع
املثايل يف هذا املضامر فهو أن يحيى اإلنسان يف كنف مجتمعٍ تربط أعضاءه مصالح مشرتكة ويكون متق ّوماً عىل
األصول األخالقية السامية وليست القانونية؛ مبعنى أنّه يسري عىل وفق القوانني اإلرادية املنبثقة من ذاته ال أن يعمل
متت بصل ٍة إىل ذاته.
حسب القوانني التي يفرضها عليه املجتمع والتي ال ّ
وجه التاميز بني األوضاع القانونية واألخالقية يكمن يف أ ّن األوىل تجعل اإلنسان تابعاً ملق ّرر ٍ
ات خارج ٍة عن ذاته
ربا تلزمه يف أن يسلك سلوكاً اختيارياً من أساسه.
وذهنه ،أو ّ
كل در غايت جهان
إميانويل كانط ،رشد عقل (باللغة الفارسية) ،مقالة مرتجمة له تحت عنوان :معناي تاريخ ّ
وطني ،ترجمها إىل الفارسية منوتشهر صانعي دره بيدي ،الطبعة الثانية ،طهران ،منشورات (نقش ونگار)2009 ،
م ،ص .146 - 138
[[[ -إميانويل كانط ،دين در محدوده عقل تنها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر صانعي دره بيدي،
طهران ،منشورات (نقش ونگار) 2002 ،م ،ص .33
[[[ -آراء إميانويل كانط حول الدين والتح ّوالت التأريخية التي تطرأ عليه وكيفية كونه متناسباً مع مرتبة الكامل
البرشي ،هي املحور األسايس يف كتابه (الدين يف مج ّرد حدود العقل).
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رابعاً :آراء تحليلية مؤثّر ٌة
نستنتج مام ذكر يف املباحث السابقة أ ّن اآلراء التحليلية التي طرحها إميانويل
كانط حول مفهوم التأريخ البرشي تع ّد نقطة االنطالق واملرحلة الغائية لهذا التأريخ،
لذا فهي جدير ٌة بالبحث والنقاش وال س ّيام عىل صعيد مراحل االنتقال من ٍ
عهد إىل
آخر؛ واألمر اآلخر الجدير بالذكر هنا أ ّن هذه اآلراء التحليلية لعبت دورا ً ها ّماً يف
صياغة مختلف نظرياته التي صاغها يف آثاره املتن ّوعة ،فضالً عن ذلك فإنّها ذات تأثريٍ
ٍ
ملحوظ عىل نشأة أصول فلسفة التأريخ لدى سائر املفكّرين الغربيني الذين أعقبوه.

الفصل الثاني
إيمانويل كانط
وعصر التنوير

الفصل الثاين
إيامنويل كانط وعرص التنوير

[[[

مقدّ مة الفصل الثاين
سلّطنا الضوء يف الفصل السابق بشكلٍ موج ٍز عىل الرؤية العا ّمة إلميانويل كانط
حول التأريخ ومبدئه ومقصده ومراحله وآلية تح ّوله ،ويف هذا الفصل سوف نتط ّرق
إىل بيان رأيه بالنسبة إىل طبيعة املرحلة التأريخية التي عارصها ومدى أهميتها من
الناحية الفكرية ،ويف هذا املضامر نطرح السؤالني التاليني :كيف وصف كانط عرص
التنوير الذي نشأ يف رحابه؟ وما هي املرحلة التأريخية التي ع ّدها ساح ًة للنشاطات
(املستقل عقلياً)؟
ّ
الفكرية من قبل اإلنسان القائم بذاته

أ ّوالً :مناقش ٌة حول طبيعة التنوير يف مقالة كانط «ما هو التنوير؟»
قال بعض الباحثني إ ّن أ ّول مبادر ٍة من قبل إميانويل كانط يف الحديث عن قضية
التنوير الفكري ،كانت يف شهر كانون األ ّول  /ديسمرب عام  1784م حينام ُسئل عن
معناه ،ومنشأ هذا السؤال يف الحقيقة مقال ٌة ألحد القساوسة الربوتستانتني د ّونها
حول هذا املوضوع ،حيث نرشتها مجلّة «برلني» الفصلية؛[[[ لك ّننا حينام نتتبّع تفاصيل
[[[ -التنوير يف اللغة األملانية ( )Aufklarungويف اللغة اإلنجليزية (.)Enlightenment
لكاتب مجهو ٍل اقرتح فيها اإلعراض
[[[ -يف شهر كانون األ ّول  /ديسمرب عام  1783م نرشت مجلّة (برلني) الشهرية مقال ًة
ٍ
عن الزواج الديني واستبداله بالزواج العريف ،إال أ ّن القسيس الربوتستانتي  Zollnerاملنارص للتنوير الفكري ر ّد عليه
يف مقال ٍة قصري ٍة مدافعاً عن األحكام الدينية والزواج الكنيس ،حيث تط ّرق فيها إىل املفاسد األخالقية واالنحرافات التي
سادت يف تلك اآلونة بذريعة النهضة التنويرية؛ ومن هذا املنطلق متحورت مقالته حول السؤال التايل :يا ترى ما املقصود
من التنوير؟ هذا القسيس بطبيعة الحال أراد أن ين ّزه التنوير الفكري من هذه النزعات املنحرفة.
ٍ
مقاالت يف املجلّة
إميانويل كانط ومندلسون وفالسف ٌة آخرون ،بادروا أيضاً إىل اإلجابة عن السؤال املذكور ود ّونوا
مفصلٍ .
نفسها ،ومن ث ّم شيئاً فشيئاً توالت البحوث والنقاشات حول املوضوع بشكلٍ ّ
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املوضوع يف املنظومة الفكرية لكانط نجد صعوب ًة يف تأييد هذا القول ،فقد تط ّرق
إىل املوضوع يف ضمن مختلف أطروحاته التي ساقها حول عرص النهضة والحداثة ،إذ
إ ّن التفاصيل التي ذكرها يف هذه املباحث أوسع نطاقاً بكثريٍ مام ذكره يف مقالته التي
خصصها لإلجابة عن السؤال املذكور.
ّ
الحقيقة أ ّن كانط تح ّدث عن موضوع التنوير وذكر رأيه مبا يتم ّخض عنه يف كتابه
(نقد العقل الخالص) الذي د ّونه قبل مقالة القسيس الربوتستانتي ،وذلك يف عام
كل يش ٍء عىل
يعم ّ
نقدي ّ
 1781م؛ ومن جملة ما قاله« :عرصنا الراهن هو عرص واقعٍ ٍّ
نحو اإللزام ،وأ ّما الدين فهو من منطلق حقيقته القدسية وتعاليمه الرشعية يعد
الرب ،لذا عاد ًة ما يسعى ألن ينأى بنفسه بعيداً عن
أمراً عظيامً منبثقاً من عظمة ّ
مؤاخذات عقلي ٌة تطرح عليه ،لذا ليس من شأنه
ٌ
كل ذلك هناك
النقد ،ولكن رغم ّ
بأي أم ٍر إال إذا بقي راسخاً وصامداً أمام
أن يكون من ّزهاً بالكامل ألنّ العقل ال يذعن ّ
ّ
كل اختبا ٍر ومؤاخذ ٍة» [[[.قبل هذه الفقرة ،تط ّرق كانط إىل الحديث عن قدرة النقد
الدقيق والتحكيم  ripenedيف عرصه ،فهذه القدرة برأيه ال تبقي مجاالً لطرح معارف
مزيّفة وكاذبة .[[[ illusory
رغم أ ّن هذه العبارات التي طرحت حول موضوع البحث مخترص ٌة بعض اليشء،
إال أنّها يف غاية الوضوح بالنسبة إىل طبيعة رأي كانط حول العرص الذي عاش فيه ،ومن
رصح به الشيخ مرتىض مط ّهري يف هذا املضامر نلمسه جلياً يف العبارة التالية:
جملة ما ّ
كل يش ٍء بحيث ال
«كانط يعتقد بأنّ عرصه هو عرص نهضة العقل الذي يسعى إىل نقد ّ
كل اختبا ٍر ومؤاخذ ٍة؛ لذا فهو ال يعري
بأي أم ٍر سوى ما كان راسخاً وصامداً أمام ّ
ُيذعن ّ
احرتاماً بالغاً وتقديساً للدين والحكومة ما مل يغربال يف غربال هذا االختبار».
[1]- Kant, Immanuel, 1997, p. 100.
[2]- Ibid.

38

مطهري
الحداثة عند كانط في رحاب آراء الشيخ مرتضى
ّ

لو أردنا استكشاف أه ّم الدالالت يف كالم كانط املذكور ،ال ب ّد لنا من تلخيصه
باألصول األساسية التالية :العقل ،النقد ،الدين ،الحكومة .هذه املفاهيم تن ّم عن أنّه
يعد سلطة الدين -الكنيسة -والحكومة ال ميكن تق ّبلها من قبل الشعب إال يف ضوء
مبادئ النقد العقالين.
ويف مقال ٍة د ّونها تحت عنوان (ما هو التنوير؟) تط ّرق بشكلٍ
مسهب إىل موضو ٍع
ٍ
كان قد طرحه باختصا ٍر يف كتابه (نقد العقل الخالص) ،وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن
محور البحث يف املقالة املذكورة هو تسليط الضوء عىل سلطة الكنيسة واستحواذ
عد ٍد من رجال الدين عىل مقاليد األمور يف املجتمع الغريب ،إذ أكّد فيها عىل أ ّن
النهضة التنويرية تعترب ب ّواب ًة للخروج من األُطر الض ّيقة للسلطة الدينية املستب ّدة[[[.
بادر كانط يف هذه املقالة إىل تت ّبع الجذور التأريخية لسلطة الكنيسة واستنتج من
جملة نقاشاته أ ّن رشيح ًة اجتامعي ًة محدود ًة يف عرصه تستحوذ عىل مراكز اتّخاذ
القرار يف شتّى املجاالت وتعترب نفسها ممثّل ًة عن األغلبية الساحقة يف املجتمع ،ومن
جملة ما قاله يف هذا الصدد ما ييل« :األقلّية لها القدرة عىل فرض نفسها كق ّي ٍم عىل
يل»[[[ ،وأضاف موضّ حاً:
املجتمع ّ
بكل ي ٍ
رس وح ّري ٍة ،وهذه الحالة ّ
تنم عن قصو ٍر ج ٍّ
«التخاذل والخوف يتس ّببان يف عدم نضوج شخصيات كثري من البرش برغب ٍة منهم
رغم أنّ الطبيعة قد ساعدتهم عىل بلوغ هذه الدرجة من النضوج بحيث جعلتهم
مستغنني عن اللجوء إىل قابليات غريهم»[[[.
الشيخ مط ّهري بدوره أكّد عىل أ ّن عدم نضوج غالبية أبناء املجتمع يف تلك اآلونة
[[[ -إميانويل كانط ،غوتهولد إفرايم ليسينغ وآخرون ،روشن نگري چيست؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
سريوس آرين بور ،طهران ،منشورات (آگه) ،ص .31
[[[ -إميانويل كانط ،غوتهولد إفرايم ليسينغ وآخرون ،روشن نگري چيست؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
سريوس آرين بور ،طهران ،منشورات (آگه) 1997 ،م ،ص .31
[[[ -املصدر السابق.
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برأي كانط ال يعود إىل وجود ٍ
نقص يف الفهم واإلدراك ،بل إ ّن منشأه النقص املوجود
يف اإلرادة وعدم امتالك الشجاعة الكافية يف تسخري العقل باستقال ٍل وح ّري ٍة بعيدا ً
ّ
استدل عىل هذا األمر برأي كانط الذي وصف حال أمثال
عن سطوة اآلخرين [[[،وقد
كتاب ّ
عم
يس ٌ
هؤالء قائالً« :ما دام هناك ٌ
يعب ّ
قس ٌ
شفيق ّ
فإن أفهم ،وما دام هناك ّ
عل تناوله وما ينبغي
يجول يف وجداين ،وما دام هناك
ٌ
طبيب يرشدين ملا يجب َ َّ
سبب ألن أُنهك نفيس يف الخوض يف غامر هذه
يل تركه ...سوف ال يبقى هناك ٌ
القضايا ...ولو توفّر يل املال الكايف سوف أستغني بالكامل عن التفكري؛ فاآلخرون
قد تح ّملوا عبء هذه املسؤولية اململّة ورفعوها عن كاهيل»[[[ .وتجدر اإلشارة هنا
إىل أ ّن كانط مل يتغافل يف هذا املضامر عن دور املسؤولني العلامنيني يف املجتمع،
إذ انتقد نشاطاتهم السلبية املناهضة للطبقة الفقرية ،لذلك قال« :كبار املسؤولني
يبذلون ما بوسعهم إىل تلقني رشيح ٍة كبري ٍة من املجتمع وال س ّيام النساء بأنّ محاولة
بلوغ مرحلة النضج الفكري تعدّ صعب ًة للغاية ،بل محفوف ٌة مبخاطر ج ّمة ،ومن هذا
ٍ
كحيوانات مد ّرب ٍة تطيعهم طاع ًة
املنطلق ح ّولوا الق ّيمني عىل املجتمع من أعوانهم
بكل حامق ٍة؛ لذلك فهم حذرون غاية الحذر من انفالت هذه الحيوانات
عمياء ّ
الط ّيعة وخروجها عن زمامها الذي يق ّيدها.

إنّ الناس يف هذه الحالة كأنّهم مرتهنون يف أقفاص طفولتهم ومك ّبلون بأغالل
تم تقييد أيديهم وأرجلهم فيه؛
التخلّف الفكري ،وهذا هو السجن الحقيقي الذي ّ
وفيه أيضاً أوهموهم بأنّهم إذا خرجوا منه وعاشوا كام يشاؤون ،سوف يندمون
ويواجهون مخاطر ج ّمة ال تحمد عقباها»[[[.
إذن ،األقلّية االجتامعية برأي هذا الفيلسوف قد أمسكت مبقاليد أمور األكرثية
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ص .32
[[[ -املصدر السابق.
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الساحقة يف تلك اآلونة واستعبدتهم ،وأه ّم العوامل التي ساعدت عىل ذلك هي
تخاذل املضطهدين وخشيتهم من االستقالل بالقرارات العقلية لفهم ما يجول حولهم
عامل آخر برأيه ساعد عىل هذه الظاهرة السلبية ،أال
من وقائع وأحداث ،وهناك ٌ
وهو تلك التحذيرات التي أطلقتها األقلّية والتي أوهمت األغلبية عىل أساسها بأن
طريق الح ّرية واالستقالل محفوفاً مبخاطر ومصاعب ج ّمة؛ إال أ ّن حقيقة هذه املخاطر
واملصاعب ليست بتلك العظمة التي يص ّورها املستب ّدون املتصيّدون يف املاء العكر،
لكل فر ٍد من مواجهتها
بل ميكن لألقلّية تجاوزها يف إطار مراحل تكتنفها مش ّق ٌة ال ب ّد ّ
يف سريته الفردية واالجتامعية[[[.
إذن ،كانط ع ّد التخاذل والخشية أه ّم عاملني يف عدم نضوج الفكر البرشي ،أي:
أسباب شخصي ٍة،
إنّه أوعز السبب األسايس يف تخلّف األغلبية عن حكم العقل إىل
ٍ
املقص األ ّول يف هذا املضامر ج ّراء ضعف إرادته وخشيته ،إذ ال ميتلك
فالفرد هو ّ
املستقل وليست لديه إراد ٌة ح ّر ٌة يف التخلّص من
ّ
الشجاعة الكافية لبلوغ درجة الفهم
القيود التي ك ّبلته بها الطبقة املستب ّدة.
بنا ًء عىل ما ذكر ،ميكن القول إنّنا بدأنا نقرتب من فهم طبيعة نظريات إميانويل
كانط وتعريفه للتنوير الفكري الذي وصفه بالقول« :التنوير هو تح ّرر اإلنسان من
قيود عدم النضج الذايت»[[[ ،وأكّد عىل أ ّن شعار هذه النهضة الفكرية هو« :كن
شجاعاً واستخدم عقلك»[[[.

[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ص .31
[[[ -عبارة «كُن شجاعاً واستخدم عقلك بنفسك»  Sapere audeمقتبس ٌة من كالمٍ للشاعر واألديب الروماين هوراس
 8ق .م 65 -.ق .م .ويف عام  1736م انطلقت حرك ٌة باسم (دعاة الحقيقة) جعلت هذه العبارة شعارا ً لها ،وكان من
كل من اليبنتز وولف.
ضمن أهدافها الرتويج للمبادئ الفلسفية التي طرحها ٌّ
لالطّالع أكرث ،راجع :إميانويل كانط ،غوتهولد إفرايم ليسينغ وآخرون ،روشن نگري چيست؟ (باللغة الفارسية)،
ترجمه إىل الفارسية سريوس آرين بور ،طهران ،منشورات (آگه) 1997 ،م ،ص .31
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خالصة رأي كانط فيام ذكر هي أ ّن األغلبية الخاضعة لو س ّخرت عقولها باستقال ٍل
والتزمت جانب الشجاعة من دون أن تخىش األقلّية املتسلّطة عليها إىل جانب
تجاوزها مرحلة عدم النضج الذايت الذي فرض عليها ،سوف تنجو من القيمومة
املفروضة عليها؛ وهذه هي النتيجة الحتمية لعرص التنوير الفكري.
الهي ،لذلك قال« :ما
طبعاً كانط عىل ٍ
علم بأ ّن تجاوز هذه العقبات ليس باألمر ّ
أقل الذين متكّنوا من تجاوز مرحلة عدم النضج الذايت وتنمية قابلياتهم العقلية ومن
ّ
ثم خطوا خطوات راسخة إىل األمام»[[[ ،إىل أن قال ...« :إذ من الصعب عىل اإلنسان
ّ
ترسخ لديه
أن يخرج من هذه املرحلة باالعتامد عىل نفسه فقط ،فعدم النضج قد ّ
وكأنّه غريز ٌة ثاني ٌة يف باطنه إىل جانب غريزته الفطرية املستودعة فيه؛ لذلك ال
ينفكّ عن الحذو وفق ما متليه عليه بحيث انتابه العجز عن تسخري قابلياته الذهنية،
ٍ
ضغوط خارجي ٍة»[[[ .وعىل هذا
الحق ج ّراء ما كابده من
ناهيك عن أنّه ُحرم من هذا ّ
األساس فهو غري قاد ٍر عىل تخليص نفسه من قيود عدم النضج الذايت واالنطالق يف
أجواء الح ّرية العقلية الرحبة.

ومن جملة أقواله األخرى يف هذا املضامر ما ييل« :الناس وهم مجتمعون لهم
القدرة عىل بلوغ مرحلة التنوير تدريجياً ،إذ من خالل ثور ٍة قد يتمكّنون من التغلّب
ربا يعجزون عن
وحب الرئاسة؛ ولكن مع ذلك ّ
عىل االستبداد واألنانية الفردية ّ
إرساء دعائم اإلصالح الحقيقي ألسلوب التعقّل فيصبحوا ضحي ًة لسذاجتهم يف اتّخاذ
القرار ولتلك السذاجة التي ورثوها من أسالفهم ،فالغالبية العظمى يف املجتمع ال
تستثمر العقل كام ينبغي»[[[.

[[[ -إميانويل كانط ،غوتهولد إفرايم ليسينغ وآخرون ،روشن نگري چيست؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
سريوس آرين بور ،طهران ،منشورات (آگه) 1997 ،م ،ص .32
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ص .34
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بنا ًء عىل هذا الكالم نطرح عىل كانط السؤال التايل :ا ّدعيت بأ ّن الذين يتمكّنون
من تجاوز مرحلة عدم النضج الذايت أقلّي ٌة يف املجتمع ،كام قلت بأنّهم عاجزون عن
بلوغ درجة اإلصالح الحقيقي ألسلوب الفكر؛ إذن ما هو اقرتاحك إلنقاذ الغالبية
االجتامعية من أعباء عدم النضج الذايت وإيصالهم إىل مرحلة االستقالل الفكري
وبلوغ مرتبة التنوير؟
لو تت ّبعنا مختلف آرائه حول ما ذكر ،ميكننا تقرير إجابته يف عبارته التالية:
أقل مستوى من الرضر ،هي تلك الح ّرية املتمثّلة
«الح ّرية الجديدة التي تستتبع ّ
يف تسخري العقل ألغر ٍ
اض جامعي ٍة»[[[ .لك ّن اإلنسان عىل هذا األساس ال ميكنه بلوغ
مرتبة التنوير الفكري .هذا االقرتاح يف الحقيقة يتطلّب رشحاً وتحليالً يك تتّضح معامله
بشكلٍ أفضل ،لذلك نقول :األمر الها ّم يف هذا الصدد هو أ ّن إميانويل كانط يدعو
اإلنسان من ناحي ٍة إىل االعتامد عىل عقله باستقال ٍل وح ّري ٍة ،ومن ناحي ٍة أخرى يكتنفه
شعو ٌر بالخشية من العواقب الوخيمة التي ترتت ّب عىل انهيار النظام االجتامعي؛
أي إنّه سعى إىل الحفاظ عىل إطار أصول التعقّل التي وضعها فرديريش العظيم
(الثاين)؛[[[ لذلك قال« :ليس يف العامل سوى س ّي ٍد واح ٍد ،وهو يقول :أ ّيها الناس تعقّلوا
أي أم ٍر يعجبكم ،ولكن أطيعوين!»[[[ .املقصود من الطاعة
بقدر ما تستطيعون وحول ّ
هنا مراعاة النظم االجتامعي الثابت ،ومن املؤكّد أ ّن هذا النظام متق ّو ٌم بشكلٍ
أسايس
ٍّ
جانب
كل
عىل عدم نقد من بيده زمام األمور ،وهو ما أكّد عليه قائالً« :أسمع من ّ
ٍ
حويل أصواتاً تتعاىل وتنادي :يا أ ّيها الناس ال تتعقّلوا! نعم ،إنّه النظم االجتامعي
الذي يقول لنا :ال تتعقّلوا ،وفقط أطيعوا .ومسؤول الحسابات املالية يقول أيضاً :ال
[[[ -املصدر السابق.
[2]- Frederick II (the great) 1740- 1786.

[[[ -إميانويل كانط ،غوتهولد إفرايم ليسينغ وآخرون ،روشن نگري چيست؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
سريوس آرين بور ،طهران ،منشورات (آگه) 1997 ،م ،ص .34
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تتعقّلوا ،فقط ادفعوا ما عليكم من مستحق ٍ
ّات مالي ٍة .وأ ّما رجل الدين فهو يقول:
ال تتعقّلوا ،وفقط آمنوا»[[[ .وواصل كالمه مضيفاً« :هذه الدعوات التقييدية كلّها
تض ّيق نطاق ح ّرية الفرد واملجتمع ،ولكن ما الذي ميكن اعتباره منها عقب ًة يف طريق
نستشف من
وأي منها ليس كذلك ،بل يساعد عىل النهوض به؟»[[[.
ّ
التنوير الفكري؟ ٌّ
كالم كانط أ ّن اإلنسان بإمكانه أن يطيع فريدريش العظيم ويف الحني ذاته من شأنه
ٍ
أهداف عا ّم ٍة يف حياته االجتامعية من دون
توفري السبُل الكفيلة التي تضمن له بلوغ
الحاجة إىل نقد مبادئ النظم االجتامعي ،وقد أشار بنفسه إىل هذا األمر بشكلٍ رصي ٍح
بعد أن ق ّرر العبارة السابقة؛ إذ دعا أبناء املجتمع إىل تنفيذ أوامر القائد العسكري
ودفع الرضائب املفروضة عليهم وترويج تعاليم الكنيسة التي يدعو إليها القساوسة،
وما إىل ذلك من قضايا مشرتكة مرتبطة بالنظم االجتامعي؛ إضاف ًة إىل ذلك فقد طرح
املتحض أيضاً ،وتط ّرق إىل رشحها وتحليلها يف
هذه األمور عىل صعيد املجتمع العاملي
ّ
ضمن نطاقٍ أكرث شمولي ًة[[[.
خاص ،وع ّد
حضاري ّ ٍ
إداري
وصف كانط تسخري العقل يف إطا ٍر
معي بأنّه استثام ٌر ٌّ
ٍّ
ٍّ
أي ٍ
ٍ
ورشط بأنّه عا ٌّم ٌ
قيد
شامل[[[ .ولكن هل أ ّن هذا التصنيف الذي
استثامره دون ّ
الخاص للعقل عن استعامله العا ّم ،ميكن اعتباره حالً
فصل عىل أساسه االستعامل
ّ
مثالياً بالنسبة إىل املسألة املطروحة؟ فيا ترى أليس من شأن تسخري العقل بح ّري ٍة
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق.
ل استثامر مدركايت العقلية خدم ًة للمصالح العا ّمة كام
[[[ -قال إميانويل كانط يف هذا الصدد« :أرى من الواجب ع ََّ
ٍ
ٍ
ٍ
وخاصة هو أم ٌر جائ ٌز له حينام
يسخّر العامل عقله خدم ًة لق ّراء آثاره العلمية؛ وتسخري اإلنسان عقله ألغراض شخصية ّ
رسمي».
إداري أو
ملنصب
يتصدّى
ٍ
ٍّ
ٍّ
إميانويل كانط ،غوتهولد إفرايم ليسينغ وآخرون ،روشن نگري چيست؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
سريوس آرين بور ،طهران ،منشورات (آگه) 1997 ،م ،ص .34
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أي ٍ
اجتامعي أن يؤزّم النظم االجتامعي الثابت
إداري أو
قيد
ٍّ
واستقال ٍل مبعز ٍل عن ّ
ٍّ
عاجالً أم آجالً؟ يبدو أ ّن كانط بنفسه كان يدرك هذا األمر ،فهو من ناحي ٍة ميدح
ألي خط ٍر يهدّ د عملية
الحاكم السيايس قائالً ...« :إنّه يعرف ّ
حق املعرفة أن ال وجود ّ
التقنني فيام لو أ ِذن لرعاياه بأن يسخّروا عقولهم خدم ًة للمصالح االجتامعية العا ّمة
ويعتمدوا عليها يف س ّن قوانني البلد ،بل ال خطر يف ذلك ح ّتى يف تسخريها ألجل
ثم ترسية ذلك إىل سائر البلدان يف
طرح نق ٍد صادقٍ حول القوانني املوجودة ومن ّ
أمنوذج مثا ٌّيل فريدٌ من نوعه عىل صعيد هكذا
العامل» [[[.إىل أن قال« :نحن لدينا
ٌ
حكومة ،وامللك الذي يحكمنا يعدّ الرائد بني سائر امللوك يف هذا املضامر»[[[ .ومن
ناحي ٍة أخرى قال برصيح العبارة إ ّن فريدريش العظيم قد تس ّبب يف حدوث ٍ
تناقض
اجتامعي ،حيث وصفه بقوله« :هو الشخص الوحيد الذي ميتلك القدرة عىل الدعوة
ٍّ
أي مستوى شاء يف ضمن نطاق حكومته،
إىل التعقّل يف هذا الصدد ّ
بكل ح ّري ٍة وإىل ّ
كام له صالحية دعوة اآلخرين إىل طاعته ...وهو الذي ين ّور عقول اآلخرين وال يخىش
من الظلم ،ناهيك عن امتالكه لق ّو ٍ
ات عسكري ٍة نظامي ٍة تطيع أوامره»[[[.
فحوى رأي كانط حول ما ذكر ميكن تقريره يف كالمه التايل« :الشؤون البرشية يف
غريب وغري متو ّقعٍ ،ولو ألقينا عليه
معيٍ ،لك ّنه
هذا املضامر تسري عىل وفق ٍ
ٌ
نسق ّ
نظر ًة شامل ًة سنلفي ّ
كل ما فيه محفوفاً بالتناقض»[[[.
وألجل توضيح التناقض املشار إليه بشكلٍ أفضل ،وصف التنوير بأنّه نوا ٌة محوري ٌة
نظامي ج ّرا ٌر يحافظ عىل النظم العا ّم يف املجتمع ،أو أنّه كقرش ٍة صلد ٍة تض ّم
جيش
أو ٌ
ٌّ
[[[ -إميانويل كانط ،غوتهولد إفرايم ليسينغ وآخرون ،روشن نگري چيست؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
سريوس آرين بور ،طهران ،منشورات (آگه) 1997 ،م ،ص .40
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ص .41 40-
[[[ -املصدر السابق ،ص .41
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يف باطنها نوا ًة مت ّر يف طور الرشد والنم ّو التدريجي ،ويف نهاية املطاف تضط ّر هذه
تغي سلوكها مع الناس ،حيث قال« :حينام تبادر الطبيعة إىل
القرشة الصلدة ألن ّ
بكل عناي ٍة ،فهذا يعني تعلّق اإلنسان ذاتياً
تربية هذه النواة تحت قرشتها الصلدة ّ
بالتفكري العقيل الح ّر ورغبته يف تناميه وازدهاره؛ وهذا األمر تدريجياً يكون له تأث ٌري
بكل ح ّري ٍة ليتمكّن بعدئ ٍذ
رصف ّ
عىل قابلياته العقلية ،ومن ّ
ثم يصبح قادراً عىل الت ّ
من التأثري عىل تلك املق ّررات واألصول األساسية التي يتق ّوم عليها نظام الحكم الذي
حس لها؛ فشأنّه
يخضع له ،فيحقّق إثر ذلك مصالح أكرث وال يبقى كآل ٍة متح ّرك ٍة ال ّ
أن يكون هكذا»[[[.

توضيحات أخرى للتنوير عىل لسان كانط
ٌ
ثانياً:
يا ترى هل متكّن إميانويل كانط من بيان واقع التنوير والحداثة يف مقالته (ما
هو التنوير)؟
كام ذكرنا آنفاً فإ ّن نقاشات هذا الفيلسوف حول التنوير مل تبدأ مبقالته
تنويري يرغب اإلنسان فيه
رص
املذكورة ومل تختم بها ،فقد تح ّدث فيها عن ع ٍ
ٍّ
بتسخري قابلياته العقلية للخالص من أغالل السلطة املفروضة عليه ج ّراء عدم
رصف فكرياً بح ّري ٍة وشجاع ٍة؛ ولك ّنه ع ّد هذا السلوك مج ّرد
نضجه الذايت بحيث يت ّ
نقطة بداي ٍة النطالق نهض ٍة فكري ٍة واسعة النطاق وبعيدة األمد؛ لذلك تح ّدث يف
بأسلوب
يل عن طبيعة العقل وبنيته وكيفية تسخريه
ٍ
آثاره الالحقة بشكلٍ تفصي ٍّ
ناجعٍ يعني اإلنسان عىل حلحلة مشاكله بنجا ٍح؛ ويبدو أنّه بعد أن وصف التنوير
بأنه نهض ٌة فكري ٌة هدفها إحياء القابليات الفكرية واإلطاحة بسلطة رشيحة األقلّية
يف املجتمع عىل رشيحة األغلبية العظمى ،دعا الناس إىل العمل عىل ترسيخ هذه
بإسهاب نوعاً ما إىل الحديث
بكل اقتدا ٍر وشجاع ٍة ،فتط ّرق
النهضة وتحكيم أُسسها ّ
ٍ
[[[ -املصدر السابق.
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عن ك ّمية النزعات الفكرية التح ّررية ونوعيتها ووضّ ح اآللية املناسبة إلنجاحها.

إذن ،نستنتج مام ذكر أ ّن جميع آثار كانط مبختلف أمناطها وعناوينها ،وكذلك
نهضته الفكرية الذاتية ،قد متحورت بشكلٍ
أسايس حول مقتضيات عرصه؛ لذا من
ٍّ
الحري مبكانٍ تسليط الضوء عليها يف ضمن هذا النطاق.
ّ

ويف املباحث الالحقة سوف نلقي نظر ًة مقتضب ًة عىل آثاره ضمن نطاق هذا
االستنتاج.

الفصل الثالث
«نقد العقل الخالص»

ونبذ الفكر الميتافيزيقي

الفصل الثالث
«نقد العقل اخلالص» ونبذ الفكر امليتافيزيقي
مقدّ مة الفصل الثالث

ذكرنا آنفاً أ ّن إميانويل كانط يف كتابه (نقد العقل الخالص) تح ّدث عن النهضة
كل أم ٍر عرض ٍة للنقد برأيه وتقييمه
العقلية يف الفرتة الزمنية التي عارصها ألجل غربلة ّ
خاصة ومن ث ّم تأييده أو رفضه ،وبالنتيجة فقد أثنى عىل تلك األمور
حسب معايري ّ
التي وصفها باملحرتمة.
نستنتج من مجمل آراء كانط النقدية ما ييل :استثامر العقل بشجاع ٍة واستقال ٍل
حسب املبادئ التي أشار إليها يف مقالته (ما هو التنوير؟) حيث ع ّد هذا األمر متالزماً
بشكلٍ
كل يش ٍء[[[ ،لذلك قال لو رأى بعضهم رضورة تنزيه الدين
أسايس مع مبدأ نقد ّ
ٍّ
كل ٍ
نقد واعرت ٍ
اض
بسبب قدسيته والتقنني والحكومة بسبب شأنهام وعظمتهام ،من ّ
يل ،ففي هذه الحالة ال تبقى أيّة قيم ٍة للعقل الناقد يف هذا العرص -يقصد عرصه-
عق ٍّ
ومن هذا املنطلق أكّد عىل أ ّن الحركة التنويرية تع ّد نهض ًة تقتيض تسخري العقل
كل يش ٍء من دون استثنا ٍء؛ وخاطب املفكّرين والفالسفة ذوي
بشجاع ٍة واستقال ٍل لنقد ّ
النزعة التنويرية لينبّههم عىل مسأل ٍة ها ّم ٍة أخرى قائالً« :ينبغي للعقل م ّر ًة أخرى أن
ثم ال بدّ له من
يتصدّ ى ألصعب املها ّم الفكرية من منطلق معرفته الذاتية؛ ومن ّ
[[[ -ميكن القول إ ّن الفيلسوف الغريب رينيه ديكارت هو أ ّول من وضع أُسس مرشوع النهضة التنويرية عرب تنقية
كل أم ٍر غري عقالين أو مثريٍ ّ
للشك أو ال صواب له ،ومن ث ّم ترسيخ عملية الفكر م ّر ًة أخرى عىل أصو ٍل عقالني ٍة.
الذهن من ّ
لالطّالع أكرث ،راجع :جون غراي ،فلسفه سيايس آيزيا برلني (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية خشايار ديهيمي،
منشورات طرح نو ،طهران.
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كل يش ٍء يف محكم ٍة عقلي ٍة ليك يضمن حقوقه املرشوعة ،إذ إنّ جميع املزاعم
تقييم ّ
الخارجة عن نطاقه ال صواب لها ،لذا ال ينبغي تفنيدها بواسطة أوامر ذوقية ،وإنّ ا
يجب أن تف ّند وفقاً للقوانني العقلية الثابتة؛ واملحكمة التي أرشنا إليها هي ذات نقد
كل
العقل الخالص»[[[ .والجدير بالذكر هنا أ ّن كانط عندما يؤكّد عىل رضورة تقييم ّ
يش ٍء طبقاً للنقد العقيل ،يؤكّد يف الحني ذاته عىل أ ّن العقل نفسه يجب أن يخضع
أيضاً لهذا النمط النقدي ،أي :يجب تقييمه يف محكم ٍة عقلي ٍة ليك نتع ّرف عىل حقيقة
م ّدعياته ونستكشف نقاط ضعفه وق ّوته.
هذا الكالم ّ
يدل عىل ص ّحة ما قاله الفيلسوف األملاين إرنست كاسرير بأ ّن معنى
التنوير الذي طرحه كانط يف مقالته الشهرية (ما هو التنوير؟) مكّنه من تحقيق هدفه
املنشود ،ومن ث ّم سار عليه يف سائر آثاره التي د ّونها بعد هذه املقالة[[[.
ولدى تعريفه التنوير وبيان حقيقته يف كتاب (نقد العقل الخالص) قال مؤكّدا ً:
قائال« :ال ميكن
كل جوانبه» [[[،ث ّم أضاف ً
«يجب عىل العقل أن يخضع للنقد يف ّ
التنصل من النقد»[[[.
للعقل بتاتاً ّ
وفيام يأيت نسلّط الضوء عىل تفاصيل املوضوع يف ضمن املباحث التالية:
أ ّوالً :نقد امليتافيزيقا (ما بعد الطبيعة)
إذا أقررنا بأ ّن التنوير يف منظومة إميانويل كانط الفكرية يقتيض محاكمة العقل
وتوجيه النقد له ،ففي هذه الحالة ال ب ّد من معرفة األسئلة التي تطرح عليه واإلجابات
التي تبدر منه ،وكذلك يجب علينا بيان طبيعة النقد الذي يو ّجه إليه.
[1]- Kant, Immanuel, 1997, p. 101.
[2]- Cassirer, E. 1981, pp. 227- 228.
[3]- Kant, Immanuel, 1997, p. 643.
[4]- Ibid.
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ومق ّدم ٍة لذلك نذكر ما قاله هذا املفكّر الغريب عن امليتافيزيقا التي ع ّدها
ب ّواب ًة عقالني ًة يُ ّ
ستدل بها عىل وجود الله تعاىل وخلود النفس واختيار اإلنسان يف
أفعاله ،فقال ...« :أنا أدعو إىل نقد العقل بشكلٍ عا ٍّم وبالنسبة إىل جميع املعارف
التي ميتلكها ،فهذه القابلية العارية من التجربة بإمكانها أن تعينني عىل السعي
لنيل املعرفة ،وعدّ هذا النقد نوعاً من اتّخاذ قرا ٍر حول إمكانية تحقّق أو امتناع
وكل هذه األمور
امليتافيزيقا بشكلٍ عا ٍّم ،وكذلك بالنسبة إىل تعيني منشئها ونطاقها؛ ّ
يتم إثباتها عىل وفق أصولٍ رصين ٍة»[[[.
يجب أن ّ
نستشف من هذا الكالم أ ّن فحوى رأي كانط يتمحور حول ما إن كان العقل
ّ
ٍ
إجابات معقول ٍة ومتقن ٍة يف شتّى
سديدا ً يف فكره امليتافيزيقي بحيث يتمكّن من طرح
وجل
القضايا املتعلّقة به ،وحول ما إن كانت لديه القدرة عىل إثبات وجود الله ع ّز ّ
وخلود النفس وامتالك اإلنسان لإلرادة واالختيار يف أفعاله وأقواله.
ولكن نتساءل هنا قائلني :ما السبب الذي دعا كانط إىل اختيار امليتافيزيقا يف هذا
املضامر؟ فيا ترى ما الذي جعله يعتقد بأ ّن النقد له القابلية عىل الرقي بالعقل ليبلغ
درجات الفكر امليتافيزيقي؟
ال يختلف اثنان يف أ ّن املفاهيم واألصول امليتافيزيقية يف عهد هذا املفكّر الغريب
كانت تعاين من أوضاع مزرية بحيث مل يكن من املمكن مقارنتها مع سائر العلوم التي
شاعت يف املجتمعات الغربية آنذاك؛[[[ وعىل الرغم من أ ّن العلوم امليتافيزيقية كانت
يف فرت ٍة من الزمن معيارا ً لجميع العلوم ،لك ّنها يف عهد كانط أصبحت كالس ّيدة العجوز
[1]- Ibid. p. 101.

[[[ -إميانويل كانط ،غوتهولد إفرايم ليسينغ وآخرون ،روشن نگري چيست؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
سريوس آرين بور ،طهران ،منشورات (آگه) 1997 ،م ،ص .8
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املسكينة الذليلة التي ال حول لها وال ق ّوة [[[،لذلك تج ّرأ عليها بعضهم قائلني بأنّها
وتعصب  enthusiasmوخرافة superstition
ليست سوى دوغامتية ّ dogmatism
وجرب  fatalismومثالية  idealismوشكوكية  skepticismوتح ّرر من قيود اإلميان
 free thinking unbeliefوإلحاد  atheismوما ّدية  ،materialismوما سوى ذلك
من أوصاف نابية[[[.
ويف هكذا أوضاع بادر كانط إىل بيان رأيه يف املوضوع قائالً" :أقصد من كالمي
تستحق االهتامم والبحث والتحليل ،بـأن
دعوة املفكّرين الذين يعدون امليتافيزيقا
ّ
يتأنّوا قليالً ويبدؤون من نقطة الصفر يف أطروحاتهم حول املسائل املاورائية بحيث
يعدون ما طرح سابقاً وكأنّه مل يكن؛ وأن يولوا أهمي ًة بالغ ًة إلثبات ما إن كان هناك
علم اسمه (ميتافيزيقا) أو ال.
ٌ
إذا كانت امليتافيزيقا بحدّ ذاتها علامً ،فلِ َم مل تصبح كسائر العلوم بحيث تحظى
ودائم؟ وإذا مل تكن علامً من األساس ،فام السبب الذي جعلها ّ
تتجل يف
بقبولٍ عا ٍّم ٍ
هيئ ٍة علمي ٍة تراود أذهان البرش وتجعلهم يف حري ٍة من أمرهم لكونها ال تزول ويف
الرقي واالزدهار من
الحني ذاته ال تتحقّق؟! ...إنّ جميع العلوم األخرى تسري نحو ّ
الحري بنا البقاء يف حلق ٍة مفرغ ٍة بحيث ندور يف د ّوام ٍة ال
دون هواد ٍة ،لذا ليس من
ّ
نهاية لها دون أن ن ّتخذ خطوات مثمرة عىل الصعيد املذكور ،فمن السخرية مبكانٍ
تجاهل هذا العلم ـ امليتافيزيقا ـ الذي يعدّ حكم ًة محض ًة ويعده كثريون بأنّه مرآ ٌة
لعامل الغيب ويسعون من خالله إىل معرفة أرسار الحياة والحقائق الكونية" [[[.إذن،
[[[ -املصدر السابق ،ص .9
[2]- Kant, Immanuel, 1997, p. 119.

[[[ -إميانويل كانط ،غوتهولد إفرايم ليسينغ وآخرون ،روشن نگري چيست؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
سريوس آرين بور ،طهران ،منشورات (آگه) 1997 ،م ،ص .8
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نستنتج مام ذكر أ ّن األوضاع املزرية التي عانت منها امليتافيزيقا تعترب جزءا ً من
األسباب التي جعلت كانط يق ّر بإمكانية الخوض يف مباحثها رغم تفنيده لها[[[.

ثانياً :أسلوب كانط يف نقد امليتافيزيقا
إميانويل كانط لدى تسليطه الضوء عىل ما إن كانت امليتافيزيقا علامً حقيقياً أو
ال ،اعتمد عىل أسلوب ٍ
بحث تف ّرد به عن سائر أقرانه يف تلك اآلونة؛ وفيام يأيت نتط ّرق
إىل بيان هذا األسلوب بشكلٍ
مقتضب:
ٍ
كل إنسانٍ يروم الخوض يف مباحث
لقد تعلّم كانط من ديفيد هيوم فكرة أ ّن ّ
امليتافيزيقا ،يجب عليه أ ّوالً التع ّرف عىل طبيعة األمور املاورائية من الناحية املنطقية،
ومن ث ّم االطّالع عىل األُسس الرضورية التي ترتكز عليها يك يستنتج منها إمكانية
كعلم معت ٍرب يدرج إىل جانب سائر العلوم أو عدم إمكانية ذلك[[[؛ فيا ترى
تحقّقها ٍ
تجسد
هل أنّها كام ا ّدعى أتباع مبادئ الفلسفة املدرسية ّ Scholastic Philosophy
معرف ًة رضوري ًة واقعي ًة متتاز بالعمومية[[[؟
ع ّد كانط األحكام التي ترتتّب عىل املعرفة امليتافيزيقية بكونها أحكاماً تركيبي ًة
مسبق ًة (معطيات قبلية)  synthetic a priori propositionوسنتط ّرق إىل الحديث
عنها الحقاً ،وفحواها أ ّن امليتافيزيقا ميكن اعتبارها علامً فيام لو حافظت عىل هذه
امليزة -الحكم الرتكيبي املسبق -ولك ّن هذا املوضوع ترتتّب عليه قضي ٌة أخرى وهي
[[[ -سوف نوضّ ح يف محلّه بأ ّن هذا األمر مل يكن السبب الوحيد الذي أرغم إميانويل كانط عىل اإلذعان إىل حقيقة
القضايا املاورائية (امليتافيزيقية).
[[[ -ستيفان كورنر ،فلسفة كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،طهران ،منشورات
خوارزمي 1988 ،م ،ص .139
[[[ -إميانويل كانط ،متهيدات (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية غالم عيل حدّاد عادل ،طهران ،منشورات (مركز
نرش دانشگاهي) 1988 ،م ،ص .11
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كيفية تشخيص هذا الحكم ،إذ كيف ميكن للعقل البرشي امتالك معرف ٍة كلّي ٍة
ورضوري ٍة تؤ ّهله لتمييز الحقائق واستطالع مصاديقها؟
وميكننا تلخيص رأي كانط حول ما ذكر يف الفقرة التالية" :إنّ بقاء امليتافيزيقا
حل لهذه املسألة ...لذا
بوصفها علامً أو انهيارها من األساس وزوالها ،مرهونٌ بوضع ٍّ
فإنّ جميع املؤيّدين لها ال اعتبار آلرائهم ما داموا عاجزين عن طرح إجاب ٍة شافي ٍة عن
السؤال التايل :كيف ميكن للمعارف املتحقّقة حالياً أن تتقدّ م عىل املعارف املتحقّقة
مسبقاً؟ فهؤالء ح ّتى وإن استطاعوا تقديم يش ٍء لنا من جانب العقل الخالص ،إال أنّ
الحاجة تبقى قامئ ًة لإلجابة عن السؤال املذكور"[[[ .فحوى هذا الكالم أ ّن املفكّر الذي
يعتقد بامليتافيزيقا ينسب ثروته املعلوماتية إىل العقل الخالص فحسب ،ومن ناحي ٍة
تجسد جانباً
أخرى نستلهم منه أ ّن كانط يعد هذه املعلومات رضوري ًة وكلّي ًة بحيث ّ
من عامل الواقع ،ويرى أنّها أحكا ٌم تركيبي ٌة مسبقةٌ.
وأضاف يف السياق ذاته قائالً ..." :السؤال األسايس الذي يطرح عىل هذا الصعيد
كل تجرب ٍة؟ وما
أي األمور ميكن لإلنسان معرفتها اعتامداً عىل العقل املج ّرد من ّ
هوّ :
مستوى هذه املعرفة؟" [[[.أضف إىل ذلك ،هل أ ّن اإلدراك الحاصل من العقل الخالص
فهم ٍ
وكل بالحقائق واألحكام الرتكيبية املسبقة؟
كاف ّ
الذي ال تجربة له ،يسوقنا نحو ٍ

ثالثاً :الفلسفة النقدية
بعد أن سلّط إميانويل كانط الضوء عىل القضايا التي ذكرناها آنفاً ،م ّهد الطريق
للولوج يف القضية األساسية ملوضوع البحث عىل الصعيد اإلبستمولوجي ،فبادر
أحكام
إىل طرح السؤال التايل :كيف ميكن للعقل اكتساب معرف ٍة قبلي ٍة (إصدار
ٍ
[[[ -املصدر السابق ،ص .12
[[[.Kant, Immanuel, 1997, p. 103 -
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مسبق ٍة)[[[؟ ث ّم تط ّرق إىل الحديث عن الجهود الفكرية التي تتكفّل باإلجابة عن
هذا السؤال ،ووصفها بأنّها فلسف ٌة نقدي ٌة  critical philosophyحيث قال« :هذا
السؤال يتض ّمن معامل الواجب األسايس للفلسفة النقدية ،إذ يتمحور حول إمكانية
أو استحالة تحقّق الحكم الرتكيبي»[[[.
يف املبحث الالحق سوف نسعى إىل اإلجابة عن السؤال املذكور بشكلٍ موج ٍز ونذكر
السبب يف إمكانية تحقّق املعرفة القبلية -األحكام الرتكيبية املسبقة -وتجدر اإلشارة هنا
إىل أ ّن تفاصيل اإلجابة وجميع مكامنها موجود ٌة يف كتاب كانط (نقد العقل الخالص).
تخصصية قدر املستطاع ،اذ
يف هذا الرشح املقتضب سوف نجتنب ذكر توضيحات ّ
سنسلّط الضوء عىل فكرة كانط بالنسبة إىل التنوير الفكري وعرص النهضة والحداثة.

رابعاً :اإلجابة عن سؤال كانط اإلبستمولولجي
لإلجابة عن سؤال إميانويل كانط :كيف ميكن للعقل اكتساب معرف ٍة قبلي ٍة (إصدار
أحكام مسبق ٍة)؟ نقول أ ّوالً إنّه يعتقد بكون القضايا تقسم منطقياً إىل ثالثة أنواعٍ،
ٍ
هي :تحليليةٌ ،وتركيبي ٌة الحق ٌة (بعدية) ،وتركيبي ٌة مسبق ٌة (قبلية)؛ واملراد من القضايا
فردي[[[.
هنا األحكام التي فحواها التصديق بأم ٍر ما ،أي :إنّها إذعا ٌن ٌّ
القضية التحليلية هي عبار ٌة عن قضي ٍة يت ّم تص ّور املحمول فيها بشكلٍ
ضمني عىل
ٍّ
ضوء تص ّور مفهوم املوضوع؛ فإنكار قضية "املطر فيه رطوبةٌ" عىل سبيل املثال بزعم
أ ّن "املطر ليس فيه رطوبةٌ" يؤ ّدي إىل حدوث ٍ
تناقض .نواجه يف هكذا قضايا تعريفاً
[[[ -إميانويل كانط ،متهيدات (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية غالم عيل حدّاد عادل ،طهران ،منشورات (مركز
نرش دانشگاهي) 1988 ،م ،ص .112
[[[.Kant, Immanuel, 1997, p. 146 -
[[[ -إميانويل كانط ف ّند تقسيم ديفيد هيوم املتق ّوم عىل فكرة أ ّن القضايا إ ّما أن تكون تحليلي ًة أو تركيبيةً ،حيث
أضاف لها قسامً ثالثاً هو القضايا الرتكيبية املسبقة التي متثّل املادّة األساسية يف مواضيعه الفلسفية.
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ألم ٍر ما ونجد نسب ًة ذاتي ًة بني شيئني ،لذا تصبح القضية منطقيةً؛ والجدير بالذكر هنا
أ ّن إثبات ما إن كان تعريفنا ألحد األمور منطبقاً مع الواقع أو ال ،مثل اعتبار املطر
رطباً؛ يع ّد موضوعاً آخر ال يندرج ضمن هذا البحث ،لذلك يقال إ ّن األحكام التحليلية
توسع من نطاق
ال تُخرب عن الواقع ،كذلك ال متنحنا معلومات إضافية ومن ث َ َّم ال ّ
معارفنا ،بينام القضية الرتكيبية حسب آراء ديفيد هيوم وإميانويل كانط هي عبار ٌة
عن قضي ٍة ال تكون النسبة بني املحمول واملوضوع فيها ذاتيةً ،كام أنّها ال تتض ّمن
أي ٍ
تناقض فيام لو أُنكر مضمونها كام لو قيل
تعريفاً ،ونتيجة ذلك هي عدم حدوث ّ
"نسبة األمطار السنوية يف قا ّرة آسيا أكرث من أيّة قا ّر ٍة أخرى" ،فهذه القضية تركيبي ٌة
وال تتض ّمن رضور ًة منطقيةً ،أي أنّها تخرب عن الواقع وتزيد من معلوماتنا.
هناك مالحظ ٌة جدير ٌة باالهتامم بالنسبة إىل القضايا الرتكيبية ،وهي أ ّن هكذا
قضايا تخرب عن الواقع لكون صدقها أو كذبها مرتبطان باألخبار التي نستطلعها من
الواقع ،وعىل هذا األساس فهي تع ّد تركيبي ًة الحق ًة  a posterioriمبعنى أ ّن صدقها
أو كذبها مرتبطان باألخبار التي نتلقّاها من عامل الخارج ،يف حني أ ّن القضايا التحليلية
كل ما يحدث يف عامل الخارج ليس من شأنه أن يكون
ليست فيها هذه امليزة ،أل ّن ّ
مؤثّرا ً يف رفض أو قبول تعريف البرش ملا يطرح يف القضايا التحليلية؛ ومهام يكن
االستدالل فهي بهذا املعنى وصفت بكونها قضايا تحليلية قبلية  a prioriبوصفها
مستقلّ ًة منطقياً عن األمور التجريبية والواقعية.
قسم ٍ
ثالث من
املسألة التي أضافها كانط إىل هذا املبحث هي إمكانية طرح ٍ
القضايا ،وهي الرتكيبية املسبقة (القبلية) ،فهي تركيبي ٌة من حيث إخبارها عن الواقع،
أي إخبا ٍر متلقّى من عامل الخارج ،مبعنى أ ّن الشواهد
ومسبق ٌة لكونها مستقلّ ٌة من ّ
واألدلّة التجريبية ال تأثري لها عىل تأييد ص ّحتها أو كذبها .فهي عىل هذا األساس تع ّد
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أحكاماً عينيةً ،ويف الحني ذاته ذهنيةً؛ لذا قيل إ ّن عاملي الذهن والخارج قد اتّحدا
فيها .ولو ع ّدنا ميزتها املسبقة أمرا ً كلّياً ورضورياً كام قال كانط [[[،ففي هذه الحالة
ال ب ّد لنا من تعريف األحكام الرتكيبية املسبقة بأنّها أحكا ٌم تخرب عن الواقع عىل نحو
[[[
الرضورة واإلجامل.
الجدير بالذكر أ ّن هذا الرأي الذي تب ّناه كانط ال ينسجم مع وجهة نظر أصحاب
النزعة العقلية الذين يؤكّدون عىل أصالة وإتقان القضايا التحليلية ،وال يتناغم مع
رأي أصحاب النزعة التجريبية الذين ال يعتقدون إال بالقضايا الرتكيبية الالحقة.
بعد أن ذكرنا تحليالً مقتضباً حول القضايا امليتافيزيقية من وجهة نظر إميانويل
كانط ،فالرضورة تقتيض بيان معامل رأيه القائل بأ ّن علامء امليتافيزيقا يعدون املعارف
من سنخ القضايا الرتكيبية املسبقة وي ّدعون أنّهم مبعونة العقل املحض فقط قادرون
عىل استكشاف الحقائق ومعرفة كُنه األمور الكلّية والرضورية؛ وتجدر اإلشارة هنا
[[[ -املقصود من الكلّية يف األحكام املسبقة سوا ًء كانت تحليلي ًة أو تركيبيةً ،هو ذات الكلّية التا ّمة التي ليس فيها
أي اسثتنا ٍء؛ ولكن مفهوم الرضورة فيها ّ
يدل عىل معنى مختلف ،فرضورة األحكام التحليلية يعني ات ّصافها باللزوم
ّ
املنطقي لدرجة أ ّن إنكارها يفيض إىل حدوث ٍ
تناقض ،بينام األمر ليس كذلك بالنسبة إىل رضورة األحكام الرتكيبية
لكل تغيريٍ يحدث يف الكون) ،إذ ليس من املنطقي مبكانٍ نفيها وتص ّور أ ّن حدوث
املسبقة كام يف قولنا (هناك علّ ٌة ّ
تغيريٍ دون علّ ٍة يوجب حدوث ٍ
َ
تناقض ومن ث َّم ادّعاء استحالته؛ بل يعني أ ّن تلك األحكام موجود ٌة يف جميع أفكارنا
حول األمور الحادثة وال سيّام يف مجال اآلراء العلمية لكونها تضاهي األصول األساسية للفكر البرشي وهي الرشط
الحسية.
األ ّول إلمكانية تحقّق التجربة ّ
لالطّالع أكرث ،راجع :ستيفان كورنر ،فلسفة كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،طهران،
منشورات خوارزمي 1988 ،م ،ص .150 149-
ٍ
تركيبي مسبقٍ يؤدّي
إنكار
ن
أ
حني
يف
،
تناقض
حدوث
عن
يسفر
خالصة الكالم أ ّن إنكار أحد األحكام التحليلية
ّ
حكمٍ
ٍّ
الحس التجريبي.
إىل استحالة تحقّق الفكر ّ
[[[ -الكلّية والرضورة مل تطرحا يف تعريف إميانويل كانط لألحكام املسبقة ،ولك ّنه يعتقد بأ ّن هذه الخصائص-
عم سواها؛ وهذا يعني اعتقاده
لوحدها أو باشرتاكها مع غريها -تع ّد معيارا ً لتشخيص األحكام املسبقة ومتييزها ّ
ٍ
اختالف بني تعريف هذه األحكام وبني متييزها عن بعضها.
بوجود
لالطّالع أكرث ،راجع :ستيفان كورنر ،فلسفة كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،طهران،
منشورات خوارزمي 1988 ،م ،ص .150 - 149
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إىل أنّه طرح تحليالً جديدا ً عن مفهوم امليتافيزيقا -ما وراء الطبيعة -وع ّده يتض ّمن
قضايا تركيبي ًة مسبقةً .من املؤكّد أ ّن هذا الرأي املحوري هو الذي تأ ّهب كانط
لتحليله ونقده بدقّ ٍة وإتقانٍ  ،متهيدا ً لإلجابة عن السؤال القائل :هل أ ّن العقل املحض
ـ الخالص ـ الذي يعد املرتكز األسايس والوسيلة األوىل يف الفكر امليتافيزيقي ـ له
القدرة عىل منحنا أحكاماً تركيبي ًة مسبق ًة أو أنّه عاج ٌز عن ذلك؟ اإلجابة عن هذا
السؤال قد أرشنا إليها عىل لسان كانط بشكل موجزٍ ،حيث ق ّررها لدى توضيحه
ماهية األحكام الرتكيبية املسبقة وكيفية تحقّقها.
وهناك مسأل ٌة جدير ٌة بالذكر هنا ،وهي أ ّن كانط يعتقد بقدرة العقل البرشي
عىل معرفة األحكام الرتكيبية املسبقة ،حيث ذكر أمثل ًة تطبيقي ًة عىل هذا الرأي ،ومن
جملتها اعتباره علم الرياضيات بجميع فروعه كالحساب والهندسة األقليدية وكذلك
فيزياء نيوتن ،مج ّرد أحكام تركيبية مسبقة ،ناهيك عن أنّه وصف املنطق األرسطويئ
الخاص بهذه امليزة أيضاً.
مبعناه
ّ
من املؤكّد أ ّن علم الرياضيات حظي باهتامم الفالسفة عىل م ّر العصور ،لك ّن علم
الفيزياء مل يبلغ هذه املكانة إال يف العرص الحديث وال س ّيام بعد عهد إسحاق نيوتن؛
[[[
وكانط بدوره ع ّده نقطة التالحم بني املفاهيم الذهنية والخارجية.
بعد هذه النظرة املوجزة عىل آراء كانط بالنسبة إىل موضوع البحث� ،يإمكاننا
[[[ -من البديهي أ ّن رأي إميانويل كانط بالنسبة إىل مبادئ رياضيات إقليدس وفيزياء نيوتن باعتبار أنّها من جملة
األحكام الرتكيبية املسبقة ،يع ّد هزيالً حسب مبادئ الفلسفة املعارصة وال ميكن الدفاع عنه أو إثباته بوج ٍه؛ ولك ّننا
أرشنا إىل بعض تفاصيله ألجل بيان طبيعة املعارف التي يتّحد يف رحابها الذهن مع عامل الخارج ،كذلك أردنا التنويه
أي ٍ
نقد
عىل أ ّن رأيه بصواب فيزياء نيوتن ونظرياته ال يخلو من وج ٍه متقنٍ  ،فهذه النظريات بقيت راسخ ًة دومنا ّ
ٍ
وتفنيد طوال قرنٍ كاملٍ بعد كانط ،حيث نجح نيوتن يف بيان بعض الظواهر الطبيعية والقواعد العلمية الدقيقة
األمر الذي أرغم املعارضني عىل اإلذعان إىل إمكانية تحصيل معرف ٍة متق ّوم ٍة عىل ٍ
يل متوائمٍ ،
حس وعق ٍّ
أساس ّ ٍّ
صائب وكأ ّن حلم املعرفة الحقيقية اليقينية
أي أنّها من املعارف الرضورية التي ال يجوز إنكارها دون استدال ٍل
ٍ
 Epistemologyقد تحقّق وأصبح من الوقائع يف حياة البرشية.
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تلخيص وجهة نظره يف إطار آخر ضمن اإلجابة عن السؤال التايل :هل بإمكاننا تحصيل
معاين مثل مفاهيم علم الرياضيات وفيزياء نيوتن باالعتامد عىل مبادئ امليتافيزيقا؟
ويف املبحث التايل نتط ّرق إىل بيان اإلجابة عن السؤال من قبل إميانويل كانط:

خامساً :إجابة كانط عن السؤال
بذل إميانويل كانط جهودا ً حثيث ًة لإلجابة عن السؤال املذكور بغية بيان األسلوب
الذي يتمكّن الذهن من خالله تحصيل األحكام الرتكيبية املسبقة ،وإلثبات ص ّحة
مبادئ رياضيات إقليدس وفيزياء إسحاق نيوتن كمق ّدم ٍة إلبطال مبادئ امليتافيزيقا؛
حيث أكّد عىل أ ّن أصحاب النزعتني العقلية والتجريبية غري قادرين عىل بيان كيفية
حصول اإلنسان عىل األحكام الرتكيبية املشار إليها ،إذ لهم القدرة فقط عىل بيان
كيفية تحصيل املعارف التجريبية أو كسب بعض املعلومات الذهنية مام يعني أنّهم
عاجزون عن توضيح تلك املعارف الذهنية التي تحيك عن الواقع ،ومن هذا املنطلق
حل هذا اللغز ،وقال إ ّن السبيل الوحيد إلثبات صواب األحكام
ا ّدعى كانط بأنّه يعرف ّ
ٍ
ٍ
ومعلومات خارجي ٍة منسجم ٍة
مدركات
الرتكيبية املسبقة هو افرتاض اشتاملها عىل
مع املنظومة الفكرية البرشية ،وهذا يعني انطباق القضايا الذهنية والعينية يف آنٍ
ٍ
واحد .هذه الفرضية ع ّدها كانط حالً ملسألة املعرفة (كيفية تحصيل األحكام الرتكيبية

املسبقة) وش ّبهها مبا فعله نيكوالس كوبرنيكوس يف مجال تأريخ علم الفلك ،حيث ع ّد
افرتاض حركة النجوم يف السامء أمرا ً ال طائل منه وال جدوى لكونه ال يط ّور أفكارنا،
ٍ
جديد ميكن من خالله إزالة
أسلوب
ومن هذا املنطلق أكّد عىل رضورة اللجوء إىل
ٍ
العقبات الكامنة يف مسرية التط ّور الفكري ،حيث كان يعتقد بأ ّن السامء والنجوم
ثابت ٌة ونحن الذين ندور يف رحابها.
املعرفة يف الوقت الحارض برأي كانط ال تعني املشاهدة العينية التي يكون اإلنسان
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عىل ضوئها متأثّرا ً فقط وغري مؤثّرٍ ،بحيث ينتظر الطبيعة تفرض عليه ما تشاء ،وإنّ ا
الحسية بشكلٍ فاعلٍ ومن ث ّم تطبيق النظم
تعني قدرته عىل التحكّم باملعلومات ّ
الذي يضعه والقوانني التي يق ّرها يف عامل الطبيعة؛ حيث قال يف هذا الصدد« :العقل
ال يستلهم قوانينه من عامل الطبيعة ،وإنّ ا يفرضها عليه»[[[ .وميكن تفسري هذه
القاعدة التي وضعها كانط كام ييل« :االفرتاض السابق الذي كان شائعاً بني العلامء
هو تطابق الصور الذهنية مع الحقائق الخارجية ،يف حني أنّ االفرتاض الحايل محوره
أنّنا نعرف األشياء بشكلٍ يتناسب مع قابلياتنا املعرفية» [[[.هذه اآلراء يف الواقع
ٍ
ملحات من وهج ثورة كوبرنيكوس الفكرية التي انعكست يف تص ّورات
عبار ٌة عن
كانط وأث ّرت عىل منظومته املعرفية ،وعىل أساسها ذهب إىل القول برضورة التمركز
عىل مصدر املعرفة ومن ث ّم تسليط الضوء عىل ما يرتبط بجميع املعارف وفق هذه
القاعدة؛ لذلك بادر بادئ ذي بد ٍء إىل بيان هيئة املنظومة الفكرية لإلنسان وتوضيح
املراد من العنارص املسبقة (غري التجريبية) واملفاهيم املتعالية[[[ بالرشح والتحليل،
ث ّم تط ّرق إىل بيان كيفية تحقّق االنسجام بني املدركات التي يت ّم تحصيلها من عامل
الخارج يف إطار عامل الذهن؛ وبعد ذلك دخل يف مرحل ٍة أخرى أثبت فيها إمكانية
تحصيل األحكام الرتكيبية املسبقة.

سادساً :كيفية إدراك القضايا الرتكيبية املسبقة
يف بادئ الكالم حول كيفية إدراك القضايا الرتكيبية املسبقة ،نشري بشكلٍ
مقتضب
ٍ
[[[ -إميانويل كانط ،متهيدات (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية غالم عيل حدّاد عادل ،طهران ،منشورات (مركز
نرش دانشگاهي) 1988 ،م ،ص .163
[[[.Kant, Immanuel, 1997, p. 110 -
[[[ Transcendental -هذه الكلمة تعترب واحد ًة من املصطلحات األساسية يف فلسفة إميانويل كانط ،حيث تشري يف
الحسية املسبقة يف منظومة
داللتها إىل القوى املاورائية الخارقة للطبيعة ،أي أ ّن دالالتها تتمحور حول العنارص غري ّ
الحسية التجريبية ،ولوالها ملا تحقّقت هذه اإلدراكات.
اإلنسان الفكرية والتي تع ّد رشوطاً أساسي ًة يف اإلدراكات ّ
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إىل رأي إميانويل كانط يف هذا الصدد ث ّم نتط ّرق إىل رشحه بإيجازٍ.
خالصة رأي كانط حول املوضوع املشار إليه أ ّن الق ّوة الذهنية لإلنسان والتي
الخاصة باملفاهيم الزمانية واملكانية ،لها هيئتان مسبقتان
تعني إدراك التفاصيل
ّ
إحداهام زمانية واألخرى مكانية؛ وأ ّما قواه اإلدراكية التي تشمل قوى الفكر والحكم
والتصديق يف إطار اثني عرش مفهوماً مسبقاً .وظيفة الذهن تبدأ بإضفاء إطا ٍر زما ٍّين
الحسية ث ّم تبادر قواه
أو مكا ٍّين عىل املعلومات الخارجية باالعتامد عىل قابلياته ّ
الحسية املتع ّددة التي لها القدرة عىل التو ّحد
اإلدراكية إىل توحيد النمط بني املدركات ّ
فيام بينها لتعكس حقيقة أم ٍر ما ،وفيام بعد مت ّهد األرضية املناسبة إلصدار األحكام
اإلدراكية والشخصية؛ وهذه العملية يف الحقيقة ينشأ من خاللها النظم االبتدايئ
الحسية املشوشّ ة واملرتاكمة.
للتص ّورات الذهنية يف إطار سلسل ٍة من املدركات ّ
بعد هذه العملية تقوم القوى اإلدراكية بتمهيد الطريق للذهن يك يحبك الحقائق
خاص وذلك باالعتامد عىل املفاهيم واملعاين املسبقة التي
املتناسبة مع بنيته يف إطا ٍر ٍّ
الحسية املنبثقة من القضايا
اكتسبتها؛ وهذا األمر ال يتحقّق إال بعد صياغة املدركات ّ
معيٍ؛ وهكذا
يل ّ
التجريبية السالفة ،حيث يت ّم التحكّم بها وتنسيقها يف إطا ٍر عق ٍّ
يتمكّن الذهن من إدراك الحقائق التي تتناغم مع مبادئ فيزياء نيوتن ،وهذه كلّها
قضايا تركيبي ٌة مسبقةٌ.
ذكر كانط هذه االستدالالت يف كتابه (نقد العقل الخالص) ضمن تفاصيل
خاصة ويف إطا ٍر معق ٍّد ،فاستنتج عىل ضوئها طريقة وكيفية إدراك القضايا الرتكيبية
ّ
املسبقة ،حيث أكّد عىل أ ّن اإلنسان ليست له القدرة عىل اكتساب هذه األحكام
إال عىل ضوء ما ييل:
حسية مسبقة (زمانية
 )1حينام يريد بيان الجزئيات التي تعكس تص ّورات ّ
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ومكانية) ،إذ يعتقد كانط بأ ّن هذه الحالة تنعكس يف مبادئ رياضيات إقليدس.
الحسية واملفاهيم
 )2حينام يريد تطبيق املفاهيم الذهنية املسبقة عىل املدركات ّ
املنتزعة منها مثل مفهومي البياض والثقل مثالً ،وذلك بعد تسخري مبادئ اإلدراك الذايت
أحكام عيني ٍة تجريبي ٍة عا ّم ٍة.
املتعايل للق ّوة العقلية؛ وتحويل األحكام اإلدراكية إىل ٍ

سابعاً :تقرير املوضوع بإيجا ٍز
نتط ّرق فيام يأيت إىل بيان تفاصيل املوضوع بشكلٍ
مقتضب بهدف تقرير كيفية
ٍ
إدراك القضايا الرتكيبية املسبقة:

الحسية املسبقة
 )1األطر ّ
يعتقد إميانويل كانط بأ ّن األطر الزمانية واملكانية لألشياء ،ليست من سنخ
الحوادث أو املزايا الطبيعية املحسوسة ،وإنّ ا تع ّد من جملة الوسائل الذهنية ،أي
الحسية
أنّها إطا ٌر إلدراك حقيقة العامل الذي نعيش يف كنفه ،ولك ّنه كام ٌن يف الصور ّ
ويشكّل هيئ ًة كلّي ًة رضوري ًة لها.
حواسنا تدرك املعلومات التي تكتسبها من عامل الخارج ضمن اإلطار املذكور
ّ
ومن ث ّم تصوغها بشكلٍ يتناغم مع مقتضياته ،وهذا يعني أ ّن الزمان واملكان ال
الحواس ،بل هام موجودان لدينا ضمن أُط ٍر مسبق ٍة متق ّدم ٍة عىل
يتحقّقان عن طريق
ّ
الحسية؛ وال ريب يف أ ّن اإلنسان
املكتسبات الذهنية التي ّ
تتحصل عن طريق التجربة ّ
أي إدر ٍ
حس يف منأى عن الزمان واملكان ،لذلك قيل...« :
غري قاد ٍر عىل تحقيق ّ
اك ّ ٍّ
وهذا هو السبب يف نشأة بعض العلوم املرتبطة باملحسوسات مثل علم الهندسة،
إال أنّها علو ٌم متنحنا قضايا كلّية ورضورية»[[[.
[[[ -ستيفان كورنر ،فلسفة كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،طهران ،منشورات
خوارزمي 1988 ،م ،ص .50
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 )2األطر اإلدراكية املسبقة
اإلدراك القبيل أو املسبق لدى اإلنسان حسب رأي إميانويل كانط ميكن تقريره
وبيان طبيعته كام ييل:
أ -اإلدراك الذايت املتعايل
تجسد عامالً واحدا ً وكلّياً
أكّد إميانويل كانط عىل أ ّن ملكة التفكري لدى البرش ّ
الحسية املتع ّددة املشتّتة ،مام يعني أ ّن
يضفي وحد ًة وكلّي ًة عىل الفكر واملعطيات ّ
اإلنسان بح ّد ذاته هو الذي يخلق عامل التجربة ،وهذا هو السبب يف قدرته عىل
إدراكها من خالل قواه العقلية؛ ولك ّن هذه املعرفة يف الواقع معترب ٌة وحقيقي ٌة ناهيك
ٍ
واحد.
عن أنّها متتاز بالعمومية لكون القوى املعرفية لدى البرش عىل نسقٍ
نستشف من رأي كانط أ ّن الذهن البرشي ما مل ميتلك إدراكاً ذاتياً وما مل
إذن،
ّ
يعلم نطاق ف ّعاليته وماهيتها الحقيقية واألطر املؤث ّرة فيه والكيفيات التي تطرأ
عليه بحيث يدرك أنّه عبار ٌة عن أم ٍر ليس من سنخ الكيفيات العارضة ج ّراء وحدته
الثابتة قدمياً وحديثاً؛ فهو عاج ٌز عن تحليل ما يطرأ عليه من تص ّور ٍ
ات ذهني ٍة متن ّوع ٍة
مفهوم ٍ
واحد ،ومن ث ّم ال ميكنه التع ّرف عليها ضمن نطاقٍ إدرايكٍّ
ومشتّت ٍة يف إطار
ٍ
مو ّح ٍد يندرج تحت داللة (ذات) ،ومن هذا املنطلق فالرشط األسايس لتحصيل املعرفة
بأم ٍر ما هو تحقّق اإلدراك الذايت ومعرفة النفس بوصفها أمرا ً ذاتياً واحدا ً [[[،وإثر ذلك
متيس التص ّورات املشتّتة واملتع ّددة مرآ ًة تعكس شخصي ًة كامن ًة يف ٍ
ذات إنساني ٍة عارف ٍة
مباهيتها؛ وهذا يعني أ ّن اإلنسان حينام يج ّرد عن اإلدراك الذايت سوف يحرم من إدراك
أي أم ٍر يف عامل الخارج ،ونتيجة ذلك يقال إ ّن هذا اإلدراك هو الدعامة األساسية للكون
ّ
[[[ -ناقش إميانويل كانط هذا املبحث تحت عنوان الوحدة املتعالية لإلدراكات النفسية املحضة Transcendental
.unity of apperception

الفصلالثالث" :نقدالعقلالخالص"ونبذالفكرالميتافيزيقي

63

وما فيه من أشياء متن ّوعة .وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن كانط ع ّد اإلدراك الذايت الذي
يعني الوحدة املتعالية للفهم النفيس املحض ،صور ًة من صور الفهم التي يلحظ يف
[[[
رحابها مفهوما الزمان واملكان.
ب -املقوالت الذهنية املسبقة
حينام تتّحد التص ّورات املتع ّددة واملشتّتة يف إطار الذات البرشية بحيث تصوغ
بني ًة واحدةً ،ففي هذه الحالة متيس مستع ّد ًة ألن تتح ّرر من مسألة كونها مج ّرد
موضو ٍع لقضايا إدراكي ٍة شخصي ٍة ،ومن ث ّم تتأطّر ضمن نطاق األحكام التجريبية
كل إنسانٍ ؛ ويف هذه الحالة فالق ّوة الذهنية
العينية التي تحظى باعتبا ٍر وقيم ٍة لدى ّ
بحسب رأي إميانويل كانط تنشط من ٍ
جديد ومن ث َ َّم تطلق املعاين واملفاهيم املسبقة
الحسية واملفاهيم املستوحاة منها[[[ والتي ع ّدها
عىل نفسها وكذلك عىل اإلدراكات ّ
مقوالت ،لذا ما مل ِ
نضف املقوالت الذهنية املسبقة مثل العلّة واملعلول ،والوحدة
والكرثة ،والوجود والعدم ،والخ؛ عىل القضايا اإلدراكية الشخصية كقولنا (هذا الحجر
ثقيل) ،ففي هذه الحالة ال تتح ّول القضايا اإلدراكية إىل قضايا تجريبية عينية وال
ٌ
ثقيل).
ميكننا القول حينها (هذا الحجر ٌ

 )3كيفية إدراك املفاهيم الذهنية االثنتي عرشة
ساق إميانويل كانط مبحثاً مبسوطاً حول كيفية إدراك املفاهيم الذهنية االثنتي
عرشة ومعرفة دورها ،وفيام يأيت نتط ّرق إىل بيان املوضوع باختصارٍ:
بادئ ذي بد ٍء ال ب ّد من القول بأ ّن هذا الفيلسوف الغريب ذهب إىل القول بأ ّن

[[[ -ستيفان كورنر ،فلسفة كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،طهران ،منشورات
خوارزمي 1988 ،م ،ص .195
[[[ -هذه هي فحوى مبحث التحليل املتعايل الذي طرحه إميانويل كانط يف كتابه (نقد العقل الخالص).
.Kant, Immanuel, 1997, p. 203, ff
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الحسية ضمن عملية الفكر وإصدار
املفاهيم الذهنية التي تطلق عىل املدركات ّ
يختص
األحكام العقلية ،ذات أنوا ٍع عديد ٍة من مختلف الجوانب وأحد هذه الجوانب ّ
بالتن ّوع املوجود بني املفاهيم بح ّد ذاتها ،إذ إ ّن أحد املعاين قد ينتزع أحياناً من ذات
الحسية ،مثل مفهوم (أبيض) املنتزع من بياض الثلج؛ وأحياناً أخرى ال
اإلدراكات ّ
ينتزع من إدر ٍ
حسي ٍة بحيث يكون موجودا ً قبل عملية اإلدراك ومتق ّوماً عىل
اكات ّ
قواعد رياضية ،لذا نط ّبقه عىل أم ٍر جز ٍّيئ ،مثل اتّصاف املكان باألبعاد الثالثة ،واتّصاف
عد ٍ
الزمان ب ُب ٍ
واحد؛[[[ بينام نقوم يف بعض األحيان بإطالق معنى عىل أم ٍر جز ٍّيئ ال
الحسية وال
يتّصف مبا ذكر يف الحالتني السابقتني ،أي أنّه ليس منتزعاً من اإلدراكات ّ
ريايض ،مثل
ميثّل قضي ًة رياضي ًة مسبقةً ،وإنّ ا هو عبار ٌة عن أم ٍر مسبقٍ لك ّنه غري
ٍّ
لكل تغيريٍ يحدث يف الكون).
(العلّة) التي نقصدها يف قولنا (هناك علّ ٌة ّ
داللة بعض املفاهيم -مثل مفهوم البياض املنتزع من الثلج -ال توجد مشكل ٌة
جا ّد ٌة يف بيانها ،بينام هناك تعقي ٌد يف بيان داللة مفاهيم أخرى من قبيل ماهية األبعاد
الثالثة للجسم والعلّة املس ّببة لحدوث املعلول؛ وعىل هذا األساس حاول كانط رشح
وتحليل املفاهيم املسبقة والرياضية مثل ثاليث أو أحادي األبعاد بوصفها أجزا ًء تندرج
الحس الذي يشمل الظرفني الزماين واملكاين ،لك ّنه حاول بيان كيفية
ضمن نطاق
ّ
الحسية أو
داللة املفاهيم املسبقة نظري العلّة عىل أساس طبيعة ارتباطها باإلدراكات ّ
املفاهيم التي تنتزع منها ،وهذا يعني أنّه أراد إثبات قضايا األحكام بشكلٍ
منطقي
ٍّ
اعتامدا ً عىل القضايا التجريبية املحسوسة.
حينام نتط ّرق إىل رشح وتحليل الداللة الكلّية والعينية لبعض القضايا التي تناظر
ثقيل) ،ندرك أ ّن السبب يف كلّيتها وعينيتها يف املفاهيم الالحقة
قولنا (هذا الحجر ٌ
[1]- Kant, Immanuel, 1997, p. 162.
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الحسية التي تتمثّل يف (الحجر) و (ثقيل) ،بل هذه امليزة
ليس منتزعاً من اإلدراكات ّ
تع ّد أمرا ً كامناً فيام يضيفه الذهن من تلقاء نفسه حينام يربط بني املفاهيم الالحقة؛
ثقيل) التي تعكس قضي ًة
ومن هذا املنطلق لو بادرنا إىل تجريد عبارة (هذا الحجر ٌ
عيني ًة تجريبيةً ،من مفهوم (هذا جوه ٌر ذو ميز ٍ
ات عرضي ٍة) ،سوف تتح ّول القضية
ثقيل برأيي)؛ وإذا ج ّردنا عبارة (الحجر يجب وأن يصبح
إىل ما ييل( :هذا الحجر ٌ
ساخناً عند سطوع الشمس) من مفهوم (هذا هو أحد معاين العلّية) ،ففي هذه
الحالة تتح ّول القضية إىل التايل( :ال ب ّد وأن تسطع الشمس عىل الحجر أ ّوالً ليك يصبح
ساخناً)؛ واألمثلة من هذا النمط كثري ٌة ومتن ّوعةٌ.
إميانويل كانط سلّط الضوء عىل مختلف أنحاء الرتابط بني املفاهيم يف القضايا
الحسية الالحقة ،وحاول إضفاء صبغ ٍة إدراكي ٍة عىل القضايا التجريبية والعينية
ّ
حكم
وتحويلها إىل
كل وشمو ٍّيل؛ وهذا يعني أنّه أراد إثبات وجود ٍ
ٍ
أحكام ذات طابعٍ ّ ٍّ
كل هيئ ٍة تص ّوري ٍة منطقي ٍة ،حيث أكّد عىل
ومفهوم مسبقٍ ومقول ٍة فكري ٍة يف ّ
تجريبي
ٍ
ٍّ
الحسية تقودنا إىل إدراك قاطبة املفاهيم
أ ّن جميع الصور املنطقية املمكنة يف القضايا ّ
واملقوالت الذهنية دون استثنا ٍء؛ فهو يعد املفاهيم الذهنية االثنتي عرشة متتاز بطابعٍ
ولكل
كل قضي ٍة فيها أربعة أجزا ٍء ،هي الك ّم والكيف والنسبة والجهةّ ،
منطقي لكون ّ
ٍّ
ٍ
واحد منها ثالث صو ٍر منطقي ٍة ،لذلك ميكن استنتاج اثني عرش مفهوماً مسبقاً حسب
التوضيح التايل:
فكل قضي ٍة من الناحية الصورية ومن حيث طبيعة ارتباط
طبقاً لك ّمية الحكمّ ،
الحسية ،إ ّما أن تكون كلّي ًة أو جزئيةً ،أو أنّها شخصي ٌة
مفاهيمها املنتزعة من اإلدراكات ّ
كل قضي ٍة كلّي ٍةّ ،
كل قضي ٍة
وتدل عىل كرث ٍة يف ّ
متثّل وحد ًة يف املقولة املندرجة ضمن ّ
كل قضي ٍة شخصي ٍة.
جزئي ٍة ،كام أنّها تعكس أمرا ً كلّياً أو شمولياً يف ّ
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فكل قضي ٍة تعترب من الناحية الصورية إ ّما موجب ٌة أو
وبالنسبة إىل كيفية الحكمّ ،
واقعي ،والسالبة تندرج يف
سالب ٌة أو معدولةٌ ،فاملوجبة تع ّد مقول ًة مندرج ًة يف إطا ٍر
ٍّ
رص ملوضوع القضية.
سلبي ،واملعدولة عبار ٌة عن ح ٍ
إطا ٍر ٍّ

فكل قضي ٍة من الناحية الصورية إ ّما أن تكون حملي ًة
أ ّما بالنسبة إىل الحكمّ ،
أو رشطيةً ،والرشطية بدورها إ ّما أن تكون متّصل ًة أو منفصلةً ،حيث تندرج ضمن
مقوالت األحكام الحملية للجوهر والعرض ،واألحكام الرشطية املتّصلة للعلّية؛ يف
ٍ
يجسد الفعل واالنفعال.
حني أنّها يف األحكام الرشطية املنفصلة عبار ٌة عن أم ٍر
مشرتك ّ

فكل قضي ٍة من الناحية الصورية إ ّما أن تكون
وأ ّما بالنسبة إىل جهة الحكمّ ،
كل مقول ٍة مندرج ٍة يف
محتمل ًة أو متحقّق ًة أو رضوريةً ،وعىل هذا األساس نقول إ ّن ّ
وكل مقول ٍة متحقّق ٍة
حكم محتملٍ متثّل مقولتني يف اإلمكان العا ّم واالمتناعّ ،
إطار ّ
كل ٍ
فهي تندرج تحث مقولتي الوجود والعدم ،يف حني أ ّن الرضورية تع ّد من مقوالت
الخاص[[[.
الوجوب واإلمكان
ّ
إذن ،نستنتج مام ذكر أ ّن كانط أثبت امتالك الذهن اثنتا عرشة مقول ًة من
املفاهيم املسبقة (القبلية).

ٍ
الحسية
 )4أربع
مالحظات ها ّم ٍة حول كيفية تطبيق املفاهيم الذهنية يف اإلدراكات ّ
ٍ
مالحظات ها ّم ٍة حول املفاهيم
تجدر اإلشارة يف ختام البحث إىل ع ّدة
الحسية من وجهة نظر
الذهنية املسبقة وكيفية تطبيقها عىل صعيد اإلدراكات ّ
إميانويل كانط:
املالحظة األوىل :املفاهيم الذهنية املسبقة حسب رأي كانط تع ّد خاوي ًة بح ّد
[1]-Kant, Immanuel, 1997, pp. 204- 214.
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كل دالل ٍة ،وال ميكن كسب أيّة معرف ٍة من خاللها ،ولكن إن أُطلقت فقط
ذاتها من ّ
الحسية واملفاهيم املنتزعة منها فسوف تكون مصدرا ً للمعرفة.
عىل اإلدراكات ّ
الحسية بأنّها مفاهيم
املالحظة الثانية :أكّد كانط عىل أ ّن وصف اإلدراكات ّ
رصف بها ،وهذا األمر ليس من جملة مصاديق اإلدراكات
ذهنية ،يع ّد مبثابة الت ّ
الحسية وال يعد صور ًة من صور بيان هيكلية القضايا الجزئية التي تعكس صورا ً
ّ
مسبق ًة للحواس ،أي للزمان واملكان .معنى هذا الكالم أ ّن منط النشاط املعريف-
عملية التفكري -هنا ّ
الحسية
رصف الذهن البرشي يف طبيعة اإلدراكات ّ
يدل عىل ت ّ
معيٍ ،فعىل سبيل املثال عندما نقول (هناك علّ ٌة
بحيث ينظّمها وفق
ٍ
أسلوب ّ
أي مصداقٍ من
ّ
لكل تغيريٍ يحدث يف الكون) ،سوف ال نح ّدد ملفهوم (العلّة) ّ
الحسية ،بل ندرج املفاهيم ضمن نطاق هذه املقولة فقط ث ّم
مصاديق اإلدراكات ّ
ننسق فيام بينها؛ وقد ع ّد كانط هذه النظرية بأنّها ثورته الكوبرنيكية عىل الصعيد
ّ
توصل إىل نفس النتيجة عىل صعيد مفهومي الزمان
املعريف؛ وكام ذكرنا آنفاً فقد ّ
واملكان ،حيث قيل يف هذا الصدد ...« :الرغبة الجامحة التي دعت إميانويل كانط
ألن يذهب إىل هذا الرأي نلمسها جلي ًة ضمن تفاصيل رسالته التي بعثها إىل
رفيقه وتلميذه ماركوس هريتس بتأريخ  21شباط  /فرباير عام  1772م»[[[.
الحسية يف إطار املفاهيم واملقوالت
املالحظة الثالثة :ال ميكن إدراج اإلدراكات ّ
املسبقة دون تنسيقٍ ( ،)schematismوهذه القاعدة تعترب من جملة أه ّم املباحث
املطروحة يف فلسفة إميانويل كانط ،وبيان ذلك كام ييل:
الحسية ،فال
يرى كانط بأ ّن املقوالت الذهنية لو أُريد لها الداللة عىل اإلدراكات ّ
[[[ -ستيفان كورنر ،فلسفة كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،طهران ،منشورات
خوارزمي 1988 ،م ،ص .155
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منسقةً ،وهذه اإلدراكات ألجل أن يتس ّنى لنا إدراجها ضمن واحد ٍة
ب ّد وأن تكون ّ
ٍ
عندئذ أن متتلك القابلية عىل تلبية أحد الرشوط
من املقوالت الذهنية ،يجب
املوضوعة مسبقاً.
صحيح أ ّن املقوالت الذهنية تندرج تحت مظلّة الصور املنطقية لألحكام
ٌ
الحس ،لك ّنها إن افتقدت
التجريبية ،وال تطلق إال عىل ما ّ
يتجل يف نطاق اإلدراك ّ
منطقي ال غري ومن ث ّم ال ّ
تدل
لالنسجام املطلوب سوف ال تتع ّدى كونها مج ّرد إطا ٍر
ٍّ
أي إدر ٍ
حس.
عىل ّ
اك ّ ٍّ
التنسيق الذي يقوم الذهن به بغية استكشاف معاين أحد املفاهيم ،معناه تضييق
ٍ
خاص ٍة؛ وبشكلٍ عا ٍّم ميكن القول
نطاق ذلك املفهوم وتقييده
بظروف زماني ٍة ومكاني ٍة ّ
بأ ّن هذا التنسيق يعني تحقّق ٍ
مفهوم مو ّح ٍد من قضايا
رشط يت ّم يف إطاره ظهور
ٍ
الخاصة ،ولكن مبا أ ّن جميع األشياء
متع ّددة عىل ضوء وحد ٍة تركيبي ٍة لبعض األمور
ّ
بالحس والتجربة ال تتحقّق إال يف رحاب الزمان ،لذا نستنتج من التنسيق
املرتبطة
ّ
مفهوم له القابلية عىل تحديد ٍ
رشط زما ٍّين ،ومن ث ّم يُطلق عىل
كل
املشار إليه أ ّن ّ
ٍ
املقولة املندرجة تحته عىل األشياء املذكورة.
إذن ،التنسيق يع ّد رشطاً أساسياً لتحصيل ٍ
معي من التجربة العينية ،مثالً
منط ّ ٍ
كل إدر ٍ
حس ال ميكن إدراجه تحت مقولة الجوهر ما مل يتّصف بالدوام
يقال إ ّن ّ
اك ّ ٍّ
والثبات يف نطاق الزمان؛ أي أ ّن الجوهر من شأنه أن يطلق عىل أحد املدركات
الحسية حينام ّ
واقعي متواصلٍ يف رحاب الزمان ،ومن هذا املنطلق
يدل عىل أم ٍر
ّ
ٍّ
الحس عندما تعكس أمرا ً مق ّدماً عىل الزمان ،أي
فمقولة العلّية تطبّق عىل اإلدراك ّ
وجوب تق ّدمها عىل أحد األمور األخرى ،وإلخ.
وال بأس هنا من ذكر نقطتني حول تنسيق املفاهيم الذهنية كام ييل:
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النقطة األوىل :إميانويل كانط يعد التنسيق املشار إليه متعالياً ويؤكّد عىل أنّه
ٍ
كل
مختلف عن منط التوحيد بني املفاهيم الالحقة والرياضية التي هي مج ّرد
ٌ
تخطيط ّ ٍّ
ووهمي.
ٍّ

النقطة الثانية :يرى كانط أ ّن املفاهيم املتناسقة مختلف ٌة عن نظائرها غري
املتناسقة ،وقد طرح األوىل ضمن مبحث املعرفة مؤكّدا ً عىل أ ّن املفاهيم الذهنية ال
الحسية إن خرجت عن نطاق املعرفة ،يف حني أنّه طبّق
ميكن إطالقها عىل اإلدراكات ّ
املفاهيم غري املتناسقة عىل بعض القضايا مثل فلسفة األخالق وسائر األمور التي
تتمحور حول العلّية غري الجربية بني إرادة اإلنسان وفعله.
املالحظة الرابعة :لو ع ّدنا التنسيق رشطاً رضورياً إلطالق املفاهيم عىل املدركات
الخاصة يف إطار
الحسية ،فهذا الرشط هو الذي يضفي عىل التجربة العينية صورتها
ّ
ّ
الحسية تعترب من الرشوط الرضورية ،فالكالم
ٍ
أحكام تركيبي ٍة مسبق ٍة؛ إذ إ ّن التجربة ّ
هنا يتمحور حول التسمية الصائبة للمفاهيم الذهنية يف رحاب املدركات واملفاهيم
الالحقة التي تنتزع منها.
الحسية متثّل مقادير ممت ّدة،
وفيام يأيت نذكر مثاالً عىل املوضوع :جميع اإلدراكات ّ
وهذا هو األساس يف إمكانية حصول التجربة العينية يف مقولة الك ّم وكذلك هو الرشط
مسبق أو جوه ٌر
تركيبي
الرضوري عىل صعيد تحقّقها ،كام أنّه بطبيعة الحال حك ٌم
ٌ
ٌّ
كل تغيريٍ بحيث ال يتناقص
يف جميع التغيريات بحيث يبقى كظاهر ٍة تعكس حدوث ّ
كل تغيريٍ يطرأ طبقاً لقانون
مقداره يف الطبيعة وال يتزايد مطلقاً ،ناهيك عن أنّه يعني ّ
العلّية الذي تكون العلّة فيه مق ّدم ًة عىل املعلول ،كذلك هو صور ٌة لجميع الجواهر
التي يدركها الذهن بشكلٍ متقارنٍ وتؤث ّر عىل بعضها بشكلٍ متباد ٍل[[[.
[[[ -هذا الكالم يعني أ ّن العالقة بني ظاهرتني ميكن تص ّورها يف إطار ثالث صو ٍر فيام لو أخذنا عنرص الزمان بنظر
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أحكام تركيبي ٍة
إذن ،ذهب كانط إىل القول بأ ّن األمور التي ذكرت أعاله عبار ٌة عن
ٍ
مسبق ٍة[[[ يت ّم من خاللها بيان صياغة املفاهيم التي ّ
تدل عىل مس ّمياتها ،ومن ث ّم فهي
[[[
ب ّواب ٌة ملعرفة كيفية تحقّق التجارب العينية إال أنّها متثّل القوانني الطبيعية الكلّية؛
ٍ
انعكاس لهذه التجارب األمر الذي جعل
وذلك أل ّن العلوم الطبيعية ليست سوى
الرشط الرضوري يف تحقّقها رشطاً رضورياً أيضاً عىل صعيد العلوم الطبيعية .ومن
الجدير بالذكر هنا أ ّن كانط ال يعد هذه الرشوط من جملة األمور التي يصوغها
تجريبي ،وإنّ ا يراها
حس
الذهن عىل ضوء معارفه الالحقة بحيث ينتزعها يف إطا ٍر ّ ٍّ
ٍّ
دعام ًة تتق ّوم عىل أساسها التجربة العينية ،لذا فهي ليست مثر ًة لها؛ ومن هذا املنطلق
ٍ
وفرضيات مطروح ٍة
تب ّنى فكرة أ ّن األحكام الرتكيبية املسبقة عبار ٌة عن أصو ٍل موضوع ٍة
يف رحاب الدراسات التجريبية ،فهو يص ّور ما بعد الطبيعة -امليتافزيقا ـ وكأنّها طبيعةٌ.

ثامناً :املعرفة مثر ٌة مشرتك ٌة بني الذهن وعامل الخارج
استنادا ً إىل متب ّنيات إميانويل كانط الفكرية ،فاملعرفة ليست مثر ًة لعامل الخارج
الحسية املتوامئة مع العنارص
تجسد تركيباً من املعطيات ّ
وحده أو الذهن فقط ،وإنّ ا ّ
الحسية مل تندرج تحت صو ٍر وأط ٍر تجريبي ٍة مسبق ٍة يف
الذهنية؛ فلو أ ّن اإلدراكات ّ
ذهني ضمن وحد ٍة
رحاب الزمان واملكان ،ومل تظهر إىل الوجود عىل ضوء تص ّو ٍر
ٍّ
االعتبار ،وهي كالتايل:
 صور ٌة استمراري ٌة تنطبق مع مقولة الجوهر. صور ٌة متوالي ٌة تتناسق مع مفهوم العلّية. صور ٌة متقارن ٌة مع مبدأ االشرتاك.كل ظاهر ٍة يف الكون لها علّ ٌة متقدّم ٌة عليها يف الوجود ،إال أنّنا من خالل تجاربنا
[[[ -مثال ذلك علمنا املسبق بكون ّ
الالحقة وبحثنا واستقصائنا نتع ّرف عىل حقيقة تلك العلّة املتقدّمة ونستكشف ماهيتها.
[[[ -إميانويل كانط ،متهيدات (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية غالم عيل حدّاد عادل ،طهران ،منشورات (مركز
نرش دانشگاهي) 1988 ،م ،ص .162
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متعالي ٍة من اإلدراك الذايت املحض ،ففي هذه الحالة ليس من شأنها أن تنعكس عىل
هيئة إدر ٍ
اكات مع ّين ٍة وثابت ٍة ،وهذا يعني ارتباط اإلدراكات قاطب ًة بالذهن ومبا يف ذلك
وكل ما هو موجود يف عامل الخارج.
الحسية ّ
اإلدراكات ّ
عم ذكر وكام أرشنا سابقاً ،فإ ّن تعقّل أم ٍر ما وتص ّوره ذهنياً يت ّم يف رحابه
فضالً ّ
إطالق بعض املقوالت املسبقة عىل ما يدركه الذهن من قضايا محسوسة أو مفاهيم
منتزعة من هذه القضايا ،مثل العلّة واملعلول؛ ومن ث ّم يح ّول األحكام اإلدراكية
الذاتية إىل أحكام تجريبية عينية.
إميانويل كانط إضاف ًة إىل أنّه يعتقد بدور الذهن عىل الصعيد املعريف ،فهو يؤكّد
أيضاً عىل أهمية العامل الخارجي يف هذا املضامر ،حيث يعد القوى اإلدراكية لإلنسان
ال تضفي الوحدة إال عىل التص ّورات املتع ّددة ومن ث َ َّم تبادر إىل تركيبها مع بعضها،
فهي يف الحقيقة ال تخلق هذه التص ّورات؛ وهذا الرأي هو املفرتق الذي م ّيزه عن
الفيلسوف األملاين جوهان كوتليب فيخته الذي طرح فكرة أ ّن القوى اإلدراكية توجد
الحسية؛ لذلك بعث كانط رسال ًة نصحه فيها بأن ال يأمل خريا ً من الطريق
املدركات ّ
الصعب والوعر الذي اختاره يف مسريته الفكرية والذي سلكه أصحاب الفلسفة
املدرسية يف العهود السالفة[[[.
وخالصة الكالم أ ّن املعرفة من وجهة نظر كانط تع ّد مثر ًة مشرتك ًة بني الذهن
والحس من غري عقلٍ يعد أعمى؛ إذ
حس،
ّ
وعامل الخارج ،فالعقل يع ّد خاوياً بدون ٍّ
إ ّن العقل بح ّد ذاته ال يستطيع النأي بنفسه عن عامل املا ّدة لكونه خاضعاً له ،فهو ال
يزاول حركته الذهنية إال ضمن األطر املا ّدية فقط ،ويف حال خروجه عن املا ّدة سوف
[[[ -ستيفان كورنر ،فلسفة كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،طهران ،منشورات
خوارزمي 1988 ،م ،ص .196
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يتيه ويتخ ّبط ويبدأ بالحديث عن أشياء ال ميكن لإلنسان معرفتها؛ ومن جملة ما قاله
إلثبات هذا الرأي« :تجرب ٌة بدون نظري ٍة هي عمى ،ونظري ٌة بدون تجرب ٍة هي مج ّرد
فكري»[[[.
له ٍو
ٍّ

تاسعاً :مثرة نظرية كانط املعرفية
ترتّبت الكثري من النتائج عىل نظرية إميانويل كانط املعرفية يف مجال ماهية
األحكام الرتكيبية املسبقة وكيفية حصولها يف الذهن البرشي ،وميكن القول بشكلٍ عا ٍّم
بأ ّن أطروحته التي ساقها عىل صعيد بيان حقيقة معرفة اإلنسان قد مت ّخضت عنها
مثرتان أساسيتان كام ييل:
 )1املثالية املتعالية
الحس وكذلك
إذا تب ّنينا الرشوط التي وصفت بأنّها رضوري ٌة يف مجال اإلدراك ّ
أقررنا بصواب الرشوط الرضورية يف حصول التجربة العينية مبعنى قبولنا بالعنارص
املعرفية املتعالية ،ففي هذه الحالة ال ب ّد لنا من التخيل عن الرؤية الواقعية التي
طرحت من قبل الفالسفة القدماء ،ومن ث ّم ال محيص لنا من تهميش فكرة فهم
األشياء كام هي -يف نفسها -واللجوء إىل نظرية فهمها كام تبدو لنا.
حواسه ويصوغ معانيها ضمن
قال كانط إ ّن اإلنسان بطبعه يدرك األشياء يف إطار ّ
[1]- Kant, Immanuel, 1997, p. 193.

الحسية يف بحثنا الراهن ،تعترب إحدى األصول الثابتة يف منظومة
إ ّن حاجة الفكر إىل املادّة التي نقصد منها اإلدراكات ّ
إميانويل كانط الفكرية ،وهذا األمر ينطبق أيضاً عىل األحكام التحليلية ومبادئ املنطق الصوري التي هي يف ظاهر
تتجل بوضو ٍح حينام نروم إصدار
الحس؛ مام يعني رضورة قول إ ّن فائدة هذه األحكام ّ
الحال مستغني ٌة عن اإلدراك ّ
أحد األحكام الرتكيبية ،وبعبار ٍة أخرى فإ ّن توضيح املفاهيم يع ّد مقدّم ًة لتطبيقها وإطالقها عىل مداليلها من قضايا
ت ّم إدراكها بالفعل أو أ ّن عقولنا متتلك القابلية عىل إدراكها.
لالطّالع أكرث ،راجع :ستيفان كورنر ،فلسفة كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،طهران،
منشورات خوارزمي 1988 ،م ،ص .172 - 152

الفصلالثالث" :نقدالعقلالخالص"ونبذالفكرالميتافيزيقي

73

املفاهيم املرتس ّخة يف ذهنه ،ومن ث ّم يدرك أ ّن الكون يبقى مستورا ً ومكنوناً بالنسبة
إليه فيام لو تج ّرد عن الظهور يف نطاق الزمان واملكان ،وكذلك يكون مجهوالً إذا ما
افتقد للوحدة التي يصوغها الذهن عن طريق إدراكه املتعايل واملفاهيم التي يحبكها
مام يراه يف عامل الخارج؛ وهذا يعني عجزه عجزا ً تا ّماً عن إدراك العامل املحيط به
بشكلٍ
مستقل ،ومن ث َ َّم عدم قدرته عىل فهم ماهيته لكون هذا العامل بح ّد ذاته يعد
ٍّ
غامض
من املعقوالت املج ّردة (األشياء يف ذاتها)  noumenonبالنسبة إىل البرش ،فهو ٌ
يتجل إال يف رحاب ظواهر ملموسة  phenomenonلكون اإلدراك
بالنسبة إليهم وال ّ
املعريف برأيه مرتبطاً بعامل الظواهر فحسب[[[.
لو تت ّبعنا آراء كانط لوجدناه يطرح مبادئ املثالية املتعالية ضمن فلسفته النقدية،
وفحوى كالمه أ ّن املعرفة البرشية مقترص ٌة عىل عامل الظواهر ال غري ،يف حني أ ّن
متت بصل ٍة إىل تجاربنا يف عامل الخارج.
املعقوالت املج ّردة (األشياء يف ذاتها) ال ّ
من املؤكّد أ ّن هذه النظرية سوا ًء يف الوقت الراهن أو يف عهد كانط نفسه،
عرض ٌة للنقد والتقريع ،لذلك نقول :إذا ع ّدنا القوى اإلدراكية لإلنسان مقترص ًة
الحسية والظواهر املا ّدية ،فكيف ميكننا يف هذه الحالة الحديث عن
عىل األطر ّ
ٍ
وجود كونٍ
ومعقوالت مج ّرد ٍة؟ ومن ث ّم ما الذي يس ّو غ لنا بأن نعترب هذه
عظيم
ٍ
الحسية يف منظومة الفكر البرشي؟ ناهيك عن
األمور علالً لظهور اإلدراكات
ّ
العديد من التساؤالت األخرى يف هذا املضامر[[[.
من امل ّؤكد أن طرح تفاصيل أكرث حول هذا املوضوع واإلجابة عن األسئلة املذكورة
[[[ -لو مت ّعنا ودقّقنا يف داللة هذه النظرية نجدها ّ
برشي ،وهذه
فكري
تدل عىل كون معرفة اإلنسان ذات طابعٍ
ٍّ
ٍّ
ٌ
معارف إنسانيةٌ! وقد
هي الطوطولجيا  tautologyيف فلسفة إميانويل كانط ،إذ فحواها أ ّن املعارف اإلنسانية هي
كان لهذه النظرية وق ٌع عىل الفالسفة الذين تلوه.
[[[ -من الجدير بالذكر هنا أ ّن إميانويل كانط يدرج الوجود والعلّة ضمن املقوالت الذهنية.
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التوسع أكرث يف جوانب
ٍ
بإسهاب عرب بيان آراء مختلف الفالسفة واملفكّرين ،يقتضيان ّ
البحث ،لك ّن ذلك ال يسعنا هنا من منطلق مراعاة اإليجاز يف الكتاب.

 )2تفنيد امليتافيزيقا
إحدى أه ّم النتائج التي مت ّخضت عنها فلسفة إميانويل كانط النقدية هي تفنيد
مبادئ الفكر امليتافيزيقي ونقد مساعي العقل املحض يف معرفة بعض املفاهيم
املاورائية ،مثل الله تعاىل والكون واختيار اإلنسان يف أفعاله وخلود النفس ،لكونها-
ألي
برأيه -ال ّ
الحسية التي ندركها يف عامل الخارج وال وجود ّ
متت بصل ٍة إىل الظواهر ّ
مدلو ٍل لها فيه بداعي أنّها مفاهيم ذهنية؛ وعىل هذا األساس ذهب إىل القول بعقم
كل ٍ
فكري يراد منه اإلجابة عن بعض األسئلة الشائعة بني الفالسفة واملفكّرين،
ّ
نشاط ٍّ
مخي يف أفعاله؟ وهل أ ّن نفسه خالدة
ومن جملة ذلك ما ييل :هل أ ّن اإلنسان ّ ٌ
الوجود؟ هل أ ّن الكون محدو ٌد من الناحيتني الزمانية واملكانية أو ال؟ أي هل هو
وجل موجو ٌد أو ال؟ وما إىل ذلك من أسئل ٍة عىل
متنا ٍه أو غري محدو ٍد؟ هل أ ّن الله ع ّز ّ
غرار ما ذكر.
كانط يعد امليتافيزيقا -القضايا املاورائية -بأنّها فكر ٌة واهي ٌة ومخادع ٌة ومعقّد ٌة
للغاية ،لذلك قال إ ّن تفنيدها يتطلّب بذل جهو ٍد حثيث ٍة ،ومن هذا املنطلق تط ّرق
إىل نقدها بص ٍرب وسعة صد ٍر يف كتابه الشهري (نقد العقل الخالص) ،حيث ف ّند آراء
ملحات مام ذكره من ٍ
ٍ
نقد الذعٍ.
الفالسفة القدماء حولها؛ ونكتفي هنا باإلشارة إىل
انتقد هذا الفيلسوف الغريب فكرة أ ّن امليتافيزيقا بح ّد ذاتها متثّل جوهرا ً بسيطاً
متكّن عىل م ّر الزمان من التو ّحد والتناسق مع األشياء املا ّدية ومبا فيها الجسم الذي
يحل فيه ،وقال معرتضاً ...« :املفاهيم حسب هذا املدّ عى وال س ّيام مفهوم (الجوهر)،
ّ
كل امتزاجٍ مع
تعترب بحدّ ذاتها وجودات محضة ،لذا يفرتض فيها أن تكون عاري ًة من ّ
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الحس والتجربة؛ ولك ّن كالماً كهذا ال يتق ّوم إال حني تحقّق ٍ
تجريبي
مسبق غري
رشط
ٍ
ّ
ٍّ
بحيث تطرح فيه (الذات) التي يدور النقاش والجدل حولها باعتبار أنّها عني الذات
املطروحة يف اإلدراك الذايت املحض للذهن البرشي؛ يف حني أنّ الذات اإلدراكية
ثم فهي تعدّ رشطاً أساسياً
الحسية ،ومن ّ
تضفي وحد ًة تركيبي ًة عىل جميع تص ّوراتنا ّ
الحسية مام يعني أنّها ٌ
ذهني ،لذا ال
مفهوم
كل
رشط يف وصف ّ
ٍ
يف تحصيل التجربة ّ
ٍّ
ميكن القول بأنّها واحد ٌة ملصاديق أحد املفاهيم»[[[.
أحكام تركيبي ٍة
ا ّدعى مؤيّدو امليتافيزيقا أيضاً صواب طرح مباحث فكرية يف إطار
ٍ
مسبق ٍة حول الكون وجميع القضايا املحفوفة بنطاق الزمان واملكان ،لك ّن كانط أكّد
عىل أ ّن هذا الطرح يستوجب تقرير مسائل فلسفية جدلية متناقضة [[[،وهي بطبيعة
وتوسع من نطاقها
الحال ال تجدي نفعاً إال من جهة أنّها تنعش النقاشات الفلسفية ّ
فتخرجها من ح ّيزها الض ّيق لتع ّم االستدالالت العقلية املتقنة[[[.
ومن جملة آراء كانط أ ّن القضايا الذهنية املسبقة بالنسبة إىل علم الكون ،غري
صائب ٍة ومحفوف ٌة باألخطاء ناهيك عن أنّها سقيم ٌة منطقياً ،لذلك قال« :السؤال عن
بزمن محدّ ٍد؟ وهل هو متنا ٍه من حيث املكان؟ أي هل أنّه
الكون بقولنا :هل يبدأ ٍ
ٌ
منوط يف الواقع إىل قدرتنا عىل تحديد نطاقه زمانياً
محدو ٌد زمانياً ومكانياً أو ال؟
الحسية ،ولك ّن هذا األمر غري ممكن لكون النطاق املذكور
ومكانياً من خالل تجاربنا ّ
يل وال توجد أيّة تجرب ٍة من شأنها إثباته بشكلٍ
محسوس
ٍ
ليس سوى
ٍ
مفهوم عق ٍّ
كل جوه ٍر ميكن أن
بالنسبة لنا؛ ومن ثَ َّم نقول يف اإلجابة عن السؤال :هل أنّ ّ
[[[ -استنتج إميانويل كانط مام ذكر أ ّن علم النفس االستداليل النظري مفتق ٌر بالكامل إىل موضو ٍع ٍ
معترب.
ٍ
فرضيات مو ّحد ٍة.
[[[ antinomy -هي قضايا متناقض ٌة يف ظاهرها وتطرح ضمن
[[[ -إميانويل كانط ،متهيدات (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية غالم عيل حدّاد عادل ،طهران ،منشورات (مركز
نرش دانشگاهي) 1988 ،م ،ص .338
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يقسم إىل أجزا ٍء أو أنّه جز ٌء واحدٌ غري قابلٍ للتقسيم؟ إنّ فرضيتنا تتمحور حول أنّ
ّ
بالحس والتجربة ،لذا ليس من املمكن تحقّق هذا األمر عىل
تقسيم الجوهر مرهونٌ
ّ
خارجي
كل أم ٍر عا ٍر عن مصداقٍ
أرض الواقع ،والنتيجة هي عدم إمكانية تقسيم ّ
ٍّ
محسوس» .إضاف ًة إىل ذلك ،ساق كانط الكالم حول وجود الله سبحانه وتعاىل بوصفه
ٍ
يل غري قابلٍ
واجب الوجود يف نطاق البحث املذكور ،فهو تبارك شأنه مفهو ٌم عق ٌّ
للحس والتجربة املا ّدية.
ّ
إذن ،يعتقد هذا الفيلسوف الغريب أ ّن مسائل علم الكون غري خاضع ٍة للبحث
تنصب ضمن القضايا غري التجريبية،
والتحليل ألجل إثبات صوابها ،وذلك لكونها
ّ
حيث أكّد عىل أ ّن املؤيدين واملعارضني لهم القدرة يف إقامة أدلّ ٍة عىل إثباتها أو
تفنيدها يف آنٍ ٍ
واحد؛ فاملسائل امليتافيزيقية جدلي ٌة تناقضي ٌة برأيه وال ميكن تص ّورها
وفق القواعد العقلية حتّى وإن ظهرت يف إطار م ّد ٍ
عيات يطرحها البرش.
ميكن القول إ ّن السبب يف تب ّني كانط لهذا الرأي يرضب بجذوره يف اعتقاده
الحسية ،وبني املفاهيم
بأ ّن العقل ال مي ّيز بني املفاهيم العقلية املفتقرة إىل املداليل ّ
الحسية املنتزعة من اإلدراكات الخارجية؛ إذ إ ّن املفاهيم العقلية ليس
التجريبية ّ
من شأنها تسخري املقوالت اإلدراكية ليك تطّلع عىل كُنه الكون وأرساره .وكام
ذكرنا آنفاً فإ ّن كانط يعد الفلسفة ب ّواب ًة نقدي ًة يتمكّن اإلنسان من خاللها تجاوز
العجز املعريف الذي يعاين منه ،فهي تلقّنه بأن ال طائل وال جدوى من السعي إىل
تتجسد يف
استكشاف ما وراء الطبيعة -امليتافيزيقا -وذلك أل ّن املعرفة الحقيقية
ّ
الحسية التجريبية والظواهر املا ّدية ،لذا ليس من شأنه التع ّرف عىل بعض
القضايا ّ
األمور مثل تكامل العامل يف رحاب الزمان واملكان ،وإمكانية تقسيم األشياء إىل
أجزاء متناهية ،ذات واجب الوجود ،العلّة غري املسبوقة بعلّ ٍة ما ّدي ٍة ،كون اإلنسان
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مخيا ً يف أفعاله ،املعقوالت املج ّردة (األشياء يف ذاتها)؛ وما إىل ذلك من قضايا
ّ
عقلية غري محسوس ٍة لدى البرش.
ويرى كانط بأ ّن علم الالهوت النظري يتض ّمن بعض املعتقدات التي ال صواب
وجل وصفاته ومحموالته غري خاضع ٍة ألية
لها ،وذلك أل ّن جميع كامالت الله ع ّز ّ
تجرب ٍة؛ ورغم أنّه متكّن من إثبات هذه النظرية باالعتامد عىل ما ساقه من ٍ
نقاش يف
كتابه (نقد العقل الخالص) ضمن موضوع (متعلّق التجربة) يف فصل (تحليل القضايا
املتعالية) ،لك ّنه انتقد الرباهني التي ساقها العلامء إلثبات وجود الله سبحانه وتعاىل
سعياً منه إىل تفنيدها ،لذلك قيل :املؤاخذة التي طرحها إميانويل كانط عىل برهان
الوجود[[[ فحواها أ ّن مفهوم الوجود ليس محموالً حقيقياً ،لذا فهو ال يتض ّمن تعريف
أي أم ٍر ماورا ٍّيئ
خفي؛ وعىل هذا األساس ال ميكننا إثبات وجود أو عدم وجود ّ
أم ٍر ٍّ
مثل الله تعاىل باالعتامد عىل تعريفه ،وهذا هو ذات الخطأ الذي وقع فيه من طرح
برهان علم الكون[[[ ،حيث افتُض فيه أ ّن سلسلة العلل الالمتناهية تنتهي يف عامل
[[[
الحس والتجربة .أضف إىل ذلك ميكن تلخيص إشكال برهان علم الالهوت الطبيعي
ّ
يف أ ّن سلسلة الوسائل والغايات الالمتناهية ،مثل سلسلة العلل واملعلوالت الفاعلة
الحس والتجربة،
املشار إليها يف الربهان السابق ،قد طرحت وكأنّها تحدث يف عامل ّ
بينام الواقع عىل خالف هذا امل ّدعى متاماً.
[[[ Ontological Argument -برهان الوجود -األنطولوجيا -يؤكّد عىل إمكانية تص ّور الذات التا ّمة الكاملة ،وعىل
أساسه يت ّم إثبات وجود الله سبحانه وتعاىل.
[[[ Cosmological Argument -برهان علم الكون -الكوزمولوجيا -فحواه أ ّن وجود املعلول وعدم تناهي سلسلة
وجل.
كل يش ٍء ،وهي ليست سوى الله ع ّز ّ
العلل دليالن عىل وجود علّ ٍة مستقلّ ٍة عىل رأس ّ
[[[ Physico theological Argument -يت ّم تقريب االستدالل بربهان علم الالهوت الطبيعي عىل أساس
كل رقع ٍة من العامل بحيث نلمس فيه سلسل ًة من الوسائل
النظم املوجود يف الكون ،إذ مبا أنّه متحق ٌّق يف ّ
والغايات ،فهو ال ب ّد وأن يكون ناشئاً من ٍ
غرض وإراد ٍة منشؤهام قدرة صانعٍ وحكيمٍ له ٌ
هدف يف أفعاله؛ وهو
ليس سوى الله تبارك شأنه.
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ويف ختام البحث تجدر اإلشارة إىل أ ّن املفاهيم املاورائية -امليتافيزيقية -مثل الله
تعاىل والنفس واالختيار والخ ،حتّى وإن ع ّدت غري متحقّق ٍة بذاتها أو مبا يناظرها يف
الحس والتجربة حسب رأي إميانويل كانط ،ورغم أنّها ليست من سنخ املفاهيم
عامل ّ
الالحقة املنتزعة من التجربة ،وليست عىل غرار املفاهيم املسبقة املتق ّومة عىل
منتظم  ،regulativeويف طر ٍح
الحس والتجربة؛ لكن من املمكن طرحها يف إطا ٍر
ٍ
ّ
كهذا ستكون لها القابلية يف توجيه الذهن نحو ٍ
معيٍ .مثالً ميكننا أن نأخذ
هدف ّ
ذات النفس اإلنسانية بنظر االعتبار بصفتها جوهرا ً بسيطاً ذا شخصي ٍة مح ّدد ٍة وهوي ٍة
ثابت ٍة حتّى وإن كانت عرض ًة لتغيريٍ متواصلٍ  ،ومن املؤكّد أ ّن هذه الفرضة تع ّد ناجع ًة
وعملي ًة يف بعض العلوم مثل علم النفس[[[.

[[[ -لالطّالع أكرث عىل التفاصيل املرتبطة مبا طرح يف هذا الفصل الذي اقتبست مباحثه من كتاب (نقد العقل
الخالص) إلميانويل كانط ،راجع:
 ستيفان كورنر ،فلسفة كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،طهران ،منشوراتخوارزمي 1988 ،م.
 مري عبد الحسني نقيب زاده ،فلسفه كانت -بيدار از خواب دگامتيسم (باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات(آگاه) 1983 ،م.

الفصل الرابع
تمهيد األرضية المناسبة
لإليمان

الفصل الرابع
متهيد األرضية املناسبة لإليامن
مقدّ مة الفصل الرابع
ذكرنا يف املباحث السابقة أ ّن إميانويل كانط ع ّد القضايا املاورائية -امليتافيزيقية-
ٍ
معتقدات خاطئ ٍة ال تتع ّدى كونها مغالطات وجدالً ال طائل منه ،وأكّد عىل أ ّن
تن ّم عن
الفلسفة النقدية وحدها هي التي تثبت لنا عكس ما هو ظاهر لنا ،مبعنى أ ّن اإلدراك
الكل والرضوري للحقائق ليس من سنخ الرتكيب املسبق وال ميكن أن يكون كذلك،
ّ
ومن ث ّم ال يوجد ما يضفي العينية عىل املفاهيم امليتافيزيقية سوى تلك التص ّورات
ٍ
ونقاشات ال
الخاطئة للمقوالت الفكرية[[[ التي تدخل اإلنسان يف متاهات جد ٍل
جدوى منها وال فائدة.
سوف نسلّط الضوء يف هذا الفصل عىل رأي كانط الذي فحواه أ ّن العقل يقطع
الطريق عىل اإلميان الذي تُصاغ فيه دالالت ومعطيات ذهنية وميتافيزيقية خاطئة.

أ ّوالً :معنى اإلميان
قال إميانويل كانط حول رأيه باإلميان« :إن أردنا ترويج اإلميان يف املجتمع فال
محيص لنا من ّ
التخل عن املعرفة!»[[[ .املعرفة امليتافيزيقية هي املقصودة يف هذه
العبارة التي ّ
تدل برصاح ٍة عىل أ ّن متهيد األرضية املناسبة إلشاعة اإلميان يف املجتمع
حقيقي؛ ولكن هل هذا هو ما يقصده
كل أم ٍر معر ٍّيف
التخل عن ّ
ال يت ّم إال من خالل ّ
ٍّ
الحسية بوصفها من جملة املفاهيم
[[[ -هذا الكالم يعني أ ّن األمور امليتافيزيقية خارج ٌة عن نطاق املدركات ّ
العقلية غري التجريبية.
[2]- Kant, Immanuel, 1997, p. 117.
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كانط ح ّقاً؟ وإذا كان األمر كذلك ،نطرح عليه السؤال التايل :كيف ميكن للمعرفة
امليتافيزيقية أن تكون عقب ًة تحول دون رواج اإلميان؟
قبل أن نخوض يف تفاصيل املوضوع ،نشري إىل مالحظ ٍة ها ّم ٍة ،فحواها أ ّن إميانويل
أراد طرح ٍ
فلسفي كمق ّدم ٍة لتفنيد املبادئ امليتافيزيقية ،فهو يف هذا السياق
نقد
ٍّ
مل يد ّون بحثاً انتزاعياً بهدف استكشاف األسباب التي أ ّدت إىل عدم تط ّور العلوم
ٌ
أهداف عملي ٌة عىل الصعيدين
املاورائية وبقائها عقيم ًة كام يقول ،وإنّ ا كانت لديه
ّ
والشاق.
األخالقي واالجتامعي ألجل مواصلة هذا الطريق الطويل
وألجل توضيح تفاصيل املوضوع بشكلٍ أفضل ،نرى من املناسب أ ّوالً بيان معنى
اإلميان وفق املنظومة الفكرية لهذا الفيلسوف الغريب:
كل ٍ
أخالقي ،وعىل هذا األساس
سلوك
ع ّرف كانط اإلميان بأنّه عقيد ٌة متالزم ٌة مع ّ
ٍّ
فاألعامل األخالقية ليست متأ ّخر ًة رتب ًة عن املعتقدات وال سيّام تلك العقيدة التي
هي مثر ٌة للفكر امليتافيزيقي ،بل األمر عىل العكس من ذلك ،أي أنّها متق ّدم ٌة
عىل املعتقدات والزم ٌة لها .فحوى الرأي املذكور أ ّن العقائد ومبا فيها املعتقدات
امليتافيزيقية ،مرتكز ٌة عىل الفعل األخالقي ،ومن املؤكّد أ ّن هذا الكالم يف غاية األهمية
بحيث يطرح أحياناً يف إطار نظري ٍة تحت عنوان (تق ّدم العقل العميل عىل العقل
النظري) ،وهناك من ذهب إىل القول بأ ّن كانط قد تأث ّر بنظريات جان جاك روسو،
ومن ث ّم متكّن من وضع هيكل ٍة عا ّم ٍة للنهضة التنويرية يف إطارها املعهود خالل القرن
[[[
الثامن عرش.
[[[ -قال إرنست كاسرير يف كتابه (فلسفة التنوير) إ ّن الدين يف القرن الثامن عرش خرج من نطاق العقل النظري ليدخل
يف حيّز العقل العميل ،ون ّوه عىل تأثري نظريات إميانويل كانط يف هذا املضامر؛ وقال« :جان جاك روسو مل يزعزع أركان
الفكر التنويري ،بل أعاد ترتيب معامله األساسية؛ وهو من خالل نزعاته العقلية التي امتاز بها م ّهد الطريق إلميانويل
كانط يك يطرح متب ّنياته الفكرية ،حيث تف ّرد يف ذلك ومل يسبقه إليه أح ٌد من املنظّرين للتنوير الفكري.
حينام شيّد كانط رصح منظومته الفكرية أدرك أ ّن روسو خري ٍ
سند له ،ونظرياته الشهرية قد اجتاحت عرصة التنوير
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وهنا ال ب ّد من اإلجابة عن السؤالني التاليني :ما املقصود من اإلميان املتأ ّخر رتب ًة
عن الفعل األخالقي واملسبوق بالعقل العميل؟ وملاذا دعا إليه إميانويل كانط؟ الجدير
بالذكر هنا أ ّن كانط قد ذكر تفاصيل اإلجابة عن السؤالني ضمن املباحث التي ساقها
يف كتابيه (تأسيس ميتافيزيقا األخالق) الذي ألّفه عام  1785م و (نقد العقل الخالص)
جانب من
الذي ألّفه عام  1788م ،ومن هذا املنطلق سنشري يف املباحث التالية إىل
ٍ
آرائه بشكلٍ موجزٍ.

الفكري وأثبتت عظمتها».
لالطّالع أكرث ،راجع :إرنست كاسرير ،فلسفة روشنگري (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية يد الله موقن ،طهران،
منشورات نيلوفر 1991 ،م ،ص .372
كتاب آخر ألّفه تحت عنوان (األسطورة والدولة) ،قالُ « :وصفت روح الفكر يف القرن الثامن عرش بأنّها ذات
ويف ٍ
صبغ ٍة عقلي ٍة ،وبطبيعة الحال ال يشء أسوأ من اعتبارنا النزعة العقلية كونها رغب ًة انتزاعي ًة باردةً ،فهذا يعني ابتعاد
اإلنسان عن جميع القضايا العملية واالجتامعية والسياسية؛ والجدير بالذكر هنا أ ّن مفكّري عرص التنوير الفكري مل
يذهبوا إىل هذا الرأي بتاتاً ،فقد تب ّنوا جميعاً الرأي الذي تب ّناه إميانويل كانط فيام بعد ،أال وهو تقديم العقل العميل
عىل غريه ومن وسائل فكرية.« ...
لالطّالع أكرث ،راجع :إرنست كاسرير ،أسطورة دولت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية يد الله موقن ،طهران،
منشورات هرمس 1998 ،م ،ص .278
كام أكّد كاسرير عىل أهمية ذلك التح ّول الفكري الذي أطلقه إميانويل كانط يف رحاب نظرية االنتقال من العقل
يل يف سريته الفكرية .لالطّالع أكرث ،راجع :إرنست كاسرير،
النظري إىل العقل العميل ،وهذا األمر قد تحقّق بشكلٍ عم ٍّ
فلسفة روشنگري (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية يد الله موقن ،طهران ،منشورات نيلوفر 1991 ،م ،ص .372
إميانويل كانط وهو يف س ّن الثامنة والثالثني -أي يف عام  1762م -قال ...« :أعترب نفيس باحثاً ومستكشفاً ،فأنا
متعط ٌّش الستكشاف الحقائق ويكتنفني شعو ٌر عار ٌم ملعرفتها ،لذا أعرف قيمة التط ّور الفكري الذي أناله يف هذا
حق املعرفة وأعلم مبقداره ومستواه.
السبيل ّ
حب االستطالع ،ومن ث َ َّم كنت أستهني
ذات يومٍ كنت أنظر إىل اإلنسان عىل ضوء هذه النزعة التي ّ
رسخت يف نفيس ّ
بالجهلة من الناس؛ وفجأ ًة أنار جان جاك روسو فكري ،لذا بدأ الشعور باألفضلية يتالىش لدي اليوم بالتدريج؛ حيث
العمل البسطاء
تعلّمت منه احرتام اإلنسان لدرجة أنّني أعترب نشاطي الفكري الفلسفي ّ
أقل شأناً مام يفعله أحد ّ
كل إنسانٍ وأم ّد يد العون له».
ما مل يجعلني أحرتم وأقدّر ّ
لالطّالع أكرث ،راجع :كارل ثيودور ياسربس ،كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مري عبد الحسني نقيب زاده،
طهران ،منشورات طهوري ،الطبعة الثانية 2011 ،م ،ص .33
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ثانياً :الفعل األخالقي
طرح إميانويل كانط النقاش حول ماهية العقل العميل الذي ال يقصد منه ذلك
[[[
يعي مفاهيم األشياء ،وإنّ ا العقل الذي يضفي لها الواقعية والفعلية،
العقل الذي ّ
من منطلق فكرة أنّه قاد ٌر عىل تعيني وظائف اإلنسان وأنّه مصد ٌر لبعضها؛ فام دام
ابن آدم خاضعاً لسطوة العلل الطبيعية واملح ّركات الخارجية ،فهو ال يشعر يف نفسه
بأنّه مكل ٌّف ،ولكن مبج ّرد اعتباره أحد األفعال بأنّه مق ّر ٌر من جانب العقل فهو يبادر
إىل أدائه من منطلق اعتقاده بوجوبه لكونه تكليفاً ال محيص من تركه [[[.كام أكّد
عىل كون العقل ال يعد أحد األفعال تكليفاً أخالقياً إال إذا كان مندرجاً ضمن مبادئ
رصف إال
القانون األخالقي  moral lawواألوامر العليا  ،maximحيث قال« :ال تت ّ
كل متى ما اقتضت إرادتك
حسب األوامر التي من شأنها أن تتح ّول إىل قانونٍ ّ ٍّ
ذلك»[[[ .هذا الكالم يعني أ ّن األوامر التي تتّسم بصبغ ٍة كلّي ٍة وال تستتبع وقوع
ٍ
فالشاب عىل سبيل املثال لو تخلّف عن الخدمة العسكرية
تناقض ،ميكن أن تطاع؛
ّ
من منطلق اعتقاده برضورة قيام جميع الشباب بذلك ألجل إلغاء هذه الخدمة
واجتثاثها من املجتمع يف إطار رؤي ٍة كلّي ٍة ،فهذا يعني اعتقاده بهذه الفكرة ومن ث ّم ال
واجب
ميكن وصف الخدمة العسكرية بأنّها
أخالقي برأيه[[[؛ وعىل هذا األساس ذهب
ٌ
ٌّ

[[[ -إميانويل كانط يع ّد العقل العميل بأنّه قو ٌة ذهني ٌة تحفّزنا عىل السعي إىل تحقيق أسام األهداف املنشودة.

[2]- Kant, Immanuel, 1997, p. 540.

[[[ -إميانويل كانط ،نقد عقل عميل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية إنشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات
نور الثقلني 2006 ،م ،ص  / 53إميانويل كانط ،بنياد ما بعد الطبيعة أخالق (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
حميد عنايت وعيل قيرصي ،طهران ،منشورات خوارزمي 1990 ،م ،ص .88
[[[ -لو أ ّن أحد األفعال استلزم حدوث ٍ
تناقض بني األمر الصادر بوجوب أدائه وبني املتب ّنيات الفكرية للفاعل ،فهذا
األمر حسب رأي إميانويل كانط ليس من سنخ األوامر األخالقية.
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كانط إىل القول بأ ّن استثناء اإلنسان نفسه هو أساس الرذائل األخالقية[[[.
بنا ًء عىل ما ذكر نستنتج أ ّن مفهوم (األوامر الكلّية) ليست له أيّة دالل ٍة معيّن ٍة
بح ّد ذاته ،لذلك وصف بعض الباحثني القانون األخالقي الذي طرحه إميانويل كانط
صوري ال واقعية له.
بأنّه
ٌّ
أضف إىل ذلك فإ ّن هذا املفكّر الغريب ع ّد القانون األخالقي مج ّرد أوامر كلّية
وتتجل يف إطار قضي ٍة
ّ
شاملة تدرج ضمن القضايا املطلقة categorical imperative
رشطي ٍة  ،hypothetical imperativeوهذا يعني أ ّن الفعل الذي يقتيض بالرضورة
ٍ
ٍ
كل
رشوط مع ّين ٍة ،ال يعد فعالً تكليفياً ،وذلك أل ّن ّ
خاص عىل أساس
أداء
تكليف ٍّ
فعلٍ من سنخ األفعال التكليفية امللزمة يجب وأن يكون مستقالً ومطلقاً عارياً من
ثواب
ّ
وعقاب وأث ٍر ونتيج ٍة لكونه مطلوباً بح ّد ذاته [[[.ومهام يكن األمر ،فقد
ٍ
كل ٍ
تب ّنى كانط هذا الرأي وأدرج امليزات املذكورة ضمن القانون األخالقي الذي يجب
رشط ٍ
كل ٍ
وقيد يك يكون مقبوالً ومطاعاً
وأن يتّسم بالكلّية وال ب ّد وأن يخلو من ّ
كل
وفق األصول العقلية؛ حيث قال يف هذا الصدد« :الكائن العاقل ي ّتبع ّ
كل أم ٍر ّ ٍّ
ٍ
مرشوط» ،فهو يعتقد بأ ّن هذه القاعدة تندرج ضمن األحكام الرتكيبية املسبقة
وغري
الكل غري
لكونها مل تطرح يف رحاب مفهومي (الكائن العاقل) و (وجوب إطاعة األمر ّ
املرشوط) ،لذا باستطاعتنا تفنيده دون أن نقع يف ٍ
تناقض؛ ومع ذلك فهذا الحكم يع ّد

[[[ -وولرت كوفامن ،گوته -کانت وهگل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أبو تراب سهراب وفريد الدين راد
مهر ،طهران ،منشورات (چشمه) 2006 ،م ،ص .205
[[[ -شبّه والرت كوفامن رأي كانط هذا بالنشاطات التجارية لليهود يف عرصه والتي كانوا يرومون من ورائها تحقيق
ٍ
ثروات طائل ٍة.
أربا ٍح مالي ٍة وجني
لالطّالع أكرث ،راجع :وولرت كوفامن ،گوته -کانت وهگل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية أبو تراب سهراب
وفريد الدين راد مهر ،طهران ،منشورات (چشمه) 2006 ،م ،ص .194
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من الرضوريات العملية التي تنسجم مع إرادة اإلنسان وتجعله مطيعاً لها[[[.
فضالً عن ذلك فقد أكّد كانط عىل كون الحكم املذكور ميتاز بالعينية مام يعني
ٌ
لكل إنسانٍ  ،ذلك ألنّه من سنخ األحكام
ومقبول ّ
كل مكانٍ وزمانٍ ،
أصل معت ٌرب يف ّ
أنّه ٌ
الرتكيبية املسبقة؛ كام سلّط الضوء عىل هذا الحكم الذي ع ّده قانوناً أخالقياً ،وفق
ٍ
منط آخر قائالً إ ّن القانون األخالقي عبار ٌة عن أم ٍر يراد منه إثبات أ ّن لإلنسان غاي ًة
بالذات ،لذا فهو ليست وسيلةً ،ومن ث َ َّم يشرتط يف تبعيته أن يكون متوامئاً مع إرادة
العقل وطبيعته؛ حيث وضّ ح رأيه كام ييل :األمر الذي يع ّد غاي ًة بح ّد ذاته بحيث
يكون مرادا ً بنفسه وليس لكونه يلبّي رغبات وطموحات اإلنسان ،عاد ًة ما يبادر
كل غاي ٍة بالذات.
العقالء إىل فعله من منطلق قاعدة مطلوبيه ّ
وكل كائنٍ عاقلٍ  ،يعد بنفسه غاي ًة وليس
وأضاف قائالً يف هذا الصعيد :اإلنسان ّ
مج ّرد وسيل ٍة تس ّخرها إرادة الغري[[[ ،فاإلنسان ميتلك شخصي ًة ويعد نفسه كائناً
مستقالً ليس مس ّخرا ً يف خدمة اآلخرين.
كل كائنٍ عاقلٍ ومبا يف ذلك اإلنسان الذي يؤمن
بعد ذلك استنتج مام ذكر أ ّن ّ
بامتالكه شخصي ًة مستقلّ ًة بحيث ال يكون خاضعاً لغريه ،عىل يق ٍني بأنّه غاي ٌة بالذات ومن
هذا املنطلق يبادر إىل الدفاع عن استقالله فيحاول إنقاذ نفسه من األغالل والقيود التي
تجعله مستعبدا ً لرغبات اآلخرين وطموحاتهم ،إذ يرى نفسه أعال من أن يكون وسيل ًة
[[[
بأيديهم ،لذا يتمحور عمله حول إراد ٍة كلّي ٍة ورغب ٍة بالخري والصالح لنفسه وغريه أيضاً.
[[[ -من البديهي أ ّن معنى الحكم الرتكيبي املسبق يف الحالة املشار إليها هنا ،وال سيّام من حيث رضورته ،يختلف
عن ذلك الحكم الرتكيبي املسبق ورضورته يف رحاب تص ّورات العقل النظري.
[[[ -إميانويل كانط ،بنياد ما بعد الطبيعة اخالق (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حميد عنايت وعيل قيرصي،
طهران ،منشورات خوارزمي 1990 ،م ،ص .72
فردي رصفٍ.
[[[ -املقصود هنا أ ّن اإلنسان ال يعمل طبقاً ألوامر وضعت له يف نطاقٍ
ٍّ
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كل اإلنسانية
رصف وكأنّك ترى اإلنسانية ّ
كام وصف القانون األخالقي بقوله« :ت ّ
وكأنّها غاي ٌة وليست وسيل ًة»[[[.

ثالثاً :استقاللية الذات وتبعيتها
ٍ
مرشوط ،ويعد اإلنسان
كل وغري
القضية القائلة بأ ّن (الكائن العاقل يتّبع ّ
كل أم ٍر ّ ٍّ
غاي ًة بح ّد ذاته) سوا ًء افرتضنا أنّها من سنخ القضايا الرتكيبية املسبقة -العينية -أو
ع ّدناها من جملة القوانني املوضوعة املتق ّومة عىل مبدأ كون اإلنسان ذا شخصي ٍة
ذاتي ٍة؛ ّ
كل ما يأمر به
تدل عىل أ ّن ابن آدم بذاته عبار ٌة عن كائنٍ عاقلٍ يسري وفق ّ
العقالء؛ وعىل هذا األساس يقال إ ّن عقل اإلنسان هو منشأ القانون األخالقي ومبدؤه.
أكّد إميانويل كانط عىل أ ّن اإلنسان من الناحية األخالقية ميتلك شخصي ًة ذاتي ًة
يحق له امتالك شخصي ٍة ذاتي ٍة تبعي ٍة
مستقلّ ًة  Autonomousوال ميكنه ،بل ال ّ
 Heteronomousإذ ينبغي له اتّباع ما وضعه بنفسه فقط ،وال ينبغي له أن يسري
وفق ما أق ّره اآلخرون إال إذا كان منسجامً مع استنتاجاته العقلية[[[ .وقد ع ّمم هذه
القاعدة لدرجة أنّه ع ّدها ساري ًة حتّى عىل األحكام والقوانني الدينية[[[.
إذن ،استقاللية الذات  Autonomousوتبعيتها  Heteronomousهام
اصطالحان أساسيان لدى كانط يف تعاليم فلسفته األخالقية ،وعىل أساسهام يقال
املستقل إلقرار القوانني األخالقية،
ّ
إ ّن إرادة اإلنسان وطبيعته العقالنية هام املرتكز
[[[ -إميانويل كانط ،بنياد ما بعد الطبيعة أخالق (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية حميد عنايت وعيل قيرصي،
طهران ،منشورات خوارزمي 1990 ،م ،ص .73
[[[ -ذهب إميانويل كانط إىل القول بأ ّن وقوع اإلنسان يف الخطأ عىل صعيد معرفة القانون األخالقي والعقالين
الحقيقي ال يع ّد ذريع ًة لتجريده من حقّه يف استكشاف الحقائق وإيكال شؤونه إىل اآلخرين.
[[[ -إميانويل كانط ،نقد عقل عميل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات
نور الثقلني 2006 ،م ،ص .216
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بكل وجوده ألوامر ونواهي اآلخرين-
ويف غري هذه الحالة -أي حينام يصبح متّبعاً ّ
فهو يصبح مبنأى عن طبيعته اإلنسانية .هذه النظرية التي نطرحها هنا عىل ضوء
يخص العرص الحديث ،هي التي يتمحور حوله البحث
وجهة نظر كانط فيام ّ
لكونها تحظى بأهمي ٍة كبري ٍة؛ وميكن تلخيص داللتها مبا ييل :عندما يعد كانط
التنوير الفكري -حداثة الفكر -بأنّه عه ٌد للخالص من قيود السلطة التي أذعنت
لها النفس البرشية طوال فرت ٍة متامدي ٍة من الزمن ،وحينام يقول إ ّن هذا الخالص
يعني استثامر العقل بشجاع ٍة وجرأ ٍة واستقال ٍل؛ فهو يقصد من ذلك أ ّن اإلنسان
من خالل تسخريه لعقله مييس قادرا ً عىل تعيني واجبه األخالقي بعد أن يجتاز
مرحلة تبعية الذات ويبلغ مرتبة استقالليتها.

رابعاً :ما بعد الطبيعة واألخالق الوضعية
اإلنسان الذي يجب وأن يكون قادرا ً عىل معرفة القانون األخالقي مبعونة
يحق له تقييم السلوكيات
عقله ليتمكّن إثر ذلك من تشخيص تكليفه الحقيقيّ ،
األخالقية التي تصدر منه ومن غريه كذلك ،فهو يف الحقيقة قاد ٌر عىل التمييز بني
الخاصة وتكاليفه التي يجب وأن يؤ ّديها؛ وهذه القابليات برأي إميانويل
رغباته
ّ
مخيا ً يف أفعاله وليس مجربا ً ،فهو يف عني كونه جزءا ً
كانط أدلّ ٌة عىل كون اإلنسان ّ
من نظام العلّية يف عامل الطبيعة ،ميكنه اعتبار نفسه فاعالً مختارا ً ومستقالً يف
سلوكياته ضمن نطاق هذا النظام.
رصف يف إطار أوامر كلّية-
حينام نقول إنّنا ّ
مخيون فذلك يعني قدرتنا عىل الت ّ

عا ّمة -غري مق ّيد ٍة ٍ
التنصل منها والخروج عن
برشط ،ويف الحني ذاته نحن قادرون عىل ّ
اإلطار املذكور باالعتامد عىل قابلياتنا العقلية.
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هناك ٌ
سؤال يطرح نفسه يف هذا املضامر ،وهو :هل أ ّن االستدالل عىل اختيار
العل؟ أي هل أنّنا بواسطة هذا االستدالل
اإلنسان يف أفعاله هو من سنخ االستدالل ّ
نثبت كون االختيار يع ّد علّ ًة يف عامل الطبيعة؟ طبعاً األمر ليس كذلك حسب رأي
كانط من منطلق اعتقاده بعدم كون اختيار اإلنسان من سنخ العلل الطبيعية ،فهو
ٍ
محسوس.
يل ين ّم عن وجود يش ٍء يف نفسه باعتبار أنّه مكنو ٌن وغري
مفهو ٌم عق ٌّ
من املؤكّد أ ّن رأي كانط هذا يُطرح حوله السؤال التايل :لو قيل إ ّن االختيار بح ّد
ذاته علّ ٌة خارج ٌة من سلسلة العلل الطبيعية املؤث ّرة عىل فعل ابن آدم باعتبار أ ّن
تأثري هذه السلسلة يف أفعاله متوق ٌّف عىل الدوافع الذاتية االختيارية املكنونة يف
باطنه ،ففي هذه الحالة كيف ميكن ا ّدعاء كون هاتني العلّتني[[[ املتضا ّدتني منشئاً
ٍ
لفعلٍ
واحد يف عامل الطبيعة؟ إذن ،كيف ميكن للنفس -الذات -املكنونة أن تتس ّبب

يف صدور فعلٍ ظاهرٍ؟ هنا يتوقّف كانط ويقول إ ّن العقل النظري ال قدرة له عىل
اإلجابة عن هذا السؤال.
استنادا ً إىل ما ذكر نستنتج أ ّن السلوك التجريبي األخالقي وحده يثبت لنا قدرة
اإلنسان عىل فعل ما يشاء باختياره ،وهذا هو رأي إميانويل كانط الذي ع ّد االختيار
مالزماً للتجربة األخالقية ،لذا إن ف ّندنا االختيار عىل أساس هذا الرأي ،فنتيجة ذلك
هي تفنيد قدرة اإلنسان عىل فهم القانون األخالقي.
وسع هذا املفكّر الغريب نطاق االستدالل املذكور وع ّمم نتائجه ليثبت فكرة
وقد ّ
خلود النفس اإلنسانية والذات اإللهية املباركة بنفس األسلوب ،حيث قال« :نظراً
[[[ -املقصود من العلّتني هنا اختيار اإلنسان -بصفته علّ ًة مح ّرك ًة للفعل -وإحدى العلل الطبيعية املؤث ّرة عىل أفعاله.
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تطابق تا ٍّم بني إرادة اإلنسان والقانون األخالقي والقدسية holliness
لعدم وجود
ٍ
رضوري ـ فال ميكن تص ّور تلك الحركة الدائبة من قبل
الحس واملا ّدة ـ مع أنّه
يف عامل ّ
ٌّ
النفس اإلنسانية نحو تحقيق هذا التطابق خارج نطاق العامل املا ّدي إال عرب افرتاض
كونها ذات وجو ٍد أز ٍّيل ال فناء له» [[[.أضف إىل ذلك فاإلنسان من منطلق أنّه كائ ٌن
مقام رفيعٍ ومثا ٍّيل يضمن له السعادة happiness
أخالقي مكل ٌّف بالسعي وراء نيل ٍ
ٌّ
التي يستحقّها ،وباعتبار أ ّن هذا الهدف ال ميكن تص ّوره فيام لو مل نق ّر بوجود علّ ٍة

كلّي ٍة تع ّم عامل الطبيعة بأرسه؛ فال ب ّد له من اإلميان بوجود الله تعاىل[[[ .حسب هذا

الرأي نستنتج أ ّن كانط أناط سعادة اإلنسان إىل االنسجام الحاصل بني إرادته وعامل
يتول مه ّمة
خارج عن إرادتنا فال ب ّد من وجود إل ٍه ّ
الطبيعة ،ولكن مبا أ ّن هذا العامل ٌ
التنسيق بني األمرين ومي ّهد األرضية الالزمة لتحقيق السعادة.
يؤكّد كانط عىل أ ّن مثرة القول بالقانون األخالقي هي االعتقاد بوجود شأنٍ ماورا ٍّيئ،
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن مفهوم امليتافيزيقا األخالقية املتق ّومة عىل أساس اختيار
اإلنسان وخلود النفس واإلميان بوجود الله تعاىل ووجود قانونٍ
أخالقي يف الكون ،ال
ٍّ

يشابه مفهوم ما وراء الطبيعة النظري املتعارف ،فاأل ّول يراد منه األصول واملق ّررات

األخالقية الثابتة؛ واالعتقاد بها -برأي كانط -بحيث ين ّم عن وجود إميانٍ غري متق ّو ٍم
ناشئ من الرؤية األخالقية ،إذ إ ّن فكرته األساسية هي
عىل االستدالل العقيل ،وإنّ ا ٌ
[[[ -طرح بعض املفكّرين مؤاخذ ًة عىل هذا الرأي ،فحواها أ ّن العقل يأمرنا باتّباع األوامر غري املق ّيدة ٍ
برشط والتي
تتّصف بطابعٍ شمو ٍّيل وتعترب اإلنسان ذا غاي ٍة ذاتي ٍة ،ناهيك عن أنّه يقتيض كون اإلرادة خالص ًة ومنطبق ًة بالتامم
والكامل مع القانون األخالقي.
[[[ -يف هذا املجال أيضاً طرحوا مؤاخذ ًة مضمونها أ ّن األمر العقيل الذي يقيض برضورة العمل وفق األصول
األخالقية ،ال ّ
يدل بالرضورة عىل أ ّن الهدف من وراء ذلك هو السعادة؛ فضالً عن ذلك فالرغبة يف تحصيل السعادة
ال تتناغم مع الرأي القائل بوجوب السري عىل خطى القوانني األخالقية املطلقة.
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ارتكاز اإلميان بشكلٍ
أسايس عىل األخالق؛ ومام قاله يف هذا الصدد« :اإلنسان غري
ٍّ

املؤمن هو من يرفض ذلك اليشء الذي يكون افرتاضه رضورياً من الناحية األخالقية

رغم أنّ معرفته تعدّ رضباً من املحال»[[[.

[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع :إميانويل كانط ،نقد ق ّوه حكم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عبد الكريم رشيديان،
الطبعة الثانية ،منشورات ين 2002 ،م ،ص  48و .462
للتع ّرف عىل تفاصيل أكرث حول ما ذكر يف هذا الفصل من مباحث ،راجع مؤلّفات إميانويل كانط التالية:
 نقد العقل العميل تأسيس ميتافيزيقا األخالق دروس يف فلسفة األخالقكذلك راجع الكتابني التاليني:
 السري ديفيد روس ،نظريه أخالقي كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مح ّمد حسني كاميل نجاد ،طهران،منشورات حكمت 2007 ،م.
 روجر ساليفان ،أخالق در فلسفه كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،طهران،منشورات طرح نو 2001 ،م.

الفصل الخامس
تفنيد الغايات المعرفية
الميتافيزيقية والتأكيد على
مركزية اإلنسان

الفصل اخلامس
تفنيد الغايات املعرفية امليتافيزيقية
والتأكيد عىل مركزية اإلنسان
مقدّ مة الفصل الخامس
مخيا ً يف أفعاله كام
إميانويل كانط يف كتابه (نقد العقل العميل) ع ّد اإلنسان ّ
أرشنا يف املباحث السابقة ،وبالغ يف هذه الرؤية بحيث منحه القدرة عىل التح ّرر من
سلسلة العوامل الطبيعية عرب استجابته لألحكام التي يق ّرها له العقل.

ويف الكتاب ذاته ع ّد اإلنسان مس ّناً للقانون وأوعز التزامه باألصول األخالقية إىل
هذه امليزة مؤكّدا ً عىل أ ّن السبب يف رضورة احرتام شخصيه لكونه هو الذي يق ّر
األصول املذكورة ،ومن هذا املنطلق يجب وأن توصف هذه الشخصية بأنّها متعالي ٌة
 sublimeويف كتاب (نقد ملكة الحكم) الذي ألّفه يف عام  1790م قال إ ّن شخصية
اإلنسان فقط محرتمةٌ ،لذا ليست هناك شخصي ٌة أخرى تحظى بهذا االحرتام.
ويف املباحث التالية سوف نسلّط الضوء عىل ما ذكر بغية بيان تفاصيل املوضوع
بشكلٍ استدال ٍّيل:

أ ّوالً :اإلنسان حقيق ٌة متعالي ٌة
اإلنسان وحده لديه إرادة واختيار يف أفعاله ،وال كائن سواه ميتلك ضمريا ً أخالقياً
أي مخلوقٍ عاقلٍ سواه ،فهو بواسطة
وقابلي ًة عىل معرفة تكاليفه األساسية؛ إذ ال يوجد ّ
عقله يس ّن القوانني يف بيئته االجتامعية ومن ث ّم يتّبعها مبحض إرادته ،وهذه القوانني
بطبيعة الحال ليست كلّي ًة وال استثناء فيها ،كام أنّها غري مرشوط ٍة أو ليست منبثق ًة
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أي ٍ
ترديد.
من آراء ورغبات شخصية ،لذا فهي بح ّد ذاتها تجعل اإلنسان يلتزم بها دون ّ
رأي إميانويل كانط بكون اإلنسان فقط ميتلك شخصي ًة متعالي ًة إنّ ا يطرح يف الرأي
النقدي الثالث الذي سنتط ّرق إىل بيانه الحقاً [[[،ويرد عليه أنّه يف كتاب (نقد العقل
العميل) أشار إىل أم ٍر متعا ٍل آخر ،حيث قال« :هناك أمران كلّام تأ ّملت ومت ّعنت
فيهام بد ّق ٍة ،أشعر يف نفيس بعظم ٍة وإجاللٍ كبريين؛ فهناك سام ٌء متألأل ٌة بالنجوم
نستشف من هذا الكالم أ ّن
أخالقي يف أعامق نفيس» [[[.إذن،
فوق رأيس وقانونٌ
ّ
ٌّ
السامء الرافلة بالنجوم تع ّد أمرا ً متعالياً يثري الدهشة يف أنفسنا برأي هذا املفكّر
الغريب ،لك ّنه ناقض نفسه يف كتاب (نقد ملكة الحكم) حينام قال إ ّن شيئاً مثل
السامء املليئة بالنجوم ال ميكن اعتباره أمرا ً متعالياً ،فالخطأ الذي وقع فيه اإلنسان
هو اعتباره بعض األمور الطبيعية ذات ميز ٍة رفيع ٍة سامي ٍة بدل أن يعد ذاته كذلك؛
ويف هذا السياق قال« :خلجاتنا النفسية ونزعاتنا الذاتية هي التي متنحنا الشعور
باالحرتام للطبيعة ،وهذا الشعور يوقعنا يف خطأ حينام نعترب أحد شؤونها متعالياً؛
ملموس.[[[»...
ٍ
فاالحرتام يتح ّول هنا إىل فكر ٍة ذهني ٍة نبادر من خاللها إىل تقدير يش ٍء
أي أم ٍر طبيعي ميكن اعتباره يف غاية العظمة والتناهي بحيث
وأكّد عىل عدم وجود ّ
يكون متعالياً ،وإنّ ا العظمة والصغر يف عامل الطبيعة يعدان أمرين نسبيني ،وعىل هذا
األساس فاإلنسان حينام يبحث عن العظيم ذي القدرة املطلقة الذي وصفه كانط
باملتعايل يف مسائل الرياضيات أو الصورة الرياضية املتعالية أو الفاعل املتعايل أو
كل
الصورة الفاعلة املتعالية ،فهو يعجز عن العثور عليه يف عامل الظواهر املا ّدية الذي ّ
[[[ -سوف يطرح هذا الرأي النقدي يف النقطة الثالثة من املبحث الحايل تحت عنوان (الذهن ومقولة الجامل).
[[[ -إميانويل كانط ،نقد عقل عميل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات
نور الثقلني 2006 ،م ،ص .262
[[[ -إميانويل كانط ،نقد عقل عميل (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية انشاء الله رحمتي ،طهران ،منشورات
نور الثقلني 2006 ،م ،ص .174

94

مطهري
الحداثة عند كانط في رحاب آراء الشيخ مرتضى
ّ

يش ٍء فيه مق ّي ٌد بحدود الزمان واملكان؛ ومن ث َ َّم ال ب ّد له من البحث عنه يف عامل الذات
واألرسار املكنونة ،مثالً ميكنه أن يبحث عنه يف ذات األحكام املق ّررة له.

ثانياً :دور الطبيعة يف تعايل اإلنسان ذاتياً
عامل الطبيعة من منظار إميانويل كانط مبختلف ظواهره املذهلة التي تثري
الرهبة والرعب يف نفس اإلنسان أحياناً ،يفي بدو ٍر ها ٍّم عىل صعيد استكشاف
الحقائق املتعالية ،فعىل سبيل املثال بإمكاننا مقارنة حقيقتنا الوجودية مع السامء
الزاخرة بالنجوم عندما نتم ّعن يف عظمتها ،ومثرة هذه املقارنة هي معرفتنا قيمة
أنفسنا وأنّنا يف مرتب ٍة عليا تفوق عامل الطبيعة لكوننا منتلك إراد ًة واختيارا ً يف حني
أ ّن سائر أجزاء هذا العامل ال متتلك هذه القابلية .بنا ًء عىل ذلك نستنتج أ ّن تلك
القضايا الطبيعية التي تبدو يف ظاهرها غري متناهي ٍة ،متنحنا الجرأة للخوض يف غامر
معرفة النفس بغية استطالع حقائقنا الذاتية ،ومن ث ّم فهي تف ّعل أفكارنا وتنعش
أذهاننا ،ويف نهاية املطاف تعيننا عىل تطهري أنفسنا من شتّى القيود التي تضيّق
نطاقها وتقلّل من شأنها .هذه الحالة ع ّدها كانط سبباً يف تلك الصورة املنطبعة يف
ٍ
بصفات
ذهن اإلنسان حول عامل الطبيعة ومختلف ظواهره ،حيث يعدها متّصف ًة
متعالي ٍة ،وقال أن ال سبب غري ذلك؛ ونتيجة ذلك أ ّن اإلنسان لو ع ّد تعايل الطبيعة
غري ما ذكر فهو مخطئ قطعاً.
االعتقاد بتعايل القضايا والظواهر املا ّدية الطبيعية من شأنه أن يصبح وسيل ًة
لإلنسان المتالك شعو ٍر بتعا ٍل ذايتٍّ يف شخصيته وأخالقه ،كام يعينه عىل تنمية هذا
الشعور بحيث ال يكرتث بجميع مصاعب الحياة ومآسيها ،بل يجعله يبادر إىل مقارعة
كل عقب ٍة تعرتض مسريته التكاملية.
ّ
كل إنسانٍ ميتلك القابلية عىل االتّصاف بالتعايل فإ ّن ذاته متعالي ٌة
يرى كانط أ ّن ّ
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عقل سلي ٌم ال ب ّد وأن يدرك بضمريه وإرادته
يف الحقيقة ،وعىل هذا األساس فمن لديه ٌ
األخالقية عظمة ذاته وعل ّو مرتبتها وتف ّوقها عىل عامل الطبيعة وما فيه ،ومن ث َ َّم
يكتنفه شعو ٌر بأ ّن تعظيم متعلّقات الطبيعة بوصفها متعاليةً ،ال يعني أنّها تتّصف
بهذه العظمة والتعايل ذاتياً ،فهي ليست سوى عوامل مساعدة تعيننا عىل إدراك
رش.
عظمة ذواتنا كب ٍ
تحل بهم ملج ّرد خشيتهم منها ،حيث يعجزون
بعض الناس ال يطيقون النوائب التي ّ
عن التص ّدي لها لكونهم يلقّنون أنفسهم بعدم امتالك قدر ٍة ذاتي ٍة تؤ ّهلهم لذلك؛[[[ ومن
هذا املنطلق انتقد كانط ذهن اإلنسان الذي ال يؤمن بتعايل شخصيته ،حيث أكّد عىل
عل ّو شأن الذات تكوينياً قائالً« :التعايل هو أم ٌر ذا ٌّيت كام ٌن يف باطن اإلنسان بصورته
عريض».
الحقيقية ،وميكن أن يصدق عىل بعض الظواهر الطبيعية عىل نح ٍو
ٍّ

ثالثاً :الذهن ومقولة الجامل
ينصب تأييدا ً لفكرة األمر املتعايل
الرأي النقدي الثالث الذي طرحه إميانويل كانط
ّ
ِ
يكتف بذلك وإنّ ا ساق النقاش إىل
التي ذكرت يف املبحث السابق ،وهو بالطبع مل
جميل يف الطبيعة ،هو يف الواقع ليس
علم الجامل أيضاً ،حيث قال« :ما يوصف بأنّه ٌ
جميالً يف ذاته ،بل له القابلية عىل منحنا الشعور بالل ّذة والرسور»[[[.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الفالسفة قبل إميانويل كانط مل يطرحوا املباحث املرتبطة
باألمر املتعايل إىل جانب مباحث علم الجامل ،فهو أ ّول من ع ّد الشعور بالتعايل
متوامئاً مع مقولة الجامل وذهب إىل فكرة أ ّن األمرين يندرجان ضمن مقتضيات
[[[ -املصدر السابق ،ص .185
ذهني ،وعىل أساسه يتمكّن اإلنسان من إصدار األحكام الكلّية والعينية فيضفي الجامل
[[[ -هذا الشعور باللذّة هو أم ٌر ٌّ
إثر ذلك عىل بعض الشؤون الطبيعية؛ وخالصة املباحث التي ساقها إميانويل كانط يف هذا املضامر هي بيان كيفية تحقّق
أم ٍر كهذا .كام تجدر اإلشارة هنا إىل أنّه اعترب األمور املتعالية مختلف ًة عن تلك األمور التي تتّصف بالجامل.
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الذوق البرشي ،حيث يعتقد بأ ّن الشعور الناشئ من مالحظة عجائب الخلقة وأهوال
الطبيعة ،كذلك الشعور بالحزن واألمل ،ال ب ّد وأن يكون متوامئاً مع الشعور باللّذة
وتالزم بني مقولتي التعايل
انسجام
والرسور؛ وهو يروم من وراء هذا التقريب إيجاد
ٍ
ٍ
والجامل بغية إثبات خطأ الذهن أو صوابه عىل صعيد معرفة الجامل ،فالطبيعة برأيه
لها القدرة عىل إيجاد صو ٍر تتناسب مع عملية التص ّور الذهني فتنعكس فيها بنح ٍو
منسجم ومقبو ٍل ،ومثال ذلك أنّنا نعترب الوردة البيضاء أمنوذجاً للرباءة والطهارة .هذا
ٍ
الشعور بالنسبة إىل أجزاء عامل الطبيعة من وجهة نظره ينشأ يف أنفسنا لكوننا نعتربه
صور ًة محسوس ًة للمفهوم املنتزع مام نراه -وهو يف مثالنا مفهوم الرباءة والطهارة
بالنسبة إىل الوردة البيضاء -وعىل هذا األساس فالوردة البيضاء بح ّد ذاتها ليست
مصداقاً حقيقياً للمفهوم املنتزع منها يف الذهن البرشي.
وقد ع ّد الجامل مثاالً للخري ،وذلك أل ّن إعجاب اإلنسان بجامل الطبيعة ين ّم عن
كل من تطغى عليه نزواته ونزعاته الحيوانية بأنّه عاج ٌز
امتالكه روحاً نزيهةً؛ كام ع ّد ّ
عن معرفة كّنه الجامل الحقيقي[[[.
ث ّم استنتج من مجمل نظريته أ ّن اإلعجاب بالجامل يعد دليالً عىل وجود قابلي ٍة
أخالقي ٍة مكنون ٍة لدينا ،فالذوق برأيه مظه ٌر للنزعة األخالقية ومح ّبة الجامل الطبيعي
وجامل الف ّن ،وهو بالتايل ٌ
مثال للخري األخالقي بحيث يؤ ّجج يف ذواتنا النزعة نحو
النزاهة والطهارة.

رابعاً :اإلنسان هو الغاية املتعالية
أرشنا آنفاً إىل أ ّن إميانويل كانط يعتقد بامتالك الكائنات الطبيعية أوصافاً تحيي
الرؤية املتعالية يف نفس اإلنسان ،ومن ث ّم تجعله يعدها متعالي ًة نظرا ً لجاملها الظاهري
[[[ -لذلك نجد اإلنسان الجبان عاجزا ً عن معرفة التعايل الحقيقي.
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عريض؛ وهذه امليزة الطبيعية ع ّدها
رغم أنّها ليست متعالي ًة يف ذاتها ،أي أ ّن جاملها
ٌّ
غاي ًة غري مقصود ٍة ،وذلك أل ّن األمر الجميل واملتعايل ال يستبطن يف ذاته غاي ًة مح ّدد ًة
لك ّنه مي ّهد األرضية لظهور ٍ
منط من الوعي يف الذهن البرشي[[[.
بادر كانط إىل الحديث عن الجامل والتعايل وقام بذكر تفاصيل تحليلية دقيقة
حول األحكام الذوقية يف الذهن البرشي ضمن الفصل األ ّول من كتابه الشهري (نقد
ملكة الحكم) ،وواصل البحث بذات األسلوب التحلييل يف الفصل الثاين منه[[[ ،حيث
ٍ
غايات بح ّد ذاتها ث ّم
املجسمة -املوجودة يف الطبيعة
قال إن ع ّدنا األشياء العضوية-
ّ
ٍ
كل ٍ
حينئذ
واحد منها ،فال ب ّد لنا
حاولنا معرفة الغاية النهائية[[[ الكامنة وراء وجود ّ
من التزام جانب الحيطة والحذر وعدم الغفلة عن أ ّن الغايتني الطبيعية والنهائية غري
موجودتني يف عامل الطبيعة ،بل ليس من شأنهام أن توجدا فيه[[[؛ لذا علينا البحث
رش ،ومن هذا املنطلق قال« :اإلنسان بصفته كائناً عاقالً وأخالقياً
عنهام يف ذواتنا كب ٍ
ومس ّناً للقوانني غري املرشوطة ،وحده فقط له القابلية عىل أن يكون غاي ًة نهائي ًة
بحيث تكون الغاية من وجوده مكنون ًة يف ذاته؛ ومن ثَ َّم ال ميكن للمفكّرين البحث
[[[ -يف هذه الحالة كأنّنا افرتضنا أ ّن غاي ًة لألشياء هي خلقتها ألجل منحنا وعياً ذاتياً.
[[[ -يف املباحث األوىل من الكتاب أشار إميانويل كانط إىل أ ّن القدرة عىل الحكم بشكلٍ عا ٍّم -مثل الفكر والتصديق-
تع ّد قدر ًة عىل تعقّل الحقائق الجزئية ضمن قابلية إدر ٍ
اك كلّي ٍة؛ لذا لو افرتضنا أ ّن أحد األمور الكلّية يع ّم أمرا ً جزئياً
نحصل
مع ّيناً ،فهو يدرج إىل جانب القدرة عىل الحكم التع ّيني .ولكن لو كان الجزيئ فقط تحت اختيارنا وتق ّرر أن ّ
الكل الذي يع ّمه ،فقدرتنا عىل التأ ّمل هي السبيل الوحيد الناجع يف هذا املضامر.
األمر ّ
أكّد كانط فيام بعد قائالً بأ ّن القدرة عىل الحكم الذهني تسوقنا نحو معرفة الغايات الكامنة من وراء شتّى الحقائق
الخاص بالجامل والغاية ،إذ نواجه أحياناً بعض األمور التي تتناسب أجزاؤها
الكونية ،ومن هذا املنطلق تصدر الحكم ّ
وتنسجم مع بعضها انسجاماً تا ّماً بحيث ندرك وجود ٍ
هدف لها حتّى وإن مل نخوض يف تفاصيلها الغائية؛ ويف بعض
كل تنضوي تحته ،ويف هذا السياق ذهب كانط إىل القول
األحيان نتص ّور إحدى الغايات لك ّننا نعجز عن تص ّور أم ٍر ّ ٍّ
بأ ّن العقل يف املورد األ ّول يصدر حكامً حول الجامل ،ويف املورد الثاين يصدر حكامً حول مفهوم الغاية ،حيث أدرج
البحث حول هذين املوردين يف الفصلني األ ّول والثاين من كتاب (نقد ملكة الحكم).
[[[ -املقصود من هذا الكائن هو ما كانت الحكمة من وجوده مكنون ًة يف باطنه بحيث ال ميكننا افرتاض غاي ٍة له.
[[[ -إميانويل كانط ،نقد ق ّوه حكم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عبد الكريم رشيديان ،الطبعة الثانية،
منشورات ين 2002 ،م ،ص .47
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ّ

عن واقع شخصيته من هذه الناحية والتساؤل عن سبب وجوده يف الكون ،فهو كائ ٌن
ٍ
ثم يعمل عىل أساسه؛
عاقل له القدرة عىل وضع قانونٍ غري
ٌ
مرشوط ذي غاي ٍة ،ومن ّ
وهذه امليزة بحدّ ذاتها تجعله غاي ًة متعالي ًة يخضع لها عامل الطبيعة بأرسة»[[[ .ومن
هذا املنطلق أثبت بطالن رأي من ذهب إىل القول بأ ّن الغاية النهائية مكنون ٌة يف ذات
العوامل الطبيعية التي ع ّدوها إلهاً للكون ،فهو يعد هذا الخطأ الفكري نظريا ً للخطأ
الذي وقع فيه البرش عىل صعيد اعتبار الجامل الظاهري لألشياء أمرا ً متعالياً.
ومن جملة آرائه األخرى التي ساقها يف هذا املبحث التأكيد عىل وجود غاي ٍة
وجل؛ حيث قال« :الطبيعة لها غاي ٌة ،هي الله» ،وهذا
عرضي ٍة للطبيعة ،وهي الله ع ّز ّ
أي بُ ٍ
عد
نظري أو معر ٍّيف[[[ .كانط ع ّد الرأي
ٍّ
الرأي يعكس صور ًة تنظيميةً ،لذا ليس فيه ّ
املذكور ال يندرج ضمن األصول العقلية وال اإلميانية ،فاعتباره تنظيمياً يجعل الباحثني
عبثي أو عشوا ٍّيئ يف عامل الطبيعة،
يف شؤون علم الطبيعة يق ّرون بعدم وجود ّ
أي يش ٍء ٍّ
غرض وغاي ٌة[[[.
ومن ث ّم يتب ّنون فكرة أ ّن الخلقة لها ٌ
الجدير بالذكر هنا أ ّن كانط مل يس َع من وراء القول بوجود غاي ٍة يف الطبيعة إىل
[[[ -املصدر السابق ،ص .414
[[[ -ال نرى بأساً يف توضيح ما ذكر أعاله كام ييل :إثر شيوع الفكر اآليل -امليكانييك -بعد عرص النهضة والحداثة ،وج ّراء
تغلغله يف مختلف العلوم الحديثة وبلوغه الذروة يف بعضها مثل علم الفيزياء املتق ّوم عىل نظريات إسحاق نيوتن،
نشأت رغب ٌة لدى املفكّرين والباحثني قوامها ترسية هذا النمط الفكري يف مختلف الجوانب البيئية واالجتامعية.
هذه الفكرة اعتربها إميانويل كانط غري ناجع ٍة يف تفسري بعض الظواهر عىل أساس معطيات العلوم الطبيعية ،ويف
يل
الحني ذاته نبّه القائلني بوجود غاي ٍة نهائي ٍة يف ذات الظواهر الطبيعية عىل أ ّن رأيهم هذا
ٌ
منبثق من مفهومٍ عق ٍّ
ٍ
الكل واألجزاء املنضوية تحته ،وهذا ما
ارتباط بني ّ
مسبقٍ  ،ويرتت ّب عىل ذلك أ ّن تجسيم أحد األمور ين ّم عن وجود
نعتربه -برأي كانط -أمرا ً خفياً مكنوناً علينا .بنا ًء عىل ما ذكر اعترب كانط االعتقاد بوجود غاي ٍة نهائي ٍة يف ذات الظواهر
الطبيعية مج ّرد أم ٍر ين ّم عن وجود قاعد ٍة تنظيمي ٍة فحسب.
لالطّالع أكرث ،راجع :إميانويل كانط ،نقد ق ّوه حكم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عبد الكريم رشيديان،
الطبعة الثانية ،منشورات ين 2002 ،م ،ص .443
[[[ -ستيفان كورنر ،فلسفة كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عزت الله فوالد وند ،طهران ،منشورات
خوارزمي 1988 ،م ،ص .366
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طرح أصو ٍل ماورائي ٍة عىل غرار ما ذهب إليه أمثال أرسطو والق ّديس توماس األكويني،
حيث أكّد برصاح ٍة عىل كون جميع املفكّرين الذين يعتقدون بوجود الغاية النهائية
يف ذات عامل الطبيعة ،عاجزين عن إثبات وجود إل ٍه للكون ،وذروة ما ميكنهم طرحه
يف هذا املضامر هو رضورة افرتاض وجود هذا اإلله؛ حيث قال ...« :ح ّتى أبرع
املفكّرين املؤمنني بوجود الله ...ما الذي ميكنهم أن يثبتوه يف نهاية املطاف؟ هل
كائن ذي شعو ٍر كهذا؟ بالطبع كال ،فغاية ما بإمكانهم
باستطاعتهم إثبات وجود ٍ
مفهوم حول إمكانية وجود هكذا عامل
إثباته هو عجز اإلنسان التا ّم عن صياغة
ٍ
كل أعاملها بقص ٍد وإراد ٍة؛ والسبب يف هذا
إال إذا اعتقد بوجود علّ ٍة متعالي ٍة تؤ ّدي ّ
العجز عائدٌ إىل مستوى قابلياتنا املعرفية ح ّتى وإن ارتبطت تجاربنا مع أعال مراتب
االستدالل العقيل»[[[ .كانط يف هذه الفقرة يف ّند من ناحي ٍة فكرة إمكانية إثبات وجود
الله تعاىل عىل أساس غائية الظواهر الطبيعية ،ومن ناحي ٍة أخرى فهو يؤكّد عىل
رضورة افرتاض وجوده من منطلق الغائية املشار إليها؛ وقد ع ّد هذين االستداللني
منسجمني مع بعضهام فيام لو ع ّدنا اإلنسان غاي ًة حقيقي ًة ونهائي ًة يف الكون بوصفه
كائناً عاقالً له القدرة عىل وضع قوانني أخالقية كلّية غري مرشوط ٍة؛ والظواهر الطبيعية
ميكن اعتبارها غاي ًة أيضاً من حيث كونها وازعاً لتأصيل هذا الشعور يف نفسه فحسب.
ال ريب يف أ ّن غائية الظواهر الطبيعية تع ّد من جملة املبادئ التنظيمية ،ومن ث َ َّم
فاملنظومة اإلدراكية لإلنسان هي العامل األسايس الفرتاض وجود الغاية النهائية التي
هي علّة العلل[[[.
[[[ -إميانويل كانط ،نقد ق ّوه حكم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عبد الكريم رشيديان ،الطبعة الثانية،
منشورات ين 2002 ،م ،ص .366
وجل أمرا ً بديهياً عىل أساس أصول برهانه األخالقي ،إذ
[[[ -كام هو معلو ٌم فإ ّن إميانويل كانط اعترب وجود الله ع ّز ّ
حينام نتّبع قانوناً عقلياً أخالقياً بحثاً عن السعادة ،فهذا يعني إمياننا بكون الله هو الذي يوجد االنسجام بني الكون
وطبيعة اإلنسان الذي يعيش يف كنفه.
استنادا ً إىل رأي كانط هذا فاإلنسان غري املؤمن هو من يرفض ذلك اليشء الذي يكون افرتاضه رضورياً من الناحية
األخالقية رغم أ ّن معرفته تع ّد رضباً من املحال .فحوى كالم كانط فيام ذكر هي عدم وجود قواعد معرفية متكّننا من
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ّ

خامساً :مكانة اإلنسان يف الكون
الطريف أ ّن املفكّرين الذين بادروا إىل رشح وتحليل نظريات إميانويل كانط
الفلسفية ،عجزوا عن استكشاف حقيقة آرائه يف كتاب (نقد ملكة الحكم) ،فهل كان
هدفه يف هذا الكتاب هو إيجاد ٍ
ارتباط بني املبحث النقدي األ ّول الذي طرح يف بادئ
الفصل تحت عنوان (اإلنسان حقيق ٌة متعاليةٌ) واملبحث النقدي الثاين الذي طرح تحت
عنوان (دور الطبيعة يف تعاىل اإلنسان ذاتياً) من جه ٍة ،وبني طبيعة فعل اإلنسان اإلرادي
من جه ٍة أخرى يف عني تبعيّته للعلّية امليكانيكية؟ أو أنّه أراد من آرائه الفلسفية انتقاد
الفكر الالهويت املنبثق من االعتقاد بغاية الطبيعة؟ و يا ترى هل قصد من وراء نقد ملكة
الحكم بيان املكانة املتعالية التي يحتلّها اإلنسان يف عامل الخلقة والطبيعة؟
حينام راجعت آثار هذا املفكّر الغريب يف إطار رؤي ٍة كلّي ٍة ،تبادر يف ذهني ٌ
سؤال
حول عالقة كتاب (نقد ملكة الحكم) برأيه حول التنوير والحداثة ،وتساءلت يف نفيس
قائالً :هل ميكن لآلراء املطروحة يف هذا الكتاب أن تكون أساساً لبيان حقيقة آرائه
بالنسبة إىل الحداثة بحيث ميكن اعتبارها تت ّم ًة لرأيه القائل برضورة تح ّرر اإلنسان
من القيود املفروضة عليه عرب تسخري قابلياته العقلية بجرأ ٍة واستقال ٍل عىل ضوء
حرك ٍة نقدي ٍة شجاع ٍة وجريئ ٍة؟ وعىل هذا األساس ،قبل أن أُثبت بأ ّن ما ذكر يف السطور
ٌ
محفوف بالنقص وال يخلو من خللٍ واض ٍح ،أو ّد أن أؤكّد عىل أ ّن كانط يف هذا
أعاله
الكتاب ع ّد اإلنسان كائناً متعالياً بذاته لكونه الغاية النهائية للخلقة ،وعىل هذا
األساس منحه مقاماً رفيعاً للغاية ومن ث ّم فسح املجال النتقاد األوضاع االجتامعية
والتأريخية التي تجاهلت هذه املكانة السامية[[[.
إدراك الغايات املوجودة يف األمور املاورائية.
لالطّالع أكرث ،راجع :إميانويل كانط ،نقد ق ّوه حكم (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية عبد الكريم رشيديان،
الطبعة الثانية ،منشورات ين 2002 ،م ،ص .48
[[[ -لالطّالع عىل تفاصيل أكرث حول ما ذكر يف هذا الفصل ،راجع كتاب إميانويل كانط (نقد ملكة الحكم).

الفصل السادس
الدين في حدود ّ
مجرد العقل

الفصل السادس
جمرد العقل
الدين يف حدود
ّ
مقدّ مة الفصل السادس
قال إميانويل كانط يف مقالته التي د ّونها تحت عنوان (ما هو التنوير؟) يف عام 1784
أي مباحث أخرى عىل رضورة تح ّرر اإلنسان
م« :أنا يف مباحث التنوير أؤكّد أكرث من ّ
من قيود ضعفه الديني التي ط ّوق نفسه بها بإرادته ،إذ إنّ مسؤولينا يف سائر املجاالت
العلمية والف ّنية -غري الدينية -ال يرغبون يف متثيل دور الق ّيم عىل رعاياهم؛ ناهيك عن
أي أم ٍر آخر»[[[.
أنّ عدم النضج الديني يعدّ أشدّ تحقرياً ورضراً لإلنسان من ّ
كل يش ٍء تح ّرر اإلنسان من قيود
إذن ،التنوير الفكري برأي كانط يعني قبل ّ
القيمومة الدينية من منطلق أنّها أكرث ذلّ ًة ورضرا ً له من أيّة قيموم ٍة أخرى؛ ولكن ما
هو السبيل للخالص من هذا التخلّف الفكري الضا ّر واملهني؟ أجاب كانط عن هذا
السؤال ضمن آثاره التي متحورت مواضيعها حول القضايا الدينية[[[ ،وسنحاول يف
املباحث التالية تسليط الضوء عىل هذه اإلجابة بشكلٍ
مقتضب.
ٍ

أ ّوالً :تقدّ م األخالق عىل الدين

مفهوم ماورا ٍّيئ
أي
ٍ
إميانويل كانط قال إ ّن التعاليم الدينية ال متنح العقل البرشي ّ

كذلك راجع :فريدريك كوبلستون ،از ولف تا كانت (باللغة الفارسية)« ،الجزء السادس من السلسلة العلمية املد ّونة
تحت عنوان تأريخ الفلسفة» ،ترجمه إىل الفارسية إسامعيل سعادت ومنوتشهر بزرگ مهر ،طهران ،منشورات
رسوش العلمية الثقافية ،الفصل الخامس.
[[[ -إميانويل كانط ،غوتهولد إفرايم ليسينغ وآخرون ،روشن نگري چيست؟ (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية
سريوس آرين بور ،طهران ،منشورات (آگه) ،ص .40
[[[ -من ضمن هذه اآلثار :تأسيس ميتافيزيقا األخالق ( 1985م) ،الدين يف حدود مج ّرد العقل ( 1993م) ،ميتافيزيقا
دروس يف فلسفة األخالق.
األخالق ( 1997م)ٌ ،
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نظري له ارتبا ٌط بالهيكل العا ّم للكون واإلنسانية ومبدأ الخلقة ونهايتها ،والسبب
ٍّ
يف ذلك هو عدم امتالك العقل تلك القابليات الالزمة التي تؤ ّهله للغور يف تفاصيل
هذه املباحث؛ وقد تط ّرق إىل بسط هذا املوضوع بالرشح والتحليل يف كتاب (نقد
العقل الخالص).
مستقل ،أل ّن
ٍّ
مفهوم
أي
ٍ
الدين من الناحيتني العملية واألخالقية ال مينح اإلنسان ّ
عقله له القدرة عىل وضع قوانني عملية وأخالقية ،بل يجب وأن يبادر إىل وضعها؛
غنى عن الدين عىل الصعيد األخالقي ،ولكن رغم هذه امليزة إال أ ّن
ومن ث ّم فهو يف ً
القانون األخالقي املذكور سيقوده إىل اإلميان بالدين يف نهاية املطاف ،حيث يضط ّره
لالعتقاد بوجود الله تعاىل بداعي أ ّن اإلقرار به يستلزم اإلميان بالتعاليم الدينية التي
نستشف من هذا الكالم أ ّن املبادئ
الرب يف هذا الكون .إذن،
ّ
تتمحور حول وجود ّ
الخلقية مق ّدم ٌة عىل التعاليم الدينية ،وعىل هذا األساس فالدين الذي ال يقول بهذا
التق ّدم ،ال يع ّد ديناً حقيقياً حسب التفسري الذي ذكرناه[[[.

ثانياً :معيار متييز الدين الحقيقي عن غريه
مراد إميانويل كانط من رأيه القائل بتق ّدم األخالق عىل الدين ال يقترص عىل
مج ّرد طرح فكرة أ ّن اتّباع القانون العقيل األخالقي يسوقنا نحو االعتقاد بوجود
وجل ،بل األه ّم من ذلك أنّه يشري إىل الجوهر األخالقي للدين ،وهذا يعني
الله ع ّز ّ
كل يش ٍء يجب وأن يحفّز أتباعه عىل رضورة مراعاة القوانني
أ ّن الدين أ ّوالً وقبل ّ
الرب سبحانه وتعاىل؛ وعىل هذا األساس وضع
األخالقية لتكون مثرتها اإلميان بوجود ّ
كانط فوارق مائزة بني الدين الحقيقي واملزيّف ،فقال« :الدين املز ّيف يدعو اإلنسان
أي مغزى أخالقي ،ويطلب منه عبادة إل ٍه
ٍ
ألداء أعاملٍ ومزاولة
طقوس ليس فيها ّ
[[[ -الدين الذي طرحه إميانويل كانط متق ّو ٌم عىل التعاليم املسيحية الربوتستانتية التي منا وترعرع يف رحابها،
ناهيك عن أ ّن املذهب الربوتستانتي هو الدين الرسمي لربوسيا (أملانيا القدمية).
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ال يطيق تعايل الروح اإلنسانية -ذلك التعايل املنبثق من الوعي الذايت واستقاللية
الذات -لذا فهو يحسد ابن آدم عىل املكانة السامية التي يبلغها بحيث ال يرىض
إال بعبوديته وإذعانه لتعاليمه بشكلٍ
مطلق ،ناهيك عن أنّه يح ّرضه عىل اإلميان
ٍ
بالخرافات والسري وفق أوامره الصارمة...
مرتسخاً يف باطن
وأ ّما الدين الحقيقي فهو متق ّو ٌم عىل األخالق وال بدّ أن يكون ّ
ٍ
ارتباط وطي ٍد بني الفعل األخالقي املتق ّوم عىل
الروح اإلنسانية بحيث يق ّر بوجود
الرب تعني مراعاة القوانني
الرب ،ومن ّ
ثم يجب وأن يعد عبادة هذا ّ
العقل وبني ّ
األخالقية فقط ،كام يجب وأن يصون اإلنسان من الوقوع يف حبائل الرياء والخرافات
واألوامر الصارمة ومختلف الطقوس الصورية التي ال طائل منها ...وينبغي لهذا
الرب عامالً مؤثّراً يسوق العباد نحو بلوغ السعادة الحقيقية ،وهذا
الدين أن يعد ّ
[[[
الرب يف الحقيقة ال ميكن لإلنسان أن يعرفه إال يف رحاب األصول األخالقية».
ّ
كل ٍ
منط من الحياة ما عدا الحياة املتق ّومة عىل ركائز ال َهدي
[[[ -قال إميانويل كانط يف هذا الصدد« :اإلنسان يف ّ
األخالقي ،يتص ّور متو ّهامً بأنّه قاد ٌر عىل القيام بعملٍ
ديني
ه
تو
د
ر
مج
الحقيقة
يف
الشعور
وهذا
؛
وجل
ّ
ز
ع
الله
يريض
ّمٍ
ّ
ّ
ٍّ
النص من اإلنجليزية إىل الفارسية من قبل مؤلّف الكتاب)
ترجمة
رص ٍف يف
ّ
ال غري وعبودي ٍة مبتدع ٍة ليس أكرث»( .بت ّ
لالطّالع أكرث ،راجع :إميانويل كانط ،دين در محدوده عقل تنها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر
صانعي دره بيدي ،طهران ،منشورات (نقش ونگار) 2002 ،م ،ص .225
رص ٍف يف
(بت
الساموي».
الفيض
لنيل
ال
ً
ه
مؤ
وقال يف موضعٍ آخر« :السلوك العقالين األخالقي وحده يجعل اإلنسان
ّ
ّ
النص من اإلنجليزية إىل الفارسية من قبل مؤلّف الكتاب)
ترجمة ّ
لالطّالع أكرث ،راجع :إميانويل كانط ،درس هاي فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر
صانعي دره بيدي ،طهران ،منشورات (نقش ونگار) 1999 ،م ،ص .119
وقال أيضاً« :إ ّن العبادة التي تتّخذ كمهن ٍة ميتهنها اإلنسان ،تع ّد عمالً تافهاً ال معنى له وال أهمية؛ فالخشية من الله
النص من اإلنجليزية إىل الفارسية من قبل مؤلّف الكتاب)
ّ
رص ٍف يف ترجمة ّ
تتجل يف أعاملنا فقط وليس يف عباداتنا»( .بت ّ
لالطّالع أكرث ،راجع :إميانويل كانط ،درس هاي فلسفه اخالق (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر
صانعي دره بيدي ،طهران ،منشورات (نقش ونگار) 1999 ،م ،ص .126
كام قال يف السياق ذاته« :السبيل القويم الذي يأخذ بيد اإلنسان نحو التعايل الروحي ال ميكن سلوكه ابتدا ًء من
الرحمة وصوالً إىل الفضيلة ،وإنّ ا يجب السري فيه انطالقاً من الفضيلة وصوالً إىل الرحمة».
إميانويل كانط ،دين در محدوده عقل تنها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر صانعي دره بيدي،
طهران ،منشورات (نقش ونگار) 2002 ،م ،ص .260
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هكذا دين برأي إميانويل كانط حينام يريد إثبات صواب تعاليمه فهو يف غنى عن
املعاجز التي تعني خرق العادة ونقض قوانني الطبيعة من منطلق أ ّن مراعاة القوانني
األخالقية تع ّد كافي ًة يف هذا املضامر[[[.

ثالثاً :نقد الكنيسة
كام ذكرنا آنفاً فقد ع ّد إميانويل كانط عرصه يف كتاب (نقد العقل الخالص) بأنّه عرص
للتنصل عن النقد الذي يجب
النقد والنزعات النقدية ،ولو أراد الدين التذ ّرع بقدسيته ّ
وأن يطرح عىل تعاليمه ففي هذه الحالة سوف يفتقد كرامته واحرتامه لدى العقل
بكل اقتدارٍ؛ وعىل هذا األساس ش ّمر
الناقد الذي يفرض سلطته عىل الساحة الفكرية ّ
كانط عن ساعديه لنقد الدين املتق ّوم عىل تعاليم الكنيسة يف تلك اآلونة.

ٍ
عبادات ظاهري ٍة
مثرة هذا التح ّول الفكري أنّه ع ّد الكنيسة تدعو الناس إىل
الحساسة املتمثّلة يف إشاعة
ومناسك موروث ٍة من السلف بدل أن تنجز وظيفتها ّ
املبادئ العقالنية واألخالقية السامية للدين وترويج الفضائل التي تجعل اإلنسان
حق عبادته؛ فالكنيسة آنذاك كانت توجب
جا ّدا ً يف تهذيب نفسه وعبادة الله تعاىل ّ
ّ
يسرتق
عىل الناس طاعة أربابها واإلذعان لسلطة القساوسة ،وهذا هو اإلميان الذي
للرب فقط ،إذ إنّه يف رحابه يشعر بخشي ٍة
اإلنسان ويجعله عبدا ً ألقرانه البرش وليس ّ
ٍ
ووجلٍ
شديد من إل ٍه مزيّ ٍف ،ومن ث َ َّم تسلب منه ثقته بنفسه ،حيث يت ّم تلقينه
بحرمة التعامل مع الدين بعقالني ٍة؛ فسلطة الكنيسة ال تطيق تح ّرره من قيودها
التعصب القومي والطائفي وتر ّوج الخرافات وتش ّجع عىل
وعاد ًة ما تعزف عىل وتر
ّ
[[[ -الجدير بالذكر هنا أ ّن إميانويل كانط يؤمن بإمكانية حدوث املعاجز ،لك ّنه ال يع ّد اإلميان بالله مرشوطاً بها،
ومن هذا املنطلق قال إ ّن النبي عيىس (عليه السالم) وبّخ أولئك الذين طلبوا منه املعاجز ،وأضاف« :إ ّن أمثال هؤالء
آيات ومعجز ٍ
ال يؤمنون ما مل يشاهدوا ٍ
ات».
إميانويل كانط ،دين در محدوده عقل تنها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر صانعي دره بيدي،
طهران ،منشورات (نقش ونگار) 2002 ،م ،ص .129
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الرياء يف األعامل وقول الباطل ،وتثبت ص ّحة الدين الذي تدعو إليه اعتامدا ً عىل
قضايا تعتربها إعجازيةً ،وما إىل ذلك من انحر ٍ
افات أخرى.
الكنيسة يف تلك اآلونة مل تكن تؤمن بأ ّن املسيح -عيىس (عليه السالم) -إنساناً
كغريه من البرش بزعم أنّه يف منأى عن وساوس الشيطان ،كام مل تعتربه مثاالً للكامل
واملثالية األخالقية اإلنسانية؛ فضالً عن ذلك فقد ع ّدت العبادة رضوري ًة يف ح ّد ذاتها،
لذلك فهي ال تتب ّنى ما ذهب إليه كانط الذي قال« :التع ّبد يجب وأن يح ّرضنا عىل
فعل الخريات ،فهو يف حدّ ذاته ال معنى له وإنّ ا يراد منه ترسيخ النزعة إىل األعامل
متسك متع ّبدٌ بأعامله العبادية الظاهرية من دون
الحسنة يف نفس اإلنسان ،لذا لو ّ
أن ميدّ يد العون ملن هو محتاج من أقرانه البرش ،فال معنى لعبادته»[[[.
الكنيسة يف تلك اآلونة كانت تر ّوج ألتباع الديانة املسيحية التعاليم الدينية اآلمرة
أحكام تخدم
عىل ضوء (الدين التعليمي) ،حيث يلقّنهم القساوسة ما يشاؤون من
ٍ
تو ّجهاتهم الفكرية ،لذلك مل يعريوا أهمي ًة للتعاليم الدينية الناجعة عىل ضوء (الدين
الطبيعي) الذي ينسجم بالكامل مع األحكام العقلية واألصول األخالقية والذي يتيح
الفرصة ألتباعه بتبليغ تعاليمه بصدقٍ وشفافي ٍة؛ لذا فالتو ّجهات الكنسية آنذاك كانت
[[[
ٍ
املؤسسات الدينية الباطنية.
منبثق ًة من
رغبات شخصي ٍة ،فهي مل تكن من سنخ ّ
خالصة نقد كانط عىل الكنيسة أنّه ع ّد التعاليم املسيحية املنبثقة منها ال تدعو
[[[ -إميانويل كانط ،درس هاي فلسفه أخالق (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر صانعي دره بيدي،
النص من اإلنجليزية إىل الفارسية من قبل
رص ٍف يف ترجمة ّ
طهران ،منشورات (نقش ونگار) 1999 ،م ،ص ( .125بت ّ
مؤلّف الكتاب)
[[[ -فحوى رأي إميانويل كانط أ ّن جانباً من التعاليم الدينية املسيحية ال ب ّد من أن تتق ّوم عىل الدين الطبيعي ،كام
أكّد عىل أ ّن تلك التعاليم التي يجب وأن يتعلّمها الناس من أرباب الكنائس ينبغي أن تتناغم مع املبادئ العقلية
ٌ
مملوك لهم.
بحيث ال تجعل اإلنسان يتّبعهم وكأنّه عب ٌد
لالطّالع أكرث ،راجع :إميانويل كانط ،دين در محدوده عقل تنها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر
صانعي دره بيدي ،طهران ،منشورات (نقش ونگار) 2002 ،م ،ص .205
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أخالقي ،وإنّ ا تجعلهم مج ّرد ٍ
الناس إىل العمل باألحكام الرشعية عىل ٍ
عبيد
أساس
ٍّ
أي خيارٍ؛ وإحدى النتائج الها ّمة التي ترتتّب عىل
مطيعني لها دون أن يكون لديهم ّ
خاص ،هي االعتقاد برضورة
هذا الرأي الناقد للدين بشكلٍ عا ٍّم واملسيحية بشكلٍ ٍّ
الفصل بني الدين والسياسة من قبل كانط ومن حذا حذوه ،حيث ع ّد الدين وسيل ًة
لتحقيق التعاليم األخالقية التي علّمها الله تعاىل للبرش ،أي أنّه واز ٌع لريادة امللكوت
األخالقي  Moral Kingdom of Godيف الحياة الدنيوية ،فاألخالق برأيه ذات طابعٍ
باطني وهي السبيل الذي يتحقّق عىل أساسه ملكوت الله تعاىل يف األرض Kingdom
ٍّ
[[[
وتتجل فيه إرادته القدسية؛ ومن هذا املنطلق قال إ ّن ملكوت الله ع ّز
ّ
of God
وجل كام ٌن يف باطننا[[[.
ّ
بنا ًء عىل ما ذكر ،ال ميكن للدين إال أن يحكم بواطننا ،بل ال ينبغي له غري ذلك،
ومن ث ّم فوظيفته تقترص عىل تهذيب أنفسنا وتنزيهها من الدنس؛ ولكن لو س ّخره
بعضهم ألن يحكم املجتمع -سياسياً -بحيث يصبح عقب ًة لح ّرية الفكر وتقييد النشاط
الخاصة ،فهو يف هذه الحالة يسفر عن حدوث استبدا ٍد أش ّد
االجتامعي بتعاليمه
ّ
وطأ ًة من االستبداد السيايس للحكّام[[[.

[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع :إميانويل كانط ،دين در محدوده عقل تنها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر
صانعي دره بيدي ،طهران ،منشورات (نقش ونگار) 2002 ،م ،ص .184
[[[ -املصدر السابق ،ص .187
يحق للحكومة إصدار
املؤسسة الدينية ،أي ال ّ
املؤسسة السياسية يف شؤون ّ
[[[ -إميانويل كانط ال يرىض بتدخّل ّ
أوامر ذات طابعٍ ديني.
لالطّالع أكرث عىل التفاصيل التي ذكرت يف هذا الفصل ،راجع :الدين يف حدود مج ّرد العقل.

الفصل السابع
ّ
عقالني
تأسيس مجتمع

الفصل السابع
عقالين
جمتمع
تأسيس
ٍ
ٍّ
مقدّ مة الفصل السابع
الحياة االجتامعية برأي إميانويل كانط هي امتدا ٌد للحياة األخالقية ،فالوضع
املثايل يف املجتمعات البرشية إنّ ا يتحقّق حينام يتمكّن أبناؤها من سلوك نه ٍج عقال ٍّين
أخالقي؛ وهذا النهج كام ذكرنا آنفاً متق ّو ٌم عىل فكرة أ ّن اإلنسان هو الهدف بح ّد ذاته،
ٍّ
لذا يجب عىل البرش مراعاة حرمة بعضهم البعض بحيث ال يتع ّدى أحدهم عىل ح ّرية
غريه ألنّه يف هذه الحالة يع ّرض ح ّريته الشخصية للخطر أيضاً.

إذن ،الحياة األخالقية املتق ّومة عىل األصول العقالنية هي ذات الحياة الح ّرة
الكرمية ،والقانون األخالقي يف هذا املضامر يقتيض تح ّرر اإلنسان وعدم جواز
استعباده أو ات ّخاذه وسيل ًة لتحقيق مآرب شخصية أو فئوية بداعي أ ّن مبدأ الح ّرية
هو القانون الذي يحكم جميع العالقات االجتامعية والسياسية واالقتصادية وغريها.
من املؤكّد أ ّن حكم العقل بوجوب احرتام حقوق اآلخرين يقطع الطريق عىل
الطغيان واالستبداد بالرأي ،حيث ال يبقي مجاالً للظلمة بأن يفرضوا آراءهم عىل أبناء
مجتمعهم بالقهر واإلجبار؛ لذا فالعقالء يدعون إىل ح ّرية الفكر وعدم جواز تكميم
األفواه أو التعتيم عىل األقالم الح ّرة النزيهة ،فاملفكّرون املتح ّررون هم األجدر يف س ّن
القوانني الوضعية ملجتمعاتهم ،وال ب ّد لهذه القوانني من أن ترتكز عىل مبدأ املساواة
فئوي ،مام يعني أ ّن اإلنسان الح ّر ميتلك إراد ًة
أي متيي ٍز
عنرصي أو ٍّ
ٍّ
أمام القانون دومنا ّ
يحق ٍ
الحق يف إدارة مجتمعه.
ألحد استعباده ،كام له ّ
مستقلّ ًة يف تعيني مصريه وال ّ
مفعم
ٍ
استنادا ً إىل هذا الرأي ،ع ّد كانط اتّباع العقل أساساً لبناء مجتمعٍ
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بالح ّرية واملساواة واالستقالل عىل املستويني الفردي والجامعي ،وهو املجتمع
باملتحض.
الذي وصفه
ّ

املتحض (الح ّرية واملساواة واالستقالل)
ّ
أ ّوالً :املجتمع
املتحض الذي تسوده الح ّرية
يف املبحث التايل نسلّط الضوء عىل معامل املجتمع
ّ
عاقال
واملساواة واالستقالل[[[ ،يف رحاب نظريات إميانويل كانط :اإلنسان بوصفه كائناً ً
الحق بأن يق ّرر مصريه يف الحياة
فهو ميتلك ح ّقاً ذاتياً ثابتاً له مسبقاً يف التح ّرر ،إذ له ّ
عىل وفق إرادته وما ميليه عليه عقله ،وألجل أن يحافظ عىل ح ّريته واختياره يجب
أن تتضافر مساعيه مع مساعي أقرانه األحرار الذين يتب ّنون نفس أفكاره وآرائه من
خالل إبرام ٍ
ملزم يف رحاب حكوم ٍة رشعي ٍة؛ فهو ج ّراء ذلك
عقد
اجتامعي ووضع قانونٍ ٍ
ٍّ
سيمتلك املؤ ّهالت الكافية لصيانة حقوقه الذاتية املسبقة من تع ّدي اآلخرين عليها،
ٍ
وتدنيس.
كل تجاو ٍز
ومن ث ّم ينعم باألمن والحرية وتصان ملكيته من ّ
إذن ،القوانني االجتامعية يت ّم تدوينها من منطلق شعور أبناء املجتمع بواجباتهم
أي ٍ
أحد،
األخالقية ،ومن املؤكّد أ ّن الجميع متساوون أمامها بحيث ال يستثنى من ذلك ّ
فهي تشمل امللوك والنبالء واملسؤولني يف الحكومة وأرباب الكنائس وسكنة املدن
[[[ -امللفت للنظر أ ّن آراء إميانويل كانط املطروحة يف مختلف آثاره حول السياسة واملجتمع ،ال تنسجم مع سائر
آرائه الفلسفية ،فهي عاد ًة ما تكون متقضب ًة وغري منقّح ٍة ناهيك عن أنّها متناثر ٌة هنا وهناك ،لدرجة أ ّن بعضها
مش ّو ٌش وغري واضح املعامل.
وفيام ييل نشري إىل بعض آثاره التي تض ّمنت أطروحات حول مختلف القضايا السياسية واالجتامعية كمثا ٍل عىل ما ذكر:
 مقالة تحت عنوان (يف صورة العاملني الحيس واملعقول ومبادئهام)  1786م. مقالة تحت عنوان (بني النظرية والتطبيق)  1793م. مقالة تحت عنوان (مرشوع السالم الدائم)  1795م. (تخمينات حول بداية التأريخ البرشي)  1786م. (فكرة عن تأري ٍخ كو ٍّين من زاوية نظر املواطنة)  1784م. (نزاع الكلّيات)  1798م. (العوامل امليتافيزيقية يف العدالة).( -األنرثوبولوجيا من منظور براغاميت)  1798م.
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الحق يف استثامر
والقرى والفالحني ،وغريهم؛ وهذا يعني أ ّن جميع أبناء املجتمع لهم ّ
تول
جميع اإلمكانيات املتاحة وميتلكون نفس املزايا يف املواطنة بحيث يس ّوغ لهم ّ
حق امللكية ،ومن ث ّم يجب أن تشمل الرضائب
املناصب الحكومية وال يحرمون من ّ
كل فر ٍد يف املجتمع يف ضمن قانونٍ عا ٍّم مو ّح ٍد ال يستثني أحدا ً مهام كان مقامه.
ّ
من املؤكّد أ ّن الح ّرية واملساواة حينام يتحقّقان يف أحد املجتمعات ،فهذا يعني
رواج أحكام العقل السليم يف ذلك املجتمع الذي يفسح املجال للمواطن بأن يعرب
عن آرائه ومينحه استقالل شخصياً يك يسهم يف شتّى الف ّعاليات السياسية واالجتامعية
التي يت ّم عىل أساسها تعيني مصري البلد وإقرار القوانني الشاملة وكذلك انتخاب
وكل من يدير شؤونه االجتامعية العا ّمة.
ممثّليه يف الحكومة ّ
املتحض بحيث ع ّده
الجدير بالذكر هنا أ ّن كانط أعار أهمي ًة كربى للمجتمع
ّ
ٍ
تكليف جعلته الطبيعة عىل كاهل اإلنسان ،فهو يف رحاب هكذا مجتمع
تشييده أه ّم
ينال أرقى درجات العدل والح ّرية ومن ث ّم تُصان حقوقه[[[ أل ّن املرتكز األسايس
للتحض االجتامعي هو ترشيع الحقوق الذاتية املسبقة لجميع البرش وال س ّيام الح ّرية
ّ
واألمن وامللكية.

ثانياً :النظام الجمهوري
املتحض يجب أن ترشف عليه حكوم ٌة مرشوع ٌة لها القدرة
ال ريب يف أ ّن املجتمع
ّ
عىل صيانة الحقوق الذاتية للمواطنني ،وهي برأي إميانويل كانط (الجمهورية) ال غري.
النظام الجمهوري يف الحكم متق ّو ٌم عىل دستو ٍر يت ّم تدوينه وإقراره من قبل
جميع الرشائح االجتامعية بح ّري ٍة وإراد ٍة بصفته عقدا ً اجتامعياً ال يس ّوغ ٍ
ألحد تجاوز
ل در غايت جهان
[[[ -إميانويل كانط ،رشد عقل (باللغة الفارسية) ،مقالة مرتجمة له تحت عنوان :معناي تاريخ ك ّ
وطني ،ترجمها إىل الفارسية منوتشهر صانعي دره بيدي ،الطبعة الثانية ،طهران ،منشورات (نقش ونگار)2009 ،
م ،ص .16
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حدوده ،وهو بطبيعة الحال يضمن جانباً ها ّماً من ح ّرية املواطنني؛ ونطاق صالحيات
ظل هذا النظام محدو ٌد مبا يق ّره لهم الدستور ،لذا يجب أن
الحكّام واملسؤولني يف ّ
يو ّحدوا وجهات نظرهم وال يستب ّدوا بآرائهم الشخصية.
أي مجا ٍل الستبداد الحكّام أو خروجهم عن املق ّررات الدستورية
إذن ،ليس هناك ّ
يف النظام الجمهوري ألنه نظا َم ال يتناغم مع الظلم واالستبداد عىل املستويني الفردي
ٍ
سلطات ترشيعي ٍة[[[ وتنفيذي ٍة وقضائي ٍة مستقلّ ٍة
والجامعي؛ ويف رحابه يت ّم تأسيس
عن بعضها ،وعىل هذا األساس ال يتس ّنى لرئيس الجمهورية أن يتف ّرد بالسلطة[[[.
من اآلراء الها ّمة لكانط يف هذا املضامر أ ّن الحكومة الجمهورية غري مخ ّول ٍة
يحق لها تسيري
باعتبار نفسها مصدرا ً للتوجيه واإلرشاد االجتامعي ،لذا ال ّ
الشعب عىل وفق مرامها واملبادئ التي تتب ّناها بزعم أنّها قادر ٌة عىل ضامن
السعادة لهم [[[،بل هي مج ّرد مك ّونٍ
سيايس مكل ٍّف بالحفاظ عىل مق ّومات
ٍّ
العدل والح ّرية وتحريض الشعب عىل االلتزام بالقوانني واملق ّررات املعتربة.

[[[ -يقصد إميانويل كانط من السلطة الترشيعية التمثيل الربملاين غري املبارش.
خاص
[[[ -مصطلح (جمهورية) يف كالم إميانويل كانط ال يراد منه من ٌط مع ٌ ّي من أنظمة الحكم ،بل يقصد منه نظا ٌم ٌّ
للترشيع والفصل بني السلطات الثالثة التي من ضمنها التمثيل النيايب غري املبارش ،وبعض القضايا األخرى.
لالطّالع أكرث ،راجع:
.Kant, Immanuel, 1991 b, p. 186
[[[ -قال إميانويل كانط لو أ ّن الحكّام اعتربوا أنفسهم معلّمني ومرشدين للشعب ،فإنّهم رسعان ما يقعون يف ف ّخ
ينصبون أنفسهم
الظلم واالستبداد ،أل ّن تص ّورهم هذا يجعل الناس يف أعينهم صغارا ً غري ناضجني عقلياً ،ومن ث ّم ّ
وال ًة وق ّيمني عليهم؛ ومن املؤكّد أن هذه الرؤية إن سادت يف املجتمع فسوف تسفر عن قمع الرؤى املستقلّة وكبح
ح ّرية التعبري.
ومن جملة أقواله يف هذا الصدد ما ييل ...« :الح ّرية ال ميكن أن تتحقّق حسب هذه الفرضيات؛ أل ّن اإلنسان ما
مل يلج يف عامل الح ّرية الرحب منذ بادئ األمر ،سوف ال تتوفّر لديه القابلية يف السعي إىل نيلها مستقبالً» .لالطّالع
أكرث ،راجع :إميانويل كانط ،دين در محدوده عقل تنها (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية منوتشهر صانعي دره
بيدي ،طهران ،منشورات (نقش ونگار) 2002 ،م ،ص .245
ويف املقالة التي د ّونها تحت عنوان (ما املقصود من التو ّجه يف التفكري؟) دافع عن ح ّرية التعبري والكتابة ،وقال« :إىل
أي مدى يكون فكرنا صائباً فيام لو مل نفكّر؟!».Kant, Immanuel, 1991 c, p. 247 .
ّ
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املستتب
ثالثاً :السالم
ّ
املتحض
أطروحة إميانويل كانط حول املجتمع املثايل ال تقترص عىل املجتمع
ّ
والنظام الجمهوري ،حيث أكّد فيها عىل رضورة حثّ الخطى لتأسيس هيئة دولية-
كل إنسانٍ فيه
اتّحاد فدرايل عاملي ح ّر -إلرساء دعائم مجتمعٍ شمو ٍّيل مو ّح ٍد يصبح ّ
مواطناً عاملياً؛ وهذه األمور بطبيعة الحال ال ميكن أن ترى النور ما مل يع ّم األمن
ويستتب السالم يف شتّى أرجاء املعمورة عرب اجتثاث جميع الخالفات املوجودة بني
ّ
الشعوب واألمم.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن كانط أناط استتباب الصلح يف العامل ونجاة البرشية من
الحروب واالقتتال بثالثة ٍ
حكم جمهوري ٍة يف شتّى
رشوط رضوري ٍة ،هي تأسيس أنظمة ٍ
البلدان واتحاد فدرايل عاملي ح ّر ومجتمعٍ دو ٍّيل شمو ٍّيل ومو ّح ٍد[[[.

خالصة القسم األ ّول
نل ّخص فيام يأيت أه ّم املواضيع التي ذكرت يف الفصول السبعة األوىل من الكتاب،
جانب مام طرح يف مق ّدمة القسم األ ّول كفرض ّية للبحث.
حيث تع ّرفنا من خاللها عىل ٍ
املسألة األساسية التي ارتكز عليها البحث يف هذا القسم متحورت حول ما ييل:
طبيعة فهم إميانويل كانط لتيار التج ّدد والحداثة ،واألسلوب النقدي الذي انتهجه يف
التعامل مع مبادئ التنوير الفكري.

وفحوى الفرضية املطروحة أ ّن كانط ع ّد النهج النقدي جوهرا ً للفكر املتج ّدد،
مبعنى أ ّن الحداثة عبار ٌة عن قدر ٍة تنتشل فكر اإلنسان من وحل التح ّجر عىل أساس
[[[ -للتع ّرف عىل تفاصيل أكرث حول مواضيع هذا الفصل ،راجع ما ييل:
 سيّد عيل محمودي ،فلسفه سيايس كانت (باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات (نگاه معارص) 2005 ،م. عزت الله فوالد وند ،خرد در سياست (باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات طرح نو. -مقالة تحت عنوان :فلسفه سيايس كانت (باللغة الفارسية).
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النقد العقالين ومتنحه ح ّري ًة أكرث الختبار جميع الخيارات املطروحة أمامه والتعرف
عىل آراء ونظريات جميع العلامء واملفكّرين يف شتّى املجاالت املعرفية ،ولكن ما دام
عقلنا مق ّيدا ً بقيود الدين والكنيسة ومحظورا ً عليه النقد والتحليل ،فليس من املمكن
مبكانٍ الدعوة إىل التح ّرر والخالص عىل ضوء استنتاجاته ،كام ال يجوز ذلك مطلقاً.

وفيام يأيت نتط ّرق إىل تلخيص مجمل املواضيع التي ذكرت يف فصول القسم األ ّول
من الكتاب -األ ّول حتّى السابع -بوصفها مق ّد ٍ
مات لطرح استدال ٍل نها ٍّيئ يت ّم تقريره
يف نتيجة البحث لهذا القسم:

خالصة الفصل األ ّول
رغم أ ّن محور البحث يف هذا الكتاب هو بيان رأي إميانويل كانط حول عرص
التنوير والحداثة ،لك ّن هذا املوضوع بطبيعة الحال يقتيض تسليط الضوء عىل نظريته
يف مجال تأريخ الفكر البرشي الذي يع ّم العرص املذكور أيضاً ،ومن هذا املنطلق بادرنا
يف الفصل األ ّول إىل إيراد ٍ
رص حول فلسفة التأريخ عىل وفق منظومته
بحث مخت ٍ
يخص التأريخ البرشي منذ باكورته وغايته
الفكرية وسلّطنا الضوء عىل آرائه فيام ّ
طي تلك املراحل يف إطا ٍر موجزٍ ،وقلنا إ ّن هذه اآلراء
النهائية ،كام تح ّدثنا عن كيفية ّ
أسايس يف صقل منظومة كانط الفكرية وتركت بصامتها يف سائر آثاره،
كان لها أثر
ٌّ
لذلك أسهمت يف صياغة فلسفته وال س ّيام عىل صعيد التأريخ؛ ناهيك عن أنّها أث ّرت
عىل تو ّجهات املفكّرين الذين ظهروا عىل الساحة الفكرية بعده.

 خالصة الفصل الثاينتط ّرقنا يف الفصل الثاين إىل الحديث عن رأي كانط حول أثر األحداث التأريخية
التي عارصها يف صقل املواهب الفكرية للبرشية ،وقلنا إنّه يف مقالته التي د ّونها تحت
عنوان (ما هو التنوير؟) وصف التنوير الفكري قائالً« :التنوير هو تح ّرر اإلنسان من
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واستخدم عقلك».

 خالصة الفصل الثالثمحور البحث يف الفصل الثالث أ ّن عرص التنوير الفكري برأي إميانويل كانط ليس
سوى مق ّدم ٍة لنهض ٍة فكري ٍة شامل ٍة طويلة األمد ،وقيل إ ّن أ ّول مبادر ٍة له يف الحديث
عن هذا املوضوع الها ّم ،كانت يف شهر كانون األ ّول  /ديسمرب عام  1784م حينام ُسئل
عن معناه ،ومنشأ هذا السؤال يف الحقيقة مقال ٌة ألحد القساوسة الربوتستانتني د ّونها
حول التنوير ،وقد نرشت يف مجلّة «برلني» الفصلية؛[[[ لك ّننا حينام نتتبّع تفاصيل
املوضوع يف املنظومة الفكرية لكانط نجد صعوب ًة يف تصديق هذا القول ،حيث تط ّرق
هذا الفيلسوف إىل املوضوع يف ضمن مختلف أطروحاته التي ساقها حول عرص
النهضة والحداثة ،إذ إ ّن التفاصيل التي ذكرها يف هذه املباحث أوسع نطاقاً بكثريٍ مام
خصصها لإلجابة عىل السؤال املذكور.
ذكره يف مقالته التي ّ
ويف كتابه (نقد العقل الخالص) تط ّرق إىل نقد عرص التنوير الذي ع ّده مبثابة
نهض ٍة تهدف إىل تسخري العقل ألجل إنقاذ األغلبية االجتامعية من سلطة األقلّية
كل يش ٍء إىل النقد العقيل ،فالعقل بذاته ال ميكنه
املتسلّطة عليها ،لذا قال إن أنطنا ّ
اإلفالت من النقد ،وعىل هذا األساس يجب أن يخضع ملحاكم ٍة يت ّم فيها استنطاقه
لكاتب مجهو ٍل اقرتح فيها
[[[ -يف شهر كانون األ ّول  /ديسمرب عام  1783م نرشت مجلّة (برلني) الشهرية مقال ًة
ٍ
اإلعراض عن الزواج الديني واستبداله بالزواج العريف ،إال أ ّن القسيس الربوتستانتي  Zollnerاملنارص للتنوير
الفكري ر ّد عليه يف مقال ٍة قصري ٍة مدافعاً عن األحكام الدينية والزواج الكنيس ،حيث تط ّرق فيها إىل املفاسد
األخالقية واالنحرافات التي سادت يف تلك اآلونة بذريعة النهضة التنويرية؛ ومن هذا املنطلق متحورت مقالته
حول السؤال التايل :يا ترى ما املقصود من التنوير؟ هذا القسيس بطبيعة الحال أراد أن ين ّزه التنوير الفكري
من هذه النزعات املنحرفة.
ٍ
مقاالت يف نفس
إميانويل كانط ومندلسون وفالسفة آخرون ،بادروا أيضاً إىل اإلجابة عن السؤال املذكور ود ّونوا
مفصلٍ .
املجلّة ،ومن ث ّم شيئاً فشيئاً توالت البحوث والنقاشات حول املوضوع بشكلٍ ّ
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ٍ
وشخص.
كل يش ٍء
لتقييم قابلياته وقدراته يك يثبت صواب أسلوبه النقدي قبال ّ
توصل إىل النتيجة التالية :ال ميكن للعقل
كانط لدى تقييمه قابليات العقل ّ
تحقيق نجا ٍح عىل صعيد الفكر امليتافيزيقي ،لذا فهو عاج ٌز عن نفي أو إثبات وجود
مخيا ً.
الله تعاىل وخلود النفس وكون اإلنسان ّ

 خالصة الفصل الرابعارتكز موضوع البحث يف الفصل الرابع عىل ما ورد يف كتاب (نقد العقل العميل)،
وقلنا إ ّن إميانويل كانط ع ّد القضايا املاورائية -امليتافيزيقية -تعكس معتقدات خاطئ ٍة
ال تتع ّدى كونها مغالطات فحسب ،وأكّد عىل أ ّن الفلسفة النقدية وحدها هي التي
الكل والرضوري للحقائق ليس من
تثبت لنا عكس ما هو ظاهر لنا ،مبعنى أ ّن اإلدراك ّ
سنخ الرتكيب املسبق وال ميكن أن يكون كذلك ،ومن ث ّم ال يوجد يش ٌء يضفي العينية
عىل املفاهيم امليتافيزيقية سوى تلك التص ّورات الخاطئة للمقوالت الفكرية[[[ التي
ٍ
ونقاشات ال طائل منها وال مثرة؛ كام ا ّدعى أ ّن العقل
تدخل اإلنسان يف متاهات جد ٍل
يقطع الطريق عىل اإلميان لكونه يصوغ دالالت عقلية خاطئة عىل صعيد املفاهيم
الذهنية وامليتافيزيقية؛ ومن ث ّم يجعل اإلنسان الذي يبادر إىل تقييم أفعال أقرانه
أحكام ذاتي ٍة ومق ّيدا ً بقيود األحكام التي
عىل وفق املبادئ األخالقية عاجزا ً عن إصدار
ٍ
يصدرها اآلخرون ،أي :إنّها تعيقه عن السري عىل نهج القوانني واملق ّررات التي يضعها
ومن ث َ َّم يضط ّر ألن يذعن ملا وضعه غريه رشيطة انطباقه مع ما يرتضيه عقله.

ث ّم ن ّوه عىل أ ّن مثرة القول بالقانون األخالقي هي االعتقاد بوجود شأنٍ ما ورا ٍّيئ،
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن ما وراء الطبيعة األخالقي املتق ّوم عىل أساس اختيار اإلنسان
وخلود النفس واإلميان بوجود الله تعاىل ووجود قانونٍ
أخالقي يف الكون ،ال يشابه
ٍّ

الحسية بوصفها من جملة املفاهيم
[[[ -هذا الكالم يعني أ ّن األمور امليتافيزيقية خارج ٌة عن نطاق املدركات ّ
العقلية غري التجريبية.
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مفهوم ما وراء الطبيعة النظري املتعارف ،فاأل ّول يراد منه األصول واملق ّررات األخالقية
الثابتة؛ واالعتقاد بها ـ برأي كانط ـ ين ّم عن وجود إميانٍ غري متق ّو ٍم عىل االستدالل
منبثق من الرؤية األخالقية ،إذ إ ّن فكرته األساسية هي ارتكاز اإلميان
العقيل ،وهو
ٌ
ينح ٍو تا ٍّم عىل األخالق.

 خالصة الفصل الخامسالفصل الخامس متحورت مباحثه حول مضمون كتاب (نقد ملكة الحكم) الذي
أكّد فيه إميانويل كانط عىل أ ّن شخصية اإلنسان فقط محرتمةٌ ،لذا ليست هناك
شخصي ٌة أخرى تحظى بهذا االحرتام ،ذلك ألنّه هو الذي يق ّر القوانني األخالقية،
ووصف هذه الشخصية بكونها متعاليةً.
يف الرأي النقدي الثالث املد ّون تحت عنوان (الذهن ومقولة الجامل) أرشنا إىل رأي
إميانويل كانط حول الحداثة ودعوته إىل نبذ القيمومة التي فرضها اإلنسان عىل نفسه
عرب اعتامده عىل العقل الناقد بشجاع ٍة وح ّرية واستقال ٍل ،حيث ع ّد اإلنسان كائناً متعالياً
يف ذاته لكونه غاية الغايات ،لذلك منحه مكان ًة رفيعةً؛ فالعقل مينحه القابلية ومي ّهد
الطريق له يك ينتقد أوضاعه االجتامعية والتأريخية من منطلق شأنه املتعايل.

 خالصة الفصل السادسيف الفصل السادس سلّطنا الضوء عىل فحوى كتاب (الدين يف حدود مج ّرد العقل)
كل يش ٍء تح ّرر اإلنسان من قيود القيمومة
وقلنا إ ّن التنوير برأي كانط يعني قبل ّ
الدينية من منطلق أنّها أكرث ذلّ ًة ورضرا ً له من أيّة قيموم ٍة أخرى لكون الدين من
مستقل ويجعله خاضعاً لغريه
ٍّ
مفهوم
أي
ٍ
الناحية العملية واألخالقية ال مينح اإلنسان ّ
وذليالً ،أل ّن عقله له القدرة عىل وضع قوانني عملية وأخالقية ،بل يجب أن يبادر
غنى عن الدين عىل الصعيد األخالقي ،ولكن عىل الرغم
إىل وضعها؛ ومن ث ّم فهو يف ً
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من هذه امليزة إال أ ّن القانون األخالقي املذكور سيقوده إىل اإلميان بالدين يف نهاية
املطاف ،حيث يضط ّره لالعتقاد بوجود الله تعاىل بداعي أ ّن اإلقرار به يستلزم اإلميان
الرب يف هذا الكون.
بالتعاليم الدينية التي تتمحور حول وجود ّ
إذن ،املبادئ األخالقية مق ّدم ٌة عىل التعاليم الدينية ،وعىل هذا األساس فالدين
الذي ال يقول بهذا التق ّدم ،ال يع ّد ديناً حقيقياً حسب التفسري الذي ذكرناه.

وعىل هذا األساس وضع كانط فوارق مائزة بني الدين الحقيقي واملزيّف ،فقال:
أي مغزى
ٍ
«الدين املز ّيف يدعو اإلنسان ألداء أعاملٍ ومزاولة
طقوس ليس فيها ّ
أخالقي ،ويطلب منه عبادة إل ٍه ال يطيق تعايل الروح اإلنسانية ـ ذلك التعايل املنبثق
من الوعي الذايت واستقاللية الذات ـ لذا فهو يحسد ابن آدم عىل املكانة السامية
التي يبلغها بحيث ال يرىض إال بعبوديته وإذعانه لتعاليمه بشكلٍ
مطلق ،ناهيك عن
ٍ
أنّه يح ّرضه عىل اإلميان بالخرافات والسري عىل وفق أوامره الصارمة...

مرتسخاً يف
أ ّما الدين الحقيقي فهو متق ّو ٌم عىل األخالق وال بدّ من أن يكون ّ
ٍ
ارتباط وطي ٍد بني الفعل األخالقي املتق ّوم
باطن الروح اإلنسانية بحيث يق ّر بوجود
الرب تعني مراعاة القوانني
الرب ،ومن ّ
ثم يجب أن يعد عبادة هذا ّ
عىل العقل وبني ّ
األخالقية فقط ،كام يجب أن يصون اإلنسان من الوقوع يف حبائل الرياء والخرافات
واألوامر الصارمة ومختلف الطقوس الصورية التي ال طائل منها ...وينبغي لهذا
الرب عامالً مؤثّراً يسوق العباد نحو بلوغ السعادة الحقيقية ،وهذا
الدين أن يعد ّ
الرب يف الحقيقة ال ميكن لإلنسان أن يعرفه إال يف رحاب األصول األخالقية» .هكذا
ّ
دين برأي إميانويل كانط حينام يريد إثبات صواب تعاليمه فهو يف غنى عن املعاجز
التي تعني خرق العادة ونقض قوانني الطبيعة من منطلق أ ّن مراعاة القوانني األخالقية
تع ّد كافي ًة يف هذا املضامر.
ويف كتاب (نقد العقل الخالص) وصف عرصه بأنّه عرص النقد والنزعات النقدية،
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للتنصل من النقد الذي يجب أن يطرح عىل تعاليمه
ولو أراد الدين التذ ّرع بقدسيته ّ
ففي هذه الحالة سيفتقد كرامته واحرتامه لدى العقل الناقد الذي يفرض سلطته
بكل اقتدارٍ؛ لذا ش ّمر كانط عن ساعديه لنقد الدين املتق ّوم عىل تعاليم
عىل الساحة ّ
ٍ
عبادات
الكنيسة يف عرصه .مثرة هذا التح ّول الفكري أنّه ع ّد الكنيسة تدعو الناس إىل
ظاهري ٍة ومناسك موروثة من السلف بدل أن واجبها الها ّم املتمثّل يف إشاعة املبادئ
العقالنية واألخالقية السامية للدين وترويج الفضائل التي تجعل اإلنسان جا ّدا ً يف
حق عبادته.
تهذيب نفسه وعبادة الله ع ّز ّ
وجل ّ

 خالصة الفصل السابعالفصل السابع اشتمل مباحث حول نظريات إميانويل كانط عىل الصعيدين
السيايس واالجتامعي ،فالحياة االجتامعية برأيه امتدا ٌد للحياة األخالقية ،فالوضع
أخالقي؛
املثايل يف املجتمع إنّ ا يتحقّق حينام يتمكّن أبناؤه من سلوك نه ٍج عقال ٍّين
ٍّ
وهذا النهج كام ذكرنا آنفاً متق ّو ٌم عىل أساس فكرة أ ّن اإلنسان هو الهدف بح ّد ذاته،
لذا يجب عىل البرش مراعاة حرمة بعضهم البعض بحيث ال يتع ّدى أحدهم عىل ح ّرية
غريه ألنّه يف هذه الحالة يع ّرض ح ّريته الشخصية للخطر أيضاً.

الحياة األخالقية املتق ّومة عىل األصول العقالنية هي ذات الحياة الح ّرة الكرمية
ذاتها ،والقانون األخالقي يف هذا املضامر يقتيض تح ّرر اإلنسان وعدم جواز استعباده
أو ات ّخاذه وسيل ًة لتحقيق مآرب شخصية أو فئوية بداعي أ ّن مبدأ الح ّرية هو القانون
الذي يحكم جميع العالقات االجتامعية والسياسية واالقتصادية.
من املؤكّد أ ّن حكم العقل بوجوب احرتام حقوق اآلخرين يقطع الطريق عىل
الطغيان واالستبداد بالرأي ،حيث ال يبقى ٌ
مجال للظلمة أن يفرضوا آراءهم عىل أبناء
مجتمعهم بالقهر واإلجبار؛ لذا فالعقالء يدعون إىل ح ّرية الفكر وعدم جواز تكميم
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األفواه أو التعتيم عىل األقالم الح ّرة النزيهة ،فاملفكّرون املتح ّررون هم األجدر يف س ّن
أي
القوانني الوضعية ملجتمعاتهم ،ومن ث ّم يتحقّق مبدأ املساواة أمام القانون دومنا ّ
فئوي مام يعني أ ّن اإلنسان الح ّر ميتلك إراد ًة مستقلّ ًة يف تعيني مصريه
متيي ٍز
عنرصي أو ٍّ
ٍّ
يحق ٍ
الحق يف إدارة مجتمعه.
ألحد استعباده ،كام له ّ
وال ّ

* نتيجة البحث يف القسم األ ّول
نستنتج النقاط التالية من جملة ما ذكر من آراء ونظريات إميانويل كانط:
 )1إحدى املراحل التأريخية شهدت تكامل العقل البرشي.
 )2يف مرحلة تكامل العقل البرشي انتفض اإلنسان للخالص من قيود وأغالل
القيمومة التي خضع لها ج ّراء عدم نضجه فكرياً ،وهذا العجز بطبيعة الحال ناج ٌم
من قصوره يف تحرير نفسه من القيود التي فرضت عليه وعدم امتالكه الشجاعة
الكافية يف استثامر قابلياته العقلية بح ّري ٍة واستقال ٍل.

 )3ر ّواد عرص التنوير الفكري بادروا إىل نقد العقل وبيان نقاط ضعفه وق ّوته،
لك ّنهم غفلوا عن أنّه السبيل الوحيد لخالص اإلنسان من أغالل العبودية املك ّبل بها.

سنتوصل إىل نتيج ٍة فحواها أنّه عاج ٌز عن تقييم القضايا
 )4حينام ننتقد العقل
ّ
ٍ
متاهات
امليتافيزيقية ونقدها ،لذا إن اعتمدنا عليه يف هذا املضامر سوف ندخل يف
ال مخرج منها وسيحتدم الجدل وينقطع سبيل اإلميان؛ لكن إن س ّخرناه للتع ّرف
عىل واجباتنا العملية سوف يتس ّنى لنا تشخيص األصول األخالقية ،ومن ث ّم نؤمن
بأننا مخريون يف أفعالنا وأ ّن أنفسنا خالد ًة ال تفنى ،حيث ندرك أ ّن الله تعاىل قاد ٌر
عىل هداية اإلنسان وتخليصه من قيود تبعية الذات ليمكّنه من الولوج يف عامل
استقاللية الذات الفسيح.
 )5اإلنسان يضع لنفسه قانوناً أخالقياً بوصفه مستقالً ذاتياً ،وعىل هذا األساس
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يستحق أن يوصف بأنّه متعا ٍل.
فهو كائ ٌن محرت ٌم
ّ
اإلنسان متعا ٍل بالذات وهو غاية الغايات ،وهذه املنزلة الرفيعة توجب علينا
فسح املجال لنقد شتّى القضايا االجتامعية والتأريخية التي مل تحظ مكانة اإلنسان
بأي اعتبارٍ.
فيها ّ
 )6انتقد إميانويل كانط الكنيسة لكونها مل تحرتم جوهرة العقل واألخالق يف
ٍ
عبادات صوري ٍة ال طائل منها
جل طاقاتها لرتويج
تعاليمها الدينية ،وإنّ ا س ّخرت ّ
َ
وعلّمت الناس طقوساً
ومناسك بالي ًة أكل عليها الدهر ورشب.
 )7النقد الذي ساقه كانط عىل النظام السيايس السائد يف عرصه فحواه أ ّن
الحكومات ال تطيق ح ّرية الفكر والقلم والبيان ،كام أنّها مل تكن تؤمن مببدأ املساواة
بني جميع الناس أمام القانون ،ناهيك عن كبحها للح ّريات الفردية والجامعية مام
جعلها مستب ّد ًة وتدار دفّتها عىل وفق أهواء الحكّام الطغاة وحواشيهم.
نستشف من القسم األ ّول أ ّن إميانويل كانط ع ّد التنوير الفكري حرك ًة تقود
إذن،
ّ
ٍ
حديث ينال فيه مكانته الالئقة ،وهذا األمر أناطه إىل النزعة النقدية
رص
اإلنسان إىل ع ٍ
املستقل ذاتياً بأ ّن الدين الذي
ّ
املتق ّومة عىل مبادئ العقل السليم الذي يعلّم اإلنسان
يق ّر اسرتقاق البرش ويؤزر الحكومات املستب ّدة املتسلّطة عىل رقاب الرعية بالقهر
يحتل ح ّيزا ً يف حياته.
والتنكيل ،ال يصلح ألن ّ

القسم الثاني
نقد حداثة كانط برؤية
الشيخ مرتضى مطهري

القسم الثاين
مطهري
نقد حداثة كانط برؤية الشيخ مرتضى
ّ
مقدّ مة القسم الثاين
سوف نسلّط الضوء يف هذا القسم من الكتاب عىل املواضيع التالية:
 )1آراء إميانويل كانط حول الحداثة وكيفية تحليله ملختلف جوانبها وموقفه إزاء
التح ّوالت الفكرية واالجتامعية التي مت ّخضت عنها ،وإثبات أ ّن وجهة نظره يف هذا
املضامر قد حظيت باهتامم كثري من الفالسفة واملفكّرين منذ تلك اآلونة حتّى عرصنا
الراهن ،إذ حينام يدور البحث حول بيان ماهية العرص الحديث ال يجد الباحث ب ّدا ً
من اللجوء إىل بيان معامل حداثة كانط؛ وهذا التأثري بطبيعة الحال ال يقترص عىل
الحساس ،ومن
العلامء الغربيني ،وإنّ ا يع ّم ّ
كل من يخوض يف غامر هذا املوضوع ّ
هذا املنطلق نجد الشيخ مرتىض مط ّهري قد سار عىل هذا النهج أيضاً بعد أن أدرك
أه ّمية نظريات كانط.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الشيخ مط ّهري يف مؤلّفاته التي د ّونها يف مرحل ٍة متأ ّخر ٍة
من حياته الفكرية ،أعار أهمي ًة أكرب لنظريات كانط من تلك املؤلّفات التي د ّونها يف
بادئ نشاطه العلمي.

 )2بيان وجهات نظر إميانويل كانط حول النظام الفكري يف العرص الحديث عىل
فلسفي
توصلنا إليها مل تذكر يف إطا ٍر
ضوء آراء الشيخ مرتىض مط ّهري ،والنتائج التي ّ
ٍّ
ٍ
كل موضو ٍع إىل ذكر آراء هذا املفكّر املسلم عىل أساس منهج
بحت ،وإنّ ا بادرنا يف ّ
ٍ
منتظم يف ضمن مق ّدم ٍة ورش ٍح ونتيج ٍة.
منطقي
بحث
ٍ
ٍّ
ونو ّد التنويه هنا إىل أنّنا مل نعرض أطراف الحديث عن آراء الشيخ مط ّهري
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حول نظريات كانط التي طرحها بخصوص علم الجامل وشتّى القضايا السياسية
واالجتامعية ،ألنّنا مل نعرث عىل عبار ٍ
ات رصيح ٍة ترتبط بهذه املواضيع يف تراث هذا
ٍ
بحوث يف املجالني املعريف واألخالقي.
املفكّر املسلم ،لذلك أكّدنا عىل ما ساقه من
 )3املسألة األساسية التي يتمحور البحث حولها يف هذا القسم ،هي رأي الشيخ
مرتىض مط ّهري بحداثة إميانويل كانط والنمطية التي اعتمدها يف رشح مختلف
املفاهيم املطروحة فيها وتحليلها.
أ ّما الفرضية املطروحة حول املسألة يف أعاله ،ففحواها أ ّن الشيخ مط ّهري يعد
أطروحة كانط بالنسبة إىل العرص الحديث غري جديد ًة من نوعها ،وإنّ ا هي صور ٌة
حديث ٌة للفكر األشعري الذي يفصل بني العقل والدين ،أي إنّه وضع حاجزا ً بني اإلنسان
وخالقه .هذه الوجهة الفكرية التي تب ّناها األشاعرة قد انعكست برأيه يف منظومة
كانط الفكرية وتح ّولت إىل مرتك ٍز يف متب ّنياته الفلسفية.
للرب؛ وهذه الفكرة يف الواقع
إميانويل كانط مينح األصالة لإلنسان ومل مينحها ّ
تجسي ٌد للنهج الفكري الذي تب ّناه األشاعرة ،إذ إ ّن روح معتقداتهم هي الفصل بني
الكائنات وخالقها.
كل فصلٍ باردنا
 )4يتك ّون هذا القسم من أربعة فصو ٍل ونتيج ٍة للبحث ،ويف بادئ ّ
إىل بيان رأي إميانويل كانط حول املوضوع املطروح للبحث ث ّم ذكرنا النقد الذي
طرحه الشيخ مرتىض مط ّهري حوله يك نوضّ ح مكامن الخالف بني نظريات هذين
الفيلسوفني ،أ ّما يف نتيجة البحث فقد تط ّرقنا إىل بيان املسألة التي متحور حولها
موضوع البحث يف هذا القسم ،ث ّم ذكرنا فرضيتنا يف إطا ٍر استدال ٍّيل.

الفصل الثامن
ّ
ّ
اإلسالمية
التنويرية
النهضة

الفصل الثامن
النهضة التنويرية اإلسالمية
مقدّ مة الفصل الثامن
يتض ّمن هذا الفصل مبحثاً موجزا ً حول معامل املنظومة الفكرية للشيخ مرتىض
مط ّهري ،فقد ع ّد الظروف التي نشأ فيها فكرياً عىل غرار تلك الظروف التي نشأ يف
رحابها الفيلسوف الغريب إميانويل كانط ،حيث قال إنّه ترعرع يف أحضان نهض ٍة فكري ٍة
اجتامعي ٍة وصفها بأنّها «حرك ٌة إلحياء الفكر الديني» و «حرك ٌة تنويري ٌة إسالميةٌ».
وسنشري يف تفاصيل املوضوع إىل الهدف األسايس الذي أُريد تحقيقه من وراء هذه
النهضة واألساليب الفكرية املتّبعة فيها من قبل ر ّوادها اعتامدا ً عىل ما ذكره هذا
املفكّر املسلم يف شتّى آثاره الفكرية.
هذه البحوث ميكن اعتبارها مق ّدم ًة يستتبعها إجراء دراس ٍة مقارن ٍة بني آراء كانط
والشيخ مط ّهري يف الفصول التالية من الكتاب.

أ ّوالً :الحركة اإلصالحية
تح ّدث الشيخ مرتىض مط ّهري عن الحركة اإلصالحية اإلسالمية التي انبثقت يف
النصف الثاين من القرن الثالث عرش الهجري تزامناً مع القرن التاسع عرش امليالدي،
والتي اجتاحت مختلف البلدان اإلسالمية مثل إيران ومرص وسوريا ولبنان والهند
وأفغانستان وشامل أفريقيا ،ووصفها قائالً« :هذه الحركة ميكن اعتبارها إىل حدٍّ ما
ر ّدة فعلٍ عىل الهجامت السياسية واالقتصادية والثقافية التي عصفت ببالد املسلمني
من قبل االستعامر الغريب ،لذا فهي عبار ٌة عن نهض ٍة هدفها إحياء العامل اإلسالمي»[[[.
[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .29
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كام أشار إىل أه ّم رموز هذه الحركة الفكرية وع ّدهم ر ّوادا ً لها ،مثل الس ّيد جامل
الدين األسد آبادي[[[ والشيخ مح ّمد عبده والشيخ عبد الرحمن الكواكبي ومح ّمد
إقبال الالهوري واملريزا مح ّمد تقي الشريازي واآلخوند مال مح ّمد كاظم الخراساين
والشيخ عبد الله املازندراين والس ّيد عبد الله البهبهاين والس ّيد مح ّمد الطباطبايئ.

فضال عن ذلك فقد قال إنّه نشأ وترعرع يف رحاب نهض ٍة إصالحي ٍة إسالمي ٍة
اجتاحت إيران يف تلك اآلونة[[[ ،وع ّدها أفضل فكرياً وأوسع نطاقاً من تلك النهضات
التي شهدتها سائر البلدان اإلسالمية[[[.
وخالصة الكالم أ ّن الشيخ مط ّهري ع ّد الحركة اإلصالحية التي شهدها العامل
اإلسالمي وإيران بالتحديد ،بأنّها نهض ٌة تقارع االستبداد واالستعامر ،حيث شهدت
املجتمعات اإلسالمية آنذاك اعرتاضات جا ّدة من قبل الحركات واألحزاب اإلسالمية
ض ّد القوى والحكومات الطاغية املتق ّومة يف األساس عىل الدعم االستعامري الغريب
الرأساميل أو االشرتايك[[[.

ثانياً :االنحطاط االجتامعي
أكّد الشيخ مرتىض مط ّهري يف مختلف آثاره عىل ظاهرة االنحطاط التي عانت
منها املجتمعات اإلسالمية ،حيث قارن بني مايض املسلمني العريق الزاخر باإلنجازات
مع مايض العديد من الشعوب واألمم ،فاستنتج أنّهم بعد تلك الفرتة الذهبية دخلوا
حاولنا قدر املستطاع استقراء اآلراء املذكورة اعتامدا ً عىل كتب الشيخ مرتىض مط ّهري التي جمعت يف سلسل ٍة تحت
عنوان (مجموعه آثار).
[[[ -هو السيّد جامل الدين الذي يلقّب باألسد آبادي واألفغاين.
[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .29
ٍ
سنوات حتّى متخّضت عنها
[[[ -املقصود مام ذكر تلك النهضة التي انطلقت يف إيران عام  1963م وتنامت طوال
الثورة اإلسالمية يف عام  1979م.
لالطّالع أكرث ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .487
[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص .65
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ٍ
يف عهد أفو ٍل
وانحطاط[[[؛ والجدير بالذكر هنا أنّه ع ّد هذه املشكلة قدمي ًة وترضب
بجذورها يف تلك الفرتة التي سبقت الهجامت االستعامرية عىل البلدان اإلسالمية،
حيث قال ...« :أنا ال أو ّد أن أقول شيئاً قد يوجد لدى بعضهم تص ّوراً خاطئاً بزعم
أنّ االستعامر هو الذي تس ّبب لنا بهذه األوضاع املزرية ،فالقوى االستعامرية ليست
مم نعاين اليوم؛ بل املستعمرون جعلونا
هي السبب الوحيد ألننا عانينا سابقاً ّ
مق ّيدين بهذه املعاناة حينام وفدوا عىل ديارنا وقطعوا الطريق علينا للخالص منها.
الحقيقة أنّنا قبل سيطرة املستعمرين علينا واجهنا أفكاراً عصفت مبجتمعاتنا من
ثم أسفرت عن حالة االنحطاط التي نعاين منها اليوم.[[[»...
هنا وهناك ّ

ثالثاً :معامل االنحطاط االجتامعي
فسه
كيف يحدث االنحطاط يا ترى؟ وما هي معامله؟ الشيخ مرتىض مط ّهري ّ
بأنه من ٌط من التخلّف ووصفه باملوت النصفي وش ّبهه بحال ٍة من التخدير ،كام ع ّده
ضالالً ناجامً من فقدان البصرية وضعفاً ج ّراء انعدام النشاط والقدرة.

وقد أعرب عن أسفه لكون هذه الظاهرة املزرية قد ألقت بظاللها عىل الفرد
واملجتمع معاً ،وإثر ذلك فُقدت الثقة بالنفس ومل يعد املسلمون يتص ّورون أنّهم
ميتلكون القدرة عىل السري ق ُدماً يف عامل التط ّور واالزدهار الحضاري ،ناهيك عن
طغيان اليأس عليهم بحيث استسلموا للمشاكل التي حلّت بهم ظ ّناً منهم أن ال
محيص لهم سوى الخضوع لها ،واألدهى من ذلك أنّهم تخلّوا عن القيم األخالقية
وعجزوا عن تغيري األوضاع املؤسفة التي أ ّرقتهم وزعزعت كيان مجتمعاتهم؛ وما
أي تغيريٍ عىل
يدعو لألسف أكرث من ذلك هو وقوعهم يف خطأ فاد ٍح بزعم أ ّن إجراء ّ
األوضاع الراهنة يتعارض مع املق ّدرات اإللهية وال َّنظم الذي أق ّره للكون للبرش!
[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ج  ،1ص .350
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،25ص .505
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ث ّم استنتج مام ذكر أ ّن االنحطاط قد ألقى بظالله عىل الفرد واملجتمع معاً،
فالناس استسلموا له وكبّلوا أفكارهم من دون أن يبادروا إىل إجراء أيّة تغيري ٍ
ات
للحركة يف املسري الصحيح.

ٍّ
منحط
بأسلوب
رابعاً :تفسري الدين
ٍ
الشيخ مرتىض مط ّهري تط ّرق إىل بيان مختلف العوامل والظروف التي أسفرت
عن انحطاط املسلمني وانحرافهم عن السبيل القويم ،فهذه الظاهرة السلبية أعاقت
ومعب يف
مسريتهم التكاملية وجعلتهم يتخلّفون عن ركب الحضارة؛ وله كال ٌم ٌ
جميل ّ ٌ
وأسلوب منح ٍّط عىل م ّر
هذا املقام ،حيث قال إ ّن اإلسالم ت ّم تفسريه بشكلٍ منحرف
ٍ
العصور األمر الذي م ّهد الطريق ألعدائه يك يزعزعوا استقرار املسلمني ويعرقلوهم
عن تحقيق أهدافهم السامية ،وأوعز هذا التفسري الخاطئ إىل نشاطات املرشكني
الذين ظهروا فيام بعد عىل هيئة منافقني حاربوا اإلسالم منذ باكورة ظهوره ،ث ّم أمثرت
جهودهم عن ظهور رجال دينٍ مأجورين من قبل األمويني والعباسيني ،كذلك أسهموا
يف والدة بعض الزمر الضالّة املخ ّربة مثل الخوارج والفرق املنحرفة مثل األشاعرة
واإلخباريني وأولئك الذين اتّخذوا من الدين وسيل ًة للتن ّعم بحياة بذ ٍخ ورفاهي ٍة.
بأسلوب
خالصة الكالم أنّه ع ّد نشاطات املرشكني واملنافقني سبباً يف طرح الدين
ٍ
ٍ
منحرف ومن ث ّم أمثرت مساعيهم عن انحطاط املسلمني ،ومن جملة االنحرافات التي
طالت التعاليم اإلسالمية برأيه هو طرح تفسريٍ خاطئ للقضاء والقدر باعتبار أ ّن الله
كل يش ٍء من دون أيّة وسائط ومبا يف ذلك أفعال
رش يف ّ
ع ّز ّ
وجل يتد ّخل بشكلٍ مبا ٍ
البرش ،وهذا يعني تهميش أثر جميع العلل والوسائط املؤث ّرة يف األفعال مثل العقل
كل يش ٍء[[[.
واإلرادة -االختيار -ليميس اإلنسان مجربا ً عىل ّ
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،1ص .382
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إذن ،ع ّد هذا التفسري للقضاء والقدر إقرارا ً بعقيدة الجرب التي تج ّرد اإلنسان من
ح ّريته وإرادته بحيث يصبح أسريا ً للمصري املحتوم الذي ال خيار له يف تغيريه بتاتاً،
ووصف هذه العقيدة باملد ّمرة لكونها تقيض عىل كيان الفرد واملجتمع عىل ح ٍّد
سواء [[[،لذلك قال« :عقيدة الجرب تتمخّض عنها كثري من اآلثار االجتامعية الس ّيئة،
تشل روح اإلنسان وتقيض عىل
فهي كالفريوس الذي يتس ّبب يف داء الشلل ،حيث ّ
إرادته ،كام أنّها تفتح الباب عىل مرصاعية للطغاة يك يفعلوا ما يشاؤون وتقطع
الطريق عىل املضطهدين يف أن يعربوا عن ظالمتهم أو يطالبوا بحقوقهم املرشوعة
التي سلبت منهم.
املشني يف هذه العقيدة أنّ املسؤول الذي يغتصب منصباً رسمياً أو ينهب ثروات
كل ما يناله اإلنسان
الشعب ،يتب ّجح ويزعم أنّ ما لديه هب ٌة من الله تعاىل باعتبار أنّ ّ
الرثي ثرو ًة عظيم ًة وابتىل املحروم
وبأيّة وسيل ٍة كانت هو من عند ّ
الرب الذي منح ّ
بفق ٍر مدقعٍ؛ فهو يعد خالق الكائنات أفضل وسيل ٍة يتذ ّرع بها إلضفاء مرشوعي ٍة عىل
ما استحوذ عليه بالقهر واإلجبار ،ويف الحني ذاته يدّ عي أنّه هذا الخالق هو من جعل
الفقراء محرومني شاؤوا أم أبوا ذلك ،ومن هذا املنطلق يبادر إىل حرمان الطبقة
حل بها هو من تقدير
املحرومة من حقّها يف االعرتاض عىل الظلم والجور بزعم أنّ ما ّ
فكل اعرت ٍ
اض من هذا القبيل يستهدف املقدّ رات اإللهية برأيه ،ومن ثَ َّم
الرب ،لذا ّ
ّ
كل بال ٍء مهام كان سنخه واالستسالم للواقع!
يجب الرضا مبا قسمه لنا والصرب عىل ّ
الظامل يتش ّبث بذريعة املصري املحتوم والقضاء والقدر ألجل تربير أعامله الجائرة
يحق
والتنصل من املسؤولية امللقاة عىل كاهله ،فهو يعد نفسه يد الله يف األرض وال ّ
ّ
ثم ال بدّ للمضطهد
ألي ٍ
بأي شكلٍ كان ،ومن ّ
كائن كان التعدّ ي عليها أو املساس بها ّ
ّ
ظلم وجو ٍر لكون هذه املعاناة تطاله مبارش ًة من
من تح ّمل ّ
كل ما يتع ّرض له من ٍ
[[[ -املصدر السابق ،ص .383
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جانب الله تعاىل من دون واسط ٍة؛ لذا فالعقيدة الجربية تلقّنه بأن ال طائل من
مستحيل ويف الحني
ٌ
مقارعة الطغاة ،إذ من الخطأ مبكانٍ مصارعة القدر ،بل هو أم ٌر
[[[
نستشف
الرب!».
ّ
ذاته يتناىف مع املبادئ األخالقية ويجعل العبد مستح ّقاً لسخط ّ
من هذا الكالم أ ّن الشيخ مط ّهري يؤكّد عىل أ ّن الطغاة يزداد طغيانهم وظلمهم
واملحرومني يتفاقم حرمانهم وتتزايد معاناتهم ج ّراء تحريف مفهومي القضاء والقدر؛
وكام ذكرنا آنفاً فهذا مج ّرد مثا ٍل عىل املوضوع.

ث ّم واصل بيانه ألسباب االنحطاط يف العامل اإلسالمي قائالً ...« :يجب أن نق ّر بأنّ
حقيقة اإلسالم غري موجود ٍة عقولنا وأرواحنا ،بل غالباً ما تنطبع يف أنفسنا صور ٌة
ممسوخ ٌة له ،كام أنّ توحيدنا هو يف الواقع توحيدٌ ممسوخٌ  ،ونب ّوتنا نب ّو ٌة ممسوخ ٌة،
وإمامتنا إمام ٌة ممسوخ ٌة ،وكذلك هو الحال تقريباً بالنسبة إىل عقيدتنا بعامل اآلخرة.
تغيت هيئتها ،فرشيعتنا علّمتنا الصرب
إنّ جميع األحكام اإلسالمية األصيلة قد ّ
كل هذه املفاهيم السامية موجود ٌة يف أذهاننا بهيئ ٍة
والزهد والتقوى والتوكّل ،لك ّن ّ
برضس
ممسوخ ٍة»[[[ .وأضاف ...« :رؤيتنا بالنسبة إىل الدين خاطئ ٌة ،وأؤكّد عىل ذلك ٍ
الخاصة بالعبادات واملعامالت،
قاطعٍ ،فليس لدينا منه سوى بعض األحكام الفرعية ّ
[[[
صائب حوله.»...
أي فك ٍر
ٍ
وما خال ذلك ليس لدينا ّ

هناك مسأل ٌة جدير ٌة بالذكر يف هذا املضامر ،وهي أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري يعد
هذا الفكر الخاطئ املتق ّوم عىل التفسري املنحرف للدين سندا ً قوياً يرتكز عليه الطغاة
الجبابرة إلقناع الناس بأن الوضع املوجود هو األمثل واألنسب لهم وال حيلة لهم
سواه ،لذا يجب وأن يذعنوا له ويستسلموا صاغرين ،لذلك قال ...« :ما نشهده جلياً

[[[ -املصدر السابق ،ص .375
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،25ص .501
[[[ -املصدر السابق ،ص .503
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داعم
طوال تأريخ البرشية أنّ ّ
كل مجتم ٍع خضع لسلط ٍة مستبدّ ٍة ،كان بحاج ٍة إىل ٍ
وعقائدي ،وهذا الدعم بطبيعة الحال يتزايد مع تزايد االستبداد
وفلسفي
فكري
ٍّ
ٍّ
ٍّ
سيايس عاد ًة ما ي ّتخذ أحد األنظمة
اقتصادي أو
نظام
والظلم الذي يتع ّرض له؛ إذ ّ
كل ٍ
ٍّ
ٍّ
العقائدية سنداً له مي ّرر من خالله متب ّنياته الفاسدة املنحطّة.

بأسلوب
ماس ٍة إىل الفكر ،لذا حينام يتعامل أبناء أحد املجتمعات
ٍ
البرشية بحاج ٍة ّ
فكري وحكم ٍة مع النظام الفاسد الذي يحكمهم ،فال محالة أن يزول هذا الحكم
ٍّ
املنحرف ،إذ ال يبقى له ٌ
نظام
مجال يف مواصلة حياته؛ ومن هذا املنطلق يقال إنّ ّ
كل ٍ
حاكم ال بدّ أن يتق ّوم عىل منظوم ٍة فكري ٍة عقائدي ٍة ،وال فرق يف هذا الفكر العقائدي
ٍ
بني أن يكون فلسفياً ،أو مج ّرد أصولٍ فكري ٍة ،أو عىل هيئة تعاليم دينية.
إن تت ّبعنا األحداث التأريخية لوجدنا أنّ حكومة الطاغية يزيد بن معاوية مل
تتمكّن من فرض نفسها عىل رقاب املسلمني لوال ذلك الدعم الفكري والعقائدي
أقل تقدي ٍر متكّن أنصار هذا الحاكم الظامل
الذي تلقّته من قبل بعضهم ،فعىل ّ
من مترير معتقداتهم الهشّ ة عىل املسلمني؛ لذا ليس من الصواب مبكانٍ تص ّور أنّ
ثم رفعوا الرؤوس الطاهرة ـ ألهل البيت وأنصارهم -عىل
هؤالء كانوا حمقى ومن ّ
علني من دون أن يكرتثوا مبعتقداتهم وكأنّهم
الرماح تحدّ ياً ملشاعر املسلمني بشكلٍ ٍّ
يتب ّجحون بالقول :فليذهب املسلمون إىل الجحيم! األمر بالطبع ليس كذلك ،فقد
ٍ
ومعتقدات ضالّ ٍة
غسلوا أدمغة الناس وش ّوهوا الحقائق بعد أن لقّنوهم بأفكا ٍر
أي وضعٍ آخر ،بل ال
مح ّرف ٍة ليك يقنعوهم بأنّ األوضاع املوجودة هي األفضل من ّ
[[[
محيص لهم من االستسالم والخضوع لها.« ...

[[[ -املصدر السابق ،ج  ،17ص .422
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خامساً :الهدف من النهضة التنويرية اإلسالمية
الشيخ مرتىض مط ّهري أكّد عىل رضورة انطالق نهض ٍة تنويري ٍة إسالمي ٍة ،حيث نقرأ
ات ملحارض ٍ
يف مقال ٍة تحت عنوان (إحياء الفكر الديني) والتي هي عبار ٌة عن فقر ٍ
ات
أي ٍ
ماس ٍة
وقت مىض بحاج ٍة ّ
ألقاها يف عام  1961م ما ييل ...« :نحن اليوم أكرث من ّ
إىل نهض ٍة ديني ٍة إسالمي ٍة ألجل إحياء الفكر الديني ،لذا ال بدّ من القيام بهذه النهضة
[[[
التنويرية اإلسالمية».
حينام نستطلع آراءه نستلهم منها أ ّن النهضة التنويرية اإلسالمية التي دعا لها
ع ّدها أساساً ومرتكزا ً لتغيري أوضاع املسلمني وسبيالً النتشالهم من االنحطاط الفكري
الذي ألـ ّم بهم ،فالتفسري الباطل للتعاليم الدينية هو الذي م ّهد األرضية ألن يتسلّط
املتص ّيدون يف املاء العكر عىل رقاب املسلمني وهو الذي منحهم القدرة عىل فرض
آرائهم يف املجتمعات اإلسالمية من دون أيّة خشي ٍة تذكر؛ لذا أكّد عىل رضورة تغيري
ظل
هذا التفسري وبيان حقيقة اإلسالم السمحاء بصفته ديناً تح ّررياً وليس سلطوياً يف ّ
نهض ٍة فكري ٍة تنويري ٍة ديني ٍة؛ وهي بطبيعة الحال تع ّد خلفي ًة فكري ًة لنهض ٍة اجتامعي ٍة
شامل ٍة[[[ يتح ّرر فيها الشعب من قيود العبودية التي ك ّبلته بها السلطات الحاكمة[[[.
يف شهر آذار  /مارس عام  1979م ألقى محارض ًة أكّد فيها عىل أ ّن انتصار الثورة
اإلسالمية يف إيران يعد مثر ًة لتلك النهضة التنويرية التي شهدتها املجتمعات اإلسالمية،
أقل تقدي ٍر منذ عام 1941م
حيث قال ...« :خالل السنوات الخمسني املاضية وعىل ّ

[[[ -املصدر السابق ،ج  ،25ص .505
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
«كل نهضة اجتامعية يجب وأن ترتكز عىل نهضة فكرية ثقافية ،وإال
[[[ -قال الشيخ مرتىض مط ّهري يف هذا الصددّ :
فهي ستفقد فاعليتها بعد أن تقع يف براثن تيار ٍ
تغي مسارها الصحيح.« ...
ات ثقافي ٍة ّ
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .75
[[[ -هذه العبارة نقلها الشيخ مرتىض مط ّهري عن إحدى الشخصيات اإلسالمية.
لالطّالع أكرث ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .150
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إىل يومنا هذا فالنزعات الليربالية التح ّررية الكامنة يف روح التعاليم اإلسالمية[[[ قد
تغلغلت يف عمق الوعي الذايت لدى الشعب بفضل جهود ومساعي رجال الدين
ٍ
وإخالص ،إذ علّموهم بأنّ اإلسالم هو دين
املخلصني املدافعني عن دينهم بصدقٍ
كل الفوارق الطبقية ،وهو
العدل الذي يعارض جميع أمناط التمييز العنرصي وينبذ ّ
دين التح ّرر»[[[ .نلمس من هذه الفقرة أ ّن الشيخ مط ّهري يعد النهضة التنويرية
اإلسالمية تهدف إىل بيان معامل الدعوة اإلسالمية إىل العدل والح ّرية ،تلك املعامل
التي بقيت خفي ًة عىل املسلمني؛ وعىل هذا األساس ع ّدها تجسيدا ً لإلسالم الحقيقي
الذي يرفع شعار الثورة ض ّد االستبداد واالستعامر كام حصل يف الثورة اإلسالمية التي
اجتاحت إيران يف عام  1979م[[[.

سادساً :أهداف النهضة التنويرية اإلسالمية
نستنتج من جملة ما ذكر أ ّن الحركة اإلصالحية التي دعا لها الشيخ مرتىض مط ّهري
شامل ٌة تتجاوز حدود إيران لتع ّم العامل اإلسالمي قاطبةً ،فقد ع ّدها وليدة فك ٍر منبثقٍ
من نهض ٍة تنويري ٍة إسالمي ٍة ،وهو بهذه الدعوة أراد وضع أُسس نظري ٍة تح ّرري ٍة تكون
مق ّدم ًة للح ّرية االجتامعية والسياسية ،وقوامها بطبيعة الحال طرح تفسريٍ
واقعي
ٍّ
صائب للمفاهيم اإلسالمية.
ٍ
والجدير بالذكر هنا أنّه ع ّد نجاح النهضة التنويرية اإلسالمية مرهوناً بإحياء
كل إنسانٍ
[[[ -من جملة ما قاله الشيخ مرتىض مط ّهري حول هذا املوضوع ما ييل ...« :روح الثورة الفرنسية هي أ ّن ّ
يولد ح ّرا ً ،وهذا املبدأ نجده يف باطن تعاليمنا اإلسالمية».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .149
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .150
[[[ -قال الشيخ مرتىض مط ّهري حول ما ذكر ...« :إ ّن النهضة الشعبية اليوم مت ّر يف مرحلة نقض بعض األفكار
ودحضها إىل جانب سحقها االستعامر واالستبداد ،وحينام تجتاز هذه املرحلة يف الغد القريب وتلج يف عامل البناء
ٍ
أهداف أخرى».
وتبلغ مرحلة االستقرار ،سوف تسعى إىل تحقيق
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .71
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التعاليم اإلسالمية األصيلة وبيان حقيقة التح ّرر الذي دعت إليه هذه التعاليم ،وأكّد
عىل أ ّن هذا األمر ال ميكن وأن يرى النور إال عن طريق تفعيل أثر العقل والعمل
ارتباط ٍ
ٍ
وطيد بني الدعوة إىل إحياء
مبا ميليه علينا؛ ومن هذا املنطلق نالحظ وجود
الفكر الديني وإىل التعقّل يف شتّى آثار هذا املفكّر املسلم ،وقد أثبت يف استدالالته
ونقاشاته بأ ّن هذا االرتباط موجو ٌد لدى أبرز رموز الدين الذين حملوا أ ّول راي ٍة
[[[
للنهضة التنويرية اإلسالمية من أمثال السيّد جامل الدين األسد آبادي (األفغاين)
الذي وصفه قائالً ...« :الس ّيد جامل الدين أدرك أنّ املسلمني لو أرادوا استعادة
أمجادهم التي ذهبت أدراج الرياح ونيل مقامهم الرفيع الذي عرفهم العامل به
والذي يليق بشأنهم ح ّقاً ،فال محيص لهم من العودة إىل إسالمهم األصيل ،لذا يجب
أن يعملوا عىل إحياء روح اإلسالم الحقيقي يف جسد دينهم الذي يعاين من شللٍ
نصفي؛ ومن هذا املنطلق ينبغي أن تتضافر الجهود ملحاربة البدع واجتثاث األساطري
ٍّ
[[[
قائال:
الحق من جدي ٍد .« ...وأضاف يف هذا السياق ً
والخرافات يك ينتعش الدين ّ
« ...إال أنّ الس ّيد جامل الدين عدّ هذه العودة تعني إحياء تعاليم القرآن الكريم
ّ
الرشط األسايس لنجاة
والس ّنة النبوية األصيلة وسرية السلف الصالح ...كذلك رأى أنّ
املسلمني وخالصهم من االستبداد الداخيل واالستعامر الخارجي ،هو السري عىل نهج
العقل السليم ،حيث أكّد عىل أنّ هذا السلوك هو الذي يضمن لهم الع ّزة والسعادة
واالقتدار» [[[.كام تح ّدث حول املوضوع ذاته« [[[:الس ّيد جامل الدين ارتكز يف نظرياته
بشكلٍ
أسايس عىل عقيدة التوحيد اإلسالمي التي عدّ تها تعاليمنا الدينية متق ّوم ًة
ٍّ
[[[ -هو السيّد جامل الدين الذي يلقّب باألسد آبادي واألفغاين.
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .31
[[[ -املصدر السابق ،ص .36
قائال[ ...« :السيّد جامل الدين] يف
[[[ -تحدّث الشيخ مط ّهري عن السيّد جامل الدين األسد آبادي (األفغاين) ً
مختلف آثاره ومد ّوناته تط ّرق إىل بيان فضائل اإلسالم ومزاياه ،كام أعار أهمي ًة للعقل والربهان واالستدالل.« ...
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .36
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متحصلٍ باالستدالل والربهان من منطلق أنّ الربهنة االستداللية يف هذا
عىل يق ٍني
ّ
سبب الجتثاث جميع املعتقدات الباطلة ،وأكّد عىل أنّ جميع معتقدات
الصعيد ٌ
املجتمع املتديّن يجب أن ترتكز عىل قدرة االستدالل الربهاين املوجب لليقني ،لذا
ليس من الحري بها أن تتق ّوم عىل الظ ّن والتخمني أو التع ّبد املحض والتقليد من
علم ،يك ال تسود يف أكنافه الخرافات واألوهام.
دون ٍ
إذن ،الس ّيد جامل الدين طالب علامء الدين أن يدعو الناس إىل التوحيد
االستداليل ح ّتى ينشأ لديهم يق ٌني باحرتام العقل وليك يتع ّرفوا عىل مكانته الرفيعة
يف التعاليم الدينية ،لذلك أعار أهمي ًة بالغ ًة للفلسفة اإلسالمية فبادر إىل تدريسها
رص عىل تلميذه الشيخ
وش ّجع أتباعه عىل دراساتها وهضم مبادئها لدرجة أنّه أ ّ
مح ّمد عبده بأن يتعلّمها.

قيل إنّ مح ّمد عبده قام بتدوين نسخ ٍة من كتاب (اإلشارات) البن سينا بخطّه
ويف خامتتها أثنى عىل أستاذه الس ّيد جامل الدين ،ومن املحتمل أنّ إرصار الس ّيد
وتشويقه هو الذي جعل عبده يبادر إىل طباعة ونرش بعض الكتب الفلسفية يف
مطابع حديثة أل ّول م ّر ٍة ،مثل (النجاة) البن سينا و (البصائر النصريية) البن سهالن
الساوجي ،وكام يبدو فهو أ ّول من بادر إىل طباعة أجزا ٍء من كتاب (منطق املرشقيني)
البن سينا.[[[»...

قال الشيخ مرتىض مط ّهري إ ّن مح ّمد عبده ع ّد التح ّجر الفكري لدى بعض علامء
الدين سبباً أساسياً لعرقلة عجلة تط ّور اإلسالم ورقيه يف املجتمع املرصي[[[ ،وهو
أم ٌر ش ّجعه عىل طرح فكرة اإلسالم ومقتضيات الزمان التي تتمحور حول البحث

[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .37
[[[ -املصدر السابق ،ص .47
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عن الحكمة الكامنة وراء ترشيع األحكام اإلسالمية[[[ ،وعىل هذا األساس فقد أقحم
األصول الفلسفية القانونية يف عملية االجتهاد[[[.
ونقل عن حميد عنايت[[[ قوله إ ّن مح ّمد عبده سار عىل نهج أستاذه السيّد جامل
رش
الدين يف الدعوة إىل رضورة مراجعة املصادر الفكرية اإلسالمية األصيلة بشكلٍ مبا ٍ
من دون االعتامد عىل وسائط بغية استنباط تفاسري عقلية مو ّجهة لألحكام الرشعية،
وقال« :األصول املعرفية للمسلمني حول دينهم ال بدّ أن ترتكز عىل قواعد منطقية
منبثقة من أحكام عقلية ،لذا ال ينبغي لهم سلوك نهج التقليد األعمى والعمل وفق
بكل
منطقي مقبولٍ  ،وهذا النهج ّ
العادات املوروثة ليك يتس ّنى لهم السري يف نهجٍ
ٍّ
عم عليه حال املسلمني اليوم ،فهم يفهمون اإلسالم فهم تقلي ٍد أعمى
تأكي ٍد يختلف ّ
علمي ملعتقداتهم»[[[.
أي تربي ٍر
وليس لديهم ّ
منطقي أو ٍّ
ٍّ

فضال عن ذلك فالشيخ مط ّهري تط ّرق إىل دراسة وتحليل آراء إقبال الالهوري
ونظرياته من هذه الزاوية أيضاً ،وأكّد عىل أنّه ال يعي شيئاً صائباً من الفلسفة
يل يف بعض استدالالته ووجهات نظره حول الرباهني الفلسفية
اإلسالمية ،وهذا األمر ج ٌّ
التي تساق إلثبات وجود واجب الوجود يف الكون وعلمه األزيل الذي سبق الخلقة،
والحكمة من ختم النب ّوة؛ فاملباحث التي ساقها وناقشها يف هذا املضامر تن ّم بوضو ٍح
عن عدم امتالكه فهامً كافياً ملبادئ الفلسفة اإلسالمية؛ لك ّنه حسب املفهوم الغريب
بكل ٍ
خاصة به ،أي:
لعلم الفلسفة يعد فيلسوفاً ّ
تأكيد[[[ لكونه تب ّنى مبادئ فلسفية ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص .48
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -حميد عنايت هو مؤلّف كتاب (سريي در انديشه سيايس عرب) املد ّون باللغة الفارسية وهو مبعنى (رحل ٌة
استكشافي ٌة للفكر السيايس العريب).
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .49
[[[ -املصدر السابق ،ص .59
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خاص[[[.
إ ّن فلسفته كانت ذاتي ًة تتّسم بطابعٍ ٍّ
خالصة الكالم أ ّن الشيخ مط ّهري حاول إثبات املساعي الحثيثة لبناة النهضة التنويرية
اإلسالمية لكونهم ش ّمروا عن سواعدهم ألجل استئصال املعتقدات الباطلة يف املجتمع
والخروج من قفص األساطري والخرافات الذي حبس فيه املسلمون طوال قرونٍ متامدي ٍة،
والخالص من التح ّجر الفكري والركود الديني الذي طغى عىل عقول علامء الدين؛ حيث
أشاد بهذه املساعي التي أُريد من ورائها توعية املسلمني بأ ّن التعاليم اإلسالمية يجب
أن تكون يقيني ًة منبثق ًة من الربهنة واالستدالل ،وليس الظ ّن والتخمني والتعبّد املحض
والتقليد األعمى ،ومن ث ّم يجب عليهم تب ّني معتقداتهم عىل أساس براهني عقلية يف
رحاب أصول الدين الثابتة ،واملرجع الذي ميكنهم الرجوع إليه يف هذا املضامر هو
املبادئ الفلسفية الصائبة واألحكام الرشعية املعتربة التي ال شائبة عليها.
إذن ،ينبغي للمسلمني اتّباع األوامر الرشعية األصيلة بأن يولوا العقل احرتاماً
ويث ّمنوا استنباطاته ويؤمنوا بص ّحة ما ميليه عليهم بعيدا ً عن التقليد األعمى ،وهذا
هو مغزى الدعوة إىل فهم التعاليم الدينية من زاوي ٍة فلسفي ٍة.

سابعاً :كيفية فهم التعاليم الدينية عقلياً
قلنا إ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري ع ّد الفصل بني الدين والعقل مق ّدم ًة لتحريف
بأسلوب خاطئ ،بل منحطٍّ؛ لذا ال يتس ّنى لنا تغيري الفهم
التعاليم الدينية وتفسريها
ٍ
الخاطئ واملنحرف للتعاليم الدينية وطرح صور ٍة نزيه ٍة ومستقلّ ٍة لها إال من خالل
تفسريها وفق معايري العقل السليم.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن التعامل بعقالني ٍة مع التعاليم الدينية يف آثار هذا املفكّر
املسلم له معنيان متباينان ،وفيام يأيت نسلّط الضوء عليهام بإيجازٍ:
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،24ص .58
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كل وأصو ٍّيل
 )1فهم األحكام الدينية بشكلٍ ّ ٍّ
نستشف من بعض آثار الشيخ مرتىض مط ّهري أنّه ع ّد الفهم العقيل للتعاليم
ّ
الدينية مج ّرد إدر ٍ
كل وأصو ٍّيل ،وهذه الرؤية بطبيعة الحال تعني التعامل مع
اك ّ ٍّ
أصول املعارف النظرية ومقاصد األحكام العملية الدينية؛ وقال إ ّن أهل الحديث
من أمثال الحنابلة واألشاعرة منعوا أتباعهم من السؤال عن هذه األصول واملقاصد
رشعي وفق تلك الهيئة التي طرح عىل ضوئها (حسب ظاهره)،
حكم
بحيث تب ّنوا ّ
كل ٍ
ٍّ
كل استفسا ٍر أو تحليلٍ حول املعارف والتعاليم
بل ذهبوا إىل أبعد من ذلك وح ّرموا ّ
قائال:
نقدي ً
الدينية وع ّدوه بدعةً؛[[[ وقد وضّ ح وجهتهم الفكرية هذه يف إطا ٍر
ٍّ
«يعتقد األشاعرة أنّ ما اشتملته املصادر اإلسالمية والس ّنة النبوية يجب وأن نتعامل
وجل بالوحدة والقدرة ونذكره
دي فقط .مثالً عندما نصف الله ع ّز ّ
معه بشكلٍ تع ّب ٍّ
بسائر أسامئه الحسنى ،فهذا يعني أنّنا استجبنا لألوامر الرشعية ال غري ،وإال نحن ال
نعرف هذه األوصاف ،بل ال ميكننا أن نعرفها بتاتاً ،لذا ليس بإمكاننا إثباتها أو نفيها
لكون أصولها ومبادئها ليست يف متناول أيدينا.
إذن ،رأيهم هو رضورة االعتقاد بأنّ الله تعاىل كام وصف بظاهر الكلامت
[[[
الوصفية ،ولك ّننا عاجزون عن فهم حقيقة هذا الوصف والسبب الكامن وراءه.»...
كام تط ّرق إىل بيان هذه الرؤية بذاتها حينام قارن بني األحكام الدينية العملية
كل من الخوارج واألشاعرة ،حيث قالوا إ ّن العقل حينام يعجز عن معرفة
التي تب ّناها ٌّ
مبادئ وأصول األحكام النظرية للرشيعة اإلسالمية ،فهو يكون عاجزا ً أيضاً عن معرفة
مقاصد الشارع املق ّدس عىل صعيد األحكام العملية ،ونتيجة ذلك هي رضورة
التوقّف عىل الظاهر فحسب وعدم جواز الغور يف التفاصيل .األشاعرة ع ّدوا األحكام
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص 879؛ ج  ،16ص .332
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،16ص .389
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اإلسالمية وجميع املق ّررات الرشعية يجب وأن تبقى بذات الهيئة والصورة الظاهرية
لها وليست فيها أيّة مرون ٍة تذكر [[[،أي أ ّن الحكم الرشعي مج ّرد صور ٍة ألم ٍر ر ٍ
اكد ال
روح فيه وال مجال ألن يساق وفق مصلحة ،وال غرض فيه وال غاية وال معنى ،كام
الحق والعدل؛ وما إىل ذلك من ٍ
تفنيد رصي ٍح للمبادئ
ليست فيه دعو ٌة مستبطن ٌة إىل ّ
السامية التي أق ّرتها الرشيعة اإلسالمية السمحاء[[[.

خالصة نظرية األشاعرة وسائر أهل الظاهر الذين فصلوا بني التديّن والتعقّل ،أ ّن
العقل غري قاد ٍر عىل تجاوز ظواهر التعاليم الدينية وبلوغ كُنه معانيها ومقاصدها،
وهذه الرؤية هي التي دعت الشيخ مط ّهري ألن يصف نهجهم الديني بكونه مرتكزا ً
عىل ٍ
أساس مح ّر ٍف ومن ث ّم ع ّده منحطّاً ،إذ إنّهم كام ذكرنا توقّفوا عىل الظاهر
الكل ،والحكم
كل مضمونٍ  ،كام ج ّردوا الوسيلة من الهدف ،والجزء من ّ
وأفرغوه من ّ
من الغرض ،والجسد من الروح .هذا هو تص ّورهم لألحكام النظرية والعملية يف
الرشيعة اإلسالمية بعد أن توقّفوا عىل الظاهر والوسيلة والجزء والحكم والجسد.
ث ّم تط ّرق الشيخ إىل بيان العواقب الوخيمة التي ترتّبت عىل هذه العقيدة التي
وصفها باملنحطّة واملح ّرفة مؤكّدا ً عىل أ ّن فهامً كهذا للتعاليم اإلسالمية والذي أ ّدى
إىل العجز عن معرفة الحقائق املكنونة فيام وراء األمور الظاهرية ،قد تس ّبب يف
إحياء الكفر ورواج النفاق والعجز عن مواجهة مقتضيات العرص وتجريد الدين عن
مضامينه األصيلة وال س ّيام هداه الرسمدي ،وما إىل ذلك من أمور سلبية مت ّخضت عن
انحطاط الدين؛ لذا ميكن القول إ ّن هذه السلبيات بر ّمتها قد م ّهدت الطريق للجوء
إىل العقل والبحث عن أصول التعاليم الدينية ودالالتها الكلّية؛ ومن جملة ما قاله
بكل
يف هذا الصدد ما ييل ...« :لقد جاء القرآن الكريم ليك يبقى خالداً ،وهذا األمر ّ
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،4ص .955
[[[ -املصدر السابق.
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تأكي ٍد يقتيض منه بيان األصول والقضايا الكلّية ليك يلجأ إليها املسلمون كمعيا ٍر يف
الحق»[[[ .وهذا يعني أ ّن
ّ
كل زمانٍ ومكانٍ حينام يواجهون باطالً يراد منه دحض ّ
املسلمني بعد أن يتعلّموا كلّيات دينهم ،يجب وأن يبادروا إىل تشخيص مصاديقها يف
رص لكون مقتضيات الزمان ليست عىل ح ٍّد سواء .وأضاف يف هذا السياق قائالً:
ّ
كل ع ٍ
كل هذه األمور [املصاديق] يقع عىل عاتق الناس ،فالقرآن الكريم
«إنّ تشخيص ّ
يدعو املسلمني ألن ميتلكوا نضجاً عقلياً واجتامعياً يتمكّنون عىل أساسه من متييز
الحق عن الباطل ،فهذا الكتاب الحكيم مل يُنزل ليك ميثّل دور الو ّيل الذي يرشف
ّ
عىل شؤون القارصين بحيث يوضّ ح لهم جميع جزئيات حياتهم وكأنّه ق ّي ٌم يبادر إىل
خاصة»[[[.
تعيني ّ
كل صغري ٍة وكبري ٍة يف حياتهم بعالئم وميزات ّ
 )2انسجام التعاليم الدينية مع املعايري العقلية
الشيخ مرتىض مط ّهري يف بعض مؤلّفاته ع ّد الفهم العقيل للتعاليم الدينية مثر ًة
النسجام األصول الدينية مع أحكام العقل [[[،حيث أكّد عىل أ ّن التعاليم اإلسالمية
األصيلة ال تتعارض مطلقاً مع القواعد واملعايري العقلية ،وعىل هذا األساس فهي
كل ٍ
يل يطرح عليها؛ ومام قاله يف هذا املضامر:
صاحبة القول الفصل يف ّ
نقد عق ٍّ
كل رسال ٍة هو ارتكاز دعوتها ومضمونها وقدرتها عىل
«الرشط األسايس يف نجاح ّ
العقل ...والرسالة يف الدرجة األوىل يجب وأن تكون منطقي ًة ،وهذا األمر يعني
رضورة انسجامها مع املدركات العقلية لدى البرش ...ولو أنّها تعارضت مع األصول
واملبادئ املنطقية والعقلية ...فهي ال ميكن أن تبقى أزلي ًة ،وهذا هو السبب يف
يتخل
تأكيد القرآن الكريم عىل التعقّل والتفكّر يف الكثري من آياته املباركة ،فهو مل َّ
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،16ص .336
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -هذا الكالم بطبيعة الحال ال يراد منه التقليل من شأن تعاليم وحي السامء والتن ّزل بها إىل مستوى املدركات
العقلية البرشية.
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عن العقل واملنطق أبداً ،وإنّ ا جعل االستدالالت العقلية مرتكزاً له ودعا الناس
إىل السري عىل نهجها»[[[ .ون ّوه يف موضعٍ آخر عىل أ ّن فهم الحقائق الكونية لو أُريد
ٍ
حينئذ من انسجامه مع األصول
له أن يكون مرتكزا وأساساً إلميانٍ واعتقا ٍد ،فال ب ّد
العلمية واملنطقية [[[،لذلك قال« :اإليديولوجية املثالية هي املتق ّومة عىل االستدالل
منطقي» [[[،كام أكّد عىل أ ّن
يل
الصحيح ،أي ينبغي إثبات مبادئها وفق استداللٍ عق ٍّ
ٍّ
اإلسالم له الريادة يف هذا املجال ،لذلك وصفه كام ييل ...« :ال شكّ يف أنّنا ال نجد
ديناً مثل اإلسالم وال كتاباً ساموياً كالقرآن الكريم أعار أهمي ًة للعقل ومنحه قيم ًة
[[[
نبي باطن
ورفع ًة بهذا الشكل ، »...وقال يف موضعٍ آخر« :اإلسالم احرتم العقل وعدّ ه ّ
اإلنسان» [[[،ومن هذا املنطلق ذهب إىل القول بأ ّن اإلسالم س ّخر هذا النبي الباطني
لهداية اإلنسان ،فهو السبيل الوحيد للهدى والفالح ،وأضاف يف السياق ذاته« :اإلنسان
الذي ّ
يتخل عن العقل وال يفكّر كام ينبغي ،سوف ال يكون الفالح مصريه»[[[ .وقد
ٍ
باستدالالت إلثبات ص ّحها ،حيث أراد من ورائها التأكيد عىل عدم
دعم نظريته هذه
أي دينٍ مينح قيم ًة وأصال ًة للعقل كاإلسالم ،فالتعاليم اإلسالمية أولت احرتاماً
وجود ّ
بالغاً له وع ّدته نبي الباطن وأناطت الفالح والنجاة بكيفية استثامره بالشكل األنسب
ومدى اتّباع هداه.
فيام يأيت نذكر بعض التفاصيل ألجل بيان اهتاممه البالغ بهذا املوضوع:
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،17ص .325
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،2ص .31
[[[ -املصدر السابق ،ص .82
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،21ص .484
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،2ص .244
فلح َمن ال يَع ِق ُل».
[[[ -هذا الكالم يشري إىل الحديث التايل املروي عن اإلمام جعفر الصادق (عليه السالم)« :ال يُ ُ
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،24ص .524
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أ -العقل معيا ٌر لتقييم األمور
ذهب الشيخ مرتىض مط ّهر إىل القول بأ ّن اإلسالم دعا اإلنسان إىل استخدام عقله
الحري به غربلة جميع القضايا بغربال
كل أم ٍر يطرق مسامعه ،لذا من
لتقييم ونقد ّ
ّ
[[[
املعايري العقلية وعىل ضوء تعاليمنا اإلسالمية.
ب -رضورة االستقالل الفكري
لكل قو ٍل ورأي،
إضاف ًة إىل تأكيده عىل أ ّن اإلسالم ع ّد العقل معيارا ً وغرباالً ّ
أكّد أيضاً عىل أنّه يهدف إىل تربية أتباعه وفق أصو ٍل عقالني ٍة ،حيث حفّزهم عىل
بناء شخصياتهم عىل هذا األساس وأن يستقلّوا عقلياً وفكرياً بحيث ال يقلّدون
أسالفهم تقليدا ً أعمى[[[ وكذلك أمرهم بأن ال يتّبعوا األغلبية من منطلق كونها
أغلبي ًة فحسب[[[.
ج -الحذر من الشطحات الفكرية
من جملة األمور التي ن ّوه عليها الشيخ مط ّهري أ ّن تقليد األسالف ال يع ّد العقبة
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .544 538-
[[[ -الشيخ مرتىض مط ّهري قال يف هذا الصدد موضّ حاً« :التعاليم اإلسالمية تدعونا إىل رضورة تحرير العقل من
سلطة األوامر االجتامعية واألعراف والعادات التي تغلغلت يف باطن مجتمعاتنا».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .544
املتعصب يف التقليد من اآلخرين ووبّخ الذين
الجدير بالذكر هنا أ ّن القرآن الكريم ذ ّم أولئك الذين يتّبعون النهج
ّ
يقولون وجدنا آباءنا عىل س ّن ٍة وإنّا عىل آثارهم مقتدون بحيث ال يفسحون املجال لعقولهم لتعينهم عىل معرفة
الحق ومتييزه عن الباطل ،لذلك دعا إىل التح ّرر من هذه القيود؛ ولكن ما هو هدفه من ذلك؟ من املؤكّد أ ّن هدفه
ّ
تربوي ،إذ يروم توعية اإلنسان وإعالمه بأ ّن العقل معيا ٌر يف تشخيص الصواب ومتييزه عن الخطأ وإشعاره بعدم
صواب تقليد األسالف بشكلٍ أعمى.
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .544
[[[ -نقل الشيخ مرتىض مط ّهري آراء بعض املفكّرين حول كيفية صيانة العقل من التبعية والحفاظ عىل استقالله،
وقال« :تعاليمنا اإلسالمية تخاطبنا قائلةً :لو كانت لديك جوز ٌة يتص ّورها جميع الناس لؤلؤةً ،فال ينبغي لك االنخداع
صحيح ،أي لو كانت
بكالمهم وصدّق مبا ميليه عليك عقلك بكون الذي بني يديك جوز ًة وليست لؤلؤةً؛ والعكس
ٌ
لديك لؤلؤ ٌة وقال الناس إنّها جوزةٌ ،هنا أيضاً يجب أن تذعن لعقلك وال تنخدع بقولهم».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .548
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الوحيدة الكامنة يف طريق تربية اإلنسان عقلياً ،فالنهج الفكري الخاطئ هو اآلخر
يع ّد معضل ًة تربويةً؛ لذلك حذّر القرآن الكريم يف ٍ
آيات عديد ٍة من الشطحات الفكرية
التي قد تتس ّبب يف انحراف اإلنسان واملجتمع عىل ح ٍّد سواء.

ومن جملة ما قاله يف هذا الصعيد« :القرآن املجيد الذي دعانا إىل التفكّر
واالستدالل وعدّ هذا األمر عباد ًة ،قد أكّد عىل عدم صواب املتب ّنيات العقائدية ما
سليم؛ وهو يف هذا املضامر ح ّذر من الشطحات الفكرية
مل تستند إىل فك ٍر
منطقي ٍ
ٍّ
وذكر مناشئ الضالل واالنحراف وأرشدنا إىل النهج الفكري القويم الذي يصون
قائال« :القرآن أمرنا بأن ال ن ّتبع
أنفسنا من الضالل واالنحراف»[[[ ،ث ّم واصل كالمه ً
املوروث العقائدي والفكري للسلف ما مل نق ّيمه عىل وفق معيار العقل ،ومن هذا
عم تب ّناه آباؤها وأجدادنا»[[[.
ّ
املنطلق دعانا ألن
نستقل فكرياً وعقائدياً ّ
كام أكّد عىل أ ّن الكتاب الحكيم أمرنا بأن ال نتّبع الظ ّن والتخمني بدالً عن العلم
رسع يف
واليقني ،ونهانا عن اللهث وراء نزواتنا وأهوائنا النفسانية ،كذلك حذّرنا من الت ّ
[[[
الحكم عىل األمور ،وحذّرنا من التقليد األعمى لتلك الشخصيات التي نعتربها مثاليةً.
د -نبذ ما يتناىف مع حكم العقل
تح ّدث هذا املفكّر املسلم عن القضايا املتعارضة مع حكم العقل قائالً« :لقد
كل أنواع السكر وح ّرمت تناول جميع الخمور عىل نحو
حاربت الرشيعة اإلسالمية ّ
كل أم ٍر يتعارض مع العقل
اإلطالق والتعميم ،لكون تعاليمها السمحاء تناهض ّ
السليم معترب ًة إيّاه خارجاً عن نطاق هذا الدين ...فاإلسالم احرتم العقل وأق ّر بعض
ترشيعاته بهدف صيانة األحكام العقلية والحفاظ عليها»[[[.
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .64
[[[ -املصدر السابق ،ص .67
[[[ -املصدر السابق ،ص .68 64-
[[[ -املصدر السابق ،ص .244
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هـ -السري عىل نهج الغريزة الباحثة عن الحقيقة
املسألة الها ّمة األخرى التي أكّد عليها تتمثّل يف دعوته اإلنسان إىل السعي
صائب يف منأى عن
يل
ٍ
الستكشاف الحقائق ومعرفة املجهول عىل أساس استدال ٍل عق ٍّ
كل أغر ٍ
تعص ٍب وغرو ٍر ّ ٍ
ّ
خاص ٍة؛ وقد ع ّد هذه الحركة
وتكب وتح ّجرٍ ،وبعيدا ً عن ّ
كل ّ
اض ّ
التي هي يف الحقيقة انتقا ٍل من االستدالل إىل املدلول ،بأنّها ٌ
منبثق من الغريزة
سلوك ٌ
حب االستطالع[[[.
الباحثة عن الحقيقة والتي تغرس يف نفس اإلنسان ّ
وقال :إ ّن اإلسالم ع ّد اإلنسان الذي يضط ّر للبحث عن الحقيقة باالعتامد عىل
االستدالل العقيل الرصف مبعونة غرائزه الذاتية وثروته العلمية ،يع ّد معذورا ً فيام لو
مل يدرك هذه الحقيقة؛ بينام املعاند الذي يتب ّنى أفكاره إثر ٍ
ٍ
موروث ،فال
تقليد أو نه ٍج
قيمة العتقاده وال فائدة له من الحقيقة التي مل يتمكّن من إدراك كُنهها كام يبنغي؛
وأضاف« :اإلسالم هو دين الدعوة إىل النزعات الحقيقية والواقعية ،وكلمة (إسالم)
يدل بوضوحٍ عىل أنّ أ ّول ٍ
لغوياً تعني التسليم وهذا املعنى ّ
رشط ملن يعتنق هذا
كل عنا ٍد ولجاج ٍة
الدين يكمن يف تسليمه للحقيقة والواقع بصدقٍ وحيا ٍد بعيداً عن ّ
كل ما يتعارض مع روح البحث
وتعص ٍب وتقلي ٍد أعمى وانحيا ٍز وأناني ٍة ،ويف منأى عن ّ
ّ
عن الحقيقة واستكشاف الواقع؛ فهذه األمور بر ّمتها مرفوض ٌة يف التعاليم اإلسالمية.
لو أنّ الباحث عن الحقيقة حاول التع ّرف عليها وبلوغ كُنهها لك ّنه مل يتمكّن
من ذلك ،فهو معذو ٌر عىل وفق أصول رشيعتنا اإلسالمية؛ بينام املعاند اللجوج
ح ّتى وإن عرف الحقيقة إثر التقليد أو الفكر املوروث وما شاكل ذلك ،فال قيمة
ملعرفته هذه.[[[»...
وفيام يأيت نذكر كالماً دقيقاً له يف هذا الصدد أيضاً« :حينام نقول إنّ فالناً
مسلم
ٌ
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،22ص .550 548-
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،2ص .87
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وفالناً ليس مسلامً ،فنحن ال ننظر إىل حقيقة األمر؛ ذلك ألنّ الناس الذين يعيشون
يف رقع ٍة جغرافي ٍة مع ّين ٍة عاد ًة ما يعتنقون اإلسالم ديناً تقليداً آلبائهم وأ ّمهاتهم،
ناس يعيشون يف رقع ٍة جغرافي ٍة أخرى ويف
لذلك نقول إنّهم مسلمون؛ وهناك أُ ٌ
ٍ
ظروف مغاير ٍة ويعتنقون ديان ًة أخرى ورثوها من أسالفهم أيضاً؛ ويف مناطق أخرى
دين نعتربهم مع الفئة السابقة غري مسلمني.
أي ٍ
نجد أناساً ال يعتنقون ّ

من املؤكّد أنّ هذه املعتقدات ال قيمة وال تأثري حقيقياً لها من حيث كون الفرد
مسلم أو كافرٍ ،فكثري م ّنا مسلمون بالتقليد ،والجغرافيا التي نعيش
مسلامً أو غري
ٍ
يف رحابها ذات تأثريٍ كبريٍ عىل معتقداتنا الدينية ،فقد وسمنا باملسلمني تبعاً إلسالم
والدينا ولكوننا ولدنا وترعرعنا يف منطق ٍة يقطنها مسلمون؛ لذا فاألمر األسايس الذي
يحظى بأهمي ٍة بالغ ٍة يف هذا املضامر هو اإلسالم الحقيقي الذي يعني تسليم من
رشع أبواب القلب
يعتنقه ملا تض ّمنه من تعاليم منبثق ٍة من ٍّ
حق وحقيق ٍة ،حيث ي ّ
عىل الوقائع يك يدركها اإلنسان ويعمل بها عىل ضوء ٍ
بحث وتح ٍّر من جه ٍة ،ويسلّم
تعص ٍب أو تقلي ٍد أعمى.
أي ّ
بها مطيعاً من جه ٍة أخرى من دون ّ

ألسباب
اإلنسان الذي ي ّتسم بصفة التسليم للحقيقة لك ّن اإلسالم بقي مكنوناً عليه
ٍ
رش منه ،فالعذاب اإللهي ال يطاله وسوف ينجو من عقاب
معين ٍة من دون تقصريٍ مبا ٍ
واستدل عىل أساسها بوجود أُ ٍ
ّ
ناس
جه ّنم» [[[.استند الشيخ مط ّهري إىل هذه القاعدة
لديهم روح التسليم للحقيقة رغم أنّهم غري مسلمني ،وقد متثّل بالفيلسوف الغريب رينيه
ديكارت[[[ عىل ذلك ،حيث قال« :لو افرتضنا أنّ آراءه[[[ صحيح ٌة بحيث سلّم للحقيقة
فطري»[[[.
مسلم
سبب كان ،فهو يف الواقع
ألي ٍ
ٌ
ٌّ
ح ّقاً كام قال لك ّنه مل يتمكّن من إدراكها ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص .293
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،1ص .294
[[[ -يقصد رينيه ديكارت.
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .294
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و -االتّكاء عىل البديهيات العقلية
يستقل بذاته ملعرفة الحقيقة ،ويتج ّرد من الرغبات
ّ
حينام يسعى العقل ألن
والنزوات ،ويتح ّرر من املعتقدات املوروثة من اآلباء واألجداد؛ فهو يسلك سبيله
كل خطو ٍة من منطلق أحكامه الرصيحة.
ويخطو ّ
األحكام العقلية الرصيحة يراد منها البديهيات املوجودة يف منظومتنا اإلدراكية،
وقد أدرج الشيخ مط ّهري بعض املبادئ األساسية للعقل النظري ضمن قامئة هذه
األحكام ،مثل نظام الرضورة العلّية والرتتيب الوجودي للكائنات [[[،وبعض أصول
[[[
العقل العميل ك ُحسن العدل واإلحسان ،وقُبح الظلم والعدوان.
املسألة الجديرة بالذكر يف هذا السياق أ ّن الشيخ مط ّهري أكّد عىل احرتام اإلسالم
لألحكام العقلية الرصيحة بوصفها خلفي ًة وسندا ً لتعاليمه الرشعية ،وفيام يأيت نذكر
بعض املالحظات حول آرائه التي تب ّناها يف هذا املجال:
املالحظة األوىل :مبدأ العلّية ٌ
مثال عىل بديهيات العقل النظري
ٍ
كل
مبدأ العلّية فحواه أ ّن ّ
حادث يحتاج يف تحقّقه إىل مس ّب ٍب [[[،وهو يتعارض
مع مبدأ الصدفة الذي يؤكّد عىل كون جميع األحداث ناشئ ًة من تلقاء نفسها
من دون الحاجة إىل مسبّ ٍب؛ والجدير بالذكر هنا أ ّن الشهيد مرتىض مط ّهري ع ّد
العلّية أمرا ً رضورياً وبديهياً بالنسبة إىل العقل النظري لكونه البنية األساسية يف
قبول أو رفض جميع النظريات العلمية والفلسفية [[[،وقال مؤكّدا ً« :مبدأ العلّية
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .688
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،1ص .57
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .542
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،1ص 527؛ ج  ،6ص .649
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هو الدعامة األساسية إلثبات وجود الله سبحانه وتعاىل».

[[[

بنا ًء عىل ما ذكر نستنتج أ ّن هذا الفيلسوف املسلم حينام يقول« :أصول الدين
هي ميدانٌ للعقل وحده»[[[ ،أو عندما يقول« :ال مجال لتب ّني أصول الدين إال عن
طريق االستنتاج العقيل»[[[ ،فهو يقصد من ذلك أ ّن العقل ميتلك القابلية يف الربهنة
عىل األصول العقائدية نظري عقيدة التوحيد اعتامدا ً عىل أحكامه والبديهيات التي
وجل وحكمته.
يتب ّناها ،وعىل هذا األساس يثبت وحدانية الله ع ّز ّ
ويف السياق ذاته قال موضّ حاً« :الحقيقة أنّ القرآن الكريم يف كثري من آياته دعا
ٍ
البرشية إىل االعتامد عىل العقل والبصرية
كأساس للتد ّين»[[[ ،وهذه الرؤية هي التي
صقلت لديه الرأي التايل« :الله تعاىل يأمر نب ّيه بأن يهدي العباد إىل الرصاط القويم
عىل أساس الربهان والحكمة والعلم الخالص والعقل الخالص»[[[.
املالحظة الثانية :مبدأ العدل ٌ
مثال عىل بديهيات العقل العميل
العقل العميل برأي الشيخ مرتىض مط ّهري يق ّر بحسن العدل واإلحسان وقبح الظلم
والعدوان [[[،يعد هذه املبادئ أحكاماً عقلي ًة رصيح ًة[[[ منبثق ًة من جذو ٍر فطري ٍة[[[.
املسألة الها ّمة التي ال ميكن التغايض عنها يف هذا املضامر أ ّن الشيخ مط ّهري يعد
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،1ص .527
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .485
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،2ص .244
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،16ص .332
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،24ص .517
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،1ص .57
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،4ص .955
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،2ص .179
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مبنى العقل محرتماً وذا منزل ٍة رفيع ٍة يف التعامل اإلسالمية ،فالعدل عىل سبيل املثال
يعد معيارا ً للدين وليس العكس[[[ ،وعىل ضوء هذا الرأي قال« :العدل يف أساسه يعدّ
واحداً من املعايري الها ّمة يف الرشيعة اإلسالمية ،لذا ال بدّ من معرفة مصاديقه يف
الحياة؛ وهو يندرج يف ضمن سلسلة علل األحكام وليس يف سلسلة معلوالتها ،كام
ليس ما يقوله الدين ٌ
عدل ،بل إنّ العدل ال بدّ من أن يقوله الدين؛ وهذا هو معنى
أسايس للترشيع يف النظام
كونه معياراً للدين» [[[.وقال يف موضعٍ آخر« :العدل رك ٌن
ٌّ
اإلسالمي[[[ ...والقاعدة اإلسالمية (إِنَّ اللهَ يأ ُم ُر بالْ َعدْ لِ ِ
واإل ْحسانِ )[[[ مبثابة الركيزة
والروح التي تنبثق منها سائر املق ّررات والقوانني اإلسالمية[[[ ...وهي التي نشأت يف
رحابها قاعدة التالزم بني العقل والرشع يف اإلسالم ،فهذا الدين ال ميكن أن يحيد عن
بكل تأكي ٍد؛ لذا إن اقتضت العدالة املصادقة
يل ّ
مبدأ العدالة بتاتاً ،وهذا املبدأ عق ٌّ
عىل أحد القوانني ،فالرشيعة اإلسالمية هي األخرى تق ّره»[[[ .وش ّدد عىل أهمية
العدل يف منظومة الفكر الشيعي وال س ّيام عىل صعيد األحكام الفقهية ،فقال« :امليزة
األساسية للفقه الشيعي هي صدور أحكامه من منطلق املصالح واملفاسد الكامنة
يف ذات املوضوع ،وارتكازه عىل قاعدة التالزم بني أحكام العقل والرشع يف عملية
االجتهاد ،كذلك استناده إىل مبدأ الحسن والقبح العقليني وح ّجية العقل ،فهذه
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،يادداشت هاي استاد مط ّهري ،املجلّد األ ّول ،طهران ،منشورات
صدرا ،الطبعة الرابعة 2009 ،م ،ج  ،1ص .52
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .206
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،19ص .287
[[[ -سورة النحل ،اآلية .90
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،يادداشت هاي استاد مط ّهري ،املجلّد الثالث ،طهران،
منشورات صدرا ،الطبعة الخامسة 2010 ،م ،ج  ،3ص .271
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،19ص .139
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األمور تعدّ املق ّومات األساسية للمدرسة الفقهية الشيعية؛[[[ مام يعني أنّ الحسن
والقبح العقليني هام املناط واملعيار يف األحكام الرشعية ،لذا قيل إنّ أبرز معيا ٍر
أي أم ٍر آخر ،هو ُحسن العدل واإلحسان و ُقبح
يدركه العقل بوضوحٍ وبداه ٍة أكرث من ّ
الظلم والعدوان»[[[ .إذن ،الظلم والعدل معياران يت ّم تقييم األحكام الرشعية عىل
أساسهام يف رحاب الفقه اإلسالمي[[[.

ثامناً :النهضة التنويرية اإلسالمية هي نهضة نق ٍد عقال ٍّين
نستنتج مام ذكر يف املباحث اآلنفة أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري دعا إىل حرك ٍة
إصالحي ٍة مناهض ٍة لالستعامر واالستبداد يف إيران والعامل اإلسالمي ،وهي حسب تعبريه
يجب أن تتق ّوم عىل نهض ٍة فكري ٍة تنويري ٍة أل ّن رموز الظلم السلطوي واالستعامري
ٍ
ومنحرف بغية تعزيز مواقفهم وكتامن
يطرحون التعاليم اإلسالمية يف إطا ٍر منح ٍّط
الحقائق الدينية عىل املسلمني.
إذن ،نظرية الخالص والتح ّرر التي طرحها هذا املفكّر املسلم تع ّد مق ّدم ًة لنيل
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،1ص .58
[[[ -املصدر السابق ،ص .57
قال الشيخ مرتىض مط ّهري يف موضعٍ آخر« :التعاليم اإلسالمية تتواءم مع القانون الذي يقتضيه العقل والعدل حتّى
دليل روا ٌّيئ عىل خالفه يف الظاهر ،« ...وأضاف يف هذا السياق موضّ حاً ...« :لو أقررنا بصواب النظرية
وإن وجد ٌ
ٍ
واقعيات تتق ّوم عليها جميع األحكام التي يصدرها الشارع املقدّس،
التي طرحها العدلية والتي تتق ّوم عىل وجود
الحق والعدل وال ُحسن والقُبح ،ففي هذه الحالة تطرأ علينا قضايا نتوقّف عندها دون أن نعرف كُنهها ،مثالً
مثل ّ
الحق ،كام نعجز عن معرفة مقتىض العدل
ال ندرك املراد من الحكم الرصيح للعقل والعلم والذي هو مقتىض ّ
والصالح والفساد ،والخ .لذا ،ال سبيل لنا هنا سوى اللجوء إىل العقل باعتباره دليالً يرشدنا إىل معنى الصالح والفساد
كل ما حكم به العقل حكم به الرشع ،وكذلك
يف بعض األمور ،ومن ث َ َّم سنجد أنفسنا تؤمن بالنظرية القائلة بأ ّن ّ
ٌ
ألطاف يف الواجبات العقلية؛ حتّى وإن كان ذلك مخالفاً لظاهر
النظرية األخرى التي تقول بأ ّن الواجبات الرشعية
أحد األدلّة الروائية.« ...
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،4ص .955
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .57
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صائب للمفاهيم
واقعي
الح ّرية عىل أرض الواقع ،ويجب أن تنبثق من تفس ٍري
ٍ
ٍّ
اإلسالمية؛ لك ّنه ع ّد النهضة التنويرية اإلسالمية التي يت ّم من خاللها إحياء التعاليم
الدينية واألهداف التح ّررية الحقّة ال ميكن أن تبرص النور إال عىل ضوء تفعيل دور
ٍ
ٍ
وطيد بني
ارتباط
ليحتل مكانته الرفيعة؛ لذلك أكّد عىل وجود
ّ
العقل وإعالء شأنه
إحياء الفكر الديني والدعوة إىل التعقّل ،ومن ث َ َّم أناط تفسري التعاليم الدينية عقلياً
وفلسفياً إىل حملة راية النهضة التنويرية اإلسالمية.
والجدير بالذكر هنا أ ّن دعوة الشيخ مط ّهري إىل طرح التعاليم الدينية عىل ضوء
أحكام عقلي ٍة يف مختلف آثاره املد ّونة ،نلمس منها أنّه ع ّد هذه التعاليم مبادئ كلّية
ٍ
وأصولية ونسيجاً لصياغة أصول املعارف النظرية لألحكام الرشعية ومقاصدها العملية،
كام نستنتج منها أنّه ع ّدها منسجم ًة مع املفاهيم واملعايري العقلية بداعي أ ّن اإلسالم ال
كل تحليلٍ أو ٍ
يل
ميكن أن يتعارض مع العقل مطلقاً ،فهو يبقى مرفوع الرأس أمام ّ
نقد عق ٍّ
قويم؛ فقد أكّد عىل مكانة العقل الرفيعة يف اإلسالم بوصفه نبي الباطن ،وقال أن ليس
ٍ
أي دينٍ أعار أهمي ًة وأصال ًة للعقل مثل اإلسالم؛ وذلك ملا ييل:
هناك ّ
لكل قو ٍل ورأي.
 )1جعل العقل معيارا ً لتقيم ّ
 )2أعار أهمي ًة بالغ ًة لرتبية اإلنسان عقلياً ومنحه استقالالً فكرياً.
 )3ذكّر اإلنسان بأه ّم األخطاء واالنحرافات العقلية.
كل أم ٍر يتعارض مع متب ّنيات العقل السليم.
 )4عارض ّ
 )5أكّد عىل كون اإلنسان باحثاً عن الحقيقة.
 )6جعل األحكام العقلية العا ّمة أساساً لترشيعاته عىل الصعيدين النظري والعميل.
هذا فضال عن عدد من امليزات األخرى التي تن ّم بوضو ٍح عن اهتامم اإلسالم
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بالعقل واحرتامه له ،والشيخ مط ّهري اتّخذها مق ّد ٍ
مات الستدالالته وإثبات أ ّن
النهضة التنويرية اإلسالمية وحركة إحياء الفكر الديني يراد منهام اجتثاث املعتقدات
الفاسدة والتح ّرر من قيود األساطري والخرافات وتجاوز أسوار التح ّجر الفكري إىل
جانب مقارعة التفسري املنح ّط واملنحرف للدين وتعاليمه السمحاء؛ ومن ث َ َّم فهي
كل شائب ٍة ،وهذا
تهدف إىل طرح اإلسالم األصيل بصورته الحقيقية الرائعة بعيدا ً عن ّ
األمر برأيه متق ّو ٌم عىل النقد العقيل.
إذن ،العقل بصفته نبي الباطن فهو يع ّد ب ّواب ًة للتع ّرف عىل حقيقة التعاليم التي
جاء بها خاتم األنبياء واملرسلني (صىل الله عليه وآله) ،ومعرفة أصول الكتاب والس ّنة،
عم سواها[[[.
ومتييز العقائد الصادقة والعبادة الحقّة ّ

[[[ -ال يسعنا املجال هنا إىل تسليط الضوء عىل النقد العقيل الذي طرحه الشيخ مرتىض مط ّهري فيام ذكر وبيان
كيفية التمييز بني الخرافة والحقيقة يف التعاليم الدينية حسب رأيه لكون هذه املواضيع ال تندرج يف ضمن محاور
بحثنا يف هذا الكتاب.

الفصل التاسع
الفلسفة النقدية
في الفكر اإلسالمي

الفصل التاسع
الفلسفة النقدية يف الفكر اإلسالمي
مقدّ مة الفصل التاسع
تط ّرقنا يف الفصل السابق إىل الحديث عن النهضة العقلية التنويرية التي دعا إليها
الشيخ مرتىض مط ّهري ،وهذه الدعوة يرد عليها عدد من التساؤالت فيام لو قارنّاها
مع مباين إميانويل كانط الفلسفية ،ومن جملتها ما ييل:
 لو افرتضنا أ ّن الشيخ مط ّهري ع ّد فكره منبثقاً من نهض ٍة تنويري ٍة عقلي ٍة ،فهلعلم بدعوات إميانويل كانط إىل هكذا نهض ٍة؟ أي هل تب ّنى فكرة كانط
كان عىل ٍ
كل يش ٍء يجب وأن يخضع بح ّد ذاته إىل النقد
القائلة بأ ّن العقل الذي نس ّخره لنقد ّ
فكري يف الشؤون
واملحاكمة أيضاً ليك نتع ّرف ما إن كان قادرا ً عىل تحقيق نجا ٍح
ٍّ
امليتافيزيقية وبيان االستفسارات واالستفهامات التي تكتنفها[[[؟
 هل اتّفق هذا املفكّر املسلم مع كانط باعتبار أ ّن العقل عاج ٌز عن إثباتالظواهر امليتافيزيقية أو نفيها ؟ أي هل أق ّر بأ ّن التع ّرف عىل الحقائق امليتافيزيقية
يع ّد أمرا ً محاالً عىل البرش؟
البحث يف هذا الفصل سوف يتمحور حول اإلجابة عن األسئلة املذكورة أعاله يف
ضوء ما ورد يف آثار الشيخ مرتىض مط ّهري.
أ ّوالً :الخلفية التأريخية للفلسفة النقدية

أ ّول مسأل ٍة تجدر اإلشارة إليها يف هذا الفصل أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري كان

[[[ -وضّ حنا يف الفصل األ ّول من الكتاب األسباب التي دعت إميانويل كانط النتقاد قابليات العقل عىل صعيد
املسائل امليتافيزيقية.
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ملـمً مببادئ الفلسفة النقدية إلميانويل كانط ،والفقرة التالية تشري إىل هذا األمر
ّ
كل يش ٍء عىل رضورة
بوضو ٍح ...« :والبعض اآلخر من أمثال إميانويل كانط أكّدوا قبل ّ
البحث والتح ّري حول املعرفة ومصدرها -أي العقل -وعىل هذا األساس بادروا إىل
نقد العقل ليطلقوا عىل نشاطاتهم العملية هذه اسم (فلسفة) أو (فلسفة نقدية)
 .Critical Philosophyهذه الفلسفة طبعاً ال تشرتك مع ما شاع بني القدماء تحت
عنوان (فلسفة) إال يف االسم فقط ،أي :إنّهام مشرتكان لفظاً فحسب وليس بينهام
يجسد منطاً من
ّ
أي وجه شب ٍه آخر ...وأ ّما فلسفة كانط فهي قريب ٌة من املنطق الذي ّ
ٍ [[[
املعرفة الفكرية أكرث من قربها للفلسفة التي هي عبار ٌة عن إيديولوجي ٍة شاملة».
يُشار هنا إىل أ ّن الشيخ مط ّهري ال يعد فلسفة كانط النقدية أمرا ً مستحدثاً ال
سابق له عىل الساحة الفلسفية ،حيث قال« :من املؤكّد أنّ الفلسفة النقدية ترضب
بجذورها يف التأريخ اإلسالمي والحكمة اإلسالمية ،حيث أعارت أهمي ًة للنقد أكرث
بأي أم ٍر آخر ،لك ّنها مل تطلق عليه نقداً باملعنى املصطلح عليه اليوم،
من اهتاممها ّ
تحت مس ّم ٍ
وإنّ ا طرح ّ
يات أخرى» [[[.كام ع ّد النقد الفلسفي اإلسالمي أفضل وأكرث
دقّ ًة من نظريه املطروح يف األوساط الغربية ،وأضاف قائالً ...« :العلامء والفالسفة
األوروبيون يف العرص الحديث يدّ عون أنّهم يف مجال العلوم الفلسفية أبدعوا مسألة
البحث والتح ّري يف نطاق إدراك العقل البرشي ،وبعض فالسفتهم الكبار جعلوا نقد
أهم
املنظومة الفكرية البرشية نقطة انطالقٍ لنشاطاتهم الفلسفية؛ لذلك نجد أنّ ّ
أثرين فلسفيني يف مكتبة الفيلسوف األملاين إميانويل كانط متحورا حول نقد العقل
النظري ونقد العقل العميل.
ولسنا هنا يف صدد بيان ما إن كان هذا النشاط النقدي الفلسفي جديداً من
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص .138
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،3ص .341
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نوعه ومبتكراً أو أنّه كان قبل ذلك شائعاً يف املدارس الفكرية األخرى وال س ّيام
املدرسة اإلسالمية ،لذا نكتفي هنا بالقول إنّ الفلسفة قد تب ّنت نهجاً نقدياً أكرث من
مصطلح عليه اليوم،
ألي نهجٍ آخر ،لك ّنها مل تطرحه تحت عنوان (نقد) كام هو
ٌ
تب ّنيها ّ
بل كانت أطروحاتها تحت مس ّم ٍ
متعارف اليوم يف
يات أخرى أكرث سع ًة ود ّق ًة مام هو
ٌ
أطروحات الفلسفة األوروبية»[[[.
وفيام يأيت نتط ّرق إىل بيان آراء الشيخ مط ّهري حول تأريخ الفكر الفلسفي النقدي
لدى بعض الفرق اإلسالمية والحكامء املسلمني:
 )1أهل الحديث :يف سياق املوضوع ذاته قال الشيخ مط ّهري إ ّن الشاعر الفاريس
الحواس البرشية
مولوي (جالل الدين الرومي)[[[ بادر قبل ع ّدة قرونٍ إىل بيان نطاق
ّ
تشبيهي -رائعٍ للغاية ،لذا فهو سبق الفالسفة األوروبيني يف ذلك[[[،
يل-
يف إطا ٍر متثي ٍّ
ٍّ
الحواس ال تدرك إال القضايا الجزئية يف حني العقل يدرك كلّيات
حيث أثبت أ ّن هذه
ّ
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -مح ّمد بن مح ّمد بن حسني بهاء الدين البلخي البكري ( 604هـ 672 -هـ  1207 /م 1273 -م) عرف أيضاً باسم
موالنا َج َلل الدِّين ال ُّرومي .هو شاعر وعامل بفقه الحنفية والخالف وأنواع العلوم ،ث ّم متص ّوف ترك الدنيا والتصنيف
كام يقول مؤ ّرخو العرب ،وهو عند غريهم صاحب املثنوي املشهور بالفارسية ،وصاحب الطريقة املولوية املنسوبة
إىل (موالنا) جالل الدين.
ولد يف بلخ بأفغانستان وانتقل مع أبيه إىل بغداد يف الرابعة من عمره فرتعرع بها يف املدرسة املستنرصية حيث نزل
أبوه ،ومل يقم هناك طويالً فقد قام أبوه برحلة واسعة ومكث يف بعض البلدان مددا ً طويل ًة وهو معه ،ث ّم استق ّر يف
قونية سنة  623هـ يف عهد دولة السالجقة األتراك .عرف جالل الدين بالرباعة يف الفقه وغريه من العلوم اإلسالمية،
فتول التدريس بقونية يف أربع مدارس بعد وفاة أبيه سنة  628هـ ث ّم ترك التدريس والتصنيف والدنيا وتص ّوف سنة
ّ
 642هـ أو حولها ،فاهت ّم بالرياضة وسامع املوسيقى ونظم األشعار وإنشادها.
تركت أشعاره ومؤلفاته الصوفية التي كتبت أغلبها باللغة الفارسية وبعضها بالعربية ،تأثريا ً واسعاً يف العامل اإلسالمي
وخاص ًة عىل الثقافة الفارسية والعربية واألردية والبنغالية والرتكية ،ويف العرص الحديث ترجمت بعض أعامله إىل
ّ
صدى واسعاً جدا ً.
كثري من لغات العامل ولقيت ً
حني وفاته عام  1273م دفن يف مدينة قونية وأصبح مدفنه مزارا ً إىل يومنا هذا ،وبعد مامته قام أتباعه وابنه سلطان
ولد بتأسيس الطريقة املولوية الصوفية والتي اشتهرت بدراويشها ورقصتهم الروحية الدائرية التي عرفت بالسامح
والرقصة املميزةhttps://ar.wikipedia.org .
[[[ -املصدر السابق.
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األمور .لكن مع ذلك ،فالشيخ مط ّهري يعتقد بأ ّن هذه البادرة سبقت مولوي أيضاً،
وذلك أ ّن املسلمني منذ باكورة ظهور اإلسالم ويف عرص صدر اإلسالم بالتحديد ،تط ّرقوا
إىل نقد املنظومة اإلدراكية لدى البرش ،فقال« :يف عرص صدر اإلسالم ظهر بني أهل
الس ّنة تياران فكريان متضا ّدان بالنسبة إىل املسائل املاورائية -امليتافيزيقية -يف
القرآن الكريم والس ّنة النبوية ،أُطلق عىل أتباع أحدهام اسم أهل الحديث ،حيث
اقترص تراثهم العلمي عىل الروايات واألحاديث املنقولة فحسب ،والحنابلة كانت
لهم عصا السبق يف هذا املضامر .انتهج هؤالء نهجاً فكرياً متط ّرفاً للغاية لدرجة
كل شكلٍ من البحث والتحليل يف املسائل املاورائية نهياً شديداً .أ ّما
أنّهم نهوا عن ّ
التيار الثاين فقد برز فيه املعتزلة الذين تع ّمقوا يف املسائل املاورائية إىل أبعد الحدود
بحيث ارتكزت استدالالتهم واستنتاجاتهم عليها»[[[.
كام تط ّرق إىل بيان آراء أهل الحديث من أمثال الحنابلة واألشاعرة قائالً...« :
ٌ
مخلوق من الطني،
ورب األرباب!) فاإلنسان برأيهم كائ ٌن
إنّهم يقولون (أين الرتاب ّ
لذا من أين له القدرة التي تؤ ّهله للسري والسلوك يف أروقة العقل والروح يف عامل
املاورئيات الرحب؟! ومبا أنّ املسائل الدينية كلّها ساموي ٌة ،فال ميكن ألح ٍد االطّالع
عىل أخبار السامء وحقائقها إال من السامء ذاتها ،وعىل هذا األساس نحن ال نعرف
أي يش ٍء عن الله تعاىل وصفاته الثبوتية والسلبية ،كام
شيئاً ،بل ال ميكننا أن نعرف ّ
ال ندري أيّة صف ٍة يجب أن يوصف بها وأيّة صف ٍة أخرى ال بدّ من أن يُن ّزه عنها؛ ألنّ
عقولنا يف واقع الحال عاجز ٌة عن معرفة السبب يف صريورة أحد الكائنات إلهاً للكون
خالق ،كام أنّه عاج ٌز عن االستدالل
بحيث يكون موجوداً بذاته من دون أن يخلقه ٌ
عىل معرفة ما إن كان هذا اإلله واحداً أو أكرث ،وما إن كان بسيطاً أو مركّباً ،جسامً
جالس عىل
جسم ،له أعضا ٌء وجوارح أو أنّه ليس كذلك؛ كام ال نعلم أهو
أو غري ٍ
ٌ
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .885
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كل هذه
يش ٍء أو ال ،أينام ويستيقظ أو ال ،أيتح ّرك وينتقل من مكانٍ إىل آخر أو ال؟! ّ
االستفهامات والتساؤالت عبار ٌة عن مجاهيل ال حيلة للبرش يف معرفة كُنهها إال عن
الحري باإلنسان تب ّني أيّة عقيد ٍة إال
طريق وحي السامء ،لذا قالوا إنّه ليس من
ّ
كل عقيد ٍة من هذا السنخ
باالعتامد عىل ما جاءنا من أخبا ٍر ساموي ٍة ،ومن املؤكّد أنّ ّ
يحق ألح ٍد التدخّل فيها وإبداء
أي ٍ
نقاش أو تردي ٍد ،إذ ال ّ
يجب أن ّ
يتم تب ّنيها دون ّ
يل.
وجهة نظره حولها باستنتاجٍ واستداللٍ عق ٍّ

هؤالء يقولون إنّ التعاليم اإلسالمية قاطب ًة تؤكّد عىل رضورة التسليم للمعتقدات
التي جاء بها النبي (صىل الله عليه وآله) والتع ّبد بها كام هي يف ظاهر الحال وال
فكل مبادر ٍة لتحليلها واستكشاف
مجال للبحث والتفكّر فيها ،ومن هذا املنطلق ّ
كل من األشاعرة
حقائقها تعدّ بدع ًة مح ّرم ًة جمل ًة وتفصيالً؛ وهذه الرؤية تب ّناها ٌّ
والحنابلة الذين عدّ وا أنفسهم من أهل الحديث»[[[.
نستشف من هذا الكالم أ ّن الشيخ مط ّهري ع ّد الجدل الفكري املحتدم حول
ّ
إمكانية أو استحالة التدبّر والتع ّمق يف املسائل امليتافيزيقية عن طريق دراستها
وتحليلها ،قد شاع بني أهل الس ّنة منذ عرص صدر اإلسالم.
ث ّم أكّد عىل أ ّن هذا الجدل قد تغلغل بشكلٍ
تدريجي يف أروقة األوساط الشيعية
ٍّ
أيضاً ،حيث قال« :ما يدعو لألسف أنّ بعض األفكار التي تب ّناها أهل الحديث من
الس ّنة قد تغلغلت يف أوساط الفكر الشيعي إبّان القرون املاضية ،فتب ّنى جامع ٌة
كل ٍ
الرأي القائل بأن ّ
بحث وتدبّ ٍر يف املعارف الدينية بدع ًة وضالالً»[[[ ،وأضاف يف
هذا السياق موضّ حاً« :نظرية الحنابلة وأهل الحديث ما زالت تحظى بتأيي ٍد من قبل
بعضهم ح ّتى يومنا هذا ومبن فيهم عد ٌد من رموز الحديث يف األوساط الشيعية،
[[[ -املصدر السابق ،ص .879
[[[ -املصدر السابق ،ص .887
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حيث تب ّنوا آراءهم الدينية عىل ضوئها لدرجة أنّهم عدّ وا عقيدة التوحيد مسأل ًة
ديني ًة مئة باملئة ومن ثَ َّم ليست هناك أيّة أدلّ ٍة عقلي ٍة تثبت صوابها ،لذا يجب
االعتقاد بها تع ّبداً فحسب ،أي علينا االلتزام مبا أمرنا الشارع بكون الله تعاىل واحداً
من دون التفكّر يف ذلك»[[[.
ومن جملة األطروحات التي ساقها يف هذا املضامر ،أنّه ع ّد بعض النظريات تركيباً
بني آرا ٍء ع ّدة ،حيث قال« :شهد العامل اإلسالمي جهوداً أُريد منها مناهضة جميع
أمناط البحث والتفكّر حول بعض القضايا ،وهي ترضب بجذورها يف معتقدات أهل
ٍ
نجاحات متوالي ٍة عىل
جانب آخر متكّن علامء الطبيعة من تحقيق
الحديث؛ ومن
ٍ
الحسية التي طرحوها حول الطبيعة وما يرتبط بها؛ فضالً عن ذلك
صعيد نظرياتهم ّ
وكل هذه
بالهي طبعاً؛ ّ
فالتع ّمق والتدقيق يف املسائل الفلسفية يعدّ أمراً شا ّقاً وليس ّ
األمور أسفرت عن صقل آراء بعض العلامء واملفكّرين املسلمني وإثارة إعجابهم مام
جعلهم يطرحون نظريات مركّبة أه ّمها النظرية القائلة بإمكانية إثبات مدّ عيات
يتم مطلقاً إال باالعتامد عىل األسلوب
علم الالهوت ،ولك ّن هذا األمر ال ميكن أن ّ
الحس التجريبي امل ّتبع يف العلوم الطبيعية التي يسعى العلامء فيها إىل استكشاف
ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص .880
الشيخ مرتىض مط ّهري اعترب األمئّة املعصومني (عليهم السالم) ر ّوادا ً للمباحث االستداللية ،حيث قال« :إ ّن طرح
يل (عليه السالم) ،قد
مباحث عقائدية مع ّمقة ودقيقة من قبل األمئّة املعصومني (عليهم السالم) وال س ّيام اإلمام ع ّ
أمثرت عن إنعاش العقل الشيعي وش ّجعته عىل أن يخوض يف عامل الفلسفة واالستدالل منذ عرص صدر اإلسالم».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .883
وعىل أساس هذا الرأي استنتج أ ّن رواج النزعات الفكرية ألهل الحديث بني بعض الشيعة يع ّد انحرافاً عن سرية
األمئّة املعصومني (عليهم السالم) ،ومن جملة ما قاله يف هذا الصدد ...« :هناك مسأل ٌة جدير ٌة بالذكر هنا وهي أ ّن
مرتسخاً إىل ذلك الح ّد الذي ينذر بالخطر ،بل ليس من
ما ظهر يف عامل التشيّع مل ينترش عىل نطاقٍ واسعٍ ،كام مل يكن ّ
شأنه أن يكون كذلك ،فهو ليس عا ّماً وثابتاً كام هو الحال بالنسبة إىل املذاهب األخرى؛ لك ّنه مع ذلك ال يُريض أهل
البحث والتحقيق ،ونلمسه يف بعض آثاره املؤلّفة يف العصور املتأخّرة».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .887
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حقائق الطبيعة» [[[.من املؤكّد أ ّن أصحاب النظريات املركّبة برأي الشيخ مط ّهري ال
يختلفون شيئاً عن أهل الحديث يف رفض العلوم الالهوتية العقلية.
 )2العرفاء :املسألة الها ّمة األخرى التي نعتقد برضورة تسليط الضوء عليها يف
هذا املضامر ،أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري مل يعد املوقف السلبي تجاه تسخري العقل يف
القضايا املاورائية -امليتافيزيقية -من قبل بعض املسلمني مقترصا ً عىل أهل الحديث،
وإنّ ا و ّجه أصابع االت ّهام إىل العرفاء أيضاً ،حيث أكّد عىل أنّهم يدعون إىل معالجة
مختلف املسائل املتعلّقة بالشؤون امليتافيزيقية عن طريق السلوك القلبي -الباطني-
بوصفة سبيالً آمناً ال حياد فيه عن الواقع ،وعىل هذا األساس دحضوا نجاعة العقل
[[[
هش وال ميكنه إثبات امل ّدعى.
واالستدالل يف هذا املجال باعتبار أ ّن الدليل العقيل ٌّ
العرفاء حسب هذا الكالم ال يرفضون االستدالل العقيل بالكامل ،أي :إنّهم ال
يدحضون الربهان واالستدالل من األساس ،بل يعدون السري والسلوك الروحاين
وتهذيب النفس سبيال أنفع وأكرث اطمئناناً من حكم العقل والربهان واالستدالل؛
لذا وصف الشيخ مط ّهري وجهات نظرهم كام يأيت« :املعرفة االستداللية التي يروم
الحكيم -الفيلسوف -تحصيلها ،ال تتجاوز حدود التص ّورات واملفاهيم الذهنية
[[[
واإلقناع العقيل؛ وهذا األمر بحدّ ذاته له قيمته وفائدته ،لك ّن املعرفة املستفيضة
التي يبحث العارف عنها هي من سنخ الوصول إىل املرام وتذ ّوق الحقيقة.
العقل يف املعرفة االستداللية يبلغ درجة اإلقناع والقبول من حيث التص ّورات
وكل كيانه بحيث
الذهنية فحسب ،بينام املعرفة املستفيضة تريض ذهن اإلنسان ّ
ثم يطوي مسرية الرقي والتعايل املعنوي نحو
يشعر بالوجد والرسور مام علِم ومن ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص .891
[[[ -املصدر السابق ،ص .878
تتحصل عن طريق الفيض اإللهي.
[[[ -العرفاء يقولون إ ّن معارفهم ّ
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الله تعاىل فيتق ّرب إليه؛ لذا فهي معرف ٌة تفيض النور عىل كيان اإلنسان ومتنحه
القدرة والشجاعة واملح ّبة ،ناهيك عن أنّها تلهمه الخشوع والر ّقة والظرافة يف روحه
نستشف من هذا الكالم أ ّن العرفاء
ومن ثَ َّم توجد تح ّوالً إيجابياً عظيامً يف كيانه»[[[.
ّ
برأي الشيخ مط ّهري ال يرفضون االستدالل العقيل ،لك ّنهم ير ّجحون املعرفة املستفيضة
عىل املعرفة العقلية الناشئة من االستدالل والربهان؛ لك ّنه يف موضعٍ آخر نسب إليهم
رأياً متط ّرفاً بعض اليشء ،وذلك حينام قال« :العرفاء ـ بنح ٍو ما ـ يرفضون املعرفة
العقلية» [[[،فهو يؤكّد عىل كون العرفاء يعدون بعض القضايا امليتافيزيقية تحمل
مفاهيم ومعاين يعجز العقل عن معرفة كُنهها ،لذلك قال إنّهم يحاولون بيانها يف إطار
متب ّنياتهم الفكرية ونزعاتهم العرفانية نظرا ً لعجزهم عن إقامة برهانٍ إلثبات صوابها
أو سقمها ،حيث يتح ّدثون عنها برمزي ٍة وال ميكن ٍ
ألحد -حسب رأيهمّ -
فك شفرتها
بكل وجوده .ومن جملة ما قاله يف هذا
سوى من غار يف عامل السري والسلوك الباطني ّ
الصدد ...« :املرتكز الفكري األسايس للعرفاء هو هذه املعاين -الرمزية -التي ال ميكن
أن ُيشار إليها ٍ
معيٍ ،ألنّ ألفاظ البرش قارص ٌة عن بيان معانيها الحقيقية ،وال
بلفظ ّ
يتس ّنى ألح ٍد إدراكها سوى أولئك الذين يلجون يف عامل العرفان الرحب عىل ضوء
السري والسلوك الروحاين.
(الحب) برأي العرفاء ،يعدّ من جملة األمور التي ال ميكن بيان
مثال ذلك أنّ
ّ
معانيها بواسطة األلفاظ[[[ ...وهذه هي عقيدتهم ،فهم يعدون بعض املعاين
واملفاهيم ال ميكن بيانها عن طريق الوصف باأللفاظ اللسانية ،بل ال بدّ وأن ُيشار
إليها بشكلٍ
رمزي بحيث ال يدركها إال أولئك الذين اتّبعوا نهج السري والسلوك
ٍّ
[[[ -املصدر السابق ،ص .879
[[[ -املصدر السابق ،ص .1005
[[[ -استشهد الشيخ مرتىض مط ّهري بأشعا ٍر للشاعر اإليراين حافظ الشريازي.
لالطّالع عىل هذه األشعار راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،23ص .366
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لكل ٍ
شخص غريهم إدراك كُنهها؛ وكام قال الشاعر مولوي
الروحاين ،حيث ال يتس ّنى ّ
(جالل الدين الرومي)[[[ فإنّ لغة الطري ال يفهمها إال الطيور ،وال أحد يُدرك أنّ البرش
عاجزون عن فهم كُنه عبارة ( ُعلّمنا منطق الطري) سوى من خاض يف غامر عامل
املعرفة الروحانية الرحب؛ لذلك عدّ وا هذه املفاهيم عاري ًة عن املعنى فيام لو أُشري
إليها باأللفاظ فقط ،بل ليس من ميكن اإلشارة إليها ٍ
بلفظ ،ومن ثَ َّم فالرمزية هي
رمزي فهي ستؤ ّدي إىل ضالل
لغتها الوحيدة ولو أُريد التعبري عنها
ٍ
بأسلوب آخر غري ٍّ
اإلنسان ووقوعه يف الخطأ.
العرفاء يعتقدون بأنّ إدراك كُنه املفاهيم املشار إليها ال يتس ّنى عن طريق
العقل وال من خالل البيان اللفظي املرتكز عىل الذخرية الفكرية»[[[ .ث ّم واصل كالمه
يف السياق ذاته قائالً أعتقد عىل نحو اليقني تقريباً بأنّ -الشاعر اإليراين -حافظ
الشريازي[[[ يف شعره الذي ع ّد فيه املتص ّوفة (العرفاء) يعرفون أمورا ً مكنون ًة عىل عا ّمة
الناس [[[،قصد منه توجيه الخطاب إىل الفيلسوف الحكيم ابن سينا الذي د ّون يف
خامتة كتابه (اإلشارات والتنبيهات) منطاً تحت عنوان (مقامات العارفني) سعياً لبيان
يل.
بأسلوب
املتب ّنيات الروحانية والعرفانية ذات الطابع الرمزي
ٍ
فلسفي عق ٍّ
ٍّ

فس شعر حافظ الشريازي كام يأيت أيّها الحكيم ابن سينا ،ال ميكنك
الشيخ مط ّهري ّ
إدراك كُنه الرموز واملفاهيم العرفانية من خالل تصفّحك أوراقاً وكتباً ،إذ ال يدركها إال

[[[ -مولوي هو الشاعر الفاريس جالل الدين الرومي الذي ذكرنا جانباً من سريته يف املباحث اآلنفة.
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،23ص .366
[[[ -هو شمس الدين مح ّمد حافظ الشريازي ( 725هـ 792 -هـ) امللقّب بخواجه حافظ الشريازي كام أطلق عليه
لقب لسان الغيب ،من أشهر الشعراء اإليرانيني ،كام يعد أشهر شعراء الفرس الغنائيني.
مولده ووفاته يف مدينة شرياز ،وقد لقّب بــحافظ لحفظه القرآن الكريم بقراءاته األربعة عرشة ،وكان من الشيعة
اإلثني عرشية ،وله أشعار بالفارسية والعربية وتُرجمت آثاره إىل كثري من اللغات العاملية.
/https://ar.wikipedia.org
[[[ -لالطّالع عىل هذه األشعار ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،23ص .367
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كل
وزك نفسه وهذّبها من ّ
من أحيا الليل بالته ّجد والدعاء والعبادة بعينني باكيتنيّ ،
الرب العظيم[[[.
شائب ٍة ليتق ّرب إىل ّ

إذن ،نستنتج مام ذكر يف هذه النقطة أ ّن الشيخ مط ّهري تب ّنى فكرة أ ّن العرفاء
جعلوا املعرفة املستفيضة بديل ًة عن املعرفة االستداللية التي ف ّندوها من األساس عىل
صعيد املعاين واملفاهيم امليتافيزيقية ،أي :إنّهم ذهبوا إىل أبعد من ترجيح املعرفة
الشهودية القلبية عىل املعرفة العقلية االستداللية[[[.
 )3املعتزلة :الشيخ مرتىض مط ّهري ص ّنف املعتزلة يف ضمن الفئة األخرى التي
يخص الشؤون
تقابل أهل الحديث والعرفاء الذين رفضوا االستدالالت العقلية فيام ّ
امليتافيزيقية لدرجة أنّهم ع ّدوها مستحيلةً؛ حيث قال إ ّن أتباع النهج االعتزايل -الذين
هم بطبيعة الحال من أهل الس ّنة والجامعة -يس ّوغون امتالك اإلنسان هكذا معرفة،
ّ
«استدل املعتزلة عىل رضورة الخوض يف غامر هذه
ومن جملة ما قاله يف هذا الصدد:
املسائل -املاورائية -ولزوم تفسريها وتحليلها ...إنّهم اعتمدوا عىل العقل الفلسفي
االستداليل بنح ٍو ما ،ولك ّن متب ّنياتهم الفكرية كام نعلم مل تكن متناغم ًة مع آراء أهل
الس ّنة والجامعة ،لذلك انقرضوا من الساحة الدينية»[[[.
 )4الحكامء املسلمون (الفالسفة)
فضال عن املعتزلة ،فقد ع ّد الشيخ مرتىض مط ّهري الحكامء املسلمني (الفالسفة)
يؤمنون بقدرة العقل عىل معرفة الحقائق امليتافيزيقية ،وقال إنّهم تب ّنوا الهوتاً
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،23ص .367
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .1005
سوف نذكر يف املباحث الالحقة أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري ال يع ّد املعرفة املستفيضة بديل ًة عن املعرفة االستداللية
فضالً عن أنّه ال ير ّجحها عليها ،وإنّ ا اعتربهام مت ّممتني لبعضهام.
لالطّالع أكرث ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .879
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .885 884-
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األخص أساسه البحث والتحليل حول الذات اإللهية وصفاتها الكاملية ،وكذلك
باملعنى ّ
بيان كيفية خلقة الكون والكائنات من قبل هذه الذات املق ّدسة؛ حيث اعتمدوا يف
هذا املضامر عىل األدلّة العقلية والرباهني الفلسفية بصفتها أفضل العلوم التي تس ّخر
الستكشاف أفضل املعلومات [[[،ومام قاله حول املوضوع« :املعارف التي يدّ عي
تضم بني ط ّياتها أفضل أسمى املعلومات واملواضيع ،وهذه حقيق ٌة
العقل اإلملام بهاّ ،
أتم الحقائق الوجودية
ال يشكّك بها أحدٌ ؛ ناهيك عن أنّه السبيل الناجع ملعرفة ّ
لكل وجو ٍد وكاملٍ وجاملٍ وجاللٍ
كامالً -أي الذات اإللهية املباركة -التي هي مصد ٌر ّ
وسم ٍّو وعظم ٍة يف الكون قاطب ًة ...ال ريب يف أنّ هذا النهج العلمي ذو قيم ٍة عظمى
[[[
ٍ
فكري».
يل ونه ٍج
كل
وهو املرتكز األسايس واملعتمد املؤمتن يف ّ
ٍّ
سلوك عق ٍّ
جانب من كالمه حول هذا املوضوع إىل موقف الفالسفة املسلمني
وقد أشار يف
ٍ
تجاه نظريات أهل الحديث وكيف أنّهم رفضوها وف ّندوها [[[،حيث قال« :الحكامء
صحيح أنّ أخبار السامء يجب أن
املسلمون ر ّدوا عىل هؤالء -أهل الحديث -قائلني:
ٌ
تعرف عن طريق السامء ،ولك ّن العقل الذي هو عبار ٌة عن قابلي ٍة عظيم ٍة استودعها
رب الساموات واألرض لدى اإلنسان يف حياته الدنيا ،يعدّ يف أساسه مخلوقاً ساموياً
ّ
مانع من استكشاف هذه العطية
وليس أرضياً ...وعىل هذا األساس ليس هناك ٌ
رص
الساموية لبعض الحقائق الساموية يف حدو ٍد مع ّين ٍة ،إذ من البديهي أنّ العقل قا ٌ
رش من
عن استكشاف ّ
كل حقائق السامء -الحقائق املاورائية -لذا ال محيص لنا كب ٍ
الوحي املقدّ س؛ ومع ذلك نؤكّد م ّر ًة أخرى أنّ حاجتنا للوحي ال تعني تجريد القوى
كل قابلي ٍة للبحث والتحليل يف ش ّتى املواضيع العقائدية كاملبدأ واملعاد.
العقلية عن ّ
وتجدر اإلشارة هنا إىل أنّ التقليد غري جائز يف املسائل العقائدية حسب تعاليم
[[[ -املصدر السابق ،ص .877
[[[ -املصدر السابق ،ص .878
[[[ -ال ّ
شك يف أ ّن هذا الكالم ميكن أن يرد عىل أصحاب النزعة العرفانية أيضاً.
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كل عقيد ٍة اعتامداً عىل البحث واالستدالل،
رشيعتنا اإلسالمية ،بل ال بدّ من تب ّني ّ
ينم بوضوحٍ عن تسويغ اإلسالم للعقل بأن يخوض يف غامر مباحث
وهذا األمر ّ
[[[
الحقائق الساموية وأصول الدين».
االستدالل اآلخر الذي ساقه بصفته ر ّدا ً من الفالسفة املسلمني عىل أهل الحديث،
هو« :تعاليم الوحي املستوحاة من القرآن الكريم والس ّنة النبوية ،نستلهم منها
دروساً ال حرص لها وال عدد ،والهدف منها بطبيعة الحال تحفيز اإلنسان عىل التد ّبر
والتفكّر والفهم واستلهام الحقائق.
هذه الدروس يراد منها تنشيط الفكر البرشي ومتكني العقل من الخوض يف غامر
بحر املعارف الدينية ...فهي ال تتض ّمن أوامر ونواهي فقط ليك يقال إنّ واجبنا
االستجابة لها ال غري ،وإنّ ا متثّل مجموع ًة من املسائل النظرية ،لذا إن مل تكن مفهوم ًة
لدى العقل البرشي ،فام الفائدة منها حينئ ٍذ؟!» [[[.وضمن هذا املبحث أيضاً أضاف
قائالً« :القرآن الكريم وكالم املعصومني الذي وصلنا عىل هيئة أحاديث أو أدعية أو
نقاشات أو خطب ،زاخران باملسائل النظرية والعقائدية املرتبطة بالله تعاىل وصفاته
معلومات ق ّيم ٌة حول العوامل السابقة والالحقة
ٌ
الثبوتية والسلبية ،وكذلك فيهام
لعاملنا ...فالنصوص اإلسالمية مل تلتزم جانب الصمت إزاء املسائل امليتافيزيقية،
[[[
وإنّ ا طرحتها يف أرقى النظريات الفكرية التي ال سابق لها عىل م ّر العصور».
ذكر الشيخ مط ّهري تفاصيل شبه إحصائية حول االستدالل يف القرآن الكريم
واألحاديث املباركة ،إذ قال إ ّن الكتاب الحكيم زاخ ٌر باآليات التي تتض ّمن تعاليم
دينية استداللية ،ونهج البالغة فيه أربعون بحثاً استداللياً تقريباً لدرجة أ ّن بعضها
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .880
[[[ -املصدر السابق.883 880- ،
[[[ -املصدر السابق ،ص .883 881-
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مد ّو ٌن يف صفح ٍة كامل ٍة أو صفحتني ،ويف كتاب أصول الكايف للشيخ الكليني هناك أكرث
ٍ
حديث ،وكتاب التوحيد للشيخ الصدوق فيه أربعامئ ٍة وخمسون صفح ًة
من مئتي
تتمحور مباحثها حول االستدالل عىل عقيدة التوحيد .بعد ذلك أكّد عىل أ ّن هذه
املباحث االستداللية ال تحيك عن مسائل تع ّبدية ،بل عبار ٌة عن سلسل ٍة من اإليضاحات
االستداللية املمنهجة واملرتّبة عىل أساس أصول وقواعد عقلية لكونها تتك ّون من
مق ّدم ٍة وقضايا صغرى وكربى منطقية [[[،ومام قاله يف هذا املضامر« :طرحت كثري
من املسائل يف القرآن الكريم ونهج البالغة وسائر الخطب والنقاشات واألدعية،
بكل يش ٍء بوصفه
مثل :تناهي وجود الله تعاىل وإطالقه وق ّيوميته وإحاطته الذاتية ّ
أي قي ٍد وحدٍّ بشأنه ،وهو
الوجود املطلق الالمحدود ،وال ماهية له ،وال ميكن تص ّور ّ
ذا ٌّيت ال حدّ يق ّيده وال نطاق يض ّيق قدرته ،وال يخلو زمانٌ وال مكانٌ من وجوده ،فهو
مقدّ ٌم عىل الزمان واملكان والعدد ،ووحدته ليست عددي ًة ،كام أنّ الزمان واملكان
والعدد يف رتب ٍة متأخّر ٍة عنه ،أي إنّها يف مرتبة فعله؛ كذلك وجوده مسا ٍو لوحدته،
كل يش ٍء لك ّنه ليس موجوداً
وسبب وجوب وجوده هو عني وحدته ،وهو موجو ٌد مع ّ
خارج عنها ليس بنحو
أي يش ٍء ،فوجوده مع األشياء ليس عىل نحو التقارن ،وهو ٌ
يف ّ
وكل من سواه يرجع إليه.
كل يش ٍءّ ،
االنفصال واالنعزال؛ وهو مالك ّ
ٌ
أي جز ٍء له ،وصفاته عني ذاته ،هو األ ّول واآلخر
هو
بسيط ال ميكن افرتاض ّ
والظاهر والباطن ،فأ ّوليته عني آخريته وظهوره عني بطونه؛ ال يشغله شأنٌ عن شأنٍ ،
وكالمه عني فعله وإبداعه ،ال ميكن للعقول معرفة كُنه ذاته املباركة ،فمعرفته هي
سنخٌ من تجلّيه للعقول؛ وهو من ّز ٌه من الجسمية والحركة والسكون والتغيري واملثيل
[[[
والضدّ والشبيه ،وال يعتمد عىل عض ٍو وال يستعني بغريٍ».
[[[ -املصدر السابق ،ص .881
[[[ -املصدر السابق ،ص .882
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عم ذكر تجدر اإلشارة إىل أ ّن الشيخ مط ّهري أكّد عىل أ ّن أسلوب االستدالل
فضالً ّ
والربهنة يف القرآن الكريم حول مختلف املسائل العقائدية ،يع ّد أسلوباً مبتكرا ً وغري
مسبوقٍ ؛ وتط ّرق إىل بيان أوجه االختالف بني أسلوب االستدالل القرآين عىل صعيد
عقيدة التوحيد مع سائر األساليب التي اتّبعها الفالسفة يف هذا املجال قائالً« :وجوب
الوجود هو محور استدالالت الفالسفة يف املواضيع املرتبطة بذات الله تعاىل وصفاته
كل يش ٍء
وكافّة شؤونه األخرى مثل وحدانيته وبساطة ذاته املقدّ سة واستغنائه عن ّ
وعلمه وقدرته ومشيئته ،وغري ذلك؛ أي إنّهم يستنتجون جميع آرائهم عىل أساس
رش اعتامداً
مبدأ وجوب الوجود ،ويثبتون هذا الوجوب بواسطة استداللٍ غري مبا ٍ
ثم يثبتون عدم إمكانية تفسري وجود الكائنات املمكنة دون
عىل برهانٍ إن ّـ ٍّي؛ ومن ّ
االعتقاد بواجب الوجود.
الذهن يف رحاب هذا النمط االستداليل ال ميكنه بتاتاً معرفة معيار وجوب
الوجود ،يف حني التعاليم اإلسالمية استندت إىل أم ٍر آخر غري ما ذكر ،وهو ليس سوى
ذات معيار وجوب الوجود؛ وهو عدم تناهي الذات اإللهية املباركة وإطالقها وعدم
تقييدها بحدٍّ .[[[»...
ٍ
دروس فكري ٍة
نستنتج من جملة ما ذكر أ ّن هذا املفكّر املسلم أكّد عىل وجود
الهوتي ٍة يف النصوص الدينية ،وع ّد هذه الحقيقة غري مسبوق ٍة مبثيلٍ يف التأريخ
البرشي ،كام ع ّد أسلوب االستدالل والربهنة عليها فريدا ً من نوعه؛ ورأى أ ّن الهدف
من ورائها هو تحفيز العقل عىل الخوض يف غامر بحر املعارف الدينية املرتامي
[[[
األطراف واالستدالل عليها بشكلٍ
صائب.
ٍ

[[[ -املصدر السابق ،ص .883
[[[ -املصدر السابق ،ص .880
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ثانياً :رأي الشيخ مط ّهري بالفلسفة النقدية
ربا ابتعدنا عن الهدف األسايس من البحث بعض اليشء ،ولكن
يف املبحث السابق ّ
أردنا التنويه إىل أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري ع ّد املباحث املرتبطة بفلسفة إميانويل
كانط النقدية مبا فيها النقاش حول إمكانية الخوض يف مباحث امليتافيزيقا وقدرة
العقل عىل إدراك املسائل الالهوتية؛ بأنّها ليست أمرا ً جديدا ً ومبتكرا ً عىل الساحة
الفكرية اإلسالمية ،فهي برأيه كانت مطروح ًة للبحث والتحليل منذ عرص صدر اإلسالم
وما زالت محورا ً للنقاش والجدل الجا ّد حتّى عرصنا الراهن ومت ّخضت عنها مواقف
متعارضة؛ إذ إ ّن أهل الحديث كالحنابلة واألشاعرة والعرفاء ومن حذا حذوهم ،تب ّنوا
وجهات نظ ٍر تتباين بالكامل مع وجهات نظر املعتزلة والفالسفة املسلمني [[[.عىل
مصريي يف حياة املسلمني الدينية،
ضوء هذا النزاع الفكري املتواصل الذي له دو ٌر
ٌّ
ذهب الشيخ مط ّهري إىل الرأي التايل« :الفلسفة اإلسالمية شهدت نشاطات نقدية
أي ٍ
فكري آخر ،ولك ّن مباحثها النقدية مل تطرح تحت مس ّمى (نقد)
نشاط
ٍّ
أكرث من ّ
باللفظ االصطالحي املتعارف اليوم ،بل طرحت تحت مس ّم ٍ
يات أخرى بد ّق ٍة وتفصيلٍ
فكري يف الفلسفة األوروبية» [[[.من املؤكّد
لدرجة أنّها تفوق ما نلمسه من نق ٍد
ٍّ
أ ّن هذا الرأي القائل بنشأة النقد العقيل منذ العهد اإلسالمي األ ّول ال يقلّل من
شأن الفلسفة النقدية لدى الشيخ مط ّهري ،فقد تط ّرق مرارا ً يف مختلف آثاره إىل
[[[ -كام ذكرنا آنفاً فالشيخ مرتىض مط ّهري أكّد عىل أ ّن الشيعة منذ باكورة ظهور اإلسالم تب ّنوا مبادئ عقلية فلسفية
يل بن أيب طالب (عليه
راقية تحت ّ
ظل تعاليم ونصائح األمئّة املعصومني (عليهم السالم) وعىل رأسهم اإلمام ع ّ
السالم) ،لذلك امتلكوا عقالً استداللياً فلسفياً وهو أم ٌر قلّل من وطء نظرية أهل الحديث التي انجرف يف تيارها
برتحيب كبريٍ من قبل أبرز شخصياتهم
ضئيل منهم بحيث مل تنترش يف أوساطهم عىل نطاقٍ واسعٍ ومل تحظ
عد ٌد ٌ
ٍ
العلمية كام حدث بني املذاهب األخرى.
وما قاله الشيخ حول أوجه الشبه بني الشيعة وبعض الفرق الس ّنية ما يأيت« :املعتزلة هم أقرب فرق ٍة للشيعة من بني
مختلف فرق أهل الس ّنة والجامعة ،حيث تب ّنوا مبادئ العقل الفلسفي االستداليل إىل ح ٍّد ما».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .884
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .341
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فلسفي» [[[،ناهيك عن
ذكر عبارة« :ما مل نعرف العقل ،فال مجال لنا المتالك نه ٍج
ٍّ
حل لبعض
أنّه قال برصيح العبارة يف بعض مد ّوناته إ ّن العقل عاج ٌز عن وضع ٍّ
املسائل الفكرية املختلف حولها وال ميكنه إبداء رأيه فيها أو الولوج يف نطاق مباحثها
املتوسطة بني عاملي
الشائكة واملعقّدة ،مثل كُنه صفات ذات البارئ ع ّز ّ
وجل ،والعوامل ّ
األلوهية والطبيعة ،وإعادة الحياة يف الكون بعد مرحل ٍة من السكون ،وحقيقة املوت
[[[
وبيان ما إن كان عدماً أو انتقاالً من مرحل ٍة إىل أخرى.
بنا ًء عىل ما ذكر نستنتج أ ّن الخالف بني مرتىض مط ّهري وإميانويل كانط ال يتمحور
حول االهتامم بالفلسفة النقدية ،كام ال يرتبط بفكرة عجز العقل عن الخوض يف غامر
بعض الحقائق؛ وإنّ ا مكمن الخالف بينهام يتمحور حول قدرة العقل عىل اإلجابة عن
االستفسارات التي تطرح يف مجال املسائل امليتافيزيقية ،فالشيخ يعد اإلنسان قادرا ً
عىل الولوج يف مضامر العلوم املاورائية باالعتامد عىل قواه العقلية ،لذلك قال« :نحن
صائب بالتامم والكامل والعقل
علم
نعتقد أنّ األنطولوجيا -الفلسفة األوىل -هي ٌ
ٌ
بدوره قاد ٌر عىل الخوض يف تفاصيله ،فالعقل يدرك املعاين العا ّمة بأفضل وج ٍه كام
أحكام حولها؛ فالتفكّر حول هذه املعاين يكفي لتمهيد
أنّه ميتلك القابلية عىل إصدار
ٍ
[[[
األرضية املناسبة لظهور أحد العلوم الربهانية القطعية».
إضاف ًة إىل ما ذكر فالعقل برأي الشيخ مط ّهري عبار ٌة عن طاق ٍة ساموي ٍة مذهل ٍة
ساموي كام ٌن
أريض اسمه (إنسان) ،فهو أم ٌر
ٌّ
استودعها الله تبارك وتعاىل يف نفس كائنٍ ٍّ
[[[ -كمثا ٍل عىل ما ذكر ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .670 584- 521- 489-
كحل للمسائل العقائدية ،أكّد مرارا ً وتكرارا ً عىل رضورة
أضف إىل ذلك فالشيخ مرتىض مط ّهري قبل أن يذكر اقرتاحه ٍّ
تقييم قابلية العقل النقدية ومعرفة مستواها ومدى نجاعتها.
لالطّالع أكرث ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .1030
[[[ -عيل أكرب أحمدي ،دين ودوران (باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات مركز اإلعالم اإلسالمي 2010 ،م ،ص
.176 169[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .1035
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أقل تقدي ٍر له القابلية عىل البحث
أريض[[[ وكأنّه نبي الباطن؛[[[ وهو عىل ّ
يف كائنٍ
ٍّ
[[[
واالستدالل حول بعض املسائل الساموية واملعتقدات الدينية مثل املبدأ واملعاد؛
والتعاليم الدينية بدورها تحفّز اإلنسان عىل الخوض يف غامر بحر املعارف اإلسالمية
الالمتناهي من خالل تلك الدروس العظيمة التي تتمحور مواضيعها حول الله العزيز
قائال« :من البديهي أنّ العقل عاج ٌز عن استكشاف
الجليل [[[.ويف هذا السياق أضاف ً
جميع الحقائق الساموية ،بل هو غري مخ ّولٍ لذلك؛ لذا فاإلنسان بحاج ٍة إىل الوحي
[[[
يف الحياة الدنيا».
إذن ،الشيخ مط ّهري يؤكّد من ناحي ٍة عىل رضورة استقالل العقل وتح ّرر الفكر البرشي
الحق يف التفكّر حول األصول واملعايري العملية
يف املسائل الدينية [[[،مام يعني أ ّن اإلنسان له ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص .880
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،2ص .244
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .880
[[[ -املصدر السابق ،ص  880و .1040
[[[-املصدر السابق ،ص .880
[[[ -ن ّوه الشيخ مرتىض مط ّهري عىل أ ّن العقل ليس مطلق العنان فيام ذكر حينام قال« :استقالل العقل والفكر
ال يعني أن يبادر اإلنسان إىل قول ما يشاء بعيدا ً عن تلك املعايري الثابتة الصائبة من دون االعتامد عىل البديهيات
التخل عن مقدّمات االستدالل العقيل
األ ّولية املعتمدة يف االستدالل واالستنباط ،كام أ ّن هذا االستقالل ال يس ّوغ له ّ
ليخوض يف غامر املباحث العقلية كيفام شاء».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .1037
فضالً عن ذلك فقد قال يف السياق ذاته مؤكّدا ً ...« :حتّى وإن أراد بعضهم معرفة املعايري العلمية الدقيقة التي
متكّنهم من معرفة األصول العقلية الصحيحة ،لك ّنهم قد ال ميتلكون القابليات الكافية التي تؤهّلهم لذلك».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .1037
رص ال يربز منه إال عد ٌد محدو ٌد من املفكّرين الذين لديهم قريح ٌة سليم ٌة
ث ّم استنتج من كالمه هذا أ ّن ّ
كل ع ٍ
وجل ذوقاً رفيعاً ميكّنهم معرفة كُنه
وقابلي ٌة كبري ٌة تؤهّلهم إلدراك مسائل الحكمة املتعالية ،حيث يهبهم الله ع ّز ّ
كل علمٍ إال النزر اليسري من
تلك املفاهيم الظريفة الدقيقة؛ وهذه الحقيقة ملموس ٌة يف سائر العلوم ،إذ ال يبدع يف ّ
العلامء املح ّنكني.
لالطّالع أكرث ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .1037
كل ما ذكر ،لكن ال ميكننا االستنتاج من كالم الشيخ مط ّهري أنّه يع ّد العقل عاجزا ً عن االستقالل عن الدين
رغم ّ
ٍ
ٍ
يف املسائل املرتبطة بالله تبارك شأنه وال قدرة له إال عىل اكتساب معرفة محدودة عنه؛ واملقصود هنا طبعاً العقل
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والعقلية للمسائل املذكورة ومن ث ّم يس ّوغ له االستنباط واالستدالل بشأنها اعتامدا ً عىل
ما ورد يف القرآن والحديث ،لذا ليس من الرضوري ،بل ليس من الجائز لنا التقليد يف هذا
املضامر ،ومن ث َ َّم يجب علينا كسب معرف ٍة حول معتقداتنا الدينية ،لكون التقليد والتع ّبد
يتضا ّد مع الكسب املعريف [[[.ومن ناحي ٍة أخرى نجده يبادر بعد هذا الرأي مبارش ًة إىل القول
بأ ّن املعرفة البرشية لها حدو ٌد مع ّينةٌ ،لذا ال يتس ّنى للعقل الولوج يف عامل املاورائيات وهو
مطلق العنان ،بل إ ّن قدرته محدود ٌة يف هذا املضامر.
مثرة ما ذكر أ ّن الشيخ مط ّهري تب ّنى رؤي ًة معتدل ًة حول مسائل علم الالهوت
والشؤون امليتافيزيقية ،فهو مل ي ّدع عجز العقل عن البحث والتحليل بخصوصها ،ويف
الحني ذاته أكّد عىل أ ّن القابليات العقلية محدود ٌة وليست مطلقةً؛ ولك ّن املسألة
ٍ
قابليات محدود ٍة عىل صعيد علم الالهوت
الجديرة بالذكر هنا أنّه ع ّد العقل ذا
باملعنى األ ّخص ،وأكّد عىل هذا األمر يف مباحث ع ّدة ؛ ومن جملة آرائه بالنسبة إىل
يل (عليه السالم) قائالً« :لو متع ّنا بأحاديث األمئّة
ما ذكر ،استشهاده بآراء اإلمام ع ّ
املعصومني (عليهم السالم) وال س ّيام إمام املو ّحدين وملهم العارفني أمري املؤمنني
(عليه السالم) ،لوجدنا فيها عبارات ّ
تدل يف ظاهرها عىل رضورة تعطيل العقل يف
نستشف منها يف بادئ األمر
مجال املعارف الدينية واالكتفاء بالتع ّبد حولها ،أي
ّ
النهي عن إقحام العقل يف عامل املعارف الدينية باعتبار أنّ أفضل العقول عاج ٌز
جل وعال» [[[.ث ّم استشهد
الحق ّ
تتجسد يف معرفة ذات ّ
عن بلوغ ق ّمة املعارف التي ّ
يل (عليه السالم)« :ال َح ْمدُ
بالخطبة األوىل من كتاب (نهج البالغة) وذكر قول اإلمام ع ّ
لل ِه الَّ َذي الَ َي ْبلُ ُغ ِمدْ َحتَهُ القَائِلُونَ َ ،والِ ُي ْح ِص نَ ْع َم َء ُه ال َعا ُّدونَ  ،والَ ُي َؤ ِّدي َح َّقهُ
الُم ْج َتهِدُ ونَ  ،الَّ ِذي الَ ُيدْ ركُهُ ُب ْعدُ ال ِه َم ِمَ ،والَ َي َنالُهُ َغ ْو ُص ال ِفطَ ِن ،الَّ ِذي لَ ْي َس لِ ِص َف ِت ِه
املتم ّرس يف العلوم الفلسفية.
لالطّالع أكرث ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .1035
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .1037
[[[ -املصدر السابق ،ص .1006
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ّ
استدل
َحدٌّ َم ْحدُ و ٌدَ ،والَ نَ ْع ٌت َم ْو ُجو ٌدَ ،وال َو ْق ٌت َم ْعدُ و ٌدَ ،وال َأ َج ٌل َم ْمدُ و ٌد» [[[،كذلك
بالخطبة التسعني من هذا الكتاب الق ّيم واقتبس منها ما يأيتَ « :وإِنَّكَ أَن َْت اللهُ الَّ ِذي
ات َخ َو ِ
ل َْم تَ َت َنا َه ِف الْ ُعقُولِ َف َتكُونَ يف َم َه ِّب ِفكْ ِر َها ُمكَ َّيفاًَ ،والَ ِف َر ِو َّي ِ
اط ِر َها َف َتكُونَ
فهام خاطئاً وتفسريها
صفاً» [[[.ولك ّنه حذّر من فهم هذه املعاين السامية ً
َم ْحدُ وداً ُم َ َّ
عىل غرار ما ذهب إليه املعطّلة الذين قطعوا الطريق عىل العقل يف األمور العقائدية،
لذلك قال ...« :بل الفكر الصائب الذي ينسجم مع كالم أمري املؤمنني (عليه السالم)
جل وعال لها حدو ٌد مع ّين ٌة ال
هو أنّ قابليات العقل البرشي يف معرفة ذات البارئ ّ
أنت كام
ميكن لإلنسان تجاوزها ،فح ّتى أكمل بني آدم[[[ قال( :ال أُحيص ثناء عليكَ ،
أثنيت عىل ِ
نفسكَ ) ...إذن ،نستلهم من كالم املعصومني أنّ العقل البرشي له حدو ٌد
َ
مع ّين ٌة يف فهم الحقائق لك ّنه غري عاجز بالكامل وال محجوب عنها كام زعم املعطّلة.
ومام قاله أمري املؤمنني (عليه السالم) يف الخطبة الثامنة واألربعني( :ل َْم ُيطْلِ ِع
الْ ُعق َ
نستشف من هذا الكالم
ُول َع َل تَ ْح ِدي ِد ِص َف ِت ِه ،ول َْم يَ ْح ُج ْب َها َع ْن َواجِ ِب َم ْع ِر ِف ِت ِه)...
ّ
أنّ العقل البرشي يف عني عجزه عن معرفة كُنه ذات البارئ تبارك وتعاىل ،لك ّنه قاد ٌر
عىل إدراك ما هو واجب منها ،وهذه املعرفة ليست محظور ًة عليه ،بل هي واجب ٌة.
يل (عليه السالم) بنفسه اتّبع أسلوباً استداللياً عقلياً فلسفياً يف علم
اإلمام ع ّ
العقائد ومل يسبقه يف ذلك أحدٌ مطلقاً ،والتعاليم الق ّيمة املوروثة عنه بحدّ ذاتها تعدّ
دليالً أساسياً عىل رضورة االهتامم بالالهوت العقيل وتطويره يف العامل اإلسالمي ،وال
س ّيام بني شيعة أهل البيت»[[[.
[[[ -الرشيف الريض ،نهج البالغة ،الخطبة رقم .1
املصدر السابق ،ص .1006
[[[ -الرشيف الريض ،نهج البالغة ،الخطبة رقم .90
املصدر السابق ،ص .1006
[[[ -يقصد النبي األكرم مح ّمد (صىل الله عليه وآله).
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .1008

الفصل العاشر
العلوم الماورائية
ً
ليست محظورة على العقل

الفصل العارش
العلوم املاورائية ليست حمظور ًة عىل العقل
مقدّ مة الفصل العارش
ذكرنا يف املباحث اآلنفة أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري ع ّد الحركة اإلصالحية اإلسالمية
التي انطلقت يف عرصه مثر ًة للنهضة التنويرية اإلسالمية ،وأكّد عىل أنّها جاءت ملقارعة
التفسري املنح ّط واملنحرف للدين والذي أسفر عن شيوع عبودية اإلنسان للمستكربين
واملستعمرين وخضوعه لقيمومتهم.
ووصف هذه الحركة بأنّها متق ّوم ٌة عىل تنامي العقل البرشي وقدرته االستداللية،
وأراد من ذلك العقل الذي له القابلية عىل التمييز بني معرفة الله تعاىل وعبوديته
الحقّة ،وبني االعتقاد الظاهري به وعبوديته غري الراسخة يف النفس.
كام انتقد بعض املسلمني يف عرص صدر اإلسالم وعرصنا الراهن ،مثل األشاعرة
والحنابلة ،وع ّدهم مناهضني الستقالل العقل البرشي وتح ّرره من ركام الفكر السلبي
املوروث لكونهم يلقّنون أتباعهم بعدم القدرة عىل التفكّر يف املعتقدات الدينية
مبعونة العقل السليم ،وال س ّيام عىل صعيد معرفة الله تعاىل وشأنه الحقيقي
ومشيئته؛ حيث قارعوا هذه الجهود الفكرية وزعموا أنّها عقيم ٌة ال متنح اإلنسان أيّة
معرف ٍة تذكر؛ ويف الحني ذاته أثنى عىل طائف ٍة أخرى من املسلمني كاملعتزلة والفالسفة
وكثري من علامء الشيعة الذين س ّوغوا للعقل التدبّر مبا ذكر واالستدالل عىل وفق
ٍ
منصف ،أي :تب ّنوا فكرة إمكانية التفكّر مبسائل ما
أي
أصو ٍل منطقي ٍة صائب ٍة ال ينكرها ّ
وراء الطبيعية -الحقائق امليتافيزيقية -واعتربوه قادرا ً عىل وضع أصو ٍل الهوتي ٍة عقلي ٍة
بنح ٍو أو بآخر ولو يف أدىن مستوى.
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وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الشيخ مط ّهري مل يعد فلسفة إميانويل كانط النقدية
مبتكرةً ،كام ع ّد أطروحته حول إمكانية الخوض يف مباحث امليتافيزيقا ليست األوىل
من نوعها.
يف هذا الفصل سوف نسلّط الضوء بشكلٍ
أسايس حول بيان اإلجابات عن
ٍّ
التساؤالت التالية:
 ما هي وجهة نظر الشيخ مط ّهري بالنسبة إىل إبستمولوجيا كانط؟ -هل تط ّرق الشيخ مط ّهري إىل بيان آراء كانط حول امليتافيزيقا؟

 هل سلّط الشيخ مط ّهري الضوء عىل أسلوب كانط يف نقد امليتافيزيقا؟ يذكر أ ّنأسلوب كانط عىل هذا الصعيد يتمحور حول تحديد طبيعة املسائل امليتافيزيقية من
الناحية املنطقية ،ث ّم بيان األسلوب األمثل يف رفضها أو قبولها.
 هل ع ّد الشيخ مط ّهري األحكام امليتافيزيقية بأنّها من سنخ األحكام الرتكيبيةاملسبقة كام قال كانط؟
كام سنثبت أ ّن الشيخ مط ّهري أدرج إبستمولوجيا كانط إىل جانب النظرية املعرفية
املنبثقة من آراء األشاعرة والحنابلة ،وسنذكر باختصا ٍر كيف س ّوغ امتالك العقل البرشي
معارف حول املسائل العقائدية عىل ضوء نقده نظرية هذا الفيلسوف الغريب.

أ ّوالً :كانط ومسألة املعرفة
نستهل البحث يف رشح وجهة نظر الشيخ مرتىض مط ّهري وتحليلها ونقده عىل
ّ
إبستمولوجيا إميانويل كانط كام ييل:
الشيخ مط ّهري ع ّد هذا الفيلسوف الغريب موفّقاً يف نظريته اإلبستمولوجية بعد
أن متكّن من تحديد مسألة املعرفة بشكلٍ
صائب ،وأكّد عىل أنّه أبدع يف هذا املضامر،
ٍ
حيث قال« :إنّ ما يحظى بأهمي ٍة بالغ ٍة عىل صعيد مسألة املعرفة ،هو قدرة اإلنسان

178

مطهري
الحداثة عند كانط في رحاب آراء الشيخ مرتضى
ّ

يف االعتامد عىل عقله معرفياً من دون أن يكون يف منأى عن الحقائق الخارجية.
صحيح أنّ املعرفة ال ميكن أن تتطابق مع عامل الخارج مئة باملئة ،ألنّنا خالل النشاط
ٌ
الذهني املعريف نالحظ بعض الصفات التي ال تكون موجود ًة يف الخارج؛ مثالً حينام
نعلم بوجود (قضية) ما فهذا ال يعني أنّها موجود ٌة يف الخارج عىل هيئة (قضية)،
كل تدركه أذهاننا ،وهذا ّ
خارجي؛ لذا
الكل بطبيعة الحال ليس له وجو ٌد
فهي أم ٌر ّ ٌّ
ٌّ
فهي عىل الصعيد املعريف تعدّ حمالً منطقياً ،والحمل بطبيعة الحال غري موجو ٍد
يف عامل الخارج .ومن ناحي ٍة أخرى عندما ال تنطبق املعرفة عىل الخارج ،فهي يف
قائال« :إحدى املسائل
الواقع ليست معرف ًة من األساس [[[»....وأضاف يف السياق ذاته ً
األساسية املطروحة يف فلسفتنا اإلسالمية عىل الصعيد املعريف ...تتمحور حول ما ييل:
رغم أنّ العقل له دو ٌر بار ٌز يف املعرفة ،لك ّنه مع ذلك ال يبعدنا عن عامل الخارج ،بل
إنّه يق ّربنا منه»[[[.
ويف بعض آثاره ع ّد مسألة املعرفة بأنّها ذات دراسة وتحليل العالقة بني القضايا
حل هذا اللغز املعريف الذي يتمحور
تحي الفالسفة يف ّ
املحسوسة والعقلية ،فقال« :لقد ّ
الحسية ،فيا ترى ما هو
حول طبيعة العالقة بني املعرفة املنطقية واملعرفة السطحية ّ
والحس والذي يرفع من املستوى املعريف لدى اإلنسان؟ وكيف
واقع االرتباط بني العقل
ّ
تتغي ماهيتها ،بل كيف ي ّتسع نطاقها
الحسية من دون أن ّ
تتحقّق هذه املعرفة العقلية ّ
الحس ليتعاىل ويبلغ مرحل ًة
يف هذه الحالة؟ ...كيف ميكن للذهن أن يتجاوز مرحلة ّ
أي ٍ
أحد كان
أعىل من دون أن يطرأ تغي ٌري عىل ما ُيدركه؟» [[[.هذا الكالم يعني عدم قدرة ّ
حل اللغز اإلبستمولوجي
عىل إدراك القضايا املعرفية بدقّ ٍة متناهي ٍة بحيث يتمكّن من ّ
الذي أشار إليه يف هذه العبارة ،لك ّن إميانويل كانط برأيه متكّن من ذلك بعد أن مت ّعن
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،9ص .289
[[[ -املصدر السابق .ص .290
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .410
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ودقّق يف عمق املوضوع؛ لذلك استطاع تفسري مسألة املعرفة بشكلٍ
مناسب؛[[[ فقد
ٍ
ع ّد هذا الفيلسوف الغريب حاذقاً وبارعاً يختلف عن أولئك املفكّرين الذين ال ميتلكون
بأسلوب
فكرا ً معرفياً عميقاً ،لذلك قال إنّه متكّن من تشخيص املشكلة املعرفية وأدركها
ٍ
يل [[[،وعىل هذا األساس ع ّد أخطاءه تختلف عن أخطاء أقرانه ،ووصف هذه الحالة
عق ٍّ
حل
قائالً« :املشكلة األساسية هي أنّ الذين توغّلوا يف هذه املتاهات بهدف وضع ٍّ
ملسألة املعرفة من الغربيني وغريهم ،وال س ّيام إميانويل كانط؛ ح ّتى وإن اخطؤوا لك ّن
ٍ
خطأهم هذا حدث بعد در ٍ
وبحوث علمي ٍة دقيق ٍة ومع ّمق ٍة حول العقل البرشي
اسات
حسابات يف غاية الد ّقة والظرافة حول جميع املفاهيم املعرفية؛
ٌ
بحيث كانت لديهم
لذلك حينام أدركوا أنّ هذه املفاهيم ال تتناغم مع النظرية القائلة بكون األمور الذهنية
[[[
الحس.« ...
الحس ،أي إنّها اعرتت الذهن عن طريق ّ
موجود ًة قبل ذلك عىل صعيد ّ
كام قال يف موضعٍ آخر« :تحدّث كثري من الباحثني واملفكّرين عن مختلف جوانب
علم اإلبستمولوجيا يف مختلف مد ّوناتهم ،لكن ال أُبالغ حينام أقول إنّ معظم هؤالء
ال يعرفون حقيقة املوضوع الذي متحورت كتاباتهم حوله وال يدركون حقيقة اللغز
ضئيل من الفالسفة فقط يف ش ّتى أرجاء
حل! ...هناك عد ٌد ٌ
الذي يجب أن يوضع له ٌّ
العامل أدركوا حقيقة اللغز املوجود يف اإلبستمولوجيا ،وهم من أمثال الحكيم ابن سينا
والخواجة نصري الدين الطويس ومن حذا حذوهام من القدماء ،وأ ّما من الجدُد فهم من
أمثال إميانويل كانط وبعض الفالسفة الذين أدركوا حقيقة هذه املسألة خري إدر ٍ
اك؛ يف
[[[
حني غالبية املفكّرين والفالسفة ال يعرفون معنى املعرفة من أساسها!».
الشيخ مط ّهري أكّد عىل أ ّن املشكلة املعرفية يف الفلسفة الغربية قد طفت إىل
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،9ص .289
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،10ص .254
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،13ص .407
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السطح منذ عهد جون لوك وديفيد هيوم[[[ ث ّم ورثها إميانويل كانط ومعارصوه،
«كل ما يدركه العقل ال بدّ من
وخالصتها أنّنا لو تب ّنينا رأي جون لوك القائلّ :
الحس هو الب ّوابة الوحيدة لولوج
الحس « [[[،أي :إ ّن
أن يتغلغل فيه عن طريق
ّ
ّ
املعلومات يف العقل؛ ففي هذه الحالة كيف ميكننا اعتبار املعرفة مك ّون ًة من عنارص
حسية وعقلية؟ وبعبار ٍة أخرى ،املشكلة املعرفية تكمن يف كيفية بيان طبيعة االرتباط
ّ
والتطابق الحايك عن وجود معلومات عقلية يف عامل املحسوسات ،ومن ث َ َّم طرح أمثل ٍة
الحس واملا ّدة.
لها يف عامل ّ
[[[

استنادا ً إىل ما ذكر ،نستنتج أ ّن املفاهيم التي نتمكّن من بيان ارتباطها املبارش
الحس ،ال تتم ّخض عنها مشاكل معرفية؛ فاملشكلة يف هذا املضامر إنّ ا تحدث
بعامل ّ
رش بني عنارص الذهن والخارج ،لذلك قال الشيخ« :هذه
حينام يكون االرتباط غري مبا ٍ
هي املشكلة الكربى! إذ كيف ميكننا إثبات صواب املرحلة الثانية؟!» [[[،أي كيف
تغيت لتتح ّول إىل معرف ٍة عقلي ٍة يف
ميكن اإلذعان إىل أ ّن طبيعة املعرفة ّ
الحسية قد ّ
عني بقاء املعرفة العقلية معرفةً؟![[[.
[[[ -املصدر السابق ،ص .889
[[[ -الشيخ مرتىض مط ّهري ن ّوه عىل أ ّن الفيلسوف الغريب جون لوك اعترب جميع املعارف تنطلق يف بادئ األمر من
الحس» ،أي إ ّن
املدركات ّ
الحسية ،حيث قال موضّ حاً رأيه« :ليس هناك يش ٌء يف العقل إال وقد ت ّم اكتسابه عن طريق ّ
الحسية.
مه ّمة العقل برأي لوك تقترص عىل التجربة والرتكيب والتجريد والتعميم بني القضايا ّ
تعص ٍب لها أكرث ،وعىل هذا األساس اعترب كثريا ً من
بعد جون لوك جاء دور ديفيد هيوم الذي تب ّنى الرؤية ذاتها لك ّنه ّ
املفكّرين والفالسفة الذين ال يعتقدون بهذه الفكرة ،مخطئني يف آرائهم ونظرياتهم وال قيمة ملا طرحوه ،إذ إ ّن بعض
املفاهيم مثل العلّية والرضورة واإلمكان واالمتناع والق ّوة والفعلية ،وما شاكلها؛ عدمية القيمة برأيه لكونها انتزاعي ًة
بالحواس الظاهرية ،إال أ ّن إميانويل كانط ف ّند هذه الرؤية وقال لو أنّنا أذع ّنا بها النهارت أركان املعرفة
وغري مدرك ٍة
ّ
البرشية وملا بقي لها وجو ٌد يف عامل الفكر.
لالطّالع أكرث ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .888
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .889
[[[ -املصدر السابق ،ص .406
[[[ -املصدر السابق ،ص .409
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مل يقترص كالم الشيخ مط ّهري حول إبستمولوجيا كانط املعرفية عىل ضوء نهجه
املعريف فحسب ،بل تط ّرق يف بعض مباحثه إىل بيان معامل املنظومة املعرفية لهذا
الفيلسوف الغريب والتي تبدو يف ظاهرها مختلف ًة عن غريها؛ ومن ذلك أنّه نقل كالماً
للمفكّر اإليراين مح ّمد عيل فروغي فحواه أ ّن املشكلة املعرفية التي مل يجد كانط لها
ٍ
معلومات فطري ٍة مسبق ٍة ،أي
أحكام تركيبي ٍة[[[ اعتامدا ً عىل
حالً هي كيفية إصدار
ٍ
كيف ميكننا الحكم عىل ما هو موجود يف عامل الخارج اعتامدا ً عىل ارتكاز ٍ
ات فكري ٍة
موجود ٍة لدينا مسبقاً بنح ٍو
فطري[[[؟
ٍّ
إذن ،نستنتج جملة ما ذكر أ ّن الشيخ مط ّهري تط ّرق تار ًة إىل الحديث عن
إبستمولوجيا كانط يف إطار تص ّور ٍ
ات ذهني ٍة ،وعىل هذا األساس بادر إىل بيان النسبة
بني التص ّورات العقلية وعامل الخارج؛ وتار ًة أخرى تناولها يف نطاق القضايا ،حيث قام
برشح كيفية صدور القضايا الرتكيبية املسبقة وتحليلها عىل وفق املبادئ الفلسفية
التي تب ّناها هذا املفكّر الغريب.

الحل املعريف الكانطي
ثانياًّ :
املسألة األخرى الجديرة بالبحث والتحليل هنا تتمحور حول تفسري الشيخ مرتىض
مط ّهري لنظرية إميانويل كانط اإلبستمولوجية ،حيث قال :إ ّن هذا الفيلسوف الغريب
ٍ
رشوط ع ّدة مستوحا ٍة من العلوم الطبيعة[[[ لك ّنها ال تطرح
أناط تحقّق املعرفة إىل
[[[ -املقصود من األحكام الرتكيبية هنا تلك األحكام التي يختلف مفهوم موضوعها عن مفهوم محمولها.
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .190
[[[ -حلّل الشيخ مرتىض مط ّهري رؤية إميانويل كانط حول الرشوط الالزم توفّرها لتحصيل العلم يف الطبيعيات كام ييل:
«اإلنسان حسب رأي كانط ،له القدرة عىل إدراك القضايا الطبيعية من خالل العوارض والظواهر -الفينومينات -التي
انعكاس للعوارض والظواهر.
الحس ،لك ّنه عاج ٌز عن إدراك الذوات -النومينات -التي هي
ٌ
تتناغم مع ّ
فضال عن ذلك فالذهن البرشي حسب مقتضيات قدرته اإلدراكية يضفي صورا ً وأشكاالً معيّن ًة للظواهر ،لكن ال ميكن
الحواس ال تغذّي الذهن إال
البت برضس قاطع بكونها تنطبق ح ّقاً مع الذوات ،ومن هذا املنطلق قال كانط إ ّن
ّ
ّ
ٍ
ً
باألمور الوجدانية واملعلومات فقط ،ومن ث ّم تبادر القوى اإلدراكية إىل إضفاء صورة عليها يك تصبح صالحة للفهم
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ّ

عىل صعيد الفلسفة األوىل؛[[[ لذلك قال إ ّن رشط حصول املعرفة هو« :الرتكيب بني
املتغية واملختلفة واملبعرثة التي ترد الذهن بواسطة
مجموع ٍة من اآلثار الجزئية
ّ
الحواس ...حيث ندركها إىل جانب املعلومات واملفاهيم والقوانني التي صاغها ،ومن
ّ
ثَ َّم ال محيص لنا من فهم حقيقة العامل عىل أساسها. [[[»..
حل
لقد أدرك الشيخ مط ّهري أ ّن كانط طرح نظريته اإلبستمولوجية بهدف وضع ٍّ
للمشكلة املعرفية التي ورثها من أسالفه الفالسفة الغربيني ،واأله ّم من ذلك أثبت
أنّه استلهمها من سلفه نيكوالس كوبرنيكوس الذي أحدث تغيريا ً جذرياً يف الفرضيات
املطروحة من قبل القدماء ،ووصف هذا التأثري قائالً« :برأيي أنّنا ح ّتى اآلن نعتقد
أيضاً بأنّ األشياء -يف عامل الخارج -هي األصل ،ومن هذا املنطلق فإنّ إدراكنا الذهني
لها متق ّو ٌم عىل حقيقتها؛ أي :إنّ الذهن يط ّبق ما لديه عىل ما هو موجو ٍد يف عامل
الخارج» ،ث ّم أكّد عىل عدم إمكانية بيان منشأ األحكام الرتكيبية املسبقة عىل أساس
ينصب يف وعاء الزمان واملكان ،لذا ال قدرة له عىل
كل يش ٍء يتص ّوره اإلنسان ال ب ّد أن
واإلدراك .هذا الكالم يعني أ ّن ّ
ّ
ٍ
خارجي للزمان وال املكان،
أي وجود
أي يش ٍء آخر يف الكون خارج نطاق هذا الوعاء املحدود؛ لكن ليس هناك ّ
تص ّور ّ
ٍّ
ويتحسسها ،وإذا مل يبادر إىل
فهام عبار ٌة عن كيفيتني ذهنيتني وصورتني يضيفهام الذهن إىل األمور التي يشعر بها
ّ
هذه العملية التص ّورية ،سوف ال يبقى فيه سوى تأثري ٍ
ات مشتّت ٍة ال ترتبط مع بعضها بوج ٍه».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .189
املتغية املشتّتة عن
نستشف مام ذكر أ ّن الذهن يف العلوم الطبيعية له القابلية عىل استقبال اإلدراكات الجزئية
ّ
ّ
الحواس ،ومن ث ّم يدرجها يف منظومة مفاهيمه املسبقة ليدركها عىل وفق صورتها التي يضفيها عليها.
طريق
ّ
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .190
[[[ -قال الشيخ مرتىض مط ّهري يف هذا الصدد« :مسائل الفلسفة األوىل من وجهة نظر إميانويل كانط ال تع ّد
فكل ما ت ّم تقريره يف هذا املجال ال ميكن اعتباره علامً وإنّ ا مج ّرد لقلقة لسانٍ
موضوعاً للعلم ،وعىل هذا األساس ّ
أي مغزى معترب.
ٍ
وتالعب باأللفاظ واملصطلحات من دون أن يتض ّمن ّ
إذن ،القضايا واملفاهيم التي طرحها رينيه ديكارت ومن حذا حذوه عىل صعيد مسائل الفلسفة األوىل واعتربوها
قضايا يقينية ال يشوبها ّ
الشك والرتديد ،تع ّد برأي كانط وأمثاله واهي ًة وال نفع منها مطلقاً؛ فهي عىل غرار القاعدة
كل ما قيل فيها ال يع ّد علامً من األساس وال يتعدّى كونه ثرثر ًة أل ّن العلم
املنطقية (سالبة بانتفاء املوضوع) ،أي إ ّن ّ
الخاصة التي ال وجود لها يف مبادئ الفلسفة األوىل».
له رشوطه
ّ
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .188
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .190
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هذه الفرضية ،وأضاف ...« :لذا أعتقد بأنّ ذهننا يقوم بتطبيق األشياء -يف عامل
متحصل ًة لدينا عىل أساس
بغض النظر عن كون معلوماتنا
الخارج -عىل مدركاتهّ ،
ّ
[[[
تحل املشكلة».
مقتضيات إدراكنا الذهني» ،ث ّم ختم كالمه بالقول« :وبهذا الكالم ّ
كام تط ّرق إىل نظرية كانط املعرفية عىل ضوء مصطلحي (املا ّدة) و (الصورة)،
ونسب إليه الرأي التايل« :ما يرد الذهن من الخارج يعدّ ما ّد ًة للمعرفة ،لذا فهو
ال ميثّل املعرفة بأرسها .إذن ،معرفتنا للكون هي عبار ٌة عن سلسل ٍة من اإلدراكات
الذهنية التي إن مت ّعنا يف ماهيتها نجد أنّ ما ّدتها قد نشأت من عامل الخارج ،والذهن
بدوره أضفى عليها صور ًة كانت موجود ًة فيه؛ وقد أطلق عليها إميانويل كانط عنوان
مقوالت [[[.« ...كانط حسب هذا الكالم يعد املعرفة تركيباً بني ما يرد الذهن من
ٍ
معلومات ،وهو ما أكّد عليه الشيخ يف موضعٍ آخر حينام قال:
الخارج وما ميتلكه من
«قسم إميانويل كانط املفاهيم والصور الذهنية إىل قسمني ،أحدهام صور ومفاهيم
ّ
يكتسبها الذهن من الخارج مبارش ًة ،واآلخر صور ومفاهيم موجود ٌة فيه فطرياً
ٍ
خارجي؛ إنّها عبار ٌة
بأي أم ٍر
أي
ارتباط ّ
وليست مكتسب ًة من عامل الخارج وليس لها ّ
ٍّ
عن سلسل ٍة من املفاهيم التي صاغتها املنظومة اإلدراكية مسبقاً سوا ًء بالفعل أو
بالق ّوة؛ لذا مهام كانت طبيعتها فهي ذات صبغ ٍة مسبق ٍة من منطلق أنّ اإلنسان قد
أبرص النور مع ذهنه.
يضم منذ باكورة خلقته سلسل ًة من
وبعبار ٍة أخرى نقول إنّ الذهن
ّ
اإلدراكات واملفاهيم ،لك ّنها ال تعدّ كافي ًة لوحدها وال ميكن للمعرفة أن تتحقّق
يتم اكتساب املعارف بعد ذلك تدريجياً عن طريق
اعتامداً عليها فقط ،وإنّ ا ّ
الحواس ،حيث ترد الذهن صو ٌر خارجي ٌة ليقوم برتكيبها وتوليفها مع ما لديه
ّ
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،10ص .251
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ّ

من مفاهيم وصور فتنشأ من هذه العملية الذهنية (معرفة)»[[[.
كام وصف النظرية املعرفية الكانطية يف إطا ٍر آخر من منطلق أنّها تتق ّوم عىل
مرحلتني ،فقال« :املعرفة من وجهة نظر إميانويل كانط عبار ٌة عن حقيق ٍة ّ
تتجل
الحس واحداً منهام لكونه مينح اإلنسان ما ّد ًة ال صورة
يف إطار مرحلتني ،ومل يعد
ّ
لها ،وهذه املا ّدة بطبيعة الحال ليست معرف ًة؛ فعندما يشعر اإلنسان بيش ٍء سوف
تتغلغل ما ّدة هذا اليشء العدمية من الصورة يف ذهنه ،والذهن بدوره يضفي صور ًة
ثم فإنّ مجموع ما
عىل هذه املا ّدة التي ترده أل ّول م ّر ٍة عن طريق
الحس ،ومن ّ
ّ
ليجسد مرحل ًة من املعرفة ...إذن،
يتك ّون لديه عاد ًة ما يتشكّل من املا ّدة والصورة ّ
املرحلة األوىل للمعرفة هي أنّنا نتص ّور األشياء يف زمانٍ ومكانٍ  ،ولوالهام ال ميكننا
تحصيل املعرفة ...ولو تجاوزنا هذه املرحلة سوف نلج يف مرحل ٍة جديد ٍة متق ّوم ٍة
علمي ،وهي يف حقيقتها مرحل ٌة فلسفي ٌة ...وعىل هذا األساس طرح
أساس
عىل ٍ
ٍّ
إميانويل كانط مقوالته االثنتي عرشة الشهرية ...وهذا ّ
يدل عىل أنّه يعد املعرفة
تتحقّق لدى اإلنسان خالل مرحلتني.[[[»..
خالصة الكالم أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري تط ّرق يف مباحثه إىل الحديث عن تأث ّر
إميانويل كانط بنظرية نيكوالس كوبرنيكوس اإلبستمولوجية باعتبار أ ّن املعرفة
تتحصل للذهن البرشي يف إطار مرحلتني.
تركيبي ٌة ّ

ثالثاً :مثرة إبستمولوجيا كانط
ال ّ
علم بأ ّن إبستمولوجيا إميانويل كانط
شك يف أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري عىل ٍ
متثّل منطاً من الواقعية االستعالئية وتهميشاً للفكر امليتافيزيقي.
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .392
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أ ّما بالنسبة إىل ارتكاز النظرية املعرفية الكانطية عىل الواقعية االستعالئية التي
الحسية  phenomenaوتستثني النومينات nomen
تق ّيد املعرفة البرشية بالظواهر ّ
الحس والتجربة ،فقد قال الش ّيخ مط ّهري:
التي تعني األشياء بذاتها بعيدا ً عن
ّ
«املفكّرون والفالسفة املحدثون من أمثال إميانويل كانط يتحدّ ثون عن وجود اليشء
يف نفسه ووجوده بالنسبة لنا؛ فهذا املنظّر الغريب تط ّرق إىل بيان تفاصيل املوضوع
ربا يختلف عن العامل يف نفسه ،وذلك ألنّ بعض عنارص
قائالً ...( :العامل بالنسبة لنا ّ
معرفتنا يصوغها الذهن ،وهذا االختالف ال يقترص عىل حركته الزمانية فقط ،بل
هذان العاملان ليسا منطبقني عىل بعضهام من األساس ،بل ال ميكن أن يتطابقا
بتاتاً )...وهذا يعني أنّنا بحسب وجهة نظر كانط ال منتلك دليالً عىل ا ّدعاء أنّ العامل
فربا تكون نظرتنا للعامل بأرسه من صياغة أذهاننا بداعي أنّ
الواقعي هو كام نراهّ ،
الذهن هو الذي يص ّوره لنا بهذه الصورة التي نراه عليها يف رحاب النظام والعلّية
والنسب واإلضافات؛ ومن ثَ َّم قد ال تكون هذه األمور يف عامل
والزمان واملكان
َ
الواقع إضافات وال كيفيات وال علّل وال أزمنة وال أمكنة [[[.« ...كام أشار إىل تعارض
نظرية كانط مع الفكر امليتافيزيقي قائالً« :إميانويل كانط ...أنكر الفلسفة األوىل
والحس ،وا ّدعى
ألنّه يعد العلوم املرتبطة بالحقائق املاورائية مثر ٌة للتلقح بني العقل
ّ
علم؛ لك ّنه يف ذات الوقت
والحس ٌّ
أنّ العقل
كل عىل حدة ليس من شأنهام إيجاد ٍ
ّ
عدّ العلوم الطبيعية واقعي ًة لكونها مثر ًة للعقل
والحس معاً» [[[.وعىل هذا األساس
ّ
استنتج أ ّن كانط ف ّند الفلسفة األوىل التي هي يف الحقيقة أبرز مصداقٍ للفلسفة
العقلية املحضة[[[.
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،10ص .535
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .257
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،10ص .257
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رابعاً :الخطأ اإلبستمولوجي يف نظرية كانط
كل
الشيخ مرتىض مط ّهري اعرتض عىل إبستمولوجيا كانط ،وسبب ذلك هو رفضه ّ
رأي مت ّخض عنها ومبا يف ذلك تفنيد العلوم امليتافيزيقية؛ وحينام نتتبّع آثاره نجد فيها
العديد من املواضيع التي متحورت حول نقد النظرية املعرفية لهذا الفيلسوف الغريب،
جانب منها بإيجازٍ:
وفيام يأيت نشري إىل ٍ
 )1الفصل بني عاملي الذهن والخارج
الشيخ مرتىض مط ّهري يف ضمن انتقاده إلبستمولوجيا إميانويل كانط ،أكّد عىل أ ّن
ٍ
شبهات.
حل ملا يشوبها من
نظريته املعرفية عاجز ٌة عن تفسري حقيقة املعرفة ووضع ٍّ
الجدير بالذكر هنا أ ّن الشيخ مط ّهري لدى بيانه معنى املعرفة ش ّدد عىل الدور
[[[
البارز للذهن يف تحقّقها مؤكّدا ً عىل أنّه ال يبعدنا عن عامل الخارج ،بل يق ّربنا منه؛
«الحل الذي وضعه إميانويل
ّ
ومن هذا املنطلق وصف النهج املعريف لكانط قائالً:
كانط ملسألة املعرفة يتمخّض عنه حدوث ه ّو ٍة سحيق ٍة بني الذهن والخارج ...فقد
قال إنّ ما يلج يف الذهن عىل نوعني ،أحدهام يأتيه من الخارج واآلخر موجو ٌد لديه
مسبقاً بشكلٍ
يتم تركيبها مع املكنونات
فطري؛ وأكّد عىل أنّ املعلومات الخارجية ّ
ٍّ
الذهنية املوجودة سابقاً
فتتحصل املعرفة إثر ذلك [[[.« ...كام أشار إىل أ ّن هذا املفكّر
ّ
الغريب تب ّنى فكرة أ ّن الزمان واملكان واملقوالت الذهنية االثنتي عرشة مثل الكلّية
كل صف ٍة عيني ٍة بوصفها حقائق ذهنية بالكامل ،وعىل
والجزئية واإلمكان ،عاري ٌة من ّ
هذا األساس استنتج قائالً ...« :يرتتّب عىل كالم إميانويل كانط القول بوجود بونٍ
ٍ
معلومات تعدّ معرف ًة
شاسعٍ بني عاملي الذهن والخارج ،وهذا يعني أنّ ما لدينا من
كل ما يحكم به الذهن موجو ٌد
لكون ذهننا يحكم بذلك؛ ولكن هل ميكن ا ّدعاء أنّ ّ
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،9ص .290
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،15ص .268
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بذاته يف عامل الخارج؟ بالطبع كال.
ٍ
معلومات مسبق ٍة يف الذهن البرشي ،لك ّنه
إذن ،رغم أنّ كانط يعتقد بوجود
مع ذلك أوجد ه ّو ًة سحيق ًة بني الذهن والخارج»[[[ .ومن ث ّم ع ّد هذه الفاصلة بني
حل لها،
الذهن والخارج سبباً لتفنيد مسألة املعرفة بالكامل وليست وازعاً لوضع ٍّ
لذلك واصل كالمه قائالً ...« :لو أقررنا بكون الذهن يجول يف ٍ
فلك والخارج يجول يف
ٍ
أي معنى للعلم واملعرفة ،ألنّ العامل الذي أتص ّوره
فلك آخر ،سوف ال يبقى عندئ ٍذ ّ
يف ذهني هو غري ذلك العامل الواقعي املوجود يف الخارج ،وعىل هذا األساس يتواءم
العلم مع الجهل!
بكل تأكي ٍد؛ لذا
العلم يعني استكشاف حقائق عامل الخارج ،وهذه هي حقيقته ّ
إن كانت األشياء التي أراها يف ذهني تتناقض بالكامل مع ما هو موجود يف الخارج،
فهذا يعني أنّ العلم هو عني الجهل.[[[»..
محتدم
الشيخ مط ّهري ع ّد هذه االزدواجية يف فلسفة كانط سبباً يف حدوث جد ٍل
ٍ
بني الفالسفة ،فعىل أساسها ال يبقى ٌ
مجال للحديث عن ماهية املعرفة ،لذلك قال:
«أ ّول مؤاخذ ٍة ترد عىل هذه النظرية -نظرية كانط اإلبستمولوجية -تتمحور حول
كيفية حصول املعرفة عن طريق التنسيق بني املعلومات الذهنية املسبقة وما يرد
أقل من النصف -عبار ٌة
وكل من يدّ عي أنّ نصف املعرفة -أو ّ
الذهن من الخارجّ ...
عن صو ٍر خارجي ٍة ،والنصف اآلخر هو تلك الصور الذهنية التي أُضيف لها؛ ترد
عليه مؤاخذ ٌة جا ّد ٌة ،فكيف ميكن للمعرفة أن تتحقّق بهذا الشكل؟! ...واألمر الذي
يصوغه الذهن من تلقاء نفسه كيف يصبح معياراً ملعرفة الحقائق املوجودة يف عامل
ميت إىل الخارج بأدىن صل ٍة لكونه مج ّرد ما ّد ٍة
الخارج رغم عدم ارتباطه بها؟! فهو ال ّ
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،15ص .268
[[[ -املصدر السابق ،ص .269

188

مطهري
الحداثة عند كانط في رحاب آراء الشيخ مرتضى
ّ

للمعرفة ،بينام املعرفة بحدّ ذاتها م ّتحد ٌة مع الحقائق الخارجية ،أي إذا وجد تباي ٌن
بني ما يس ّمى (معرفة) مع ما يس ّمى (خارج) ،ففي هذه الحالة ال ميكن أن يوصف
ما يكتنف الذهن بكونه معرف ًة؛ وهذه الحالة بطبيعة الحال مشكل ٌة كربى تتمخّض
[[[
عن نظرية كانط ،ومن ثَ َّم نقول إنّ هذه النظرية مل تضع حالً ملسألة املعرفة».
 )2الشكوكية
الحل الذي طرحه
الشيخ مرتىض مط ّهري استنتج مام ذكر يف النقطة األوىل أ ّن ّ
إميانويل كانط حول مسألة املعرفة يسفر عن حدوث شكوكي ٍة ،فلدى إجابته عىل
الحسية رغم تعاليه عنها؟!
السؤال التايل :كيف ميكن للذهن اإلذعان إىل الحقائق ّ
قال إ ّن الذهن عاج ٌز عن ذلك ،فهذا األمر غري ممكنٍ له .هذا الرأي بطبيعة الحال
يعكس شكوكي ًة رصيح ًة وضعفاً يف املنظومة الفكرية لقائله ،وعىل هذا األساس
أكّد الشيخ مط ّهري عىل كون النهج الفكري الذي تب ّناه كانط عىل وفق نظريات
الحل ملسألة املعرفة،
نيكوالس كوبرنيكوس املعرفية ،ميكن أن ميثّل جانباً ها ّماً من ّ
اختالف كبريٌ بني فرضية كوبرنيكوس حول هيئة الكون،
حيث قال« :طبعاً هناك
ٌ
وبني فرضية كانط حول قيمة املعلومات؛ فحسب الفرضية األوىل واجه علامء
الهيئة مشاكل معرفية رسعان ما وضعت لها ٌ
حلول ،بينام الفرضية الثانية إضاف ًة
حل لها ،فقد نجم عنها تفاقم تلك
إىل كونها عرض ٌة لبعض املؤاخذات التي ال ّ
املشاكل التي يخىش منها جميع الفالسفة مبن فيهم كانط ،فهذا الفيلسوف بذل
قصارى جهوده يك ال يقع يف فخّ التشكيك والسوفسطائية؛ ولك ّن فرضيته -عىل
أقل تقديرٍ -تنتهي يف نهاية املطاف إىل فك ٍر شكويكٍّ .[[[»..ث ّم واصل كالمه من ّوهاً
ّ
عىل أ ّن الفالسفة القدماء يف نقاشاتهم وبحوثهم التي متحورت حول بيان حقيقة
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،10ص .252
لالطّالع أكرث ،راجع أيضاً :املصدر السابق ،ج  ،13ص .537
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .191
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املعرفة ع ّدوا ماهية األشياء يف الذهن بأنّها ذات ماهيتها يف الخارج ،بينام إميانويل
كانط تص ّور أ ّن مدركاتنا ناشئ ٌة من مقتضيات أذهاننا بحيث ال نعلم ما إن كانت
هي كذلك يف عامل الحقيقة والواقع أو ال!
إذن ،اإلنسان برأي كانط عاج ٌز عن امتالك معرف ٍة تنطبق مع الواقع [[[،وهذه
الرؤية انتقدها الشيخ مط ّهري قائالً« :املسلك الفكري إلميانويل كانط هو مسلكٌ
قائال« :املذهب الشكويك ليست له صور ٌة أو
شكويكٌّ» [[[،ولك ّنه بعد ذلك تدارك ً
صيغ ٌة مع ّين ٌة ،حيث انعكس عىل م ّر تأريخ يف الفكر الفلسفي بأشكالٍ وصو ٍر
كل واح ٍد من الشكوكيني اتّبع نهجاً شكوكياً متبايناً عن غريه ...ومن
متن ّوع ٍة ،ألنّ ّ
هذا املنطلق اتّبع إميانويل كانط نهجاً شكوكياً مختلفاً مع النهج الذي سلكه
أتباع املذهب النسبوي  Relativismوسائر املفكّرين الشكوكيني القدماء من
كل ذلك فالشكوكيون جميعاً
أتباع البريونية  ،Pyrrhonismولكن عىل الرغم من ّ
ي ّتحدون يف ميز ٍة واحد ٍة هي التشكيك» [[[.كام أكّد عىل أ ّن وجهة نظر كانط يف
الفصل بني اليشء بذاته واليشء بالنسبة لنا[[[ بداعي أ ّن اإلنسان ينظر إىل الكون
خاص ٍة واملفاهيم الذهنية املوجودة لديه مسبقاً كال ُعصارة التي
من وراء نظّار ٍة ّ
يهضمها الذهن لفهم ما يتلقّاه من الخارج؛[[[ تع ّد وازعاً يحت ّم اعتباره فيلسوفاً
شكوكياً حتّى إن ع ّد نفسه ليس كذلك وأعرب عن امتعاضه من الفكر الشكويك،
قائال« :القدماء يعتقدون بأ ّن
[[[ -قارن الشيخ مرتىض مط ّهري بني آراء الفالسفة القدامى ونظرية إميانويل كانط ً
رص عىل هذا الصعيد من الناحية الك ّمية ،يف
اإلنسان عاج ٌز عن فهم جميع الحقائق املوجودة يف الكون ،أي :إنّه قا ٌ
حني أ ّن إميانويل كانط يع ّد الذهن البرشي غري قاد ٍر عىل تحصيل إدر ٍ
اك مطابق للحقائق الكونية من حيث نوعية
املعرفة».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .192
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،6ص .192
[[[ -املصدر السابق ،ص .207
[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص .210
[[[ -املصدر السابق ،ص .211
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وحتّى لو ا ّدعى أنّه ينتقد العقل والفهم البرشي.

[[[

خالصة رأي الشيخ مط ّهري حول ما ذكر ميكن تقريرها يف الفقرة التالية« :املسلك
[[[
النقدي -إلميانويل كانط -هو ٌ
منط جديدٌ عىل غرار مختلف أنواع املذاهب الشكوكية».
 )3السوفسطائية:
الشيخ مرتىض مط ّهري ذهب إىل أبعد مام ذكر يف النقطة السابقة وقال إ ّن
رضب من السفسطة؛ حيث ع ّد
ّ
الحل املعريف الذي طرحه إميانويل كانط ليس سوى ٍ
السوفسطائية واملثالية مختلفتني عن الشكوكية ،لذلك وصف السوفسطائيني كام ييل:
«السوفسطائيون ال يعريون أدىن أهمي ٍة للمعلومات الثابتة ،ألنّهم ينكرون وجود
كل حقيق ٍة فيام وراء الحقائق الذهنية سوا ًء كانت منطبق ًة مع اإلدراك الذهني أو
ّ
غري منطبق ٍة ،فال معنى للحقيقة والخطأ يف فكرهم» [[[،وع ّد الشكوكيني غري منكرين
للحقائق الخارجية ،لذلك وصفهم بالقول« :إنّهم ال يعريون أهمي ًة ملحوظ ًة للعلوم
واإلدراكات ،إذ يدّ عون أنّ األشياء املوجودة يف عامل الخارج ح ّتى وإن اتّصفت بكيفي ٍة
خاص ٍة لك ّننا ندركها بشكلٍ آخر عىل وفق مقتىض منظومتنا اإلدراكية بالتناسب مع
ّ
الظروف الزمانية واملكانية؛ لذا ال نعلم ما إن كانت معلوماتنا حقيقي ًة أو خاطئ ًة،
[[[
كام أنّنا ال منتلك معياراً نتمكّن عىل أساسه من متييز الصواب عن الخطأ».
والجدير بالذكر هنا إ ّن الشيخ مط ّهري حاول تربير الصبغة السوفسطائية يف
نظرية كانط كام ييل« :إميانويل كانط يشكّك من ناحي ٍة برتتّب املعلول عىل العلّة
يف عامل الواقع ،ومن ناحي ٍة أخرى يقول( :رغم أنّنا ندرك األمور العرضية والظواهر
كل ظهو ٍر إنّ ا يقتيض وجود وعا ٍء ّ
يتجل
حواسنا ،لك ّننا نعلم بأنّ ّ
املا ّدية عن طريق ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص .176
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ص .100
[[[ -املصدر السابق.
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فيه؛ لذا من املحتوم مبكانٍ وجود ٍ
ذوات ّ
تتجل لنا عن طريق تلك األمور العرضية).
أثبت عن طريق نقدك أنّ
هنا ترد مؤاخذة شوبنهاور الشهرية ،حيث قال( :لو أنّك ّ
مبدأ العلّية هو من صياغة الذهن البرشي ،فكيف ميكنك أن تقيض بوجود ٍ
ذوات
صائب فيام لو افرتضنا أنّ
يف عامل الخارج تكون علالً لهذه الظهورات؟!) هذا الكالم
ٌ
مبدأ العلّية ليس سوى أم ٍر من صياغة الذهن البرشي وال رضورة ألن يرتتّب املعلول
عىل العلّة يف عامل الواقع ،ففي هذه الحالة ال يبقى ٌ
مجال للقول بوجود عا ٍمل خارج
[[[
الحسية».
نطاق الذهن بحيث يكون منشئاً للتأثريات ّ
املؤاخذات التي أوردها الشيخ مط ّهري عىل نظرية كانط ووصفه لها بالسوفسطائية،
منشؤها هو اعتبار العلّية من صياغة الذهن البرشي ،ففي هذه الحالة ال ميكن القول
الحسية[[[ -املعلوالت-
بأ ّن وجود العامل يف خارج نطاق الذهن مبثابة علّ ٍة للتأثريات ّ
لذلك قال ...« :إميانويل كانط يف آرائه النقدية بلغ مرحل ٍة شكّك فيها بقاعدة العلّية
املوجودة يف عامل الخارج ،بينام القدماء أكّدوا مراراً عىل أنّ التشكيك بهذه القاعدة أو
إنكار وجودها يف عامل الخارج يستلزم إبطال علم الفلسفة من أساسه وتفنيد جميع
العلوم؛ ومن ثَ َّم فهو ٌ
رصيح من السفسطة» [[[.هذا هو السبب الذي جعل الشيخ
منط
ٌ
يعد أطروحة كانط غري جديد ٍة عىل الساحة الفكرية ،ومام قاله يف هذا الصدد ...« :إنّها
ليست فرضي ًة جديد ًة فقد طرحها السوفسطايئ الشهري بروتاغوراس يف القرن الخامس
ٍ [[[
لكل يشء)».
عام ،حيث قال( :اإلنسان معيا ٌر ّ
قبل امليالد ،أي قبل كانط بألفي وثالمثئة ٍ

خامساً :استقصاء الحقيقة من قبل الشيخ مطه ّري
ّ
استدل عىل شكوكية إميانويل
ذكرنا يف املباحث اآلنفة أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري
[[[ -املصدر السابق ،ص  .191لالطّالع أكرث ،راجع أيضاً :املصدر السابق ،ج  ،13ص .538
[[[ -املصدر السابق ،ص .191
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .192
[[[ -املصدر السابق ،ص .191
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كانط وحتّى سفسطته عىل ضوء نظريته اإلبستمولوجية ،واأله ّم من ذلك أنّه استقىص
خلفيات هذه الرؤية املعرفية وأوعز االنحراف الفكري الذي وقع فيه هذا املفكّر
الغريب إىل تفسريه الخاطئ للمقوالت الذهنية االثنتي عرشة وعدم صواب تحليله
الحسية السابقة للزمان واملكان؛ وفيام يأيت نتط ّرق إىل بيان نقده بإيجازٍ:
للصور ّ

قال الشيخ مط ّهري واصفاً املفاهيم التي ع ّدها كانط مقوالت ذهنية« :هذه
املفاهيم الذهنية التي ت ّوقف فيها أعظم فالسفة التأريخ ،جعلت الفيلسوف الكبري
إميانويل كانط أيضاً يستسلم أمامها ،فقد أكّد من ناحي ٍة عىل أنّ املعرفة ال ميكن أن
تتحقّق من دونها ،إذ كيف ميكن تص ّور خل ّو االستدالل العقيل من هذه املفاهيم
وال س ّيام من مفهومي الرضورة والكلّية؟! ومن ناحي ٍة أخرى ذهب إىل القول بأنّها
الحواس ،لذا ال متثّل انعكاساً مبارشاً للظواهر الخارجية
غري قابل ٍة لإلدراك عن طريق
ّ
يف الذهن البرشي! ولك ّنه بعد هذا االستنتاج أقدم عىل طرح فرضيته معترباً
املفاهيم املذكورة من سنخ الذاتيات الذهنية بحيث قطع ارتباطها بعامل الخارج
من األساس وا ّدعى أنّ املعرفة مك ّون ٌة من عنرصين أساسيني أحدهام خارجي كام ٌن
ثم ركّب بينهام ليستنبط
يف عامل الظواهر واآلخر ذهني كام ٌن يف ذات الذهن ،ومن ّ
فضال عن ذلك قال إ ّن كانط ع ّمم هذه الرؤية عىل الزمان واملكان أيضاً
املعرفةً .[[[»..
حسيني[[[.
باعتبار أنّهام مفهومان ذهنيان وليسا ّ

[[[ -املصدر السابق ،ج  ،13ص .537
[[[ -املصدر السابق ،ص .533
قال الشيخ مرتىض مط ّهري يف هذا الصدد« :كثري من القدماء يعتقدون بكون الزمان أمرا ً وهمياً وعارياً من الحقائق،
لذا ال وجود له عىل أرض الواقع ،ويف عرصنا الحديث فالفيلسوف األملاين الشهري إميانويل كانط الذي يع ّد أشهر
ٍ
فيلسوف أورويب يف القرون املاضية ،تب ّنى هكذا عقيدة أيضاً ورفض أن يكون للزمان وجودا ً عينياً وادّعى أ ّن الذهن
ٍ
هو الذي يصوغه ،فهو غري موجود يف عامل الخارج برأيه.« ...
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،12ص .40
وتحدّث يف موضعٍ آخر عن املوضوع ذاته قائالً« :يف اآلونة األخرية ويف الفرتة القريبة من عرصنا بالتحديد ،شهد عامل
ٍ
ذهني يصاغ يف حدود التص ّور فحسب،
فيلسوف أنكر وجود الزمان يف عامل الواقع وادّعى أنّه أم ٌر
الفلسفة ظهور
ٌّ
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نستشف من جملة ما ذكر أ ّن منشأ ازدواجية كانط يف نظريته اإلبستمولوجية
ّ
املتق ّومة عىل التشكيك والسفسطة حسب رأي الشيخ مط ّهري ،يرجع إىل عجزه
عن هضم حقيقة بعض املفاهيم األساسية مثل الرضورة واإلمكان والزمان واملكان؛
ولكن إن سألنا هذا املفكّر املسلم عن موضو ٍع مح ّد ٍد عجز كانط عن فهمه عىل
للحس ،فهو سيجيب قطعاً بأ ّن أه ّم
صعيد املقوالت الذهنية والصور السابقة
ّ
مؤاخذ ٍة ترد عليه يف هذا املضامر هي عدم التفاته إىل االختالف املوجود بني
املعقوالت األوىل والثانية ،كذلك عدم أخذه بعني االعتبار التمييز بني املعقوالت
املنطقية والفلسفية الثانية.
وألجل بيان حقيقة نقد الشيخ مط ّهري بوضو ٍح ،ال نرى بأساً يف توضيح دالالت
املصطلحات التي أرشنا إليها يف أعاله عىل وفق آرائه الفلسفية وحسب التعاريف
التي ذكرها بنفسه:
الشيخ مط ّهري ع ّد املقوالت  categorizeقد ُعربت تحت عنوان قاطيغورياس،
وهي تعني البحث والتحليل حول الكائنات واملاهيات[[[.
املقوالت عبار ٌة عن مفاهيم كلّية تحيك عن ماهيات جوهرية أو عرضية موجودة
الحسية والتص ّورية
يف عامل الخارج ،لذا فهي تختلف من هذه الناحية عن املدركات ّ
وهو الفيلسوف األملاين إميانويل كانط».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،11ص .79
أي وجو ٍد يف الخارج ،فهو مج ّرد وجو ٍد
وقال أيضاً« :أمثال إميانويل كانط يعدّون الزمان أمرا ً ممتدا ً موهوماً وليس له ّ
كل حقيق ٍة عيني ٍة».
ذهني وامتدا ٍد يرتسم يف ق ّوة اإلنسان اإلدراكية؛ لذا فهو عا ٍر من ّ
ٍّ
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،9ص .519
الشيخ مط ّهري أوعز السبب يف ادّعاء كانط ومن حذا حذوه بكون الزمان -وكذلك املكان -أمرا ً يصوغه الذهن
وينصب يف وعائه فقط بوصفه امتدادا ً موهوماً ،إىل رؤيته التي اقتضت عدم صواب إدراج مفاهيم الزمان واملكان
ّ
الحسية املبارشة؛ فضال عن ذلك فرؤيته هذه اقتضت اإلقرار بدورهام الذي ال ميكن التغايض عنه
يف ضمن املدركات ّ
عىل الصعيد املعريف.
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،3ص .533
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .267
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كل ّ
يدل عىل ماهي ٍة ما؛ أ ّما حسب تعاليم
والوهمية ،فهي بشكلٍ عا ٍّم عبار ٌة عن أم ٍر ّ ٍّ
الفلسفة اإلسالمية فهي ّ
تدل فقط عىل مجموع ٍة من املفاهيم الكلّية املوجودة يف
عامل الذهن ،لذا طرحها الفالسفة املسلمون بوصفها سنخاً للوجود ،العدم ،الرضورة،
اإلمكان ،االمتناع ،الق ّوة ،الفعل ،الوحدة ،الكرثة ،الكلّية ،الجزئية ،الجنس ،النوع ،وما
شاكل ذلك من مفاهيم يف عني كونها معقوالت كلّية فهي ال تحيك عن أيّة ماهي ٍة
جوهري ٍة أو عرضي ٍة يف الخارج ،لذلك أطلق الفالسفة املسلمون عىل املفاهيم العقلية
الكلّية من النوع األ ّول عنوان معقوالت أوىل باعتبار أنّها ّ
تدل عىل املاهيات؛ بينام
أطلقوا عىل املفاهيم العقلية الكلّية من النوع الثاين عنوان معقوالت ثانية.
املفاهيم املاهوية التي وسمت بأنّها معقوالت أوىل ،تحيك عن صور الحقائق
الخارجية ،مثل كلّية مفاهيم اإلنسان والشجرة والطعمني امل ّر والحلو واللون األبيض،
فالذهن يف هذه القضايا يواجه صورا ً كلّي ًة خارجي ًة صاغها بشكلٍ ينطبق عىل مصاديق
كثرية ،وهي توازي تلك املاهيات التي ص ّنفها الحكيم أرسطو يف مقوالته العرشة.
أ ّما املفاهيم غري املاهوية التي وسمت بأنّها معقوالت ثانية ،فهي ليست صورا ً
لحقائق خارجية ،كام أنّها ال تحيك عن أمو ٍر ماهوي ٍة عرضي ٍة ،وهذا يعني إمكانية
تص ّور مفاهيم الوجود والعدم والكلّية بشأن اإلنسان والحيوان والنبات والجامد واألمل
معيٍ.
واللذّة واإلرادة والكراهية ،فتلك املفاهيم الثالثة وما شاكلها ال تشري إىل كائنٍ ّ
عم ذكر ،فاملعقوالت الثانية املنطقية واملعقوالت الثانية الفلسفية تختلف
فضالً ّ
عن بعضها حسب مبادئ الفلسفة اإلسالمية.
الكل والجزء والنوع والجنس ،هي عبار ٌة عن
املعقوالت األوىل الفلسفية مثل ّ
مفاهيم كلّية تعكس صفات وحاالت املفاهيم املاهوية يف وعاء الذهن ،فمفهوم
(إنسان) عىل سبيل املثال يتّصف يف وعاء الذهن بصفة النوع ،ومفهوم (حيوان)
يتّصف بالجنس الذي يع ّم ذلك النوع ،ومفهوم (ناطق) يتّصف بالفصل ،وهكذا.
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أ ّما املعقوالت الثانية الفلسفية فهي مثل الوجود والعدم والرضورة واإلمكان
واالمتناع والق ّوة والفعلية والوحدة والكرثة ،فهي عبار ٌة عن مفاهيم كلّية تحيك عن
صفات املاهيات وأحوالها يف وعاء عامل الخارج ،حيث تطلق عىل املاهية ممكنة
الوجود ،لذا فهي ليست من سنخ املاهيات املمتنعة أو رضورية الوجود لكونها ماهي ٌة
جوهري ًة ومعلول ًة تتّصف بالق ّوة والفعلية.
تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري وسائر الفالسفة املسلمني يعدون
املعقوالت الثانية الفلسفية منتزع ًة من املعقوالت األوىل الفلسفية ،لذا ال وجود لها
يف عامل الواقع خارج نطاق العرض الذي ّ
تحل فيه[[[.
وفيام يأيت نسلّط الضوء عىل املوضوع من زاوي ٍة أخرى استنادا ً إىل نقد الشيخ
مرتىض مط ّهري الذي ساقه عىل تفسري إميانويل كانط للمقوالت يف نظريته املعرفية:
 )1الخطأ األ ّول
الشيخ مط ّهري ع ّد املقوالت الفلسفية التي ساقها كانط يف نظريته مختلف ًة عن
تلك املقوالت التي طرحها الفالسفة الذين سبقوه [[[،وعىل هذا األساس ع ّد بعض
القضايا مثل الوجود والعدم والرضورة واإلمكان واالمتناع والعلّية واملعلولية[[[ عبار ًة
عن مسائل ذهنية لكون الذهن صاغها يف بادئ األمر عىل هيئة قضايا ساكنة ال تأثري
لها يف عامل الخارج[[[ ،لك ّن كانط برأي الشيخ أخطأ حينام قال إنّها ليست من صياغة
الذهن[[[ .تجدر اإلشارة هنا إىل عدم صواب تقييد وظيفة الذهن بتحليل املعلومات
بإسهاب ،أو تسليط الضوء عىل مختلف اآلراء التي
[[[ -ال يسعنا املجال هنا لرشح وتحليل كيفية هذا االنتزاع
ٍ
طرحت يف هذا املضامر.
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،13ص .268
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،9ص .30
[[[ -املصدر السابق ،ص .262
[[[ -املصدر السابق ،ص .263
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الحسية وتركيبها مع بعضها لدرجة أنّنا نتجاهل عملية االنتزاع العقيل [[[،لذا ميكن
ّ
تقسيم املفاهيم الذهنية إىل قسمني -حسب رأي مط ّهري:-
«القسم األ ّول :مفاهيم توصف بأنّها معقوالت أوىل.
القسم الثاين :مفاهيم توصف بأنّها معقوالت ثانية ،وهي عبار ٌة عن تلك املعاين
املنتزعة من املعقوالت األوىل ،إذ لوال املعقوالت األوىل فال وجود للمعقوالت الثانية.
والجدير بالذكر هنا أنّ جميع املقوالت التي تعدّ من سنخ املعقوالت الثانية ـ
مفاهيم املرحلة املعرفية الثانية ـ حسب رأي كانط ،هي ذات ماهي ٍة ذهني ٍة ،أي :إنّ
[[[
الذهن هو الذي يصوغها».
تباين
كام أكّد يف هذا السياق قائالً« :إميانويل كانط ذهب إىل القول بوجود ٍ
مطلق بني املعقوالت الثانية -املقوالت
الخاصة -وبني األعيان الخارجية ،حيث عدّ
ٍ
ّ
مقوالته كلّها مصاغ ًة من قبل الذهن مسبقاً ،أي إنّها موجود ٌة قبل وجود األعيان
تنصب
املحسوسة -املعقوالت األوىل أو ما يس ّمى باملقوالت األرسطية -فاملحسوسات
ّ
يف وعاء املقوالت الكانطية التي هي يف األساس جز ٌء من البنية الذاتية والطبيعية
للذهن البرشي.[[[»..
إذن ،إحدى املؤاخذات التي أوردها الشيخ مط ّهري عىل كانط أن مقوالته الفلسفية
كلّها من سنخ املعقوالت الثانية التي هي برأيه متأ ّخر ٌة رتب ًة عن املعقوالت األوىل،
حيث قال« :لوال املعقول األ ّول ملا وجد املعقول الثاين ،إال أنّ إميانويل كانط يقول
ٌ
معقول أ ّو ٌل ،فاملعقول الثاين ال بدّ من أن يكون موجوداً،
ح ّتى وإن مل يكن هناك

[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ص .371
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فهو موجو ٌد ما دام الذهن موجوداً» [[[.وأضاف يف هذا السياق موضّ حاً وجهة نظره:
«الذهن البرشي ال قدرة له عىل إيجاد يش ٍء من تلقاء نفسه ،واملعقوالت الثانية عىل
[[[
هذا األساس مستند ٌة إىل املعقوالت األوىل».
كام ع ّد املعقوالت الثانية الفلسفية من أساسها منتزع ًة من املعقوالت األوىل،
ٍ
صفات لألمور املاهوية يف عامل الخارج حيث يتّحد وجودها مع
فهي عبار ٌة عن
موصوفها الذي يعرض عليها ،وهذا يعني إمكانية وصفها بالعينية ،بينام املعقوالت
ٍ
ٍ
أي مصداقٍ
وحاالت
صفات
خارجي[[[ وذلك لكونها مج ّرد
الثانية املنطقية ليس لها ّ
ٍّ
رش باألعيان ،كام أنّها مؤ ّخر ٌة عن
للمعقوالت األوىل يف الذهن ولها ارتبا ٌط غري مبا ٍ
اإلدراكات العينية؛[[[ وعىل هذا األساس أكّد عىل كون املعقوالت الثانية بأرسها-
الفلسفية واملنطقية -متأ ّخر ًة رتب ًة عن املعقوالت األوىل ،وقال إ ّن كانط أخطأ حينام
وباألخص تلك املفاهيم التي هي من سنخ الرضورة
تص ّور أنّها من صياغة الذهن،
ّ
واإلمكان والكلّية والجزئية؛ كام ج ّرد عامل الخارج بالكامل منها وجعلها ذهني ًة يف
جميع تفاصيلها بعد أن أكّد عىل عدم وجود علّ ٍة وال معلو ٍل وال رضور ٍة وال إمكانٍ يف
[[[
عامل الخارج.
 )2الخطأ الثاين
املؤاخذة األخرى التي أوردها الشيخ مط ّهري عىل تفسري إميانويل كانط للمقوالت
يف نظريته املعرفية ،فحواها ما ييل ...« :مل مي ّيز بني املعقوالت املنطقية والفلسفية
[[[ -املصدر السابق ،ص .372
لالطّالع أكرث ،راجع أيضاً :املصدر السابق ،ج  ،10ص .261 295-
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،9ص .381
[[[ -املصدر السابق ،ص .388
[[[ -املصدر السابق ،ص .381
[[[ -املصدر السابق.372 ،
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قائال ...« :املعقوالت الفلسفية واملنطقية الثانية
الثانية» [[[،وأضاف يف السياق ذاته ً
كلّها من سنخٍ واح ٍد حسب مبادئ فلسفة كانط ،يف حني أنّ مقوالته االثنتي عرشة
[[[
س
منها ما هو معقول ثانٍ فلسفي ،ومنها ما هو معقول ثانٍ منطقي» ،ث ّم ف ّ
هذا الخطأ الفكري الذي وقع فيه كانط قائالً« :لقد أدرج إميانويل كانط بعض
والكل والجزء والكيف واإليجاب
كالكم ّ
املقوالت املنطقية يف ضمن مقوالته الذهنية
ّ
الكم والكيف طبقاً لتفسري كانط نفسه يعدان من جملة املعقوالت
والسلب ،بينام ّ
الثانية املنطقية ،وهام يف الحقيقة صفات وحاالت الذهنية للمعقوالت األوىل؛ لذا
إن مل من ّيز بينهام وبني الرضورة واإلمكان والعلّية واملعلولية ...سوف نضط ّر إىل
إدراجها يف ضمن سلسلة األحكام الذهنية...
إميانويل كانط عدّ املعقوالت التي ص ّنفها الفالسفة املسلمون يف إطار
ٍ
معقوالت ثاني ٍة منطقي ٍة وفلسفي ٍة ،بكونها مفاهيم ذهنية مئة باملئة؛ يف حني
عدّ حكامؤنا املعقوالت الثانية املنطقية ذهني ًة مئة باملئة ،ومل يعدوا املعقوالت
ً [[[
الثانية الفلسفية ذهنية».
 )3الخطأ الثالث
أ ّما املؤاخذة الثالثة من قبل الشيخ مرتىض مط ّهري عىل تفسري إميانويل كانط
للمقوالت يف نظريته املعرفية ،فحواها أنّه أدرج قضايا تعترب يف تعاليم الفلسفة
للحس،
اإلسالمية جزءا ً من املعقوالت األوىل ضمن املفاهيم والصور الذهنية السابقة ّ
منط ٍ
أي :إنّه ص ّنف املعقوالت األوىل والثانية يف ٍ
واحد؛[[[ ووصف أسلوبه الخاطئ هذا
[[[ -املصدر السابق ،ص .579
[[[ -املصدر السابق ،ص .392
[[[ -املصدر السابق ،ص .371
[[[ -املصدر السابق ،ص .376
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كام ييل« :أقحم إميانويل كانط يف مقوالته[[[ قضايا يعدها [الفالسفة املسلمون] من
معنى مبايناً
سنخ املعقوالت األوىل الفلسفية وليست الثانية ،وهذا يعني أنّه تب ّنى ً
للواقع ،فالزمان واملكان عىل سبيل املثال عدّ هام ذهنيني مئة باملئة ،بينام الحكامء
[[[
املسلمون ال يدرجونهام يف ضمن املقوالت الذهنية بهذا الشكل».
ميكن تلخيص جملة ما ذكر أ ّن الشيخ مط ّهري أشار إىل ثالثة أخطا ٍء أساسي ٍة
للحس
الحسية السابقة
وقع بها كانط لدى تفسريه املقوالت الذهنية والصور
ّ
ّ
يف نظريته املعرفية ،األ ّول منها أنّه لدى تفسريه املفاهيم التي هي من سنخ
املعقوالت الثانية ،تجاهل كونها ذهني ًة ومسبق ًة ومل يسق نظريته عىل أساس
ترتّبها عىل بعضها البعض من حيث التق ّدم والتأ ّخر؛ والثاين منها أنّه مل مي ّيز بني
املعقوالت الثانية الفلسفية واملنطقية؛ وثالثها أنّه مل يدرك حقيق ًة فحواها أ ّن
املعقوالت األوىل والثانية مختلف ٌة عن بعضها.

سادساً :تفسري كانط الخاطئ للمعرفة امليتافيزيقية
أثبتنا يف املباحث اآلنفة أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري أشاد بإميانويل كانط لكونه
حل
أدرك املراد من املعرفة بشكلٍ ج ّي ٍد ،لكن انتقده بعد ذلك ج ّراء إخفاقه يف طرح ٍّ
لها يتناغم مع طبيعتها ،وقال إنّه وقع يف ف ّخ التشكيك والسفسطة؛ والسبب الحقيقي
يف هذا الخلل يكمن يف عدم إدراكه حقيقة املفاهيم الذهنية التي أطلق عليها عنوان
ماهوي وبعضها اآلخر يدرج يف
مقوالت ذهنية ،حيث غفل عن أ ّن بعضها ذو طابعٍ
ٍّ
ضمن املفاهيم الثانية الفلسفية أو املنطقية .وعىل هذا األساس استنتج عقم تفسري
كانط للمفاهيم الذهنية ومن ث َ َّم عجزه عن بيان واقع املعرفة البرشية وهو أم ٌر أسفر
عن حدوث خللٍ يف نظريته اإلبستمولوجية ،حيث أكّد عىل كون املعرفة ليست تركيباً
للحواس.
[[[ -املقصود من املقوالت يف كالم الشيخ مرتىض مط ّهري هو الصور املسبقة
ّ
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،9ص .371
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للحس واملقوالت الذهنية.
من املعطيات العينية والصور الذهنية السابقة ّ
فضالً عن ذلك فالشيخ مط ّهري ذهب إىل أبعد من هذا الرأي وقال إ ّن كانط مل
يخفق فقط يف وضع تفسريٍ مقبو ٍل لحقيقة املعرفة ،بل أخفق أيضاً يف بيان ماهية
املعرفة امليتافيزيقية؛ وكام أرشنا سابقاً فهذا املفكّر الغريب ع ّد القضايا املاورائية ،مثل
الله وخلود النفس واختيار اإلنسان يف أفعاله ،مثر ًة الستخدام املقوالت الذهنية يف
ضمن نطاق املفاهيم العقلية البحتة ،لذلك ع ّد الذهن قادرا ً عىل تجاوز نطاق املعرفة،
ومن ث َ َّم فهو يف غنى عن الخوض يف غامر املفاهيم امليتافيزيقية .الشيخ مط ّهري انتقد
هذه الوجهة الفكرية بش ّد ٍة واعرتض عليها برصيح العبارة قائالً« :تو ّقف الس ّيد كانط
[[[
باطل جمل ًة وتفصيالً ،وال مس ّوغ له».
يف الفلسفة املاورائية ٌ
مفصلٍ :
وفيام يأيت نسلّط الضوء عىل املوضوع بشكلٍ ّ
 )1املفاهيم امليتافيزيقية (الله تعاىل منوذجاً)
ذكرنا أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري رفض تفسري إميانويل كانط للحقائق امليتافيزيقية
وانتقد توقّفه عندها لكونه ع ّدها تطبيقاً للمقوالت الذهنية عىل املفاهيم العقلية
البحتة ،ومبا أنّنا وضّ حنا سابقاً رأيه حول مقوالت هذا املفكّر الغريب ،سوف نكتفي
هنا بتسليط الضوء عىل وجهة نظره بالنسبة إىل املفاهيم العقلية البحتة مراعني
مفهوم ٍ
واحد كأمنوذ ٍج ،وهو
جانب االختصار ،لذلك سنتناول املوضوع يف ضمن تحليل
ٍ
مفهوم (الله تعاىل).
الفرضية التي يتمحور حولها البحث هنا هي وجهة نظر الشيخ مط ّهري بالنسبة
إىل مفهوم الله تعاىل وسائر املفاهيم املاورائية ،حيث ع ّد إميانويل كانط قد أخفق يف
وضع تفسريٍ
صائب لها.
ٍ
ذكرنا آنفاً أ ّن كانط ع ّد املفاهيم امليتافيزيقية تص ّوري ًة وال مصداق لها يف عامل
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،10ص .326
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الحس والتجربة ،كام قال إنّها ليست مستوحاة من املفاهيم الالحقة الناشئة من
ّ
التجربة ،وليست من جملة املفاهيم الذهنية املسبقة التي تع ّد رشطاً لتحقّق التجربة
العينية؛ بينام الشيخ مط ّهري طرح هذه املفاهيم -مبا فيها مفهوم الله تعاىل -يف
مضام ٍر آخر مغاي ٍر ملا ذهب إليه كانط ،فقد قال إنّها ليست من سنخ املفاهيم
الالحقة املستوحاة من التجربة ،وال من تلك املفاهيم الالحقة التي تع ّد رضوري ًة
الحس والتجربة ارتباطاً مبارشا ً وثيقاً ،بل
لتحقّق التجربة؛ وقال إنّها ال ترتبط مع عامل ّ
رش معه.
لها ارتبا ٌط غري مبا ٍ
يل عىل العالقة غري املبارشة بني
الجدير بالذكر هنا أ ّن هذا األمر يصدق بشكلٍ ج ٍّ
مفهوم الله تعاىل وسائر املفاهيم املاورائية مع عامل العني والتجربة ،ومثرة ذلك أ ّن
فحوى رأي الشيخ هي اعتبار مفهوم الله تعاىل – بوصفه أمنوذجاً للبحث هنا -من
ٍ
الحسية والتجريبية،
سنخ املفاهيم العينية ،ولك ّنه غري
مرتبط بشكلٍ مبا ٍ
رش مع األمور ّ
ٍ
بارتباط من هذا النوع ،ومن ث َ َّم ال ميكننا استطالع مداليل
بل ال ينبغي له أن يتّصف
رش ضمن القضايا املحسوسة.
جميع املفاهيم العينية بشكلٍ مبا ٍ
أ -الذهن املتم ّرس
وصف الشيخ مرتىض مط ّهري املسائل الالهوتية قائالً« :املسائل الالهوتية أبعد
من أ ّية مسائل أخرى عن القضايا املحسوسة واملشهودة للعيان لكونها تتض ّمن
مباحث خارج ٍة عن نطاق املا ّديات ...وهذه الحالة أسفرت عن حدوث شكٍّ وتردي ٍد
لدى بعض املفكّرين» [[[،ولكن بهذا الوصف ،كيف ميكن للعقل البرشي معرفة كُنه
املعتقدات الدينية؟ فهل هو قاد ٌر عىل الخوض يف غامر مسائل فيام وراء األمور
كل صبغ ٍة ما ّدي ٍة؟ ومن ث َ َّم أيجوز لنا تصديق النتائج التي
الحسية والعينية بعيدا ً عن ّ
ّ
يتوصل إليها؟
ّ
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .878
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الشيخ أجاب عىل هذه األسئلة قائالً إ ّن أ ّول خطو ٍة يف هذا املضامر ال ب ّد من
أن تتمحور حول املامرسة الذهنية ،وذلك عن طريق تعويد الذهن عىل التفكّر يف
القضايا التجريدية« :نظراً لكون املفاهيم واأللفاظ محدود ًة ،ومبا أنّ الذهن يستأنس
الحسية املا ّدية ،فقد أصبح التفكّر يف املسائل املاورائية صعباً للغاية؛
باملفاهيم ّ
لذا إن أراد الذهن البرشي امتالك املق ّومات التي تؤ ّهله للخوض يف تفاصيل هذه
[[[
طي بعض املراحل التجريدية».
املسائل فال محيص له من ّ
من املؤكّد أ ّن تجاوز الذهن املرحلة التجريدية يع ّد وازعاً الكتسابه قابلي ًة
أفضل عىل فهم كُنه الحقائق املعنوية ،وهو ما أكّد عليه الشيخ قائالً« :ال ريب يف
ّ
التجل يف رحاب النظريات الفلسفية،
أنّ مفاهيم الحكمة الدينية إن أريد لها
خاص ٍة تختلف بالكامل عن القابليات
يتم تحليلها يف ضمن صو ٍر ذهني ٍة ّ
يجب أن ّ
الفكرية األدبية والف ّنية والرياضية والطبيعية ،وهذا يعني رضورة توسيع النطاق
خاص ٍة ليك ميتلك القدرة عىل هضم
الذهني يف بُع ٍد ّ ٍ
معي وتوجيهه نحو وجه ٍة ّ
[[[
املفاهيم الدينية املج ّردة».

إذن ،الشيخ مط ّهري ع ّد الذهن املتم ّرس عىل الخوض يف الشؤون امليتافيزيقية
وسيل ًة ناجع ًة لبيان تفاصيلها ،ووصفه قائالً ...« :إنّنا من خالل التم ّعن واملامرسة
الحسية املا ّدية،
واالحتياط التا ّم يف اختيار نوعية االستدالل لدى التعامل مع القضايا ّ
يتس ّنى لنا امتالك سلسل ٍة من الرباهني العقلية اليقينية غري التجريبية التي ال يشوبها
أي شكٍّ وتردي ٍد؛ وعىل أساس هكذا براهني ميكن إثبات معظم املعتقدات الدينية يف
ّ
[[[
رحاب الفلسفة اإلسالمية».
[[[ -املصدر السابق ،ص .898
[[[ -املصدر السابق.899 ،
[[[ -املصدر السابق ،ص .913
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ب -تقدّ م مرحلة التص ّور عىل مرحلة اإلثبات
تعقيباً عىل ما ذكر يف املبحث السابق نن ّوه عىل أ ّن الذهن حتّى إن كان متم ّرساً
وقادرا ً عىل الخوض يف املباحث امليتافيزيقية ومحتاطاً يف قبول املا ّدة والصورة لهذه
املباحث ،فال ب ّد له من اجتياز مرحل ٍة صعب ٍة يف التفكّر املاورايئ يك يبلغ مرحلة فهم
يعب عنها مبرحلة التص ّور؛ وال ريب يف أ ّن نجاحه يف هذه العملية يع ّد
الحقائق التي ّ
مق ّدم ًة لتيسري مرحلة البحث واالستدالل حول مختلف املبادئ واألصول املعنوية،
الحق ـ إنّ املشكلة التي تعرتض طريق
لذلك أكّد الشيخ قائالً« :يقولون ـ وقولهم ّ
املسائل املاورائية محدود ٌة يف عامل التص ّور فقط وال ترسي إىل عامل التصديق ،مبعنى
أهم ما يف األمر هو قدرة الذهن عىل امتالك تص ّو ٍر صحيحٍ للمفاهيم املاورائية؛
أنّ ّ
عم هو موجود
وإثر ذلك مييس التصديق بها سهالً للغاية .هذه الحالة تختلف ّ
يف سائر العلوم التي يعدّ تص ّور مفاهيمها يسرياً لكن املصاعب كامن ٌة يف مرحلة
تصديقها -إثباتها ...-بنا ًء عىل ما ذكر فغالبية األخطاء التي تحدث سببها عدم تحقّق
[[[
صائب».
املدّ عى والفشل يف طرح تص ّو ٍر
ٍ
من البديهي أ ّن تص ّور يش ٍء عىل ضوء تعريفه بشكلٍ
صائب ،عاد ًة ما يكون مق ّدماً
ٍ
عىل مرحلة إثباته أو نفيه ،لذا إن حدث خطأ منذ بادئ األمر يف تعيني الهدف ج ّراء
ٍ
أي مف ّك ٍر من الوقوع يف الخطأ
طرح
تعريف خاطئ له ،ففي هذه الحالة ال ينجو ّ
حتّى وإن كان يف غاية الحذاقة والرباعة لكون استدالله مرتكز يف األساس عىل قاعد ٍة
كل حقيق ٍة هو طرح
قائال« :الرشط األسايس لفهم ّ
هشّ ٍة؛[[[ وهو ما أكّد عليه الشيخ ً
املسألة يف صور ٍة صائب ٍة من قبل الباحث عن الحقيقة» [[[،ث ّم استنتج من هذه
صائب
املق ّدمة النتيجة التالية بالنسبة إىل مفهوم الله تعاىل وكيفية امتالك تص ّو ٍر
ٍ
[[[ -املصدر السابق ،ص .899
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،5ص .493
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .967
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عنه ،حيث قال« :الحقيقة أنّ وقوع كثري من املفكّرين يف الشكّ والرتديد حول وجود
وجل ليس ناشئاً من عدم اقتناعهم بالرباهني التي تساق إلثبات وجوده،
الله ع ّز ّ
وإنّ ا يرجع إىل وقوعهم يف الخطأ منذ بادئ نشاطهم الفكري أثناء مرحلة التص ّور
الذهني ،فهم عاد ًة ما يتص ّورون مفهوم اإلله بشكلٍ ال ميكن معه إقامة دليلٍ عىل
وجوده ،حيث يلقّنون أنفسهم بعدم وجود إل ٍه للكون من األساس.[[[»..
ج -التصو ّر الصائب ملفهوم اإلله
بعد أن تح ّدثنا عن التص ّور الخاطئ ملفهوم اإلله من قبل بعض املفكّرين ،يحني
الدور إىل بيان طبيعة التصور الصائب يف هذا املضامر حسب رؤية الشيخ مرتىض
مط ّهري الذي وصف الله ع ّز ّ
وجل قائالً« :الله هو واجب الوجود» [[[،ويف موضعٍ
آخر وضّ ح معنى هذا الوجود بقوله« :واجب الوجود هو الذي يكون وجوده
رضورياً ،وهو مقابل ممكن الوجود الذي ي ّتصف وجوده باإلمكان فحسب؛ لذا
من املستحيل مبكانٍ لواجب الوجود أن ال يكون موجوداً» [[[،ث ّم أضاف يف السياق
ٌ
قائم بذاته،
كامل،
كل يش ٍءٌ ،
مستغن عن ّ
ذاته[ ...« :واجب الوجود] ذا ٌّيت،
ٍ
بسيطٌ ،
رب الكون بأرسه ،[[[»..ووجوده عني ذاته [[[.وبعد هذه املق ّدمات ،قال:
ق ّيو ٌمّ ،
كل من
التوصل إىل حقيق ٍة يصدق عليها ٌّ
«إذن ،نحن لدى بحثنا عن اإلله ،نحاول ّ
الوجود والوجوب يف آنٍ واح ٍد ،[[[»..وقد وصف هذه الحقيقة السامية يف مكانٍ
[[[ -املصدر السابق ،ص .969
[[[ -املصدر السابق ،ص .958
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،5ص .493
[[[ -املصدر السابق ،ص .494
[[[ -قال الشيخ مرتىض مط ّهري يف هذا الصدد« :مفهوم (واجب الوجود) عىل وفق اصطالح الحكامء ،متق ّو ٌم عىل
أي مفهومٍ آخر».
مبدأ االستغناء وعدم الحاجة أكرث من ّ
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص ص .497
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،5ص .499
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[[[

عم سواها
د -تص ّور اإلله مقول ٌة مختلف ٌة ّ
والحي الق ّيوم ،فال ب ّد هنا من اإلقرار
رب الكون بأرسه
حينام نعترب الله تعاىل بأنّه ّ
ّ
بالحقيقة التي أكّد عليها الشيخ مرتىض مط ّهري وهي« :من البديهي أنّ تص ّور الله
الحواس ،ألنّه حقيق ٌة مطلق ٌة وغري متناهي ٍة
رش عن طريق
تعاىل ال يتحقّق بشكلٍ مبا ٍ
ّ
خاص ٍة ومحدود ٍة ...إنّ تص ّوره تبارك
الحسية مق ّيد ٌة بقيو ٍد ّ
ناهيك عن أنّ مدركاتنا ّ
شأنه ليس من سنخ تص ّور املاهيات ،لذا ال ميكن القول بأنّ الذهن تلقّاه عىل
[[[
ثم تص ّوره وتعقّله».
هيئة فر ٍد ومصداقٍ عن طريق
الحواس الظاهرة أو الباطنة ّ
ّ
وعىل هذا األساس ع ّد تص ّور اإلله من سنخ تص ّور سلسلة املفاهيم التي يطلق عليها
معقوالت ثانية فلسفية مثل الوجود والوجوب وال ِقدم والعلّية ،وما شاكل ذلك؛ فهذه
حسي ٍة أو
التص ّورات التي تعترب انتزاعي ًة يف واقع الحال ،هي غري مسبوق ٍة بصو ٍر ّ
الحسية والتخيلية.
تخيلي ٍة ،وإنّ ا العقل ينتزعها مبارش ًة من الصور ّ
بعد أن استنتج الشيخ ما ذكر ،بادر إىل القول بأ ّن تص ّور الله سبحانه وتعاىل
حتّى وإن كان من سنخ التص ّورات االنتزاعية ال املاهوية بحيث يت ّم انتزاعه مبارش ًة
مختلف متاماً عن سائر التص ّورات
الحسية والتخيلية ،لك ّنه يف الحقيقة
ٌ
من الصور ّ
االنتزاعية؛ حيث قال ...« :نعم ،إنّ تص ّور ذات البارئ تبارك وتعاىل هو من سنخ
تص ّور مفهومي الوجود والوجوب وما شاكلهام ،إال أنّ وجه االختالف بني األمرين
أنّ تص ّور الله سبحانه إنّ ا يتحقّق من خالل الرتكيب بني عدّ ة مفاهيم مام ذكر ،أو
مفهوم من سنخ املاهيات ليظهر بعد ذلك عىل هيئة
عن طريق تركيب أحدها مع
ٍ
الكل) و (الذات
تركيبي من قبيل (واجب الوجود) و (العلّة األوىل) و (خالق ّ
مفهوم
ٍ
ٍّ
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .968
[[[ -املصدر السابق ،ص .1008
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األزلية) و (الكامل املطلق) وما إىل ذلك من مفاهيم مامثلة».

[[[

الحسية
نستشف مام ذكر أ ّن تص ّور الله ع ّز ّ
إذن،
ّ
وجل ال يدرج يف ضمن التص ّورات ّ
كل هذه التص ّورات لكونه
وال املاهوية ،وال حتّى الثانوية ،وإنّ ا هو تص ّو ٌر يختلف عن ّ
يجسد مفهوماً مركّباً من املفاهيم الثانوية مع بعضها أو مع مفاهيم ماهوية؛ ولك ّنه
ّ
مع ذلك يكون انتزاعياً؛ لذا يبدو من األنسب اعتباره من سنخ املفاهيم الثانوية املركّبة
بحيث يختلف عن غريه من سائر املفاهيم والتص ّورات الثانوية املنطقية والعقلية،
والحسية األوىل.
وكذلك يتاميز عن املفاهيم املاهوية التي متثّل املعقوالت التص ّورية
ّ

بنا ًء عىل ما ذكر أكّد الشيخ عىل كون مفهوم اإلله متامي ٌز عن جميع املفاهيم
خاص ٍة ،حيث قال يف هذا الصدد:
األخرى ،لذا ال مناص لنا من تصنيفه يف ضمن فئ ٍة ّ
يختص مبفهوم الله
«استنتاج أحد املفاهيم عرب الرتكيب بني مفاهيم ثانوية عدّ ة ،ال
ّ
وجل؛ إذ إنّ تص ّورنا للام ّدة األوىل يف الكون يعدّ من هذا السنخ أيضاً.
ع ّز ّ

نحن ال منتلك تص ّوراً عن ماهية املا ّدة األوىل للكون وال عن ذاتها وكُنهها ،إال أنّنا
نتص ّورها بصفتها ما ّد ًة أوىل كعنوانٍ انتزاعي وثانوي ،وأحياناً نبادر إىل ذكر برهانٍ
عىل وجودها لنصل إىل مرحلة التصديق به» [[[.بعد أطروحة املا ّدة األوىل ،استشهد
وجل ...يشابه
الشيخ مبثا ٍل آخر ،وهو الزمان ،وذلك حينام قال« :البحث حول الله ع ّز ّ
البحث حول الزمان.[[[»..
وجه الشبه بني مفهومي اإلله واملا ّدة األوىل للكون والزمان ،يدعونا لتصنيف هذه
خاص ٍة لكونها ال ّ
متعي
تدل عىل أمو ٍر ماهوي ٍة تحيك عن يش ٍء ّ ٍ
املفاهيم يف ضمن فئ ٍة ّ
ثانوي
ميكن أن يدرج ضمن إحدى املقوالت ،وهذه األمور املاهوية ال تخرب عن أم ٍر
ٍّ
يجسد صف ًة انتزاعي ًة من املاهيات؛ فهي تشري إىل هوي ٍة غري متعيّن ٍة وال تندرج ضمن
ّ
[[[ -املصدر السابق ،ص .1009
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ص .968
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إحدى املقوالت ،كام أنّها ليست صف ًة وال موصوفةً .ولبيان هذه املداليل بشكلٍ أفضل
نذكر ما قاله الشيخ مط ّهري يف هذا املضامر ...« :البحث عن الله تعاىل ليس من سنخ
البحوث التي تجرى الستكشاف إحدى الظواهر الكونية أو أحد أجزاء عامل الوجود
أو أحد العوامل املؤثّرة فيه ،وإنّ ا هو ٌ
بحث حول الكون حقيقة بأرسه ،لذلك يُدرج
يف ضمن علم الفلسفة وليس سائر العلوم.
حينام نبحث عن البارئ تبارك شأنه فاملحور االرتكازي لنا يف الواقع هو روح
الكون وحقيقته ومبدؤه ومنشؤه ،فهو وجو ٌد ال يُبحث عنه يف وعاء الزمان أو
املكان ،ألنّه هو املبدع والخالق لهام؛ كام ال يُبحث عنه بوصفه عامالً من جملة ش ّتى
كل فاعلٍ  ،إذ ال
لكل عاملٍ وأساس حركة ّ
العوامل يف هذا الكون الرحب ،فهو املوجد ّ
فاعل إال واتّصف بفاعليته منه...
عامل إال واتّصف بعامليته منه ،وال ٌ
يوجد ٌ
إنّ البحث عن الله العيل القدير يناظر البحث والتح ّري عن الزمان واملا ّدة
يعب عنها الفالسفة (الهيوىل األوىل) ،وذلك ملا ييل :نحن نتص ّور الزمان
األوىل التي ّ
أحياناً عىل ضوء تص ّورنا إلحدى الظواهر الزمانية بوصفها عنرصاً أو مركّباً يف هذا
رص زما ٍّين ما ّد ٍّي؛ ومن البديهي أنّنا لو بقينا
الكون ،أي :إنّنا نبحث عنه يف رحاب عن ٍ
نبحث عن الزمان بهذا الشكل إىل األبد ،سوف ال ندركه وال نعرف كُنهه بتاتاً ،حيث
ال نتمكّن من العثور عليه بهيئة ظاهر ٍة مكاني ٍة وزماني ٍة تص ّنف إىل جانب سائر
الظواهر الكونية .كذلك إذا أردنا معرفة كُنه املا ّدة األوىل للكون (الهيوىل األوىل)
وعدّ ناها عنرصاً ما ّدياً ،سوف ال ميكننا التع ّرف عليها مطلقاً ألنّها عبار ٌة عن ق ّو ٍة كامن ٍة
ال ت ّتصف بأيّة فعلي ٍة بحدّ ذاتها لكون فعليتها عني حاجتها.
الزمان موجو ٌد بالفعل ولكن ليس عىل هيئ ٍة ظاهر ٍة من جملة الظواهر الكونية،
بل إنّ وجوده يتحقّق عىل هيئة بُع ٍد من أبعاد الكائنات املا ّدية ،ومن هذا املنطلق
كل يش ٍء ما ّد ٍّي عىل نحو الرضورة واللزوم .وكذا هو الحال بالنسبة
فهو موجو ٌد يف ّ
للام ّدة األوىل ،فهي باعتقاد بعض الفالسفة موجود ٌة ولكن ليس بنحو وجود الظواهر
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املا ّدية امللموسة التي ميكن أن ُيشار إليها ،وإنّ ا هي عبار ٌة عن حقيق ٍة كامن ٍة تحت
كل فعلي ٍة لك ّنها بحدّ ذاتها
مظلّة جميع الحركات يف الكون ،إذ إنّها موجود ٌة مع ّ
ليست واحد ًة منها ،ففعليتها عني فعلية االستعداد والق ّوة الكامنة»[[[ .نقلنا هذه
خاص
الفقرة الطويلة كامل ًة إلثبات أ ّن الشيخ مط ّهري ص ّنف مفهوم اإلله يف ٍ
قسم ٍّ
ومستقل عن املفاهيم األخرى ،وباإلمكان تسميتها (مفهوم ثانوي مركّب).
ٍّ
هـ) األسلوب األمثل ملعرفة معنى املفاهيم الثانوية املركّبة
ربا يتساءل بعضهم
بعد بيان
ٍ
جانب من تفاصيل املوضوع يف املبحث السابقّ ،
عن كيفية التع ّرف عىل املفاهيم التي وصفناها بأنّها ثانوية مركّبة ،إذ ال يكفي هنا
القول بكون الذهن البرشي ميتلك هذه املفاهيم يف مخزونه الفكري ،بل ال ب ّد هنا من
بيان األسلوب األمثل والناجع إلدراك حقيقة هذه املفاهيم املركّبة االنتزاعية.
يك تتّضح الصورة للقارئ الكريم ،نذكر فيام يأيت كالماً للشيخ مرتىض مط ّهري
كمثا ٍل حول كيفية إدراك املفاهيم املشار إليها ،فهو يعتقد بأنّنا ندرك مفهوم الله
تعاىل من منطلق اإلميان بكونه وجو ٌد ميثّل الحقيقة بعينها وهو يف وعاء عامل الخارج
مطلق وال ح ّد له وال نهاية وال يق ّيد بأية قيو ٍد مكاني ٍة وال زماني ٍة ،كام أنّه ليس من
ٌ
سنخ املاهيات؛[[[ حيث قال« :لنجعل داللة مفهوم النفي منطلقاً لنا فيام يأيت ونقول:
ثم نسلب منه التشابه واملامثلة بني وجود
نتص ّور املفهوم بوصفه وجوداً مشرتكاًّ ،
كل حدٍّ وقي ٍد
الحق تبارك شأنه ووجود سائر الكائنات بحيث نج ّرد وجوده من ّ
ّ
جل
وسائر األبعاد التي ت ّتصف بها الكائنات؛ وحينئ ٍذ سيولد لدينا تص ّو ٌر عن وجوده ّ
وعال بوصفه مطلقاً ليس كسائر الذوات»[[[.
بنا ًء عىل هذا الكالم ،نقول :كام أ ّن الذهن قاد ٌر عىل إضافة مفهوم النفي والعدم
[[[ -املصدر السابق ،ص .969
[[[ -املصدر السابق ،ص .1010
[[[ -املصدر السابق ،ص .1011
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للكائنات التي تدور يف ٍ
فلك محدو ٍد ،له القدرة أيضاً عىل الخوض يف غامر املفاهيم
قائال« :إذن ،الذهن ليست لديه قابلي ٌة
الالمحدودة؛[[[ وبهذا التقرير أضاف الشيخ ً
رش ،لك ّنه قاد ٌر عىل ذلك بصور ٍة غري
عىل تص ّور املفاهيم الالمتناهية بشكلٍ مبا ٍ
مبارش ٍة ...فال مانع إذن من تص ّور األمر الالمتناهي يف وعاء الذهن عن طريق
الرتكيب بني سلسل ٍة من املفاهيم التص ّورية الكلّية [الثانوية] ،ولك ّن هذا الرتكيب
بطبيعة الحال ليس من سنخ املاهية وإنّ ا هو نو ٌع من املفاهيم االنتزاعية التي
يصوغها الذهن بالنسبة إىل نفسه»[[[.
القاعدة العا ّمة التي استند إليها الشيخ مط ّهري يف هذا املضامر فحواها أ ّن الذهن
رش ،فهو يتش ّبث بالوسائل
لـم يعجز عن تص ّور أو إدراك بعض الحقائق بشكلٍ مبا ٍ
ّ
رش ليتمكّن من
املشار إليها يف أعاله ،أي :بواسطة تص ّورها وإدراكها بشكلٍ غري مبا ٍ
[[[
معرفة صورتها الصحيحة.
و -ارتباط املفاهيم باألعيان املحسوسة
هناك مسأل ٌة ها ّم ٌة جدير ٌة بالذكر يف مبحثنا الراهن ،وهي أ ّن الشيخ مرتىض
مط ّهري عرب متحيصه للمفاهيم االنتزاعية استنتج أنّنا ندور يف فلك هذه املفاهيم
ٍ
رش؛ وهذا الكالم فحواه أ ّن
فحسب ،أي :إنّنا عىل
ارتباط بعامل املا ّدة بشكلٍ غري مبا ٍ
ثانوي ذي صبغ ٍة مركّب ٍة وانتزاعي ٍة بوصفه
ذهن اإلنسان له القابلية عىل إدراك
ٍ
مفهوم ٍّ
مستوحى من الكائنات املحسوسة واملشهودة.
وجل بنا ًء عىل رأي الشيخ مط ّهري ّ
حقيقي،
يدل عىل وجو ٍد
إذن ،مفهوم الله ع ّز ّ
ٍّ
متعيٍ ،ال يندرج يف ضمن مقول ٍة من مقوالت املفاهيم املحدودة،
مطلقٍ  ،ال متنا ٍه ،غري ّ
كل يشء ،ال يتّصف بالنسب التي
ال يطرأ عليه التغيري ،ليس متعلّقاً بغريه ،مستغنٍ عن ّ
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ص .1012
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تتّصف بها الكائنات؛ وبإمكاننا انتزاعه مام يحيط بنا من أعيان محسوسة ومشهودة؛
آيات ،أي
لذلك قال« :القرآن الكريم وصف الكائنات املحسوسة واملشهودة بأنّها ٌ
وعلم وقدر ٍة وحيا ٍة ومسؤولي ٍة ربّاني ٍة؛ فالطبيعة حسب
ٌ
عالمات عىل وجو ٍد غري محدو ٍد ٍ
تم تدوينه بواسطة مؤل ٍ
وكل
حكيم ّ
عليم ٍ
ّف ٍ
التعاليم القرآنية املباركة كالكتاب الذي ّ
كل كلم ٍة تعدّ عالم ًة عىل علمه الواسع وحكمته الالمتناهية؛ وكلّام متكّن
سط ٍر فيه ،بل ّ
علم جدي ٍد وقدر ٍة فائق ٍة عىل فهم كُنه األشياء ،فهو يدرك غاية اإلدراك
اإلنسان من نيل ٍ
أي يش ٍء آخر»[[[.
آثار قدرة ّ
الرب العظيم وحكمته ولطفه ورحمته قبل إدراك ّ
 )2القضايا امليتافيزيقية
النتيجة التي ميكن أن نستخلصها من جملة املباحث اآلنفة فحواها أ ّن الشيخ
مرتىض مط ّهري أثبت عجز إميانويل كانط عن طرح تفسريٍ
صائب للمعرفة وفشله يف
ٍ
بيان طبيعة الحقائق امليتافيزيقية ،فالنقطة االرتكازية للتفسري الصحيح برأي الشيخ
هي اعتبار املقوالت الذهنية (املعقوالت الفلسفية واملنطقية الثانية) وكذلك املفاهيم
العقلية البحتة (املركّبات الثانوية) ،بأنّها مفاهيم انتزاعية يف عني كونها عينية ،إذ إ ّن
عل ّو شأن الذهن وارتقاء األمر املعقول رتب ًة عىل األمر املحسوس واملعقول الثاين وسائر
املفاهيم الرتكيبية املنتزعة منه؛ ال مينع من إدراكه للمحسوس واملشهود للعيان يك
يستنتج منه مفاهيم مربمة وواقعية .حسب رأي الشيخ ،من الخطأ مبكانٍ تب ّني نظرية
الحس التجريبي بالتامم
كانط وزعم أ ّن املفاهيم العقلية البحتة مج ّرد ٌة من املضمون ّ
رش.
رش أو غري مبا ٍ
والكامل سوا ًء بشكلٍ مبا ٍ
ثابت لدينا ذهب إىل القول بأ ّن املعرفة امليتافيزيقية
إميانويل كانط كام هو ٌ

[[[ -املصدر السابق ،ج  ،2ص .91
ٍ
مبحث آخر متحور حول نفس املوضوع أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري اعترب االستشهاد باآليات التكوينية يف
ذكرنا يف
علم الالهوت ،منطقاً قرآنياً.
لالطّالع أكرث ،راجع :عيل أكرب أحمدي ،مقالة تحت عنوان :آفرينش وآزمون (باللغة الفارسية) ،نرشت يف مجلّة
التخصصية ،السنة األوىل ،العدد األ ّول 2012 ،م.
(متاشاگه راز) الفصلية
ّ

الفصل العاشر :العلوم الماورائية ليست محظور ًة على العقل

211

ليست متق ّوم ًة فقط عىل املفاهيم العقلية البحتة ،بل ع ّد إطالق املقوالت الذهنية
عىل مفاهيم كهذه ،مثر ًة لإلقرار بوجود قضايا ماورائية،
تنصب يف وعاء الرتكيب املسبق ،وهو أم ٌر يعني
وهذه القضايا من وجهة نظره ال
ّ
عدم إمكانية تحصيل معرف ٍة منها.
أ ّما الشيخ مط ّهري فقد قال برصيح العبارة ،إ ّن البحث والتحليل حول املفاهيم
عم عليه الحال يف مجال القضايا املاورائية [[[،ومن هذا املنطلق
والتص ّورات يختلف ّ
أكّد عىل كون األسلوب الذي ات ّبعه كانط يف مجال تحليل القضايا ،ال يعد وسيل ًة
مناسب ًة لبيان حقيقة القضايا املاورائية؛ وقال حتّى لو أذع ّنا بأ ّن القضايا إ ّما أن تكون
تحليلي ًة أو تركيبيةً ،ففي هذه الحالة ال محيص لنا من التمييز بني القضايا الرتكيبية
كل ذلك ال يسعنا املجال يف هذا املضامر لتعيني
االنضاممية واالنتزاعية ،ولكن مع ّ
البنية املنطقية للقضايا املاهوية والوجودية ،وهذا األمر بطبيعة الحال يع ّد واحدا ً من
أه ّم املباحث امليتافيزيقية[[[.
من املؤكّد أنّنا لو أقررنا بصواب هذا النقد الذي ساقه الشيخ مط ّهري عىل منط
تحليل القضايا يف نظرية كانط املعرفية ،فمن األوىل لنا اإلذعان بكون هذا األسلوب
النقدي هو اآلخر غري ٍ
كاف لتعيني البنية املنطقية للقضايا الوجودية املاهوية يف ضمن
علم الالهوت باملعنى
األخص[[[.
ّ

سابعاً :تقييم االستدالل عىل ضوء مصاديق املوضوع
فضال عن أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري رفض آراء إميانويل كانط حول املفاهيم
كل هذه املباحث مرتكز ٌة عىل تص ّور ٍ
ات فحسب ،وبعضها ال ب ّد من أن نعتربه
[[[ -قال الشيخ مرتىض مط ّهريّ ...« :
مرتبطاً باألحكام والتصديقات وكيفية طروئها عىل الذهن».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،10ص .309
[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،9ص .147 141-
ٍ
مبحث آخر.
[[[ -سوف نسلّط الضوء عىل هذا املوضوع يف
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العقلية البحتة املرتبطة بالقضايا امليتافيزيقية ومل يؤيّد البنية املنطقية التي تق ّومت
رصح بعدم صواب جميع أطروحاته األخرى حول الله تعاىل والنفس
عليها ،فقد ّ
واختيار اإلنسان يف أفعاله ،مام يعني أنّه ف ّند جميع نظرياته امليتافيزيقية من األساس.
وفيام يأيت نسلّط الضوء عىل املوضوع بتفصيلٍ عرب ذكر أمثلة وشواهد يك تتّضح
الصورة بشكلٍ أفضل:
 )1تص ّور الله تعاىل
نشري فيام يأيت إىل تقري ٍر موج ٍز حول نقد الشيخ مرتىض مط ّهري لرؤية إميانويل
كانط بالنسبة إىل الله ع ّز ّ
قائال« :إشكالية علم الالهوت تكمن
وجل [[[،حيث وصفه ً
لكل يش ٍء ،ومن ناحي ٍة أخرى يرفض حدوث
يف أنّ العقل البرشي يبحث عن علّ ٍة ّ
أي دو ٍر أو تسلسلٍ يف عملية االستنباط ،ناهيك عن أنّه ال يؤمن بوجود علّ ٍة دون
ّ
معلولٍ  ،بل ال ميكنه أن يدرك أمراً بهذا الشكل؛ لذا لو قال أحد القساوسة لطفلٍ إنّ
الله تعاىل هو الذي خلق الكون ،فهو رسعان ما يبادر ليسأله :ومن ذا الذي خلق
الله تعاىل؟!»[[[ وقد تص ّور بعضهم أ ّن «الله تبارك شأنه ـ العلّة األوىل ـ مستثنى من
كل يش ٍء إىل علّ ٍة يف وجوده بحيث ال ميكن أن يرى
قانون العلّية ،أي ح ّتى وإن احتاج ّ
النور من دونها ،إال أنّ العلّة األوىل يجب أن تُستثنى من هذه القاعدة»[[[ ،وفحوى
هذا الكالم أ ّن أمثال إميانويل كانط «قالوا نحن من منطلق استنتاجاتنا العقلية نعترب
جميع األشياء بحاج ٍة إىل علّ ٍة ما عدا يش ٍء واح ٍد ،أال وهو العلّة األوىل ،وذلك حذراً
من الوقوع يف فخّ التسلسل الذي يعدّ ممتنعاً منطقياً ،ولكن ما الفرق بني هذه
مقنع إلثبات
العلّة وسائر األشياء التي تحتاج قاطب ًة إىل علّ ٍة؟ فام هل هناك ٌ
دليل ٌ
ص ّحة هذا االستثناء؟
كل من هيجل وسبنرس أيضاً.
[[[ -أشار الشيخ مرتىض مط ّهري إىل ٍّ
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .496
[[[ -املصدر السابق.
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ٍ
اختالف بني العلّة األوىل وسائر
أي
أجابوا عن ذلك أنّ العقل ال يرى وجود ّ
األشياء ،لذلك ال محيص من استثناء أحدها -العلّة األوىل -للحيلولة من الوقوع يف
محذور التسلسل»[[[.
وجل يجب أن يطرح بهذا
خالصة الكالم أ ّن هذا التص ّور بالنسبة إىل الله ع ّز ّ
الشكل ...« :متحورت فرضيتهم عىل كون العلّة األوىل ليست بحاج ٍة إىل علّ ٍة توجدها،
فهي عىل هذا األساس مستثناة من قاعدة العلّية؛ ولكن ما السبب يف ذلك؟ وما
الداعي لهذا االستثناء؟ إنّهم مل يذكروا سبب ذلك»[[[.
وجل مؤكّدا ً عىل أنّه
الشيخ مرتىض مط ّهري انتقد هذا التص ّور بالنسبة إىل الله ع ّز ّ
ومنبثق من جهلٍ ٍ
فكري
ين ّم عن عدم نضج
وكل ذلك سببه هشاشة أركان
محضّ [[[،
ٌ
ٍّ
الفلسفة الدينية يف العامل الغريب وهو أمر أسفر عن تب ّني الفالسفة واملفكّرين الغربيني
مبادئ ما ّدية بحتة وقيامهم بتفنيد الحقائق املاورائية؛ لذلك قال« :الحقيقة أنّ هذا
السلوك املثري للدهشة يف قا ّرة أوروبا واملتمثّل باإلعراض عن الحكمة املاورائية،
سببه ضعف املبادئ الفلسفية الدينية يف العامل الغريب»[[[ .وقد تت ّبع جذور هذه
املشكلة املعرفية التي واجهها إميانويل كانط لدى طرحه وجهات نظره حول تص ّور
الله تعاىل ،واستنتج ما ييل« :نحن نعتقد بأنّ شكوك أمثال كانط وهيجل وسبنرس
حول العلّة األوىل منبثق ٌة من موضوعني فلسفيني أساسيني مل تطرح الفلسفة الغربية
حل آنذاك ،وهام مبدأ أصالة الوجود ،واآلخر مناط حاجة املعلول إىل
لهام صورة ٍّ
علّ ٍة»[[[ .ويف موضعٍ آخر من مباحثه أشار إىل املشكلة الثانية التي اعرتضت طريق
الفالسفة الغربني ،وهي مناط حاجة املعلول إىل علّ ٍة ،عا ّدا ً إيّاها سبباً رئيساً يف عقم
[[[ -املصدر السابق ،ص .497
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،5ص .494
[[[ -املصدر السابق ،ص .479
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،1ص .497
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استنتاجاتهم ،ومن جملة ما قاله يف هذا الصدد« :الفلسفة األوروبية الحديثة ليست
لديها صور ٌة صائب ٌة حول هذا املوضوع [مناط حاجة املعلول إىل علّ ٍة] ،وإثر ذلك
ٍ
وقعت يف
متاهات ِعدّ ٍة بعد أن عجزت عن فهم حقيقة املوضوع»[[[.
وفيام يأيت نتط ّرق بشكلٍ
الحل
تلميحي إىل بيان ما ذكره الشيخ بالنسبة إىل ّ
ٍّ
الناجع للمشكلة التي واجهتها فلسفة إميانويل كانط عىل صعيد مبدأ أصالة الوجود
ومناط حاجة املعلول إىل علّ ٍة:
نستشف منها أ ّن األشياء لها
نظرية أصالة الوجود -برأي الشيخ مط ّهري -ال
ّ
ماهيات وذوات ممكنة الوجود والعدم بحيث خرجت من حيّز اإلمكان إىل نطاق
الوجود ج ّراء هذه امليزة بفعل علّ ٍة موجد ٍة؛ وإنّ ا ذواتها الحقيقية هي عني ات ّصافها
بالوجود ،والعلّة املفيضة لهذه الذوات هي عني وجودها .فضال عن ذلك نستلهم من
هذه النظرية أ ّن الوجود من حيث هو وجود يف جميع مظاهره وأشكاله ومراتبه
بوصفه صور ًة للكون بأرسه ،هو حقيق ٌة حتّى وإن أت ّصف باملظاهر واألشكال واملراتب
كامل ال ح ّد له وال نهاية؛
مطلق ٌ
ٌّ
املذكورة؛ فهو أم ٌر
وغني ٌ
مستقل ومتق ّو ٌم عىل نفسه ٌّ
بل ال ميكن أن يكون غري ذلك ،إذ ال ميكننا أن نتص ّور لحقيقة الوجود غريا ً وراء ذاته،
وذلك ملا ييل:
غري الوجود إ ّما أن يكون عدماً أو ماهي ًة اعتبارية عىل غرار العدم -عىل فرض
قبول مبدأ أصالة الوجود ،-وعىل هذا األساس فاملوجود الذي يكون معلوالً وناقصاً
بكل ٍ
مستفاض من فيض حقيقة الوجود ومؤ ّخ ٌر عنها وغ ٌري
تأكيد
ومحتاجاً وتابعاً ،فهو ّ
ٌ
لها ومحدو ٌد ومقيّ ٌد.
إذن ،يرتتّب عىل مبدأ أصالة الوجود استنادا ً إىل رأي الشيخ مرتىض مط ّهري أ ّن
املناط واملعيار يف حاجة املعلول إىل علّ ٍة هو محدودية وجوده ونقصه؛ لذا لو ات ّصف

[[[ -املصدر السابق ،ج  ،13ص .103
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يش ٌء بوجو ٍد مطلقٍ  -غري محدو ٍد -وكاملٍ بوصفه حقيق ًة للوجود بأرسه ،ففي هذه
[[[
غنى عن العلّة ،ومن ث َ َّم ال صواب للتساؤل عن العلّة املوجدة له.
الحالة يكون يف ً

وجل ـ العلّة األوىل التي هي
الشيخ مط ّهري استنتج من هذه املق ّدمة أ ّن الله ع ّز ّ
حقيقة الوجود ـ عبار ٌة عن وجو ٍد ٍ
وغني كاملٍ ال ح ّد وال حرص؛ وهذا
ٍّ
واحد
مستقل ٍّ
يحل املشكلة التي واجهها إميانويل كانط ،فالبارئ تعاىل عىل هذا األساس
التص ّور ّ
ليس موجودا ً من سنخ تلك املوجودات املفتقرة إىل علّ ٍة ،والذهن بدوره يستثنيه من
هذا االفتقار ومن ث َ َّم ال يبقى ٌ
مجال لزعم تحقّق التسلسل .وقد تساءل قائالً :هل
لكل موجو ٍد يف الكون؟ أو أ ّن هذا االعتقاد
هناك دا ٍع لالعتقاد برضورة وجود علّ ٍة ّ
الشق
يرد فقط عىل املوجودات املحدودة والناقصة؟ ومن هذا املنطلق افرتض ص ّحة ّ
أي مجا ٍل لطرح سؤا ٍل حول موجد العلّة األوىل،
الثاين من التساؤل ،لذا ال يبقى هناك ّ
كل يش ٍء ظهر إىل الوجود بفعل علّية العلّة األوىل ،فالسؤال التايل
حيث قال« :لو أنّ ّ
يطرح نفسه هنا :من ذا الذي أوجد العلّة األوىل؟» ،وبهذا التقرير أكّد عىل بطالن
ا ّدعاء من زعم وجود سؤا ٍل ال جواب له يف مبادئ الفلسفة الغربية ،واعربه كالماً واهياً
ال موضوعية له من األساس[[[.
 )2تقييم نظرية كانط حول براهني علم الالهوت

بنا ًء عىل رؤية الشيخ مرتىض مط ّهري بالنسبة إىل براهني إثبات وجود الله سبحانه
وتعاىل ،فجميع نظريات وآراء إميانويل كانط عرض ٌة للنقد ،والجدير بالذكر هنا أ ّن
[[[ -الشيخ مرتىض مط ّهري بادر يف عدد من آثاره إىل املقارنة بشكلٍ
مسهب بني آراء مختلف املفكّرين والعلامء
ٍ
حول مبدأ أصالة الوجود يف الفلسفة الصدرائية ومناط حاجة املعلول إىل علّ ٍة ،كام تط ّرق إىل رشح وتحليل آراء
علامء الكالم الذين أكّدوا عىل أ ّن الحدوث هو معيار املعلولية ،وقارن آراءهم مع نظريات الفالسفة الذين متحورت
بحوثهم حول أصالة املاهية التي هي معيا ٌر يف كون اليشء ممكن الوجود والعدم ،وعدم اقتضائه ألحدهام دون
اآلخر.
لالطّالع أكرث ،راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .510 503-
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .510 499-
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الشيخ أيّد النقد الذي أورده هذا املفكّر الغريب عىل برهان الق ّديس أنسلم الالهويت-
وجل -حيث قال« :أنسلم يف برهانه الالهويت غفل عن
برهان إثبات وجود الله ع ّز ّ
أ ّول مسائل الوجود وأكرثها بداه ًة ،أال وهي عدم كون الوجود زائداً عىل املاهية
باعتبار أنّهام م ّتحدان يف وعاء عامل الخارج»[[[ .ولكن مع ذلك فقد طرح تفسريا ً
متبايناً مع هذا الربهان الالهويت لغرضني أساسيني :أحدهام يك ال يقع يف محذور
ذات اإلشكال الذي وقع فيه كانط واآلخر ألجل أن يثبت صواب براهينه الالهوتية
ويفسها كام ينبغي ،إذ إ ّن تفسريها متق ّو ٌم عىل طرح مق ّد ٍ
مات من مبادئ الفلسفة
ّ
اإلسالمية التي ارتأى صوابها؛ وال يسعنا املجال هنا إىل تسليط الضوء عليها بالتفصيل.

ثامناً :خالصة املباحث السابقة
وصف الشيخ مرتىض مط ّهري فحوى نظريات إميانويل كانط قائالً« :إنّ تو ّقف
الس ّيد كانط عند الفلسفة املاورائية ال مس ّوغ له من األساس» [[[،وهذا يعني أ ّن
الفيلسوف الذي ال ميتلك رؤي ًة صائب ًة بالنسبة إىل املفاهيم املاورائية وال يعي الصور
املنطقية ملختلف قضاياها ،فهو بطبيعة الحال ال ميتلك فهامً صائباً عن الله تبارك
بأي ٍ
فكري
نشاط ٍّ
شأنه ،ومن ث َ َّم يكون جاهالً برباهني إثبات وجوده وعاجزا ً عن القيام ّ
معت ٍرب ومقبو ٍل عىل هذا الصعيد ،كام ال يس ّوغ له علمياً اإلدالء برأيه حول ص ّحة أو
يحق له تحذير اآلخرين
جميع مسائل ما وراء الطبيعة سقمها ؛ ومن هذا املنطلق ال ّ
من الخوض يف غامر هذه املباحث الها ّمة.

[[[ -املصدر السابق ،ج  ،3ص .993
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،10ص .326

الفصل الحادي عشر

المعرفة واإليمان

الفصل احلادي عرش
املعرفة واإليامن
مقدّ مة الفصل الحادي عرش
ذكرنا يف القسم األ ّول من الكتاب أ ّن غرض إميانويل كانط من وراء النقد الفلسفي
الذي د ّونه عىل القضايا امليتافيزقية واالستدالالت املسهبة التي ساقها لتنفيذها ،مل
يكن طرح ٍ
اعي يت ّم من خالله بيان أسباب ودواعي تخلّف العلوم املاورائية
بحث انتز ٍّ
ٍ
أهداف أخالقي ٍة
وعدم تط ّورها عىل م ّر العصور ،وإنّ ا رام من وراء ذلك تحقيق
خطاب لر ّواد نهضة التنوير الفكري فحواه أ ّن العقل
واجتامعي ٍة ،فقد أراد توجيه
ٍ
البرشي عاج ٌز عن لعب دور الناقد أو الحاكم عىل القضايا امليتافيزيقية.
بنا ًء عىل رأي كانط ،لو أنّنا أقحمنا العقل يف تحليل املسائل امليتافيزيقية فهذا يعني
ٍ
محتدم ال نهاية له وال مثرة منه سوى أنّه يقطع
متاهات فكري ٍة وجد ٍل
دخولنا يف
ٍ
الطريق عىل التديّن؛ ولكن إن س ّخرناه للتع ّرف عىل التكاليف العملية ،فهو سيكون
ناجعاً ومعتمدا ً يف استكشاف األصول األساسية لألفعال األخالقية مام يس ّهل لإلنسان
مخي وأ ّن نفسه خالد ٌة فضال عن أنّه سيؤمن بوجود إل ٍه قاد ٍر للكون.
االعتقاد بأنّه ّ ٌ
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن بعض املبادئ األساسية يف الفكر امليتافيزيقي مثل تخيري
الخاصة يف فكر كانط
اإلنسان وخلود نفسه ووجود الله تبارك شأنه ،لها صبغتها
ّ
منبثق من العقل
الفلسفي ،فقد بادر إىل بيان ماهية الفعل األخالقي من منطلق أنّه ٌ
بأي
العميل ومتق ّو ٌم عىل أوامر عقلية لها القابلة لالتّصاف بالعمومية وغري مرشوط ٍة ّ
ٍ
رشط وعاري ٍة من جميع أنواع الثواب والعقاب ،كام نستلهم منها أ ّن اإلنسان يع ّد
غاي ًة بح ّد ذاته.
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طبيعة املبادئ املذكورة يف فكر هذا الفيلسوف الغريب إىل جانب اعتقاده بكون
تبعية اإلنسان العاقل لألمر األخالقي ،يعني تحقّق مفهوم استقاللية الذات وعدم
تبعيتها ،وكذلك صيانة الشخصية من املسخ والغربة عن الذات وتجريدها عن
ماهيتها اإلنسانية؛ وتبعية الذات بطبيعة الحال تعني طاعة أوامر الغري طاع ًة عمياء.
بعد أ ّن أثبت املق ّدمات املذكورة أعاله يف مختلف استدالالته الفلسفية ،استنتج
املستقل ذاتياً هو من يعمل عىل وفق ما متليه عليه القواعد العقلية
ّ
أ ّن اإلنسان
ٍ
برشط يقيّدها بحيث ال يعتمد عىل غريه لتحقيق أهدافه
العا ّمة وغري املرشوطة
التي يطمح إليها؛ وهذا اإلنسان يف الواقع هو الذي ميتلك الخيار يف سلوكياته ويؤمن
وجل؛ وخالصة الكالم أنّه يبلغ مرحلة
بخلود النفس ويعتقد برضورة وجود الله ع ّز ّ
امليتافيزيقا األخالقية.
بنا ًء عىل ما ذكر ،سوف نسلّط الضوء يف هذا الفصل عىل آراء إميانويل كانط
ونقيّمها من وجهة نظر الشيخ مرتىض مط ّهري ،ومحور البحث سريتكز بشكلٍ
أسايس
ٍّ
عىل اإلجابات عن األسئلة التالية:
 )1هل ينبغي لنا تفنيد امليتافيزيقيا ليك نفسح املجال لشيوع اإلميان يف املجتمع؟
يصح القول بأ ّن األخالق تعني تبعية إرادة اإلنسان لألوامر الكلّية
 )2هل ّ
الالمرشوطة ،وإطاعة األوامر التي تراعى فيها مسألة كونه غاي ًة بح ّد ذاته؟
 )3هل أ ّن العقل البرشي هو املنشأ الوحيد لألخالق؟ وهل ميكن لإلنسان النجاة
عن طريق استقالله الذايت الذي يعني عدم تبعيته؟
 )4هل هناك مسائل ميتافيزيقية مولّدة لألخالق؟
وفيام يأيت نتط ّرق إىل بيان تفاصيل البحث يف هذا الفصل مبحورية األسئلة
املذكورة:
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أ ّوالً :موقف الشيخ مط ّهري بشأن نبذ املعرفة وفسح املجال لإلميان

 )1أهمية الفكر امليتافيزيقي
نن ّوه يف بادئ األمر عىل أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري رفض رأي إميانويل كانط الذي
انتقد فيه العقل العميل والذي تق ّوم يف أساسه عىل تفنيد املعرفة امليتافيزيقية بهدف
كل ذلك ع ّد هذه املعرفة
فسح املجال لإلميان؛ وكام أثبتنا يف الفصل السابق فهو رغم ّ
ممكن ًة للعقل البرشي.
الشيخ مط ّهري ع ّد املعرفة امليتافيزيقية أمرا ً رضورياً ال محيص منه ،كام أكّد عىل
أ ّن مخالفة حكم العقل يف علم الالهوت وعلم الكونيات وعلم النفس يعد عقب ًة يف
طريق اإلميان بحيث يحول دون ظهوره بصورته الحقيقية الزاهية ،بل يعرقل مسرية
كل من يحاول الولوج يف فضائه الروحاين الرحب؛ لذلك قال« :التجارب البرشية عىل
ّ
األعم الذي يعني مجموعة األفكار
م ّر العصور أثبتت أنّ الفصل بني العلم [باملعنى ّ
البرشية حول الكون مبا يف ذلك علم الفلسفة] وبني اإلميان[الذي يعني النزعات
املعنوية املتعالية التي تفوق النزوات الحيوانية لدى اإلنسان بعد أن ميتلك عقيد ًة
[[[
صائب ًة][[[ قد أسفر عن حدوث خسائر فادحة ال ميكن تعويض الرضر الناجم منها».
ال ريب يف أ ّن اإلميان بال معرف ٍة عاد ًة ما يكون ماد ًة دسم ًة لرواج الخرافات
والتعصب األعمى ،كام أنّه يجعل اإلنسان يراوح يف مكانه فكرياً من دون
والتح ّجر
ّ
أن يط ّور نفسه روحياً أو يهذّبها سلوكياً ليصونها من املعايص واآلثام ،فيتح ّول فيام
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .24
[[[-املصدر السابق ،ج  ،2ص .35
وكل ما مينح اإلنسان محبّ ًة ورجا ًء ،واعتربه هادياً يرشد
الشيخ مرتىض مط ّهري قرن اإلميان بالرغبة النفسية والهدف ّ
اإلنسان نحو مقصده الحقيقي ويغرس يف نفسه إرادة الخري ،كام وصفه بالثورة الباطنية ،واعتربه جامالً للروح وسموا ً
للمشاعر الصادقة.
لالطّالع أكرث راجع :مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .32 31-
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بعد إىل وسيل ٍة ط ّيع ٍة يس ّخرها املنافقون األذكياء لتحقيق مآربهم الس ّيئة؛ وهذا ما
ن ّوه عليه الشيخ قائالً« :ال بد من معرفة اإلميان الحقيقي يف رحاب رؤى وتو ّجهات
علمية معتربة ،فنور العلم يغربله وينقّيه من ش ّتى شوائب الخرافات؛ لذا إن أصبح
والتعصب األعمى فيبقى اإلنسان
يف منأى عنه فسوف يطغى عليه التح ّجر املقيت
ّ
يراوح يف مكانه دون أن يرتقي سلّم املعايل الروحانية.
أينام انعدم العلم وطمست املعرفة ،فاملؤمنون الجهلة يصبحون فريس ًة سهل ًة
للمنافقني األذكياء ويتح ّولون إىل وسيل ٍة ط ّيع ٍة بأيديهم يو ّجهونهم كيفام شاؤوا،
والخوارج يف عرص صدر اإلسالم خري مثالٍ عىل ذلك ،وهذه الظاهرة املزرية قد
ٍ [[[
رص ٍ
بنمط جديد».
تجلّت يف ّ
كل ع ٍ
كل نظري ٍة أو ٍ
هدف وغاي ٍة يسفر عن
إذن ،الشيخ مط ّهري بشكلٍ عا ٍّم ع ّد تب ّني ّ
عواقب وخيمة ما دام غري مرتك ٍز عىل قواعد عقلية ومفاهيم صائبة يقبلها العقل
السليم؛ وقد أكّد عىل هذا األمر يف مختلف مؤلّفاته.

 )2العالقة املتبادلة بني املعرفة واإلميان
ش ّدد الشيخ مرتىض مط ّهري يف مختلف آثاره عىل كون املعرفة مرتبط ًة ارتباطاً وثيقاً
وكل وجوده بنفس املستوى
باإلميان الذي يعني تو ّجه اإلنسان نحو الله تعاىل بروحه ّ
الذي أكّد فيه عىل أ ّن اإلميان يجب أن يتق ّوم عىل املعرفة ،وذلك من منطلق اعتقاده
بأ ّن التعاليم الالهوتية الدينية ال تكون صائب ًة إال إذا كانت منبثق ًة من رؤي ٍة منطقي ٍة
صائب ٍة؛[[[ وقال يف هذا الصدد« :طبقاً لتعاليم الرشيعة اإلسالمية ،وال س ّيام معارف
أي شكٍّ أو تردي ٍد يف كون فهم املعارف الدينية هدفاً وغاي ًة إنساني ًة
الشيعة ،ليس هناك ّ
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .35
[[[ -املصدر السابق ،ص .64
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ّ
بغض النظر عن اآلثار العملية واالجتامعية التي ترتتّب عليه ،[[[»..وأضاف يف موضعٍ
آخر مؤكّدا ً عىل أهمية هذا النمط من الفهم« :لقد أعارت الرشيعة اإلسالمية أهمي ًة
يل ومؤكّ ٍد
بالغ ًة ملعرفة اإلنسان نفسه ومكانته يف عامل الخلقة ،وهو ما نلحظه بشكلٍ ج ٍّ
يف القرآن الكريم ،حيث دعا ابن آدم إىل معرفة حقيقة ذاته ومنزلته الرفيعة يف عامل
كل ذلك التأكيد ،مل يتوقّف إىل هذا الح ّد ،حيث ك ّرر فحوى كالمه
الوجود .[[[»..لك ّنه مع ّ
قائالً« :الهدف من هذه املعرفة هو أن يرتقي اإلنسان بنفسه إىل املراتب العليا الجديرة
ساموي يه ّذب النفس ويزكّيها ،فهو ال يتض ّمن
كتاب
بها ،والقرآن الكريم عبار ٌة عن ٍ
ٍّ
كل أطروح ٍة فيه تدعو إىل العمل
نظريات فلسفية ملؤها النقاش والتحليل ،لذا نجد ّ
والسري قدُماً نحو املكارم والفضائل الخلقية والنفسانية»[[[.
إذن ،هذا املفكّر املسلم أعار أهمي ًة بالغ ًة للمعارف والعلوم العقلية وش ّدد عىل
ٍ
رضورة كسبها وتنميتها يف آنٍ
واحد وأكّد عىل آثارها العملية واالجتامعية اإليجابية،
بأي نو ٍع من الجهل والتح ّجر واالنحراف الفكري ،كام انتقد الركود
فهو مل َ
يرض ّ
العقيل أش ّد انتقا ٍد وحذّر البرشية من مغ ّبة الوقوع يف ف ّخ اإللحاد واالبتعاد عن
الحقائق الدينية السامية .كمثا ٍل عىل ذلك ،فقد انتقد االنحراف الفكري عىل صعيد
وجل من قبل الذين يعدونه جزءا ً من املجاهيل الكونية حاله حال
تص ّور الله ع ّز ّ
أي عاملٍ مجهو ٍل آخر [[[،ووصف فكرهم الشا ّذ بأنّه من ٌط من أمناط اإللحاد [[[،أل ّن
ّ
عقيدتهم هذه حسب التعاليم القرآنية تع ّد رشكاً وكفرا ً رصيحني؛[[[ ومن ناحي ٍة أخرى
[[[ -املصدر السابق ،ص .104
[[[ -املصدر السابق ،ص .282
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،1ص .483
[[[ -املصدر السابق ،ص .485
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،بيست گفتار ،طهران ،منشورات صدرا ،الطبعة العرشون،
 2008م ،ص .230
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علم ومعرف ٍة قائالً« :اإلميان بالله تعاىل من منطلق
انتقد العقيدة التي ال تتق ّوم عىل ٍ
التعصب والعناد ،أو ألجل أغراض ومنافع شخصية ،ال يُتحف اإلنسان بالحقائق
ّ
منحى دينياً لك ّن روحه يف الواقع طاغي ٌة
السامية؛ ففكره عىل ضوء هذا اإلميان ينحو
ً
رب الكون» [[[،وعىل هذا األساس ع ّد
ومتم ّرد ٌة عىل الحقيقة وغري مذعن ٍة بوجود ّ
مرفوض لكونه شيطان ٌ
ومثال
إنساناً كهذا عاجزا ً عن امتالك إميانٍ راس ٍخ ،بل إ ّن إميانه
ٌ
بالحق لكن قلبه كفر به ،وقال إنّه حسب تعاليم القرآن الكريم
يل ملن أق ّر عقله
ّ
ج ٌّ
يحاسب يف يوم القيامة مع الذين يعرتفون بوجود الله تعاىل ويق ّرون بنب ّوة أنبيائه،
[[[
لك ّنهم يكفرون عنادا ً.
خالصة الكالم أ ّن الشيخ مط ّهري ع ّد اإلميان واملعرفة مك ّملني لبعضهام البعض،
فال فائدة من أحدهام دون اآلخر وال صواب للمعرفة دون اإلميان كام ال ص ّحة
[[[
لإلميان دونها.

 )3انفصال اإلميان عن املعرفة يف فلسفة كانط
نستلهم من فلسفة إميانويل كانط أ ّن اإلميان يف معز ٍل عن املعرفة ،وهذه
الخصيصة ع ّدها الشيخ مرتىض مط ّهري قدمي ًة ونسبها إىل تيار الخوارج الذي ظهر
ّ
يف عرص صدر اإلسالم واجتاح األوساط الفكرية لبعض املسلمني ،حيث قال...« :
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،1ص .291
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -قال الشيخ مرتىض مط ّهري يف هذا الصدد« :ال ّ
شك يف أ ّن كثريا ً من االستنتاجات والتفاسري املطروحة حول
حقيقة وجود الكون حتّى وإن حفّزت اإلنسان عىل اإلميان والتصديق ،لك ّنها ليست منسجم ًة مع املبادئ واألصول
التخل عنها» ،لك ّنه بعد هذا الكالم مبارش ًة أكّد عىل ما ييل« :ليس هذا
مناص من ّ
املنطقية والعلمية؛ ومن ث َ َّم ال ّ
هو محور البحث ،وإنّ ا الكالم يرتكّز حول وجود أو عدم وجود فك ٍر مطرو ٍح لتفسري ماهية عامل الوجود بحيث يكون
مدعوماً علمياً وفلسفياً ومنطقياً ،ويف الحني ذاته من شأنه أن يكون بني ًة راسخ ًة إلميانٍ يوجد السعادة لدى اإلنسان».
وبعد رش ٍح وتحليلٍ أيّد وجود هكذا فكر وانسجام بني املعرفة واإلميان يف اإلسالم.
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .31
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حينام تتالىش املعرفة الحقّة ويؤول العلم إىل األفول ،يتح ّول إميان املؤمنني الجهلة
إىل وسيل ٍة ط ّيع ٍة بأيدي املنافقني الحاذقني ،وتيار الخوارج يف عرص صدر اإلسالم خري
ٍ [[[
دليلٍ عىل ذلك؛ ويف العصور الالحقة تجلّت هذه الظاهرة املنحرفة بصو ٍر عديدة»،
[[[
كام ن ّوه عىل أ ّن هذا األمر قد انعكس أيضاً يف الحضارة األوروبية.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الشيخ مط ّهري أوعز هذه املعضلة األساسية إىل الفكر
الديني املنحرف الذي طغى عىل املجتمعات املتديّنة ،وأكّد قائالً« :من املؤسف أنّ
العامل املسيحي شهد رواج بعض التعاليم املح ّرفة من العهد العتيق (التوراة) وهو
أم ٌر تس ّبب يف تزعزع أركان العلم وضعف اإلميان ،ومن ثَ َّم أسفر عن حدوث تضا ٍّد
بينهام؛ وهذه الظاهرة ترضب بجذورها يف سفر التكوين يف ضمن هذا الكتاب
وجل
املقدّ س» [[[،ث ّم أشار إىل تفاصيل رواية التوراة التي تح ّدثت عن نهي الله ع ّز ّ
آدم (عليه السالم) من أن يتناول فاكهة الشجرة املح ّرمة ،حيث نقل املقطعني السادس
عرش والسابع عرش من اإلصحاح الثاين ،واملقاطع األ ّول إىل الثامن وكذلك املقطع الثاين
والثالثني من اإلصحاح الثالث ،إذ تط ّرقت هذه املقاطع إىل الحديث عن الشجرة
املح ّرمة؛ وأضاف« :حسب هذا االستنتاج بالنسبة إىل الله تعاىل واملعرفة والعصيان،
فأمر الله -أي الدين -محوره أنّ اإلنسان العارف ال يصدر منه ال ُحسن وال القُبح،
ناهيك عن أنّه ال يعلم بهام من األساس؛ واملراد من الشجرة املح ّرمة هنا شجرة
املعرفة ،لذا يتمكّن اإلنسان من نيل املعرفة إثر عصيانه أوامر الله تعاىل ومت ّرده
عليها عرب متلّصه عن االمتثال للرشائع الساموية التي جاء بها األنبياء واملرسلون؛
نستشف من هذا االستنتاج أنّ جميع
وهذا هو السبب يف طرده من الج ّنة .إذن،
ّ
الوساوس التي تراود ذهن اإلنسان هي وساوس معرفية ،ومن ثَ َّم ميكن القول بأنّ
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .35
[[[ -املصدر السابق ،ص .31
[[[ -املصدر السابق ،ص .29
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الشيطان الوسواس هو عقل اإلنسان!» [[[.وبعد ذلك بادر إىل مقارنة هذا الرأي مع
التعاليم القرآنية والس ّنة املباركة قائالً« :نحن املسلمون تعلّمنا من القرآن الكريم أنّ
ثم أمر املالئكة بأن يسجدوا
الله تبارك وتعاىل علّم آدم األسامء كلّها -أي الحقائقّ -
له ،وهذا هو السبب يف طرد إبليس من الج ّنة لكونه رفض األمر الربّاين ومل يسجد
لخليفة الله يف األرض؛ والس ّنة املباركة بدورها علّمتنا أنّ الشجرة املح ّرمة هي من
ٍ
ارتباط بالطبيعة الحيوانية
قبيل الطمع والحرص وما شاكل ذلك ،أي :إنّها ذات
آلدم وال ارتباط لها بإنسانيته ،كام أكّدت لنا عىل أنّ الشيطان الوسواس ما انفك
يحارب العقل ويغري اإلنسان يك ي ّتبع أهوائه وغرائزه الحيوانية ،ومن ثَ َّم فالنفس
دخل يف ذلك .نعم ،نحن
األ ّمارة تعترب مظهراً للنزعات الشيطانية وليس للعقل ٌ
مم ورد
بصفتنا مسلمني تعلّمنا هذه الحقائق ،لذلك نشعر بالتع ّجب والذهول ّ
يف سفر التكوين» [[[.نستنتج من هذا الكالم أ ّن الشيخ مط ّهري ال يطيق حكاية
اليهود والنصارى حول الشجرة املح ّرمة والتي ع ّدت العقل مظهرا ً للنزوات الشيطانية
يف نفس بني آدم ليبادروا إىل محاربته باسم الدين ،وواصل كالمه بقوله« :هذه
األفكار هي التي أ ّدت إىل تقسيم تأريخ الحضارة األوروبية خالل خمسة عرش قرناً
ٍ
منافسات
يف عرصين أساسيني هام عرصا اإلميان والعلم ،وهي التي أوقعتهام يف
محتدم ٍة؛ ولكن لو تت ّبعنا تأريخ الحضارة اإلسالمية لوجدنا األمر يف املجتمعات
املسلمة عىل عكس ذلك متاماً ،ولك ّن تأريخنا اإلسالمي ينقسم إىل عرصين أساسيني
هام عرص االزدهار الذي هو يف الحقيقة عرص العلم واإلميان معاً ،وعرص االنحطاط
[[[
الذي شهد أُفولهام معاً».
من الواضح أ ّن الشيخ مط ّهري عىل وفق هذه الرؤية التي أكّد فيها عىل االرتباط
[[[ -املصدر السابق ،ص .30
[[[ -املصدر السابق ،ص .31
[[[ -املصدر السابق.

226

مطهري
الحداثة عند كانط في رحاب آراء الشيخ مرتضى
ّ

الوثيق بني املعرفة واإلميان ،ال ميكن أن يواكب إميانويل كانط يف أفكاره مطلقاً،
فاألخري ذهب إىل رضورة نبذ املعرفة بغية ترسيخ اإلميان لدى البرش!

ثانياً :ميتافيزيقا كانط برؤية الشيخ مط ّهري
مع أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري ذهب إىل القول بإمكانية تحقّق املعرفة املاورائية
لدى اإلنسان وأكّد عىل رضورتها معتربا ً إياها بني ًة أساسي ًة لإلميان الخالص العاري
كل الخرافات واألساطري الباطلة؛ لك ّنه يف الوقت نفسه ع ّدها أمرا ً عملياً وأخالقياً؛
من ّ
وهذه الرؤية ميكن اعتبارها تأييدا ً لنظرية إميانويل كانط يف هذا املضامر بظاهر
الحال ،ولكن هل ميكن القول بانطباق آرائهام يف واقع الحال؟ فهل نستنتج من رأيه
هذا أنّه تب ّنى نظرية ميتافيزيقا األخالق التي طرحها كانط أو أ ّن األمر ليس كذلك؟
بالطبع كال ،وألجل أن تتّضح اإلجابة عن السؤال كام ينبغي ،ال ب ّد من اإلشارة أ ّوالً إىل
األسباب التي تحول دون انطباق آرائه مع آراء هذا املفكّر الغريب يف مجال ميتافيزيقا
األخالق ،ونبدأ البحث ببيان موقفه الفكري تجاه نظرية األخالق الكانطية.
 )1نظرية كانط األخالقية يف رحاب آثار الشيخ مط ّهري
الشيخ مرتىض مط ّهري ع ّد نظرية إميانويل كانط األخالقية وجدانيةً -أي
نابعة من نداء الضمري -ومام قاله يف هذا الصدد« :الفيلسوف األملاين الشهري
إميانويل كانط الذي يعد واحداً من أبرز الفالسفة يف العامل ويدرج اسمه إىل
جانب فطاحل علم الفلسفة من أمثال أرسطو وأفالطون نظراً لذكائه الفريد
وحاذق بالفعل؛ وقد ألّف كتاباً
ٌ
فيلسوف بار ٌع
ونبوغه الذي ال نظري له ،هو
ٌ
تخص
حول العقل النظري وكتاباً آخر حول العقل العميل يتناول مواضيع ّ
أهم نظرياته
األخالق وأصولها يف نظريات فلسفة األخالق التي طرحها ،إذ إنّ ّ
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[[[

أكّد هذا املفكّر الغريب يف مختلف أطروحاته الفلسفية عىل كون الفعل األخالقي
هو الفعل الذي يكتسبه اإلنسان بوصفه تكليفاً منبثقاً من ضمريه -وجدانه -فهذا
الفعل برأيه هو الضمري الذي تحدّث عنه املفكّر بيكون بحيث يؤ ّديه اإلنسان من دون
أي تردي ٍد ال ٍ
لهدف أو ٍ
معيٍ ،وإنّ ا يصدر منه استجاب ًة لنداء ضمريه فحسب.
غرض ّ
ّ
إذن ،الفعل األخالقي برأي كانط هو السلوك النابع من نداء الضمري».

[[[

ون ّوه يف آثاره عىل أ ّن الله تعاىل قد استودع يف اإلنسان ضمريا ً فطرياً ،أي :إنّه
ُخلق عىل أساس فطر ٍة سليم ٍة بعد أن أودع يف نفسه ضم ٌري يدعوه إىل فعل املحاسن
والخريات فقط.
ووصف األخالق بأنّها أوامر رصيحة وحتمية تصدر من الضمري اإلنساين ،حيث
تدعوه إىل اتّباع سبيل الفضائل الحميدة وتب ّني جميع مصاديق الخلق الرفيع كاإليثار
الحق والعفو عن الناس بدالً عن التفكري باالنتقام واالقتصاص منهم ،وتش ّجعه
وات ّباع ّ
عىل صيانة نفسه من جميع مظاهر الذلّة والتحقري؛[[[ وعىل هذا األساس فهي مقبول ٌة
أي متاهلٍ أو
وحميد ٌة بح ّد ذاتها األمر الذي يجعل اإلنسان يحذو حذوها من دون ّ
ٍ
أي ٍ
هدف أو ٍ
خاص.
غرض ٍّ
ترديد ،فهو يسري عىل نهجها من دون أن يطمع بتحقيق ّ
كام أضاف يف السياق ذاته بأ ّن األحكام األخالقية الوجدانية التي طرحها كانط ال
الحسية املسبقة من منطلق كونها فطري ًة وجدانيةً ،وقال« :إميانويل
تخضع للتجربة ّ
كانط تب ّنى فكرة أنّ األوامر التي يصدرها الضمري -العقل العميل -ليست من سنخ
[[[ -قال الشيخ مرتىض مط ّهري يف موضعٍ آخر« :فلسفة إميانويل كانط العملية تحظى بأهمي ٍة أكرب من فلسفته
النظرية».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .574
[[[ -إميانويل كانط ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .334
[[[ -املصدر السابق ،ص .335

228

مطهري
الحداثة عند كانط في رحاب آراء الشيخ مرتضى
ّ

الحس والتجربة ،فهي عبار ٌة عن مسائل
األحكام املسبقة التي اكتسبها اإلنسان من ّ
فطرية وجدانية.
األمر بقول الصدق والنهي عن قول الكذب عىل سبيل املثال ،هام أمران يدركهام
الحي قبل أن تكون لديه تجرب ٌة مسبق ٌة عىل هذا الصعيد ،إذ إنّ
الضمري اإلنساين ّ
هذا الوجدان الفطري يصدر لإلنسان أوامر فطرية مسبقة مكنونة يف نفسه منذ أن
الحسية؛ ومن هذا
ولدته أ ّمه حسب التعبري العريف ،لذا فهو غري خاض ٍع للتجارب ّ
فعل
املنطلق ال ميكن ا ّدعاء أنّ الفعل األخالقي مرتت ٌّب عىل نتائج األفعال ...إنّه ٌ
ٍ
مرشوط وال يق ّيده قيدٌ ...
مطلق غري
حكم ٌ
ٌ
مطلق ...هو ٌ

ومن جملة أقوال كانط قوله :اإلنسان ولد يف هذه الدنيا وتكاليفه مكنون ٌة يف
[[[
نفسه ،فقد استودعته الخلقة قدر ًة ال تنفكّ عن تحفيزه عىل القيام ببعض األفعال».

 )2نقد نظرية كانط األخالقية برؤية الشيخ مط ّهري
الشيخ مرتىض مط ّهري ع ّد فكرة وجدانية األخالق مدعوم ًة من قبل التعاليم
القرآنية ،لذلك قال« :القرآن الكريم مل يلتزم جانب الصمت حيال كون اإلنسان
مز ّوداً بسلسل ٍة من اإللهامات الفطرية [[[،« ...ث ّم استشهد باآليتني الثامنة من سورة
الشمس والثالثة والسبعني من سورة األنبياء إلثبات ص ّحة رأيه ،وهام قوله تعاىل:
« َفأَلْ َه َمها ُف ُجو َرها َوتَقواها» [[[،وقوله تعاىلَ « :وأَ ْو َح ْينا إِلَ ْيه ِْم ِف ْع َل الْ َخ ْي ِ
ات» [[[.كام
[[[ -املصدر السابق ،ص 341
ن ّوه الشيخ مرتىض مط ّهري عىل أ ّن هذه اإللهامات الوجدانية من وجهة نظر إميانويل كانط ،تع ّد إلهامات كلّية
كل زمانٍ وكانٍ .
ودامئة بحيث تكون موجود ًة يف ّ
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .611
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .333
[[[ -سورة الشمس ،اآلية .8
[[[ -سورة األنبياء ،اآلية .73
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وجل
نقل حديثاً عن رسول الله (صىل الله عليه وآله) يف هذا املجال فحواه أ ّن الله ع ّز ّ
أودع يف فطرة اإلنسان القدرة عىل تشخيص ال ّرب والتقوى ومتييزهام عن اإلثم والباطل،
لذا فهو ال يحتاج إىل استقصاء هذه األمور عن طريق سؤال اآلخرين ومعرفة آرائهم،
بل عليه أن يرجع إىل ضمريه يف ذلك[[[.
فضال عن ذلك فقد أكّد عىل ات ّصاف األحكام الوجدانية واألخالقية حسب رأي
كانط بالكلّية والعمومية ،فقال« :قرأت يف أحد الكتب املؤلّفة حول تأريخ األديان-
وربا يف إحدى املقاالت املرتجمة -عبار ًة مطروح ًة يف جميع األديان العاملية الكربى،
ّ
أي :إنّها موجود ٌة يف املسيحية واليهودية والزرادشتية واإلسالم والبوذية؛ وهي:
مطروح
تحب لنفسك ،واكره لهم ما تكره لنفسك) .وهذا املضمون
ٌ
(حب لغريك ما ّ
ّ
يف تعاليمنا اإلسالمية عىل نطاقٍ واس ٍع ،مثل الحديث املبارك الرصيح يف هذه
[[[
تحب لنفسك ،واكره لهم ما تكره لنفسك)».
الداللة ،وهو( :أحبب للناس ما ّ
استنادا ً إىل هذا الكالم ميكن القول إ ّن الشيخ مط ّهري يتّفق مع كانط يف الشق الثاين
من نظريته األخالقية التي ع ّد اإلنسان فيها غاي ًة بح ّد ذاته ،حيث أكّد عىل رضورة
خاصة ،ومن جملة أقواله يف هذا املضامر
عدم ات ّخاذ اآلخرين وسيل ًة لتحقيق مآرب ّ
ما ييل« :امليزة الفريدة لإلنسان والتي تعترب معياراً أساسياً إلنسانيته بحيث يفتقد
طبيعته اإلنسانية بدونها ويبقى اسامً من دون مس ّمى ،هي قدرته يف السيطرة عىل
نفسه وكبح جموحها [[[،»..ومن هذا املنطلق ع ّد املسلمني وجميع املو ّحدين يف العامل
يتح ّملون مسؤولية إقرار الح ّرية االجتامعية ليحولوا دون استحواذ بعض الناس دون
[[[ -املصدر السابق ،ص .475
[[[ -املصدر السابق ،ص .746
عم ذهب
تختلف
األديان
يف
املطروحة
األخالقية
األوامر
عمومية
كانت
إن
ما
بيان
يف هذا املبحث لسنا يف صدد
ّ
إليه إميانويل كانط أو ال.
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،24ص .432
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غريهم عىل مقاليد األمور ،يك ال يتسلّطوا عىل رقاب الناس ظلامً وعدواناً [[[.ولك ّنه مع
ذلك أكّد عىل فطرية األخالق وانبثاقها من الضمري بداعي أ ّن اإلنسان ذا شخصي ٍة كلّي ٍة
تع ّد غاي ًة بح ّد ذاتها ،وهذا يعني أنّه يتّفق مع كانط يف نظريته األخالقية يف ضمن
رص فيها أال وهو اعتبار األوامر األخالقية
ثالثة عنارص أساسية ويعارضه يف أه ّم عن ٍ
مطلق ًة وغري مق ّيد ٍة ٍ
برشط.

لو استقصينا آراء الشيخ مط ّهري يف هذا املضامر وجمعنا أقواله إىل جانب بعضها
سيتبي لنا محور نقده األسايس عىل نظرية كانط األخالقية ورؤيته العا ّمة
البعض،
ّ
بالنسبة إىل مختلف عنارصها ،وقد ذكرنا جانباً من ذلك وسوف نواصل طرح هذا
املوضوع تباعاً
لنتوصل إىل مغزى رأيه يف هذا الصعيد؛ ومن جملة أقواله قوله...« :
ّ
إميانويل كانط يرى ال ُحسن واحداً ال غري ،وهو الن ّية الحسنة ،لذا ينبغي لإلنسان
اتّباع أوامر ضمريه عىل نحو اإلطالق ...ومبا أنّ الضمري األخالقي ال يعري أهمي ًة
للنتائج التي ترتتّب عىل أفعال اإلنسان ،فهو يدعوه للقيام بها من دون األخذ بعني
االعتبار ما إن كانت مفيد ًة له أو ال ،فيها ل ّذ ٌة أو ال ،متنحه الرسور أو ال ،تتس ّبب
بغض النظر عن عاقبتها وال دخل لسعادته يف
له برض ٍر أو ال؛ أي :إنّه يأمره بأدائها ّ
هذا املجال ،فغاية ما تحقّق له هذه السعادة ل ّذ ًة ورسوراً» [[[.الضمري اإلنساين يف
تص ّور كانط -حسب هذا الكالم -ال شأن له بسعادة اإلنسان أو شقائه يف األوامر التي
[[[
يصدرها له ،وال فرق يف كون هذه السعادة ما ّدية أو معنوية ،دنيوية أو أخروية؛
لذلك انتقده الشيخ مط ّهري.
فعل
ومن األقوال التي نقلها الشيخ عن كانط ما ييل« :لو صدر من اإلنسان ٌ
لدوافع أخرى غري الشعور بالتكليف ،فهو ال يعد فعالً رشيفاً أو أخالقياً ح ّتى وإن
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،25ص .175
[[[ -املصدر السابق ،ص  ،22ص .343
[[[ -املصدر السابق ،ص .344
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كان من منطلق مح ّبة الغري»[[[ ،لذلك اعرتض عليه لكونه تب ّنى فكرة عدم االكرتاث
بالدوافع أو األهداف يف األفعال اإلنسانية ،كام انتقده يف موضعٍ آخر قائالً ...« :هذا
خاطئ ،فالنشاطات املنبثقة من الدوافع الفكرية
الكالم من قبل إميانويل كانط
ٌ
لإلنسان دامئاً ما ترتافق مع ٍ
خاص» [[[.ويف فقر ٍة أخرى من مد ّوناته ع ّد الفعل
غرض ٍّ
األخالقي غري ممكنٍ من دون وجود دافعٍ ٍ
وغرض ،حيث قال« :إميانويل كانط يعتقد
ٍ
ٍ
وغرض ،فهو برأيه عا ٍر من
ورشط
كل قي ٍد
بأنّ الفعل األخالقي يجب أن يتج ّرد عن ّ
محض ،لذلك يؤ ّديه اإلنسان من منطلق كونه واجباً ملقى
تكليف ٌ
كل يش ٍء سوى أنّه
ّ
ٌ
عىل كاهله؛ ولكن هناك ٌ
سؤال يطرح نفسه عىل هذا التص ّور ،وهو :هل من املمكن
ٍ
وهدف؟!.[[[»..
كل قص ٍد
لإلنسان أن يقوم بفعلٍ عا ٍر من ّ
والجدير بالذكر هنا أ ّن الشيخ مط ّهري يف بعض آرائه ع ّد نظرية كانط األخالقية
كل ٍ
قيد ٍ
ورشط ليتّصف باإلطالق،
املتمحورة حول رضورة تج ّرد الفعل األخالقي من ّ
عم يقصده هذا املفكّر الغريب من هذا اإلطالق قائالً« :لو
بأنّها مغالطةٌ؛ ث ّم تساءل ّ
كان املراد من عدم تقييد الفعل األخالقي ٍ
خاصاً
برشط هو أن ال يحقّق اإلنسان نفعاً ّ
[أي ال يحقّق منه مصلح ًة شخصي ًة] فهذا الكالم ميكن قبوله ،ولكن إن قصد من
ذلك وجوب تج ّرد الفعل األخالقي من ن ّية تحقيق النفع لآلخرين إىل جانب تج ّرده
ٍ
مرشوط بتحقيق منفع ٍة للغري أيضاً بحيث ينجز
من املصلحة الشخصية ،أي :إنّه غري
اإلنسان تكليفه [ويحقّق منافع لآلخرين] من دون أن يكتسب من فعله أيّة سعاد ٍة؛
فهو يصبح رضباً من املحال»[[[ .املغالطة التي وقع فيها كانط حسب رأي الشيخ هي
أنّه مل مييّز بني النوعني املذكورين من املنفعة ،أي :إنّه سلّط الضوء فقط وفقط عىل
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،21ص .347
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،7ص .375
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،22ص .582
[[[ -املصدر السابق ،ص .583
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املصالح واألرضار الشخصية ال غري ،لذلك خالفه يف رأيه واعرتض عليه قائالً« :اإلنسان
بطبعه كائ ٌن يشعر بالبهجة والرسور حينام يتمكّن من تحقيق منافع ألقرانه البرش،
مم يشعر به حينام يحقّق منافع شخصية ،كام يكتنفه شعو ٌر
وبهجته هذه أعظم ّ
ببهج ٍة ورسو ٍر أكرث عندما يتس ّنى له دفع الرضر عنهم؛ لذا ينبغي لنا التمييز بني
األمرين»[[[ .بعد ذلك استنتج أ ّن الضمري األخالقي الذي نعرفه كمسلمني يختلف عمّ
ذهب إليه إميانويل كانط [[[،وهذا يعني رضورة وصفه بأنّه وجدا ٌن يدعو اإلنسان إىل
خاص ٍة
تحقيق النفع لنفسه ولآلخرين ودفع الرضر عنها وعنهم أيضاً عىل وفق أُط ٍر ّ
ّ
استدل بقول الصدق شاهدا ً عىل هذا األمر ،إذ ال
يف رحاب األفعال األخالقية؛ وقد
كل ٍ
ٍ
ورشط أو مج ّردا ً عن التفكري باملصلحة
قيد
ميكن اعتباره أمرا ً مطلقاً عارياً من ّ
أخالقي لك ّن املصلحة تقتيض
والرضر بالنسبة إىل الفاعل وغريه ،فهو حك ٌم وجدا ٌّين
ٌّ
خاصة ،وهو ما يطلق عليه كذب املصلحة ،فقال:
أحياناً اللجوء إىل الكذب يف موارد ّ
«هناك مؤاخذ ٌة ساقها بعضهم عىل الس ّيد إميانويل كانط وخاطبوه قائلني :إنّك
ومم ذكرته عىل سبيل املثال أنّ الضمري هو األمر
ٌ
مولع غاية الولع باألحكام املطلقة ّ
املطلق ،لذا فهو ال يدور مدار املصلحة .لنفرتض أنّه أحد الجناة املتغطرسني أخذ
فهم بالبحث عنه وسألك عن مكانه ،لذا إن
سكّيناً ليقتل مسكيناً مغلوباً عىل أمرهّ ،
مل تخربه فهو سيقتلك بدالً عنه! إذن ،كيف ستكون إجابتك؟! طبعاً يجب عليك هنا
أن تجيبه ،ولكن إن كذبت عليه تكون قد خالفت ضمريك الذي يأمرك بوجوب قول
الصدق ،ولو صدقت معه وقلت :نعم ،أعرف مكانه ،ففي هذه الحالة سوف يبادرك
قائالً :أخربين ،أين هو؟ فهل يا ترى ستخربه مبكان ذلك املسكني؟! بطبيعة الحال إذا
أرشدته إىل مكانه سوف يسارع إىل سفك دمه ظلامً وعدواناً!
[[[ -املصدر السابق ،ص .582
[[[ -املصدر السابق ،ص .583
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إذن ،هل أنّ الضمري اإلنساين يعدّ مطلقاً إىل هذا املستوى ويدعوك ألن تقول
أي استثنا ٍء ومهام كانت
الحقيقة يف جميع األوضاع واألحوال والظروف من دون ّ
خاصة وسبباً
نتائج ذلك؟! ...أَليس كذب املصلحة أكرث نفعاً من الصدق يف موارد ّ
لدرء كثري من الفنت الف ّتاكة؟!»[[[.
بنا ًء عىل ما ذكر ،نلمس بوضو ٍح أ ّن هذا املفكّر املسلم عارض كانط يف نظريته
ٍ
كل فعلٍ
عمل غري
مرشوط بأنّه ٌ
التي ع ّد فيها ّ
أخالقي[[[ ،إذ إ ّن الفعل املنبثق من
ٍّ
ضمري اإلنسان ال ب ّد من أن يكون متّصفاً بالنفع أو الرضر[[[.
األمر الها ّم والجدير باملالحظة حول ما ذكر ،أ ّن رؤية الشيخ يف هذا الصدد تختلف
تالزم بني كون الفعل أخالقياً وبني
متاماً مع ما ذهب إليه كانط ،حيث يعتقد بوجود ٍ
كونه مرشوطاً ،وقد طرح املوضوع يف بعض مؤلّفاته تحت عنوان النسبة بني الوسيلة
وقيمة الفعل ،وعىل هذا األساس تساءل قائالً :هل ميكن للفعل الذي يحظى بقيم ٍة
قيم أخالقي ٍة أخرى؟ ث ّم أجاب عىل هذا السؤال
ذاتي ٍة أن يُتّخذ كوسيل ٍة لتحقيق ٍ
باإليجاب وذكر تفاصيل مسهبة ال يسعنا املجال هنا لتسليط الضوء عليها نظرا ً لكرثة
تفريعاتها وتش ّعباتها.
كل ما ذكر ،سوف نواصل البحث لبيان أه ّم ما طرحه الشيخ مط ّهري
بنا ًء عىل ّ
من ٍ
نقد عىل نظرية كانط األخالقية ،فقد ع ّدها نظري ًة تص ّور حكم الضمري األخالقي
ٍ
كل دافعٍ ٍ
وغرض مام يعني أ ّن األخالق لها ارتبا ٌط
مرشوط وعا ٍر من ّ
مطلق وغري
بأنّه ٌ
مع ما هو حسن وفيه خري بالذات؛ حيث قال« :لقد ج ّرد إميانويل كانط األخالق
من ال ُحسن والخري ،ومن ثَ َّم فهو ال يرى أنّ الفعل األخالقي يصدر من اإلنسان عىل
[[[ -املصدر السابق ،ص .352
[[[ -املصدر السابق ،ص .580
[[[ -املصدر السابق ،ص .599
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أساس ال ُحسن والخري الذاتيني ،وإنّ ا هو فعل ينجزه اإلنسان من منطلق شعوره
بالتكليف فحسب؛ وهذا يعني أنّ ال ُحسن كام ٌن يف إرادة اإلنسان وليس يف ن ّيته،
ٌ
مرتبط بالدافع الذي يحفّزه عىل القيام بالفعل ،وهذا الدافع
و ُحسن اإلرادة بدوره
ال يكون حسناً إال إذا كان منبعثاً من الشعور بالتكليف؛ وإال فال ُحسن فيه وال خري
منه» [[[،ث ّم استنتج من هذه املق ّدمة ما ييل ...« :استناداً إىل ما ذكر ،ميكن وصف
األوامر األخالقية برأي إميانويل كانط بكونها ٌ
أفعال عمياء وكأنّ الضمري الذي طرحه
سبب وجي ٍه ومن ثَ َّم يجب
حاكم مستبدٌّ يصدر أوامره من دون ٍ
هذا املفكّر الغريب ٌ
كل
أي داعٍ يُذكر؛ وعىل هذا األساس نر ّجح رأي من قال إنّ ّ
عىل الناس اتّباعه دون ّ
كامن فيه ،ألنّ املحاسن تار ًة تكون
سن ٍ
أم ٍر ال يصدر إال من منطلق إدراك اإلنسان ل ُح ٍ
[[[
نسبي ًة وتار ًة أخرى مطلق ًة ...لذا فهذا الرأي ير ّجح عىل رأي كانط».
نستشف منها أ ّن نظرية
هذه العبارة واضح ٌة يف داللتها مبا فيه الكفاية ،حيث
ّ
كانط األخالقية عىل نسق النظرية األشعرية التي رفضت اتّصاف األفعال بال ُحسن
والقُبح الذاتيني؛ ومع ذلك فالعبارة التالية أكرث رصاح ًة يف هذا الصدد ...« :هذا املفكّر
[كانط] يف ضمن نظريته التي متحورت حول رضورة إطاعة الضمري ،طرح الفكرة
ذاتها التي تب ّناها أهل اإلميان بالنسبة إىل مسألة اإلخالص يف العمل ،حيث نسبوا
إىل الله تعاىل قوله إنّ العبد املخلص هو من يطيع أوامره ال ألجل نيل ال ِّن َعم وليس
بسبب الخشية منه ،وإنّ ا يفعل ذلك ألنّه أُمر بأن يكون مطيعاً ح ّتى وإن كان عىل
[[[
يق ٍني بعدم إكرامه بالج ّنة فيام لو أطاع وعدم معاقبته بجه ّنم فيام لو عىص».
نلحظ يف هذه العبارة أ ّن الشيخ مط ّهري ش ّبه الضمري -العقل العميل -الذي
[[[ -املصدر السابق ،ص .63
[[[ -املصدر السابق ،ص .63
[[[ -املصدر السابق ،ص .587
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طرحه كانط[[[ باإلله الذي ال يريد من عباده سوى الطاعة البحتة ،وعىل هذا األساس
أي تدبّرٍ.
فالعبد املثايل واملخلص هو من ال يفكّر إال بالطاعة العمياء فقط دومنا ّ
هذه العالقة بني اإلنسان وربّه برأي الشيخ ،تناظر العالقة املطروحة يف الفكر
األشعري الذي ال يعد األوامر والنواهي مرتبط ًة باملصالح واملفاسد؛ وهذا هو محور
حاكم مستب ٍّد يصدر
نقده لنظرية كانط األخالقية ،حيث ع ّده يطالب اإلنسان بإطاعة ٍ
كل حسنٍ وقب ٍح ذاتيني وعقليني إىل جانب كونها عاري ًة من
أوامر عمياء مج ّردة من ّ
كل نفعٍ أو رضرٍ؛ ث ّم زعم أ ّن هذا الحاكم املستب ّد هو الذي يتص ّدى ملقام الربوبية.
ّ

 )3نقد استقاللية الذات األخالقية
حتّى وإن تغاضينا عن النقد الرصيح الذي ساقه الشيخ مرتىض مط ّهري عىل
نظرية إميانويل كانط األخالقية ،لك ّننا نجده يف شتّى آثاره يتّفق معه يف النتائج التي
توصل إليها عىل أساس هذه النظرية ،أي :إنّه ال يتب ّنى فكرة كون األوامر األخالقية
ّ
عبار ًة عن أوامر عقلية كلّية غري مقيدة وال مرشوطة بحيث تج ّرد الناس من استبداد
بعضهم عىل ٍ
بعض من منطلق تق ّومها عىل مبدأ استقاللية الذات .ويبدو أ ّن مفهوم
االستقالل األخالقي الذايت الذي طرحه إميانويل كانط ،يتض ّمن يف باطنه شيئاً من
اإلعجاب بالذات؛ وهذا األمر يتعارض مع ما ذهب إليه الشيخ مط ّهري الذي أكّد عىل
أحكام عقلي ٍة بديهي ٍة ورصيح ٍة يف دالالتها عىل الصعيد العميل ،حيث اعتمد
وجود
ٍ
ٍ
كأساس يف بيان مختلف األوامر والنواهي األخرى ،وعىل هذا األساس قال إ ّن
عليها
اإلنسان ال ميكنه أن يستغني عن هدي وحي السامء يف مجال السلوكيات األخالقية،
ومن ث َ َّم فهو عاج ٌز عن االكتفاء مبا لديه ثرو ٍة فكري ٍة أخالقي ٍة وال يتس ّنى له االستقالل
ذاتياً واالستغناء عن غريه بالكامل.
[[[ -املصدر السابق ،ص .340
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نستلهم من جملة ما ذكر أ ّن النزعة العقلية للشيخ مط ّهري مت ّهد الطريق إلرساء
دعائم التديّن يف املجتمع ،وفيام يأيت نوضّ ح هذه الحقيقة بتفصيلٍ أكرث ابتدا ًء من
رأيه حول مسألة االكتفاء الذايت للبرش والتي قال بخصوصها ...« :هل اإلنسان قاد ٌر
الخاصة بحيث يتناغم
عىل طرح برنامجٍ شاملٍ لجميع القضايا املرتبطة بحياته
ّ
مع مصالحه الشخصية كافّة ؟ أو أنّ عقله عاج ٌز عن إقرار برنام ٍج فكري فردي
يعم جميع مصالح حياته ويضمن سعادته
محدود ومرتبط بالقضايا الجزئية بحيث ّ
قائال« :نحن نعلم بأنّ بعض الفالسفة قد تب ّنوا
التا ّمة؟» [[[،وأضاف يف السياق ذاته ً
الفكرة القائلة بهذا االكتفاء الذايت لشخصية اإلنسان ،لذلك ا ّدعوا أنّهم متكّنوا من
اكتشاف السبيل الحقيقي للشقاء والسعادة! وعىل هذا األساس زعموا أنّهم من
خالل االعتامد عىل العقل واإلرادة قادرون عىل نيل السعادة املنشودة» [[[.لو تتبّعنا
مجمل آراء الشيخ مط ّهري الستنتجنا أ ّن عبارة (بعض الفالسفة) يف هذه الفقرة تشمل
إميانويل كانط الذي يعتقد بقدرة اإلنسان عىل تحقيق السعادة ومن شأنه أن يقع
يف حبائل الشقاء حسب قابلياته العقلية ،فهو بعقله قاد ٌر عىل متييز السعادة عن
الشقاء ومن ث ّم يعتمد عليه يف سلوك سبيل ما شاء منهام ،أي :إنّه يطوي مسرية حياته
بإرادته واختياره؛ إال أ ّن الشيخ ال يرتيض بكون اإلنسان ميتلك استقالالً ذاتياً يكفيه يف
رصح قائالً ...« :ومن ناحي ٍة أخرى ،نحن نعلم أنّه
تشخيص جميع الحقائق ،لذلك ّ
ال يوجد فيلسوفان يف العامل ي ّتفقان عىل النهج ذاته يف استكشاف السبيل الحقيقي
لسعادة اإلنسان وشقائه [السعادة والشقاء اللذان ا ُّدعي استكشاف طريقهام من
قبل البعض] ،فالسعادة بحدّ ذاتها تعدّ غاي ًة أساسي ًة ومقصداً نهائياً ،وهي يف بادئ
وبديهي؛ لك ّنها يف الحقيقة واحد ٌة من أكرث املفاهيم
واضح
األمر تبدو كأنّها مفهو ٌم
ٌ
ٌّ
غموضاً وتعقيداً.
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،2ص .54
[[[ -املصدر السابق ،ص .55
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إذن ،ما هي حقيقتها يا ترى؟ وكيف ميكن نيلها؟ وما هي حقيقة الشقاء؟ وما
هي أسبابه؟ فهذه األمور ما زالت مجهول ًة علينا وال نعرف كُنهها ،ولكن ما السبب
يف ذلك؟ السبب طبعاً يرجع إىل جهلنا بقابلياتنا وإمكانياتنا ،لذا من املحال مبكانٍ
ا ّدعاء قدرة اإلنسان عىل معرفة حقيقة سعادته والسبيل الذي يكفل له تحقيقها يف
عني جهله بحقيقة ذاته وقابلياته النفسية وإمكانياته الفكرية.
اجتامعي ،وهذه املزية تتس ّبب له بكثري
واألهم من ذلك هو أنّ اإلنسان كائ ٌن
ّ
ٌّ
كثري من املشاكل التي ال يجد بدّ اً من وضع حلولٍ لها وتحديد موقفه منها بوضوحٍ؛
رش لديه
ومبا أنّه كائ ٌن
اجتامعي فقد امتزجت سعادته وأهدافه ومعايري الخري وال ّ
ٌّ
وسبيله الذي يجب أن يسلكه والوسيلة التي ينبغي له االعتامد عليها ،مع سعادة
رش وس ُبلهم ووسائلهم املعتمدة؛
أقرانه البرش وأهدافهم ومعايريهم يف الخري وال ّ
ثم يجب عليه البحث
ّ
وعىل هذا األساس ال ميكنه أن
يستقل يف حياته عنهم ،ومن ّ
عن سعادته يف ذلك املضامر الذي يخوض فيه سائر أبناء مجتمعه.
ولو أخذنا بعني االعتبار مسألة الحياة األبدية وخلود الروح وعدم امتالك العقل
تجرب ًة حول واقع الحياة بعد املامت ،سوف يتعقّد علينا األمر أكرث ويصبح املوضوع
[[[
أشدّ غموضاً».
هذه الفقرة وما شاكلها من أطروحات أخرى للشيخ مط ّهريّ ،
تدل بوضو ٍح عىل
عدم صواب الرأي القائل باستقالل اإلنسان ذاتياً ،وإثر ذلك يصعب علينا تعريف
ٍ
تعريف الشقاء
السعادة التي هي الغاية األساسية والنهائية ،كام ال يتس ّنى لنا طرح
أيضاً؛ وليس من اليسري مبكانٍ تحديد السبيل املناسب واألسلوب األمثل لتحصيل
عوامل نيل السعادة والنجاة من الشقاء لدى كائنٍ ما زال جاهالً حتّى يومنا هذا
بقابلياته وإمكانياته الفردية ،وعقله غري قاد ٍر عىل تشخيص طبيعة حياته األبدية
[[[ -املصدر السابق ،ص .55
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وكيفية خلود روحه لكونه ال ميتلك التجربة التي تؤ ّهله لهذه املعرفة؛ وما يزيد
املسألة تعقيدا ً أ ّن هذا الكائن يعيش يف رحاب حيا ٍة اجتامعي ٍة؛ فهذه األمور مستحيل ٌة
وتدل بوضو ٍح عىل عدم وجود فيلسوفني يف العامل يتّفقان عىل رأي ٍ
ّ
واحد يف هذا
املضامر كام قيل يف العبارة يف أعاله.
الشيخ مط ّهري ذهب إىل القول بعدم وجود برنام ٍج شاملٍ
ومنسجم يضمن
ٍ
سعادة اإلنسان فردياً واجتامعياً ،أو دنيوياً وأخروياً ،وأكّد عىل أنّه ميكن أن يتحقّق
فقط يف ضمن نطاقٍ ما ورا ٍّيئ يفوق قابليات العقل ،أال وهو وحي السامء؛ فالعقل
عاج ٌز عن معرفة املعامل العا ّمة لسبيل تكامل اإلنسان ،أل ّن مه ّمته ومه ّمة العلم أيضاً
هي الحركة عىل أساس هذه املعامل األساسية[[[.

تعارض يف آراء الشيخ مط ّهري
ٌ
)4
لو تت ّبعنا آثار الشيخ مرتىض مط ّهري سنجد فيها تعارضاً فحواه ما ييل :كام
ذكرنا يف الفصل الثامن ،فهو يعد العقل معيارا ً لغربلة اآلراء وتقييمها ،ويف الحني
ذاته يعده عاجزا ً عن وضع برنام ٍج شاملٍ
ومنسجم يضمن سعادة اإلنسان فردياً
ٍ
البت بأ ّن هذا املفكّر املسلم يدرج
واجتامعياً ،أو دنيوياً وأخروياً! إذن ،هل ميكن ّ
ضمن أتباع النزعة العقلية؟
حل لهذا التعارض الرصيح ،فال محيص لنا من تسليط الضوء عىل
إن أردنا وضع ٍّ
وجهته الفكرية بالنسبة إىل املسائل املتعلّقة بالعقل النظري ،وذلك كام ييل :محور
[[[
التناقض يف نظرياته -كام أرشنا يف أعاله -يكمن يف أنّه وسم العقل بنبي الباطن
جانب آخر أكّد عىل
وع ّده قدر ًة عظيم ًة استودعها الله تعاىل يف نفس اإلنسان [[[،ومن ٍ
[[[ -لالطّالع أكرث ،راجع :املصدر السابق ،ص .56
[[[ -املصدر السابق ،ص .244
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .880
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عجزه عن استكشاف جميع حقائق السامء ،حيث قال ال ينبغي له ذلك؛ وعىل هذا
األساس يبقى اإلنسان مفتقرا ً إىل وحي السامء[[[.
هناك موضو ٌع جدي ٌر بالبحث والتحليل بالنسبة إىل بيان الشيخ مط ّهري كيفية
تلبية وحي السامء حاجات اإلنسان املعرفية ،حيث أكّد عىل أ ّن الوحي ال يأمر بتعطيل
العقل وال يرغم اإلنسان عىل التع ّبد بتعاليمه بشكلٍ أعمى من دون تف ّك ٍر وتدبّرٍ ،بل
هو عبار ٌة عن ٍ
دروس ق ّيم ٍة ال نظري لها حول الله تبارك شأنه ،لذلك دعا اإلنسان إىل
الخوض يف غامر العلوم الدينية واملعارف اإللهية السامية التي ال ح ّد لها وال حرص[[[.
وبعبار ٍة أخرى فالشيخ مط ّهري ال يعد االستقالل الفكري للعقل البرشي حني تدبّره يف
املسائل الدينية متعارضاً مع تعاليم الوحي ،بل ذهب إىل عكس ذلك متاماً ،حيث أكّد
عىل أ ّن القرآن الكريم حفّز الناس يف العديد من آياته عىل التعقّل والبصرية معتربا ً
هذا السلوك أساساً للدعوة الدينية[[[.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن وجهة نظر الشيخ مط ّهري هذه ال تقترص عىل القضايا
املرتبطة بالعقل النظري ،لذا ميكن ات ّخاذها أمنوذجاً معتمدا ً عىل صعيد العقل العميل
أيضاً ،ويؤيّد ذلك قوله« :الرشيعة اإلسالمية تحرتم األحكام العقلية الصائبة وتعتربها
مرتكزاً لتعاليمها السمحاء ،وهذا األمر ينطبق أيضاً عىل العقل العميل؛ ومثال
ذلك ُحسن العدل واملعروف ،و ُقبح الظلم والعدوان»[[[ ،ومن هذا املنطلق وصف
الحـُسن والقُبح بكونهام مبدئني عقليني ويف الحني ذاته ع ّدهام متق ّومني عىل األحكام

[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ص .1040
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،16ص .332
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،1ص .57
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الرشعية الرصيحة[[[ إىل جانب أنّهام يرضبان بجذورهام يف فطرة اإلنسان برأيه؛
وهام يف واقع الحال مرتكزان أساسيان يف التعاليم اإلسالمية ،ونظري هذه اآلراء ما
جاء يف قوله« :العدل يف أساسه يعدّ واحداً من املعايري الها ّمة يف الرشيعة اإلسالمية،
لذا ال بدّ من معرفة مصاديقه يف الحياة؛ وهو يندرج يف ضمن سلسلة علل األحكام
وليس يف سلسلة معلوالتها ،كام ليس ما يقوله الدين ٌ
عدل ،بل إنّ العدل ال بدّ من
أن يقوله الدين؛ وهذا هو معنى كونه معياراً للدين»[[[ ،وقوله كذلك« :العدل هو
الركن األسايس للترشيع اإلسالمي»[[[ ،لذلك ع ّد قوله تعاىل« :إِنَّ اللَّهَ يَأْ ُم ُر بِالْ َعدْ لِ
َو ْ ِ
ال ْح َسانِ »[[[ مبثابة القاعدة األساسية واملنطلق األ ّول لسائر األحكام واملق ّررات
اإلسالمية [[[،كام أكّد يف موضعٍ آخر عىل أ ّن قاعدة التالزم بني العقل والرشع يف اإلسالم
قد نشأ عىل أساس مبدأ العدل ،إذ إ ّن اإلسالم ال ميكن وأن يحيد عن محور العدل
بأي حا ٍل من األحوال ،فهو يع ّد واحدا ً من األصول العقلية الثابتة ،لذا إن اقتىض هذا
ّ
املبدأ ترشيع أحد القوانني فالرشيعة اإلسالمية بدورها تؤيّده يف ذلك؛[[[ فضال عام
ذكر فقد قال برصيح العبارة إ ّن ال ُحسن والقُبح العقليني يعدان مناطني ومعيارين
لألحكام الفقيه يف اإلسالم الشيعي[[[.
[[[

نستنتج من جملة ما ذكر أ ّن وحي السامء ال يدعو إىل تعطيل العقل العميل
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،4ص .955
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،2ص .179
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،يادداشت هاي استاد مط ّهري ،املجلّد السادس ،طهران،
منشورات صدرا ،الطبعة الثالثة 2006 ،م ،ج  ،6ص .206
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،19ص .287
[[[ -سورة النحل ،اآلية .90
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،يادداشت هاي استاد مط ّهري ،املجلّد السادس ،طهران،
منشورات صدرا ،الطبعة الثالثة 2006 ،م ،ج  ،3ص .271
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،19ص .139
[[[ -املصدر السابق ،ص .57
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يف تعاليمه التي تضمن سعادة اإلنسان يف الحياتني الدنيوية واألخروية ،وإنّ ا األمر
بكل ج ٍّد وإرصا ٍر لفهم مقاصد
عىل عكس ذلك متاماً ،فهو يحفّز اإلنسان عىل السعي ّ
الرشيعة وإدراك املصالح واملفاسد يف شتّى مجاالت حياته مستعيناً يف ذلك باألوامر
والنواهي الدينية.
وقد وصف العقل بأنّه فلسفة الحياة املثالية ومنح ٌة مثين ٌة وهبها خالق الكون إىل
اإلنسان ،حيث ز ّوده
بأحكام منطقي ٍة ال حياد عنها[[[.
ٍ
وتجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن وصف الشيخ مط ّهري الدين بكونه أم ٌر عقيل ال يعني
أنّه قلّل من شأن التعاليم الدينية وتن ّزل بها إىل مستوى العلوم العقلية؛ وهذه الدقّة
ٍ
مؤاخذات عىل نظريته ،لك ّنه يف الحقيقة قصد من ذلك
يف نظريته تعترب سبباً يف طرح
أنّنا من خالل االستعانة باألحكام العقلية الثابتة -النظرية والعملية -يتس ّنى لنا فهم
أقل تقديرٍ ،ومن ث َ َّم نتمكّن
التعاليم الدينية من حيث كونها أصوالً وأمورا ً كلّي ًة عىل ّ
من دراسة أدلّته وبراهينه وتحليلها ؛ ومن هذا املنطلق وصف العقل بأنّه نبي الباطن
وع ّد الوحي بكونه نبي الظاهر ،أي أنّه كالشمعة مقابل الشمس الساطعة[[[ .وعىل
أساس هذا الرأي جعل العقل معيارا ً تت ّم من خالله غربلة األمور ،ويف الحني ذاته
رفض استقالله ذاتياً واالكتفاء بأحكامه بعيدا ً عن املق ّررات الرشعية[[[.
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،2ص .56
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،22ص .385
[[[ -تجدر اإلشارة هنا إىل أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري أكّد عىل أ ّن اإلنسان يستكشف السبيل الحقيقي لسعادته
املنشودة من خالل القدرة التي اكتسبها من منظومة الخلقة العظيمة ،فاإلميان بنب ّوة األنبياء عىل سبيل املثال
متق ّو ٌم عىل رؤي ٍة صادق ٍة حول الوجود والخلقة؛ حيث قال يف هذا الصدد« :لو أنّنا امتلكنا رؤي ًة صادق ًة حول
ٍ
عندئذ بأ ّن عامل الوجود عبار ٌة عن نظامٍ متوازنٍ ليس فيه أيّة عبثي ٍة وال مناطق فراغٍ؛ ويف
الوجود والخلقة ،سوف نق ّر
ُ
يتغاض عن حاجاتنا األساسية لكونه حدّد لنا أفقاً فكرياً يفوق
هذه الحالة سوف يتولّد لدينا إميا ٌن بأ ّن الخالق مل
َ
مستوى آفاقنا ومدركاتنا العقلية ،وهذا األُفق يف واقع الحال هو وحي السامء الذي أرشدنا إىل السبيل األمثل إلدراك
الحقيقة» .نستلهم من هذه الفقرة أ ّن الشيخ مطه ّري يع ّد اإلميان بالنب ّوة أصالً من أصول الدين العقالين.
مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،2ص .56
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ثالثاً :ميتافيزيقا األخالق برؤية الشيخ مط ّهري
ذكرنا يف املباحث اآلنفة أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري رفض نظرية االستقالل الذايت
األخالقي ،ويرتتّب عىل هذا الرأي رضورة رفض فكرة امليتافيزيقا التأسيسية املتق ّومة
عىل مبدأ استقاللية الذات؛ وهذا يعني عدم اتّفاقه مع إميانويل كانط يف اعتامده
عىل ما ذكر إلثبات وجود الله تعاىل وخلود النفس وامتالك اإلنسان إراد ًة واختيارا ً يف
أفعاله ،لذلك ف ّند هذا الفكر امليتافيزيقي ونفى استقاللية اإلنسان ذاتياً من الناحية
[[[
األخالقية.
وكام أرشنا يف الفقرة الثانية من هذا الفصل ،فالشيخ مط ّهري تح ّدث عن ميتافيزيقا
عم طرحه كانط ،وفيام يأيت نوضّ ح
األخالق
ٍ
بأسلوب آخر وطرحها يف مضمونٍ مغاي ٍر ّ
هذا املفهوم املتاميز ضمن مباحث مقتضبة:
 )1وجدانية األخالق
أيّد الشيخ مرتىض مط ّهري رأي إميانويل كانط القائل بأ ّن األخالق ترضب بجذورها
يف ضمري اإلنسان ،حيث ع ّد روح اإلنسان هي التي تلهمه األوامر األخالقية ،لك ّنه أكّد
يف الحني ذاته عىل كون هذا الضمري أو الروح أو العقل العميل ،ليس أمرا ً شعورياً
مستقالً عن الشعور مبعرفة الله تبارك وتعاىل ،لذا فهو حينام يهدينا إىل تكاليفنا
األخالقية امللقاة عىل عاتقنا ،يرشدنا يف الوقت ذاته إىل من أق ّر هذه التكاليف وأمرنا
بها؛ وعىل هذا األساس أوعز الخلل يف رأي كانط إىل عدم التفاته إىل اآلمر الذي
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .39
الشيخ مرتىض مط ّهري يف الصفحات  345و  347من هذا املصدر نفسه ،وضّ ح كيفية االستدالل عىل الحقائق
امليتافيزيقية اعتامدا ً عىل األخالق يف رحاب فلسفة إميانويل كانط ،ومام قاله يف هذا املجال ما ييل ...« :وعىل هذا
األساس مل يتّخذ السيّد كانط هذا الضمري األخالقي وسيل ٌة لالستدالل عىل األوامر األخالقية فحسب ،وإنّ ا اعتربه
أساساً ملتب ّنياته الفلسفية يف جميع الشؤون امليتافيزيقية ،لذلك جعله منطلقاً له يف إثبات ح ّرية اإلنسان واختياره يف
أفعاله ،وكذلك اعتمد عليه يف إثبات خلود النفس ووجود عامل اآلخرة ،حتّى إنّه أثبت وجود الله تعاىل من خالله.« ...
 -مرتىض مط ّهري ،مجموعة آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .347
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هو يف واقعه ما وراء الضمري البرشي ،وهو من استودع األوامر األخالقية يف نفس
ابن آدم ،ومن ث َ َّم مل يذعن إىل أ ّن اإللهامات الوجدانية بأرسها منبثق ٌة من الفطرة
اإللهية السليمة املكنونة يف ذواتنا؛ لذلك انتقده قائالً ...« :نظرية الوجدان هذه-
التي طرحها كانط -هي نظري ٌة صحيح ٌة متاماً ،لك ّن الخلل فيها أنّ واضعها مل ُ
يخط
الخطوة التالية فيها ليقول بأنّ خلقة اإلنسان ال ميكن أن تكون دفع ًة واحد ًة بحيث
كل يش ٍء ،وغاية ما ا ّدعاه
تزامنت مع تلك القدرة املستودعة يف ذاته واملستقلّة عن ّ
أنّ التكليف كام ٌن يف كذا أمرٍ .طبعاً األمر ليس كام تص ّور ،إذ إنّ الضمري اإلنساين له
ٌ
ثم
ارتباط بأصول عامل الوجود وش ّتى جوانبه ،وقد اكتسب تكليفه من منشأ آخر ّ
وهبه لإلنسان؛ وهذه هي النفحة القلبية املكنونة يف باطن اإلنسان .نعم ،القلب
فيه نفح ٌة روحاني ٌة يتمكّن من خاللها معرفة ربّه والتكاليف امللقاة عىل كاهله ،أي:
إلهامات نصفها يف تعاليمنا اإلسالمية
ٌ
إنّه يدرك هذه األمور بفطرته السليمة ،وهي
بكونها فطري ًة ،فقد قال تعاىلَ ( :وأَ ْو َح ْينا إِلَ ْيه ِْم ِف ْع َل الْخ َْي ِ
ات)[[[»[[[.

ومن جملة آراء الشيخ مط ّهري أ ّن األمر الذي يصدره الضمري أو العقل العميل
يع ّد منطاً من أمناط الوحي ،لذلك قال« :الجدير بالذكر أنّ الوحي ذو طاب ٍع عا ٍّم مثل
عمومية الجامل والعبودية عىل سبيل املثال ،وهذا ما أكّد عليه القرآن الكريم .إذن،
ٍ
اختص بها األنبياء
هل من الصواب اعتبار الوحي مقترصاً عىل ما نعرفه من
إلهامات ّ
أتم أنواع الوحي ،فالكتاب الحكيم أكّد
واملرسلون؟ هذا النمط يف الحقيقة يعدّ ّ
عىل اإليحاء ّ
لكل إنسانٍ يف نطاق اآليتنيَ ( :فأَلْ َه َمها ُف ُجو َرها َوتَقْواها)[[[ و (أَ ْو َح ْينا
إِلَ ْيه ِْم ِف ْع َل الْخ َْي ِ
ات)[[[ً ،
فضال عن ذلك أشار إىل وحي من منط آخر ،أال وهو اإليحاء
[[[ -سورة األنبياء ،اآلية .73
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .385
[[[ -سورة الشمس ،اآلية .8
[[[ -سورة األنبياء ،اآلية .73
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إىل النحل كام يف اآلية املباركةَ ( :و َأ ْو َحى َر ُّبكَ ِإىل ال َّن ْحلِ )[[[ ،بل تجاوز النحل وسائر
الحيوانات ليشمل النبات والجامد أيضاً ،حيث قال تعاىلَ ( :وأَ ْو َحى ِف ك ُِّل َسام ٍء
أَ ْم َرها)[[[»[[[.
 )2الفرق بني الضمري والوحي
ومن ضمن املباحث التي تناولها الشيخ مرتىض مط ّهري بالرشح والتحليل يف
رحاب نظرية إميانويل كانط الوجدانية ،مسألة االختالف بني الضمري -العقل العميل-
والوحي املنزل عىل األنبياء واملرسلني ،حيث قال يف هذا املضامر« :غاية ما يف األمر أنّ
الوحي الذي ينزل عىل عا ّمة الناس ال يحمله األمني جربائيل إليهم ،فهو من ٍ
منط آخر
ٍ
مختلف .الوحي [بجميع أمناطه] يشبه النور ،فالشمعة فيها نو ٌر والشمس
وذو طابعٍ
الساطعة فيها نو ٌر أيضاً؛ أي :إنّ الوحي الذي نزل عىل نبينا األكرم (صىل الله عليه
وآله) مثل نور الشمس ،بينام الوحي الذي نستلهمه نحن شبيهٌ بنور الشمعة؛ أو
يش ٌء من هذا القبيل»[[[.
 )3الله تعاىل يف ضمري اإلنسان

الشيخ مرتىض مط ّهري استنتج من الكالم الذي ذكرناه يف الفقرة السابقة أنّنا لو
تأ ّملنا يف األوامر والتكاليف الصادرة من الضمري -القلب أو العقل العميل -سنجده
يخربنا أيضاً مبن أصدر هذه األوامر والتكاليف .هذا االستنتاج بطبيعة الحال يقتيض
رشحاً وتفصيالً يك تتّضح دالالته ،وهناك ٌ
أسايس يُطرح عليه هنا ،وهو :كيف
سؤال
ٌّ
ّ
استدل عىل وجود الله تعاىل اعتامدا ً عىل األحكام األخالقية الوجدانية ليبادر عىل هذا
األساس إىل تأسيس أخالقٍ ميتافيزيقي ٍة؟
[[[ -سورة النحل ،اآلية .68
فصلت ،اآلية .12
[[[ -سورة ّ
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .385
[[[ -املصدر السابق.
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وتتبي لنا معامل رأي هذا الفيلسوف
يك تتّضح اإلجابة عن االستفسار املذكور ّ
املسلم ،نذكر خالص ًة لكالمه يف هذا املضامر :حينام نتب ّنى فكرة أ ّن قلب اإلنسان
يستحسن بعض األفعال األخالقية ،مثل الصدق واألمانة واإليثار والعفاف والشجاعة
ٍ
حينئذ
والصرب والحلم واإلنصاف ،بحيث يعد هذه األمور جميل ًة وفضيلةً [[[،فال ب ّد لنا
يحب أقرانه البرش ،بل
من التساؤل عن السبب يف ذلك؛ وعندما نق ّر بأ ّن اإلنسان ّ
ويحب حتّى الحيوانات وسائر األشياء التي يدركها ،ففي هذه الحالة ينبغي لنا اتّخاذ
ّ
خطو ٍة إضافي ٍة إىل األمام لنسأل أنفسنا :ما السبب يف ذلك[[[؟
ولو تت ّبعنا آراءه التي طرحها يف مختلف آثاره ،نجد أنّه يوعز سلوك اإلنسان فيام
ذكر يف أعاله إىل ضمريه -قبله أو عقله العميل -فهذا الضمري يشعر بأ ّن الله تعاىل هو
املحبوب الحقيقي الذي يريد من عباده أن يسلكوا هذا املسلك األخالقي [[[،أي :إ ّن
كل ما أمره به ربّه العزيز ويعده يف غاية
اإلنسان عن طريق نفحاته القلبية يستحسن ّ
جميال ،لذلك قال مؤكّدا ً
[[[ -الشيخ مرتىض مط ّهري يرى أ ّن العقل حينام يستحسن أحد األفعال ،فالنفس بدورها تعتربه ً
عىل هذا األمر ...« :إ ّن الجامل العقيل وال ُحسن والقُبح العقليني ،هي أمو ٌر ترجع يف أساسها إىل ال ُحسن والقُبح القلبيني،
فالعقل يدرج يف ضمن مقوالت اإلدراك وليس الشعور؛ لذا ميكن القول إ ّن جميع أمناط ال ُحسن والقُبح العقليني تعترب
قلبي ًة يف واقعها ،فاأل ّول منهام يعكس الجامل واآلخر عىل العكس من ذلك ،وهاتان امليزتان يف الحقيقة تندرجان يف ضمن
األمور الشعورية ال اإلدراكية التي هي من وظائف العقل ،فالشعور من خصوصيات القلب».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .386
[[[ -قال الشيخ مرتىض مط ّهري يف هذا الخصوص« :املفكّر الذي يع ّد مفهوم األخالق واحدا ً من مقوالت املح ّبة ،ال
ميت
يحب شيئاً أو شخصاً مغايرا ً له بالكامل بحيث ال ّ
امليض قدُماً يف رأيه هذا؛ إذ كيف ميكن لإلنسان أن ّ
ب ّد له من ّ
له بأدىن صل ٍة؟! ال ريب يف أ ّن هذه املحبّة ال ميكن تربيرها بأيّة قاعد ٍة منطقي ٍة.
يحب الحيوانات وكثري من األشياء األخرى ،ولك ّن مح ّبته هذه تختلف عن
يحب أقرانه البرش ،كام ّ
اإلنسان بطبعه ّ
ٌ
يحب غريه وكأنّه جز ٌء من شخصيته ،لذا فهو
ّه
ن
إ
هنا.
حديثنا
نطاق
عن
ة
خارج
املوضوع
هذا
وتفاصيل
ح ّبه لنفسه؛
ّ
يحب أن يخدمهم كام يخدم نفسه ،وال يرغب يف أن يسخّرهم بوصفهم لتحقيق ملآربه الشخصية ،بل يرغب بأن
ّ
منطقي اكتنف أحاسيس
يكون يف خدمتهم ،ولكن ما السبب يف ذلك يا ترى؟ فهل ميكن اعتبار هذا الشعور أمرا ً غري
ٍّ
اإلنسان أو أ ّن الحقيقة غري ذلك؟».
مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .386
[[[ -مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،ج  ،22ص .386
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الحسن والجامل؛[[[ وعىل هذا األساس فاملح ّبة التي أرشنا إليها هي مح ّب ٌة إلهي ٌة يف واقعها،
للرب القدير وطاع ًة ألوامره.
مام يعني أ ّن خدمة اإلنسان ألقرانه البرش تع ّد عباد ًة ّ
وأ ّما تعريف الشيخ لله تعاىل ،فهو كالتايل :هو الذات الجامعة لجميع الكامالت،
خري آخر .ومن
كل ٍ
والذروة العظمى لجميع القيم [[[،والخري األعىل واألسمى من ّ
كل خريٍ و ُحسنٍ وصال ٍح تع ّد يف
هذا املنطلق استنتج أ ّن الرغبة النفسية لإلنسان يف ّ
حقيقتها رغب ًة يف التق ّرب إىل الله سبحانه وتعاىل.
[[[

ومن جملة آرائه يف هذا السياق أ ّن هذه الرغبة النفسية قد تكون الشعوري ًة
عب عنها بالفطرة الالشعورية ،حيث قال« :اإلنسان يدرك بفطرته
أحياناً ،وهي التي ّ
الالشعورية جامل تلك األوامر التي طلب الله تعاىل منه تنفيذها ،حيث يلفي هذا
كل ما يصدر منه
الرب الكريم ،ويرى أنّ ّ
التكليف الكامن يف فطرته صادراً من ّ
كل أم ٍر
وجل بشعورنا الظاهري ،سوف نرى ّ
جميالً .إضاف ًة ذلك ،حينام نعرف الله ع ّز ّ
صاد ٍر من قبله جميالً» [[[.نستنتج من هذه الفقرة أنّه ع ّد الفطرة الالشعورية تقابل
الشعور الظاهري ،واملسألة الها ّمة يف رأيه هذا أ ّن الفطرة املستودعة يف باطن اإلنسان
تستقل عن قواه الذهنية ومن ث ّم تسوقه نحو الله سبحانه ،فهي مصد ٌر
ّ
من شأنها أن
لكل خريٍ وصال ٍح ،لذلك تغرس يف نفسه مح ّبة أقرانه البرش وإرادة الخري لهم ،بل
ّ
حتّى إنّها توجد لديه رغب ًة يف محبّة الحيوانات والجامدات ،ومن ث َ َّم تجعله رؤوفاً
وعطوفاً إىل أقىص درج ٍة؛ وواصل كالمه قائالً« :لقد بعث الله تعاىل األنبياء واملرسلني
ليك يرشدونا إىل فطرتنا السليمة ،وليف ّعلوا الجانب الالشعوري من أنفسنا ويح ّولوه
[[[ -املصدر السابق.
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،6ص .1014
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،24ص .68
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،22ص .386
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شعوري» [[[.كام قال لو أ ّن مرشكاً تب ّنى الرشك مذهباً له بعيدا ً عن العناد
إىل أم ٍر
ٍّ
والتعصب ،وكانت لديه دوافع إنسانية نبيلة ونوايا أخالقية حسنة ،فهو يف واقع الحال
ّ
يكون قد بلغ درج ًة من معرفة الله وعبوديته؛ حيث نقرأ يف أحد آثاره ...« :األخالق
اإلنسانية السامية ت ّتسم بصبغ ٍة إلهي ٍة ،حيث قيل( :تخلّقوا بأخالق الله) ،وعىل هذا
األساس فهي درج ٌة ومقا ٌم من درجات ومقامات معرفة الله تعاىل وعبوديته ونابع ٌة
الشعوري ،فاإلنسان ينزع إىل القيم األخالقية عىل أساس فطرته الباطنية
منطلق
من
ٍ
ٍّ
التي تدعوه إىل ّ
التحل بالصفات اإللهية ح ّتى وإن مل يلتفت إىل جذورها الفطرية،
رصحت
ولك ّنه أحياناً ينكرها يف ذهنه الشعوري؛ لذلك نجد معارفنا اإلسالمية قد ّ
بأنّ أصحاب األخالق الفاضلة مثل العدل واإلحسان والكرم ح ّتى وإن كانوا مرشكني،
فإنّ أعاملهم هذه ذات تأثريٍ يف الحياة اآلخرة .إنّ رشك أو كفر أمثال هؤالء لو مل
يكن ناشئاً من عنا ٍد ولجاج ٍة ،فهم ال يحرمون من الثواب يف يوم القيامة لكونهم يف
حقيقة األمر بلغوا درج ًة من عبودية الله تعاىل ج ّراء دوافعهم الالشعورية» [[[.هذا
الكالم ّ
وجل
يدل بوضو ٍح عىل أ ّن الحركة األخالقية يف واقعها تعترب سريا ً نحو الله ع ّز ّ
ارتباط ٍ
ٍ
وطيد بينه تعاىل بصفته الخري املطلق ،وبني الكائن السالك
مام يعني وجود
يجسد وحد ًة حقيقيةً ،لذا حتّى إن عجزت املنظومة
نحو سبيل الخري؛ وهذا االرتباط ّ
أي تغيريٍ عىل
اإلدراكية لهذا الكائن عن إدراك كُنه هذا الهدف املتعايل ،سوف ال يطرأ ّ
تتغي ماهية ذلك االرتباط املق ّدس.
الهدف املنشود وال ّ
نتوصل إىل نتيج ٍة فحواها أ ّن الشيخ مط ّهري
استنادا ً إىل ما ذكر يف املباحث اآلنفة ّ
ال يعد األوامر األخالقية مج ّرد تكاليف منبثقة من ضمري اإلنسان ،فهي برأيه تع ّد
[[[
جزءا ً من حقيقة األمر فقط ،والحقيقة التا ّمة أنّها تدرج يف ضمن مقوالت العبودية؛
[[[ -املصدر السابق ،ص .387
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،2ص .179
[[[ -املصدر السابق ،ج  ،22ص .387
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ٍ
ارتباط بني األخالق والحقائق املاورائية
وهذا الرأي ين ّم بوضو ٍح عن اعتقاده بوجود
املتمثّلة بالله سبحانه وأوامره املباركة.

 خالصة القسم الثايننل ّخص فيام يأيت أه ّم املواضيع التي ذكرت يف الفصول الثامن حتّى الحادي عرش
جانب مام طرح يف مق ّدمة القسم الثاين
من الكتاب ،حيث تع ّرفنا من خاللها عىل
ٍ
بوصفه للبحث.
املسألة األساسية التي ارتكز عليها البحث يف هذا القسم متحورت حول رأي الشيخ
مرتىض مط ّهري يف حداثة إميانويل كانط ومختلف أطروحاته التي ساقها يف هذا
املضامر ،حيث افرتضنا أ ّن هذه األطروحات برأيه ليست جديد ًة من نوعها وال ميكن
فكري يف العرص الحديث ،إذ إنّها طرحت قبل ذلك من قبل األشاعرة،
ا ّدعاء أنّها إبدا ٌع ٌّ
فغاية ما يف األمر ميكن اعتبارها مداليل جديدة للفكر األشعري.
وفيام يأيت نتط ّرق إىل تلخيص مجمل املواضيع التي ذكرت يف فصول القسم الثاين
من الكتاب -الثامن حتّى الحادي عرش -بوصفها مق ّدمات لطرح استدال ٍل نها ٍّيئ يت ّم
تقريره يف نتيجة البحث لهذا القسم:

 خالصة الفصل الثامنتط ّرقنا يف الفصل الثامن إىل بيان رأي الشيخ مرتىض مط ّهري حول طبيعة النهج
الفكري الذي تب ّناه ،حيث قال :إنّه نشأ يف رحاب نهض ٍة إصالحي ٍة إسالمي ٍة مناهض ٍة
فسوا الدين
لالستبداد واالستعامر ويف الحني ذاته ال تتناغم مع آراء املتح ّجرين الذين ّ
بشكلٍ أسفر عن انحطاط املسلمني ،لذلك أكّد عىل أ ّن ر ّواد هذه النهضة وصفوا
التفسري الخاطئ للتعاليم الدينية والتحريفات التي طالت اإلسالم بكونها السبب
الحقيقي يف متهيد األرضية املناسبة لسلطة بعض الطبقات االجتامعية عىل غريها؛
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وال فرق يف ذلك بني االستعامر الحديث وبني الحقبة التأريخية التي سبقته ،ومن ث َ َّم
ال محيص للمسلمني إن أرادوا الخالص من الظلم والجور إال أن يتب ّنوا نظريات لها
القابلية عىل خالصهم بحيث تكون متق ّوم ًة عىل تفسريٍ
واقعي للتعاليم اإلسالمية.
ٍّ

األوضاع املشار إليها هي السبب يف طرحه فكرة أ ّن النهضة اإلصالحية يف العامل
اإلسالمي مرتبط ٌة بالنهضة الفكرية التنويرية ،لك ّنه مع ذلك أكّد عىل عدم قدرة هذه
النهضة -التي وصفها بالتنويرية اإلسالمية -يف تحقيق أيّة مثر ٍة إثر عجزها عن إحياء
التعاليم الدينية مبعناها األصيل الذي يُطرح الدين فيه بوصفه منقذا ً للبرشية ،ما مل
يت ّم تفعيل أثر العقل ورفع شأنه يف رحابها.

ٍ
ارتباط وثيقٍ بني
بنا ًء عىل ما ذكر نستنتج أ ّن هذا املفكّر املسلم أكّد عىل وجود
إحياء الفكر الديني والدعوة إىل التعقّل ،وعىل أساس هذا التو ّجه الفكري سلّط
الضوء عىل الرصاع العقيل الفلسفي مع التعاليم الدينية يف ضمن النشاطات الفكرية
لر ّواد النهضة التنويرية اإلسالمية التي ع ّدها منطاً من أمناط اإلحياء الفكري والحداثة
والتج ّدد يف العامل اإلسالمي ،ومن ث ّم دعا إىل مواجهة التفسري املح ّرف واملنح ّط
لإلسالم عن طريق استئصال املعتقدات الباطلة والتح ّرر من األعباء الثقيلة للخرافات
واألوهام والخالص من الجمود والتح ّجر الفكري؛ وخالصة الكالم أنّه ع ّد التفسري
حل به ،متق ّوماً عىل النقد
الصائب والناجع للتعاليم اإلسالمية والذي ينقذ الدين مام ّ
العقيل الذي يعني االعتامد عىل نبي الباطن -العقل -فهو برأيه السبيل ملعرفة حقائق
التعاليم الدينية التي جاء بها نبي الظاهر -النبي املرسل (صىل الله عليه وآله) -ومن
ث َ َّم معرفة الله تعاىل وأداء عبادته الحقّة بأكمل وج ٍه يف رحاب تعاليم الكتاب والس ّنة.
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ّ

حق املعرفة أ ّن هذا الرأي يقتيض البحث والتحليل لبيان طبيعة
العقل ،فهو يعرف ّ
العقل والتع ّرف عىل مستوى قابلياته ونقاط ق ّوته وضعفه ،وهذا يعني أ ّن الكالم عن
أقل تقديرٍ -يستدعي الولوج يف نطاق
النهضة الفكرية العقلية -يف عرصنا الراهن عىل ّ
الفلسفة النقدية التي تُنسب إىل إميانويل كانط.
وأثبتنا يف هذا الفصل أيضاً أ ّن فلسفة كانط النقدية برأي الشيخ مط ّهري ،مرتكز ٌة
عىل أساس البحث عن الحقائق املاورائية عىل ضوء دراسة قدرة العقل وتحليلها يف
فهم مختلف املسائل العقائدية واإلجابة عن االستفسارات املطروحة حولها؛ لذلك مل
يعدها طرحاً جديدا ً ومبتكرا ً عىل الساحة الفكرية ،فهي ترضب بجذورها يف تأريخ
املسلمني منذ عرص صدر اإلسالم وبقيت مطروح ًة عىل طاولة البحث العلمي حتّى
يومنا هذا ،فهناك كثري من الجدل والنقاش حولها مام أ ّدى إىل تب ّني أفكا ٍر متن ّوع ٍة
بشأنها من قبل الفالسفة وغريهم عىل م ّر العصور ،فأهل الحديث -الحنابلة واألشاعرة
صف ٍ
واحد يف مقابل املعتزلة والفالسفة املسلمني.
إىل جانب العرفاء -قد وقفوا يف ٍّ
مطروح يف التأريخ الفكري القديم
عم ذكر فقد أكّد عىل أ ّن النقد العقيل
فضالً ّ
ٌ
للمسلمني معتربا ً هذا األمر ال يقلّل من أهميته ،حيث أشار يف مختلف آثاره إىل عدم
قدرتنا عىل امتالك فلسف ٍة ما مل منتلك معرف ًة بطبيعة الذهن ،وهذا الرأي ّ
يدل بوضو ٍح
عىل أنّه واكب إميانويل كانط يف القول برضورة النهضة الفكرية مبحورية العقل ،كام
سار عىل نهجه يف الفلسفة النقدية؛ لذا ميكن القول إ ّن نهجه الفكري ال يختلف عن
نهج هذا الفيلسوف الغريب إال يف مجال تأكيده عىل قدرة العقل يف دراسة وتحليل
أقل تقدي ٍر ميتلك القابلية للخوض يف تفاصيل
القضايا امليتافيزيقية ،إذ قال إنّه عىل ّ
معيٍ.
بعض القضايا الدينية يف ضمن مستوى ّ
وكام ذكرنا فهو يعد العقل نبي الباطن ،لذا تتزايد قابلياته مع كرثة تجاربه
ومامرساته ،وإثر ذلك مييس قادرا ً عىل تحليل بعض القضايا الدينية بشكلٍ
مستقل
ٍّ
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فيدرك حقائق التعاليم التي جاء بها وحي السامء بأمثل شكلٍ .

 خالصة الفصل العارشالفصل العارش تض ّمن مباحث حول رأي الشيخ مرتىض مط ّهري بالوجهة املعرفية
إلميانويل كانط ،حيث ع ّدها عىل غرار معرفة األشاعرة والحنابلة ،وعىل هذا األساس
بادر إىل نقد نظريته املعرفية بهدف إثبات قدرة العقل عىل الخوض يف املعارف
الدينية.
ويف هذا املضامر قال إ ّن كانط قد أصاب يف تحديد مسألة املعرفة بعد أن أكّد عىل
قدرة اإلنسان يف اكتسابها اعتامدا ً عىل ذهنه وعىل الحقائق الخارجية معاً ،إال أ ّن الخلل
تركيب من املعلومات الخارجية واملرتكزات
يف رؤيته هذه يكمن يف ا ّدعائه أ ّن املعرفة
ٌ
الذهنية ،فهذا اال ّدعاء مثرته القول مبثالي ٍة استعالئي ٍة وتفنيد الفكر امليتافيزيقي.
نظرية كانط برأي الشيخ مط ّهري غري مؤ ّهل ٍة ألن تضع حالً ملسألة املعرفة ،فهي
تفصل بني عاملي الذهن والخارج ،ويف نهاية املطاف تؤ ّدي إىل حدوث نزع ٍة شكوكي ٍة
ٍ
ٍ
جديد ،بل قد تتس ّبب أحياناً بحدوث سفسط ٍة عرب إنكارها للحقائق الخارجية.
بنمط
وتجدر اإلشارة إىل أ ّن السبب يف ترتّب هكذا آثار عىل نظرية كانط برأي الشيخ
مط ّهري يعود إىل عدم قدرته عىل طرح تحليلٍ
صائب للمقوالت الذهنية االثنتي
ٍ
للحس -حيث مل يدرك حقيقة االختالف بني املعقوالت األوىل
عرشة -الصورة السابقة ّ
والثانية ،كام مل مي ّيز بني املعقوالت الفلسفية واملنطقية الثانية.

إضاف ًة إىل ذلك فالشيخ مط ّهري مل يتّفق مع كانط يف تفسريه للمعرفة امليتافيزيقية
وع ّده باطالً ال أساس له من الص ّحة ،إذ قال إ ّن مبادئ الفكر املاورايئ ومفاهيمه مثل
مفهوم الله تعاىل ،هي مبادئ ومفاهيم غري عيني ٍة ،كام أنّها ال ميكن أن تتقيّد بنطاق
التحليل الفكري الض ّيق.
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ّ

ومن ث ّم استنتج من جملة ما ذكر أ ّن كانط قد ارتكب خطئاً فادحاً حينام توقّف
باطل
يف الفلسفة امليتافيزيقية ،حيث قال« :تو ّقف الس ّيد كانط يف الفلسفة املاورائية ٌ
جمل ًة وتفصيالً وال مس ّوغ له».

 خالصة الفصل الحادي عرشيف الفصل الحادي عرش واألخري من الكتاب أرشنا إىل أ ّن الشيخ مرتىض مط ّهري
عارض إميانويل كانط يف نظريته املحورية التي طرحها حول نقد العقل العميل والتي
تعني تفنيد املعرفة امليتافيزيقية بغية فسح املجال لتحقّق اإلميان ،حيث أكّد عىل أ ّن
هذه املعرفة ليست ممكن ًة فحسب ،بل تع ّد رضوري ًة أيضاً وال محيص منها ،كام ع ّد
تجريد العلوم الدينية من االستدالالت العقلية سبباً لزعزعة أركان اإلميان والحيلولة
كل شائب ٍة.
دون تحقّقه وظهوره يف مظهره النزيه العاري من ّ
ٍ
ال ّ
هدف
شك يف أ ّن اإلميان الذي يعني التعلّق بفكر ٍة مع ّينة والسعي لتحقيق
والتعصب فيام لو تج ّرد عن املعرفة
متعا ٍل ،عاد ًة ما يكون عرض ًة للخرافات والتح ّجر
ّ
الحقّة ،ومن ث ّم مييس وسيل ًة طيّع ًة يف متناول املنافقني؛ ومن ناحي ٍة أخرى فاملعرفة
من دون إميانٍ
الخاصة ،ومن هذا املنطلق أكّد الشيخ
حقيقي لها عيوبها ونواقصها
ّ
ٍّ
ٍ
ارتباط وثيقٍ بني األمرين ،وع ّد أحد مكامن الخلل يف
مط ّهري عىل رضورة وجود
فلسفة إميانويل كانط أنّه فصل بينهام ،وأوعز ذلك إىل تأث ّره بالتعاليم الدينية
اليهودية واملسيحية.
رغم أ ّن هذا الفيلسوف املسلم تب ّنى فكرة قدرة اإلنسان عىل امتالك معرف ٍة
ماورائي ٍة معتربا ً إياها رضوري ًة له بغية ترسيخ اإلميان الخالص يف نفسه وتنزيهه من
كل خراف ٍة وشائب ٍة ،إال أنّه يف الحني ذاته أيّد إمكانية وجود ميتافيزيقا عملية أخالقية،
ّ
بل ع ّد هذا األمر حتمياً .وقد ذكرنا يف ضمن تفاصيل البحث أ ّن هذا الرأي ينسجم
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مع أطروحة كانط يف ظاهرها فقط لكونه متضا ٌّد معها من حيث الداللة ،وبعد ذلك
بادرنا إىل بيان هذا التضا ّد ابتدا ًء من النقد الذي طرحه الشيخ مط ّهري عىل نظرية
رص أساسي ٍة من هذه النظرية،
األخالق الكانطية وأثبتنا أنّه اتّفق معه يف ثالثة عنا ٍ
وهي كون األحكام األخالقية وجداني ًة فطريةً ،وكلّيةً ،وتعترب اإلنسان غاي ًة بح ّد ذاته؛
أسايس آخر وهو كون األوامر األخالقية مطلق ًة وغري
رص
لك ّنه اختلف معه يف عن ٍ
ٍّ
بأي ٍ
قيد أو ٍ
رشط ،وعىل هذا األساس ال ميكن أن يوصف الفعل بكونه أخالقياً
مقيّد ٍة ّ
ٍ
وقصد ،بل ليس من املمكن أن يتحقّق من دون هذين الرشطني،
ما مل ينبثق من دافعٍ
وهذا األمر هو السبب يف بطالن هذا الجزء من نظرية كانط األخالقية ،فوصف
مطلق وغري مق ّيد وال مرشوط يع ّد مغالط ًة ويكتنفه كثري من
األمر األخالقي بكونه
ٌ
الغموض برأي الشيخ مط ّهري؛ وهذا الوصف يف الواقع هو الذي يقطع الصلة بني
األخالق وفعل الخري.
هذه املؤاخذة التي ساقها الشيخ عىل نظرية كانط األخالقية هي التي جعلته
يش ّببها بالفكر األشعري ،حيث قال إ ّن الضمري الكانطي -العقل العميل -عىل غرار
األوامر والنواهي التي يصدرها إله األشاعرة ،فهي ال تثمر عن أيّة مصلح ٍة وال تدفع
أيّة مفسد ٍة ،كام أنّها ال تتمحور عىل مبادئ الخري والـ ُحسن يف وضع مبادئها األساسية.
حتّى لو تغاضينا عن املؤاخذات التي طرحها الشيخ مط ّهري عىل نظرية كانط
األخالقية ،فهو مع ذلك ال ميكن أن يؤيّدها ،ألنّه ال يعد األوامر األخالقية عقلي ًة
مطلق ًة وكلّي ًة بحيث لها القابلية عىل التوحيد بني البرش ونفي سلطة بعض الطبقات
ٍ
فحينئذ ينبغي له اإلذعان إىل فكرة
االجتامعية عىل األخرى؛ وإذا افرتضنا أنّه أيّدها،
استقاللية الذات التي طرحها هذا املفكّر الغريب.
سبب لنشأة ٍ
منط من األنانية
استقاللية الذات أخالقياً من وجهة نظر كانط ٌ
والشعور باالكتفاء الذايت من قبل اإلنسان يف مساعيه الرامية إىل نيل السعادة
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ّ

املنشودة ،لذلك ذهب الشيخ إىل القول بأ ّن ا ّدعاء وجود هكذا قدرة لدى اإلنسان
بعي ٌد عن الواقع ،فغاية ما ميكن نسبته للعقل البرشي من قابليات هو وصفه بنبي
الباطن ،كام من شأنه إرشاد اإلنسان إىل املعاين السامية الكامنة يف دروس الوحي
املق ّدس وهدي السامء ،ومن هذا املنطلق يعني صاحبه عىل السري يف طريق السعادة
املنشودة.
أرشنا أيضاً يف هذا الفصل إىل أ ّن الشيخ مط ّهري حاول وضع أُسس ٍ
خاص
منط ٍّ

من العلوم املاورائية العملية من خالل تفنيده امليتافيزيقا التأسيسية املطروحة عىل
كل فعلٍ
أخالقي بأنّه
أساس مبدأ االستقالل الذايت األخالقي ،وعىل هذا األساس ع ّد ّ
ٍّ
وجل مام يعني أ ّن األوامر األخالقية يف عني كونها تكاليف منبثقة
حرك ٌة نحو الله ع ّز ّ
من الضمري والعقل العميل ،فهي تندرج أيضاً يف ضمن مقولة العبادة.

 نتيجة البحث يف القسم الثايننستنتج النقاط التالية من جملة ما ذكر من آراء الشيخ مرتىض مط ّهري ونظرياته:
 )1رضورة السري يف ركب نهض ٍة تنويري ٍة عقلي ٍة ،وإعادة النظر يف فهمنا للدين عىل
ضوء األحكام العقلية.
 )2رضورة تب ّني فلسف ٍة نقدي ٍة إىل جانب تحديد مدى قابلية الق ّوة اإلدراكية لدى
مطروح
اإلنسان ،وهذا األمر بطبيعة الحال ال يع ّد جديدا ً عىل الساحة الفكرية ،فهو
ٌ
يف األوساط الفكرية اإلسالمية منذ القدم.
 )3الفلسفة النقدية التي ينبغي لها أن تُطرح يف العرص الراهن من شأنها أن
ٍ
مسلك مغاي ٍر ملا سلكه املفكّر الغريب إميانويل كانط ،أي ميكن االعتامد عليها
تجري يف
يف إثبات املعتقدات الدينية عقلياً عىل ضوء اإلقرار بكون النقد العقيل مرآ ًة تعكس
قابليات العقل البرشي يف متييز املعتقدات الدينية الحقّة عن تلك املم ّوهة واملزيّفة،
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أل ّن العقل يف الحقيقة قاد ٌر عىل معرفة اآللهة املزعومة التي جعلها البعض أرباباً
تُعبد وتق ّدس ،ومن ث َ َّم فهو ميكن اعتباره عقب ًة مستحكم ًة ورادعاً قوياً يحول دون
خاصة.
استغالل بعضهم اسم الله تعاىل لتحقيق مآرب ّ
 )4إضاف ًة إىل كون املعرفة الدينية الحقّة أساساً راسخاً لإلميان والعبودية الصادقة،
فاالرتباط القلبي بالله تعاىل وتب ّني القيم الدينية السامية يسوقان اإلنسان إىل امتالك
كل فعلٍ
عمل
أخالقي بأنّه ٌ
معرف ٍة به تبارك شأنه؛ ومن هذا املنطلق ميكن اعتبار ّ
ٍّ
مختلف متاماً
عبادي واستجاب ٌة لنداء الضمري الالشعوري ،وهذا الرأي بطبيعة الحال
ٌ
ٌّ
مع نظرية إميانويل كانط التي طرح فيها أحكاماً بهدف إثبات استقاللية الذات.
األحكام األخالقية الكانطية املتق ّومة عىل مبدأ استقاللية الذات ،هي يف الواقع
كل ُحسنٍ وخريٍ ،ومستوحا ٌة من العقل العميل وإرادة اإلنسان بعيدا ً عن
مج ّرد ٌة من ّ
كل ٍ
سام ومصلح ٍة مقصود ٍة؛ وهذه النزعة العقلية ش ّبهها الشيخ مط ّهري بإله
ّ
هدف ٍ
األشاعرة الذي ال يسمع وال يرى شيئاً.
وأ ّما خالصة جملة املباحث التي تط ّرقنا إىل رشحها وتحليلها يف قسمي الكتاب ،أ ّن
الشيخ مرتىض مط ّهري انتقد مبادئ الحداثة التي طرحها إميانويل كانط لإلنسان املعارص
الذي يحثّ الخطى نحو الهروب من تأري ٍخ حافلٍ بالظلم والتديّن الذي طغت عليه
صبغة القرون الوسطى وأعرافها الهزيلة؛ حيث ع ّد هذه املبادئ مضامرا ً يق ّر اإلنسان يف
رحابه بعجزه املعريف تجاه حقائق الكون الذي يعيش يف كنفه ،وقال إنّها تتض ّمن دعو ًة
حكيم يوصف بالـ ُحسن والخري والكامل والسعادة ،إىل جانب
إىل عدم االكرتاث ّ
بكل أم ٍر ٍ
تحريضها عىل رفع شعار استقاللية الذات وحرمة النفس .هذه امليزات هي التي جعلت
الشيخ مط ّهري ينتقد نظرية كانط األخالقية ،ويتساءل عن إمكانية تحقّق املبادئ التي
تض ّمنتها ،فكيف ميكن تب ّني رأي األشاعرة وزعم أ ّن العقل البرشي عاج ٌز عن معرفة مدبّر
الكون الحكيم وغري قاد ٍر عىل متييز اإلله الحقيقي عن املزيّف.
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إله األشاعرة يف الواقع عىل غرار العقل العميل الذي تب ّناه إميانويل كانط ،فهو
عاج ٌز ومكبّل اليدين وكأنّه أص ٌّم وأعمى ،فال قيمة عنده للخري والـ ُحسن والكامل
والسعادة؛ ولك ّنه مع ذلك يدعو إىل تح ّرر اإلنسان وإنقاذه مام هو فيه من أوضا ٍع
مزري ٍة! فاإلنسان الذي مينح األفضلية لنفسه وال يعد الله تعاىل مدبّرا ً حكيامً للكون
وال يؤمن به ربّاً له وال يق ّر بأنّه الخري األسمى والـ ُحسن التا ّم ،ويف الحني ذاته ال يسعى
ٍ
ارتباط به؛ كيف ميكنه أن ينجو من براثن اآللهة املزيّفة والنزوات
إىل تحقيق أدىن
النفسية الجامحة التي تق ّيده بأغالل العبودية الباطلة؟!

إذن ،حداثة إميانويل كانط برأي الشيخ مرتىض مط ّهري ليست سوى نظري ٍة
يستحيل تحقّقها ،لذا دعا إىل القيام بنهض ٍة تنويري ٍة -مسيحي ٍة أو إسالمي ٍة -تكون
رص متق ّو ٍم عىل مبادئ النقد العقيل بحيث متنح اإلنسان قدر ًة تنقذه مام
مق ّدم ًة لع ٍ
هو فيه من أوضاع مزرية وتخلّصه من القيود التي كبلّه بها تأريخه املظلم ،وهذا
كل يش ٍء معيارا ً لتقييم قابلية العقل عىل إنجاز مها ّمه
النقد يجب أن يكون أ ّوالً وقبل ّ
املوكلة إليه؛ ولك ّن هذا ال يعني أ ّن النقد العقيل يقطع الطريق عىل العلم الديني
العقيل ويف الحني ذاته فهو ال يفتح الباب عىل مرصاعية الستقاللية الذات اإلنسانية
وصائب عن
حقيقي
سبيل إليجاد تص ّو ٍر
أخالقياً ،بل األمر عىل عكس ذلك متاماً ،فهو ٌ
ٍ
ٍّ
يحب الخري والصالح لبني آدم ويتعامل معهم برحم ٍة
الله تبارك شأنه بوصفه إلهاً ّ
ديني ينقذ اإلنسان من واقعه املرير ويسوقه نحو
ورأف ٍة؛ نعم ،إنّه واز ٌع لتحقّق ٍ
علم ٍّ
الكامل والسعادة ،وهذا هو املعنى الحقيقي لعرص النقد ...طبعاً هذا ما ذهب إليه
الفيلسوف املسلم مرتىض مط ّهري.
والحمد لله أ ّوالً وآخرا ً
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مط ّهري ،املجلّد الثالث ،طهران ،منشورات صدرا ،الطبعة الخامسة 2010 ،م.
 )49مرتىض مط ّهري ،مجموعه آثار (باللغة الفارسية) ،يادداشت هاي استاد
مط ّهري ،املجلّد السادس ،طهران ،منشورات صدرا ،الطبعة الثالثة 2006 ،م.
 )50مري عبد الحسني نقيب زاده ،فلسفه كانت -بيدار از خواب دگماتيسم
(باللغة الفارسية) ،طهران ،منشورات (آگاه) 1983 ،م.
 )51كارل ثيودور ياسربس ،كانت (باللغة الفارسية) ،ترجمه إىل الفارسية مري عبد
الحسني نقيب زاده ،طهران ،منشورات طهوري ،الطبعة الثانية 2011 ،م.
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