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الفالسفة والذي تبدأ معه حمبة جدٌدة فً الفلسفة الحدٌثة خصوصا والفلسفة عموما هو اول 

 ات حٌاته ومؤلفاته.الفٌلسوف االلمانً كانط ، وفً البدء نستعرض ألهم محط

 كانط إيمانوئيل 

( وكان أبوه سروجٌا ، تلمى تعلٌمه بإحدى 0ٓٗٔ -2ٕٗٔولد إٌمانوبٌل كانط فً كونجسبرج فً ألمانٌا )

المدارس الثانوٌة بالمدٌنة ، ثم بجامعتها التً لام بالتدرٌس فٌها فٌما بعد محاضرا أوال ثم أستاذا بعد ذلن لعدة 

ة األوربٌة : احدهما النزعة العملٌة تٌاران ربٌسان من تٌارات الفلسف  اثر فً فكر كانطولد أعوام 

( ؛ والتٌار فو فول (م2ٔٙٔ -ٙٗٙٔ)لٌبنتزالتً وصلته عن طرٌك أساتذته بالصورة التً صاغها ) 

 هٌوم)اآلخر هو النزعة التجرٌبٌة التً شعر بتأثٌرها شعورا لوٌا حٌن ولع على بعض كتابات 

مع كانط بٌن هذٌن المذهبٌن )الحسً والعملً( فً ٌج إذ.  ةفً ترجمتها األلمانٌ م(22ٙٔ -2ٔٔٔ)

 محاولة لتفسٌر العلم والوجود مما جعل منه فٌلسوف ألمانٌا األكبر 

ً بٌن )، فمواضٌع عدة فً بداٌاته الفلسفٌة تناول كانط  لمد ً كان موفِما  دٌكارتنجده أحٌانا

، (م2ٕ2ٔ – ٕٗٙٔ) رى متابعاً لنٌوتن( فً مسألة الموة المؤثرة ، و أحٌاناً أخلٌبنتزو  (مٓ٘ٙٔ – 5ٙ٘ٔ)

الرٌاضً الكبٌر ، بمحاولة هً أشد  هذا درس نظرٌة نظام العالم فً محاولة إلكمال عمل إذ

منهج نٌوتن ومبادبه العامة فً تخطٌط نشأة العالم ، و أستهوتهُ بحوث  أستعمالجرأة ، وهً 

ً أُعجب بـ  ، هٌتشسو األخالق التً نشرها المفكرون االنكلٌز)شافتسري ، هٌوم ( ، وأٌضا

. وبحث عن مبادئ الذوق والحس األخاللً وفكرة الواجب والشرف ((م220ٔ – 2ٕٔٔ) روسو)

 . والصفات الحمٌدة 

 هو لدىتطور كانط الفكري فً ثالث مراحل ربٌسة مهمة ، المرحلة األولى كما ٌمع 

و  فولف ( ، ومع ذلن   لٌبنتزالفالسفة األلمان فً عصره ، كان فٌلسوفا ً عملٌا ً ، متأثرا ً بـ ) 

أما المرحلة الثانٌة تظهر فً مماالته آنذان عالمات األصالة وعدم الرضا عن المذهب العملً . 



 

 

مماالت هٌوم و أبحاثه أٌمظته من  إنفتأثر فٌها إلى حد ما بالفالسفة التجرٌبٌٌن البرٌطانٌٌن. إذ 

سباته الدجماطٌمً ، ولادته ألستنتاج أن كل معرفة تبدأ بالتجربة ، و أن الحمٌمة المصوى 

. و رفتها عن طرٌك العملا ال ٌمكن معالخارجٌة لألشٌاء فً ذاتها التً توجد وراء إحساساتن

أصبح ممتنعا ً بأنه إذا تم تطوٌر فكر ) هٌوم ( إلى نتابجه المنطمٌة ، لوجدناه ٌتضمن بالفعل بأنه 

، بل حتى تلن المبادئ فً الرٌاضٌات أٌضا ً ، هً ٌست كل المبادئ فً الفٌزٌاء فحسب ل

بسبب العادة و تداعً تعمٌمات محتملة تموم على المالحظات. و أن إعتمادنا بضرورتها هو 

 .األفكار

و فً هذه المرحلة عرف كانط أٌضا ً فً مجال األخالق كثٌرا ًمن فكر فالسفة األخالق 

(. وحٌن أنجذب فً البدء للمذهب )شافتسٌري ، وهاتشٌسون ، وهٌوم و السٌماالبرٌطانٌٌن ، 

لٌها بصورة مطلمة التجرٌبً األخاللً ، لم ٌستطع أن ٌكتشف فٌه مبادئ ٌمكن األعتماد ع

كمبادئ الرٌاضٌات ، ووجد نفسه غٌر لادر على تمبل تلن المبادئ الذاتٌة التً ال ٌمكن الوثوق 

بها بوصفها أساسا ً لألخالق )كالحاسة الخلمٌة ، والتعاطف ، واللذة ، والمنفعة(. لٌصل إلى أن 

وفا ً عملٌا ً صارما ً فً المبادئ األساسٌة فً األخالق تموم بحك فً العمل. وبعدها ظلَّ فٌلس

ً متحمسا ً لـ )روسو( ، الذي كان متعاطف مع عامة  األخالق. وبعد هذه المرحلة أصبح لاربا

. و ٌعترف كانط بأثر )روسو(علٌه فً الناس محترما ً لحمولهم وتفضٌله للجمهورٌة الدٌممراطٌة

 .مالحظات حول الشعور بالجمال والجالل(بحثه )حواشً 

، و أنكب على إعادة  مٌتافٌزٌمٌارحلة النمد أزداد شعور كانط بالطبٌعة الجدلٌة للولبل م

. ثم تأتً المرحلة الثالثة أي المرحلة النمدٌة ، التً تكون لوحدها أهمٌة النظر فً حدودها

وهٌوم( لام ببحث جاد فً مصادر المعرفة البشرٌة ،  (م2ٓٗٔ – ٕٖٙٔ) . فكانط مثل )لونعالمٌة

ول تحدٌد لدرات الذهن البشري ، إال أن منهجه مختلف أتم األختالف عنهما . فمد بدأ لون فحا

رّدا األفكار المركبة إلى أصولها جٌة لعملٌتً اإلحساس والتأمل ، و وهٌوم بالتفسٌرات السٌكولو

لكها كانط بدأ بالمعرفة الٌمٌنٌة بالصورة المطلمة التً ٌمت على حٌن.  المفترضة فً أفكار بسٌطة

اإلنسان فً الرٌاضٌات، والفٌزٌاء ، المعرفة التً تعجز األوصاف السٌكولوجٌة كما ٌرى ، عند 

لون وهٌوم أن تفسرها. فكانط بنى نظرٌة جدٌدة للذهن البشري ، ٌعتمد أنها تكفً لتفسٌر 

ثالث ملكات أولٌة ، هً ملكة المعرفة ، وملكة على ٌنمسم بأنّه إنجازاته. فمد تصور الذهن 

 .اإلرادة ، وملكة الشعور ، وٌكرس لكل منها كتابا ً من كتبه النمدٌة الثالثة 

 م20ٔٔ (العمل المحضنمد )بكتاب  تبدأ فلسفة كانط  الناضجة الخاصة به إنّ فٌمكن المول 

ض ما ٌدخل من األحكام ؛ ومهمة هذا النمد هً عر (النمدٌة الفلسفة)وأشهر تسمٌة لها هً 

فً الرٌاضة البحتة والعلم الطبٌعً ، وبٌان كٌف تكون تلن األحكام ممكنة ،  التركٌبٌة المبلٌة 

. وٌرى كانط أن كل حكم أما أن ٌكون تحلٌلٌا أو تركٌبٌا  ، وأما مٌتافٌزٌمٌاوتمحٌص دعاوى ال

الشا   )تحالة منطمٌة مثل أن ٌكون لبلٌا أو بعدٌا ، والحكم التحلٌلً إذا نتج عن سلبه اس

كان الحكم محاال من الوجهة المنطمٌة. أي  ونملّ  إذا للنا الشا األخضر نناأل (األخضر ملون 

تتضح حمٌمٌة اإلحكام التحلٌلٌة من تحلٌل الحدود التً تتألف منها . أما اإلحكام التركٌبٌة فهً 

لتً تمرر لوانٌن تجرٌبٌة عن الطبٌعة تلن ا والسٌماتلن اإلحكام التً تطلك على ولابع التجربة ، 

، وٌكون الحكم لبلٌا إذا كان مستمال عن كل خبرة ، بل مستمال  (النحاس موصل للكهرباء)مثل 



 

 

، ٌمكن إظهار صدلها بمجرد  (لبلٌة)عن انطباعات الحواس جمٌعا . وجمٌع األحكام التحلٌلٌة 

ٌصوغ كانط مشكلةَ األحكام بأن  إذ .دون اللجوء إلى التجربة والمالحظةمن تحلٌل حدودها 

وهذا هو السؤال الربٌس فً  (كٌف ٌمكْن أن تكون األحكام التركٌبٌة المبلٌة ممكنة ؟)ٌسأل 

الفلسفِة النمدٌِة ، ولد تطلبْت اإلجابةُ عنهُ نمداً لكل المعرفة النظرٌة  واألخاللٌة ، كما تطلبْت 

عما هو مفارق للطبٌعة ، أي أنها تعطى معرفة بِأنها تعطى معرفة  مٌتافٌزٌمٌاتمحٌصاً لدعوى ال

 .عما ٌجاوز نطاق كل خبرة ممكنة 

وهذه الولابع الثابتة هً نمطة البداٌة فً تفكٌر كانط ؛ فمنها شرع فً النظر ، وعلٌها ألام 

المذهب. ومنهجه هو البدء من هذه الولابع الممررة أو المعطٌات ، ثم أخضاعها للتحلٌل 

 سعىالمكونة لها ، وهذا التحلٌل هو التحلٌل الترنسندنتالً ، الذي  األولٌةرها ألستخالص عناص

ً إلى تحدٌد ) ( أي عملٌاً ولبل كل تجربة ، الشروط التً تجعل معرفتنا ممكنة، وفً الولت أولٌا

 .ٌرسم مدى هذه المعرفة وحدودها نفسه 

ثمرة ناضجة من  (األخالق ٌامٌتافٌزٌمتأسٌس )ثم ٌظهر مذهب كانط األخاللً ، فٌُعد كتاب 

العمل المحض بأربع )أي بعد ظهور نمد  م20٘ٔسنة  فً ثمار المرحلة النمدٌة ، حٌث ظهر

ً هذا الكتاب أن ٌدعم أفكاره عن األمر أستطاع كانط ف إذ، وبعد طبعته الثانٌة بعامٌن(، سنوات

نمد العمل )بذلن  لكتاب لخطوط الربٌسة لألخالق النمدٌة ، ومهد األخاللً المطلك  ، وٌعرض ا

 . (العملً

، ونمواً  العمل المحض(نمد )العملً للعمل ٌنمو نمواً مختصراً لرب نهاٌة  األستعمالأما 

، والحجة تمول أن المانون األخاللً ٌتطلب العدالة  م200ٔعام  (نمد العمل العملً)أرحب فً 

وحدها هً التً ٌمكنها أن تضمن هذا ، أي السعادة التً تتناسب مع الفضٌلة. والعناٌة األلهٌة 

وحٌاة مستمبلة ، وٌلزم أن تكون هنان  إلهوٌبدو إنها لم تضمنها فً هذه الحٌاة. ومن ثم فهنان 

 . ون ذلن لن ٌكون هنان شا من لبٌل الفضٌلةدمن حرٌة ، مادام 

جاء هذا النمد  . حٌثالنمد نظاموبه أكتمل  (نمد ملكة الحكم  )صدر كتاب  م25ٓٔوفً عام 

الدٌن فً حدود )صدر كتاب  م25ٖٔوفً العام . بٌن فلسفة الطبٌعة وفلسفة الحرٌةحلمة تمع 

 مٌتافٌزٌمٌا) م252ٔوتاله فً  (مشروع السالم الدابم)صدر  م25٘ٔوفً  (العمل وحده

تعامل مع الحموق التً لدى ت التًالحك ،  عمٌدة) ضم لسمٌنٌألخالق ا مٌتافٌزٌمٌاو .(األخالق

تعامل مع الفضابل التً ٌجب ت التً، وعمٌدة الفضٌلة ،  علٌها صولٌمكن الح التً الناس أو

 .(الحصول علٌها

أن الفكر الكانطً فكر إٌجابً وبَنّاء ، فمهمة كانط هً مهمة تأسٌس وتشٌٌد ، سواء فً العلم 

، لادرون على بلوغ الحمٌمة فً العلوم  أنناٌرى  إذأو فً األخالق أو الفن أو السٌاسة أو الدٌن ؛ 

وأن المانون األخاللً ٌملٌه الضمٌر ، وأن الجمال ٌفرض نفسه على الناس بضرورة شاملة ، 

ً أن تكون الحرب سبٌال ً من سبل الحك ، وٌجعل من  وأن العمل فً علٌاء عرشه ٌنكر إطاللا

ً م م المطامح العمٌمة الراسخة فً شعور باشراً لكل دولة ، وان الدٌن ٌالبحالة السلم واجبا

ه بدلة كبٌرة فأنه ٌساعد على تمدٌم لاعدة العمل  .ان وعملهاإلنس وبتحدٌد وتوسٌع مفهوم التوجَّ

السلٌم فً تطبٌماته على معرفة الموضوعات الفوق حسٌّة. ففً المدرة على التوجه فً التفكٌر 

ل وحده وظٌفة موكولة للعملٌادة أستعمال العمل ذاته ستكون  إنّ كانط ٌمكن المول  ٌرىعامةً كما 



 

 

ً من الموضوعات المعروفة )بالتجربة(  إلى التوسع فٌما وراء حدود التجربة أن سعى  أنطاللا

 . كلّها ، فال ٌجد أبداً أي موضوع للحدس ، بل فضاًء أو مكاناً لهذا األخٌر

فكان  و أنتمل من مرحلة إلى أخرى بتأن    تطورلد أن توجه كانط الفكري  ومن المالحظ

فلسفة جدٌدة أحتلت مكانة كبٌرة بٌن فالسفة ل، ثم بانٌاً اً ، محلالً متشككاً ، ثم نالداً حصلارباً ، متف

عصره بل بٌن جمٌع الفالسفة المدماء والمحدثٌن والمعاصرٌن. وأٌضا من المالحظ أن كانط فً 

 أعماله المبكرة كان أكثر أهتماماً بالعلم ، و أن كانت أعماله ال تخلو من الفلسفة .

 


