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من "غرائب الفلسفة" اليت يذكرها الفيلسوف الفرنسي إتيان صوريو، يف آخر كتبه، حادثة طريفة 

وقعت له عندما كان يدرس الفلسفة جبامعة ليون؛ فقد زاره شخص على وشك التقاعد من عمله 

ملشاة، يريد أن يتعلم الفلسفة. ويسأل األستاذ هذا الطالب الغريب، عن العسكري، كمساعد يف قوات ا

الدراسات اليت تلقاها يف هذا امليدان. فيجيب: "لقد حفظت كتاب املونادلوجيا". وفجأة، وبكل متكن 

واعتداد، شرع يتلو عليه: "املونادة اليت سنتحدث عنها ما هي إال جسم بسيط، وبسيط تعين بدون 

 حفظ الرجل عن ظهر قلب، على األقل، بداية كتاب ليبنتز يف املونادلوجيا.لقد  …أجزاء"

بقدر ما يدعو هذا املوقف إىل الضحك فإنه يدعو كذلك إىل اإلشفاق على مثل هذه النفس ذات اإلرادة 

الطيبة واليت ضلت طريقها بدون شك. لكن، وباملثل، أال يوجد أولئك الذين حفظوا تواريخ الفلسفة، أي 

ء املؤلفات وسنوات امليالد والوفاة، هم كذلك على طريق الضالل؟ صحيح أن الوقائع التارخيية جيب أمسا

معرفتها يف الفلسفة وهي تدخل ضمن ما يثري احلماس واالنفعال الفلسفي؛ لكن املشكل املطروح هنا ال 

ا كانت الفلسفة يتعلق مبعرفة ما ميكن أن خيلق "محى فلسفية"، بتعبري صوريو، ولكن مبعرفة ما إذ

تصلح موضوعا للتعلم؟ أي ما إذا كان يوجد يف الفلسفة شيء ينشأ عن امتالكه نوع من املتعة عندما يرتاح 

الفكر؟ وبالتالي هل للفيلسوف احلق يف االستنتاج أم أن كلمته األخرية ستكون هي: "احبث، وإحبث 
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شيئا ما عندما يقول: إن العالقات اليت  دائما، لكن ال تعثر على شيء!"؟من املؤكد أن أفالطون يعلمنا

جتعل سيولة الظواهر معقولة، ال تقل بدورها واقعية عن تلك الظواهر ذاتها، كما أن تلك العالقات متنح 

نوعا من الثقة والراحة الفكرية خبصوص الصالبة اليت تضفيها على صورتنا عن العامل. كما يعلمنا ليبنتز 

مع الربيق الصادر عن جنمة بعيدة أو مع املذابح اليت ينفذها اإلنسان يف أن تطابق الفكرة اليت لدينا 

اإلنسان، ال ينبغي أن يفهم كفعل راهن ألحدهما على اآلخر، وإمنا كانسجام أو توافق، وهو بذلك يعلمنا 

 كيف ندخل يف عالقة توافق هارموني مع أفكار أخرى، وحقب أخرى.

مهمة صعبة، بل تبدو أحيانا كإرادة غريبة يف هذا السياق، إذ  ومع ذلك تبدو مهمة تعليم الفلسفة

حتى لو كان مثة شيء ما يتعلمه املرء من أفالطون، فإن ذلك الشيء ال ميكن القبض عليه أو إدراكه إال 

بشرط التفلسف مع أفالطون. ومعنى ذلك أن يكون املرء فيلسوفا بذاته، ولن نستطيع تعليم الفلسفة إال 

 (.1لفالسفة)

تقتضي هذه املعضلة أو الدور، إعادة النظر يف مسألة التعليم الفلسفي من وجهة نظر فلسفية حمددة، 

اليوم، ممكنا؟ وبأي معنى ميكن احلديث عن -انطالقا من األسئلة التالية: ما الذي جيعل تعليم الفلسفية

 ليما فلسفيا؟تعليم "الـ" فلسفة؟ وكيف ميكن أن نتعلم الفلسفة؟ ومتى يكون تعليم ما تع

تقود هذه التساؤالت األولية إىل تناول إشكالية، ميكن اعتبارها أساسية يف تفكري كانط، تتمثل يف 

حتول تعليم الفلسفة من مسألة تناقش بيداغوجيا إىل مسألة تناقش فلسفيا، حيث سيصبح وجود الفلسفة 

لتفكري فلسفيا، ومن جهة أخرى فصل مرتبطا بتدريسها، مما سيخلق من جهة توترا بني تعليم الفلسفة وا

الفلسفة عن العلم أو املعرفة، األمر الذي سيؤدي إىل وضع الرتاث الفلسفي بكامله موضع سؤال: هل هذا 

الرتاث، من نصوص ومذاهب فلسفية، يقدم مادة علمية، أي معرفة تصلح للتعليم، أم جمرد مادة 

 قادرا على التفلسف بذاته؟ مصاحبة للتعلم، يتمرن عليها املبتدئ إىل أن يصبح

ما هي املقدمات، واملبادئ اليت أدت إىل بروز هذا اإلشكال واالهتمام مبعاجلته، خالل القرن الثامن 

عشر مع كانط؟ ما هي اآلثار املرتتبة عن انتشار هذا اإلشكال يف جمال التعليم وعلى ممارسة تدريس 

 فة بالتعليم وباخلصوص تعليم الفلسفة؟الفلسفة؟ كيف حدثت هذه التحوالت يف عالقة الفلس
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I - :بيداغوجيا النقد 

من العالمات املميزة واحلامسة يف مصري التعليم الفلسفي )يف الغرب( بروز النقد كاسرتاتيجية لنوع من 

املواجهة االجتماعية وكمنهج للتفكري يف العلوم والدين وامليتافيزيقا خالل القرن الثامن عشر. فاحلاجة إىل 

 حمددا وتوظيفها يف املؤسسة.النقد )وتأسيس النقد( ستقود إىل إعطاء الفلسفة وجودا اجتماعيا 

مل تدخل الفلسفة إىل اجلامعة إال يف القرن الثامن عشر، أما يف القرن السابع عشر فلم يكن ديكارت أو 

ليبنتز أو اسبينوزا جامعيني، اي مل ميارسوا تدريس الفلسفة مباشرة. فتوظيف الفلسفة وإعطاؤها إطارا 

يف صيغته الفلسفية: هل امليتافيزيقا ممكنة؟ أو كيف تكون  مؤسسيا إمنا يرتبط بربوز اإلشكال املذكور

املعرفة بالعقل اجملرد ممكنة؟ مثل هذه األسئلة عجلت بإدخال الفلسفة إىل املؤسسات اجلامعية وحتويلها 

 إىل مادة تعليمية وموضوع للبحث.

ميكن لكل واحد أن إن باإلمكان تعلم الرياضيات ما دامت الرباهني يف هذا العلم من البداهة حبيث 

يصدق بها. أما يف الفلسفة فكل مفكر يقيم نتاجه على أنقاض نتاج الغري، هذا باإلضافة إىل أنه مل يقدر 

لعمل فلسفي ما أن يصبح ثابتا يف مجيع أجزائه. من هنا استحالة تعلم الفلسفة، ألن هذه الفلسفة 

 الواحدة الثابتة األجزاء مل توجد بعد.

م اليت بدأت تهيمن على الفلسفة الغربية تستدعي املراجعة والنقد. فالفلسفة من إن وضعية االنقسا

وجهة نظر الوحدة العلمية كانت يف حالة تدهور مستمر وظاهر بالقياس إىل العصور املاضية. فقد اختفت 

 (.2سواء يف تعيني اهلدف كما يف وضع املسائل ويف املنهج) -كما سيقول هوسرل-الوحدة يف كل مكان 

واحلالة هاته جند أن أبرز إجراءات النقد تتمثل يف التمييز بني الفلسفة والعلم، وإن شئنا الفصل فيما 

بينهما، وهو إجراء ستكون له آثار حامسة يف مصري التعليم عامة والتعليم الفلسفي بصفة خاصة. إن 

 لكونها أرادت أن تكون علما الفلسفة ليست علما، أو على األقل مل يعد ينظر إليها كذلك. وما فشلها إال

 بل لقد توجت نفسها على رأس العلوم.-

ومن الواضح أن املعارف يف القرن الثامن عشر أصبحت تتشكل خارج نطاق الفلسفة ومبعزل عن 

كما كان يقول ديكارت يف -امليتافيزيقا. فلم تعد هناك فروع لشجرة جدعها الطبيعة وجذورها امليتافيزيقا 

ثر من ذلك "مل نعد نطلق اسم الفلسفة على كيان عضوي يضم سائر املعارف ومل تعد مبادئه، بل أك
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الفلسفة مرادفا للعلم. إن الشجرة الديكارتية املشهورة، واليت كانت جتمع يف نسق واحد خمتلف املعارف 

 (.3صارت غابة")

لى ضرورة الفصل بني وبالفعل كان ديكارت يقول بتماثل فروع املعرفة وجتانسها، يف حني أحل كانط ع

تلك املعارف حتى ال يلتبس العلم اليقيين كاملنطق والرياضيات أو العلم الفيزيائي بالرؤى الناجتة عن 

 استخدام العقل استخداما يتعاىل على التجربة.

أدخل كانط الفرق بني الفلسفة والعلم باعتباره شرطا المكان ممارسة الفكر النقدي مبا هو فكر مييز بني 

 طيات بقيت غامضة حتى عند الفالسفة احملرتفني، يقول كانط:مع

ال بد من اإلقرار أن التمييز بني أصلني من أصول معرفتنا، أحدهما قبلي متاما يف قوتنا، واآلخر  …"

ال ميكن استخراجه إال بعديا من التجربة، )هذا التمييز( بقي باستمرار غامضا حتى عند الفالسفة 

لتالي مل يتحقق أبدا تعيني احلدود لنمط خاص من املعرفة، وال حتققت. فيما بعد احملرتفني، وإنه با

 (.4الفكرة الصحيحة للعلم الذي طاملا انشغل به العقل البشري")

ميثل النقد عند كانط اسرتاتيجية بيداغوجية حمددة ملواجهة فشل امليتافيزيقا أمام جناح العلم. إن 

ي تتمكن من انتهاج الدرب اآلمنة للعلم. فمنهجها كان إىل ذلك احلني امليتافيزيقا مل حيالفها احلظ ك

 جمرد ختبط عشوائي بني املفاهيم.

قبل ظهور "النقد" كان التعليم يقوم على مبدأ تدريس الفلسفة من حيث هي نسق شامل من املعارف 

ا يفيد يف إثبات ودعم العقلية بغض النظر عن موضوعاتها. ومن مت مل يكن للرتاث السابق من قيمة سوى م

الفلسفة السائدة؛ أما غري ذلك فيعد من قبيل األخطاء واألوهام اليت ينبغي هدمها للتخلص منها، سواء 

بالشك فيها أو دحضها وبيان تهافتها. وقد كان ديكارت كثري الشكوى من الرتاث الفلسفي الذي تلقاه يف 

ملقالة يف املنهج: "إني وجدت نفسي يف ارتباك من مرحلة الدراسة، حتى أنه يقول يف القسم األول من ا

الشكوك واألخطاء وبدا لي معها أنين مل آخذ من حماوليت التعلم إال الكشف شيئا فشيئا عن 

 (.5جهلي")

ميثل النقد إذن اسرتاتيجية ضد التقليد والتبعية، فهو يسعى باستمرار لفحص معطيات العقل البشري 

ده. وعلى ذلك يبدو النقد سلبيا من جهة وإجيابيا من جهة أخرى. فالنقد والتساؤل حول إمكانيته وحدو

سليب من حيث إنه يضع حدودا للعقل النظري، لكن فائدته يف الواقع إجيابية من حيث إنه يلغي عائقا 
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حيد من استعماله العملي أو يهدد حتى بالقضاء عليه. وهذه الفائدة تدرك حاملا نقتنتع بأنه يوجد، 

لية، استعمال عملي للعقل احملض. يقول كانط: "إن هذا النقد هو التمهيد الضروري من أجل بضرورة ك

تطوير ميتافيزيقا راسخة األساس بوصفها علما ينبغي أن ينفذ بالضرورة بصورة وثوقية ويف نسق، وفق 

 (.6أكثر املطالب صرامة، أي حبسب املنهج املدرسي")

روسه ليس نقدا لتاريخ الفلسفة وليس نقدا للكتب أو األنساق إن النقد كما فهمه كانط ومارسه يف د

واملذاهب وإمنا هو نقد العقل ذاته وبذاته، أي مثول العقل أمام حمكمة النقد ليكتشف إمكانياته فيستغلها 

 ويعرف حدوده فيلزمها.

بهذا املعنى سيكون النقد متعاليا )ترنسندنتاليا( أي أنه "نقد فلسفي" للشروط القبلية وإلمكانيات 

التفلسف، وليس نقدا يف أو للفلسفة. فالبحث املتعالي هو البحث القبلي يف ميدان املمكن أي الشروط اليت 

 فقط خارج أو فوق املعطى تكون سابقة على كل معرفة باألشياء. واملتعالي هو غري املفارق الذي يعين

التجرييب. إن الرتنسندنتالي كما يقول كانط: "ال يعين أبدا عالقة ما مبعرفتنا باألشياء، بل فقط مبلكة 

املعرفة". ويضيف: "أمسي ترنسندنتالي كل معرفة ال ختص بصفة عامة املوضوعات وإمنا ختص مفاهيمنا 

 (.7القبلية عن املوضوعات")

التعالي نوعا من الركون إىل اجلهل كضرورة، أي اجلهل وقد مت االعرتاف به على لكن أال يفيد هذا 

مستوى الوعي؟ بالفعل يثبت النقد يف البداية نوعا من اجلهل الذي ال بد من تأكيده وتأسيسه داخل 

 املمارسة الفلسفية. إال أن هذا اجلهل ال خيص معرفتنا باألشياء املوجودة، بل هو جهل بطبيعة العقل،

 أي جهل حبدود وإمكانيات العقل.

ما هي القيمة البيداغوجية هلذا اجلهل؟ هل هو نهاية املعرفة الفلسفية؟ هل هو إعالن لنهاية كل 

 حبث ميتافيزيقي؟ أم هل هو حكم لصاحل العلوم؟ يقول كانط يف اجلواب عن ذلك:

، يكون السبب احلقيقي "إن الوعي جبهلي بدل أن يضع نهاية ألحباثي، فإنه على العكس من ذلك

الذي يستحثها. إن أي جهل، هو جهل إما باألشياء أو جهل حبدود معرفيت. ذلك ألنه عندما يكون 

يف احلالة األوىل على البحث يف األشياء حبثا وثوقيا، ويف احلالة  -اجلهل عرضيا، فيجب أن حيملين 

 (.8الثانية على البحث بطريقة نقدية، يف حدود معرفيت املمكنة")
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إن جتربة سقراط ال تنسى، وقد أشار كانط يف مقدمة الطبعة الثانية من نقد العقل احملض، إىل طريقة 

سقراط يف الربهنة على جهل اخلصوم. وميكن على سبيل املقارنة بني كانط وسقراط اإلشارة إىل أن طريقة 

منهج التعليم ويف الغرض العام  النقد يف إثبات اجلهل تشبه طريقة التهكم السقراطي لكن هذا التشابه يف

خيفي اختالفا دقيقا يتمثل يف النتيجة، حيث أن اجلهل الذي يثبته سقراط هو جهل بطبيعة األشياء أو 

ماهيتها، أي أنه يثبت تناقض معرفتنا مع األشياء املوجودة، يف حني أن اجلهل الكانطي هو جهل 

ذاته بصدد عدد من املوضوعات. وعلى ذلك ميكن  حبدود العقل، أي أنه يثبت إمكانية تناقض العقل مع

التمييز بني منطني متقابلني من التعليم: التعليم اجلدلي والتعليم املتعالي )الرتنسندنتالي(. األول موضوعه 

التناقض الفكري وجتنب هذا التناقض أو حله على مستوى العقل والواقع، والثاني موضوعه حبث 

 ط اليت يعمل وفقها العقل.اإلمكانيات الفكرية أي الشرو

ينسجم هذا التمييز الذي وضعه كانط بني اجلهل باألشياء واجلهل حبدود املعرفة، مع الفرق الذي 

أدخله يف الفلسفة، عندما فصل بني البحث امليتافيزيقي والبحث العلمي، فاجلهل باألشياء هو جهل 

جهلي ضروريا بصفة مطلقة وبالتالي عرضي ميكن أن يقهره العلم يف اي وقت، "ولكن عندما يكون 

يعفيين من كل حبث الحق، فإن هذا ال ميكن إثباته جتريبيا بواسطة املالحظة، ولكن فقط بطريقة 

نقدية، عند سرب واستقصاء املنابع األوىل ملعرفتنا. وإن تعيني حدود للعقل ال ميكن أن يتم إال باتباع 

بعديا، ألنها ليست إال معرفة غري حمدودة جبهل يبقى مبادئ قبلية، ولكن ميكننا معرفة أنه حمدود 

 (.9دائما ال يقهر")

ليس السؤال إذن هو ماذا نتعلم يف الفلسفة؟ أو أية فلسفة نتعلم؟ وإمنا السؤال هو ما املمكن تعلمه 

 كفلسفة؟

( فما هي هذه الروح 10يقول كانط: "إن النقد يلهمنا ألول مرة بالروح الفلسفية احلقيقية")

 لفلسفية؟ا

ال يهتم النقد كاسرتاتيجية بيداغوجية بتاريخ الفلسفة، كتاريخ أنساق ومذاهب وأعالم. فاملعرفة 

هذا النسيان الذي جنده بارزا يف كتب النقد الثالثة.  -التارخيية هنا تواجه بنوع من النسيان اخلالق 

يهتم بتحديد األصول التارخيية للفلسفة  ومن هنا نفهم ملاذا مل يكتب كانط يف تاريخ الفلسفة، بل وملاذا مل

النقدية يف كتاب "نقد العقل احملض"، األمر الذي كان وراء أنواع سوء الفهم واإلهمال الذي قوبلت به 
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مؤلفاته يف البداية من طرفتقليد تعليمي يرى يف الفلسفة ركاما من التواريخ ال بد من معرفتها لاللتحاق 

" وهو كتاب …إىل اللجوء للتأريخ لفلسفته فقط يف "املقدمة لكل ميتافيزيقا بسلك الفلسفة. وقد اضطر كانط

تلخيص وضعه للكشف عن بعض األصول التارخيية للنقدية، وليعرض مسائل "نقد العقل احملض" 

 بأسلوب واضح ومبسط، حتى يكون بالفعل مقدمات يقرأ على ضوئها "النقد" األول.

ى "اليقظة الفلسفية" وجتنب "السبات الدغمائي" و"ترويض لكن هل يعين هذا النسيان على مستو

 العقل" وشحذ القرحية الفلسفية".

ميكن رد النسيان الكانطي لتاريخ الفلسفة إىل عامل تربوي. ألنه إذا مل يكن ممكنا تعليم الفلسفة، ما 

اقض، فإن التعليم أو مل توجد بعد، هذه الفلسفة الواحدة؛ وما دامت مهددة دوما بالتن -دامت ال توجد 

سيتحول إىل جمال للتكرار والتقليد واخلضوع لقوة التشابه. لذلك سيقول كانط: "إن القدرة على التقليد 

(. فاملقلد ال حيصل على املعرفة انطالقا من عقله اخلاص، فهو 11هي غري القدرة على االكتشاف")

 جمرد شخص فهم جيدا وحفظ جيدا ما فهمه.

يت ميكن يف نقد العقل احملض أو يف الكتابات اليت ستنشر فيما بعد حتت عنوان وقد ميز املعارف ال

"املنطق"، بني املعارف اليت ميكن تعلمها وحفظها واملعارف اليت ينبغي احلصول عليها مبجهود خاص، 

ة األوىل مصدرها التاريخ أما الثانية فهي عقلية. املعرفة العقلية تشتق من مبادئ يف حني تشتق املعرف

التارخيية، كما هو احلال مع املتعلم الذي يتعلم املنتوج العقلي لغريه، فمعرفة ذلك املتعلم هي معرفة 

 تارخيية فحسب.

يقود النقد إذن إعادة تأسيس امليتافيزيقا. وقد استعمل كانط لفظ امليتافيزيقا يف البداية حبيث يشمل 

 Propédeutiqueصبحت امليتافيزيقا مادة إعدادية كل نظم الدراسة اليت تتشكل قبليا، لكن بعد النقد أ

تهتم بتثبيت شروط وحدود املعرفة العقلية احملضة: أي النقد، فالنقد، كما يقول كانط باملناسبة، هو 

 (.12ميتافيزيقا امليتافيزيقا)

والفلسفة إىل نقد امليتافيزيقا سيقود إىل ظهور ميتافيزيقا امليتافيزيقا، أي حتول النقد ذاته إىل النقدية 

التفلسف. لكن كيف يتم هذا االنتقال من الفراغ إىل امتالء جديد؟ ما املصدر املغذي هلذا الفعل؟ إنه 

 العمل: فالنقد يعلمنا العمل.
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II - :العمل الفلسفي 

سيتم إعادة االعتبار، مع كانط، لفكرة العمل الفلسفي ضد النزعات السرية وفلسفات اإلهلام والوحي. 

(، فإنه ال 13فإذا كانت الفلسفة ليست علما من علوم الطبيعة وختتلف عن اهلندسة أشد االختالف)

ن الدقة إمكانيات يقى أمامها سوى العمل كفعل وممارسة بواسطة املفاهيم، لتوضح منطقيا وتعني بنوع م

 (.14وحدود التفكري)

للعقل وبالتالي فإنه  Analytiqueإن العمل الفلسفي، الذي سيصبح مع كانط مبحثا حتليليا 

 سيتجنب تقديم معرفة إخبارية لصاحل إنتاج املعقولية، والتقدم بثبات.

قايف مضبوط، ومل هكذا ستظهر الفلسفة، وفيما بعد تعليمها، كمهنة أو حرفة هلا وضع اجتماعي وث

يعد فعل التفلسف فعال تلقائيا يستمد من عبقرية الشخص كيانه أو يستلهم األسرار والقوى اخلفية، بل 

 عمال شاقا له أغراض خاصة وتنظيمات دقيقة، ينجز داخل فضاء تربوي هو: املدرسة.

عمل. حسب هذا املبدأ يقول كانط: "يعترب مجيع الناس أنفسهم أسيادا، ملا يعتقدون أنهم معفون من ال

وقع التمادي يف ذلك الطريق إىل حد اإلعالن، بكيفية مفتوحة وصرحية، عن فلسفة مزعومة ال حاجة 

فيها بتاتا إىل العمل، بل يكفي اإلصغاء إىل النبوءة الصادرة من داخل الذات واستغالهلا لضمان االمتالك 

بنربة تدل على أن هؤالء )= أصحاب اإلهلام(  التام لكل حكمة منتظرة من الفلسفة. إن هذا األمر يتم

يقصدون من نقد ملكتهم يف املعرفةى وصوال إىل معرفة وثقية. يف حني أن أصحاب النمط العبقري جيعلون 

على إجناز كل ما ال يستطيع أي عمل تطبيقي حتقيقه، وبشكل  -بنظرة ثاقبة يف دواخلهم-أنفسهم أقدر 

 (.15أحسن كذلك..")

عندما تفقد معناها األصلي الذي هو "فن السلوك العقالني" أو احلكمة، تتحول إىل جمرد إن الفلسفة 

ويف نفس الوقت يزعمون أن اللغة عاجزة عن -خلية للعقل، يتزين بها أولئك الذين يعتقدون يف األسرار

 التعبري أوتبليغ تلك األسرار إىل اجلمهور.

حد ذاتها لغزا إال من الوجهة النظرية، فهذه  إن فرضية وجود معرفة تتجاوز احملسوس ليست يف

املعرفة ميكن بكيفية تامة كشفها أمام الفهم اإلنساني من وجهة نظر تطبيقية. إال أن هذه املعرفة اليت 

سببها الفهم، باعتباره ملكة إدراك بواسطة املفاهيم ستكون أدنى مرتبة بالنسبة إىل تلك اليت يستطيع 
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كة احلدس. فحسب الطريقة األوىل ال بد للفهم العقلي أن يعمل ويتعب كثريا الفهم إدراكها مباشرة مل

للقيام بتحليل وتركيب مفاهيمه وفق مبادئ، ويرتقي بكثري من العناء عددا من املراتب لكي يتقدم داخل 

 (.16جمال املعرفة، بدل تلك القوة اخلارقة حلدس عقلي يدرك ويعرض املوضوع مباشرة ودفعة واحدة)

على فرضية احلدس. فكل من يزعم امتالك  -صراحة أو ضمنا-ند االرجتال يف تدريس الفلسفة يست

حلدس ينظر من على وباحتقار إىل العمل املنظم وينفر من حتليل املفاهيم أو تقديم احلجج، ألنه يرى هذا ا

 أن حرية التصرف بالعقل تشكل دافعا قويا للقبول بسلطة احلدس.

ضعية سيميز كانط بني موقفني، سيكون هلما أثر حاسم يف صريورة التعليم انطالقا من هذه الو

الفلسفي؛ األول يرى يف الفلسفة عمال جمهدا ومتعبا، حيث ال بد من إعمال الفهم العقلي حتليال وتركيبا 

(، ألنه يرى يف الفلسفة جمهودا تعليميا Mode scolaireبواسطة املفاهيم. هذا يسميه النمط املدرسي )

 (.17عمما)م

أما املوقف الثاني، فريى يف الفلسفة أثرا عبقريا يتوقف على املوهبة، ومن مت فهو جيد يف 

، سلطة جتعل أصحابها يف درجات عليا. احلدس، كإدراك مباشر حيصل على موضوعه دفعة واحدة

النبوءة اخلاصة ( لكونه يعتقد أن الفلسفة نوع من Mode génialوهذا النمط يسميه كانط النمط العبقري )

 بفئة معينة من البشر وال ييمكن تلقيها إال حدسا وتلقينها حدسا.

لقد قادتنا بيداغوجيا النقد، ال فقط إىل نقد ملكة الفكر، بل وكذلك إىل نقد عمل الفلسفة، وذلك 

بالكشف عن أساس الفلسفة من حيث هو "العمل الفلسفي". فضد احلدس السري الذي يزعم "حاسة 

( تلك احلاسة اليت تقود العبقري داخل الفكر، فتجعله يتلقى األفكار مستغنيا عن أفعال 18")احلقيقة

العقل، يظهر العمل الفلسفي كفعالية عقلية، هذه الفعالية يسميها كانط: التفلسف، إذ ال يكون على 

 املتعلم تلقي األفكار، بل تعلم التفكري والتوجه بنفسه خالل مسالكه.
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III - لسف:فعل التف 
 

يالحظ كانط أنه لكي "حتفظ" الفلسفة وتنطبع يف الذاكرة أو الذهن ال بد أن توجد أوال وجودا عينيا 

إن هذا علم ومعارف يقينية، تدربوا على فهمه واحفظوه  …"وبصورة جتعلنا نستطيع أن نقرر ما يلي: 

 (.19ة")ثم ابنوا عليه فيما بعد، وستصبحون فالسف

مبعنى آخر إن "الفلسفة ال تعلم" ألنها ليست علما بعد، كما سيقةل هوسرل؛ فقد "كان حيلو لكانط 

القول إننا ال نستطيع أن نتعلم الفلسفة وإمنا فقط التفلسف. وهذا إن كان يعين شيئا، فهو اإلقرار بالطابع 

تعليمه وتعلمه، وهذا ينطبق على الالعلمي للفلسفة، فبقدر ما يكون العلم علما حقيقيا، بقدر ما نستطييع 

 (.20مجيع اجملاالت")

لقد كان كانط مدرسا يعرف ما عليه وما ينبغي أن يعمله لتالمذته. هلذا فبدل أن يقدم هلم عقال 

 جاهزا، كان همه األول أن يثري لديهم فعالية الروح النقدية.

أتي يف غري أوانها فتقلص حركة الفكر بدل يف قسم الفلسفة ال يتعلم التالميذ األفكار، ألن تلك األفكار ت

أن توقظه وحترره. يقول كانط: "ينبغي أن يذهب التالميذ إىل املدرسة، ال ليتعلموا األفكار هناك، ولكن 

 (.21ليتعلموا التفكري والسلوك")

يعتقد التلميذ الذي يلج اجلامعة أنه سيتعلم "الفلسفة"، وهذا أمر مستحيل، ألن ما يتوجب تعلمه 

آنذاك هو التفلسف. وتأكيدات كانط بهذا الشأن متعددة ومتكررة يف مجيع مؤلفاته النقدية: "ال ميكننا 

"، "ما الفلسفة إال جمرد فكرة لعلم ممكن.."، "ال ميكن للمرء حلد …تعلم الفلسفة ألنها مل توجد بعد

 (.22اآلن تعلم أية فلسفة، إذ أين هي؟ ومن ميتلكها وأية عالمة تدل عليها؟")

إن من يعتقد يف تعليم الفلسفة هو بالتأكيد من مل يفهم ماهيتها؛ ألنه بذلك يعتربها علما قائما بذاته، 

يف حني أنه من "االدعاء أن يسمي املرء نفسه فيلسوفا وأن يزعم أنه وصل إلال مضاهاة النموذج الذي ال 

 (.23وجود له إال وجود فكرة")



 

11 

ف إال وجود "فكرة: أو "منوذج". لكن ماذا يتبقى حتت اسم ال وجود إذن للفلسفة وال للفيلسو

 "الفلسفة" يف هذه احلالة؟ ثم ماذا نفعل بركام املعارف احملشورة داخل ما يطلق عليه "تاريخ الفلسفة"؟

من املفيد هنا الرجوع إىل التمييز الذي أحدثه كانط داخل املعرفة، بني املعرفة التارخيية واملعرفة 

 cognitio( والثانية معرفة باملبادئ )cognitio ex datisة بالتواريخ )حيث إن األوىل معرفالعقلية، من 

ex principüs ؛ فإذا افرتضنا وجود الفلسفة وجودا عيانيا وفعليا، فإنه ما من أحد من الذين يلمون بها)

يئا غري ما سبق أن ميكنه أن يتسمى فيلسوفا، ألن معرفته بها ستظل ذاتيا تارخيية، ما دام ال يعرف ش

أعطي له يف مكان آخر، سواء كان حتصيله قد مت بواسطة التجربة املباشرة أو عن طريق احلكاية أو حتى 

بواسطة التعليم. ومعنى ذلك أن عملية التعليم هنا ال تتعدى اإلملام اخلارجي بنتاج فكري معطى، ال تغري 

عرفة "تارخيية" يتم تلقيها من اخلارج بدل أن عملية االستيعاب من خارجيته شيئا، حيث تظل تلك امل

 "تصدر من العقل" ذاته.

ميثل كانط هلذا التقابل بني "التارخيي" و"العقلي"، أي املعرفة كركام من احلقائق تنتشر وتدعم 

بـ"التقليد"، والعمل الفلسفي كمجهود شاق واكتشاف "اصيل"، بشخص حفظ نسقا فلسفيا، وليكن نسق 

(. إن مثل هذا الشخص قد مأل رأسه بكل املبادئ والتعريفات والرباهني 24)Wolfالفيلسوف فولف 

إضافة إىل مجيع أقسام املذهب، حبيث يكون مبقدوره أن يعد على أصابعه كل األجزاء. مثل هذا 

الشخص ال ميتلك مع ذلك سوى معرفة تارخيية شاملة بفلسفة فولف، ولن يعرف إال ما قدم له ولن 

الله؛ فلو عارضته بصدد تعريف من التعريفات، فإنه لن يعرف أين جيد تعريفا آخر؛ إذ حيكم إال من خ

أنه تكون من خالل عقل خارجي. لكن القدرة على التقليد هي غري القدرة على االكتشاف، ومعنى ذلك 

أن  أن املعرفة مل حتصل لديه عن طريق العقل، فرغم كونها معرفة عقلية موضوعية فإنه مع ذلك ال تعدو

 تكون معرفة تارخيية ذاتيا.

مثل هذا الشخص مل يتعلم الفلسفة، بل أجاد الفهم واحلفظ فكان بذلك جيسد الغياب احلقيقي 

 أداة للجرمية يف جمال الرتبية. -يف ظروف معينة-(. إن املعرفة التارخيية قد تصبح 25لإلنسان احلي)

ا مثل العلم، حاضرة يف جمال معطى مباشرة؛ ليست الفلسفة إذن حقيقة واقعية قائمة بذاتها، مثله

 وإمنا هي ممارسة فكرية وعمل متميز يسميه كانط: التفلسف.
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 "إننا نتعلم التفلسف": -ب 

يؤكد كانط أن التفلسف ميكن تعلمه من خالل ترويض واستخدام عقلنا بأنفسنا. فإذا كنا جند يف 

، حبيث يبدو تاريخ الفلسفة، تاريخ خالف الفلسفة. كل مفكر يقيم نتاجه على أنقاض نتاج الغري

ومناقضة، فإن التفلسف الذي يسري باستمرار عرب أكثر الفلسفات تعارضا واختالفا، هو الذي يؤسس 

 وحدة وخصوصية الفكر الفلسفي كمادة قابلة للتعلم.

يقوم  إن من ال يقوى على التفلسف ليس جديرا بأن يسمى فيلسوفا. إذ من الواجب على الفيلسوف أن

بستخدام عقله بصورة حرة وشخصية، حبيث يفكر بذاته فال يكون مقلدا لغريه بصورة حرفية كما جيب 

عليه أن يتجنب استخدام عقله بصورة جدلية، فال يتوخى من معرفته احلقيقة وظاهر احلكمة، وإال كان 

 ها.جمرد سفسطائي، األمر الذي ال يليق بكرامة الفيلسوف الذي يعرف احلكمة ويعمل

إن من يعلم التفلسف ال "يلقن" تالمذته األفكار املطلقة وال يقوم مقام الوصي على عقلوهم. بل 

يرشدهم إىل طرق العمل والتفكري الشخصي، حبيث ال يكون الرتاث الفلسفي أمامه إال كتظاهرة من 

 (.26")تظاهرات "استخدام العقل، ومبثابة موضوعات لرتويض املوهبة الفلسفية

لكن كيف ميكن ترويض املوهبة الفلسفية؟ ما هو املسار الذي من خالله يتحقق فعل التفلسف؟ إن 

التلميذ الذي يدرس التاريخ ينتهي يف مرحلة أوىل من الدراسة إىل حتصيل مجلة من املعارف التارخيية، 

سبابها االقتصادية فيستطيع مثال أن يقرر تاريخ ثورة من الثورات وأمساء الفاعلني املباشرين فيها وأ

 واالجتماعية، لكن ما الذي يتم حتصيله يف مادة الفلسفة، حتت اسم التفلسف؟

مستويات هذا التفكري؟ وبالتالي  -يف الواقع-غالبا ما يقال إن التفلسف هو تعلم التفكري، لكن ما هي 

تعددة، خاصة أين يتجلى فعل التفلسف؟ يطرح هذا املشكل، على املستوى البيداغوجي، إحراجات م

بالنسبة للتلميذ اجملتهد، الذي يصاب باخليبة ملا جيد نفسه قادر على التباهي بامتالك معرفة وضعية 

 ميكنه االعتماد عليها واستثمارها يف حالة وقوع مناقشة أو أثناء االختبار.

فلسفي، هي ميكن مقاربة األسئلة أعاله بالتوقف عند أربع عمليات عقلية تعترب حمايثة لكل تفكري 

 استعمال املفاهيم وصياغة اإلشكاالت وعمليات احلجاج والبناء النسقي.
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 استعمال املفاهيم: -

للتفلسف ال بد أوال من استعمال املفاهيم. يقول كانط: "ليس التفكري يف موضوع ما، ومعرفة ذلك 

لذي بواسطته يتم التفكري يف املوضوع شيئا واحدا. إن املعرفة تفرتض يف الواقع عنصرين: أوهلما املفهوم ا

 (.27املوضوع، ثم احلدس الذي بواسطته يقدم املوضوع..")

مييز كانط، يف االستعمال الفلسفي للمفاهيم، بني طريقتني؛ األوىل يسميها حتليلية املفاهيم 

Analytique des concepts  والثانية حتليل املفاهيم ذاتهاAnalyse des concepts eux-mêmes .

كانت طريقة حتليل املفاهيم منهجا متبعا يف البحوث الفلسفية، يعتمد تفكيك املفاهيم حسب  وإذا

مضمونها، طلبا للوضوح، فإن حتليلية املفاهيم، على العكس من ذلك، هي حماولة لتفكيك قدرة الفهم 

تاريخ الفلسفة، ذاتها ملعرفة إمكانية وجود قبلي للمفاهيم. وهذه الطريقة نادرة، إن مل تكن منعدمة، يف 

 (.28) حسب راي كانط

ال يكون التفكري إذن ممكنا إال باملفاهيم. لكن ينبغي أن ننتبه، مرة أخرى، إىل أن االهتمام باملفهوم هو 

غري االهتمام بالفكرة أو املثال اجملرد. فاألفكار حتيل دوما إىل حقائق أو مناذج ثابتة، فاملثل عند 

 (.29، وليست جمرد مفاتيح لتجارب ممكنة، مثل املقوالت")أفالطون "مناذج لألشياء ذاتها

 

إن األفكار تتجاوز املفاهيم اليت يشتغل بها العقل أثناء التفكري، لذلك سيميز كانط بني املفهوم 

والفكرة. فاملفهوم منتوج للفهم، فهو بذلك ميثل معرفة حلدوده، أو لنقل إنه إمكانية للمعرفة، أما الفكرة 

 ا للعقل ومتثل كيانا غري مشروط للمعرفة.فتعترب منتوج

 الصياغة اإلشكالية:-

ترتبط الصياغة اإلشكالية بوضع األحكام. فاحلكم اإلشكالي هو الذي يكون جماله "اإلمكان: فقط. 

يقول كانط: "األحكام اإلشكالية هي تلك اليت يكون إثباتها أو نفيها ممكنا فقط"، و"القضية اإلشكالية 

 (.30ليت ال تعرب سوى عن إمكانية منطقية")هي إذن تلك ا
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ومتثل الصياغة اإلشكالية تلك العملية اليت من خالهلا يتم فتح آفاق متعددة أمام التفكري، أي آفاق 

 "املمكن"، إذ بدون تعدد إمكانيات احلكم يتوقف التفكري وميوت.

ف وحلظة العلم ثالث حلظات أساسية، تتناسب مع حلظة التفلس -حسب كانط-يعيش الفكر 

التجرييب وحلظة العلم الرياضي. هذه اللحظات هي بالرتتيب، كما يلي: اللحظة اإلشكالية ثم اللحظة 

 (.31الواقعية فاللحظة الضرورية)

 بهذا االعتبار تكون اللحظة اإلشكالية هي حلظة التفلسف بامتياز.

 احلجاج:-

ختتلف الفلسفة عن الرياضيات على مستوى املبادئ، فمبادئ الرياضيات هي "كبادئ حدسية"، يف 

حني أن املبادئ الفلسفية هي "كبادئ نظرية". وإذا كانت املبادئ الرياضية تستند إىل بديهيات "أي 

ا، فإن الفلسفة مبادئ تركيبية قبلية ويقينية بشكل مباشر"، األمر الذي جيعل من الرياضيات علما برهاني

ليس هلا بديهييات، وليس هلا احلق يف أن تفرتض القبلية على حنو مطلق، بل عليها فقط أن جتتهد 

 حلل إشكاالتها عن طريق استنباط عميق.

(. وهلذا 32ليس يف الفلسفة إذن براهني، ما دام من غري املمكن وضع تعريفات أو إجياد بديهيات)

فلسفي والربهان الرياضي واحلجة التجريبية. فإذا سلمنا بأن "الدليل السبب ميز كانط بني الدليل ال

اليقيين، مبا هو حدسي، هو وحده الذي ميكن أن يسمى برهانا" فإن احلجة التجريبية ال تشكل 

برهانا، ألن املعرفة التجريبية مهما كان نوعها ال تتصف بالضرورة. كما أنه إذا سلمنا بأن اليقني 

ن ينتج عن مفاهيم قبلية مهما كانت ضرورية، ترتب عن ذلك أنه ال برهان إال برهان احلدسي ال ميكن أ

الرياضيات، مبا هي علم يستنبط معارفه من إنشاء املفاهيم عيانيا، وهو ما ال ميكن القيام به يف الفلسفة 

 حبكم أنها معرفة بتوسط حتليل املفاهيم.

، مبا هو حدس، ميكن تسميته برهانا.. وسأطلق وعلى ذلك يؤكد كانط: "أن الدليل اليقيين وحده

كذلك على األدلة الفلسفية اسم احلجج السماعية ألنها ال ميكن أن توجد إال بألفاظ بسيطة، وذلك بدل 

 (.33تدخل يف حدس املوضوع") -وكما تشري العبارة-تسميتها براهني، ألن هذه 
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 الرياضيات والوصف أو التفسري، الذي جنده من هنا متييزه كذلك بني التعريف، الذي ال يكون إال يف

يف العلوم التجريبية، ثم العرض الفلسفي. مما جيعل بنية احلجاج الفلسفي يف تقابل مع بنية الربهان 

 الرياضي.

يف الفلسفة إذن ال توجد براهني، وبالتالي ال توجد تعريفات، لكن توجد احلجة والعرض. واحلجة 

 هي فقط توضحها وتغذيها وتربز شبكة تطبيقاتها وأوجهها املختلفة. ليست دليال على القضية، بل

 النسقية:-

للعقل احملض عند كانط معمار؛ ولفظ املعمار يعين فن إنشاء األنساق. والوحدة النسقية هي ما جيمع 

 ويربط ركام املعارف حبيث تتحول إىل نظرية يف العلم، وبذلك تكون النسقية جزءا من امليتودولوجيا.

لكن بأي معنى يكون للفلسفة معمار أو وحدة ملعارف خمتلفة؟ كيف ميكن التنسيق بني معارف 

 خمتلفة؟ أية قوة هاته اليت توحد وتنظم املختلف؟

إن التشتت والتفكك يف املعارف أمر ال يليق بالعقل الذي له أفكار وغايات. وحسب كانط تسعى 

عارف املتداولة يف إطار وحدة وحدة أو نسق متكامل يكون الفلسفة، كمجهود وكفعل نظري إىل تنسيق امل

مبقدوره أن يدعم غايات العقل األساسية. فوحدة الغاية تشكل القوة اليت تربط األفكار اجلزئية وختضعها 

لفكرة واحدة هي صورة وغاية الكل: "إن املفهوم العقلي العلمي يتضمن غاية وصورة الكل الذي ينسجم 

ة الغاية اليت ترتبط بها كل األجزاء، يف نفس الوقت الذي ترتبط فيما بينها داخل مع الفكرة. إن وحد

 (.34فكرة هذه الغاية، جتعل من املستبعد أن يغيب عنصر ما دون أن يتم الشعور بغيابه..")

مييز كانط بني مفهومني للفلسفة: املفهوم املدرسي )= السكوالني( واملفهوم الكوني. حسب املفهوم 

ليست الفلسفة سوى نسق للمعرفة. وهو نسق مطلوب لذاته، دون هدف آخر غري تلك الوحدة  األول،

النسقية للعلم، وبالتالي فغايته حتقيق الكمال املنطقي للمعرفة. أما حبسب املفهوم الكوني فالفلسفة هي 

هذا املعنى،  العلم بالعالقات بني مجيع املعارف والغايات األساسية للعقل اإلنساني؛ والفيلسوف حسب

 (.35ليس فنان العقل بل املشرع له)

إن الفلسفة باملعنى الكوني هي تنظيم نسقي للمبادئ العليا الستخدام العقل، تلك املبادئ اليت يتم 

مبوجبها االختيار بني غايات خمتلفة. وبهذا االعتبار تكون الفلسفة هي العلم الوحيد الذي حنصل 
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، ألنها تقفل الدائرة العلمية تقريبا، وألنها تزود العلوم بالنظام بواسطته على ذلك الرضى الباطن

 والرتتيب.

IV - :أهداف ترسندنتالية 
 

 مفهوم ترسندنتالي للفلسفة: -

يكشف النقد الكانطي عن مفهوم جديد للفلسفة حسب هذا املفهوم تعترب الفلسفة تفكريا يف "املمكن"، 

الدين أو امليتافيزيقا. وعلى ذلك فالفلسفة ليست هي العمل أو  سواء كان جمال هذا املمكن هو العلم أو

 امليتافيزيقا أو الدين، بل هي توجد يف املكان الذي يشرط قبليا وجود العلم ذاته وكذا امليتافيزيقا والدين.

واملعرفة تكون ترسندنتالية، عندما يتعلق األمر بطريقة معرفتنا باألشياء قبليا. فاملبدأ الرتسندنتالي ال 

 يشري إىل العالقة بني معرفتنا وبني األشياء ولكن يشري فقط إىل العالقة مبلكة املعرفة.

طلق اسم الرتسندنتالي يف مقدمة الطبعة األوىل من "نقد العقل احملض" يقدم كانط التعريف التالي: "أ

على كل معرفة ال تتصل بتاتا باألشياء عامة، ولكن مبفاهيمنا القبلية لألشياء" ويف الطبعة الثانية سيعدل 

هذا التعريف مؤكدا على أن الرتسندنتالي هو "ما خيص طريقتنا يف معرفة األشياء، قبليا بقدر 

 (.36اإلمكان")

أو امليتافيزيقا أو العلم، أو قريبة من هذا أكثر من ذاك. لكن  ميكن أن تكون الفلسفة قريبة من الدين

املؤكد أنها غري منفصلة عن كل ذلك، بل هي تعمل باستمرار داخل كا هذه اجملاالت خمرتقة إياها 

 بواسطة النقد، جاعلة منها موضوعات للتساؤل املوجه حنو غاية حمددة هي اإلنسان.

يف "شروط إمكان" املعرفة العلمية والسلوك األخالقي واإلحكام الدينية  إن الفلسفة باعتبارها تأمال نظريا

-والفنية، تكون فلسفة ترسندنتالية مبعنى النقد ال املذهب، ومن حيث إنها تبحث يف الشروط "القبلية" 

لكل ما يتعلق باإلنسان، سواء يف معرفته أو سلوكه أو معتقده، أي اإلنسان كفكر وضمري  -وليس البعدية

 (.37شعور، فهذا النسق من املفاهيم هو الذي سيطلق عليه كانط اسم "فلسفة ترسندنتالية")و
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 أسئلة الفلسفة الرتسندنتالية: -

ليست كل األسئلة اليت يطرحها العقل اإلنساني يف تأمله هي أسئلة ميكن اإلجابة عنها إجابة علمية. 

رفة، يتمثل يف انشغاله ببعض األسئلة اليت ال ذلك أن "للعقل اإلنساني مصريا خاصا، يف جانب من معا

 (.38مفر منها")

وحتى املبادئ ذاتها اليت يتسخدمها يف -من طبيعة العقل اإلنساني أنه ال يقف عند حدود التجربة 

املعرفة التجريبية تقوده من حيث ال يدري إىل جتاوز حدود كل جتربة، فيتصور وجود حقائق متعالية 

)الكلي( واهلل. ومن الواضح أنه يف هذا اجملال، حيث ال ميكن االستناد على  مثل: النفس والعامل

وعليه فإن األجوبة اليت يقدمها ملثل هذه األسئلة ال  -التجربة، جيد العقل ذاته فيمواجهة قواه اخلاصية

 تكون واقعية وال ضرورية، بل فقط احتمالية.

ية؟ يقول كانط: "يرجع جمال الفلسفة إىل األسئلة يف ماذا إذن تبحث الفلسفة؟ ما هي أسئلتها األساس

 التالية:

 ما الذي ميكنين معرفته؟ - 1

 ما الذي جيب علي فعله؟ - 2

 ما املسموح لي بأن آمله؟ - 3

 ما هو اإلنسان. - 4

على السؤال األول جتيب امليتافيزيقا، على السؤال الثاني جتيب األخالق، وعلى السؤال الثالث 

ن، وعلى السؤال الرابع جتسب األنرتبولوجيا. ولكن ميكن، يف العمق، أن يؤول كل ذلك إىل جييب الدي

 (.39األنرتوبولوجيا ما دامت األسئلة الثالثة األولة تؤول إىل السؤال األخري")

ال تهتم الفلسفة إذن باملوضوعات املباشرة، وبالتالي فهي ال تنتج حقائق واقعية أو ضرورية، كما هو 

يف العلوم الطبيعية أو الرياضية، بقدر ما جتعل من تلك املوضوعات املباشرة موضوعات إشكالية،  الشأن

 ميكن التفكري فيها نظريا أو االلتزام بها من خالل املمارسة والعمل أو الشعور بها وتذوقها وجدانيا.

إن األسئلة الثالثة السابقة حتدد بدقة اجملال اإلشكالي للفلسفة )الذي هو موضوع التفلسف(: إنه 

 شروط املعرفة والعمل واألمل.
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بالنسبة للسؤال األول، ماذا ميكنين أن أعرف؟ حييل إىل الشروط اليت جتعل املعرفة ممكنة، يقول 

ديد مصدر املعرفة اإلنسانية، وثانيا مدى كانط: "جيب على الفيلسوف أن يكون قادرا أوال على حت

 (.40االستخدام املمكن والنافع لكل معرفة، وأخريا عليه أن يعني حدود العقل")

ما الذي جيب علي فعله؟ فيحيل إىل الشروط اليت جتعل العمل واجبا. فمجال -أما السؤال الثاني 

( فمما يؤكد عليه كانط يف هذا 41ة")ميتافيزيقا األخالق هو: "البحث وإنشاء مبدأ أمسى لألخالقي

 الصدد، هو أن العمل ال يكون واجبا، إال إذا التزمنا بإرادة خرية، أي باحلرية.

أما بالنسبة للسؤال الثالث، ما املسموح لي بأن آمله؟ فيتعلق بالبحث يف شروط خلق وتنمية "شعور 

 -بالذات" إىل مستوى ما هو مجيل وجليلوجداني" قادر على الربط بني عاملي املمكن والواجب، لريقى "

 (.42أي عامل املسموح به، حيث يلتقي الفهم والعقل، الطبيعة واألخالق، يف صورة دينية أو فنية)

 أهداف التفلسف: -

هناك ثالث مهام للتفلسف من أجل حتقيق ثالثة أهداف ترسندنتالية للدرس الفلسفي. ميكن صياغة 

 ة اخلاصة بالفلسفة، وبالنظر إىل الغاية احملددة هلا وهي اإلنسان.هذه األهداف على ضوء األسئل

إن هذه األهداف جتعل من خصائص التفلسف أفعاال فكرية تستمد من "النقد" ديناميتها حبيث يصبح 

 النقد هو عمل الفلسفة الذي يعد ويهيئ من يتلقى التعليم الفلسفي ملمارسته:

مثل يف استعمال ملكة الفهم للحصول على املعرفة وهو ما ال يتحقق التفكري الرتسندنتالي، الذي يت -أ 

 -أي علم-إال باستعمال املفاهيم وحتليلها، حبيث حتصل املعرفة بالشروط القبلية اليت جتعل العلم 

 ممكنا.

إن الفلسفة ال توجد بدون املعرفة، إال أن هذه املعرفة، ليست هي املعرفة العلمية، أي املعرفة 

ة بالتجربة أو الربهان، بل هي معرفة ترسندنتالية، أي معرفة بالشروط القبلية لكل معرفة احملدود

 ممكنة.

هذا اهلدف ال يتحقق إال إذا امتلك املتعلم القدرة على القيام بتحليل كامل لإلشكاليات اليت تعرتضه، 

ة تلك املوضوعات ممكنة. حبيث يتعاىل على املوضوعات املباشرة ليفحص الشروط القبلية اليت جتعل معرف

وترتكز عملية التحليل هنا على املفاهيم. فبواسطة العرض الرتسندنتالي يتم شرح املفهوم بوصفه مبدأ 
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ميكننا من فهم إمكان معارف تأليفية قبلية أخرى. وهذا يستلزم أمرين، األول هو أن تصدر مثل هذه 

ارف املمكنة إال بافرتاض منط التفسري املعطى لذلك املعارف عن املفهوم املعطى وثانيا أألن ال تكون املع

 املفهوم.

االلتزام الرتسندنتالي، ويتمثل هذا اهلدف يف استعمال العقل للقيام بعمل أو سلوك أخالقي يف  -ب 

(. ال يقدر ال الفهم وال التجربة على اإلحاطة بها. إن هذا 43احلياة اليومية، وذلك برتكيب أفكار)

دف متعال من حيث إنه يقوم على البحث يف الشروط القبلية للحياة األخالقية، أي اهلدف هو كذلك ه

 (.44"كيف يكون األمر املطلق ممكنا")

والفلسفة بهذا املعنى ال تضع سلوكا معينا أو تسن قيما ضرورية بالنسبة لألفراد، بل تبحث يف الشروط 

قيني عمال واجبا. ومع ذلك فإن لجلميع العلوم واإلمكانيات القبلية اليت جتعل من السلوك والعمل األخال

جزءا عمليا يتألف من مشكالت تفرتض أن غاية ما ممكنة لنا، ويتألف من أوامر تبني كيف ميكن 

الوصول إىل هذه الغاية، وميكن إذن أن ندعو هذه األوامر بوجه عام أوامر املهارة واحلذق. وليس ما يعنينا 

وخرية، بل يعنينا فقط ما ينبغي عمله للوصول إليها. فالوصفات اليت جيب  هنا باملرة كون الغاية معقولة

أن يتبعها طبيب ليشفي مرضه شفاء تاما وتلك اليت جيب أن يتبعها واضح السم للقضاء عليه قضاء 

 (.45نهائيا، هلا نفس القيمة، من حيث صالحية هذه وتلك إلجناز ما اعتزمناه، إجنازا كامال")

رتسندنتالي ال يقتصر، إذن على تركيب األفكار العقلية، وفقا ملبدأ احلرية اليت هي إن االلتزام ال

خاصية لإلرادة عند مجيع الكائنات العاقلة، بل ال بد من إضافة شرط احلذق أو املهارة. فاملهارة تكون 

 تبصرا عندما يتعلق األمر باختيار الوسائل اليت تقود إىل السعادة والرفاهية.

ر الرتسندنتالي، هو شعور متعال لكونه يبحث يف الشروط القبلية اليت جتعل من الذوق أو الشعو -ج 

اإلحساس الوجداني أمرا ممكنا، ويتمثل هذا اهلدف يف استعمال ملكة احلكم للوصول إىل اللذة )املسموح 

 بها( وليتحقق اإلحساس مبا هو مجيل وجليل.

إن تنمية اإلحساس مبا هو مجيل وجليل، وتطويره كهدف بيداغوجي ال بد أن مير عرب عمليتني هما 

التحليل والرتكيب. والتعليم الفلسفي، بهذا املعنى، يسعى إىل جعل املتعلم قادرا على االنتقال من 

 (.46اخلاص إىل العام وإدراك أن اخلاص متضمن يف العام)
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كانط، بهذا اخلصوص، بني نوعني من احلكم: احلكم احملدد يف "نقد ملكة احلكم" ميز 

(déterminant( الذي ينتقل من الكلي إىل اجلزئي، واحلكم العاكس )Reflichissant وهو الذي ينتقل )

من اجلزئي إىل الكلي. وللحكم العاكس صيغتان هما: احلكم اجلمالي واحلكم الغائي. األول قد يقوم على 

لطبيعة وملكاتنا اخلاصة، يصاحبه شعور وإحساس باللذة، أو قد يقوم على عدم االتفاق بني موضوع ا

االتفاق بينهما فيصاحبه شعور باألمل. أما احلكم الغائي فهو الذي يعرب عن االنسجام يف الطبيعة نفسها. 

واحلكم اجلمالي مرتبط بالذات بصفة كلية ال بصفة شخصية، وبالتالي فالشعور باجلميل هو شعور 

ياة. واملوضوع اجلميل يكون حدودا يف الطبيعة كموضوع فين ال كموضوع آلي كما يتعني يف علم باحل

 الطبيعة.

لقد أراد كانط التمييز بني الشعور باجلميل والشعور باجلليل، من حيث إن اجلالل ال يوجد يف أيو 

الطبيعة، بينما اجلليل صورة حمسوسة بل حنن نتمثله بعقلنا، كما أن الفن اجلميل يكشف لنا عن نظام 

 (.47يكشف عن عدم نظامها، مما يدخل الرهبة يف النفوس)

إن املبدأ الرتسندنتالي املميز هلذه األهداف هو الذي يسمح بالتفلسف، إذ بدون التعالي سيتم 

، ال االستغراب يف املوضوعات املباشرة، ويصبح التعليم الفلسفي تعليما لفلسفة ما أو تلقينا لفلسفات كثرية

رابط بينها، أي حتصيال ملعرفة يعتقد أنها علم من غري أن تكون كذلك، وملبادئ وقيم تؤخذ باعتبارها 

 أخالقا سامية ينبغي الرضوخ ملعياريتها مع أنها ال تعرب سوى عن إرادة مشروطة.

 خامتــة:

اخلطر هنا ليس يف خامتة تصدير الطبعة الثانية من "نقد العقل احملض" كتب كانط يقول: ".. إن 

بالفعل أن يناقض املرء، بل أن ال يفهم" وبالفعل تعرض جواب كانط بصدد مسألة التعليم الفلسفي" 

 لضروب خمتلفة من سوء الفهم.

اعتقد البعض، حبجة تعليم التفلسف، وليس الفلسفة، أنه ميكن التعالي على تاريخ الفلسفة ذاته 

كيز على قضايا ومفاهيم بعينها تكون موضوعا للتفلسف، فالتعليم والتخلي عن الرتاث الفلسفي القديم بالرت

الفلسفي يريد أن يكون تعليما واقعيا جيد دالالته يف توضيح وتعميق القضايا اليت يهتم بها لذاتها أكثر 
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مما جيد تلك الداللة يف تأمل وتبليغ ثقافة وتراث فلسفيني. واحلال أن حتليل أي موضوع ال يتخذ شكال 

 إال عندما يتم إدراجه داخل إشكالية فلسفية.لسفيا 

واعتقد البعض اآلخر، بنفس احلجة، أن التعليم الفلسفي ال يقدم أية معرفة، اللهم إال إذا اعتربنا 

قواعد العقل الصورية، نوعا من املعرفة، وأنه إذا كان هلذا التعليم من هدف فهم تعلم التفلسف ذاته. 

 املنهج واملوضوع أو ببني النتيجة واملسلك املؤدى إليها. فكما ال توجد وخطأ هذا املوقف أنه يفصل بني

طريقة يف التفكري معزولة، ال توجد كذلك موضوعات أو مفاهيم معزولة، تكون صاحلة للفلسفة، بدون 

معرفة املصدر الذي تأتي منه. فإذا كان التحليل يفرتض وجود الرتكيب، فإن التحليل سيكون بالضرورة 

 يف إشكالية فلسفية ما. مندجما

وعليه فإن حتليل مفهوم ما ال ينبغي أن يفكر فيه كمنهج جمرد للعقل التحليلي، ألن ما ينتهي إليه 

 (.48حتليل املفهوم، هو دوما تبيان ماهية ما. وليس تقديم أجزاء متناثرة من التفكري)

التفلسف، جبوابه على  ويرتبط جواب كانط خبصوص مسألة التعليم الفلسفي، وكذا مفهومه عن

السؤال: ما هي األنوار؟ وهو سؤال يطرح ألول مرة، يف الفلسفة، مسألة احلاضر. وجواب كانط على هذا 

السؤال هو الذي سيحدد اإلطار البيداغوجي لتدريس الفلسفة، وسيوجه مسار التعليم الفلسفي، بوصفه 

 تعليما يتعلق باحلاضر.

األنوار؟ نشاهد الفلسفة تعمل على صياغة إشكالية آلنيتها النظرية. يف جواب كانط على السؤال ما هي 

فهي تستنطق هذه اآلنية كحدث ال بد من اإلفصاح عن معناه وعن قيمته وتفدره الفلسفي، وال بد من أن 

جتد فيه تعليال لوجودها وأساسا ملا تقوله. إن تساؤل الفيلسوف عن انتمائه هلذا احلاضر مل يعد إطالقا 

 حول انتمائه ملذهب ما أو لرتاث معني، وال حول قضية انتائه جملموعة إنسانية بصفة عامة، بل تساؤال

 أصبح السؤال خيص انتماءه لـ"حنن" حمددة.

بهذا املعنى سيدخل التعليم الفلسفي إىل املؤسسة لتعميق هذا التساؤل حول اآلنية، وليتحول إىل 

ر نقدي يأخذ شكل أنطلوجية لـ"حنن ذاتنا" أي أنطولوجيا إىل فك -مؤسسة "نقدية". أو كما يقول فوكو

 (.49اآلنية)
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بل  -ال استبعاد الثقافة الفلسفية أو تاريخ الفلسفة-بهذا املعنى كذلك ينبغي أن يفهم من التفلسف 

حتيني موضوعات الفلسفة وجعل مفاهيمها ذات راهنية، من خالل حتليلها وطرحها ضمن إشكاالت تلزم 

 تحمل مسؤولياته الكاملة.الفكر بأن ي

ويف األخري، ال بد من التأكيد مرة ثانية، أن جواب كانط على مسألة التعليم يندرج ضمن الرتاث 

النقدي الذي ما فتئ يطرح السؤال: ما هي آنيتنا؟ ما هو اجملال احلالي للتجارب املمكنة؟ وماذا حيدث 

 ن وغرينا فيه؟اليوم؟ ماذا حيدث اآلن؟ ما هو هذا اآلن الذي نوجد حن

------------ 
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