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1- صینيٌّ في كونیغسبـرغ:  
مولد األنثروبولوجیا، موضوعها ومصادرها

كتب كانط في أحد هوامش كتابه هذا: «إن مدینة كبرى، هي مركز لمملكة، تقع بها الهیئات
الحكومیة للبالد، وتتطور بها جامعة (ألجل إنماء العلوم)، وتنتفع فضًال عن ذلك بموقع مناسب
للتجارة البحریة، من شأنه أن ینمي بفضل األنهار حركة آتیة من داخل البالد، وكذا المبادالت مع
الربوع النائیة والمجاورة ذات األلسنة واألعراف المختلفة، مثل هذه المدینة، شأن كونیغسبرغ على
ضفاف نهر البریغل، یمكن أن نجد فیها من قبل مكاًنا مناسًبا لتوسیع المعرفة باإلنسان والمعرفة

بالعالم سواء بسواء، ویمكن أن تكتسب فیه هذه المعرفة دون سفر» (ص 120-121 هـ).

بین كانط ومدینته، حیث ولد ومات وعاش حیاته كلها في محیط الجزء الشمالي من بروسیا
الشرقیة، مدینة كونیغسبرغ ذائعة الصیت، رابطة سریة قلما نجدها في حیاة فیلسوف، هذه الحیاة
التي تكاد ببساطتها ورتابة إیقاعها أن تختزل في الموقع األوسط لهذه الحاضرة الساحلیة، ملتقى
الرحالة والتجار والدیبلوماسیین والعسكریین، ومحضن طبقة من المثقفین حملت بفضلهم رایة
التنویر زمًنا غیر یسیر. كونیغسبرغ(5)، كما جاء في الملحوظة التي وردت في بدایة كتابنا هذا،
تجمع بأطراف المدنیة: «الهیئات الحكومیة»، والجامعة «ألجل إنماء العلوم»، وموقع مناسب
«للتجارة البحریة» یتیسر معه بفضل الموقع الساحلي والطرق المائیة «المبادالت مع الربوع النائیة
والمجاورة ذات األلسنة واألعراف المختلفة»: هي في نهایة المطاف مدینة كوسموبولیتیة ُتشد إلیها
الرحال، ولكن ساكنها ال یحتاج إلى السفر لمعرفة العالم: «یمكن أن نجد فیها من قبل مكاًنا مناسًبا
لتوسیع المعرفة باإلنسان والمعرفة بالعالم سواء بسواء، ویمكن أن تكتسب فیه هذه المعرفة دون
سفر». هي أنموذج حي لألنثروبولوجیا، لمعرفة باإلنسان والعالم تتوسع على قدر ما فیها من حركیة
البشر؛ وهي قبل ذلك أنموذج للنظریة السیاسیة كما تشكلت في تصور الدولة التجاریة ودورها
الكوني وما یرتبط بها من حق الزیارة والضیافة كما قدمته المقالة في «السلم الدائم» عام 1793.
كونیغسبرغ مدینة التجارة، لیست في شيء من «أمة التجار» (اإلنجلیز، الیهود...)، مدینة السالم ال
،(inhospitale) الحرب: «ولو قسنا إلى هذا ما تعمد إلیه الدول المتحضرة من سلوك غیر كریم
وال سیما الدول التجاریة من قارتنا، لوجدنا من الظلم، الذي یثبتونه بالبرهان حینما ینزلون في زیارة
البلدان والشعوب الغریبة (والتي تعني عندهم ما یعنیه الغزو)، ما یشیب من هوله الولدان»(6). على
غیر هذا النحو تكون مدینة الضیافة، مدینة الغرباء: «...الضیافة (Hospitalität) الِقَرى
(Wirthbarkeit) تعني حق الغریب، لدى نزوله بأرض الغیر، أال یعامل بوصفه عدًوا. وقد یجوز
طرده، إذا لم یكن في ذلك ما یؤذیه، ولكنه ما دام مقیًما في مكانه بسالم، لم یكن من الجائز أن نعامله
معاملة عدوانیة. على أن الغریب لیس في مقدوره أن یطالب بحق إكرام الضیف (Gastrecht) (إذ
ا لحسن المعاملة من شأنها أن تجعل منه لحین من الزمان من أهل أن ذلك سیقتضي اتفاًقا خاص
البیت)، وإنما بحق الزیارة (Besuchsrecht)، الذي، لكونه من شأن كل إنسان، یتعلق باالنتساب
إلى المجتمع، بفضل الحق في الحیازة المشتركة لسطح األرض التي، بمقتضى شكلها الكروي، ال
تیسر للناس أن ینتشروا على ظهرها أشتاًتا إلى ما ال نهایة له، وإنما یتعین علیهم آخر األمر أن



یحتملوا مجاورة بعضهم لبعض، حیث ال أحد في األصل أحق من غیره بموضع دون موضع»(7).
ذلك أن الغرض النهائي من هذا الضرب من الحق الذي یتشكل به االجتماع البشري على وجه
المعمورة أبعد األشیاء عما تتصوره «األمم التجاریة» والحروب التي تشنها على الناس بحكم
استعمار األرض والتنكیل بساكنیها(8)، ال یبعد عن الغایات الدفینة للتاریخ وهو یسعى في تحقیق
مقاصد الطبیعة: «على أن حق الضیافة هذا، أعني السماح بنزول الوافدین من الغرباء، یقف عند
البحث عن شروط إمكان تجارة یتعاطونها مع قدماء األهالي. بهذا السبیل یمكن لبقاع من العالم نائیة
أن تعقد صالت سلمیة بین بعضها بعًضا، یجوز لها في نهایة المطاف أن تصیر عمومیة وشرعیة،

وأن تقّرب أخیًرا بهذا النحو الجنس البشري أكثر فأكثر من دستور مدني كوني.»(9)

إن ما قیض لكانط في مدینته لم یقیض لغیره، وال كان قدره من قدر أبناء هذه المدینة من
معاصریه: كانط الحقیقي، أو «اآلخر»، غیر «الصفوي» الذي اصطنعته خیاالت المؤرخین وكتاب
السیر وبعض قرائه من الفالسفة، هو نتاج طبیعي للتنوع الكوسموبولیتي الذي قامت علیه هذه
الحاضرة منذ انبعاثها الثاني بعد كارثة الطاعون التي كادت تقضي علیها في عهد الملك فریدریش
فلهلم األول، وكأنه یتأهب لمصیر مدینته الصغیرة في التاریخ العالمي قبل أن تقع علیها ویالت
الحرب الثانیة ویتبدل اسمها وال یبقى من معالمها غیر ضریح الفیلسوف(10). شأنه إًذا أن یكون
ُمنّظر هذا العالم الصغیر الذي تمثله مدینته: مخبر أنثروبولوجي مصغر تحیط به نخبة من المثقفین،
وجمع غفیر من أصحاب الدرایة والمعرفة بأحوال الدنیا، ومستكشفین وتجار ورحالة من كل حدب
وصوب. ولكن هل یقتضي تأسیس هذا المیدان الجدید أن تكون للـفیلسوف معرفة بالناس، حاله حال
من یخالط من العامة في حیاته الدنیویة، أم باإلنسان؟ فإنه إن ادعى المعرفة األولى لم یكن له فضل
على غیره، وال ادعاء القدرة على تأسیس ما یعتزم تأسیسه من العلم الجدید؛ أما إن ادعى المعرفة
بالثاني، فإنه سیكون صاحب دعوة فلسفیة صادقة، إنما دون خبرة حقیقیة بالناس وأحوالهم. ذلك هو
الحرج الذي وجده قراء هذا الكتاب عند أول اطالعهم علیه، فإنهم ما كانوا لینطقوا بما جال
بخاطرهم في شأنه لوال هذا الحرج وهذا التردد بین اإلشارات واإللماعات اللطیفة والطرائف
والنبزات الخفیفة في شأن الرجال والنساء، وفي شأن الشعوب واألقوام من بلدان مختلفة، فیما
ینتحلون من الطبائع والسیر واألعراف، وبین التقریر واألحكام الفلسفیة العامة التي ال تتناسب معها

دوًما، أو التي ال تلیق بالفیلسوف (كرأیه في النساء أو في المجانین مثًال).

ذلك أن أنثروبولوجیا كانط هي من بعض الوجوه نتاج مزج بین الحقیقة والخیال؛ بین حقیقة
العمران البشري وقوانینه التاریخیة والسیاسیة وبین خیال «السفر الفلسفي» الذي یجعل نظر
الفیلسوف یمتد على األفق األرضي ویتطلع إلى كلي مطابق لحدود العالم المسكون. فلذلك لیس
حدیثه عن السفر والضیافة والتجارة من األمور التي تقتضي تأسیًسا قانونًیا ونظریة في الحقوق
فحسب، بها یستقیم القول بما سماه «البحث عن شروط إمكان تجارة یتعاطونها مع قدماء
األهالي»(11)، لمن هم في مرتبة «األغراب» عنهم، وال هو تبریر غیر مستساغ لما یأتیه
المستوطنون والمستعمرون األوروبیون من الشناعات والجرائم في حق غیرهم من أصحاب
األرض واألهالي المقیمین في بالدهم(12)، وإنما هو أیضا حدیث فیه جرأة على امتداح ما تتخذه
شعوب أخرى من قرار حكیم في وجه همجیة المستعمرین بدعوى إقامة «مصارف تجاریة» لهم



(كالحال في الهند، وخاصة موقف الیابان والصین من األجانب). األمر الذي یعني أن جولة الخیال
في العالم لیست من بنات الخیال في شيء، وإنما هي اختبار فعلي لوجهة النظر األخالقیة من حیث
هي موشور الفیلسوف في الحكم على التاریخ البشري ومآالته غیر المحسوبة وال المحسومة حسًما

نهائًیا(13).

هكذا تصدق على كانط تسمیة نیتشه: «ذاك الصیني الكبیر من كونیغسبرغ»(14): ال الذي هو
«ناقد» (Kritiker) كبیر فحسب، وإنما ذاك الذي یتحدث عن الصین لرفاقه كأنه عائد للتو منها،
والذي یجد في نفسه تفهًما لسیاساتها بإزاء السیاسات الغربیة لألمم التجاریة وسلوكاتها المقیتة (في
الرسالة في «السالم الدائم»)، وإن كان في األغلب األعم مجافًیا لقواعد «التعقل» األنثروبولوجي،
منكًرا أي فضل لغیر األوروبیین من الشعوب عموًما في آسیا(15) وإفریقیا(16)، كدأب كثیر من
التنویریین في عصره، ال سیما وأنهم هم الذین بادروا إلى استكشاف العالم قبل غیرهم من األمم
وامتازوا عنهم بذلك (ص 312 هـ). على أن وجهة النظر الفلسفیة تبقى هي الحاكمة بأمرها على
الجمیع ولو اضطره األمر أن یصیر «صینًیا» لحین من الزمان: أن «شروط إمكان التجارة» على
المستوى الكوني ینبغي لها ضرب من المطابقة مع شروط إمكان االستنتاج النظري للحق وإلمكان
تصریفه الكلي، أي للصیرورة التاریخیة لإلنسانیة وللعالم بوصفها صیرورة أخالقیة: «أما وقد التأم
الجمع المكون من شعوب األرض (...) التي غنمت من المجال ما غنمت عموًما، فقد بلغنا حًدا صار
فیه كل انتهاك للحق في مكان بعینه من المعمورة یتردد صداه في كل مكان: هكذا تبدو فكرة الحق

المدني أبعد ما یكون عن تصور من شطط الخیال وجانح عن الحق»(17).

* * *

ال شك أن للخیال مكانه في «األنثروبولوجیا» ال تنازعه فیها أیة ملكة أخرى، وأنه یتجاوز
حدود الملكة التي تدخل في بناء نظریة المعرفة لیتصل بأبعاد التجربة اإلنسانیة وأطرافها القصوى:
من تصاریف المعاملة بین الناس في حیاتهم الیومیة وما یلتمسون من الوسائل للتواصل والتفاهم،
إلى غایة اإلبداعات الشعریة واألدبیة العلیا. ولعله أن یمثل دور الواسطة بین هذه األبعاد وال سیما
بین البعدین األساسیین: الطبیعة والحریة. إن كتاب «األنثروبولوجیا» هو بمعنى ما استئناف لهذا

الدور التوسطي للخیال الذي یجعل التفكیر في اإلنسانیة وفي مصیرها أمًرا ممكًنا ومعقوًال.

ذلك هو المسعى الفلسفي الذي یعبر عنه هذا الكتاب من خالل سلسلة من الوسائط واألدوار:
بیان منزلة اإلنسان في فلسفة كانط؛ ثم الفحص عن كیفیات االضطالع بالسؤال األنثروبولوجي
ومكانته من النسق النقدي أو عالقته به، هل یمثل جزًءا منه أم یقع خارجه؟ هل هو محوره الناظم أم
هو سؤال على تخوم الفلسفة ال یالمسها إال من طرف قصي؟ أم هو في الموضع األوسط على شاكلة
«المعبر» (Übergang) كما في «نقد ملكة الحكم»، یصل بین الفلسفة النظریة والفلسفة العملیة،
بین الطبیعة والحریة؟ وإًذا فإن األمر ال یخلو من مفارقة كیفما أخذته؛ فهو من جهة یتعلق بمسألة
تابعة للمسألة النقدیة، أو على األقل ثانویة بالنظر إلیها، أي بالنظر إلى األسئلة األساسیة بخصوص
العقل النظري والعملي وملكة الحكم الجمالي، وهي أجزاء الفلسفة الترنسندنتالیة بما هي علم، ومن
جهة ثانیة ال یكاد یخلو أثر لكانط، أو برنامج تدریسي أكادیمي طیلة عمله في جامعة كونیغسبرغ،



من األغراض األنثروبولوجیة منذ بدایات مسیرته -»اإلعالن عن الدروس في الجغرافیا الطبیعیة»
(1758)(18) و»المالحظات في الشعور بالجمیل والجلیل» (1764)(19)- إلى نهایاتها حین اعتزل
التدریس عام 1796. وأما كتابنا هذا، الذي قرر نشره بعد سنتین من هذا االعتزال وقبل أن تنهك
قواه ویعجز بدنه وعقله(20)، فال یخلو وضعه الفلسفي ومكانته ضمن بقیة الكتب من إشكال: هل هو
تتمة صریحة لألسئلة النقدیة على معنى االضطالع بالسؤال األخیر: ما اإلنسان؟ وتحویل اإلجابة
عنه إلى موضوع لعلم قائم بذاته، فیكون بذلك جزًءا من العمارة النقدیة للـفلسفة الترنسندنتالیة؟ أم هو
عمل متأخر قد أتى بعد أن اكتمل النسق وانغلق على نفسه، كما أعلن عن ذلك في «نقد ملكة
الحكم»(21)، فیجوز ساعتها أن نحسبه من الكتابات الصغرى، أو من الفلسفات الثواني باالصطالح

القدیم، نعني من هوامش النسق ال من متنه؟

ذلك أن المباحث األنثروبولوجیة ال ُتختصر حصًرا في هذا الكتاب وال تقتصر علیه، بل هي
مبثوثة في مواضع كثیرة من فلسفة كانط من أولها إلى آخرها، من الدروس األولى في الجغرافیا
الطبیعیة(22) إلى الكتابات المتأخرة في التاریخ والسیاسة(23)، مروًرا بتأمالت الفیلسوف في
األعراق البشریة وأصنافها(24)، ومناظراته مع معاصریه، وال سیما خصومته الشهیرة مع تلمیذه
هردر(25)؛ ومناقشاته لسومرنغ(26)، وهوفالند(27)، وموسكاتي(28)، وفورستر(29)... وغیرهم من
أعالم عصره، وما عرف عنه من محاكاة لطریقة األطباء في تشخیص األمراض واألوبئة وعالج
اآلفات التي تصیب األبدان، وولعه بنظم الحمیة والعنایة بالصحة(30). فضًال عن ذلك، فإن الغرض
األنثروبولوجي إنما هو أقرب األغراض إلى الناس ممن لهم انشغال بالقضایا الفكریة العامة ومتابعة
لها، إذ لیس فیها شيٌء كثیر مما في الفلسفة النظریة الخالصة من العسر، إلى حد صرح فیه كانط أنه
حتى النساء یمكن لهن قراءتها عند العنایة بزینتهن (Damen bei der Toilette)(31). ولقد لخص
ذلك مؤلف كتاب «األنثروبولوجیا» حین كتب في آخر المقدمة: «إن أنثروبولوجیا محددة بطریقة
نسقیة، ومنجزة مع ذلك، من وجهة النظر البراغماتیة، بنحو جمهوري (بالرجوع إلى أمثلة یمكن
لكل قارئ أن یجدها)، إنما لها مزیة عند الجمهور القارئ: فإنه بفضل الصفة الوافیة لقائمة العناوین
التي تنضوي تحتها هذه الخاصیة البشریة الملحوظة أو تلك والتي تنتمي إلى المجال العملي، یجد
الجمهور فرصا عدیدة وبواعث تدفعه لیصطنع من كل واحدة منها غرًضا مخصوًصا للتأمل من
أجل إدراجها في المیدان الذي یناسبها؛ بهذا التقدیر، فإن األعمال الداخلة في هذا المیدان تتوزع من
، تلقاء نفسها بین هواة هذه الدراسة وبفضل وحدة المخطط، سوف یتیسر بالتدریج اجتماعها في كلٍّ

-دعًما وإسراًعا لنماء هذا العلم ذا الفائدة العامة» (ص122-121).

ثم نجد في الحاشیة الموضوعة آخر المقدمة بیانا لما قصده كانط من تنزیل البحث
األنثروبولوجي ضمن سیاق جمهوري:

- أوًال: من حیث التفرقة في عمل األستاذ بین دروسه في «الفلسفة الخالصة»، ودروسه
في مجال «معرفة العالم» (Weltkenntniss)، وهي على قسمین: درس في
«األنثروبولوجیا» (طیلة السداسي الشتوي)، ودرس في «الجغرافیا الطبیعیة» (طیلة

السداسي الصیفي(32)).

َ



- ثانًیا: من حیث طبیعة المخاَطبین في مثل هذه المباحث الفلسفیة، إذ قدر كانط أن هذه
populäre) «الدروس في مجملها تدخل في باب «المحاضرات الجمهوریة
Vorträge) التي ُیسمح فیها ألناس من أوساط اجتماعیة أخرى أن تتابعها: من كبار
الموظفین واألطباء والعسكریین وسائر المثقفین من ذوي المكانة االجتماعیة والمهنیة

المرموقة.

وإًذا فنحن إزاء توسع في األفق من جهتین اثنتین: من جهة المجال الموضوعي للـفلسفة، حیث
یقع االنتقال من الفلسفة النظریة وأقسامها ومنهجها ومبادئها الصوریة، إلى نمط من التفلسف فیه
إقبال على العالم ومعرفة له بغیر سبیل التجرید النظري المعهود في النسق النقدي؛ ومن جهة
المخاَطبین الذین یتوجه إلیهم الفیلسوف بحدیثه وهم من غیر المتخصصین ما دام المجال
األنثروبولوجي غیر فلسفي حصًرا (strictu sensu)، أي: غیر مقید بمناهج الفلسفة الترنسندنتالیة
وبأحكامها إال بالقدر األدنى. ولكن لم تخیر كانط لهذا المجال تسمیة خاصة غیر مألوفة؟ أال یوجد

من صنف في هذا الغرض من أهل زمانه؟

لقد بادر كانط منذ تصدیر كتابه إلى التنبیه على المعنى الذي یقصد وضعه واستخدامه للمجال
األنثروبولوجي وعلى وجاهته الفلسفیة التي توفر له التأسیس العلمي المطلوب: «إن مذهًبا في
معرفة اإلنسان، من حیث هي مبنیة على شاكلة نسقیة (األنثروبولوجیا)، یمكن أن ُیضطَلع بها من
وجهة نظر فیسیولوجیة أو من وجهة نظر براغماتیة. أما المعرفة الفیسیولوجیة باإلنسان فتقصد
استقصاء ما تفعله الطبیعة به، في حین أن المعرفة البراغماتیة تخص استقصاء ما یفعله اإلنسان،
بوصفه كائًنا فاعًال بحریة، وما یقدر على فعله بنفسه» (ص119). وجهة النظر «البراغماتیة» التي
تظهر بداهتها لمستمعي الفیلسوف، ما دامت مستعملة في ذلك الزمان في سیاقات متباینة(33)، قد ال
یتبین معناها لقارئ الیوم وما اتخذ عنده هذا االصطالح من الدالالت المذهبیة والنزعات السائدة من
نهایة القرن 19 إلى یومنا هذا. وأما في نص كانط، فلها دالالت ثالث: ُأوالها: ما خالف
«الـفیسیولوجي». ثانیها: ما خالف «المدرسي» (scholastich) وقرب مما هو «جمهوري»
(populär). وثالثها: ما طابق «التعّقلي» (klug)(ص312) بمعنیي «التعقل» المشار إلیهما في
حاشیة من كتاب «تأسیس میتافیزیقا األخالق»: «المعنى األول معرفة أمور الحیاة الدنیا، والمعنى
الثاني التبصر [= التعقل] الخاص. األول هو مهارة إنسان في نشاطه إزاء أشباهه بطریقة تمكنه من
استخدامهم لغایاته. والمعنى الثاني هو الحصافة التي تجعل اإلنسان قادًرا على أن یجعل جمیع غایاته

تتالقى نحو منفعته هو، ونحو منفعة باقیة.»(34)

بهذا النحو یتبین المغزى من العنوان الذي تخیره كانط: أن المعرفة باإلنسان هي معرفة غیر
مقتصرة على األسباب الطبیعیة، وإال صار األمر إلى ضرب من «المحاجة (Vernünfteln) في
كل اتجاه»، كما فعل دیكارت، «في آثار االنطباعات التي تتركها األحاسیس المنتقشة في الدماغ
وراءها (...) وأنه بانسیاقه وراء هذه اللعبة لیس له أن یكون إال ناظًرا في تمثالته مرسًال للطبیعة
على عواهنها...» (ص119). أما البحث األنثروبولوجي فهو في تقدیر كانط غیر مجرد «المعرفة
بالعالم» التي تقتصر على رصد الموجودات والدرایة الشاملة بها، على معنى «المعرفة الموسعة
باألشیاء الحاضرة في العالم» من الحیوان والنبات والمعادن؛ إن األنثروبولوجیا «ال تكون

ً 



براغماتیة حقا إال متى ضمت معرفة باإلنسان بوصفه مواطًنا كونًیا (Weltbürger)» (ص120).
إن األنثروبولوجیا بالمعنى «الفیسیولوجي»، كالتي أقامها أرنست بالتنر (1744-1818) في
مصنفه الشهیر: «األنثروبولوجیا لألطباء والحكماء» المنشور عام 1772(35)، ومن حیث إن
«غرضها استقصاء ما تفعله الطبیعة باإلنسان»، غیر ذات وجاهة فلسفیة ما دامت، كما جاء ذلك في
رسالته إلى صدیقه مرقص هرتس(36)، تتعاطى «بحوثا ال طائل منها أبًدا كالنحو الذي ترتبط به
(ganz anders) األعضاء الجسمانیة بالفكر»، وأنه لذلك كان «مشروعه مخالًفا تمام المخالفة

له»(37)...

وأما ما یتعلق بمصادر المعرفة األنثروبولوجیة وأصولها، فإنه یتبین من إشارات كانط في
مقدمة كتابه حرصه على أمرین: األول تحدید المجال الموضوعي لهذا العلم من حیث هو اإلنسان
الفاعل بحریة والقادر على الفعل بنفسه، ولذلك ُتؤخذ هذه األنثروبولوجیا «من وجهة نظر
براغماتیة» ال طبیعیة، على خالف األنثروبولوجیات الفرنسیة وتصورها اآللي لإلنسان (المتري،
دیدرو...) وكذلك أنثروبولوجیات الباحثین الطبیعیین من أمثال بوفون ولیني وفون هالر، وشارل
بوني...، أما الثاني فینبه بإیجاز على مصادر هذا العلم الجدید وبعض المصاعب المحیطة به ال سیما
وأن المعرفة باإلنسان غیر المعرفة بالطبیعة وقوانینها الحاصلة باالنتزاع والتجرید. إن توسیع مجال
المعرفة األنثروبولوجیة یحتاج إلى األسفار وإلى قراءة روایات الرحالة والمستكشفین، وقبل ذلك
مخالطة المرء الناس من أهل وطنه ومن أبناء زمانه. ولكن معرفة اإلنسان ال ُتستوفى في هذه
المصادر الخارجیة مهما كان ثراؤها «دون هذا المخطط (الذي یفترض سلًفا معرفة باإلنسان)، فإن
المواطن الكوني یبقى دوًما، من جهة األنثروبولوجیا التي من شأنه، محدوًدا جًدا. فالمعرفة العامة
(Generalkenntnis) تتقدم دوًما، في هذا األمر، على المعرفة المحلیة (Localkenntnis)، إن
كان یتعین علیها أن تنتظم وأن تنقاد بواسطة الفلسفة: دون هذه األخیرة، كل معرفة مكتسبة لیست إال
خبط عشواء مشتت وال تفضي إلى أي علم» (ص 120). في مواضع أخرى سابقة، مثل مقالة
1764 و»أنثروبولوجیا كولینز»، ذكر كانط أن األمر یتعلق في مثل هذه المباحث بالنظر «بعین
المالحظ (Beobachter) أكثر منه بعین الفیلسوف»(38)، وأن األنثروبولوجیا من َثّم هي «علم
المالحظة والتجربة» (Beobachtung und Erfahrung)؛ وفي الرسالة إلى مرقص هرتس،
المشار إلیها، إقرار واضح بهذا البعد التجریبي بمعنى غیر المعنى الذي ذهب إلیه بالتنر: «سأقدم
في هذا الشتاء، للمرة الثانیة، درًسا خاًصا (collegium privatum) في األنثروبولوجیا، الغرض
الذي أنوي في الوقت الحاضر أن أجعل منه مادة أكادیمیة قائمة بذاتها. على أن مشروعي مخالف
تمام المخالفة [له]. ذلك أني أعتزم استخدامه الستظهار مصادر كل العلوم [العملیة]، من علم
األخالق، والمهارات، والمعاشرات، وطریقة تهذیب اإلنسان وتدبیره، وسائر ما یدخل فیما هو
عملي. ولعلي أن أنظر في الظواهر وقوانینها أكثر مما أنظر في المبادئ األولى إلمكان ما یطرأ من
التبدل (modification) على الطبیعة البشریة بوجه عام. وأما التحقیقات المدققة التي ال لزوم لها
أصًال كالتي تنظر في النحو الذي تتعلق به األعضاء الجسمانیة بالفكر فقد استبعدتها تماًما. وقد
اعتنیت بوضع مالحظات عدیدة بخصوص الحیاة الیومیة بما یوفر لطلبتي فرصة مستمرة لمقارنة
تجربتهم العادیة بملحوظاتي، وبذلك یجدون، من البدایة إلى النهایة، هذه الدروس مسلیة غیر جافة
أبًدا. وفي أثناء ذلك، سأعمل على إعداد دراسة تمهیدیة للطالب الجامعیین خارج نطاق هذه التعلیم



التجریبي الممتع غایة اإلمتاع، تعتني بالمهارة (Geschiklichkeit) والتعقل (Klugheit) وحتى
بالحكمة (Weisheit)، والتي تسمى، مع الجغرافیا الطبیعیة وعلى خالف كل تعلیم آخر، معرفة

بالعالم.»(39)

وأما ما یخص المصاعب التي تعترض هذا العلم، فمنها ثالثة رئیسیة ینبه علیها كانط في فاتحة
كتابه: 1) أن اإلنسان متى انتبه إلى أنه یؤخذ كموضوع بحث وینظر إلیه على أنه كذلك، فإما أن
یشعر بالحرج فال یظهر على حقیقته، أو أنه یتخّفى وال یمكن اعتباره موضوًعا للدرس حینذاك. 2)
وإن فرضنا أنه سیتولى بنفسه استكشاف نفسه، فإنه سیجد أنه في وضع مشكل وال سیما فیما یخّص
حاالت الوجدان التي له: فإما أن الدوافع على حال من العمل التلقائي، فال یمكن مالحظتها على
حقیقتها، وإما أن هذه المالحظة ممكنة، فتكون الدوافع ساعتها ساكنة بال حركة. 3) أن ظروف
المكان والزمان من شأنها أن ُتحدث بطول الوقت «عادات» هي أشبه بالفطرة الثانیة، األمر الذي
یجعل من العسیر على الكائن البشري أن یحسن الحكم على موطنه وعلى نفسه وباألخص على
غیره من األفراد؛ ذلك أن التغیرات التي تطرأ على وضع اإلنسان، وهي من صنع األقدار، والتي
یندفع إلیها المرء بنفسه بفعل حبه للمغامرة، تجعل من تكوین العلم األنثروبولوجي بما هو «علم
صوري» أمًرا مستعصًیا (ص121). في موضع آخر من الكتاب نجد أن هذه المصاعب هي من
طبیعة موضوع البحث األنثروبولوجي نفسه: «ففي هذه األخیرة تكون الظواهر المجموعة تحت
قوانین الذهن تجارب، وال ُیصار فیها إلى االنشغال بضرب تمثل األشیاء من حیث یجوز لنا أخذها
بغض الطرف عن صلتها بالحواس (ومن َثّم في ذاتها)؛ ذلك أن هذا البحث ینتمي إلى المیتافیزیقا
التي شأنها إمكان المعرفة القبلیة. غیر أنه قد كان من الضروري أن نرجع شوًطا بعیًدا، حتى نستبعد
على األقل بخصوص هذه المسألة ترهات العقل التأملي. یبقى أن معرفة اإلنسان بسبیل التجربة
الباطنیة، بقدر ما یتیسر له الحكم على اآلخرین في جانب كبیر بناًء علیها، ذات غناء عظیم، وإن
كانت مع ذلك وفي الوقت نفسه منطویة على صعوبة لعلها أكبر من التقدیر السلیم للغیر، فالباحث في
باطنه الذي سرعان ما یزیَّن له أن یضیف، بدل أن یالحظ فحسب، عناصر كثیرة إلى الوعي
بالذات، إنما یجعل من المناسب بل من الضروري أن یقع االبتداء بالظواهر المالَحظة في الذات
بعینها، لیتقدم حینئذ ویتولى إثبات بعض القضایا المتعلقة بطبیعة االنسان، أعني بالتجربة الباطنیة»

(ص 143-142).

یتبین من جملة المالحظات التي یوردها كانط في تقدیم كتابه أنه یبسط شروط إمكان العلم
البراغماتي باإلنسان على غیر المنوال الذي اعتاده قراء كانط في تصور فكرة العلم نفسها وما

تحتاج إلیه من الشروط النقدیة والترنسندنتالیة:

- فهو علم في طور النشوء والتكوین؛ وهو مادة تدریسیة جدیدة ال عهد للناس بها، أما مصادره
فهي خارجیة كلها: من كتب األسفار والرحالت وكذلك من «التاریخ الكوني»، ومن كتب «السیر»،
وحتى من األعمال المسرحیة والروایات األدبیة؛ بعض هذه المصادر ینهل من «التجربة والحقیقة»،
وبعضها من «اإلبداع الشعري»، كالشأن في «األحالم» حیث یكون تصویر األوضاع والطبائع
البشریة مرسوًما بشيء من المبالغة واإلفراط، ومع ذلك فإن وجهة النظر الفلسفیة تبقى ضروریة

إلسناد مواد هذا العلم وطرائقه برؤیة نسقیة علمیة.



- وهو علم ال یغفل عن المصاعب التي تتعلق بموضوعه الذي هو موزع بین طرفي العارف
والمعروف، الذات والموضوع، وما یثیره ذلك من اإلخالل بشروط المطابقة الصوریة لموضوع
النظر العلمي وكأن كانط یستشرف مصاعب تكوین علوم اإلنسان التي سیتعرض لها العلماء

والفالسفة في القرن الموالي(40).

تلك هي إًذا المالمح العامة للمشروع الكانطي ألنثروبولوجیا فلسفیة هي، وإن كانت صیاغتها
النسقیة متأخرة في الزمان في آخر كتاب أعده ونشره الفیلسوف بنفسه في العقد األخیر من حیاته،
فهي مبثوثة في أطوار فكره كلها منذ بدایاته: فهل یجوز أن نرى في هذا الكتاب عمًال من أعمال
الشیخوخة ال أهمیة له وأنه دون كتبه السابقة منزلة ومتانة؟ أم نضعه في سیاق أعماله التدریسیة وما
تخضع له من الشروط والضوابط األكادیمیة؟ وإال كیف نفسر احتالل مادة «األنثروبولوجیا» مركز

الصدارة في المواد التي درسها حیث بلغت 28 درًسا طیلة حیاته الجامعیة؟(41)

ال شك أن وجًها من وجوه الجدارة الفلسفیة لألنثروبولوجیا داللتها التي ال تخفى على كل ناظر
في األثر الكانطي بالقیاس إلى األسئلة الفلسفیة الكبرى التي نجدها في مواضع كثیرة، وال سیما

:(? Was ist Mensch) «السؤال الجامع بینها: «ما اإلنسان؟

- ففي مقدمة «الدروس في المیتافیزیقا» (السابقة على «نقد العقل المحض» والمنشورة بعد
وفاة الفیلسوف عام 1821)، یقدم كانط أول عرض لألسئلة التي تقوم علیها الفلسفة في تقدیره: «إن
میدان الفلسفة في معناها الكوني یمكن إرجاعه إلى األسئلة التالیة: 1. ماذا یمكن لي أن أعلم؟ وهو ما
تبینه المیتافیزیقا. 2. ماذا یجب علّي أن أفعل؟ وهو ما تبینه األخالق، 3. ماذا یمكن لي أن آمل؟
وهو ما یعلمه الدین. 4. ما اإلنسان؟ وهو ما تعلمه األنثروبولوجیا»؛ لیضیف مستنتًجا: «بإمكاننا أن

نسمي الكل باسم األنثروبولوجیا، ألن األسئلة الثالثة األولى إنما ترجع إلى السؤال األخیر»(42).

- وفي «نقد العقل المحض»، نجد المقطع الشهیر: «كل غرض (Interesse) لعقلي (نظرًیا
كان أم عملًیا) هو مجموع في هذه األسئلة الثالث: 1. ماذا یمكن لي أن أعلم؟ 2. ماذا یجب علّي أن

أفعل؟ 3. ماذا یمكن لي أن آمل؟»(43)

- وأما في الكتاب المنشور عام 1800 (بمساعدة زمیله الشاب یاشه Jäsche) «دروس في
المنطق»، فیقول: «إن حقل الفلسفة بالمعنى المدني الكوني [الكوسموبولیتي] یمكن أن یرجع إلى
األسئلة التالیة: 1. ماذا یمكن لي أن أعلم؟ 2. ماذا یجب علّي أن أعمل؟ 3. ما الذي یمكن لي أن آمل؟
4. ما اإلنسان؟ السؤال األول یناسب المیتافیزیقا، والثاني األخالق، والثالث الدین والرابع
األنثروبولوجیا. ولكننا یمكن أن نجمعها كلها تحت لواء األنثروبولوجیا، ألن األسئلة الثالثة األولى

إنما تتعلق بالسؤال األخیر»(44).

- كذلك نجد نفس األسئلة في الرسالة إلى شتودلین (Stäudlin) بتاریخ 4/5/1793 جاء فیها
أن األسئلة الثالثة «1. ماذا یمكن لي أن أعلم؟ (المیتافیزیقا)، 2. ماذا یجب علّي أن أعمل؟
(األخالق)، 3. ما الذي یمكن لي أن آمل؟ (الدین)»، یجب أن یتبعها سؤال رابع: «ما اإلنسان؟»

مضیًفا بین قوسین: «األنثروبولوجیا: قدمت عنها درًسا منذ أكثر من عشرین سنة»(45)...

ً



انطالًقا من هذه الشهادات المتطابقة، یمكن القول إن األنثروبولوجیا هي جماع األسئلة النقدیة
التي تتشكل منها الفلسفة الكانطیة في المعرفة واألخالق والدین، من حیث إن السؤال عن اإلنسان هو
سؤال الفلسفة األول واألخیر، فاألنثروبولوجیا تكاد أن تكون هي الفلسفة نفسها، أو هي استجماع
أخیر ألجزائها وترتیب لمواضعها في نسق منظوم، هي عالمة على وحدة الفلسفة، وإن كان قارئ
الكتاب الذي یحوي هذا العلم األقصى یعجب مما بینه وبین سائر الكتب من التفاوت، بل من التنافر

أحیاًنا.

2 - مفهــوم الفلسفة: أقسامها وتعلیمها
إن االبتداء بالنظر في مفهوم الفلسفة، من جهة أقسامها ومضامینها وتعلیمها، أمر ضروري
حتى نتبین مكانة المبحث األنثروبولوجي عند كانط وعالقته بسائر أجزاء المعرفة الفلسفیة. ذلك أن
هذا المبحث، مثلما نبهنا على ذلك أعاله، هو مبحث تعلیمي قبل كل شيٍء، وأن كانط یمكن اعتباره
مؤسًسا له من هذه الجهة بالذات، أي من جهة االضطالع به كمادة ضمن المواد العلمیة التي یتشكل
منها برنامج التدریس األكادیمي. وعلى الرغم من أنه لم یباشر تدریس هذه المادة إال انطالًقا من
السداسي الشتوي 1772/1773، فإنه قد رسم قبل ذلك نطاًقا لنشاطه األكادیمي یمكن داخله أن نحدد
موضع هذا التعلیم من خالل ربطه بمادة «السیكولوجیا التجریبیة» التي هي أقرب العلوم إلى
موضوع األنثروبولوجیا بوصفها «علم التجربة المیتافیزیقیة لإلنسان»(46). والحق أن نص اإلعالن
الذي تضمن هذه اإلشارة الهامة، والذي قدم فیه كانط برنامجه للسداسي الشتوي 1765/1766، هو
واحد من أقدم النصوص التي تضبط تصور كانط لمنزلة الفلسفة وعالقتها بالتعلیم أوًال، ثم ألقسامها

الرئیسة ثانًیا.

إن لهذه الوثیقة أهمیة قصوى(47) من حیث إنها تحدد مكانة الفلسفة بالنظر إلى السیاق التعلیمي
ومقتضیاته، وهي تجدد طرح السؤال القدیم: هل یمكن تلقین الفلسفة للمتعلمین، وبخاصة للشباب
منهم؟ ذلك أن «المعارف [في هذا الحال] تسبق السنین»، وأننا مضطرون إلى تقدیم معرفة دون
انتظار نضج الذهن واكتماله، معرفة ال یكون فهمها متیسًرا «بحسب النظام الطبیعي» إال لدى «عقل
أوفر دربة وخبرة.»(48) من ها هنا تنشأ «األحكام السابقة األبدیة للمدارس» وهي أفسد وأكثر تهافًتا
مما لدى العامة، وكذا الهذر الشائع لدى المفكرین الشباب وهو أعمى للبصیرة وأشد من الجهل.
ولعله ال حیلة هنالك لتدارك هذا الوضع -حیث تصیر األفكار من «وسائل التقدم» ومن جنس
الحاجات الضروریة التي یتزین بها الناس في مجتمع تمكن من أسباب الترقي- غیر «مالئمة أحسن
للتعلیم العام للطبیعة» بما تیسر: «ذلك أنه ما دام التقدم الطبیعي للمعرفة البشریة یقتضي أن یتكون
الذهن بادئ األمر، بأن یبلغ بالتجربة أحكاما حدسیة، وبهذه [األحكام] مفاهیم، وأن هذه المفاهیم
تصیر معروفة بعد ذلك بالعقل على صلة بمبادئها وبنتائجها، وأخیًرا بواسطة العلم في مجموع حسن
الترتیب، ساعتها سیتوجب على التعلیم أن یتبع السبیل نفسه»(49). فاألستاذ إنما یعتني «لدى سامعه



بتكوین ذهن المرء، ثم عقله، لیجعل منه عالًما في آخر المطاف»؛ وحتى إن لم یبلغ المتعلم الدرجة
األخیرة، فإنه یغنم من هذا التعلیم فائدة للحیاة ال غنى عنها.

یستنتج كانط من ذلك قاعدة هي التالیة: «أنه قبل كل شيء، یتوجب إنضاج الذهن واإلسراع
بنمائه، بتمرینه على أحكام من التجربة وبجعله منتبًها لما یمكن أن تعلمه إیاه االنطباعات المقارنة
[المتأتیة] من حواسه.»(50) فال یصعد من هذه األحكام، أو من هذه المفاهیم، إلى ما هو أبعد وأعلى،
وإنما یتعین علیها أن یبلغ ذلك بالطریق الطبیعي والمفتوح للمفاهیم الدنیا بحسب قدرة الذهن نفسها،
ال بحسب ما یضعه األستاذ أو یعتقد وضعه في من یتلقى عنه: «باختصار، یجب علیه أّال یتعلم
أفكاًرا، بل أن یتعلم أن یفكر؛ ال یتعین علینا دفع التلمیذ، بل إرشاده، إن شئنا أن یكون في المستقبل
قادًرا على السیر بنفسه»(51). هذه الطریقة في التعلیم إنما هي، في تقدیر كانط، نابعة من «الطبیعة
الذاتیة للـفلسفة» مناسبة لها: «فإن فّكر اآلن أنه سیتعلم الفلسفة، كان ذلك غیر ممكن، ألنه یتعین
علیه حینئذ أن یتعلم التفلسف»(52). في «نقد العقل المحض» وفي «المقدمات لكل میتافیزیقا»

المنشور بعده، ال نجد ما یخالف هذا الكالم.

وبیان ذلك عند كانط أن كل العلوم التي یمكن أن نتعلمها ترجع إلى صنفین اثنین: العلوم
التاریخیة والعلوم الریاضیة؛ أما األولى فتضم، فضًال عن التاریخ بمعناه المعروف، التاریخ
الطبیعي، والفیلولوجیا، والقانون الوضعي، ولما كانت التجربة الشخصیة وشهادة الغیر فیما هو
تاریخي، وبداهة المفاهیم وسالمة االستدالل فیما هو ریاضي، هي أمور واقعة بالفعل، كان التعّلم
ممكًنا سواء أكان ذلك بالذاكرة أم بالذهن لما هو صناعة قائمة وتامة من قبُل. ولذلك فإن تعّلم الفلسفة
یقتضي أن توجد واحدة منها على األقّل. وهو أمر محال كما هو بیٌّن. یضیف كانط في لهجة ساخرة:
«سیكون علینا أن نأخذ كتاًبا وأن نقول: انظروا، ها هنا علم ومعارف حقیقیة؛ تعلموا أن تفهموها
وأن تحفظوها، ثم أقیموا علیها [ما شئتم] وستكونون فالسفًة. وحتى یحین أوان تأتونني فیه بمثل هذا
الكتاب في الفلسفة یمكن لي أن أستند علیه تقریًبا كما أستند على بولیبیوس (Polybius) لتفسیر
حدث من التاریخ، وعلى إقلیدس (Euklides) لتفسیر قضیة من الهندسة، اسمحوا لي بالقول إننا ال
نستحق ثقة المجتمع، حیث إننا بدل أن ننهض إلنماء القدرة الفكریة للشبیبة التي هي أمانة في أعناقنا
ولتكوین حكم شخصي أكمل في المستقبل، نغرر بها بفلسفة مظنون باكتمالها من قبُل، عّن لبعضهم
أن یتخیلها لصالحه؛ األمر الذي ینتج عنه وهم علم ال یصلح عملة سلیمة إال في مكان بعینه وعند

أناس بأعیانهم، ولكنها لم تعد ساریة المفعول»(53).

ولذلك فإن منهج التعلیم في الفلسفة لیس تلقینًیا وإنما هو «بحثي» (zététique) على طریقة
القدامى (من فعل zetein في اإلغریقیة أي «َبَحث»)، وال یصیر منهًجا «أصولًیا»
(dogmatisch) (أي متِبًعا ألصول االستدالل) إال عند صاحب عقل حصلت له الدربة والمراس.
إن «المؤلِّف الفلسفي» الذي ُیعَتَمد في التدریس ال یجوز أن یؤخذ بما هو «أنموذج للحكم»، وإنما هو
«مناسبة حتى نكّون بأنفسنا حكًما عنه بل ضده؛ وأما منهج التفكیر والتقریر من تلقاء النفس فهو ما

یبحث الطالب عن العمل به...»(54)



وأما ما یتعلق بأقسام التعلیم الفلسفي، التي هي أقسام العلوم الفلسفیة المأثورة والمعتمدة في ذلك
الزمان، فإن كانط یضبطها في هذا اإلعالن على أساس توزیع رباعي:

المیتافیزیقا: حیث یرى كانط أن هذا العلم الكالسیكي المأثور بعید عن االكتمال ویعاني من
مصاعب متأتیة في الغالب من انتهاج الطریقة «التحلیلیة» بدل الطریقة «التألیفیة» المتبعة في
الریاضیات. ولذلك فإن «البسیط والكلي» لیس لهما نفس الداللة في العلمین، حیث یبدوان في
المیتافیزیقا أشد صعوبة مما هو األمر في الریاضیات، وأكثر تأخًرا في ترتیب المطالب العلمیة. ال
یبدو كانط راضًیا عن وضع المیتافیزیقا في زمانه، وهو یعلن عن مشروع یعمل علیه بهذا
الخصوص لعله أقدم اإلشارات لبرنامجه النقدي المستقبلي: «...وإني أرجو أن أتمكن قریًبا من
عرض تام لما یساعدني على تأسیس قولي في هذا العلم»(55). إلى ذلك الحین نجده یكتفي باعتماد
متن باومغارتن (Baumgarten) في «المیتافیزیقا» ذائع الصیت في ذلك الوقت؛ أحد رموز
المدرسة الالیبنتسیة-الفولفیة(56). أما مالك األمر في هذا السیاق، فهو االبتداء في تدریس هذا العلم،
أي المیتافیزیقا، «بالسیكولوجیا التجریبیة»، التي هي، حسب قوله: «العلم بالتجربة المیتافیزیقیة
لإلنسان؛ ذلك أنه فیما یتعلق بحد النفس، من غیر الجائز بعد، في هذا القسم، أن نؤكد امتالكه
إیاه»(57). إن هذا القسم األول هو النواة الصلبة للمبحث األنثروبولوجي من حیث یكون للنظر
المیتافیزیقي لإلنسان وجه تجریبي یقبل أن یخضع للدرس وأن تنتظمه مبادئ ومفاهیم نظریة؛ وهو
بالجملة مخالف للقسم الثاني من المیتافیزیقا - أي «الكوسمولوجیا» وموضعها، «الطبیعة الجسمانیة
بعامة»، - وللثیولوجیا - وموضوعها اهللا والعالم بوصفه علة لألشیاء كافة، - فضًال عن الفرق
الواضح الذي یمیزها عن «السیكولوجیا العقلیة» (psychologia rationalis) التي ال تعتمد غیر

المفاهیم الخالصة المتعلقة بطبیعة النفس ووجودها ووظائفها.

المنطــق: وهو على ضربین: أما األول فهو یمثل «نقًدا وقاعدة للذهن السلیم من حیث یتصل
من جانب بالتصورات الشائعة وبالجهل، ومن جانب آخر بالعلم وبالمعرفة»، وهو یأتي في بادئ
ترتیب الفنون والمواد ضمن التعلیم األكادیمي لـلفلسفة؛ في حین أن الثاني هو «نقد وقاعدة للعلم
بحصر المعنى» وهو آلة للعلوم ال ینفصل عنها یكون تجویده بالدربة والمراس لدى العمل العلمي.
یشیر كانط إلى أنه سوف یضیف في نهایة المیتافیزیقا اعتبارات حول المنهج المطلوب بوصفه «آلة
(Organon) لهذا العلم» ال یمكن وضعها في البدء ما دامت القواعد المنهجیة مفتقرة إلى األمثلة
العیانیة التي تدل علیها (ربما لذلك نفهم وضع «نظریة المنهج» في نهایة «نقد العقل المحض» ال
، هذا المنطق التام، ال یمكن له إًذا أن في بدایته): «إن نقد وقاعدة الفلسفة برمتها من حیث هي كلٌّ
یتخذ موضعه من التعلیم إال عند نهایة الفلسفة كلها، ما دامت المعارف التي اكتسبناها من قبُل
وتاریخ اآلراء البشریة هي التي تسمح فقط بمباشرة تأمالت في أصل المعارف وكذا في أخطائها،
وبتصور أّولي لمخطط محكم بحسبه یتعین على مثل هذه العمارة الفلسفیة أن ُتبنى [بما یضمن]
دیمومتها وامتثالها إلى قواعد»(58). إلى ذلك یشیر كانط أنه یعتمد في تعلیم المنطق على متن مایر
(Meyer) لما فیه من فوائد للحیاة النظریة وللحیاة العملیة واالجتماعیة سواٌء بسواء(59) نالحظ ها
(Kritik der Vernunft) «هنا ظهوًرا خاطًفا لعبارات هامة في فلسفة كانط: مثل «نقد العقل



و»نقد الذوق» (Kritik des Geschmacks) ... «حیث تصلح قواعد األول دوًما لتفسیر قواعد
الثاني، وما التضاد الذي بینهما إال وسیلة لفهم كلیهما الفهم األحسن»(60).

األخالق: وهي في تقدیر كانط شبیهة بالمیتافیزیقا من حیث إن لهما «مظهر العلم وشيء من
اإلیهام بالعمق»(61)، وذلك من أجل أن موضوعها -الخیر والشر- ال یعتمد إثباته على االستدالالت
العقلیة وإنما على «الشعور»، خالفا للمیتافیزیقا، وأنه لذلك من الصعوبة بمكان أن یكون المرء
«فیلسوًفا أخالقًیا» وأن یستحق هذه الصفة. إن مستند كانط لعرض «النظریة العملیة األخالقیة»
و»نظریة الفضیلة» هو مرة أخرى باومغارتن مع استعانة بمقاالت هیوم (Hume) وشافتسبوري
(Shaftesbury)(62). وأما المنهج الذي ینبغي لهذه المباحث فیقول عنه: «إني أفحص دوًما من
الناحیة التاریخیة والفلسفیة ما یحدث قبل أن أشیر بما ینبغي أن یحدث، وأبّین المنهج الذي یستعان به
لدراسة اإلنسان، ال فقط ذلك الذي حرفته الصورة المتبدلة التي تنطبع فیه بفعل حال وجوده
العرضي والذي، من حیث هو كذلك، یكاد أن یكون مجهوال غالب األحیان لدى الفالسفة، وإنما
طبیعة اإلنسان، التي تبقى دوًما، والمكانة التي تنبغي لها في الخلیقة، حتى نعلم أي كمال یناسبها في
حال السذاجة الهمجیة، وأي كمال في حال السذاجة المهذبة...»(63) ظاهٌر أن دراسة اإلنسان فلسفًیا
في هذا المستوى التأسیسي البرنامجي ال تزال من اختصاص المبحث األخالقي الذي یرمي في نهایة
المطاف إلى تحدید معاییر الفعل وإن كان یستند إلى معطیات واقعیة وتاریخیة في بادئ األمر، وال
یغفل عن مقتضیات الواقع العملي («األنثروبولوجیا العملیة»)؛ فاألخالق هي علم الطبیعة اإلنسانیة
ونمط الكمال الذي تختص به في مختلف حاالتها، وهي علم بهذه الطبیعة على جهة السذاجة التي

تسیر من الهمجیة األولى إلى التهذیب المدني لإلنسانیة جمعاء.

الجغرافیا الطبیعیة: وأما هذا القسم الرابع من برنامج كانط التعلیمي فله دالالت خاصة ال تخلو
من طرافة وغموض؛ فقبل أن یفرض «األنثروبولوجیا» بما هي مجال علمي أكادیمي على
معاصریه ویسهم في تأسیسه، بادر كانط من قبل إلى التنبیه على أهمیة میدان ال یزال غیر معترف
به في األوساط العلمیة واألكادیمیة في عصره هو «الجغرافیا»، وال سیما «الجغرافیا الطبیعیة»؛ إذ
قرر أن یكون جزًءا من برنامجه وإن احتل الموضع األخیر في ترتیب العلوم فإنه ذو أسبقیة في
تعلیمها، ولعل الحجج التي یقدمها كانط في هذا التقریر أن تخالف ما هو معتاد عن فیلسوف
كونیغسبرغ، هذا الرجل الذي لم یغادر مدینته یوًما، ولم یتجول في أنحاء العالم شأن الرحالة
والمستكشفین الذین راج سوقهم في نهایة القرن 18، واشتهرت روایاتهم؛ قال: «لما أدركت، لدى
بدایة اشتغالي بالتعلیم األكادیمي، أن الشبیبة من الطالب لیست على هذا الحال من االستخفاف إال
ألنها تعلمت منذ وقت مبكر أن تؤلف استدالالت معقدة دون أن تمتلك المعارف التاریخیة الكافیة
التي یمكن لها أن تقوم مقام التجربة، عزمت على وضع مشروع لتاریخ الوضع الراهن لألرض، أو
للجغرافیا بالمعنى األوسع، في ملخص ممتع ویسیر بما یساعد على التمهید للعقل العملي ومد العون
له، وما یوقظ الشوق إلى توسیع المعارف أكثر فأكثر تلك التي اكُتِسبت بهذه المناسبة. ولقد سمیت
هذا الفن جغرافیا طبیعیة [فیزیائیة]، باسم الجزء الذي كنت حینها أولیه أقصى درجات العنایة»(64).
فاألمر ال یتعلق بالوقوف عند مستوى «الخصائص الفیزیائیة لألرض»، بل یمتد إلى مجال أوسع
سماه كانط «الجغرافیا الطبیعیة، واألخالقیة، والسیاسیة، حیث یقع بیان خصائص الطبیعة من



خالل ممالكها الثالث، ولكن باختیار تلك التي، من بین كثیر غیرها، تستجیب خاصة إلى الشوق
العام للّتعلم، بفعل الجاذبیة [التي تنشأ عن] ندرتها أو كذلك بما لها من تأثیر على الدول، بواسطة
التجارة والصناعة.»(65) یضیف كانط أن هذا الجزء یعتني بما بین القارات والبحار كافة من
العالقات، وأن علة ذلك، هي «األساس الفعلي لكل تاریخ، دون ذلك لن یتیسر تمییزه عن الحكایات
الخرافیة». أما الجزء الثاني من المبحث الجغرافي فیهتم بوجود اإلنسان على ربوع األرض كلها
بحسب تنوع صفاته الطبیعیة، وبحسب االختالف الذي یتعلق بما هو أخالقي عنده، وإن ذلك هو
الذي یمكننا من تكوین أحكام عامة عن اإلنسان، والمقارنة بین بعضها بعًضا، وبینها وبین أوضاع
أخالقیة لإلنسانیة في عصور أقدم: كل ذلك یفضي إلى تكوین «خارطة واسعة للجنس البشري»(66).
وفي المقام األخیر یكون االهتمام «بمحصلة التفاعل بین القوتین المذكورتین سلًفا، أي وضع الدول
والشعوب على وجه األرض، ال من حیث تقتضي األسباب العارضة لسیرة اآلحاد من الناس
وقدرهم، وال تلك التي تخص تعاقب الحكومات، والغزوات والمشاحنات السیاسیة، وإنما اتصاًال بما
هو أثبت وما هو منطو على علتها البعیدة، أي حال بلدانهم، واإلنتاجات، واألعراف، والصناعة،
والتجارة والسكان»(67). ال یجد الفیلسوف حرًجا في االقتصار على مجال للنظر العلمي متضایق
ومحدود، وال على التماس الوسائل الممكنة والمتاحة لمثل هذا التعلیم المتیسر الذي یناسب األفهام
في بدء أمرها، بل یمتعها بمضامین رائقة یسیرة اإلدراك؛ ولعله أخیًرا أمر من روح العصر أدركه
كانط بحس فلسفي مرهف: «ألیس في إمكاننا أیًضا، في قرن متمدن مثل قرننا هذا، أن نحسب، من
بین المزایا أنه ال یضیر العلم أن یكون في مطلوبه ما ُیقتضى لتعهد العالقات من تنوع كبیر في

المعارف الممتعة والمفیدة، ومن فهم أیسر؟»(68)

3 - نحو أنثروبولوجیا براغماتیة: 
السیكولوجیا التجریبیة

إن نص «اإلعالن»، الذي كنا بسبیله، وهو من أقدم برامج الفلسفة الكانطیة ومشروعها النقدي،
قد تضمن بشكل واضح ال لبس فیه إشارات دالة على أن فكرة األنثروبولوجیا، بوصفها فًنا من
الفنون الفلسفیة أو بوصفها مادة تعلیمیة مستحدثة، ال یستقیم أمرها دون فكرة «السیكولوجیا
التجریبیة» (psychologia empirica)، وال یمكن اإلقبال علیها، لدى جمهور المتعلمین والقراء،
بغیر استئناف لعرضها ضمن سیاق المیتافیزیقا المأخوذة عن مصنف باومغارتن كمتن تعلیمي.
ولكنه استئناف مرفوق بما سماه كانط «تعدیًال طفیًفا» (eine kleine Biegung) لترتیب المصنف
الذي یعتمده: «وإًذا فإني أبتدئ، بعد مقدمة موجزة، بالسیكولوجیا التجریبیة التي هي بنحو خاص
العلم بالتجربة المیتافیزیقیة لإلنسان؛ ذلك أنه فیما یتعلق بحد النفس، من غیر الجائز بعد، في هذا
القسم، أن نؤكد امتالكه إیاها»(69). یلي ذلك القول في الطبیعة، ثم في مرتبة متأخرة القول في
الوجود أو األنطولوجیا. فهذا القول األخیر هو األشد عسًرا على األذهان ولذك یجدر االبتداء في
تقدیر كانط بما هو أقرب إلى األفهام، أي بما یمكن بسطه من الوجود التجریبي لإلنسان الذي تنطوي



علیه أقسام «السیكولوجیا التجریبیة» والذي یجد فیه المتعلم فائدة كبیرة له في مراس حیاته مما لو
بادر بالتعرض لقضایا األنطولوجیا أول األمر وانتهى إلى اإلعراض عن الدرس بالجملة(70).

أما وقد انكب كانط على العمل على برنامجه األكادیمي، وال سیما في جانبه المیتافیزیقي، في
السنوات التي تلت هذا اإلعالن، أي منذ بدایة السبعینیات، فقد بدأت بعض المشكالت والمصاعب

تحیط به:

أوًال: هل یتعین علیه أن یتبع دوًما هذا النظام التألیفي في العرض بتقدیم األیسر على اإلدراك
والمعاینة (السیكولوجیا التجریبیة) على المجرد والذهني (األنطولوجیا أو علم الوجود)؟ أو بعبارة

القدامى «ما هو باإلضافة إلینا» (pros émas) على «ما هو بالطبع» (tei phusei)؟

ثانًیا: هل یمكن االستمرار في اعتبار السیكولوجیا عامة، والسیكولوجیا التجریبیة خاصة، جزًءا
من المیتافیزیقا؟

إن مثل هذه األسئلة شدیدة األهمیة في توجیه المشروع الفلسفي لكانط وجهة حاسمة وذلك على
معنیین أو بحسب طریقین متوازیین: أما الطریق األول فهو الذي ربط فیه كانط مشروعه الفلسفي
منذ وقت مبكر بتجدید المیتافیزیقا الموروثة عن سابقیه، وال سیما الیبنتس وكریستیان فولف، وهو
معنى لمح إلیه تلمیًحا في نص اإلعالن منذ 1765 حین اعتبر «...أن هذا العلم، رغم المجهودات
الكبرى للعلماء، ال یزال شدید النقص قلیل الیقین، لما لقیه منهجه المخصوص من التجاهل»(71)؛
فالقرار الفلسفي الحاسم بالتمییز بین «میتافیزیقا الطبیعة» و»میتافیزیقا األخالق» سیفضي بالتدریج
إلى صیاغة السؤال النقدي بدرجاته وأقسامه المعروفة، وسیتوج أول األمر بفاتحة المشروع سنة
1781: «نقد العقل المحض». ولكن الطریق الثاني كان یسیر في نفس الوقت محاذًیا للطریق النسقي
النقدي متقدًما علیه، إما بالترتیب أو بالزمان، غیر ُمداخل له وال مختلط به إال قلیًال: إنه الطریق نحو
أنثروبولوجیا فلسفیة براغماتیة وضع كانط أساسها ووجد منوالها في السیكولوجیا التجریبیة بادئ
األمر، ثم أعطاها اسمها انطالًقا من الصیاغات األولى في 1772-1773 وما تالها بعد ذلك إلى حد
كتاب 1798 مروًرا بمختلف النسخ والصیغ من الدروس في األنثروبولوجیا التي قدمها في هذه
الفاصلة الزمانیة وحفظتها تقییدات تالمذته(72)، وكذلك من التأمالت والشذرات التي نشرت بعد

وفاته(73)، والنصوص المخطوطة(74).

ما الذي یجعلنا نقف في هذا المستوى عند «الدروس في المیتافیزیقا» بشكل خاص؟ ما دورها
في االقتصاد الفلسفي للمبحث األنثروبولوجي والحال أن عنوانها ال یوحي بشيء من ذلك؟

ال شك أن هذه الدروس(75) حلقة أساسیة في تكوین الفكر الكانطي وتطوره، وال سیما من حیث
الربط بین األعمال والمباحث األولى التي وعدت، حسب نص إعالن 1765، بتجدید هذا الفن
الفلسفي، وبین الموقف النقدي الذي ظهر في شكله األبرز مع «نقد العقل المحض». وعلى الرغم
مما یغلب علیها من طابع كالسیكي في األغراض وفي عرض المسائل والمفاهیم، بحسب العادات
التعلیمیة والفلسفیة المتبعة في ذلك العصر(76)، فإنها تحتوي على بعض اإلشارات والمالمح الدالة
على اعتمال الموقف النقدي وعلى تكون بعض حدوسه وأفكاره األساسیة؛ األمر الذي قد یرجع إلى
اختالط المخطوطات التي تكونت منها هذه الدروس وانتمائها إلى فترات زمانیة متباعدة نسبًیا (وهي

ً



التي قدمت منذ عام 1771). وإًذا فقبل أن یباشر الفیلسوف نقد المیتافیزیقا في أعماله الالحقة ویجعله
محور المشروع النقدي برمته، یتعین أن ندرك وجًها إیجابًیا للموقف منها بوصفها فًنا أساسًیا من
فنون العقل البشري ال آیة على ضالالته وأخطائه فقط. وأما فیما یخص المسألة التي نحن بصددها
-منزلة السیكولوجیا التجریبیة في هذه المنظومة المیتافیزیقیة وعالقتها باألنثروبولوجیا- فإنه من

الضروري أن نقف عند هذه الدروس ألهمیتها القصوى في ترتیب حدود ومفاصل العلم الفلسفي:

حیث ننبه ابتداًء على اعتماد كانط للتمییز الكالسیكي بین «السیكولوجیا العقلیة»
و»السیكولوجیا التجریبیة»، ولكن بشرط استبعاد هذه األخیرة من میدان المیتافیزیقا. فالسیكولوجیا
مسبوقة في نظام العرض بمیتافیزیقا الطبیعة؛ أي المعرفة بموضوعات الحس من حیث هي
«فیسیولوجیا» منقسمة إلى تجریبیة وعقلیة بحسب مصدر موضوعها إن كان التجربة أو العقل:
فیسیولوجیا الموضوعات الحسیة الخارجیة هي «الفیزیاء»، وأما فیسیولوجیا الحس الباطني فهي
«السیكولوجیا»(77)، كالهما ینقسم إلى تجریبي وعقلي، كذلك السیكولوجیا تنقسم إلى عامة وخاصة:
األولى تنظر في «الجوهر المفكر بعامة» (البنوماتولوجیا)، والثانیة تنظر في «الذات المفكرة التي
نعرفها، التي هي نفسنا». ها هنا یقدم كانط تعریفه: «إن السیكولوجیا التجریبیة هي المعرفة
بموضوعات الحس الباطني، من حیث هي حاصلة عن التجربة». مقابل ذلك نجد «السیكولوجیا
العقلیة» التي هي «المعرفة بموضوعات الحس الباطني، من حیث هي مأخوذة من العقل
المحض». یحصل عن ذلك االستنتاج التالي: أنه «مثلما أن الفیزیاء التجریبیة ال تنتمي إلى
المیتافیزیقا أصًال، كذلك هو شأن السیكولوجیا التجریبیة أنها ال تنتمي إلى المیتافیزیقا؛ ذلك أن علم
تجربة الحس الباطني هو المعرفة بظواهر الحس الباطني، مثلما أن األجسام هي ظواهر للحس
الخارجي»(78). هذا التعدیل الذي وضع بمقتضاه كانط علم النفس التجریبي خارج مدار المیتافیزیقا
إنما یرجع إلى تحدید معناها: «إن المیتافیزیقا تتمیز عن الفیزیاء وعن كافة العلوم التجریبیة، بكونها
(principia) علًما بالعقل المحض، في حین أن األمر خالف ذلك في الفیزیاء التي تتسلم مبادئها
من التجربة. إنه من الوجیه أن نتولى تثبیت حدود العلوم، وأن نقر بأساس التقاسیم، حتى نحصل
على نسق؛ ذلك أنه دون هذا الشرط، فإنا سنبقى تالمذة طول الدهر، ولن ندرك كیف یدخل علم، مثل
علم النفس، في المیتافیزیقا، وإن كان من الممكن أن تلحق به علوم أخرى. وإًذا فنحن نرى أن
(physica rationalis) والفیزیاء العقلیة (psychologia rationalis) السیكولوجیا العقلیة
تنتمیان فعًال إلى المیتافیزیقا، من أجل أن مبادئهما مأخوذة من العقل المحض. ولكن السیكولوجیا
التجریبیة (psychologia empirica) والفیزیاء التجریبیة (physica empirica) ال تنتمیان

إلیها أصًال»(79).

وأما الخطأ الذي یجعل من السیكولوجیا التجریبیة جزًءا من المیتافیزیقا فیرده كانط إلى أمرین
اثنین: األول، أن داللة المیتافیزیقا لم تكن معلومة بوضوح رغم طول االنشغال بها عبر التاریخ،
وأن حدودها لم تكن مرسومة وثابتة. والثاني، «أن العلم التجریبي بظواهر النفس ال یدخل في أي
نسق، حتى یتسنى له أن یمثل فرًعا مخصوًصا من التعلیم األكادیمي»(80)، فهذا العلم ال یضاهي في
سعة میدانه الفیزیاء فیسهل تمییزه عن المیتافیزیقا، وال یستقل بنفسه كل االستقالل فیستحق صفة
علم قائم بنفسه. لقد أدرك كانط، وهو ُیقّلب األمر على وجوهه، أن هذا العلم آت في مقبل األیام، وأن



استقالله ال مرد له. قال في لهجة توقع متفائلة: «ولكن الیوم، اكتسب [هذا العلم] من االمتداد شیًئا
كثیًرا؛ ولعله أن یبلغ قریًبا نماًء عظیًما مضاهًیا لـلفیزیاء التجریبیة. وإنه یستحق كذلك أن یعلََّم
بطریقة ال تقل تخصًصا عن الفیزیاء التجریبیة؛ ذلك أن معرفة اإلنسان ال تقل شأًنا عن معرفة
األجسام، بل هي أفضل بكثیر منها من حیث ما لها من الوجاهة. وإن جعلنا منها علًما أكادیمًیا،
فسوف تكتسب مداها كله؛ ذلك أن األستاذ الجامعي هو أكثر مراًسا بالعلوم من عالم ال ینتسب إلى
مؤسسة بعینها؛ فاألول یدرك فیها النقائص والغوامض بالعرض العمومي الذي یتولى القیام به، فیجد
ضرورة في الدروس الالحقة، حتى یحسن من السابقة. سیكون علینا، بمر الزمان، ومن أجل معرفة
اإلنسان، أن نقوم بأسفار شبیهة بتلك التي یقوم بها المرء لمعرفة النبات والحیوان»(81). ألیس
هذا بیاًنا صریًحا عن مولد األنثروبولوجیا من رحم هذا المیدان الذي لم یقع االتفاق بعد بین العلماء
والفالسفة على مكانته وال على موضوعه؟ لقد أبصر كانط بالمستقبل فعال: فعلم اإلنسان، إذ ینافس
علم الطبیعة ویضاهیه، هو العلم األجدر بالنظر واالعتناء، ثم هو العلم الذي ال یستغني فیه العالم عن
أي شيء یستمد منه مصادر المعرفة بما في ذلك الترحال والسفر كالمستكشفین والباحثین عن

األنواع النباتیة والحیوانیة الجدیدة والنادرة.

إن السیكولوجیا التجریبیة إًذا ال تقل وجاهة عن سائر المعارف، بل قد تفوقها مرتبة وأهمیة.
هي «فیسیولوجیا الحس الباطني، أو الجوهر المفكر»، ال تقف عند مجرد المفاهیم، كالشأن في
السیكولوجیا العقلیة، بل تنطلق من التجربة الباطنیة والخارجیة سواًء بسواٍء: «السیكولوجیا
التجریبیة موضوعها إذا هو المعرفة التجریبیة بالطبائع المفكرة»(82)، وأما حامل هذه الطبائع، أو
موضوعها المحایث لها، فهو الذي یدل علیه وعي الحس الباطني: «مفهوم األنا». هذا المفهوم
األساسي الذي یضعه كانط مقرونا بمفهوم «األنا أكون» (ego sum) الدیكارتي، والذي سیكون
بدایة األنثروبولوجیا الكانطیة على معنى األولویة التي تحظى بها «الملكة العاقلة»
(Intellectualität)، یؤخذ بمعنیین: «األنا بما هو إنسان، واألنا بما هو عقل»(83)؛ األول هو
موضوع للحس الباطني والحس الخارجي، والثاني موضوع للحس الباطني فقط. وأما تعلق العقل
بالجسم فیشكل مفهوم «النفس»، التي ال تنحصر في «الجوهر المفكر»، وإنما تشكل وحدة باتصالها
بالجسم حیث تكون النفس معاشرة (in commercio) للجسم. وأما الخواص األساسیة التي یتقوم

بها مفهوم األنا فهي ثالثة:

1. الجوهریة (Substantialität): األنا هي ذات مطلقة تنتمي إلیها كافة األعراض، هي
الحامل/الموضوع (substratum)، وهي «الجوهري» (Substantiale) حیث ال ندرك الجوهر

مباشرة إال مع األنا.

2. البساطة (Simplicität): أن النفس التي تفكر فّي هي وحدة مطلقة، كیان مفرد بإطالق، أي
بسیط.

3. الالمادیة (Immaterialität): التي تعني أن اإلنسان كائن روحي باإلمكان أن تنحل ذاته ما
دام موضوًعا للحس الباطني أي أمًرا غیر مادي التكوین(84).



یتبین أن اإلقرار بهذه المنزلة الرئیسیة لمفهوم األنا في السیكولوجیا التجریبیة یقتضي تصوًرا
للوعي هو حاصل تركیب بین الدیكارتیة وبین العقالنیة األلمانیة ومثالها الالیبنتسي الشهیر؛ حیث
یتصل مفهوم الوعي بمفهوم النفس، ثم ینقسم إلى مستویین: الوعي بالذات وحالها، والوعي باألشیاء
التي هي خارجة عني، وال یخرج «التمثل» عن أن یتجه إلى واحد من الطرفین المذكورین. وهو ما
یفضي إلى أمرین: الوعي بالمعارف األخرى التي ال تتعلق باألنا، والوعي بالذات، أي «الوعي
المنطقي» و»الوعي النفسي»، «الوعي الموضوعي» و»الوعي الذاتي»؛ وهذا األخیر إنما یحصل
بمخالفة الطبع وباالنثناء على الذات لتأملها، وهو عمل حدسي غیر استداللي: «إن الوعي هو العلم
بكل ما یطرأ علي من أحوال، وهو تمثل لتمثالتي، وإدراك لذاتي»(85). كل هذه التمییزات
والعناصر ستكون مسألة ذات طبیعة جدلیة في «نقد العقل المحض»، ولكنها في كتاب
«األنثروبولوجیا» محور فلسفي رئیس ونقطة ابتداء. خالًفا لما هو متداول، فإن فكرة األنا لیست من
أسس النسق النقدي فحسب، وإنما هي منطلق المباحث السیكولوجیة التجریبیة والمباحث
األنثروبولوجیة وعمادها الجوهري بحكم السبق الذي تتمتع به «الملكة العاقلة» بالنظر إلى سائر

الملكات.

2. أما المستوى الثاني الذي یشكل استباًقا لغرض األنثروبولوجیا فهو القول في أقسام قوى
النفس أو الملكات الفكریة. فإما أن أكون «فاعًال» أو «منفعًال»؛ صاحب «ملكة علیا» أو صاحب
«ملكة سفلى». یمیز كانط بین ثالث درجات سوف تكون محور البحث األنثروبولوجي في الملكات
اإلنسانیة وآثارها: «التمثالت» - وهي ملكة المعرفة من درجة دنیا عبر االنفعال بالموضوعات، أو
من درجة علیا بأن تكون لنا تمثالت من تلقاء أنفسنا. «الشهوات» - وهي كذلك على درجتین، الدنیا
أي الرغبة في شيٍء ما على جهة االنفعال بالموضوع، والعلیا من خالل الرغبة في شيٍء ما من
تلقاء أنفسنا. «شعور الشهوة والغضب» - من درجة دنیا هي ملكة اإلحساس بشعور حسن أو قبیح
من جهة الموضوعات التي ننفعل بها، ومن درجة علیا من جهة الشعور باللذة أو باأللم من أنفسنا
دون عالقة بالموضوعات. أما جملة الملكات الدنیا فتكّون «الحساسة»، في حین أن الملكات العلیا
تمثل «العاقلة»(86). «إن الحساسة هي الخاصیة االنفعالیة لملكتنا العاقلة، من حیث نكون منفعلین
بالموضوعات. أما العاقلة فهي التلقائیة التي تمیز ملكتنا، من حیث نعرف أنفسنا بأنفسنا، أو نتشوق
إلى شيء ما، أو أننا نلقى انفعاًال بشيء ما مستحسًنا كان أم مستكرًها»(87). ولعل األمر الملحوظ في
هذه الدروس عنایة كانط الشدیدة في هذا المستوى بملكة الحس وأشكالها وقواها المختلفة ودورها في
عملیة المعرفة، وطبیعة المعطیات والموضوعات الحسیة وتشكالتها الممكنة، وكذلك الحواس
الخمس وخواصها، وعالقة المحسوسات بالذهن؛ وهو أمر یذّكر به تقریظ الحس والمحسوس في
الباب األول من كتاب «األنثروبولوجیا» وتبرئته من مؤاخذات لیس مسؤوًال عنها (ص146-143).
فضال عن ذلك یقف كانط عند نمط من المعرفة یقوم على محاكاة الحواس، هو من سنخ الملكة
الخیالة، وهي تضطلع بتشكیل معارف لها الهیئة التي انطبعت بها في الحس، ثم هي ملكة ذات
اتصال خاص بالزمان في آنائه الثالثة المعروفة: الحاضر (ملكة التكوین)، والماضي (ملكة
التخییل)، والمستقبل (ملكة التوقع). مع ما فیها من مراتب ودرجات متفاوتة، ومن صفات إرادیة
وغیر إرادیة، ومن انحرافات مرضیة وإبداعات شعریة علیا. وأما «الملكة العاقلة العلیا» فتخص ما
یسمیه كانط «التمثالت المتأتیة من دربة إرادیة تجعلنا صانعین للتمثالت»(88)، والتي تقوم على



عمل الذهن بوصفه «ملكة ذات قواعد»، حیث یكون شعاره: «أن كل ما یجري یحدث بحسب
قواعد، وأن كل معارفنا خاضعة لقاعدة»(89). تماًما مثل االعتبارات السابقة حول الملكة الحساسة،
نجد في هذه االعتبارات حول الملكة الذهنیة عناصر باتت مستقرة وحاصلة بصدد التمییز بین
العالمین المحسوس والمعقول، كما ضبطتها نهائًیا رسالة 1770 (Dissertatio)، وعناصر نقدیة
حول حدود الحس والذهن ستكون حاضرة في قلب المشروع النقدي لكتاب 1781. فضًال عن
إشارات هامة إلى ضرورة التمییز بین المفهوم الفلسفي الترنسندنتالي للذهن، بوصفه ملكة استداللیة
قائمة على المفاهیم، وبین «التصور الصوفي للذهن»، الذي یجعل منه ملكة حدسیة تدرك حقائق
gesunde) األشیاء كما هي(90)، وتمییز بین الملكة «السلیمة» والملكة «العالمة» في المعرفة
(speculative) «حیث تكون األولى مضادة للملكة «التأملیة ،(und gelehrte Vermögen
وتشهد على استخدام عیاني (in concreto) للملكات تشهد علیه التجربة، وكذلك بین «السجیة»
(Naturell) (=المیل إلى التعلم) و»العبقریة» (Genie) (=المیل إلى وجود معارف ال تقبل
التعلم) مما یدخل صراحة في باب «األنثروبولوجیا» كما نبه على ذلك كانط بنفسه(91). وترد في
المقام األخیر ملكة الشهوة والغضب أو األلم، وهي تتصل بتعیینات لألشیاء لیست من جنس
الموضوعات وإنما من أحوال الذات، وال تتعلق بمعرفة الموضوعات وإنما بأنحاء لالنفعال بها،
وهو أمر شدید األهمیة: «فإن استأصلنا من كل الكائنات العاقلة ملكة الشهوة والغضب، وإن نحن
زدنا في حجم الملكة العاقلة بمقدار كبیر، حینها ستعرف الموضوعات جمیعا دون أن تنفعل بها،
سیكون كل شيء سواًء عندها؛ ذلك أنها تفتقد لملكة بها تكون منفعلة بالموضوعات»(92). هذا

المیدان هو مناط الشعور والتلقي، أي: ملكة الحكم الجمالي.

3) أما في الفصل األخیر من قسم «السیكولوجیا التجریبیة»، فإن كانط یهتم بمسألة العالقة بین
النفس والجسم؛ ذلك أن األمر ال یتعلق بوحدة تربط بینهما فقط، بل بما یسمیه «الجمع»
(Gemeinschaft) : «إن الجمع هو االتحاد الذي تقیم فیه النفس وحدة مع الجسم، تكون فیها
تغیرات الجسم هي تغیرات النفس، وتكون تغیرات النفس هي تغیرات الجسم»(93). إن هذا التناسب

بین أحوال النفس والجسم یحدث بثالث وسائط:

بالفكر: حیث ال تفكر النفس في شيء دون أثر الفكر في الجسم، ونشاط النفس یتناسب طرًدا مع
إجهاد الجسم، بل إننا ال یمكن لنا أن نفكر دون الجسم: «ینبغي أن یكون ثمة شيء جسماني في
الفكر»؛ فالدماغ وما ینطبع فیه من اآلثار الجسمانیة هو شرط الفكر، وهذه االنطباعات الجسمانیة

هي «األفكار المادیة».

«باإلرادة»: وهي ذات أثر في الجسم أعظم من الفكر، فحریة االختیار تحرك جسمنا حسب
مشیئتها، وكذلك یظهر أثر الرغبات والشهوات على أجسامنا، وسائر االنفعاالت الكبرى كالخوف

والغضب...

«بالموضوعات الخارجیة» التي تؤثر في حواسنا، وتستثیر األعصاب، األمر الذي یحدث في
النفس طائفة من األحاسیس، عبر ملكة الشهوة والغضب، ویدفع الجسم إلى الحركة(94). وأما من
جهة الجسم، فإنه فاعل في الروح، والهیئة الجسمانیة إنما هي أصل المزاج، وكذلك القدرة والملكة



الفكریة، فبعضهم تدل عیونه على حالته النفسیة وعلى عقله، والبعض اآلخر نرى في جبهته
عالمات الحمق، وغیر ذلك من األمثلة والطرائف المحرجة أحیانا والتي نجدها معروضة في هذا

.(Physiognomie) «الكتاب تحت عنوان «فن الفراسة

في ختام هذا الباب المخصص للسیكولوجیا التجریبیة من «الدروس في المیتافیزیقا»، یتساءل
كانط: «هل یمكن أن نجمع ملكات النفس وأن نستخلصها من ملكة واحدة رئیسة؟»(95) ویرى في
جوابه أنه من المتعذر أن نسلم برأي فولف الذي یأخذ النفس على أنها ملكة واحدة أصلیة (بحسب
طریقته األنطولوجیة المعروفة): «فلما كانت النفس وحدة [...] وهو ما تثبته األنا من قبُل، تبین أنه
لیس ثمة في النفس غیر ملكة واحدة رئیسة، منها تتأتى التغیرات والتعینات كافة»(96). على أّن
غرض الفلسفة یبقى هو العمل على رد كل شيٍء إلى مبدأ واحد حتى یكون تحدید مصادر المعرفة
أمًرا مقدًرا بإحكام. فالنفس تبقى واحدة ولكن ملكاتها كثیرة وال یمكن تفسیرها بواحدة منها فقط، وأما
الملكات التي سبق الحدیث عنها في درجاتها وأنماطها المختلفة -المعرفة، اللذة واأللم، الشهوة- فهي
ملكات أساسیة، «غیر أن هذا المبدأ، [الذي یقضي] أن كل األعمال المتباینة لإلنسان یجب أن

ُتستنتج من ملكات متباینة للنفس، إنما یصلح لتناول السیكولوجیا التجریبیة بنحو أكثر تنسًقا»(97).

4 - األنثروبولوجیا البراغماتیة: 
معرفة اإلنسان بین الظاهر والباطن

یتبین، من خالل قراءة الباب المعقود للسیكولوجیا التجریبیة ضمن «دروس في المیتافیزیقا»،
أن كانط قد استشرف منذ وقت مبكر إمكان تأسیس األنثروبولوجیا بوصفها فًنا فلسفًیا مستقًال بذاته
في مفاصل كثیرة من المباحث النفسانیة التي صارت، بخروجها عن دائرة النظر المیتافیزیقي،
مستحقة لالضطالع باإلنسان موضوًعا وغایة نهائیة للتفلسف؛ ولذلك فإنه ال یجوز أن نقرأ كتابنا
هذا، المنشور عام 1798، وكأنه ولید عقد التسعینیات، أو هو حاصل تطور طبیعي بعد نشر الكتب
النقدیة (1781-1790)، إذ یصار بذلك إلى عزله عن السیاق الذي أفضى إلیه في نهایة المطاف.
فهو لیس إال الجزء الظاهر من مباحث ودروس قدمها كانط في الغرض نفسه منذ بدایة السبعینیات
بقیت مرافقة لمسیرته الفلسفیة بمختلف مراحلها ومحطاتها الكبرى، سندها الرئیس القسم
السیكولوجي من «میتافیزیقا» باومغارتن(98). ولئن كان هذا االهتمام باألنثروبولوجیا، كتابة
وتدریًسا، واقًعا في قلب المشاغل الفلسفیة لكانط، ال یكاد یفارقه، فإنه، مع هذا الكتاب بالذات، لم یلق
من التقدیر ما یستحق، فإن كثیًرا من معاصریه قد استنكروه وشنعوا علیه، ورأوا أنه ال یستحق
صفة الكتاب أصًال، بل إن مؤلفه غیر مؤهل للكتابة في أمور ال یعلم عنها شیًئا. وفي أحسن األحوال
اسُتقِبَل ظهوره ببرود شدید. وأما الشراح والنقاد فقد اعتبروه عمًال هامشًیا ثانوًیا ال یرقى إلى

مستوى بقیة الكتب والمصنفات الفلسفیة التي صنعت اسم الفیلسوف وأعطته السمعة التي یستحق.



منذ سداسي شتاء 1772-1773 بادر كانط بتقدیم دروس وندوات حول األنثروبولوجیا (بلغ
عددها 28) التي كانت في ذلك الوقت قرینة السیكولوجیا التجریبیة ال تتمیز عنها كثیًرا. لم یكن
الفیلسوف منقطع الصلة بزمانه وما راج حینها من االهتمام الشدید بالمسائل األنثروبولوجیة،
بوصف اإلنسان في حیاته العملیة وعوائده ومالمحه النفسیة واالجتماعیة، فقد كانت سوق هذه العلم
رائجة حینذاك لدى الفالسفة واألدباء وعموم المثقفین وفي التعلیم الجامعي. صارت الحكایات
المنقولة والمأثورات وقصص الرحالة والمستكشفین وقصائد الشعراء وآثار األدباء جدیرة بقول
َیر والروایات واألخبار والطرائف علمي مخصوص یرفع المشاعر البشریة والمالمح والتقاسیم والسِّ
إلى مرتبة فكریة اعتباریة. ذلك أن مناخ التنویر، وإسهامات المفكرین من بقیة البالد األوروبیة -مثل
لوك وهیوم وروسو وهوتشسون وشافتسبوري- قد دفعت إلى تكمیل التعلیم الكالسیكي المرتكز على
مسائل المیتافیزیقا المدرسیة وأغراضها وما یقتضیه من االستعداد والتحصیل، بنمط جدید من الثقافة
والتربیة الدنیویة تقصد تكوین اإلنسان بوصفه مواطًنا كونًیا، وتربیة الجنس البشري بأسره على قیم

التمدن والتقدم(99).

وحین نشر كانط هذا الكتاب في خریف عمره فإنه إنما أخرج للناس، بشيء من التأخیر، ما
عمل علیه منذ سنین طویلة، وما صار مستقًرا عند الفالسفة والقراء على شاكلة میدان بحث وفكر
مستقل بمجاله وحدوده. ولكن صاحب هذا الكتاب لیس هو عینه صاحب النسق ومؤلف المصنفات
النقدیة المرموق، إنه واحد من «الفالسفة الجمهوریین» (Popularphilosophen)(100) لیس من
صفاته فقط ما راج عنه من المیل إلى اعتزال الناس، والتزام سیرة زاهدة في الدنیا، واالنضباط
الشدید في المواقیت والمواعید الیومیة. فاألنثروبولوجیا البراغماتیة عند كانط هي شهادة على هذه
الصورة المختلفة لفیلسوف كونیغسبرغ، مدینته التي لم یغادرها یوما: هي موسوعة إنسانیة بالمعنى
األوسع للعبارة تعكس الطبیعة الحقیقیة لكانط الذي یتابع أنباء الصحف، و»یقرأ كل ما یقع بین یدیه»
كما وصفه صدیقه هامان، بل یأبه ألمر واحد اكتشف هائًما على وجهه في أحراش كونیغسبرغ
یدعي خوارق ومعجزات(101)، وتراه یحدث جلساءه من مرتادي الصالونات بأنباء عادات الشعوب
بدقة فائقة، وینصت إلى الرحالة والمستكشفین عند عودتهم من أسفارهم. فلذلك تختلط التحلیالت
الفلسفیة بآراء وأخبار وأوصاف من الحیاة الیومیة، ومن التقلیعات الشائعة، وأشكال الحیاة
االجتماعیة المتحضرة، وأفانین الرفاه والتأنق والمناغاة، ونصائح سلوكیة عملیة، وقواعد للحمیة
والغذاء، وأفكار حول الذوق الجمالي والحس العملي، وتصنیفات لألمزجة والطبائع، وآراء في
األعراق واألجناس والشعوب، ومواقف من النساء ال تدعو إلى الرضى دوًما. فضًال عما یمكن أن
یفضي إلیه كل ذلك من معنى التاریخ البشري وداللته وغایته، ومصیر اإلنسانیة ومآلها، وطبیعة
العمران البشري، ومطالب األخالق ومقتضیاتها، والروحانیة الدینیة ومسائل االعتقاد ومخاطر

الباطنیة والفرق الغالیة.

أما موقع هذا الكتاب فیبقى إشكالیا إلى حد كبیر: هل ینتمي إلى النسق الفلسفي أم یمكن
االستغناء عنه؟ هل هو مجانب للمصنفات والمقاالت النقدیة -نقد العقل النظري والعملي ونقد ملكة

الحكم- أم مداخل لها بوجه من الوجوه؟ یمكن أن نمیز ها هنا بین تقدیرات متباینة لهذا األمر:



1) بین من ال ینكر حرص كانط على البحث عن توافق ممكن بین الطبیعة والحریة من خالل
تأمالته في التاریخ، حیث یرى صاحب هذا الموقف أن مؤلف هذا الكتاب إنما هو في مقام غیر مقام
صاحب الكتب النقدیة: هو مقام الفیلسوف الجمهوري، أو الشعبي، الذي یخاطب الناس من بني
عصره، والذي صاغ العلم األنثروبولوجي على غیر القاعدة الفلسفیة التي یقتضیها التأسیس
الترنسندنتالي للنسق، إلى حد أن هذا الكتاب ما كان لیثیر غیابه أي إشكال لو لم یؤلفه كانط أصًال.
فانتسابه إلى الفلسفة النقدیة ضعیف ضعف انتساب الجغرافیا الطبیعیة إلیها، وهي لیست فلسفیة إال
عرًضا، ذلك أن موقعها الحقیقي إنما هو لحظة میالد فلسفة التاریخ عند كانط، ولیس لها مكان یذكر
ضمن البرنامج الفلسفي الجملي لكانط: «في فلسفة كانط بحصر المعنى، تمثل األنثروبولوجیا
البراغماتیة بناًء ثانوًیا، ال یمكن أن ُتتبین أهمیته إال في أیامنا مع نشر [بقیة] النصوص حول

األنثروبولوجیا ضمن الطبعة النقدیة»(102).

2) وكذلك من یرى العالقة بین المشروعین، النقدي الترنسندنتالي واألنثروبولوجي، عند أحد
قراء كتاب «األنثروبولوجیا» ومترجمیه، من جهة «مقدار الثبات الذي تمتعت به األنثروبولوجیا
بالنظر إلى المشروع النقدي»، وأن السؤال الذي یتعین طرحه إنما یتعلق بما «استقر [منذ 1772]
في عمق النقد من صورة عیانیة لإلنسان لم تقدر أیة صیاغة فلسفیة على تبدیلها تبدیًال جوهرًیا» إلى
حد آخر النصوص التي نشرها كانط دون تغییر یذكر؛ وأنه «من النقد إلى األنثروبولوجیا ثمة شيء
من غائیة غامضة ملحة»(103). في آخر صفحات «الكلمات واألشیاء» لن یقول فوكو ما یخالف هذا
الكالم: فإن السؤال «ما هو االنسان؟» «یعُبر (...) الفكر منذ أوائل القرن التاسع عشر: والسبب في
ذلك هو أنه یخلط سًرا وسلًفا التجریبي بالمتعالي مع أنه سبق لكانط أن میز بینهما. ومن خالل هذا
السؤال نشأ فكر خلیط المستوى طبع الفلسفة الحدیثة بطابعه الخاص. فاالهتمام الذي یولیه هذا
السؤال باإلنسان ویدعو له لیس فقط في خطاباته أو في امتداحه العاطفي له، هذا االهتمام الذي یبذله
في محاولة تحدیده ككائن حي وفرد عامل أو كذات ناطقة، ال یؤذنان، سوى في نظر النفوس
الكریمة، بعودة مملكة اإلنسان بعد طول انتظار. أما المقصود من ذلك في الواقع، وهو أمر اكثر
عادیة وبساطة وأقل أخالقیة عما یبدو، فال یعدو كونه مزاوجة تجریبیة-نقدیة، یراد من خاللها

إظهار إنسان الطبیعة والتبادل [االقتصاد] والخطاب كأساس لتناهیه»(104).

3) وأخیًرا، ثمة من یرى أن كتاب «األنثروبولوجیا» ال یمكن أن یقرأ دون السیاق النقدي
وسؤاله المحوري «ما اإلنسان؟»، وأنه یتعلق بماهیة الفلسفة وبوحدتها النسقیة، على الرغم من
التفاوت بین درجة السؤال الفلسفي وجذریته في المصنفات الرسمیة للنقد وبین المستوى الفلسفي
المتوسط لألنثروبولوجیا كما حررها كانط في سنواته األخیرة. وحسب هذا الموقف، فإنه ثمة
أمارات ثالث على هذا التعلق بین المجالین، النقدي واألنثروبولوجي؛ الموازنة بین مسألة وحدة
الفلسفة ومسألة اإلنسان (النزعة اإلنسانیة)، الموازنة بین تأسیس النزعة اإلنسانیة وبین اعتبار
التاریخ قائما على «التقدم»، الموازنة األخیرة بین مسألة التقدم وبین «الحدوث التاریخي للحق»؛
أي: التطلع إلى مجتمع مدني كوني قائم على تصریف الحق بنحو كلي. یستنتج صاحب هذا الموقف:
«... إن التساؤل األنثروبولوجي لعله في تقدیر كانط كالموضع الذي اجتمعت فیه المسائل الحاسمة
للـفلسفة. األمر الذي تبینه أیضا الشاكلة التي انتظم علیها، في نسیج األثر نفسه، هذا التساؤل



األنثروبولوجي، حیث یمكن لنا أن نكشف دون عناء عن أثر هذه الوظیفة التألیفیة التي یقر بها كانط
للقول الفلسفي في اإلنسان»(105). وأما الدلیل على ذلك، في رأي الباحث والمترجم القدیر، فیتمثل
في التناسب بین األسئلة الثالثة الشهیرة (حول المعرفة والعمل والرجاء) وبین قوى النفس الثالث:
القوة العاقلة، القوة الشهوانیة، والقوة الشوقیة، وال سیما في تخصیص كانط للقسم األول من كتاب
«األنثروبولوجیا» (نظریة التعالیم) بأبوابه الثالثة لهذه القوى والملكات بعینها التي هي تباًعا
أغراض الكتب النقدیة الثالثة، وكأن هذه األبواب نصوص مكملة لها ومعبرة عن وحدتها، وبخاصة
انطالًقا من النقد الثالث الذي طرحت فیه المسألة الحاسمة والصعبة للمرور من الطبیعة إلى

الحریة(106).

* * *

مهما اختلفت المواقف في تقدیر مكانة األنثروبولوجیا الكانطیة وموضعها من النسق النقدي
عموًما، فإن القراء والشراح یتفقون على خصوصیة المضمون الفلسفي لهذا الفن الذي یشهد على
المنزلة المحوریة لإلنسان في الفلسفة الكانطیة، والتي تمسك بها الفیلسوف إلى آخر كتاباته. ونحن
نجد ذلك في نصوص وشهادات كثیرة، مثل المقاالت التاریخیة والسیاسیة(107)، والرسالة في «نزاع
الكلیات» (1798)(108)، و»میتافیزیقا األخالق» (بقسمیها: «نظریة الحق» و»نظریة الفضیلة»
1796-1797)(109)، وقبل ذلك في النبرة األنثروبولوجیة الغالبة على نهایة «نقد العقل المحض»
(نظریة المنهج: الباب 2، الفصل 2)(110)، وكذلك على نهایة «نقد العقل العملي»(111)، وال سیما ما
praktische) «وعد به كتاب «تأسیس میتافیزیقا األخالق» (1785) من «أنثروبولوجیا عملیة
Anthropologie) من شأنها أن تكون تكملة للنظریة األخالقیة الخالصة(112)، وأخیًرا «نقد ملكة
الحكم» (1790) وال سیما في «الملحوظة العامة حول الغائیة» التي یختتم بها الكتاب(113). في
مختلف هذه النصوص نالحظ أن الهاجس األنثروبولوجي اإلنساني لیس موازًیا بالضرورة للهاجس
النقدي، أو مبایًنا له مباینة جوهریة، وإنما نجده یضطلع دوًما بدور محدد هو الدور التكمیلي الذي
تحتاج له النظریة الفلسفیة وتجد فیه ترجمة فعلیة لمضمونها التجریبي في الحیاة الفعلیة لإلنسان فرًدا

أو جماعة، وفي السیاق التاریخي للمجتمعات واألمم والثقافات.

فإن شئنا أن نمیز المبحث األنثروبولوجي عموًما بخصائص ینفرد بها، وجدنا أنها ثالث
أساسیة:

1. أنه موضوع علم «تجریبي»: أي نظریة قائمة على المالحظة والمعاینة (مثلما تحدث كانط
عن ذلك في الرسالة إلى صدیقه مرقص هرتس سنة 1773)(114)، وقد أشار إلى ذلك منذ درسه
األول في سداسي 72-73، مطابًقا بین البحث األنثروبولوجي وبین «نظریة في المعاینة»

(Beobachtungslehre)، ومتفًقا في ذلك مع تعالیم المدرسة التجریبیة (هیوم).

2. أنه موضوع علم «مدني كوني» (كوسموبولیتي) حیث ال ینظر هذا العلم في اإلنسان كیفما
اتفق، أو بعمومیة مجردة ال محتوى لها، وإنما األنثروبولوجیا هي «معرفة باإلنسان من حیث هو
مواطن عالمي (Weltbürger)» (ص120)، وهي تكتسب بذلك صفة الكلیة التي تتعلق بالطبیعة



البشریة الثابتة، ال بالخصائص المحلیة المتحولة لألفراد والجماعات؛ ولذلك یرفض كانط الطریقة
االستقرائیة، ویقر بضرورة االبتداء «بالمعرفة العامة» القبلیة وأسبقیتها بالنظر إلى «المعرفة

المحلیة».

3. أنه موضوع لعلم «براغماتي» وذلك تمییًزا له عن العلم «الفیسیولوجي» كما بین في مقدمة
الكتاب، وهو المنهج الذي اعتمده معاصره أرنست بالتنر في األنثروبولوجیا كما تصورها ضمن
منظور طبي باالعتماد على الوظائف الطبیعیة لألعضاء وعالقتها بالفكر(115): «...إن المعرفة
الفیسیولوجیة باإلنسان تقصد استقصاء ما تفعله الطبیعة باإلنسان، في حین أن المعرفة البراغماتیة
تخص استقصاء ما یفعله اإلنسان، بوصفه كائًنا فاعًال بحریة، وما یقدر على فعله بنفسه» (ص119)
(116). في موضع آخر ذكر كانط أن األنثروبولوجیا ال تتبع الطریقة التأملیة، وإنما الطریقة

البراغماتیة، امتثاًال لقواعد «التعقل» (Klugheit). ذلك أن التحلیل األنثروبولوجي یختص بالسیرة
اإلنسانیة من حیث هي سیرة متعقلة على الشاكلة المأثورة عن المقالة السادسة من كتاب «األخالق
إلى نیقوماخوس» ألرسطو(117). إضافة إلى ذلك، یعتمد كانط مقیاًسا آخر لتحدید معنى هذه الصفة:
أن المعرفة البراغماتیة هي المعرفة التي یمكن أن نستخدمها في المجتمع، ال تلك التي تخص مرایا

األمراء ونصائح الملوك وحیاة البالط والمجتمع األرستقراطي عموًما(118).

إن كتاب 1798 جامع لهذه الشروط والمقتضیات التي ترفع األنثروبولوجیا إلى رتبة المعرفة
العلمیة الكلیة وتضع لها في الوقت نفسه مطالب وغایات عملیة مدنیة مناسبة لإلنسان ولحیاته في
المجتمع الحدیث. هي معرفة بالتجارب والخبرات وبالمبادئ الكلیة، وباإلنسان في سیاق تمدنه
االجتماعي، وآداب المعاملة والمعاشرة، وفي أفق المواطنة الكونیة، یختلط فیها الجزئي بالكلي،
والمحلي بالكوني، والخاص بالعام. ذلك أن المعرفة المدرسیة التي یقع تلقیها في المؤسسات التعلیمیة
التقلیدیة، ینبغي أن تثریها معرفة دنیویة اجتماعیة تتغذى من األخبار والخبرات ومن حیاة الناس
ومغامراتهم، من األعمال والسیر والممارسات. وإذا كانت األولى تقوم على التحصیل والتبحر
واالطالع على المتون والكتب، فإن الثانیة تنهل من أدب الرحالت، ومن كتب السیرة، من األشعار
المحفوظة والمنقولة، ومن حكمة الشعوب وآداب األمم، من اآلثار األدبیة الكبرى ومن سائر

النصوص والمصادر ال تهمل شیًئا وال تستغني عن شيء.

ذلك أن األنثروبولوجیا، بطابعها البراغماتي العملي، هي في موقع وسط بین صناعتین:
السیكولوجیا العقالنیة التي تنظر في النفس بنحو مجرد وقبلي، والفیسیولوجیا التي تعتمد طریقة
طبیعیة تجریبیة ال فائدة منها فلسفًیا. ولكنها مع ذلك غیر منفصلة عن المجاالت التي هي أقرب إلیها
إن استثنینا السیكولوجیا التجریبیة التي هي أصلها وسلفها القریب: ومن هذه المجاالت األخالق

والتاریخ.

فأما من جهة األخالق(119)، فإن كانط یرفض، كما هو معلوم، أن تستمد مبادئها من السلوك
العملي وأن تكون األنثروبولوجیا رصیًدا للنظریة األخالقیة كما درج على ذلك بعض معاصریه.
ذلك أن هذا الموقف ال یعدو أن یكون صیاغة لقواعد خلقیة للناس، أو لعموم الشعب، بضرب من
التضلیل والخداع، من أجل أن التجربة لیست صالحة للمعیار األخالقي الذي ینبغي أن یستمد من

َ



العقل فقط. ولذلك فإنه من األْولى أن ترد األنثروبولوجیا من حیث الترتیب في نهایة النسق النقدي
بلحظاته المختلفة -كما نبهنا على ذلك بخصوص المصنفات النقدیة الثالثة- ال أن تكون مصدًرا من
مصادره، وكأن األمر تحقیق فعلي على الصعید اإلنساني لما عجزت عنه الفنون الكالسیكیة مثل
علم النفس العقلي. إن البحث األنثروبولوجي ینقل المسائل األخالقیة من مجرد العقل إلى المجال
اإلنساني حیث یالقي الفرد اآلخرین واإلنسانیة كافة في أعماله وسیره وسائر الفضائل التي یرتئیها
لنفسه ویتطلع بها إلى األمثل في أفعاله. إن ارتباط «األنثروبولوجیا العملیة» باألخالق، على نحو
یدعو إلى األخذ «بأنثروبولوجیا أخالقیة» (anthropologia moralis)، تشهد علیه نصوص
ودالئل كثیرة(120): «إن هذین العلمین بینهما اتصال شدید، وذلك أن الفلسفة األخالقیة ال یمكن لها
أن تقوم دون أنثروبولوجیا، من أجل أن المرء یجب أن یعلم في بادئ األمر إن كان الفاعل في وضع
یسمح له باستكمال ما هو مطلوب منه وما ینبغي علیه أن یفعله»(121). األمر الذي یطرح مثًال مسألة
العناصر التجریبیة في نظام العقل العملي التي اقتصد فیها كتاب 1788 ولكنه ال یجد حرًجا من
استئنافها في «میتافیزیقا األخالق» حیث نجد ضرًبا من «األنثروبولوجیا األخالقیة» تعتني
«بالشروط الذاتیة في الطبیعة البشریة التي تعیق الناس أو تحّضهم على االضطالع بمیتافیزیقا
األخالق»(122). «إن المقابل (Gegenstück) لمیتافیزیقا األخالق، العنصر اآلخر في تقسیم الفلسفة
العملیة بوصفها مجموًعا، ینبغي أن یكون األنثروبولوجیا األخالقیة»(123)... والمعنى نفسه یتكرر
في «الدروس في األخالق» (نسخة مرونغوفیوس): «إن میتافیزیقا األخالق، أو المیتافیزیقا
الخالصة (metaphysica pura)، هي الجزء األول من [نظریة] األخالق (Moral)، أما الجزء
،(philosophia moralis applicata) الثاني من هذه النظریة فهو الفلسفة األخالقیة التطبیقیة
األنثروبولوجیا األخالقیة التي إلیها تنتسب المبادئ التجریبیة (...) األنثروبولوجیا األخالقیة هي
[نظریة] األخالق مطبقة على اإلنسان. أما األخالق الخالصة (Moralia pura) فهي قائمة على
قوانین ضروریة، ولذلك هي غیر مبنیة على التكوین الخصوصي لكائن عاقل، مثل اإلنسان. إن
التكوین الخصوصي لإلنسان، والقوانین التي یستند إلیها، تدخل في نطاق األنثروبولوجیا األخالقیة
تحت اسم األخالق. وأیًضا فإن الفلسفة العملیة العامة، إنما تظهر في هذا المقام، بوصفها میتافیزیقا
األخالق، أو المیتافیزیقا الخالصة (metaphysica pura) على نحو من االختالط»(124). یبقى أن
من العارفین المقتدرین بهذا الملف، من أمثال راینهارت برانت وجون زامیتو، من یتظننون على أي
تطابق بین األنثروبولوجیا البراغماتیة وبین النظریة األخالقیة (بعد 1770 بخاصة)، وعلى أي

ادعاء الستكمال الوعد بهذه األنثروبولوجیا األخالقیة في نصوص كانط(125).

أما في «أسس میتافیزیقا األخالق»، حیث رد كانط على غارفه (Garve) وتصوره «الشعبي»
لفلسفة األخالق على أساس السعادة (المذهب األودیموني)، فإن األمر یتعلق بتقدیم االعتبار العقلي
المحض للمسألة األخالقیة على االعتبار التجریبي، وتمییز صاحب «الفلسفة الخالصة» بما یختص
به من صناعة ال تخلط التجریبي بالعقلي، وأنه ال «[یبیع] للجمهور صناعة العلم بما یماشي ذوقه»،
بحیث یطرح السؤال: «عما إذا كانت طبیعة العلم ال تستلزم أن یفصل اإلنسان -بعنایة دائًما- الجزء
التجریبي عن الجزء العقلي، وأن یقدم على الطبیعة بالمعنى الخاص بها (أي التجریبي) میتافیزیقا
الطبیعة وأن یقدم من جهة أخرى على األنثروبولوجیا العملیة میتافیزیقا األخالق فإنه ینبغي الحرص
على تنقیة هذین الضربین من المیتافیزیقا من كل عنصر تجریبي، وذلك بغیة معرفة كل ما یمكن



للعقل الخالص أن یفعله في الحالتین، وأیة منابع یستمد منها بعنایة هذه التعالیم األولیة الخاصة
به»(126)؛ ذلك أن أسبقیة «الفلسفة األخالقیة الخالصة» على كل ما هو تجریبي أنثروبولوجي إنما
هي مبنیة على «الفكرة العامة للواجب» وعلى «القوانین األخالقیة» التي ال یمكن أن نتسلمها من
التجربة بأي وجه؛ وأن الفلسفة االخالقیة «حین تطبق على اإلنسان ال تستعیر أدنى استعارة من
معرفة ما هو كائن (أنثروبولوجیا)، وإنما على العكس من هذا، تزوده من حیث هو كائن عاقل

بقوانین أولیة [=قبلیة]»(127).

وأما من جهة التاریخ(128)، فإن األنثروبولوجیا تمثل مخبًرا فعلًیا للتنوع البشري في عناصره
األولیة -مثل التعدد العرقي (ضد هردر) والفرق الجنسي بین الرجل والمرأة(129)- وللثراء الثقافي
للجماعات واألمم. وهي محك فعلي للتنازع القائم بین البعد التجریبي لخصائص األفراد والشعوب،
والبعد الكلي والمقولي للمبادئ واألحكام العامة، بین وحدة الجنس البشري والفوارق القومیة
واللغویة والجغرافیة التي تفصل بین المجموعات العرقیة واألمم والثقافات. ولعل التاریخ البشري
-كما بسط كانط فلسفته في مقالة 1784: «فكرة تاریخ عام من وجهة نظر المدنیة الكونیة»(130) أو
من خالل الفقرات 83-84 من «نقد ملكة الحكم»(131)- أفضل شاهد على هذا التنازع الذي تمثل
األنثروبولوجیا تعبیًرا تجریبًیا عن دالالته، وال سیما داللة الوحدة التي تمیز الجنس البشري
ومصیره عبر الزمان كما تعهدت باالستدالل علیها سائر المقاالت في «التاریخ البشري» (1784-
1785)، وفي نظریة األعراق وفلسفة التاریخ الطبیعي (1785-1788). كأن موقع التاریخ من عین
الموقع الذي لألنثروبولوجیا على الرغم من التباین الذي یباعد بین مجالیهما: أن القصد في كال
المجالین هو الترقي الحضاري بناء على ما في االنسان من استعدادات لتجاوز المیول الغریزیة
ورسم الغایات والتطلع إلى المصیر االخالقي على الرغم من العمل المكین لألهواء واالنفعاالت وما
یصیب النفس من األمراض واالنحرافات واالضطرابات (نظریة التعالیم، §§35-53)، فضًال عما
یعتري النوع نفسه (نظریة الطبائع، ص320-330) من عوائق التحضر والتمدن والتخلق، ولو كان
في طبیعته متطلًعا إلى استكمال تهذیب نفسه تهذیًبا جماعًیا في مساق تاریخي تقدمي ذي مضمون
سیاسي (تحقیق الدستور الجمهوري وتصریف الحق على النطاق الكوني) على غیر المساق

الالهوتي الذي تصوره معاصره لسنغ(132).

ذلك أنه في المصنفات النقدیة الثالثة یقع هذا المطلب المدني في مرتبة متأخرة بالنظر إلى
الملكة التشریعیة القبلیة للعقل النظري والعملي والجمالي من حیث ینقل األسئلة النقدیة إلى ذمة
اإلنسانیة كافة بما هي إنسانیة تاریخیة مصیرها التقدم واقتضاء األمثل واألكمل بحسب ما هو
مرسوم في الطبیعة من المقاصد والغایات. لذلك یبتدئ كتاب «األنثروبولوجیا» وینتهي بالتنبیه على
مكانة اإلنسان في الكون بوصفه مواطًنا عالمًیا (ص120، 327-330)، بضرب من العالمیة أو
الكونیة االمتدادیة الشمولیة ال الكونیة المعیاریة الصوریة التي هي من مقتضیات العقل المجرد،
وهو بذلك یفترض مبادئ ومكتسبات النظرة الفلسفیة للتاریخ والسیاسة مثلما صاغها في مقاالت
كثیرة متفرقة: في معنى التاریخ وغایته، وفي تقدیر بدایات التاریخ وأصوله، وفي ترتیب التواریخ
الممكنة، وتصنیف األعراق البشریة... لقد صار نظر الفیلسوف محیًطا باألرض كافة، وبالشعوب
التي تعمرها من حیث هي تجسید لوحدة الجنس البشري ومصیره ومستقبله في العالم المعمور،

ً



فضًال عن تطوره السیاسي والمدني وترقیاته في الحضارة والعمران، ومقاومته لنوازع الشر
والعنف والعدوانیة المتأصلة فیه.

والحق أن قراءة كتاب «األنثروبولوجیا» هي تمرین فلسفي من نمط خاص: ففیه یجمع
الفیلسوف بین اعتبارات التحلیل العقلي ومبادئه، ویلتزم التقاسیم التي التزم بها من قبُل في دروسه
في السیكولوجیا التجریبیة حول الوظائف والقوى األساسیة للنفس من حیث تمظهراتها الخارجیة،
وفیه أیًضا یتحرى بسبیل المالحظة والتجربة معطیات خصوصیة متعلقة بأحوال التعبیر والسلوك،
من مالمح الوجوه إلى طبائع األقوام والشعوب، ومن العادات المحلیة إلى الخصائص الكبرى
للطبائع البشریة. وال یقتصر ذلك على شهادات الفالسفة -القلیلة والحق یقال- بل یشمل استحضار
اآلداب الكالسیكیة وأعالمها الكبار من القدامى: هوراس، لوكریتیوس... والمحدثین: میلتون،

مولییر، فولتیر، سویفت، ریتشاردسون...

وهذا الجمع إنما یقوم على موازنة بین المعرفة القبلیة العامة التي یقتضیها الفكر وبین المحتوى
التجریبي الذي یحتاج إلى نظام وترتیب لیدخل في فن بعینه مهما كانت مصادره. وهذا األمر
مشترك بین قسمي الكتاب الكبیرین: قسم «نظریة التعالیم» (Didaktik) بكتبه الثالثة التي تناسب
القوى الثالث للنفس المحصلة من السیكولوجیا التجریبیة (الملكة العاقلة، والشهوة والغضب، والملكة
الشوقیة)، وقسم «نظریة الطبائع» (Charakteristik) بفصوله الخمسة (طبائع الشخص، طبائع
الجنس، طبائع الشعب، طبائع العرق، وطبائع النوع)، حیث نجد نفس المداولة بین التحلیل الفلسفي
وبین التمثیل الحسي، بین االعتبارات العلمیة النظریة وبین النصائح العملیة والتوجیهات التي تصلح
للحیاة وتنفع الناس بطبقاتهم وأجناسهم المختلفة، وتجعل للحیاة الیومیة وما یرافقها من التصاریف
واألحوال والغرائب أمًرا ذا معًنى یستحق أن یعتني المرء به حتى تكمل إنسانیته بكمال حسه
االجتماعي وتجوید ذوقه وتأهیله للشؤون الخاصة والعامة. كل ذلك بحسب الفكرة الكانطیة األساسیة
التي نجدها في «نقد العقل المحض»، وفي سائر األعمال، والتي مفادها «أن كل ما تقضي به
الطبیعة نفسها هو حسن لغایة ما». ألیست األنثروبولوجیا الكانطیة ضرًبا من رواقیة محدثة، أن

«الحیاة بما یناسب الطبیعة» (naturae convenienter vivere) هي أتم للنفس وأسلم للجسد؟

5 - نظریة الطبائع واألفق «الكوسموبولیتي»
تتخذ «نظریة الطبائع» في عرف كثیر من القراء الموضع الذي تتخذه «نظریة المنهج»
(Methodenlehre) في «نقد العقل المحض» من حیث تؤخذ على جهة التكملة «التاریخیة»
للتحلیالت األنثروبولوجیة التي بسطتها «نظریة التعالیم» بنحو یجعل من وجهة النظر البراغماتیة
منطبقة على أربع فئات: الشخص والجنس والشعب والنوع. والحق أن كثیًرا من مالحظات هذا
القسم الثاني من كتابنا مبثوثة في أعمال سابقة مبكرة لعل أولها النص الشهیر بعنوان «مالحظات في
الشعور بالجمیل والجلیل»(133)؛ وكذلك في القسم األول من هذا الكتاب في مواضع متفرقة سواء
فیما یخص «طبائع الشخص» ومحورها الرئیس، أي نظریة األمزجة األربعة الشهیرة (الدموي



والسوداوي والصفراوي والبلغمي) وامتناع الخلط بینها، أو «فن الفراسة» -»وهو الفن الذي یحكم
طبًقا للشكل الظاهر المرئ ما، أي طبًقا للخارج، على باطنه، سواء إن تعلق األمر بشاكلته الحسیة
أو الفكریة» (ص295)، وذلك بناء على ما یكونه االنسان ككائن حسي من وجه وككائن عاقل من
وجه آخر، منقسما من جهة «الطبائعي» إلى: أ) السجیة (Naturell) أو االستعداد الفطري، ب)
المزاج (Temperament) أو الشاكلة الحسیة (Sinnesart)، ج) الطبع بالمعنى الخاص
(Charakter Schlechthin) أو الشاكلة الفكریة (Denkungsart)- إن االستعدادین األولین
یشیران إلى ما یمكن لنا أن نفعله باإلنسان؛ وأما االستعداد األخیر (األخالقي) فیشیر إلى ما یمكن له
أن یفعله بنفسه» (ص285)(134). أو كذلك فیما یخص «طبائع الجنس» حیث أجمل كانط موقفه من
الفرق الجنسي ومن العالقة بین الرجل والمرأة بمالحظات مثیرة اعتبرها كثیر من شراحه استنقاًصا
معیًبا في حق المرأة ال یلیق بفیلسوف في مقامه(135)، أخطأ حیث ال ینبغي أن یخطئ(136)، وأساء
التقدیر في هذا األمر. على أنه یلزم التنبیه على أن كانط إنما یورد أحكامه بخصوص النساء على
مستویین: «في سیاق تقدم الحضارة، فإن فریًقا ینبغي أن یتفوق على نظیره بنحو ال تجانس فیه:
فالرجل ینبغي أن یكون متفوًقا على المرأة بقوته البدنیة وشجاعته، في حین تتفوق المرأة على الرجل
بما لها من موهبة فطریة في التحكم بما یظهره الرجل من االنقیاد إلیها؛ أما في حال لم یبلغ طور
التحضر بعد، فإن التفوق ُیحتكر من جانب الرجل فحسب.» لیستنتج كانط استنتاًجا مثیًرا: «ولذلك
كانت خصوصیة جنس اإلناث في األنثروبولوجیا أدعى لدراسة الفیلسوف من خصوصیة جنس
الذكور» (ص303). فاألمر كله بین حالتین: األولى حالة الطبیعة وخشونة البداوة األولى حیث
یكون االحتكام إلى القوة البدنیة: «فالمرأة حیوان منزلي. والرجل یسیر في المقدمة حامًال سالحه
بیده، والمرأة تتبعه، محملة بمتاع البیت كله»، وهي في كل األحوال مستفیدة من وضعها بحكم «حق
الطرف األضعف» في التمتع بحمایة الطرف القوى، وتتدبر أمرها حتى في حال تعدد الزوجات
(إشارة إلى «الحریم» Harem التركي)، وتفرض هیمنتها على الرجل الذي یستحب ذلك، والثانیة
حالة التحضر والمدنیة (االقتصار على زوجة واحدة Monogamie) حیث تتمتع النساء بقدر كبیر
من الحریة كما یشهد علیه «فن المجاملة» (Galanterie) في المجتمع الحدیث (ص303-304)؛
لینتهي األمر إلى الربط بین تفضیل األنوثة وبین تحقیق «مقصد الطبیعة» وغایاتها التقدیریة التي
«یمكن أن تصلح مبدأ لتعیین مبدأ لتمییز هذا الجنس، ال نملك له خیاًرا (...): 1. حفظ النوع. 2.

تثقیف المجتمع وتلطیفه بواسطة األنوثة» (ص305-306): األنوثة هي أصل المدنیة اإلنسانیة.

ولعل القارئ أن ینتبه إلى الفرق بین «طبائع الشعب» و»طبائع العرق» في الحیز الذي
خصصه كانط لكلیهما وفي مقدار التفصیالت والتفاریق التي ال یتحرج من إیرادها في خصوص
طبائع الشعوب المتحضرة التي ینطبق علیها وحدها هذا الضرب من التمرین األنثروبولوجي، على
Ch. خالف «طبائع العرق» التي ال یقف عندها ویقتصر على تحلیالت كریستوف غیرتانر
Girtanner في مصنفه «المبدأ الكانطي للتاریخ الطبیعي» (1796) ویثبت ما أثبته من قبل في
نصوصه السابقة من «أنه في مكان االستیعاب الذي تقصد به الطبیعة صهر مختلف األعراق، نجد
أنها قد اختارت ها هنا أن تتخذ لها قانوًنا بالضد من ذلك تماًما» (ص319)؛ أي: بدل التقارب
المتصل والثابت للطبائع في عرق بعینه، تفضل الطبیعة تعدًدا النهائًیا للطبائع في الساللة أو في
العائلة عینها. خالًفا لذلك، یقع التنوع األقصى في «طبائع الشعب»، حیث یتناسب اكتساب الطبع



واالنفراد به مع درجة التحضر في األمم المؤهلة لذلك وهي قلیلة العدد إلى حد یجعلها تنحصر في
اثنتین الفرنسیة واإلنجلیزیة (ص311-312). وذلك بناء على قاعدة عامة: أّنه «في أنثروبولوجیا
مأخوذة من وجهة نظر براغماتیة، ال یهمنا غیر رصد الطبع الذي من شأن الشعبین، كما هو في
الوقت الحاضر، ومن خالل بضعة أمثلة، وذلك بطریقة نسقیة قدر االستطاعة واإلمكان، األمر الذي
یجعلنا نحكم عما یمكن لنا أن ننتظره من اآلخر وكیف یمكن لكل طرف أن یستخدمه لفائدته»
(ص312). كما أنه من غیر الثابت ما یعمد إلیه بعضهم من الربط بین طبع شعب ما وبین شكل
تنظیمه السیاسي مثًال، واستنتاج أحكام ذات طابع عام ال تشهد لها التجربة، حیث ال تفید األرض وال
المناخ وال هجرات الشعوب في تشكیل هذه الطبائع. یحدد كانط مطلوبه في هذا المقام: «إن غرضي
أن أعمل ها هنا على رسم لوحة (Portrait) لهذه الشعوب، بأن أقف على عیوبها وعلى ما یبعد بها
عن القاعدة، أكثر من الوقوف على خصالها (...)؛ ذلك أنه فضًال عن أن المدح یفسد، وأن الذم،
بالعكس من ذلك، یصلح: فإن الناقد لیس شأنه أن یصدم حب الذات عند الناس إن هو اكتفى
بمؤاخذتهم على عیوبهم فحسب، وال أن یستفز مجرد الغیرة المتبادلة بین أولئك الذین تجري علیهم
هذه األحكام بتوزیع المدائح بینهم بمقادیر متفاوتة» (ص313). على أنه یتعین علیه في هذا الشأن
أن یمسك عن الحدیث عن قومه أي عن طبائع شعبه «من أجل أن ثناء الكاتب علیه، وهو ألماني،

سیكون ثناًء على نفسه» (ص312هـ).

ولیس ینبغي للقارئ أن یفاجأ بأن «طبائع النوع» هو الفصل األهم في الباب الثاني، وربما في
الكتاب بأكمله، بالقیاس إلى ما وجده في الفصول السابقة من أوصاف وآراء وأحكام لیست دوًما على
درجة عالیة من المتانة والوجاهة الفلسفیة وال سیما بخصوص طبائع الجنس والشعب. ذلك أن كانط
یستأنف في هذا الفصل الختامي ویستخلص غایة اشتغاله بالمجال األنثروبولوجي الذي صرف له
من عمره السنین الطوال: النوع اإلنساني وما ینبغي له من الطبع من حیث هو كائن أخالقي في
جوهره. ولذلك تعكس الصفحات األخیرة من كتابنا التداخل بین األبعاد األخالقیة والسیاسیة
والتاریخیة التي تطورت في فكر كانط على حدود النسق النقدي، تستمد منه المبادئ والمفاهیم
والدعاوى العقلیة العامة من حیث أصولها في العقل، ولكنها ال تتطابق مع بنیته تطابًقا صورًیا. فكأن
األنثروبولوجیا الكانطیة استدراك على هذا التفاوت بین مقتضیات الّنْظم الصوري التي یتقوم بها
«النسق» (System) وبین المضامین التجریبیة «للمذهب» (Lehre) التي من شأن «الحكمة
الدنیویة» (Weltweisheit) أو الفلسفة بوصفها خبرة دنیویة فیها صالح للناس ومنافع للعمل.
وكأنها تعمل أیًضا بال ضمانات تذكر: ال من اهللا الذي «یشار إلى غیابه بالبنان»(137)، وال من
الطبیعة التي ال تفید بشيء في فهم الكائن اإلنساني إن اقتصرت على تدبیر األبدان ال غیر وقوانینها
اآللیة، وال ضمان یمكن للـفیلسوف أن یلتمسه من العلوم ومناهجها ما دام البشري -فرًدا وجماعًة
وانتظاًما سیاسًیا وتاریخًیا...- في تقدیره ال تحل مشكالته حًال علمًیا كما تحل مشكالت الطبیعة. فال
غرو أن یعمد كانط حینئذ إلى ما یعمد إلیه الفالسفة حینما تعوزهم الحجة العقلیة أو یفقدون العون من
التفسیر باألسباب: التماس الحیلة من الخیال وتوهم وضع افتراضي یصار بمقتضاه إلى جعل الوجود
البشري بالجملة أمًرا معقوًال واستنتاج مصیره مما یحصل بطریق االفتراض والتخمین في تصور

تاریخه وتأویله.



وأما الذي یدفع إلى ذلك في تقدیر كانط فهو «أن تكون مشكلة إثبات طبائع للنوع البشري
مستعصیة على الحل بإطالق: ذلك أن الحل ینبغي أن یستحصل من المقارنة بین نوعین
(Species) من الموجودات العاقلة اعتماًدا على التجربة، التي ال تفیدنا في ذلك بشيء أصًال»
(ص321). ولذلك، فالتسلیم بأن اإلنسان «یمتلك طبًعا ما، شأنه أن ینشئه لنفسه، من حیث یكون
قادًرا على استكمال ذاته طبًقا للغایات التي انتقاها لنفسه» بمقتضى إدراجه «ضمن نظام الطبیعة
الحیة»، ما دامت المقارنة المشار إلیها أعاله في حكم الممتنع، یقوم على التمییز بین كون اإلنسان
animal) «وبین كونه «حیواًنا عاقًال (animal rationabile) «صاحب قدرة عقلیة»
rationale). األمر الذي یلزم عنه ضرب من التدرج بمقتضاه یتعین على اإلنسان: 1- «أن یحفظ
نفسه ونوعه»، 2- «أن یتمرس به، ویثقفه، ویهذبه ألجل المجتمع المنزلي»، 3- «أن یحكمه على
شاكلة كل نسقي (مرتب وفًقا لمبادئ العقل) ینتمي إلى المجتمع» (ص312-322)... وهي الشروط
أو األطوار التي تدخل في تشكیل كل «تاریخ فلسفي» ممكن، على هیئة التواریخ التي كتبها كانط
من وجهة نظر التاریخ الطبیعي للبشریة أو من وجهة نظر تاریخها الرمزي(138)، من حیث یكون
القصد منه «العمل على استكمال اإلنسان لنفسه من خالل تقدم الحضارة، ولو كلفه ذلك تضحیات
كثیرة بمباهج الحیاة». على أن استنتاج الطبع الخاص بالنوع البشري من الرصید التاریخي الذي
راكمه بنحو مباشر أمر ال سبیل إلیه؛ فال تجیزه الطبیعة إذ یقف عند «المزاج» أو «الشاكلة
الحسیة»، وال یجیزه التاریخ دون «حیلة العقل» (هیغل) التي من شأنه والتي تداول بین «الشقاق»
(Zwietracht) و»الوفاق» (Eintracht) في مسرحیة مستمرة ال یمل الممثلون من لعب أدوارهم
فیها وتكرارها بال نهایة. ولعلنا أن نجد في كتاب «الدین في حدود مجرد العقل» (1793) شیًئا
شبیًها بالحل لهذه المعضلة أو النقیضة بین الوجهین الحسي والعقلي للكائن البشري، ذلك أنه «لیس
من سبیل أخرى لنوحد هذین األمرین سوى بأنه ینبغي أن تكون الثورة في طریقة التفكیر
[Denkungsart]، ویكون اإلصالح المتدرج فقط في طریقة اإلحساس [Sinnesart] (التي تضع
العوائق في وجه تلك الثورة) شیًئا ضرورًیا، وبالتالي أیًضا أن یكون ذلك ممكًنا لإلنسان. یعني: حین
یقوم بقلب األساس األسمى لمسلماته [Maximen]، التي عبرها كان إنساًنا شریًرا، بواسطة قرار
وحید ال یتزعزع (وأخذ بذلك لبوس إنسان جدید)، فهو من هذه الجهة، حسب مبدأ التفكیر وطریقته،
ذات قابلة للخیر، لكنه ال یكون إنساًنا خیرا إال في صلب الفعل المستمر والصیرورة المتواصلة:
بمعنى هو بإمكانه أن یأمل في أن یجد نفسه، بفضل هذا النحو من النقاء في المبدأ، الذي قبل به
بوصفه المسلمة السامیة لمشیئته، وبفضل ثباته، على الطریق القویمة (ولكن الضیقة) لتقدم متواصل
من السيء إلى األحسن»(139). هذا الضرب من التفسیر الفلسفي ألصل الشر المركوز في الطبیعة
البشریة، والذي افتتح به كانط كتابه في الدین وصدم به طائفة من قرائه ومعاصریه (مثل غوته)،
ولآللیة الممكنة أو المتاحة لإلنسان لتجاوزه واستنبات الخیر منه، لیس مطلًبا تأسیسًیا لفلسفة الدین
وال لفلسفة التاریخ والسیاسة فحسب، وإنما هو محور رئیس لألنثروبولوجیا وقاعدتها الخلفیة أو
سداتها العمیقة. ذلك أن التحسن الذاتي (Selbsbesserung) للكائن البشري فرادى أو جماعات
یبقى هو محرك الطبیعة البشریة والدافع العمیق لتاریخها، وأن ذلك لیس مضموًنا بال شرط، وال یفي
Umwandlung der] به «تحسین األخالق» أصًال، بل «تحویل في طریقة التفكیر
Denkungsart] وتأسیس ضرب من الخلق أو الطبع [Charakter].»(140) األمر الذي یعني أن



الحل المطلوب للمشكل األخالقي (والدیني بالضرورة) إنما هو حل أنثروبولوجي في نهایة المطاف،
وأن هذا الحل، إن تعلق «بالمفهوم األعلى للنوع»، كان علیه أن یصطنع مقایسة بین «موجود
أرضي عاقل» (مناسب لهذا المفهوم) و»موجودات عاقلة غیر أرضیة» (ص322). هذه المقایسة،
التي اتخذت شكل جولة خیالیة بین الكواكب واألجرام السماویة وساكنیها المفترضین منذ مقالة
1755 في «التاریخ العام للطبیعة ونظریة السماء»(141)، سیعود إلیها كانط في نهایة كتابه هذا، بعد
استئناف التذكیر بصنوف االستعدادات االنسانیة (الصناعي، والبراغماتي واألخالقي) وبأن
االستعداد األخالقي باألخص هو المطابق لطبائع النوع من حیث إن «المصیر الطبیعي له [اإلنسان]
إنما یكمن في الترقي المستمر نحو األحسن» (ص324)، وإن «خالصة األنثروبولوجیا البراغماتیة
من جهة مصیر (Bestimmung) اإلنسان ومن جهة طبائعیة تطوره هي [أنه] مقدر علیه بعقله أن
یكون في جمع بنظرائه، وأن یتحضر، ویتمدن، ویتخلق...» (ص324). بعد هذه المداورات، التي
ال تنفك من العوائق المانعة لهذا التحسن، والتي غایتها القصوى تحقیق «الدستور المدني» األمثل
لحیاة الناس بعضهم مع بعض، واعتبار «المجتمع المدني» (cosmopolitismus) مجرد
«فكرة»، أو «مجرد مبدأ ناظم یدعو إلى الحث على اتباعها بإصرار من حیث هي المصیر المقدر
على الجنس البشري...» (ص321)، تنتهي التأمالت األنثروبولوجیة لفیلسوف كونیغسبرغ من حیث
ابتدأت أول مرة بالمغامرة الكوسمولوجیة لمباحثه األولى: أن إدراك الحقیقة األخالقیة للكائن
البشري، من حیث هو ضرب ممكن من ضروب «الطبائع العاقلة»، مقید بتحدید الطبع الذي یختص
به «النوع البشري» من حیث هو «نوع من الكائنات األرضیة العاقلة، مقارنة بكائنات من كواكب
أخرى، من حیث تشكل طائفة من المخلوقات من عمل صانع (Demiurgus) واحد» -هل هو طبع
لعرق طیب أم خبیث؟ هل یغلب علیه الشر أم یبلغ حد الجنون؟ من البین أن أجوبة كانط منتظرة في
نهایة «األنثروبولوجیا» وفي سائر كتبه، حیث تندرج «الفراسة األخالقیة لنوعنا» ضمن منظور
متشائم إلى حد كبیر ال یرى معقولیة الكیان البشري إال بالنظر والقیاس إلى كائنات أخرى هي أمثال
له، وأشكال ممكنة من الوجود في عوالم ال نهایة لها، منها یستمد طبعه الخلقي، وبنیة تكوینه
األرضي بوصفه من «الطبائع العاقلة»، ال یوجد مع نظرائه بحیث یكون معهم في وسط شفاف
متجانس یقرأ كل واحد منهم في ذاكرة غیره بال عسر وال عناء، ویتوصل بمقاصده بغیر وسائط وال
عالمات، وإنما «كل واحد في نوعنا سیكون متوجًسا غیر كاشف نفسه تمام الكشف كما هي، األمر
الذي یفضح میل نوعنا إلى اشتباه بعضه في بعض» (ص332). ذلك هو مقصد كانط من افتراض
وجود كائنات عاقلة على كواكب أخرى ال نعلم هیئتها وال طریقة تفكیرها وال سلوك بعضها إزاء
بعض: فإنه هو االفتراض الذي یكشف حقیقة «التكوین األصلي للمخلوق البشري»، و»المفهوم
المتصل بنوعه» من حیث له القدرة في الوقت على أن «یستكشف من جهة أفكار الغیر، وأن یحتفظ
من جهة ثانیة بأفكاره لنفسه»، أي على تعمد «التخفي» و»التضلیل» إلى حد «الكذب» في نهایة
المطاف. األمر الذي ال ینبغي في حقه أن نقف عند «المزاح» من صورة ساخرة لنوعنا، وإنما أن
نقف موقف «النكران» من هذا الطبع «واالعتراف بأن هذا العرق المؤلف من كائنات دنیویة عاقلة
ال یستحق أن تكون له بین سائر الكائنات (التي ال نعرف عنها شیًئا) مكانة مشرفة» (ص332)

أصًال.
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