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كانت  –) مشكلة التعالي والمحايثة في الفلسفة الحديثة تعالج هذه الرسالة الموسومة بعنوان      
إشكالية مفهومي التعالي والمحايثة في الفكر الغربي الحديث ؛ لمعرفةة مةدع عالقةة كة   إنموذجاً (

منهمةةا بةةاعخر علةةي مسةةتويين المعرفةةي والميتةةافيعيدي وبخاصةةة عنةةد فيلسةةو  الفلسةةفة الندديةةة 
مفهةوم قةد ندة   كانةت. واألطروحةة التةي تدةوم عليهةا هةذه الرسةالة هةي التاليةة : إن  كانتاألشهر 

التعالي لداللته الفلسفية من الجانب الالهوتي إلي الجانب المعرفي ، بحيث أصبح هةذا   المفهةوم ، 
وعلةةي هةةذا المسةةتوع حصةةراً ، مفهومةةاً محايثةةاً ؛ وقةةد أتةةاح لةةه هةةذا االنتدةةا  الخةةو  فةةي مجةةاالت 

فصةا  بةين مفهةوم الميتافيعيدا برؤية جديدة ، أما عنةد الفالسةفة المحةدثين السةابدين لةه ، فة ن االن
كما هو واضةح  سبينوعاالتعالي والمحايثة حافظ علي استمراره التراثي في الفكر الغربي باستثناء 

من  فلسفته ، وطبداً لهذه األطروحة المعدوجة قسمنا محتوع الرسالة إلي قسمين رئيسيين هما : 
ني التعةالي والمحايثةة فةي ، والدسةم الثةا كانةتمشكلة التعالي والمحايثةة فةي الفلسةفة الحديثةة قبة  

 .  كانتفلسفة 

، ابتةداًء  لكانةتيناقش الدسم األو  مفهوم التعالي والمحايثة عند الفالسفة المحدثين السابدين      
ومن خال  بعدين : معرفي ،  بهيوموانتهاًء  وبركلي اليبنتعو  ولوك بسبينوعاومرورا  ديكارتمن 

ايثةة علةي وعةي الةذات بوجودهةا وعيةاً مباشةراً ، حاضةراً و الهوتي ، ومن ناحية معرفية تد  المح
للذات دون الحاجة إلي عنصر خارجها ، وهذا المعني يعةد قةراءة مةن الباحةث للكوجيتةو الةديكارتي 

ف ن المحايثة تعني أن وعي الذات بوجودها  سبينوعاعلي وفق مشكلة التعالي والمحايثة ، أما عند 
النفس البشرية ألن النظام العدلي هو نفسه نظام األشياء ، وعلةي واألشياء الخارجة عنها تاماً في 

فة ن الةذات حاضةرة لةذاتها حضةوراً  لةوكهذا األساس أن ما في الةذهن يطةابق مةا فةي الواقةم . أمةا 
، والنتيجةةة يةةرع الباحةةث أن المحايثةةة تةةد  علةةي أن الةةذات حاضةةرة  وبركلةةي اليبنتةةعحدسةةياً ومثلةةه 

الحاجةة إلةي مصةدر خارجهةا وهةذا وعةي الةذات بةذاتها وعيةاً محايثةاً . لذاتها حضوراً مباشةراً دون 
. ولكةن علةي المسةتوع  وسبينوعا ولوك واليبنتع وبركلي وهيوموهذا المعني ينطبق علي ديكارت 

الميتةةافيعيدي تخةةرم المحايثةةة إلةةي التعةةالي بةةافترا  وجةةود جةةوهر مةةادى خةةارم الةةذات ، وعلةةي 
عندما حاو  أن يندذ وجود العالم بالوجود اإللهي خةارم  ركليبالمستوع الالهوتي يحدث ذلك عند 

 الذات.

وإن كةةان يدةةو  بةةون المونةةادة ال نوافةةذ لهةةا ، ألن الةةذات ترتفةةم إلةةي  اليبنتةةعوالتعةةالي ممكةةن مةةم    
ألن النظةام  سةبينوعاالتعالي إلي األفعا  المنعكسة التوملية ، وال يمكن الدو  بالتعالي المعرفي عنةد 

ألن الةةذات إذا تجةةاوعت ذاتهةةا نحةةو الموضةةوعات  بركلةةينفسةةه نظةةام األشةةياء ، وكةةذلك  العدلةةي هةةو
الخارجية ف نها البد أن تعطي فرضةاً وجةوداً مسةتدالً عةن الةذهن وبالتةالي تدةدم الموجةود الخةارجي 

ِدرك أو أن علي إدراكنا و الذى سيكون غير مدرك وكذلك غير موجود ألن وجود الموجود هو أن ي  
 ي دَرك . 



وعلي المستوع الالهوتي يرع جميم الفالسفة الذين استعرضنا آرائهم أن هللا متعا  عن العالم     
الذى يرع هللا علة محايثة ال متعدية ويوحد بةين هللا والطبيعةة  سبينوعاأى مستد  عنه ، باستثناء 

الةدكتور فةؤاد وسبق أن تعر  لهةا  اسبينوعوهذا ما يثير عدد من المشكالت تتعلق بتووي  فلسفة 
ولم ينشغ  الباحث بهذه التفاصي  لكي ال يبتعد عن موضوعه . وعلي  ) سبينوعا (في كتابه  عكريا

هذا المستوع من التحلي  تناو  الباحث كتمهيد لموضوعه التعالي والمحايثة في الفلسفة الوسيطة 
 يهودية ومسيحية وإسالمية علي سبي  اإليجاع .

فةي فصةلين ، تنةاو  األو  منهمةا  كانةتويناقش الدسم الثاني : التعةالي والمحايثةة فةي فلسةفة      
حيث ندلهما من داللتهما الفلسفية الالهوتية إلي داللةة معرفيةة  كانتمفهوم التعالي والمحايثة عند 

خ  حدود خاصة به ، فيد  التعالي علي الشروط الدبلية للمعرفة ، وتد  المحايثة علي ما ينطبق دا
 التجربة الممكنة ، وكالهما يتدابالن مم العالي الذى يتجاوع حدود التجربة الممكنة . 

والثاني تناو  المنطق المتعالي وعالقتةه بالمحايثةة حيةث يمثة  المنطةق المتعةالي ابتكةاراً كانتيةاً     
بيعةة العدة  يدرس فيه صور األحكام المكونة للمعرفة من حيةث أصةلها ومنبعهةا ويبةين أنهةا مةن ط

وليسةةت مسةةتمدة مةةن التجربةةة ، فيضةةم أسةةس معرفيةةة لميتافيعيدةةا ممكةةن أن تنطبةةق داخةة  حةةدود 
 التجربة الممكنة أى أن تكون محايثة . 

لكن كان عليَّ أن أمهد لهذا الفص  بمحاولة اعتدد أنني ) بتواضم ( بذلت فيها جهداً كبيراً ، آال     
ما يتعلق بالمفهومين مدار البحث حصراً ، فتعرفت علي أن وهي محاولة تدعيد المصطلح الكانتي ب

،  ) ندةد العدة  المحة  (في كتابةه األشةهر  كانتهنالك إستراتيجية خاصة لتدعيد المصطلح اتبعها 
، وقد استفدت منهما كثيراً فيما كتبته في هذا السياق ،  ) ندد العد  العملي (وأشار إليها في كتابه 

ن المصةةةطلحين بمعنييهمةةةا الكةةةانتيين ، ولكةةةن بمةةةا أن مفهةةةومي التعةةةالي فانتدلةةةت إلةةةي تحديةةةد هةةةذي
فةةي سةةياقات يفحةةص فيهةةا فحصةةاً ندةةدياً ماهيةةة الفلسةةفة مستشةةرفاً أبعةةاد  كانةةتوالمحايثةةة طرحهمةةا 

فلسفته الخاصة ، فكان عليَّ أن ابحث في الفلسفة والتفلس  والتساؤ  الفلسفي الكانتي ، وبما أن 
 هيدغرفي ماهية الفلسفة ال يخرم عن ذلك الذى يطرح السؤا  كما يدو   هذا الفضاء من التساؤ 

) ، فكان عليَّ أن اطرح األسئلة الكانتيةة المعروفةة فةي هةذا الصةدد ومناقشةتها وذلةك تحةت عنةوان 
واقصد بالجذر هنا دفعاً ألى التباس هو اإلنسان ، وآم   الجذر الرباعي للتساؤ  الفلسفي الكانتي (

 العبارة موفدة . أن تكون هذه 

والبحث في اإلنسان علي وفق الرؤية الكانتية وعلي وفق األسئلة الكانتية تلك ، يرتبط ارتباطةاً     
بمفهةةوم الحديدةةة لةةذلك أنهيةةت بحثةةي بةةالمعني الكةةانتي لهةةذا المفهةةوم وعالقتةةه بمفهةةومي  التعةةالي 

 والمحايثة .            

      

 

 

 

 

 


