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خبلصة البحث :

يعد أرنست كاسيرر من فبلسفة الحضارة االنسانية ,والذي أتخذ من مشكمة الحضارة أساسأ لبحثو ووفقأ لذلك

نستطيع القول أن فمسفتو أتسمت بالشمولية ,فقد تطمع كاسيرر الى بناء فمسفة لبلنسان تستوعب شتى فعاليات وأنشطة
الموجود البشري  ,من لغة الى أسطورة الى عمم الى تأريخ وقد تمكن من تقديم نظرية جديدة تستوعب وتنظم تمك الحدود
مبتدأ من كانط وتمتد الى حدود أوسع وأشمل وأرحب وقد كان أساس تمك المحاولة قد أنطمق من ىيردر  ,والذي حاول

تقديم نظرية جديدة في المعرفة تنطمق من كانط لكنيا تحاول التخفيف من الغمواء الذي كانت تتسم بو نظرية المعرفة عنده(
كانط ) ,فيما يتعمق بالجانب العقمي المنطقي ,ومن ىنا كان ذلك أتجاه ( ىيردر ) الى دراسة الفن واالسطورة والمغة
والتأريخ ,وقد أستطاع ( ىيردر ) الحد من سطوة الجانب العقمي المنطقي ,أذ أن ىذا الجانب في ضوء أىتمام ىيردر
أصبح عاج أز عن أستيعاب وتفسير كافة االشكال التعبيرية والرمزية من لغة الى أسطورة ,وبيذا الموقف الجديد أمكنو التنبو
الى حضور نظرية المعرفة الكانطية كما أمكنو أثارة االنتباه حول تقديم تعريف جديد لمموجود البشري  ,ذلك آلن تعريف

االنسان بأعتباره حيوانأ ناطقأ لم يعد كافيأ الستيعاب وتفسير شتى الفعاليات االنسانية .

الكممات المفتاحية  :المقدمة ,كاسيرر ونقد المعرفة ,موقف كاسيرر من المعرفة العممية ,مشكمة المعرفة عند كاسيرر,

المعرفة االنسانية والرمز.
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( )5المعرفة االنسانية والرمز .
Abstract
Arenest cassier one of the most famous philosopher one humeanty civilization , and
afamous philosopher who tried to be the proplem of civilion as the basic inquery for him ,
from this point his philosophy knowed as a universial philosophy , he wanted to be his
philosophy as astructure of human mind , and his body can contuine averious activites of
human act first from language , math , history and science , he can submitted anew theory can
contuine and regulated these limitation and finalist , he begean frome ( kant ) , and try to
begening from awied and auniversail sight or terminals , the basic built for this try began
from ( hearder ) who try to introduce anew theory of knowledge began from as we say , but it
will trying to get his effect become lawer especially the reasnebal sight , realited to atheory of
( kant ) , beside the logical inquery or theory , so this sight become the study of hearder hn his
studying the art , myath , language and the hhstory , he could controlled or lawaring the
incursing of size of logical or rational sight , because this sihght become so poor to explain
or capisty all these symbolical or expressions from language to myath . so from this new side
he can caugh attenation to theory of ( Kantian) knowledge , and he could demonastered anew

المعرفةىالمفتوحةىرندىكادورر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدىىرافدىقادمىهاذمىالخالدي ى

defeination for human being , that the old one can not expression for reality of human being ,
when we try to express for it as aphonetical animal , and it can not be sufficient or explane
the various of human activities .
Key word: summery .cassier and the critical of knowledge. the opinion of cassier from the
scientific knowledge. the proplem of knowledge for cassier. The humain knowledge and the
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المقدمة :

المعرفة المفتوحة عند كاسيرر :

ولد أرنست كاسيرر في عام  1847م بمدينة برسبلو بألمانيا من أسرة أحد التجار االلمان ,وقبل مولده فقدت االسرة

أحد أطفاليا فكان ليذا الحادث وقعو االليم عمييا ومن ىنا كان أىتمام أسرتو بمولد أرنست كاسيرر فمقد بدأ نبوغو بفترة
متأخرة نسبياً وخاصة في المرحمة االخيرة من دراستو في المدرسة الثانوية  .وبدأ تبلمذتو ينتبيون الى عمق معرفتو السميمة
عمى الحكم وأبداء ال أري حتى إذا ماحصل عمى شيادة تخرجو في ىذه المدرسة  ,وكانت درجاتو أعمى الدرجات حتى أذا

ماجاء صيف عام  1894م كان ق ارره بمتابعة المحاظرات التي يمقييا ( جورج سيمل ) في جامعة برلين عن الفمسفة

الكانطية الجديدة ,وأسرع كاسيرر ( الى قراءة ماوقعت عميو يده ) من مؤلفات ىذا الفيمسوف  ,وقبل أن يمتقي كوىن كان قد

فرغ من دراسة كل أعمال كانط مع شروح كوىن  ,بئلضافة الى دراستو لكل أعمال الفبلسفة ممن ليم أىمية في فيم فمسفة
كانط " كأفبلطون وديكارت وليبنتز "  ,باالضافة الى إنو قد خصص جزءاً كبي اًر من وقتو لدراسة العموم الرياضية
والميكانيكا والبيولوجيا ألىميتيا في فيم شروح كوىين .

لقد أمن كاسيرر بصحة شروح وأراء ( جورج سوريل ) والتي نشرىا مع بداية القرن العشرين  ,والتي مؤداىا أن القوة

الدافعة لمتأريخ ليست في العقل والمنطق وأنما في االساطير السائدة في المجتمع  ,فالناس اليتبعون الحقائق الموضوعية
بقدر أتباعيم االساطير ومصدرىا النقص والكراىية .
ومن ىنا لم عجيبأ عميو أن يتناول االسطورة في أكثر من كتاب ويتخذىا موضوعأ لمجزء الثاني من فمسفة االشكال

الرمزية .

أذن يمكن القول أن كاسيرر قد أنطمق من كانط فيو ينتمي الى الكانطيين الجدد والذين أتخذوا من العودة الى كانط شعا أر
ليم ,ومعنى ىذا أن كاسيرر ينتمي الى المدرسة المثالية من حيث نظرتو العامة ,أما من حيث المنيج فيو أيضأ
ترانسنتدالي .
وكذلك فيو يتفق مع كانط في النظر الى العالم الموضوعي بأعتباره ثمرة لتطبيق المبادىء االوالنية عمى الحدوس

التجريبية المتفرقة والمختمفة ,وىو من ناحية أخرى ترانسنتدالي في منيجو من حيث أىتمامو بكشف الصور الحضارية التي
تنظم تجاربنا االنسانية ,وأذا كان كاسيرر قد أنطمق من كانط اساسأ ,اال أن ىذا اليعني أنو قد أتفق معو عمى طول الخط,
فمقد حافظ عمى الروح االساسية الفمسفية ولكنو قد أختمف عنو في بعض الجوانب منيا أن المبادىء التي تدخل النظام
والترتيب عمى الحدوس التجريبية المشتقة والمتباعدة عند كاسيرر ليست ( أستاتيكية )  staticبل أصبحت ( ديناميكية )

 dynamicمتطورة باالضافة الى ميادين تطبيقيا أصبحت أوسع بكثير مما كانت عميو عند كانط .
كاسيرر ونقد المعرفة :

لقد كانت محاولة كاسيرر بصفة عامة بمثابة توسيع لدائرة نقد العقل الخالص  ,أي إن محاولتة تستيدف البحث
عن المبادىء االوالنية المنظمة لمروح االنسانية في كل ظواىرىا
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.

واذا كانت االبستمولوجيا التقميدية قد أكتفت بنقد المعرفة العممية بصفة عامة إبتداً من كانط الى الكانطين الجدد فإن

كاسيرر سعى الى جعميا تشمل نقد المعرفة االنسانية في كل أشكاليا من لغة الى االسطورة الى الفن الى التأريخ لقد
كانت المشكمة الرئيسية لمفمسفة الكانطية تتمثل في توضيح كيف إن التصورات تتميزعن الخبرة الحسية  ,أما عند كاسيرر
1

مجدي الحدٌدي ( الفن والمعرفة الجمالٌة عند أرنست كاسٌرر )
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فمقد أستحالت عممية التصور (  ) conceptionالى مجرد حالة خاصة مما يطمق عميو الرمزية أو التمثيل الرمزي (
 , ) representationومن ىنا فالتمثيل الرمزي عند كاسيرر قد أصبح في المحل االول يمثل عممية أساسية من الوعي

االنساني (  ) human consciousوىو الذي يوضح لنا كيفية فيمنا لمعمم بل واالسطورة والدين والمغة والفن والتأريخ ,
فمقد أصبح الوجود البشري عند كاسيرر خالقاً لمرموز ولم يعد مجرد حيوان ناطق .

ويتميز الرمز عند كاسيرر بإنو بخمق عبلقات وارتباطات معينة بين االشارات الحسية (  ) perceptional senseمن

ناحية والمعاني (  ) meaningمن ناحية أخرى فطبيعة عممية الرمز تتمثل في خمق عمو يعمو عمى االشارة الحسية
ويغمفيا بو .
وباالمكان االبتداء من كتاب كاسيرر ( فمسفة االشكال الرمزية ) آليضاح أىمية كانط وأثره المباشر عمى فمسفة
كاسيرر من ناحية ,ثم إيضاح أىم المناحي الفمسفية التي أخذىا كاسيرر بنظر االعتبار والبدأ كان من نظريتو الجمالية ,
فالبداية كانت حول رأي كانط بالجمال بإعتبار إن كانط يعرفو ( عمى إنو منزه من الغرض )  ,أما ىيردر فقد ذىب الى

العكس من ذلك بأعتبار أن الجمال يجب أن يتناول الغرض أو يتوفر فيو الغرض  ,عرفنا إننا اليمكن أن نعجب بشيء

عديم الغرض ,أذن فالجمال ىو الشكل الخارجي لمواقع .
في حين إن كاسيرر يقرر إن الفن ينشأ نتيجة لحاجة الحياة اليومية وضرورة تمبيتيا وأىميا حاجة االنسان الى
المأوى وليذا أستخدم االنسان االخشاب في البناء مثل العمارة وكان من أول الفنون االنسانية التي أستخدميا االنسان وأن

البناء ىو أول فنان .

2

وقد أوضح ( ىاوزر ) رأيو حول ىذه المسألة بالقول ( أن العصر الرومانسي جاء كرد فعل عمى عصر التنوير وعمى
الناحية العقمية فيو )

3

 .أما فكرة الجمال المنزه عن الغرض فأنيا ترتبط بفكرة أخرى أساسية ىي ( نشأة الفن عن المعب )

عند كل من كانط وشيمر  .أما فيما يتعمق بييردر فقد تمثمت الروح الصوفية لديو في االيمان ( بوحدة الوجود ) والقول أن

فكرة االلو الخارج عن الطبيعة مناقضة لفكرة االلو ذاتو .

أن روح ىيردر الشاعرية الصوفية الرومانسية ىي السبب في شاعريتو وىي الدافع وراء رؤيتو الجمالية لمحضارة
االنسانية  ,أما فيما يتعمق بمكانتو الفمسفية فيي التكمن في رؤيتو الفمسفية العقبلنية تمك التي يقدميا ( كبناء متسق ) وأنما
يقدمو لنا لندرك من خبلليا عوالم االنسانية  ,وأن مكانتو الحقيقية تتمثل في تناولو لعوالم الحضارة االنسانية برؤية تعاطفية
شعرية  .أما عند (راندل ) فقد وصف ( ىيردر بين الرومانسيين بل ىو رائد ليم فقد بنى الحقيقة عمى المشاعر وعمى
االيمان دون العقل .

4

ولقد كان إ ىتمام ىيردر االساسي يتمثل في االشكال التعبيرية االولى لمحضارة االنسانية من ( لغة الى االسطورة الى
فنون الشعوب القديمة ) وبالرغم من تتممذه عمى يد كانط االأنو نفر من العقل الصارم ) .
أن الظاىرة االساسية التي طرحيا ىيردر تتمثل في الحد من المظاىر العقمية التي قدميا عصر التنوير والناحية

العقبلنية فيو  ,من ىنا كانت االشكال والصور التي قدميا تمثل تعبيرية اليمكن فيميا عن طريق ذلك التعبير العقبلني
وحده بل كانت بحاجة الى فيميا التعبير الوجداني والحسي والحدسي من أجل الحد من سعي الجانب العقبلني المنطقي

2

المصدر السابق ص . 37
3
أدوارد هاوزر ( الفن والمجتمع عبر التأرٌخ ) ص . 132
4
راندل ( تكوٌن العقل الحدٌث ) ج 2ص . 213
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عمى الحياة االنسانية ومن ىنا كان الكشف االساسي المتمثل  ( :في قصور نظرية المعرفة االنسانية الكانطية عن التعبير
أواالستيعاب كل فعاليات الموجود البشري ) .

من ىنا يمكن القول أن التعريف القديم لبلنسان لم يعد كافيأ ( االنسان موجود ناطق أو حيوان ناطق )  .ولما كان الشكل

االوضح في تعبيراتو ىو ( الطابع الرمزي ) فبأمكاننا أعتباره من رواد الحركة الرمزية ومنيم ( النجر  ,كاسيرر  ,وتشارلز
موريس ) .
إما فيما يتعمق ( بكاسيرر ) فقد كان يقول إن نظرية ىيردر في المغة ىي نظريتو في المعرفة وقد ذىب الى القول إن
فعل التأمل (  ) reflectionكما فيمو ( ىيردر ) لم يكن مجرد التفكير في المعطيات الحسية ( give intuitive
 ) contentبقدر ماكان يمثل تحديداً أو تكويناً لصورة ىذه المعطيات .

5

وقد كان لييردر أكبر االثر في الدراسات الجمالية من خبلل النظر الى العمل الفني بأعتباره ( رم أز ) ومن ىنا أصبح

العمل الفني تعبي أر عن الطبيعة االنسانية في بعض جوانبيا .
وقد كتب كاسيرر يقول ( أن فن كل عصر يكشف لنا عن حضارة وتأريخ ذلك العصر من ىنا كان لربطو " عمم

الجمال " بعمم االنثروبولوجيا بالحضارة االنسانية ) وعمى ذلك يمكن القول أن كانط كان قد تناول عمم الجمال ضمن
الممكات الفردية االنسانية أو " الخبرة الجمالية الفردية " أو " ممكات "العقل االنساني " .
أما ىيردر (( :فقد تناول عمم الجمال أو " الخبرة الجمالية " في ضوء " الحضارة ككل )).
لقد كان كتاب كاسيرر ( فمسفة االشكال الرمزية ) وىو الكتاب الذي قدم كاسيرر من خبللو فمسفة متكاممة لمحضارة

االنسانية من خبلل ( المغة  ,والرمز  ,واالسطورة ) أي التعبير عن مشكمة الحضارة االنسانية من خبلل الربط بين
عوالم تمك الحضارة .

6

ولقد أوضح كاسيرر من خبلل كتاباتو ( إن مانسميو " وحدة الشيء " المسمى شيئأ أخر غير الوحدة الصورية لوعينا
في تركيب الجوانب المتعددة من تصوراتنا  ,وعندئذ نقول أننا نعرف الشيء أذا ماحققنا لو وحدة تركيبية في الجوانب
المتعددة لمحدس  ,التحدث ىنا سيكون عن الوحدة العممية لممعرفة االنسانية من جية ثم موضوعية تمك المعرفة في التناول,

فقد أوضح كاسيرر في قولو ( قد نتنازع في نتائج العمم ومبادئو االولى ,أما وظيفتو العامة فيي تبدو يقينية ) .

7

أن العمم يمنحنا تأكيدأ بعالم ثابت ولقد قال أرخميدس  ( :أعطني مكانناً أقف عميو  ,وأنا كفيل بتحريك العالم ) من ىنا

فالقول إن النظرة الكمية " أو الفكر العممي الكمي " ىو الذي يعطي االقطاب الكمية التي التتغير  .وقد كان كانط مثل ذلك
قد أوضح بالقول ( إن أفكار الفيم الخالص ىي التي تمنح الظاىرة وفرتيا ) .

8

من ىنا نستطيع القول أن موضوعية المعرفة االنسانية ترتبط بحقيقة العمم إرتباطأ ال إنفصام لو ,فقد عاش االنسان فترة

طويمة في عالم موضوعي قبل أن ينتقل الى عالم عممي  ,ولكن قبل أن ينتقل الى عالم العمم لم تكن تجريبيتو كتمة الشكل
ليا من االنطباعات الحسية بل كانت تمتمك كياناً موحداً محدداً ,ولكن ىذه االفكار التي تمنح العالم وحدتو الركيبية لم تكن

في مستوى االفكار العممية ,بل لقد كانت أفكار أسطورية أو لغوية ) . 9

ومن ىنا كان موقف كانط عند تساؤلو ,حول كيف يمكن أن تكون االحكام التأليفية االولية ممكنة ) ؟
5
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فيي أحكام تركيبية قبمية مصدرىا التجربة لكنيا تخضع ألولية عقمية تجعل مبادئيا ( ضرورية قبمية وبعدية بنفس الوقت,

فمقد أضفى كانط الى ذلك الموقف " أي موقف العقل من الطبيعة " بأن العقل بمثابة المشرع وليس بمثابة المضفي ألييا

وعندما أممى عميو ( أي العقل ) صيغة أن التفكير البشري ممتزم بالظواىر فقط (  )phenomenaوالذي يستطيع العقل
االنساني أدراكو أو يفرض مقوالتو عميو .
إن الناحية الصورية في فمسفة كانط ىي صاحبة العممية والضرورة في فمسفتو ألن التجربة تعني من وجية نظره التشتت

والتبعثر ,إذن فالكمية والضرورة  ----تؤلفا الناحية الموضوعية ,وىي بالنتيجة تأتي من الناحية الصورية أي في عالم
الظواىر فقط وليس في عالم الشيء بذاتو  ,ومن ىنا فالقول إن المعرفة العممية عند كانط ىي الوسيمة الوحيدة لمعرفة عالم
الظواىر .

11

موقف كاسيرر من المعرفة العممية :

لقد كان الموقف االساسي لمفمسفة النقدية يقوم عمى أساس أسبقية الصورة عمى المادة ,بأعتبار أن الصورة تقدم "

أو تمارس وظيفتيا " عمى أساس كونيا صو أر مركبة لكل تجاربنا عن العالم وأنطبلقأ من ىذا المبدأ يقدم لنا كاسيرر فمسفتو
يقول كاسيرر  :أن المبدأ االساسي لمفكر النقدي ( مبدأ أسبقية الوظيفة عمى الشيء )  functionانما يفترض في كل

مجال صورة جديدة ويتطمب شرحأ جديدأ ومستقآل باالضافة الخالصة الى المعرفة العممية فأنو ينبغي لنا فيم وظيفة التفكير
المغوي ووظيفة الفكر االسطوري والديني ووظيفة االدراك الفني .

11

أن الصور عند كاسيرر ىي اذن صور وظيفية  ,إي إنيا ذات فعالية وليست ماىيتيا كونيا صو اًر عقمية محضة أو (

صورية ) ومن ىنا كان إختيار كاسيرر لمفظة ( وظيفة

 ) functionبدالً من لفظة ( الصورة  ) formومن ىنا كان

رفضو لمتفرقة التي اقاميا كانط بين ( الصورة المركبة  ) construtiveو (المبادىء المنظمة  . ) regulativeفقد كان
كاسيرر يرى الصور الكانطية بناءاً عمى إعتبارين ىما :

()1رؤية وظيفية أو إنيا رؤية تتحدد في المحل االول بما تقوم بو الصور بإعتبارىا صو اًر مركبة  constructiveفي
تكوينيا لمدركاتنا الحسية .

ان الصور في نقد العقل الخالص ىي صور مركبة ووظيفتيا تتحدد عمى ىذا االساس وحده  ,وىي بيذا تختمف عن صورة

اخرى قدميا كانط في ( نقد ممكة الحكم ) عمى أساس انو العقل الذي قدمو ىو ( عقل غائي )  ,والتي قدميا في عمم
االحياء والبيولوجيا عمى انيا مبدأ منظم ) )regulativeفقط .
إذن عند كاسير تزول مثل ىذه التفرقة بين الصور المركبة والمبادىء المنتظمة لتصبح كميا ( صو اًر ببل إستثناء بل ىي
صو اًر مركبة ) .

()2إ ن الصور الحضارية عند كاسيرر والمتمثمة في ( الدين والفن واالسطورة والمغة ) وىي الصور التي تحل محل صور
كانط والمتمثمة في ( الزمان والمكان والمقوالت االثنا عشرة ) وىي تقوم بتنظيم المعرفة االنسانية وتوحدىا .
وحول وظيفة المغة عند كاسيرر مثآل يقول  :أن عممية الصياغة المغوية تكشف لنا كيف أن االنطباعات الحسية التي
الشكل ليا تتخذ شكآل منظمأ واضحأ لنا فقط عند تسميتيا ( إي إن المغة ىي التي تعطي االنطباع ذلك أو تمك التسمية أو
ىذه ) .

17
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لقد نظر كاسيرر الى االشكال الحضارية المختمفة من لغة الى أسطورة الى فن عمى إنيا ( صو اًر حضارية تقوم بنفس
الوظيفة أو الدور التي تقوم بيا صور المعرفة الكانطية " اال وىي وظيفة تنظيم وتوحيد االنسانية " .

وعندما يحاول كاسيرر إن يوضح وظيفة المغة نجده يقول ( من ىنا فأن العالم الجديد من العبلمات المغوية تكسب عالم
االنطباعات الحسية إستم ار اًر داخمياً جديداً  /ذلك إلنو يكتسب وحدة عقمية جديدة ) .

ومن ىنا كانت المغة ( أداة من أدوات الروح االنسانية التي تتقدم عن طريقيا من عالم االحساسات المجردة الى عالم

الحدوس واالفكار ) .

12

أو أن الرموز المغوية تقودنا الى تحقيق موضوعية " االنطباعات الحسية " أما الرموز االسطورية فيي تؤدي الى تحقيق

موضوعية المشاعر الذاتية (  ) objection functionومن ىنا كانت وظيفة العوالم الرمزية عند كاسيرر يقول فييا ( :
اليستطيع االنسان شيئأ من المغة والدين والفن والعمم سوى أن يبني عالمو الرمزي  ,أو العالم الرمزي الذي يمكنو من أن
يفيم التجربة االنسانية ويفسرىا ويفصح عنيا وينظميا ويمنحيا صفة كمية ) .

13

من ىنا كان القول إ ن كاسيرر قد وسع نظرية المعرفة الكانطية فجعميا تشتمل عمى مختمف االشكال الحضارية االخرى
والتي لم يعني كانط بدراستيا مثل ( المغة الى االسطورة ) .

وىنا يرد كاسيرر قائبلً  :أن إدراكاتنا تتسع حتى يمكن القول إننا نعتبر المعرفة العممية صورة واحدة فقط من الصور التي
يمكن عن طريقيا فيم وتفسير الوجود .

14

أذن لكل صورة حضارية من ( لغة الى االسطورة الى الفن ) دورىا في فيم وتفسير التجربة االنسانية ومحاولة تقديم صورة

جديدة لممعرفة البشرية  ,ومن ىنا كانت المغة ليست مجرد محاكاة لممضامين والعبلقات التي تكشف عنيا االنطباعات
الحسية بل ىي عبارة عن إتجاه أساسي لمكشف عن فعالية العقل البشري ومجموعة من الفعاليات العقمية والفسيولوجية التي
تكشف الواقع .

15

وأيضأ فيما يخص الفن اليمكن إن يكون مجرد محاكاة لمعالم الذاتي أو الموضوعي أو المادي أو الروحي بل ىو كشف
أصيل لكبل العالمين ( المادي والروحي معاً ) .

إن العمل الفني يكشف لنا عن شيء جديد واليكرر شيئاً قديماً بصورة مختمفة  ,واذا لم يغنم العمل الفني بيذه الميمة فإنو
يصبح في رأي كاسيرر ( لعبة فارغة ) أو تسمية عديمة الجدوى .

أن العمل الفني يقدم لنا صورة جديدة من صور المعرفة وأن كانت معرفة اليمكن أدراكيا عن طريق الصور المنطقية وعند
االنتقال الى ( المعرفة التأريخية ) نجد أنيا تقدم صورة جديدة وأصيمة من المعرفة االنسانية

16

.

إن عمل المؤرخ يتجمى بدرجة أساسية في ورد وسرد االحداث التأريخية ىو إستنباط صورة جديدة  ,أو الوحدة وراء االقوال
المتناقضة غالباً والعديدة أوالمتعددة ( بنفس الوقت ) من ىنا كان المؤرخ مغاليأ في تقديم صورة جديدة أو تفسي اًر جديداً
وخير مثال عمى ذلك ماأصاب سقراط من صور التفسير المختمفة برأي المفسرين ,فمدينا سقراط كما وصفو ( أكسنوفان )
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وسقراط كما رواه ( أفبلطون ) وىناك سقراط الروائي والمتصوف والشاك  .وكل ىذه التصورات مختمفة عن بعضيا االأنيا
غير مجانبة لمصواب  ,فكل منيا يقدم تصو أر جديدأ أي وجيأ جديدأ من وجوه سقراط التأريخي .

17

ومن ىنا فإ ن فمسفة كاسيرر التختص فقط بالمعرفة العممية الدقيقة ولكنيا تتعمق بكل الصور التي ندرك بيا العالم أذ إنو
الى جانب المعرفة أو الصور المنطقية (  ) logical formsالتي يطبقيا التفكير العممي التصوري عمى العالم توجد صور
أخرى مختمفة من ناحية الخصائص والمعنى يمكن أن تكشف أمثال ىذه الصور في تصورات المغة واالسطورة وغيرىا من

االشكال الرمزية.

18

مشكمة المعرفة عند كاسيرر :
تحت عنوان ( حقائق ومثل ) في كتابو ( مقال في االنسان ) يستعرض كاسيرر في تمك الموضوعة مجموعة من المقاالت
االساسية المتعمقة بطبيعة المعرفة االنسانية مبتدأ من كتاب ( كانط ) ( بحث تحميمي في الحكم ) أو ( نقد ممكة الحكم ) أذ
أ نو أكد في تمك الموضوعة من خبلل طرح السؤال االساسي وىو ( ىل من الممكن أن نستكشف معيا أر عامأ نصف بو
البنى االساسية لمعقل االنساني ونميز في ىذا المبنى من كل أشكال المعرفة االخرى الممكنة ) وتوصل كانت بعد التحميل

الى النتيجة التالية  :أن طبيعة المعرفة االنسانية تستمزم أن نميز تميي أز حادأ بين حقيقة االشياء وأمكانيا  ,ومن خبلل ىذه
التفرقة نستطيع أن نميز مكانة االنسان في سمسمة الوجود العامة متمي أز عن غيره من الكائنات االنسانية االخرى فالتفرقة
بين الحقيقي والممكن تفرقة غير قائمة لدى الكائنات التي ىي أدنى من االنسان أو فوقو  ,فالكائنات االدنى محصورة في
عالم المدرك الحسي الخالص وىي تتقبل الدوافع المادية الواقعة وتجيب عنو بردود فعل ولكنيا تعجز عن أن تكون فكرة

عن ( االمكان )  ,أما من الناحية االخرى والمتعمقة بالفعل االليي فيو ( عقل خالص ) اليعرف تميي أز بين االمكان
والتحق ق كون اهلل ىو ( عقل خالص ) فكل مافي تصوره حقيقة وذكاء اهلل ( عقل أعمى ) أو ( بصيرة أصمية ) وىو اليفكر
االوىذا الشيء يتكون أو يخمق بالتفكير نفسو  ,ومن ىنا كانت مشكمة االمكان التنشأ االلدى االنسان وحده  ,أي من ذكائو

المكتسب .

19

أن البحث في الحقيقة واالمكان ليس ىو من خواص المادة في شيء وىو ليس بحث ميتافيزيقي وىو يمحق بمجال فمسفة
المعرفة والمنطق ومن ىنا نستطيع القول أنو اليكشف عن سمة أنسانية في االشياء  ,وأنما ىو ينطبق عمى المعرفة بتمك
االشياء  ,وقد أستخدم كانت فكرة ( البصيرة االصمية ) لكي يصف طبيعة العقل االنساني وحدوده في طبيعة ىذا العقل
االنساني  ,ويصف كانت ىذا العقل بأنو ( أستطرادي )  ,أي أنو يعتمد عمى عنصرين غير متشابيين في مجال الفيم .

فيقول  ( :نحن النستطيع أن نفكر دون صور وال أن نحدس دون فكر ) (فالفكر بغير حدوس فارغة والحدوس بغير فكر
عمياء )  .وىذه الثنائية ىي قاعدة التمييز بين االمكان والحقيقة .

21

ومن الجية المقابمة يحاول كاسيرر أن يترجم تمك العبارة و تحويميا الى صفة جديدة تستند الى ماىية فيم االنسان الحقيقة
 ,وىي بدل أن تتحدث عن حاجة الفيم االنساني الى الصور تتحدث عن حاجة الفيم االنساني الى الصور  ,مستنداً الى
أن المعرفة االنسانية ىي معرفة رمزية  ,ولكي يوضح طبيعة الفكر االنساني والفيم في مجال الرمز يحتاج الى الفصل بين

الواقعي والممكن  ,أي بين االشياء الواقعية والمثالية  ,فميس لمرمز وجود واقعي كجزء من العالم المادي  ,وأنما ىو يمتمك (
13
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معنى )  ,ومن ىنا كان الفكر البدائي يجد صعوبة في التمييز بين ( الوجود والمعنى ) فيما بنظره مختمطان دائمأ فينظر
البدائي الى الرمز نظره الى شيء قد وىب قوة سحرية ومادية  ,أال أن االمر أصبح مع تقدم الحضارة االنسانية أم أر

واضحأ وممموسأ وىذا يعني أن التفرقة بين الوضوح واالمكان أصبحت ممحوظة بقوة .

21

المعرفة االنسانية والرمز :
في المجاالت التي يطبق فييا ( الوضوح واالمكان ) أو االمكان والتحقق عمى أرض الواقع  ,نجد أن كاسيرر يضرب لذلك
مثبلً المريض المصاب ( باالفازيا) أو أمراض الكبلم  ,فمثبلً ىم يفقدون القدرة عمى أدراك أو تمفظ أجزاء معينة من الكبلم
تمت بصمة مباشرة الى عاىاتيم أو يجدون صعوبة في العمل أو تمفظيا مما يدل عمى نقض في الموقف العام لمعقل
االنساني .

22

كذلك في حالة المشمول مثبلً اليستطيع أن يمفظ جممة  ( :أنني أستطيع أن أكتب بيدي اليمنى ) بعد أن يرددىا عميو

الطبيب مرات عديدة  ,ولكنو ينطق جممة ( أني أكتب بيدي اليسرى بسيولة ) فيي أذن حالة متعمقة بطبيعة التجريد العقمي

الذي يعرضو العقل االنساني من حالة االمكان وماىو فيو عمى أرض الواقع بد أجراء المقارنة العقمية أو الفكرية ( أي حين

كان عمييم أن يفكروا في االمكانات أكثر من الواقعيات )  .ويستشيد بمقولة (كورت جولدشتاين))("فيذه االمثمة وما
شابييا تدل عمى أن المريض اليستطيع أبدأ أن يعالج أي موقف ليس لو اال صفة االمكان  ,وىكذا نستطيع أن نصف
النقص لدى ىوالء بإنو إفتقاره لمقدرة عمى االقتراب من الموقف الممكن ) .
االدراك االنساني والحس :

ولقد أضاف ( شتاين ) حول الحس االنساني مايمي ( أن االشياء التي التعطي في المواقف الحسية يصعب عميو (

المريض باالفازيا ) تصورىا وذلك لعجزه عن أدراك ماىو مجرد  ,فالمريض عاجز عن أن يقمد أو يقيس أي شيء خارج أو
ىو ليس من تجربتو الحسية المباشرة  ,فيم يجدون صعوبة فائقة في أعادة جممة المعنى ليا لدييم  ,وىذا يعني إن

محتواىا اليشابو الحقائق التي يقدرون عمى إدراكيا  ,فعندما ينطقون تمك االشياء يتطمب منيم أن ينتحموا موقفاً يعسر
عمييم إنتحالو  ,وىنا يتطمب منيم أن يعيشوا دائرتين )1( ,االولى دائرة محسوسة تحدث فييا االشياء الحقيقية )2( ,
والثانية دائرة غير محسوسة وأنما ىي " ممكنة " وىذا مايعجز عنو المريض ألنو يستطيع فحسب أن يعيش ويعمل في
الدائرة المحسوسة فقط ) .

23

أيضأ في مجال أيضاحو لمشكمة ذات أىمية فائقة لمحضارة االنسانية تتجمى في تقديم أعمى واجبات المعرفة االنسانية

وتتجمى في أن تعطينا الحقائق والشيء سوى الحقائق وأن النظرية التي التؤسس عمى الحقائق ىي عبارة عن قمعة في
الفضاء فمعنى الحقيقة اليؤسس فقط عمى ( الناحية التجريبية ) فقط بل إنيا يجب أن تضم بين جنباتيا حقيقة أخرى ىي
الناحية النظرية أو ( الرمزية ) فكثير من الحقائق التي غيرت مجرى التأريخ كانت عبارة عن إفتراضات قبل أن تصبح (

حقائق ممحوظة )  ,ويضرب كاسيرر مثبلً بحالة غاليمو وتجربة الجسم المعزول  ,أي ذلك الجسم الذي يتحرك دون أية قوة
خارجية وىي كانت حالة أفتراضية التوجد عمى أرض الواقع  ,أذن فيي ( ممكنة ) آلنيا لم ترى عمى أرض الواقع  ,وآلن
الشرط الذي بنى عميو جاليمو أستنتاجو ىو تغييب كل القوى الخارجية وىي حالة اليمكن تحقيقيا في أرض الواقع أو
الطبيعة  ,لو عرفت فكرة ( القصور الذاتي ) عمى االغريق القدماء لوحدىا  ,أو لثبت ليم أنيا فكرة سخيفة بل ىي كاذبة ,
21
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كورت جولدشتاٌن ( الطبٌعة النفسٌة فً ضوء علم االمراض النفسٌة )  ,ص  217وماٌتبعها ,
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ومع ذلك فموال عون ىذه االفكار غير الحقيقية لما أستطاع جاليمو أن يقترح نظريتو في الحركة  ,ولما أستطاع (أن يصور

عممأجديدأ يعالج موضوعأ قديمأ ) ونفس ىذا االمر ينطبق عمى معظم النظريات العممية التي كانت في بداية طرحيا
أفتراضات متناقضة فأحتاجات الى طرحيا والدفاع عنيا شجاعة عقمية فذة لبسطيا والدفاع عنيا

24

.

المعرفة الرياضية والفيثاغورية :

لقد كان العدد من أىم االفكار الرياضية االساسية منذ عيد الفيثاغوريون  ,فقد ميز العدد وجعميا موضوعأ مركزيأ في
الفكر الرياضي  ,وأصبح موضوعيا محاولة أيجاد نظرية شاممة مناسبة آلعظم ميمة لدى الدارسين في الفكر الرياضي ,
فعند عرض مشكمة العدد كانت تواجييم نفس المشكمة المتعمقة بطبيعة التوسع في ميدانيم ,وأيجاد أعداد جديدة وىذه
االعداد كانت يصيبيا التناقض وىي في بادىء االمر أثارت الريبة في نفوس الرياضيين والمنطقيين حتى ظن إنيا سخيفة

أو ضرباً من المحال وتتجمى تمك المعضمة بوضوح في طرح االعداد ( التخيمية ) أو ( االعداد الصماء ) البلعقمية فتمك

االعداد يعني إنيا أعداد اليصمح التفكير فييا أو أن يتحدث عنيا  ,ومضت مدة طويمة وكبار الرياضيين أنفسيم ينظرون

الى فكرة االعداد التخيمية ويعدونيا لغ اًز الحل لو  ,وقد كان ( جاوس )  ,ىو أول من قدم تفسي اًر مقنعاً ليذه االعداد ونظرية

رصينة عنيا .

25

كاسيرر ومنيج المعرفة :

أما فيما يخص المنيج عند كاسيرر فقد كان أكثر أخبلصأ لتعاليم كوىن منو ( لناتروب )  ,وأذا كان ( ناتورب ) قد وسع
دائرة البحث الترانسنتدالي بحيث نعزي نطاق المعرفة العممية القائمة الى ممارسة أخبلقية وجمالية تمكنيا أن تؤكد أن
المنيج الت ارنسنتدالي وتدعمو  ,فإن كاسيرر قد إنطمق الى ماىو أبعد من ذلك حتى أقترح أن يصبح نقد العقل نقداً لمثقافة

بمختمف جوانبيا أو أن يصبح نقد الثقافة بديبلً لنقد العقل .

26

ويقول كاسيرر في مستيل كتابو ( فمسفة االشكال الرمزية ) أنو الينبغي أن يقتصر البحث عمى العموم بأعتبارىا وقائع

معرفية  ,بل ينبغي النظر في مختمف مظاىر االنتاج الثقافي والروحي مثل ( المغة  ,واالسطورة  ,والدين ) وىي رغم
مابينيا من تباين تدخل ضمن أشكالية واحدة .

27

وفي تبرير نقد الثقافة أنما يستيدف التدليل عمى أن المضمون الثقافي يتجاوز نطاق الجزئي والمفرد  ,ذلك آلنو مؤسس في
أطار مبدأصوري عالمي موحد  ,مما يدل عمى أن وراءه عمآل أصيآل لمنفس  ,وىو مايدل عمى أن في ىذا البحث تدعيمأ

لممثالية  ,أذ طالما أقتصر التفكير الفمسف ي عمى مجرد تحميل لصور المعرفة الخالصة  ,طالما ظل الباب مفتوحأ أمام
أدعأءات الواقعيين وأصحاب الفيم الساذج لمعالم .

28

وقد أعتبر كاسيرر بأنو أكتشف أنموذج نقد الثقافة في كتاب ( فينومينولوجيا الروح ) لمفيمسوف ىيجل  ,وىو يقول :

( أن ىيجل قد أدرك بعمق بضرورة فيم النفس بأعتبارىا كآل ممموسأ وذلك بأن تتبعيا في كل ماينشق عنيا من مظاىر )
.

24

29

وكان كاسيرر قد أشتير بتناولو لموضوع الرموز واالشارات وذلك في كتابو ( فمسفة االشكال الرمزية ) ومن المعروف
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أن الرموز واالشارات أنما تقدم الى الفكر وسائل ظيوره وتقدمو ( والرمز ليس حجابأ عارضأ لمفكر أنو أداتو الميمة
والضرورية)

31

.

والعبلقة الوثيقة بين الفكر والرمز ليست في حاجة الى تأكيد ذلك آلن ( العمل العقمي الذي ينحصر في تجديد مضمون

معين عمى مستوى الفكر أنما يرتبط بالعقل الذي يثبت ىذا المضمون في أشارة ترمز أليو ) .
ونظ أر لتأكيد العبلقة الوثيقة بين الفكر والرمز ( في فمسفة االشكال الرمزية ) فأننا نتسأل مع ذلك عن موقف ىذه الفمسفة
من الحدس الخالص وىو مصطمح عزيز لدى الفيمسوف كانط  ,ومن المعروف أن الحدس الخالص ىو االدراك المباشر
الذي اليحتاج الى أستدالل أو وساطة  ,وىنا يعترف كاسيرر بأن " حقيقة الحياة التكشف االمن خبلل االتصال المباشر
والرؤية الخالصة  ,ولكن االتقف الرموز ( أبتدأ من الصور االسطورية وحتى الرموز الرياضية ) حائآل دون تحقق ىذه
الرؤية المباشرة  ,وىنا يعالج كاسيرر ىذه المسألة بأن يعيد صياغتيا في أسموب فكاىي عمى النحو التالي  :يبدو أن عمينا
أن نختار بين حياة مباشرة وصامتة  ,وبين أخرى تطمسيا الرموز .

31

وقد جاءت أجابة كاسيرر عمى ىذه التساؤالت معمنة عن نقطة تحول في فكر مدرسة ماربورج  ,وعمى النحو التالي  :أن

الحياة تعبر عن ذاتيا من خبلل التفكير الرمزي كما رأى أن أنكار الصور الرمزية أنما ىو ىدم لمصور الروحية التي تظير
فييا حقيقة الحياة .

32

وىكذا يظير أن الصور الرمزية الغنى عنيا  ,وأن الحدس الخالص الوجود لو آلنو مباشرة سمبية التكشف عن حقيقة
الحياة فيي التكشف حقيقتيا االبالعمل يقول كاسيرر  ( :أن أسمى حقيقة موضوعية تكشفيا النفس أنما ىي صورة فعميا

ذاتو فيي في مجموع ماتقوم بو من عمميات وفي معرفتيا لمقواعد النوعية التي تتبعيا تمك العمميات  ,وفي أدراكيا لآلنسجام

الذي يرد ىذه القواعد النوعية الى ( الوحدة )  ,وحدة العمل ةتفرد الحل  ,ومن خبلل ىذا كمو نجد أن النفس تحدس ذاتيا
كما تحدس الواقع  ,أما عن السؤال عن الشيء في ذاتو أو الواقع المطمق الذي تكمن و ارءه تمك الوظائف النفسية  ,فأنو لم
يعرف الممكن أن تجيب عميو النفس اآلن  ,باالضافة الى أنيا تنظر أليو عمى أنو سؤال أسيء وضعو ( ) malposee
وعند التحدث عن( مفيوم الجوىر ,ومفيوم الوظيفة ) عند كاسيرر  ,ومن المعموم أن مفيوم الجوىر كان منذ القدم ىو

المحور الذي دارت حولو جميع نظريات الميتافيزيقا  ,ولذا فقد فرق المنطق القديم بين ( شيء ) ىو ( موضوع ) وصفات
ىي ( محموالت ) في قضايا  ,وقد بين كاسيرر أن النظرة العممية الحديثة تتجاوز دائمأ ىذا التصور  ,غير أنو في بحث
الحق عن ( الحتمية واالحتمال ) يعترف بأن كتاباتو ىو وزمبلئو عن (مفيوم الجوىر  ,ومفيوم الوظيفة ) قد بينت في
معظميا وفق تصور عممي لمعالم لم يعد يتطابق مع االبحاث العممية الجديدة  ,وىو يؤكد مع ذلك أمكانية التأقمم مع ىذه

االبحاث .

33

وفيما يجوز ذكره في ىذا الصدد أن كتاب ( الحتمية واالحتمال ) ىذا قد أعيد طبعو مع بحث أخر لكاسيرر ( عن
أينشتاين والنظرية النسبية ) حاول فيو التوفيق بين النظرة المثالية الترانسندتالية عند كانط والمبادىء العممية الجديدة ,
وظير البحثان في كتاب موحد بعنوان ( في الفيزياء الحديثة ) .

37

المصدر نفسه  :ص . 18
31
المصدر نفسه  :ص . 43
32
المصدر نفسه  :ص . 51
33
د  ,عبد الوهاب جعفر ( كانط والكانطٌة الجدٌدة ) ص . 164
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وأذا أنتقمنا أخي أر الى المنطق فأننا نرى أنو في حين أن أراء ( كوىن ) مقتصرة عمى منطق 34الرياضيات والفيزياء

آلستخداميا منيج الرياضة نجد كاسيرر عمى العكس يجعل جمال المنطق أكثر أتساعأ فيو عنده يشمل العموم االساسية

أيضأ  ,وليس معنى ىذا أن كاسيرر أراد أن يطبق منطق العموم الطبيعية عمى أرض غريبة بل أنو أراد فقط أن يكشف
عن البنية المنطقية ليذه االرض مما قد يساعد في توضيح مفاىيم المنطق بوجو عام يقول  ( :أن مقوالت المنطق التتضح
أذا أقتصرنا عمى دراستيا وتحميل مجاالتيا النوعية فقط  ,وىي من الممكن أن تصل الى أقصى درجة من الجبلء

والوضوح  ,أذا قرأناىا بمقوالت تستند الى مجاالت فكرية أخرى وأنماط أخرى من الفكر وعمى وجو الخصوص مقوالت الفكر
االسطوري).

35

المعرفة الرمزية والرياضيات :
بدأت ىذه المشكمة تظير وعمى نفس الصعوبة في مجال اليندسة االقميدية وغير االقميدية  ,والتي أوجدىا ( لوباتشفسكي
وريمان ) وقد كانت الرياضيات ينظر ألييا عمى أنيا فخر العقل االنساني أي أنيا منطقة ( االفكار الواضحة الكمية ) ,

ولكنيا مع التقدم الذي أصاب المعرفة العممية بدأت وكانيا مميئة بااللغاز والميمات والمتغيرات ولم يتم أزالة ىذا الغموض
من االفكار الرياضية  ,االحين أكتشف أن المعرفة الرياضية ليست نظرية أشياء بل ىي نظرية ( رموز  ,معاني )

36

.

المثل االفبلطونية طبيعتيا وحدودىا :
وا ذا ولجنا عالم أخر ىو ( العالم االخبلقي ) فسنجد وبالعودة الى ( نظرية كانط ) التي تنادي من الضروري الذي الغنى
عنو لمفكر االنساني ,أن نميز بين حقيقة االشياء ( وأمكانيا )  ,وىي تقر بحقيقة أساسية حول العقل العممي  ,فضبلً عن

إ نيا تميز بشكل عام مايتعمق ( بالفكر النظري ) فما يميز كل الفبلسفة االخبلقيين أنيم اليفكرون من خبلل الواقع وحسب,
بل أن أفكارىم التتقدم خطوة واحدة دون تجاوز ىذا الواقع الى ماىو تخيمي أو ( خيالي ) ,أذن فاالساس ىو النظرة الى
الواقع ومحاولة االستعبلء عميو ,وىو مايشكل جوىر الفكر االخبلقي  ,وأذن فالخيال المبق و والبصيرة ذات القدرة التخيمية

ىي التي تتخمل كل مقدراتيم وتنعشيا بالحياة) .37

ومن وجية نظر كاسيرر فأن كتابات ( أفبلطون ) وخمفائو تشير الى عالم الوجود لو أطبلقاً عمى أرض الواقع  ,ومن

المبلحظ أن كبار المفكرين االخبلقيين لم يفرقوا أبدأ ىذا االعتراض بل ىم قد نقموه وتقدموا الى تجربتو عمنأ  ,فقد قال

كانت في كتاباتو ( بحث تحميمي في العقل الخالص ) ( فمقد قيل في جميورية أفبلطون أنيا مثل فذ عمى كمال تخيل
متوىم  ,وقد أصبحت مضغة في االفواه آلن الناس يعتقدون أنيا شيء الوجود لو االفي ذىن مفكر متبطل  ,ونحن نحسن
صنعأ لو أننا تتبعنا فكره وحاولنا أن نضعو تحت أضواء أوضح بدآل من أن نطرحو جانبأ زاعمين أنو تافو الجدوى منو,

محدوين الى ذلك بدعوى خطيرة ىي أن ىذه الجميورية شيء غير عممي وال يؤذي فيمسوفأ ,ويكون غير الئق بمقامو مثال
المجوء المبتدل الى ماقد يسمى ( بالحركة المضادة ) وىي تجربة قد اليكون ليا وجود أبدأ ,أذا قررت النظم في الوقت

35
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المناسب حسب تمك االراء الحسب أراء خافيةوىذه االفكار الخافية قد تشوه كل االىداف الطيبة آلنيا كانت وليدة التجربة
وحدىا )

38

النظريات السياسية ( والجميورية االفبلطونية ) :
أن كل النظريات االخبلقية السياسية التي تخيميا واضعوىا والتي صيغت بعد الجميورية  ,كان واضعوىا قد تخيموىا بنفس

ذلك النحو الذي جرى عميو التفكير االفبلطوني ,وىنا يستشيد بيوتوبيا ( توماس مور ) عبر عن نظرية من خبلل العنوان(
فاليوتوبيا ليست صورة لمنظام االجتماعي الواقعي ,بل ىي أي اليوتوبيا توجد في الزمان والمكان وىذه الفكرة أثبتت نجاحيا
في العمم الحديث ,أذن فطبيع العالم االخبلقي ليس عالمأ معطى بل ىو عالم متخيل أو ىو عالم دائم التكوين ,وىذا
ماينطبق عمى الفكر االخبلقي  ,يقول جوتة  (( :العيش في العالم المثالي معناه  ,أن تعامل المستحيل عمى أنو

ممكن)).39

وىنا يطرح كاسيرر حالة المصمحين االخبلقيين عمى وجو العموم ومنيم روسو فيو في كتابو ( السياسة االولى ) يتحدث
حديث مفكر طبيعي حتمي  ,فيو يرغب في أن يعيد الى االنسان حالتو الطبيعية (( بالعودة الى الحالة االولى حالة

الطبيعة لكي يخمق االنسان الطبيعي االجتماعي  ,ولكن بعد تطور فكر روسو نجد أن االنسان الطبيعي الذي يرغب
بالعودة أليو بعيد عن أن يكون فكرة مادية  ,وأنما ىو في الحقيقة فكرة رمزية وىو ( أي روسو ) يستشيد في مقالة ( في
أصل الظمم بين الناس وأسسو )  :انبدأ أوآل بطرح الحقائق جانبأ آلنيا التيم المسألة  ,أما البحوث التي تنيمك بيا  ,فيي
بحوث التؤخذ مأخذ الحقائق التأريخية وأنما ىي أفكار أفتراضية مشروطة وىي توضح طبيعة االشياء أكثر مما تدل عمى

أصميا الصحيح )

41

.

وىنا يحاول روسو في ىذه الكممات أن يدخل في ميدان العموم االخبلقية تمك الطريقة االفتراضية التي أستعمميا جاليمو
لدراسة الظاىرة الطبيعية وىو مقتنع بأنو اليمكن أن يصل الى فيم صحيح لطبيعة االنسان االبيذا النوع من ( التفكير
االفتراضي المشروط )  ,وروسو عندما أكد ذلك ( حالة الطبيعة ) لم يكن يقصد وصفأ تأريخيأ لمماضي بقدر ماكان ذلك
تركيبأ رمزيأ أقامو لتصور مستقل جديد لبني االنسان ويحقق لو كيانو ,وىنا تأتي فائدة اليوتيبيا فقد أنجزت ىذه الميمة

لبلنسان  ,أن الرسالة العظيمة لميوتوبيا ىي أن تفتح مجاآل لمممكن في مقاومة القبول التسميمي السالبي في واقع الحالة
الراىنة  ,أذن فالفكر الرمزي ىو الذي يتغمب عمى القصور الذاتي الطبيعي لدى االنسان ويمنحو قدرة جديدة عمى أن يشكل
العالم االنساني من جديد عمى الدوام).41

وظيفة العمل الفني :

أن العمل الفني يقدم لنا صورة جديدة من من صور المعرفة وأن كانت معرفة اليمكن أداكيا عن طريق الصور

المنطقية ,وعند االنتقال الى ( المعرفة التأريخية ) نجد أنيا تقدم صورة جديدة وأصيمة من المعرفة االنسانية .

42

أن عمل الموزخ بدرجة أساسية في ورد أو ( سرد ) االحداث التأريخية و أستنباط صورة جديدة  ,أو ( الوحدة ) وراء
االحوال المتناقضة غالبأ والعديدة أو ( المتعددة ) بنفس الوقت ,ومن ىنا كان المؤرخ مطالبأ بتقديم صورة جديدة أو تفسي أر
جديدأ ,وخير مثال عمى ذلك مأصاب سقراط من صور التفسير المختمفة كما وصفو ( أكسنوفان ) وسقراط كما وصفو
38
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أفبلطون ,وىناك سقراط الروائي والمتصوف والشاك ,وكل من ىذه التصورات مختمفة من بعضيا  ,أال أنيا غير مجانبة
لمصواب فكل منيا يقدم صو أر أو مظي أر جديدأ أو وجيأ جديدأ من وجوه سقراط التأريخي .

43

ومن ىنا فإن فمسفة كاسيرر التختص فقط بالمعرفة العممية الدقيقة لكنيا تتعمق بكل الصور التي ندرك بيا العالم ,إذ إنو
الى جانب المعرفة أو الصور ( ) log ical formsالتي يطبقيا التفكير العممي التصوري عمى العالم توجد صور أخرى
مختمفة من ناحية الخصائص والمعنى  ,ويمكن أن نكشف أمثال ىذه الصور في تصورات المغة واالسطورة وغيرىا من
االشكال الرمزية .

44

لقد كان الجزء الثالث من ( فمسفة االشكال الرمزية ) يمثل الصورة الى ( فمسفة االشكال الرمزية ) أو العودة الى االىتمام
بمشكمة المعرفة أي بمشكمة ( بناء وتوحيد رؤيتنا النظرية الى العالم وأن كان االىتمام بشكل أوسع وأشمل )  ,وىناك كتاب
أخر قد درسو أو قدمو في عام (  ) 1911حول مشكمة الوظيفة والجوىر (  ) substance and functionقدم لمشكمة
المعرفة  ,وقد قدم خبللو ( قصره عمى الجانب العممي وحده ) ذلك العمم الذي تقدمو العموم ( العموم البحتة ) كالرياضيات

والفيزياء من ىنا كانت فمسفة االشكال الرمزية تمثل أمتداد أوسع لممعرفة  ,فيي قد وسعت من مجال نظرية المعرفة
وبالتالي لم تعد نظرية الم عرفة قاصرة عمى وجية النظر العممية فقط بل أنيا تضمنت وجية النظر الطبيعية عن العالم (
 ) the natural world viewكما تتمثل في االدراك (  ) perceptionوالحدس (  . ) intuitionومن ىنا فقد قدم
كاسيرر في ( فمسفة االشكال الرمزية ) ثبلثة نماذج من الواقع الموضوعي تقابميا ثبلثة وظائف رمزية .
(  ) 1وظيفة التعبير :

45

ٍ . expretion function

والعالم الذي تخمقو ىذه الوظيفة ىي ( االسطورة البدائية ) وىنا تختمط العبلمات واالشارات بمدلوليا وتخترع الرموز بما
ترمز إليو  ,وان كان ىناك فارق  ,االإ ن ىذا الفارق يتضح عمى مستوى الوعي االنساني  ,فالبرق الذي يعبر عن غضب
االلو في المجتمعات البدائية ليس مجرد عبلمة بل ىو وغضب االلو شيء واحد  .وفي حياتنا االدراكية نجد أن االبتسامة
تعبر عن دليل الرضا فقط بل تنسب الرضا الى االبتسامة فتصبح ( أبتسامة راضية ) .

(  ) 2وظيفة الحدس . intuition function :
وىذه الوظيفة تتوضح عن طريق أستخدام المغة العادية التي تخمق أشكال عالم االدراك العادي .
(  ) 3الوظيفة التصويرية the conceptual function :
وىذه الوظيفة ىي التي تخمق وتشكل عالم العموم  ,وىو عالم أقرب الى أن يكون نسقأ من العبلقات وليس مجرد نسق من
الجواىر وصفاتيا  ,فالجزئي اليرد ىنا الى الكمي بل أنو يرد الى مبدأ تنظيمي بحيث تنتظم الجزئيات بحسب نظام معين

أو بطريقة تسمسمية ( )serial nature

46

لقد قد م كاسيرر في مؤلفو ( فمسفة االشكال الرمزية ) عوالم ( المغة واالسطورة والعمم ) في كتابو ( مقالة في االنسان )
عالمي ( الفن والتأريخ ) وكل من ىذه العوالم تقدم معرفة باالشكال الخاصة لمواقع والتأريخ فيو يقدم معرفة باالحداث

الماضية .
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أن الصور الحضارية عند كاسيرر يمكن أعتبارىا صو أر معرفية  ,ومن ىنا كان أنتقال كاسيرر من ( نقد العقل الخالص )
الى ( نقد الحضارة )  ,وبيذه النقمة تمكن كاسيرر من االنتقال من الصور الموضوعية الخالصة التي أقتصر عمييا كانط

الى صور أوسع وىي( نقد الحضارة )

47

ومن ىنا فقد كانت الصور الموضوعية المقدمة عن طريق العمم وفق وجية النظر ( كاسيرر ) ىي التي يمكن فيميا عن
طريق العمم وحده  ,ولكن وجية نظر يمكن فيميا من خبلل عموم أخرى من ضمنيا مبادىء المغة والتأريخ واالسطورة .
االشكال الحضارية في ضوء فكرة التطور :
عندما بحث ( أوجست كومت ) في المعرفة االنسانية  ,وفي أعادة تنظيم المجتمع وفق القانون الذي يحكم االنسانية وسماه
قانون ( الحاالت الثبلثة ) :

فقال بناءاً عمى طبيعة العقل االنساني فإنو البد لكل فرع من فروع المعرفة أن تمر في تصورىا ( بثبلثة حاالت نظرية

مختمفة ومتتابعة ) ومختمطة وىي :

(  ) 1الحالة البلىوتية أو الخرافية  ) 2 ( .الحالة الميتافيزيقية أو المجردة (  ) 3الحالة العممية أو الوضعية .
فالمرحمة العممية تمثل قمة التطور لآلنسانية بعد أن سبقتيا المرحمة البلىوتية وثانييما المرحمة الميتافيزيقية .

في المرحمة البلىوتية تفسر مجموعة من الظواىر بالرجوع الى االرادة البلليية  ,وىو اليعني ىنا ردىا الى أرادة عميا متمثمة
في تفسير نقمي أو مقدس  ,بل ىو تفسير يتخذ من االسباب الخارقة لمعادة والقائمة عمى التعسف عمى أعتبار أنيا خرافية,
أو أنو خيالي أو أسطوري  ,وىو ىنا يذكر عادة بربطو بمادة معينة كما يقول كاسيرر  :فيقول االيكون أحدنا الىوتياً في

طفولتو وميتافيزيقاً في حياة وعالم طبيعة في مرحمة نضجو .

48

واليوحي كونت ىنا الى التقاليد الدينية التي تمقاىا الطفل عن والديو بل الى ذلك الميل النظري الذي يدعوه في أول أمره الى

تفسير الظواىر  ,ويطمق عمى ىذه الظاىرة في التفكير ( بالتفكير بالتشبو ) .
وعندما يستخدم كممة ميتافيزيقا فيو اليعني بيا ( عالم الوجود ) مباشرة عمى االقل  ,بل ىو نوع خاص من تفسير الظواىر
التي توقفنا عميو التجارب  ,ومثال ذلك فرض ( االثير ) الذي يستخدم في عمم الطبيعة لتفسير الظواىر الضوئية  ,وىو

فرض ميتافيزيقي كذلك أفتراض ( المبدأ الحيوي ) في عمم وظائف االعضاء وفرض الروح في النفس وىي كميا مبادىء
ميتافيزيقة مجردة من الواقع  ,وىكذا يمكن القول بأنو ( يختص بالقدر الذي اليرجع فيو المرء الظواىر الطبيعية الى من
يبلحظيا مبلحظة أفضل  ,الة أرادات تتقمب مع اليوى بل الى قوانين ثابتة .

49

أننا نج د أن ( أوجست كومت ) لم يغفل التفسير االسطوري ونجد أن كاسيرر متفق معو الى حد كبير فنجده يقول  :لقد

عاش االنسان في عالم موضوعي لفترة طويمة قبل أن يعيش في عالم عممي  ,وقبل أن يجد طريقو الى العمم  ,لم تكن
تجربتو الشكل ليا من االنطباعات الحسية  ,بل كانت تممك كياناً محدداً ولكن تمك االفكار كانت تمنح العالم وحدتو
التركيبية  ,لم تكن من نفس نوع االفكار العممية لقد كانت أفكا اًر أسطورية أو لغوية .

لقد كان العمم الذي أىتم كانط بنقده وتحميمو يمثل قمة العمم االنساني وفق رأي كاسيرر فالمغة واالسطورة كانا قد سبقاه في

الظيور وىما قد قاما بنفس الوظيفة التي قام بيا العمم وىي ( توحيد وتنظيم ) المعرفة االنسانية أو التجربة االنسانية وأن
قاما بيا بشكل مختمف .
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وعند مبلحظة تطور أشكال الحضارة االنسانية عند كاسيرر سنجد أنو قد تأثر بأراء عمماء الفسيولوجيا في القرن التاسع

عشر حيث ربط بين ( تطور أشكال الحضارة االنسانية ) وبين ( تطور الكائن البشري )  ,أذن فالطفل قبل أن يتعمم الكبلم
يكتشف مجموعة أبسط من الوسائل تمكنو من االتصال باالخرين عن طريق ( حميات الجوع  ,وااللم  ,والجوع والخوف
والرعب ) والتي نجدىا في العالم العضوي تتخذ لدى الطفل شكآل جديدأ ,أنيا التصور ردود فعل غريزية بسيطة آلن الطفل
يبدأ في أستعماليا بطريقة واعية ( فأذا ما ترك الطفل وحده فإنو يطمب حضور مربيتو أو أمو بأصوات معروفة  ,ومن ىنا
فأن الطفل يبدأ في أدراك ماحققو ىذا من نتيجة مرجوة .

51

أذن ىذه التجربة االجتماعية البسيطة نبلحظ أن الرجل البدائي ينقميا برمتيا الى الطبيعة  ,فالطبيعة والمجتمع ليسا فقط
فريقين بروابط وثيقة ولكنيما أيضأ يمثبلن كآل متجانسأ التتمايز أجزاؤه ,واليوجد بين العالمين خط فاصل ( فالطبيعة ليست
أالمجتمعأ عظيمأ " مجتمع حياة " )  ,ومن ىنا تبدأ االسطورة وتنضج أىمية الكممة السحرية ووظيفتيا فاالعتقاد بالسحر
قائم عمى أساس عميق توجده الحياة  .كذلك يؤمن العقل البدائي بالقوة االجتماعية لمكممة ( فبعد أن يكون قد مارسيا في
حاالت عديدة ) تصبح قوة الطبيعة بل فوق الطبيعة  ,ويجد نفسو محاطأ بجميع االخطاء المرئية وغير المرئية وىو عندىا

اليرجو التغمب عمى تمك االخطاء بالوسائل المادية والعالم لديو ليس ميتأ أو أخرس بل ىو يسمع ويفيم آلنو الشيء أمامو
يقاوم الكممة السحرية ( فالشعر كما يقال يتنزل القمر من عميائو ) .

52

وقبل ميبلد السيد المسيح كان ينظر الى اهلل كوجود روحي (  ) spiritual beingفي العالم قبل خمقو وأستعمالو الكممة (

 ) wordكوسيمة لمتعبير وأداة لمخمق  ,فقد كان ينظر الى الكممة في شكميا االسطوري كقوة ووجود جوىري قبل أن تفيم

عمى إنيا أداة عقمية ووظيفة رئيسية تستخدم في تطور الواقع المعنوي .

53

أن المغة واالسطورة عند كاسيرر الينفصل بعضيا عن بعض بل أن ثمة عبلقة متبادلة بينيما  ,فكبلىما شرط لبلخر ,
فالكممة والطبيعة السحرية لبلسم يمثبلن جزءأ مكمآل لمرؤية السحرية لمعالم ( فالكممة  ,واالسم ) في المجتمعات البدائية لم

يكونا مجرد أداتين لموصف أو التصوير بقدر ماكانا متضمنين لقواه الحقيقية  ,فالكممة واالسم لم يستخدما لمجرد االشارة
الى شيء وتحديده  ,ذلك أن كآل منيما كان يمتمك وجودأ حقيقيأ وقدرة عمى الفعل  ,ففي المظير الحسي لمغة وفي
الصوت الصادر من الموجود البشري كانت تكمن القوة الحقيقية المؤثرة في االشياء  ,فمن كان يفرق االسم الحقيقي لبللو
أو الشيطان كان يممك قوة غير محدودة عمى حامل ىذا االسم . .

54

كانت ىناك أسطورة مصرية قديمة تبين لنا كيف تمكنت الساحرة أيزيسس (  ) isisمن خداع ( رع ) (  ) raألو الشمس

بأن جعمتو يبوح بأسمو ليا ,وكيف أستطاعت بالتالي أن تحقق سيطرة كاممة عميو وعمى كل االلية االخرين .

55

ومن ىنا نرى أنو لم تعد االسطورة عند كاسيرر مجرد نتاج عرض لمغة أو نوع من المرض العقمي كما الحظ ماكس مولر,
فقد وجد أن المغة بطبيعتيا وجوىرىا مجازية  ,وعندما تعجز عن وصف االشياء بطريقة مباشرة فأنيا تمجأ الى وسائل
أخرى غير مباشرة .

يرى مولر  :أن الميثولوجيا قد تحولت الى سيكولوجيا كما أصبحت مسألة تابعة لعمم المغة آلن النفس االنسانية تصبح

موضوعية من خبلل المغة ,وىو يفسر لم أصبحت االسطورة تكممة لغوية بدآل من مرض الفكر ,ذلك آلن المغة والفكر نوع
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من أنواع االثم ,فتصور الرجل مخدوعأ أو غاضبأ عمى زوجتو وأطفالو فذلك برىان عمى مرض ما ,أي عمى حالة فكرية
غير عادية أو جنون حقيقي تمك حالة مرضية ( ميثولوجية ) .

56

وفي موضع أخر يقول ( مولر )  :أننا اليمكننا أن نتجنب االسطورة آلنيا متأصمة في صميم المغة ,فأذاماعرضنا المغة
بأعتبارىا الشكل الخارجي لمفكر ,فبأمكاننا أن نعرف االسطورة بأعتبارىا الظل المظمم الذي تطرحو المغة عمى الفكر ,والذي
اليمكنو أن يختفي طالما أنو يمكن فصل الكبلم عن الفكر وىذا اليمكن أن يحدث .
أن االسطورة بالمعنى العميق ليذه الكممة تمثل القوة التي تمارسيا المغة عمى الفكر في كل حالة ممكنة من حاالت النشاط
الحضاري .

57

وأذا أنتقمنا الى وايتييد في تفسيره لطبيعة االسطورة نجده يقول  ( :أن أفبلطون عندما كانت تعوزه المغة كان يمجأ الى

االسطورة  ,أي أن االسطورة نشأت نتيجة لعجز المغة ) .58

ومن ىنا يتبين لنا أن كاسيرر قد رفض موقف كل من مولر ووايتييد ,وأصبحت االسطورة لديو ليست مجرد مرض عقمي
أو شذوذ ,بل أصبحت ىي والمغة توأمين لدى العقل البدائي فكل منيما قائم عمى تجربة أنسانية عامة مبكرة ,ىي تجربة
ذات طبيعة أجتماعية أكثر مما ىي مادية  ,فيي نشأت مع المغة من أصل واحد سابقة عمى التفكير المنطقي يتصف

بالطابع الشاعري أو السحري  ,ولكن عندما أدرك أن الطبيعة التستجيب الى كمماتو السحرية آلنيا التفيم لغتو كانت ىي
بداية الصرخة بالنسبة أليو – فمقد أكتشف أنو أصبح في وحدة موحشة فمقد تبلشى عنده االمل من أخضاع الطبيعة عن
طريق الكممة السحرية  ,وبدأ يرى عبلقة المغة بالواقع وفق مبدأ جديد  ,فمقد ذىبت الكنة السحرية لتحل محميا الوظيفة

السيمانتيكية والمنطقية .

59

لقد أصبحت الكممة عاجزة عن تفسير االشياء واصبحت عاجزة عن التوجيو بإرادتيا أرادة االلية أو الشياطين ومن ىنا كان
مظيرىا المنطقي ىو المظير الحالم الالمظير المادي  ,وىي ماديأ عاجزة أال أنيا منطقيأ أرتفعت الى درجة أعمى  ,ذلك
أن الكممة (  ) logosأصبحت مبدأ العالم والمبدأ االول في المعرفة االنسانية .
وقد كان ىرقميطس ىو أول من أدرك ىذه الحقيقة بوضوح فقال ( التصغ ألي بل أصغ الى الكممة ,فاالشياء كميا شيء

واحد )

61

 ,أن مثل ىذا التفسير الذي قدمو لنا كاسيرر عن نشأة االسطورة وعن الوظيفة السحرية لمكممة ,وأنما كان

مرجعو الى تأثر فيسموفنا بعمماء النفس التطوريين في القرن التاسع عشر  ,فمن أقاموا نوعأ من التوازي بين تجارب الطفل
من جية والتطور العقمي لمجنس البشري من جية أخرى باالضافة الى ذلك من المبلحظ  ,أن عمم النفس الحديث لم يقدم
أي دليل عمى أن الطفل يمحق بالكممة قوة سحرية .

61

يبلحظ أن التفسير الذي قدمو كاسيرر لنشأة االسطورة اليتفق مع رؤية فمسفتو ككل  ,أذ أننا نستطيع أن نستكشف دو أر

محددأ لكل شكل رمزي عمى حدة ,فممعمم دوره كما لمفن دوره ولمغة دورىا كما لممعرفة التأريخية دورىا ,ومن ىنا كان تفسير
مولر ووايتييد في نشأة االسطورة بأعتبارىا ( مرضأ عقميأ ) أكثر أتساقأ مع فمسفة كاسيرر ككل ,ذلك أننا نمجأ الى
االسطورة متى عجزت المغة عن توضيح أفكارنا نمجأ ألييا آلنيا تقوم بما يمكن لمغة أن تقوم بو  ,ومن ىنا كان لبلسطورة
56
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دورىا المجرد والمستقبل في حياتنا  ,فالعمم اليمكن أن يقضي عمى حاجتنا الى الفن  ,آلن الفن يبلئم لنا مايعجز العالم عن

تحقيقو .

62

ولكن ىل التطور في أشكال الحضارة االنسانية من لغة الى أسطورة الى عمم يمغي بعضو بعضأ؟
في المجال العممي نبلحظ أن التفسير الذي يأتي فيما بعد يبطل أىمية القانون الذي يسبقو فبل تصبح ذي أىمية  ,فيل
يمغي العمم بأعتباره شكآل متقدمأ من أشكال الرمزية االشكال الرمزية المتقدمة عميو في السبق الزمني  ,والذي يسبقو في

سمم التطور كاالسطورة  ,وىل يمغي التقدم العممي مكانة الفن في حياتنا .

وأن أفترضنا االمر كذلك لكانت ( فمسفة االشكال الرمزية ) ىي مجرد مرحمة  ,أو دراسة في مراحل التطور االنساني كل
مرحمة تمغي المرحمة التي سبقتيا  ,فيمغي العمم االسطورة شرعيتيا والتبقى ليا قيمة تأريخية فحسب ولو كان االمر كذلك
آلصبح العمم وحده الجدير بالدراسة والتقدير و االحترام .
أن فمسفة االشكال الرمزية تتجاوز ىذا المفيوم الضيق وتتعداه  ,فتنظر الى االشكال التعبيرية المختمفة البأعتبارىا مجرد

مراحل في تطور االنسانية  ,بل بأعتبار كل منيا بعد من أبعاد الوجود االنساني بعينو ( أن االد ارك االسطوري ىو أدراك
عاطفي في المحل االول ) فاالسطورة تدرك الخصائص الباطنية في الشيء (  ) physiognomic characterفالطبيعة
قد تتحدد معناىا التجريبي والعممي عمى أساس كونيا وجود االشياء مادام ىذا الوجود محدد بقوانين عممية كما الحظ كانط,
أن ىذه الطبيعة غير موجودة في االساطير  ,فالجمال ىو عالم وخوارق وقوى متصارعة  ,واالسطورة ترى ىذا الصدام بين

تمك القوى المتصارعة في كل ظاىرة من ظواىر الطبيعة  ,أن االشياء في االسطورة تصطنع بذلك المون الذي نمقيو عمييا

من عواطفنا حبنا وبغضنا  ,خوفنا ورجائنا  ,وعندما دخل العمم قيل أن ذلك الطابع االسطوري قد أنتيى ولم يعد لو وجود ,
ذلك أن العمم لو ذلك الطابع الصارم الحاد  ,ولكن أختفت االسطورة من الحياة حقأ  ,أن العمم أتصف بالموضوعية وأفقد
تمك التي التممك ىذه الصفة قيمتيا  ,االأنيا تبقى قيمتيا في أنو كانت تعبي أر عن تجاربنا الباطنية ( physiognomic

 ) experienceواالسطورة من ناحية قيمتيا االنثروبولوجية تبقى قائمة مادامت ىي تعبير عن تمك ( التجارب الباطنية )

وتظل في عالمنا االنساني محتفظة بموضعيا وخطرىا في حياتنا االجتماعية  ,في أتصالنا اليومي بالناس فنحن النستطيع
أن نطمس ىذه المعمومات .

63

وحتى في ظل نظام النشوء واالرتقاء يجيء التمييز بين الخصائص السيمانتيكية سابقأ لمتمييز بين الخصائص الحسية ,
فالطفل يحس بتمك الخصائص السيمانتيكية في المراحل االولى من تطوره  ,ولما كان العمم ينتزع تحديدأ من تمك

الخصائص لينجز ميمتو  ,فيو أذن اليستطيع أن يطرحيا  ,أنيا خصائص التستأصل من جذورىا وأنما تحصر في
ميدانيا الخاص بيا فحسب  ,وىذا الحصر لمخصائص الذاتية ىو الذي يميز الطريقة العممية العامة  ,فالعمم أذن يحد من
موضوعاتيا لكنو اليستطيع أن يحطم حقيقتيا  ,فكل مظير من مظاىر تجربتنا نسبة من الحقيقة  ,ففي أفكارنا العممية يرد
الفرق بين نوعين ولنقل أنيما االحمر واالزرق الى فرق عددي ولكننا لوقمنا أن العدد أكثر أنتسابأ الى الحقيقة الواقعية من

المون كان ىذا القول قاص أر كل القصور  ,والذي نعنيو أن اعدد أكثر عمومية أنو يقدممنا نظرة أعم وأشمل فيو يقدم أفقأ

من أفاق المعرفة أشد أنطبلقأ .

64
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لنقل أننا نفعل كما فعل الفياغوريون حينما قالوا أن الحقيقة القصوى ىي جوىر االشياء وصورتيا يصبح كل ذلك في نظر
كاسيرر مغالطة ميتافيزيقية  ,ومتى أتخذنا ىذا المبدأ المنيجي المنطقي أساسأ في جدلنا ,ظيرت في رأي كاسيرر أدنى

طبقة من تجربتنا الحسية  ,وىي طبقة الخصائص الشعورية في ضوء جديد وأصبح عالم أدراكاتنا الحسية أو مايسمى (
بالخصائص الثانوية ) في موقع متوسط  ,فقد ىجر ذلك العالم المرحمة االولى في تجربتنا الباطنية وتغمب عمييا دون أن

يبمغ ىذا الشكل من التعميم الذي بمغتو أفكارنا العممية عن العالم المادي .

65

ولكل مرحمة من ىذه المراحل قيمتيا الوظيفية المحددة  ,فبل توجد مرحمة وىمية بل أن كل واحدة منيا خطوة في الطريق
الى الحقيقة  ,وىنا يبين لنا كاسيرر أن أىمية ( جون ديوي ) أنما تتمثل في تأكيده ليذا الحق ( النسبي لمخصائص

الشعورية ) والتي تصبح بكل قوتيا في االدراك االسطوري .

66

وحينما يتضح الموقف عمى ىذا الشكل لوجدنا أن نظرتنا الى االسطورة بأعتبارىا شكل ,من ىنا كانت نظرتنا الى االسطورة
بأعتبارىا شكل رمزي متأخر تتعدى وتتجاوز تمك االىمية التأريخية الى االىمية بأعتبارىا بعدأ من أبعاد الوجود االنساني
بعينو ,فالقيمة االنثروبولوجية لبلسطورة التزال باقية والتزال االسطورة تمعب ذلك الدور الفاعل والمؤثر في حياتنا  .وأن
التقدم العممي الذي أحرزتو االنسانية لم يؤد الى القضاء عمى مكانة الفن .

67

من ىنا يمكن القول أن ( االشكال الرمزية ) عند كاسيرر اليمغي بعضيا البعض  ,بل أنيا تظل محتفظة بمكانتيا بأعتبار
أن كآل منيا بعد من أبعاد التجربة االنسانية  ,والذي يؤكد ىذا أن مناقشات وتحميبلت فيمسوفنا لبلشكال الحضارية المختمفة
تتعدى وتتجاوز التطور التأريخي الى البحث في المعنى والمبنى ,فالتأريخ عند كاسيرر أنما يخضع لمثل ىذه النظرة البنائية
الرمزية التي تؤكد أسبقية البناء عمى الظروف التأريخية .

أن من الخطأ أن ننظر الى (فمسفة االشكال الرمزية ) بأعتبارىا مجرد دراسة في مراحل تطور االنسانية ,ذلك أن ىذه
الفمسفة تحاول أن تبحث عن الغاية المشتركة التي تعمل جميع صور الحضارة االنسانية من أجل الوصول ليا  ,أذن فيي
تحاول الكشف عن وحدة العمل بين ىذه الصور المختمفة ومن ىنا قال كاسيرر  ( :ال شك أن الحضارة االنسانية منقسمة
الى فعاليات متنوعة نتيجة أتجاىات مختمفة وتسعى الى غايات مختمفة فأذا أكتفينا فقط بتأمل نتائج ىذه الفعاليات كاالمور

التي تخمقيا ( االسطورة والشعائر الدينية والمعتقدات واالعمال الفنية والنظريات العممية ) بدا من المستحيل رد ىذه االشكال
جميعأ الى مبدأمشترك ) ولكن التركيب الفمسفي يعني أم أر مختمفأ  ,ففي مثل ىذا التركيب النسعى الى وحدة التركيب بل
نسعى الى وحدة العمل ,والنسعى الى وحدة المنتجات بل الى وحدة العممية الخبلقة ,فأذا نظرنا الى كممة االنسانية (
 ) humanityنجد أن معناىا يعني أن صورىا المتنوعة تعمل من أجل غاية مشتركة عمى مابينيا من أختبلف أو

تضاد) ,ومن ثم البد من أن توجد ثورة واحدة تتفق ىمييا جميع العموم ,وأن تنظيم الحقائق المتصمة بالحضارة االنسانية
ماضي في سبيمو في بعض عموم المغة والدراسة المقارنة في ( االسطورة والدين والتأريخ والفن ) وتحاول ىذه العموم أن

تحقق لنفسيا مبادىء معينة أي مقوالت محددة وحتى يمكنيا أن تنظم ظواىر(الدين والفن والمغة) .68
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أن الفمسفة اليمكن ليا أن تقف عند ذلك الحد بل عمييا أن تكشف مقدا أر من التركيب والتكثيف ,ذلك أن عمى الفمسفة أن

تجد وحدة العمل في ذلك التنوع والتعدد في الصور االسطورية والعقائد الدينية واالشكال المغوية واالثار الفنية ,وىذه الوحدة

ىي التي تربط بين تمك الصور جميعأ .

69

لقد أختمف كاسيرر عن غيره حين جعل العمم ىو الممثل الشرعي لمحضارة االنسانية الوحيد ,وأختمف أيضأ عن فبلسفة
الحضارة ممن أقصوا ( الجانب العممي من جوىر تعريفيم لمحضارة االنسانية ) أو الحضارية )  ,فيو يختمف عمى سبيل

المثال عن وايتييد ,فنحن نجد أن وايتييد من أكثر فبلسفة العمم والرياضة في الوقت الحاضر  ,اال أنو يعرف الحضارة
بمجموعة من العناصر الضرورية مثل ( الصدق والجمال والمغامرة والفن والسبلم ) وىذه العناصر ىي وحدىا العناصر
الجوىرية لمحضارة االنسانية .

71

ىنا لم يكن العمم عنص أر جوىريأ من عناصر الثقافة االنسانية عند وايتييد ,لقد الحظ وايتييد أن الكثير من التقدم نحو
الحضارة قد تم في الصين ومع ىذا فأن أنجازاتيا في جعل التقدم العممي لم تكن ذات أىمية وىذا ينطبق عمى اليند

وفارس ,لقد رأى وايتييد أن كثي أر من المجتمعات واالفراد يستطيعون أن يكتشفوا عن مزايا الجمال والفن والمغامرة والسبلم
والصدق في مجاالت كثيرة دون االىتمام بالنشاط العممي .
ولو أنتقمنا الى فيمسوف أخر من فبلسفة الحضارة  ,اال وىو ( البرت شفايتزر ) لوجدناه يعرف الحضارة تعريفأ أخبلقيأ ,
فالتقدم االخبلقي ىو وحدة جوىر الحضارة أما التقدم المادي فيو أقل جوىرية .

71

يقول أشفيتزر  :فمنبدأ ولنقرر حقيقة

أولية واضحة لمعيان والخاصة المروعة في حضارتنا ىي أن تقدميا المادي أكبر بكثير جدأ من تقدميا الروحي ,فمقد أختل

توازنيا  ,فاالكتشافات التي جعمت قوى الطبيعة تحت تصرفنا عمى نحو لم يسبق لو مثيل ,فمقد أحدثت ثورة في العبلقات
بين االفراد بعضيم مع بعض وبين الجماعات وكذلك بين الدول  ,وأثرت معارفنا وأزدادت قوتنا الى حد لم يكن في وسع
أحد أن يتخيمو  ,وبيذا أصبحت أحوال الناس المعيشية أفضل في عدة نواحي ولكن حماستنا لمتقدم في المعرفة وأسباب
القوى التي بمغناىا جعبلنا نتصور الحضارة تصو أر تصو أر ناقصأ معيبأ ,فأننا نغالي في تقدير أنجازاتيا المادية ,والنقدر
أىمية العنصر الروحي في الحياة حق قدره  ,ولكن الحقائق بدأت تدعونا الى التفكير ,أنيا تقول بمسان حاد ,أن الحضارة
التي التنمو فييا االالنواحي المادية دون أن يواكب ذلك نمو مكافىء في ميدان الروح ىي أشبو ماتكون بسفينة أختمت
قيادتيا ومضت بسرعة متزايدة نحو الكارثة التي تقضي عمييا .

72

ذلك أن الطابع الجوىري لمحضارة اليتحدد باالنجاز المادي بل بأحتفاظ االنسان بالمثل العميا لمكمال االنساني ,وبتحسن

االحوال السياسية واالجتماعية لمشعوب  ,وىذه االحوال من االحوال البلأنسانية في مجموعيا ,وأن تكون غارات التفكير
خاضعة ليذه المثل بطريقة ( فيو ثابتة ).73

كاسيرر ( ماركيوز وفمسفة الحضارة ) :
وأذا أنتقمنا الى فمسفة ىربرت ماركيوز نجده كان متأث أر بشمر ,حيث كانت دعوتو االساسية الى قيام حضارة القمعية تقوم
عمى أساس من سيطرة مبدأ المذه عمى مبدأ الواقع واالنتصار لمحساسية عمى حساب العقل .
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Cassier : an esseay of man : p , 78 .
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لقد كان شيمر يدعو الى قيام حضارة جمالية من خبلل رسائمو ( في التربية الجمالية ) حضارة قواميا المعب والجمال
والحرية ,ذلك أنو الحظ أن الحضارة االوربية الحديثة قد عممت عمى أخضاع الحساسية (  ) sensibilityلمعقل (

 ) reasonمن ىنا كانت دعوتو الى غريزة ثالثة ىي التي تحقق التوافق بينيما ( بين المادة والصورة ) بين الطبيعة

والحرية ,بين الجزئي والكمي  ,بين الغريزة الحسية والغريزة الشكمية ) ىذه الغريزة الثالثة ىي غريزة المعب وقصدىا ىو
الجمال وىدفيا ىو الحرية ,وبيذا التصور الجمالي لمحضارة االنسانية حاول شيمر أن يقدم لنا رؤية جديدة تعمل عمى تجريد
االنسان من شروط الوجود البلأنسانية ذلك أنو في ظل حضارة أنسانية حقأ  ,فأن وجود االنسان يصبح لعبأ أكثر منو كدأ
يحيا في الظاىر لعبأ أكثر مما يحيا تحت وطأة الحاجة .

74

لقد حاول كاسيرر أن يقدم تأويآل جديدأ لمفمسفة فقال عن كانط أنو أثناء أشتغالو بالثالوث النقدي يقدم كانط لينمي المنيج

الحقيقي لمعقل الخالص فأكتشف بأن ىذه الموضوعية صفة لمغاية ,ومن وجية نظره أن الرياضيات والطبيعة التستوعبان
الواقع كمو آلنيما يقصران عن أن يشتمبل أعمال الروح االنسانية في تمقائيتيا الخبلقة ,وفي عالم الحرية االخبلقية والذي
طور نقد العقل العممي قانونيا االساسي في عالم الفن والطبيعة العضوية كما في ( نقد ممكة الحكم ) حيث يتضح شكل

جديد من الواقع .

75

ومن ىنا فأن الواقع عند كانط لم يتخذ شكآل واحدأ أو بعدأ واحدأ وىو البعد العقبلني وذلك عمى الرغم من أن ىذا البعد قد
خصو كانط بنظرية المعرفة  ,والذي من أجل تجاوزه كانت ( فمسفة االشكال الرمزية ) وىي رؤية كاسيرر الجديدة لنظرية
المعرفة الكانطية .

موقف الكانطيون الجدد من نظرية المعرفة عند كانط :
ولو حاولنا العودة الى نوعية االحكام العامة التي تناوليا ممثموا الحركة لوجدناىا أنو تتمثل في الفكرة المركزية الكانطية

ىي ( أوالنية المعرفة ) فمقد وقفت المعرفة عند كانط بين الموقفين أو النزعتين الرئيسيتين وىما ( العقبلنية والتجريبية ) .
وأن كان التجريبيون يرجعون المعرفة الى الحواس وأنيا ىي المصدر الوحيد لممعرفة  ,وأنو مامن معرفة االوتأتي عن
طريق الحواس أو عمى حد نعبير ( جون لوك ) ( أنو مامن شيء االومر عن طريق الحواس )  ,أما العقميون فقد أدانوا
ذلك الموقف وحكموا ببطبلن المعرفة الحسية  ,وأن المعرفة كميا قائمة في العقل وحده  ,وأذا كان ىذا ىو موقف العمم فأن

كانط يقف بين السبيمين وقد جمع بين التياريين فممحواس مجاليا كما لمعقل مجالو .
من ىنا فبلبد لممعرفة من مادة حسية أو حدوس تجريبية والبد ليا أيضأ من صورة عقبلنية  ,ومن ىنا كانت مقولة كانط
المشيورة ( الصورة بغير مادة جوفاء  ,والمادة بغير صورة عمياء ) ,ومن ىنا فالنظرية الكانطية تذىب الى ضرورة الجمع

أو تبلزم المادة والصورة  ,ولو لو أتجينا الى الكانطيين الجدد لوجدناىم يذىبون الى أبعد مما ذىب أليو كانط نفسو  ,فمقد
ألغوا الجانب الحسي المادي من نظرية المعرفة  ,فالمعرفة كميا أوالنية بمعنى  ,أننا لسنا بحاجة الى االنطباعات الحسية
تأتينا بيا الحواس لكي تنظميا صورنا العقمية  ,فاالنطباعات الحسية والحدوس التجريبية الأستقبلل ليا والوجود ليا بذاتيا ,
والتأتي بأي دور في نظرية المعرفة.

76

فبالنسبة الى الكانطيين الجدد أن تفكر فذلك يعني أنك قد وضعت موضوعات أما السؤال عما أذا كان ذلك الموضوع

سابقؤل عمى التفكير أو مضافأ أليو فيو سؤال اليمكن أن يكتسب شرعيتو من خبلل بنية الفكر ذاتو .
34

هربرت ماركٌوز ( الحب والحضارة ) ت ك مطاع الصفدي  ,دار االداب للنشر  ,بٌروت  , 1337 ,ص . 247 – 216
35
Cassier : philosophy of symbolic forms , v – 1 , p 79 .
36
د  ,مجدي الجزٌري  ( :الفن والمعرفة الجمٌلة عند كاسٌرر ) ص . 36

المعرفةىالمفتوحةىرندىكادورر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدىىرافدىقادمىهاذمىالخالدي ى

فكل وجود أنما يوجد فقط في الفكر ومن خبللو ,ومن الناحية المنطقية اليمكن أن يكون الموضوع سابقأ عمى التفكير ,أنك

تضع موضوعات في عين المحظة التي تفكر فييا  ,فالكتمة ليس ليا وجود فيزيائي أو اليمكن القول أن االجسام تحتوي
عمى الكتمة  ,فالكتمة ماىي أال تصور ذىني وىي بعينيا مايعنيو العمماء عندما يتحدثون عن الموضوع  ,فالقانون اليستنبط
أذن من االشياء بواسطة عممية من عمميات التجريد  ,بل أن االشياء بنفسيا ىي التي تحدد طبقأ لمقانون  :خبلصة القول:
أن الفكر عند الكانطيين الجدد ىو الذي يضع موضوعو وىو اليتقيد بشيء خارج ذاتو .

77

وأذا كان كانط قد أقام تفرقة بين عالم الظواىر وعالم االشياء في ذاتيا عمى أساس أن العالم االول ىو الوحيد موضوع

معرفتنا  ,وىو وحده الذي تأتي منو الحدوس التجريبية وتخضع لمقوالتنا وأذا كان العالم الثاني يخرج من نطاق تفكيرنا
واليمكننا تطبيق مقوالتنا عميو ,حيث أنو الشيء يأتينا منو فأننا نجد أن ىذه التفرقة المحل ليا عند الكانطيين الجدد  ,فمقد

ألغوا الجانب المادي الحسي من الحكم العقمي وترتب عمى ذلك ألغاء التفرقة بين عالم الظواىر وعالم االشياء في ذاتيا و

من حيث أن التفرقة بين العالمين تقوم عند كانط عمى أساس من الحدوس التجريبية ,ىذه الحدوس التي لم يعد ليا ليا

موطن عند الكانطيين الجدد .

78

ومن ىنا وجدنا ليبمان (  ) 1921 – 1841يبين لنا أن كل االنظمة الفمسفية لكل من فيختة  ,وىربارت عمى الرغم من
أن أصحابيا جميعأ قد أدعوا بأنيم تابعون لكانط  ,اال أنيم في حقيقة االمر أساؤا فيم وتفسير الفمسفة النقدية ,وأية ذلك أن
ىذه المذاىب جميعيا قد جعمت فكرة الشيء في ذاتو أو المطمق بمثابة الفكرة المركزية عند كانط ,وذلك عمى الرغم من أنيا

تمعب لديو مثل ىذا الدور فقط الحظ كانط أن المعرفة كميا صغيرة بعالم من العبلقات ,واليمكن الوصول الى فكرة الشيء
في ذاتو .
من ىنا فقد طبق ليبمان نقده بالنسبة لبلتجاىات التجريبية والوضعية في الفمسفة  ,فالمعطيات الحسية من التجربة والتي
عامميا الوضعيون بأعتبارىا ظواىر نيائية التمثل في حقيقة أمرىا وجودات موضوعية بكل معاني الكممة وذلك أنيا تخضع

لمصور العامة لمفكر .

79

أن كل معارفنا أنما تخضع لمفكر وحده وحتى االشياء في ذاتيا التي تفتقد بأننا اليمكننا الوصول ألييا أنما تخضع لمفكر
أيضأ .

81

من ىنا كانت الكانطية الجديدة في نظر البعض أقرب الى المثالية الذاتية (  ) subjective idealismمنيا الى المثالية
النقدية ( . ) critical idealism

81

وكانت نظريتيا في المعرفة أقرب الى فمسفة كانط االخبلقية التي عالجت الحكم

االخبلقي بأعتباره حكمأ صوريأ مجردأ من كل مادة .

82

ومن ىنا وجدنا دعاتيا يحذفون االستطيقا الترانسنتدالية من مجال

بحثيم ويبدأون مباشرة من المنطق الترانسنتدالي كما ىو الحال عند كوىين .

83

كاسيرر والحركة الكانطية الجديدة :
لقد أنتمى كاسيرر اساسأ الى مدرسة ماربورج وتتممذ عمى مؤسسيا كوىين  ,وكان من المتوقع أن يسير عمى نفس المنوال

في ىذه المدرسة ,وأيضأ أن يحصر أىتمامو بالجانب العممي من نظرية المعرفة فحسب ,ولكنو لم يكتف بالرؤية العممية
33

Schlipe .. the philosophy of arenest cassier > p 760 - 791 .
38
د ٌ ,حٌى هوٌدي ( مقدمة فً الفلسفة العامة ) مصر  ,القاهرة  ,الناشر  :دار النهضة العربٌة  , 1337 ,ص . 231
 79د مجدي الجزٌري  ( :الفن والمعرفة الجمٌلة عند كاسٌرر ) ص . 33
87
Rose William ( an out line of modern knowledge ) London , 1931 , p : 563 .
81
Rosenlial moud yuolin ( Dictionary of philosophy ) mosoco , 1945 , p , 266
82
I B I D : p 58 - 59 .
83
Rose William ( an out line of modern knowledge ) p : 561 .
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ليذه ال مدرسة بل تجاوزىا الى رؤية أخرى أعم وأشمل وىي رؤية حضارية وذلك عن طريق أنتقالو من نقد العقل الخالص (
 ) pure critical reasonالى نقد الحضارة (  ) critical cultureوىو بيذا االنتقال أستوعب أىتمامات ممثمي الحركة

الكتنطية وزاد عمييا باالنتقال الى تقديم نظرية جديدة في المعرفة ( تنطمق من كانط ومنو تذىب الى مدى أوسع وأشمل ) .

84

ولكن حين نتسأل عن كيفية تسنى لفيمسوفنا االنتقال من نقد العقل الخالص الى نقد الحضارة  ,فسنجد أن كاسيرر قد نظر
الى فعاليات وانشطة الموجود البشري نظرة أرحب واوسع  ,فمقد وجد ان العمم وحده اليمكن أن يستوعب جميع تمك االنشطة
جميعيا  ,فينالك الى جانب العمم المغة واالسطورة والفن والتأريخ  ,وبالتحقيق في تمك االنشطة يتضح أنيا جميعأ أنشطة

حضارية وىي تتخذ تعبي أر ليا بواسطةاالشكال الرمزية .

ومن ىنا كانت فمسفة االشكال الرمزية ىي عبارة بمثابة البحث في نظرية حضارية من خبلل البحث في عوالم المغة
واالسطورة والتاريخ والفن والعمم .

85

وبالتحقق من تمك االنشطة يتضح أنو جميعأ أنشطة حضارية  ,ومن ىنا فأن فمسفة االشكال الرمزية ىي بمثابة البحث عن

نظرية حضارية أو ( نظرية في الحضارة ) من خبلل البحث في المغة واالسطورة والتأريخ والفن والعمم .

وعند البحث في عصر العمم نكتشف أن كاسيرر يتناول االشكال التعبيرية االةلى الرمزية لمحضارة االنسانية ( وىنا يجب
التطرق الى محاولة ىيردر في الفمسفة االلمانية فقد سبق لييردر أن أىتم بمجاالت التي أتخذت مكانيا في فمسفة كاسيرر ,
فقد سبق مبلحظة الدور الكبير الذي قام بو لمتمييد لمعصر الرومانسي  ,فقد تبنى ىيردر ذلك الشعار الذي رفعو
الرومانسيون وأتخذوه قانونأ ليم  ,نم شخصيتك وأطمع أقصى ماتستطيع االطبلع عمى التراث والمؤلف من أفضل ماجال
في الذىن  ,وتردد عمى المسان في الماضي  ,وأحرص عمى الوصول الى أغنى الخبرات وأكثرىا تنوعأ مع أخوانك من
البشر وبيذه الطريقة وحدىا تستطيع أن تنمو وتصبح شخصية نبيمة حقأ .

86

أن أىتمامات العصر الرومانسي بالنظرة الحضارية نجدىا واضحة عند كاسيرر في تناولو لعوالم ( المغة  ,واالسطورة ,
والفن  ,والتأريخ ) ولكن ىذا اليعني أن كاسيرر قد أصبح مفك أر رومانسيأ نتيجة لذلك  ,أذ أن لكل نشاط أستقبللو عنده

وليس ثمة نظرة شاعرية واحدة ينظر من خبلليا الى ىذه العوالم .

وكاسيرر لم يكتف بتناول االشكال التعبيرية المختمفة بل أنو خمق نظرية جديدة في المعرفة .
أن أنتقال كاسيرر من من ( نقد العقل الخالص ) الى ( نقد الحضارة االنسانية ) جعمو يدرك أن لكل شيء رمزي دوره
المجرد والخاص في نظرية المعرفة  ,ومن ىنا كان لكاسيرر الفضل االكبر في توسيع نطاق نظرية المعرفة الكانطية ,
فاالبستمولوجيا التقميدية أبتدأ من كانط الى الكانطيين الجدد قد أكتفت ( بنقد المعرفة العممية ) الى أن جاء كاسيرر فجعميا

تم تد الى نقد المعرفة االنسانية والحضارة االنسانية في كل أشكاليا  ,من المغة الى الفن الى التأريخ الى االسطورة  ,لقد
كانت المشكمة الرئيسية في الفمسفة الكانطية تتمثل في توضيح كيفية تطبيق التصورات عمى الخبرة الحسية  ,أما عند
كاسيرر فقد أستحالت عممية التصور (  ) conceptualizationالى مجرد حالة خاصة مما يطمق عميو ( الرمزية أو
التمثيل الرمزي)
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Rugqerio ( guide to modern philosophy ) p , 58 - 59 .
85
د و مجدي الجزٌري ( الفن والمعرفة الجمالٌة عند كاسٌرر ) ص . 112
86
د  ,هرمان راندل ( تكوٌن العقل الحدٌث ) ج , 2ص . 45
83
د  ,مجدي الجزٌري ( الفن والمعرفة الجمٌلة عند كاسٌرر ) ص . 113

المعرفةىالمفتوحةىرندىكادورر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدىىرافدىقادمىهاذمىالخالدي ى

أو عند العودة الى المحاوالت التي قام بيا بعض زمبلء كاسيرر في الحركة الكانطية الجديدة وخصوصأ المنتمين

الى مدرسة ( بادن ) أمثال فندلباند وريكيارت ,فقد كان ليوالء الفبلسفة الفضل في الكشف عن نوعية جديدة من المعرفة
اال وىي المعرفة التأريخية  ,فقد أكتشف ريكيارت أن المعرفة التأريخية وحدىا الجديرة باالحترام والتقدير واالحترام .

88

كذلك فيما يتعمق بدلتاي فقد أقترح ( نقد العقل التأريخي ) ومن المبلحظ أن مدرسة ( بادن ) قد تجاوزت النظرة المحدودة
الضيقة التي أتسمت بيا مدرسة ( ماربورج ) وىي لم تقدم نظرية فاسفية متكاممة عن مشكمة الحضارة االنسانية .

لقد أقتربت مدرسة بادن من فمسفة الحضارة من خبلل تفسيرىا لممقوالت الكانطية من صور نظرية القيم  ,أي أنيا لم تتخذ

المشكبلت الحضارية أساسأ لبحثيا بقدر ماأتخذت نظرية القيم نقطة االنطبلق ليا ثم سرعان ما أصبح التأريخ ىو محور
أفكارىا  ,كان من الممكن أن نجد نظرية في عمم الجمال خصوصأ عند فندلباند في أىتمامو بدراسة القيم ,ولكن من
المبلحظ أن التأريخ قد أستوعب كل مشكبلت القيم عنده ,كان من الممكن أن يثير الفارق بين التأريخ والعمم عند فندلباند
أنتباىو الى المشكمة الجمالية  ,ذلك آلن مثل ىذا الفارق الذي الدظو بين المجالين وألحاقو التأريخ بعالم القيم جعل التأريخ
أقرب مايكون منو الى الفن منو الى العمم .

فمسفة كاسيرر :
وبالعودة الى فمسفة كاسيرر نجد أنيا قد أستوعبت أىتمامات مدرسة ( بادن ) بل زادت عمييا ,وأذا كانت المعرفة التأريخية
عند كل من فندلباند وريكيارت ىي مجرد عمم بالفردي  individualفأننا نبلحظ أن المعرفة التأريخية أصبحت عممأ

بالكمي (  ) universalومن ىنا يمكن القول أن محاوالت فندلباند وريكيارت ودلتاي قد أثمرت عن خمق نوعية جديدة من
المعرفة اال وىي النوعية التأريخية عن طريق االنتقال من ( نقد العقل الخالص ) الى ( نقد التأريخ ) ويمكن القول أن
محاولة كاسيرر قد أثمرت عن خمق نوعيات أخرى من المعرفة ,اال وىي النوعية التأريخية عن طريق االنتقال من نقد
العقل الخالص الى نقد الحضارة ,ومن ىنا أصبحت لدينا معرفة أسطورية ,ومعرفة لغوية ,ومعرفة جمالية ,ومعرفة تأريخية,
ولقد قدم كاسيرر نوعيات مختمفة تدخل في نطاق نظرية شاممة لممعرفة  ,والخبلصة أن فميسفة الحضارة تمثل عند كاسيرر

نظرية شاممة في المعرفة ,فبل يوجد فارق عنده بين نظرية المعرفة وفمسفة الحضارة .

89

ولو أخذنا وجية النظر السابقة باالعتبار  ,أمكن أعتبار أن التعريف القديم لبلنسان بأعتباره حيوانأ ناطقأ لم يعد كافيأ ,
فبلبد من تعريف جديد يستوعب مختمف فعاليات وأنشطة الموجود البشري من ىنا نجد أن كاسيرر يعرف االنسان بأعتباره
حيوانأ خالقأ لمرموز  ,وبذلك أصبح الواقع الرمزي عند كاسيرر ىو وحده الواقع االنساني بكل معنى الكممة .

ومادام االنسان قد تجاوز العالم المادي فأنو أصبح يعيش في عالم رمزي وما المغة واالسطورة والفن والدين اال أجزاء من

ىذا العالم  ,وىذه الخيوط المتنوعة التي تنتج منيا الشبكة الرمزية  ,أنيا النسيج المعقد لمتجربة االنسانية وكل التقدم
االنساني يرىف من ىذه الشبكة ويقوييا .
من ىنا لم يعد االنسان يقوى عمى مواجية العالم المادي مباشرة وجيأ لوجو  ,ومن ىنا يتقمص العالم المادي كمما تقدمت
فعالية االنسان الرمزية  ,وبدآل من أن يتعامل االنسان مباشرة مع العالم المادي نجده بمعنى من المعاني يتحدث دائمأ مع

نفسو  ,فمقد تمفح باالشكال الرمزية والصور الفنية والرموز االسطورية أو الشعائر الدينية  ,وحتى أصبح اليرى شيئأ ,
واليعرف شيئأ اال عن طريق تمك الوسائط المصطنعة .
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وموقف االنسان من ىذا واحد سواء من الجانب النظري أو الجانب العممي ففي النياية ىو اليعيش في عالم الوقائع
الصغيرة أو طبقأ آلحتياجاتو ورغباتو المباشرة أنو يعيش وسط عواطف متخيمة وفي االمال والمخاوف ,فمقد قال (

أبكتيتوس) ( أن مايزعج االنسان ويخيفو ليست االشياء وأنما أراؤه عنيا وأوىامو أزاءىا ) .

91

والواقع الجديد أذن ىو وحده موضوع فمسفة االشكال الرمزية ,ىو واقع قائم بذاتو لو أستقبللو الخاص وموضوعيتو المحددة
فيو ليس مجرد محاكاة لمواقع المادي ,بل ىو بعد من أبعاد (  ) organs of reationوعن طريقو وحده يصبح كل
شيء موضوعأ آلدراكنا .

91

وسمة ىذا الواقع الجديد أنو اليمكن أن يعتبر جزءأ من العالم المادي بل ىو صفة أساسية منتميأ الى عالم المعنى .

ومن ىنا يقول كاسيرر  :من الضروري من أجل الفكر الرمزي أن يوضع فصل حاد بين الواقعي والممكن  ,أي بين

االشياء الواقعية والمثاليةفميس لمرمز وجود واقعي كجزء من العالم المادي وأنما لو معنى ,وبالنسبة الى الفكر البدائي لم
يكن من المستطاع التمييز بين الوجود والمعنى فيما مختمطان ,وأنما ينظر البدائي الى الرمز نظرتو الى شيء قد وىب قوة
سحرية ومادية ,اال أن التفرقة بين االشياء والرموز أصبحت بعد تقدم الحضارة االنسانية أم أر ممموسأ واضحأ ,وىذا يعني
أن التفرقة بين الواقع واالمكان أصبحت ممموسة واضحة .

92

ومن ىنا فالواقع الرمزي عند فيمسوفنا ليس مجرد شيء مادي بل ىو في المحل االول ( معنى ) أال أن ىذا المعنى البد
من أن يمتمك بنية مادية أو قوام حسي لكي يتضح من خبللو  ,فالموضوع الحضاري يتطمب أساسأ ماديأ فيزيائيأ فالصورة
تحتاج الى القماش والتمثال البد لو من الرخام  ,والةثيقة التأريخية البد ليا من االوراق والمخطوطات .

أذن فالشكل الرمزي عند كاسيرر يتسم بنوعية خاصة تتمثل في الشكل المادي الحسي من ناحية ,والماىية العقمية من

ناحية أخرى ولعل ىذه الخاصية يمكن أرجاعيا الى كانط في معالجتو ( لمرسوم الخيالية الترانسنتدالية )
 , transcendental schemataوأذا رجعنا الى الفمسفة النقدية فباالمكان توضيح وظيفة ىذه الرسوم ,حيث أنو لما
كانت الوظيفة االساسية لممقوالت تتمثل في تطبيقيا عمى الحدوس التجريبية لذا فقد نشأت مشكمة ىامة ,وىي تسنى
لممقوالت وىي صور أوالنية كمية ضرورية أن تنطبق عمى الحدوس وىي حسية جزئية متغيرة .

93

كان البد أذن من وسيط لو الطابع الحسي واالوالني معأ بحيث يمكن أن يقال عنو أنو صورة عقمية حسية  ,وعن طريقو

وحده يمكن تطبيق المقوالت عمى الحدوس ,مثل ىذا الوسيط رده كانط الى المخيمة وسماه ( بالرسم الخيالي )
الت ارنسنتدالي ,فالخيمة ىي الواسطة بين الحساسية والفيم  ,النيا تتسم بالطابع الحسي ,أذ أن الصور التي تمدنا بيا ىي
دائمأ في الزمان والمكان ومع ىذه السمة التي تتسم بيا المخيمة ,فأن ىناك سمة أخرى تتسم بيا وىي سمة االبداعية

والتمقائية ,أذ أن المخيمة تستطيع بطريقة أولية مطابقة لممقوالت أبداع رسوم تخطيطية (  ) schemesأو رموز يمكن أن
تنتظم تحتيا الحدوس الحسية .
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وكانط ىنا يضرب مثآل فيقول أننا النستطيع أن نفكر في الزمان دون أن نرسم خطأ مستقيمأ في مخيمتنا  ,وكذلك
النستطيع أن نفكر في الكم دون أن نتصوره بأعتباره عددأ ,ومعنى ىذا أن المخيمة تفترض عمى الحدس عمآل أوليأ ىو
عبارة عن تنظيم أو تأليف رمزي يكون بمثابة تمييد لمتأليف الذىن الذي تحققو المقوالت ,ولما كانعمل المخيمة باطنيأ صرفأ
37
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كان البد لو من أتخاذ صورة الحس الباطني نفسو  ,وبالتالي فأنو كان البد لو من أن يتخذ صورة الزمان .

95

والزمان

يمكن أن يقال عنو وسط بين الحدوس والمقوالت  ,فالزمان مجانس من جية لمحدس أذ أنو متضمن في كل تمثل من

تمثبلتنا التجريبية وىو من ناحية أخرى مجانس لممقولة  ,فيو كمي وىو قاعدة أولية .
البد أذن من حدوس الزمان حتى تتمكن المخيمة من أن ترسم أوليأ تمك االطارات التي تستطيع الظواىر أن نتدرج تحتيا
والتي تشير الى المقولة التي تنظم تحتيا ىذه الظواىر ,وىذه االطارات ىي التي أسماىا كانط بالرسوم التخطيطية الصورية

أو الرسوم الخيمية الترانسنتدالية ,وىي أشكاآل مجممة متخيمة أو صور تشبييية رمزية يوفرىا الذىن لممقوالت حتى يجعميا
قابمة لبلنطباق عمى الظواىر .
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الرمز والمعنى عند كاسيرر :
أن الشكل الرمزي عند كاسيرر وثيق الصمة بالرسم الخيالي الترانسنتدالي ,أن مقوماتو تماثل في طبيعتيا مقومات الرسوم
الخيالية الترانسنتدالية  ,فالشكل الرمزي عند كاسيرر يماثل في طبيعتو الماىية العقمية من ناحية والشكل الحسي من ناحية

أخرى  ,وىنا البد من القول أن التمييز بين ( الرمز والمعنى ) عند كاسيرر ماىو اال عممية تجريدية محضة تتم في الفكر
وحده الفي الواقع  ,فالكون واالمتداد يمكن فصميما في فكرنا وحده ولكننا النستطيع ذلك في الواقع كذلك التمييز بين الرمز
والمعنى ,فالرمز عمى الرغم من بنيتو المادية الحسية اال أنو يتجاوز مع ذلك تمك البنية ليشير بذلك الى المعنى ,فمادية
الرمز مستغرقة تمامأ في ىذه الوظيفة حقأ  ,أنو يخضع لمشكل الحسي ولكنو في نفس الوقت يمتمك حرية الخبلص منو
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وعمى الرغم من أن االعتراضات الت ي وجيت اليو تتعمق بتمك الوحدة المفترضة التي تقوم بين قطبين متعارضين أنما تمثل
في حقيقتيا تناقضأ صريحأ النشك في أن موقفو في العبلقة بين الرمز (  )symboleوالمرموز أليو ( ) symbolized
كان متأث أر الى حد كبير بعممية الرفع الييجمية .
والشك أن كاسيرر كان متأث أر بييجل فاالشكال الرمزية لديو يمكن النظر ألييا بأعتبارىا (ظاىرة من ظواىر الروح

الييجمية )  .لقد نظر الى فمسفة كاسيرر عمى أنيا تأليف بين كل من كانط من ناحية وىيردر من ناحية أخرى  ,وىذا
ماطرحو ( تيودرليت ) فقد وسع كاسيرر من مجال تطبيق الصور الكانطية فجعميا تستوعب شتى فعاليات وأنشطة الموجود
البشري  ,وقد الحظ ( تشارلس ىندل ) أن المفيوم الكانطي لمصورة يمكن أعتباره بمثابة االساس الفمسفي لفمسفة االشكال
الرمزية  ,أال أن ىذا المفيوم بدا عند كاسيرر مستوعبأ عمى مجموعة من االمكانيات أكثر مما تحققت بالفعل عمى يد
كانط.

98

ىذا باالضافة الى أن الصور لم تكن صو أر أستاتيكية كانطية بل لقد أصبحت صو أر ديناميكية .

لقد كان المنطمق االساسي عند كاسيرر ىو المحافظة عمى الروح الذاتية بالرغم من أنو كان كانطيأ في البدء اال أنو أمتد

الى مدى أوسع وأشمل  ,فيو كان أقرب الى كانط منو الى الكانطيين الجدد ( عمى الرغم من االختبلفات القائمة بينيما )
فقد أبقى عمى تبلزم المادة والصورة  ,فالصورة عنده ىي التي تنظم االنطباعات الحسية (  ) impersion sensesأو
الحدوس التجريبية وتمنحيا بذلك صفة كمية موضوعية  ,أذن فيو لم ينكر المعطيات الحسية (  ) sense dataكما فعل

الكانطيون الجدد ,بل أعطاىا ميمة تنظيم وتوحيد المعطيات وأعطائيا وحدتيا الموضوعية  ,ومن ىنا فيي أزدادت
صور حضارية كالمغة واالسطورة والفن ,وعمى الرغم من أن بعضيم قد أتيم كاسيرر بأن
أ
وأتسعت وتطورت وأصبحت
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فمسفتو التختمف عن فمسفة الكانطيين الجدد ,من حيث أن تمك االنطباعات الحسية والحدوس التجريبية التختمف في شيء
عنيم وأن ىذا االختبلف ىو مجرد أختبلف لفظي أكثر منو حقيقيأ .
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حقأ أنو شاركيم في رفض التفرقة بين الظواىر وعالم االشياء في ذاتيا  ,ولكنو أبقى عمى ضرورة التبلزم بين المادة

والصورة  .وأذا تسألنا كيف يمكننا رؤية الواقع  ,وجدنا وفقأ لتمك الرؤية ,أنو التوجد ىنالك رؤية أو نظرة واحدة لمواقع بل
ىناك أكثر من رؤية  ,فقد نظر الى الواقع رؤية عممية موضوعية ,وقد نراه بنظرة تعاطفية ذاتية وقد نراه بياتين النظرتين
معأ ,وقد نراه بنظرة أخرى أقرب الى الصوفية .
فحتى مارأيناه بالنظرة االولى وجدناه الى العممية الموضوعية أستحال الواقع الى مجموعة من القوانين العممية والمعموالت

الرياضية ,ومتى رأيناه بالثانية وىي النظرة التي تحيل أليو شيئأ ما في ذواتنا تشكل الواقع  ,وأصبح الواقع أسطوريأ أو تكون
الواقع تأريخيأ .
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ومتى رأيناه بالنظرة الصوفية سقطت كل الوسائط والرموز التي تقوم بيننا وبين الواقع فأصبحنا نواجيو مباشرة وجيأ
لوجو
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ولو تحدد الموقف بيذا الشكل سنجد أن كاسيرر قد جمع بين في فمسفة االشكال الرمزية بين النظرة العممية الموضوعية

وبين النظرة التعاطفية الذاتية ( وتتضح نظريتو العممية الموضوعية في أىتمامو بقضايا العمم ومشكبلتو  ,كما تتضح النظرة
التعاطفية الذاتية في معالجتو لنوعيتيا المختمفة من لغة الى االسطورة الى عمم الجمال الى تأريخ ,أما االدراك االسطوري
فيتضح من خبلل أدراك عاطفي ) في المحل االول فكل مايحس بو محاط بجو من الفرح والحزن والعذاب واليياج

واالشتبشار والغم  ( .فكل شيء يصبح في رؤيتنا محمآل بعواطفنا نحوه  ,فيو ضد أو ستر صديق أو عدو مألوف أو
غريب ) .
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ففي البدء نجد المغة عمى الرغم من إنيا ينظر ألييا أحياناً عمى أنيا العقل اال أن ىذا التعريف وحده يعجز عن أن يشمل

مجال المغة كمو ,أذ أن ىناك الى جانب المغة الفكرية ىناك المغة العاطفية .

113

الفمسفة التأريخية عند كاسيرر :

وعند االنتقال الى عمم الجمال وجدناه نفس االدراك العاطفي ينصرف الى رؤيتنا لو فحقيقة الجمال التوجد في الوصف أو
التعبير النظري لبلشياء وأنما توجد في الرؤية المتعاطفة ليا .
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وأذا ما أنتقمنا ثالثة الى المعرفة التأريخية لوجدنا أن لمعاطفة مجاليا أيضأ فالمؤرخ الذي يجيل عالم العواطف  ,أي عالم
الطموح السياسي واالفتصادي والتعصب الديني والصراع االجتماعي اليقدم لنا سوى تجريد ماضي لبلحداث التأريخية .

115

ولمرؤية العممية مجاليا أيضأ كما لمرؤية التعاطفية مجاليا في فمسفة االشكال الرمزية  ,فمقد سبق لييردر أن نظرة تعاطفية

لعوالم الحضارة االنسانية فقد أتسمت بنوعية واحدة فقط في نوعيتيا وىي النوعية الجمالية الشاعرة وحدىا  ,ومن ىنا
أختمطت عنده عوالم المغة والتأريخ واالسطورة بتمك النظرة وحدىا  .وأذا طالبنا كاسيرر بأقامة الحدود والفواصل بين نماذج
المعرفة العممية من ناحية وأشكال ونماذج النظرة التعاطفية من ناحية أخرى نجده كذلك يميز بين نماذج ونوعيات النظرة
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التعاطفية بعضيا عن بعض  ,أي أنو اليكتفي بتحديد السمة المشتركة بين العوالم الحضارية بأسرىا بل أنو يحدد ايضأ

السمة الخاصة التي تميز كل عالم حضاري عمى حدة  ,ومن ىذا المنطمق فقد قدم لنا كاسيرر فمسفة تحاول من خبلليا أن
يوسع من أفق نظرتنا الى الواقع .

116

ونجد مدى أتسام نظرتو الفمسفية بالسعة والشمول ويتضح ذلك في تقديره لكل شكل رمزي  ,بل تقديره لكل محصمة مرت
بيا االنسانية في مراحل تطورىا .

وأذا نظرنا الى موقفو من العصر الرومانسي آلكتشفنا محاولتو المتكررة في ألقاء الضوء عمى أنجازات ذلك العصر  ,ففي

مجال التأريخ يوضح لنا فضل الرومانسية في جعل الفكر التأريخي مثم أر الى أقصى حد  ,وىو يرى أن ماتحقق من ىذا
الشأن يعد من أىم النتائج الفكرية التي حققتيا الرومانسية  ,ثم يعرض لنا رأي أثنين من الباحثين عن أىمية الكتابة
التأريخية الرومانسية أحداىما لمباحث ( بيكوف ) وىو دفاع مطمق عن الرومانسية والثاني ىو تفسير ىو بمثابة أنكار تام
آلي قدرة لمرومانسية عمى بموغ المعرفة التأريخية الموضوعية .

117

ثم يحدد لنا موقفو قائآل  :أنو اليمكن قبول رأي فيشر فقد تركت االفكار الرومانسية تأثيرىا الدائم والحاسم في كل مجال ,

وقد أثرت ىذه االفكار تأثي أر واضحأ عمى ماقام بو شمجل في تأريخ ( عمم االدب ) االلماني وماحققو االخوان ياكوب وفميمم
جريم في عمم المغة  ,وما أنجزه زافيني في تأريخ القانةن  ,ومن ىذه االثار يتضح أىم وأخمد ماحققتو الكتابة الرومانسية ,
بل أن أىتمام الرومانسية بما ىو معجز وخارق لمعادة يعده كاسيرر السبب الحقيقي لثباتيا الطويل في العالم الثقافي .

118

ميدان االسطورة :

وأذام اتركنا التأريخ الى ميدان االسطورة وجدنا كاسيرر يشيد بفضل الرومانسية في أكتشاف السمة المتمايزة لمفكر
االسطوري بأعتباره نمطأ من التفكير لو لفتة الخاصة ومنطقو المستقل ونظريتو المحددة الى العالم  ,وفي مجال الفن
نبلحظ أنو يرفض نظريتيا في االعبلء من شأن الخصال وأطبلقيا الى أقصى حد  ,وكل مافي االمر أنو صحح ىذه
النظرة وأضاف ألييا عنص أر جديدأ وىو الشكل .

لقد كانكاسيرر ينتمي أساسأ الى عصر العمم والذي أحتمت النظريات العممية فيو جانبأ كبي أر من مؤلفاتو  ,ففي أخر مؤلفاتو
يطرح النظرية النسبية ( آلينشتاين ) وىو لم يرفض المرحمة الرومانسية من تأريخ البشرية بالعكس فقد أستوعب أىتماميا
وأبدع فييا نظرية جديدة في المعرفة .
وكاسيرر من الناحية النقدية اليصدر حكمأ عمى عصر التنوير  ,حكمأ يدينو ويحرره من كل قيمة  ,أنو اليمكنو أن يفعل

ىذا فالصمة بين عصر التنوير وعصرنا الراىن وثيقة لمغاية  ,فكبل العصرين يؤمن بالعقل ويمجده  ,وكبل العصرين يقبل
كل شيء بالرجوع أليو وحده  ,والحق أن موقف كاسيرر من عصر التنوير يختمف عن موقف كثيرين غيره ممن أدانوا ذلك
العصر آلعت اززه بالعقل وحده  ,يقول ( ألبرت شفايتزر ) في وصفو لعصر التنوير ( القرن الثامن عشر ) مضاد لمتأريخ
وفي الخير والشر عمى السواء  ,نراه يقطع نفسو مما كان وىو كائن  ,ومؤمن بقدرتو عمى أن يضع مكانو شيئأ أكبر قيمة,
آلنو أكثر أخبلقية وأكثر أتفاقأ مع العقل  ,وبيذا االعتقاد يشعر العصر أنو مبدع الى حد أنو لم يستطع فيم مبدعات

العبقرية االصيمة  ,فيذه االجيال كانت تنظر الى االبنية القوطية ولوحات أولية في التصوير وموسيقى ( أيوىان لسبيستيان
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باخ ) وشعر العصور االولى عمى أنيا من أنتج في زمن لم يتيذب فيو الذوق بعد  ,وليذا يرون أن النشاط التجاري وفقأ
لقواعد تتفق مع العقل الصحيح سيبدع فنأ جديدأ سيكون أرفع في كل ماسبق من جميع النواحي .

119

فأذا كان ىذا رأي شفايزر في عصر التنوير ( االيمان المطمق بالعقل والزىو بو  ,قياس كل االنشطة الحضارية وفقأ
لقواعده وحده  ,النظر الى العصور السابقة عميو بعين االحتقار واالزدراء  ,وأذا كان ىذا ىو المنظور الذي نظر بو الى
عصر التنوير ) فأننا النجد كاسيرر يتخذ مثل ىذه النظرة  ,ففي كتابو ( فمسفة عصر التنوير ) وفي الفصل الذي كتبو
عن عصر التنوير في كتابو ( أسطورة الدولة ) (  ) the math of the stateحاول أن يقدم رؤية جديدة وأصيمة لذلك

العصر ,وبنأءأ عميو أنطمق في الرد عمى شتى االتيامات التي وجيت أليو ,وتتفتح االنجازات التي قام بيا فيمسوفنا في

دراسة أنجازاتو في ميادين عمم النفس مثآل ,أوضح أن تحديد معنى الشعور والمدركات الحسية ,فأصبحت المدركات
الحسية تعبر عما تتميز بو االشياء ,أما الشعور فقد أصبح يعبر فقط عن الجانب الذاتي فينا ومن ثم أصبحت المشاعر
الذاتية تتضمن في داخميا منطقيا الخاص .

111

ومن ناحية أخرى دافع ك اسيرر عن تيمة النزعة المادية التي وصف بيا عصر التنوير  ,فبين أن ىذه التيمة أنما صدرت

نتيجة لرفض البلىوتيون والعقميين لكل فكر تحرر من المسممات االولية .

أن عصر التنوير لم يشكك في أىمية الدين بل بالعكس  ,فمقد أحل لو مكاننأ ممتا أز ولم يكن الدين وحده ىو دين العقل كما
رأى شفايتسير وغيره بل عمى العكس أن االصل في الدين في مفيوم ذلك العصر أنما يرجع الى عجز المنطق أو العقل
عن السيطرة عمى كل أفعال االنسان  ,ذلك أن ىناك أشياء تخرج عن نطاق العقل ومن ىنا كان البد من شعور االنسان

باالمن والخوف  ,وبالتالي أحساسو باىمية ا لدين  ,فاالمل والخوف ىما دعامتا الحل ( ايمان عند االنسان )  ,ومن ىنا
تبين لكاسيرر ان عصر التنوير أولى لمشعور اىمية أو مكانة عالية  ,فيو لم يتجاىل أىميتو كما كما ظن البعض  ,الم

يقل ( فنوفنارجوس ) في المعرفة التي كتبيا في ( معرفة العقل البشري ) سنة  1746أن الطبيعة الحقيقية لبلنسان أنما
تكمن في عواطفو المن عقمو .

111

كذلك قال فولتير في رسالتو في المتافيزيقا أنو بدون العواطف وبدون الرغبة في الشيرة  ,بدون الطموح والغرور وااليمان

اليمكن أن يتحقق تقدم لبلنسانية او تيذيب لمذوق او تحسن في العموم والفنون .

112

وقد كان لمدراسات التأريخية أثرىا العميق في تقدير ذلك العصرلكل االديان التي لم تكن معروفة من قبل ففي الرسائل
الفمسفية لمونتسكيو يتضح مدى التقدير العظيم التي يكنيا صاحبيا لمشرق  ,كما اولى اليبنتز عناية خاصة لمحضارة
الصينية القديمة  ,وفي حديث ( لوولف ) عن الحكمة الصينية يتضح ايمانو العميق بمكانة ( كونفشيوس ) فقد نظر اليو

بوصفو نبيأ وجعل لو مكانة المسيح .

113

أن كاسيرر لم يقبل تيمة وصف ذلك العصر بأحتقاره انجازات العصور السابقة عمى عبلتيا ومن ىنا فان ميمة اعتبار
القرن الثمن عشر بانو قرن التاريخي اصبح المحل لو عنده  ,فأذا أصبح شعا أر لكل الرومانسيين يرددونو المرة تمو االخرى
بأن عصر التنوير لم يكن العصر التأريخيأ فقد رفض كاسيرر ىذا االتيام أيضأ  ,أذن فالمنظور التأريخي أختمفت بين
مفكري عصر التنوير ومفكري العصر الرومانسي حيث كانت المقاربات مختمفة ورأىا في منظور متباين االأن ىذا اليعني
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أن فبلسفة عصر التنوير قد أىمموا العالم التأريخي بل لقد كان ىوالء الفبلسفة أول من قدم المنيج العممي الجديد في دراسة

التأريخ .

114

أن االختبلف الحقيقي بين رؤية القرن الثمن عشر والقرن التاسع عشر تكمن في أن الرومانسيين قد أطفوا المثالية والطابع
الروحي عمى الماضي وىي من أكثر الخصائص المميزة لمفكر الرومانسي  ,فكل شيء عند الرومانسيين يصبح قابآل لمفعم
وممكنأ تبريره حتى أرجعناه ثانية الى أصمو  ,وعندما نتجو الى مفكري عصر التنوير وجدنا أن تمك الصورة قد أختمفت

كثي أر  ,فيم لم يدرسوا التأريخ أرضاءأ لحب االستطبلع بل أنيم قد أرؤأ في التأريخ مرشدأ لمعمل وبوصمة تقودىم الى
المستقبل الى حالة أفضل لممجتمع االنساني .

115

عمم الجمال عند كاسيرر :
لقد كان كاسيرر يشيد بفضل باومجارتن في قيامو سنة (  ) 1751في كتابة عمم الجمال بأول محاولة شاممة منظمة
آلنشاء منطق لمخيال مما كان ذلك االثر الكبير في الدراسات الجمالية

116

ومن الواضح أن كاسيرر عندما قام بدراسة كل عصر لم يقدم نظرة كمية شاممة  ,بل ىو درس كل عصر عمى حدة ثم أخذ

يتعمق في دراسة يكشف عن أىم خصائصو وقيمو االيجابية ثم يقوم بدحض ماوجو أليو من أتيامات .
من الواضح أن كاسيرر لم يقم بدراسة عصر التنوير لنقد الجانب العقمي فيو فقط  ,بل حاول الكشف عن الجوانب االخرى
التي أغفل عن روايتيا الدارسون االخرون  ,فالكشف عن مكانة الشعور أدى بو الى القول أن الدين والفن قد تحر ار من

ذلك الجانب ( أي الجانب العقمي ) فقط وتبعيتيما لمجانب الشعوري فقط  ,وكذلك كشف عن بعض تقديرات ذلك العصر
آلنجازات العصور السابقة عميو .
وعندما ناقش العصر الرومانسي لم يحاول وىو الفيمسوف الذي ينتمي الى حضارة القرن العشرين  ,تمك الحضارة التي
أصبح العمم فييا يمثل القيمة الكبرى  ,تصبح بكل ماعداىا  ,ولم يحاول أدانة ذلك العصر بتيمة البعد عن النظرة العقبلنية

 ,فمقد كشف عن فضل الرومانسية في أكثر من ميدان ,بل لقد حاول أن يستوعب أىتماماتيا ويخمق منيا نظرية جديدة في
المعرفة .

117

لقد طبق كاسيرر فكرة االستقطاب (  ) the polarityعمى دراستو لمعصور االنسانية ومن ىنا كان أىتمامو بعصر
التنوير والعصر الرومانسي  ,كما طبق نفس الفكرة في دراستو لكل عصر عمى حدة  ,ومن ىنا لم يكن عند دراستو لعصر
التنوير ىو عصر العقل فحسب  ,بل ىو أيضأ الشعور والنفس وىذه النظرة نبلحظيا في دراستو لمشخصيات التأريخية
روسو مثآل  ,ومن المبلحظ أن كاسيرر أعتمد في دراسة روسو عمى قراءة كانط  ,فمقد كان كانط ىو أحسن من ق أر روسو
في القرن الثامن عشر وخسر حقيقة فكره حينما أوضح أنو لم يكن فيمسوف االندفاع فقط في العاطفة والشعور وأنما ىو
الفيمسوف الذي نادى بضرورة الرجوع الى الطبيعة االنسانية لكشف قدراتيا وقواىا وأمكانتيا في الخمق .
لقد أخطأ الكثير في فيم روسو  ,فمقد نظر أبميو االخرون عمى أنو مجرد مفكر رومانسي ينادي بالعودة الى المجتمع

البدائي الوحشي والحقيقة  ,أنو صرح بأنو يبدأ من حالة مجتمع أنساني لم يعد موجودأ وربما لم يسبق لو أن كانموجودأ ,
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كما أنو من المحتمل االيكون موجودأ في المستقبل  ,وىو يقدم لنا مثل ىذا المجتمع حتى يمكننا من الحكم حكمأ صحيحأ
عمى حالة المجتمع الراىن .

118

أن روسو كما الحظ كانط حينما أشتير وحاول العودة الى المجتمعات البدائية  ,لم يدعوا الى كونيا المثل الذي يحاول

الرجوع أليو  ,بل ىو كان يدعوا الى ضرورة االستشياد بحالة المجتمع الراىن ويحاول الكشف عن عيوبو ونقائضو  ,ذلك
المجتمع الذي طمس وأىمل حقيقة الطبيعة االنسانية ومن ىنا أستطاع كانط أن يضفي عمى فمسفة روسو تفسير عقبلني لم
يثبتو أليو أحد في ذلك الوقت .

119

ومن ىنا يمكن القول أنو أذا كان روسو ىو مكتشف الطبيعة االنسانية  ,وىو الذي نادى بضرورة العودة واالىتمام بقواىا

وأمكانتيا  ,فأن كانط ىو الذي فسر طبيعة ىذه ىذه القدرة أو طبيعة ىذه الطبيعة االنسانية عمى الخمق والحرية  ,وأذا كان
روسو قد أبتدأ من حالة االنسان الطبيعي (  ) natural manفأن كانط كان قد بدأ من حالة االنسان المتمدن (
 ) civilization manوالذي بمغ بتقدمة العموم الرياضية والطبيعية وكاسيرر عندما درس روسو بتطبيقو فكرتو عن
االستقطاب  ,لم روسو ىو المفكر الرومانسي فحسب بل ىو الفيمسوف العقمي أيضأ ( , ) arational philosophy

ومن ىنا يمكن القول أن كاسيرر كان ينظر الى االنسانية نظرة شاممة بصورىا وشاممة بأنجازاتيا :

(  ) 1لقد كانت نظرة التعاطف بادية عميو وواضحة لو  ,التعاطف لكل الشعوب ولكل العصور ولكل الفبلسفة .
(  ) 2أنو الفيمسوف الذي أحتل العمم مكانو عالية عنده الينتقص من شأن الفن بل ىو يضعو في مكانة سامية ومرتبة
تساويو بالعمم .

(  ) 3أن الفن عند أدائو لدوره الموكول أليو  ,اليقل عن العمم فممفن دور ولمعمم دور  ,واليمكن االستغناء عن أحدىما
لحساب االخر .
(  ) 4أن كاسيرر اليبدأ من نظرة جزئية مسبقة أو أيدولوجية محددة ينظر الى الواقع من خبلليا.
(  ) 5أن نظريتو الفمسفية متأثرة الى حد كبير بنظرة اليبنتز الفمسفية في المونادات .

(  ) 6لم يبين اليبنتز أن الكون كمو مؤلف من أجزاء ىي المونادات  ,وأن الصمة بين ىذه المونادات ىي صمة عضوية ,
وأن كل موناد ىو ليس جزء من العالم فحسب بل ىو أيضأ من خبلل نظرة معينة  ,وأننا اليمكننا أدراك حقيقة العالم االمن

خبلل أدراك جميع ىذه النظرات المفردة .
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الخاتمة ونتائج البحث :
(  ) 1لقد بدأ الفيمسوف من فبلسفة الحضارة والذي أتخذ من المشكمة الحضارية أساسأ لبحثو  ,ومن ىنا تمك النظرة
الشمولية لبلنسان .

(  ) 2لقد تطمع كاسيرر الى تقديم فمسفة لبلنسان تستوعب شتى فعالياتو وأنشطة الموجود البشري من لغة الى االسطورة
الى العمم الى تأريخ  ,وىو في محاولتو لقيام بتمك الفمسفة  ,تمكن من تقديم نظرية جديدة تنظمو من كانط ولكنيا تمتد منو
الى مدى أوسع وأشمل وأرحب .
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(  ) 3لقد كان أصل تمك المحاولة قد أنطمق من ىيردر والذي حاول تقديم نظرية جديدة في المعرفة تنطمق من كانط ,
لكني ا تنفرد في ذلك التفكير الصارم الذي تتسم بو نظرية المعرفة الكانطية  ,ومن ىنا كان أتجاه ىيردر الى دراسة الفن
واالسطورة والمغة والتأريخ وتتبعيا عند الشعوب المختمفة والمتباعدة والعصور المختمفة .
(  ) 4بيذه االىتمامات المتنوعة أستطاع ىيردر الحد من سيطرة الجانب المنطقي العقمي عمى حياتنا  ,أذ أن ىذا الجانب
في ضوء أىتمامات ىيردر أصبح عاج أز عن أستيعاب وتفسير فمسفة كافة االشكال الرمزية والتعبيرية من لغة الى

االسطورة ,وبيذا الموقف الجديد أمكنو التنبو الى حضور نظرية المعرفة الكانطية كما أمكن أثارة االنتباه حول تقديم
تعريف جديد لمموجود البشري ذلك آلن تعريف االنسان بأعتباره حيوانأ ناطقأ لم يعد كافيأ آلستيعاب وتفسير شتى الفعاليات
ومن ىنا أىمية ىيردر .
(  ) 5والشك أن ىيردر بتمك الرؤية واالىتمام بعوالم المغة واالسطورة والفن والتأريخ قد أستطاع أن يقترب من ذلك المجال
الجديد وتقديم نظرية أشمل وأعم من نظرية كانط في المعرفة  ,ولكن مما يعيب ىيردر ىو أنو لم يستطع أن يقدم نسقأ

شامآل أو مذىب فمسفي محدد .

(  ) 6لقد أستطاع كاسيرر من خبلل فمسفتو في االشكال الرمزية أن يقدم صياغة فمسفية متكاممة آلىتمامات ىيردر
المتفرقة .
(  ) 7لقد أدرك كاسيرر أن نقد العقل الخالص عند كانط اليمكنو أن يستوعب شتى الفعاليات وأنشطة االنسان  ,ومن ىنا
أتجو الى تقديم نقد جديد لمحضارة االنسانية وأتجو الى تقديم تعريف جديد لبلنسان  ,فمم يعد الموجود البشري عند كاسيرر
مجرد حيوان ناطق  ,بل لقد أصبح في المحل االول حيوانأ خالقأ لمصور  ,والحضارة االنسانية كميا ليست سوى شبكة من
الرموز التي يخمقيا االنسان ونتيجة ىذا الموقف الجديد  ,أنو لم تعد ىناك رؤية جديدة واحد تنظر الى الواقع من خبلليا .
يقول كاسيرر لقد عممتنا سيكولوجيا االدراك الحسي أننا أذا لم نستعمل كمتا اليقينين  ,أي أذا لم يكن لدينا أزدواج في

النظر فأننا النستطيع أن نعي النقد الثالث لممسافة  ,كذلك عمق التجربة االنسانية يعتمد عمى أننا نستطيع أن نغير طريقة
الرؤية أي نستطيع أن نستغل نظرتنا الى الواقع بتبادل .
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ومعنى ىذا أنو التوجد رؤية واحدة فقط ىي التي تحدد رؤيتنا لمواقع  ,فالواقع ليس مجرد بعد واحد  ,ورؤيتنا لو تتحدد عمى
ىذا االساس رؤية عممية وأخرى جمالية وأخرى أسطورية  ,وما يميز االنسان أنو اليسمك سبيآل واحدأ معينأ مرسومأ الى
الواقع بل يستطيع أن يختار وجية نظره وينتقل من أحد الوجوه الى االخر .
عن بعد معين من أبعاد التجربة االساسية .
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لكل رؤية أذ مجاليا ودورىا في التعبير

(  ) 8وفي دراسة كاسيرر ليذه االشكال الرمزية لم يقدم ( االسطورة الفن والعمم ) لم يحاول أن يقدم مجرد عرض تأريخي
لتطور ىذه االشكال بل حاول دائمأ أن يقدم نظرة بنائية عامة تشمميا جميعأ  ,وىو بيذا الموقف كان قد تجاوز النظرة
التأريخية ألييا بأعتبارىا فقط مجرد مراحل من تطوؤ االنسانية  ,فمم تعد االسطورة مجرد نتاج متأخر في تأريخ البشرية ,
مجرد مرحمة أدت دورىا بل لقد أصبحت بعدأ من أبعاد الوجود االنساني  ,وكذلك الحال بالنسبة الى الفن  ) 9 ( .لقد

أصبح كل من (االسطورة  ,والفن  ,والمغة  ,والتأريخ  ,العمم ) ليست مجرد أنشطة أنسانية بل أن تمك االنشطة أصبح ليا
الدور الفعال في تنظيم االنشطة االنسانية  ,ولكي نفيم تمك االنشطة يجب االنتقال من نقد العقل الخالص الى نقد الحضارة
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Cassier : an esseay of man , p 188 .
Ibid , p 188 .
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وفي الختام البد من القول أن فمسفة الصور الرمزية ليست ميتافيزيقا  ,بل ىي فينومينولوجيا المعرفة  ,وكممة معرفة ىنا
يتسع مدلوليا ليشمل ليس فقط الفيم العممي أو التعريف النظري  ,بل أي نشاط روحي يستيدف فيم العالم في جميع قوانينو

وىكذا يظير أن فمسفة الصور الرمزية كانت فينومينولوجيا مفتوحة عمى عكس فينومينولوجيا ىيجل التي كان المنطق ىو

مدخميا الوحيد فجاءت معرفة مطمق ة ومغمقة عمى ذاتيا  ,ويظير أن كاسيرر لم يؤسس نسقأ فمسفيأ بالمعنى التقميدي ,
وأنما جاء بفكر جديد ويميد آلية فمسفة مستقبمة لمثقافة .
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