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املُرتجم مقدمة

كانْت. فلسفة يف النقدية املرحلة ثمار من ناضجة ثمرًة األخالق ميتافيزيقا تأسيس يُعد
هارتكنوخ فريدريش يوهان النارش لدى Riga ريجا يف ١٧٨٥م عام يف الكتاب ظهر
الخالص»1 العقل «نقُد الرئييس كتابه من األوىل الطبعة ظهور بعد أي .J؛ F. Hartknoch
األساسية الفكرة اكتسب قد كان كانْت وَلِكنَّ بعاَمني، الثانية طبعته وقبل سنوات، بأربع
كله، النقدي فكره نشأة يف الحاسم العام وهو ١٧٧٠م، عام منذ األخالقي مذهبه يف
متضمنًة العقيل» والعالم الحيسِّ العالم ومبادئ «صورة الالتينية رسالته فيه َظهَرت والذي
يف بعُد فيما سنراها كما الحساسية صور من َقبْليَّتنَي كصورتنَي واملكان الزمان يف ِلنظريته
يومنا إىل بعده من الحديثة الفلسفة سيشغل الذي النقدي للطريق دًة ُممهِّ الرئييس، عمله
العقلية، العلوم يف ثورة إىل سيُؤدِّي الذي الخطري، الكشف عام هو العام هذا كان هذا.
بدأت اإلنساني»، «الفكر منهج يف ثورة الفلك؛ علم كوبرنيكوسيف أحدثها التي الثورة تشبه
يف السائدة امليتافيزيقا َرصح فَهدَمت العلوم، جميع إىل وامتدَّت الخالص» العقل «نقد من

١٧٨٣م، أغسطس من ١٦ يف Mendelssohn مندلسون إىل له خطاب يف قوله حد عىل فيه، عمل الذي 1
عىل تدل كما عظيًما، نوًرا أعطاه أنه كانْت يُؤكِّد الذي ١٧٦٩م عام حساب حسبنا إذا هذا عاًما، عرش اثنَي
إىل إذن وصل لقد A. G. Baumgarten لباومجارتن. امليتافيزيقا كتاب من نسخته يف دوَّنها مالحظٌة ذلك
خطاب يف كتب كما تفصيًال، ويزيدها فيها سيتوسع بل بعُد، فيما َها يُغريِّ أو عنها يَحيَد لن التي الفكرة
النقدية الفكرة نَشأِة عن الكالم موضع هذا وليس ١٧٧٠م. سبتمرب من ٢ يف Lambert المربت إىل له
اليوم، نُقدِّمه الذي الكتاب هذا أن نُؤكِّد لكي املوجزة اإلشارة هذه إليها نشري ولكننا كانْت، عند ِرها وتَطوُّ
أي يحتويه؛ الذي الشامل الكل سياق يف ُوضع إذا إال يُفَهم أن يمكن ال خالق، فلسفيٍّ عمٍل كل مثل مثله

(املرتجم) عام. بوجٍه النقدي املذهب من مكانه ُعرف إذا إال



األخالق ميتافيزيقا تأسيس

هذه نَمت جديدة. أخالٍق أُُسس وأَرَست متماسًكا، ُمحَكًما بناءً مكانها وَوضَعت عرصه،
يكون بحيث النقد؛ أرض يف بجذورها وامتدَّت واحد، وقٍت يف املعرفة نظرية مع األخالق

اآلخر. عن ِبمعِزٍل أحدهما نبحث أن أو بينهما، الفصل نُحاول أن البالغ الخطأ من
وأن املطلق، األخالقي األمر عن أفكاره يدعم أن مرٍة ألَوَّل الكتاب هذا يف كانْت استطاع
يف الرئييس لكتابه تمهيٍد خري بذلك د يُمهِّ وأن النقدية، لألخالق الرئيسية الخطوط يعرض
حريًصا كانْت كان ١٧٨٨م. عام يف سيظهر الذي العميل» العقل «نقد به ونعني األخالق،
بكتابه شبيًها هذا كتابنا من يجعل أن فأراد العادي، للقارئ األخالقي مذهبه ط يُبسِّ أن عىل
وأراد بعاَمني، قبله نرشه الذي علًما» تصبح أن تريد مستقبلة ميتافيزيقا لكل «مقدِّمات
أحزنه (وكم الخالص» العقل «نقد من َفهُمه استعىصعليهم ما الُقراء ة لعامَّ ح يُوضِّ أن به
عَقد الذي الشعبي النجاح ولكن أمله!) يُخيِّب كاد حزنًا وفهمه استقباله الناس يُيسء أن
الشائعة العقلية «املعرفة من فيه يبدأ الذي ل األوَّ الفصل فإن بكليته؛ يتحقق لم اآلمال عليه
ومشكالٍت أفكاًرا هنا يعالج كيف كانْت َعرف إذ القراء؛ لدى قبوًال صادف قد باألخالق»
يَستشِهد كيف َعرف كما منها، موقفه يُحدِّد أن ويُحاول يوٍم كل يف إنساٍن كل لها يتعرض
الفصل إىل انتقل فلما جميًعا. نحياها التي اليومية الحياة من ُمستقاة بأمثلٍة يقول ملا
أن الُقراء بعض عىل شق فلسفيٍّا، دعًما الفلسفية أفكاره بعض يدعم أن وحاول الثاني
واألخري، الثالث الفصل إىل وصل إذا حتى عناء. أيَّ عناءً دة امُلعقَّ لغته يف ووجدوا يتابعوه،
اليأس استبدَّ الحرية، فكرة به ونَعِني األخالقي، مذهبه لُبِّ عىل القارئ يد يضع أن وحاول
شيئًا قرأ كلما يقول «جوته» كان كما معتمة غرفٍة يف يسريون كأنهم وا وأحسُّ الُقراء، بأغلب
أن ا إمَّ عليهم كان الفيلسوف. يَقِصده ما يفهموا أن دون ويَقرءون، َليَقرءون إنهم لكانْت!
ة شاقَّ دراسًة دراسته عىل يعكفوا أو الكثريون، فعله ما وذلك فهمه، من لليأس يستسلموا
ذلك، عىل والصرب الشجاعة واتتهم الذين هم والقليلون طويلة، لسنواٍت تمتد قد صارمة
وجدها التي الصعوبة كانَت لقد (١٧٥٧–١٨٠٤م). شيللر العظيم الشاعر مقدمتهم ويف
النتيجة هي — كانْت فهم يف اليوم حتى منها دون ويتنهَّ يجدونها يزالون وما — الُقراء
عاشها طويلًة عاًما عرش وألربعة الفيلسوف، عاشها التي النادرة الصلبة للحياة الطبيعية
يسأل وهو وينام يصحو النقدي، عاَلمه جدران بني ساعٍة، بعد ساعًة بل يوم، بعد يوًما
أجمع أن أستطيع كيف ممكنة؟ الَقبلية الرتكيبية القضايا تصبح كيف كهذه: أسئلة نفسه
تُسيِطر الذي الطبيعة عالم بني أوفق كيف واملعقول؟ كاملحسوس ُمتنافَرين ُعنَرصين بني
العالم، قوانني العقل يضع كيف الحرية؟ تسوده الذي األخالق عالم وبني الرضورة، عليه
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امُلرتجم مقدمة

الذي ما يتعداها؟ فال عندها يقف أن عليه التي الحدود هي وما يعرف، أن يستطيع وماذا
إىل جميًعا األسئلة هذه تنتهي حتى إلخ … آُمله؟ أن أستطيع أمٍل وأيُّ أفعله أن عيلَّ يجب

اإلنسان؟ هو ما فيه: وتُصب األسئلة سؤال
كما الشارع، رجل منه ينفر أن عجب ال الناس، معظم عىل غريٌب نرى كما عالٌم
أيًضا عجب وال أحالمه، ضباب يف السادر وامليتافيزيقي والديالكتيكي املنطقي منه ينفر
التي بالصورة أُسلوبه وتََشكَّل العبقري، فكره ن تََكوَّ وقد الناس إىل منه كانْت يخرج أن

والتوفيق. اإلخفاق من نصيبنا فيختلف منها، نقِرتب أن نُحاول والتي اليوم، نعرفها
أساس عىل خطأً، البعض يذهب كما كانْت عند لألخالق األساسية األفكار تقوم ال
ومقدِّمته بآخره، املذهب ل أَوَّ نخلط أن هنا يصحُّ فال إنسانية؛ تجربٍة لكل سابق بحت َقبْيلٍّ
االشتغال دائم التجربة، له تُقدِّمه فيما التفكري دائم الكتاب هذا يضع وهو كان لقد بنتائجه.
بالعقل يسميه وبما اليومية بالحياة ينقطع ال اتصاًال متصًال عام، ِبوجٍه التجريبية بالعلوم
األخالق، يف األساسية األفكار أن إىل التجربة طريق عن وصل لقد امُلشرتَك. الشائع اإلنساني
عند عاقل كائٍن كل يفرتضها التي وامُلسلَّمات عام بوجٍه الطبيعية القوانني مثل ذلك يف مثلها
وُمستقرها أَصلها نجد إنما نوع، أي من معرفٍة إىل يصل أن أراد إذا يمارسها، تجربٍة كل
َقبْليٍة معارَف بصدِد فنحن وإذن األحوال. من حاٍل بأية التجربة من تأتي وال العقل، يف
مذهبه يضع وهو كانْت أن أذهاننا عن يغيب أن ينبغي ال ولكن تجربة، كل عىل سابقة
َعينَيه نُْصب والطبيعة، اإلنسان ِبجانبَيِه، الواقعي العيني الوجود يضع كان األخالق يف
أبًدا. باله عن يَِغب لم اإلجمال وجه عىل ممكنة تجربٍة وكل التجربة ميدان وأن دائًما،
عىل يحرص بل الجزئي، املوقف وال الفردية الحالة لنا يُقدِّم ال ِلَمذهبه َعرِضه يف أنَّه َغريَ
الذي جوته عكس عىل يسري إنه تجريدي. شكٍل يف العام النموذجي الطابع لنا يُقدِّم أن
بنفسه يستخلص أن لقارئه ِليَرتك الجزئي واملوقف الفرد من واملشاهدة، العيان من يبدأ
يُطاِلبه فهو عًرسا، أََشد قارئه عاتق عىل كانْت يُلقيها التي املهمة أن ذلك النموذجي؛ العام
النقطة هما الخاصوالفردي كان وإن امُلجرَّد، من والفردي العام، باستخالصالخاصمن

الته.2 تأمُّ منها انَطلَقت التي

ميتافيزيقا لتأسيس Theodor Valentiner فالنتينر تيودور وضعها التي املقدمة كله هذا يف راجع 2

تاريخ وكذلك الثالثة. الطبعة ١٩٥٥م، شتوتجارت ،Reclam-Verlag الشهرية ركالم طبعة يف األخالق
(املرتجم) .J. Ed. Erdmann إردمان إدوارد ليوهان بكانْت الخاص الجزء الفلسفة،

9



األخالق ميتافيزيقا تأسيس

ُمقدِّمتها ويف األخالق، يف األساسية األفكار يف األصل أن نتصور أن ا حقٍّ علينا العسري من هل
بحٍث إىل حاجة يف ليس ِمنَّا اإلنسان إن نفسه؟ الخالص العقل هو امُلطَلق، األخالقي األمر
لهذا فهي التجربة؛ من نستمدها التي تلك املعارف، من نوَعني هناك أن عىل يَدلُّه طويل
فهي العقل؛ من تنبع التي وتلك واالستثناء، التعدُّد تحتمل جزئية عرضية معارُف السبب
الرياضية، معارفنا نَذُكر األخرية هذه من شاملة. ُمطَلقة رضورية معارُف السبب لهذا
يحدث بما نتنبأ أن العامة الرضورية قوانينها لنا تتيح التي الطبيعية، العلوم يف ومعارفنا
َغر، الصِّ يف امُلتناِهية املادة جزئيات ويف الهائلة امَلجرَّات يف األصغر، والكون األكرب الكون يف
عقيل قانوٌن ألنه ومكان؛ زمان كل يف إنساٍن لكل يصلح الذي األَخالقي باألَمِر وَمعِرفتُنا

تجربة. كل عن ُمستِقالٍّ العقل، عن أوامره يف يَصُدر ُمطَلق،
ننتمي وميولنا ودوافعنا بإحساساتنا فنحن ُمختلَفني؛ عاَلَمني يف نعيشبأشخاصنا إننا
أعضاءٌ وحدها ِبُعقولنا ونحن فيه، تَتحكَّم التي الطبيعية للقوانني الحيسونَخَضع العالم إىل
ذاتها. يف الغايات بمملكة كانْت يها يُسمِّ نبيلة ة نريِّ مملكٍة يف مواطنون املعقول، العالم يف
عىل يقول حيث كانْت عند امُلؤكَّدة االزدواجية هذه به نَفَهم الذي املفتاح يُعِطينا «جوته» إن

فاوست: لسان

صدري، تسكنان آه! نَْفسان
األخرى: عن تنفصل لو الواحدة تََودُّ

العارمة، الحب لذَّة يف إحداهما،
بالعالم، امُلتصلِّبة أعضاؤها تتشبث

الرتاب، من كربياءٍ يف تَرتِفع واألُخرى
األَعَلني. الُجدود نعيم إىل

ل األوَّ الجزء فاوست،

تُصبح أن سلوكك ِلُمسلَّمة يمكن بحيث الفعل «افعل امُلطَلق: األخالقي األمر يقول
الناس. لجميع ا عامٍّ قانونًا تُصِبح أن لها تريد بحيث أَدقَّ بعبارٍة أو عام.» ترشيٍع مبدأ
شخص ويف شخصك يف اإلنسانية تعامل بحيث الفعل «افعل أخرى: صيغٍة يف يقول كما
كما أبًدا تُعاِملها وال ذاتها، يف غايًة نفسه الوقت ويف دائًما، باعتبارها سواك إنساٍن كل
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األخالقي األمر يصبح كيف وهي أال العسرية، املشكلة تصبح هنا وسيلة.» ُمجرَّد كانَت لو
أن يمكن األخالقي األمر أن يؤكد واحًدا مثاًال لنا تُقدِّم أن تستطيع ال فالتجربة ممكنًا؛
األمر صحة عىل دليًال ينهض تجريبي مثاٌل هناك وليس الخالصة. صورته يف فيها يَِرَد
كل يف ورضورته الطبيعي القانون صحة عىل دليًال السليمة التجربة تنهض كما األخالقي
قنا تَعمَّ إذا ممكنًا األخالقي األمر يصبح كيف نُفرسِّ أن نستطيع فنحن ذلك ومع األحوال.
انتقلنا إذا أعني اآلن؛ عنها ثنا تُحدِّ والتي وجودنا بها يتميز التي االزدواجية هذه يف النظر
َشيَّدها التي امليتافيزيقا بل التقليدية، امليتافيزيقا ال — امليتافيزيقا إىل التجربة من خطوًة
اإلنسان ر تَصوُّ من بل التجربة، من نبدأ فلم — سليم نقدي أساٍس عىل عقليٍّا مذهبًا كانْت
يف تجمع وحدة العاقل الكائن لهذا بالنسبة فالعالم عاقل؛ كائٌن هو حيث من لطبيعته
الرتنسندنتالية املثالية تمييز من نابٌع املوقف (هذا العقل وعالم الطبيعة عالم بني شخصه
املذهب بني التوفيق يف عليه الغالبة النزعة ومن ذاته، يف واليشء الظاهرة بني كانْت عند
حسية كائناٍت باعتبارنا إليه ننتمي الذي الحيس العالم فهناك العقيل)؛ واملذهب التجريبي
أخرى ناحيٍة من وهناك حولنا. من والظواهر األشياء تُحدِّد كما الطبيعية القوانني تُحدِّدها
أفعالنا قوانني ع ونُرشِّ أنفسنا بتحديد نقوم ولكننا كذلك، إليه ننتمي الذي املعقول العالم
اإلرادي الخضوع هذا إال الحرية فليست القوانني؛ لهذه خضوعنا ِبمقداِر أحراًرا ونعترب
بَقْدر حرٌّ واإلنسان كانْت. تعبري حدِّ عىل Selbstbestimmung الذاتي التحديد أو للقوانني،
أستمدَّها التي الحرية فكرة كانَت ثَمَّ وِمْن لنفسه. نفسه هو يضعه الذي للقانون يخضع ما
األمر يجعل الذي الوحيد الرشط هي املعقول العالم يف ُعضًوا تجَعلني والتي العقل من

ممكنًا. امُلطَلق األخالقي
و«يجب» «ِلينبغي» أَخَضع وكيف امُلطَلق، الصارم األمر هذا أُِطيع أن يل كيف ولكن
فعيل عىل ترتتب قد منفعٍة كل عن النظر وأَُغض ودوافعي، ميويل كل وأطرح القاسيتنَي،
يف هو ذلك عىل الوحيد الجواب إن عاقل؟ كائٌن أنا كما حيس كائٌن الوقت نفس يف أنا بينما
يف نفيس أُحدِّد الذي أنا وإنني القانون، هذا لنفيس ع أُرشِّ الذي أنا إنني تقول التي الحقيقة
الذي وحده هو لنفيس عه أُرشِّ الذي للقانون أَحِمله الذي االحرتام وإن عليه، أُقِدم فعٍل كل
كل عن عيني أَعِصب إنني بالعقل. امُلطَلق األخالقي األمر به يَأُمر ما بالفعل ذ أُنفِّ يجعلني
أمٍل أو رغبٍة كل وأُلغي منه، تأتيني قد منفعٍة كل يف وأَزَهد عليه، يرتتب أن يمكن جزاءٍ
ذاته، يف وحق صحيح فعٌل أنه أجد ألنني إال الفعل عىل أُقِدم وال ورائه، من يتحقق قد
مستوى إىل بذلك ورفعتُها الخالص العقل من استقيتُها التي سلوكي قاعدة مع يتفق وأنه
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يل فليس اه؛ يَتعدَّ أن لإلنسان ليس الذي الحدِّ إىل أَِصل هناك امُلطَلق. الرضوري القانون
يل سيقول كانْت إنَّ شيئًا. عنه أعرف لن ألنني األخالقي؛ األمر هذا ماهية عن أسأل أن
اإلنسان بحدود عميقة معرفٍة من نَبَعت وإن واملرارة الحزن من تخلو ال نغمٍة يف — عندئٍذ
إىل سبيل ال أنه إالَّ املطاف نهاية يف األخالقي األمر من تفهم لن إنك — ِلتناهيه أليم وإدراٍك

… فهمه
فريدريش العظيم الشاعر أن املعروف فمن الواجب؛ ر تصوُّ عن أخرية كلمٌة بَِقيَت
كتاباته يف استطاع وأنه األخالقي، كانْت بمذهب شديًدا تأثًرا تأثَّروا من ُمقدِّمة يف كان شيللر
كانْت. نظرية عن مالمحها بعض يف تَختِلف األخالق يف نظريًة يضع أن ذلك بعد الفلسفية
نَِجده «über Anmut und Würde والكرامة ة الرقَّ «عن الشهرية شيللر مقالة ففي
الواجب فكرة يف ما وتقدير، إعجاٍب من له يحمله ما كل مع العاملي»، «الحكيم عىل يأخذ

شيللر: يقول وقسوة. صالبٍة من عنده

جميع منها تفزع بصالبٍة تتميز األخالقية كانْت فلسفة يف الواجب فكرة إن
الكمال عن يبحثوا أن عىل سهولٍة يف الَفهِم ضعاف تُغِري وقد الرقيقة، العواطف

الرهبان. زهد يف األخالقي

فنحن االنطباق؛ تمام الواجب يف كانْت مذهب عىل تنطبق «الصالبة» كلمة أن والحق
عن نتخىلَّ أن إىل يدعونا الذي الرهيب الصارم الصوت هذا يف الصالبة من قليٍل بغري نُحس
بغري نُحس ونحن القايس. امُلطَلق البارد أمره إال نُطيع وال وإحساساتنا وميولنا عواطفنا
نجنيه جزاءً ننتظر أن دون الفعل نُؤدِّي بأن يأمرنا الذي «يجب» فعل يف الصالبة من قليٍل
علينا فينبغي ذلك ومع السعادة. من نصيٍب بأدنى النفس نُمنِّي أن دون بل ال ورائه، من
يُجلِّل الذي الرفيع النادر النُّبل هذا نُغِفل أالَّ ِبحقٍّ شيللر يسميه كما العاملي للحكيم إنصاًفا
وال الخالص، عقله من نبَع قانوٌن أنه ِلمجرَّد األخالقي للقانون يخضع حني اإلنسان هامة
هنا بد وال الواجب. هذا بمثل الوفاء يف واالرتياح الرضا من شكٍّ بال به يشعر ما نُنِكر أن
يُفَرض الَجرب من نوًعا الغالب يف به ونقصد اليوم نفهمه كما الواجب بني نُفرِّق أن من
يفهمه كما الواجب وبني بغيض، ثقيل عبءٌ كأنه كواهلنا عىل ويرزح الخارج، من علينا
وإنما سلطانها، كان أيٍّا خارجية لقوٍة كانْت رأي يف أخضع ال واجبي أُؤدِّي حني فأنا كانْت؛
الذي أنا ألنني إال له أخضع وال بنفيس، لنفيس وضعته قانوٍن مع يتفق بما الفعل أفعل
يستحق لن القانون هذا ألن الفوىض؛ أو ف التعسُّ من يشءٌ ذلك يف وليس لنفيس. عتُه َرشَّ
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امُلرتجم مقدمة

العقل عن يصدر كانْت، تعبري حد عىل َقبْليٍّا» تركيبيٍّا «ُحكًما يكون حتى القانون اسم
بإحساسهم عرفوا الذين أوائل من شيللر كان وقد وحده. الخالص العقل وعن الخالص
ما ذلك عن تعبرٍي أجمل ولعل وعمق. صدق من الكانْتية الواجب فكرة يف ما النبيل املثايل
من ما أنه شك «ال ١٧٩٣م: فرباير ١٨ بتاريخ له رسالة يف Körner كورنر لصديقه يقوله
مضمون عن تُعربِّ والتي كانْت، يقولها التي الكلمة هذه من أعظم بكلمٍة نَطق فاٍن إنساٍن

بنَفِسك».» نفَسَك «َحدِّد كلها: فلسفته

بالكلمة شفتاه َهمَست أن بعد ١٨٠٤م، فرباير من عرش الثاني اليوم يف كانْت مات عندما
مدينة أَعَلنَت ،«Es ist gut «حسن حياته: بها ليختم منها خريًا الحكيم يجد ال التي
أهلُها وَحمَله العامَّ الِحداَد املنتظمة الخصبة حياته طوال يغادرها يَكد لم التي كونجسربج
العبارة هذه ذهب من بحروٍف قربه عىل نَقشوا هناك املدينة. كاتدرائية يف األخري َمَقره إىل
وإجالٍل بإعجاٍب الوجدان يمآلن «شيئان العميل: العقل نقِد ختاِم يف وردت التي الشهرية
فوق من النجوم ذات السماء فيهما: ل التأمُّ الفكر أمعن كلما الدوام عىل ويزدادان يَتجدَّدان

صدري.» يف األخالقي والقانون
يُعيد أن يف — األخالق إىل فيه نكون ما أحوج نحن زمن يف — الكتاب هذا أفلح فإذا
ُقراء من جزاؤه يكون أن العظيم ُمؤلِّفه فحسب ورهبته، جالله من شيئًا األخالقي لألمر

الجزء. هذه العربية

مكاوي الغفار عبد
١٩٦٣م يوليو القاهرة،
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يف برلني،1 يف الربوسية امللكية العلوم أكاديمية نرشة النصإىل ترجمة يف َرجعُت ملحوظة:
إىل ٣٨٣ صفحة من ،١٩١١ ريمر جورج مطبعة لكانْت، الكاملة األعمال من الرابع املجلد
تيودور األخرى الطبعات عىل ومراجعته نرشه توىل الذي بالنص قارنتُه كما ،٤٦٣ صفحة
منها استَفدُت التي الطبعة وهي ١٩٥٥م، شتوتجارت املشهورة، ركالم سلسة يف فالنتينر
فيكتور بها قام التي الفرنسية2 الرتجمة إىل ورجعت العربية. الطبعة مقدمة كتابة يف كثريًا
بعض استجالء يف بها واستَعنُت ١٩٥١م، ديالجراف، مكتبة باريس، يف املنشورة دلبوس
الفرنيس املرتجم أضافها التي املمتازة الهوامش عىل اعتَمدُت كما األصيل، النص غوامض

كبريًا. اعتماًدا
فيجدها األصلية هوامشكانْت ا أمَّ ُمسلَسلة، أرقاٍم يف هوامشاملرتجم القارئ ويجد هذا
إليها ُمشاًرا فيجدها كانْت عىل املرتجم تعليقات ا أمَّ الهامش⋆)، (رقم بعالمة إليها ُمشاًرا
أن بها أراد كلماٍت أو كلمًة األملانية الجملة عىل يزيد أن املرتجم رأى وقد .(⋆) بعالمة
[] كبرية أقواٍس بني ووضعها األنفاس، الطويلة الكانْتية العبارات يربط أو النص ح يُوضِّ
زيادات أما العربي. األسلوب بذلك سمح ما الرتجمة، يف الدقيقة بالحرفية يُخل أن دون

3.() بني النص داخل القارئ فيجدها النص عىل كانْت

Kant’s Werke: heraugegeben von der Königlich Preussischen Akademie der Wlsisen- 1

schaften. Band IX, Grundlegung sur Metaphysik der Sitten. S. 387–463, Berlin, Drück und
(املرتجم) .Verlag von Georg Reimer, 1911

Kant: Fondements de la métapfysique des moeurs. Traduction nouvelle avec introduc- 2

(املرتجم) .tion et notes Par Victor Delbos, Paris, Librairie Delagrave, 1951, pp. 210
[النارش] (املرتجم). بكلمة متبوعة املرتجم هوامش جميع القارئ يجد 3





متهيد

واملنطق. واألخالق، الطبيعة، ثالثة: علوٍم إىل نفسها م تُقسِّ القديمة اليونانية الفلسفة كانَت
شيئًا، فيه ن يُحسِّ أن املرء وسع يف وليس تامًة، مالءمًة األشياء طبيعة يالئم التقسيم1 هذا
تقسيٌم أنه عىل ناحيٍة من يطمنئ لكي أساسه، عىل أُقيم الذي املبدأ إليه يضيف أن إال اللهم

سليًما. تحديًدا الرضورية فروعه يُحدِّد أن أخرى ناحيٍة من يستطيع ولكي واٍف،
وتتناول صوريًة أو ما، موضوًعا بالبحث وتتناول ماديًة تكون أن ا إمَّ عقلية معرفٍة كل
تفرقٍة دون فحسب، اإلطالق وجه عىل للفكر العامة والقواعد نفسه والعقل الفهم صورة
تتناول التي وهي املادية، الفلسفة ا أمَّ املنطق،2 ى تَُسمَّ الصورية الفلسفة املوضوعات. بني

رصاحًة نسبته عىل اصُطلح قد الرُّواقيِّني، عند وبخاصة أرسطو، بعد الفالسفة عند املألوف التقسيم هذا 1

نفسه أفالطون أن ومع .(١٩ ،٥ ،١ األكاديميات: الفلسفية محاوراته يف (شيرشون أفالطون إىل ضمنًا أو
فإن الشفوية، تعاليمه يف به قال أنه يثبت ما هناك وليس رسائله، أو محاوراته يف رصاحة عنه يُعربِّ لم
بحيث به، أخذ قد أكسينوقراط أفالطون تلميذ أن (١٩ ١٠٥ب، ،١٤ ،١) «الطوبيقا» يف يفرتض أرسطو
إن (١٦ ،٧ الرياضيني»، «ضد كتابه (يف الشكاكني مدرسة رأس أمبرييكوس سكستوس مع القول يمكن

(املرتجم) التقسيم. هذا صاحب بالفعل ال بالقوة كان أفالطون
الفهم يستطيع ال التي للفكر الرضورية القواعد عىل يشتمل الذي العام املنطق هو املعنى بهذا املنطق 2
فاملنطق إليها؛ يتجه التي املوضوعات اختالف عن النظر برصف محَكًما، دقيًقا تفكريًا يُفكِّر أن بدونها
يشءٍ وكل فحسب، عام بوجٍه الفكر بصورة يختص أيًضا، كانْت يسميه كما الخالص املنطق أو العام،
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بدورها تنقسم فهي املوضوعات، هذه لها تخضع التي والقوانني بعينها موضوعات بالبحث
ى ويَُسمَّ للحرية. قوانني أو للطبيعة قوانني تكون أن ا إمَّ القوانني هذه إن إذ ِقسَمني؛ إىل
ذلك البعض ي يَُسمِّ وقد باألخالق، األخرى يعالج والذي بالفيزيقا، األوىل يعالج الذي العلم

األخالق. نظرية اسم هذا عىل ويُطِلق الطبيعة نظرية الِعلم
جزءٍ عىل يحتوي أن يمكن ال أنه أعني تجريبي؛ جزءٍ عىل يحتوي أن املنطق يمكن ال
التجربة، من مستمدة نفسها هي أسٍس عىل للفكر والرضورية العامة القوانني فيه تقوم
ينبغي كما فكر كل عىل يُطبَّق أن يصلح ِللعقل أو للفهم معياًرا أي منطًقا؛ كان ملا وإالَّ
األخالقية والحكمة الطبيعية الحكمة من لكلٍّ يمكن ذلك من العكس وعىل عليه، الربهنة
الطبيعة قوانني تُحدِّد أن لها بد ال الحكمة تلك ألن ذلك تجريبي؛ جزءٍ عىل تشتمل أن
إنه حيث من اإلنسان، إرادة قوانني تُحدِّد أن هذه عىل وألن للتجربة، موضوًعا بوصفها
قوانني هي بما والثانية لها، طبًقا يشء كل يحدث قوانني هي بما األوىل، بالطبيعة ينفعل
أغلب يف عنها يتسبب التي الظروف ذكر مع معها، يتفق بما يحدث أن يشء لكل ينبغي

ذلك. يتم أالَّ األحيان

املعرفة بمحتوى إذن له شأن ال العام فاملنطق ممكنة؛ تجربٍة كل عىل سابًقا أي َقبْليٍّا؛ يكون أن بد ال فيه
الخاص االستخدام منطق أو التطبيقي املنطق عن يُميِّزه ما وهذا موضوعاتها، باختالف وال الذهنية،
الرتنسندنتايل؛ املنطق هو آخر منطًقا هناك أن عىل ذاك. أو العلم هذا آلة يُعتَرب أن يمكن الذي وهو للفهم،
رات بالتصوُّ يختص الذي العلم به ويُقصد َقبليٍّا، استخداًما باستخدامها أو املعرفة يختصبإمكان الذي أي
باعتبارها بل تجريبية، أو حسية ِعياناٍت رات التصوُّ هذه باعتبار ال باملوضوعات، َقبلية عالقٌة لها التي
يف نُفكِّر بأن لنا يسمح الذي الخالص، والعقل الخالص الفهم علم إذن فهو الخالص؛ للفكر أفعاًال
ويختص املوضوعية، وقيمتها ومداها العقلية املعرفة هذه أصل ويحدد بحتًا، َقبليٍّا تفكريًا املوضوعات
الثاني، الجزء الخالص، العقل نقد (راجع: باملوضوعات الَقبلية عالقتها حيث من والعقل الفهم بقوانني

(املرتجم) هامبورج). – ميرت فليكس الفلسفية، املكتبة طبعة من ص٩٤–١٠٥ املتعايل، واملنطق
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تمهيد

فلسفٍة وُكلَّ مادية، فلسفًة التجربة من أسٍس عىل تقوم فلسفِة ُكلَّ ي نَُسمِّ أن نستطيع
فحسب صوريًة تكون حني األخرية، هذه خالصة.4 فلسفًة َقبْلية3 مبادئ عن نظرياتها تأخذ
فتسمى الفهم، موضوعات من بعينها موضوعاٍت عىل مقصورة كانَت فإن «منطًقا»، ى تُسمَّ
«ميتافيزيقا مزدوجة: ميتافيزيقا فكرة تتكون النحو هذا عىل «بامليتافيزيقا».5 عندئٍذ

ترجع للكلمتنَي األصلية والداللة جديًدا. معنًى و«بَعدي» «َقبيل» كلمتَي عىل النقدي بمذهبه كانْت أضفى 3
بامُلسبَّب. والسبب بالنتيجة، املبدأ عالقة عىل تنطبقان والبَعدية الَقبلية إن تقول التي أرسطو فكرة إىل
بالسبب املعرفة هي الَقبلية املعرفة فكانت املعنى هذا الوسطى العصور يف امُلدرِّسون الفالسفة عنه وأخذ
األكويني توماس القديس رأي جاء هنا ومن النتيجة. أو بامُلسبَّب املعرفة هي البعدية واملعرفة العلة، أو
الفلسفة يف الداللة هذه واستمرت السبب. جهة من أي َقبلية؛ معرفًة هللا نعرف أن نستطيع ال أننا من
التعاُرض والبَعدي بالَقبيل يعني األخري كان وإن وليبنتس، وسبينوزا ديكارت عند نجدها بحيث الحديثة؛
َقبلية بطريقٍة ما حقيقٍة فمعرفُة «فولف» عند ا أمَّ التجريبية. املعرفة وبني الخالصة العقلية املعرفة بني
بَعدية بطريقٍة ومعرفتها وحده، العقيل االستدالل بوساطة سلًفا معروفة حقائَق من استخراجها هو
املبادئ نشأة بها يريد أنه هو َقبيل لكلمة استخدامه يف كانْت عند والجديد الحواس. بوساطة تكون
أحد وهو ،Lambert المبري أن ويُالَحظ العقل. عن وصدورها التجربة. من تُستمد ال التي واملعارف
كثريًا اقَرتبَت قد الفلسفية، املشكالت حول ُمراسالٌت وبينهم بينه دارت الذين لكانْت ين امُلعاِرصِ الفالسفة
بعض يف اقرتب قد كانْت أن يمنع ال هذا أن عىل الكلمتنَي. كانْت به استخدم الذي الخاص املعنى هذا من
استنباط بالَقبيل أراد حني وذلك التعليق، هذا مقدمة يف ذكرناها التي املعاني من َقبيل لكلمة استعماالته
َقبلية، رأيه يف هي التي التحليلية واألحكام بالقضايا مثًال لذلك ورضب وحده، الفكر بواسطة املعارف

(املرتجم) تجريبية. راتها تصوُّ كانَت ولو حتى
عن االستقالل كانْت وعند مختلط، عنٍرص كل من التقاء نفسه اللغوي بمعناها تفيد خالص كلمة 4

مرتادَفني، بمعنينَي وخالص َقبيل كلمتَي عادًة يستخدم أنه ويُالَحظ عنارصها. كل من والتقاء التجربة،
(املرتجم) مًعا. األحيان أغلب يف يُوردهما وقد

الخالصة؛ رات التصوُّ من َقبيل نَحٍو عىل يتألف الذي العلم ذلك يشء كل قبل هي كانْت عند امليتافيزيقا 5
تُعربِّ وامليتافيزيقا التجربة. من مستمدة معرفٍة كل وبني بينها واضًحا تمييًزا نُميِّز أن علينا ينبغي لذلك
اإلجابة عبء له يُحمِّ خاص نوٍع من َقَدر العقل هذا عىل ُكتب فقد البرشي؛ العقل يف كامنة حاجٍة عن
ولكن الخالص)، العقل لنقد األوىل املقدمة من األوىل السطور (راجع فكاًكا منها يستطيع ال أسئلة عن
إنسانية تجربٍة كل حدود تتجاوز التي تة امُلتزمِّ أو الدجماطيقية امليتافيزيقا يهاجم (وهو امليتافيزيقا
لها) نهاية ال متناقضاٍت يف تقيم يجعلها مما ذاتها، يف األشياء معرفة إىل الوصول بمحاولتها ممكنة
كانْت عند النقد بها قوم التي واملهمة مرشوعة. َغرِي وهمية بطرٍق الحاجة هذه تُشِبع أن دائًما حاوَلت
هذه مقابل يف إذن هناك التجربة. حدود بالتزام إال الحقة النظرية املعرفة إىل سبيٍل من ما أنه بيان هي
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إىل باإلضافة التجريبي، جانبها للفيزيقا يكون وهكذا األخالق». و«ميتافيزيقا الطبيعة»،
التجريبي الجانب ى يَُسمَّ أن هنا املمكن من كان وإن األخالق، ذلك ومثل العقيل، الجانب

األخالق. باسم العقيل والجانب العلمية،6 باألنثروبولوجيا خاصًة
يُعد فلم العمل، تقسيم طريق عن والفنون اليدوية، والصناعات الِحَرف، كسبَت لقد
عن أدائه طريقة يف يختلف ُمعنيَّ بعمٍل كلٌّ اختَص بل يشء، كل بعمل يقوم بمفرده واحٌد

بل للعقل املتعايل االستخدام عن تتأتى ال وصورية، مرشوعٌة أخرى ميتافيزيقا الدجماطيقية امليتافيزيقا
ميدان يف تدخل التي املوضوعات الخالصة رات بالتصوُّ تُحدِّد التي تلك أي له؛ الباطن االستخدام عن
حدود تتجاوز التي املوضوعات معرفة إىل الوصول إىل تطمح وال بالحرية تتحقق التي أو الحيس، الِعيان
وإرادة ناحية، من الجسمية (الطبيعة بالبحث: امليتافيزيقا هذه تتناولهما موضوعان فهناك التجربة؛
كل بها فيَقِصد امليتافيزيقا لكلمة فهمه يف يتوسع قد كانْت أن عىل أخرى). ناحيٍة من العاقلة الكائنات
املعنى بهذا فامليتافيزيقا نقد؛ ُكل أي وحدودها؛ الخالصة العقلية املعرفة رشوط يُعنيِّ البحث يف َقبيل نظاٍم
أن الخري فمن الكتاب، هذا سياق يف كثريًا ستتكرر النقد كلمة كانَت وملا النقد. نقد تعبريه حد عىل هي
ال «إنني السابقة): الطبعة من ٨ ،٧ صفحتَي (عىل الخالص العقل لنقد األوىل املقدمة يف له تعريفه نُوِرد
إىل بالنظر اإلجمال، وجه عىل العقل ملكة نقد بل املذاهب، أو للكتب نقًدا النقد) (أي الكلمة هذه من أفهم
امليتافيزيقا قيام إمكان تقرير وبالتايل تجربة، كل عن مستقالٍّ العقل إليها يسعى قد التي املعارف كل
املبادئ.» طريق عن ذلك وكل وحدودها، ومداها مصادرها تحديد جانب إىل إمكانها عدم أو عام بوجٍه

(املرتجم)
بنرش نفسه هو قام وقد الجامعية. محارضاته يف األنثروبولوجيا بتدريس يقوم ما كثريًا كانْت كان 6

Starke شتاركه قام كما (١٧٩٨م) العملية» النظر وجهة من «األنثروبولوجيا عنوان تحت فيها محارضاته
األنثروبولوجيا» يف «دروس عنوان تحت املوضوع هذا يف تُنرش لم التي محارضاته من ِسلِسلتنَي بنرش
يف تظهر وكما التجربة لنا تُقدِّمها كما اإلنسانية الطبيعة علم هي كانْت عند واألنثروبولوجيا (١٨٨١م).
تختلط ما كثريًا فهي نظرية معرفًة كونها حيث من ا أمَّ عملية. أو نظرية أنثروبولوجيا ا إمَّ وهي التاريخ.
وكانت ميدانه من أوسع ميدانها كان وإن عهده، عىل مفهوًما كان كما التجريبي، النفس بعلم كانْت لغة يف
معرفًة كونها عن ا وأمَّ الخارجية. املالحظة كذلك إليها تضيف بل فحسب، الباطنية املالحظة عىل تعتمد ال
والحكمة. واملهارة، السعادة، وهي: الرئيسية، بغاياتها عالقتها يف اإلنسانية الطبيعة تدرس فهي عملية
من اإلنسانية امللكات يف يبحث الذي العميل النوع هذا عىل مقصورًة كانت األنثروبولوجيا يف ومحارضاته
وَوْصف والتهذيب. الرتبية طريق عن العملية مهارته وتنمية اإلنسان سعادة تحقيق عىل قدرتها حيث
لإلرادة األخالقي بالتحديد أي عميل؛ لكلمة الضيق باملعنى يتعلق املوضع هذا يف بالعملية األنثروبولوجيا
األنثروبولوجيا مهمة أن ويبدو عام). بوجٍه اإلنسان أفعال بموضوعات تتعلق الواسع بمعناها إنها (إذ
دونه. تحول أو الواجب أداء عىل تساعد التي املتعددة والوسائل الذاتية الرشوط دراسة هي هنا العملية

(املرتجم)
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من َحظٍّ أعظم إىل به يصل أن له يَتسنَّى لكي وذلك ملحوًظا، اختالًفا األعمال من غريه
وصنعة، َصنعٍة ألف ربُّ أنه إنساٍن كل يدَّعي وحينما ويرس. سهولة يف ه يُتِمَّ وأن الكمال

عليها. مزيد الفوىضال من حاٍل عىل الصنائع تكون هنالك
الخالصة الفلسفة عىل يكن لم إن نسأل: أن فائدة من يخلو ال أنه صح إذا ولكن
بجميع العلم لصناعة الخري من يكن لم وإن امُلقتِدر، رجلها عن تبحث أن أقسامها بجميع
يتفق بما عقيل هو بما تجريبي هو ما يمزجوا أن اعتادوا الذين هؤالء يَحذَر أن أحوالها
أنفسهم بون يُلقِّ ممن أنفسهم هم لهم مجهولة ونسٍب مقادير حسب عىل الجمهور ومزاج
بامُلفكِِّرين أنفسهم ون ويُسمُّ وحده العقيل القسم يَعدُّون ممن وغريهم امُلستقلِّني بامُلفكِِّرين
يختلف واحد، وقٍت يف عمَلني بممارسة يقوموا أن من وأولئك هؤالء يحذر أن أقول ِلني؛ امُلتأمِّ
به يقوم ممن منهما كلٌّ ويتطلب بيِّنًا، اختالًفا تناُوله طريقة يف صاحبه عن منهما كلٌّ
العاجِزين، إخراج إىل إال واحد شخٍص يف بينهما الجمع يُؤدِّي وال خاص، نوٍع من موهبًة
جزئه بني بعناية التفرقة العلم طبيعة تتطلب أال أتساءل: بأن أكتفي فإنني هذا، صح إذا
نسبق وأن الطبيعة بميتافيزيقا (التجريبية) للفزياء نقدم وأن العقيل، جزئه وبني العميل
تجريبي عنٍرص كل من كالهما ى يُنقَّ بحيث األخالق بميتافيزيقا العملية األنثروبولوجيا
املنابع أي ومن قه يُحقِّ أن الحالتنَي كلتا يف الخالص العقل يستطيع ما مقدار نعرف لكي
جميع األخرية املهمة بهذه يقوم أن ذلك يف يستوي هذا، الَقبْيل تعليمه نفسه هو يستمد
أنهم يشعرون ممن بعضهم بها يقوم أن أو الفرقة) اسم يحملون (الذين األخالق ُمعلِّمي

له. أكفاءٌ
الذي السؤال د أُحدِّ فإنني خاص، بوجٍه األخالق حكمة إىل هنا عنايتي أوجه كنت وملا
إعداد رضورة األمور أشد من أن الرأي صواب من أليس النحو: هذا عىل قبُل من َطرحتُه
ما كل ومن تجريبيٍّا يكون أن يمكن ما كل من ا تامٍّ نقاءً نقيٍة خالصة، أخالقية فلسفٍة
الفلسفة هذه مثل وجود رضورة أن ذلك بسبب؛ (األنثروبولوجيا) اإلنسان بعلم يتصل
إن األخالقية. القوانني وعن الواجب عن لدينا التي املعتادة الفكرة من بذاته يتضح أمٌر
التزام، قاعدة أعني أخالقيٍّا؛ قانونًا يكون أن له يُراد قانونًا بأن يُسلِّم أن بد ال إنساٍن كل
تكذب؛ أالَّ عليك ينبغي تقول: التي الوصية وأن امُلطَلقة، الرضورة طابع يحمل أن بد ال
لغريهم يكون ال بحيث وحدهم اإلنسان بني عىل مقصورًة صالحيتها تكون أن يمكن ال
عن وفضًال األخرى، األخالقية القوانني كل مع األَمُر وهكذا شأن، بها العاقلة الكائنات من
العالم ظروف يف وال اإلنسان طبيعة يف تُلتمس أن ينبغي ال هنا اإللزام قاعدة فإن هذا
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الخالص العقل رات تصوُّ يف َقبْلية بطريقٍة عنها البحث من بد ال إنه بل فيه، ُوضع الذي
تلك بل البحتة، التجربة مبادئ عىل تقوم التي األخرى (األخالقية) التعاليم كل وإن وحدها،
ذلك كان ولو تجريبية، قاعدٍة عىل ارتَكَزت حيثما عامة، تعاليَم الوجوه من بوجه تَُعد التي
قد التعاليم هذه مثل إن نقول إليها. دفعت التي الدوافع أحد يكون وقد أجزائها، أقل يف
نُطِلق أن األحوال من بحاٍل نستطيع ال ولكننا العميل، للسلوك قاعدًة نسميه أن نستطيع

األخالقي. القانون اسم عليه
املعارف كل بني عليها تقوم التي املبادئ ذلك يف بما — الُخلُقية القوانني تمتاز وهكذا
الجوهر حيث من ال تجريبي، عنٍرص أي عىل يشتمل مما سواها ما كل من — العملية
وعند منها، الخالص الجزء عىل ا تامٍّ استناًدا تستند أخالقية فلسفٍة كل إن بل فحسب،
األنثروبولوجيا] من [أي به املعرفة من نصيب أقلَّ تستعري ال فإنها اإلنسان عىل تطبيقها
حكٍم َمَلكة التجربة خالل من بالطبع تتطلَّب َقبْلية، قواننَي عاقًال، كائنًا بوصفه تُعِطيه، بل
من يتيرس ولكي عليه، تطبيقها يُستطاع التي الحاالت تمييز ناحية من يمكن لكي حادة،
ذلك ممارستها؛ إىل املؤدي األَثَر تُؤثِّر وأن اإلنسان إرادة إىل سبيلها تجد أن أُخرى ناحيٍة
عقٍل فكرة إدراك عىل ا حقٍّ يقوى النزعات، من بالكثري ينفعل الذي الكائن وهو اإلنسان، أن
اًال. فعَّ تأثريًا حياته مجرى عىل تُؤثِّر يجعلها أن بسهولة يستطيع ال ولكنه خالص، عميل

دوافع من دافع عن ال عنها، غنى ال رضورًة رضوريٌة األخالق ميتافيزيقا فإن وإذن
وجوًدا عقلنا يف املوجودة األخالقية القواعد مصدر يف البحث يستهدف فحسب امُلجرَّد ل التأمُّ
ُمفتقرًة بَِقيَت ما حرصلها، ال الفساد من تَتعرَّضأللواٍن تفتأ ال نفسها األخالق ألن بل َقبليٍّا،
كل ألن ذلك صحيًحا؛ حكًما عليها ِلْلحكم منه بُد ال الذي األعىل واملعيار املقياس ذلك إىل
للقانون «ُمطابًقا» يكون أن فيه يكفي ال األخالقية الناحية من خريًا يكون أن له ينبغي ما
الصدفة َقِبيل من التطابُق هذا كان وإال أجله»، «من يحدث أن كذلك له بد ال بل الخلقي،
أفعاٌل آخَر إىل حنٍي من عنها تتولَّد قد األخالقية غري القاعدة ألن ذلك فاسًدا؛ تطابًُقا وكان
ا أمَّ الخلقي. للقانون منافية أفعاٍل َغريَ األحيان أغلب يف تُنتج ال ولكنها للقانون، مطابقة
البحث يمكن ال العميل) السلوك يف يُعوَّل هذَين (وعىل وأصالته نقائه يف الخلقي والقانون
وبغريها عليه، وتَتقدَّم تسبقه أن امليتافيزيقا لهذه بد فال خالصة، نقية فلسفٍة غري يف عنه
باملبادئ الخالصة املبادئ تلك تَخِلط التي الفلسفة إن بل وجود، أخالقية لفلسفٍة يقوم لن
الشائعة العقلية املعرفة من تتميز الفلسفة ألن (ذلك فلسفة ى تَُسمَّ أن تستحق ال التجريبية
أن حتى تستحق وال بذاته) ُمستقلٍّ علٍم هيئة عىل مختلًطا هذه تتصوره ما تعرض بأنها
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الهدف مع وتتعارض األخالق نقاء تُفِسد إنما الخلط بهذا ألنها أخالقية؛ فلسفة ى تَُسمَّ
تحقيقه. نفسها هي تريد الذي

وضعها التي امُلقدِّمة يف قبُل من ذُكر قد هنا ها به نطالب ما أن أحٌد يَحسبَن وال
هنا وأننا العامة، العملية بالحكمة اه َسمَّ ملا أعني األخالقية؛ لفلسفته الشهري 7Wolffفولف

جديًدا. حقًال نطرق ال
من اإلرادة تضع لم فإنها عامة، عملية فلسفًة تكون أن منها املقصود كان ملا أنه ذلك
النوع ذلك من إرادًة املثال سبيل عىل اإلرادة هذه تكون كأن البحث؛ موضع كانَت نوع أي
نسميه أن يمكن ما وهو بحتة، َقبلية مبادئَ طريق عن تجريبية دوافَع أية دون يتعنيَّ الذي
كل ذلك يف بما النظر موضع عام بوجٍه اإلرادة فعل َوضَعت لقد بل الخالصة، باإلرادة
الفلسفة [هذه تختلف وهكذا العام. املفهوم هذا بحسب إليه تُضاف التي والرشوط األفعال
فاألوىل املتعالية؛ الفلسفة عن العام املنطق اختالف األخالق ميتافيزيقا عن العامة] العملية
«الخاصة» والقواعد فباألفعال الثانية ا أمَّ اإلطالق»، «عىل الفكر وقواعد بأفعال تختص
خالله من املوضوعات تُعَرف أن يمكن الذي الفكر ذلك به أعني وحده؛ «الخالص» بالفكر

بحتة. َقبلية معرفًة

يف التنوير عرص روَّاد ومن األملانية، العقلية الفلسفة ممثيل أكرب وريايض، فيلسوف فولف، كرستيان 7

الفلسفة تدريس توىل التي هاله، يف ٩ / ٤ / ١٧٥٤م يف ومات بَرسالو، يف ٢٤ / ١ / ١٦٧٩م يف ُولد أملانيا.
عىل مذهبه بنى وقد األملانية الفلسفة يف العقدية النزعة خالق فولف يُعد ١٧٠٧م. عام من ابتداءً فيها
له بنائه يف استعان قد كان وإن عرصه، يف السائدة الفلسفة منها جعل التي ليبنتس، فلسفة من أساٍس
واملصطلح الفلسفية اللغة أسس وضع يف األكرب الفضل إليه يرجع ومدرسية. وُرواِقية أَُرسِطية بأفكاٍر
منه إيمانًا «… عقلية «أفكار ِبكلمتَي غالبًا تبدأ باألملانية وضعها التي وكتبه األملانية، اللغة يف الفلسفي
األفعال توجيه موضوعه علٌم عنده الشاملة العملية الفلسفة قوته. يف محدودٍة غريَ وثقًة العقل بسلطان
أن ومع وأهدافها. األفعال بغايات اهتمامه من أكثر والدوافع بالوسائل يهتم عامة، لقواعَد وفًقا الحرة
عام بوجه اإلنسانية األفعال تحدد فإنها خاص، بوجه الخلقية األفعال هو العملية الفلسفة هذه موضوع
عىل يرتكز التزاٍم عىل أي طبيعي، التزاٍم عىل يقوم األخالقي فالقانون الطبيعي؛ للنظام وفًقا بينها وتميز
أفعالنا بتحديد تعبريه، حد عىل نلتزم، ُكنَّا إذا قاعدًة ى يَُسمَّ فالقانون واألشياء؛ اإلنسان وطبيعة جوهر

.Lex dicitur regula, juxta quam actiones nostras determinare obligamur له: وفًقا
هجومه كل وأن الدجماطيقية، العقلية النزعة ممثيل أقوى فولف يعترب كانْت أنَّ العموم عىل ويُالَحظ
وجه عىل األملانية الجامعات جميع يف ين ُمنتِرشِ كانوا الذي وأتباعه فولف فلسفة إىل ه ُموجَّ امليتافيزيقا عىل

(املرتجم) عرصه. يف التقريب
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األخالق ميتافيزيقا تأسيس

إرادٍة ومبادئ فكرة بالبحث تتناول أن األخالق ميتافيزيقا واجبات من أن ذلك
وهي عام، بوجٍه اإلنسانية اإلرادة فعل ورشوط أفعال تتناول أن ال ممكنة، «خالصة»
أُؤكِّده ما عىل ُحجًة ينهض وال النفس. علم من منها األكرب الجانب يُستَقى أن يمكن التي
القوانني ذلك) يف ُمخطئًة تكن (وإن بالبحث كذلك تتناول العامة العملية الفلسفة أن
أيًضا الناحية هذه يف إخالصهم عىل يَبَقون العلم ذلك أصحاب أن ذلك والواجب؛ األخالقية
طريق عن إالَّ رها تَصوُّ يمكن ال التي الدوافع يميزون ال إنهم عنه، لديهم التي للفكرة
التي التجريبية الدوافع تلك من ا، حقٍّ األخالقية الدوافع وهي بحتة، َقبلية وبطريقٍة العقل
بل عامة، رات التصوُّ مستوى إىل التجارب، بني وحدها املقارنة طريق عن الفهم، بها يرتفع
مقاديرها حسب عىل مصادرها، بني املوجودة الفروق إىل باًال يُلقوا أن ِبَغري إليها، ينظرون
بذلك ويُكوِّنون النوع) يف متشابهًة جميًعا بوصفها (وذلك فحسب الصغرى أو الكربى
يُطلب لم وإن أخالقي إنه عنه يُقال أن يمكن ال الذي ر التصوُّ ذلك «االلتزام»؛ عن تَصوُّرهم
اإلطالق عىل املمكنة العملية رات التصوُّ جميع ِلَمصدر تتَعرض ال فلسفٍة يف إال بطبيعته
بعدية. بطريقٍة أو َقبلية بطريقٍة تُوجد رات التصوُّ هذه كانَت إذا ا عمَّ شيئًا تُقرِّر وال بالحكم
بهذا لها أُقدِّم فإنني لألخالق، ميتافيزيقا األيام من يوٍم يف أضع أن عزمي يف كان وملَّا
نقد إال األخالق ميتافيزيقا أصول يف آخر بحٌث َة ثَمَّ يُوجد ال إنه ا حقٍّ أصولها. يف البحث
مبحثًا الخالص النظري للعقل قدَّمناه الذي النقد كان ما نَحِو عىل الخالص، العميل العقل
األخري؛ النقد هذا القصوى رضورته يف يُعاِدل ال النقد ذلك أن غري امليتافيزيقا.8 أصول يف
أن يمكن الفهم، من حظٍّا الناس أقل عند حتى األخالق، مجال يف اإلنساني العقل ألن ذلك
من العكس عىل هو بينما واإلسهاب، الصواب من عالية درجٍة إىل ويرس سهولة يف يصل
ناحيٍة ومن ناحية، من هذا بحت. (جديلُّ) ديالكتيكي9 الخالص النظري االستعمال يف ذلك

امليتافيزيقية املبادئ بقسميها: األخالق» «ميتافيزيقا ظهرت كما ١٧٨٨م، عام يف العميل» العقل «نقد ظهر 8

١٧٩٧م). (أغسطس الفضيلة لنظرية األوىل امليتافيزيقية واملبادئ ١٧٩٧م)، (يناير الحق لنظرية األوىل
(املرتجم)

العقل نقد يف إليه قصد عما بها ًا معربِّ الصفات، استخدام الديالكتيكي كلمتَي هنا كانْت يَستخدم 9

املتعايل الديالكتيك وأن الظاهر، منطق هو الديالكتيك أن من املقدمة) املتعايل، الديالكتيك (باب الخالص
رات التصوُّ طبَّقنَا كلما نكتسبها أننا لنا يُخيَّل التي املعرفة يف املتضمن الوهم ذلك موضوعه خاص بوجٍه
وخلود والحرية، هللا، (كوجود التجربة حدود تتجاوز التي املوضوعات أو ذاتها يف األشياء عىل الخالصة
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تمهيد

نقًدا يكون أن له أُريد ما إذا الخالص، العميل العقل نقد من بالرضورة أتطلب فإنني أخرى
مشرتك؛ واحد مبدأٍ يف النظري العقل مع وحدته عن التعبري امُلستطاع من يكون أن كامًال،
بني فيه التمييز من بد ال بالذات، واحد عقٍل غري املطاف نهاية يف يكون أن يمكن ال أنه ذلك
مثل إىل به أصل أن استطاعتي يف كان وما فحسب. التطبيق عند عميل وآخَر نظري عقٍل
االختالف تمام ذكرتُه عما مختلف نوٍع من أخرى الٍت تأمُّ إليه أُِضيف أن بغري التمام هذا
«تأسيس َمبحِثي تسمية إىل لَجأُت ذلك أتالىف ولكي االرتباك. يف القارئ أُوِقع أن وبغري

الخالص. العميل العقل بنقد تسميته من بدًال األخالق» ميتافيزيقا
ناحيٍة من قادرًة للَفزع، املثري عنوانها عن النظر ِبَغض األخالق، ميتافيزيقا كانَت وملا
الخري من وَجدُت فقد العام؛ للفهم واملالءمة الشعبية من كبري بنصيٍب التمتُّع عىل ثالثة
من دق ما أُضيف أن بعُد فيما يل يَتسنَّى لكي وذلك عنها، لألصول التمهيد هذا أفصل أن
الفهم. تستعيصعىل التي واآلراء املذاهب إىل فيها، له التعرُّض من بُدَّ يكن لم وما مسائلها
املبدأ عن للبحث محاولًة كونه عن يزيد ال األخالق ميتافيزيقا تأسيس يف الكتاب هذا
عمًال تكون ألن منها املقصود الهدف يف تكفي محاولة وهي دعائمه، وتثبيت لألخالق األعىل

األخالق. يف آخر مبحث كل وبني بينه الفصل يمكن متكامًال
حتى لها يُقدَّر لم التي الهامة الرئيسية املسألة هذه عن أسوقها التي مزاعمي إن ا حقٍّ
بفضل التأييد من كبريًا حظٍّا وتنال صوابها ف يتكشَّ سوف ُمرضيًة معالجًة تُعاَلج أن اآلن
تَتجىلَّ التي البساطة من فيها ما وبفضل كله املذهب عىل نفسه األخالقي املبدأ هذا تطبيق
ال قد التي املزية، هذه عن أتخىل أن عيلَّ الواجب من أن َوَجدُت أنني غري أجزائها، جميع يف
ألن ذلك العام؛ النفع عىل دليًال تكون أن من أكثر األَثَرة عن تعبريًا إالَّ األمر حقيقة يف تكون
صحته، عىل قويٍّا دليًال ينهضان ال فيه يبدو قد الذي واليرس املبدأ بها يُطبَّق التي البساطة

وإن امُلطَلق، عن البحث فطبيعته الوهم؛ يف الوقوع يتحاىش أن يمكنه ال النظري العقل والعالم). النفس،
يحيط أن يستطيع لن فإنه والتجربة، الحس ميدان تتجاوز التي ،Ideen األفكار هذه بوجود يُسلِّم كان
الكلمة، هذه يستخدم وهو كانْت، ذهن يف دار وربما بها. يقينية معرفٍة أية إىل يتوصل أو بطبيعتها
املتعلق العقيل االستدالل ذلك (الجدل) الديالكتيك من جعل حني أرسطو إليه قصد الذي املعنى ذلك
من يبدأ الذي االستدالل أي الربهان وموضوعها (التحليالت) األنالوطيقا مقابل يف امُلحتَملة، الظنية باآلراء

(املرتجم) يقينية. مقدماٍت
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أجِل من دقيًقا امتحانًا يمتحنه أن من املرء يمنع التحيُّز من نوًعا يُوِقظان قد إنهما بل
نتائجه. عن النظر وِبَغض ذاته،

املعرفة من اإلنسان يسري حني املناهج أنسب أنه رأيت منهًجا الكتاب هذا يف اتَّبَعُت لقد
من تركيبية بطريقٍة فيسري يعود وحني تحليلية، بطريقٍة األعىل مبدئها تحديد إىل املشرتكة
انقسم وهكذا عليها،10 تطبيقه سيتم التي العامة املعرفة إىل ومصادره املبدأ هذا امتحان

األقسام: هذه إىل الكتاب
الفلسفية. املعرفة إىل باألخالق املشرتكة العقلية املعرفة من االنتقال ل: األوَّ القسم

األخالق. ميتافيزيقا إىل الشعبية األخالقية الفلسفة من االنتقال الثاني: القسم
الخالص. العميل العقل نقد إىل األخالق ميتافيزيقا من األخرية الخطوة الثالث: القسم

والفرق الرتكيبي. املنهج واألخري الثالث القسم ويف التحلييل، املنهج األَوَّلني الِقسَمني يف كانْت يتبع 10

الرشوط منها ليستخلص امُلعطاة الوقائع من يبدأ الرتاُجعي أو التحلييل املنهج أن عىل يقوم املنهَجني بني
العقل يف املوجودة واملبادئ الرشوط من التقدُّمي أو الرتكيبي املنهج يبدأ حني يف األساسية، واملبادئ
بينما الرتكيبي، املنهج عىل الخالص العقل نقد كتابه يف كانْت سار وقد املعطاة. الوقائع منها ليستخلص
فهو ٥)؛ ،٤ (املقدمات التحلييل املنهج عىل علًما» تصبح أن تريد ميتافيزيقا لكل «مقدمات كتابه يف سار
يقينيان، علمان الخالصة والفزياء الخالصة الرياضة أن هي يقينية حقيقٍة من األخري الكتاب هذا يف يبدأ
العقل نقد يف ا أمَّ قيامهما. إمكان تفرس التي والرشوط املبادئ الحقيقة هذه من يستخلص أن ويحاول
َمَلكة تمارس لكي عنها غنى ال التي الرشوط تُعتَرب العقل، يف موجودة َقبْلية مبادئَ من يبدأ فهو الخالص
هذا وعىل الخالصة. والفزياء الرياضيات مثل علوٍم وجود إمكان منها يستخلص ولكي وظيفتها، املعرفة
إذ وإحكاًما؛ دقًة الرتكيبي املنهج من أقل ولكنه استخداًما، وأَعمَّ سهولة أَكثَر التحلييل املنهج يُعد األساس
تناوًال أصعب فهو الرتكيبي املنهج ا أمَّ منها، يتثبت أن بدون سلًفا تها ِصحَّ يُفرتض واقعة إىل يستند إنه
من نفسه التفكري فعل أن كيف ِليُبني املعرفة عنه تصدر الذي األصل من يبدأ إنه إذ إقناًعا؛ أكثر ولكنه
املشرتك الوجدان من يبدأ التحلييل املنهج فإن باألخالق يتعلق فيما ا أمَّ العلم. إىل بالرضورة يؤدي أن شأنه
عىل أحكامه إصدار من تُمكِّنه التي العليا والرشوط املبادئ منه ليستخلص حقيقته، ُمفِرتًضا الناس، بني
والحرية. باإلرادة الذاتي واالستقالل امُلطَلق األخالقي األمر فكرة إىل بذلك فيصل املختلفة، السلوك أنواع
لكي تعبري، أصلح عنه تُعربِّ التي الحرية فكرة ومن العميل العقل فكرة من يبدأ فهو الرتكيبي املنهج ا أمَّ
البداية نقطة يكون ألن املشرتك الوجدان صالحية إثبات إىل ويصل امُلطَلق األخالقي األمر قياِم إمكاَن يفرس

(املرتجم) األخالقية. لألحكام
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األول القسم

املشرتكة العقلية املعرفة من االنتقال
الفلسفية املعرفة إىل باألخالق

خريًا عدُّه يمكن يشء يوجد ال خارجه، أو العالم، هذا يف رها تَصوُّ يمكن التي األمور بني من
ة. الَخريِّ اإلرادة هو: واحد، يشء إال اللهم َقيد، ودون اإلطالق وجه عىل

الذي االسم كان أيٍّا العقل، مواهب من سواها وما الُحكم1 وَمَلكة والذكاء، فالفهم،
هي املزاج، خصائص من ِبَوْصفها الهدف عىل واإلرصار والتصميم جاعة الشَّ أو به، ى تَتسمَّ
الطبيعية الهبات هذه أن غري اإلنسان، إليها يطمح بأن خليقة ة خريِّ خصائُص ريٍب بال كلها
والتي تستخدمها أن عليها التي اإلرادة تكن لم إذا والرضر السوء بالغة سيئًة تكون قد
ة. خريِّ إرادًة — الُخلق] [أو «الطبع»2 اسم السبب هذا أجل من خواصها أخص عىل يُطَلق

بتفسري تسمح التي والقواعد رات التصوُّ إدراك عىل املقدرة تلك هنا Verstand بالفهم كانْت يقصد 1

غاياته وبني سلوكه بني يالئم بأن لإلنسان تسمح التي أو عليها، الوحدة طابع وإضفاء واألشياء الظواهر
بالقدرة فطنة) – (ذكاء Witz كلمة يرتجم أن دلبوس فكتور الفرنيس املرتجم ويؤثر العملية. وأهدافه
للحكم الخاص تمييز بَمَلكة Urteilskraft الُحكم َمَلكة يرتجم وأن األشياء، يف التشابُه أوجه إدراك عىل
(ص١٦١–١٦٥) بطبعها Pölitz بوليتس قام التي امليتافيزيقا يف كانْت دروس إىل ذلك يف مستنًدا عليه،
(املرتجم) الذكر. السابقة شتاركه طبعة من ٤٢ ،٤٠ العملية» النظر وجهة من «األنثروبولوجيا وبكتابة
نجد العامة، العضوية بحالته املرتبطة استعداداته وعن باإلنسان، الطبيعة تصنعه عما املزاج يُعربِّ بينما 2
بها تتميز التي الخاصية تلك هو كانْت رأي يف الُخلق أو فالطبع بنفسه؛ يصنعه ما عىل يدل الطابع أن
أو سيئًة املبادئ هذه تكون قد عقله. له رشعها ُمحدَّدة أخالقيٍة بمبادئَ يرتبط الشخص وتجعل اإلرادة
بدًال ثابتة، كلية وُمسلَّمات ِلمبادئَ أفعاله يُخِضع حني َطبُعه يتحدد اإلنسان أن يمنع ال هذا ولكن فاسدة،

(املرتجم) جزئية. حسية لدوافَع إخضاعها من
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نفسها الصحة بل والرشف، والغنى، فالقوة، الحظ؛ هبات عىل ينطبق القول هذا ومثل
االعتزاز عنها يَتولَّد قد «بالسعادة»، تسميته عىل درجنا مما الحال، عن والرضا والهناء
َة ثَمَّ تكن لم إن هذا واختياًال، غروًرا فيصري األحيان أغلب يف ينحرف قد الذي بالنفس
ح وتُصحِّ عامة وأهداٍف غاياٍت نحو هها وتُوجِّ الوجدان عىل أَثَرها من تُصِلح خرية إرادٌة
بأية يمكن ال املتحيز غري العاقل الشاهد بأن القول إىل حاجة بنا وما كله، السلوك مبدأ
نقية إرادٍة كل عن تَعطَّل وقد النعيم أعطاف يف يتقلب كائٍن برؤية نفسه ترىض أن حال
خليًقا اإلنسان يكون لكي عنه غنى ال الذي الرشط هي ة الَخريِّ اإلرادة أن يبدو وهكذا ة. خريِّ

بالسعادة.3
عملها تيسري عىل تُساِعد وقد ة الَخريِّ اإلرادة هذه تسند التي الخصائص بعض هناك
دائًما تفرتض بل مطلقة، قيمٍة أية عىل ذاتها يف تحتوي ال ذلك مع ولكنها فعالة، مساعدًة
بحقٍّ لها نحمله الذي العايل التقدير من يحد مما عليها) (سابقة طيبة أخرى إرادٍة وجود
فاالعتدال مطلقة؛ ة خريِّ إرادٍة إىل نَظرتَنا إليها ننظر أن علينا امُلتعذَّر من ويجعل أنفسنا يف
من ة خريِّ ليست املتزن التدبُّر عىل واملقدرة النفس، عىل والسيطرة واالنفعاالت، العواطف يف
الذاتية) (أو الباطنة القيمة من جزءًا يبدو فيما تكون إنها بل فحسب، الوجوه من كثرٍي
قد األقدمون كان (وإن تَحّفظ دون ًة خريِّ نَُعدُّها لكي الكثري ينقصها أنه غري للشخص،
اإلرادة عليها تُقِدم التي املبادئ إىل تَستِند لم إذا ألنها ذلك عليه)؛ مزيد ال ثناءً عليها أَثنَوا
إنه بل فحسب، خطورًة أشد يجعله ال البارد ير الرشِّ دم وإن ها، َرشُّ يستفحل فقد الطيبة

عنها. تَجرَّد أنه لو سنحكم ُكنَّا مما أكثر أعيننا يف بشاعته من مبارشًة َليَِزيُد
وال ال نجاح، من تُحِرزه أو أَثٍَر من تُحِدثه بما ًة خريِّ تكون ال ة الَخريِّ اإلرادة إن
اإلرادة فعل طريق عن كذلك تكون إنها بل ذاك، أو الهدف هذا إىل للوصول بصالحيتها

بالسعادة، َجديِرين يجعلنا الذي اليشء ذاتها هي بأنها الفضيلة د يُحدِّ فكانْت فاضًال؛ يكون لكي أي 3
الهدف لذاتها السعادة عن البحث يف ترى التي اللذَّة بنظريات له صلة ال التعريف هذا أن ويُالَحظ
يف مذهبه إىل األخالق يف مذهبه من انتقاٍل مرحلة التعريف هذا أن والواقع إنساني. نشاٍط لكل األسمى
das oberste Gut األعىل الخري هي العميل، العقل نقد يف يقول كما الفضيلة، كانَت فإذا األسمى. الخري
بني الجمع فإن اإلنسان) بني عند أي املتناهية، العاقلة الكائنات عند االشتهاء َمَلكة موضوع (باعتبارها

(املرتجم) األَتَم. الكامُل والخري das höchste gut األسمى الخريُ هو والسعادة الفضيلة
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للمقارنة وجٍه بال — لنا بد فال ذاتها يف إليها نُظر إذا وأنها ذاتها، يف ة خريِّ أنها أعني وحده؛
ملصلحة بوساطتها يتحقق أن شأنه من ما كل عن درجات بها يرتفع تقديًرا نُقدِّرها أن —
أو األقدار نقمة شاءت ما وإذا مجتمعة. امليول كل ملصلحة بل ال كان، أيٍّا امليول من ميٍل
أهدافها، تحقيق عىل قدرٍة كل اإلرادة هذه تسلب أن الحموات بصفات تتسم طبيعة تقتريُ
اإلرادة إال يبق ولم يشء، أي إدراك عن تبذلها التي الجهود أشق برغم َعجَزت ما وإذا
تكون أن أقصد بل فحسب، رغبٍة مجرد تبقى أن بالطبع بهذا أريد (ال وحدها ة الَخريِّ
يشءٍ ِمثل الجوهرة، مَلَعان بذاتها تلمع فسوف طاقتنا) يف املمكنة الوسائل لجميع حشًدا
الُعقم وال شيئًا، القيمة هذه إىل تضيف أن تستطيع املنفعة فال قيمته؛ بكل نفسه يف يَحتِفظ
تَداُول تُيرسِّ التي التغليفة تكون أن عىل املنفعة تزيد ولن يشء. يف منها ينقص أن يمكنه
تويص لكي ال كافية، معرفًة بعُد يعرفوها لم من أنظار إليها تَلِفت أو الناس، بني الجوهرة

ثمنها. قيمة تُحدِّد أو العارِفني بها
يف املنفعة حساب تحسب أن ودون لإلرادة، امُلطَلقة القيمة عن وحدها الفكرة هذه يف
التقابُل عن وبالرغم بالرضورة يُثري الغرابة من نوًعا الفكرة هذه يف إن أقول لها؛ تقديرنا
إال ترتكز ال بأنها الظن إىل تدعو قد التي الشبهة من لونًا املشرتك، الِحس وبني بينها التامِّ
اإلرادة. عىل حاكًما العقل جعل من قصدها َفهُم أُيسء ربما الطبيعة وأن متعال، وهٍم عىل

هذه. النظر وجهة من الفكرة هذه نفحص أن نريد هذا أجل من
للحياة، أُعد لكائٍن أعني عضوي، لكائٍن الطبيعي التكوين إىل النظر عند نُسلِّم، نحن
أَنسَب وكان إالَّ اْلَغاياِت من ِبغايٍة ِلْلَوفاءِ ُجِعل فيه عضٍو من ما أنه اه ُمؤدَّ أسايسٍّ بمبدأ
إليه تَقِصد الذي األسايس الهدف كان فلو لها؛ مالءمًة وأكثرها الغاية هذه لتحقيق األعضاءِ
«السعادة»، وبالجملة والهناء» «البقاء له ر تُوفِّ أن إرادة وذي عقل ذي كائٍن من الطبيعة
جميع ألن ذلك غرضها؛ لتنفيذ أداًة املخلوق هذا عقل َجعَلت إذ االختيار أساءت قد لكانت
قاعدة وكذلك الغرض هذا لتحقيق يها يُؤدِّ أن الحي الكائن هذا عىل ينبغي التي األعمال
سيتحقق كان الغرض وذلك أََدق، وجٍه عىل غريزته له ترسمها كانَت بتمامها سلوكه
ُوِهب املخلوق هذا أن ولو ذلك، حاول أنه لو العقُل عنه يعجز كان مما أَضمَن بطريقٍة
َقه َوفَّ التي الطبيعية االستعدادات حول تدور الت تأمُّ نَسِج يف إال يشءٍ يف نفعه ملا العقل
التي ِللِعلة شكره عن والتعبري منها ُرزق بما نفسه وتهنئة بها واإلعجاب إليها، الحظ
امُلضللة الضعيفة القيادة ِلتلك لديه والرغبة االشتهاء َمَلكة إخضاع يف ال بها، عليه أَنعَمت
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لتمنع الَحيطة اتَخذَت قد تكون فإنها وبالجملة وغايتها، قصدها عن بالطبيعة واالنحراف
أن الكلية، ببصريته فيحاول، يتجارس أو العميل االستخدام طريق يف يسري أن من العقل

وحدها. الغريزة إىل جميًعا بهما وَلَعِهدت إليها ية املؤدِّ والوسائل السعادة خطة يضع
الحياة يف املتعة تحصيل إىل املستنري العقل انرصف كلما أنه نجد أننا والواقع
الناس، من كثريًا أن يف السبب هو وهذا الحقيقي. الرضا عن اإلنسان ابتََعد والسعادة،
توافر إذا هذا — العقل ممارسة يف التجربة من َقْدر أكرب لوا حصَّ الذين أولئك وباألخص
امليزولوجيا،4 من ُمعنيَّ قْدٌر لديهم يَتولَّد — بذلك يعرتفون يجعلهم اإلخالصمما من لديهم
ال لوها، حصَّ التي املزايا كل حساب يحسبوا أن بعد ألنهم ذلك العقل؛ كراهية من أعني
تبدو (التي نفسها العلوم من كذلك بل الشائع، الرتف فنون كل اكتشاف وراء من أقول
أنفسهم لوا حمَّ إنما أنهم األمر حقيقة يف يجدون ذهني) ترٌف وكأنها املطاف نهاية يف لهم
الغالبة الفئة هذه نحو يشعرون وأنهم السعادة، من َجنَوه ما أضعاف والشقاء التعب من
تأثريًا يُؤثِّر بأن للعقل تسمح وال وحدها الطبيعية الغريزة إىل قيادها تُسِلم التي الناس، من
من لها تضمره ا عمَّ بكثرٍي يزيد الحسد من ِبلوٍن أفعال، من تدَع وما تأتي ما عىل كبريًا
املدائح ُغَلواء من يُكفِكفون الذين أولئك حكم بأن نعرتف أن علينا ينبغي وهكذا تحقري.
يف والرضا بالسعادة يتعلق فيما لنا لها يُحصِّ أن العقل عىل يَتعنيَّ التي املزايا د تُمجِّ التي
عن ذلك يف يصدرون ال يشء، ال من أَقلَّ تصري حتى شأنها من يضعون بل ال الحياة،
يف يقوم إنما إليه يذهبون الذي الحكم هذا إن بل الكون، تحكم التي بالعناية ساخٍط طبٍع
يف يهدف إنما العقل وأن نبًال، وأسمى اختالًفا أشد وجوده من الغاية أن فكرة عىل حقيقته
يُخِضع أن بالتايل اإلنسان عىل وأن السعادة، تحقيق إىل ال خاصًة الغاية هذه إىل الحقيقة

األسمى.5 الرشط بوصفها الغاية لهذه الشخصية مآربه األحيان معظم يف

أعداءً نُصِبح أالَّ عىل «فلنحرص سقراط): (أي قال د): ٨٩ فايدون، محاورة (راجع أفالطوني اصطالح 4
ال الذي الحظ تَعِس من إنه «إذ يقول: واستطرد لإلنسان.» أعداءً غريُنا أصبح كما Misologot للربهان
األصل نفس عن تنشأ الربهان عداوة أن فالحق للربهان؛ عدوٍّا اإلنسان يصبح أن يشءٌ تعاسته يف يعادله

(املرتجم) بنصه. كانْت أخذه إلخ.» … اإلنسان عداوة عنه تنشأ الذي
وظيفًة له أن يُثِبت وهذا لإلنسان، السعادة تأمني وظيفته َجَعل إذا منه الغاية يخطئ العقل إن أي 5

(املرتجم) أسمى. غايٍة تحقيق إىل تهدف أخرى
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تسعى ما إىل رشيدة قيادًة اإلرادة لقيادة كافية صالحيًة يَصلُح ال العقل كان وملا
منها) اإلكثار عىل نفسه هو يعمل (التي حاجاتنا جميع إرضاء وإىل موضوعات من إليه
أُوتينا قد ُكنَّا وملا الغرض، هذا تحقيق عىل منه أَقَدر املفطورة الطبيعية الغريزة وكانت
ينبغي الحق مصريه فإن «اإلرادة»؛ عىل أَثَرها تُؤثِّر أن عليها َمَلَكة أعني عملية، َمَلكًة العقل
تكون بل الغايات، من غاية لتحقيق وسيلًة تكون ال فينا ة خريِّ إرادٍة بعث إىل يتجه أن
بينما امُلطَلقة، الرضورة تقتضيه أمًرا العقل وجود كان هذا أجل من ذاتها. يف ة خريِّ إرادًة
إىل تسعى التي الغايات َوفَق الفطرية استعداداتها فيه ُوزِّعت مجال كل يف الطبيعة سارت
تكون أن ينبغي ولكن كله، الخري وال األوحد الخري هي اإلرادة هذه تكون ال قد تحقيقها.
إىل النزوع ذلك يف بما آخر، َخرٍي كلُّ عليه يتوقف الذي والرشط األسمى الَخريَ بالرضورة
نستطيع ما الطبيعة يف تتجىل التي الحكمة مع يتفق مما يكون الحالة هذه يف السعادة.
من تَحدُّ امُلطَلقة، األوىل الغاية لتحقيق عنها ِغنى ال التي العقل، ثقافة أن من نُالِحظه أن
الحياة هذه يف السعادة، وهي أَال دائًما، املرشوطة الثانية، الغاية تحقيق من كثرية وجوٍه
َسريَها تسري ال هذا يف والطبيعة يشء. ال إىل تُحيَلها أن إىل األمر بها ينتهي لقد بل األقل، عىل
إنما ة، خريِّ إرادٍة إقامة هو األسمى العميل هدفه أن يعرف الذي العقل ألن ذلك غاية؛ دون
يَنبُع الذي الرضا وهو طبيعته، يُناِسب الذي الرضا من بنوٍع الهدف هذا بلوغ عند يُِحس
يَلَحق الذي الرضر من بيشءٍ ذلك ارتبط وإن نفسه، العقل إال يعيِّنه ال غرٍض تحقيق عن

النفسية. النوازع أغراض
من درجٍة بأسمى ذاتها حدِّ يف الجديرة ة الَخريِّ اإلرادة ر تصوُّ نتناول أن أجل ومن
يف كامنًا نجده ما نَحِو عىل وافيًا، تناُوًال غايٍة أو هدٍف أي عن النظر ِبَغض ة والخريِّ التقدير،
ر التصوُّ هذا هيِّنًا، تبصريًا به يُبرصَّ أن إىل بل يُعلَّم أن إىل يحتاج ال السليم، الطبيعي الفهم
الذي الرشط يكون والذي دائًما مكاٍن أَرفَع ألفعالنا الكاملة للقيمة تقديرنا يف يحتل الذي
الواجب ر تصوُّ سنفحص وافيًا تناُوًال نتناَوَله أن قبل إننا أقول عداه؛ ما لكل عنه غنى ال
نخطئ ُمعيَّنة، ذاتيٍة وعوائَق بتحديداٍت هذا اقرتن وإن ة خريِّ إرادٍة ر تصوُّ عىل ينطوي الذي
املضاهاة طريق عن الحقيقة يف له تُتيح إنها إذ منه؛ تُشوِّه أو تحجبه إنها قلنا إن كثريًا

وصفائه.6 روعته تمام يف ويتجىل نفسه عن يكشف أن وبينها) (بينه

اإلنسان)، (بني املتناهية العاقلة الكائنات عند طيبة إرادًة بالرضورة تكون اإلرادة بأن القول يمكن ال 6

عىل العقل من مبارش تأثريٌ َة ثَمَّ فليس الحساسية؛ مع جنب إىل جنبًا العقل لديها يُوجد كائناٍت ِعند أي
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جاز وإن للواجب منافية أنها عنها ُعِرَف التي السلوك أفعال كل جانبًا هنا أَدَع
نسأل أن اإلطالق عىل نملك ال ألننا ذلك نافعًة؛ أفعاًال تلك أو هذه النظر وجهة من اعتبارها
جانبًا أَدَع كذلك رصيحة. مخالفًة تُخاِلفه دامت ما بالواجب، ُشعوٍر عن َصدَرت قد كانَت إن
مبارش َميٍل» «بأي نحوها الناس يشعر ال ولكن حقًة، مطابقًة الواجب تطابق التي األفعال
يف علينا السهل من أن ذلك آخر؛ بميٍل َمدفوِعني ممارستها عىل ذلك مع يُقِبلون كانوا وإن
عن أو بالواجب ُشعوٍر عن ت تمَّ قد للواجب املطابقة األفعال كانَت إن نتبني أن الحالة هذه
يكون حني الفارق هذا نُالِحظ أن كثريًا علينا سيصعب ولكن املصلحة، عىل أنانيٍّ حرٍص
ذلك مثال مباًرشا.7 ميًال ذلك جانب إىل إليه الشخص يميل وحني للواجب مطابًقا الفعل
التاجر وإن امُلجرِّب، غري عميله عىل السعر من التاجر يرفع أال الواجب مع يتفق مما أنه
سعٍر عىل َليُحافظ إنه بل والرشاء، البيع سوق راج حيثما بالفعل ذلك ليتحاىش الَفِطن
بها يشرتي التي األسعار بنفس لَديه يشرتي أن الطفل َليَستطيع حتى للجميع عامٍّ ثابٍت
تكفي ال األمينة املعاملة هذه أن غري «بأمانة»، يُعاِمله هنا فاإلنسان وإذن آخر. إنساٍن أي
إيماٍن عن هذا مسلكه يف صدر قد التاجر بأن االعتقاد إىل نذهب تجعلنا لكي اإلطالق عىل
املقام هذا يف اإلنسان يستطيع وال ذلك. اقتضت قد مصلحته إن األمانة. وبمبادئ بالواجب
العاطفة هذه َجعَلته بحيث عمالئه، نحو مباًرشا ميًال نفسه يف يحمل كان أنه يفرتض أن
هذا يصدر فلم وإذن السعر. يف اآلخر عىل منهم واحًدا ل يُفضِّ ال نحوهم بها يُِحس التي
وحدها. الذاتية املصلحة هو عليه الباعث كان بل مبارش، ميٍل عن وال واجٍب عن ال السلوك
إىل باإلضافة وهي واجب، حياته عىل اإلنسان محافظة فإن ذلك، من العكس وعىل
معظم يخالج الذي الَقِلق الحرص أن بَيَْد مبارش. بميٍل نحوه ِمنَّا واحٍد كل يشعر أَمٌر هذا
عىل تحتوي ال عليها يقوم التي وامُلسلَّمة ذاتية، قيمٍة عىل ينطوي ال حياتهم عىل الناس
ال ولكنهم الواجب»، مع يتفق «بما حياتهم عىل ا حقٍّ يحافظون إنهم أخالقي. مضموٍن أي

(راجع الخالص» العقل «نقد فصول أصعب من فصًال بينهما العالقة لبيان كانْت كرَّس وقد الحساسية.
ق يُوفَّ لم وإن الخالصة) الفهم تصورات استنباط عنوان تحت الرتنسندنتايل، التحليل باب يف الثاني القسم
حساَب يحسب أن الطيبة لإلرادة تحليٍل لكل الَخرِي ومن منها. غرضه توضيح يف التوفيق ُكلَّ باعرتافه

(املرتجم) ية. الِحسِّ والدوافع النََّزعاِت جانب من اإلرادة تُالِقيها التي العقباِت
ُمطابَقًة الواجب لفكرة ُمطاِبقًة إليه الدوافع تكون أن هو كانْت عند األفعال ألخالقية الوحيد املعيار 7

(املرتجم) باطنة.
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والسخط صات امُلنغِّ تسلب حني ذلك من العكس وعىل «بالواجب». شعور عن ذلك يفعلون
الذي الَقَدر عىل بالَغَضب القوية النفس ذو التعيس يُِحس وحني للحياة، طعٍم كل اليائس
عىل ذلك مع ويحافظ املوت لنفسه فيتمنى الهوان، أو بالهزيمة إحساسه من أكثر له ُقِسم
أخالقي. مضموٍن ذات ُمسلَّمته تكون عندئٍذ جزع، أو ميٍل عن ال يُحبها، أن دون الحياة

العطف بها بلغ التي النفوس بعض وهنالك واجب، اإلنسان، استطاع حيثما اإلحسان،
كان طاملا الغري، رضا يف واللذة حولها الرسور إشاعة يف الباطنة املتعة تجد يجعلها مبلًغا
مثل أن أزعم أنني غري أَثَرة. أو غروٍر من دافٌع ذلك إىل يدفعها أن دون أفعالها، من فعًال
حقيقية، أخالقية قيمٍة عىل ينطوي ال للثناء، واستحقاقه للواجب مطابقته مع الفعل، هذا
فصادف الحظ أسعده إذا الذي الرشف إىل امليل ذلك مثال ويُالزمها، أخرى ميوًال يُرافق بل
للرشف، َمجلبًة بالتايل يكون ما ومع الواجب ومع العامة املصلحة مع الواقع يف يتفق ما
ينقصها امُلسلَّمة أن ذلك والتقدير؛ االحرتام يَستحقَّ لم وإن والتشجيع الثناء استحق فقد
فإذا «بالواجب». شعوٍر عن بل ميٍل عن ال األفعال هذه تُؤدَّى أن أعني األخالقي؛ املضمون
عىل تقيض التي الذاتية الهموم ُسحب َلَفَعته هذا اإلنسان بني صديق وجدان أن فرضنا
من ِلغريه الَخرِي تقديم عىل قادًرا يزال ال وأنه اآلخِرين، أقدار يف وجدانية مشاركٍة كل
وأنه جارحة، فيه يُحرِّك اآلخِرين شقاء يُعد فلم الشخيص بشقائه ُشغل قد وأنه امُلعذَّبنَي،
امُلميت الجمود هذا من نفسه ينزع أن يستطيع َميٌل فيها عليه يُؤثِّر ال التي الحال هذه عىل
لهذا تكون فقط عندئٍذ ميل، كل عن ُمجرًَّدا فحسب، بالواجب شعوٍر عن الفعل يُؤدِّي وأن
يف َوضَعت الطبيعة أن لو فأقول هذا عىل أزيد إنني بل األصيلة، األخالقية قيمته الفعل
األمني) اإلنسان (وهو كان ولو الوجدانية، املشاركة من قليًال ذاك أو اإلنسان هذا قلب
الصرب من ُرزق قد نفسه هو ألنه ربما الناس، من غريه آلالم االكرتاث عديم املزاج بارد
عىل أو الناس من غريه عند وجودها يفرتض يجعله وما آالمه به يُواِجه ما والثبات والعزم
(الذي اإلنسان هذا مثل تجعل أال الطبيعة شاءت إذا أقول مثلها؛ لديه يكون بأن مطالبته
نفسه يف يجد أن اإلنسان هذا مثل يعدم فهل للبرش، محبٍّا صديًقا إنتاجها) أسوأ يكون لن
ملزاٍج تكون أن يمكن التي القيمة من بكثرٍي أعىل قيمًة نفسه يعطي يجعله الذي املصدر
األخالقية القيمة وهي (الطبع)، الشخصية عىل نخلعها التي القيمة إن بىل! بطبيعته؟ خريِّ
أعني املجال؛ هذا يف الخصوص وجه عىل تظهر أخرى، قيمٌة سموها يف يُضاِرعها ال التي

بالواجب. شعور عن بل ميٍل عن ال اإلنسان يُحِسن أن
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ألن ذلك مبارش)؛ غري بطريٍق األقل (عىل واجب الذاتية لسعادته اإلنسان تأمني إن
يتم لم حاجاٍت وسط ومعيشته عليه، العديدة الهموم وتزاُحم حاله، عن املرء رضا عدم
النظر رصفنا لو حتى ولكننا واجباته، عىل يدوس أن عىل له قويٍّا إغراءً تكون قد إشباعها
القوة بالغ باطن نزوٌع يتملَُّكهم جميًعا الناس أن فسنجد الواجب، فكرة عن املقام هذا يف
السعادة] فكرة [أي بالذات الفكرة هذه يف تتحد النزعات جميع ألن ذلك السعادة؛ نحو
رضًرا تُلِحق بحيث األحيان أغلب يف تكون تويصبالسعادة التي القاعدة أن غري كلية. وحدًة
وُمؤكًَّدا ًدا ُمحدَّ ًرا تصوُّ لنفسه ن يُكوِّ أن اإلنسان يستطيع ال وبحيث امليول، ببعض كبريًا
ولهذا السعادة؛ اسم عليه يُطَلق ما وهو امليول، هذه إشباع من يَتألَّف الذي املجموع عن
الذي والوقت به يعد ما إل باإلضافة ًدا ُمحدَّ فريًدا ميًال نجد أن يشءٍ يف العجيب من فليس
عىل ذواقة امرءًا نجد وأن ُمذبذَبة، فكرٍة سيطرة تحت يقع فيه، إشباعه يتم أن يُنتََظر
الذي األلم يختار كما يستطعمه بطعاٍم االستمتاع عىل اختياره بمحض يقبل املثال، سبيل
متعة نفسه عىل يُضيِّع أن يشأ لم األقل عىل هنا حسابه يف ألنه ورائه؛ من عليه سيرتتب
ولكن الصحة، يف تكمن التي السعادة عن خاطئًا يكون ربما ألمل انتظاًرا الراهنة اللحظة
تبلغ لم الصحة كانْت إذا إرادته د يُحدِّ لم أيًضا الحالة هذه يف للسعادة العام امليل كان إذا
الحالة، هذه يف فسيبقى حسابه، يف بالرضورة بداخلها يجعله مبلًغا اعتباره يف األهمية من
عن بل ميل، عن ال سعادته، تحصيل عىل بالعمل يأمره قانون سواها، حالٍة كل يف كما

ة. حقَّ أخالقية ِقيمٌة ملسلكه تكون فحسب هنا وها بالواجب، إحساس
اإلنسان وىصَّ التي امُلقدَّس الكتاب مواضع نفهم أن نزاع بال علينا ينبغي املعنى بهذا
أن يمكن ال ميًال ِبَوصفه الحب ألن ذلك لنا؛ عدوٍّا الجار هذا كان لو حتى جاره، ِبمحبِة فيها
اإلطالق عىل ميل َة ثَمَّ يكون ال حني املحض، بالواجب إحساٍس عن اإلحساس ا أمَّ به، يُوَىص
عميل حبٌّ هو إنما ب، غالَّ طبيعي نفوٌر عنه يصدنا حني بل ال عليه، اإلقدام إىل يدفعنا
مبادئ عىل ويستند الحساسية، نوازع عىل ال اإلرادة عىل يقوم باثولوجي8 انفعايل حبٌّ ال
به.9 يُوَىص أن يمكن الذي هو وحده الحب ذلك مفرطة، عاطفية مشاركٍة عىل ال السلوك

الحساسية، عىل أعني اإلنسان، طبيعة من ى امُلتلقَّ السلبي الجزء عىل يعتمد ما «بالباثولوجي» كانْت يقصد 8
(املرتجم) للعقل. الحرة الفاعلية عىل يعتمد ما «بالعميل» ويقصد

أن ذلك من وأقل الحب، «أريد» ألنني أحب أن يمكنني وال باإلرادة، ال «بالعاطفة»، يتصل أمر الحب 9

الواجب أن ذلك عىل ويرتتب الحب)، عىل أُكَره أن يمكن ال إنني (إذ ذلك أفعل أن «واجبي» من ألن أحب
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األخالقية قيمته يستمد ال بالواجب إحساس عن يتم الذي الفعل تقول: الثانية القضية
لها، وفًقا به القيام تَقرَّر التي امُلسلَّمة من بل ورائه، من بلوغه يُرَجى الذي «الهدف» من
الذي اإلرادة مبدأ عىل فَحْسُب تعتمد بل الفعل، موضوع واقعية عىل تتوقف ال إذن فهي
أن تقدم مما ويتضح االشتهاء. موضوعات كل عن النظر ِبرصف بمقتضاه، الفعل حدث
بوصفها عنها، تنجم التي واآلثار بأفعالنا القيام عند لدينا تكون أن يمكن التي األهداف
قيمٍة أو مطلقة قيمٍة أية األفعال هذه تعطي أن تستطيع ال لإلرادة، ُمحرِّكًة ودوافَع غاياٍت
باألَثَر عالقتها حيث من اإلرادة يف تُوجد لم إن القيمة، هذه تُوجد أن إذن يمكن أين أخالقية.
ِبَغض اإلرادة مبدأ يف إال تُوجد أن يمكن ال القيمة هذه إن األفعال؟ تلك وراء من امَلرُجو
موقًعا تقع اإلرادة ألن ذلك الفعل؛ ذلك مثل َطريِق عن تتحقق قد التي الغايات عن النظر
مادية، وهي إليه، الدافعة البَعدية البواعث وبني شكيل، وهو الَقبْيل، مبدئها بني وسًطا
بُد فال ما، يشءٍ طريق عن تتحدد أن الالزم من كان وملا الطرق، َمفِرق عىل تقع وكأنها
إذ واجب؛ عن فعٌل يحدث حينما عام، بوجٍه لإلرادة الشكيل املبدأ طريق عن تُحدَّد أن لها

مادي. مبدأٍ كل عنه نُزع قد يكون
فأستطيع السالفتنَي، القضيتنَي عىل املرتتبة النتيجة بمثابة وهي الثالثة، القضية ا أمَّ
للقانون». احرتام عن بفعل القيام رضورة هو «الواجب التايل: النحو عىل عنها أُعربِّ أن
اإلقدام أَنِوي الذي الفعل آثار من أثًرا ِبوصِفه للموضوع، ميًال لديَّ أجد قد إنني ا حقٍّ
نشاًطا وليس لإلرادة أَثَر ُمجرَّد أنه ذلك يف والسبب احرتاًما، له أحمل لن ولكنني عليه،
أم عني صادًرا أكان سواءٌ عام، بوجٍه للميل أحمل أن أستطيع ال وباملثل به. تقوم اًال فعَّ
الحالة يف أُِحبه قد بل األوىل، الحالة يف أُحبِّذه أن جهدي وُقصارى احرتام، أي غريي، عن
لها َكمبدأٍ بإرادتي يرتبط ما إن الخاصة. مصلحتي يُعزِّز مما أَعدُّه قد أنني أعني الثانية،

فعًال باعتباره يمكن، amor benevolentiae اإلحسان ولكن العقل. مع يتناىف أمٌر الحب يفرض الذي
نفسك، تحب كما جارك تحب أن عليك ينبغي قيل: فإذا الواجب. لقانون يخضع أن السلوك، أفعال من
أن الحب هذا طريق عن عليك وأن ل)، األوَّ املحل (يف مبارشة تحب أن عليك ينبغي أنه ذلك معنى فليس
حب نفسك يف الخريِّ الفعل هذا وسيُولِّد لجارك، الخري» «َقدِّم معناه: بل الثاني)، املحل (يف الخري تفعل
املبادئ األخالق، ميتافيزيقا عن عام). بوجٍه الخري فعل إىل تميل يجعلك استعداًدا يصبح (بحيث الناس
املكتبة ص٢٤٤-٢٤٥ ،٧٠ K. Vorländer فورلندر طبعة ،١٢ املقدمة، الفضيلة، لنظرية امليتافيزيقية

(املرتجم) هامبورج. الفلسفية،
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من األقل عىل يُستبعد أو عليه، يُسيطر بل َمييل يخدم ال أبًدا، آثارها من َكأَثٍر ال فحسب،
أن يمكن الذي وحده هو ذاته يف امُلجرَّد فالقانون وإذن االختيار. عند اإلرادة) (أي حسابها
من بباعث تم األفعال من فعٍل عىل كان فإذا أخالقيٍّا. أمًرا وبالتايل لالحرتام، موضوًعا يكون
يبقى ال فسوف اإلرادة موضوعات من موضوٍع كل ومعه للعميل أَثَر كل يستبعد أن الواجب
ومن «القانون»، هو املوضوعية الناحية من يكون أن إال اإلرادة يُحدِّد أن يمكن مما يشءٌ
التي امُلسلَّمة10⋆ إال يبقى لن وبالتايل العميل، القانون الخالصلهذا االحرتام الذاتية الناحية
وامليول النزعات جميع عن التخيلِّ إىل ذلك أَدَّى لو حتى القانون، هذا مثل باتِّباع تأمرني

نفيس. يف أحملها التي
أي يف وال ورائه، من يُنتَظر الذي األثر يف تكمن ال للفعل األخالقية القيمة فإن وهكذا
جميع ألن ذلك امُلنتَظر؛ األَثَر هذا من عليه الباعث استعارة إىل يحتاج الفعل مبادئ من مبدأٍ
الغري) إسعاد عىل والعمل بل حاله، عىل اإلنسان رضا (مثل الفعل عىل املرتتبة اآلثار هذه
حي كائٍن إرادة إىل حاجة هناك يكون ال بحيث أخرى؛ أسباٍب عن تنتج أن أيًضا يمكن
يف القانون تمثُّل كان ذلك أجل من امُلطَلق. والَخري األسمى الَخري انجد وحدها فيها عاقل،
هو ع، امُلتوقَّ األَثَر ال التمثُّل، هذا وجعل وحده، العاقل الكائن عند بالطبع يتم ما وهو ذاته،
الَخري ذلك يُؤلِّف الذي هو وحده التمثُّل هذا كان ذلك أجل من أقول لإلرادة؛ املحدد املبدأ
يعمل الذي الشخص لدى حاًرضا بالفعل نجده والذي أخالقي، بأنه نصفه الذي السامي

فعله.11⋆ عن الناتج األَثَر من ننتظر ما أول ننتظره أن لنا يَِصح وال له وفًقا

يصلح أن يمكن الذي املبدأ ذلك (أعني املوضوعي املبدأ ا أمَّ اإلرادة، لفعل الذاتي املبدأ هي ⋆ املسلمة 10

عىل الكاملة السيطرة يسيطر أن للعقل تيرس لو العاقلة الكائنات لكل عمليٍّا ً مبدأ أيًضا الذاتية الناحية من
العميل.⋆ القانون فهو االشتهاء) ملكة

كيف يبني الذي (أي لسلوكها قاعدة نفسها الذات منه تجعل الذي للفعل، الذاتي املبدأ هي ⋆ املسلمة
وبالتايل ُمطَلق، نحٍو عىل العقل به يأمرها ما ذلك من العكس عىل فهو الواجب مبدأ ا أمَّ تفعل) أن تريد
كما هو األخالقي للمذهب األعىل فاملبدأ وإذن تفعل). أن عليها ينبغي كيف (ويبني موضوعي نحٍو عىل
ليست ُمسلَّمة وكل ا، عامٍّ قانونًا تكون ألن الوقت نفس يف تصلح مُلسلَّمٍة مطابًقا يكون أن فعلك يف راِع ييل:

(املرتجم) .(٤ املقدمة، الحق، نظرية األخالق، ميتافيزيقا (راجع: لألخالق. منافية فهي لذلك كفئًا
آوي الغامض اإلحساس من ملجأ عن «االحرتام» كلمة وراء أبحث إنما أنني فيزعم الئم يلومني ⋆ قد 11

فليس وعاطفًة، إحساًسا يكن وإن االحرتام ولكن عقيل، ٍر تصوُّ طريق عن املسألة ح أُوضِّ أن من بدًال إليه،
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التفاٍت دون إرادتي، له تمثُّيل يُحدِّد أن بد ال الذي القانون هذا يكون أن عىس ماذا
ودون اإلطالق، وجه عىل ة خريِّ بأنها اإلرادة هذه تسمية يمكن كما عنه الناجم األثر إىل
نتيجة فيها تنبثق أن يمكن التي الدوافع كل من اإلرادة جرَّدت قد كنت ملَّا ظ؟ تحفُّ أدنى

يتميز فهو ذلك أجل ومن عقيل. ٍر تصوُّ طريق عن تلقائيٍّا تَولَّد إحساس هو بل بالتأثُّر، «ُمتَلقى» إحساًسا
مبارشة معرفًة أعرفه ما إن الخوف. أو بامليل تتصل التي ل األوَّ النوع من املشاعر كل عن نوعيٍّا تميًُّزا
ما لقانوٍن إرادتي بتبعية الشعور عىل فحسب يدل االحرتام، من بنوٍع أعرفه فإنما له، أخضع كقانون
والشعور القانون بواسطة مباًرشا ًدا تحدُّ اإلرادة تحدُّد إن حيس. عىل أخرى ُمؤثراٍت جانب من ٍط تَوسُّ بغري
أن والواقع له. علة ال الذات عىل للقانون أثًرا االحرتام هذا يُعتَرب «باالحرتام»،⋆ بحيث ى يَُسمَّ ما هو بذلك
للميل موضوًعا باعتباره إليه النظر يمكن ال يشءٌ لذلك وهو الذاتي. بحبي تُضارُّ قيمة تمثُّل هو االحرتام
االحرتام موضوع فإن ذلك وعىل جميًعا. معها بَه الشَّ من شيئًا الوقت نفس يف يحمل كان وإن للخوف، وال
له نخضع إننا ذاته. يف رضوري قانوٌن هو وبما أنفسنا، عىل نحن نفرضه كما القانون وحده، القانون هو
بأنفسنا؛ أنفسنا عىل نفرضه إننا حيث من ا أمَّ الذاتي، الحب إىل الرجوع بغري وذلك قانون، هو حيث من
كل إن امليل.⋆⋆ مع الثاني االعتبار وعىل الخوف، مع مشابهة األوَّل االعتبار عىل وفيه إلرادتنا نتيجة فهو
الشخص ذلك لنا يرضب الذي االستقامة) (لقانون للقانون احرتاٌم األمر واقع يف فهو للشخص احرتام
للقانون مثاًال املوهوب الشخص يف نرى فإننا مواهبنا، من نزيد أن واجبنا من نرى ُكنَّا وملا عليه. املثل
نحوه نحس يجعلنا الذي هو وهذا ذلك) يف به نتشبه لكي واملران بالدُّربة أنفسنا نأخذ بأن يأمرنا (الذي

للقانون. االحرتام من يتكون فإنما األخالقية ⋆⋆⋆Interesse باملنفعة نصفه ما كل إن باالحرتام.
واالحرتام األخالق. عليه تقوم أساًسا يكون أن صلح ملا وإال باعثًا، أو دافًعا االحرتام يُعد أن يمكن ⋆ ال
الوفاء عىل أمثلة أو رموز أنهم اعتبار عىل إليهم ه يُوجَّ فإنما لألشخاص ه ُوجِّ وإذا لألشياء، يكون ال
من امليل وبني وبينه ناحية من الخوف وبني االحرتام بني املشابهة عن هنا كانْت يقوله ما ا أمَّ بالواجب.
يقول كما اإلعجاب، هو باالحرتام شبًها األشياء أقرب أن ذلك التشبيه؛ قبيل من إال ذلك فليس أخرى ناحيٍة
،٢٣) الحكم» ملكة «نقد يف يبني كما الثالث)، الفصل ل، األوَّ (الكتاب العميل» العقل «نقد يف نفسه هو
للقانون نحمله الذي لالحرتام ترمز Das Erhabene للسامي نحملها التي العاطفة أن كيف (٢٩ ،٢٧

(املرتجم) األخالقي.
نحن أننا كيف ليبني Autonomie لإلرادة الذاتي االستقالل بفكرة بعد فيما كانْت ⋆⋆ سيستعني

(املرتجم) اختيارنا. بمحض له نخضع الذي األخالقي الترشيع مصدر أنفسنا
أن ويستطيع العقل، يتمثله دافع عنده فاملنفعة باملنفعة؛ يقصده ما بعُد فيما كانْت ح ⋆⋆⋆ سيُوضِّ
وذلك املنفعة، عن مجرد منفعة شئت إن أو خالصة، منفعٌة وهناك امليول. من أو نفسه من ا إمَّ يستمده

(املرتجم) الفعل. موضوع من ال وحده، األخالقي القانون من الدافع يستمد حني
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اإلجمال،12 وجه عىل لألفعال العامة القانونية الصورة غري يتبقى فلن ما، قانوٍن إلطاعة
السلوك أسلك أن دائًما عيلَّ ينبغي إنه أي لإلرادة، ً مبدأ تكون أن ينبغي التي وحدها وهي
االتفاق مجرد أن نجد هنا ا. عامٍّ كليٍّا قانونًا ُمسلَّمتي تصبح أن أريد أن من يُمكِّنني الذي
هو ُمعيَّنة) أفعاٍل عىل قائم ُمحدَّد قانوٍن إىل االستناد (دون عام بوجٍه القانون مع التام
وفكرًة باطًال وهًما الواجب يكون ال حتى لها ً مبدأ يكون أن ينبغي الذي وهو اإلرادة، مبدأ
عىل املوافقة تمام يُواِفق العميل، لحكمه تطبيقه يف البرش، بني املشرتك العقل إن خرافية.

ذكره. من انتهينا الذي املبدأ دائًما َعينَيه نُصَب ويجعل قولُه، تقدَّم ما
بينما وعًدا أِعد أن الضيق، يشتد حني يل، يجوز أال السؤال: هذا املثال سبيل عىل فلنُلِق
أن يمكن اللَّذَين املعنينَي بني يٍُرس يف هنا ها أُفرِّق إنني به؟ الوفاء عدم عىل النية أُبيِّت
قد كاذبًا؟ وعًدا أِعد أن الواجب مع يتفق مما أو الفطنة من كان إن أعني السؤال: يحتملهما
يكفي ال أنه سأجد أنني بَيَْد مرة. من أكثر يف ذلك إىل ألجأ أن نزاع بغري الفطنة من يكون
َجيًِّدا؛ الرأي أَتدبَّر أن عيلَّ إن بل الوسيلة، هذه إىل بااللتجاء راهن مأزق بنفيسمن أخرج أن
الخالص أحاول التي تلك من وأعظم أَشدَّ مضايقاٍت ذلك بعد الكذبة هذه يل تسبَّب فقد
ن التكهُّ يمكن ال «دهاء» لنفيسمن أزعمه ما كل من الرغم عىل النتائج، كانَت وملا اآلن، منها
أن اآلن أحاول َرش كل رضره يف يتجاوز قد آخر إنساٍن لثقة فقدي وكان بسهولة، بها
وفًقا هنا مسلكي أجعل أن فطنًة ذلك من أَبَعد أليس نفيس: أسأل أن عيلَّ إن أقول أتحاشاه؛
يتجىلَّ ما رسعان أنه غري به؟ الوفاء أنوي ال وعًدا أبذُل أالَّ عىل نفيس أُعوِّد وأن عامة مُلسلَّمٍة
أن عىل فيها. الوقوع أخىش التي النتائج عىل دائًما تقوم إنما امُلسلَّمة هذه مثل أن هنا ها يل
عن يصدر الذي الصدق عن ا تامٍّ اختالًفا يختلف بالواجب شعور عن يصدر الذي الصدق
قانوٍن عىل األوىل الحالة يف ذاته يف الفعل ر تصوُّ يحتوي فبينما الضارة؛ النتائج من خوف
ترتبط أن يمكن النتائج أي ألتبني أخرى جهٍة يف أتطلع أن الثانية الحالة يف عيلَّ يكون يل،
عىل أَقَدمُت قد بذلك أكون فإنني الواجب، مبدأ عن ِحدُت إن ألنني ذلك يل؛ بالنسبة بالفعل
يعود فقد فطنة عن فيها أَصُدر التي ُمسلَّمتي عىل خرجُت إن ولكنني أبًدا، فيه مراء ال َرشٍّ
من مزيٍد إىل أدعى بالطبع لها التزامي كان وإن كبرية، بفائدٍة األحوال بعض يف ذلك عيلَّ
باإلجابة يتعلق فيما نفيس لتعليم الخطأ عن وأبعدها الوسائل أمىض إن واالطمئنان. األمن

(املرتجم) القانون. مع ا تامٍّ اتفاًقا األفعال اتفاق أي 12
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أن يرضيني هل نفيس: أسأل أن هي الواجب؟ مع يتفق الكاذب الوعد هل السؤال: هذا عىل
ا عامٍّ قانونًا كاذب) وعٍد إىل باللجوء َحِرج مأزٍق من أخرج تجعلني (التي ُمسلَّمتي تصبح
امرٍئ كل يستطيع لنفيس: أقول أن يمكنني وهل اآلخرين)؟ عىل ينطبق كما عيلَّ (ينطبق
إن إنني منه؟ للخروج أخرى وسيلًة يعرف ال مأزٍق يف نفسه يجد حني كاذبًا وعًدا يِعد أن
قانونًا أريد أن بحال أستطيع لن ولكنني الكذبة أريد قد أنني أدرك ما فرسعان ذلك فعلت
أي وجود الحقيقة يف معه سيمتنع القانون هذا مثل وجود ألن ذلك بالكذب؛ يأمر ا عامٍّ
املقبلة بأفعايل املتعلقة إرادتي عن أُعلن أن حينئٍذ العبث من سيكون إذ الوعود؛ من وعد
ُمترسِعني به آمنوا إن الذين أو اإلعالن، هذا صدق يف يعتقدوا لن الذين الناس مع لغريي
نفسها ُمسلَّمتي تهدم أن عليه يرتتب مما املستقبل، يف العملة بنفس يحاسبونني فسوف

عام. قانوٌن منها يُجَعل أن بمجرد بالرضورة،
الوجهة من خريًا اإلرادي فعيل يكون كيما أعمله، أن عيلَّ ينبغي عما فالسؤال وإذن
العديم وأنا يكفيني، املدى. بعيد ِحيسٍّ إرهاٍف إىل عليه لإلجابة مني يحتاج ال األخالقية،
نفيس: أسأل أن أحداث، من فيه يقع ما كل مواجهة عن العاجز الكون، مجرى عن الخربة
امُلسلَّمة فإن بالنفي الجواب كان فإذا ا؟ عامٍّ قانونًا تُصِبح أن ِلُمسلَّمتك تريد أن تستطيع هل
عنها ينجم قد رضٍر إىل الحقيقة يف ذلك مرد يكون ولن جانبًا، تُطَرح بأن جديرة تكون
عامٍّ ترشيٍع يف مكانه يجد ً مبدأ تكون أن تصلح ال ألنها بل الناس، من بغريك أو بك ويلحق
أدرك «ال قد احرتام وهو الترشيع، هذا ملثل املبارش االحرتام عىل يُجربني العقل لكن ممكن،
ولكنني يبحثه)، أن الفيلسوف يمكن موضوع (وذلك يستند عالم اللحظة هذه يف ا» حقٍّ
وأن امليل، يمتدحه ما كل قيمة عن كبريًا علوٍّا تعلو التي للقيمة تقديٌر أنه األقل عىل منه أفهم
الواجب، يُؤلِّف ما هي العميل للقانون «خالص» احرتام عن بها أقوم التي أفعايل رضورة
التي ذاتها»، «يف ة الَخريِّ اإلرادة رشط ألنه املكان؛ له يُفِسح أن من دافٍع لكل بد ال الذي وهو

يشء. كل فوق قيمتها ترتفع
وهو مبدئها، إىل املشرتك13 اإلنساني للعقل األخالقية املعرفة يف لنا توصَّ قد نكون بهذا
نُصَب دائًما الواقع يف تجعله كانَت وإن حدة، عىل عام كيلٍّ شكٍل يف ا حقٍّ فيه تفكر ال مبدأ

الواقع يدرك بأنه الناس بني املشرتك العقل يتميز بينما املجرد، الكيل يدرك بأنه الفلسفي العقل يتميز 13
(املرتجم) املتعني. الجزئي

39



األخالق ميتافيزيقا تأسيس

البوصلة بهذه أنها كيف نُبنيَّ أن علينا السهل ومن ألحكامها. قاعدة إليه وتحتاج عينَيها
ما بني ا تامٍّ تمييًزا تميز أن حاالت من لها يعرض ما كل يف تستطيع يدها يف تضعها التي
— تمكنَّا إذا هذا معه، يتناىف ما وبني الواجب مع يتفق ما بني رش، هو ما وبني خري هو
إىل سقراط،14 فعل كما انتباهها، توجيه من — اإلطالق عىل شيئًا نعلمها أن إىل حاجة دون
عليه ينبغي ما يعرف لكي فلسفة وال علم إىل حاجة يف ليس اإلنسان أن نبني وأن مبدئها،
يفرتض أن املرء ويستطيع وفاضًال. حكيًما ليكون بل ال ًا، وخريِّ أمينًا يكون لكي يفعل أن
أن يجب يعرف أن بالتايل عليه وبما يفعل أن اإلنسان عىل ينبغي بما املعرفة أن سلًفا هنا
يملك أن اإلنسان يستطيع ال وهنا عامتهم. أعم من كان ولو إنسان، كل يخص أمًرا تكون
تتقدم املشرتك اإلنساني الفهم يف العملية الحكم ملكه أن كيف يرى إذ اإلعجاب من نفسه
األخرية الحكم مللكة استخدامه يف العام العقل يخاطر فحني فيه؛ النظري الحكم ملكة عىل
ُمعميات يف ظاهريٍّا وقوًعا يقع فإنه الحواس ومدركات التجربة قوانني عن بنفسه وينأى
ا أمَّ واالضطراب.15 والغموض البلبلة من َعماء يف األقل عىل ويرتدَّى نفسه، مع وتناُقضات

حاجة يف ليس فهو نفسه. يف األخالقية الحقائق يحمل إنسان كل أن إىل معلوم، هو كما سقراط، يذهب 14
يعتقد كذلك فيها. كامنًة ليكتشفها اإلنسانية طبيعته يف يتأمل أن يكفي بل الخارج، من يتلقاها أن إىل
إذن ففكرهما األخالقية. الوجهة من رش هو وما خري هو ما عىل للحكم يكفي املشرتك الوجدان أن كانْت
املجرد، التأمل إليها يصبو التي املتطرفة املطامع عن الكف يف اشرتاكهما جانب إىل النقطة، هذه يف مشرتك
باملنهج يعرف الذي سقراط منهج ولكن األخالق. شأن من وإعالئهما كانْت، بلغة النظري العقل أو
ويرد الكلية، التعريفات منه تتآلف الذي املادي العنرص منها ليستخلص الشائعة اآلراء يجدل التوليدي
أو الصوري العنرص منه ليستخلص املشرتك الوجدان فيحلل كانْت ا أمَّ عامة. نماذج إىل الوجدان أحكام
التي األفعال من فعًال يحلل حني فهو السلوك، عىل األخالقي الحكم مقياس يعترب الذي الرضوري القانون
يريد أي الفعل، هذا إمكانية عليه تقوم الذي الخالص العقيل األساس إىل الوصول يريد الواجب مع تتفق

(املرتجم) قبيل. ترشيع كل مصدر العقلية امللكية إىل الوصول
تًا متزمِّ اعتقاًدا االعتقادية (أي الدجماطيقية باملذاهب كانْت يسميها التي املذاهب إىل ه ُموجَّ هجوٌم هذا 15

الظواهر تأخذ حني األخطاء هذه يف تقع التي املنظم) للنقد العقل إخضاع ودون التجربة من أساٍس دون
املذاهب هذه التجربة؛ حدود بطبيعتها تتعدَّى بموضوعاٍت املعرفة تدَّعي وحني ذاتها يف أشياء أنها عىل
الباطلة، مطامحها من العادلة مطامحها ِليميز الخالص العقل لها يعقدها «محكمة» إىل حاجة يف جميًعا
املطاف نهاية يف الكانْتي النقد فليس تتغري؛ ال التي األبدية لقوانينه وفًقا النقدية أحكامه عليها ويُجري
مما يستطيع ما ويميز وطاقاتها، حدودها ويُدرك جديد، من ذاته معرفة يحاول أن إىل لإلنسان دعوًة إال

(املرتجم) الخالص). العقل لنقد األوىل املقدمة (راجع: معانيه أصدق يف التواضع إىل أي يستطيع؛ ال
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كل املشرتك الفهم يستبعد عندما مزاياها إظهار يف تبدأ الحكم َمَلكة فإن العميل، املجال يف
التدقيق إىل عندئٍذ سيعمد املشرتك] الفهم [أي إنه بل العملية، القوانني من الحسية الدوافع
يتعلق فيما الحساب يف فيبالغ مطالبه وبعض ضمريه يحاسب أن يريد ألنه ا إمَّ أحكامه، يف
عليه يعود بما ا تامٍّ تحديًدا األفعال قيمة يُحدِّد أن يريد ألنه ا وإمَّ خريًا، يُعد أن ينبغي بما
األمل نفسه يف يبثَّ أن األخرية الحالة يف يستطيع أنه كله ذلك من وأهم بالفائدة. نفسه هو
اطمئنانه يكون لقد بل إليه، ق يُوفَّ أن الفيلسوف يرجو قد ما مثل إىل ذلك من ق سيُوفَّ بأنه
غري آخر ً مبدأ يملك ال األخري هذا ألن ذلك الفيلسوف؛ اطمئنان من أشد الناحية هذه من
االعتبارات من بمجموعٍة حكمه إفساد إىل سهولٍة يف يتعرض قد ولكنه لَديه، الذي املبدأ
أدنى أليس املستقيم. االتجاه عن به الزيغ وإىل املوضوع بصميم تتصل ال التي الغريبة
الفلسفة إىل نلجأ وأالَّ املشرتك العقل حكم عند األخالقية األمور يف نقف أن إذن للصواب
بطريقٍة به امُلتعلِّقة القواعد ط ونبُسِّ وأوضح، أتم األخالق نظام لنجعل الحاالت أقىص يف إال
بالفهم نحيد لكي ال للمناقشة) صالحية ذلك من (وأكثر لالستعمال صالحيًة أكثر تجعلها
عن به نسلك أو السعيدة، بساطته عن العملية، النظر وجهة من حتى املشرتك، اإلنساني

والتعليم؟ البحث يف جديًدا طريًقا الفلسفة طريق
عىل املحافظة تُحسن ال أنها لألسف يدعو مما أنه غري ا، حقٍّ رائع يشءٌ الرباءة إن
تكمن التي وهي — نفسها الحكمة كانَت ولذلك للمغريات؛ بسهولٍة تتعرض وأنها نفسها
ال العلم، إىل حاجة يف — املعرفة يف تكمن مما أكثر أفعاٍل من يَدَع وما اإلنسان يأتي فيما
كل يواجه عندما اإلنسان إن واالستمرار. الذيوع ألوامرها تضمن لكي بل منه، تتزود لكي
شديدة مقاومًة نفسه يف يُحس إكباٍر بكل جديرًة العقل له رها يُصوِّ التي الواجب أوامر
يصدر ثُم السعادة. كلمة يف لديه جميًعا إشباعها يتلخص التي وميوله حاجاته يف تتمثل
اإلغضاء من بنوٍع الوقت نفس ويف يشء، عن للنزعات متنازل غري إرصاٍر يف أوامره العقل
ال (والتي منها والتحقري مرشوعة ظاهرها يف تبدو التي رة امُلتهوِّ املطامح تلك شأن من

إبطالها). يف ما أمٌر يُفلح يكاد
املحكمة الواجب قوانني مغالطة إىل نزعة أو طبيعي»، ديالكتيك «يتولد ذلك من
ما ُمالئمًة وجعلها وإحكامها، نقائها يف األقل عىل أو صالحيتها يف والتشكيك بالباطل،
األمر جدارة؛ من لها ما كل عىل والقضاء أساسها من إفسادها أي وميولنا؛ لرغباتنا أمكن

يُحبِّذه. أن املطاف نهاية يف العميل العقل يستطيع ال الذي
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تعرتيه (ال النظري ل التأمُّ إىل حاجة عن ال املشرتك»، اإلنساني «العقل يدفع وهكذا
دائرته من الخروج إىل بحتة، عمليٍة دوافَع عن بل سليًما) عقًال بكونه مكتفيًا بقي ما أبًدا
واضحة وتوجيهاٍت معلومات عىل هناك يحصل لكي عملية»، «فلسفة حقل يف خطوة والسري
عىل تقوم التي امُلسلَّمات ومعارضة املبدأ، لهذا السليم وبالتحديد مبدئها بمصدر تتعلق
من تواجهه التي املتعارضة املطامح من نفسه ينتزع أن له يتيرس حتى وامليل، الحاجة
املعنى16 اشرتاك طريق عن األصيلة األخالقية املبادئ كل بإضاعة يخاطر وال الجانبنَي، كل
عندما املشرتك، العميل العقل استعمال يف ينشأ وهكذا بسهولة. فيها يقع أن يمكن الذي
الفلسفة، من العون يلتمس أن عىل يُجِربه «ديالكتيك» ذلك، يالحظ أن ودون نفسه، يُهذِّب
الحالة يف وال األوىل الحالة يف ال له يتيرس ولن النظري، االستعمال يف له يحدث كما تماًما

ِلعقلنا. واٍف نقٍد يف يجدها لم إن الراحة يجد أن الثانية

(املرتجم) أكثر. أو معنينَي اللفظ احتمال أي 16
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الثاني القسم

الشعبية األخالقية الفلسفة من االنتقال
األخالق ميتافيزيقا إىل

العميل، ِلعقلنا املألوف االستعمال من الواجب عن رنا تصوُّ استخلصنا قد اآلن حتى ُكنَّا إذا
ذلك من األَوىل بِل تجريبي.1 ٍر تصوُّ تناُوَل تناولناه أننا ذلك من نستنتج أن ينبغي فال
شكاوى السلوك، ألوان من يَدعون وما الناس يأتيه ما تجربٍة إىل ننتبه حني نُالقي، أننا
نية عن مؤكدة أمثلة يَُسوق أن يستطيع ال املرء أن من عادلة، نحن وباعرتافنا كثرية،
وما يتفق بما تحدث التي األفعال بعض هناك تكن إن وأنه بالواجب، شعور عن السلوك
شعور عن ا حقٍّ َحدثَت قد كانَت إذا فيما الشك من يمنع ال ذلك فإن الواجب، به يأمر
جميع يف ُوجد ولذلك أخالقية.2 قيمٍة عىل لذلك تبًعا تحتوي كانَت إذا وفيما بالواجب،
يشء كل ونسبوا ا تامٍّ إنكاًرا اإلنسانية األفعال يف النية هذه حقيقة أنكروا فالسفٌة األزمان
األخالقي، ر التصوُّ صحة يف يرتابون يجعلهم لم ذلك ولكن ة، الِحدَّ املتفاوتة األَثَرة إىل
هذه صفائها، وعدم البرشية الطبيعة َضعف عن أفئدتهم يملؤ والحزن تحدثوا لقد بل
باالحرتام جديرًة كهذه فكرًة تضع يجعلها مبلًغا النبل من ا حقٍّ تبلُغ التي البرشية الطبيعة

التحليل أدَّى وقد املألوف. الشائع استعماله يف حتى التجربة، عن مستقلة َمَلكة أي عقًال؛ العقل يظل 1

مجرد ال األخالقية األحكام لجميع ً مبدأ واعتبارها الواجب، فكرة استخالص إىل ل األوَّ القسم يف السابق
(املرتجم) أخرى. وجدانية معطياٍت بني من ُمعًطى

بالواجب شعور عن أداها قد اإلنسان يكون أن دون الواجب مع تتفق أن لها يحدث التي األفعال إن أي 2
ة خريِّ فليست بنصها ة خريِّ كانَت وإذا الكلمة، لهذه الدقيق باملعنى أخالقية أفعاٌل ال مرشوعة أفعاٌل

(املرتجم) بروحها.



األخالق ميتافيزيقا تأسيس

تعجز يجعلها مبلًغا الضعف من تبلغ نفسه الوقت يف يجعلها كما عليها، ترتكز قاعدًة
يهتم لكي إال القوانني، لها ع يُرشِّ أن ينبغي كان الذي العقل، تستعمل فال اتباعها، عن
مجموعها، يف تقديٍر أفضل عىل أُِخذَت أو مفردًة، امليول هذه أُِخذَت سواءُ ميولها، بتَحقيق

ذلك. أَمَكن ما والبعض بعضها بني بالتقريب
حالًة تام وبيقنٍي التجربة طريق عن نجد أن مطلقة استحالًة يستحيل أنه والواقع
وعىل أخالقية مبادئ عىل الواجب، مع متفٍق األفعال من فعٍل ُمسلَّمة فيها قامت واحدة
ألنفسنا، األََدق االمتحان برغم األحيان، بعض يف ا حقٍّ لنا يتفق فقد فحسب؛ للواجب ر تصوُّ
هذا إتيان إىل معه يدفعنا مبلًغا القوة من يبلغ أن يمكن كان اإلطالق عىل شيئًا نجد أالَّ
عن يَصُدر أن دون تلك أو الكبرية التضحية هذه عىل اإلقدام عىل أو ذاك أو الخريِّ الفعل
أنه الشك يدفع ال بما ذلك من نستنتج أن نستطيع ال أننا غري للواجب. األخالقي املبدأ
هو وكان الفكرة تلك رساب تحت تسرتَّ األثرة، دوافع من خفي دافٌع ا حقٍّ هناك يكن لم
ندَّعيه نبًال أكثر بدافٍع أنفسنا نملِّق أن إال نشاء وأننا اإلرادة عيَّنَت التي الحقيقية العلة
أشقَّ ذلك سبيل يف أنفسنا امتَحنَّا لو أبًدا، نستطيع ال الواقع يف نحن بينما زوًرا ألنفسنا
عن الكالم بصدد نكون حني أننا إىل ذلك وَمَردُّ امُلستِرتة. الدوافع إىل نصل أن امتحان،
قامت التي الباطنة باملبادئ بل اإلنسان، يراها التي باألفعال نهتم ال األخالقية، القيمة

يراها. أن اإلنسان يمكن ال والتي عليها
الخيال نسجها ُخرافة َمحَض كانَت لو كما كلها األخالق من يسخرون الذين إن
خدمًة اإلنسان إليهم يسدي أن يمكن ال بالغرور، نفسه حدود يتجاوز الذي اإلنساني
طلبًا لإلنسان، يحلو ما (بمثل الواجب رات تصوُّ بأن لهم التسليم من لهواهم موافقًة أكثر
من تُستنبَط أن يجب رات) التصوُّ لسائر بالنسبة كذلك األمر بأن نفسه يقنع أن للراحة،
من بدافٍع أُسلِّم، أن أُريد ًقا.3 محقَّ نًرصا اإلنسان لهم يتيح االعرتاف فبهذا وحدها؛ التجربة
َكثَب عن ينظر حني اإلنسان أن غري الواجب، مع تتفق أفعالنا معظم أن لإلنسان، املحبة

كل رشوط تنكر أو تلغي ألنها العلم؛ عدو هي كما لألخالق عدوٍّا الخالصة التجريبية النزعة كانْت يعترب 3
أنه ننىس أال فعلينا ذلك ومع التجربة. عن املستقلة األولية القوانني وجود يف تُشكِّك كما موضوعي يقنٍي
االعتقادي ُسباته من تعبريه، حد عىل أَيقَظته، التي هيوم) عند (وبخاصة اإلنجليزية التجريبية النزعة لوال

(املرتجم) قائمة. لنقده قامت ملا الرضورية الَقبْلية املبادئ إمكانية ويثبت عليها يردُّ فنهض
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تُِطل التي العزيزة بالنفس مكان كل يف يصطدم فإنه إليه، تهدف وما عليه تنطوي ما إىل
كثريًا الذي للواجب، الصارم األمر عىل ال األفعال، هذه مقاصد تَستِند وعليها برأسها دائًما
للفضيلة، َعدوٍّا بالرضورة يكون أن إىل املرء يحتاج وال الذات، إنكار اإلنسان من يتطلب ما
من الخري إىل الجارفة الرغبة يأخذ ال النظرة،4⋆ موضوعيَّ مراقبًا يكون أن يكتفي بل
(وباألخص له يَتسنَّى لكي ذلك إىل اإلنسان يحتاج ال أقول الحقيقي؛ الخري مأخذ َفوِره
من املالحظة وزادت التجربة أَنَضَجتها التي الُحكم َمَلكة ويكتسب السن به تتقدم حني
يف حقة فضيلٌة بالفعل هناك كانَت إذا فيما الشك يُراِوده أن ُمعيَّنة لحظاٍت يف ِحدَّتها)
الواجب عن أفكارنا عن التامة قطة السَّ من يَِقيَنا أن يشء يستطيع ال وهنا العالم. هذا
حتى بأنه، الواضح االقتناع هو ذلك يكن لم إن ِلقانونه املتني االحرتام نفوسنا يف ويحفظ
من بحاٍل يدور ال هنا األمر فإن الصافية، املنابع هذه من انبَثَقت أفعال أبًدا تُوجد لم لو
ُمستِقالٍّ بذاته، العقل بأن يتعلق بل حدث، قد ذاك أو الفعل هذا كان إذا ما حول األحوال
يَِرضب لم العالم لعل أفعاًال بالتايل هناك وأن يحُدث أن ينبغي بما يأمر الظواهر، كل عن
ويبني بها القيام إمكان يف ك الشَّ كل يُشك أن ولعله اللحظة هذه حتى مثاٍل أدنى لها
الوفاء وأن فيه، رجعة ال أمًرا العقل بها أمر أفعاٌل فهي ذلك ومع التجربة، عىل يشءٍ كل
يُوجد لم لو حتى به ُمطاَلبًا إنساٍن كل ينفك ال أَمٌر املثال سبيل عىل الصداقة يف الخالص
عىل واجٌب هو بما الواجب هذا ألن ذلك واحد؛ ويف صديٌق اآلن حتى األرض ظهر عىل
أولية. مبادئَ طريق عن اإلرادة يُحدِّد الذي العقل فكرة يف تجربٍة كل قبل متضمن اإلطالق
عالقة كل ومن صدٍق كل من األخالق ر تصوُّ نُجرِّد أالَّ أردنا إذا أننا هذا إىل أضفنا فإذا
داللته يف يبلُغ قانونه أن يف ننازع أن نستطيع ال فإننا املمكنة، املوضوعات من بموضوٍع
عاقل كائٍن لكل بالنسبة بل وحدهم، للناس بالنسبة ال صالحيته يُحتِّم ما االتساع من
رضورية صالحيًة بل فحسب، ُمعيَّنة وباستثناءاٍت عرضية رشوٍط تحت وال اإلطالق عىل
بمجرد حتى لنا تسمح أن يمكنها اإلطالق عىل تجربة من ما أنه يتضح هذا ومن ُمطَلقة،
امُلطَلق االحرتام موضع نضع أن يمكننا حق بأي إذ الرضورية؛ القوانني هذه مثل استنتاج
العرضية الرشوط تحت إال يصح ال ربما شيئًا عاقلة طبيعٍة لكل عامة قاعدًة ونجعل
إرادة لتحديد قوانني «إرادتنا»، تُحدِّد التي القوانني نُعد أن لنا يتسنى وكيف لإلنسانية؟

الدم. بارد ⋆ َحرفيٍّا: 4
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كانَت إن كذلك، تكون حتى لنا صالحة قواننَي نُعدها وأالَّ اإلطالق، عىل العاقل الكائن
عميل؟ ولكنه خالص عقٍل عن تنبع محضة َقبْلية قواننَي تكن ولم فقط تجريبية قواننَي

محاولة من أبلغ إساءًة األخالق إىل ييسء أن ذلك عن فضًال اإلنسان مقدور يف وليس
عليه يُحَكم أن ينبغي عنها يل يُقدَّم َمثٍل كل ألن ذلك تجريبية؛ أمثلٍة من استخالصها
أصيًال؛ مثًال يَُعد بأن جديًرا كان إن نتبني لكي األخالق، ملبادئ وفًقا ذلك قبل نفسه هو
قديس إن األخالق. ر تَصوُّ بَدء ذي بادئ يعطينا أن عليه امُلحال من ولكن أنموذًجا، أعني
بأنه نصفه أن قبل الخلقي الكمال عن لدينا الذي باملثال يُقاَرن أن ينبغي نفسه اإلنجيل
ال ًا؟ خريِّ ترونه) الذي (وأنا تدعونني كيف نفسه: عن يقول فإنه ذلك عن وفضًال كذلك،5
هللا بتصوُّر لنا أين من ولكن ترونه). ال (الذي الواحد هللا سوى للخري) (أنموذج خريِّ أحد
الكمال عن قبليٍّا العقل يرسمها التي الفكرة من إال يأتنا لم إنه األسمى؟6 الخريَ بوصفه
مجال يف لها مكان ال املحاكاة إن له. انفصام ال ربًطا حرة إرادٍة ر بتصوُّ ويربطها الخلقي
ما بتنفيذ القيام إمكان تُخِرج إنها أي فحسب؛ والتشجيع الَحفِز يف تُفيد واألمثلة األخالق،
تعبريًا العملية القاعدة عنه تُعربِّ ما ِللِعيان تُقرِّب إنها الشك، دائرة من القانون به يأمر
جانبًا العقل، يف يستقر الذي الحقيقي، األصل يطرح أن أبًدا تُربِّر أن يمكن ال ولكنها ا عامٍّ

باألمثلة. املرء ويهتدي
العقل عىل بالرضورة يقوم لألخالق أصيٍل أعىل مبدأٍ وجود بعدم القول صح فإذا
حتى يدعو ما هناك يكون لن أنه أعتقد فإنني تجربة؛ كل عن ُمستقالٍّ وحده الخالص
نَحِو عىل (مجرًَّدا) ا عامٍّ عرًضا التصورات هذه نعرض أن الخري من كان إذا عما للسؤال
بهذه (الجديرة املعرفة أن فرض عىل بها، املتصلة املبادئ جملة مع َقبْليٍّا موجودٌة هي ما
ولكن الفلسفية، املعرفة اسم تحمل وأن امُلشرتَكة املعرفة عن تفرتق أن ينبغي الكلمة)
ما لنعرف األصوات جمعنا إن ألننا ذلك هذا؛ زماننا يف عنه ِغنَى ال السؤال هذا أن يبدو

إنما هللا ابن شخص يف الخريِّ املبدأ د تَجسُّ أن إىل البسيط» العقل حدود يف «الدين كتابه يف كانْت يذهب 5

هذه ولكن أعىل، مثٍل صورة يف الخالص األخالقي الجمال فكرة عن التعبري إىل اإلنسان لحاجة نتيجة هو
(املرتجم) العالية. األخالقية قيمته األعىل املثل عىل تُضفي التي هي نفسها الفكرة

األصيل، األسمى الخري هو فاهلل عنه؛ املشتق األسمى الخري وبني األصيل األسمى الخري بني كانْت يميز 6

بني التامُّ االتفاُق فيه يسود أن ينبغي الذي العوالم، أفضل أو املشتق، األسمى الخري علَّة املثابة بهذه وهو
(املرتجم) والسعادة. الفضيلة
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ميتافيزيقا وبالتايل تجربة، كل من النقية الخالصة العقلية املعرفة صف يف منها يقف
تنَي الِكفَّ أي ن نُخمِّ ما رسعان فإننا الشعبية، العملية الفلسفة منها يختار وما اآليني.7⋆

امليزان. يف الراجحة هي
إىل نرتفع أن ذلك قبل تيرس إذا ا، حقٍّ محموٌد أَمٌر الشعبية رات التصوُّ إىل الهبوط إن
س» «نُؤسِّ أن هذا ومعنى ا. تامٍّ إرضاءً يرضينا مبلًغا ذلك من ونبلُغ الخالص العقل مبادئ
بالتناول تيسريها إىل ذلك بعد عَمدنا بنيانها رَسخ فإذا امليتافيزيقا عىل أوًَّال األخالق مذهب
بالُغ فأَمٌر املبادئ، صحة عليه تتوقف الذي ل، األوَّ البحث منذ بذلك نسمح أن ا أمَّ الشعبي.
لنفسها تزعم أن تستطيع لن العملة هذه أن عىل يقترص ال األمر إن واالستحالة. الخلف
الفن من ليس إذ املنال؛ عزيز نادر رشٌف وهو فحسب، حقيقية شعبية فلسفٍة رشف
بل التفكري، يف عمق بكل ي يُضحِّ حني الناس لعامة مفهوًما اإلنسان يكون أن يشء يف
باليمني التقطت التي امُلالَحظات من خليٍط االشمئزاز، يُثري خليٍط غري عنها ينتج لن إنه
وينعمون؛ الضحلة، العقول أصحاب فيه يرتع العقول، أنصاف مبادئ ومن والشمال
الذي االضطراب إال البصرية ذوو فيه يجد وال اليومي، َهذَرهم يف إليه يحتاجون ألنهم
يُحوِّلوا أن إالَّ منه أنفسهم حماية عن ذلك مع وعجزهم عليه َسخطهم يف يملكون ال
فإنهم الخادع، الرساب هذا خالل بأبصارهم ينُفذون فالسفٌة هناك كان وإذا عنه، أعينهم
من الوقت بعض يَحذَرون حني قليًال، إال إليهم السمع يُصِغى من ذلك مع يجدون ال
أنظاًرا َل يَُحصِّ حتى ِبحقٍّ شعبيٍّا يكون أن لإلنسان يتسنَّى أالَّ ويتبينون املزعومة الشعبية

ُمحدَّدة. آراءٍ إىل ويصل معيَّنة
املفضل، الذَّوق لذلك وفًقا األخالق يف ُوِضَعت التي امُلحاوالت ل يتأمَّ أن اإلنسان َحْسُب
طبيعٍة فكرة وآخر حني بني (وكذلك اإلنسانية للطبيعة الخاص القدر سيجد ما ورسعان
عاطفًة هنا ى وتُسمَّ بالسعادة، أخرى وتارًة بالكمال تارة تُوصف اإلجمال) عىل عاقلة
دون عجيب، خليٍط يف والكل آخر، يشءٌ ذلك ومن يشء هذا من هللا، مخافَة وهناك أخالقية
اإلنسانية بالطبيعة املعرفة يف يبحث أن عليه كان إن نفسه يسأل أن لإلنسان يخطر أن
يجد ال وحني األخالق، مبادئ عن وحدها) التجربة من إال نستمدها أن نستطيع ال (التي
يمكن ال وأنه تجريبي، عنٍرص كل من خالصة بحتة، َقبْليٌة املبادئ هذه وأن كذلك، األمر أن

تقليًدا. املرعية السلوك وأنواع واآلداب، العادات ⋆ اآليني: 7

47



األخالق ميتافيزيقا تأسيس

آخر، موضٍع أي يف ال الخالصة العقل رات تصوُّ يف إال منها جزءٍ أقل نجد أو نجدها أن
عملية فلسفًة ِبوصفه ا تامٍّ عزًال املبحث هذا يعزل أن عىل م يُصمِّ أن له يخطر ال عندئٍذ
أخالق، ميتافيزيقا8⋆ بوصفه سمعته) ساءت اسًما نستعمل أن لنا جاز (إذا أو بحتة
يطالب الذي الجمهور، يسأل وأن تمامها درجات أقىص إىل بذاتها، ُمستقلًة بها، فيصل

املهمة. هذه نهاية إىل الصرب الشعبي، بالتناُول
تختلط ال والتي ا، تامٍّ استقالًال املستقلة هذه، األخالق ميتافيزيقا ولكن
وأقل الفزياء،9 فوق بما وال بالفزياء ال بالالهوت، وال اإلنسان] [بعلم باألنثروبولوجيا
إن أقول الفزيائية)؛ تحت يها نُسمِّ أن يمكن (التي الخفية بالخواصِّ اختالطها ذلك من
ُمحدَّدٍة للواجبات نظرية معرفٍة لكل عنه ِغنَى ال ُمقوًِّما فحسب ليست امليتافيزيقا هذه
األهمية من درجة أقىص عىل فيه مرغوب أَمٌر نفسه الوقت يف كذلك هي بل أكيًدا، تحديًدا
عام بوجٍه األخالقي والقانون الواجب ر تصوُّ ألن ذلك فعليٍّا؛ إتماًما تعليماتها إتمام ألجل
القلب عىل له التجريبية، اإلثارة عوامل عن غريبة إضافٍة بأية مختلٍط غريَ خالًصا ًرا تصوُّ
أن أيًضا يمكن بذاته أنه مرة ِألَوَّل عندئٍذ يدرك (الذي وحده العقل طريق عن اإلنساني،
اإلنسان يمكن التي الدوافع10⋆ سائر كثريًا قوته يف يفوق ما األَثَر من عمليٍّا) عقًال يكون

املنطق وبني التطبيقية، والرياضة البحتة الرياضة بني يُفرِّق ما نَحِو (عىل شاء، إذا املرء، ⋆ يستطيع 8

الفلسفة وبني األخالق) (ميتافيزيقا لألخالق البحتة الفلسفة بني يُفرِّق أن التطبيقي) واملنطق البحت
بأن الفور عىل اإلنسان يذكر التسمية هذه بفضل اإلنسانية). الطبيعة عىل املطبقة (أي لها التطبيقية
تكون أن ينبغي بل اإلنسانية، بالطبيعة املتعلقة الخصائص عىل س تُؤسَّ أن لها ينبغي ال األخالقية املبادئ
لتطبيقها تَصلُح عملية قواعُد املبادئ هذه مثل من تُستنبَط أن ينبغي وأنه َقبْيل، نَحٍو عىل بذاتها قائمًة

عاقلة. طبيعٍة لكل تصلح كما اإلنسانية، الطبيعة عىل
(املرتجم) التجربة. حدود خارج تقع التي املوضوعات معرفة (الهيربفيزيقا) الفزياء فوق بما كانْت يريد 9
جورج (يوهان Sulzer زولترس املمتاز الفيلسوف السعادة صاحب من إيلَّ هة ُموجَّ رسالٌة يديَّ ⋆ بني 10

العامة النظرية عن كتابه أعماله أهم الشعبيِّني، الفالسفة جماعة إىل ينتمي ١٧٢٠–١٧٧٩م، زولترس
فيها ما عىل الفضيلة، مذاهب كون يف السبب يكون أن عىس ماذا فيها: يسألني املرتَجم)، الجميلة، للفنون
له أحُشد حتى السؤال هذا عىل ردِّي تأخر وقد الفعلية؟ آثارها يف ذلك مع محدودًة للعقل، مقنعة أدلٍة من
أن إال الظاهرة هذه لتعليل إعطاؤه يمكن سبب من هناك ليس وافيًة. عليه اإلجابة يجعل ما األسباب من
بها يرتفعوا ولم يستخدمونها التي رات التصوُّ عىل ا تامٍّ اتفاًقا يتفقوا لم املذاهب هذه تدريس عىل القائِمني
الدوافع فيَحِفزون ممكن حال أفضل إىل بها يصلوا أن يحاولون هم وبينما بها، الخليق الصفاء درجة إىل
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شيئًا ويتمكن الدوافع هذه َليَحتقر بكرامته وعيه يف إنه التجربة. حقل من يستمدها أن
من يَتألَّف األخالق، يف مختلًطا مذهبًا أن نجد ذلك مقابل ويف عليها، السيطرة من فشيئًا
يجعل أن بد ال عقلية، راٍت تَصوُّ من نفسه الوقت ويف وامليول العواطف من مختلفة دوافَع
البحتة بامُلصاَدفة يُمِكن قد املبادئ من مبدأٍ تحت تندرج ال دوافَع بني يتذبذب الوجدان

. الرشَّ إىل األحيان ُمعَظم يف تقود وقد الَخرِي إىل تُؤدِّي أن
قائمان ومصدرها األخالقية رات التَّصوُّ جميع َمَقر أن بوضوٍح سبق مما يَتبنيَّ
يل التأمُّ والعقل املشرتك اإلنساني العقل ذلك يف سواءٌ العقل، يف خالصة َقبْلية بطريقٍة
[أي استخالصها يمكن ال وأنه والتجريد،11 ل التأمُّ درجاِت أقىص بلغ الذي امُلجرَّد
يف وأن عارضة، معرفٌة السبب لهذا هي تجريبية معرفٍة أية من األخالقية] رات التصوُّ
التي العملية املبادئ أسمى تكون ألن صالحًة تجعلها التي جدارتها تكمن َمنشِئها صفاء
نفسه بامِلقداِر نسلبها إنما تجريبيٍّا عنًرصا إليها نضيف مرة كل يف وأننا بهديها، نهتدي
رضورًة يكون أن يقترصعىل ال األمر وأن امُلطَلقة، قيمتها من األفعال ونُجرِّد األصيل أَثَرها
من إن بل امُلجرَّد، ل التأمُّ بصدد نكون حني فحسب، النظرية الناحية تتطلبها ُقصوى
الخالص، العقل منبع من وقوانينها راتها تصوُّ تستقي أن العملية الناحية من األمور أهم
املعرفة هذه مدى فنُحدِّد ذلك عىل نزيد بل بيشء، مختلطٍة غري خالصة نقيًة نُقدِّمها وأن
وأن العميل،12 العقل طاقة كل أي خالصة، معرفٌة ذلك مع هي التي العملية العقلية

يفسدونها؛ بذلك نجدهم املفعول، ظاهَر األثر قويَّ الدواء يجعلوا لكي األخالقي، الخري إىل مكاٍن كل يف
رغبة كل من مجرًدا االستقامة، أفعال من فعًال اإلنسان تصور إذا أنه لنا يُبنيِّ املالحظات أعم ألن ذلك
التي املغريات أقوى عليها تُؤثِّر ال ثابتة نفٌس به تقوم آخر، عالم يف أو العالم هذا يف كانْت أيٍّا املنفعة يف
وراءه يُخلِّف الفعل هذا مثل أن وكيف معينة، بمصلحٍة إغراءٍ عن أو والضنك بالحاجة إحساٍس عن تتولَّد
كما غريب، دافٌع ممكنة، درجٍة بأقل ولو عليه، الحافز كان مماثل فعٍل كل بالظالم ويكسو بعيدة بمسافٍة
ون يُِحسُّ العمر متوسط يف األطفال حتى الفعل. ذلك بمثل القيام يف الرغبة فيها ويستثري بالنفس يرتفع

الصورة. هذه غري عىل الواجبات لهم روا يُصوِّ أالَّ امُلربِّني واجب ومن االنطباع، بهذا
فرٌق ال منطقي َفرٌق املشرتك العقل يف وبينه الفلسفي العقل يف باملبادئ املعرفة وضوح بني الفرق 11

(املرتجم) واقعي.
(املرتجم) النقد. عاتق عىل كانْت يلقيها التي املهمة هي وتلك 12
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وذلك اإلنساني،13 للعقل الخاصة الطبيعة عىل متوقفًة املبادئ نجعل أن بذلك نتحاىش
ال رضوري أَمٌر أنه األحيان بعض يف تجد قد وما لية، التأمُّ الفلسفة به تسمح ما بَقْدر
صالحة تكون أن األخالقية للقوانني ينبغي كان ملا أنه اعتبارنا] يف نجعل [وأن عنه، ِغنَى
للكائن «الُكيل» ر التصوُّ من نَستنِبط أن الواجب من فإن اإلطالق، عىل عاقل كائٍن لكل
لتطبيقها األنثروبولوجيا علم إىل حاجة يف تكون أخالق كل نجعل وأن عام، بوجٍه العاقل
أساس عىل ا، تامٍّ استقالًال األخري العلم هذا عن مستقلًة نجعلها ما أول اإلنسان، بني عىل
املعرفة من النوع هذا يف ُصنُعه يسهل الذي (األمر ميتافيزيقا أي خالصة؛ فلسفٌة أنها
لدينا تكن لم إذا العبث، من أن ذلك نفعل ونحن ُموقِنني ا) تامٍّ نقاءً خليط كل من النقية
األخالقي العنرص يل التأمُّ ِللُحكم الدقة وجه عىل نُحدِّد أن أقول ال امليتافيزيقا، هذه مثل
االستعمال مجال يف حتى املستحيل، من سيكون إنه بل الواجب، يُطابق ما كلِّ يف للواجب
األخالق س نُؤسِّ أن الُخلُقية، بالتعليمات يتصل فيما وباألخص املشرتك، الشائع العميل
عىل ِلتَحِفزها الضمائر يف ونبُثَّها خالصة أخالقية طبائَع بذلك ونوجد ة الحقَّ مبادئها عىل

العالم. هذا يف ممكن خرٍي أقىص إىل السعي
هنا يستحق (الذي املشرتك األخالقي الحكم من ال البحث هذا يف نخطو لكي أنه بَيَْد
فلسفٍة من بل الكتاب،14 هذا من آخر موضع يف حدث كما الفلسفي، الحكم إىل نقد) كل
ُمستعينًة س بالتلمُّ إليها تصل أن تستطيع التي النقطة سريها يف تتجاوز ال شعبية،
يف تستطيع والتي سريها عن يوقفها تجريبيٍّا شيئًا تدَع ال (التي امليتافيزيقا إىل باألَْمثلة،
هذا من العقلية املعرفة تحت يندرج ما كل تحُرص أن واجبها من يكون إذ األحوال؛ كل
إن أقول عنَّا) نفسها [التجريبية] األمثلة تتخىل حيث هناك امُلثل،15 إىل تصعد أن النوع،

املوضوعات من يعرف أن يمكنه ال الطاقة، محدود ُمتناٍه عقل هو الذي اإلنساني، العقل أن بمعنى 13

مبادئ يصوغ أن عليه الواجب من كان ولذلك Anschauung؛ الحيس الِعيان إطار يف داخًال كان ما إال
(املرتجم) التجربة. مجال يف للتطبيق صالحًة تكون بحيث

(املرتجم) الكتاب. من األوَّل القسم يف أي 14
ل، األوَّ الكتاب عام، بوجٍه امُلثل الرتنسندنتايل، (الديالكتيك الخالص» العقل «نقد كتابه يف كانْت ح يُرصِّ 15
رات تصوُّ عىل بها ليدل أفالطون عن Ideen «امُلثل» كلمة أخذ بأنه بعدها) وما ص٣٤٨ األوىل، الفقرة
يُطاِبقها ما املوضوعات من يُوجد ال والتي Verstand الفهم رات تصوُّ تتجاوز التي Vernunft العقل
مجرَد وليست نفسها، لألشياء أوىل ُصوٌر أفالطون) عند (أي عنده امُلثل «إن امُلطابَقة. تمام التجربة يف
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ابتداءً للعقل العملية امَلَلكة نَتتبَّع أن طبيعية ُخطواٍت البحث هذا يف نخطو لكي علينا
وأن منها الواجب ر تصوُّ عندها يَنبثِق التي النقطة إىل تُحدِّدها، التي العامة القواعد من

واضًحا. عرًضا عنها للحديث نعرض
املقدرة يملك الذي هو وحده العاقل الكائن لقوانني. يخضع الطبيعة يف يشء كل
الذي الكائن هو أخرى بعبارٍة أو مبادئ، بحسب أي القوانني؛ ر تصوُّ بحسب السلوك عىل
فليست القوانني، من األفعال استنباط ألجل مطلوبًا «العقل» كان وملَّا لذلك. «اإلرادة» يملك
التي األفعال فإن اإلرادة، يُعنيِّ الذي هو نزاٍع بغري العقل كان وإذا عميل، عقٍل سوى اإلرادة
كذلك هي رضورية، بأنها املوضوعية الناحية من تُعَرف والتي الكائن، هذا مثل عن تَصُدر
الذي وحده «الفعل» ذلك اختيار َمَلكة اإلرادة إن أي رضورية؛ أفعاٌل الذاتية الناحية من
. خريِّ إنه أي العملية الناحية من رضوري إنه والنوازع، امليول عن مستقالٍّ العقل، يعرف
تزال ما اإلرادة أن هذا فمعنى كافيًا، تعيينًا اإلرادة تعيني من وحده العقل يَتمكَّن لم فإذا
املوضوعية. الرشوط مع دائًما تتفق ال التي الدوافع) لبعض (أو ذاتية لرشوٍط تخضع
الحال هو (كما ا تامٍّ اتفاًقا العقل مع تتفق ال ذاتها» «يف اإلرادة كانَت إذا فإنه وبالجملة
رضورية أفعاٌل بأنها املوضوعية الناحية من تُعَرف التي األفعال فإن اإلنسان) بني مع
بمقتىض اإلرادة هذه مثل تعيني ى ويَُسمَّ عارضة، أفعاًال الذاتية الناحية من عندئٍذ تكون
لم بإرادٍة املوضوعية القوانني تربط التي العالقة إن أي «إلزاًما»،16 موضوعيٍة قواننَي
مبادئَ بوساطة عاقل كائٍن إرادة تعيني بأنها عنها التعبري يمكن تماًما الخري منها يتمكن
مبدأٍ تَمثُّل إن بالرضورة. تطيعها أن بطبيعتها اإلرادة هذه تستطيع ال ولكن ا، حقٍّ عقليٍة
هذا فيها يُصاغ التي والصورة (عقليٍّا)، أمًرا يُدعي لإلرادة، ُملِزم إنه حيث من موضوعي،

امُلطَلق. األمر عليها يُطَلق األمر

صورة يف للفضيلة مثال عن العميل املجال يف نبحث أن أردنا فإذا املقوالت». مثل ممكنة، لتجارَب مفاتيَح
بالعقل ره نَتصوَّ أن من لنا َمَفر وال عبثًا، عنه البحث ونُطيل سنبحث فإننا األرض، عىل يميش إنساٍن
أحكامنا عليه نقيس ومعياًرا أفعالنا، يف به نحتذي Prototypon أول أنموذًجا منه نجعل وأن وحده،
(املرتجم) حقيقية. بواقعيٍة تتمتع إنها بل العقل، ينسجها ُخرافاٌت امُلثَل أن ذلك معنى وليس األخالقية.

بالدوافع إرادتها تتحدد لكائناٍت بالنسبة إال إلزاًما األخالقي القانون تُميِّز التي الرضورة تُصِبح ال 16

(املرتجم) الِحسيَّة.
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قانوٍن عالقة عىل بذلك وتَُدل «يجب» بفعل عنها يُعربَّ امُلطَلقة األخالقية األوامر كل
هذا بوساطة بالرضورة تُعنيَّ ال الذاتي تكوينها بحسب هي ما، بإرادٍة للعقل موضوعي
أو يشءٍ فعل عىل اإلقدام الَخرِي من إن تقول امُلطَلقة] األوامر [أي إنها (إلزام)، القانون
أن تصوَّرت ألنها يشءٍ فعل عىل دائًما تُقِدم ال إلرادٍة القول هذا ه تُوجِّ أَنَّها غري اجتنابه،
يُعنيِّ كان إذا خريًا العملية الناحية من يكون الفعل ولكن فعله. عىل اإلقدام الخري من
ذاتية ودوافع أسباب عن يَصُدر ال كان إذا وبالتايل العقل، رات تصوُّ طريق عن اإلرادة
يصلح العقل مبادئ من مبدأ بوصفها ذاك، أو الشخص لهذا بالنسبة داللتها لها بحتة،

إنسان.17⋆  لكل
(الَخرِي) لقوانني خاضعًة ستظل درجٍة أوىف ذلك من بَلَغت التي ة الَخريِّ اإلرادة إن
باإلقدام «ُملزمًة» كانْت لو كما رها نُصوِّ أن ذلك أجل من نستطيع لن ولكننا املوضوعية،
ال الذاتي، تكوينها وبمقتىض نفسها، تلقاء من ألنها ذلك للقانون؛ ُمطاِبقٍة أفعاٍل عىل
امُلطَلقة األخالقية األوامر أن يف السبب هو وهذا الخري. تصور طريق عن إال تحديدها يمكن
«يجب» ِفعَل إنَّ عام. بوجٍه «امُلقدَّسة» اإلرادة عىل وال «اإللهية» اإلرادة عىل تنطبق ال
رضوريٍّا اتفاًقا ذاِته تلقاءِ من يتفق «اإلرادة» فعل ألن الصحيح؛ مكانه غري يف هنا يكون
عالقة عن للتعبري شكلية صيٍغ مجرد امُلطَلقة األخالقية األوامر كانَت لذلك القانون؛ مع

إرادٍة تبعية ا أمَّ الحاجة. عىل دائًما امَليل يدل وهكذا َميًال، يُدعى لإلحساسات االشتهاء َمَلكة ⋆ تبعية 17

إال إذن لها وجود ال املنفعة هذه .Interesse منفعة فيُدعى العقل ملبادئ عارضة بطريقٍة تحديدها يمكن
يف املنفعة وجود يتصور أن لإلنسان يمكن وال العقل، مع نفسها تلقاء من دائًما تتفق ال تابعة، إرادٍة يف
أجل من تحتاج أن دون ما، يشءٍ يف منفعًة تجد أن كذلك يمكنها اإلنسانية اإلرادة ولكن اإللهية. اإلرادة
من «العملية» املنفعة عىل فيدل التعبري هذا من األوَّل الشطر ا أمَّ منفعة. عن فعلها يف تَصُدر أن إىل ذلك
موضوع يف املرء يجدها التي اإلحساسية) (العاطفية «الباثولوجية» املنفعة عىل فيدل الثاني ا وأمَّ الفعل،
الذي العقل ملبادئ اإلرادة تبعية يُبنيِّ والثاني ذاته، يف العقل ملبادئ اإلرادة تبعية فحسب يُبنيِّ ل األوَّ الفعل.
حاجة إشباع كيفية ح تُوضِّ التي العملية القاعدة غري يُقدِّم ال حينئٍذ العقل إن إذ امَليل؛ خدمة يف يُوَضع
(من الفعل موضوع ني فيهمُّ الثانية الحالة يف ا وأمَّ يهمني، الذي هو الفعل فإن األوىل الحالة يف ا فأمَّ امَليل.
تمَّ فعٍل يف ننظر عندما علينا، ينبغي أنه الكتاب هذا من األوَّل القسم يف رأينا وقد يل). ممتٌع إنه حيث
اعتبارنا يف نجعل أن بل الفعل، بموضوع املرتبطة املنفعة إىل نلتفت أالَّ الواجب، من بدافٍع عليه اإلقدام

القانون). (أي العقيل وبمبدئه نفسه بالفعل ترتبط التي املنفعة فحسب
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ذاك؛ أو العاقل الكائن هذا إرادة يف الذاتي بالنقص عام بوجٍه لإلرادة املوضوعية القوانني
اإلنسان. إرادة يف أي

«ُمطَلقة».18 بطريقٍة أو «رشطية» بطريقٍة إذن أوامرها تصدر األخالقية األوامر كل
اإلنسان يريده آخر يشءٍ لبلوغ وسيلًة بوصفه ممكن لفعٍل العملية الرضورة تُمثِّل تلك
ال ذاته، ألجل مطلوب فعٍل عن يُعربِّ الذي هو امُلطَلق واألَمر يريده). أن املمكن من (أو

موضوعية. رضورًة ورضوري آخر، بهدٍف صلة تربطه
بالنسبة رضوريٍّا وبالتايل ًا خريِّ بوصفه ممكنًا فعًال ر يُصوِّ عميل قانوٍن كل كان ملَّا
صيٌغ امُلطَلقة األخالقية األوامر جميع فإن عمليٍّا؛ تحديًدا بالعقل تُحدَّد أن يمكن لذاٍت
عىل ة خريِّ إرادٍة مبدأ بمقتىض رضوريٍّا فعًال يكون الذي الفعل تحديُد بها يتم شكلية
األمر فإن آخر»، «يشءٍ لتحقيق وسيلة أنه ِلمجرَّد ًا خريِّ الفعل كان فإذا األنحاء. من نَحٍو
رضوريٍّا وبالتايل ذاته»، «يف ًا خريِّ بوصفه رنا تصوَّ إذا ا أمَّ رشطيٍّا أمًرا عندئٍذ يكون امُلطَلق
ُمطَلًقا. أمًرا عندئٍذ يكون فإنه اإلرادة، لتلك كمبدأٍ للعقل، ُمطاِبقًة ذاتها يف تكون إرادة يف
يل يُصوِّر كما به، القيام يمكنني الذي الخريِّ الفعيل هو ما يل يُبنيِّ إذن امُلطَلق األَْمر
تعرف ال الذات ألن ا إمَّ ، خريِّ ألنه فعٍل عىل باإلقدام تبادر ال بإرادٍة املتعلقة العملية القاعدة
، خريِّ ِفعٌل أنه تعرف كانَت لو حتى فيها، تعتقد التي امُلسلَّمات ِألَن ا وإمَّ ، خريِّ أنه دائًما

عميل. لعقٍل املوضوعية املبادئ مع تتعارض قد
إىل بالقياس ًا خريِّ يكون الفعل أن عن فحسب يُعربِّ إنما الرشطي األمر فإن ذلك وعىل
الثانية الحالة يف وهو عميل، «احتمايل» ٌ مبدأ األوىل الحالة يف فهو واقعي. أو ممكن َمقصٍد
رضورًة رضوريٍّا يكون ذاته يف الفعل أن يعلن الذي امُلطَلق واألمر عميل. «تقريري» ٌ مبدأ
يَصلُح آخر، هدٍف كل عن مجرًَّدا كان إذا أي مقصد؛ بأي مرتبط غري كان إذا موضوعية

عمليٍّا.19 رضوريٍّا مبدأً يكون ألن

(١٧٦٤م)» واألخالق الطبيعي الدين مبادئ وضوح عن «دراسة كتابه يف التفرقة هذه إىل كانْت ل تَوصَّ 18
يشءٍ أداء رضورة أي «اإلشكالية»، الرضورة ميَّز فقد وأتباعه، فولف عند اإللزام لفكرة نقده خالل وذلك
باعتباره يشءٍ أداء رضورة أي القانونية؛ الرضورة وبني اإلنسان، يريدها غايٍة لتحقيق وسيلًة باعتباره

(املرتجم) ُمعيَّنة. برشوٍط التقيُّد دون غايًة
تطبيقها؛ جهة من األحكام بني الفروق تُبنيِّ التي نفسها التعبريات األخالقية األوامر عىل كانْت يطبق 19

واألحكام والنفي، التأكيد بإمكان فيها نُسلِّم التي األحكام تلك هي Problematisch االحتمالية فاألحكام
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كائٍن قوى ل تَدخُّ بفضل إال تحقيقه يمكن ال ما كل أن ر يَتصوَّ أن اإلنسان ُوسِع يف
الفعل، مبادئ كانَت ولهذا ما، إرادٍة مقصد يكون أن نفسه الوقت يف يمكن فحسب عاقل
تحقيقه يُمِكن األهداف من هدٍف إىل طريقه عن للوصول رضوريٍّا يَُعد إنه حيث من
يتكون عميل ُجزءٍ عىل تَشتِمل العلوم كل األمر. واقع يف لها حرص ال السبيل، هذا عن
عىل تَدلُّنا أخالقيٍة أوامَر ومن التحقيق، ممكن األهداف من هدًفا أن تُفرتض مسائَل من
«الرباعة». أوامر عام بوجٍه ى تَُسمَّ أن يمكن األوامر هذه الهدف. هذا إىل الوصول كيفية
املهم وإنما … يشء يف هنا نا يهمُّ ال أمٌر فهو ًا وخريِّ معقوًال الهدف كان إذا عما السؤال ا أمَّ
ينبغي التي فالتعليمات الهدف؛ هذا إىل لنصل نصنعه أن علينا ينبغي ما هو اآلن عندنا
يلتزم أن يجب التي والتعليمات ا، تامٍّ شفاءً مريضه يشفي لكي يتبعها أن الطبيب عىل
الِقيمة، يف متساويتان الناحية هذه من كلتاهما مؤكدة ِميتًة يُميت لكي السموم مازج بها
يف ونحن ُكنَّا وإذا التام. الوجه عىل هدفه تحقيق إىل تُؤدِّي منهما ُكلٍّ تعاليم كانَت طاملا
عىل َحريِصني اآلباء وجدنا حياتنا، طريق ستعرتض األهداف أي ندري ال الباكر شبابنا
يف واملهارة» «الِحذق تعليمهم عىل حرصهم املعارف، من ُمتعدِّدة» «ألوانًا أبنائهم تلقني
دون إليها، يَسَعوا أن لهم يحلو قد التي األهداف تحقيق إىل املؤدية الوسائل استخدام
مستقبل يف لهم هدًفا ا حقٍّ سيتخذونه أوالدهم كان إن يُقرِّروا أن مقدورهم يف يكون أن
من يوٍم يف تحقيقه إىل يَسَعون الذي الهدف يصبح أن املمكن» «من أن حني يف حياتهم،
قيمة عن أحكامهم تكوين عادًة يهملون نجدهم بحيث َمبَلغه اآلباء حرص ويبلُغ األيام،
يُهِملون نجدهم كما حياتهم مستقبل يف لهم هدًفا يجعلوهم أن لهم يجوز التي األشياء

األحكام. هذه تصحيح
الكائنات جميع عند واقعيٍّا وجوًدا وجوده نفرتض أن نستطيع «هدٌف» باملثل هنالك
عىل تعتمد مخلوقاٍت بوصفها أعني عليها؛ األخالقية األوامر تنطبق ما (بَقْدر العاقلة الحية
نُسلِّم أن نستطيع بل فحسب، اإلمكان ناحية من لديهم يتوافر ال بقصد وبالتايل غريها)،
إىل مقصدهم به ونعني طبيعية، بمقتىضرضورٍة جميًعا لديهم يتوافر بأنه ُمؤكًَّدا تسليًما

apodiktisch الرضورية واألحكام واقعيَّني، فيها والنفي التأكيد يُعتَرب التي هي assertorisch التقريرية
ل، األوَّ الكتاب املتعايل، التحليل املحض، العقل نقد (راجع: رضوريَّني فيها والنفي التأكيد يكون التي هي
(املرتجم) بعدها). وما ص١١٠ األحكام، يف للفهم املنطقية الوظيفة الثانية، الفقرة التصورات، تحليل

54



األخالق ميتافيزيقا إىل الشعبية األخالقية الفلسفة من االنتقال

بوصفها للفعل العملية الرضورة يمثل الذي الرشطي، األخالقي األَمر إن السعادة. تحقيق
مجرد كان لو كما ره نُصوِّ أن يجوز وال «توكيدي». أمر هو «السعادة»، لبلوغ وسيلًة
عن نُعربِّ أن ينبغي بل فحسب، وممكن ُمؤكَّد غري مقصٍد لتحقيق ِغنَى ال رضوري أَمٍر
عند وَقبْيل يقيني نحٍو عىل وجوده يفرتض أن املرء يستطيع َمقِصد لتحقيق رضورته
يف الرباعة عىل نُطِلق أن استطاعتنا ففي وإذن وطبيعته. كيانه من جزءٌ ألنه إنسان؛ كل
بمفهومها «الفطنة»20⋆ اسم اإلنسان رفاهية من األعظم الَقْدر إىل ية امُلؤدِّ الوسائل اختيار
سعادتنا تحقيق إىل املؤدية الوسائل باختيار املتعلق األخالقي األمر يكون وهكذا الضيق.
ال وعندئٍذ الدوام، عىل رشطيٍّا أمًرا الِفطنة، بها تُوِيص التي التعاليم به ونعني الشخصية،

فحسب. آخر مقصٍد لتحقيق وسيلًة بوصفه بل مطلًقا، أمًرا بالفعل يُؤَمر
يضع أن بغري ، ُمعنيَّ مسلٍك باتباع مبارشًة يُوِيص أن شأنه من أَمٌر أخريًا وهناك
امُلطَلق. األمر هذا املسلك. هذا طريق عن إليه الوصول يمكن آخر مقصٍد أيَّ لذلك رشًطا
اللَّذَين واملبدأ بالصورة يتعلق بل عليه، يَرتتَّب أن يمكن وال الفعل بمادة يتعلق ال إنه
الباعث كانت التي النية يف يكمن فإنما حق خرٍي من فيه وما عليهما، نفسه هو يَرتتَّب
األَْمر اسم عليه نُطِلق أن يُمِكن األمر هذا عليه. ترتبت التي النتائج كانَت ما كائنًة عليه،

األخالقي.
طريق عن واضًحا تمييًزا الثالثة، املبادئ هذه بمقتىض اإلرادي الفعل يُميِّز أن يمكن
فإنني ملحوًظا، التفاوت هذا نجعل ولكي اإلرادة. عىل تَفِرضه الذي اإللزام يف التفاُوت
للرباعة، «قواعَد» تكون أن ا إمَّ فنقول ترتيبها، بحسب تسميتها من أَنسَب ليس أنه أعتقد
ينطوي الذي هو وحده «القانون» ألن ذلك لألخالق؛ (قوانني) أوامر أو للِفطنة، نصائَح أو
وألن عامة، صالحيًة صالحة وبالتايل بحق، موضوعية مرشوطة»، غرِي «رضورٍة تصوُّر عىل
ُمخاِلفًة كانَت ولو اتباُعها عليه ينبغي أي طاعتها، اإلنسان عىل ينبغي قوانني هي األوامر

تُطلق وقد العاملية، الفطنة باسم ل األوَّ املعنى عىل ى تَُسمَّ فقد معنينَي؛ عىل الفطنة كلمة ⋆ تُؤَخذ 20

بغية الناس من غريه عىل التأثري يف ما امرٍئ براعة هي فاألوىل الخاصة؛ الفطنة عىل الثاني املعنى عىل
بما جميًعا املقاصد هذه بني د يُوحِّ يجعله الذي التبرصُّ فهي الثانية ا أمَّ مقاصده. لتحقيق استخدامهم
األوىل، الفطنة قيمة الحقيقة يف إليها تُردُّ التي هي األخرية الفطنة هذه الباقية. الشخصية منفعته ق يُحقِّ
ولكنه وماكر، شاطر إنه عنه يُقال ما خري يكون الثاني، املعنى دون ل، األوَّ املعنى عىل فطنًا يكون ومن

فِطن. َغريُ مجموعه يف
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رضورٌة ولكنها الرضورة، عىل ا حقٍّ ينطوي فقد النصح إسداء ا أمَّ تامًة، ُمخاَلفًة للميل
ذاك أو اإلنسان هذا يُعدُّه ملا تبًعا عارض، ذاتيٍّ برشٍط ُمقيدًة كانَت إذا إال لها ة صحَّ ال
وهو رشط، أي يَحدُّه ال األخالقي األَْمر نجد ذلك من العكس وعىل سعادته، أسباب من
أن بحقٍّ يمكن أيًضا، عمليٌة الرضورة هذه وإن ُمطَلقًة، رضورًة رضوري إنه حيث من
املتعلقة (أي «الفنية» اسم ل األوَّ النوع أوامر عىل نطلق أن كذلك ونستطيع أمًرا. ى يَُسمَّ
والصالح بالرخاء املتعلقة (أو العملية21⋆ األوامر الثاني النوع أوامر ي نَُسمِّ وأن بالفن)،
عام؛ بوجٍه الُحر بالسلوك املتعلقة (أو «األخالقية» باألوامر الثالث النوع وأوامر العام)،

باألخالق). أي
يريد ال السؤال هذا ممكنة؟ األوامر هذه جميع تصبح كيف السؤال: هذا يربز وهنا
طريقة بمعرفة يطالب بل األمر، عليه يحض الذي الفعل تحقيق ر تصوُّ طريقة يعرف أن
إن تنفيذها. املطلوب املهمة صورة يف األمر عنه يُعربِّ الذي فحسب، اإلرادي اإللزام ر تصوُّ
يرد الغاية، يرد فمن ممكنًا. الرباعة أمر يُصِبح كيف لبيان خاص رشٍح إىل يحتاج ال األمر
لتحقيق عنها ِغنَى ال التي الوسيلة حاسم) تأثرٍي من أفعاله عىل للعقل ما (بَقْدر كذلك
قضيٌة اإلرادة، بفعل يتعلق فيما القضية، هذه طاقته. حدود يف تقع والتي الغاية، هذه
سلًفا ِعلِّيَّتي يفرتض فعيل عن ينتج أثًرا بوصفه ما ملوضوٍع إرادتي ألن ذلك تحليلية؛22

تحديد؛ أََدق النحو هذا عىل يُحدَّد أن يمكن Pragmatisch عميل لكلمة الحقيقي املدلول أن يل ⋆ يبدو 21

كانَت لو كما الدول، قانون من خاصٍّ بوجٍه تنبثق ال كانت إذا عملية بأنها تُوصف «الجزاءات» أن فالواقع
قراءها َجَعلَت إذا عملية، بأنها «القصة» وتُوَصف العام. الصالح عىل الحرص من بل رضورية، قواننَي
ال بما األقل عىل أو أَسالُفهم يفعل كان مما خريًا منفعتهم عىل يَحُصلون كيف الناس علَّمَت إذا أي أذكياء؛

عنهم. يقل
ال قضية التحليلية فالقضية الرتكيبية؛ والقضايا التحليلية القضايا بني التمييز أهمية كانْت يؤكد 22

املوضوع، يف بالفعل ٍن متضمَّ ٍر تَصوُّ عن يُعربِّ أن عىل يزيد وال املوضوع إىل شيئًا املحمول فيها يضيف
ممتدة). األجسام جميع القضية: هذه ذلك (مثال التناُقض عدم مبدأ أو الذاتية مبدأ طريق عن به ُمرتبٍط
ال بحيث املوضوع إىل ا حقٍّ جديًدا شيئًا املحمول فيها يضيف التي القضية فهي الرتكيبية القضية ا أمَّ
وجميع ثقل ذات األجسام جميع القضية: هذه ذلك (مثال بالتحليل األخري هذا من استخالصه يمكن
كيف هذه: هي حالٍّ لها يجد أن النقد يحاول التي الرئيسية واملشكلة التجربة). عىل تقوم التي األحكام
كيف أي سبب) من له بُد فال يحدث ما كل القضية: هذه ذلك (مثال ممكنة؟ «الَقبْلية» القضايا تُصِبح

56



األخالق ميتافيزيقا إىل الشعبية األخالقية الفلسفة من االنتقال

فكرة األمر ويستنبط الوسائل، استخدام يفرتض أنه أعني الفاعلة؛ ِعلَّته إنني حيث من
يف شكٍّ من (ما الغاية لهذه اإلرادي الفعل فكرة من الغاية هذه لبلوغ الرضورية األفعال
ولكن تركيبية، قضايا يتطلب لنفيس وضعتُه هدٍف إلدراك الرضورية الوسائل تحديد أن
فإذا املوضوع). بتحقيق بل اإلرادة، فعل تحقيق بمبدأ تتعلق ال الرتكيبية القضايا هذه
من أرسم أن ُمتساوينَي، ِقسَمني إىل مستقيًما خطٍّا ُمعنيَّ مبدأٍ بحسب أقسم لكي عيلَّ، كان
بوساطة الرياضة إياه نني تُلقِّ ما ذلك فإن ُمتقاطعتنَي، دائريَّتنَي قوَسني الخط هذا طرَيف
يتم أن يمكن الذي هو وحده الفعل هذا أن أعرف كنت إذا ا أمَّ وحدها، الرتكيبية القضايا
الذي الفعل معه أَردُت بتمامه، األَثَر يتحقق أن أَردُت إذا وُكنُت ر، امُلتصوَّ األثر طريقه عن
بوصفه ليشء تصوري ألن ذلك تحليلية؛ قضيًة عندئٍذ تكون القضية هذه فإن يتطلبه؛
عىل له فاعًال األثر، هذا إىل بالنظر لنفيس وتَصوُّري ، ُمعنيَّ نَحٍو عىل أتمه أن يمكن أثًرا

واحد. أَمٌر الحقيقة يف كالهما َعينِه، النحو
الفطنة أوامر تتفق أن ألمكن السعادة، عن ُمحدَّدٍة فكرٍة إعطاء امليسور من كان لو
إذ تحليلية؛ قضايا صورِة يف عنها التعبري باملثل وألمكن الرباعة أوامر مع ا تامٍّ اتفاًقا
يتفق (بما كذلك يُرد الغاية يُرد من إن هناك قلنا كما هنا نقول أن امُلستطاع من سيكون
غري قدرته. حدود يف تقع والتي لبلوغها، عنها ِغنى ال التي الوسائل العقل) مع بالرضورة
إنسان، كل جعل مبلًغا التحدُّد عدم من بَلَغت قد السعادة فكرة أن الحظ سوء من أن
عىل يريده وما يشتهيه عما التعبري عن يعجز سعيًدا، يكون أن يف رغبته من الرغم عىل
منها تتألَّف التي العنارص جميع أن ذلك يف والسبب ومتماسكة، ُمحدَّدة بكلماٍت الحقيقة
فكرة وأن التجربة، من بأكملها تُستَمد أن يجب إنها أي تجريبية؛ عنارص السعادة فكرة
حالتي يف بالهناء اإلحساس من أَعَظم وَقْدر ُمطَلق كل فكرة بالرضورة يُالِزمها السعادة
نفسه يف ظن وإن ُمتناٍه كائٍن عىل املستحيل من أنه بَيَْد السواء. عىل وامُلستقبَلة الراهنة
من ة الدقَّ وجه عىل يريده عما ُمحدَّدًة فكرًة ن يُكوِّ أن قوة، وأَشدُّها املخلوقات أَحكُم أنه
يجلبه والوقيعة والدس والحَسد الهم من كم الثروة؟ يريد هل األرض. هذه عىل وجوده
إىل نفاذًا إال برصه يزيد أالَّ هذا لعل والبصرية؟ املعرفة من املزيد يبتغي هل رأسه؟ فوق

رات التصوُّ بني يقيم أن ممكنة تجربٍة كل عن وباالستقالل بذاته يمكنه مًدى أي وإىل العقل يستطيع
األحكام بني الفرق ،٤ الخالص، العقل لنقد الثانية الطبعة مقدمة (راجع: جديدة بمعارَف تمدنا عالقاٍت

(املرتجم) ص٤٥). الرتكيبية، واألحكام التحليلية
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أن أو أبشع، صورٍة يف فتَتبدَّى تالشيها إىل سبيل ال والتي عنه اآلن تتوارى التي الرشور
املطالب من جديدة بأعباءٍ إشباعها، سبيل يف األََمرَّين تُذيقه بَِرَحت ما التي نزواته يحمل
طويَل شقاءً يكون لن أنه له يضمن الذي َمن ولكن طويًال؟ عمًرا أيشتهي والحاجات.
إفراٍط من عاصًما الجسد اعتالل كان كم ولكن الصحة؟ األقل عىل يريد هل أم األجل؟
ِبيقنٍي د يُحدِّ أن عن عاجٌز الجملة عىل إنه إلخ. … الكاملة الصحة يُوِهن بأن َحِريٍّا كان
حينئٍذ سيحتاج ألنه الحقة؛ السعادة له ر يُوفِّ أن يُمِكن ما املبادئ من مبدأٍ وبمقتىض تام
يحصل لكي اإلنسان، استطاعة يف فليس وإذن يشء. بكل تُحيط التي الكلية املعرفة إىل
تجريبية، نصائَح يتبع أن عليه وإنما ُمحدَّدة، مبادئَ أفعاله يف يُراعي أن السعادة، عىل
َدلَّت أموٌر وكلها الخ، … والتَّحرُّز واألدب، واالقتصاد، الصحي، الغذاء عىل املحافظة مثل
أوامر أن هذا عىل يرتتب والهناء. املتعة من عظيًما حظٍّا ر تُوفِّ معظمها يف أنها عىل التجربة
ال أنها أو بيش، تُويص أو بيشء تأمر أن بحال يمكن ال القول، يف الدقة شئنا إذا الفطنة،
العملية، الناحية من رضوريًة كانَت لو كما موضوعية بطريقٍة األفعال ر تُصوِّ أن يمكن
مشكلة وأن العقلية، praecepta األوامر ال consilia النصائح مأخذ تُؤخذ أن ينبغي وأنها
ال مشكلٌة ا، وعامٍّ يقينيٍّا تحديًدا العاقل الحي للكائن السعادة يكفل الذي الفعل تحديد
يقيض، أمٌر هناك يكون أن الناحية هذه من يمكن فال ذلك وعىل اإلطالق، عىل لها حل
مثاٌل السعادة ألن وذلك السعادة؛ يجلب ما فعِل عىل باإلقدام الكلمة، لهذه الدقيق باملعنى
أن عبثًا منها اإلنسان ينتظر فحسب تجريبية َمبادئَ عىل يقوم للعقل، ال التخيُّل ِلَمَلكة
يف هي النتائج من لسلسلٍة الشامل املجموع إىل طريقه عن نصل أن يمكن فعًال تُحدِّد
إىل الوصول وسائل بأن سلمنا إذا سيصبح، هذا الفطنة أمر إن متناهية. غريُ األمر واقع
أمر عن يفرتق ال ألنه ذلك عملية؛ تحليليًة قضيًة يقينيٍّا، تحديًدا تُحدَّد أن تقبل السعادة
ُمعطى األمر ذلك من الهدف بينما ممكن، األخري األمر هذا من الهدف أن يف إال الرباعة
افرتَض ما لتحقيق الوسائل باتباع فحسب يُويص األَمَرين ِكال كان ملَّا ولكن الواقع، يف
بأن الهدف يريد من يويص الذي األمر ذلك عىل يرتتب فإنه له، هدًفا يريده أنه اإلنسان
إمكان يف صعوبٌة َة ثَمَّ فليس وإذن تحلييل. أَمٌر الحالتنَي يف هو إليه ية امُلؤدِّ الوسائل يريد

النوع. هذا من أَمٍر وجود
املشكلة هي األخالقي األمر وجود إمكان مشكلة أن نرى ذلك من العكس وعىل
يمكن ال ثَمَّ وِمن اإلطالق؛ عىل َرشطيٍّا أمًرا ليس إنه إذ حل؛ إىل تحتاج التي الوحيدة
األوامر يف الحال هو كما فرض، أي عىل تستند أن موضوعيٍّا تصوًرا رة امُلتصوَّ الرضورة
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وبالتايل مثاٍل طريِق عن يَتعذَّر أنه أبًدا نُغِفل أن الصدد هذا يف ينبغي ال أنه غري طية. الرشَّ
َلنخىش إننا بل النوع، هذا من أَمٍر بوجود اإلجمال وجه عىل نقطع أن التجربة، طريق عن
فإذا ُمقنَّعة. رشطية أَوامَر أمرها حقيقة يف ُمطَلقة، ظاهرها يف تبدو التي األوامر تكون أن
بذل عن االمتناع هذا رضورة أن افُرتِض إذا كاذبًا، وعًدا تبذل أال عليك ينبغي مثًال: قيل
أن ينبغي بحيث آخر، َرشٍّ تجنُّب ورائها من يُبْتغى نصيحٍة ُمجرَّد ليست الكاذب الوعد
األمر، انَكَشف ما إذا عليك ذلك يحسب ال حتى كاذبًا، وعًدا تَِعد أن عليك ينبغي ال يُقال:
أمًرا عنه النَّهي أمُر وكان ذاته يف ا رشٍّ النوع هذا من فعٍل عدُّ الواجِب من كان إذا بل
[تجريبي] ِمثاٍل أي طريِق عن الشك يقبل ال بما نُثِبت أن ذلك من نستطيع فلن مطلًقا،
حتى األخرى، الدوافع عليها تُؤثِّر ولم َوحَده القانون حدَّدها قد هنا اإلرادة إن إليه. نلجأ
الغامض ِللقَلق أو الخجل، من للخوف يكون أن دائًما املمكن من إن إذ كذلك؛ األمر بدا لو
عىل بالتَّجِربة يُربِهن أن يستطيع الذي ذا ومن اإلرادة. عىل َخِفي تأثريٌ أخرى أخطاٍر من
هذه مثل يف العلة؟ تلك نُدِرك ال أننا تُعلِّمنا أن عىل تزيد ال التجِربة بينما علة، وجود عَدم
يف برشط، مرشوٍط غريُ ُمطَلق أَمٌر كأنه يبدو الذي املزعوم، األخالقي األمر يكون لن الحالة
االعتبار. ِبعني إليها نَنُظر كيف وتُعلِّمنا منفعتنا إىل تُنبِّهنا عملية وصيٍة من أَكثَر الواقع
أخالقي أَمٍر وجود إمكان يف خالًصا َقبْليٍّا بحثًا نبحث أن إذن علينا يتعنيَّ سوف
يف وجدناه أننا فلو التجربة؛ ُمتَحقًقا. ِلنجده هنا لنا تُتَح لم الفرصة دامت ما «ُمطَلق»،
أنه عىل فحسب. ه نُفرسِّ أن بل وجوده، إمكان نخترب أن إىل حينئٍذ اضُطررنا َلَما التجربة،
قانوٌن بأنه يُوصف الذي وحده هو امُلطَلق األمر أن تة ُمؤقَّ بصورٍة نُالحظ أن اآلن يكفي
بالقوانني؛23 تسميتها يمكن ال ولكن اإلرادة، «مبادئ» ى تَُسمَّ فقد األوامر سائر ا أمَّ عميل،
عارًضا، شيئًا ذاته يف َعدُّه يمكن نهواه، َمقصٍد لبلوغ بفعله الرضورة تقيض ما ألن ذلك
تخلينا نحن إن اتباعه عىل نا تحضُّ التي الوصية من نتحلَّل أن حنٍي كل يف يمكننا كما
يرتك ال امُلطَلق األمر أن نجد ذلك من النقيض عىل ولكننا تحقيقه، نَودُّ الذي امَلقِصد عن

إنها حيث من قوانني ليست وهي اإلرادة، بها تُحدِّد أن يمكن قواعد تُقدِّم إنها حيث من مبادئ» «هي 23

دوافَع عن تَصُدر التي اإلرادة إىل بل الخالصة، َماهيَّتها جهة ومن كذلك هي بما لإلرادة ال قواعد، تُقدِّم
(املرتجم) ُمعيَّنة. غاياٍت تحقيق إىل وتهدف ذاتية
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هو وحده امُلطَلق األمر كان ثَمَّ وِمْن به، يقيض ما عكس هواها عىل لتختار فرصًة لإلرادة
قانون. كل يف وجودها تتطلب التي الرضورة عىل ينطوي الذي

(ونعني األخالقي القانون أو امُلطَلق األمر هذا يف الصعوبة علة أن هذا إىل يُضاف
قضيٌة امُلطَلق األمر فهذا عظيم؛ جانٍب عىل وجوده) يف اإلمكان وجه إدراك صعوبة بها
املعرفة يف النوع هذا من قضايا وجود إمكاِن فهم كان وملَّا َقبْلية،24⋆ عملية — تركيبية
عنها تِقل لن أنها نستنتج أن السهل من فإن الصعوبة، من كبري جانٍب عىل أمًرا النظرية

العملية. املعرفة يف صعوبًة
أن املمكن من كان إن نعرف أن أوًَّال نُحاول أن املشكلة هذه حل إىل نتوصل ِلكي نريد
تحتوي التي الصيغة تلك كذلك، عنه تُعربِّ التي الصيغة ُمطَلق أَمٍر فكرة مجرد لنا تُقدم
يف اإلمكان وجه معرفة ألن ذلك ُمطَلًقا؛ أمًرا تصبح أن وحدها يمكنها التي القضية عىل
كذلك ِمنَّا يتطلب سوف عنه، تُعربِّ التي الصيغة نعرف ُكنَّا لو حتى امُلطَلق، األمر هذا مثل

الكتاب. هذا من األخري القسم إىل فيه النظر نرجئ يجعلنا مما ا، وشاقٍّ ا خاصٍّ جهًدا
ينطوي سوف ما مقدًما أعرف فإنني اإلجمال، وجه عىل «رشطيٍّا» أمًرا أتصور عندما
أعرف فإنني ُمطَلًقا، أمًرا رُت تَصوَّ إذا ا أمَّ عليه. يقوم الذي الرشط أُعطي حتى عليه،
إالَّ القانون، إىل باإلضافة يحتوي، ال األمر كان ملَّا ألنه ذلك عليه؛ ينطوي ما الفور عىل
ال القانون وكان القانون، لهذا مطابقة امُلسلَّمة25⋆ تكون بأن تقيض التي الرضورة عىل

ربًطا وبالتايل َقبْليٍّا؛ ربًطا ميل، أي من ا مستمدٍّ رشًطا أفرتض أن بدون باإلرادة، الفعل أربط ⋆ إنني 24

جميع عىل الكاملة السلطة يملك عقٍل فكرة بتأثري أي موضوعية، بطريقٍة إال ذلك يكن لم (وإن رضوريٍّا
بطريقٍة افرتاضها سبق أخرى إرادٍة من الفعل إرادة تستمد ال عملية، قضيٌة إذن فهذه الذاتية)؛ الدوافع
ُمباًرشا ربًطا إرادة] فعل [أي تربطه بل الكاملة)، اإلرادة هذه مثل نملك ال الحقيقة يف (فنحن تحليلية

فيه. ُمحتوى غري شيئًا باعتباره عاقل، حي كائٍن عند اإلرادة بفكرة
العميل؛ القانون أي املوضوعي»؛ «املبدأ وبني بينها التفرقة وينبغي للسلوك، الذاتي املبدأ هي ⋆ امُلسلَّمة 25

يُحدِّدها ما األحيان أغلب (ويف الذات أحوال بمقتىض العقل يُحدِّدها التي العملية القاعدة تتضمن فامُلسلَّمة
هو القانون بينما بمقتضاه، الذات «تفعل» الذي املبدأ إذن فهو ميوله)؛ بحسب كذلك أو جهله بحسب
أعني له؛ موافًقا ِفعله يجعل أن عليه «ينبغي» الذي واملبدأ عاقل، كائٍن لكل يصلُح الذي املوضوعي املبدأ

األمر. هو أنه
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القانون من العام الكيلِّ الجانب سوى اإلطالق عىل يشءٌ يبقى فلن ه، يَحدُّ رشٍط أي ن يَتضمَّ
وحدها هي امُلطابَقة وهذه له، ُمطابقًة تكون أن الِفعِل ُمسلَّمة عىل ينبغي الذي عام، بوجٍه

األمر. هذا يف الرضورة وجه لنا ر تُصوِّ التي
تفعل «ال التايل: النحو عىل عنه التعبري يمكن واحد، ُمطَلق أمٍر غريُ َة ثَمَّ فليس وإذن
تصبح أن لها تريد أن من الوقت نفس يف تمكنك التي امُلسلَّمة مع يتفق بما إالَّ الفعل

ا.»26 عامٍّ قانونًا
من تُشتق كما الواحد األمر هذا من الواجب أوامر جميع تُشتَق أن إذن أمكن فإذا
يه نُسمِّ ما كان إذا ما َمعرفِة ُمشكلَة حلٍّ بغري تركنا وإن عندئٍذ، سنستطيع فإننا مبدئها،
تقديٍر أقلِّ عىل عندئٍذ سنستطيع إننا أقول أَجوَف؛ ًرا تَصوُّ إال مجموعه يف ليس بالواجب

ر. التصوُّ هذا يعنيه وما ذلك من نفهمه ما نُبنيِّ أن
هو عليه امُلرتتِّبة والنتائج اآلثار بمقتضاه تَحُدث الذي القانون شمول كان وملَّا
الناحية (من الكلمة لهذه األعم باملفهوم «بالطبيعة» خاص بوجه نُسميِّه ما يُؤلِّف الذي
األمر فإن شاملة،27 عامٌة قواننُي تحده حيث من األشياء وجود آخر بتعبري أو الصورية)،
ُمسلَّمة عىل كان لو كما «افعل الصيغة: هذه يف عنه يُعربِّ أن أيًضا يمكن الواجب الكيل

عام.» طبيعي قانوٍن إىل إرادتك طريق عن ترتفع أن ِفعِلك

امُلستمدَّة واألهداف للبواعث حسابًا يحسب ال بحت، صوري تَعبريٌ امُلطَلق األخالقي األمر عن التعبري هذا 26

بإتيان يأمر ال كان إذا فهو املضمون؛ من خاٍل أو فارٌغ أنه يعني ال الصوري شكله ولكن التجربة، من
أنه الواقع إذ يُحدِّده؛ ال أنه ذلك من نستنتج أن يصح فال الفعل، هذا ُمسلَّمة مع يتفق بما إال فعٍل
نَدَمغه أن وسعنا يف وليس عام. ُكيلِّ قانوٍن فكرة طريق وعن خلقية، قيمٍة أو ملعياٍر وفًقا بتحديده يقوم

(املرتجم) خالصة. تجريبيٍة نظٍر وجهِة من إليه نظرنا إذا إال الشكلية أو الفراغ أو بالسطحية
خضوع به ويقصد Das Formale der Natur الطبيعة يف الصوري بالجانب كانْت يه يُسمِّ ما هذا 27

إلخ) … ميتافيزيقا لكل (مقدرات َقبْلية معرفًة تُعرف حني رضورية، ِلقواننَي التجربة موضوعات جميع
وجود هي «الطبيعة ص٤٩٠): ،١٤) املقدمات يف ذكره أن سبق فقد للطبيعة تعريفه ا أمَّ ص٥١٠). ،٢٧)

(املرتجم) عامة.» كليٌة قواننُي تُحدِّده حيث من األشياء،
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نحو واجباٍت إىل املعتاد تقسيمها بحسب الواجبات بعض نُحِيص أن نُريد وهنا
كاملة.28⋆ غرِي وأخرى كاملة واجباٍت إىل الناس، من غرينا نحو وواجباٍت أنفسنا

الرشور من ِلسلسلٍة نتيجًة الحياة، من بالضجر يُحس امرٍئ حالة مثًال لنرضب (١)
لم إن نفسه، يسأل أن يمكنه بحيث عقله؛ ِلزماِم مالًكا ويظل اليأس، حد إىل به َوصَلت
أن يحاول عندئٍذ إنه لحياته. ا حدٍّ يََضع أن نفسه، تجاه الواجب مع يتعارض مما يكن
تبدو ُمسلَّمتَه ولكنَّ ا. عامٍّ طبيعيٍّا قانونًا فعله ُمسلَّمة تصبح أن املمكن من كان إن يعرف
إذا حياتي أخترص أن لذاتي حبي من أستمده الذي مبدئي أجعل إنني التايل: النحو عىل
مباهجها. من به يعدني ما عىل يزيد بما رشورها من يُهدِّدني أََجلها امتداَد أن وجدُت
طبيعيٍّا قانونًا يصبح أن يمكن هذا الذات حب مبدأ كان إن تعرف أن هي عندئٍذ واملشكلة
عن الحياة، تحطيم إىل قانونها يهدف طبيعة أن يُدرك ما رسعان اإلنسان ولكن ا. عامٍّ
نفسها تُناِقض إنما الحياة، يف ر التطوُّ عجلة دفع عىل وظيفته تقوم الذي اإلحساس طريق
تلك عىل املستحيل من وأن طبيعة، يجعلها بما لذلك تبًعا تحتفظ أن يمكن وال بنفسها
للواجب األعىل املبدأ تُناقض كله لذلك نتيجًة وأنها طبيعيٍّا، قانونًا تُصبح أن امُلسلَّمة

تامة. مناقضًة
تمام يعلم إنه املال. من مبلٍغ اقرتاض إىل الحاجة تدفُعه آخر امرٍئ حالة وهناك (٢)
وعًدا يِعد حتى يشءٍ عىل يحصل لن أنه كذلك يرى ولكنه َسداَده، يستطيع لن أنه العلم
الوعد، هذا مثل يبذل أن عىل يَحِفزه ما الرغبة من لديه إن د. ُمحدَّ موعٍد يف يُردَّه أن ثابتًا
اإلنسان عىل ُمحرًَّما أليس نفسه: يسأل يجعله ما الضمري وازع من أيًضا لديه ولكنَّ

يظهر كتاٍب يف الواجبات تقسيم بتناول كامًال احتفاًظا لنفيس أحتفظ أنني هنا يُالَحظ أن ⋆ ينبغي 28

اتفق كيفما تقسيًما إالَّ بالتايل ليس هنا أُقدِّمه الذي التقسيم وأن األخالق»، «ميتافيزيقا بعنوان بعُد فيما
الواجب ذلك هنا الكامل الواجب كلمة من أفهم إنني أقول أن بقي سأسوقها). التي األمثلة ترتيب أجل (من
فحسب، كاملة خارجيٍة واجباٍت بوجود أُسلِّم ال فإنني وهكذا امليل، لصالح استثناءٍ بأي يسمح ال الذي
لم وإن املدارس، يف الكلمة استخدام مع يتعارض الذي األمر كاملة؛⋆ باطنيٍة واجباٍت بوجود كذلك بل
الذي للهدف بالنسبة يستوي األمر فإن ال، أو هذا يل أُجيز وسواءٌ له، اختياري أُبرِّر أن هنا ِنيَّتي يف يكن

أمامي. َوَضعتُه
أو الفزيائية طبيعتنا كمال ينايف فعٍل عىل اإلقدام بعدم االلتزام عن تُعربِّ التي الواجبات ⋆ هي

(املرتجم) عة. والضَّ والكذب االنتحار تُحرِّم التي الواجبات ذلك من األخالقية،
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أنه لنفرتض الطريقة؟ بهذه يُعانيها التي الضائقة من املرء يتخلص أن للواجب ومنافيًا
أنني أعتقد حني النحو: هذا عىل ستكون فعله ُمسلَّمة فإن ذلك إىل يلجأ أن بالفعل قرر
أعلم كنت وإن بتسديده، الوعد وبذل املال اقرتاض إىل أَعِمد فسوف مالية، ضائقًة أُعاني
مبدأ أو هذا الذات حب مبدأ بني التوفيق املحتمل من يكون وقد أبًدا. يحدث لن ذلك أن
السؤال أن بَيَْد هنيئة، حياٍة من املستقبل يف لنفيس أنتظره ما كل وبني الشخصية املنفعة
قانونًا تصبح أن يمكن ال أنها الفور عىل سأجد عندئٍذ عادًال؟ املبدأ هذا كان إن هو اآلن
ألن وذلك بالرضورة؛ نفسها تُناقض أن بد ال إنها بل نفسها، مع تتفق أن وال ا عامٍّ طبيعيٍّا
يخطر بما يِعد أن يستطيع ضائقٍة يف أنه يعتقد إنساٍن كل أن اه ُمؤدَّ عامٍّ بقانوٍن التسليم
التي والغاية نفسه الوعد سيجعل الوعد، بهذا الوفاء عدم عىل املعقودة النية مع باله، عىل
بل وعود، من له يُبذَل ما أحد يصدق لن إذ مستحيًال؛ أمًرا طريقه عن تحقيقها يف يطمع

سخيًفا. باطًال ادِّعاءً كان لو كما القول هذا بمثل سيَهزأ إنه
والتهذيب، التثقيف من يشءٍ مع منه، تجعل أن يُمِكن موهبًة نفسه يف يلمس وثالث (٣)
يجري أن ويُؤثِر ة ُميرسَّ ظروٍف يف يعيش نفسه يرى أنه غري كثرية. نواٍح من نافًعا أمًرا
وتحسينها. السعيدة الفطرية استعداداته تنمية يف جهده يبذل أن من بدًال اللذات وراء
تتفق التي الطبيعية، مواهبه إهمال عىل تحثُّه التي ُمسلَّمته كانَت إن نفسه يسأل ولكنه
بالواجب. ى يَُسمَّ مع ما كذلك تتفق باللذَّات، التمتُّع إىل الطبيعية نزعته مع ذاتها يف
ترك لو حتى باقية، تظل أن ا حقٍّ يمكنها كهذا عامٍّ قانوٍن بحسب الطبيعة أن يرى عندئٍذ
إىل حياته توجيه يف إال يُفكِّر ولم تصدأ موهبته الجنوب) بحر سكان يفعل (كما اإلنسان
أن اإلطالق عىل يمكنه ال أنه غري اإلجمال، وجه عىل واالستمتاع والتناُسل، واللذَّة، الفراغ،
نفوسنا يف عليها هو التي بحالته يُغَرس أن أو ا، عامٍّ طبيعيٍّا قانونًا يصبح أن لهذا «يريد»
جميع ى تُنمَّ أن بالرضورة يريد عاقل، كائٌن هو بما ألنه، ذلك فطرية؛ غريزٍة طريق عن

واألهداف. الغايات من عديدة ألوانًا ِليبلُغ له أُعِطيَت وألنها له، نافعًة لكونها َمَلكاته
الناس من غريه فريى حوله ينظر الرغيدة، الحياة أسباب له تواَفرت رابٌع وهناك (٤)
املساعدة) يد إليهم يمدَّ أن استطاعته يف كان (وإن ا شاقٍّ كفاًحا حياتهم يف يكافحون
له تشاء بما السعادة من كلٌّ فليُفز بهذا؟ أنا شأني وما النحو: هذا عىل يُفكِّر ونجده
أشتهي ال لكنني يشء، عىل أَحُسده أو شيئًا أَسلبَه فلن لنفسه، هو يشاء بما أو السماء
هذا مثل إن أجل، الشدة! أوقات يف جانبه إىل الوقوف أو حياته إسعاد يف بيشءٍ أُسِهم أن
شك، بغري بقاءه سيُواصل البرشي الجنس فإن طبيعيٍّا قانونًا أصبح لو التفكري من اللوِن
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واإلحساس، التعاُطف بكلمات واحٍد كل تَشدَّق لو مما أَفضَل سيظل أنه يف ِنزاَع ال بل
إىل يَعِمد بينما التنفيذ، موضع حنِي إىل حني من بعضها يضع أن إىل س التحمُّ دفعه أو
ومع بأخرى. أو بوسيلٍة عليها واالفتئات الناس حقوق وبيع الفرصة، واتَته كلما الِخداع
من فإن امُلسلَّمة، هذه يطابق عام طبيعي لقانوٍن البقاء يُكتب أن تماًما املمكن من أن
أن ذلك عام؛ طبيعي قانوٍن صالحيَة صالًحا يكون أن املبدأ هذا ملثل «يُراد» أن املستحيل
أن الحاالت من كثرٍي يف يحدث فقد بنفسها؛ نفسها تناقض إرادٌة ذلك تُقرِّر التي اإلرادة
يف أمٍل كل من محروًما نفسه يِجد وأن وَعطِفهم اآلخِرين حب إىل اإلنسان هذا ِمثُل يحتاج
امُلنبثِق الطبيعي القانون ذلك وبينها بينه يحول إذ يتمناها؛ التي املساعدة عىل الحصول

ذاتها. إرادته من

عىل نُعدُّها التي الواجبات بعض أو العديدة، الحقيقية الواجبات بعض هي إذن هذه
إن جليٍّا. وضوًحا قبُل من ذكرناه الذي الوحيد املبدأ من استنباطها29 يتضح كذلك، األقل
هو فهذا ا؛ عامٍّ قانونًا تصبح أن أفعالنا ِلُمسلَّمة نريد أن استطاعتنا يف يكون أن علينا
ال ُمسلَّمتها أن األفعال بعض طبيعة من إن عام. بوجٍه أفعالنا عىل األخالقي الحكم معيار
البالغ الخطأ ومن ا، عامٍّ قانونًا كانَت لو كما ر تُتصوَّ أن التناُقض، يف تقع أن بغري يمكنها،
االستحالة تلك إن ا حقٍّ كذلك. تصبح أن عليها تفرض أن تستطيع اإلرادة أن نظن أن
«يُراد» أن ذلك مع املستحيل من ولكن األخرى، األفعال بعض يف لها وجود ال الداخلية
سوف اإلرادة هذه مثل ألن الطبيعي؛ للقانون الذي العموم مستوى إىل ترتفع أن ِلُمسلَّمتها

نفسها. مع تتناقض
الضيِّق، أو الصارم، الواجب تُعارض األوىل األفعال [ُمسلَّمة] أن نرى أن السهل من
االستحقاق). واجب (أو األعم الواجب مع إال الثانية األفعال ُمسلَّمة تتعارض ال بينما
موضوع حيث من (ال تفرضه الذي اإللزام نوع حيث من الواجبات، جميع أن نجد وهكذا
الواحد. املبدأ عىل واضًحا اعتماًدا ُمعتمدًة األمثلة هذه خالل من تبدو تُحدِّده) الذي األفعال

تقسيم كلمة من بدًال الطبعات معظم بها أخذت التي Ableitung اشتقاق أو استنباط كلمة هنا آثرنا 29
مع تتفق ال أنها من الرغم عىل الكاملة، لألعمال نرشتها يف برلني أكاديمية بها أَخذَت التي Abtheilung

(املرتجم) الكالم. سياق
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األمر حقيقة يف نريد ال أننا لوجدنا واجبًا، فيها نخرق مرة كل يف أنفسنا راقبنا إذا
يبقى أن األَْوىل بل نريده]، [أن علينا يتعذر يشءٌ هذا ألن ا؛ عامٍّ قانونًا ُمسلَّمتنا تُصبح أن
فنجعل الحرية ألنفسنا نعطي قد أننا غري العموم، طابع يحمل قانونًا امُلسلَّمة تلك عكس
وحدها).30 املرة هذه عىل مقصوًرا ذلك كان (ولو ميولنا لصالح أو لنا «استثناءً» منه
وجهة من أعني وبالذات؛ واحدة نظٍر وجهِة من يشء كل وزنَّا لو أننا هذا عىل يرتتب
بوصفه معني، ملبدأٍ نريد أننا بمعنى نفسها؛ إرادتنا يف تناُقض عىل لوقعنا العقل، نظر
من له تكون أالَّ ذلك مع ونريد موضوعيًة، رضورًة رضوريٍّا يكون أن ا، عامٍّ كليٍّا قانونًا
ِفعلنا نُعد ُكنَّا ملا أننا غري لالستثناءات. مجاًال يدع أن بل عامة، كلية قيمٌة الذاتية الناحية
وجهة من أخرى مرًة نعتربه وُكنَّا تامة، مطابقًة للعقل ُمطابقٍة إرادٍة نظر وجهة من مرة
من مقاومة بل تناُقض، األمر واقع يف هنا ها فليس امليل، تأثري تحت واقعة إرادٍة نظِر
يجعل مما ،(Antagonismus (تعاُرض العقل بها يقيض التي للتعليمات امليل جانب
املبدأ عىل يكون بحيث Generalitas تعميٍم ُمجرَّد إىل تتحول Universalitas املبدأ ُكلِّية
الحل هذا أن من الرغم وعىل الطريق. منتصف يف امُلسلَّمة مع يتالقى أن للعقل العميل
نعرتف أننا عىل ذلك مع يدل فإنه تَحيُّز، بغري نُصِدره حكٌم يُربِّره أن يمكن ال الوسط
من أنفسنا يف له نحمله ما (مع وأننا امُلطَلق األخالقي األمر بصالحية صحيًحا اعرتاًفا
والتي بال ذاِت غريَ لنا تبدو التي االستثناءات ببعض ألنفسنا نسمح إنما تام) احرتاٍم

إكراًها. عليها نُكره
معنًى ذا يكون أن الواجب ر ِلتَصوُّ كان إن أنه تقدير أقل عىل بَيَّنَّا قد نكون بهذا
صورة يف إال الترشيع هذا عن يُعربَّ أن يمكن فال ألفعالنا، واقعي ترشيٍع عىل يشتمل وأن
كثري، بالفعل وهذا استطعنا، كذلك أبًدا، رشطيٍة أوامَر شكل يف ال ُمطَلقة أخالقيٍة أوامَر
تقوم الذي املبدأ عىل يشتمل أن له بد ال الذي امُلطَلق، األخالقي األمر محتوى نعرض أن
واضًحا عرًضا اإلجمال) وجه عىل وجوٌد الواجبات هذه ملثل كان (إن الواجبات جميع عليه
َقبْلية بطريقٍة نُقرِّر أن إىل بعُد نصل لم أننا غري املمكنة. تطبيقاته كل إىل بالقياس ًدا ُمحدَّ

استثناءً منه يجعل وبذلك الناس، لجميع يريده ال ما لنفسه املرء يريد أن هو إذن السيئ الفعل 30
(املرتجم) وحده. عليه مقصوًرا
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من أوامره يُصِدر عمليٍّا قانونًا هناك وأن ا، حقٍّ الواقع يف موجود امُلطَلق األمر هذا مثل أن
واجب.31 القانون هذا مثل اتِّباع وأن دافع، ذلك إىل يدفعه أن وبغري ُمطَلق نحٍو عىل ذاته
هذا بلوغ عىل النية نعقد حني اعتبارنا، يف نضعه أن علينا ينبغي ما أهم من إنه
استنباط املستطاع من أن لنا ر يُصوِّ أن ِلخاطٍر نسمح فال رائدنا، الحذر نجعل أن الهدف،
يكون أن ينبغي الواجب أن ذلك اإلنسانية»؛ للطبيعة «املميزة الخاصية من املبدأ هذا
الكائنات لكل صالًحا يكون أن ينبغي إنه أي للفعل؛ مرشوطٍة غريَ عملية رضورًة مصريه
يكون، وأن دائًما) عليها يُطبَّق أن امُلطَلق لألَمِر يمكن التي الوحيدة الكائنات (وهي العاقلة

إنسانية. إرادٍة لكل صالًحا قانونًا وحده، السبب لهذا
من باإلنسانية، الخاص الطبيعي االستعداد من ذلك من العكس عىل يُشتَق ما ا أمَّ
خاص اتجاٍه من — ممكن هذا أن فرض عىل — يشتق ما إن بل ُمعيَّنة، وميوٍل عواطَف
كائٍن كل إلرادة صالًحا يكون أن رضورًة يَلزم وال وحده اإلنساني العقل مبدأ به يتميز
يعطينا وقد قانونًا، لنا يُقدِّم لن ولكنه بها] [نسرتشد ُمسلَّمًة لنا يُقدِّم قد هذا كل عاقل،
ً مبدأ يعطينا لن ولكنه أفعالنا، وبني بينه نُالئم أن إىل والنزوع امليل يدفعنا ذاتيٍّا ً مبدأ
االستعدادات وكل ونوازعنا ميولنا كل كانَت لو حتى بمقتضاه نفعل بأن «نُؤمر» موضوعيٍّا
يُعربِّ الذي األمر يف الكامنة والعزة السمو إن بل له، مضادًة فينا الطبيعة أَودَعتها التي
هذه تشتد ما ِبَقْدر بل ال له، الذاتية العوامل مساندة تقل ما بمقدار َلتزداد الواجب عنه
يسلبه أو القانون يفرضه الذي اإللزام من البتَة ذلك يُضِعف أن ِبغري له، ُمقاوَمًة العوامل

صالحيته. من شيئًا
أن املوقف لهذا ينبغي كان ولقد عصيب، موقٍف يف هنا الفلسفة نجد أننا الواقع
إن إليه.32 تستند أو به تتعلَّق ما السماء يف وال األرض يف تجد ال أنها ولو ثابتًا، يكون

مختلَفني: أمَرين يُبنيِّ أن كتاِبه من القسم هذا يف كانْت يحاول 31

األخالق). ميتافيزيقا عنه تجيب ما (وهذا امُلطَلق األخالقي األمر تطبيق يمكن كيف أَوَّلهما:
ممكنًا امُلطَلق األخالقي األمر يصبح كيف معرفة بها ونعني النهائية، املشكلة لحل التمهيد ثانيهما:

(املرتجم) النقد). مهمة هي (وهذه

تعلو التي باملوضوعات معرفٍة عىل تقوم أن يمكنها ال كانْت، يفهمها كما األخالق، فلسفة أن ذلك 32

ال كما مثلنا، صميمها يف متناهية عاقلة لكائناٍت بالنسبة مستحيلٌة املعرفة هذه فمثل الحيس؛ العالم عىل
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من بدًال قوانينها، عىل حارسًة نفسها من فتجعل نقائها، عىل الربهان تقيم أن هنا عليها
وصية طبيعٍة من أدريه ال ما أو فطري حسٌّ بها يويص بقواننَي امُلبرشِّ الرسول تكون أن
أبًدا تستطيع لن أنها غري يشء، ال من خريًا مجموعها يف القوانني هذه تكون وقد عليها،
َقبْيل َمصدٍر من تَنبُع أن فيها ويتحتم العقل يمليها التي كتلك وأصوٍل بمبادئَ نا تَحدَّ أن
كل تتوقع بل اإلنسان، ميل من شيئًا تنتظر ال بحيث اآلمر؛ سلطانها منه وتستمد خالص
ذلك بخالف األمر كان ولو حقه، يف الواجب االحرتام ومن ِللقانون العليا السلطة من يشءٍ

رسيرته. يف ويستبشعها نفسه يحتقر بأن اإلنسان عىل تَحُكم أن عليها لكان
فحسب، األخالق ملبدأ ًال مكمِّ عامًال تكون أن أبًدا تصلُح ال إذن التجريبية العنارص كل
الطيبة لإلرادة الحقة القيمة أن نجد حيث ذاتها؛ األخالق بنقاء الرضر أََشد َلضارَّة إنها بل
يف التحديد وجه عىل تكمن إنما يشء، سموها يف يعدلها ال التي القيمة تلك ُمطبَّقة، طيبٌة
املبادئ وهي الَعَرضية، املبادئ جانب من تأتي التي التأثريات كل عن الفعل مبدأ استقالل
هذا من التحذير من يَمل أن اإلنسان يستطيع وال تقديمها. التجربة تستطيع التي الوحيدة
عن يُفتِّش صاحبه يجعل الذي والتفكري، النَظر يف الدنيء األسلوب هذا من بل ال التهاُون،
يَلذ التعب أنهكه الذي اإلنساني فالعقل التجريبية؛ والقوانني الدوافع بني األخالقي املبدأ
(التي بة الغالَّ واألوهام التخيُّالت من ِحلٌم يراوده وهناك املخدَّة، هذه عىل يسرتيح أن له
لقيًطا األخالق عىل فيُدسَّ 33(Juno جونو يعانق أن من بدًال َسحابًة يعانق ذلك مع تجعله
فيه ترى أن العني تستطيع مخلوًقا منها وصنع األصل امُلتفرِّقة أعضاءه َلمَلم رشعيٍّ غريَ
مرًة ولو يراها أن له ُقدِّر إن الفضيلة، من إالَّ اللهم تراه، أن تشتهي يشءٍ كل من شبًها

ة.34⋆ الحقَّ صورتها يف واحدة

تعتمد أن إال أمامها فليس وإذن التجربة، لنا تُقدِّمها التي ة امُلتَغريِّ الَعَرضية املعطيات عىل تقوم أن يمكنها
منبعها يف اإلنساني للعقل العملية واْلَمَلكات القوى عن الكشف هي عندئٍذ مهمته تكون الذي النقد عىل

(املرتجم) األصيل.
(املرتجم) اليونانية. األساطري يف زيوس زوجة هريا تقابل رومانية إلهة 33

من بها يختلط ما كل من عاريًة األخالق تصوير إال يعني ال الحقة صورتها يف الفضيلة ⋆ مشاهدة 34

سهولٍة يف يُدِرك أن اإلنسان ويستطيع الذات. حب أو الجزاء من باطلة زينٍة كل عن عاطلًة حسية، عناَرص
إذا هذا العقل، جانب من ممكن جهٍد بأقل وذلك مثريًا، للميول يبدو ما كل عىل الظالم عندئٍذ تَبُسط كيف

تجريد. كل عن عاجًزا وصار ا تامٍّ فساًدا فسد قد يكن لم
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جميع عىل ينطبق رضوريٍّا قانونًا يُعد هل التايل: النحو عىل السؤال يوضع هكذا
من ُمسلَّمات بمقتىض أفعالهم عىل دائًما يحكمون يجعلهم الذي ذلك العقلة، الكائنات
كان إن ة؟ العامَّ القوانني مقام تقوم أن لها يُريدوا أن استطاعتهم يف يكون أن شأنها
كائٍن إرادة بتصور خالص) َقبْيل نَحٍو (عىل مرتبًطا يكون أن له بد فال كذلك، القانون
مهما االرتباط، هذا يكتشف أن أجل من لإلنسان، بد ال ولكن اإلجمال. وجه عىل عاقل
به أدَّت ولو امليتافيزيقا، اتجاه يف أعني األمام؛ إىل خطوة يَتقدَّم أن عنه، نفسه َعزَفت
ميتافيزيقا إىل أعني التأملية؛ الفلسفة عن يختلف مجاالتها، من مجاٍل إىل الخطوة هذه
قواننَي نضع أن بل يحدث»، «ما بمبادئ نُسلِّم أن فيها يهمنا ال عملية، فلسفٍة يف األخالق،
عملية، موضوعيًة قواننَي أي أبًدا؛ يحدث أن له يُقدَّر لم وَلو حتى يحُدث»، أن ينبغي «ِلَما
يُعِجب اليشء تجعل التي األسباب عن البحث إىل نحتاج ال العملية الفلسفة هذه مثل يف
وال الذوق، من البسيط اإلحساس عن الناجمة اللذَّة تُميِّز التي الخصائص عن أو ر يُنفِّ أو
كما العقل، جانب من بالرضا العام الشعور عن يفرتق الذوق كان إذا عما البحث عن
عنهما تتولد وكيف باأللم، والشعور باللذة الشعور عليه يقوم عما نسأل أن نحتاج ال أننا
امُلسلَّمات؛ العقل، مع وبالتعاُون وامليول، الشهوات عن تنبثق وكيف وامليول، الشهوات
يكون أن يصح النفس،35 يف تجريبي بمذهٍب تتعلق إنما جميًعا املباحث هذه أن ذلك
«فلسفًة الطبيعة يف املذهب هذا اعتربنا إذا هذا الطبيعة، يف مذهب من الثاني القسم بدوره
القانون عن هنا نتحدث ولكننا تجريبية. قواننَي عىل سة ُمؤسَّ إنها حيث من طبيعية»،
بالعقل ذاتها تعني إنها حيث من بذاتها، اإلرادة عالقة عن وبالتايل العميل، املوضوعي
أن إىل ذلك وَمرِجع نفسه، ِتلقاء من بالتجربة عالقٌة له ما كل عندئٍذ يسقط حيث وحده؛
له بد فال قيامه) إمكاِن يف نبحث أن يريد الذي (األمر السلوك د حدَّ إذا وحده بذاته العقل
يتفق بما للفعل، الذات تحديد َمَلكة اإلرادة تعدُّ َقبْلية. بطريقٍة ذلك يفعل أن بالرضورة
كذلك العاقلة. الكائنات عند إال نجدها أن يمكن ال امللكة هذه مثل ُمعيَّنة. قواننَي تمثُّل مع
هذه كانَت فإذا الغاية، هو بنفسها، نفسها لتحديد موضوعيٍّا ً مبدأ لإلرادة يصلح ما فإن
ما ا أمَّ العاقلة. الكائنات لكل صالحًة تكون أن كذلك فيجب وحده، العقل من ُمعطاًة
له، نتيجًة الغاية تكون الذي فحسب، الفعل إمكان مبدأ عىل ذلك من العكس عىل يحتوي

(املرتجم) تقدم. فيما وأهميتها مكانها عرفنا التي األنثروبولوجيا هو النفس يف التجريبي املذهب هذا 35
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هو اإلرادة ِلفعل املوضوعي والسبب «الدافع»، هو للرغبة الثاني املبدأ «الوسيلة». ى فيَُسمَّ
وبني الدوافع، عىل تقوم التي الذاتية الغايات بني الفارق كان هنا ومن امُلحرِّك، الباعث
تكون العملية املبادئ عاقل. كائٍن لكل صالحٍة بواعَث إىل تستند التي املوضوعية الغايات
عىل تقوم عندما ماديًة، تكون ولكنها الذاتية، الغايات كل من تُجرَّد عندما «صورية»،
الذاتية، الغايات هذه مثل عىل تقوم عندما مادية، تكون ولكنها الذاتية، الغايات هذه مثل
«كنتائَج» هواه عىل لنفسه عقل كائٌن يضعها التي الغايات ُمعيَّنة. دوافَع عىل وبالتايل
ألن ذلك فحسب؛ ِنسبية غاياٌت مجموعها يف هي املاديَّة) الغايات (أي ِفعله عىل ُمرتتبٍة
التي الخاصة بالطبيعة تربطها التي العالقة مجرد هو لها التي القيمة يعطيها ما كل
ُكلِّية مبادئَ تُقدِّم أن لذلك تبًعا يمكن ال التي القيمة هذه الذات، عند االشتهاء ِلَمَلكة
أن تستطيع ال إنها أي إرادي؛ فعٍل لكلِّ وال العاقلة الكائنات لجميع ورضورية صالحة
األوامر غري س تُؤسِّ ال النسبية الغايات هذه كل أن يف السبب هو وهذا عملية. قواننَي تُقدِّم

الرشطية. األخالقية
يمكن شيئًا مطلقة، قيمٌة ذاته» يف «ِلوجوده يكون شيئًا، هناك أن ُفرض إذا ولكن
اليشء، هذا يف سنجد عندئٍذ ُمحدَّدة، لقواننَي ً مبدأ يكون أن ذاته»، يف «غايًة بوصفه له،

العميل. القانون مبدأ فيه سنجد أي املمكن؛ امُلطَلق األخالقي األمر مبدأ وحده، وفيه
كمجرد «ال ذاته يف كهدٍف يُوجد عام بوجٍه عاقل كائٍن وكل اإلنسان أقول: وهنا
كانَت سواءٌ أفعاله كل يف فهو هواها؛ عىل تستخدمه أن تلك أو اإلرادة هذه يمكن وسيلة»
يُنظر أن ينبغي األخرى، العاقلة الكائنات من ِبغريه أم نفسه هو به ُمتعلقًة األفعال هذه
مرشوطة، قيمٌة إال لها ليس امليول موضوعات كل غاية». أنه عىل نفسه الوقت «يف إليه
نفسها، امليول ا أمَّ قيمة. بال موضوعها لكان عليها، املبنية والحاجات امليول تُوجد لم فلو
من ِلذاتها، تُرَغب يجعلها الذي امُلطَلقة القيمة من فنصيبها للحاجة، مصادر باعتبارها
يشرتك التي العامة األمنية هو يكون أن ينبغي منها الكامل التحرُّر إن بحيث الضآلة
أن لها يمكن التي املوضوعات جميع قيمة أن هذا عىل يرتتب عاقل.36 كائٍن كل فيها
يقوم ال التي املوجودات أن والحق دائًما. مرشوطة قيمٌة أفعالنا طريق عن «تُكتَسب»

(املرتجم) كانْت. عند األخالقي املذهب تشدُّد عىل للتدليل تُساق التي العبارات إحدى هي هذه 36
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عاقلة، غريَ موجوداٍت كانَت إذا ذلك، مع لها ليست الطبيعة، عىل بل إرادتنا عىل وجودها
ا أمَّ «أشياءَ»، يها نُسمِّ يجعلنا الذي هو وهذا وسائل، أنها أساس عىل نسبية، قيمٍة غريُ
ميَّزتها قد طبيعتها ألن وذلك «أشخاًصا»؛ ذلك من العكس عىل ى فتَُسمَّ العاقلة املوجودات
يَحدُّ بما وبالتايل وسيلة، كُمجرَّد يُستخَدم أن له يجوز ال بما أي ذاتها؛ يف غاياٍت بكونها
هذه ليست لالحرتام). موضوًعا يكون (وما واالفتعال ف التعسُّ بطابع يتسم فعٍل كل من
عىل مرتتبة نتيجًة بوصفه لنا»، «بالنسبة قيمٌة لوجودها يكون ذاتية، غاياٍت مجرد إذن
يمكن ال غاية بل ذاته، يف غايٌة وجوُدها أشياءُ أي «موضوعية»؛ غاياٌت هي بل أفعالنا،
خدمتها يف املوضوعية الغايات تلك تُوَضع أن يمكن حتى سواها، غايٌة محلها تحل أن
له يشءٍ عىل أبًدا َعثَرنا ملا كذلك األَمُر يكن لم لو إذ لها؛ «َوسائَل» مجرَّد كانَت لو كما
من لكان َعَرضية، قيًما بالتايل وكانت مرشوطة، القيم كل كانَت لو ولكن مطلقة»، «قيمٌة
أن الواجب من كان فإذا وإذن أعىل، عمليٍّا ً مبدأ للعقل نجد أن تامة استحالًة املستحيل
يكون أن بد فال اإلنسانية، اإلرادة إىل بالنظر ُمطَلق أخالقي وأَمٌر أعىل، عميلٌّ ٌ مبدأ يُوجد
نفسه هو ألنه إنسان لكل غاية بالرضورة هو ما تَمثُّل طريق عن األمر، وهذا املبدأ ذلك
قانونًا يكون أن يصلح ما وبالتايل لإلرادة، املوضوعي املبدأ يكونان بحيث ذاته؛ يف غاية
كغايٍة العاقلة الطبيعة «تُوجد املبدأ: هذا عليه يقوم الذي األساس هو وهذا … شامًال عمليٍّا
ً مبدأ يَُعد املعنى بهذا واملبدأ به، الخاص وجوده بالرضورة اإلنسان يتمثل هكذا ذاتها». يف
النحو، هذا عىل كذلك وجوده يتمثل آخر عاقٍل كائٍن كل ولكن اإلنسانية، لألفعال ذاتيٍّا
ٌ مبدأ الوقت نفس يف فهو وإذن أيًضا،37⋆ أنا يل يصلح الذي العقيل املبدأ لنفس تبًعا
أساس عىل اإلرادة، قوانني كل منه تُستنبَط أن املمكن من يكون أن ينبغي «موضوعي»
الفعل «افعل التالية: الصورة عىل العميل األمر نضع أن يمكن وهكذا أعىل. عميلٌّ ٌ مبدأ أنه
نفس ويف دائًما بوصفها سواك إنسان كل شخص ويف شخصك يف اإلنسانية تُعامل بحيث

وسيلة.» مجرد كانَت لو كما أبًدا تعاملها وال ذاتها، يف غايًة الوقت

الكتاب.⋆ من األخري القسم يف أدلتها القارئ يجد Postulat كمصادرة هنا القضية هذه ⋆ أضع 37

سيأتي مما معقول عالٍم يف أعضاءٌ العاقلة الكائنات أن اها ُمؤدَّ أخرى قضيٍة عىل القضية هذه ⋆ تستند

(املرتجم) بعُد. فيما بيانه
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التي األمثلة عند فلنَبَق الكالم. هذا لتحقيق سبيٌل َة ثَمَّ كان إن نرى أن اآلن نريد
سبق: فيما قدمناها

يف يُفكِّر الذي الشخص أن الذات تجاه الرضوري الواجب ر تصوُّ بحسب سنجد أوًَّال:
بوصفها اإلنسانية فكرة مع مسلكه يتفق أن املمكن من كان إن نفسه سيسأل االنتحار
بذلك يستخدم فإنه مؤملة حالٍة من ِليهرب نفسه تحطيم إىل لجأ فإذا ذاته. يف هدًفا
ولكن الحياة، نهاية إىل محتملة حالٍة عىل املحافظة إىل تهدف وسيلٍة َكمجرَّد شخًصا
الوسيلة، معاملة يُعاَمل أن ببساطٍة يمكن موضوًعا ليس وبالتايل شيئًا؛ ليس اإلنسان
حق أملك فلسُت ثَمَّ وِمْن ذاته؛ يف هدًفا دائًما بوصفه أفعاله كل يف إليه النظر ينبغي بل
قتله أو إفساده، أو بتشويهه، ذلك كان سواءٌ شخيص، يف الكامن اإلنسان يف الترصف
مفروًضا كان ما وهو كثَب، عن املبدأ هذا تحديد مسألة جانبًا هنا أطرح أن يل بد (ال
بَْرت إىل مثًال اضطراري حالة يف يحدث ما وهو الفهم، يف إساءة كل ِلتجنُّب به أقوم أن
مثل إن إذ إلخ؛ … عليها املحافظة سبيل يف بحياتي املخاطرة أو نفيس، إلنقاذ أعضائي

الخاص). بمعناها باألخالق يتعلق التحديد هذا
ينوي الذي فإن اآلخِرين، حق يف بالواجب أو الرضوري بالواجب يتعلق فيما ا أمَّ ثانيًا:
كوسيلٍة آخَر إنسانًا يستخدم أن يريد أنه الفور عىل سيُدِرك ِللغري كاذبًا وعًدا يبذل أو
ذلك ذاته؛ يف الغاية عىل الوقت نفس يف األخري اإلنسان هذا يحتوي أن بغري فحسب،
لتحقيق وسيلًة الكاذب الوعد هذا بمثل أستخدمه أن أُريُد من عىل املستحيل من أنه
ذاته يف يحتوي أن لذلك تبًعا يمكنه وال بها أُعاِمله التي الطريقة عىل يُوافقني أن أهدايف
إذا العني أمام وضوًحا اإلنسانية ملبدأ املجافاة هذه وتزداد الفعل. هذا من الغاية عىل
أن عندئٍذ يتجىل إذ وممتلكاتهم؛ اآلخِرين حرية عىل االعتداء من أمثلًة ذلك إىل أضفنا
مجرد كانَت لو كما أشخاصهم استخدام إىل يَقِصد إنما الناس حقوق عىل يدوس الذي
يَُعدُّوا أن ينبغي عاقلًة، كائناٍت بصفتهم أنهم، حسابه يف يضع أن دون فحسب، وسيلة
ذاتها يف تحتوي أن مقدورها يف يكون أن بد ال كائناٍت أي غاياٍت؛ الوقت نفس يف دائًما

نفسه.38⋆ الفعل هذا من الهدف عىل

quod tibi non لك يحدث أن تريد ال ما التافهة: العبارة أن إىل هنا الظن بنا يذهب أن ينبغي ⋆ ال 38

قبُل، من وضعناه الذي املبدأ ذلك عن ت اشتُقَّ إنما ألنها ذلك مبدأ؛ أو كقاعدة تُستخَدم أن يمكن vis fleri
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الفعل يتناقض أالَّ يكفي ال الذات، تجاه (االستحقاق) العريض الواجب إىل بالنظر ثالثًا:
عىل الفعل يكون أن كذلك ينبغي بل ذاته، يف هدًفا بوصفها أشخاصنا يف اإلنسانية مع
من أعظم درجٍة لبلوغ تُهيِّئ استعداداٍت عىل تنطوي اإلنسانية ولكن معها. «اتفاٍق»
يف ممثلًة لإلنسانية بالنسبة الطبيعة إليها تقِصد التي الغاية من جزءًا وتكون الكمال،
اإلنسانية عىل املحافظة مع يتعارض ال قد االستعدادات املواهب هذه وإهمال ذواتنا،

الغاية. هذه «تحقيق» عىل العمل مع يتعارض ولكنه ذاتها، يف غايًة بوصفها
يقِصد التي الطبيعية الغاية فإن اآلخِرين، نحو االستحقاق بواجب يتعلق فيما ا أمَّ رابًعا:
باقية، تظل أن يمكن اإلنسانية إن ا حقٍّ سعادتها. بلوغ هي تحقيقها إىل الناس جميع
غري شيئًا، منه يسلب أن الوقت نفس يف د يتعمَّ ولم غريه، إسعاد يف أحٌد يُسِهم لم إذا
يف «غايًة بوصفها اإلنسانية مع إيجابيٍّا ال سلبيٍّا اتفاًقا يكون أن عىل يزيد لن هذا أن
ملَّا ألنه ذلك غريه؛ إسعاد عىل يعمل أن طاقته، يف ما بَقْدر أحد، يحاول لم إذا ذاتها»،
يُحدث أن ر التصوُّ لذلك كان إن غاياتها، تكون أن بد فال نفسها، يف غايًة الذات كانَت

«غاياتي». املستطاع بقدر الوقت نفس يف هي كله، أثره عندي
يف غايًة عام بوجٍه أخرى عاقلة طبيعٍة وكل اإلنسانية بمقتضاه تَُعد الذي املبدأ هذا
التجربة: من يُستفاد ال إنسان) كل أفعال حرية من يحد الذي األعىل الرشط (وهو ذاتها
تجربٍة أية تكفي ال حيث العاقلة؛ الكائنات جميع عىل ينطبق فهو عمومه؛ بسبب أوًَّال
غايٌة أنها عىل ر تُتصوَّ ال املبدأ هذا يف اإلنسانية ألن وثانيًا الصدد، هذا يف يشء لتحديد
بل الواقع، يف هدًفا نفسه تلقاء من اإلنسان منه يجعل كموضوٍع أي (ذاتية)، للناس
إن حيث من تحقيقها، نَودُّ التي الغايات تكن مهما لها، ينبغي موضوعية كغايٍة ر تُتصوَّ
هذا ألن وثالثًا الذاتية، الغايات جميع من يَحدُّ الذي الرشط تكون أن القانون، صبغة لها

الخالص. العقل عن رضوريٍّا صدوًرا لذلك تبًعا يَصُدر إنما املبدأ

ال ألنها ا؛ عامٍّ قانونًا تصبح أن يمكن ال العبارة] هذه [أي إنها متعددة، ظاٍت تحفُّ من ذلك يخُل لم وإن
يلتزم بأالَّ ب يُرحِّ َمن الناس ِمن ألن (ذلك الغري نحو اإلنسان بها يكلَّف التي الواجبات مبدأ عىل تحتوي
وال إليهم)، واإلحسان الخري تقديم من نفسه هو يُعفى أن رشيطة عىل إليه، إحسان أو خري بتقديم غريه
بحسب يستطيع، املجرم ألن ذلك البعض؛ بعضهم نحو الناس بها يلتزم التي الواجبات عىل أخريًا تحتوي

إلخ. … بالعقاب عليه يحكمون الذين القضاة يُجادل أن املبدأ، هذا
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الشمول «قاعدة» عىل موضوعية» «بطريقٍة يقوم إنما عميل ترشيٍع كل مبدأ أن ذلك
أن (يمكن قانونًا يصبح أن عىل قادًرا ل األوَّ املبدأ بحسب تجعله التي وشكلها، العموم أو
الذات ولكن «الغاية»، عىل الذاتية الناحية من يقوم بينما طبيعيٍّا)، قانونًا كذلك يه نُسمِّ
املبدأ بحسب (وذلك ذاتها يف غايًة بوصفه عاقل، كائٍن كل هي الغايات جميع تحمل التي
للعقل ملوافقته األعىل الرشط بوصفه لإلرادة الثالث العميل املبدأ هذا عن ينتج الثاني)،

ا.39 عامٍّ ترشيًعا تضع كإرادٍة عاقل كائٍن كل عند اإلرادة فكرة أعني العام؛ العميل
العام الترشيع مع تتفق أن يمكنها ال التي امُلسلَّمات كل املبدأ لهذا ِطبًقا تُنبذ سوف
ينبغي له خضوعها إن بل وحده، للقانون تخضع ال اإلرادة أن نجد وهكذا باإلرادة. املتعلق
تَُعد ال وإنها للقانون»، عة ُمرشِّ نفسها «هي إنها حيث من الوقت نفس يف إليه يُنظر أن
وحده. السبب لهذا إالَّ القانون) هذا صاحبة نفسها تَُعد أن استطاعتها (ويف له خاضعَة
ذلك يف سواءٌ سلف، فيما قدمناه الذي ر التصوُّ نوع بحسب األخالقية، األوامر إن
أو الطبيعي، بالنظام شبيه عامٍّ لترشيٍع مطابقة األفعال تكون أن تقتيض التي األوامر
قد ذاتها، يف ِللغايات التي العامة املزيَّة العاقلة للكائنات يكون أن تريد التي األوامر
لدافٍع استبعاَدها نوعها، كان أيٍّا منفعة من خليٍط كل اآلمر سلطانها عن ا حقٍّ استَبعَدت
بها نُسلِّم» «لم ولكننا ُمطَلقة، كأوامَر لها رنا تصوُّ طريق عن ذلك تم وقد الدوافع، من
وجود عن ا أمَّ الواجب. تصور لتفسري عنه ِغنى ال كان التسليم هذا ألن إال ُمطَلقة كأوامَر
عليه الربهنة املستطاع من يكن لم ما فذلك ُمطَلقة، بطريقٍة أوامرها تصدر عمليٍة قضايا
الكتاب، من القسم هذا يف أيًضا هنا الربهان هذا إقامة كذلك املستطاع من وال ذاته، يف
فعل عند منفعة كل من التحرُّر أن به ونعني يتم، أن املمكن من كان واحًدا شيئًا ولكنَّ

غايًة بوصفه العاقل الكائن يُتصور أن الواجب من كان فلما السابَقني؛ املبدأَين ص يُلخِّ الجديد املبدأ هذا 39

فينبغي وإذن الخارج. من عليه يُفَرض قانوٍن خدمة يف أداٍة أو وسيلٍة مجرد يكون أن يمكنه فال ذاته، يف
سيطلق الذي املبدأ هذا أن كيف بعُد فيما نرى وسوف له. ويخضع يطيعه الذي القانون مصدر اعتباره
األخالقية. للمشكلة النهائي الحل إىل سيُوِصلنا Autonomie لإلرادة الذاتي االستقالل اسم كانْت عليه
االجتماعي، املجال يف Rousseau روسو طبََّقها التي الفكرة نفس األخالق مجال يف يُطبِّق كانْت أن ويبدو
،١ االجتماعي، (العقد نفسه.» عىل اإلنسان يفرضه الذي القانون إطاعة هي «الحرية يقول: حيث وذلك
جوته عند وبخاصة األملانية الكالسيكية الروح سادت التي الفكرة نفس أيًضا وهي الثامن)، الفصل ،١

(املرتجم) وشيللر.

73



األخالق ميتافيزيقا تأسيس

امُلطَلقة األوامر بني تفرق التي املميزة العالمة هو حيث من الواجب، عن الصادر اإلرادة
سيكون معني تحديٍد خالل من وذلك نفسه، األمر يف عليه نص قد الرشطية واألوامر
كل إرادة فكرة يف أي ِللمبدأ؛ الثالثة الصيغة هذه يف اآلن يحدث ما وهذا فيه، نًا ُمتضمَّ

ا. عامٍّ كليٍّا ترشيًعا تضع إرادة هي حيث من عاقل كائٍن
لقوانني تخضع إلرادة املمكن من إن قلنا مهما اإلرادة، هذه مثل رنا تصوَّ إذا أننا ذلك
اإلرادة، تعتمد أن املستحيل من فإن املنفعة، طريق عن القوانني بهذه مرتبطة تكون أن
التي اإلرادة هذه مثل ألن نوع؛40 أي من منفعٍة أية عىل األعىل، ع امُلرشِّ نفسها هي التي
املتعلقة املنفعة من يَحدَّ أن يمكنه آخر، قانوٍن إىل بدورها ستحتاج املنفعة عىل تعتمد

ا. عامٍّ كليٍّا قانونًا تصبح ألن بصالحيتها مرشوطًة ويجعلها ِللذات بحبها
عن ا عامٍّ ترشيًعا تضع إرادة هي حيث «من إنسانية، إرادة كل مبدأ أن نجد وهكذا
صالحيًة يصلُح إنما صائبًا، ً مبدأ يكون أن له تيرس إذا هذا جميًعا»41⋆ مسلماتها طريق
فكرة إىل التحديد وجه عىل هذا ومرجع — ألنه وذلك مطلًقا؛ أخالقيٍّا أمًرا يكون ألن ًة تامَّ
األوامر كل بني وحده، يستطيع لذلك تبًعا وإنه منفعة أية عىل يقوم ال — العام الترشيع
فعَكسنا أفضل تعبريًا نُعربِّ أن شئنا إذا أو املرشوط»، «غري األمر هو يكون أن املمكنة،
عاقل) كائٍن كل إرادة عىل يرسي قانوٌن (أي ُمطَلق أخالقيٌّ أمٌر هناك كان إذا قائِلني: األَمر
إرادٍة ُمسلَّمِة عن أفعاله كل يف دائًما اإلنسان يَصُدر بأن أوامره يُلقي أن إال يملك لن فإنه
ا، عامٍّ ترشيًعا عة ُمرشِّ هي حيث من لها موضوًعا نفسها تجعل أن الوقت نفس يف يمكنها
َة ثَمَّ يكون فلن مرشوَطني، غري اإلنسان يطيعه الذي واألمر العميل املبدأ يكون فقط عندئٍذ

عليها. يقوم أن األخالقي] األمر [أي يمكنه اإلطالق وجه عىل منفعٌة
اآلن حتى بُذَلت التي املحاوالت كل إىل بالبرص رجعنا إذا اآلن، بعد عجيبًا ليس
أن رأَوا لقد باإلخفاق. عليها َمقضيٍّا كان جميًعا أنها نجد أن األخالق، مبدأ الكتشاف
يخضع ال أنه باٍل عىل لهم يخطر لم ولكن بقوانني، واجبه خالل من يرتبط اإلنسان
يتفق بما إال فعله يف يلتزم ال وأنه عام، كيلٌّ الترشيع هذا وأن منه، النابع لترشيعه إال

وقانونه. بصورته ارتباطها من بدًال الفعل بموضوع وترتبط الحسية النزعات تُحدِّدها منفعٍة عىل أي 40
(املرتجم)

تقدم فيما سقتها التي فاألمثلة املبدأ؛ هذا لتفسري أمثلة إعطاء من نفيس أُعفي أن هنا ⋆ أستطيع 41

الغرض. هذا ألداء جميًعا تصلح أن يمكن وصياغته امُلطَلق األخالقي األمر لتفسري
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رسمتها التي الغاية بمقتىض ا عامٍّ ترشيًعا تضع التي اإلرادة وهي الخاصة، إرادته مع
القانون) هذا نوع كان (أيٍّا فحسب للقانون خضوعه يف تصوَّروه حني ألنهم ذلك الطبيعة؛
صورٍة يف املنفعة من بنوٍع مصحوبًا يكون أن بالرضورة بد ال القانون هذا أن وجدوا
قد اإلرادة هذه إن بل هو، «إرادته» عن ينبثق لم قانون هو بما ألنه قاهرة؛ أو جذَّابة
. ُمعنيَّ نَحٍو عىل تسلك أن عىل عليها خارجيٍّ يشءٍ جانب من القانون، مع يتفق بما أُلِزَمت،
َضيعًة للواجب أعىل مبدأٍ إليجاد بُذل جهٍد كل ضاع َمَفر منه يكن لم الذي االستنتاج بهذا
عىل تحض التي الرضورة إىل بل أبًدا، الواجب إىل يتوصلوا لم ألنهم ذلك فيها؛ رجعة ال
كان فقد أجنبية، أم شخصيًة املنفعة هذه كانَت وسواءٌ معينة. مصلحٍة من بدافٍع الفعل
يكون ألن يصلح أن امُلستطاع من يكن ولم الرشطي األمر طابع يتخذ أن دائًما لألمر بُد ال
مبدأٍ كل مقابل يف اإلرادة استقالل مبدأِ اسم املبدأ هذا عىل إذن أطلق سوف أخالقيٍّا. أمًرا

التناُفر. اسم عليه أُطلق ما عداد يف سأَسلُكه آخر
ُمسلَّمات جميع خالل من نفسه يتأمل أن عاقل كائٍن كل يقتيضمن الذي التصور إن
الحكم من هذه النظر وجهة من يتمكن لكي ا عامٍّ كليٍّا ترشيًعا يضع أنه اعتبار عىل إرادته
«مملكة ر تصوُّ به ونعني به، يرتبط خصوبًة أَشدَّ ٍر تصوُّ إىل يؤدي أفعاله، وعىل نفسه عىل

الغايات».
متعددة عاقلٍة كائناٍت بني يجمع الذي امُلنظم الرتابُط ذلك «مملكة» كلمة من أفهم وأنا
تكون ألن صالحيتها جهة من الغايات د تُحدِّ القوانني كانَت وملَّا مشرتكٍة. قواننَي طريق عن
العاقلة الكائنات بني الشخصية الفروق َجرَّدنا إذا املستطاع، من فإن عامة، ُكليًة غاياٍت
يف (سواءٌ الغايات جميع يشمل ا عامٍّ ُكالٍّ نتصور أن الجزئية، غاياتهم محتوى كل وكذلك
التي الشخصية والغايات ذاتها، يف غاياٍت بوصفها العاقلة، الكائنات جميع غايات ذلك
الوجود ممكنة للغايات مملكة أي مرتابطة. منتظمٍة َوحدٍة يف لنفسه) ُكلٌّ يضعها أن يمكن

ذكرها.42 السابق املبادئ بحسب
منهم كلٌّ يُعاِمل أالَّ يقتيض الذي للقانون جميًعا تخضع العاقلة الكائنات أن ذلك
الوقت نفس ويف دائًما لهم معاملته تكون أن بل أبًدا»، «كوسيلة البرش من وغريه نفسه

وضعه الذي الفلسفي التفسري إىل يرجع كما هللا، مملكة عن أوغسطني القديس فكرة هنا كانْت يقتبس 42
(راجع: règne de la nature الطبيعة ومملكة règne de la grâceاللطف مملكة بني بتمييزه لها ليبنتس

(املرتجم) ص٧٣٩). إىل ص٧٢٥ من الثاني القسم الخالص، العقل معيار الخالص، العقل نقد
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قواننَي طريق عن العاقلة الكائنات بني منتظٌم ترابٌُط هذا عن ينشأ ذاتها». يف «كغاياٍت
بني العالقة إقامة القوانني هذه من الهدف كان طاملا يمكن، مملكة أي مشرتكة؛ موضوعيٍة
الغايات مملكة ى تَُسمَّ أن ووسائَل، غاياٍت بوصفها البعض بعضها وبني الكائنات هذه

أعىل). مثٍل عن إال األمر حقيقة يف تعرب ال (وهي
إىل نفسه، هو كان إذا الغايات مملكة إىل منتميٍّا «عضًوا» يَُعد العاقل الكائن ولكن
اململكة هذه إىل ينتمي وهو القوانني. لهذه يخضع عامة، كليًة قواننَي لها ع يُرشِّ أنه جانب

إرادته. غري أخرى إرادٍة ألية يخضع ال لقوانينها، ع كُمرشِّ كان، إذا لها كرئيٍس
عن ُممكنٍة الغايات مملكٍة يف ًعا ُمرشِّ دائًما نفسه يَُعد أن العاقل الكائن عىل يجب
يستطيع ال ولكنه لها، رئيًسا أم اململكة هذه يف ُعضًوا كان سواءٌ اإلرادة، حرية طريق
تمام ُمستقالٍّ كائنًا كان إذا بل فحسب، إرادته بُمسلَّماِت الرئاسة مكان لنفسه يدَّعي أن

يشء.43 منها يَحدُّ وال إلرادته مكافئة قدرٍة ذا حاجات، بال االستقالل،
أن وحده يستطيع الذي القانوني بالترشيع فعٍل كل عالقة يف إذن تكمن األخالقية
نفسه العاقل الكائن يف يُوجد أن ينبغي الترشيع هذا ولكن ممكنة. الغايات مملكة يجعل
عىل اإلنسان يُقِدم أالَّ التايل: املبدأ هو حينئٍذ مبدؤها يكون التي إرادته من ينبثق وأن
ا، عامٍّ كليٍّا قانونًا تُصِبح أن عىل قادرًة تكون أن شأنها من ُمسلَّمٍة مع يتفق بما إال فعٍل
ترشيٍع واضعَة الوقت عني يف نفسها اإلرادة «تَُعد حتى كذلك الفعل اإلنسان يفعل وأالَّ
املوضوعي املبدأ هذا مع بطبيعتها امُلسلَّمات تتفق لم فإذا تها.» ُمسلمَّ طريق عن عام كيلٍّ
التي الرضورة فإن رضوريٍّا، اتفاًقا عام، كيلٍّ ترشيٍع مصادَر بوصفها العاقلة للكائنات
ال والواجب «الواجب». أي العميل؛ اإللزام عليها يُطَلق املبدأ لذلك طبًقا بالفعل تقيض

متكافئ. بمقداٍر األعضاء من عضٍو كل يلتزم بل الغايات، مملكة يف الرئيس به يُكلَّف
تقوم ال للواجب، طبًقا أي املبدأ، لهذا طبًقا بالسلوك تقيض التي العملية الرضورة إن
بعضها العاقلة الكائنات عالقة عىل فحسُب تقوم بل وامليول، والدوافع العواطف عىل ألبتََّة
عة»؛ ُمرشِّ «إرادًة الوقت نفس يف العاقل الكائن إرادة تَُعد أن دائًما ينبغي حيث ببعض؛
ذاته. يف» «غايٌة أنه ر يَتصوَّ أن العاقل الكائن عىل َلتعذَّر ذلك خالِف عىل األمر كان لو إذ

مملكة عضوية طموحها يتعدى أن يمكن ال اإلنسان، أبناء أي املتناهية؛ العاقلة فالكائنات وإذن 43

(املرتجم) وحده. هلل فهي اململكة هذه رئاسة ا أمَّ الغايات،
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بكل عام، كيلٍّ ترشيٍع َمصدَر بوصفها اإلرادة، ُمسلَّمات من ُمسلَّمة كل العقل يربط هكذا
أي ذلك عىل العقل يدفع وال الذات، إىل ه ُموجَّ فعٍل بكل كذلك يربطها إنه بل أخرى، إرادٍة
التي «الكرامة» فكرة عن ذلك يف يَصُدر إنه بل مستقبلة، منفعٍة أية أو آخر عميلٍّ باعٍث

لنفسه. يضعه الذي القانون لغري يخضع ال الذي العاقل للكائن
يُستبدل أن املمكن فمن ثَمٌن له فما كرامة»؛ أو «ثمٌن الغايات مملكة يف يشءٍ لكل
يكافئه بأن لذلك تبًعا يُسَمح ال وما ثَمن، كل عىل يعلو ما ا أمَّ له»، «مكافٍئ آخَر بيشءٍ

كرامة. له فإن يشء،
مع يتفق ما ا وأمَّ ،« سوقيٌّ «ثَمٌن فله العامة وحاجاته اإلنسان بميول يتعلق ما كل
الذي الرسور حال مع يتفق ما أي إليه؛ سابقًة حاجًة يفرض لم لو حتى ، ُمعنيَّ ذَوٍق
«فله الوجدانية، طاقاتنا به يجري الذي غرض كل عن الربيء اللعب مجرد يف نستشعره
غايًة األشياء من يشءٌ يصبح لكي عنه ِغنى ال الذي الرشط يؤلف ما ا أمَّ عاطفي»،44 ثَمٌن
أي باطنية؛ قيمًة له إن بل ثمن، له ليس أي فحسب؛ نسبية قيمٌة له فليست ذاته، يف

«كرامة».
يستحيل إذ ذاته؛ يف غايًة العاقل الكائن يجعل الذي الوحيد الرشط هي األخالقية
األخالق أن نجد وهكذا طريقها. عن إال الغايات مملكة يف ًعا ُمرشِّ ُعضًوا يصبح أن عليه
الرباعة إن الكرامة. يملك الذي الوحيد اليشء هما عليها، هذه قدرة حيث من واإلنسانية،
ثمٌن لها واملزاج الحية التخيُّل ومملكة والذكاء سوقي، ثَمٌن لهما العمل يف واالجتهاد
من العكس عىل فلهما غريزة) عن (ال مبدأٍ عن واإلحسان بالوعد، الوفاء ا أمَّ عاطفي،45
الصفات هذه محل يحل أن يمكن يشءٍ عىل يحتويان الفن وال الطبيعة ال ذاتية. قيمٌة ذلك
املكسب أو املنفعة يف وال عليها، امُلرتتِّبة النتائج يف تَكُمن ال قيمتها ألن ذلك افتُِقَدت؛ ما إذا
استعداٍد عىل تكون التي اإلرادة، ُمسلَّمات يف أي النوايا؛ يف تكُمن بل تُحدِّثهما، اللذَين

اللذة وهي منفعة، أو غرض كل من املجردة اللذة عن تُعربِّ التي هي والرسور الرضا من الحال هذه 44

هذا عىل ترضينا التي فاألشياء الحكم»؛ مملكة «نقد يُبني ما نحو عىل جميل، يشءٍ ل تأمُّ عند نُحسها التي
ال الذاتية قيمتها ألن وذلك Marktpreis سوقي ثَمٌن لها وليس Affektionspreis عاطفي ثَمٌن لها النحو

(املرتجم) ماديٍّا. تقديًرا تقديرها يمكن للمبادلة موضوعاٍت منها تجعل
عىل باللذَّة شعوًرا فينا وتُشيع تُرضينا وألنها مادية، منفعٍة كل عن النظر برصف نحبها صفات ألنها 45

(املرتجم) األشياء. بعض يف الجمال يُرضينا ما نحو
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النهاية. يف النجاح يُحاِلفها لم لو حتى أفعال، صورة يف النحو هذا عىل نفسها عن للتعبري
ذوق أو ذاتيٍّ استعداٍد أي من عليها يُوىص أن إىل حاجٍة يف كذلك ليست األفعال هذه
أو ميٍل أي إىل حاجٍة يف ليست أنها كما ين، ُمباِرشَ وارتياٍح ِبرًضا إليها ننظر يجعلنا
كموضوٍع األفعال] [أي تمارسها التي اإلرادة لنا تمثل إنها نحوها، تجذبنا مبارشة عاطفٍة
لكي ال اإلرادة، عىل «يفرضها» لكي العقل سوى يشءٌ يُطلب ال حيث املبارش، لالحرتام
الواجبات. مجال يف تناُقٌض أنه يف شك ال مما واملداهنة، بالتملُّق منها يلتمسها أن يحاول
الذي وهو كرامة بوصفه الفكري املنحى هذا مثل بقيمة يُعرف الذي هو التقويم هذا
أن أو امليزان ة ِكفَّ يف معها نضعها أن يمكن فال له؛ نهايَة ال سموٍّا ثَمٍن كل فوق به يسمو

قداستها. عىل الوقت نفس يف نَُجور أن بغري بها نقارنها
يف تذهب أن للفضيلة أو األخالقية الناحية من الطيبة للنية إذن يربر الذي وما
الكائن إىل به تعهد الذي الدَّور عن يشء يف يقل ال إنه البعيد؟ املدى هذا إىل طموحها
ُعضًوا يُصبح ألن صالًحا يجعله والذي العامة الكلية القوانني وضع يف للمشاركة العاقل
غايٌة هو حيث من قبُل من طبيعته له َدته حدَّ الذي الدور وهو للغايات،46 ممكنة مملكٍة يف
جميع إىل بالنظر ُحرٌّ هو حيث من ثم الغايات، مملكة يف للقوانني ع ُمرشِّ ثَمَّ وِمْن ذاته يف
ُمسلَّماته يمكن والتي لنفسه هو يضعها التي للقوانني إال عليه طاعة ال الطبيعية، القوانني
ليشء فليس نفسه)؛ الوقت يف له (يخضع عام كيلٍّ ترشيٍع من جزءًا تكون أن لها طبًقا
يحدد الذي نفسه، الترشيع ولكن القانون. له يُحددها التي القيمة إال قيمة من الواقع يف
وال مرشوطة، غريُ قيمٌة أي كرامة، له تكون أن نفسه السبب لهذا ينبغي جميًعا، القيم
التقدير عن تُرتِجم التي االحرتام كلمة من خريٌ عنها يُعرب ال بسواها، مقارنتها إىل سبيل
كرامة مبدأ هو إذن الذاتي فاالستقالل لها؛ يحمله أن العاقل الكائن عىل ينبغي الذي

عاقلة. طبيعٍة وكل اإلنسانية الطبيعة
األمر حقيقة يف ليست األخالقي املبدأ عن للتعبري آنًفا ذكرناها التي الثالث الطرق إن
األخرينَي الصيغتنَي نفسها تلقاء من إحداها تُوِجد بالذات، واحد لقانوٍن متعددًة صيًغا إال

العاقل الكائن إن أي ذلك؛ يستحق كان إذا إال الكيل الترشيع يف املشاركة يف الحق العاقل الكائن يملك ال 46

(املرتجم) أخالقيٍّا. كائنًا يُصِبح حتى الحقيقة عىل كذلك يُصِبح ال
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خالًفا يكون أن قبل ذاتي خالٌف الحقيقة يف هو واحد، خالٌف فبينها ذلك ومع ذاتها.47 يف
بحسب (وذلك العيان إىل العقل أفكار من فكرٍة تقريب منه الهدف عمليٍّا، — موضوعيٍّا

العاطفة. من قريبًة بذلك وجعلها ُمعيَّنة) مشابهٍة
لها: امُلسلَّمات كل

عىل األخالقي األمر صيغة عن التعبري ويمكن والشمول، بالكلية تتصف «صورة» (١)
َقواننِي قيمُة لها تكون أن الواجب من كان لو كما امُلسلَّمات تختار أن ينبغي النحو: هذا

الكلية. الطبيعة
إنه حيث من العاقل، الكائن إن ييل: كما الصيغة عن يُعربِّ وهنا غاية، أي مادة؛ (٢)
لكل بالنسبة يكون أن ينبغي ذاتها، يف غايٌة هو حيث من وبالتايل غاية، طبيعته بحسب

فية. تَعسُّ أو نسبية غاياٍت ُمجرَّد تكون التي الغايات جميع من يَحدُّ رشًطا ُمسلَّمة
امُلسلَّمات جميع أن بها: ونعني امُلسلَّمة، تلك طريق من امُلسلَّمات لجميع تام تحديٌد (٣)
كما للغايات ممكنٍة مملكٍة إقامة يف تسهم أن ينبغي الخاص ترشيعنا من تُستمد التي
مقوالت،49 يف هناك يسري كما هنا التطور ويسري للطبيعة.48⋆ مملكٍة إقامة يف تسهم

الصيغ أن كما األُخرينَي، الصيغتنَي حدٍة عىل صيغٍة كل من نستخلص أن بالتحليل نستطيع إننا أي 47
أو الطيبة اإلرادة ر تصوُّ من بالتحليل تستخلص أن بدورها يمكن األخالقي املبدأ عن تُعربِّ التي الثالث

(املرتجم) العام. القانون مستوى إىل ترتفع أن ِلُمسلَّمتها ويمكن للواجب تخضع التي اإلرادة
ممكنة مملكٍة إىل تنظر واألخالق للغايات، مملكًة بوصفها الطبيعة إىل تنظر (التليولوجيا) ⋆ الغائية 48

موجود هو ما تفسري منها الهدف نظرية، فكرٌة هناك الغايات مملكة للطبيعة. مملكًة بوصفها للغايات
عن الواقع يف يُوجد أن يمكن ولكن بموجود ليس ما إظهار منها الغرض عملية، فكرٌة هنا وهي الواقع. يف

نفسها. الفكرة لهذه بمطابقته وذلك سلوك، من ندع وما نأتي ما طريق
األولية رات التصوُّ تلك باملقوالت يريد وهو أرسطو، عن االصطالح هذا أخذ قد كانْت أن املعلوم من 49

يُطبِّقها أن اآلن يُحاول منهجية لوحٍة يف رتَّبها والتي الحساسية، بموضوعات «َقبْليٍّا» تتعلق التي للفهم
نقد من الثانية الطبعة يف يالِحظ وهو الكم. مقوالت كلها والشمول والتعدُّد، فالَوحدة، األخالق؛ مجال يف
باألوىل؛ الثانية املقولة اتحاد عن تنتج األربعة فئاتها من فئٍة كل يف الثالثة املقولة أن الخالص العقل
السلب إىل ُمضاًفا الواقع هو التعيني أن كما وحدة، باعتباره إليه منظوًرا التعدُّد إال ليس فالشمول
الخالص، العقل نقد راجع: والجهة). (العالقة األُخرينَي الفئتنَي يف الشأن وهكذا الكيف) مقولة يف (وذلك
ص١١٥ املقوالت. أو الخالصة الفهم تصورات الثالث: القسم رات، التصوُّ تحليل الرتنسندنتايل، التحليل

(املرتجم) إليها. اإلشارة َسبَقت التي الفلسفية» «املكتبة طبعة من ص١٢٦ إىل
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املوضوعات تعدُّد (وهو املادة «بتعدُّد» مارٍّا بشمولها)، (أو اإلرادة صورة بَوحدِة ُمبتدئًا
يسري أن دائًما الخري من أن عىل تكامله. أو املذهب شمول إىل هناك ومن األهداف) أي
ة العامَّ الصيغة هذه مبدأه يجعل وأن ُمحَكم منهٍج حسب عىل األخالقي حكمه يف اإلنسان
من تجعل أن الوقت نفس يف يمكنها التي امُلسلَّمة بحسب «افعل امُلطَلق: األخالقي لألمر
يف يفيد مما فإن للنفوس األخالقي القانون «نُحبِّب» أن أردنا فإن ا.» عامٍّ قانونًا نفسها
نُقرِّبه وأن املذكورة رات التصوُّ خالل من نفسه الواحد الفعل نَُمرِّر أن الفائدة كل ذلك

الِعيان. من أمكن ما بذلك

تكون ُمطَلقة. ة خريِّ إرادٍة ر تصوُّ من أعني بدأنا؛ حيث من ننتهي أن اآلن نستطيع
ُمسلَّمتها، كانَت وإذا يرة، رشِّ تكون أن ُوسعها يف يكن لم إذا «بإطالق» ة خريِّ «اإلرادة»
هو املبدأ هذا األحوال. من حاٍل بأي نفسها مع تتناقض ال عام، كيلٍّ قانوٍن إىل تتحول حني
لها تريد أن تستطيع التي املسلمة مع يتفق دائًما فعلك اجعل أيًضا. األعىل قانونها إذن
اإلرادة يمكن ال الذي الوحيد الرشط هو هذا القانون، شمول يف تكون أن نفسها الوقت يف
الخاصية كانَت وملَّا ُمطَلق. أَمٌر األمر هذا ومثل أبًدا، نفسها مع تتعارض أن بمقتضاه
الذي العام الرتابُط تُشابه املمكنة لألفعال بالنسبة العام القانون قيمة لإلرادة تجعل التي
العنرص ن يُكوِّ الذي الرتابُط وهو عامة، كليٍة قواننَي بحسب األشياء وجود به يتصف
النحو عىل امُلطَلق األخالقي األمر عن نُعربِّ أن املمكن من فإن عام، بوجٍه للطبيعة الشكيل

التايل:
موضوًعا نفسها من تجعل أن الوقت عني يف يمكنها ِلُمسلَّمات مطابقًة أفعالك «اجعل

بإطالق.» ٍة خريِّ إرادٍة صيغة تتألف هكذا للطبيعة؛ العامة القوانني بمثابة هو
هي ستكون الغاية هذه غاية. لنفسها تضع بأنها سواها من العاقلة الطبيعة تتميز
رشٍط وبغري بإطالق ة خريِّ إرادٍة فكرة يف الالزم، من كان ملَّا أنه بَيَْد طيبة. إرادٍة كل مادة
من الفكرة] [تلك نُجرِّد أن تلك) أو الغاية هذه بلوغ هو الرشط هذا يكون (كأن ظي تحفُّ
فحسب) النسبية الناحية من ة خريِّ اإلرادة يجعل قد الذي (األمر تحقيقها يُراد غاية كل
كغايٍة بل تحقيقها»، «يُراد غايًة كانَت لو كما هنا الغاية تُتصور أال كذلك الالزم من فإن
ال غايًة بوصفها أعني فحسُب؛ السلب جهة من لذلك تبًعا تُتصور أي بذاتها»؛ «مستقلٍة
لذلك نتيجًة أبًدا عليه ينبغي ال كما معها، يتعارض فعٍل عىل يُقِدم أن اإلنسان عىل ينبغي
فعٍل كل يف نفسه الوقت ويف دائًما يقدرها أن بل وسيلة، ُمجرَّد كانَت لو كما إليها يُنَظر أن
الذات غري آخر شيئًا تكون أن يمكن ال الغاية هذه غاية. هي حيث من اإلرادة أفعال من
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إرادٍة صاحبة الذات نفسه الوقت يف هي إنها إذ املمكنة؛ الغايات لجميع [الحاملة] عينها
يُقدَّم أن يمكن ال امُلطَلق الوجه عىل ة الَخريِّ اإلرادة هذه أن والواقع بإطالق،50 ة خريِّ ممكنٍة
يكون أن راِع يقول: الذي فاملبدأ ذلك وعىل التناُقض؛ يف َوقَعت إذا إال آخر موضوٌع عليها
يف الوقت نفس يف له تكون بحيث ولغريك) لك (بالنسبة عاقل كائٍن لكل بالنسبة ِفعلك
فعلك اجعل يقول: الذي املبدأ عني إال األمر حقيقة يف ليس ذاتها، يف الغاية قيمة ُمسلَّمِتك
ذلك عاقل؛ كائٍن لكل الشاملة صالحيتها نفسه الوقت يف تتضمن التي للُمسلَّمة مطابًقا
ُمسلَّمتي أُقيِّد أن الغايات من غاية إىل املؤدية للوسائل استخدامي يف عيلَّ بأن القول أن
تماًما يستوي ذات، لكل قانونًا تكون ألن شاملة صالحيًة صالحًة يجعلها الذي بالرشط
الذات تُعاَمل أالَّ هو األفعال ُمسلَّمات لجميع األسايس املبدأ نجعل أن علينا بأن القول مع
األحوال، من بحال وسيلٍة مجرد كانَت لو كما نفسه، العاقل الكائن أي للغايات؛ الحاملة
تُعاَمل أن أعني الوسائل؛ استخدام حدود لنا يُبنيِّ الذي األعىل الرشط معاملة تُعاَمل أن بل

الغاية.51 معاملة نفسه الوقت يف دائًما
تكون أن ينبغي ذاته، يف غاية بوصفه عاقل، كائٍن كل أن نزاٍع بغري هذا يستتبع
الوقت يف لها يخضع قد التي القوانني جميع إىل بالقياس نفسه، يَُعد أن عىل القدرة لديه
هي ا عامٍّ ترشيًعا تصبح ألن ُمسلَّماته صالحية ألن وذلك عام؛ كيلٍّ ترشيٍع َمصدَر نفسه،
يتميز (التي الكرامة هذه أن أيًضا يستتبع كما ذاته، يف كغاية يميزه ما التحديد عىل
من الدوام عىل ُمسلَّماته يَُعد أن عليه تفرض التي هي الطبيعية الكائنات سائر من بها)
كائنًا بوصفه عاقل، كائٍن كل نظر وجهة نفسه الوقت يف هي التي هو، نظره وجهة
قيام يمكن بهذا أشخاًصا). الكائنات هذه مثل تسمية يف أيًضا السبب هو (وهذا ًعا ُمرشِّ
الترشيع طريق عن وذلك للغايات، مملكًة بوصفه ،mundus intelligibilis معقول عالم
عاقل كائٍن كل عىل أن ذلك عىل يرتتب فيه. أعضاءً بوصفهم األشخاص جميع عن النابع

يف غاية يكون أن وحده يمكنه الذي نفسه، العاقل الكائن هي املمكنة الغايات لجميع الكاملة الذات 50
املوضوعي القانون بعقله ر يَتصوَّ أنه كما الجزئية، غاياته بإحدى يُساَوى أن يمكن ال ألنه وذلك ذاته؛

(املرتجم) له. تخضع أن إرادته عىل يجب الذي
يمكن فعيل ُمسلَّمة إن أقول أن أمكنني ملا فحسب، وسيلة مجرد العاقل الكائن اعتَربُت لو ألنني ذلك 51

كليًة قواننَي فعله ُمسلَّمات من يجعل أن بدوره يستطيع لن أنه كما له، بالنسبة ا عامٍّ قانونًا تصبح أن
(املرتجم) شاملة.
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العامة اململكة يف مرشًعا ُعضًوا ُمسلَّماته طريق عن دائًما كان لو كما فعله يف يَصُدر أن
كان لو كما الفعل افعل يقول: الذي املبدأ هو امُلسلَّمات لهذه الصوري واملبدأ للغايات.
مملكة العاقلة). الكائنات (لجميع ا عامٍّ قانونًا نفسه الوقت يف تصلح أن مسلمتك عىل
الطبيعة، مملكة وبني بينها التي املشابهة طريق عن إال قيامها يمكن ال إذن الغايات
طريق عن وهذه نفسه، املرء بها يُلزم التي القواعد أي وحدها؛ امُلسلَّمات طريق عن تلك
يف يرتدد ال اإلنسان فإن هذا، من الرغم وعىل خارجي. إللزاٍم خاضعة فاعلٍة علٍل قوانني
العالقة وبمقدار اآللة إىل نظرتنا الكل هذا إىل نظرنا وإن ككل، الطبيعة عىل يخلع أن
أن السبب لهذا اإلنسان يرتدد ال أقول له؛ غاياٍت بوصفها العاقلة بالكائنات تربطه التي
الوجود حيِّز إىل ا حقٍّ ستنتقل كهذه للغايات مملكة الطبيعة.52 مملكة اسم عليه يخلع
«ما إذا العاقلة، الكائنات لجميع قاعدتها امُلطَلق األخالقي األمر يرسم ُمسلَّماٍت طريق عن
هذه اتبع لو حتى يضمن، أن يستطع لم وإن العاقل الكائن أن إال شامًال». اتباًعا اتُِّبَعت
تتفق أن كذلك يضمن ولم بها، الوفاء يف آخر عاقٍل كائٍن كل يجاريه أن بانتظام، امُلسلَّمة
بحيث فيها ُعضًوا يكون بأن جدير كائٍن مع اتفاقها الغائي وترتيبها الطبيعة مملكة معه
ال أنه مع أقول السعادة؛ يف رجاءه ق تُحقِّ بحيث أعني للغايات؛ مملكة إليه بالنسبة تُصِبح
ُعضٍو ُمسلَّمات بحسب أفعالك تسري أن «راِع يقول: الذي القانون هذا فإن كله هذا يضمن
ألنه وذلك قوته؛ بكامل محتفًظا يظل للغايات.» ممكنة ململكٍة ا عامٍّ كليٍّا ترشيًعا يضع
وهي املفارقة: هذه تكمن التحديد وجه عىل األمر هذا ويف ُمطَلق. نَحٍو عىل أوامره يُصِدر
غايٍة كل عن النظر برصف عاقلة، طبيعًة كونها حيث من وحدها، اإلنسانية كرامة أن
يكونا أن ينبغي الخالصة الفكرة احرتام لذلك وتبًعا إليها، الوصول يُراد منفعٍة أو أخرى
الدوافع هذه أمثال عن امُلسلَّمة استقالل وأن عنها، تحيد أن لإلرادة يَِصح ال التي القاعدَة

«مملكة»؛ ى تَُسمَّ أن الواجب بل املمكن، من أن يرى كانْت فإن لآللية تخضع الطبيعة أن من الرغم عىل 52

يُعنيِّ الذي ا أمَّ معينة. غاياٍت لتحقيق العام سريها يف تهدف عندنا، الحكم َمَلكة لتقدير وفًقا ألنها، ذلك
هو فاإلنسان أخالقي؛ كائٌن هو حيث من العاقل، الكائن فهو األعىل ورشطه الغايات هذه تسلسل حدود
إىل ترمي املرشوط، غري العميل القانون مع بتطابقها حريته، إن حيث من وذلك للخليقة، األخرية» «الغاية
أن إذن يصح وال والسعادة. الفضيلة بني التام التواُفق تحقيق إىل أي الطبيعة؛ يف األسمى الخري تحقيق
تُعِطيه التي وهي وجوده من األعىل الهدف هي فأَخالقيَّته اإلنسان، أجلها من يحيا التي الغاية عن نسأل

(املرتجم) له. خاضعًة الطبيعة غايات سائر يجعل أن يف الحق
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ُعضًوا تكون بأن جديرًة عاقلٍة ذاٍت كل يجعل الذي وهو السمو لها ق يُحقِّ الذي هو كلها
ال كائنًا نتصوره أن علينا َلتَحتم ذلك خالف عىل األمر كان لو إذ الغايات؛ مملكة يف ًعا ُمرشِّ
ر تصوُّ املمكن من سيكون أنه ومع حاجاته. يف يتحكم الذي الطبيعي القانون لغري يخضع
أن ومع واحد، رئيٍس تحت متحدة الغايات، مملكة مثل ذلك يف مثلها الطبيعة، مملكة
حقيقية، واقعيًة ستكتسب بل فحسب، بسيطٍة فكرٍة مجرد بذلك تبقى لن األخرية اململكة
ولكن إليها، قويٍّ دافٍع إضافة من تأتيها زيادًة ذلك وراء من ستستفيد الفكرة هذه فإن
من الرغم عىل علينا الواجب من إن إذ عليه؛ هي ما عىل يشءٍ يف تزداد لن الباطنة قيمتها
يحكم ٌع ُمرشِّ هو حيث من نفسه املحدود غري األوحد ع امُلرشِّ ذلك دائًما نتصور أن ذلك
من عليهم املفروضة فحسب، املنفعة من املجردة ألفعالهم ِطبًقا العاقلة الكائنات قيمة عىل
الوحيد، واليشء الخارجية، لعالقاتها تبًعا تتغري ال األشياء ماهية إن وحدها. الفكرة تلك
الذي هو لإلنسان امُلطَلقة القيمة يكون الذي األخرية، العالقات هذه عن النظر غَضضنا إذا
الكائن هو كان لو حتى كائن، أي جانب من عليه به يُحَكم الذي املقياس يكون أن ينبغي
الكيل بالترشيع أي اإلرادة؛ باستقالل األفعال عالقة هي إذن فاألخالقية نفسه؛ األسمى
اإلرادة استقالل مع يتفق أن يمكن الذي الفعل اإلرادة. هذه ُمسلَّمات طريق عن املمكن
ُمسلَّماتها تتفق التي اإلرادة محرم. فعٌل معه يتفق ال الذي والفعل به»، «مسموٌح فعٌل هو
توقُّف بإطالق. ة خريِّ إرادٌة أي ُمقدَّسة؛ إرادٌة هي االستقالل قوانني مع رضوريٍّا اتفاًقا
االلتزام هذا االلتزام». «هو األخالقي) (الجرب االستقالل مبدأ عىل بإطالق ة خريِّ غرِي إرادٍة
من فعٌل بها يتصف التي املوضوعية الرضورة ُمقدَّس. كائٍن عىل ينطبق أن إذن يمكن ال

واجبًا. ى تَُسمَّ التزاٍم عن يَصُدر األفعال
ما أول كان وإن أننا، كيف سهولٍة يف اآلن نُفرسِّ أن بإيجاٍز ذكره تَقدَّم مما نستطيع
يف ذلك مع ر نتصوَّ للقانون، االنصياع هو الواجب ر تصوُّ يف التفكري عند ذهننا إىل يتبادر
واجباته؛ جميع يُؤدِّي الذي الشخص ذلك لدى «والكرامة» مو السُّ من نوًعا نفسه الوقت
هذا إىل بالنظر أنه، إىل يرجع ما بَقْدر للقانون «خضوعه» إىل يرجع ال ُسموَّه ألن ذلك
ِبَعينه. السبب لهذا إال له يخضع ال إنه أي ذاته؛ الوقت يف ُمرشًعا يَُعد نفسه، القانون
هو القانون حق يف الواجب االحرتام بل امليل، وال الخوف، ال أنه كيف تقدَّم فيما بَيَّنَّا كذلك
أنها َفرِض عىل الخاصة، إرادتنا إن أخالقية. قيمًة الفعل إعطاء عىل القادر الدافع وحده
ممكنًا، أمًرا ُمسلَّماتها تجعل عام، بترشيٍع ُمقيًَّدا كان إذا إال األفعال من فعل عىل تُقِدم ال
باالحرتام، الحقيق املوضوع هي إرادتنا تكون أن بالفكرة يمكن التي [املثالية] اإلرادة هذه
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عام، كيلٍّ ترشيٍع َمصدَر تكون أن عىل قدرتها يف التحديد وجه عىل تكمن اإلنسانية وكرامة
الترشيع. لهذا خاضعًة عينه الوقت يف نفسها هي تكون أن رشيطة عىل

لألخالق األعىل املبدأ بوصفه لإلرادة الذاتي االستقالل

جميع عن النظر (برصف لنفسها قانونًا منها تجعل التي الخاصية هو اإلرادة استقالل
تكون بحيث دائًما نختار أن هو إذن اإلرادة استقالل مبدأ اإلرادي). الفعل موضوعات
كون نفسه. اإلرادة فعل يف ُكليٍة كقواننَي نفسه الوقت يف نة ُمتضمَّ اختيارنا ُمسلَّمات
ارتباًطا بها مرتبطٌة عاقل كائٍن كل إرادة أن أعني أخالقيٍّا، أمًرا العملية القاعدة هذه
التي رات للتصوُّ البسيط التحليل طريق عن إثباته يمكن ال أمٌر لها، كرشٍط رضوريٍّا
نتجاوز أن علينا ينبغي وقد تركيبية،53 قضيٌة أنها ذلك يف والسبب اإلرادة، عىل تشتمل
القضية هذه إن إذ الخالص،54 العميل العقل نقد إىل أي الذات؛ نقد إىل املوضوعات معرفة
َقبْليٍة بطريقٍة معرفتها امُلستطاع من يكون أن يَنبغي رضوريٍّا، أمًرا تأمر التي الرتكيبية،
مبدأ كون أن بَيَْد الكتاب. من الحايل القسم يف تدخل ال املسألة هذه ولكن خالصة،
بالتحليل بسهولٍة توضيحه يمكن فأَمٌر لألخالق، األوحد املبدأ هو املذكور الذاتي االستقالل
يكون أن بُد ال األخالق مبدأ أن كيف ذلك خالل من سيتبنيَّ إذ األخالق. رات لتصوُّ البسيط
نفسه. االستقالل هذا عن يزيد أو يقل بيشءٍ يأمر ال األخالقي األمر هذا وأن أخالقيٍّا، أمًرا

لألخالق األصيلة غري املبادئ جميع َمصدَر بوصفه اإلرادة تنافر

صالحية غرِي آخر» يشءٍ «يف يُعيِّنها أن شأنه من الذي القانون عن اإلرادة تُفتِّش عندما
ذاتها، متجاوزًة لذلك، تبًعا تُفتِّش وعندما عنها، يَصُدر عام كيلٍّ ترشيٍع ِلوضع ُمسلَّماتها
دائًما. ذلك عن يَنتُج الذي هو التناُفر فإن موضوعاتها، أحد خاصية يف القانون هذا عن

نًا تَضمُّ فيها نًة ُمتضمَّ ليست عام قانوٍن فكرة الطيبة اإلرادة بفكرة تربط ألنها تركيبية قضيٌة هي 53

(املرتجم) البسيط. بالتحليل منها استخالصها يمكن وال منطقيٍّا
الوجدان تحليل عنه كشف الذي الرتكيبي الرتابط هذا يقيم أن العقل يَقِدر َمَلكة بأية نُبنيِّ لكي وذلك 54

(املرتجم) مرشوًعا. أمًرا امَلَلكة هذه استخدام يصبح كيف أيًضا نعرف ولكي املشرتك،
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طريق عن إياه يعطيها الذي هو املوضوع إن بل القانون، لنفسها اإلرادة تعطي ال عندئٍذ
ال العقل، رات تصوُّ عىل أو امليل عىل أقامت سواءٌ العالقة، هذه بها. تربطه التي العالقة
ا أمَّ آخر». شيئًا أريد «ألنني اليشء؛ هذا أفعل أن عيلَّ الرشطية:55 األوامر بقيام إال تسمح
عىل أفعل أن عيلَّ إن يقول: ذلك من العكس عىل فإنه امُلطَلق، األمر وبالتايل األخالقي، األمر
عيلَّ ينبغي ل: األوَّ األمر يتَّبع من يقول فمثًال آخر؛ شيئًا أُِرْد لم لو حتى ذاك، أو النحو هذا
أالَّ عيلَّ ينبغي فيقول: الثاني األمر يتَّبع من ا أمَّ رشيف، عىل أُحاِفظ أن أََردُت إذا أكذب أالَّ
كل من األَخري األَمر هذا يُجرَّد أن إذن يجب عاٍر. أدنى عيلَّ الكذب يجلب لم لو حتى أكذب
العقل يقترص ال وبحيث اإلرادة، عىل «تأثرٍي» أيُّ املوضوع لهذا يكون ال بحيث موضوع،
أعىل بوصفه فحسب اآلمر سلطانه يثبت بل أجنبية، منفعًة يُدير أن عىل (اإلرادة) العميل
ني يهمُّ كان لو كما ال اآلخِرين، سعادة عىل أعمل أن مثًال واجبي من يكون هكذا ترشيع.
عن مباٍرش غرِي بطريٍق وكان مبارش، َميٍل طريق عن ذلك كان (سواء وجودها يتحقق أن
ال السعادة] [أي تستبعدها التي امُلسلَّمة أن ملجرد بل العقل) مصدره بالرضا إحساٍس

وبالذات. واحٍد إراديٍّ فعٍل يف نة ُمتضمَّ تكون أن يمكن

التصوُّر عن تنتج أن يمكن التي األخالقية املبادئ جميع تصنيف
التناُفر عن به سلَّمنا األسايسالذي

َطوال الخاص، استعماله فيه بارش موضٍع كل يف َجرَّب كما هنا، اإلنساني العقُل َجرَّب لقد
الحقيقي طريقه عىل يعثُر أن قبل الخاطئة الطرق جميع النقد، فيها أَعوَزه التي الفرتة

الوحيد.56
تكون أن ا إمَّ هذه النظر وجهة من بها يُسلِّم أن اإلنسان يمكن التي املبادئ جميع
«السعادة»، مبدأ من امُلستَمدة «األُوىل»، فاملبادئ «عقليًة»؛ مبادئَ أو «تجريبيًة» مبادئَ
مبدأ من املستمدة «الثانية»، واملبادئ األخالقية، العاطفة أو الفزيائية العاطفة عىل تنبني

تُعنيِّ أن يمكنها ولن باملوضوعات، يشءٍ كل قبل متعلقًة الحالة هذه يف ستكون العقل تمثالت ألن 55

(املرتجم) الحساسية. طريق عن إال اإلرادة
خالًصا، عقًال يكون أن إال الحقيقة يف يمكنه ال العميل العقل أن النقد عىل املرتتبة النتائج من إن أي 56

(املرتجم) املادية. املوضوعات تمثُّل من ال صورته، من ُقوَّته تنبع
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عليها،57 ترتتب أن يمكن نتيجة بوصفه للكمال العقيل ر التصوُّ عىل تنبني أن ا إمَّ «الكمال»،
إرادتنا.58 تعيني تتوىل علًة بوصفه هللا)، (إرادة بذاته مستقلٍّ كماٍل ر تصوُّ عىل أو

طابع ألن ذلك األخالقية؛ القوانني عليها س تُؤسَّ ألن مطلًقا التجريبية املبادئ تصلح ال
غري العملية والرضورة تمييز، بغري العاقلة الكائنات لجميع صالحًة يجعلها الذي الشمول
التكوين من ا مستمدٍّ مبدؤهما كان إذا ينتفيان الطريق هذا عن عليها املفروضة املرشوطة
مبدأ فإن ذلك ومع فيها. تُوجد التي العارضة الظروف من أو اإلنسانية بالطبيعة الخاص
التجربة ألن وال فحسب، فاسٌد ألنه ال باالستنكار، املبادئ أَْوىل هو الخاصة» «السعادة
ال ألنه وال السلوك، حسن مع دائًما يتناسب الهناء أن إىل يذهب الذي االدِّعاء تُناِقض
عن االختالف كل يختلف أمٌر سعيًدا اإلنسان جعل إن إذ األخالق؛ تأسيس يف بيشء يُسِهم
بل فاضًال، جعله عن االختالف تمام يختلف ملنفعته فِطنًا ذكيٍّا جعله أن كما ًا، خريِّ جعله
وعظمة؛ ُسمو من فيها ما عىل والقضاء هدمها عىل تعمل دوافَع عىل األخالقية يقيم ألنه
ِصنٍف يف الرذيلة عىل تحرض التي الدوافع مع الفضيلة عىل تحث التي الدوافع تضع إذ
قضاءً لألسف تقيض بينما الحساب يُحِسن كيف اإلنسان تُعلِّم أن عىل تزيد وال واحد،
املزعوم59⋆ الخاص الحس هذا األخالقي، الشعور ا أمَّ بينها. النوعي الفارق عىل مربًما

(املرتجم) العقلية. ومدرسة Wolff فولف العبارة بهذه كانْت يقصد 57
يف مستقلًة للعقل حريًة هللا إىل نسب الذي (١٧١٢–١٧٧٦م) Crusius كروزيوس هنا كانْت يقصد 58

(املرتجم) أخالقي. إلزاٍم كل َمصدَر اإللهي األمر وجعل ذاتها،
طريق عن تجريبية، منفعٍة كل ألن وذلك السعادة، مبدأ مع األخالقي الشعور مبدأ أَسلُك ⋆ إنني 59

تم أم عليه املرتتبة للمصالح اعتبار وبغري مبارشة ذلك أتم سواءٌ ما، يشءٌ يُسبِّبه الذي باالرتياح اإلحساس
هتشسون مع نسلك أن علينا ينبغي كذلك الهناء. توفري يف باإلسهام تَِعد نفسها، املصالح هذه اعتبار مع

بوجوده. يُسلِّم الذي نفسه األخالقي الحس مبدأ مع اآلخِرين سعادة يف املشاركة مبدأ ⋆Hutcheson
سنة جالسجو يف ومات داون مقاطعة من درومالج يف ١٦٩٤م سنة (ُولد هتشسون ⋆ فرانسيس
الوقت يف فيها بدأ التي الفرتة وهي و١٧٧٠م، ١٧٦٠ بني ما الفرتة يف كانْت عليه تَعرَّف ١٧٤٧م)
من الحني. ذلك يف السائدة الفلسفة كانَت التي فولف، فلسفة يف العقيل املذهب قصور عىل يتعرف نفسه
وهتشسون بوري شافرتز أهمهم ومن اإلنجليز، واألخالقيِّني بالفالسفة ويتأثر والعميل، النظري جانبَيها
إلخ»: … ميتافيزيقا لكل «املقدمات يف الشهرية عبارته يف كانْت يقول كما الفضل، إليه يَرِجع الذي وهيوم
به: ونعني النقدي، فكره بداية كان الذي سؤاله إىل وتنبيهه الجازم االعتقادي» ُسباته من إيقاظه «يف
األخالقي الِحس بنظرية القائِلني أهم من وهتشسون — ممكنة؟» الَقبْلية الرتكيبية القضايا تُصِبح «كيف
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يعجزون الذين أولئك أن وجدنا ومهما والضحالة، السطحية من به) االحتجاج بلغ (مهما
صلة ال فيما حتى العاطفة من العون يلتمسوا أن يستطيعون أنهم يحسبون التفكري عن
بدرجاٍت البعض بعضها عن بطبيعتها تتفاوت التي العواطف وأن ة، العامَّ بالقوانني إال له
ال شعوره يحكم الذي وأن والرش، الخري عليه نقيس واحد بمعياٍر تمدنا ال متناهيٍة ال
الشعور إن نقول اآلخِرين.60 عىل لتطبيقه يصلُح حكًما يُصِدر أن اإلطالق عىل يمكنه
ف يُرشِّ ألنه كرامة من األخالقية لهذه ما وإىل األخالقية إىل أقرب كله هذا برغم األخالقي
ال وألنه مبارشة، لها تَحِمله الذي واالحرتام تُعطيه الذي الرضا إليها يضيف إذ الفضيلة
من نَنتِظرها التي املنفعة بل بها، يربطنا الذي هو ليس جمالها بأن وجهها يف يُصاِرحها

ورائها.61
(مهما «ِللكمال» [الوجودي] األنطولوجي ر التصوُّ نجد لألخالق العقلية املبادئ بني
َقْدٍر أقىص الكتشاف صالحيته عدم لذلك تبًعا تبلُغ ومهما ُمحدَّد، غري فارًغا، ًرا تصوُّ يكن
أن إىل يُقهر ال الذي النزوع به يبلُغ ومهما املمكن، للواقع الهائل املجال يف لنا مناسب
من نوعيٍّا تمييًزا عنه نتحدث الذي الواقع بتمييز األمر يتعلق حني ُمفَرغة َحْلقٍة يف يدور

ويف (١٧٢٥م)، والفضيلة» الجمال عن أفكارنا منشأ يف «بحث كتابه: يف عنه يدافع وهو .moral sense
ويف (١٧٢٨م)، األخالقي» ِللِحس توضيحات مع والعواطف االنفعاالت َمسَلك وعن الطبيعة عن «مقال
يف بالجمال األخالقي الحس «هو بأنه يُعرِّفه وهو وفاته. بعد نُرش الذي األخالقية» الفلسفة «مذهب كتابه
مغروٌس ِحسٌّ وهو اآلخِرين.» لدى أو أنفسنا يف الرذيلة، أو الفضيلة به نُدرك الذي واالنفعاالت، األفعال
أن ذلك املرذول؛ وينبذ منها الفاضل فيُحبِّذ وانفعاالته، أفعاله عىل مباًرشا حكًما يحكم اإلنسان، يف بالفطرة
انفعاالٍت أعطانا كما وراءها، السعي عىل تَحِفزنا لكي محببًة صورًة الفضيلة «جعل قد الطبيعة» «ُمنِشئ
يف وإخفاقه األخالقي الحس لكلمة هتشسون واستخدام الفاضلة.» األفعال كل منابع تكون لكي قوية
القول ويمكن بالغموض. ُمحاطًة مذهبه يف واالختيار القصد مسألة ترك قد األخالقي بالحكم ربطه
الحياة. يف وهنائهم رخائهم وزيادة البرش إسعاد عىل يعمل أن عنده األخالقي الفعل معيار إن عام بوجٍه

(املرتجم)
حسٍّ موضوُع الخري أن إىل وهيوم وهتشسون شافتزبوري ُمقدِّمتهم ويف اإلنجليز، األخالقيون ذَهَب 60

يكتشفه أن عن يكون ما أَبعُد وأنه نفسه، ِتلقاءِ من به ويعرتف يُدِركه الذي األخالقي الِحس هو خاصٍّ
(املرتجم) يُحدِّده. أو الفهم

القانون نفوسنا يف يُحِدثه أَثًرا يكون ما بمقدار إال حقيقة أو قيمة من األخالقي بالِحس يه نُسمِّ ِلَما ليس 61
(املرتجم) األخالقي.
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بتفسريها يقوم أن عليه التي األخالقية افرتاض يتالىف أن يستطيع فال سواه واقٍع كل
إلهيٍة إرادٍة من األخالقية يستنبط الذي الالهوتي ر التصوُّ من أفضل َخفيٍّا)62 افرتاًضا
كمال نُعاِين أن يشءٍ كل برغم نملك ال أننا إىل فحسب ذلك مرجع وليس الكمال، ُمطَلقة
ر تصوُّ شأنًا أهمها ومن راتنا تصوُّ من إال نستنبطها أن نستطيع ال وأننا اإلرادة، هذه
حلقٍة يف لوقعنا حدث لو ما (وهو ذلك نفعل ملا إذا أننا إىل ذلك مرجع بل األخالقية،
اإللهية، اإلرادة عن لنا يبقى الذي الوحيد ر التصوُّ فإن التفسري)63 منشؤها غليظة مفرغٍة
مقرونًة والسلطان، الرشف شهوة من إليها تُنَسب التي الصفات من املستمد ر التصوُّ وهو
عليه ينبني الذي األساس بالرضورة سيضع واالنتقام، اليأس عن املخيفة رات بالتصوُّ

األخالقية. مع رصيًحا تعاُرًضا يتعارض األخالقية العادات من نظاٌم
بوجٍه الكمال ر تصوُّ وبني األخالقي الحس ر تصوُّ بني أختار أن عيلَّ كان فلو وإذن
عىل يصلُحان ال ذلك مع كانا وإن يشء، يف األخالقية من ينتقص ال َرين التصوُّ (وِكال عام
ألنه األخري؛ ر التصوُّ عىل اختياري يقع فسوف عليها) ترتكز التي القاعدة لتكوين اإلطالق
الخالص، العقل محكمة إىل املشكلة يف الفصل أمر يَِكل للحساسية باستبعاده األقل عىل
ة خريِّ (إلرادة امُلحدَّدة غري بالفكرة يحتفظ بل املشكلة، يف برأٍي يحسم ال ذلك مع كان وإن

دقيًقا. تحديًدا تحديدها يتم أن إىل يشء يف يُفِسدها أن دون ذاتها) يف
هذه دحض محاولة من نفيس أُعِفي أن استطاعتي يف أن أعتقد إنني أقول أن بقَي
األرجح بل بمكان. السهولة من املحاولة هذه إن ًال. ُمفصَّ دحًضا التعليمية رات التصوُّ
إن (إذ النظريات هذه بإحدى إيمانهم يُعِلنوا أن مهنتهم عليهم تفرض الذين أولئك أن
أن العبث من َليكون حتى جيًِّدا، إدراًكا يدركونها الحكم) تأجيل يحتملون ال امُلستمِعني
هذه أن نعرف أن هو سواه من أَكثَر هنا يهمنا الذي األمر ولكن فيها، الوقت نُضيع
الذي هو وهذا األخالق، عليه تقوم ل أَوَّ أساًسا ليكون اإلرادة تناُفر غري أبًدا م تُقدِّ ال املبادئ

منها. الهدف تُخطئ بالرضورة يجعلها

الكمال، إىل أسعى أن واجبي من كان فإذا العكس. ال األخالقي القانون ر تصوُّ عىل الكمال ر تصوُّ يقوم 62
أستجيب إنما فإنني العقل، يُعينِّها التي الغايات لتحقيق الرضورية امَلَلكات جميع نفيس يف أَغِرس أن أي

(املرتجم) مني. األخالقي القانون يتطلبه ملا هذا مسلكي يف
النسبة بهذه فنفرس نعود لكي هللا، إىل لننسبه أنفسنا من عندئٍذ األخالقية ر تصوُّ نستخرج ألننا ذلك 63

(املرتجم) فينا. األخالقي القانون وجود
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التي القاعدة لتعيني أساًسا اإلرادة موضوع من يجعل أن إىل اإلنسان اضطر كلما
صيغته وتكون مرشوًطا األمر يكون عندئٍذ تناُفًرا، إال القاعدة تكن لم اإلرادة] [أي تُحدِّدها
هذا يريد كان «إذا» ذاك أو النحو هذا عىل يسلك أن اإلنسان عىل ينبغي التايل: النحو عىل
أعني أخالقيٍّا، أمًرا يأمر أن أبًدا يمكنه ال األمر هذا أن والنتيجة يريده، «ألنه» أو املوضوع
الشأن هو كما امليل، بوساطة اإلرادة يُعنيِّ أن للموضوع يجوز قد ُمطلًقا. أمًرا يأمر أن
املمكن اإلرادي فعلنا موضوعات إىل ه امُلوجِّ العقل بوساطة أو الشخصية، السعادة مبدأ يف
عن مبارشًة أبًدا نفسها تُعنيِّ ال اإلرادة أن بَيَْد الكمال، مبدأ يف الشأن هو كما عام، بوجٍه
عىل الفعل من امُلرتَقب األثر يُحِدثه الذي وحده الدافع طريق عن بل الفعل، تمثُّل طريق
قانوٍن افرتاض يَتحتَّم وهنا آخر.» شيئًا أُريد ألنني ما شيئًا أفعل أن عيلَّ «ينبغي اإلرادة،
يحتاج القانون وهذا اآلخر، اليشء هذا بالرضورة أُريد أن له وفًقا أستطيع ذاتي، يف آخَر
يفرض الذي الدافع كان ملَّا إنه إذ امُلسلَّمة؛ هذه مفهوم يُحدِّد [أخالقي] أَْمٍر إىل بدوره
وفًقا الذات إرادة عىل أثره يرتك أن طاقاتنا طريق عن التحقق ممكن موضوٍع تمثُّل عىل
أكان سواءٌ الذات، طبيعة من جزءًا يكون الدافع] هذا كان [ملَّا الطبيعية، الستعداداتها
عىل راضينَي ينطبقان اللذَين والعقل الفهم من أم والذوق) امليل (من الحساسية من جزءًا
تعطي التي هي عندئٍذ الطبيعة فإن بطبيعتهما الخاص للتكوين وفًقا املوضوعات أحد
ويُربهن يُعرف أن قانون، هو بما عندئٍذ، يتحتم الذي القانون وهذا الحقيقة، عىل القانون
عمليًة قاعدًة يضع أن عن عاجًزا فحسب، عرضيٍّا قانونًا يكون ال وحدها، بالتجربة عليه
تناُفًرا» إال أبًدا يكون لن إنه «بل تكون، أن أخالقية قاعدٍة لكل ينبغي كما رضورية
يَسنُّه الذي هو عنها» أجنبيٍّا دافًعا إن «بل لنفسها، قانونها اإلرادة تَسنُّ ال هناك لإلرادة،

القانون. هذا لقبول لها تُؤهِّ للذات خاصة طبيعٍة طريق عن لها
ستكون ُمطلًقا، أخالقيٍّا أمًرا مبدؤها يكون أن يجب التي بإطالق، ة الَخريِّ اإلرادة إن
فعل «صورة عىل إال تشتمل ولن املوضوعات، لجميع بالنسبة ُمتعيَّنة غريَ إرادًة عندئٍذ
ألن ة خريِّ إرادٍة كل عند امُلسلَّمة صالحية إن أي ذاتيٍّا؛ استقالًال بوصفه عام، بوجٍه اإلرادة»
تلتزم الذي الوحيد القانون نفسها هي الصالحية هذه ا، عامٍّ كليٍّا قانونًا نفسها من تجعل
عليه. ترتكز ً مبدأ منه لتجعل منفعة أو دافٍع أي إىل تلجأ أن دون عاقل، كائٍن كل إرادة به
يجعل الذي والسبب َقبْيلٍّ نَحٍو عىل الرتكيبية القضية هذه مثل وجود إمكان كيفية ا أمَّ
ميتافيزيقا حدود يف لها حلٍّ إيجاد املمكن من يُعد لم فمشكلٌة رضورية، قضيًة منها
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بيَّنَّاه ما ُكلُّ عليها. الدليل نَمِلك أننا زعمنا وال القضية، هذه حقيقة نُؤكِّد لم كذلك األخالق.
ُمرتِبٌط لإلرادة الذاتي االستقالل أن عن يخرج ال لألخالق الشامل ر التصوُّ ر تطوُّ خالل من
فكلُّ وإذن عليه. تقوم الذي األساس باألَْوىل هو أو عنه محيد ال ارتباًطا القضية بهذه
الحقيقة من امُلجرَّدة الخرافية األفكار عداد يف يَسلُكها وال حقيقيٍّا شيئًا األخالق يُعد من
هذا كان فقد وإذن ذكرناه. الذي األخالق بمبدأ يُسلِّم أن من نفسه الوقت يف له بد ال
وهو خرافية، ليست األخالق أن ا وأمَّ ل. األوَّ القسم مثل ذلك يف مثله خالًصا، تحليليٍّا القسم
لإلرادة الذاتي واالستقالل امُلطَلق األخالقي األمر بصحة التسليم عىل يرتتب الذي القول
َقبْليٍّا، ً َمبدأ بوصفه مطلقًة رضورًة رضوريٌّ األخالقي األمر بأن التسليم عىل يرتتب كما
أن لنا يجوز ال ما وهو الخالص»، العميل للعقل الرتكيبي االستعمال «إمكان يتطلب فأَمٌر
أن اآلن علينا الذي النقد وهو نفسها، العقلية امَلَلكة هذه بنقد نسبقه أن قبل عليه نُقِدم

الكتاب. من األخري الفصل يف بغرضنا الوافية الرئيسية مالمحه نُبنيِّ
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الثالث القسم

إىل األخالق ميتافيزيقا من االنتقال
اخلالص العميل العقل نقد

لإلرادة الذاتي االستقالل تفسري مفتاح هو الحرية ر تصوُّ

«والحرية» عاقلة، كائناٌت هي حيث من الحية، الكائنات به تتصف الِعليَّة من نوع «اإلرادة»
مستقلٌة وهي الفعل عىل قادرًة فتجعلها الِعليَّة هذه بها تتميز التي الخاصية هي ستكون
تتميز التي الخاصية هي الطبيعية» «الرضورة أن مثلما تُحدِّدها، التي األجنبية الِعلل عن
الِعلل بتأثري تتحد فاعليتها تجعل والتي العاقلة غري الكائنات جميع لدى الِعليَّة بها

عنها. األجنبية
يثمر ال ذلك أجل من وهو «سلبي»، تفسريٌ الحرية عن قدَّمناه الذي التفسري هذا
غناه يف ويفوقه عنه، ينبثق الحرية عن «إيجابيٍّا» تصوًرا هناك أن إال ماهيتها، فهم يف
بالرضورة تقتيض التي «القوانني» ر تصوُّ عىل ينطوي الِعليَّة ر تصوُّ كان ملا وخصوبته.
الرغم عىل الحرية، فإن نتيجة، يه نُسمِّ آخر بيشءٍ ِعلة، يه نُسمِّ يشءٍ طريق عن نُسلِّم أن
يمكن ال الطبيعة، لقوانني وفًقا اإلرادة بها تتصف خاصيًة الحقيقة يف ليست أنها من
أن يجب إنها يُقال أن األوىل بل القوانني، كل عن ُمجرَّدة بأنها السبب لهذا توصف أن
نوٍع من القوانني هذه كانَت وإن تتحول، ال ِلقواننَي َوفًقا أفعالها يف تسري ِعليًَّة تكون
إىل بالنسبة تناُفر الطبيعية الرضورة إن ُمحاًال.1 شيئًا الحرة اإلرادة لكانت وإالَّ خاص،

يقيدها، قانوٍن كل عن املنسلخة بيشء، تبايل ال التي الحرية يستبعد كانْت أن ويُالَحظ محال. = Unding 1

(املرتجم) بعُد. فيما سيُحدِّده الذي باملعنى باالختيار يُسلِّم وأنه



األخالق ميتافيزيقا تأسيس

شيئًا إن يقول الذي القانون هذا بحسب إال ممكنًا ليس معلول كل ألن ذلك الفاعلة؛ الِعلل
تكن لم إن اإلرادة حرية تكون أن عىس فماذا الفاعلة، العلة يف الِعليَّة يُعنيِّ الذي هو آخر
قانونًا منها فتجعل اإلرادة بها تتميز التي الخاصية أي Autonomie؛ الذاتي االستقالل
تصنعه الذي القانون هي أفعالها جميع يف اإلرادة إن تقول التي فالقضية وإذن لنفسها؟
يكون حتى فعًال نفعل أالَّ علينا إن يقول: الذي املبدأ من أخرى صيغًة إال ليست لنفسها
شامًال. كليٍّا قانونًا يَُعد موضوًعا نفسها من تتخذ أن أيًضا يمكنها التي ِللُمسلَّمة مطابًقا
وعىل األخالقية؛ مبدأ هي كما امُلطَلق األخالقي األمر صيغة التحقيق عىل هي هذه ولكن

بالذات. واحد يشءٌ أخالقيٍة ِلقواننَي الخاضعة واإلرادة الحرة فاإلرادة ذلك
بسيًطا تحليًال رها تصوُّ بتحليل نقوم أن يكفي فإنه اإلرادة حرية افرتضنا فلو وإذن
الواقع يف هو األخري املبدأ هذا عليه. تقوم الذي مبدؤها ذلك يف بما األخالقية منه لنستنبط
هي بإطالق ة الَخريِّ اإلرادة التايل]: النحو عىل عنها نُعربِّ أن [يمكننا دائًما تركيبيٌة قضيٌة
تستطيع الذي الكيل القانون ذاتها يف تتضمن أن دائًما ُمسلَّمتها تستطيع التي اإلرادة تلك
الخاصية تلك اكتشاف من يُمكِّننا ال ُمطَلقة ٍة خريِّ إرادٍة ر تصوُّ تحليل ألن ذلك تكونه؛ أن
إذا إال وجوده إىل سبيل ال الرتكيبية القضايا من النوع هذا ولكن امُلسلَّمة. بها تتميز التي
من منهما كالٍّ يُمكِّن ثالثة بمعرفٍة ارتباطهما بفضل البعض ببعضهما معرفتان ارتبطت
بهذا يُزوِّدنا الذي هو للحرية اإليجابي ر التصوُّ إن فيها.2 األخرى مع تتالقى أن ناحيتها
العالم طبيعة هو يكون أن الفزيائية، الِعلل يف الحال هو كما يمكنه، ال الذي الثالث الحد
ترتبط آخر يشءٍ تصوُّر مع علًة بوصفه يشءٍ تصوُّر ره تصوُّ يف يتالقى (الذي الحيس3
تكون والذي إليه الحرية تُحيلنا الذي الثالث الحد هو ما ا أمَّ معلوًال). ويَُعد العلة به

يكن لم محمول وبني املوضوع بني عالقة تقيم أنها يف التحليلية القضايا عن الرتكيبية القضايا تختلف 2
املعرفة يف واملحمول. املوضوع بني يربط وسٍط حدٍّ إىل حاجة يف لذلك فهي منطقيٍّا؛ نًا تَضمُّ فيه نًا ُمتضمَّ
يفرتض الذي مثًال الِعليَّة فمبدأ الوسط؛ الحد هذا يُقدِّم Anschauung الحيس العيان أن نجد النظرية
كما بالزمان الحيس العيان وجود يتضمن الحدث، ذلك عليه يرتتب سبٍب من له بد فال يحدث ما كل أن
املبدأ بني عالقة هي والنتيجة الِعلة بني فالعالقة زمنيٍّا، تتابًُعا تتابع التي الظواهر إدراك َمَلكة يتضمن
عن تركيبيٍّا اتحاًدا يتحدان حدَّين تَسلُسل ق وتُحقِّ الزمان يُحدِّدها تتابُع عالقة هي أو عليه، املرتتب واألَثَر

(املرتجم) الِعليَّة. مبدأ طريق
من نستطيع ال الذي السبب هو وهذا له، املحسوس العالم تمثُّل للعيان تتمثل أن يمكن ال الحرية إن أي 3
الخالص. العقل نقد ذلك بنَيَّ ما نحو عىل النظرية املعرفة طريق عن وطبيعتها كنهها إىل نصل أن أجله
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أن يمكننا ال كما املقام،4 هذا يف الَفور عىل نُبيِّنه أن يمكننا ال فأمٌر َقبْلية فكرٌة عنه لدينا
األمر يصبح كيف وال الخالص، العميل العقل من الحرية ر تصوُّ استنباط يتم كيف ح نُوضِّ
اإلعداد. من يشءٍ إىل حاجٍة يف كله هذا يزال فما الطريق،5 هذا عن ممكنًا امُلطَلق األخالقي

إرادة بها تتميز خاصية نفرتضالحرية أن ينبغي
العاقلة الكائنات جميع

كاٍف سبٌب لدينا يكن لم إذا إرادتنا، إىل الحرية ننسب أن األسباب، من لسبب يكفي، ال
قانونًا تصلح ال األخالقية كانَت ملَّا إنه إذ العاقلة؛ الكائنات جميع إىل كذلك ننسبها يجعلنا
الكائنات لجميع صالحًة تكون أن كذلك لها فينبغي عاقلة»، «كائناٌت إننا حيث من إال لنا
كذلك الواجب من فإن وحدها، الحرية خاصية من تُستَمد أن الواجب من كان وملَّا العاقلة.
أن يكفي وليس العاقلة، الكائنات جميع إرادة بها تتصف خاصيٌة الحرية أن نُثبت أن
يف يتعذَّر أمٌر (فهذا اإلنسانية للطبيعة املزعومة التجارب بعض إىل باللجوء عليها نربهن
أنها نُثبت أن ينبغي بل َقبْلية)، بطريقٍة إال عليه الربهنة إىل سبيل وال ا تامٍّ تعذًُّرا الواقع
ال كائٍن كل إن إذن: أقول اإلرادة؛ ُوِهبَت التي العاقلة الكائنات بفاعلية عام بوجٍه تتصل
كائٌن العملية النظر وجهة من فهو الحرية»؛ فكرة تأثري تحت «إالَّ فعًال يفعل أن يمكنه
عليه لالنطباق تَصلُح ينفصم ال ارتباًطا بالحرية املرتبطة القوانني جميع إن أي ا؛ حقٍّ حر
بحريتها اعرتف قد النظرية الفلسفة تُقرُّها وألسباٍب ذاتها يف إرادته أن لو كما تماًما

تجريبي موضوٌع جميًعا يقابلها ال التي العالم، وكلية النفس، وخلود هللا، وجود شأن ذلك يف الحرية وشأن
نستطيع ال فنحن ممكنة؛ معرفٍة لكل األويل الرشط وهما واملكان، الزمان إطار يف تقع وال حيس، عياٌن أو
نفرتضها بل وجودها، نُنِكر أالَّ ذلك مع علينا وجب وإن شيئًا، طبيعتها عن نعرف أن النظري بالعقل
بذلك له وكانت النظري، العقل عنه عجز ما يكمل العميل العقل كان ثَمَّ وِمْن للتجربة. «تنظيمية» كأفكاٍر

(املرتجم) عليه. األولوية
وإن بعُد، فيما وجوده كانْت سيؤكد الذي ذاتها يف األشياء عالم أو املعقول العالم هو الثالث الحد هذا 4

التجربة، بحدود مقيدة فهي معرفة كل ألن شيئًا؛ طبيعته عن «نعرف» أن نستطيع لن أننا ذلك مع أكَّد
(املرتجم) واملكان. الزمان إطار يف داخلة

(املرتجم) منها. محرومون املتناهية البرشية بطبيعتنا نحن ِعياٍن َمَلكة لذلك يلزمنا إذ 5
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الحرية فكرة نضيف أن بالرضورة علينا ينبغي أنه إىل أذهب واآلن صحيًحا.6⋆ اعرتاًفا
األفعال من فعٍل عىل يُقِدم أن يستطيع ال التي الفكرة وهي إرادة، ذي عاقل كائٍن كل إىل
عقًال أي عمليٍّا؛ عقًال الكائن هذا مثل يف نتصور ألننا ذلك تأثريها؛ تحت واقًعا كان إذا إال
وهو ى يَتلقَّ عقًال نتصور أن املستحيل من ولكن موضوعاته. إىل بالقياس الِعليَّة يملك
تحديد الحالة هذه يف تُرِجع لن الذات ألن الخارج؛ من أحكامه توجيهاِت وعيه تماِم يف
َمصدَر نفسه العقل يَُعد أن يجب الدوافع. من دافٍع إىل بل عقلها، إىل فيها الحكم َمَلكة
بوصفه لذلك، تبًعا عليه يجب كما عنه، الغريبة التأثريات عن ذلك يف مستقالٍّ مبادئه،
أن يمكن ال العاقل الكائن إرادة إن ُحرٍّا. نفسه يَُعد أن عاقل، كائٍن إرادة أو عمليٍّا عقًال
وجهة من اإلرادة، هذه ملثل ينبغي وهكذا الحرية، فكرة إىل بالقياس إال ذاتية إرادًة تكون

العاقلة. الكائنات جميع إىل تُضاف أن العملية، النظر

األخالقية بأفكار املرتبطة املنفعة

يف يكن لم ولكن الحرية، فكرة إىل األمر نهاية يف لألخالقية امُلحدَّد ر التصوُّ رددنا لقد
الطبيعة يف وال أنفسنا يف ال واقعي، كيشءٍ الحرية هذه وجود عىل الدليل نُقيم أن مقدورنا
كائنًا نتصور أن أردنا إذا نفرتضوجودها أن علينا الواجب من أن فَحسُب رأينا اإلنسانية.
ُمزوًَّدا كائنًا أي بها)؛ يقوم (التي باألفعال يتصل فيما بِعليَّته وبالشعور بالعقل ُمزوًَّدا
بالعقل ُمزوَّد كائٍن كل إىل ننسب أن نفسه السبب لهذا علينا أن نجد وهكذا باإلرادة،

الحرية. فكرة تأثري تحت للفعل نفسه يُعنيِّ تجعله التي الخاصية هذه واإلرادة
للفعل، بقانوٍن الشعور عنه ينبثق األفكار هذه وجود افرتاض أن أيًضا رأينا ولكننا
تُؤخذ أن القانون هذا بمقتىض دائًما ينبغي امُلسلَّمات، أي لألفعال؛ الذاتية املبادئ وأن
مبادئَ تكون ألن تصلُح بحيث أي املوضوعية؛ الناحية من كذلك صالحًة تكون بحيث

أفعالها عليها العاقلة الكائنات س تُؤسِّ التي الفكرة «صورة» يف إالَّ بالحرية يُسلِّم ال الذي املنهج ⋆ هذا 6

حتى ألنه كذلك؛ النظرية الوجهة من الحرية بإثبات نفيس أُلزم ال لكي عليه أسري وأنا بغرضنا، يفي منهٌج
حريًة ُحر لكائٍن بالنسبة ملزمة ستكون التي نفسها القوانني فإن معلًقا، النظري اإلثبات هذا تُرك لو
تأثري تحت واقًعا كان إذا إال األفعال من بفعل يقوم أن يمكنه ال كائٍن عىل تنطبق ألن كذلك ستصلُح حقة

كاهلنا. عىل النظرية تُلقيه الذي العبء من نتحرر أن مقدورنا ففي وإذن الذاتية. حريته فكرة
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عيلَّ يحتم الذي ما ولكن أنفسنا. من ينبع شامًال ترشيًعا تكون ألن وبالتايل شاملة، كليًة
عىل لذلك تبًعا يحتم الذي وما عام، بوجٍه عاقًال كائنًا بوصفي املبدأ، لهذا أخضع أن
منفعٍة من ما بأنه أُسلِّم أن أريد له؟ تخضع أن بالعقل امُلزوَّدة األخرى الكائنات جميع
يجب ولكن امُلطَلق، األخالقي األمر قيام أمكن ملا كذلك األمر كان لو إذ هذا؛ إىل تدفعني
«يجب ألن ذلك هذا؛7 يحدث كيف أنظر وأن منفعًة بالرضورة فيه «أَِجد» أن ذلك مع عيلَّ
يكون أن برشط عاقل، كائٍن لكل تصلُح التي أريد» «إنني أمرها حقيقة يف هي هذه عيلَّ»
مثلنا تتأثر التي للكائنات بالنسبة ا أمَّ ذلك. من تمنعه عقباٍت ما دون عمليٍّا عنده العقل
العقل يفعله ما دائًما لها يحدث وال آخر نوٍع من بدوافَع تتأثر التي أي بالحساسية؛
كما «ينبغي»، بفعل عندئٍذ عنها يُعربَّ تلك الفعل رضورة فإن ذاته، من وبدافٍع وحده

املوضوعية.8 الرضورة من الذاتية الرضورة تميز
مبدأ أي خاص؛ بوجٍه األخالقي القانون وجود افرتاض عىل اقترصنا كأننا إذن يبدو
ورضورته واقعيته إثبات من نتمكن أن دون الحرية فكرة يف نفسه اإلرادة استقالل
عىل لنا توصَّ أننا لو الحقة قيمته له شيئًا نكتسب ُكنَّا أننا يف نزاع وال ذاته، يف املوضوعية
ُكنَّا ما ذلك مع ولكننا اآلن، حتى فعلناه مما أَدقَّ تحديًدا األصيل املبدأ تحديد إىل األقل
أن اإلنسان عىل تفرض التي العملية بالرضورة أو بصالحيته يتصل فيما كثريًا ِلنتقدم
مستوى إىل ترتفع حني ُمسلَّمتنا، لشمول إذن ينبغي ملاذا سألنا أحًدا أن فلو له؛ يخضع
نخلعها التي القيمة نضع أساٍس أي وعىل أفعالنا، من يُقيِّد الذي الرشط تكون أن القانون،
امُلتعذر من يجعل مبلًغا الرفعة من تبلُغ التي القيمة تلك األفعال، من الرضب هذا مثل عىل
بقيمته يشعر إنما بأنه إيمانه لإلنسان يأتي وكيف عليها، تعلو منفعٍة وجود مكاٍن أي يف

هذا عنها يصُدر التي املسلمة ألن ذاته؛ يف الفعل يف نجدها التي Interesse املنفعة بني كانْت يفرق 7

نجدها التي املنفعة وبني الناس، جميع به يلتزم قانونًا تكون أن ويمكن شاملة، صالحيًة صالحٌة الفعل
نوازعنا عىل يُضفيه الذي بالرضا اإلحساس ويف الفعل هذا عىل املرتتب املوضوع يف باألحرى أو الفعل يف
تجريبيٌة منفعٌة الثانية الحالة يف وهي خالصة، أخالقية) (أي عملية منفعٌة األوىل الحالة يف املنفعة وميولنا.

(املرتجم) عاطفية. أو
أو العملية قوتها تعوق بحساسية املرتبطة الفردية اإلرادة ا أمَّ القانون، مصدر هي العامة الكلية اإلرادة 8

(املرتجم) وإلزامه. الواجب جرب تتحمل التي اإلرادة فهي منها تَحدُّ
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شيئًا تُقاس ال مؤملة أو ممتعة حالٍة كل قيمة وبأن وحده، الطريق هذا عن الشخصية
شافيًا. جوابًا عندنا لها وَجدنا ملا األسئلة هذه إلينا ه َوجَّ أحًدا أن لو أقول بجانبها؛

عىل تنطوي ال شخصية خاصيٍة يف منفعة نلتمس أن استطاعتنا يف أن نجد إننا ا حقٍّ
هذه يف املشاركة من الخاصية تلك تُمكِّننا حني عليها)، نحن (التي لحالتنا منفعة أية
جديًرا اإلنسان كون مجرد أن أعني نصيبنا؛ من يجعلها أن للعقل تيرس إذا األخرية الحالة
املشاركة إىل دافع هناك يكن لم لو حتى ذاته يف نافًعا شيئًا يكون أن يمكن بالسعادة
التي األهمية عىل املرتتبة النتيجة إال الحقيقة يف ليس الحكم هذا ولكن السعادة،9 هذه يف
منفعٍة كل من الحرية فكرة طريق عن نتجرد (حني األخالقية القوانني يف افرتضناها
ذلك مع وأننا أفعالنا يف أحراًرا أنفسنا وَعدَّ املنفعة، هذه من تَخلَُّصنا ولكن تجريبية)،
تُعوِّضنا أن يمكن قيمًة شخصنا يف نكتشف لكي وذلك ُمعيَّنة، ِلقواننَي نخضع أن يجب
ممكنًا، كله هذا يصبح وكيف قيمة، حالتنا عىل يضفي ما وراء من تصيبنا خسارٍة كل عن
نتبينها أن بعُد نستطيع ال أمور هذه كل األخالقي، القانون إلزام يأتي أين من وبالتايل

الطريق. هذا عن
إىل سبيل ال كأنه يبدو مفرغًة حلقًة هنا نُالحظ بأننا رصاحة يف نعرتف أن يجب
يف أنفسنا نتصور لكي الفاعلة الِعلل نظام يف أحراٌر أننا نفرتض فنحن منها؛10 الخروج
لهذه خاضعون أننا ذلك بعد فنتصور نعود ثم أخالقية، لقواننَي خاضعني الغايات نظام
اإلرادة تضعه الذي والترشيع الحرية إن اإلرادة. حرية أنفسنا إىل نسبنا ألننا القوانني
يحل ران تصوُّ لذلك تبًعا وهما الذاتي، االستقالل من رضب الواقع يف كليهما لنفسها
نستعني أن نستطيع ال أننا يف السبب هو التحقيق عىل هذا ولكن اآلخر، محل أحدهما
القيام نستطيع ما أقىص إن بل عليه، ينبني الذي األسس وبيان اآلخر لتفسري بأحدهما
واحد ملوضوٍع ظاهرها يف مختلفًة راٍت تصوُّ نُردَّ أن هو املنطقية، النظر وجهة من به،
التعابري أبسط إىل واحد مضموٍن ذات مختلفة شذراٌت تَِرد (كما واحد ٍر تصوُّ إىل بالذات

املمكنة).

التي األخالقية املذاهب عكس عىل وذلك بالسعادة، جديِرين تجعلنا التي هي بأنها الفضيلة كانْت يُحدِّد 9
(املرتجم) واحًدا. شيئًا السعادة عن والبحث الفضيلة تجعل

عىل بدوره يقوم األخالقي القانون تأكيد أن كما األخالقي، القانون تأكيد عىل يقوم الحرية تأكيد إن إذ 10
(املرتجم) الحرية.
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فاعلة كِعلٍل َقبْليٍّا تصوًرا أنفسنا نتصور حني ُكنَّا، إذا ما بالبحث نُبنيِّ أن علينا بقَي
َوفًقا أنفسنا تصورنا إذا عما تختلف نظٍر وجهة من األمور إىل ننظر الحرية، طريق عن

أعيننا.11 أمام ماثلًة نراها نتائَج أو كآثاٍر عليها نُقِدم التي ألفعالنا
التسليم املستطاع من بل رهيف، فكٍر إمعاِن إىل عنها التعبري يحتاج ال مالحظة هناك
التمييز يف املعتاد أسلوبه عىل ذلك يف جرى وإن وضعها، عىل قادٌر الشائع الفهم بأن
املالحظة] هذه [وُمؤدَّى العاطفة، اسم عليه يُطَلق ما وهو الحكم، َمَلكة بطريق الغامض
التي التمثالت ذلك (مثال جانبنا من إرادي تدخل بغري إلينا ترد التي التمثالت جميع أن
ما ا أمَّ علينا، به تؤثر الذي النحو عىل إال باملوضوعات تعرفنا ال الحواس) طريق عن تأتينا
ال أننا ذلك عىل ويرتتب لنا، بالنسبة مجهوًال يظل فأمٌر ذاتها يف طبيعتها تكون أن عىس
االنتباه بذل يف الجهود أشق من الرغم وعىل التمثُّالت، من النوع هذا طريق عن نستطيع
ذلك مع نستطيع ال إننا أقول عليها؛ الفهم يُضفيه قد الذي الوضوح من أيًضا الرغم وعىل
ذاتها. يف األشياء نعرف أن أبًدا نستطيع ال وأننا «الظواهر»، معرفة إىل إال نتوصل أن
الحظناه الذي الفارق إىل نفطن أن ذلك سبيل يف (ويكفي التفرقة12 هذه نضع أن بمجرد
وبني سلبي، تَلقٍّ حالة يف فيها نكون والتي الخارج، من تأتينا التي التمثُّالت بني قبُل من
أن الطبيعي من فإن فاعليَّتنا) فيها نُثِبت والتي وحدها أنفسنا من ننتجها التي التمثُّالت
هو ليس الظواهر وراء آخر يشءٍ بوجود ونُسلِّم نعرتف أن لذلك تبًعا واجبنا من يكون
ونُِقر التواُضع جانب نُؤثِر ذلك مع ُكنَّا وإن ذاتها، يف األشياء به ونعني ظاهرة، نفسه
طريٍق عن ذاتها] يف [األشياء لنا تُعرَّف أن علينا املستحيل من كان طاملا بأننا، طائِعني
ذاتها. يف ماهيتها أبًدا نعرف ولن قربًا منها نزداد لن علينا، به تُؤثِّر الذي الطريق غري آخر
محسوس» «عالٍم بني ناضجة، غريَ فجًة تكن وإن تفرقة، إىل بالرضورة هذا بنا يفيض
لتفاوت وفًقا كبريًا تفاوتًا يتفاوت أن يمكنه ل األوَّ العالم أن نجد حيث معقول»؛ و«عالٍم
العالم يقوم الذي الثاني، العالم أن نجد بينما للعالم، امُلشاهِدين مختلف لدى الحساسية
التي املعرفة حسب عىل اإلنسان، إن بل يتغري، ال بذاته دائًما يبقى أساسه، عىل األوَّل

ذاتها. يف األشياء عالم أو معقول، عالٍم مرشوعية إثبات كانْت عندها يحاول التي النقطة إىل هنا سنصل 11

(املرتجم)
(املرتجم) ذاتها. يف األشياء ومعرفة الظواهر معرفة بني 12

97



األخالق ميتافيزيقا تأسيس

كما نفسه يعرف أنه يدَّعي أن يمكنه ال الباطن، الحس طريق عن نفسه عن لها يُحصِّ
لديه الذي ر التصوُّ يكتسب وال بنفسه، نفسه يُحِدث ال اإلنسان كان وإذ ذاته. يف هو
تحصيل من يتمكن أال الطبيعي من فإن تجريبية؛ بطريقٍة بل َقبْلية بطريقٍة نفسه عن
يتأثر الذي األسلوب ومن طبيعته ظاهر من وبالتايل الباطن الحس من إال بنفسه معرفته
بها تتصف التي الخاصية هذه وراء بالرضورة يُسلِّم أن ذلك مع عليه ولكن شعوره، به
كله] هذا عليه يقوم [الذي األساس يَُعد يشء بوجود بحتٍة ظواهَر من ترتكب والتي ذاته
الحيس باإلدراك يتعلق فيما عليه، ينبغي وهكذا تكوينها، طبيعة كانَت أيٍّا األنا، به ونعني
بينما محسوس»، «عالٍم يف ُعضًوا نفسه يَُعد أن اإلحساسات، ي تَلقِّ عىل وبالقدرة البسيط
يصل ما إىل بالقياس (أي فيه خالصة فاعليًة يكون أن يمكن ما إىل بالقياس عليه ينبغي
«عالٍم يف ُعضًوا نفسه يُعد أن مبارش) بطريٍق بل الحواس تأثُّر طريق عن ال الشعور إىل

ذلك. من أبعد إىل هذا مع به معرفته تصل ال قد معقول»،
يمكن التي األشياء جميع يف ل امُلتأمِّ اإلنسان ينتهي أن ينبغي النتيجة هذه مثل إىل
الذي الشائع الفهم يف كذلك النتيجة) (أي يلقاها أن املحتمل من إن بل تصادفه، أن
وراء بذاته فعال منظور، غريَ شيئًا دائًما يتوقع أن إىل معلوم، هو كما امليل، عليه يُغلب
الفور عىل املنظور غري اليشء لهذا بتمثُّله امليل هذا فأفسد عاد وإن الحواس، موضوعات
ال ثَمَّ وِمْن العيان، موضوعات من موضوًعا منه يجعل أن بمحاولته أي حسية؛ صورٍة يف

واحدة. درجًة عليه هو مما أذكى يصري
بل األشياء، سائر عن بها يتميز َمَلكة الحقيقة يف نفسه يف يجد اإلنسان أن بَيَْد
من والعقل، العقل».13 «َمَلكة هي وتلك باملوضوعات، تأثُّره حيث من ذاتها، نفسه عن
يكن وإن الفهم، أن جهة من الفهم مستوى فوق يرتفع خالصة تلقائيٌة فاعليٌة هو حيث
يتأثَّر عندما إالَّ تَتولَّد ال رات تصوُّ ُمجرَّد عىل الحس مثل يحتوي وال تلقائية فاعليًة بدوره
الفهم) (أي فإنه السلبي)، ي التلقِّ موقف يف يكون عندما (وبالتايل باملوضوعات اإلنسان

من الخالص العقل لنقد األوىل الطبعة مقدمة من األوىل السطور يف كانْت يقول كما معرفتنا، تبدأ 13

لدينا َمَلكة أعىل هو فالعقل .vernunft العقل إىل تنتهي والتي Verstand الفهم إىل تنتقل ثم الحواس،
(املرتجم) ممكنة. فكريٍة َوحدٍة أتم إىل الحيس الِعيان مادة نُردَّ أن من تُمكِّننا
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إخضاع يف فحسب تُستخَدم التي رات14 التصوُّ غري ينتج أن بفاعليته يستطيع ال ذلك مع
بغري يستطيع ولن شعور،15 يف الوسيلة بهذه وتوحيدها ُمعيَّنة ِلقواعَد الحسية التمثُّالت
ى يَُسمَّ فيما فيُظهر، العقل ا أمَّ اإلطالق،16 عىل يشءٍ يف يُفكِّر أن للحساسية االستخدام هذا
تُقدِّمه أن الحساسية تستطيع ما كل يتجاوز يجعله ا حدٍّ النقد من تبلغ تلقائيًة باألفكار،
املحسوس العالم بني التمييز يف تنحرص الرئيسية مهمته يجعل كما بعيًدا تجاُوًزا إليه

يتعداها.17 أن نفسه للفهم ينبغي ال التي الحدود تعيني يف ثَمَّ وِمْن املعقول؛ والعالم
ناحية غري أخرى ناحيٍة من (أي عقًال بوصفه العاقل، الكائن عىل يتحتم السبب لهذا
لديه فإن ذلك وعىل محسوس، لعالٍم ال معقول لعالٍم منتميًا نفسه يُعدَّ أن الدنيا) َمَلكاته
َمَلكاته، ممارسة قوانني يعرف وأن خاللهما، من نفسه يتأمل أن يمكنه نظر وجهتَي
لقوانني يخضع محسوس لعالٍم انتمائه ناحية من فهو جميًعا؛ أفعاله قوانني وبالتايل
عن مستقلٍة لقواننَي يخضع معقول لعالم انتمائه ناحية من وهو (التناُفر)، الطبيعة

وحده. العقل أساس عىل قائمة بل تجريبية، غرِي الطبيعة،

يُضفي لكي املتنوعة الحيس العيان معطيات عىل الفهم يُطبِّقها التي املقوالت أو الخالصة رات التصوُّ أي 14
(املرتجم) بدونها. معرفة تقوم ال التي الوحدة عليها

الذي التلقائي الفعل هي reine Apperzeption الخالص اإلدراك أو للشعور الرتنسندنتالية الوحدة 15

عنها تُعربِّ التي الوحدة هذه امُلتنوِّعة. تمثُّالتها وراء املنتظم التَسلُسل من نوًعا أي وحدتها؛ الذات به تُدِرك
التي للشعور الذاتية» «الوحدة تلك عن تتميز وهي املقوالت، عليه تقوم الذي األساس هي أُفكِّر» «أنا عبارة
نوًعا تكون أن عىل تزيد ال والتي والغموض، الوضوح من درجته تتفاوت إدراًكا الباطن الحس يُدِركها
الخالصة، الفهم تصورات استنباط الثانية، الطبعة الخالص، العقل نقد (راجع: األفكار بني الرتابُط من

(املرتجم) لإلدراك). األصلية الرتكيبية الوحدة
الِعيانات بغري رات والتصوُّ عمياء، رات التصوُّ بدون الِعيانات املشهورة: كانْت عبارة هنا نورد أن يصح 16

(املرتجم) جوفاء.
العقل تُمكِّن «األفكار» أن نجد املرشوطة التجربة حدود تتجاوز أن الفهم رات تصوُّ تستطيع ال بينما 17

األفكار هذه .Das unbedingte املرشوط غري إىل منها واالرتفاع للرشوط، الرتكيبية الوحدة إكمال من
وهٍم ومن تناُقض، إىل تناُقٍض من يتعثر لذلك تجعله والتي امُلطَلق، نحو السعي دائب العقل تجعل التي
الحدود للفهم تُبنيِّ فهي إيجابي؛ َدوٌر ذلك مع لها فيها) له حيلَة وال طبيعته من تنبع كانَت (وإن وهٍم إىل

(املرتجم) فيها. بالبحث له ِقبََل ال أفكاًرا وتُفكر ُمشكالٍت تضع حني يتعداها، أن عليه ينبغي ال التي
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ال معقول، عالٍم إىل منتميًا ُعضًوا لذلك تبًعا ولكونه عاقًال، كائنًا بوصفه اإلنسان إن
عن االستقالل ألن ذلك الحرية؛ فكرة خالل من إال الذاتية إرادته ِعليَّة يتصور أن يمكنه
الدوام) عىل لنفسه ينسبه أن العقل عىل ينبغي ما (وهو املحسوس العالم يف املعيَّنة الِعلل
ال ارتباًطا الذاتي» االستقالل «بتصور مرتبطة الحرية فكرة ولكن بعينها. الحرية هو
من يَُعد الذي لألخالق، الشامل باملبدأ مرتبًطا الذاتي االستقالل ر تصوُّ أن كما ينفصم،
يَُعد مثلما «العاقلة»، الكائنات أفعال جميع عليه تقوم الذي األساس الفكرية الناحية

الظواهر. جميع عليه تقوم الذي األساس الطبيعي القانون
يف تَستِرت مفرغة حلقًة هناك أن اعتقدنا إذ تقدم فيما أثرناها التي الشبهة تزول هكذا
الذاتي االستقالل ومن الذاتي، االستقالل وجود عىل الحرية من بها نستدل التي الطريقة
الحرية فكرة من جعلنا قد الحقيقة يف نكون ال ربما وأننا األخالقي، القانون وجود عىل
األخالقي القانون هذا فنستنتج ذلك بعد نعود لكي األخالقي، القانون إىل بالنظر إال ً مبدأ
اإلطالق، عىل تعليٍل أي القانون هذا نُعلِّل أن لذلك نتيجة نستطيع ال قد وأننا الحرية من
طيبُة نفوٌس طائعًة به لنا تُسلِّم بمبدأ مطالبًة يكون أن عىل الواقع يف يَِزد لم ذلك وأن
ولكننا عليها. الربهان تقبل قضيًة منه نجعل أن أبًدا استطاعتنا يف يكن لم وإن الطوية،
كأعضاءٍ املعقول العالم يف أنفسنا نضع أحراًرا، أنفسنا نتصور حني أننا كيف اآلن نرى
األخالقية، بها ونقصد عليه، املرتتبة النتيجة مع لإلرادة الذاتي االستقالل نتعرف وأننا فيه
كما املحسوس العالم يف أعضاءٌ أننا نحسب بالواجب ُملتِزِمني أنفسنا نتصور حني ولكننا

املعقول. العالم يف أعضاءٌ نفسه الوقت يف أننا نحسب

ممكنًا؟ األخالقي األمر يصبح كيف

«إرادة» ِعليَّته ي يَُسمِّ وال املعقول، العالم من جزءًا عقًال، بوصفه نفسه، العاقل الكائن يَعدُّ
قطعة بأنه أخرى ناحيٍة من كذلك يشعر ولكنه العالم، هذا يف فاعلة ِعلًة كونه ملجرد إال
إمكان أن غري الِعليَّة، لتلك ظواهَر كمجرِد أفعاله فيه تُوَجد الذي املحسوس العالم من
بل شيئًا، عنها نعرف ال التي الِعليَّة هذه طريق من يُدَرك أن يمكن ال األفعال هذه
ناحية من تُفهم أن املحسوس، العالم من جزءًا تُكوِّن إنها حيث من ذلك، من بدًال ينبغي
العالم يف ُعضًوا إذن كنُت فإذا وامليول. الرغبات بها ونقصد أخرى، بظواهَر تُحدِّدها
الذاتي االستقالل ملبدأ امُلطابَقة كلَّ مطابقًة ستكون أفعايل جميع فإن وحده، املعقول
من الحالة هذه يف بد فال فحسب، املحسوس العالم من قطعة كنُت وإذا الخالصة، لإلرادة
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لتناُفر وبالتايل وامليول، للشهوات الطبيعي للقانون املطابقة تمام مطابقٌة أنها نحسب أن
عىل الثانية الحالة ويف لألخالق، األعىل املبدأ عىل األوىل الحالة يف األفعال (ستقوم الطبيعة.
العالم عليه ينبني الذي األساس عىل يحتوي املعقول العالم كان ملَّا «ولكن السعادة) مبدأ
(التي إرادتي إىل بالقياس إذن وكان قوانينه»،18 لذلك تبًعا عليه تنبني كما املحسوس
كذلك الواجب من كان وملَّا للترشيع، املبارش املبدأ املعقول)19 العالم إىل بكليتها تنتمي
أخرى ناحيٍة من أكن وإن عقًال، بوصفي عيلَّ، يكون فسوف النحو، هذا عىل يُتصوَّر أن
العالم [أي ل األوَّ العالم لقانون خاضع أنني أعرف أن املحسوس، العالم إىل ينتمي كائنًا
لالستقالل ثَمَّ وِمْن الحرية؛ فكرة يف القانون هذا عىل يحتوي الذي للعقل أي املعقول]؛
أخالقيًة أوامَر املعقول العالم قوانني أَُعدَّ أن لذلك تبًعا عيلَّ سيتعني كما لإلرادة، الذاتي

واجبات. املبدأ لهذا املطابقة واألفعال يل بالنسبة ُمطَلقة
يف ُعضًوا تجعلني الحرية فكرة ألن ممكنًة امُلطَلقة األخالقية األوامر تصبح وهكذا
ألَصبَحت وحده، العالم هذا يف ُعضًوا إال أكن لم لو أنني هذا عىل يرتتب معقول، عالٍم
يف نفيس أرى كنت ملَّا أنني غري لإلرادة، الذاتي لالستقالل دائًما مطابقة أفعايل جميع
الواجب هذا له. ُمطابقًة تكون أن يجب أفعايل فإن محسوس، عالٍم يف ُعضًوا عينه الوقت
الشهوات تأثري تحت الواقعة اإلرادة إن حيث من َقبْلية تركيبيٍة قضيٍة عن يُعربِّ امُلطَلق
اإلرادة هذه أن جهة من ولكن نفسها، اإلرادة هذه فكرة كذلك إليها تنضاف الحسية
عىل تحتوي ذاتها يف وعملية خالصًة إرادًة كونها جهة من أي املعقول؛ العالم إىل تنتمي
ِعيانات أن التقريب وجه عىل هذا ويُشبه العقل، مع يتفق بما األُوىل لإلرادة األعىل الرشط
القانون صورة عىل إال بذاتها تُدلُّ ال التي الفهم رات تصوُّ إليها تنضاف الحيس العالم
عليها ترتكز التي القضايا تلك وهي ُممكنًة، القبلية الرتكيبية القضايا فتجعل عام، بوجٍه

بالطبيعة. معرفٍة كل

الناحية من تحديدها يمكن ال عالقًة املحسوس والعالم املعقول العالم بني القائمة العلية عالقة تظل 18

الرضورة طريق من األخالقية) (أي العملية الناحية من تتحدَّد ولكنها طبيعتها، معرفة يمكن وال النظرية،
ُمسلَّمات بني تطابق أن املحسوس) للعالم نفسه الوقت يف تنتمي (التي العاقلة الكائنات عىل تُفَرض التي

(املرتجم) املعقول. العالم قوانني وبني أفعالها
(املرتجم) خالصة. إرادٌة أو عقلية فاعليٌة هي حيث من 19
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من ما االستنتاج. هذا صحة يؤكد املشرتك20 اإلنساني للعقل العميل االستعمال إن
ال األخرى، األمور يف عقله استخدام اعتاد قد يكون أن برشط األرشار، أخس حتى إنساٍن
الطيبة، امُلسلَّمات مراعاة يف واألمانة النيات، إخالص عىل أمثلًة عليه نعرض حني يتمنى،
وبالراحة باملنافع كبرية بتضحياٍت كله هذا ارتباط (مع الناس ة لعامَّ واإلحسان والتعاُطف
ودوافعه، ميوله بسبب يتمكن، ال قد الخلق. هذا مثل عىل أيًضا هو يكون أن الشخصية)
يتحرر ألن نفسه الوقت يف يُراِوده يربح ال األمل ولكن شخصه، يف األمنية هذه يحقق أن
دوافع من متحررة بإرادٍة أنه، عىل الدليل يُقيم وهكذا كاهله. تُثقل التي امليول هذه من
شهواته نظام عن االختالف كل مختلٍف لألشياء نظاٍم يف بالفكر نفسه يضع الحساسية،
وال شهوانية، متعٍة أية األمنية هذه من يتوقع أن يستطيع ال إنه إذ الحساسية؛ مجال يف
َلَفقَدت كذلك األمر كان (فلو املتخيَّلة أو الحقيقية ميوله من مليل إشباًعا منها ينتظر أن
كل بل شأن)، وِرفعة سموٍّ من به تمتاز ما األمنية هذه عىل أَغَرته التي نفسها الفكرة
هذا هو أنه يعتقد ولكنه لشخصيته، أعظم باطنة قيمٌة هو منها ينتظره أن يستطيع ما
ذلك، عىل تُجربه املعقول، للعالم ُمنتٍم عضٍو موقف يف نفسه وضع إذا األفضل الشخص
الحيس، للعالم امُلحدِّدة الِعلل عن االستقالل فكرة أي الحرية؛ فكرة مشيئته، غري عىل
الرشيرة إرادته قانون نفسه هو باعرتافه تُؤلِّف ة خريِّ بإرادٍة يشعر املوقف هذا يف وهو
يَخرقه وهو حتى بسلطانه يعرتف الذي القانون هذا حيس: عالم يف عضٌو إنه حيث من
من بالرضورة يريده ما هو األخالقية، الوجهة من عليه ينبغي فما وإذن عليه. ويتعدى
عليه ينبغي ما ر يتصوَّ أن له يتسنَّى وال معقول، عالٍم يف ُعضًوا بوصفه نفسه ِتلقاء

املحسوس. العالم يف ُعضًوا الوقت ذات يف نفسه يَُعدُّ ما بمقدار إال كواجٍب ره تصوُّ

عملية فلسفٍة األقىصلكل الحد

األحكام جميع تأتي هنا من إرادتهم. يف أحراًرا أنفسهم يتصورون اإلنسان بني جميع
ومع النحو. هذا عىل «تحُدث» لم لو حتى تحدث»، أن لها ينبغي كان «كما األفعال عىل
هذا ألن كذلك؛ تكون أن يمكنها وال التجربة، من ا مستمدٍّ ًرا تصوُّ الحرية هذه فليست ذلك
التي املطالب تلك عكس تُبنيِّ التجربة أن حني يف عليه، هو ما عىل دائًما يبقى ر التصوُّ

(املرتجم) عقلهم. الناس ة عامَّ بها يمارس التي العملية الطريقة أي 20
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الرضوري من أن باملثل نجد ناحيٍة من رضورية. مطالُب أنها عىل افرتاضالحرية يف تتمثل
الطبيعية الرضورة هذه وأن الطبيعة،21 لقوانني وفًقا حتًما يتحدد أن يحدث ما لكل
ينطوي ر تصوُّ أنه إىل الحقيقة يف هذا ومرجع التجربة، من ا مستمدٍّ ًرا تصوُّ كذلك ليست
هذا23 الطبيعة ر تصوُّ ولكنَّ َقبْلية.22 معرفٍة ر تصوُّ عىل وبالتايل الرضورة، ر تصوُّ عىل
بموضوعات املتناسقة للمعرفة أي للتجربة؛ ُقدِّر إذا افرتاضه من َمَفر وال التجربة تؤيده
فكرًة الحرية كانَت ذلك أجل من ممكنًا.24 أمًرا تصبح أن ُكليٍة، قواننَي حسب الحواسِّ
ر «تصوُّ الطبيعة بينما ذاتها،25 يف املوضوعية بحقيقتها الشك يُحيط العقل أفكار من
تُقدِّمها التي باألمثلة يثبتها، أن له بد وال الواقعة، حقيقته يُثبت الفهم»، رات تصوُّ من

التجربة.
يتعلق فيما نجد، ُكنَّا إذ العقل26 ديالكتيك عنه ينشأ الذي األصل هو هذا كان سواء
العقل وأن الطبيعية، الرضورة مع متناقضًة تبدو إليها ننسبها التي الحرية أن باإلرادة،
الرضورة طريق أن لية» التأمُّ النظر «وجهة من يجد هذا الطرق ُمفرتَق يف يقف وهو
النظر «وجهة من ذلك مع نجد فإننا الحرية؛ طريق من بكثري أكثر وعميل ُمعبَّد الطبيعية
نستخدم أن عليه نسري ونحن نستطيع الذي الوحيد الدرب هو الحرية درب أن العملية»
أدق عىل معه يتعذر الذي السبب هو وهذا أفعال، من ندَع وما نأتي ما كل يف عقلنا
الحرية حقيقة يف يجادل أن جهالًة اإلنسانية العقول أكثر عىل معه يتعذر كما الفلسفات
حقيقي تناُقٌض َة ثَمَّ ليس أنه ًما ُمقدَّ يفرتض أن العقل واجب فمن وإذن سفسطائيٍّا. جدًال

حقيقًة يجعلها الذي هو هذا وأن الِعليَّة، ملبدأ تخضع استثناء بغري الظواهر جميع أن كانْت يرى 21

(املرتجم) األحالم. عن ويميزها
(املرتجم) والشمول. بالرضورة يتميز فهو a priori َقبْيل هو ما كل 22

(املرتجم) ُمعيَّنة. قواعَد بمقتىض الظواهر بني رضوري ترابٍط ر تصوُّ أي 23
(املرتجم) ممكنة. التجربة تجعل التي الرشوط هي الخالصة راته تصوُّ أو الفهم مبادئ 24

(املرتجم) إدراكها. من يمكننا حيس ِعياٌن يقابلها ال قدمنا كما الحرية ألن 25

وراء سعيًا التجربة حدود تجاوز كلما العقل أن وهي الديالكتيك، كلمة من كانْت يفهمه الذي باملعنى 26

والنقيضة فيه. يتوه أن عليه ُقدِّر الذي الوهم أدرك إذا إال عليها التغلُّب يمكنه ال نقائَض يف وقع املطلق
الخالص، العقل نقائض الخالص، العقل نقد (راجع: والرضورة الحرية نقيضة هي هنا كانْت يعنيها التي

(املرتجم) .(٥٤ ،٥٠ الفقرات: إلخ» … ميتافيزيقا لكل «املقدمات أيًضا: وراجع
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عن يتخىل أن يستطيع ال ألنه اإلنسانية؛ األفعال لنفس الطبيعية والرضورة الحرية بني
الحرية. ر تصوُّ عن يتخىل أن يستطيع ال كما الطبيعة ر تصوُّ

حتى مقنعة، بطريقٍة األقل عىل الظاهري التناقض هذا يُمحى أن فينبغي ذلك ومع
فكرة كانَت لو إذ ممكنة.27 الحرية تُصبح كيف نفهم أن أبًدا مقدورنا يف يكن لم لو
ى يضحَّ أن َلتحتَّم كذلك، رضوريٌة هي التي الطبيعة، تُناِقض أو نفسها تُناِقض الحرية

الطبيعية. الرضورة صالح يف بها
يف تعتقد التي الذات رَت تصوَّ إذا التناُقض هذا من اإلفالت املستحيل من أنه غري
التي العالقة» وبنفس املعنى «بنفس تكون الحرية لنفسها تزعم حني أنها الحرية، نفسها
لذلك الطبيعي؛ للقانون بخضوعها نفسه الفعل إىل بالقياس تُسلِّم حني عليهما تكون
أن منها، الفكاك إىل لها سبيل ال والتي لية، التأمُّ الفلسفة عاتق عىل امللقاة املهمة كانَت
حني أننا، عىل يقوم التناُقض هذا بسبب فيه تقع الذي الوهم أن تقدير أقل عىل تُبنيِّ
نظرتنا إليه نظرنا لو عما تختلف عالقٍة ويف بمعنًى نتصوره حر، بأنه اإلنسان نصف
فحسب، مًعا يُوجدا أن يمكنهما ال األمَرين وأن لقوانينها، خاضعٍة الطبيعة من قطعٍة إىل
األمر كان لو إذ الواحدة؛ الذات يف رضوريٍّا اتحاًدا متحدان أنهما نتصور أن ينبغي بل
بفكرة، العقل نرهق أن علينا ينبغي ملاذا نُفرسِّ أن مقدورنا يف كان ملا ذلك خالف عىل
صحتها تُثِبت أخرى بفكرٍة تتحد أن التناُقض يف تقع أن دون لها امليسور من يكن وإن
النظري. استعماله ميدان يف وحده العقل يضايق مأزق يف بنا تُلقي أنها إال كافيًا، إثباتًا
العملية. للفلسفة الطريق تفسح لكي وحدها28 لية التأمُّ الفلسفة يلزم الواجب هذا أن بَيَْد
التناُقض هذا يرفع أن حقه من كان إن ِليُقرر الفيلسوف بمشيئة رهنًا األمر فليس وإذن
الحالة يف تكون األمر بهذا املتعلقة النظرية ألن ذلك عليه؛ هو ما عىل يرتكه أو الظاهري

شيئًا نعرف أن مقدورنا يف يكن لم وإن الحرية بوجود نُسلِّم أن استطاعتنا يف أنه كيف كانْت سيرشح 27

(املرتجم) وُكنهها. ماهيَّتها عن
يف يوقعها الذي األمر طبيعة بل حرية تكون لن أنها فإما العالم ظواهر مجرى يف الحرية دخلت لو 28
التناُقض يف يوقعها الذي األمر ممكنة؛ التجربة تجعل التي القواعد ستُحطِّم أنها وغما نفسها، التناُقضمع

(املرتجم) الظواهر. عالم َغرِي آخَر عالٍم يف بوجودها مرتبٌط الحرية وجود فإمكان وإذن الطبيعة. مع
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وأن له ملكيته يدعي أن بحق الجربي يستطيع Eonun Vacans مشاًعا ملًكا األخرية
حق.29 بغري عليه يدها وضعت أنها زاعًما منه برمتها ألخالق يطرد

ألن ذلك املوضوع؛30 هذا من تبدأ الفلسفة حدود إن نقول: أن بعد نستطيع ال ولكننا
ا حدٍّ يضع أن هو يل التأمُّ العقل من تطلبه ما وكل اختصاصها، يف أبًدا يدخل ال النزاع فض
العميل للعقل يتيرس حتى النظرية، املشكالت يف يبحث عندما فيها يقع التي للمنازعات
أن يريد التي األَرَض تُناِزعه التي الخارجية الهجمات ليواجه واألمان االطمئنان يجد أن

بُنيانه. عليها يقيم
عىل يقوم اإلرادة حرية يف املرشوع بحقه نفسه املشرتك اإلنساني العقل مطالبة لكن
والتي خالًصا ذاتيٍّا تعيينًا امُلعيَّنة الِعلل باستقالل به امُلسلَّم واالفرتاض الشعور أساس
الحساسية. باسم عام بوجٍه يُعرف ما وبالتايل وحده باإلحساس يتعلق ما مجموعها يُؤلِّف
نظاٍم يف بذلك نفسه يضع عقًال، بوصفه النحو هذا عىل نفسه إىل ينظر الذي اإلنسان إن
يتصور حني االختالف كل طبيعتها يف تختلف املعينة بالِعلل عالقة ويف لألشياء، آخَر
يف ظاهرًة نفسه ر تصوَّ لو عما ِبالِعليَّة، لذلك تبًعا ُمزوًدا باإلرادة، موهوبًا عقًال نفسه
الخارجية باملؤثِّرات تُحدِّدها جهٍة من ِعليَّته وأخضع الواقع) يف لكذلك (وإنه الحيس العالم
بل مًعا، يُوجدا أن يمكن األمرين أن يدرك ما رسعان أنه نجد عندئٍذ الطبيعة. لقوانني
الظواهر عالم يف الحيس) العالم إىل (ينتمي يشءٍ خضوع ألن ذلك مًعا؛ يُوجدا أن ينبغي
عىل ينطوي ال أمر ذاتها، يف ماهيٌة أو يشءٌ هو حيث من عنها واستقالله ُمعيَّنة، ِلقواننَي
النحو هذا عىل فيها ويُفكِّر نفسه يتصور أن اإلنسان واجب من أن ا أمَّ تناُقض،31 أي
يتأثر موضوٌع هو حيث من النفس، عن لديه الذي الشعور عىل ناحيٍة من فيقوم املزدوج،

فحسب تُقرِّر أن عليها بل العملية، بالفلسفة الخاصة املبادئ تضع أن التأملية الفلسفة شأن من «ليس 29
األخالق بناء عليها يقوم التي الرتبة تثبت وأن النظرية، الناحية من ومرشوعًة سليمًة املبادئ هذه كانَت إن
ومن الخالص. العقل نقد الرئييس كتابه من الرتنسندنتايل الديالكتيك باب يف كانْت يقول كما الجليل.»
تعوق التي (الدجماطيقية) االعتقادية املذاهب جميع يستبعد أنه كانْت، يكرر كما النقد، فوائد أعظم

(املرتجم) والقدرية. والطبيعية املادية مثل للعقل العميل االستخدام
(املرتجم) األخالقي. املبدأ وضع بعد إال تبدأ ال العميل للعقل الحقيقية الوظيفة ألن 30

للحساسية الَقبْلية ر الصوَّ ونظرية ذاتها. يف األشياء مأخذ ضمنًا أو رصاحًة الظواهر تُؤخذ أالَّ برشط 31

(املرتجم) الخطأ. هذا يف الوقوع دون تحول التي هي واملكان) الزمان (أي
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عقل؛ هو حيث من بنفسه شعوره عىل أخرى ناحيٍة من يقوم كما الحواس، طريق عن
من (وبالتايل الحسية االنطباعات عن العقيل االستعمال مجال يف استقالله حيث من أي

معقول). عالٍم يف ُعضًوا كونه حيث
وميوله بشهواته يتصل مما شيئًا ترتك ال إرادة له أن إىل اإلنسان يذهب هنا من
ممكنة تكون األفعال تلك أن ذلك من العكس عىل ر تَتصوَّ بل حسابه، يف يُودَع الخالصة
جميع عن بالصدود إال تتم أن استطاعتها يف يكن لم إذا رضورية تكون بل ال طريقها، عن
هي كما عقًال بوصفه فيه قائمٌة األفعال هذه مثل ِعليَّة إن الحسية. والحوافز الشهوات
معرفته تزيد ال معقول، عالٍم ملبادئ مطابقًة تكون التي واألفعال النتائج قوانني يف قائمٌة
الحساسية، عن املستقل الخاص العقل أقول: أن أريد وحده، العقل أن عىل الحقيقة يف به
فحسب، عقٌل إنه حيث ومن وحدها، الناحية هذه من كان وملَّا القانون. له يضع الذي هو
تلك فإن لنفسه) ظاهرًة إال ليس إنسان، هو حيث من هو، (بينما الحقيقية الذات يَُعد
والدوافع امليول عليه تحث ملا يتسنَّى ال بحيث وُمطَلق مبارش بشكٍل ه تخصُّ القواننَي
بل عقًال، بوصفها إرادته قوانني تخرق أن مجموعها) يف الحيس العالم طبيعة (وبالتايل
إىل أعني الحقيقية؛ ذاته إىل ينسبها وال والدوافع، امليول هذه مسئولية يتحمل ال إنه
إذا نفسه يف لها يحمله أن يمكن الذي التساُمح ذاته) إىل (أي إليها ينسب وإنما إرادته،

لإلرادة.32 العقلية القوانني عىل بالرضر يعود بما ُمسلَّماته عىل تُؤثِّر بأن لها سمح هو
بالفكر «يندمج» حني اإلطالق عىل له املرسومة حدوده يتجاوز ال العميل العقل إن
بنفسه يُحس وأن نفسه «يُعاين» أن يحاول حني يتجاوزها ولكنه معقول،33 عالٍم يف
لإلرادة تحديده يف للعقل يُقدِّم ال الذي املحسوس، للعالم بالنسبة سلبية فكرٌة تلك فيها.

بل وامليول، النزعات هذه إشباع إىل يسعى ألنه أو وميوًال، نزعاٍت لَديه أن ملجرد يًرا ِرشِّ اإلنسان يكون ال 32

القانون حق من هي ُسلطًة عليها ويُضفي سلوكه يف بها يهتدي التي بامُلسلَّمة تُزوِّده أن منها ينتظر ألنه
(املرتجم) وحده. األخالقي

ُطموُحه للعقل شاء إذا حتى عليها، وتعلو املحسوسات ميدان تتجاوز موضوعاٍت يف نُفكِّر أن حقنا من 33

إال لنا يتيرس ال ذلك إن إذ واملتناقضات؛ األوهام من ليٍل يف يتخبط وجدناه معرفٍة إىل الفكر هذا يُحوِّل أن
نعرف أننا ادَّعينا فإذا آخر. موضٍع يف ذلك إىل أرشنا كما بطبيعتنا منه ُحرمنا العقيل الِعيان من بنوٍع
عالٍم إىل حوَّلناه قد بذلك نكون فإننا قدمنا، كما العقيل الِعيان إىل نفتقر أننا من الرغم عىل العقيل، العالم

(املرتجم) املحسوس. العالم لنا يُقدِّمه الذي النوع من ودوافَع بواعَث عن فيه نُفتِّش وُرحنا محسوس
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إنها حيث من الحرية أن وهي فحسب، واحدة ناحيٍة من إيجابية فكرٌة وهي قوانني، أية
للعقل بِعليٍَّة التحديد وجه وعىل (إيجابية)، بَمَلكٍة نفسه الوقت يف مرتبطٌة سلبي، تعينٌي
للخاصية مطابًقا األفعال مبدأ يجعل نَحٍو عىل الفعل بَمَلكة أي اإلرادة؛ اسم عليها نُطِلق
التي للُمسلَّمة يتيح الذي للرشط مطابًقا أُخرى بعبارٍة يجعله أو عقلية، ِلِعلٍة األساسية

شاملة. صالحيًة صالحًة تكون أن القانون مستوى إىل ارتَفَعت
أي لإلرادة»؛ «موضوًعا املعقول العالم من يستمدَّ أن ذلك إىل العقل أراد إذا ولكن
كثريًا. وال قليًال عنه يعرف ال بيشء العلم ويدَّعي حدوده يتعدى بذلك فإنه لها، دافًعا
وراء بها التسليم إىل العقل يُضَطر نظٍر» «وجهة إال هو ما معقول عالٍم ر فتصوُّ وإذن
يكون الذي األمر وهو عمليٍّا»، عقًال نفسه يتصور أن له يتسنى لكي «وذلك الظواهر؛
إذا رضوريَّا ذلك مع ويكون لإلنسان، ُمعيِّنة كانَت الحساسية مؤثرات أن لو مستحيًال
يف تَصُدر عاقلة ِعلٌة هو حيث من وبالتايل عقًال، بوصفه بذاته الشعور عليه ننكر لم
فكرة عىل بالطبع ينطوي ر التصوُّ هذا أعمالها. يف حرة ِعلٌة أي العقل؛ طريق عن أفعالها
بالعالم تتعلق التي الطبيعية اآللية وترشيع نظام عن يختلفان آخر وترشيٍع آخر نظاٍم
هي حيث من العاقلة الكائنات مجموع (أي معقول عالٍم ر تصوُّ يجعل كما املحسوس
رشطه لغري مطابًقا فكره يجعل أنه يدَّعي أن دون ولكن رضوريٍّا، ًرا تصوُّ ذاتها) يف أشياءُ
لإلرادة الذاتي لالستقالل وبالتايل قانونًا، بوصفها اإلرادة ُمسلَّمة ِلشمول أي «الصوري»؛
تتحدد التي القوانني جميع أن حني يف معها، اتفاٍق عىل يكون أن وحده يمكنه الذي
وال الطبيعة قوانني يف إالَّ نُصاِدفه ال تناُفًرا تُعطي املوضوعات من بموضوٍع بعالقتها

الحيس. العالم بغري تتعلق أن يمكن
«كيف» لنفسه « «يُفرسِّ أن حاول ما إذا له املرسومة حدوده جميع يتعدى العقل ولكن
أن محاولته مع ا تامٍّ تساويًا تتساوى محاولة وهي عمليٍّا، عقًال الخالص العقل يصبح

ممكنة». الحرية تصبح «كيف يُفرسِّ
موضوعها يُعطى أن يمكن قواننَي إىل نُردَّه حتى شيئًا نُفرسِّ أن نستطيع ال ألننا ذلك
ح تُوضَّ أن األحوال من بحال يمكن ال خالصة فكرٌة فهي الحرية ا أمَّ ممكنة. تجربٍة يف
ممكنة؛ تجربٍة أية يف لذلك تبًعا ح تُوضَّ أن وال الطبيعة لقوانني وفًقا املوضوعية واقعيتها
أبًدا نستطيع ال ألننا وذلك طبيعتها؛ تُدَرك أن حتى وال أبًدا تُفَهم أن يمكن ال إذن فهي
افرتاٍض مجرد إال تَُعد ال إنها املشابهة. ألوان من لوٍن طريق عن مثاًال لها نرضب أن
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َمَلكة عن تختلف بَمَلكة أي بإرادة؛ الشعور يمتلك أنه يعتقد كائٍن لدى للعقل رضوري
هو حيث من للفعل نفسه يُعنيِّ أن عىل بالقدرة الشعور لديه (أعني الخالصة االشتهاء
يتعطل حيث ولكن الطبيعية). الغرائز عن وباالستقالل العقل لقوانني طبًقا وبالتايل عقل،
فال كذلك، يتعطل «تفسرٍي» كل فإن الطبيعية، القوانني بوساطة التعيني] [أو التحديد
يف أعمَق نظرًة نظروا أنهم يزعمون َمن اعرتاضاِت دفع أي الدفاع؛ إال بعُد يشءٍ من يبقى
املرء يستطيع الحرية.34 استحالة إعالن عىل السبب لهذا يتجارسون ومن األشياء، ماهية
أنهم يف يكمن إنما هناك اكتشفوه أنهم يزعمون الذي التناُقض أن لهم يُبنيِّ بأن يكتفي أن
أن اإلنسانية، لألفعال بالنسبة الطبيعي القانون صحة يُقرِّروا لكي عليهم، لزاًما وجدوا
عليهم بأن ُطولبوا إذا حتى الظواهر، من لظاهرة نظرتهم اإلنسان إىل بالرضورة ينظروا
إىل نظرتهم كذلك إليه ينظرون ظلوا أيًضا، ذاته يف كيشءٍ عقًال، بوصفه روه يتصوَّ أن
القوانني كل عن إرادته) (أي اإلنسان ِعليَّة عزل يؤدي أن الطبيعي من كان وقد ظاهرة،35
فإن ذلك ومع التناُقض، إىل بالذات واحد شخٍص يف الحيس العالم تحكم التي الطبيعية
وراء بد ال بأنه ُمنصِفني يعرتفوا وأن األمر يتدبَّروا أن شاءوا لو يزول التناقض هذا
س تُؤسَّ عليها التي مسترتة) بطريقٍة ذلك يكن (وإن ذاتها يف األشياء وجود من الظواهر
أن أفعالها يف تتحكم التي القوانني من يطلب أن املرء يستطيع ال والتي الظواهر، هذه

ظواهرها. لها تخضع التي القوانني نفس هي تكون
من [تجعل التي االستحالة نفس هي الذاتية الناحية من اإلرادة تفسري استحالة إن
القوانني يف اإلنسان يجدها أن يمكن التي «املنفعة»36⋆ يكتشف أن املرء] عىل امُلتعذر
منفعًة فيها يجد الواقع يف فإنه ذلك ومع األذهان، إىل املنال قريبة يجعلها وأن األخالقية

النفس، وخلود هللا، وجود وهي للميتافيزيقا، الكربى للموضوعات بالنسبة بنَيَّ قد النقد كان إذا 34
كذلك بنيَّ فقد النظرية، الناحية من عليها الربهان إقامة أو إثباتها يمكن ال أنه العالم وكلية والحرية،
أو نفيها طريقها عن الكربى املسائل هذه تُثريها التي املشكالت حل يمكن ال أنه للشك مجاًال يدع ال بما

(املرتجم) إنكارها.
ذاتها يف األشياء إىل النظر بخطأ مرتبٌط ذاتها يف أشياءَ كانَت لو كما الظاهرات إىل النظر خطأ أن ذلك 35

(املرتجم) العقل. فيها يقع التي امُلتناِقضات مصدر الحقيقة يف هما النظرتنَي وكال ظاهراٍت. كانَت لو كما
الكائن عن نقول بأن نكتفي لذلك لإلرادة؛ ُمحدِّدة ِعلًة يجعله أي عمليٍّا، العقل يجعل ما هي ⋆ املنفعة 36

العقل إن الحسية. بالدوافع إال تشعر ال فهي العاقلة غري املخلوقات ا أمَّ ما، يشءٍ يف منفعة يجد إنه العاقل
لتعيني كافيًا ً مبدأ الفعل هذا ِلُمسلَّمة الشاملة الصالحية كانَت إذا إالَّ الفعل يف مبارشة منفعًة يجد ال
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البعض جعلها التي العاطفة وهي األخالقية، العاطفة اسم فينا القائم مبدئها عىل نطلق
الذي الذاتي» «األثر أنها عىل إليها النظر ينبغي أنه حني يف األخالقي، لحكمنا معياًرا ً خطأ

املوضوعية. مبادئه وحده العقل يُقدِّم والذي اإلرادة يف القانون يُحدثه
له يرسمه ما يريد أن بالحساسية نفسه الوقت يف املتأثر العاقل للكائن يتيرس لكي
للعقل تكون أن شك بغري يقتيض ذلك فإن به، القيام عليه يتعني واجٍب من وحده العقل
كما بالواجب، بالوفاء املرتبَطني الرضا أو اللذة شعور فيه تغرس أن عىل قادرة َمَلكٌة
من أنه غري ملبادئه. وفًقا الحساسية تعيني من تمكنه ِعليَّة لديه تكون أن لذلك يقتيضتبًعا
بسيطة، فكرًة يمكن كيف َقبْلية بطريقٍة نُفرسِّ أن أعني نفهم؛ أن تامة استحالًة املستحيل
هذا ألن ذلك األلم؛ أو باللذة شعوًرا تُحِدث أن حيس، عنٍرص أي عىل نفسها هي تشتمل ال
نُحدِّد أن ِعلِّيَّة، أية شأن يف نستطيع ال كما شأنه، يف نستطيع ال الِعليَّة، من خاص نوٌع
ولكن ذلك، يف وحدها التجربة نسأل أن من لنا بد ال بل َقبْلية، بطريقٍة اإلطالق عىل شيئًا
بني قائمًة العالقة هذه كانَت إذا إال ونتيجة ِعلة بني عالقًة لنا تُقدِّم ال التجربة كانَت ملَّا
بسيطة أفكاٍر بوساطة هنا الخالص العقل عىل وكان التجربة، موضوعات من موضوَعني
التجربة، يف شك بغري موجود ملعلوٍل علًة هو يكون أن للتجربة) موضوٍع أي تُقدِّم (ال
لنا ق يُحقِّ وملاذا كيف نُفرسِّ أن االستحالة تماَم اإلنسان بني نحن علينا املستحيل من فإن
املنفعة. لذلك تبًعا األخالقية تحقق وملاذا كيف وال قانونًا، بوصفها امُلسلَّمة شمول املنفعة
ق تُحقِّ أنها ملجرد لنا بالنسبة قيمٌة لها تكون ال األخالقية أن هو املؤكَّد الوحيد اليشء إن
عىل أعني الحساسية، عىل العميل العقل جانب من واعتماٌد تناُفر هذا إن (إذ مصلحة
أخالقي). ترشيٍع وضع عن عاجًزا العقل تجعل أن شأنها ومن املبدأ، مقام تقوم عاطفٍة
تنبع كانَت إذ برش؛ إننا حيث من عندنا قيمًة لها ألن لنا مصلحٍة عن تُعربِّ أنها الواقع بل

إال اإلرادة يُعنيِّ أن العقل ُوسع يف يكن لم إذا ا أمَّ الخالصة. املنفعة وحده هو املنفعة من النوع هذا اإلرادة.
الذات، عواطف من خاصة عاطفٍة افرتاض طريق عن أو الشهوة موضوعات من آخر موضوٍع طريق عن
دون وحده، يستطيع ال العقل كان وملَّا مبارشة. غريَ منفعًة إال الفعل يف يجد ال الحالة هذه يف العقل فإن
عليه تقوم أساًسا تكون ألن تصلُح خاصة عاطفًة يكتشف أن وال اإلرادة موضوعات يكتشف أن التجربة،
املنطقية املنفعة إن خالصة. عقلية منفعٍة ال تجريبية منفعٍة سوى تكون لن األخرية املنفعة فإن اإلرادة،
الستعماله. غاياٍت ًما ُمقدَّ تفرتض بل أبًدا، مبارشة منفعًة تكون ال معارفه) تنمية إىل تهدف (التي للعقل
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الخالصة بالظاهرة يتعلق ما ا «أمَّ الحقيقية، ذاتنا من وبالتايل عقًال، بوصفها إرادتنا من
ذاته.» يف اليشء طبيعة تحت بالرضورة يُدِرجه العقل فإن فحسب،

عليه اإلجابة يمكن امُلطَلق األخالقي األمر قيام إمكان كيفية عن فالسؤال وإذن
به ونعني أساسه، عىل يقوم أن يمكنه الذي الوحيد االفرتاض بيان نستطيع ما بمقدار
الذي األمر االفرتاض؛ هذا عليها ينطوي التي للرضورة منا تفهُّ وبمقدار الحرية، فكرة
وبصالحية امُلطَلق، األمر هذا بصالحية لالقتناع أي للعقل؛ العميل االستعمال لضمان يكفي
ال ما فذلك ممكنًا، نفسه االفرتاض هذا يصبح كيف ا أمَّ لذلك. تبًعا األخالقي القانون
عليه يرتتب العاقل الكائن لدى اإلرادة افرتاضحرية إن أبًدا. يفهمه أن برشي ِلعقٍل سبيل
لها يُتيح الذي الوحيد الصوري الرشط هو حيث من إلرادته، الذاتي االستقالل بالرضورة
الرضورة مبدأ مع التناُقض يف الوقوع (بغري هذه اإلرادة حرية افرتاض إن . تتعنيَّ أن
نحو (عىل فحسب اإلمكان غاية ممكنًا أمًرا ليس الحيس) العالم ظواهر ربط يف الطبيعية
جعلها أي العملية؛ الناحية من بها التسليم إن بل تُبيِّنه) أن لية التأمُّ الفلسفة تستطيع ما
العاقل، الكائن عىل يُحتِّم رضوري أَمٌر اإلرادية، أفعاله جميع عليه تقوم رشًطا بالفكرة
الشهوات) من (متميزة بإرادٍة لذلك نتيجة يشعر كما ِبِعليَّته العقل طريق عن يشعر الذي
دون الخالص للعقل يتيرس» «كيف ا أمَّ آخر. برشٍط يُقيِّده أن دون وجودها يفرتض أن
كيف أي عمليٍّا؛ عقًال بذاته يصبح أن منه، تُستَمد الذي املصدر كان ما أيٍّا أخرى دوافَع
املبدأ (وهو قوانني بوصفها ُمسلَّماته لجميع الشاملة الصالحية عن الخالص للمبدأ يتيرس
(موضوع) مادة كل عن النظر ِبَغض خالص) عميلٍّ عقٍل صورة بالتأكيد سيؤلف الذي
يتيرس كيف أقول مصلحة؛ أو منفعة أية فيها يلتمس أن ًما ُمقدَّ املرء يستطيع قد لإلرادة
أخالقية، منفعٌة إنها عنها يُقال أن يمكن منفعة ويُحدث دافًعا يقدم أن الخالص املبدأ لهذا
كل يعجز ما فذلك عمليٍّا؛ عقًال يُصِبح أن الخالص العقل يمكن كيف أخرى وبعبارٍة
جهٌد هو له تفسرٍي عن البحث يف يُبذَل جهٍد وكل تفسريه، عن ُمطَلًقا عجًزا برشيٍّ عقٍل

ضائع.
كعلية نفسها الحرية إمكان كيفية عن البحث محاولتي مع تماًما هذا يتساوى
ا حقٍّ غريه. مبدأٍ من أملك ال الذي الفلسفي التفسري مبدأ حينئٍذ أفارق ألنني ذلك لإلرادة؛
ويف يل، باقيًا يزل لم الذي املعقول العالم أرجاء بني متحمًسا أَهيم أن استطعت ربما إنني
أدنى ذلك مع به لديَّ فليست عنه مدعومة «فكرٌة» لديَّ كانَت وإن أنني غري العقول، عالم
أن جهد، من الطبيعية العقلية َمَلكتي تبذله ما بكل أبًدا، مقدوري يف وليس «معرفة»،
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مبادئ من أستبعد أن بعد باقيًا يظل يشءٍ عىل الفكرة هذه تدل إنما معرفته. إىل أتوصل
الدوافع مبدأ أَحُرص أن ِلمجرد وذلك بسبب، الحيس بالعالم يتصل ما كلَّ إرادتي تعيني
عىل ذاته يف يشتمل ال أنه وبيان امليدان هذا حدود بوضع الحساسية، ميدان من املستمدة
عن أعرف ال فإنني الزائدة األشياء هذه ا أمَّ عليه. تزيد أخرى أشياءَ وراءه إن بل يشء، كل
كل عزل بعد املثال هذا يف يُفكِّر الذي الخالص العقل من يل يبقى يشء ال شيئًا. طبيعتها
الشاملة للصالحية العميل القانون أعني الصورة؛ إال باملوضوعات، معرفة كل أي مادة؛
ممكنة؛ فاعلٌة ِعلٌة هو حيث من خالص معقول بعالٍم صلته يف العقل يطابقه ِللُمسلَّمات
عندئٍذ علينا كان إذا إال تماًما، هنا يسقط أن ينبغي الدافع إن لإلرادة،37 ُمعيِّنة ِعلٌة أي
أصًال العقل يجد ما هي أو الدافع نفسها هي معقول عالٍم عن الفكرة هذه أن نحسب أن

. حالٍّ لها نملك ال معضلًة الحقيقة يف يَُعد ذلك تفسريَ ولكن فيه، منفعًة
كربى أهميٍة لذو الحد هذا تعيني وإن أخالقي، مبحٍث لكل األقىص الحد إذن هنا
الدافع عن بحثًا باألخالق، ترض بطريقٍة الحيس، العالم يف ناحية من العقل يضل ال لكي
ولكيال تجريبية، منفعًة تكن وإن األفهام، إىل قريبة أنها يف شك ال منفعٍة وعن األسمى
من فضاءٍ يف َموِضعه من يتحرك أن دون بجناَحيه عاجًزا يُرفِرف أخرى ناحيٍة من يظل
يشء، كل من فارغ فضاءٌ له بالنسبة وهو املعقول، العالم اسم يحمل املتعالية رات التصوُّ
خالص، معقوٍل عالٍم فكرة إن نقول أن بقَي موهومة. ذهنية خرافاٍت يف يضيع ال ولكي
عاقلًة كائناٍت بوصفنا فيه أعضاءً نحن ونكون العقول، جميع من يتألف كالٍّ بوصفه
تطبيقها يمكن نافعة فكرًة دائًما تظل ِحيس) عالٍم يف أعضاءً أخرى ناحيٍة من ُكنَّا (وإن
العالم، هذا حدود عند تنتهي معرفٍة كل كانَت وإن عقلية، عقيدٍة لتحقيق بها والسماح
(للكائنات ذاتها يف للغايات شاملة ململكٍة الرائع املثال طريق عن نستطيع لكي وذلك
بُمسلَّماِت سلوكنا يف االهتداء عىل نَحِرص حتى فيها أعضاءً نكون أن نستطيع ال العاقلة)،
الطريق هذا عن نستطيع لكي أقول طبيعية؛ قواننَي امُلسلَّمات هذه كانت لو كما الُحرية

األخالقي. بالقانون الحي االهتمام أنفسنا يف نُثري أن

إرادتنا بفضل أننا، نعرف أيًضا ُكنَّا وإن لنا، امُللِزم القانون غري املعقول العالم من إذن نعرف ال نحن 37
(املرتجم) القانون. هذا َمصَدر العاقلة،
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ختامية مالحظات

لوجود امُلطَلقة الرضورة إىل يُؤدِّي بالطبيعة، يتعلق فيما للعقل، يل التأمُّ االستعمال إن
للعقل، العميل االستعمال يُؤدِّي كذلك «ِللعالم»، األعىل السبب هو يَُعد األسباب من سبٍب
أفعال» «قوانني تتعدى ال رضورة ولكنها مطلقة، رضورٍة إىل بالحرية»، يتعلق «فيما
دفع هو لعقلنا استعماٍل لكل األسايس املبدأ» «أن نجد وهكذا كذلك. هو بما عاقل كائٍن
معرفًة تكون لن إنها (إذ «برضورتها» الشعور إىل نصل حتى لنا يُقدِّمها التي املعرفة
ال أنه اه ُمؤدَّ أسايسٍّ لتقييٍد كذلك يَخضع نفسه العقل ولكن الرضورة). هذه بغري عقليًة
إال يحدث أن ينبغي فيما وال يحدث فيما وال كائن هو فيما الرضورة وجه يُدرك أن يمكنه
ولكن يحدث، أن ينبغي وما يحدث وما كائن هو ما أساسه عىل يقوم رشًطا افرتض إذا
لذلك فشيئًا؛ شيئًا العقل إرضاء تأجيل يف النحو هذا عىل يتسبب الرشط عن الدائم البحث
بوجوده، التسليم إىل ُمضطرٍّا نفسه ويرى الرضوري، امُلطَلق؛ وراء َكلل بال يسعى نجده
ق ُوفِّ لو سعادته تكون ما أَشدَّ وما طبيعته، م تفهُّ من تُمكِّنه وسيلٌة لديه تكون أن دون
إىل هه نُوجِّ لوٌم هناك فليس وإذن االفرتاض. هذا مع يتفق الذي ر التصوُّ عىل العثور إىل
اإلنساني العقل عىل بالرضورة نأخذ أن األَْوىل بل لألخالق، األعىل للمبدأ استنباطنا طريقة
األمر يكون أن ينبغي (وكذلك امُلطَلق العميل القانون يُفرسِّ أن يستطيع ال أنه عام بوجٍه
أحٍد من ما أنه والواقع األفهام، متناول يف ويجعله امُلطَلقة رضورته ناحية من األخالقي)
الرشوط؛ من رشٍط طريق عن التفسري هذا إىل يلجأ أن يريد ال أنه عليه يأخذ أن يستطيع
قانونًا عندئٍذ يكون لن ألنه إليه يستند الذي املبدأ بمثابة تكون منفعٍة طريق من أي
العملية الرضورة فهم إىل الحقيقة يف نتوصل لن وهكذا للحرية أعىل قانونًا أي أخالقيٍّا؛
هو وذلك الفهم»، عىل «يستعىص أنه األقل عىل منه سنفهم ولكننا األخالقي، لألمر امُلطَلقة
العقل حدود إىل للوصول باملبادئ تسعى فلسفٍة من يطلبه أن ُمنصٌف يستطيع ما أقىص

اإلنساني.
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ثبتباملصطلحات

فرنيس أملاني عربي

Disposition naturelle Naturanlage طبيعي استعداد
Déduction Ableitung – Deduktion استنباط

Effet Wirkung نتيجة – أثر
Respect – Moeurs Achtung – Sitten احرتام

moralité Moralität Sittlichkeit أخالقية – أخالق
Volonté Wille إرادة
Choses Sachen أشياء
méritoire verdienstlich استحقاقي
usage Gebrauch استخدام – استعمال

autonomie (de la volonté) Autonomie (des Willens) لإلرادة الذاتي االستقالل
Obligation Verbindlichkeit التزام

impératif hypothétique hypothetischer Imperativ رشطي أمر
impératif Kategorischer Imperativ مطلق أمر
possibilité Möglichkeit إمكان

motif Bewegungsgrund «محرك» باعث
aposteriori a Posteriori بعدي
influence Einfluss تأثري
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فرنيس أملاني عربي

speculative spekulativ تأميل
expérience Erfahrung تجربة
empirique empirisch تجريبي

détermination Bestimmung تعني – تحديد
analytique analytisch تحلييل
synthétique synthetisch تركيبي

transcendental transzendental متعايل (ترنسندنتايل)
pluralité Vielheit كثرة – تعدد
législation Gesetzgebung ترشيع

Begriff تصور
limitation Einschränkung تقييد

représentation Vorstellung تمثل
hétéronomie Haeteronomie تنافر
Contradiction Widerspruch تناقض

Prix de sentiment Affektionspreis عاطفي ثمن
prix marchand Marktpreis سوقي ثمن
contrainte Nötigung إلزام – جرب
Liberté Freiheit حرية

Sensibilité Sinnlichkeit حساسية
cercle vicieux Zirkel مفرغة حلقة

Pure Rein خالص
mobile Treibfeder دافع
Sujet Subjekt ذات

dialectique Dialektik ديالكتيك
contentement Zufriedenheit رضا

désir Begehren شهوة – رغبة
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باملصطلحات ثبت

فرنيس أملاني عربي

bonheur Glückseligkeit سعادة
personne Person شخص
Condition Bedingung رشط
popularité Popularität شعبية
conscience Bewusstsein وعي – شعور
Chose en sol Ding an sich ذاته يف يشء

Validité Universelle Allgemeingültigkeit شاملة صالحية
Forme Form صورة
formal formal صوري
fromule formel صيغة
nécessaire notwendig رضوري
phénomène phänomen – Erscheinung ظاهرة
sentiment Gefühl شعور – عاطفة

monde sensible Sinnenweit محسوس عالم
monde intelligible Verstandesweit intellektuelle weit معقول عالم

Contingent Zufällig عريض
raison commune gemeine Vernunft مشرتك عقل

rationnel rational عقيل
Cause Ursache علة

causalité Kausalität علية
universalité Allgemeinheit كلية – شمول – عموم
intuition Anschauung عيان

inconditionné Unbedingt مرشوط غري
spontaneité Spontanität selbstäätigkeit تلقائية فاعلية

vertu Tugend فضيلة
prudence Klugheit فطنة
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فرنيس أملاني عربي

volition Wollen اإلرادة فعل
action Handlung «مسلك» فعل
idée Idee مثال – فكرة

intelligence-entendement Verstand فهم
en sol-même an sich selbst ذاته يف

règle Regel قاعدة
Loi Gesetz قانون

Loi pratique Praktisches Gesetz عميل قانون
a priori a priori قبيل

bût, intention Absicht قصد
Proposition Satz قضية

Valeur Wert قيمة
être raisonnable vernünftiges Wesen عاقل كائن

dignité Würde كرامة
totalité Totalität-Allheit شمول – كلية
matière Materie مادة
matériel material مادي
principe Prinzip-Grund مبدأ
idéal Ideal أعىل مثل – مثال

maxime Maxime مسلمة
analogie Analogie نظري

Conditionné Bedingt مرشوط
faculté de juger Urteilskraft الحكم ملكة

faculté Vermögen ملكة
règne de la nature Naturreich الطبيعة مملكة
règne des fins Reich der Zweecke الغابات مملكة
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باملصطلحات ثبت

فرنيس أملاني عربي

intérêt Interesse منفعة
Objet Gegenstand-Objekt موضوع

inclination Neigung ميل
intention Gesinnung نية
dévoir Pflicht واجب

existence Dasein وجود
Unité Einheit وحدة
moyen Mittel وسيلة
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