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  -نقد العقل العملي : 

كان لهذا  ، يقد فلسفة األخالق فٌه ٌتناي  يالثالثة،  ٌاانيٌ  كان كتب النقد إلثانً انعقم انعمهي هو وقد 

 ًّ ٌُعّد الارجع األساس الكتاب تؤثٌراً بالغ األهّاٌة على الت ّير الالحق فً اجا  فلسفة األخالق، ي

ذكروا ساتقا ًأن كاوط عانج في كم كتاب مه كتثه انىقديح ،  .فً القرن العشرٌن األخالق الياجبة لفكرة

خ انفهسفيح ، وفي كتاب وقد انعقم انعمهي واقش كاوط انسؤال انتاني : ماذا يجة أن أفعم؟ واحدج مه انمشكال

 وهو انجاوة األخالقي نألفعال األوساويح .

ٌرى كان  أننا أذا أردنا أن نقٌم فلسفة أخالق فٌجب علٌنا أن نلتاس ابادئها فً العق  الاحض . يالابدأ 

را ً بغٌر تحفظ يهي اإلرادة الصالحة . ياإلرادة الصالحة هً األخالقً هي شًء ياحد ٌعتبره الناس خٌ

 أداة العا  باقتضى الياجب أي أن ٌعا  اإلنسان يفق الياجب فق  ، يالياجب هي اعنى عقلً صرف.

 يالسإا  هي كٌف ٌكين هذا الاعنى دافع نفسً إلى العا ؟

حٌث أن جاٌع ٌست كسائر العيا ف ٌتم ذلك بياس ة بٌن العق  يالحس يهً عا فة ، فعا فة األحترام ل

العيا ف تعيد الى الاٌ  اي الخيف ، بٌناا عا فة االحترام أصٌلة فً الارء يان كان هناك اااثلة بٌن 

إذ أن ك  انهاا قانين افريض على حساسٌتنا ان ناحٌة أنه الشعير بخضيعنا االحترام يالخيف. 

 لسل ة القانين األخالقً.

صادر عن اإلرادة نفسها ان ناحٌة شعيرنا الاااثلة بٌن االحترام يبٌن الاٌ  فتقيم فً نسبة قانين  ااا

فٌاا للقانين ان قٌاة ال اتناهٌة ، فالقانين األخالقً كاا ٌرى هي قبلً أي سابق على التجربة ايجيد فً 

ستاد ان التجربة ب  هي سابق  بٌعة العق  يهي صالح لجاٌع الكائنات العاقلة. فالقانين األخالقً ال ٌ

 علٌها يحاكم علٌها .

ٌر غقبلً لألخالق ، يٌقي  كان  أن الياجب فالضاٌر عند كان  هي العق  العالً الذي ٌضع قانين 

ااكن اال بالحرٌة فالياجب هي نيع ان القسر الذي ٌاارسه األنسان ضد اٌيله ال بٌعٌة ان أج  تحقٌق 

 أن الفع  الذي ٌقيم به األنسان أذا كان دافعه الاٌ  فهي لٌس فع  أخالقً. غاٌة أخالقٌة حٌث ٌإكد كان 

فكان  ٌرٌد أن ٌجع  ان القانين األخالقً عقلً احض باعنى أن ٌكين القانين األخالقً خالً ان جاٌع 

ن يالقانيتتيقف على كين هذه األفعا  قد تات يفقا ً للياجب الديافع يالاٌي  ، يهذا ٌعنً أن األخالق 

يحده يهذه هً الصيرة الااٌزة لإلرادة الخٌرة التً هً االرادة الخاضعة لقانينها الخاص احترااا ً لهذا 

 القانين يهذا ٌعنً ان االرادة الخٌرة هً يحدها الخٌر بدين قٌيد.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D9%84_%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A9
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فكان  ٌرى أن الخٌر لٌس فً االفعا  ب  فً االرادة التً تإدٌها حٌث ٌقي  أن اا ٌجع  االرادة الخٌرة 

خٌرة لٌس اعاالها ياليان نجاحها ب  االرادة يحدها ، يهذا ٌعنً ان االرادة فً ذاتها خٌرة فاالرادة 

فالفع  الذي ٌنجز أستجابة للياجب ال ٌستاد قٌاته الخٌرة خٌرة بذاتها اهاا تكن الغاٌة التً تسعى إلٌها 

ان الابدأ الذي ٌقيم علٌه إذ ٌتيقف األخالقٌة ان الغاٌة التً ٌنبغً بليغها ب  ٌستادها أي ٌستاد قٌاته 

 على ابدأ االرادة.

ٌُعرفه كان  : بؤنه ضريرة أداء الفع  أحترااا ً لقانين العق  فً ذاته. الواجب األخالقيااا  أي أنه  ف

تنفٌذ  الشعير باأللتزام أتجاه القٌم يتجسٌد السليك الاإدي الى تحقٌق الغاٌات األخالقٌة يالدافع البا ن الى

 اا تقتضً به األخالق.

 -هً :يٌتصف الياجب االخالقً  بعدة صفات 

 الياجب األخالقً صيري يلٌس اادي. .1

 الياجب نزٌه ان جاٌع األغراض فهي ال ٌسعى ألج  النعٌم اي السعادة. .2

شًء اخر فالياجب ال ٌإسسه شًء ب  هي الذي ٌإسس ك  فع   أي إلىالياجب ال ٌاكن رده  .3

 .أخالقً

ي أن كان الزم أخالقٌا ً ٌتفق اع بناء اإلنسان الحر ألن الشعير باأللتزام ٌصدر عن إرادة حرة  يالياجب

تشرع لنفسها بنفسها فاهاة األخالق هً ان تضع ابادئ قبلٌة تكين هً أساس السليك األخالقً الصحٌح 

 فنحن فً اجا  األخالق أاام اا ٌجب أن نفعله.

 قياعد:ثالثة يللياجب االخالقً  

يهذا   .((فً نفس اليقت أن تصبح قانينا عااا  بقا ً لقاعدة تست ٌعالفع  افع  )) : اٌم عقاعدة الت  .1

ٌعنً ان االنسان الفاض  ال ٌتصرف اندفعا ًبهيى اي اصلحة ذاتٌة ب  ان ارد الخٌرٌة لدٌه ٌخضع 

يهذه القاعدة ستشك  لابدأ ايضيعً يهذا الابدأ صحٌح بالنسبة لألنسان ذاته يلغٌره ان الناس. 

بالنسبة لكان  جيهر األخالق فهذه القاعدة تيجب على االنسان أن ٌتصرف يفقا ً لاا تيجبه االرادة 

فً ك  حالة بايجب اباديء علته يهذه الاباديء الخٌرة ، ياالرادة الخٌرة تيجب علٌنا ان نتصرف 

 تعرف عن  رٌق الحدس يهً الزاة لنا ان الناحٌة االخالقٌة.
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شخص سياك  اي ي فًافً شخصك ااثلة افع  الفع  بحٌث تعاا  اإلنسانٌة ))قاعدة الغائٌة :   .2

يهذا ٌعنً أن األرادة  .((بيصفها دائاا غاٌة فً ذاتها ، ي ال تعاالها أبدا كاا لي كانت اجرد يسٌلة 

ٌُعد خٌرا ً فً ذاته.الصالحة عنداا تكين هً الشًء  فؤن هذا ٌعنً أنه ان الاستحٌ   اليحٌد الذي 

جع  االرادة الصالحة )الخٌرة( أداة لتحقٌق انافع ياآرب شخصٌة فاألشٌاء لٌس لها غاٌة فً ذاتها 

 كاا نالحظ ذلك فً اآللة يفً الحٌيان. 

 

ااا الكائن النا ق فؤنه ٌحا  غاٌة فً ذاته يتتاث  هذه الغاٌة فً العا  يفقا ً لاا ٌيجبه العق . فقٌاة 

األشٌاء ارهينة باقدار حاجة الناس إلٌها ي رغبتهم فٌها. أاا اإلنسان فإن قٌاته الحقٌقة تقيم فً ذاته 

استقلة عن الحاجات يالرغبات جاٌعا ً فهي قد ٌإجر على اا ٌقيم به خداات ، اال أن إرادته ال تقيم فً 

 حا  يهذا ٌعنً أن لألنسان كرااة.

عنً أن كان  قد أنتهى إلى تيجٌه األار األخالقً إلى غاٌة ايضيعٌة يبهذا ٌستيي الناس جاٌعا ً يهذا ٌ

يهً ان يضع العق  يحده. لذا أاكن فرض هذه الغاٌة الايضيعٌة على ك  كائن نا ق يال بٌعة 

يهذا  غاٌة الياجب بالذات.النا قة تتاث  فً اإلنسانٌة أي هً خٌرة تخص االنسان لذا كانت االنسانٌة 

فردي فاسإيلٌة رقً االنسانٌة يالحفاظ علٌها ك  اا هي  قد جع  بهذه القاعدة األنسانٌة فق  ٌعنً أن كان 

تن لق ان هذه القاعدة التً ٌنظر بها ك  شخص فً سليكه الى االنسانٌة جاٌعا ً كغاٌة فً ذاتها تستحق 

 الحفاظ علٌها يرقٌها.

 . ((لل بٌعة للناس قانينا ً عااا ً أفع  بحٌث تجع  إرادتك باثابة اشرع ٌسن)): قاعدة الحرٌة   .3

ٌنظر االنسان لنفسه  ٌعا  بايجب قانين عام يفً القاعدة الثانٌة األيلىفً القاعدة فاإلنسان 

لقانين عام دين  بالخضيع عنداا ٌكتفً اإلنسانان  إال يهً الغاٌة اإلنسانٌة.بؤعتبارها غاٌة فً ذاتها 

يلٌس غاٌة فً ذاته فالقانين ان يضع العق  لذا كان هذا أن ٌكين هي ياضعه فؤنه عندها ٌكين أداة 

 ايضيعٌا ً يٌعا  بايجبه ك  كائن عاق . القانين

ذاتً يذلك ألن الذي ٌخضع له هي اشرعه ُ، يهي أٌضا ً ايضيعً  األخالقًيان هذا قٌ  ان القانين 

القاعدة الثالثة تعد أهم صٌغة فً لنفس اليقت يذلك ألنه ياحد لجاٌع العقالء فك  ياحد انهم غاٌة لذاته. ي

عن اال ألنه التعبٌر الضريري  األخالقًألنها تإدي بنا اباشرة ألى فكرة الحرٌة أذ أننا ال نخضع للقانين 
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 بٌعتنا بؤعتبارها ايجيدات عاقلة يهذا ٌعنً أن اإلنسان ٌتصرف يفقا ً لقاعدة تصلح ان تكين قاعدة 

  .األخالقفً ظريفه فهي ٌستجٌب هنا للعق  يحده يلهذا تت لب  عنداا ٌكين اآلخرٌنلسليك 

بعٌدة عن القصدٌة يالنفعٌة فاإلنسان ٌسلكها لذاتها يلهذا تعد أخالق كان  أخالق إن أخالق كان  

اٌتافٌزٌقٌة ألن احايلة الخضيع لها يفهاها ياليعً بها ك  هذا بعٌد عن عالم الحس يعالم العق  فهي 

 بر ان ذلك يهي الحدس.بحاجة الى شًء أك

 

 : ةاألوامر األخالقي

 اٌز كان  بٌن نيعٌن ان االياار العقلٌة فً الاجا  االخالقً هً :ٌ

 اوال ً / االوامر الشرطية : وتتميز بـانها 

 ٌرتب  تنفٌذها بشر  اعٌن . .1

 اجرد يسٌلة لتحقٌق اهداف اخرى . .2

 تصلح لتؤسٌس األخالق التً ٌجب أن تكين ا ليبة فً ذاتها. ال .3

اثا  / أذا أردت أن تدخ  الجنة فً االخرة أحسن الى الفقراء فً الدنٌا .  إذن / ترتب  بغاٌات يهً 

 اجرد يسٌلة.

 ثانيا ً / االوامر المطلقة : وتتميز بإنها 

 تخلي ان أي شر . .1

 تكين ا ليبة لذاتها ينابعة ان العق  . .2

 صلح لتؤسٌس االخالق يهً يحدها تكين االفعا  الخلقٌة الحقٌقة.ت .3

 اثا  / أحسن الى الفقراء. اعا  عاال ً صالحا ً. إذن / هدف ا ليب لذاته.

 

 


