
  
  

 :البشري الوضع جمزوءة

  :قيمة بوصفه الشخص: الثاين احملور

 :ذاته يف غاية الشخص: كانط إمانويل نص حتليل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :تأطري النص

 ص ،1969 سنة دلبوس، فكتور ترمجة كانط، إمانويل للفيلسوف "األخالق ميتافيزيقا أسس" كتاب من مقتطف النص  

 املبدأ استنباط من متكن حيث املبادئ، إىل لتصل املشتركة املعرفة من تنطلق حتليلية حماولة كانط يقدم الكتاب هذا ويف ،148،149

 يف غاية باعتباره الشخصي مع التعامل حيب أنه كانط يقرر النص هذا ويف بالقصد، اخلري هو بالفعل اخلرب يكون حيث األمسى، األخالقي

  .ذاته

  :صاحب النص

 ولدا، 11 من تتكون أسرة يف الرابع االبن وكان بكوينسربغ، املزداد ،)1801-1724( كانط إميانويل األملاين الفيلسوف هو

 درس لكانط، الفكري التطور يف كبري أثر له كان الذي شولتز الواعظ على وعرفته تربيته على والدته وأشرفت حرفيا، والده كان

 للقوى الصحيح التقدير حول آراء" عنوان حتت ،1746 عام األملانية باللغة مقاالته أوىل كتب الطبيعية، والعلوم والفلسفة الرياضيات

 ذاته في غاية الشخص: كانط إمانويل نص تحليل


	�� ا���� ��  ذا�

�ية بوصفه �قل �ئن ّ�  �م وبوجه اإلنسان يوجد« � اإلرادة هذه تستخدمها أن يمكن وسيلة 'ّرد وليس ذاته، 
 دائما Lب األخرى، العاقلة الGئنات Dّص  والB ذاته Dّص  الB تلك � كما األفعال، هذه =يع ف; ،هواها وفق تلك أو

�ية اعتباره �  Tا ليس اSيول موضو�ت =يع إنّ  ،الوقت ذات 
ّ
 اSشّتقة واYاجات اSيول �نت لو ألنّه ذلك مWوطة، قيمة إال

 الB اSطلقة القيمة من قليل قدر Tا للحاجة، مصادر بوصفها ذاتها اSيول لكنّ  ،قيمة بدون موضوعها لGن موجودة غ\ منها
ية أمنيته Lعل أن �قل �ئن ّ�  f ينبd ذلك، من وأكa bاتها، مرغوبة تكون أن � اYّق  تمنحها

ّ
gال h حّررiامّ  اiا 

 واYّق  وجودها، يعتمد الB فاSوجودات ،مWوطة قيمة دائما h بفعلنا نكتسبها الB اSوضو�ت =يع فقيمة هنا ومن ،منها
  ذلك مع Tا ليس العقل، من kرومة موجودات موجودات دامت ما الطبيعة f بل إرادتنا، f ال يقال

ّ
 قيمة نسبية، قيمة إال

  طبيعتها أنّ  ذلك أشخاصا، تدp العاقلة اSوجودات بينما أشياء، اSرء يدعوها أجله من اaي السبب هو وهذا الوسائل،
ّ

 تدل
f يات بوصفها قبل من� � f قدرة ّ�  من باiاt uدّ  sء كوسيلة، ببساطة استخدامه يمكن ال شيئا أعq ذاتها، 

 معلول هو حيث من وجودها يملك ذاتية، �يات 'ّرد ليست إذن تلكم اح}امنا موضوع وهو( هوانا حسب اwّiف
�ية وجودها أشياء أعq موضوعية �يات h بل إ~نا، بالنسبة قيمة لفعلنا، � أن يمكن ال �يث �ية وتكون بل ذاته، 

 بدّ  ال �ن فإذا ذلك، وf(...)  وسائل 'ّرد بوصفها اSوضوعية الغايات �دمتها تقوم أن ويلزم ،أخرى �ية أيّة بها نستبدل
 يكون �يث يكون أن يلزم اSبدأ هذا فإنّ  مطلق، أمر من اإلنسانية لإلدارة بدّ  ال كما أس�، عم� مبدأ من للعقل

�ية هو ما تمّثل عند بال�ورة � بمثابة يكون أن باiاu يمكن و لإلدارة، موضوعيا مبدأ يشّ�  فهو إنسان، لّ�  �ية ذاته 
  عم� قانون

ّ
 .»ذاتها � كغاية توجد العاقلة الطبيعة إنّ : اiاu هو اSبدأ هذا أساس و ،�

� ا���ق، ����� �����ر د��س، دو���اف، (�������' آ�%$، أ"!  ���%�  )149-148: ، ص1969إ 
 



 وأهم وحدوده ملكاته لتحديد للعقل الذايت النقد يف الفلسفي مشروعه ويتحدد يبنتز، ال وأتباع الديكارتني بني التوفيق حماوال" احلية

 : هي مذهبه فيها عرف اليت مؤلفاته

 .)1781( اخلالص العقل نقد �

 .)1788( العملي العقل نقد �

 ).1790( احلكمة ملكة نقد �

 :اإلشكـايلالطرح 

 ؟اآلخرون يرغبه الذي بالشكل تتحدد قيمته أن أم أخالقية، ذات باعتباره ذاته يف غاية كونه يف هل الشخص، قيمة تكمن أين 

  :املفاهيم األساسية

 تصرف: "كالتايل وصيغته األمسى، األخالقي املبدأ باعتباره كانط وضعه وقد جمرد، صوري بشكل صياغته متت قطعي أمر هو :املطلق األمر

 . بتاتا وسيلة جمرد وليس كغاية وأبدا، دائما غريك، شخص يف كما شخصك، يف اإلنسانية معه تعامل حنو على

 قيمة بينما املشروطة، بالقيمة يسمى ما وهي نفعية، نتائج من حتققه ما يف تكمن نفعية قيمة تكون قد قيمة، شيء لكل :مشروطة قيمة

 . خاصة مصاحل لتحقيق اآلخرون يستخدمها وسيلة جمرد وليس وحرة وأخالقية عاقلة ذاتا كونه يف تكمن الشخص

 يزاول عندما شخصا ويسمى اتمع، داخل بيولوجي عضو جمرد يكون عندما فردا ويسمى اإلنسان، هو اجتماعي، كائن هو :الشخص

  .الوظيفية والشخصية األساسية الشخصية بني لنتون رالف مييز الصدد هذا ويف صانعا، أستاذا، أبا، يكون كأن مجاعة داخل دورا

 : روحةاألط

 نظام داخل يتميز فاإلنسان ذاته، يف غاية فهو عملي، أخالقي لعقل ذاتا كونه  يف تكمن الشخص قيمة أن إىل كانط يذهب

 تعامل حنو على تصرف: "التالية األخالقية القاعدة وفق يتصرف فهو وعليه األخرى، الكائنات باقي مع مقارنة الفهم مللكة بامتالكه الطبيعة

 ".بتاتا وسيلة جمرد وليس كفاية غريك شخص يف كما شخصك، يف اإلنسانية معه

 :األساسية األفكار

 يد يف وسيلة وليس ذاته يف غاية باعتباره يعامل جتعله اليت الفهم مللكة امتالكه خالل من وذلك وحر، عاقل كائن اإلنسان �

 . اآلخرين

 . اخلارجية القيود من التحرر على القدرة يف تكمن إنسان كل قيمة نإ �

 يف تكمن ذاته يف قيمة له إن بل عملية، نتائج من خالله من حنققه عما تتوقف ال أا أي مشروطة، غري قيمة هي الشخص قيمة إن �

 . ذاا يف كغاية توجد العاقلة الطبيعة إن أخرى بعبارة أخالقية، ذاتا كونه

 : احلجـاجية البنية

 . غاية اعتباره دائما جيب :التأكيد

 ...ميكن ال وسيلة، جمرد ليس :النفي

 ... فإن... كان إذا :االستدالل

 . الكائنات باقي قيمة عن ختتلف اإلنسان قيمة :املقارنة

  :االستنتاج

 ذاتية كوسائل األشخاص يعامل أن حقه من ليس لكن أغراضه، لتحقيق يستخدمها وسائل األشياء من يتخذ أن ميكنه اإلنسان

 ،لذاته احتراما ويكسبه ،مطلقة داخلية قيمة مينحه ما وهذا اآلخرين، أغراض لتحقيق  وسيلة وليس ذاا يف غاية هو اإلنسان ألن نفعية،

  .اإلنسانية كرامته بذلك وميلك

  :وراهنيته ة النصقيم



 وهذه باحترام، تعامل أن تستحق وأخالقية مفكرة ذواتا باعتبارهم البشر مع التعامل ضرورة إىل يدعو كونه يف النص قيمة تكمن

 .1948 عام املؤسسة اإلنسان حقوق اتفاقية خاصة وكرامته اإلنسان حبقوق تعىن اليت العاملية االتفاقيات يف بند أهم شكلت الدعوة

 :املطروح اإلشكـال على لإلجابة النص معطيـات استغـالل

اإلنسان  ألن وذلك اآلخرين، يد يف وسيلة وليس ذاته يف غاية كونه يف تكمن الشخص قيمة أن القول ميكن النص من انطالقا

 يعامل وأن االحترام يستحق من هو العاقل اإلنسان فقط هل نتسائل، أن ميكن املعطيات هذه ضوء وعلى لكن وأخالقي، وحر عاقل كائن

 .)ريغان طوم أطروحة( اإلنسانية؟ مكتمل إنسانا كان لو كما اآلخر هو يعامل أن واجلنني األمحق يستحق أال ذاته؟، يف غاية أساس على

  


