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تأسيس األخالق على مبدأ الحرية وفق فلسفة
إيمانويل كانط
سيف الوهيبي

كان الفال�سفة قبل كانط يفرت�ضون دائم ًا �أن �إدراكاتنا امل�ستمرة تناظر بال�ضرورة خ�صائ�ص معينة يف العامل اخلارجي ،لكن كانط ثار على تلكم االفرتا�ضات و�أثبت
عك�س ذلك ،حيث �إن كل املو�ضوعات اخلارجية البد �أن تتطابق مع تكوين �أذهاننا؛ فالأفعال الب�شرية ينبغي �أن ت�ستند �إىل ن�سق من القواعد واملبادئ العامة �أ�سا�سها
العقل (العقل الأخالقي ح�سب فل�سفة كانط) وحمركها احلرية .نناق�ش هذه الفل�سفة يف مقال الكاتب عبد احلق املن�صف املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «الأخالق
واحلرية من منظور العقل الغربي احلديث».

احلاجة العقالنية �إىل الأخالق
مييز كانط الإن�سان بو�صفه كائناً عقلياً طبيعياً يخ�ضع
ل �ل��واج �ب��ات الأخ�ل�اق �ي ��ة امل�ط�ل�ق��ة وامل� �ب ��ادئ ال �ت��ي ت�ستمد
��ش��رع�ي�ت�ه��ا م��ن داخ ��ل ال �ع �ق��ل ،ي �ق��ول( :ي�ن�ب�غ��ي �أن ن�ق��دم
الدوافع الأخالقية يف ا�ستقاللها ونقائها ومتيزها عن كل
الدوافع مبا يف ذلك تلك النابعة من م�شاعر العاطفة)،
وب�ع�ب��ارة �أخ ��رى لي�ست احل�سا�سية متمثلة ك�م��رك��ب من
امل�شاعر والأحا�سي�س وامل�ي��ول والأه ��واء ،ب��ل العقل كقوة
لت�شريع مبادئ املجال العلمي الب�شري مبختلف جتلياته
الأخ�لاق�ي��ة وال�سيا�سية وال�ث�ق��اف�ي��ة والإب��داع �ي��ة ،ومهما
بلغ ت�سامي النماذج الأخالقية وجاذبيتها ،ف�إن احلداثة
مبعناها الفكري والتاريخي تقت�ضي االحتكام �إىل العقل
يف ت�أ�سي�س الأخالق ب�شكل ي�ستهدف الإن�سان ككائن كوين
ذي ح�ق��وق وواج �ب��ات ،ف��الإن���س��ان بحكم طبيعته الأنانية
وميوله وتكوينه الفيزيولوجي يجد نف�سه دوم�اً موزعاً
بني قوانني العقل العملية وبني دواف��ع طبيعته وميوله
الظرفية ،بل كثرياً ما يجادل العقل ول��و داخلياً؛ لأجل
تربير ر�ضوخه لهذه امل�ي��ول وال��دواف��ع ،وم��ن هنا يتولد
لديه نوع من اجلدل الطبيعي ورغبة دائمة فالت�شكيك يف
�صالحية قواعد الواجب والتزام الأخالقيات العامة ،بل
هو كثرياً ما يحاول تكييفها مع ميوله ورغباته الظرفية
وهو ما يعني �إف�سادها ،لذا يجب �أن ُيزود الإن�سان مبذهب
فل�سفي كامل للأخالق ي�ستمد ن�سقه الكلي من العقل،
ف��داخ��ل وح��دة ه��ذا الن�سق ي��ذوب ذل��ك اجل��دل الطبيعي
وت�ن�ح��ل خمتلف امل �ف��ارق��ات ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا الإن �� �س��ان من
خالل ممار�ساته.
احلرية ك�أ�سا�س للأخالق
يعترب كانط الإن�سان هو احليوان الأخالقي �إال �أنه ميتلك
احل��ري��ة ،وه��ذا ما يجعل احلرية هي القوى العظمى يف
احل�ي��اة الب�شرية ،وه��و م��ا ي�ل��زم الإن���س��ان يف ال��وق��ت ذات��ه
حمل امل�س�ؤولية وااللتزام بالواجب ،ولكن يف الوقت الذي
فيه جميع الكائنات الأخرى غري حرة وحمكومة بوا�سطة
ال�ع��وام��ل وال�ظ��واه��ر اخل��ارج�ي��ة يف �أم�ن�ه��ا و�سالمها ،كما

�أي�ضاً يف خطرها ،يختلف عنها الإن�سان ال��ذي ميكنه �أن
يقبع اخل�ط��ر يف ذات ��ه! ومي�ك��ن �أن ي�ك��ون اخل�ط��ر نتيجة
حلريته ولإرادته يف اختياره للأفعال الأخالقية ،فالعقل
حينما يحدد مبادئ الفعل وقواعده ومفاهيمه يكون هو
القوة امل�شرعة ملبادئ معقولية ما يعترب �أخالقياً يف حياة
الب�شر كالقانون الأخالقي ،والواجب وما �إىل ذل��ك� ،أما
حني يحدد العقل ذات��ه مبادئ الفعل وقواعده وغاياته،
فيكون ه��و ال�ق��وة امل�شرعة للفعل وال ميكن للعقل «كما
يت�صور كانط » �أن يكون قوة م�شرعة يف حياة الب�شر ما مل
يكن هنالك حرية �أي �إرادة ت�شرع من تلقاء ذاتها قوانني
الأفعال التي تو�صف بالعملية.
احلرية واملجال العلمي الب�شري
ال ميكن ا�ستمداد مفهوم احلرية ك�أ�سا�س لت�صور املجال
العلمي الب�شري والأخالقي وال�سيا�سي والتقني من خالل
العقل وم��ا يقيمه م��ن مت�ث�لات ح��ول ال�ع��امل والطبيعة،
ب ��ل ي�ن�ب�غ��ي �أن ي�غ�ير ه ��ذا ال�ع�ق��ل زاوي� ��ة ن �ظ��ره (م�ف�ه��وم
ال �ث ��ورة ال�ك��وب��رن�ي�ك�ي��ة ع�ن��د ك��ان��ط) وي�ت�م�ث��ل ذات ��ه ك� ��إرادة
م�شرعة مل�ب��ادئ الفعل الأخ�لاق��ي وال�سيا�سي والإب��داع��ي
حتى ي�صبح ع�ق�ل ً
ا �أخ�لاق�ي�اً �أو �سيا�سياً �أو �إب��داع�ي�اً ،هنا
ب��ال��ذات ي�سهل ت���ص��ور م�ف�ه��وم احل��ري��ة ك��أ��س��ا���س للمجال
العلمي الب�شري ،حيث ال ميكن للعقل �أن يكون م�شرعاً
�أخالقياً �إال بو�صفه حرية ،والعقل بو�صفه حرية م�شرعة
للقوانني واملبادئ هو العقل الأخالقي احلر ،فم�ؤ�س�سات
�إنتاج املعرفة كاملدار�س واجلامعات واملعاهد وغريها هي
جت�سيد م�ؤ�س�سي وتاريخي للعقل امل�شرع ملبادئ املعرفة،
كما �أن امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والقانون مبا يف ذلك الدولة
والقوانني بكاملها ،جت�سيد للعقل امل�شرع ملبادئ احلياة
ال�سيا�سية ومفاهيمها وم�سلكياتها العامة ،وباملثل تكون
امل�ب��ادئ والأف�ع��ال ،وامل�ؤ�س�سات الأخالقية جت�سيد للعقل
الأخالقي يف حياة الب�شر ،واحلقيقة �أن كانط كان ملزماً
بافرتا�ض وجود ذوات حرة م�ستقلة الإرادة عن الدوافع
والقوانني ،فال ميكن �أن نت�صور الذوات خا�ضعة لقوانني
عملية ما� ،إال للأننا ن�سلم عق ً
ال �أنها مزودة م�سبقاً ب�إرادة

م�ستقلة يف ذاتها وفق مفهوم متعال عن احلرية ،يف�سر
ذل��ك ك��ان��ط بقوله( :يطابق ك��ل م��ن احل��ري��ة والت�شريع
اخلا�ص بالإرادة مفهوم اال�ستقالل الذاتي ،فهي مفاهيم
يحيل بع�ضها على البع�ض الآخر).
من احلرية �إىل �أخالق االلتزام واال�ستقالل الذاتي
يرى كانط �أن اكتمال ال�شخ�ص الإن�ساين يقت�ضي يف �أن
يجعل كل فرد غايات الآخرين غاياته ال�شخ�صية �أي�ضاً،
وه��ذا يعني �أن يعمل على حتقيق ال�سعادة �أو امل�ساهمة
يف حتقيقها يف ��س�ب�ي��ل الآخ � ��ر ،وه ��و م��ا ي���س�ت�ل��زم ال�سمو
بالغايات الذاتية التي ي�سعى �إليها كل فرد على م�ستوى
الكونية ،وذاك هو م�ضمون الواجب الأخالقي (يجب �أن
�أعمل على �أن تكون الغايات العملية هي ذاتها غايات كل
�شخ�ص �إن�ساين باعتباره ينتمي لدائرة الكائنات العاقلة)،
وتقت�ضي ه��ذه ال��دائ��رة �أن يكون كل �إن�سان مبثابة غاية
ينبغي �أن تتمحور حولها كل الغايات ،وعلى الرغم من
�أن كل �أ�شياء الطبيعة ترتبط بالطبيعة ذاتها ال ب�إرادتنا،
ف�إنها �ستكون جمرد و�سيلة لهذه الإرادة.
ف�ي�م��ا ي��رب��ط ال�ف�ي�ل���س��وف الأمل � ��اين �إم �ك��ان �ي��ة الإ� �ص�ل�اح
ال �ك ��وين ل �ق��واع��د ال �� �س �ل��وك ال ��ذات ��ي ل ��دى ال �ف ��رد بق�صر
الإرادة اخلال�صة .على هذا الأ�سا�س ي�أمر العقل اخلال�ص
الإن �� �س��ان ب��ال���س�ل��وك ب�شكل ت�ك��ون ف�ي��ه ال �ق��اع��دة امل��وج�ه��ة
لإرادت��ه �صاحلة كقانون كوين لكل كائن عاقل فقط ،بل
��س�ي��أم��ره ف��وق ذل��ك ب ��أن ي�سلك وف��ق ق��اع��دة ذات�ي��ة يريد
ب�ق���ص��ده �أو ع��زم��ه ال��داخ�ل��ي �أن ت�صبح يف ال��وق��ت نف�سه
قانوناً �أخالقياً كونياً ينطبق على كل �شخ�ص كيفما كانت
هويته �أو �إثنيته �أو انتما�ؤه االجتماعي �أو ال�سيا�سي ،فمبد�أ
التوافق والتطابق بني القاعدة الذاتية لل�سلوك والقانون
الكوين هو الق�صدية الداخلية ل�ل�إرادة ،يعرب كانط عن
ذلك بقوله( :يجب على الإن�سان �أن ي�سلك القاعدة التي
ت�صلح يف �أن تكون قانوناً كونياً) ،وعليه مل يكن القانون
الأخالقي رغم قطيعته كافياً؛ بل ال بد من �أن تريده كل
�إرادة و�أن تتمثله وتتقبله وحتوله �إىل قاعدة ذاتية الفعل.
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