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 الفلسفة وسؤال التحویل الدیداکتیکي 
 الکانطي أنموذجا من المنظورمساهمة في دیداکتیك الفلسفة: الواجب 

 

 

 

 : الملخص

باالشتغال ع�� نموذج تطبيقي   ،تقديم مساهمة �� ديداكتيك الفلسفة  الورقة إ��ه  ذ�س�� من خالل ه

الديداكتي�ي املدرسية  ،للتحو�ل  املعرفة  إ��  العاملة  املعرفة  التصور    ، من   �� نموذجا"  الواجب  "مفهوم 

�� كتاب" تأسيس ميتاف��يقا األخالق" ومناقشة رهان تحديد الشروط النظر�ة    باالعتماد ع�� قراءة  ،ال�انطي

ملا �ساهم �� تجاوز الدرس النمطي �� املدارس الثانو�ة باالستفادة من    ،ملقار�ة ديداكتيكية للدرس الفلسفي

التعلمات  والس�� وراء تطو�ر املمارسة الفصلية لبناء    التصورات الديداكتيكية لبا�� املواد والتخصصات،

 األساس.

املفاتيح  النّص ال�لمات  الواجب،  الفلسفي،  الدرس  الفلسفة،  ديداكتيك  الديداكتي�ي،  التحو�ل   :  

 الفلسفي، إيمانو�ل �انط، املفهوم الفلسفي.

 

 

Abstract: 
The present paper aims to contribute to the philosophical didactics by working on a 

practical model of didactic transposition from scholarly knowledge to school knowledge: 
“the concept of duty as a mode” from the Kantian perspective. This has been done based 
on a reading from the book:” the metaphysics of morals duty”, and discussing the 
theoretical conditions of the didactic approach of the philosophy lesson. This will 
contribute overcoming the high school’s traditional lesson, benefiting from the didactic 
insights of the other school subjects and disciplines, and developing the classroom 
practice to build the basic learning. 

Key words: didactic transposition; philosophy didactic; philosophy lesson; morals 
duty; philosophical text; Emanuel Kant; philosophical concept. 
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 : المقدمة -1

املمارس ف��ا  �شارك  أسئلة  الفلسفة  تدريس  خاصة الباحث    ،يطرح  عن    والديداكتي�ي،  ا�حديث  وأن 

آليات ذهنية  �ع�ي بلوغ هدف �عليم التفلسف والدفع باملتعلم إ�� اكتشاف    ،مادة دراسيةبوصفها الفلسفة  

..)، باعتبارها آليات اشتغال ا�خطاب الفلسفي و�� نفس الوقت ا�حصول ع��  .(التحليل، ال��كيب  واكتسا��ا

 ن�جھ �ل فيلسوف. معارف �ساعده ع�� فهم املسار الذي 

الفلسفة الهدف من تأسيس ديداكتيك خاص بمادة  ال�ي تجعل   ،إن  العملية  �ع�ي استحضار األسس 

الذا�ي التفك��  ع��  ينفتح  املتداولة.  املتعلم  واألف�ار  اآلراء  �عض  الناس  ،و�تجاوز  عامة  إخراج  ،  لدى  أي 

هادف، ولعل م��ة الديداكتيك �� االنفتاح ع��  ا�حر ال 1املتعلم من دائرة ا�حس املش��ك إ�� التفك�� الذا�ي

الفلسفةاآل  تدريس  بداية  �ان سائدا منذ  الذي  اإللقائي  الدرس  املن�جية وتجاوز  الذي جعل .  فاق  ال��يء 

عن با��    اومتعالي  ،وليس فقط علما قائما بذاتھ  ،سةمدرس الفلسفة مطالبا باالهتمام بالفلسفة كمادة مدرّ 

� ذلك ال يمكن للفلسفة أن تبقى �عيدة عن �ل التطورات ال�ي عرف��ا املواد األخرى  املواد األخرى، إضافة إ�

، بحيث أ�حت مطالبة ببناء طر�قة �عليمية جديدة يتم ف��ا ال��ك�� ع�� املتعلم  ) (ع�� املستوى الديداكتي�ي

  املفهمة،   املتعلم (األش�لة،خاصة تنمية مهارات لدى    ،أك�� من ال��ك�� ع�� خطاب املدرس (التعليم)  (التعلم)

 .ا�حجاج)

إ�� املستوى الذي حققتھ �عض املواد �� تطبيق الديداكتيك    إذا �ان ديداكتيك الفلسفة لم يصل �عد

ع��    انفتحواقد    �� مجال ديداكتيك الفلسفة  (الفر�سية، الر�اضيات)، فإن مختلف الباحث�ن وا�ختص�ن

االنفتاح ع�� ديداكتيك الفر�سية)، من أجل بناء  :    (michel tozzi  مثال ميشيل طوزي ( ديداكتيك با�� املواد  

، ولعل انفتاح الدرس الفلسفي  2مثال التقو�م،.....)( تصورها    درس �شروطھ املعرفية والديداكتيكية كما تّم 

دفعنا  ع�� الديداكتيك العامة وديداكتيك با�� املواد هو إضافة نوعية إ�� أداء املمارس�ن �� ا�جال، هذا ما 

لالشتغال ع�� التحو�ل الديداكتي�ي �� الدرس الفلسفي من امل�ن إ�� الدرس، ألن الفلسفة كمادة مدرسية  

النصوص من سياق مع�ن   نزع  يقتصر ع��  بحيث  لھ،  التنظ��  تم  كما  الديداكتي�ي  التحو�ل  أزمة  تخفي 

فعال السلوكية املع��ة عن املرحلة  امل���� و�حضور األ   إ�� ال��تيب  و�رفاقها بأسئلة تفتقر �� �عض األحيان

 . يةاملدرس

 
1- Monique castillo «lecon philosophie ; dans le livre la leçon philosophie «C R O P LiLLe.Decembre 
1992.p74. 
2- Michel tozzi «penser par sois même» initiation a la philosophie ; 3e édition: ;chronique sociale1996 p144-
147  
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ع�� شروط عملية ووفق    االنفتاح ع�� تحو�ل ديداكتي�ي مب�يّ هذه املقار�ة هو    و��ذا سي�ون موضوع

ال��يء الذي سيفتح اآل  الديداكتي�ي،  فاق أمام  مرجعية معرفية، ومن�جية، با�خضوع لس��ورة "التحو�ل 

 . التحو�لو�براز حدود العالقة مع املعرفة ودور �ل واحد �� مسار "  1رصد عالقة �ل فاعل مع املعرفة

 : الدرس الفلسفي والدیداکتیکا -2

باملغربيُ   الفلسفي  الدرس  الديداكتيكية  ب�ى  الناحية  النص    من  �ان  فإذا  النصوص،  ع��  باالعتماد 

املدرس فإن  وديداكتيكية،  بيداغوجية  دعامة  �عل  الفلسفي  رك��ة  أحياناييتخذه  للتأو�ل  يخضعها    ،مية 

وكذا    ،ليستخلص من خاللها املوقف الفلسفي، دون ر�ط ذلك بالسياق العام الذي �شتغل فيھ الفيلسوف

خ�� ما هو إال وسيلة يمكن من خاللها العودة إ�� النسق الفلسفي  ��ا النص، ألن هذا األ   الطر�قة ال�ي ان��ع

 ا�خاص بالفيلسوف وقولھ �� القضية املطروحة. 

ال   النص كدعامة  امل�ن واعتماد  إ��  الرجوع  يقت��ي  السياق،  �� هذا  املق��ح  الديداكتي�ي  التحو�ل  إن 

  شتغال الفيلسوف، مع استحضار الشّق عنھ (امل�ن)، وذلك بتقديم املعرفة الفلسفية وكذا من�جية ازأ تتج

  ،الديداكتي�ي �� �عامل �ل من املدرس واملتعلم (تحول املعرفة إ�� دراية) مع املعرفة وفق رؤ�ة ديداكتيكية

الذي تخضع لھ �ل    ،يمكن من خاللها ا�حفاظ ع�� ا�جانب املعر�� �� بناء الدرس وكذا الشق الديداكتي�ي

تم التفك�� �� التحو�ل الديداكتي�ي وفق شروط بيداغوجية ترا�� السياق    ارداخل هذا اإلط   املواد الدراسية

  �� الفيلسوف  قدمھ  كما  ال�انطي  املنظور  من  الواجب  مفهوم  ع��  باالشتغال  املنقولة،  للمعرفة  النظري 

املقار�ة    كتاب  باستحضار  والديداكتي�ي،  املعر��  ا�جانب  ع��  ال��ك��  مع  األخالق"  ميتاف��يقا  "تأسيس 

تظهر    مستدمجةلنواتية، للوصول إ�� الهدف وهو تحو�ل املعرفة الفلسفية لدى املتعلم إ�� دراية مكتسبة و ا

 خر�ن.�� سلوكھ و�� عالقتھ مع اآل 

 : الفلسفة والدیداكتیك   -1- 2

 :مقاربة لدیداكتیك الفلسفة -1- 1- 2

بلغة طوزي)  (ة"  ك"دكد   تطرح عالقة الفلسفة بالديداكتيك جملة من األسئلة املتعلقة بمدى إم�انية 

.. مفيدة �� هذا  .(jacqueline russs)  وجا�ل�ن روس   (michel tozzi)الفلسفة، و�عت�� تجر�ة ميشيل طوزي 

الذي خضعت لھ مختلف املواد التعليمية،    ، وذلك برهان وضع الفلسفة �� السياق الديداكتي�ي2ا�جال

القيم وأك��ها تجر�دا وأر��   يواجھ صعو�ة �و��ا مادة تتجھ "إ�� ترسيخ أع��  الفلسفة  خاصة أن تدريس 

 
 . 33صالشرق. ، إفريقيا 2007عبد الحق منصف "رهانات البيداغوجيا المعاصرة" دراسة في قضايا التعلم والثقافة المدرسية" ط   -1

2- See :jacqueline Russ «nouvel abrégé de philosophie» 4e édition mise a jour et complétée par France farrago, 
Armand colin2006            
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ما الذي   هو: إذن  السؤال املطروح،. 1�و��ا مادة �س�� إ�� تر�ية االختالف وا�حر�ةلو  ، املهارات وأك��ها عمقا

 يك للفلسفة؟ يمكن أن يقدمھ الديداكت

مختلف�ن اتجاه�ن  استحضار  تقت��ي  السؤال  هذا  ع��  اإلجابة  تمتلك    :إن  الفلسفة  �عت��  األول 

تدريسها   يخضع  أن  الضروري  من  وليس  ديداكتيك،  إ��  بحاجة  ليست  ف�ي  ا�خاصة،  بيداغوجي��ا 

أن تحافظ ع�� بل يجب  نقدية تجاهها  للديداكتيك،  ثان.  2مسافة  التدخل    " واتجاه  أن  البيداغو��  يرى 

أهداف محددة مثلها مثل    والديداكتي�ي ضروري من أجل تنظيم نقل املعارف، وتوجيھ تفك�� املتعلم نحو

�ستحضر ميشيل طوزي    "، وهنا3با�� املواد عل��ا أن تخضع للتطورات ال�ي عرف��ا نظر�ات ال��بية والتعليم

حق سيا��ي،   حقو�� ومن ضرورة واقعية أو  نبع من مطلب "تضرورة قيام ديداكتيك الفلسفة،    أنالذي يرى  

"ا�حق �� الفلسفة ل�جميع، باإلضافة إ�� الطرح ال�انطي القائل بوجوب شعبية الفيلسوف    .خر أخال��آو 

وضرورة عرض نتائجھ، ال�ي ينب�� أن ت�ون �� متناول الشعب، وهذا شرط يجعل من الفلسفة تواصلية،  

  و�� إم�انية �علم الفلسفة  .نخبو���ا بدل ماء إ�� الفلسفة وشعبو���اا�حق �� االنت واألمر هنا يتعلق بمسألة

 ". 4وممارسة التأمل ا�حر بصيغة أخرى �علم التفلسف عن طر�ق نقد األح�ام السابقة وا�جاهزة  أو

ا�حق �� الفلسفة والضرورة الواقعية    :ارتباطا بما سبق وجدت الفلسفة نفسها أمام املطلب ا�حقو��

هل هدفنا �عليم املتعلم التفلسف    :وهنا نتساءل  ،واملؤسساتية ال�ي جعل��ا تنخرط �� بناء ديداكتي�ي خاص 

(الفهم، محددة  وكفايات  قدرات  امتالك  خالل  هو  ،ال��كيب)،  التحليل  من  الهدف  أن  ع��    أم  ا�حصول 

الفلسفة  بتار�خ  خاصة  فلسفية  الفالسفة،و�ا  معارف  تار�خ   �� الك��ى  الدرس    لنظر�ات  من  الهدف  وهل 

 ؟ حر�يحس  معر��هو   مأقي�ي وجدا�ي  الفلسفي

 : دیداكتیك خاص بمادة الفلسفة نحو -2- 1- 2

�عليم و�علم الفلسفة قصد تطو�رها وتحسي��ا،    �ع�ي ديداكتيك الفلسفة "دراسة وضعيات وس��ورات 

منطلقها    الفلسفة كحقلف�عليم هذه املادة و�علمها بداية،    والتفك�� �� املشكالت الديداكتيكية ال�ي يث��ها

أهدافها وطبيعة فعل التفلسف وآلياتھ، و�س��اتيجيتھ وطبيعة املفاهيم    كمادة دراسية تار�خها، منا�جها

، ألن الفلسفة كبا�� املواد املدرسية وجدت �� األخرى مشا�ل  5ع با�� املفاهيم األخرى الفلسفية، مقارنة م

  philosophique, cahiers philosophique L’enseignement «  �� تدريسها ال��يء الذي تمت "معا�جتھ ��:

  1981فر  ندوة سي  باإلضافة إ�� مجموعة من الندوات،  GREPHوكذا تأسيس مجموعة البحث �� الفلسفة    “

 
 . 28 ص 2002 1ط التربية عالم منشورات والبيداغوجيا الفلسفة حوار" بالمغرب الفلسفي الدرس مسارات" الخطابي الدين عز -1
ية عالقة" مقال في " تدريس الفلسفة بالثانوي وتجديد العمل التربوي، منشورات وليل الديداكـتيكالمنوزي “حسن  -2

ٔ
 يوالفلسفة ا

 . 12ص 2001المستمر الكـتاب الثاني  التكوينسلسلة 
ية عالقة،" مرجع سابق ص  -3

ٔ
 .13حسن المنوزي "الديداكـتيك والفلسفة ا

 .30 عز الدين الخطابي" مسارات الدرس الفسفي بالمغرب" مرجع سابق ص -4
خرون " معجم علوم التربية، مصطلحات البيداغوجيا والديداكـتيك، منشورات عالم التربية سلسلة علوم   -5

ٓ
عبد الكريم غريب وا

 . 71مطبعة النجاح الجديدة ص 1998 2ط 10-9التربية 
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ٓ
 2021)  مارس -ا

 

 (88) 

Sevres    ال�ي اشتغلت ع�� محاوالت �� ا�جال البيداغو��، ��"    1984وندوة املدرسة والفلسفةGFEN    ��و

الص ا�جامعات  البيداغو��    فيةيإطار  البحث  ا�حقل INRP  1ومؤسسات   �� الديداكتي�ي  إش�ال  بطرح   "

واعتبار اال   " الفلسفي  مع  خاصة  الفلسفة  درس   �� أساسيا  مدخال  النصوص  الديداكتيك  ع��  شتغال 

حقيقة    " دون إغفال2كدعامة أساسية باإلضافة إ�� اإل�شاء الفلسفي الذي �ستوجب من�جية مضبوطة

أن ممارسة التفلسف �ع�ي "إقامة عالقة مع النصوص ومحاولة فهمها و�دماجها �� التفك�� ا�خاص مفادها  

ة أعمال الفالسفة، وهذا ما ع��ت عنھ  ومواجه��ا مع نصوص أخرى، ألن املتعلم�ن يجدون صعو�ة �� قراء

 
ّ

�خ ال�ي  األبحاث  املتعلم�نمختلف  عند  القراءة  صعو�ات  والرغبة3صت  الدرس    "  تجاوز   �� األ�اديمية 

الديداكتيكية، الوضعيات  ع��  املب�ي  الذا�ي  التعلم  مستوى  إ��  اإللقائي  �ستخدم    الفلسفي  فاملدرس 

املتأمل من صرحھ   الفكر  �� النصوص إلخراج  املتعلم  املعا�جة، و�دخال  املش�لة  بناء  إ�� مستوى  العا�� 

ومن وجهة    ،إش�ال مع�ن  مفهوم أوأي    شتغال ع��مع تقديم من�جية اال   ،عالقة اتصال مع أف�ار الفالسفة

االستدالل) (ا�حجاج،  الفكر  عرض  وأش�ال  املفهمة  س��ورة  تحديد  ديداكتيكية،  "الو��    ،نظر  وكذا 

معر�� يتم فيھ توظيف ا�حجاج  -سوسيو  بمفهوم ما �ساعد ع�� وضع املتعلم أمام صراع   بالتمثالت املرتبطة 

 ."4للدفاع ع�� الطرح الذي تبناه 

وهنا وضع طوزي    ، ط لبلوغ التفلسفهو توّس   ،"يرى طوزي أن إخضاع الدرس الفلسفي للديداكتيك

والهدف هو    .م، و�عليمھ التفلسففرضية ديداكتيك للتفلسف قائمة ع�� التمي�� ب�ن التفلسف أمام املتعل

الذا�ي" التفلسف  إ��  و�التا��    5الوصول  املواد  كبا��  مدرسة  مادة  الفلسفة  الديداكتيكية  فألن  املمارسة 

أساسية مهارات  �علم  ع��  بال��ك��  ذا��ا،  األش�لة،    تفرض   �� وا�حجاج،و تت�خص  خطاب    املفهمة  ليبقى 

 (وسيط ديداكتي�ي).  طات املمكنةمن أش�ال التوّس  املدرس شكال

إن االنفتاح ع�� تأسيس ديداكتيك خاص بمادة الفلسفة �ع�ي "إم�انية ل�حوار ب�ن الفلسفة وا�حقول  

إ�� التداخل والت�امل ب�ن    وصوال األخرى، (علوم ال��بية...)، لتصبح مجاال لتبادل األف�ار ب�ن علوم مختلفة،  

الدراسية، مو   املواد  االستفـــــــــــادة  الفر�سيةخاصة  ديداكتيك  و6" ـــــــــــن  ا�حالة.  هذه  مدرس  �ستعمل    �� 

املتعلم أما  وتأو�لها،  عل��ا  بالتعليق  و�قوم  النصوص  النصوص  ن و الفلسفة  لقراءة  مدعوون  وفهم    ،فهم 

 الطر�قة ال�ي يكتب ��ا الفيلسوف، مع استحضار ا�خصوصية الديداكتيكية للنص الفلسفي. 

 
الن فرنيو"الخطالورنس   -1

ٔ
سئلته ورهاناته" ترجمة عز كورنو، ا

ٔ
الدين الخطابي، عبد الطيف المودني، منشورات عالم ب الديداكـتيكي ا

 . 116، مطبعة النجاح الجديدة، ص 2003 1التربية ط 
حجيج منشورات عالم التربية ص -2

ٔ
خرون" بناء القدرات والكـفايات في الفلسفة "ترجمة محمد سبيال حسن ا

ٔ
 . 91ميشيل طوزي وا

يت -3
ٔ
 .27ص  1992، يناير 2موحى "مقال ديداكـتيك الفلسفة" مجلة ديداكـتيكيا العدد حمد ا

خرونميشيل طوزي  -4
ٓ
 . 21سابق ص: "بناء القدرات والكـفايات في الفلسفة "مرجع وا

 .32عز الدين الخطابي "مسارات الدرس الفلسفي بالمغرب" مرجع سابق ص -5
خرونميشيل طوزي  -6

ٓ
 . 21الفلسفة "مرجع سابق ص  ت في"بناء القدرات والكـفايا وا
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 : النموذج التطبیقي للتحویل الدیداکتیکي -3

 : تمھید   -1- 3

التعليمية  املؤسسة  لنظام  تخضع  دراسة  مادة  الفلسفة  أن  شك  بالضرورة  وهو    ،ال  عل��ا  يفرض  ما 

است ع��  قائم  ديداكتيك   �� التعليمالتفك��  وس��ورات  وضعيات  وكذا    ،والتعلم  ثمار  املادة  تطو�ر  قصد 

محاولة تجاوز املشكالت التعلمية ال�ي تواجھ املهتم�ن، لذلك فإن �عليم الفلسفة و�علمها يتطلب االنطالق  

التفلسف �علم  هدف  إ��  للوصول  ومعرفية  نظر�ة  مرجعيات  أهمّ   من  متنوعة  النصوص  بدعامات  ها 

أن م�ن الفيلسوف يدل ع�� تماسك وترابط مفاهي�ي و�ش�ا�� ال يمكن  و   ةا ا�جرد، خاصّ واملفاهيم بطا�عه 

معھ تجاوز هذا التشبيك، ونزع املفهوم من النسق العام، �� هذا السياق تحضر فكرة تقديم نموذج تطبيقي 

لعاملة إ��  للتحو�ل الديداكتي�ي من خالل النص، و�إدماج عناصر ديداكتيكية مناسبة، لتحو�ل املعرفة ا

 معرفة مدرسية صا�حة للتعلم، ودراية مستدمجة يمكن توظيفها �� سياقات مختلفة. 

 : التحویل الدیداكتیكي في مادة الفلسفة   -2- 3

�� مادة الفلسفة، سنحاول االنفتاح ع�� نماذج ��   التحو�ل الديداكتي�ي  غياب نماذج سابقة تخّص  مع 

 بإتباع ا�خطوات التالية:   ،�عض املواد مع مراعاة خصوصية املادة

ة (من كتابات الفالسفة إ�� نصوص  يالتحو�ل الديداكتي�ي من املعرفة العلمية إ�� املعرفة املدرس •

 مدرسة).

 (املفهوم الفلسفي).   مجال التحو�ل الديداكتي�ي  •

 وظيفة املدرس �� التحو�ل الديداكتي�ي (تحو�ل امل�ن الفلسفي إ�� معرفة فلسفية قابلة للتدريس).  •

"تأسيس   ياق العام للفيلسوف (امل�ن الفلسفي)، وذلك من خالل كتاب إمانو�ل �انطنزع النص من الّس 

خالق بالنسبة لتالميذ الب�الور�ا،  ق مع مجزوءة األ ترجمة عبد الغفار امل�اوي، بما يتواف،  ميتاف��يقا األخالق"

 ، إذن، ومفهوم الواجب مع ضرورة اح��ام القدرات املس��دفة ح�ى ت�ون املعرفة مناسبة للتعلم.... الهدف

هو تحو�ل الكتاب إ�� مادة قابلة للتعلم باختيار نص كدعامة ديداكتيكية مناسبة للفعل التعلي�ي، ولكن 

 .  من الكتاب ءاالعام للكتاب واعتبار النص جز  بالرجوع إ�� السياق

ا�خاص   امل�ن  ع��  ا�حفاظ  مستوى  إ��  التأو�ل  يتجاوز  تحو�ل  هو  تقديمھ  سيتم  الذي  النموذج  إن 

معرفة   إ��  العاملة  للمعرفة  ديداكتيكيا  ناقال  املرحلة  هذه   �� الفلسفة  مدرس  ي�ون  بحيث  بالفيلسوف، 

 يداكتيكيا ب�ن الفيلسوف واملتعلم. مدرسة (فلسفة قابلة للتعلم)، وسيطا د
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 ، األخالق مبحثا فلسفّیا:"مجزوءة األخالق" التحویل الدیداکتیکي لمفهوم الواجب -4

القديمة،اهتمّ  العصور  منذ  األساسية  املباحث  من  كمبحث  األخالق،  بموضوع  الفلسفة  من  بدءا    ت 

بحيث انصب اهتمامهم ع�� السلوك   ،املعاصر�ن الفالسفة قديما، إ�� وغ��هم   أفالطون وأرسطو  سقراط،

لتجعل وجوده وجودا    باإل�سان من مستوى الوجود الطبي��،ترتقي  اإل�سا�ي وع�� ما يرتكز عليھ من أسس  

�غدو السلو�ات    أخالقيا  تنظيم  ع��  �عمل  األخالق  فإن  و��ذا  بامتياز،  أخالقيا  �ائنا  ليصبح  خاللھ  من 

باألحرى تصر�ف رغبات اإل�سان وفق قالب أخال��   الغر�ز�ة و�ساعد اإل�سان ع�� التخلص من الشهوات أو

 . يتأسس ع�� العقل وع�� القيم االجتماعية

ال  ع��  ا�حفاظ  هو  األخالق  من  األسا��ي  الهدف  والقواعد  إن  القيم  ير�خ  �ش�ل  اإل�سا�ي  وجود 

األخالقية �أرضية لتحديد الواجبات ال�ي" �ستد�� التصرف وفقها �ش�ل يضمن بالضرورة تملك اإل�سان  

اإل�سان" مقومات  من  أساسيا  مقوما  باعتبارها  واإلرادة  الفعل  يحدد    1�حر�ة  ا�جتمع  جعل  ما  وهذا 

و�� واجبات قد يخضع لها    مجتمعھ  نحو  ذاتھ أو  سواء نحوو�ر�خها    ،الواجبات ال�ي ع�� �ل فرد القيام ��ا

تجا  �شعر  ما  غالبا  ال�ي  والتقاليد  العادات  مثل  واإلكراه  ا ههتلقائيا  نحو   ،بالضغط  واجبات    ليتجھ  بناء 

 يطبعها بطا�عھ الذا�ي والعق�� فيل��م ��ا ال��اما واعيا و�راديا حرا. 

االت ترتبط بمفهومي الواجب وا�حر�ة وال�ي يمكن أن نجملها فيما  إن التفك�� �� األخالق يطرح عدة إش�

 ي��:

ة أم هو اإلكراه ا�خار�� املتعلق باملعاي�� واالل��امات  هل الذات ا�حرّ   ؟ما الذي يؤسس الفعل األخال��

س  يؤّس   و��� أي حد يمكن القول أن االل��ام باملعاي�� األخالقية الذاتية واالجتماعية  ؟ال�ي يفرضها ا�جتمع

 لتحرر الفرد؟ وهل االل��ام بالواجب األخال�� ضمان �حر�ة اإل�سان؟ 

 : النص بین الضرورة المعرفیة وسؤال التدریس -5

 والنزع من السیاق:   النص   -1- 5

إن اإلرادة ا�خ��ة ال�ي بلغت من ذلك أو�� درجة ستظل خاضعة لقوان�ن (ا�خ��) املوضوعية، ولكننا لن    "

�انت ملزمة باإلقدام ع�� أفعال مطابقة للقانون، ذلك أل��ا من    ذلك أن نصورها كما لو �ستطيع من أجل  

واألمر املطلق هو  )  ...(تلقاء نفسها، و�مقت��ى ت�و���ا الذا�ي، ال يمكن تحديدها إال عن طر�ق تصور ا�خ��

ملا �ان �ل    موضوعية.  تر�طھ صلة ��دف أخر، وضروري ضرورة   الذي �ع�� عن فعل مطلوب ألجل ذاتھ، ال

قانون عم�� يصور فعال ممكنا بوصفھ خ��ا و�التا�� ضرور�ا بالنسبة للذات يمكن أن تحدد بالعقل تحديدا 

ي�ون فعال ضرور�ا    عمليا، فإن الذي  الفعل  ��ا تحديد  يتم  املطلقة صيغ ش�لية  األوامر األخالقية  جميع 

 
خالقية "ترجمة جورج زيناتي الطبعة -مونيك كانتو -1

ٔ
دجيان، "الفلسفة اال

ٔ
سلسلة النصوص دار الكـتاب  2008، 1سبيربير، روفين ا

 .6الجديد المتحدة ص  
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  فإن   آخر،  ��يءخ��ا �جرد أنھ وسيلة لتحقيق    �ان الفعل  من أنحاء، فإذا  بمقت��ى مبدأ إرادة خ��ة ع�� نحو

األمر املطلق ي�ون عندئذ أمرا شرطيا، أما إذا تصورناه بوصفھ خ��ا �� ذاتھ، و�التا�� ضرور�ا �� إرادة ت�ون  

..."عندما أتصور أمرا شرطيا  .كمبدأ لتلك اإلرادة، فإنھ ي�ون عندئذ أمرا مطلقا."  ،�� ذا��ا مطابقة للعقل

ال فإن�ي ال أعرف مقدما ما سوف ينطوي عليھ، ح�ى أعطي الشرط الذي يقوم عليھ. أما إذا  ع�� وجھ اإلجم

باإلضافة إ��    ،ذلك ألنھ ملا �ان األمر ال يحتوي .  تصورت أمرا مطلقا، فإن�ي أعرف ع�� الفور ما ينطوي عليھ

ن القانون ال يتضمن أي  إال ع�� الضرورة ال�ي تق��ي بأن ت�ون املسلمة مطابقة لهذا القانون، و�ا  القانون 

شرط يحده، فلن يبقى ��يء ع�� اإلطالق سوى ا�جانب الك�� العام من القانون بوجھ عام، الذي ينب�� ع��  

وهذه املطابقة �� وحدها ال�ي تصور لنا وجھ الضرورة �� هذا األمر.    ،مسلمة الفعل أن ت�ون مطابقة لھ

التا��: ال تفعل الفعل إال بما يتفق مع    التعب�� عنھ ع�� النحوو�ذن فليس ثمة غ�� أمر مطلق واحد، يمكن  

املسلمة ال�ي تمكنك �� نفس الوقت من أن تر�د لها أن تصبح قانونا عاما فإذا أمكن إذن أن �شتق جميع  

�غ�� حل   تركنا  فإننا سنستطيع عندئذ، و�ن  الواحد كما �شتق من مبد��ا،  األمر  الواجب من هذا  أوامر 

ة ما �سميھ بالواجب"......" وملا �ان شمول القانون الذي تحدث بمقتضاه اآلثار والنتائج امل��تبة  مش�لة معرف

عليھ هو الذي يؤلف ما �سميھ بوجھ خاص بالطبيعة باملفهوم األعم لهذه ال�لمة (من الناحية الصور�ة)،  

يمكن أيضا أن    ك�� للواجببتعب�� أخر وجود األشياء من حيث تحده قوان�ن عامة شاملة، فإن األمر ال  أو

�ع�� عنھ �� هذه الصيغة: 'افعل كما لو�ان ع�� مسلمة فعلك أن ترتفع عن طر�ق إرادتك إ�� قانون طبي��  

 .1عام"

 : اختیار النص   -2- 5

�� حد ذاتھ   �ع�� النص عن سياق مع�ن تم �عو�ضھ �سياق �علي�ي، مدر��ي و��ذا فإن اختيار النص

، تم انتقاؤه  انزعھ من السياق لم يتم بطر�قة عشوائية و�نم   اقتطاع النص أو  تحو�ل ديداكتي�ي، خاصة وأن

ت ع��  القدرة  املفهوم   �� املس��دفة  والقدرات  يتما��ى  االل��ام  حبما  بمبدأ  عالقتھ   �� الواجب  مفهوم  ديد 

الفلسفة    ألن مدرس   ا،أوليّ   با�حر�ة، إدراك البعد القي�ي ملفهوم الواجب، و��ذا ي�ون اختيار النص تحو�ال

�� هذه ا�حالة انتقى هذا النص لتوفره ع�� املواصفات املناسبة لالشتغال عليھ �� مفهوم الواجب، أي أن  

من السياق مع ا�حافظة ع�� السياق بما يخدم  اج��اؤه    النص أوالنص عنوان لسياق مع�ن، ولكن تم ان��اع  

 املوضوع. 

النص �انط،  صاحب  كما  emmanuel kant  ايمانو�ل  األخالق  األخالق(  أوفيلسوف  فالسفة    ، ) سماه 

سنة   ولد  أملا�ي  سنة  1724فيلسوف  وتو��  جامع��ا...   �� سيدرس  ال�ي  �وتيغسرغ   �� (أملانيا)  بروسيا   �� م 

وثر�ة،  لسيحية ذات نزعة الامل  أمھ، عن سن يناهز الثمان�ن، تلقى تر�ية دينية وأخالقية صارمة من  1804

عاصر األنوار، و�ان أحد أبرز الفالسفة الذين    .صارم�ن  متم�� باستقامة وانتظاال��يء الذي جعل حياتھ ت
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�� الفكر الغر�ي و�نوا األسس ال�ي قامت عل��ا ا�حداثة، وال�ي من بي��ا العقل وا�حر�ة، مع بداية سنة    أثروا

و   1770 العقل  حدود  خاللها عن  �ساءل من  ال�ي  النقدية،  بالفلسفة  املعروفة  فلسفتھ  قدراتھ  سيؤسس 

نقد  و   ،)1781ترك �انط أعماال متعددة من بي��ا نقد العقل ا�خالص (.  وشروط صالحية املعرفة اإل�سانية

)  1785�يقا األخالق (�وكذا كتاب تأسيس ميتاف   ،نقد ملكة ا�حكم، �� الفن وا�جمالو )،  1788العقل العم�� (

 ".1)1795ومشروع السالم الدائم (

 (من النص إلى األصل): عودة إلى السیاق    -3- 5

 : " تأسیس میتافیزیقیا األخالق"  كتابالواجب من المنظور الكانطي من خالل  -1- 3- 5

�انط  األخال��  emmanuel kantيذهب  الذا�ي  للقانون  اح��اما  بالفعل  القيام  هو  الواجب  اعتبار  إ�� 

العقل املرجع الذي ينطلق منھ ا�جميع ألنھ  باعتبار    ،القائم ع�� ا�خ�� األس�ى، واملؤسس ع�� العقل واإلرادة

ل�جميع بالنسبة  ال�ي يبقى مصدرها كذلك    ،�و�ي  ا�حرة  ا�خ��ة  اإلرادة  ا�حكم األخال�� يصدر عن  أن  كما 

واإلرادة لطا�عهما ال�و�ي    .فكرة ال�ونية، �� بناء فلستھ النقدية، مركزا ع�� العقل  اتجھ �انط نحو  .العقل

م بناء  فحاول  ا�خ�ّ واملش��ك،  اإلرادة  تصور   �� البحث  من  انطالقا  األخال��  تصوّ ذهبھ  ع��  ذا��ا   �� ر  �ة 

أثر تلمع بذا��ا ملعان    ميل، بل �� مستقلة عن أية فائدة أو  الواجب، واإلرادة ا�خ��ة هنا ال ترتبط بمنفعة أو

جب دون أي ميل  ا�جوهرة (وصف �انط) كما أرجع �انط اتفاق الفعل مع الواجب إ�� الشعور ا�حقيقي بالوا

 .هدف لتحقيق السعادة �� �عدها التجر��ي أو

النص املقتطف يحيل ع�� سياق فلسفي أخال�� بناه �انط ملفهوم الواجب واإلرادة، ا�حر�ة والقانون    إّن 

�� هذا السياق إ�� مفهوم اإل�سان ك�ائن حر وخاضع بما هو كذلك    املشرع من الذات نفسها، بحيث نظر

 . خر متعال ع�� اإل�سان ل�ي �عرف واجباتھآقوان�ن ال مشروطة، ال تحتاج إ�� فكرة �ائن    و�واسطة عقلھ إ��

إن القوان�ن األخالقية كما يراها �انط �� قوان�ن ملزمة ال ترتبط �غاية محددة بحيث يجب ع�� األفعال  

�ع�ي أن الفعل األخال��    أال تتأسس ع�� غاية من وراء الفعل، و�نما قيمة الفعل تتمثل �� غاية الفعل �� ذاتھ،

خر، وهذا  آالنية ال�ي تدفع إ�� اختيار فعل دون  يقاس حسب �انط بنتائجھ ا�خارجية بل "بالقصدية" أو ال

 
ّ

وليس باس��داف  ،  " بحيث يرتبط الفعل بالنية �� إحداثھ  تأسيس ميتاف��يقيا األخالق  �� كتابھ "  هدما أك

غاية، و��ذا فإن العمل ا�خ�� هو الذي نقوم بھ اح��اما للقانون، الذي يأمرنا أن نفعل من أجل الواجب، 

�� مقابل    ،وأن �ستند �ل فعل ع�� بواعث الواجب، دون أي ميل و�التا�� السيطرة ع�� النوازع وامليوالت

ملطلقة �� �عدها الغائي القائم ع�� أداء الفعل دون لتحقيق األوامر األخالقية ا  القانون املوضو��،  اح��ام

 . صدوره عن دوافع ذاتية
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 : االشتغال الدیداكتیكي على النص -2- 3- 5

  اختيار النص خطوة أو�� للتحو�ل الديداكتي�ي، وذلك ��دف الوصول إ�� أهداف معرفية ومن�جية إن  

النص من  انطالقا  الواجب  مفهوم  أل   ،تخص  امل�ن،  إ��  بالرجوع  وتناول  ولكن  الفلسفي  النص  تحليل  ن 

يقت��ي فهم   �انط  الواجب عند  النسق، ألن فهم عمق  إ��  الرجوع  يقت��ي  املفاهيم، اإلش�االت وا�حجج 

 "تأسيس ميتاف��يقا األخالق".  ھالتشبيك املفاهي�ي الذي �شتغل عليھ �� كتاب  العالقات املفاهيمية أو

 : االشتغال الدیداكتیكي على المفھوم -3- 3- 5

�ل فيلسوف تم�� بنحتھ لبعض املفاهيم ��    و��ذا فإّن   . املفهوم الفلسفي أساس الكتابة الفلسفية  �عّد 

 ) مختلفة  فلسفية  األخالق)  �انط:مجاالت   �� بتقديم  ، مفاهيم  التم��  �عر�فات    وكذا  طا�ع  عل��ا  تضفي 

الفلسفة دون تجاوز  أل��ا تحيل ع�� �سق فلسفي مع�ن وع�� �حظة تار�خية مهمة �� درس    ،وا�خصوصية

penser- �� كتاب    michel tooziيمكن �� هذا السياق استحضار ما قدمھ ميشيل طوزي  .امل�ن املفاهيم)

même-par soi  بتحديد وذلك  باملفهوم  يتعلق  بالطبيعة،    للمفهوم:�عر�فات    فيما  التعر�ف  و التعر�ف 

 التعر�ف بامل�ونات... و بالغاية، 

 کدعامة إلی المتن کآلیة للفهم:  المفهوم الفلسفي من النص -6

فلسفية  مفاهيم  التحو�ل  لس��ورة  ا�خاضع  النص  وتحيل   تندرج  تضمن  األخال��،  السياق  إطار   ��

ا�خ��ة،   اإلرادة  ال�انطي، بحيث نجد: مفهوم  النسق  إ��  املطلقة،  و بالضرورة    املسلمة، و الواجب،  و األوامر 

والعقل    اإلرادة واإلرادة ا�خ��ة  ك املفاهي�ي، بداية بمفهومبالوقوف ع�� التشبي  ،العقلو ا�خ��،  و القانون،  و 

   .بداية الفصل األول من الكتاب �عر�فات �� مع استحضار العالقة ب�ن هذه املفاهيم، ال�ي قدم لها

 مفھوم الواجب:    -1- 6

بناها لبا��  ال يمكن فهم عمق التحديد الذي قدمھ �انط ملفهوم الواجب دون الرجوع إ�� العالقة ال�ي  

والتحديدات ال�ي التعر�فات    سنحاول رصد مختلف   �ناء ع�� ما تقدماملفاهيم �� ارتباط بمفهوم الواجب، و 

 
ً
القيام بفعل عن اح��ام للقانون، وهو كذلك اح��ام خالص   قدمها ملفهوم الواجب: بحيث اعت��ه ضرورة

العم��، إن الواجب حسب �انط مبدأ �جميع األح�ام األ  ب�ن معطيات  للقانون  خالقية، وليس معطى من 

ر التجر��ي لألفعال الظاهرة عند اإل�سان ح�ى و�ن من خالل التصوّ   تناول الواجب ال يتّم   وجدانية، أي أّن 

الواجب بفكرة  الشعور  من  انبثاقھ  ومدى  الفعل  هو  األساس  ولكن  الواجب،  بھ  يأمر  ما  مع   ، تطابقت 

أنفسنا وواجبات تجاه غ��نا، واألمر   الواجبات إ�� واجبات نحوو�مكن تقسيم  .واحتوائھ ع�� قيمة أخالقية 

اآل الش�ل  يتخذ  بالواجب  إ��  :  �يا�خاص  إرادتك  ترتفع عن طر�ق  أن  لو�ان ع�� مسلمة فعلك  افعل كما 

 .1قانون طبي�� عام
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  �شريع واق�� لألفعال من خالل �عب��ه عن صورة أوامر   إ��يرى �انط أن الواجب يتخذ مع�ى ويستند   

ھ : "  كتاب   م�� �انط ��وقد    �ع�� (الواجب) عن قوتھ �� وقوفھ ضد العوامل الذاتية،  كما  ،أخالقية مطلقة

الواجب العر��ي وهو الذي ي�ون تجاه الذات، بحيث    :ب�ن نوع�ن من الواجبات  "   تأسيس ميتاف��يقا األخالق

فق الفعل الذا�ي مع غاية اإل�سانية، أي تطبيق �ل فعل يحافظ ع�� تحقيق غاية اإل�سانية  ينب�� أن يتّ 

إذا �انت الغاية    ومفاده أ نھ  اآلخر�ن: (االهتمام باملواهب واالستعدادات الفطر�ة)، وواجب االستحقاق نحو

� الناس إ�� تحقيقها �� السعادة، فإن اإل�سانية ستظل باقية ح�ى و�ن لم �سهم أحد الطبيعية ال�ي �س�

�� إسعاد غ��ه ولم يتعمد أن �سلب منھ شيئا سي�ون بذلك اتفاقا سلبيا مع اإل�سانية بوصفها غاية �� ذا��ا،  

بالواجب  ،  ماه �انطأوما س  �،إن الفعل حسب �انط ينب�� أن يتفق اتفاقا ضرور�ا طبقا ملبدأ اإللزام العم�

 الذي ينت�ي إ�� عالم املعقوالت �� �عب��ه عن قضية قبلية تركيبية. 

 اإلرادة:    -2- 6

  اعت�� �انط اإلرادة ا�خ�� األس�ى والشرط الذي يتوقف عليھ �ل خ�� بما �� ذلك الن�وع إ�� السعادة، و�� 

ال�ي تم�� الواحدة عن األخرى، بحيث    واإلرادة الطيبة بذكر ا�خصائص  ا�خ��ة  رادة م�� ب�ن اإل نفسھ    السياق

ة ال�ي تحيل ع�� العواطف واالنفعاالت  يبتحتوي اإلرادة ا�خ��ة �� ذا��ا ع�� قيمة مطلقة �� مقابل اإلرادة الط

و��    .النظر عن األهداف والغايات  �ة �غّض والقدرة ع�� السيطرة ع�� النفس، كما أن اإلرادة ا�خ��ة �� خ�ّ 

التشريع،اإل�سان    مستقلة ألّن  للقانون و�� نفس الوقت تفرض    نفسھ مصدر  لكن اإلرادة ا�خ��ة تخضع 

أوامر أخالقية، إ��ا ملكة تحدد للذات   نصائح للفطنة أو  ش�ل قواعد لل��اعة، أو   اإلرادة إلزاما يظهر إما ع��

للقانون لك��ا ال  ة  خاضعاعت��نا اإلرادة  أن  و�� ال�ي تم�� ال�ائن العاقل عن با�� ال�ائنات، وقد سبق    ،الفعل

أي أ��ا    .و�� صاحبتھ  ،عة للقانون تخضع للقانون وحده، بل إن خضوعها لھ يحيل ع�� أ��ا �� نفسها املشرّ 

 تضع �شريعا عاما عن طر�ق مسلما��ا و�ل ما يص�ح أن ي�ون أمرا أخالقيا مطلقا. 

  �ة عرف اإلرادة األخالقية ال�ي تحدد باإلضافة إ�� ا�حديث املطول ل�انط ع�� مفهوم اإلرادة واإلرادة ا�خ�ّ  

�ّل �� رأيھ    ، عالقة 
ّ

القانو�ي الذي يمك بالتشريع  الغايات هذا فيما يخص مفهوم  فعل  ن من وجود مملكة 

دة �� التعر�ف، بحيث يرى القارئ املتمعن ل�خطاب  �ش�� إ�� خصائص محّد   التعر�فاتاإلرادة، ولعل هذه  

ا اإلرادة، استحضار  �عر�ف   �� يتعلق  ال�انطي  و�امل�ونات، وأما فيما  بالطبيعة  والتعر�ف  بالغاية  لتعر�ف 

لھ    العقلبمفهوم   قدم  �انط  إجمالها  فإن  يمكن  متعددة،  مجموعة  �عر�فات  يتضمن  العقل  ي��:  فيما 

ال يمكن  و اإلصرار، ولكن يحتاج دائما إ�� اإلرادة كما أنھ (العقل) أداة للتأمل، و   مواهب تتمثل �� ال�جاعة،

التجر�ة  ،بواسطتھالوصول    �� تظهر  ال�ي  السعادة،  بالسهولة  غايتھ  ،إ��  �انط،  فهو  من  ،  حسب  أس�ى 

يبدوأن �انط . �ة غاي��ا �� ذا��اهدفھ هو �عثھ إلرادة خ�ّ  كما أّن  ،ألنھ ملكة عملية تؤثر ع�� اإلرادة ،السعادة

  التعر�فات �ن إرادة خ��ة و�ذلك فإن غاية العقل هو �عي ألّن  ،ملفهوم العقل �� ارتباط باإلرادة  �عر�فاتد حّد 

�انط قدمها  �ستشّف  أو  ،ال�ي  أن  يمكن  كتابھال�ي   �� القارئ  عالقات  ،  ها  ع��  تحيل  م��ابطة  �عار�ف   ��

 و�شاب�ات ب�ن املفاهيم. 
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يمكن  �عر�فات  ال�ي قدم لها  و  اشتغل �انط ع�� األوامر املطلقة بحيث شغلت ح��ا مهما �� الفصل الثا�ي

استحضارها ع�� الش�ل اآل�ي: �ش�� األوامر املطلقة إ�� عالقة قانون موضو�� للعقل بإرادة ما، و�� غالبا  

عام   بوجھ  لإلرادة  املوضوعية  القوان�ن  عالقة  عن  للتعب��  ش�لية  صيغ  أو��  "يجب"  بفعل  ع��ا  �ع��  ما 

ضر �انط التمي�� ا�حاصل �� األوامر األخالقية ال�ي قد تصدر بالنقص �� إرادة ال�ائن العاقل، وهنا �ستح

مطلق، بحيث ي�ون األمر �� ا�حالة األو�� أداة ووسيلة لتحقيق غاية ير�دها   أوامرها إما �ش�ل شرطي أو 

اإل�سان لتع�� عن أداء ال��يء باعتباره غاية دون التقيد �شروط معينة، أي أن األمر املطلق �ع�� غالبا عن  

ارتباطھ ��دففعل م إذا �ان  وهو (األمر) ضروري ضرورة موضوعية، خاصّ   آخر  طلوب ألجل ذاتھ دون  ة 

�� مقابل (األمر الشرطي الذي يمثل الضرورة العملية للفعل بوصفھ    آخر   هدف �ل مقصد أومن  مجردا  

  ا تجر�بيّ   ا�عدوالسعادة هنا تتخذ    ،)وسيلة لبلوغ السعادة (ال��اعة الفطنة للوصول إ�� السعادة واملنفعة

ال��كيب   �� مقابل  �� هذه ا�حالة قضية تحليلية عملية  بالهناء والراحة، أي �و��ا  أل��ا ترتبط باإلحساس 

الذي يم�� األوامر املطلقة، ألن مصدر األوامر الشرطية هو التجر�ة وضرورة وجود علة للفعل، والسؤال  

 هنا كيف يمكن �عي�ن أمر أخال�� مطلق؟

كما يحيل ع��   ،قوم عليھ جميع الواجباتتإن األمر األخال�� املطلق هو الذي ينب�� أن �شتمل ع�� مبدأ  

ال�ي يمكن أن تجعل من نفسها قانونا عام �عار�ف   ا، غالبا ما يقدم �انط  الفعل الذي يتطابق واملسلمة 

يد الذي قدمناه يؤسس لفصل  للمفاهيم ت��ابط فيما بي��ا و�صعب فهم الواحدة دون األخرى، ولعل التحد

 �ستتبعھ التشبيك املفاهي�ي الذي اشتغل عليھ �انط �� الكتاب.   ،مؤقت
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ذاتيا، خاصة   �عدا  �انط  القانون عند  الذي �شرعھأيتخذ مفهوم  الفرد هو  البعد    ،ن  كما يحيل ع�� 

للقانون    ألنھ  األخال�� ا�خالص  لالح��ام  املوضو��  االستحضار  إنھ  لالح��ام،  موضوعا  ي�ون  أخال��  أمر 

واتباع   النفسية،  وامليول  الن�وعات  عن  والتخ��  االش��اء  ملكة  ع��  السيطرة  ع��  القدرة  و�التا��  العم�� 

تقاللية، خاصة  نما مصدره االح��ام ا�خالص الصادر عن �ل اس�نا�عا من ا�خوف، و   اتباعا  القانون ليس

و�التا�� التشريع األخال��  اإلرادة واالختيار دون  يتم    وأن اإل�سان نفسھ مصدر  للقانون بمحض  ا�خضوع 

يش�� القانون  و الشعور بالتبعية، هذا القانون الذي تتفق معھ اإلرادة بحيث ي�ون القانون أول مبدأ لإلرادة...

 .إ�� الذات بالنسبةوضرورة �� آن  املمكن بوصفھ خ��ا  من هذا املنطلق إ�� اإللزام، كما أنھ يصور الفعل
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ٓ
 2021)  مارس -ا
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بحيث تصبح املسلمة ذات �عد �و�ي يص�ح ل�ل   ،اعت�� �انط مفهوم املسلمة ضرور�ا لبناء قانون لإلرادة 

��    ةعديدة يمكن ت�خيصها فيما ي��: املسلم  �عر�فات  فرد و�� �ل زمان وم�ان، و��ذا قدم �انط للمسلمة

كما تحيل ع��   املبدأ الذا�ي للسلوك تتم�� عن املبدأ املوضو�� أي القانون، ولكن يجب أن تتطابق معھ،

الفعل الذي يرتقي عن طر�ق اإلرادة إ�� مستوى قانون طبي�� عام، تؤسس املسلمة للقانون الطبي�� ل�ل  

 �حكم األخال��. فرد من خالل تطابق مسلمة األفعال مع القانون، و�ذلك يتحقق معيار ا

هذه األخ��ة تضع �شريعا عاما عن طر�ق مسلما��ا أي �ل ما يص�ح    ير�ط �انط ب�ن املسلمة واإلرادة ألّن 

أي   الغايات  بمملكة  �س�ى  ما  �انط  �ستحضر  وهنا  عاما،  �شريعا  ويشرع  مطلقا  أخالقيا  أمرا  ي�ون  أن 

البشر تجمع  ال�ي  املش��كة  �عضهم    ،القوان�ن  املشرع  �عضاوتر�طهم مع  العاقل هو  ال�ائن  ي�ون  بحيث   ،

أي أن ال�ائن يحضر بمسلمات إرادتھ ��   ،�ختلف القوان�ن من خالل جعل مسلماتھ تتطابق مع القانون 

مع   بطبيع��ا  املسلمات  اتفاق  ضرورة  ع��  يؤكد  كما  كمشرع،  الغايات  لل�ائنات    املبدإمملكة  املوضو�� 

مسلمة من مسلمات اإلرادة بوصفها مصدر �شريع ك�� دون اس��داف  فالعقل هو الذي ير�ط �ل    ،العاقلة

أي  ،  أي منفعة، بل �ع�ي أن اإلرادة �� املشروع من خالل مسلما��ا ال�ي تص�ح أن ت�ون أمرا أخالقيا مطلقا

ال �س��دف منفعة معينة، ألن اإل�سان هو غاية �� ذاتھ    �ل أفعالھ عن مسلمة إرادة��    اإل�سان يصدر  أّن 

مشرع للقوان�ن كما أن مسلماتھ ت�ون جزءا من �شريع ك�� وعام، هذه املسلمات ال�ي لها صورة    ثم  ومن 

تتصف بال�لية والشمول، كما أن جميع املسلمات �ستمد �� كذلك �شريعها ا�خاص من مملكة الغايات،  

انونا عاما (املسلمة  �ع�ي أن املسلمات �ع�� عن األمر األخال�� املطلق �� الوقت الذي يمكن أن تصبح فيھ ق

 قانونا عاما).  لت�ون يجب أن تص�ح 
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يؤسس �انط نظر�تھ �� األخالق ع�� ما هو خ��، و�التا�� فإن تصوره ل�خ�� مرتبط بقضايا أخالقية معينة  

ها  ، بحيث افتتح القسم األول من الكتاب بفكرة مفاد "تأسيس ميتاف��يقا األخالق: "  استحضرها �� كتاب

دون أي قيد سوى اإلرادة ا�خ��ة، كما اعت�� الفهم والذ�اء وملكة    اأنھ ال يمكن اعتبار ��يء �� العالم خ�� 

ا�حكم و�ل مواهب العقل، ال�جاعة اإلصرار (من خصائص املزاج) �� خ��، أي أن هذه ا�خصائص �ش��  

لة والسعادة �� ا�خ�� األس�ى باإلضافة إ�� اعتبار الفضي  ،حسب �انط إ�� ا�خ�� الذي يطمح لھ اإل�سان

 كما أن الن�وع إ�� السعادة خ��، واإلرادة �� ا�خ�� األس�ى والشرط الذي يتوقف عليھ �ل خ��.

 

 



 سكينة الكزولي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفلسفة وسؤال التحويل الديداكـتيكي

 

 (97) 

 : التشبیك المفاهیمي العالقات المفاهیمیة -7

معھ نزع املفهوم واعتباره وحدة    بناء مفاهيما رصينا، ال يمكن  ص ل�خطاب ال�انطييجد القارئ املتفّح 

محددة لھ �� غياب العالقات ال�ي يقيمها �انط ب�ن املفاهيم، وال�ي تقت��ي �عر�فات    لة يمكن تقديممستق

فهم مختلف ال��ابطات القائمة ب�ن املفاهيم، و�ذلك سوف نحاول إعادة املفاهيم املتضمنة �� النص إ��  

(كتاب العام  العام    :  السياق  البناء  رصد  أجل  من  األخالق)  ميتاف��يقا  ببا�� تأسيس  عالقاتھ   �� للمفهوم 

العقل، بداية بإعطاء صفة  و السعادة،  و ا�خ��،  و   ، اإلرادة  مفاهيم  ��ابط ب�نالبحيث يمكن رصد    ،املفاهيم

ا�خ��ة اإلرادة  أي  لإلرادة  الفضيلة    اشرطبوصفها    ا�خ��  ب�ن  ر�ط  كما  اإل�سان،  عند  السعادة  لتحقيق 

واعتبار اإل�سان الفاضل هو الذي �ستحق السعادة، وح�ى �� نفس املفهوم نجده يقدم تقابالت  ،  والسعادة

قابل �انط ب�ن مفهوم   فقد م�� أو  ،أما فيما يتعلق بمفهوم اإلرادة  عمق املفهوم،لمفاهيمية تفتح أفق فهم  

باعتبار اإلرادة ا�خ��ة    اإلرادة ا�خ��ة ب�ن اإلرادة املطلقة وا�حس املش��ك، وذلك  واإلرادة الطيبة كما قابل 

�ا ا�خ�� األس�ى �� مقابل اإلرادة الطيبة ال�ي �ع�� و�� شرط لتحقيق السعادة، كما أ�ّ  املطلقة غاية �� ذا��ا،

 اإلرادة ا�خ��ة املطلقة ال ��تم �غاية أو  ّن أل   ،عن امليوالت واالنفعاالت املوسومة بالغاية، وهنا يكمن االختالف

ق هدف مع�ن، أما فيما يخص اإلرادة املطلقة  يأثر ومنفعة من ورا��ا، �� ح�ن �س��دف اإلرادة الطيبة تحق

وذلك بتحديد غاية الطبيعة ال�ي    خر وهو السعادة آ   ااملش��ك، فإن �انط �ستحضر مفهوم   �� مقابل ا�حّس 

و�التا�� جعل العقل    ،وليس العقل  ،هناء والسعادة، وهذا ما يمكن أن تحققھ الغر�زةلواتكمن �� توف�� البقاء  

حاكما ع�� اإلرادة، األمر الذي يف��ي بنا إ�� التقابل ب�ن العقل والتجر�ة، وذلك �� نفس السياق ا�خاص  

دة، و�نما هدفھ  ق لإل�سان السعاالعقل ال يمكن أن يحّق  من مارسوا التجر�ة يرون أّن  ألّن  ،با�حس املش��ك

وأّن  اإلرادة  لقيادة  يص�ح  ال  العقل  وأن  السعادة،  من  وأعمق  أعظم  وغاياتھ  الكفيلة    التأمل   �� التجر�ة 

 بتحقيق السعادة. 

�� الكتاب تجمعھ  مثال    مفهوم الواجب، فلقد اتبع �انط من�ج الر�ط املفاهي�ي الذي تحدثنا عنھ سابقا

القانون، وذلك باعتبار الواجب ينطوي دائما ع�� تصور إرادة  و السعادة، و  ،: اإلرادة ا�خ��ة صالت بمفاهيم 

يخّص  فيما  أما  ذا�ي،  هو  ما  مع  �عارض  حدث  و�ن  ح�ى  أن    خ��ة،  �انط  يرى  بالواجب،  السعادة  عالقة 

مما يجعل اإل�سان ين��ى واجباتھ، ألن   ،وتحقيق الرغبات وا�حاجات و�شباعها  اإل�سان �س�� إ�� السعادة 

ال عن ميل إ�� السعادة    ،�� غاية ا�جميع، لكن القانون األخال�� يأمر بالعمل ع�� تحصيل السعادةالسعادة  

ال�ي  �� مواجهتھ ألوامر الواجب  القيمة األخالقية، كما أن اإل�سان  بالواجب لتحقيق  و�نما عن إحساس 

  عادة، �� هذا اإلطار م�� ص إشباعها �� �لمة س�خيصورها العقل فإنھ يتخبط �� امليوالت وا�حاجات ال�ي يت 

�انط ب�ن الواجب املب�ي ع�� إرادة خ��ة والسعادة ال�ي ال تتجاوز امليوالت والرغبات، باإلضافة إ�� ما سبق  

منھ القر�بة  املفاهيم  ببا��  القانون  ب�ّ و   اإلرادة،و   املسلمة،و   الواجب،  :ر�ط  بحيث  املطلقة،  أن  األوامر  ن 

ح��ام للقانون، وأن �ل فعل تم بباعث من الواجب فهو من الناحية  ضرورة القيام بفعل عن اهو    الواجب

لعالئقي للمسلمة وعالق��ا بالقانون، فإن املسلمة �� فعل ذا�ي  ااملوضوعية قانون، أما فيما يخص التحديد  
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إ�� الوجهة األخالقية، إذا مال  القوان�ن    يمكن أن يتخذ قانونا عاما  ال�ي تر�ط  لت�ون العالقة املوضوعية 

 (املبادئ العقلية).   املوضوعية باإلرادة تتعلق ب�ائن عاقل توجھ أفعالھ،

�ط ب�ن ا�حر�ة واألمر األخال�� ر و�� األخ�� يمكننا رصد العالقة ال�ي ختم ��ا �انط الكتاب وال�ي تتمثل �� ال

واإلقرار    ،للعقلوذلك باالستعمال العم��    املطلق بحيث أكد إم�انية قيام األمر األخال�� ع�� فكرة ا�حر�ة،

 بصالحية األمر املطلق وصالحية القانون األخال��. 
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�� كتاب �انط  �ان هدف  "  لقد  التجر�بية لألخالق  "،  تأسيس ميتاف��يقا األخالق:  الرؤ�ة  و�ناء    ،تجاوز 

ف��يقا لألخالق  ميتاف��يقا خاصة باألخالق، أي �شييد مذهب عق�� ع�� أساس نقدي، و�ذلك تأسيس ميتا

مكن  يكيف    كما تم تأسيس ميتاف��يقا للطبيعة ��ذا فإن اإلش�ال العام الذي انطلق منھ �انط �� الكتاب هو 

كيف يمكن التعا�� باألخالق من املستوى التجر��ي إ�� املستوى العق��   بناء وتأسيس ميتاف��يقا لألخالق؟ أو

أصول عالم الطبيعة الذي �سيطر عليھ الضرورة، و��ن عالم  والتوفيق ب�ن    ا�خالص؟ وكيف يمكن ا�جمع

معا�ج��ا �� القسم    هذه اإلش�االت ال�ي ستتفرع ع��ا إش�االت جزئية ستتّم   ؟األخالق الذي �سوده ا�حر�ة 

إطار عالقات  ،  الثا�يو   األول   �� الكتاب   �� تناولها  ال�ي سيتم  القضايا  (اإلش�االت) عن  �عب��  والثالث و�� 

 مفارقات مفهومية.   أو مفاهيمية

وكيف يمكن لإل�سان أن يتجاوز ما قدمتھ لھ الطبيعة إ�� مستوى الشعور    ؟ما املقصود باإلرادة ا�خ��ة؟ف

  ؟وكيف يؤسس اإل�سان لالح��ام ا�خالص للقانون   ؟ما املقصود بالواجب  ؟بالواجب وتجاوز امليل الوجدا�ي

واالختيار أم   خال�� يحيل ع�� ا�حر�ة وحضور اإلرادةهل ا�خضوع للقانون األ   ؟ كيف ي�ون الفعل أخالقيا

 ؟نا�ع من الشعور بالتبعية هو 

وكيف يمكن تأسيس مذهب لألخالق ع��    ؟القوان�ن ال�ي تحدد إرادتنا قوان�ن عامة وكيف يمكن أن �عّد 

�� كيف يمكن تصور الواجب، والقانون األخال  لألخالق؟،  مبادئ العقل ا�خالص، وتجاوز التناول الشع�ي

بما هو تجر��ي إ��    ؟تصورا خالصا غ�� مختلط  الدافع  تاما ما  اتفاقا  العقل  و�ذا �انت اإلرادة ال تتفق مع 

القب��   األخال��  األمر  هل  هنا  املطروح  اإلش�ال  ولكن  مطلق؟  أخال��  أمر  وجود  إم�ان  عن  القب��  البحث 

  ؟سان ويعت��ه مسلمات قانونا ضرور�اوهل يمكن اعتبار �ل ما يفعلھ اإل�   املطلق موجود �� الواقع حقا؟

وا�خاضع �� نفس الوقت؟ ما عالقة    ع هو املشرّ   وهل �ستطيع اإل�سان تأسيس مملكة للغايات ي�ون ف��ا

 ا�حر�ة باألخالق؟ وكيف يصبح العقل ا�خالص عقال عمليا؟  

تأسيس ميتاف��يقا األخالق    �� كتابھ  �انط  ال�ي عا�جها  بداية اإلش�ال  �عد تحديد مختلف اإلش�االت 

الكتاب �� تحليلھ للقضايا املتضمنة �� الكتاب    صاحبعل��ا  ومرورا باإلش�االت ا�خاصة ال�ي أجاب    العام،

 البد من طرح اإلش�ال ا�خاص بالنص املقتطف من الكتاب. 
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بالواجب املقصود  اإلرادة    ؟ما  تخضع  وكيف  الشرطي؟  واألمر  املطلق  األخال��  األمر  ب�ن  الفرق  وما 

إ�� مستوى قانون موضو�� عام  ؟ون للقان وهذا اإلش�ال الذي يجيب عنھ صاحب    ؟وكيف تر�� املسلمة 

 النص وهو امتداد لإلش�االت املطروحة سابقا.

 الحجاج:  ،ةالمحاجّ  -8

للكتاب تحليلھ   �� �انط  اتبعها  ال�ي  املن�جية  ا�حجاج وفق  االشتغال ع��  حجة    ،سيتم  باعتماد  وذلك 

شرحها وتقديم ا�حجة عل��ا، باتباع املن�ج ال�انطي    املقتطف و�تقسيمھ إ�� أف�ار مع  النص،املثال �� تحليل  

 و�دخال ا�جانب الديداكتي�ي �� تقديم ا�حجج. 

   "  تأسيس ميتاف��يقا األخالق: "  يقدم كتاب 
ّ

ز فيھ �انط ع�� املثال واملقارنة  صرحا حجاجيا وا�حا رك

و�� إطار اختيارنا للنص كنموذج أو��    ،إال أننا �� هذا الصدد  اقعيةوا�حجة التار�خية، والو   ،وحجة السلطة

 . ة املثال وفق تحليل ديداكتي�ي ومعر��سنتعامل مع حّج  ،للتحو�ل الديداكتي�ي

 قضايا:  تقسيم النص إ�� أف�ار أو

 : عالقة اإلرادة ا�خ��ة بالقانون. 1القضية  -

 واألوامر الشرطية. : األوامر األخالقية املطلقة 2القضية  -

 : من املسلمة إ�� القانون. 3القضية -

 .: الواجب األخال��4القضية  -
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اجتنابھ إال إذا تصورت أن هذا   يرى �انط أن اإلرادة ا�خ��ة �� ال�ي ال يمك��ا اإلقدام ع�� فعل ��يء أو

تتبع منطق املنفعة، كما أن هدفها هو إتباع  الفعل من ا�خ�� اإلقدام عليھ، �ع�ي أن هذه اإلرادة ا�خ��ة ال  

مبادئ العقل �� ذاتھ، بحيث ت�ون �ل أفعال اإلرادة ا�خ��ة نا�عة من الفعل ذاتھ دون اس��داف موضوع 

نفسھو   مع�ن، بالفعل  املرتبطة  املنفعة  إ��  النظر  وضرورة    ، دون  اإللزام  شرط  حضور   اأو 
ّ
القانون،  ت باع 

توى ت�و���ا ال تتصور الفعل إال �� جانبھ ا�خ��، و�التا�� فإن �ل أفعال اإلرادة  فاإلرادة من تلقاء نفسها و�مس 

أل��ا  ،وا�خ�� هنا �� ذاتھ، �ع�ي أن اإلرادة ا�خ��ة تتطابق مع القانون دون أن ت�ون ملزمة بھ �س��دف ا�خ��،

خ��ة �� ذا��ا و��دف إ�� ا�خ�� �� ذاتھ والفعل �� ذاتھ، وهنا قد �ستحضر املثال الذي قدمھ �انط للتأكيد  

أال يرفع التاجر من السعر ع�� عميلة غ�� ا�جرب، و�ن    "مما يتفق مع الواجب  ع�� هذه القضية وهو مثال، 

لشراء، بل إنھ ليحافظ ع�� سعر ثابت عام  التاجر الفطن ليتحا��ى ذلك بالفعل حيثما راج سوق البيع وا

��ا أي إ�سان   ال�ي �ش��ي  كتاب    :انظر(خر  ال�جميع ح�ى �ستطيع الطفل أن �ش��ي لديھ بنفس األسعار 

تأسيس ميتاف��يقا األخالق)، إذن فاإل�سان هنا �عامل بأمانة، غ�� أن هذه املعاملة ال تكفي ع�� اإلطالق ل�ي  

ألن  بل  بأن التاجر قد صدر مسلكھ هذا عن اإليمان بالواجب و�مبادئ األمانة،  تجعلنا نذهب إ�� االعتقاد  

 .. �ع�ي أن الفعل ا�خ�� �� ذاتھ..مص�حتھ قد اقتضت ذلك
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بحيث �عت�� أن األمر األخال�� املطلق هو    ،يم�� �انط ب�ن األوامر األخالقية املطلقة واألوامر الشرطية

كما أنھ ضروري ضرورة موضوعية بحيث    ،وال تر�� من ورائھ منفعة معينة  ،الفعل لذاتھالذي يتمثل ��  

و�ونية، �لية  لتصبح  الذا�ي  الشرط  دون    تتعدى  ا�خ��ة  لألفعال  تؤسس  خ��ة  إرادة  وجود  و�مقت��ى 

القيام بفعل خ�� هدفھ الوصول   �� مقابل األمر الشرطي الذي يرى أن الفعل ا�خ�� أو  ،اس��داف مص�حة

الإ �شروط  مقيدا  العقل  ي�ون  و��ذا  نتيجة،  أجل  ترجو    ��  من  الصدقة  أداء  مثال  محددة،  أهداف  بلوغ 

تحقيقها إ��  �س��  غاية  يحمل  لكنھ  خ��  الفعل هو  فإن  و�التا��  ا�حسنات  يفقده  وهو    ا�حصول ع��  ما 

امر الشرطية واملطلقة  قيمتھ ا�خ��ة، وهنا يمكن استحضار املثال الذي قدمھ �انط �� إطار تمي��ه ب�ن األو 

كحجة إلثبات هذه القضية " إذا قيل ينب�� عليك أال تبذل وعدا �اذبا إذا اف��ض أن ضرورة االمتناع عن  

بحيث ينب�� أن يقال: ال ينب�� أن   خر،اشر    بذل الوعد ال�اذب ليست مجرد نصيحة يبت�� من ورا��ا تجنب

من هذا    كشف األمر، بل إذا �ان من الواجب عد فعل�عد وعدا �اذبا، ح�ى ال يحسب ذلك عليك إذا ما ان

 ل�خوف من ا�خجل أو  من املمكن دائما أن ي�ون   إذن النوع شرا �� ذاتھ و�ان أمر الن�ي عنھ أمرا مطلقا..

  القلق أخطار أخرى.... �� مثل هذه ا�حالة لن ي�ون األمر األخال�� املزعوم.... �� الواقع أك�� من وصية عملية 

ح�ى و�ن ظهر كذلك، خاصة إذا    ،ال �ع�ي أنھ مطلق  اوهذا �ع�ي أن الفعل �ونھ خ��   إ�� منفعتنا...."  تن��نا

 كما أن األمر املطلق هو الذي يتعا�� ع�� املنفعة و�ؤسس ل�خ�� �� ذاتھ.   اس��دف غاية من ورائھ
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، أوما سماه باملبدأ الذا�ي للسلوك بحيث تدخل  �ل �ائن �شري فيھ    تحيل املسلمة إ�� فعل ذا�ي يرغب 

ف��ا امليول والرغبات، بينما القانون هو املبدأ املوضو�� الذي يص�ح ل�ل �ائن عاقل، والذي ينب�� أن يجعل  

و�� هذا اإلطار، �س�� �انط ألن تصبح املسلمة قانونا عاما، أي أن يصبح املبدأ الذا�ي    . �ل أفعالھ موافقة لھ

�، وذلك �� اتفاق املسلمة مع ذا��ا وعدم تناقضها مع نفسها، وأن ترى �� ذا��ا قانونا طبيعيا  مبدأ موضو� 

قها و�م�انية  عاما، بما يتفق مع اإل�سا�ي، أي أن تفك�� اإل�سان �� مسلمة ذاتية ينب�� أن يخضع لشرط تحّق 

�� املوضو��، هنا يقدم �انط حجة  لها إ�� قانون عام يمكن تطبيقھ ع�� اإل�سانية باالنتقال من الذا�ي إتحوّ 

"هناك حال امرئ    :باملثال ع�� مسلمة ال يمكن أن تصبح قانونا موضوعيا عاما �حضور عنصر التناقض

تدفعھ ا�حاجة إ�� اق��اض مبلغ من املال، إنھ �علم تمام العلم أنھ لن �ستطيع سداده، ولكنھ يرى كذلك  

يرده �� موعد محدد، إن لديھ من الرغبة ما يحفزه ع�� أن    أنھ لن يحصل ع�� ��يء ح�ى �عد وعدا ثابتا أن

ولكن لديھ أيضا من وازع الضم�� ما يجعلھ �سأل نفسھ: أليس محرما ع�� اإل�سان    يبذل مثل هذا الوعد،

لنف��ض أنھ قرر بالفعل أن ي�جأ    ؟ال�ي �عان��ا ��ذه الطر�قة  ومنافيا للواجب أن يتخلص املرء من الضائقة 

أعا�ي ضائقةفإ  ،إ�� ذلك أن�ي  أعتقد  املال   ن مسلمة فعلھ ست�ون: ح�ن  اق��اض  أعد ع��  و�ذل    فسوف 

ذلك لن يحدث أبدا... عندئذ سأجد ع�� الفور أ��ا ال يمكن أن تصبح    الوعد بتسديده و�ن كنت أعلم أّن 

م�انية تحولها  قانونا طبيعيا وال تتفق مع نفسها " وهذا �ع�ي أن املسلمة إذا تناقضت مع نفسها واستحالت إ 
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صعب تحولها من املبدأ الذا�ي إ�� املوضو��، و�التا�� لن تر�� هذه املسلمة  يإ�� قانون عام يخص اإل�سانية  

 إ�� مستوى التطبيق اإل�سا�ي. 

 :  4  تحلیل القضیة   -4- 8

الشعور   وفق  ألفعالھ  يؤسس  الفرد  من  تجعل  ال�ي  القانونية  الضرورة  �عد  األخال��  الواجب  يتخذ 

املص�حة، فهو ممارسة �ل فعل بباعث �ستبعد أثر امليل مع   جب واإليمان بھ، وليس ��دف امليل أوبالوا

وليس   ذاتھ   �� غاية  األخال��  الواجب  من  تجعل  ال�ي  للقوان�ن  الذا�ي  والتشريع  اإلرادة  استقاللية  حضور 

أي وجود املضمون األخال��، وقد أكد �انط ع�� هذا القول من خالل مجموعة من األمثلة ال�ي يمكن    ،وسيلة

تق��ي    تھ �حب الهموم الذاتية ال�يحلف  فإذا فرضنا أن وجدان صديق ب�ي اإل�سان هذا  : "  أن �ستحضرها

لغ��ه من املعذب�ن، وأنھ قد   �ل مشاركة وجدانية �� أقدار اآلخر�ن، وأنھ ال يزال قادرا ع�� تقديم ا�خ�� ع��

 
ُ

غل �شقائھ ال�خ��ي فلم �عد شقاء اآلخر�ن يحرك فيھ جارحة، وأنھ ع�� هذه ا�حال ال�ي ال يؤثر عليھ  ش

بالواجب فحسب،  الفعل عن شعور  يؤدي  املميت وأن  ا�جمود  ين�ع نفسھ من هذا  أن  ف��ا ميل �ستطيع 

بل إن�ي أز�د ع�� هذا فأقول    األخالقية األصلية،  �ل ميل، عندئذ فقط ت�ون لهذا الفعل قيمتھمن  مجردا  

ذاك قليال من املشاركة الوجدانية، ولو�ان (وهو اإل�سان   أن الطبيعة وضعت �� قلب هذا اإل�سان أو لو

الم غ��ه من الناس، ر�ما ألنھ هو نفسھ قد رزق من الص�� والعزم والثبات  األم�ن) بارد املزاج عديم االك��اث آل

ع�� مطالبتھ بأن ي�ون لد��م مثلها،   أو  ،المھ وما يجعلھ يف��ض وجودها عند غ��ه من الناسآ   ما يواجھ بھ

فهل    أقول إذا شاءت الطبيعة أال تجعل مثل هذا اإل�سان (الذي لن ي�ون أسوأ إنتاجها) صديقا محبا للبشر

بكث�� من القيمة ال�ي  �عدم مثل هذا اإل�سان أن يجد �� نفسھ املصدر الذي يجعلھ �عطي نفسھ قيمة أع��  

ضارعها �� سموها قيمة أخرى، تظهر  تيمكن أن ت�ون ملزاج خ�� بطبيعتھ؟ ب��! إن القيمة األخالقية ال�ي ال  

اإل�سان يحسن  أن  أع�ي  ا�جال،  �� هذا  ا�خصوص  أي    ،ع�� وجھ  بالواجب"،  شعور  بل عن  عن ميل  ال 

هذا السلوك ال عن واجب وال عن ميل مباشر،  وليس لغاية أخر، إذن فلم يصدر    اس��داف ا�خ�� �� ذاتھ

لكن الواجب من املنظور ال�انطي يتعا�� عن �ل مص�حة ذاتية    ،بل �ان الباعث عليھ هو املص�حة الذاتية

 . وميل عاطفي إ�� مستوى تطبيق القواعد العقلية �� �عدها األخال��

 

 

 

 

 



ذار (  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السنة الثانية  -العدد الّسابع    – مجلة نقد وتنوير  
ٓ
 2021)  مارس -ا
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 :خاتمة -9

إليھ املواد األخرى    الفلسفة مقارنة مع ما وصلت  �� مادة  الديداكتيي  للتحو�ل  إن غياب تصور خاص 

املمارس �س�� إ�� تأسيس نموذج   (اللغة العر�ية، الفر�سية، الر�اضيات....)، يجعل الباحث �� ا�جال أو 

(ديداكتيكيا)،  ،للتحو�ل النظر�ة  ال�ي   من خالل استحضار األسس  الفلسفية  املتون  وكذا االستفادة من 

بواسط��ا    م���� وديداكتي�ي، باإلضافة إ�� املقار�ات ال�ي يتّم و يمكن للباحث أن �ستخرج م��ا ما هو معر��،  

املقار�ة النواتية (ميشيل طوزي،...)، بحيث يبقى بناء تحو�ل ديداكتي�ي  و   االشتغال ع�� الدرس الفلسفي،

 كية للممارسة الفلسفية.إضافة نوعية وديداكتي

سبق يحق لنا القول بأن الدرس الفلسفي باملغرب و�� غياب الرؤ�ة الديداكتيكية ال يمكنھ    من خالل ما

الفلسفي املدرج �� الكتب املدرسية ت�خيص ملوقف فلسفي    من�جيا، باعتبار النّص   تجاوز الطا�ع النمطّي 

�عض النصوص    لفلسفي من الناحية املعرفية رغم أّن بتعب�� آخر االقتصار ع�� النص ا  أو  ،خاص بالقضية

املقار�ة النواتية    الكفايات املعرفية املس��دفة �� ا�جزوءة، املفهوم وا�حور، و��ذا فإنو ال تتما��ى والقدرات  

ال�ي جاء ��ا طوزي وغ��ه يمكن استخالصها بالرجوع إ�� املتون الفلسفية، وجعل النص نافذة لالنفتاح ع��  

وا�حديث �� ا�جزء الذي غالبا ما يفقد املوقف الفلسفي قيمتھ الفلسفية واملن�جية، إن   ،لفلسفيالصرح ا

التفك�� آليات  و�علم  التفلسف  لتعلم  �انط  ��ا  جاء  ال�ي  الفلسفي    الدعوة  امل�ن  ع��  باالنفتاح  ممكنة 

�� بناء الدرس الفلسفي    يفتح من آفاق لتحف�� املتعلم�ن ح�ى ينخرطوا   ، ملا وآلياتھ  التفك��   الكتشاف طرق 

 با�حفاظ ع�� املعرفة و�دخالها �� بنية التحو�ل الديداكتي�ي. 
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