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 وإقامة الدليل األخالقي: السابقة ألدلة وجود هللاكانط  نقد

أكد كانط على ضرورة الكشف عن المسائل المتعلقة بوجود هللا ، خلود النفس ، وحرية اإلنسان، 

 ، لكن مر ر ك كل البرانين على وجود، ،  من الضرورأ أن مؤكدا ً ضرورة اإليمان باهلل

 يتعمق اإلنسان  ي وجود هللا لكن ليس من الضرورأ البرننة على وجود،.

لوجي والدليل وإذ أنتقد كانط األدلة الثالث على وجود هللا بالعقل المحك ، وني الدليل األنط

 :الكوني والدليل الالنوتي

ويكتفي الذين يعتقدون  ي صحة نذا الدليل بأنه ما دام الوجود  جي :أوال ً : الدليل األنطولو

أأ يلزم أن يوجد ،  (الوجودمحموال ً من المحموالت  يلزم للموضوع أن يملك المحمول )

  ي جيبي ال يعني وجودنا بالفعل.مئة دوالر تخيل ويعترك كانط ننا على أن 

م أن يوجد كائن ضرورأ ، لتحتوجد شيء  أنه لووينص نذا الدليل  ثانيا ً الدليل الكوني :

ضرورة مطلقة ، ونو أنني موجود ،  إذن يوجد كائن ضرورأ  ضرورة مطلقة ، وأنا اعلم

دحضه  ليوبالتا األولكائن أشد واقعية . وننا ينتقد كانط نذا الدليل كونه ال يختلف عن الدليل 

 .بنفس ما سبق أيضا ً 

لحجة التي تؤكد أن العالم يعرك نظاما ً نو شاند على الغرك ونو ا ثالثا ً : الدليل الالهوتي:

، وكانط معجب بهذا الدليل لكنه يبين أن نذا الدليل ُيثبت وجود مهندس،  (الموجود الضرورأ)

 ال خالق ، وني بالتالي ال يمكنها أن تمدنا بتصور مالئم عن هللا. 

مؤسس على القوانين األخالقية أو وينتهي كانط الى أن الالنوت الوحيد الممكن للعقل نو ال

 يسعى لألنتداء بها.

علم معر ة )) -: ويعرف كانط الالنوت الذأ يهتم بالبرننة على وجود هللا والمسائل الدينية بأنه 

الالنوت  . أأ أن ((الموجود االول ، او الموجود االسمى ، أو نسق معر تنا بالموجود األسمى

 قط عن كنسق لمعر تنا بالموجود األسمى ال ُيشير إلى جملة كل المعارف الممكنة عن هللا ، لكن 

 اإلنساني . تلك المعارف التي يتوصل إليها العقل

 -الدليل األخالقي الكانطي :

على وجود هللا ، لكونه الدليل الذأ ينبثق من النفس  األدلةيعتبر كانط الدليل األخالقي من أقوى 

ط كان اإلنسانية محاوال ً إيجاد علة ، أو الوصول إلى معر ة هللا عن طريق القلب . وقد أعتمد

ه، ويرى أن  كرة هللا ني يقين أخالقي متجسدة  ي النفس ، وترتكز الدليل األخالقي وأشتهر ب
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متأكدون أننا  –كانط حسب  –على أسس ذاتية ني العاطفة األخالقية ، لذا يتوجب علينا القول 

 من وجود هللا أخالقيا ً .

وحس مطلق  المطلق باألمرإن كانط يقول أننا جميعا ً نمتلك نذا الحس األخالقي ، نذا الشعور 

، ال بد من وجود عدالة ، ألنه مجديا ً  األخالقبواجب  عل الصواب . ومن اجل ان يكون علم 

أن  إلى ي نهاية المطاف أن نجح الشرير وتألم البار وساد الظلم  ال يوجد سبب عملي نسعى 

مجديا ً ، السبب  األخالقعلم  نكون أخالقيين ألن الجريمة مربحة على عكس العدالة، إذن ليكون

 .(العدالةنو ) األولالضرورأ 

 ؟ حقيقيةيلزم لتكون العدالة الذأ  ماثم يطرح كانط السؤال التالي : 

إذن لتكون تسود دائما ً ، ال من الواضح أننا نعيش  ي عالم مقلوب رأسا ً على عقب ، العدالة 

ة مطلقة يجب أن يحدث امر آخر ، ال بد من وجود حياة أخرى بعد الموت ، ال بد أن نناك عدال

بار العدالة ال يمكنك أبدا ً أخت الإ تبقى حيا ً بعد القبر ال بد من وجود أستمرارية  ردية للوعي و

 المطلقة.

أ رك أنك تبقى حيا ً بعد القبر نل نذا كا ي لضمان أرساء العدالة ؟ كال . ال بد من وجود 

دينونة وتكون نذ، الدينونة كاملة ، وبغية وجود دينونة كاملة وعدالة كاملة البد من وجود قاك ٍ 

ة كا ة وجمير الظروف ، كامل ، ولكي يكون القاضي نذا كامال ً عليه أن يعرف وقائر القضي

البد أن يكون لديه  هما ً كامال ً لكل أجراء أمامه أن أراد أصدار حكم كامل. لكن ال يكفي أن 

يملك معر ة كاملة ، عليه أن يكون نزيها ً أيضا ً ألنه يمكن أن يوجد قاك ٍ يعرف كل الوقائر 

 من العيوب. لكنه  اسد وعرضة للرشوة . إذن على نذا القاضي أن يكون خاليا ً 

غير كا ي لضمان إرساء العدالة ، ألن عليه أن يتمتر بالقدرة على تنفيذ  األمرلكن حتى نذا 

إذن أصبح لدينا قاك ٍ عادل بار قدوس كلي القدرة وكلي المعر ة أحكام العدل )عدالته أأ تنفيذ 

 م األخالق.كانط يقول أنه دون ذلك ال يمكن أن يوجد لدينا أساس لعل و (ُيدين الناس

 -: األخالقيخالصة الدليل 

قاك ٍ عادل      يعرف كل الوقائر      يفهم      دينونة كاملة        حياة أخرى      )) عدالة

    .نزيها ً         قادر على التنفيذ ((       اإلجراءاتكل 


