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 -نقد كانط للميتافيزيقا :

إنها تستطٌع اإلحاطة بموضوعات بعٌدة كل البعد عن عالم التجربة .  مٌتافٌزٌقٌاتزعم ال

وهً ال تقتصر على ربط األشٌاء التً تقع علٌها حواسنا بماهٌات مجاوزة للمحسوسات 

تزعم أن بقدرتها بلوغ موضوعات غٌر مشروطة ومطلقة ،  كالجواهر أو العلل الخاصة ، وأنما

لكل  بوصفه أساساً حقٌقة مطلقة ، وهللا  بوصفهموضوعا ً فً ذاته ، والعالم  بوصفهامثل النفس 

تتجاوز كل نفسه تعرٌفها بحقٌقة . تلك موضوعات متمٌزة كل التمٌز عن الظاهرات : وهً 

تعصت على الحواس ، الباطن والظاهر منها على تجربة ممكنة ، فال تكون موجودة إال أذا أس

ٌُشٌدهُ  وهل ٌستطٌع اإلنسان اإلحاطة علماً بمثل هذه الموضوعاتالسواء .  ؟ هذا السؤال الذي 

 .النقد

حاول كانط فً نقده للمٌتافٌزٌقا التقلٌدٌة أن ٌبٌن آراء اآلخرٌن ونقدها وبٌان النقص 

وهو عندما ٌبحث األفكار المٌتافٌزٌقٌة فأنه  التقلٌدٌةالموجود فٌها ، فكانط ٌرفض المٌتافٌزٌقا 

ٌبحثها بهدوء حٌث ٌبٌن طبٌعتها و ٌقسمها إلى أقسام مختلفة مبٌنا ً األخطاء التً ذكرت هذه 

  األقسام.

وٌحاول أن ٌوضح المغالطات التً حدثت فً هذه األقسام ثم ٌصل الى النتائج التً لم 

ٌحاول أٌضا ً أن ٌطرح ثالثة أمور أو جوانب أساسٌة فً تتوصل إلٌها البحوث التً سبقته و

 المٌتافٌزٌقا البدٌلة التً طرحها وهً:

 كل دراسة البناء القبلً للمعرفة دراسة مٌتافٌزٌقٌة. .1

 المٌتافٌزٌقا كأفكار تنظٌمٌة ولٌست تكوٌنٌة. .2

 مٌتافٌزٌقا لألخالق. العقل العملً أي محاولة طرح .3

للمٌتافٌزٌقا أنصب على فكرة هللا والعالم والنفس، وهً األفكار التقلٌدٌة التً  ونقد كانط

تناولتها المٌتافٌزٌقا التقلٌدٌة حٌث حاول أن ٌبٌن كٌفٌة توصل العقل الى فكرة هللا وهً الفكرة 

  االولى.
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فهو ٌرى أن العقل ٌصل لها لٌس على أساس ما هو موجود أنما على أساس تمثالتنا 

ت وعالقتها بالتفكٌر بصورة عامة فالعقل ٌبحث عن الشرط النهائً ألمكانٌة كل ما لموضوعا

 ٌمكن التفكٌر فٌه.

ٌمثل وٌفترض العقل أرجاعه إلى الشرط النهائً المطلق وهو هللا ، فاهلل هو الكائن الذي 

وحده كل الكماالت فً كائن واحد ومن الضروري أرتباط أدراكنا لألشٌاء أرتباطها 

ات الخارجٌة تجعل العقل  ٌنتل من الجزئٌات الموجودة فً العالم ٌكون وحده كل للموضوع

 الكماالت.

التقلٌدٌة اهتمت بدراسة كل الكائنات ومنها هللا الذي هو أعلى الكائنات والمٌتافٌزٌقا 

جمٌعا وهً محاولة لدراسة الحقٌقة األلهٌة والبرهنة على وجودها ومحاولة معرفة الحقٌقة 

وجودة لٌس فقط فً الفلسفة المسٌحٌة أنما كذلك موجودة فً الفلسفة الٌونانٌة ونجدها األلهٌة م

بصورة واضحة عند افالطون. وكذلك ارسطو طرحها إذ قدم عدة براهٌن على المحرك الذي 

 ٌحرك و ال ٌتحرك.

المٌتافٌزٌقا التقلٌدٌة أنها رأى أن العقل ٌستطٌع لوحده أن ٌتوصل الى  المهم فًالشئ و

لبرهنة على وجود كائن أعلى و أكمل هو هللا ، فالبراهٌن التً قدمت لذلك عدٌدة فقد حاول ا

 فالسفة العصور الوسطى البرهنة عن طرٌق العقل دون االعتماد على االلهام.

الوجودي الذي ٌنتقل من وجود فكرة كائن أنتقد كانط البراهٌن التً قدمت فالبرهان 

ى ضرورة وجود هذا الكائن بالفعل على أساس أن الوجود هو كامل فً الذهن كفكرة ذهنٌة ال

أحد مواصفات الكمال ، فالكمال لكً ٌتم ٌجب أن ٌتمتع الكائن الكامل بالوجود فٌجب أن ٌكون 

 هللا كائن موجود وهذا دلٌل وجوده. )هذا الدلٌل موجود لدى أرسطو ودٌكارت(.

ٌة وواضحة ومتمٌزة فهو كافً إن دٌكارت ٌرى أن وجود الفكرة فً ذهنً وكونها فطر

كما ٌرى لتكون الفكرة حقٌقٌة واقعٌة. أما كانط فٌرى أن وجود الفكرة فً ذهنً هذا ال ٌعنً أنها 

ٌُستمد من التجربة و أعظم فكرة ال تبرهن على  فكرة حقٌقٌة. فالجانب الموضوعً لدى كانط 

اهٌن ، أي أن االنتقال من فكرة وجودها بالتجربة فأن هذا ٌعنً أن هناك خطأ فً النوع من البر

، ومثال ذلك فكرة مئة دوالر  موجود كائن كامل فً ذهنً فهذا االنتقال ٌجب أن تبرره التجربة

موجودة فً جٌبً هذا ال ٌعنً وجودها بالفعل فالفكرة االساسٌة التً ٌرٌد أن ٌقولها كانط أنه ال 

 ٌجوز االنتقال من الفكر الى الوجود )اي فصل بٌنهما(.
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وهذا البرهان هو االكثر أنتقاال ً عند المٌتافٌزٌقٌٌن التقلٌدٌٌن على وجود هللا ، أما كانط 

 فٌرى أي فكرة مهما بلغت من العظمة ال ٌمكن اثبات وجودها بمجرد الفكر.

الثالث للمٌتافٌزٌقا التقلٌدٌة )هللا ، العالم، النفس( ال ٌمكن أن  وهذا ٌعنً ان االفكار

تؤدي إلى نتٌجة ألن التعامل مع هذه االفكار كما لو كانت أفكارا ً لها ما ٌناظرها فً التجربة 

واالبقاء على هذه االفكار كما ٌرى كانط ٌؤدي الى نقائض واخطاء ، وسوء استخدام البراهٌن 

هٌن مفروضة فً حدود العقل لوحده . وهذا ٌعنً ان المٌتافٌزٌقا غٌر ممكن العقلٌة فهذه البرا

 ، كونها ال تخضع للتجربة مثل فكرة )هللا ، العالم ، النفس( . كعلم ألنها غٌر مستوفٌة للشروط 


