ملخص كتاب (مفهوم الحرية في ميتافيزيقيا إيمانوئيل كانط)
هذا الكتاب ( مفهوم الحرٌة فً مٌتافٌزٌقٌا إٌمانوئٌل كانط) هو محاولة بسٌطة منا إلنتا
تصور لمفهوم الحرٌة عند كانط مغاٌر لما ٌتبادر للذهن ألول وهلة عند االطالع على بعض
النصوص الكانطٌة المتعلقة بهذا الموضوع  ،بأن الحرٌة عنده (وهم) أو مفترضة .إذ ٌعتقد
البعض أن كانط قد أفترض أن الحرٌة وهم  ،لكننا سنفترض أن كانط ال ٌقصد بمعنى االفتراض
هو االفتراض المرتبط بالتخٌل  ،وإنما ٌقترن معنى االفتراض بمفهوم المٌتافٌزٌقٌا عند كانط ،
فكما انه لم ٌنكر المٌتافٌزٌقٌا كونها ك ذلك وإنما أنكر المواضٌع و المناهج الكالسٌكٌة التً
تناولتها المٌتافٌزٌقٌا محاوال أنتا مٌتافٌزٌقٌا جدٌدة  ،و ٌقترن معنى الحرٌة بالمعنى الجدٌد
للمٌتافٌزٌقٌا فً محاولة أنتا مفهوم جدٌد للحرٌة  ،ولٌس إنكار وجودها.
وللوقوف على حقٌقة هذٌن المعنٌٌن للمٌتافٌزٌقٌا والحرٌة عند كانط  ،وتحقٌق األهداف
المرجوة من البحث فقد انطوى هذا البحث على أربعة فصول  :جاء الفصل األول (توجه كانط
الفكري ومنهجه) اما الفصل الثانً (تأسٌس العقل المٌتافٌزٌقً ) فً حٌن خصصنا الفصل
الثالث للبحث فً (مفهوم الحرٌة من المٌتافٌزٌقٌا التقلٌدٌة إلى المٌتافٌزٌقٌا الكانطٌة) وأخٌرا
تناولنا فً الفصل الرابع (الطابع النقدي لمفهوم الحرٌة عند كانط).
و من خالل هذا البحث توصلنا إلى بعض األستنتاجات  ،التً تنطلق من فلسفة كانط النقدٌة
والتً تذهب الى إثبات حدود المعرفة البشرٌة وبٌان سمات التفكٌر التجرٌدي واثبات تناقضه
الذاتً مع الواقع .
ثم الخرو بنتائج حول مفهوم الحرٌة فً المٌتافٌزٌقٌا الكانطٌة  .فقد خضع هذا المفهوم كما
خضعت المٌتافٌزٌقٌا عامة ً للنقد والتحلٌل والبناء ،إذ أن أفتراضات كانط للمفهوم ما هً إال
ً
عامة  ،ومٌتافٌزٌقٌاه
جزء من محاولة بناء جدٌدة للمفهوم الذي ٌشغل حٌزا ً كبٌرا ً فً فلسفته
بصورة خاصة ً  .وفً بناء مفهوم الحرٌة نجد أن كانط قد مٌز بٌ ن نوعٌن من الحرٌة بداٌة ً هما
(الحرٌة العملٌة  ،والحرٌة الترانسندنتالٌة ) وكالهما ٌنظوي تحت مفهوم الحرٌة األعم وهو
(الحرٌة السٌكولوجٌة ) .أن الحرٌة عند كانط هً مفهوم مٌتافٌزٌقً ال ٌمكن تفسٌره أو تبرٌره
من خالل الواقع .أما فً النقائض العقلٌة الكانطٌة  ،فقد أحتلت الحرٌة مكانة النقٌضة الثالثة
فتقول القضٌة (لٌست السببٌة على وفق القوانٌن الطبٌعة  ،السببٌة الوحٌدة التً ٌمكن أن ُتستمد
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منها ظاهرات العالم بأسرها  .ومن الضروري أٌضا ً كً نفسرها أن نسلِّم بوجود علٌّة)  ،أما فً
نقٌضها فأنه لٌس من حرٌة وأن كل ما ٌحصل هو على وفق الطبٌعة  .وٌضع كانط حال ً
للقضٌة ونقٌضها من خالل أشتراط أن القضٌة تشٌر إلى عالم األشٌاء فً ذاتها  ،بٌنما نقٌضها
ٌشٌر لعالم الظواهر  .فاإلنسان مجبر كونه ظاهرة  ،وحر كونه شئ فً ذاته .
ونستنتج أن كانط كما حدد موضوعات المٌتافٌزٌقٌا كونها تقع خار نطاق حدود العقل
المحض  ،إال أنه لم ٌنكرها أو ٌعتبرها وهما ً بل أنه قد أقر بوجودها و أهمٌتها إال أنه حدد
نطاق وجودها  ،و أٌضا ً حدد إمكانٌة العقل المحض فً بحثها  ،وهذا دلٌل واضح على أن كانط
لم ٌع ّد الحرٌة وهما ً نفترضها إلرضاء نفوسنا  ،بل هً موضوع ٌقع خار حدود معرفتنا
النظرٌة(.وهنا تتحقق صحة فرضٌتنا بإن الحرٌة عند كانط لٌست وهما ً ) .لكن بعد أن ٌتم أثبات
الحرٌة بأستنباط محكم ٌزودنا العقل نفسه بمبدئه (فً نقد العقل العملً) اإل إن ذلك أدى إلى
وجود هوة بٌن الطبٌعة والحرٌة  ،عمل كانط على سدها فً (نقد ملكة الحكم)  ،من خالل
أستنتاجه بإن الطبٌعة تخضع بصورة غائٌة لألستعمال األخالقً للحرٌة .وبالتالً ٌحقق الترابط
بٌن عالم الضرورة وعالم الحرٌة ( أي مجال العلم ومجال المٌتافٌزٌقٌا).
كذلك توصلنا الى أن القاعدة األساسٌة ألفعالنا بحسب كانط ٌجب أن تحكمها األخالق أي إننا
نستند إلى قاعدة األخالق فً الفعل الحر  ،فاألفعال المحكومة بقوانٌن وضعٌة أو محكومة بالدٌن
لٌست أفعاال ً أخالقٌة بذاتها  .وٌجب أن ٌكون القانون والدٌن مبنٌان على قاعدة األخالق  ،ولٌس
العكس  .فاألخالق تسبق الدٌن وتسبق القانون  .وأن كانت هذه األخالق المٌتافٌزٌقٌة الكانطٌة ،
فالحرٌة إذن ٌجب أن تكون مستندة لذات القاعدة  ،فحٌن أمارس حرٌتً فً فعل ما ٌ ،جب أن
أُخضع نفسً لقانون األخالق وهذا اإللزام أخالقً بحت .
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