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Bevezetés:

Einstein relativitáselmélete habár csak fizikai mennyiségekkel és fizikailag mérhető dolgokkal foglalkozik, nagy hatást gyakorolt az ismeretelmélet alapjaira. Fizikai állításai ellentmondanak általános filozófiai elveknek.
A speciális relativitáselmélet több nehézséget is állít a kritikai filozófia elé. Megfosztotta az időt attól a karakterétől, hogy az egy visszafordíthatatlan folyamat, állítja, hogy léteznek olyan események, amelyek időbeli sorrendje feltételezhető ellentétesen. Ezzel ellentmond korábbi elképzeléseknek, beleértve Kant időfogalmát is. Egyes filozófusok megpróbálták ezt a nehézséget úgy kiküszöbölni, hogy, különbséget tettek „fizikai idő” és „érzékelhető idő” között, rámutatva arra, hogy a szubjektív tapasztalat mindig egy visszafordíthatatlan folyamat. Ez azonban nem felel meg a kanti hagyománynak, Kant számára az a priori tudás alapvető jellegzetessége, hogy az alkotja a tudományos ismeret előfeltételét, nem csupán érzékeink szubjektív tulajdonsága. Kant alkalmanként olyan módon beszél, hogy a tárgyak befolyásolják érzékelésünket, de mindig úgy hiszi, hogy ez a szubjektív forma egyben objektív formája is a tudásnak, mert a szubjektív elemeket szükségszerűen tartalmazza a tárgy fogalma. Nem értett volna egyet azzal, hogy valaki elfogadhat egy időrendet a fizikai események számára, ami különbözik attól az időtől, ami a megismerő szubjektum természetében van.
A fenti nehézségeket tovább növeli az általános relativitáselmélet, ami nem mást állít, minthogy az euklidészi geometria nem alkalmazható a fizikában. A nem euklidészi geometriák megalkotása megmutatta annak lehetőségét, hogy lehetségesek olyan fogalmi rendszerek, amelyek ellentmondanak a jól ismert euklidészi axiómáknak. Miután az euklidészi geometriát megfosztották szükségszerű karakterétől, kivételes helyzete a többi elmélettel szemben csak intuitív egyértelműségével maradt igazolható. Először is az euklidészi geometria cáfolata leszűkülhet arra, hogy ezt az igazolást támadja. Másodszor, annak megmutatásával, hogy a másfajta geometriák megalkotásából levezethető, hogy az euklidészi geometria intuitív egyértelműségét, a tapasztalatból és a megszokottságból nyeri. Harmadszor viszont állíthatjuk azt, hogy a geometria egy konvenciókon alapuló formális rendszer, ami nem tartalmaz állításokat a fizikai világról, így az euklidészi geometria teljesen nyugodtan helyettesíthető egy nem euklidészivel. Az általános relativitáselmélet viszont azt állítja, hogy az euklidészi geometria tételei egyszerűen nem felelnek meg a fizikai térnek, szemben a másik három ellenvetéssel, amelyek nem tagadták annak érvényességét. Emiatt a kritikai filozófiának egy teljesen új kérdéssel kell szembenéznie, mert Kant transzcendentális esztétikája az euklidészi axiómák magától értetődő érvényességével kezdődik. Kant elmélete nem egyeztethető össze ezeknek az axiómáknak az érvénytelenségével.
Módosítani kell Kant filozófiájának azon részeit, amelyek ellentmondanak Einsteinnek.
Első lépésben, meg kell alapozni, milyen ellentmondások is álnak fent a kritikai filozófia és a relativitáselmélet között, ki kell mutatni azokat a feltevéseket és empirikus adatokat, amelyekre a relativitáselmélet hivatkozik állításaiban. A tudás fogalmának elemzésével meg kell, vizsgálnunk mely feltételezések rejlenek Kant tudáselméletében. Szembeállítva ezeket a feltevéseket a relativitáselmélet vizsgálatának eredményével, meg kell állapítani, milyen értelemben cáfolja Kant elméletét a tapasztalat. Végül módosítanunk kell az apriori fogalmát úgy, hogy többé ne mondjon ellent a relativitáselméletnek, de olyan módon, hogy az elmélet saját tudás fogalma igazolja

Ellentmondások a relativitáselmélet szerint:
A speciális relativitáselmélet idő fogalma ellentmond Kant időfogalmának. A relativitáselmélet számos pontos ellentmond a tradicionális fizikának is. Reichenbach azt bizonyítja, hogy vannak olyan a priorinak nevezhető állítások, amelyeket a tradicionális fizika elfogad, viszont a speciális relativitáselmélet értelmében, a tapasztalat ezeket cáfolja. Megmutatja, hogy Kant felfogása a térről és az időről, sok a priori elvvel együtt szintén ellentmondásban van a tapasztalattal.
Az első a priori elv, ami ellentmond a tapasztalati megfigyeléseinknek, az egymáshoz képest egyenletesen mozgó koordináta rendszerek relativitásának az elve. 
Galilei tehetetlenségi törvénye egy empirikus állítás, viszont nem intuitív módon nyilvánvaló, hogy egy test, amire nem hat semmilyen erő egyenletes mozgást végez. A nyugalmi állapot szintén mentes az erőhatásoktól, az egyenletes mozgás mechanikai szempontból egyenlő a nyugalmi állapottal. Az erő fizikai relációk segítségével definiált, erő csak sebességváltozásnál lép fel, az erő hatásai a gyorsulástól függnek. Ezen értelmezés szerint a tehetetlenség törvénye kétségtelenül empirikus állítás.
Az elv másféle módon is formulalizálható: koordináta rendszerek azon csoportja, amik egymáshoz képest egyenletesen mozognak, egyenlő leírását adják a mechanikai folyamatoknak, valamint a mechanikai törvények nem változtatják formájukat, amikor transzformációt végzünk egyik rendszerből a másikba. Ez egy sokkal általánosabb és alapvetőbb megfogalmazás, mint az első, a tehetetlenség elve csak egy speciális esete.
A mechanika törvényei megtarthatják formájukat, még ha a dinamikus mennyiségek változnak is, a forma megőrzéséhez pusztán arra van szükség, hogy az erők az új rendszerben ugyanolyan módon legyenek levezetve a koordinátákból, mint a régiben, vagyis a funkcionális kapcsolat változatlan maradjon. Nem csak az erőknek, hanem a fizikai törvényeknek is változatlannak kell maradniuk a koordináta transzformációkkal kapcsolatban. Más szavakkal, az elv szükségelteti, hogy a tér ne rendelkezzen fizikai tulajdonságokkal. A kanti nézőpontból ahol a tér pusztán szemléleti forma és nem a természet része, mint az anyag vagy az erők, ez az elv nyilvánvaló. Abban a pillanatban, amint a teret, mint szemléleti formát vagy rendszerező sémát fogjuk fel és nem, mint fizikai létezőt, akkor minden tetszőlegesen mozgó koordináta rendszer egyenlő leírását fogja adni az eseménynek. Az alapelveknek megfelelően a kanti filozófiának mindig szüksége van a koordináták relativitására.
Ez azonban még nem elegendő a Galilei és Newton féle törvény cáfolatához, szükség van még hozzá más valamire is. Ennek pedig fizikai formában a fénysebesség állandósága felel meg.
A kapcsolat általi hatás és az abszolút idő a priori elvei.
Reichenbach szerint az abszolút idő egy olyan hatást kívánna meg, ami képes végtelen sebességgel terjedni, azonban egy ilyen hatás ellentmond az oksági hatásról alkotott fogalmunknak. Sokan úgy vélik, hogy a távolra hatás nem tételezhető fel. Egy távolra irányuló hatás megegyezne egy végtelenül gyors hatással két távoli pont között. Ha feltesszük, hogy az erő terjedéséhez véges idő szükséges, valamint, hogy ez az idő a távolsággal növekszik, akkor ezt a terjedést elképzelhetjük úgy, hogy pontról pontra halad, azaz mint hatást a kapcsolat révén. A kapcsolat révén terjedő hatást ugyanolyan értelemben hívhatjuk a priori elvnek, ahogy Kant a priorinak nevezte a szubsztancia állandóságát. Bárhogyan is, az abszolút idő pontos meghatározását kizárja egy a priori elv, legjobb esetben is az abszolút időnek a megbecslése várható el. Ebben az esetben viszont nem lehet felső határa a fizikai sebességeknek. Ez viszont nem a priori, hanem tisztán fizikai kérdés. Ha energia szükséges egy bizonyos sebesség eléréséhez, akkor  végtelen energia lenne szükséges egy tetszőlegesen magas sebesség eléréséhez, ami mint azt a relativitáselmélet is megmutatta lehetetlen. Ez pedig nem vezethető le a régi formulákból, hanem empirikusan fedezték fel, hogy a fénysebesség elérésekor a kinetikus energia végtelen lesz. Hasonlóan ahhoz, hogy egy bizonyos hőmérsékletnél nem lehet hidegebbet elérni. Mindkettő logikailag lehetséges, de itt fizikai lehetőségekről van szó. Ha van egy fizikai törvény, ami meghatározza az elérhető sebesség felső határát, akkor még az abszolút idő megbecslése is lehetetlen, elhagyhatjuk az ideális állapotot, nem lesz többé értelme ideális állapotról beszélni.
Összességében tehát arról van szó, hogy a koordinátarendszerek relativitásának elve, még ha csak koordináták bizonyos osztályáról van szó, és kapcsolat általi hatás elve, csak akkor fogadhatja el az abszolút időt, ha nincs felső határa a fizikailag elérhető sebességeknek. Mind a két elvet hívhatjuk a priorinak, habár a felső határ a fizikailag elérhető sebességek számára, a fizikának egy empirikus problémája. Ezért függ az idő definíciója empirikus tényektől, egészen addig, amíg fenntartjuk azt a szintén a priori elvet, hogy akkor kell egy meghatározott egységet normaként választanunk, ha az empirikusan meghatározható, (ez a közelítőleg ideálisra vonatkozó elv). Einstein felfedezése, hogy egy koordináta rendszer ideje definiálható egy fizikai folyamat terjedése által.
A normál indukció, mint apriori elv.
Ha az abszolút idő szükségessége a priori elv, akkor több a priori elvvel együtt ellentmond a tapasztalatnak. Az abszolút idő feltételezése mindig magával von egy tetszőlegesen magas fizikailag elérhető sebességet. Valószínűleg lehetetlen pontos kísérleti demonstrációját adni annak, hogy a fénysebességet nem lehet meghaladni. Kisebb sebességek megfigyeléséből kell levonnunk a következtetést, hogy a fénysebesség egy ilyen határoló sebesség. Megfigyelhetjük például, hogy a kinetikus energia végtelenné válik, amikor az elektron eléri a fénysebességet. A fénysebességgel magával nem végezhetünk megfigyeléseket, ezért mindig közelítő meghatározásokra kell hagyatkoznunk. A közelítő meghatározásoknak, mindig egy bizonyos fajta valószínűsége van. Hívjuk a normál indukció elvének azt az elvet, amikor a legvalószínűbb közelítő meghatározást alkalmazzuk a megfigyelési adatokra. Viszont ez az elv sem működik mindig. Például vegyük az elektron sebességnövekedését és ábrázoljuk azt egy görbén az energia függvényében. Ha a görbét a fénysebesség 0-99%-ig nézzük, még nyugodtan gondolhatnánk, hogy az energia növelésével, a sebesség tetszőlegesen növelhető, nem kéne azt gondolnunk, hogy 99-100% között a sebességnövekedés nagyon lelassul és fénysebességet semekkora energia esetén sem lépheti túl. Ezt kizárólag kísérleti megfigyelésekből tudjuk.
A speciális relativitáselmélet értelmében tehát a felsorolt elvek ellentmondanak a kísérleti megfigyeléseknek. Habár Kant nem mindegyik hívta a priorinak, mégis nyugodtan annak nevezhetjük őket, mert mindegyik magas fokon rendelkezik a magától értetődőség kritériumával.



A megismerés, mint koordináció:

 A modern fizika jellegzetessége, hogy minden folyamatot matematikai egyenletek formájában ad meg, viszont a két tudomány közötti közvetlen kapcsolat nem fedi el a közöttük lévő alapvető különbséget. Egy matematikai kijelentés igazsága a terminusok belső kapcsolatain múlik, amíg egy fizikai kijelentésé valami külső dolgon kapcsolatban a tapasztalattal. Erre általában a matematikai kijelentések abszolút érvényessége és a fizikaiak valószínű jellege a magyarázat. Ez a különbség azon alapul, hogy a két tudománynál más a megismerés tárgya.
A matematika tárgya egyértelműen meghatározott a matematika definíciói és axiómái által, a definíció megmutatja, hogyan kapcsolódik egy tétel a már korábban definiált tételekhez.
A matematika tárgya jelentését a definíciók keretében kapja, az axiómák megmutatják a matematikai törvényeket a definiált fogalmak alapján, az alapfogalmak is hasonló módon definiáltak.
A matematika formális rendszer, matematikai kijelentések pusztán az ismert fogalmak új kombinációját képviselik, az új szabályoknak megfelelően.
A fizika tárgya nem határozható meg definíciók és axiómák által, az egy dolog a valódi világban nem pedig a matematikusok logikai világának tárgya. Elsőre úgy tűnik mintha az a mód, ahogy a fizikai folyamatokat matematikaiak képviselik, megegyezne a matematikaiakkal. 
A fizikusok azt a módszert alkalmazzák, hogy egy mennyiséget más mennyiségek segítségével definiálnak, összekapcsolva őket minél általánosabbakkal, végső soron eljutva az axiómákhoz, amik a fizika alapegyenletei. Amit így kapunk, az matematikai összefüggések egy rendszere. Az ilyen rendszerekből hiányzik egy fizikai értelemben vett állítás, ami azt mondaná, hogy a rendszer egyenletei igazak a valóságra nézve. Ez a kapcsolat teljesen különbözik a matematika belső koherenciájától.
A fizika relációit megfogalmazhatjuk úgy, mint egy koordinációt: a fizikai dolgokat koordináljuk egyenletekhez. Nem csak valós dolgok teljes egészét koordináljuk egy teljes egyenletrendszerhez, de egyedi dolgokat is koordinálunk egyedi egyenletekhez, a valódira mindig úgy kell tekintenünk, ami valamilyen megfigyelés által adott. Amikor azt mondjuk, hogy a föld gömb alakú, akkor a gömb matematikai formáját koordináljuk bizonyos látási és tapintási érzetekkel, amit úgy hívunk, hogy „a föld érzékelt képe”, egy sokkal elemibb szintű koordinációnak megfelelően.
A koordináció, amit egy fizikai kijelentésnél végrehajtunk nagyon sajátos.
Például adott két ponthalmaz és állapítsunk meg közöttük egy összefüggést, úgy hogy az egyik halmaz minden pontjához a másik halmaz egy pontját koordináljuk. Ebből a célból definiálnunk kell a halmazok elemeit, azaz minden egyes elemhez léteznie kell egy másik definíciónak, amellett amelyik meghatározza a koordinációt a másik halmazhoz. Az ilyen definíciók hiányoznak a koordináció egyik oldaláról, arról, amelyik a valóság megismerésével foglalkozik. Habár az egyenletek, azaz a koordináció fogalmi oldala egyértelműen meghatározott, a „valódi” az nem. Ellenkezőleg a valódi oldal az egyenletekhez való koordináció által definiált. Ez az eset összehasonlítható azzal a matematikai esettel, amikor egy diszkrét halmazt koordinálunk a kontinuum egy részhalmazához, például a racionális törtek koordinációját az egyenes pontjaihoz. Az egyenes minden pontja jól definiált, a sík bármely pontjáról meg tudjuk mondani, hogy az egyeneshez tartozik vagy sem, sőt az egyenes pontjai rendezettek, bármely két pontról meg tudjuk mondani, hogy melyik fekszik a jobboldalon, melyik a baloldalon. A koordináció, azonban nem ad számot viszont az egyenes minden pontjáról, a pontok egy végtelen halmazáról, amelyek az irracionális számoknak felelnek meg. Az hogy mely pontok felelnek meg a racionális törteknek, azt kizárólag a koordináció határozza meg, nem mondhatjuk meg rögtön egy pontról, hogy az a koordinált részhalmazhoz tartozik e, hogy megtehessük, szükségünk van egy analízisre, annak a folyamatnak megfelelően, ahogy a racionális törteket megalkotjuk. Ebben az értelemben a koordináció a másik halmazhoz meghatározza a kontinuum részhalmazának kiválasztását, koordináció végtelen számú módon végrehajtható. Például ha növeljük azt az részt, amit egységnek választunk, a szükséges koordináció elérhető, de e körülmények között az egyenes egy különböző pontja megfelelhet egy bizonyos racionális törtnek, sőt olyan pontok, amik korábban irracionális számoknak feleltek meg, koordinálhatók racionális törtekhez, így a kiválasztott részhalmaz egész más elemeket tartalmazhat. A kiválasztott részhalmaz csak akkor definiált, ha más feltételeket is megadunk. Megadhatjuk például, hogy bármely két tört közül a nagyobb, mindig a jobbra távolabbi ponthoz legyen koordinálva, a kétszer nagyobb tört a kétszer akkorára és így tovább. Az a kérdés, hogy milyen további feltételek elegendőek ahhoz, hogy a koordináció egyértelmű legyen, csak ha ezeket megtaláljuk lesz egyértelmű a kontinuum pontjai közötti választás. A kiválasztás még mindig matematikai probléma, de egy olyan, ami egyedileg megoldható, a megoldható annyit tesz, hogy más összefüggéseket találunk a pontok között, olyanokat, amik nincsenek kimondva a további feltételekben. A példa különbözik attól a koordinációtól, amit a megismerési folyamat során hajtunk végre, példánkban a halmaz minden eleme és az előírás adott, a további feltételek ezeken a tulajdonságokon függenek, nem csak az előíráson, hanem azon a tényen is, hogy az individuális elemek definiáltak. Például szükséges, hogy a kétszer nagyobb törtnek, a kétszer nagyobb egyenes szakasz feleljen meg. Ez előfeltételezi, hogy minden pont esetén kimutatható a nullától való távolsága. Mégis minden ilyen fajta meghatározás elbukik a megismerő folyamat koordinációjának szempontjából, ahol az egyik oldal teljesen definiálatlan, nincs határolva, nem tartalmaz előírásokat, és még nyomot sem ad azzal kapcsolatban, hogy mi alkotja a halmaz individuális elemeit. A definíciót dolgok egyenletekhez való koordinációja eredményezi. A megismerés birodalmában két halmaz koordinált, ami nem csak a rendjét nyeri a koordináció által, hanem, aminek az elemei a koordináció értelmében definiáltak. A próbálkozás, hogy úgy tekintsük az individuális érzékelést, mint a valóság egy definiált elemét, nem sikeres. Minden észlelés tartalma annyira összetett, hogy nem szolgálhat a koordináció elemeként. Mielőtt az érzékelés koordinálva lenne, fontos elemeit meg kell különböztetni a lényegtelenektől, azaz rendszerezni kell, de egy ilyen koordináció előfeltételezi az egyenleteket és a törvényeket, amiket bennük kifejeznek. Az érzékelés előírásokat sem ad feltehetnénk, hogy az időbeli egymásutánisága az érzékelésnek alapjául szolgál a koordináció fizikai oldalának, mégis ez nem igaz, mert az időbeli egymásutániság az érzékelésre vonatkozó ítéletben van kifejezve, ami teljesen ellentmondhat a megfigyelésnek. A megfigyelések időrendje lényegtelen a kognitív ítéletek által állított időrend számára, nem szolgál megfelelő előírásként a koordinációnak, az érzékelés még arra sem tartalmaz elégséges kritériumot, hogy eldönthessük, vajon egy jelenség a valós dolgok közé tartozik vagy sem. Az optikai illúziók és a hallucinációk jól mutatják ezt a tényt: csak egy kognitív ítélet, azaz a koordináció folyamata képes eldönteni, hogy egy fa látványa mikor felel meg egy valódi fának, és mikor csak egy szomja sivatagi vándor délibábja. Persze minden érzékelés, még a hallucináció is valami valódi dolgot képvisel (a hallucináció pszichológiai változásokra mutat rá). Az érzékelés nem definiálja, mi a valódi, az érzékelés nem definiálja az univerzális halmaz elemeit, az kognitív folyamat egyik oldala mindig tartalmaz definiálatlan osztályokat, ezért van, hogy az individuális dolgok, és azok rendje a fizika törvényei által meghatározott, a koordináció önmagában az elemek sorrendjét állapítja meg a koordináció számára. Mondhatnánk, hogy csak a rendezett halmaz valós, amíg a definiálatlan fikció egy feltételezett magában való dolog. Ez azonban téves, hiszen megmarad, hogy a definiált oldal nem hordja igazolását magában, felépítése kívülről meghatározott, habár van koordináció a definiált elemekre, ez korlátozott, nem tetszőleges, ezt a korlátozást nevezzük úgy, hogy a tudás meghatározottsága a tapasztalat által.
A definiált oldal az, ami meghatározza a definiált oldal individuális dolgait és viszont, a definiálatlan oldal az, ami előírja a definiált oldal rendjét. A valóság létezése, a koordinációnak ebben a kölcsönösségében fejeződik ki, ebből a szempontból irreveláns, hogy valaki beszél e, a magában való dologról vagy tagadja annak létezését, ez a kölcsönösség azt mutatja meg mi a valós. Ezen a módon a létezést fogalmilag értelmezhető és formulalizált.
A helyes koordináció azért különbözik a helytelentől, mert ellentmondásmentes, az ellentmondásokat megfigyelésekkel fedezhetjük fel, azt az elmélet, ami folyamatosan ellentmondásmentes koordinációhoz vezet, azt igaznak nevezzük. Egy elméletet mindig igaznak nevezünk, ha minden érvelési folyamat ugyanahhoz vezet, ugyanazon jelenség esetén, ez az egyetlen igazságkritérium. Ez az a kritérium, amit a Galilei és Newton által felfedezett és Kant által filozófiailag igazolt egzakt empirikus tudomány alapvető próbájának tart.
A megismerés folyamatában az érzékelés szolgáltatja a kritériumot az egyértelmű koordinációhoz, nem definiálhatják a valóság elemeit, de mindig használhatóak az egyediség eldöntéséhez, az optikai illúziók ebben az értelemben nem különböznek a normális érzékeléstől. Az optikai illúziók nem érzékcsalódások miatt vannak, hanem észleleteink téves értelmezéséből, habár a hallucináció benyomásai valódiak, a következtetések ezekből a benyomásokból, a külső okokra téves
A halmazelméletben egy koordinációt akkor nevezünk egyértelműnek, ha egy halmaz minden eleméhez, a másik halmaznak mindig ugyanazt az elemét rendeli. Ebből a célból, a másik halmaz elemeit szintén definiálni kell, meg kell tudni határozni, hogy az adott elem azonos e, a korábban koordináltal, a valóság esetében ilyenfajta meghatározás nem lehetséges. Az egyetlen dolog, amit meghatározhatunk, hogy két különböző mérésből származó adat azonos e. Azt nem tudhatjuk, hogy vajon egy ilyen eredményű koordináció, mindig a valóság ugyanazon elemét jelöli e. A kérdés ezért jelentéktelen, viszont, ha az értékek, amiket a mérések során kapunk, folyamatosan megegyeznek, akkor a koordináció rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amit mi nevezhetünk igazságnak, vagy objektív érvényességnek. Ezért mondhatjuk, hogy a kognitív koordináció egyértelműsége azt jelenti, hogy egy fizikai állapot változóját ugyanaz az érték képviseli, különböző empirikus adatok eredményeként.
Az hogy, hogyan érhetünk el egy ilyen koordinációt ellentmondásmentes módon, az a filozófiához tartozik. Kant kérdése az: hogyan lehetséges természettudomány?

Az a priori két jelentése:

Kant a priori fogalmának két különböző jelentése van: először is azt jelenti, hogy szükségszerűen igaz vagy mindenkor igaz, másodszor a tárgy fogalmát alkotja. A másodikat tisztázni kell
Kant szerint a tudás tárgya, a számunkra megjelenő dolog nem azonnal adott, az érzékelés nem adja a tárgyat, csak az anyagot szolgáltatja megalkotásához, amit egy ítélet által érünk el. Az ítélet az a szintézis, ami megalkotja a tárgyat a sokféle érzékelésből, e célból rendezi érzékelésünket egy megfelelő séma szerint, a séma kiválasztásától függően vagy egy tárgyat vagy egy bizonyos fajta relációt kapunk. Az érzékek intuíció formájában szolgáltatják az anyagot, így elvégezve egy másik szintézist, de a fogalmi séma, a kategória alkotja meg a tárgyat, ezért a tudomány tárgya nem a magában való dolog, hanem egy intuíción alapuló vonatkoztatási rendszer, amit a kategóriák építenek fel.
Az érzékelés nem definiálja a valóságot, egy matematikai fogalmakhoz való koordináció határozza meg a valóság elemeit, az igazi tárgyat. Létezniük kell bizonyos fajta koordináló elveknek, abból a célból, hogy egyértelművé tegyék a koordinációt. Az alapelveknek olyan fajtájúaknak kell lennie, hogy meghatározzák, hogy a koordinált fogalmak, hogyan kombinálódnak szerkezetekké és folyamatokká, véglegesen definiálják a valós tárgyakat és a valós eseményeket, nevezhetjük őket a tapasztalat konstitutív alapelveinek. Kant sémái a tér, az idő és a kategóriák azt kell vizsgálni, hogy mennyiben alkalmas feltételei ezek az egyértelmű koordinációnak.
Az a priori fogalmának második jelentése a fontosabb, az ismeretelmélet egy központi fogalmát adja, amit Kant óta fenntartanak. Kant nagy felfedezése volt, hogy a tudás tárgya nem azonnal adott, hanem megalkotott és tartalmaz fogalmi elemeket, amik nincsenek meg a tiszta érzékelésben. Egy ilyen konstrukció nem puszta kitaláció, ha az lenne, szerkezete nem lenne szigorúan meghatározva kívülről, sorozatos megfigyelések által. Kant ezért összekapcsolja ezt a konstrukciót, a magában való dologgal, ami habár nem ismerhető meg önmagában, de kinyilvánítja magát, így kitölti a kategóriák üres sémáját pozitív tartalommal. A koordinált kategóriák nem ugyanolyan értelemben részei a tárgynak, mint annak anyagi része, az igazi dolog a tárgy, ami megjelenik előttünk, semmi értelme jobban definiálni létezését, mert amit „igazi” alatt értünk azt csak tapasztalni tudjuk. Minden kísérlet, hogy ezt leírjuk, pusztán analógia marad, vagy pusztán jellemzik a tapasztalat logikai szerkezetét.
A dolgok valóságosságát meg kell különböztetni a fogalmak valóságosságától, amiket ugyan nevezhetünk valósnak, de ez pusztán pszichológiai létezés. Megmarad egy furcsa kapcsolat a valós dolog és a fogalom között, mert csak a fogalom koordinációja határozza meg az egyedi dolgot a valóság folyamatában és csak a tapasztalaton alapuló fogalmi kapcsolat dönti el mennyiben valóságos egy individuális dolog.
A koordináció elveinek két fajtáját különböztethetjük meg: ami csak az egyik oldalon definiált, és amelyik mindkét oldalon. A fizikai világról alkotott tudásunk tekintetében a koordináció egyik oldalának elemei definiálatlanok, nem létezhetnek koordináló elvek, amik mindkét oldalon definiáltak az ilyen tudást illetően, csak az elvek vonatkoznak a koordináció fogalmi oldalára, ezek a rendező elveknek. A rendező elvek azon fajtájára, amik csak az egyik oldalon definiáltak, nincs másik példa, csak az empirikus tudás, ez nem inkább meglepő, mint a valóság tapasztalata önmagában. Azzal van kapcsolatban, hogy az egyértelműség az ilyenfajta koordináció szempontjából valami mást jelent, mint hogy ugyanarra az elemre vonatkozik a valóság oldalán, valamint az a tény, hogy a megfigyelés által meghatározott, az egy kritérium, hogy független a koordinációtól. Ezért sokkal jelentősebbek a koordináció elvei a megismerési folyamat számára, mint bármilyen másfajta koordináció számára, meghatározva a koordinációt definiálják a valóság individuális elemeit és ebben az értelemben a valós tárgyat. Kant szavaival csak rajtuk keresztül gondolható el a tapasztalat tárgya.
Ilyen koordináló elv például a valószínűség elve, ami meghatározza, hogy bizonyos mérési eredmények egy osztálya mikor vonatkozik ugyanarra az állandóra, ez az elv teljesen a koordináció fogalmi oldalára vonatkozik. Koordináló elvek még például a tér, az idő és az önazonosság. Az ilyen elvek előírások a fogalmi oldal számára és felfoghatóak a koordináció axiómáiként, mégis különböznek azoktól az elvektől, amiket általában axiómáknak nevezünk a fizikában. A fizika egyedi törvényei deduktív rendszerbe kombinálhatóak, tehát mindegyikük olyannak tűnhet, mintha egy kisszámú alapegyenlet következménye lenne.
Össze kell kapcsolni az a priori kétfajta jelentését, ha a második értelemben definiáljuk az a priorit (megalkotja a tárgyat), akkor hogyan következik ebből, hogy az a priori elvek szükségszerűen igazak, azaz örökké függetlenek a tapasztalattól?
A tiszta ész, mint a megismerés és az intuíció lényege, egy meghatározott szerkezettel rendelkezik, ez a szerkezet írja elő az általános törvényeket, annak megfelelően, hogy mely érzéki anyagokat rendezzük, hogy tudást kapjunk. Mindenfajta érzéki tudás ilyenfajta rendszerezés révén vált tudássá, soha nem cáfolhatják a rendszerező elveket ezért szükségszerűen igazak. Ahhoz hogy az érzékelési adatok rendszerezésével tudást kapjunk, léteznie kell olyan elveknek, amik pontosabban meghatározzák ezt a koordinációt. Ezeket a koordináció elveinek neveztük és felfedeztük bennük az elveket, amik definiálják a tudás tárgyát, ha ezek után az elvek után érdeklődünk, akkor a tiszta észhez kell fordulnunk, nem pedig a tapasztalathoz, a tapasztalatot az ész építi fel. Kant kritikai kérdésre adott válasza ezért tartalmazza az ész analízisét.
A második harmadik fejezetben sok elvet neveztünk apriorinak. Kant analíziséhez kapcsolódva kiderül, hogy azért, mert ezek a koordináció alapelvei, ezekkel kapcsolatban a magától értetődőség elvét használjuk, Kant ugyanis hasonló jelleggel vezette be alapelveit.
Megalapoztuk, hogy meg kell különböztetnünk a koordináló alapelveket a szerint, mennyiben engedik meg az egyértelmű koordinációt, ami jelentős kérdés kritikai szempontból. Semmi sem garantálja, hogy rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal, mert az egyértelműség kritériuma a tapasztalat, ami független az észtől. Ezt csak úgy oldhatjuk fel, ha a koordináció alapelvei irrelevánsak az egyértelműséghez, az egyértelmű koordináció mindig lehetséges tetszőleges koordináló alapelvek esetén. A lényeg az, hogyan lehetséges az egyértelmű koordináció, a koordináló elvek segítségével. A feltételezéseket ki kell zárnunk, a tudásról alkotott tudományos elmélet ugyanis nem alapozódhat azon a feltételezésen, miszerint előre elrendezett harmónia áll fent az ész és a valóság között. Kant elméletének érvényessége egy tisztán formalizált hipotézisen múlik. Kant elmélete tartalmazza a hipotézist, miszerint nincs belső ellentmondás a koordináló elvek rendszerében a valóság megismerése szempontjából. Ez megegyezik azzal a kijelentéssel, hogy a koordináló elvek egy tetszőleges rendszere elérheti a valóságra vonatkozó egyenletek egyértelmű koordinációját. Csak akkor egyeztethető össze az apriori fogalmának két jelentése, ha ez a feltevés helyes, csak akkor szükségszerűek és tapasztalattól függetlenek a konstitutív elvek, azaz mindig igazak.


